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 م٢٠٠٧ ثاينالكانون / هـ ١٤٢٧ جةذواحل) ١(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
 

 

 ٥٥

  ات عجميمصطلح املتعريف يف إشكالية 
  

   * سعيد جرب أبو خضر. د
  ١٨/٩/٢٠٠٦: تاريخ القبول  ٧/٥/٢٠٠٦ :  البحثتقدميتاريخ 

  

  
                                                    ملخص

فظ املصطلح الـدال عليهـا   دف هذه الدراسة إىل التعريف باملعجميات مصطلحيا، فتعرف مفهومها، وترصد ل                
ومشكالته االصطالحية يف الدراسات اللسانية واملعجمية العربية، وحتدد جمال املعجميات وموقعها من التخصصات املعرفية              

لتقف على جوانب تطور تعريف مصطلح املعجميات يف الدراسات اللسانية الغربية، وتتبني موقـع الدراسـات       . واللسانية
فضال على ذلك، اشتملت هذه الدراسة يف مقدمتها علـى          . املعاصرة من مناحي هذا التطور ومواكبتها له      العربية احلديثة و  

كتبيان جوانب التعريف املصطلحي وأمهيته بعامة وأمهية التعريف باملعجميات خباصة، وبواعث           : مجلة من القضايا التمهيدية   
  .الدراسة وتوصيااكما اشتملت يف اخلامتة على نتائج هذه . الدراسة ومنهجها

  ).معجميات، لسانيات، لسانيات تطبيقية، لغويات، تعريف: (    الكلمات الدالة
  
  

Abstract 
 

Problems in Defining Aspects of Lexicography  
 

Dr. Said J. Abu Khader 
 
 
 

This study aims at clarifying the main definition aspects of lexicography. The study 
carries out a Full investigation of the issues related to lexicography definition such as the 
term, the notion, the methodologies, the relatedness of lexicography to linguistics, and its 
relation to other disciplinary. This study also highlights the developments of definition 
aspects within the contemporary linguistics frameworks, taking into consideration the far 
reaching effects these changes and developments are having on modern and contemporary 
Arabic linguistic works. Furthermore, the study presents an introduction to the scientific 
and the pragmatic significance of the definition of lexicography. It concludes with some 
recommendations, based on the results of this study, like improving the scope of 
lexicography in contemporary Arabic writings to cope with the latest  developments in the 
field. 
 
(Keywords: Lexicography, Applied linguistics, Linguistics, Definition.) 

  
  

  

  
  .قسم اللغة العربية وآداا، كلية اآلداب، جامعة آل البيت* 

  .   حقوق النشر حمفوظة جلامعة مؤتة، الكرك، األردن
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   سعيد جرب أبو خضر  يف إشكاليات التعريف املصطلحي للعجميات
  

 

 ٥٦

  :  مقدمة
  هدف الدراسة

يف الكتابات اللسانية " املعجميات" دف هذه الدراسة إىل الوقوف على تعريف مصطلح   
والكشف عن جوانب التطور اليت طرأت على تعريف مصطلح . واملعجمية املعاصرة، العربية منها والغربية

كما . املعاصرة هلذا التطور ومواكبتها لهيف الكتابات الغربية، ورصد مقاربة الكتابات العربية " املعجميات"
تسعى الدراسة إىل الوقوف على مشكالت تعريف مصطلح املعجميات، شأن تعدد دوال املصطلح، 

  .وتداخل مفهوم املصطلح بغريه من املفاهيم، واال الذي ينتمي إليه، واحلقول اليت يستمد منها منهجيته
  

  .جوانب التعريف املصطلحي
ن لفظ املصطلح، ومفهومه، وحتديد عالقة املصطلح باملصطلحات ريف املصطلحي تبيويتوخى التع

ستدلّ بالتعريف على حقيقة املصطلح، وي. األخرى املتعلقة به، وحتديد اال املعريف للمصطلح قيد الدراسة
التعريف عن التصور وينبثق . ومييز به من غريه متييزا ذاتيا، وتتشكل به مساته وخصائصه املنطقية والوجودية

لتلك اخلصائص املتعلقة باملصطلح، وينقل التعريف هذه املعرفة الذهنية ) أو الفكرة أو املفهوم(الذهين 
   )١(.ويوصلها

وضوح املصطلح يرتبط يف املقام األول بوضوح املفهوم الذي يدل عليه املصطلح ويتحدد يف "و 
خيضع شكل املصطلح، كتركيب نسقي، للقاعدة "و. )٢("إطار نظام املفاهيم داخل التخصص الواحد

والتحديد الداليل يف مستوى التركيب . لكل مفهوم مصطلح ولكل مصطلح مفهوم: املعروفة يف املصطلحية
ومما يقرره، . )٣("املصطلحي هو حصر للمفهوم وعزل له عن مفاهيم جماورة عاملة يف حقول معرفية أخرى

ال ميكن تعريف املفهوم ما مل يتم حتديد موقعه يف املنظومة املفهومية "كذلك، املشتغلون يف املصطلحية أنه 
اليت تشكل احلقل العلمي أو التقين الذي ينتمي إليه ذلك املفهوم، أي معرفة عالقات املفهوم بغريه من 

     )٤(".مفاهيم ذلك احلقل العلمي

                                                 
 ـ ٣٠٢م،  ص٢٠٠٥الكتب احلديث، إربد، األردن، ، عامل ١، طاال، والوظيفة، واملنهج: اللسانياتاستيتية، مسري شريف، : انظر) ١(

، مكتبة لبنان، ١، طاملعجمية العربية بني النظرية والتطبيق: يف كتابه" إشكالية الداللة يف املعجم العريب" القامسي، علي، : وانظر. ٣٠٣
 .٧٥م، ص٢٠٠٣بريوت، 

 .١٣ ـ ١٢، ص  م١٩٩٣، دار غريب، األسس اللغوية لعلم املصطلححجازي، حممود فهمي،  )٢(
 إعداد تأسيس القضية االصطالحية، ،"اإلشكاالت النظرية واملنهجية: علم املصطلح بني املعجمية وعلم الداللة" طالب، عثمان، : انظر) ٣(

عبد السالم املسدي وآخرين، املؤسسة الوطنية للترمجة والتحقيق والدراسات، بيت احلكمة، وزارة الثقافة واإلعالم، اجلمهورية 
 .  ٨٥ ـ ٨٤م، ص ١٩٨٩لتونسية،ا

املعجمية العربية بني النظرية القامسي، : ، نقال عن ٣٤: ١: ١ـ٢يف أحباث لسانية، " البنية والتمثيل: املصطلح"األشهب، خالد، ) ٤(
 .٧٥، صوالتطبيق
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 م٢٠٠٧ثاين الكانون  / هـ١٤٢٧ذواحلجة ) ١(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٥٧

  .أمهية التعريف باملعجميات
ي حقل علمي إىل كونه تقليدا راسخا يف جمال البحث وتأيت أمهية التعريف باملصطلحات يف أ

وتأيت أمهية التعريف . العلمي، وتأكيدا للتواصل العلمي املنضبط بني الدارسني يف احلقل العلمي الواحد
أدواء الباحثني يف "باملصطلح اللساين املعاصر يف مقدمة هذه احلقول العلمية اليت اعترا، يف معظم األحيان، 

أما أمهية التعريف مبصطلح . )١(" املصطلحي وانعدام الرؤية وعدم حتديد مفاهيم املصطلحاتاالختالف
، وهو " املعجم" املعجميات فلكونه مدخال متهيديا حلقل علمي تتعاظم أمهيته يف هذا العصر، فغري خاف أن 

نفعية بني الشعوب على من املخرجات العملية هلذا العلم، وسيلة لغوية مهمة من وسائل توثيق العالقات ال
ولكونه مدخال ملوضوع عال شأنه بني العلوم على صعيد البحث والتدريس، فاضطلعت . اختالف لغاا

باملعجميات دراسات مستقلة وجمالت علمية متخصصة يف قضاياه النظرية والتطبيقية، فضال على اشتمال 
كما أن املعجميات .  كبري من هذه القضاياالدراسات اللسانية واالت املتخصصة باللسانيات على جانب

 وأقسام اللغات بعامة يف اجلامعات األردنية والعربية )٢(قد غدت يف خطط  بعض أقسام اللغة العربية خباصة
 تطبيقية مساق خاص، وتتناول بعضوالعاملية ـ ذات مكانة عالية، فينهض بتقدمي قضاياها النظرية وال

أخرى كاللسانيات، واملصادر األدبية واللغوية، ومصادر املكتبة العربية، جوانبها مفردات خطط مساقات 
   .وفقه اللغة، وغريها

  .الباعث على الدراسة
ويبعث على النهوض بتعريف مصطلح املعجميات، يف هذه الدراسة، مجلة من املالحظات املتكونة 

راسات العربية والغربية يف هذا لدي من اخلربة يف تدريس موضوع املعجميات، ومراجعة دؤوب يف الد
املوضوع، الحظت فيها مشكالت تأسيسية جوهرية ترتبط بتعريف املصطلح، فقلّما يقع املرء على دراسة 
عربية تتناول حبثيا هذا املوضوع من جوانبه املصطلحية املختلفة بشمولية وبتأن وبعمق، وتقدم متهيدا 

                                                 
 ـ ٩٩م، ص  ١٩٩٩، ٢مع العلمي، ج، دائرة علوم اللغة العربية، منشورات الغة الضاد، "مصطلح اللسانيات"مطلوب، أمحد، : انظر ) ١(

١١١. 
مما يدل على تعاظم أمهية املعجميات أن  أقسام اللغة العربية وآداا يف اجلامعات األردنية، أمنوذجا، تويل هذا املوضوع اهتماما ملحوظا،  ) ٢(

" ردنية، واجلامعة اهلامشية، ومساق يف اجلامعة األ" املعجمات العربية" فتخصص مساقات تضطلع بتناول مباحثه الرئيسة، حنو مساق 
مصادر الدراسات األدبية " يف جامعة فيالدلفيا، ومساق " املكتبة العربية واملعاجم" يف جامعة الزرقاء األهلية، ومساق " املعاجم العربية

ومساق " املكتبة العربية واملعاجم" يف جامعة آل البيت، ومساق " املعجمية العربية وعلم الداللة" يف جامعة اإلسراء، ومساق " واملعجمية
ومع أن هذه املساقات املتخصصة يف قضايا املعجم تعكس بعدا إجيابيا فإا ـ فيما أرى ـ حتمل . يف جامعة الريموك" املعجم التارخيي" 

يف هذه املوضوعات عالمات اختالف مصطلحي، كاستخدام املعجمات أو املعاجم يف بعضها، واملعجمية يف بعضها اآلخر، رغم تقارب 
وأحسب أن احلاجة ماسة إىل مراجعة مصطلحية لتحديد املصطلح ). خطط هذه األقسام على موقع الشبكة احلاسوبيةر انظ( املساقات

الدقيق لكل موضوع، لنجد أنفسنا بعد هذه املراجعة إزاء موضوعات تتصل باملعجمية، وأخرى باملعجمات أو املعاجم، وأخرى 
 .   باملعجميات
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 ٥٨

ينا نتائج تعليمية وحبثية صائبة ومثمرة فعلينا أن نبتدئ وإن ابتغ. ضروريا يتطلبه تدريس هذا املوضوع
من أشرقت "بوضوح ونقيم مقدماتنا على شروط مصطلحية مميزة، وحسبنا مقولة ابن عطاء اهللا السكندري 

 لتأكيد أمهية البدايات احملكمة يف أصوهلا )١("بدايته بإحكام أصوهلا أشرقت ايته بالعثور على حمصوهلا
  . احلصول على نتائج دقيقة حمكمةاملنهجية يف 

  

  .نطاق الدراسة ومنهجها
وتصدر هذه الدراسة عن منهجية وصفية، فتستقرئ املصطلح ومفهومه وجماله يف الكتابات اللسانية 

وهي ال تقصد ذا إغفال صلة املعجميات بالتراث اللغوي ـ . واملعجمية اليت تنتمي إىل احلقبة املعاصرة
منا ترى أن نطاق الدراسة احلالية يضيق عن تناول هذه الصلة والفتش يف جذور هذا املعجمي العريب، وإ

املصطلح يف التراث املعجمي العريب، ولعل دراسة أخرى مستقلة تنهض للبحث يف هذا املوضوع والتوفر 
  . عليه

 والداين، ومن نافلة القول إن للعرب مرتلة رفيعة يف تاريخ الصناعة املعجمية، يشهد هلم ا القاصي
فهم أرباب هذا امليدان ملدة تقارب الثمانية قرون متتد من القرن الثامن امليالدي إىل القرن اخلامس عشر 

، وابن فارس )م٩٣٣هـ، ٣٢١. ت( ، وابن دريد )م٧٨٦/ هـ١٧٠. ت( فجهود اخلليل )٢(.امليالدي
/ هـ٥٣٨ .ت(، والزخمشري )م١٠٠٩/هـ٤٠٠.ت(، واجلوهري )م١٠٠٤/ هـ٣٩٥. ت( اللغوي
، وغريهم من جهابذة الصناعة املعجمية العربية، )م١٤١٥/ هـ٨١٧.ت(، والفريوزآبادي )م١١٤٤

  .  ال ينكرها إال جاحدسهامام يف وضع أسس املعجمياتوإ
مواكبتها ملا يستجد يف حقل  واملرجو يف حاضر الدراسات العربية اللسانية واملعجمية ومستقبلها

وع يف اإلسهام العلمي الفاعل نظريا وتطبيقيا خلدمة اللغة العربية والناطقني ا من املعجميات لغايات الشر
واملرجو من هذه الدراسة أن تكون إسهاما متواضعا يف هذا املشروع احلضاري، وأن . أبنائها ومن غريهم

وم على تطويره تفتح الباب ملزيد دراسات يف التأسيس ملعجميات عربية حديثة ترتبط بتراثها املعجمي وتق
  .يف ضوء املعطيات العلمية املعاصرة، وأن تفيد يف تقدمي تصورات واضحة يفيد منها البحث والتدريس

                                                 
، غيث املواهب العلية يف شرح احلكم العطائية، )م١٣٨٩/هـ٧٩٢ ت(الرندي، أبو عبد اهللا حممد بن إبراهيم بن عباد النفزي :  انظر ) ١(

 .١١٨، ص١م، ج١٩٧٠  دار الكتب احلديثة، مصر،،١ طزميله،عبد احلليم حممود و: حتقيق
 Haywood, John A., Arabic: عجميات العاملية انظرللوقوف على أمهية جهود العرب القدامى وموقعها من امل ) ٢(

Lexicography: It's History, and It's Place in the General History of Lexicography, 
Leiden, E.J.Brill, 1965.ا ومكانتها يف تاريخ املعجميات : املعجمية العربية. ( ، وانظر ترمجة كتاب هيوود، جون أنشأ

  .م٢٠٠٤عناد غزوان، بغداد، امع العلمي، : ة، ترمج)العام
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 م٢٠٠٧ثاين الكانون  / هـ١٤٢٧ذواحلجة ) ١(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٥٩

  احملاور الرئيسة للدراسة
مشل القسم . ولتحقيق هذه الدراسة هدفها يف التعريف باملعجميات، فقد جاءت يف قسمني رئيسني

سات الغربية، ومفهومه يف الدراسات العربية، ومشكلة الترادف األول املفهوم املعاصر للمعجميات يف الدرا
وتوفر القسم الثاين . يف التعبري عن مفهوم املعجميات، ومشكلة االشتراك يف التعبري عنه يف الدراسات العربية

 على مشكلة حتديد اال الذي ينتمي إليه مصطلح املعجميات، واستغرقت مناقشة هذه املشكلة جانبا كبريا
من هذه الدراسة للحاجة املاسة لتفصيل القول فيها، ولقلة اهتمام الدارسني ا، وللتطور يف النظر املعجمي 

  . فيها، وخلطورا يف ميز مفهوم املصطلح وتبيان موقعه من منظومة املفاهيم يف احلقل العلمي
  

  :مفهوم املعجميات يف الدراسات الغربية
، الذي يشري )Lexicography(قابال للمصطلح اإلجنليزي م" املعجميات" يستعمل مصطلح   

فن "، اليت يقصد ا )Practical Lexicography(املعجميات التطبيقية : عامليا إىل مفهومني، أوهلما
، أي تطبيق مجلة القواعد اخلاصة بصناعة املعجمات، واستخدام )١("تصنيف املعجمات أو املهارة يف تصنيفها

املعجميات : وثانيهما. )٢( يتوصل ا الذكاء البشري إىل نتائج تطبيقية أو تقنية متطورةمجلة الوسائل اليت
املعرفة املتخصصة بتحليل العالقات "، اليت يقصد ا ) Theoretical Lexicography(النظرية 

ىن الرابطة الداللية ووصفها يف اموع املفردايت للغة ما، وتطوير نظريات مكونات املعجم، ونظريات الب
   . )٣("للمعلومات يف املعجمات

  

  :مشكلة الترادف يف مصطلح املعجميات يف الدراسات العربية
وتستعمل الدراسات اللغوية العربية املعاصرة غري مصطلح للتعبري عن مفهوم املعجميات، منها 

املعاجم، تصنيف وضع "، )٤("، معجمية)مج(صناعة معجمية، قاموسية، معجميات  صناعة املعاجم،"
وحتمل عنوانات عدد من الدراسات العربية احلديثة . )٧("صناعات املعاجم ")٦(، صناعات املعجم)٥("املعاجم

                                                 
". Practical Lexicography is the Art or Craft of Writing Dictionaries" " جاء التعريف باللغة اإلجنليزية) ١(

  .http://en.wikipedia.org/wiki/Lexicography: انظر
، دار ٢، ط"املعجم األديب" جبور عبد النور يف : الوارد يف التعريف من مجلة املفاهيم اليت أوردها" فن"استمد الباحث توضيح مصطلح ) ٢(

 ". فن" م، مادة ١٩٨٤العلم للماليني، بريوت، 
 .http://en.wikipedia.org/wiki/Lexicography: انظر) ٣(
( م، مادة ١٩٩٠، دار العلم للماليني، بريوت، ١،ط)إجنليزي ـ عريب(معجم املصطلحات اللغوية بعلبكي، رمزي منري،  ) ٤(

Lexicography.( 
 ).املعاجموضع  (م مادة ١٩٨٤، مكتبة لبنان، بريوت، ٢، طمعجم املصطلحات العربية يف اللغة واألدبوهبة، جمدي، وزميله،  ) ٥(
 Lexicography(مادة  م،١٩٨٣بريوت،  ، مكتبة لبنان،١ط ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديثحممد حسن، وآخرون،  باكالّ،) ٦(

.( 
انظر املوقع اإللكتروين لبنك املصطلحات املوحدة، مكتب تنسيق التعريب، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) ٧(

http://rabization.org.ma/Dictionnaire.asp?m=menu٤.gif  
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   سعيد جرب أبو خضر  يف إشكاليات التعريف املصطلحي للعجميات
  

 

 ٦٠

واملعاصرة بوضوح هذه الظاهرة يف استعمال غري مصطلح للتعبري عن مفهوم املعجميات، فضال على ما 
: يها، وأهم عنوانات هذه الدراساتخرى يف طحتمله الدراسات العربية اللسانية واملعجمية من مصطلحات أ

أحباث :  العريب لغري الناطقني بالعربيةصناعة املعجم(، و)١٩٧٥، لعلي القامسي، صناعة املعجمعلم اللغة و( 
أحادية اللغة وثنائية اللغة ومتعددة اللغة، ملسفر :  العربيةاملعجميةاملراجع (، و)١٩٨١الدورة التدريبية، 

( ، و)١٩٩٧دراسة يف البنية التركيبية، لعبد القادر عبد اجلليل، : املدارس املعجمية(و، )١٩٨٩ثبييت، 
 ثنائي اللغة، خلليل محاش، صناعة املعجم( ، و)١٩٩٨ احلديث، ألمحد خمتار عمر، صناعة املعجم

حنو قاموس عريب : دراسات معجمية(، و)١٩٩٨، إبراهيم السامرائي، يف الصناعة املعجمية(، و)١٩٩٨
: الصناعة املعجميةاإلبداع العريب القدمي يف (، و)٢٠٠١ارخيي وقضايا أخرى، لعبد العلي الودغريي،ت

الصناعة الدكتور حسني نصار و(، و)٢٠٠٢دراسة يف ضوء اجتاه علم الداللة املعاصرة، لصبيح متيمي، 
، لعلي القامسي، بني النظرية والتطبيقاملعجمية العربية ( ، )٢٠٠٢، لصالح الدين حسنني، املعجمية
تراث (، و)٢٠٠٣لعبد اجلواد رجب،" املصباح املنري" عند الفيومي يف منهج الصناعة املعجمية(، و)٢٠٠٣

، )٢٠٠٣ واملعجمية، خلالد فهمي، صناعة املعجمدراسة يف ضوء أصول : املعاجم الفقهية يف العربية
نشأا، : املعجمية العربية(و) ٢٠٠٤ري، املعجم اللغوي، لعبد اهللا اجلبو:  العربيةاملعجميةحبوث يف (و

املدخل ملصادر (، و)٢٠٠٤ ترمجة عناد غزوان، العام، جلون هيوود، املعجمياتومكانتها يف تاريخ 
  ). ٢٠٠٥ وحممد احلرباوي، يب القدمية واحلديثة، حلامد القنياملعجميةالدراسات األدبية واللغوية و

عدم استقرار املصطلح، واختالف الدارسني يف وسيلة توليد ويشري هذا التعدد يف دوال املفهوم إىل 
وقدم معظم ) Terminology(فإذا كان املصطلح قد جتاوز املرحلة النظرية من علم املصطلح . املصطلح

الدارسني تصورام يف العالقة اليت تربط بني املفهوم واملصطلح الذي يعرب عنه، فإن املشكلة ما زالت قائمة 
، وتتمثل يف ضرورة توثيقه "املعجميات ) " Terminography( يف صناعة مصطلح ـ فيما أرى ـ

وال ريب أن هذا الترادف يف مصطلح املعجميات سيتم التخلص منه بشيوع املصطلح املالئم . ونشره
واملقبول لدى طائفة املتخصصني، ليصار إىل توحيده مستقبال واعتماده يف معاجم املصطلحات اليدوية 

  . )١(ترونيةواإللك

                                                 
يقترح شحادة اخلوري ـ لتاليف مثل هذا الواقع الذي يكون فيه االختالف يف االجتهاد يف العمل املصطلحي قد ترسخ، ويصعب معه )  ١(

ى اامع واجلامعات أن تبادر مكاتب التنسيق لتدرأ االرجتال يف وضع املصطلح، فتتوىل اجلمع والعرض عل"التوفيق ويعسر التوحيد ـ 
، وهو أحد أجهزة "مكتب تنسيق التعريب"لتقول هذه اهليئات رأيها فيه وجتتهد، مث تنسق ـ هذا الدور يضطلع به يف وطننا العريب 

 املعجمات، املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومقره يف املغرب ـ هذه اآلراء وتعرضها على املتخصصني الثقات متهيدا إلضافتها إىل
، دار طالس ٢، طدراسات يف الترمجة واملصطلح والتعريباخلوري، شحادة، : انظر" وعرضها على مؤمترات التعريب إلقرارها. . . 

 .١٧٧ـ١٧٦م، ص ١٩٩٢للدراسات والترمجة والنشر، دمشق، سوريا، 
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 م٢٠٠٧ثاين الكانون  / هـ١٤٢٧ذواحلجة ) ١(العدد ) ٣(الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد 
  

 ٦١

ومع أن الدراسة احلالية تعظّم جهود اللغويني املختلفة يف ترمجة املصطلح، وتدرك أصالة بعضها وعمق 
تطور املصطلحات املعجمية واملعجماتية : "التناول املصطلحي فيها، شأن دراسة عبد الغين أبو العزم

(  الذي اعتمده جممع اللغة العربية "معجميات"  آثرت مصطلح ، إال أا)١("وإشكالية الوضع والترمجة
بنك املصطلحات "، وتضمنه )٢(يف معجم املصطلحات العلمية املوصول بالشبكة احلاسوبية) القاهرة
لحني، ـ التابع ملكتب تنسيق التعريب يف املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ـ أحد مصط" املوحدة

  . Lexicography للمصطلح صناعات املعاجم، ومعجميات، مقابلني: مها
والدراسة احلالية باختيارها مصطلح املعجميات فإا تتبىن جا يف تفعيل اجلهود املؤسسية الصادرة بعد 

وهو ج ينبغي أن يتبع يف إرساء املصطلحات واستقرارها وشيوعها . متحيص لغوي وعلمي للمصطلحات
أن املصطلحات الصادرة عن املؤسسات تتصف "ملصطلح ومن املعلوم لدى طائفة علماء ا. بني املتخصصني

  . )٣("بالقوة
  

  .مشكلة االشتراك يف مصطلح املعجميات يف الدراسات العربية
يف الدراسات العربية اللغوية املعاصرة، " املعجميات"باإلضافة إىل مشكلة الترادف يف مصطلح   

ة عن استعمال بعض هذه الدراسات تظهر مشكلة مصطلحية أخرى هي االشتراك يف املصطلح، نامج
" أن يدل املصطلح : للداللة على مفهومني متقاربني لكنهما مستقالن، فاملفهوم األول" املعجمية"مصطلح 
مجع املعلومات واحلقائق، واختيار : على عملية صناعة املعجم وتطبيق خطواا العملية، حنو" املعجمية

ة املواد، مث نشر النتاج النهائي، وهذا املفهوم يعرب عنه يف دراسات املداخل وترتيبها وفق نظام معني، وكتاب
متييزا له مما قد  ) General Lexicography( املعجميات املعاصرة مبصطلح املعجميات العامة

دراسة األلفاظ "ليدل على " املعجمية" أما املفهوم الثاين فأن يستعمل املصطلح . يداخله من مفاهيم أخرى
شتقاقها، وأبنيتها، ودالالا، ودراسة املترادفات واملشتركات اللفظية والتعابري االصطالحية من حيث ا

). Lexicology(، ويعرب عن هذا املفهوم يف الدراسات املعجمية الغربية املعاصرة مبصطلح )٤("والسياقية
حد املصطلحات  ـ أLexicologyوتستعمل الدراسات العربية مقابال له ـ أي للمصطلح اإلجنليزي 

  .علم املعجم، دراسة املفردات، علم منت اللغة، علم املفردات، املفرداتية املعجمية،: اآلتية

                                                 
جملة اجلمعية املغربية للدراسات ، "إشكالية الوضع والترمجةتطور املصطلحات املعجمية واملعجماتية و" أبو العزم، عبد الغين، :  انظر ) ١(

 .٢١ـ٧م، ص١٩٩٨ العدد األول، سنة، املعجمية
 http://www.arabicacademy.org.eg/sites.asp): القاهرة( انظر املوقع اإللكتروين مع اللغة العربية  ) ٢(
 العدد التاسع، سنة، جملة جممع اللغة العربية األردين، "لتعريب والتغريبمصطلحاتنا اللغوية بني ا"احليادرة، مصطفى طاهر، : انظر ) ٣(

 .١٣٨م، ص ٢٠٠٥
 . ٢٠، صاملعجمية العربية بني النظرية والتطبيق: ، يف كتابه"املعجم والقاموس" القامسي،  ) ٤(
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 ٦٢

وقدمت بعض الدراسات املصطلحية اليت أفادت من الدرس املعجمي العاملي شرحا وافيا يبين الفرق بني 
عبد الغين أبو العزم، على فخصصت دراسة . )١(وقدمت، كذلك، مصطلحا خاصا بكل مفهوم. املفهومني

بدراسة "، وحددت جمال مفهومه  )Lexicology(مقابال للمصطلح " املعجمية" سبيل املثال، مصطلح 
املفردات والبحث فيها ويف داللتها وعالقتها باللغة اليت يتكلمها اتمع يف مشوليتها، ويعرب ا عن حاجياته، 

تقين املمنهج اخلاص مبادة املعاجم، وتم مبا هو حضاري ألي وهلا طابع تركييب يتجاوز جمال التحليل ال
مجاعة لغوية، وما متتلك من وحدات معجمية، مستقصيا كل حاالت التوليد اللغوي املتناسقة، وتقدمي مادة 

( مقابال للمصطلح" املعجماتية" ، وخصصت الدراسة، يف املقابل، مصطلح )٢(.."للتطبيق املعجمايت
Lexicography(باالهتمام مبجموع أعمال املعاجم اليت ينشئها املعجمايت "حددت جمال مفهومه ، و

أثناء تعامله مع التعريفات والتحاليل اليت خيص ا كل مفردة من مفردات اللغة اليت يهتم ا، ويرتبها 
غوية حسب النسق الذي خيتاره، واملعجماتية ذا املفهوم جمال لغوي تطبيقي، يهدف إىل إجناز معاجم ل

أحادية أو ثنائية اللغة، وهي تتطلب مهارات ومعرفة يف جمال ترتيب املفردات وحتديد معانيها ووصفها، كما 
  )٣(). "تعريف الوحدات املعجماتية وتصنيف التعريفات(تتطلب نظرية 

 ملفهومني مستقلني ينبغي أن خيصص مصطلح لكل منهما بغية التخلص )٤(ويف ضوء هذا التحديد

                                                 
الدكتور " ا دراسة صالح الدين حسنني، وقفت أكثر من دراسة معجمية ولغوية حديثة على الفرق بني املفهومني قيد التوضيح، منه ) ١(

وجاء فيها التعبري عن . ٢٢٥ـ ١٨٩م، ص٢٠٠٢  سنة،اخلامسعدد ال، اخلامسلد ا، علوم اللغة، "حسني نصار والصناعة املعجمية
 مبصطلح الصناعة Lexicographyوالتعبري عن مفهوم ) الثروة املعجمية(علم املفردات   مبصطلح Lexicologyمفهوم 

، املنتدى األديب، وزارة التراث ٢طقراءات يف فكر العوتيب الصحاري، ، "معجم اإلبانة للعوتيب" الدسوقي، إبراهيم، :  وانظر.جميةاملع
، والتعبري عن مفهوم علم املعجم مبصطلح Lexicologyوجاء فيها التعبري عن مفهوم . ٨ـ٧م، ص٢٠٠٣والثقافة، عمان، 

Lexicography عجميةالصناعة امل مبصطلح . 
م، ١٩٩٨، العدد األول، سنة جملة اجلمعية املغربية للدراسات املعجمية، "تطور املصطلحات املعجمية"أبو العزم، عبد الغين، : انظر) ٢(

  .١١ص
 . ١١ص: املرجع السابق) ٣(
فردات ومعانيها، ويهتم من دراسة امل"يعرب عن ) Lexicology(املعجميةملزيد وضوح يف حتديد املفهومني، ميكن القول إن مصطلح ) ٤(

حيث األساس باشتقاق األلفاظ، وأبنيتها، ودالالا املعنوية واإلعرابية، والتعابري االصطالحية، والترادفات وتعدد املعاين، فهو يدرس 
" غوية اليت يقوم عليها املعجماملعجم دراسة علمية من ناحية العالقة بني األلفاظ واملعاين، والعالقة بني األلفاظ بعضها البعض، والنظرية الل

، كما أن املعجمية تقوم بتصنيف مفردات أي لغة ودراستها، باإلضافة .)٨ـ ٧، صمعجم اإلبانة للعوتيبالدسوقي، إبراهيم، : انظر( 
صل به من إىل شرح معناها أو داللتها املعجمية استعدادا لعمل املعجم، واملعجمية، كذلك، علم نظري يدرس املعىن املعجمي وما يت

فرع من علم الداللة يعىن بدراسة مفردات اللغة من حيث اشتقاقها ودالالا، وذلك " جهات الداللة وعالقاا، ويشار إىل أن املعجمية 
( ، مادة معجم املصطلحات اللغوية بعلبكي، رمزي، ."وجه وصفي حلاهلا احلاضرة، ووجه تارخيي ينظر إىل تطور دالالا: على وجهني

Lexicology .( اتأماعموما، فهي تقنية تعتمد مناهج خمتلفة يف مجع مادة املعجم ووصفها وترتيبها املعجمي ،)الدسوقي، : انظر
صناعة تأليف املعاجم باعتبارها فرعا من علم اللغة التطبيقي، وحتديدا من علم املفردات "، وهي )٨، صمعجم اإلبانة للعوتيبإبراهيم، 
 )).Lexicography(، مادة معجم املصطلحات اللغويةي، بعلبكي، رمز" (التطبيقي
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" خنصص اك يف املصطلح، وأقترح أن نفيد من نتائج دراسة عبد الغين أبو العزم املصطلحية ومن االشتر
مقابال " املعجميات"، ويف الوقت نفسه حنتفظ مبصطلح  )Lexicology(مقابال للمصطلح" املعجمية

أن ما يعطي "ويستند هذا االقتراح إىل أفكار علماء املصطلح يف . )Lexicography(للمصطلح 
، )١("صدوره عن فرد له شأنه يف العلم الذي يوضع فيهصطلح قوة أن يكون صادرا عن مؤسسة أو للم

مل يتضمن مقابال للمصطلح ) القاهرة( فضال على أن معجم املصطلحات العلمية التابع مع اللغة العربية 
Lexicology .مقتضب وأحسب أن ما أورده معجم املصطلحات العلمية التابع للمجمع من تعريف 
ـ ال " فن يقوم على مجع مفردات اللغة وتصنيفها من حيث دالالا وبنيتها وأصوهلا" ملفهوم املعجميات 

يفي بتحديد مفهوم املعجميات املعاصر وال يواكب تطوره، رغم أن آخر حتديث ملكونات املعجم كان يف 
قضية واجبة مليز مفهومني  Lexicologyكما أن إيراد امع مقابال للمصطلح . )٢(م٢٠/٣/٢٠٠٣

  .  خمتلفني
ويشار يف سياق حتديد املصطلح ومفهومه قيد الدراسة احلالية إىل أن التطور الدؤوب يف حقل 

و مفهوم " املعجمية"املعجميات على الصعيد العاملي أدى إىل اخلالف بني املتخصصني يف التمييز بني مفهوم 
إذ حيمل فريق منهم العالقة بني املعجمية واملعجميات النظرية، . بقوفقا للميز املصطلحي السا" املعجميات"

يف املقابل يرى فريق آخر أن املعجمية . حتديدا، على الترادف، أي إن املصطلحني يدالن على املفهوم نفسه
  .)٣(ال تعدو كوا فرعا من اللسانيات خيتص ببحث األلفاظ يف لغة بعينها

  

  .تاال املعريف للمعجميا
وتربز مشكلة أخرى يف الدراسات املعجمية املعاصرة يف حتديد اال املعريف الذي تنتمي إليه 

  ـ املعدلة بتاريخ Wikipediaاملعجميات، وتظهر هذه املشكلة يف املالحظة اليت أوردا موسوعة 
 صنفا فرعيا جيد القول بأن  املعجميات جمال معريف مستقلّ وليست" حيث ورد فيها . م٧/٩/٢٠٠٥
)sub-division (من اللسانيات ـ جيد قبوال واسعا يف الزمن احلاضر.)وينطوي هذا النظر إىل )٤ 

ما موقع املعجميات من تصنيف : املعجميات بوصفها حقال معرفيا مستقال ـ على مجلة تساؤالت
ما موقعها من اللسانيات التخصصات العلمية؟ وما موقعها من اللسانيات، عموما، يف الدراسات الغربية؟ و

  يف الدراسات العربية؟

                                                 
العدد التاسع والستون، سنة  ،جملة جممع اللغة العربية األرديناحليادرة، مصطفى طاهر، مصطلحاتنا اللغوية بني التعريب والتغريب، : انظر ) ١(

 .١٣٨ص م، ٢٠٠٥
  http://www.arabicacademy.org.eg/sites.asp  ): القاهرة(انظر املوقع اإللكتروين مع اللغة العربية) ٢(
 .http://en.wikipedia.org/wiki/Lexicography: نظرا ) ٣(
 .املرجع السابق: انظر ) ٤(
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  .موقع املعجميات من التخصصات العلمية
اليت تدرس، أو تصنف ) Knowledge(من املعلوم أن التخصصات العلمية فرع من املعرفة 

وتكون احلدود املميزة لكل . ويشمل كل ختصص ختصصات فرعية أو فروعا. اجلهود البحثية حسبها
فكانت التخصصات األكادميية يف اجلامعات األوروبية يف العصور . ارجتالية وغامضةختصص، غالبا، 

تتوزع على علم ) من أوائل القرن السادس امليالدي إىل أواخر القرن اخلامس عشر للميالد(الوسطى 
 وللتخصصات العلمية يف احلاضر جذور متتد من العصر الوسيط إىل. الالهوت ، والطب، والفقه، واآلداب

اية القرن التاسع عشر للميالد، فاملؤسسات األكادميية العلمانية قد أضافت إىل املنهج التقليدي اللغات غري 
وأضيف يف العقود األوىل من القرن . الكالسيكية واآلداب، والفيزياء، والكيمياء، واألحياء، واهلندسة

العلوم الطبيعية . ١: صصات العلمية الرئيسةوأبرز هذه التخ. العشرين التربية، وعلم االجتماع، وعلم النفس
. الرياضيات وعلوم احلاسوب . ٢). الفلك، وعلم السلوك، واألحياء، والفيزياء وعلوم األرض، والكيمياء( 
، العلوم السياسية، ...علم اإلنسان، االقتصاد، التاريخ، علم االجتماع، علم النفس،( العلوم االجتماعية . ٣

الدراسات الثقافية، الفنون، التاريخ، الدراسات األدبية (علوم اإلنسانية واآلداب ال. ٤) . اللسانيات
العلوم . ٥). اللسانيات، املوسيقى، الفلسفة، الدراسات الدينية، املسرح، ...والثقافية، الكتابة اإلبداعية،

، العلوم ...املكتبات،الزراعة، إدارة األعمال، التربية، اهلندسة، علوم الصحة، القانون، علم ( التطبيقية
  . )١()العسكرية

وبناء على هذا التفريع للتخصصات الرئيسة نالحظ أن املعجميات ليست من بينها حاليا، ورمبا من 
وأرجح أن يكون موضعها . املشروع أن يتوقع أحدنا موضع فرعها من التخصصات الكربى يف املستقبل

ية، أو العلوم االجتماعية، وذلك محال على موقع اللسانيات وفق النظر التقليدي يف اآلداب والعلوم اإلنسان
التخصص الذي انبثقت منه، وبالنظر إىل طبيعة املعجميات فأتوقع أن تصنف مستقبال بوصفها فرعا من 

  .العلوم التطبيقية
  

  .موقع املعجميات من اللسانيات
 صنف فرع من فروع أما النظر إىل املعجميات على أا فرع رئيس من اللسانيات وليست

اللسانيات فهو نظر يقتضي تبني فروع اللسانيات الرئيسة ومناهجها وموقع املعجميات منها، أو ارتباط 
  . املعجميات منهجيا باللسانيات

فقبولنا القول إن . واحلقيقة إن البحث عن اإلطار املنهجي للمعجميات من الصعوبة مبكان

                                                 
)١ ( http://en.wikipedia.org/wiki/list _of_academic_disciplines. 
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 استجالء فروع اللسانيات اليت يتباين تقسيمها حبسب الزاوية اليت املعجميات فرع من اللسانيات يقتضي
خيتار الباحث أن ينظر إىل اللغة منها، أو حبسب االهتمام اخلاص الذي يوليه الباحث لنوع معني من الظواهر 

  . دون آخر
اللغة : يف كتابه) John Lyons(وميكننا أن منيز أوال، ـ استنادا إىل أفكار جون ليونز 

 General(ـ بني اللسانيات العامة  ) Language and Linguistics( سانيات والل
Linguistics (  حلل أية لغة، واللسانيات الوصفيةاليت تدرس اللغة بعامة، وتوفر املفاهيم واألطر اليت ت

)Descriptive Linguistics ( ،االيت تصف لغة معينة، مستعينة مبفاهيم اللسانيات العامة ونظريا
ووفقا . )١(وقد يتوجه الباحث يف اللسانيات الوصفية لرغبة يف تأليف مرجع حنوي أو قاموس ألغراض عملية

وميكننا التمييز ثانيا بني اللسانيات . هلذا امليز قد يكون اإلطار املنهجي للمعجميات إطارا لسانيا وصفيا
موما أو بدراسة لغة معينة دراسة اليت  تم بدراسة اللغة ع) Historical Linguistics(التارخيية 

وعليه فاملعجميات قد . )٢(تارخيية تعاقبية، واللسانيات غري التارخيية اليت تم بتقدمي وصف للغة يف زمن معني
تتخذ اللسانيات التارخيية إطارا مرجعيا هلا يف صناعة املعاجم التارخيية للغة عموما أو للغة معينة، وقد تتخذ 

وميكننا . تارخيية ذات املنهج التزامين إطارا مرجعيا يف صناعة معجم للغة معينة يف زمن معنياللسانيات غري ال
ـ اليت تدرس اللغة أو اللغات ) Theoretical  Linguistics(التمييز ثالثا بني اللسانيات النظرية 

 وذا املبدأ تغاير دف صياغة نظرية لتركيبها ولوظائفها غري معنية بأية تطبيقات ممكنة هلذه الدراسة،
 Applied(اللسانيات النظرية اللسانيات العامة واللسانيات التارخيية ـ واللسانيات التطبيقية 

Linguistics(دف إىل تطبيق مفاهيم اللسانيات ونتائجه لة أا على أغراض متعددة ومن بينها مس، اليت
النظرية واللسانيات العامة واللسانيات تعليم اللغة، ولتحقيق هذا اهلدف فإا تفيد من اللسانيات 

اليت تقصر اهتمامها ) Micro Linguistics(وميكننا التمييز رابعا بني اللسانيات الصرفة . )٣(الوصفية
اليت تم بكل ما ) Macro Linguistics(على تركيب األنظمة اللغوية حسب، واللسانيات الشمولية 

. )٤(ذه العالقة كعالقة االكتساب باللغة، وعالقة الثقافة باللغةله عالقة باللغة أو اللغات مهما كانت ه
وتتميز اللسانيات الشمولية عن غريها بضرورة توافر إطار نظري مستقل يسمح هلا باملشاركة املثلى باحلقول 

 ،ي وبتعمق اجلانبني النظري والعمل،ومثل هذه املشاركة. املعرفية املختلفة ذات االهتمام باللغة من وجه ما

                                                 
 الد الرابع ، جامعة امللك سعود،جملة كلية اآلدابن املزيين، محزة بن قبال: ، ترمجة"مدخل إىل اللغة واللسانيات"ليونز، جون، : انظر ) ١(

 .١٩٧م، ص١٩٨٧عشر، العدد األول، سنة 
 .١٩٨ـ ١٩٧، ص املرجع السابق: انظر ) ٢(
 . ١٩٨، صاملرجع السابق: انظر) ٣(
 .١٩٩ـ١٩٨، ص املرجع السابق: انظر ) ٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   سعيد جرب أبو خضر  يف إشكاليات التعريف املصطلحي للعجميات
  

 

 ٦٦

، حنو اللسانيات النفسية، واللسانيات )١(فضي غالبا إىل فروع متعددة أخرى يطلق عليها مصطلحات مميزةت
  .العصبية، واللسانيات االجتماعية

ويف ضوء هذه الفروع اللسانية الرئيسة ومناهجها املختلفة تبني لنا أن املعجميات ميكن أن تصنف 
تطبيقية اليت تفيد من اللسانيات النظرية واللسانيات العامة اللسانيات ال: يف فرعني رئيسني، األول
، اللسانيات النظريةولعل املعجميات أقرب بداية إىل . اللسانيات الشمولية: واللسانيات الوصفية، والثاين

أنه حدث أن وجد ضروريا يف بعض فروع اللسانيات التطبيقية كتعليم اللغة أن تؤخذ النظرة العريضة "غري 
ب اللغة ووظائفها، وهلذا السبب أدرج بعض الكتاب ما مسي هنا باللسانيات الشمولية حتت لتركي

علم ليس له نظرية يف " ألن اللسانيات التطبيقية كما يفهم كثري من اللغويني )٢(، "اللسانيات التطبيقية
لذا، فمن . ات مثالولكن األمر خمتلف يف حالة تكون اجلانب النظري لفرع من فروعها كاملعجمي. )٣("ذاته

، فهي أا فرع من اللسانيات التطبيقيةاملسوغ علميا أن تنظر جلّ الدراسات املعاصرة إىل املعجميات على 
باملعجميات النظرية، واألخرى فنية تقانية تتمثل " تقوم على دعامتني األوىل نظرية تتمثل فيما يصطلح عليه

من املقبول، كذلك أن تتميز املعجميات مصطلحا ومفهوما و. فيما يصطلح عليه باملعجميات التطبيقية
  .ومنهجا شأن اللسانيات االجتماعية واللسانيات النفسية

وليس أدل على هذا التميز للمعجميات من ختصص دوريات علمية عاملية يف تقدمي دراسات تتناول 
 The International Journal of(: )٤(قضايا املعجميات النظرية منها والتطبيقية الفنية، من مثل

Lexicography(   م، و ١٩٨٨يف الصدور  اليت بدأت )Fryske Akademy (  اليت تصدر
اليت بدأت بإصدارها اجلمعية األفريقية للمعجميات ) Lexikos(غالبا باللغة األملانية، و 

)AFRILEX ( م ضمن سلسلة أطلق عليها آنذاك ١٩٩١عام)AFRILEX (امث اختذت عنوا 
أما يف العربية ). Ling Uistik online(، و الة الدولية املوصولة باحلاسب )٥(م١٩٩٦املذكور عام 

اليت تصدرها " جملة املعجمية"فثمة جملتان علميتان متخصصتان يف قضايا املعجميات واملعجمية، األوىل 
ة عربية تعىن بقضايا املعجم م بوصفها أول مجعي٩/١١/١٩٨٣مجعية املعجمية العربية بتونس، اليت تأسست 

اليت تصدرها اجلمعية املغربية للدراسات املعجمية، اليت " الدراسات املعجمية" ، و)٦(وحبوث اللسانيات

                                                 
، جامعة امللك سعود، الد الرابع جملة كلية اآلدابمحزة بن قبالن املزيين، : ترمجة ، "مدخل إىل اللغة واللسانيات"ليونز، جون، : انظر ) ١(

، دار وائل، عمان، ٢، طمقدمة يف اللغويات املعاصرةفارع، شحدة، وزمالءه، : وانظر. ١٩٩، ص م١٩٨٧عشر، العدد األول، سنة 
 .٢٤م، ص٢٠٠٢

 . ١٩٩، ص مدخل إىل اللغة واللسانياتليونز، جون، ) ٢(
 .١٢ ص م،١٩٩٦ سنة  دار املعرفة اجلامعية،  اإلسكندرية،،علم اللغة التطبيقي وتعليم العربيةالراجحي، عبده،  ) ٣(
 .http:// www.australex.org/journals.htm: انظر ) ٤(
 http://www.up.ac.za/academic/libarts/afrilang/lexikos.htm:  انظر ملزيد تفصيل املوقع اإللكتروين للمجلة ) ٥(
)٦ ( http://www.voiceofarabic.com/html/107.htm 
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  )١(.م٢٣/٧/١٩٩٨تأسست 
  

  . موقع املعجميات يف الدراسات اللسانية العربية املعاصرة
وجلّ الدراسات اللسانية واملعجمية العربية املعاصرة اليت تناولت املعجميات  تنظر إليها على أا 

: من كتابه) اللسانيات التطبيقية(فسمري استيتية يتناول يف الباب الثاين . فرع من فروع اللسانيات التطبيقية
ميكن تقسيم اللسانيات املعجمية إىل : " ولاملعجمية الوظيفية، ويق" اال، والوظيفة، واملنهج: اللسانيات"

يسمى هذا العلم علم ... قسمني كبريين، كل قسم منهما علم قائم بذاته، أحدمها يدرس معجم اللغة
وأما اآلخر فيدرس قضايا الصناعة املعجمية، وحتديد طرق مجع البيانات  . Lexicologyاملفردات

ويسمى هذا العلم علم الصناعة . ا حتتاج إليه صناعة املعجموغري ذلك مم... اللغوية الالزمة لبناء معجم 
 واحلديثة األخرى فال تغادر )٣(أما الدراسات العربية املعاصرة. )٢( )"Lexicography(املعجمية 

 اللسانيات جماالت لساين تطبيقي، أو أا من فرعمعظمها ـ فيما علمت ـ فكرة أن املعجميات 
الدارسني العرب إىل أن املعجميات من جماالت اللسانيات التطبيقية بالنظر يف ورمبا توصل بعض . التطبيقية

املوضوعات اليت اشتملت عليها املؤمترات اليت عقدت يف الغرب حتت مصطلح اللسانيات التطبيقية، ومن 
  )٤(".املعجم" بني هذه املوضوعات املدرجة 

و من اإلشارة إىل املعجميات يف درج ويالحظ أن بعض الدراسات العربية اللسانية احلديثة ختل
علم اللغة التطبيقي: "، بله الوقوف عليها تعريفا  وبيانا ملنهجها، مثالاتقدميها فروع اللسانيات وجماال" ،

  .  )٥(م ١٩٩١حملمد خضر عريف وزميله، 
  

  .مشكلة موقع املعجميات من اللسانيات التطبيقية يف الدراسات الغربية
 سياق النظر يف منهج املعجميات أن نقف على الغموض واالضطراب الذي وجدير بالذكر يف

فإذا تساءلنا عن موقع . اكتنف بداية هذا اجلانب يف الدراسات اللسانية الغربية، بله بعض الدراسات العربية
املعجميات من اللسانيات التطبيقية خاصة واللسانيات عموما، سنجد أن مصدر املشكلة قد يكون يف 

م ١٩٤٦للسانيات التطبيقية منذ بزوغها عام اف. ف اللسانيني أنفسهم يف تصور اللسانيات التطبيقيةاختال
وقد تكون أهم مرحلة مرت ا اللسانيات التطبيقية حنو االستقرار تلك املرحلة . نيحمل جدل بني اللساني

                                                 
 http://www.lexico-amel.org/ar/amel/statutsar.html: انظر  ) ١(
 . ٢٩٩، صاال، والوظيفة، واملنهج: اللسانياتاستيتية، : انظر) ٢(
 .٦١م، ص٢٠٠٥، دار الرازي، عمان، ١، طمقدمة يف اللسانياتفضل، عاطف،  )  ٣(
 .٩، صعلم اللغة التطبيقي وتعليم العربيةالراجحي، : انظر شاهدا على هذه احلالة)  ٤(
 .١٥ـ١١م ص  ١٩٩١ن، .، د١، طمقدمة يف علم اللغة التطبيقيعريف، حممد خضر، وزميله، : انظر ) ٥(
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يات التطبيقية وحتديد مصطلحاا م لتعريف اللسان١٩٧٦اليت انربى فيها جمموعة من اللسانيني البارزين عام 
فكان هلا . م١٩٨٠أفكار هؤالء اللسانيني وتصورام ونشرها يف عام ) kaplan(ومجع كابلن . وجماالا

، كما كان هلا كبري األثر يف ا وجماالاأثر كبري يف مرحلة استقرار مصطلح اللسانيات التطبيقية، وفهم أبعاده
 Joe(فيذهب جو داروين باملر . األخريين من القرن العشرين سلبا أو إجياباالدراسات اللسانية يف العقدين 

Darwin Palmer ( اللسانيات التطبيقية دراسة للموضوعات "ـ وهو أحد هؤالء اللسانيني ـ إىل أن
اللغوية اليت ميكن أن تستخدم مكوناا يف تطوير أعمال نظرية وتطبيقية ملعارف تنطوي على استخدام 

األسلوبية، وتاريخ اللغة، والنحو، : ، ومن أبرز هذه املوضوعات اللغوية اليت ذكرها باملر)١("للغة
، وعلم األصوات، وغريها، )Lexicology (واملعجميةوالصوتيات، وعلم الداللة، والتحليل التقابلي، 

استخدام للغة أما ااالت اليت ميكن استخدام مكونات هذه املوضوعات اللغوية يف تطويرها وتنطوي على 
وميكن أن . ، والترمجة، وغريهاواملعجمياتفتتمثل يف النقد األديب، وعلم النفس، والفيزياء، واالختبارات، 

من املعارف وااالت ) Lexicology (املعجميةيفهم من هذا التصور للسانيات التطبيقية وفروعها أن 
ميكن استخدام مكوناا اللسانية يف التطوير النظري اللسانية كعلم األصوات والصوتيات وعلم الداللة، اليت 

 حنو )٢(والعملي االت أخرى ليست من اللسانيات يف شيء إال أا تستخدم اللغة يف جماهلا املعريف
هذه العالقة يف ) Palmer(ويوضح باملر . والفيزياء والنقد األديب) Lexicography(املعجميات 

. وضوعات اللغوية ميكن النظر إليها على أا مكونات حلقول معرفية أخرىدراسة أخرى، فريى أن هذه امل
وعندما تستخدم هذه املوضوعات اللغوية من أجل ربط املعرفة اللغوية مبعارف احلقول األخرى فإننا 
نستطيع القول إن املوضوعات اللغوية تتوسط بني حقلني معرفيني، فموضوع األسلوبية، مثال، يتوسط بني 

يات والنقد األديب، فضال على ذلك ميكن أن يتوسط موضوع لغوي بني اللسانيات وحقول معرفية اللسان
 ويف هذا النظر تأكيد )٣(.أخرى عديدة، كالنحو الذي يتوسط بني اللسانيات وجلّ احلقول املعرفية األخرى

 املعرفية األخرى، ويف ملا مضى من أن فروع اللسانيات التطبيقية تتخذ موقعا وسطا بني اللسانيات واحلقول
. حالة املعجميات فهي تعد من احلقول املعرفية األخرى اليت يربطها باللسانيات علم وسيط هو املعجمية

هل تعد املعجمية العلم التطبيقي الناجم عن االهتمام املشترك بني : ويفضي مثل هذا التصور إىل التساؤل
 كذلك، فهل املعجمية هي اليت تتصدى حلل املشكالت يف مرملعجمية؟ وإذا كان األاللسانيات والصناعة ا

                                                 
)١  ( Palmer ,Joe Darwin, ‘Toward a Redefinition of Applied Linguistics’, (Kaplan, Robert 

B. editor ) On The Scope of Applied Linguistics, 1980, Newbury House Publishers, 
INC, U.S.A.,P. 17. 

)٢ ( Ibid., P.17 
 Palmer, Joe Darwin, ‘Linguistics in Medias Res’ (Kaplan, Robert B. editor) On: انظر ) ٣(

The Scope of Applied Linguistics, 1980, Newbury House Publishers, INC, U.S.A., 
p.22. 
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  صناعة املعجم فحسب؟   
ومناهجها اللسانية، ومعجمية ا املعجمية قد تكون معجمية نظرية بوصفها معرفة لسانية هلا نظريا 

قول املعرفية دراسة املشكالت اللغوية يف احلتطبيقية بوصفها تطبيقا للنظريات واملناهج والنتائج اللسانية يف 
، وهي ذا، أي املعجمية التطبيقية تتوسط بني )١( كالترمجة وتعليم اللغة واملعجميات وغريهااملختلفة
جل تطويرها نظريا وعمليا يف جمال استخدامها اللغة، فال تقصر أيات واحلقول املعرفية األخرى من اللسان

 للمعجمية يغدو التداخل الشديد بني ويف ضوء تصور باملر. اهتمامها على صناعة املعجم فحسب
املعجميات النظرية واملعجمية لدى بعض الدارسني متوقعا، ولكنه على مستوى حتديد املفهوم واملنهجية غري 
مقبول، ألن املعجميات النظرية ال تستمد مكوناا النظرية من املعجمية ـ بوصفها علما تطبيقيا ـ 

اللسانية التطبيقية األخرى كالنحو التطبيقي، والصرف التطبيقي، حسب، بل إا تفيد من املوضوعات 
والصوتيات التطبيقية، وغريها، فهذه املوضوعات اللسانية، يف العموم، جتسر بني املعرفة اللسانية واحلقول 

ني يف  وتتوسط على حنو خاص بني املعرفة اللسانية واملعجميات النظرية، ألا ختدم املعجمي،املعرفية األخرى
) Dictionary(فاملعجم. تقدمي املعلومات الصرفية والنحوية والصوتية واإلمالئية وغريها يف معامجهم

وتكون مستمدة من . يقدم ـ كما هو معلوم ـ معلومات داللية، وصرفية، وصوتية، وإمالئية، وحضارية
 وثيقا باملعجمية التطبيقية، ولكنها لذا، فاملعجميات النظرية ترتبط ارتباطا.مرجعيات نظرية وتطبيقية متنوعة
  . تفترق عنها يف املفهوم واملنهج

ملوقع املعجميات من اللسانيات عموما واللسانيات التطبيقية ) Palmer(وال شك أن تصور باملر 
فاملعجميات النظرية خباصة ينبغي أال متاثل احلقول املعرفية األخرى . فيه الكثري من الغموض واالضطراب

وإخال أن مثل هذا التصور . يزياء والرياضيات واحلاسوب، فتخرج من موقعها  احلقيقي من اللسانياتكالف
يلقي بظالله حىت اآلن على منظور بعض الدراسات التعليمية احلديثة يف موضوع اللسانيات التطبيقية حني 

خر للتطبيقات اللغوية إن املعجميات حقل آ: " تربط بني اللسانيات التطبيقية و املعجميات بالقول
وأرى أن الوصف املنضبط ملثل هذه الدراسات ينبغي أن يتضمن ـ ملسايرة التطور يف هذا اال . )٢("املهمة

. ـ  إشارة واضحة إىل أن املعجميات فرع لساين تطبيقي، أو أا من أهم ااالت التطبيقية للسانيات
اهنه، يف الزمن احلاضر، حمجوب بالكلية عن بعض ـ على عو) Palmer(وهذا التصور ـ تصور باملر 

الدراسات اللسانية العربية اليت ظهرت حبلة القرن احلادي والعشرين ولكنها تنطوي يف حمتواها على فهم قامت 

                                                 
 ديفيد  الذي أورده(Applied linguistics)هذا الفهم للمعجمية التطبيقية وللمعجمية النظرية مستمد مفهوم اللسانيات التطبيقية  ) ١(

 The Cambridge Encyclopaedia of Language, Cambridge يف  (David Crystal) كرستال
University Press 1987.                                                                                                        

            . Karma ,Nayef, Applied Linguistics, al-Quds  Open Univ. Pub. 2002, P.24: انظر ) ٢(
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م  يف ٢٠٠٢ملوقع املعجميات من اللسانيات، فتشري إحدى هذه الدراسات الصادرة يف طبعتها األوىل عام 
" ـ تشري إىل أن " ضوعات اليت تدخل حتت كل جمال من جماالت التطبيق اللغوياملو" مبحث يتناول 

يدخل فيها حبث بنية املفردة وتناسق أصواا، وقوانني البىن والصياغات، وتفسري الداللة، ) املفردة(دراسة 
لفاظ وهذه املوضوعات ختتلف من لغة إىل أخرى، حبسب قوانني األ. واملعجم ومناهجه وتنظيمه وغري ذلك

  )١(."وأبنيتها يف كل لغة
ومن البداهة، أن ارتباط العلوم وتواصلها ال يلغي حد كل منها وتصوره الذهين املستقل، لذا ينبغي أن يأيت 

  . وصف املفهوم أو تعريفه أو استعماله منسجما مع موقعه يف املنظومة املعرفية للمفاهيم
  

  .النتائج والتوصيات
، ووقفت على أهم املشكالت املرتبطة "املعجميات"يف مبصطلح حاولت هذه الدراسة التعر  

بالتعريف، وأبرزت التطور يف جوانب من هذا التعريف، ومسايرة الدراسات العربية هلذا التطور، وعرضت 
  . ألمهية التعريف باملعجميات العملية والعلمية

  :وخلصت الدراسة إىل
اصر، علم يقوم على دعامتني إحدامها نظرية وميكن أن يصطلح أن املعجميات، يف النظر الغريب املع: أوال 

  . املعجميات التطبيقيةبعليها باملعجميات النظرية، وثانية عملية فنية، ميكن أن يصطلح عليها 
، واقترحت )Lexicography(أن الدارسني العرب يستعملون تسميات كثرية مقابلة للمصطلح : ثانيا

مع وأحد مصطلحي بنك املصطلحات املوحدة التابع ملكتب تنسيق الدراسة األخذ باصطالح ا
  . التعريب وهو املعجميات

مقابال للمصطلح اإلجنليزي " املعجمية" أن بعض الدراسات املعجمية العربية تستعمل مصطلح : ثالثا
)Lexicography ( مقابال للمصطلح اإلجنليزي " املعجمية"و تستعمل بعضها مصطلح
)Lexicology( مما أدى إىل الوقوع يف االشتراك املصطلحي، وتداخل مفهومني متصلني يف ،

ولتفادي هذا االشتراك فقد اقترحت الدراسة . احلقل املعجمي لكنهما متغايران يف التخصص الدقيق
، وختصيص املعجمية "يف تطور املصطلحات املعجمية"احلالية األخذ بنتائج دراسة عبد الغين أبو العزم 

" يف املقابل، اقترحت الدراسة احلالية ختصيص مصطلح ). Lexicology( للمصطلح مقابال
  ).  Lexicography(مقابال للمصطلح " املعجميات

النظر الغريب املعاصر للمعجميات على أا علم مستقل له حقل نظري وجمال تطبيقي، وأا بذلك : رابعا
 أا صنف فرع من اللسانيات أو أا فرع من مستقلة عن فرع علمي مستقل، وال حتمل لديهم على

                                                 
، ص  ٢٠٠٢، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١، طة واللسانياتمباحث يف علم اللغالعبيدي، رشيد عبد الرمحن، : انظر ) ١(

 .٤٩ـ٤٨
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اللسانيات الشمولية أو اللسانيات التطبيقية، شأا يف هذا شأن اللسانيات االجتماعية واللسانيات 
  . النفسية وغريمها من العلوم املستقلة بنظرياا وجماالا التطبيقية

دة يف املعرفة والتدريس ة العديدة واملعتمالحظت الدراسة بالنظر يف التخصصات العلمية املعاصر: خامسا
ن املعجميات مل تتفرد بتخصصها شأن اللسانيات واآلداب وغريمها من التخصصات أاجلامعي 

املعرفية، وتوقعت الدراسة احلالية أن املستقبل رمبا ينطوي على تصنيف خاص للمعجميات بوصفها 
االجتماعية، ورجحت موقعها بني العلوم فروع التخصصية الرئيسة للعلوم اإلنسانية أو المن 

   .التطبيقية
تواكب جلّ الدراسات العربية املعاصرة، اللسانية منها واملعجمية، مرحلة من مراحل تطور هذا : سادسا

  . العلم، وتصنفها يف أفضل األحوال على أا فرع من فروع اللسانيات التطبيقية
مانينيات من القرن العشرين، وخباصة تصورات باملر إن للدراسات الغربية احلديثة يف الث: سابعا

)Palmer (يف ، متثّلحول اللسانيات التطبيقية ـ تأثريا سلبيا يف الدراسات اللسانية العربية 
اختالف وجهات نظر الدارسني العرب يف ماهية اللسانيات التطبيقية وفروعها ومدى صلتها 

  .     باللسانيات
  : صي الدراسة احلالية مبا يأيتوميكن يف ضوء ما سبق أن تو

أن تعتين الدراسات العربية مبا يستجد من تطور حثيث على املستويني النظري والتطبيقي يف هذا امليدان  .١
يف الدراسات العاملية من أجل النهوض بالصناعة املعجمية عربيا ألداء الدور احلضاري املنوط بالعلماء 

مجيد املاضي فحسب، واالنكفاء على جهود السابقني من علماء والدارسني من أبنائها، وأال يكتفي بت
  .العربية

أن يتخلص الدارسون من اضطراب التعدد يف تسميات املصطلحات باللجوء إىل بنوك املصطلحات  .٢
املوحدة، أو اجلهود امعية املنظمة يف ضبط املصطلحات ونقلها، أو جهود الدارسني املصطلحية اجلادة 

املعريف اهلدف، وذلك من أجل ضبط التواصل بني املتخصصني على اختالف مشارم يف ميدان احلقل 
وأوىل هؤالء الدارسني حاجة إىل التخلص من ظاهرة تعدد التسميات للمصطلح . ومصادرهم املعرفية

الواحد هم اللغويون، إذ يعول عليهم يف مد يد العون إىل املتخصصني يف احلقول املختلفة يف وضع 
 .  واستقرارها،حات الدقيقة لغويا وعلميااملصطل

أن توكل إىل العلماء والعاملني يف كل حقل علمي، واملعجميات من بينها، مهمة ترمجة املصطلحات  .٣
وتعريفها، وأن تفيد املؤسسات املعنية من خربات هؤالء يف متابعة التطور يف املصطلح ومفهومه وجماله، 

وأن يويل الدارسون العرب املعاصرون مزيد اهتمام . كلّ جديدوحتدث معامجها املصطلحية، لتواكب 
جبوانب التعريف املصطلحي حلقول التخصصات اللغوية واألدبية، فمثل هذه الدراسات متهيدية 

 .    تأسيسية يف اال البحثي والتعليمي
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