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 المادة غير اللغوية في المعاجم العامة  
 "دراسة نقدية"

 
 خالد ىدنةد.  
 2جامعة سطيف                                                            

 
 الخالصة

كل اؼبعاجم على اختبلفها ك تنوع أىدافها تصبو إٔب غاية كاحدة كىي كشف اؼبعُب ىذه الغاية 
ذبدىا أكثر جبلء ُب اؼبعاجم اللغوية العامة، باإلضافة إٔب اؼبعلومات الصرفية كالنحوية كالصوتية 

ال يبنع ىذا أف يتضمن بعض ىذا ُب نظرنا أىم ما يقدمو اؼبعجم من معلومات لقارئو كلكن 
اؼبعلومات غّب اللغوية كاؼبعارؼ العلمية كالتعريف باألعبلـ كالبلداف إال أف ىذه االخّبة ينبغي أف 
تفصل عن اؼبداخل اللغوية األخرل حٌب ال ىبرج اؼبعجم عن مهمتو األكٔب مهمة بياف الداللة كما 

 يتعلق ُّا.
 

Résumé 

Tous les dictionnaires conçus pour détecter le sens se buts nous le trouvons 

plus dans les dictionnaires général, ainsi que la phonétique et des 

informations morphologiques et grammaticales et dans notre avis. Se la a 

une grande importance  pour les lecteurs, mais ça n'empêche pas le 

dictionnaire d’avoir certaines informations non  linguistiques et des 

connaissances scientifiques ainsi que les noms propres celui-ci doivent être 

séparés des entrées lexicologique afin de ne pas sortir de la tâche principale 

du dictionnaire. 

 
 مقدمة
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لماء العربية جهدىم ُب خدمة اللغة، فجمعوا ألفاظها كرتٌبوىا كفق طرائق متنوعة بذؿ ع  
كمتكاملة تفننوا ُب كضعها فنظركا إٔب األلفاظ فرأكا أهنا تتأٌلف من تسعة كعشرين حرفا ال ىبرج 

اختلف ، عنها أية كلمة، فاعتمدكا ىذا اؼبعيارُب حصر اللغة بَبتيب ىذه اغبركؼ ُب نظاـ ثابت
ؼ كجهات النظر كالغاية من التأليف اؼبعجمي سعيا منهم إٔب تيسّب عملية البحث عن باختبل

 مواضع الكلمات كدالالهتا ُب ىذه اؼبؤلفات الٍب اصطلح على تسميتها باؼبعجم.
أما اؼبعاجم الٍب اىتمت بقضايا اللغة العامة من داللة ُب اؼبقاـ األكؿ، ككبو كصرؼ كمعلومات 

للغة العامة ألهنا ٓب زبتص دبوضوع بعينو، كأما الٍب جاءت مداخلها ؿبصورة صوتية تسمى دبعاجم ا
ُب ؾباؿ معرُب كاحد تسمى باؼبعاجم اػباصة أك ما يعرؼ عندنا ُب تراثنا اللغوم دبعاجم اؼبعا٘ب أك 

 معاجم اؼبوضوعات.
دكدىا زبتلف كإذا اعتربنا اف الداللة ىي اؼبهمة األكٔب للمعجم سواء أكاف عاما أـ ـبتصا فأف ح

ُب كبل اؼبعجمْب،إذ إننا قبدىا ُب األكٔب ذات مفهـو لغوم حبت ال يهتم خبصائص الداؿ من 
حيث اؼبرجع كذكر خصائصو أما الثانية فمدلوؽبا معرُب وبوم تعاريف ال سبت إٔب النفهمة اللغوية 

التعاريف بصلة كلكن السؤاؿ الوجيو ُب اؼبسألة ىو: ىل يبكن أف قبد مفاىيم غّب لغوية ك
االصطبلحية كالتعريف باألعبلـ ُب اؼبعاجم العامة؟ أـ أف ذلك سيخرج باؼبعجم عن كظيفتو 

 األكٔب الٍب تتمثل ُب دراسة اؼبداخل دراسة لغوية.
 

 مفهوم المعجم  -1
الٍب يقصد ُّا ُب اصل اللغة: العٌض تقوؿ عجمت العود  (عجم)كاؼبعجم كلمة مشتقة من مادة 

 1لتعلم صبلبتو من خوره.إذا عضضتو ، أعجمو
كىي كذلك الغموض كعدـ البياف قاؿ األزىرم:" كأخرب٘ب أبو الفضل عن أيب العباس أنو      

سئل عن حركؼ اؼبعجم: ٓب ظبٍّيٍت ميعجمان ؟ فقاؿ: أٌما أبو عمرك الشيباٌ٘ب فيقوؿ : أىٍعجىمت 
 .2قاؿ : كالعىجىمٌي ميبهىم الكبلـ ال يتبْبن كبلمو". أبٍػهىمت

كاؼبراد باإلعجاـ سبييز اغبركؼ اؼبتشاُّة بوضع نقط لدفع اللبس قاؿ األزىرم:" كقاؿ الليث :      
ٍعجىم : اغبركؼ اؼبقطنعة

ي
قاؿ : كإذا قلت كتابه معجنم فإٌف . ظبٍّيت معجىمان ألهنا أعجمية، اؼب
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النفي، أم إلزالة .، فاؽبمزة ُب "اإلعجاـ" للسلب ك 3تعجيمىو تنقيطو لكي تستبْب عيجمتيو كتىًضحى"
 العجمة كما ُب قولك : 

أقذيت عْب فبلف إذا أزلت ما ُّا من قذىوأقسطت دبعُب عدلت أم أزلت الظلم. كمنو قولو 
 [  9الحجرات] ":"فإف فاءت فأصلحوا بينهما بالعدؿ كأقسطوا إف ا وبب اؼبقسطْبتعأب

كمن ىنا أطلق على نقط اغبركؼ  كُّذا يكوف معُب أعجم : أزاؿ العجمة أك الغموض أك اإلُّاـ،
لفظ اإلعجاـ ألنو يزيل ما يعَبضها من غموض، كمن ىنا أيضا جاء لفظ اؼبعجم دبعُب الكتاب 

 الذم هبمع كلمات لغة ما كيشرحها كيرتبها بشكل معْب.
 

 ظهور المصطلح -2
علماء  ٓب يكن اللغويوف أكؿ من استعمل لفظ "معجم" عنوانا لكتبهم، كإمبا سبقهم إٔب ذلك     

ػ اؼبعجم (ق317)معجم الصحابة، ككضع البغوم  (ىػ327)اغبديث النبوم فقد كضع أبو يعلى
اؼبعجم  (ق341)الكبّب كاؼبعجم الصغّب ُب أظباء الصحابة، ككضع أبو بكر النقاش اؼبوصلي 

 الكبّب كاألكسط كالصغّب ُب قراءات القرآف. 
معجم ُب " (ىػ394) اللغويْب ىو ابن فارسكلعل أكؿ من جعل اؼبصطلح عنوانا لكتابو من      

 مقاييس اللغة".
 

 بين المعجم والقاموس  -3
إف -ذىب بعض الدارسْب من لغويْب كمعجميْب كمصطلحيْب إٔب زبصيص ىذين اؼبَبادفْب      

كالتفريق بينهما، خاصة كأف علم اؼبصطلح اغبديث يسعى إٔب زبصيص مصطلح  -صٌح التعبّب
 اغبقل العلمي الواحد، حبيث ال يعرب اؼبصطلح الواحد عن أكثر من كاحد للمفهـو الواحد ُب

مفهـو كاحد، كال يعرب عن اؼبفهـو الواحد بأكثر من مصطلح كاحد. كىذا يتطلب التخلص من 
 4االشَباؾ اللفظي كالَبادؼ ُب اؼبصطلحات.

 lexiqueأك lexiconاؼبعجم ُب اللسانيات اغبديثة ىو اللفظ اؼبقابل للمصطلح األجنيب  
بئر تغيب )يورد صاحب القاموس ُب مادة "قمس" أهنا تعِب "الغوص"، كأف "القاموس" ىي   

 5، أما القاموس فهو "معظم ماء البحر."(فيها الدالء من كثرة مائها
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كيشرح لويس معلوؼ كلمة "القاموس" دبعُب "البحر" كىو أيضا "كتاب الفّبكز آبادم ُب      
أىل زماننا على كل كتاب ُب اللغة، فهو عندىم يرادؼ كلمة معجم  اللغة" ٍب يضيف "كيطلقو

، كيعيب د. إبراىيم السامرائي ىذا االستعماؿ، كيرل أف الصواب ىو استعماؿ كلمة 6ككتاب لغة"
"معجم" للتمييز بْب كتاب "الفّبكز آبادم" اؼبشهور، كاؼبؤلفات اؼبعجمية األخرل. إال أف د. عبد 

قد شاع حاليا، كقد انتهى تطور اللفظة من  (القاموس)ف ىذا االستعماؿ العلي الودغّبم يرل أ
حيث الداللة إٔب اؼبعُب الداؿ على الكتاب اعبامع أللفاظ لغة ما مرتبة ترتيبا معينا، فبعد أف  
كانت كلمة "قاموس" تعِب "كسط البحر أك معظمو، ٍب أصبحت علما على كتاب الفّبكزبادم"، 

تاب لغوم وبتوم على طائفة من الكلمات اؼبرتبة كاؼبشركحة". هبب صارت تعِب أخّبا "كل ك
إذف الفصل بْب "قاموس" ك"معجم" فيستعمل اؼبصطلح األكؿ للداللة على كل كتاب أك تأليف 

الٍب ربقق  (اؼبداخل)لو ىدؼ تربوم كثقاُب كهبمع بْب دفتيو قائمة من الوحدات اؼبعجمية 
كىبضعهالَبتيب كشرح معيٌنْب كيقابلو ُب الفرنسية كلمة كجودىا بالفعل ُب لساف من األلسنة 

(Dictionnaire) أما مصطلح معجم فّبل أنو أنسب للداللة على اَّموع اؼبفَبض كالبلؿبدكد ،
من الوحدات اؼبعجمية الٍب سبتلكها صباعة لغوية معينة بكامل أفرادىا، بفعل القدرة التوليدية اؽبائلة 

 7.(Lexique)لفرنسية للغة، كيقابلو ُب اللغة ا
كيسّب د.إبراىيم بن مراد ُب نفس االذباه الذم يدعو إٔب التمييز بْب اؼبصطلحْب، ىذا االذباه 
الذم يعترب مصطلح"القاموس" بأنو الصناعة الٍب تتوؽ إٔب حصر الئحة اؼبفردات كمعانيها أما 

 اؼبستمع اللغوية.  /من قدرة اؼبتكلمالذم يبثل جزءا  اؼبفرداٌب"اؼبعجم" فهو اؼبخزكف 
"فإبراىيم بن مراد" يعرب عن ؾبموع الوحدات اصورة ُب كتاب، كاؼبرتبة ترتيبا معيٌنا بالقاموس، أك 
اؼبعجم اؼبدٌكف، ليفرؽ بينو كبْب اؼبعجم اللسا٘ب يقوؿ ُب ىذا الشأف:" فإذا أخذ اؼبعجمي من 

ُب كتاب أك خزٌنو ُب مكنز ظٌبي ما  فدٌكنو -سواء كرب أـ صغر –ذلك الرصيد العاـ اعبامع جزءنا 
دٌكنو معجما مدٌكنا أك قاموسا، حسب االصطبلح الٌشائع. كال يبكن للمعجم اؼبدٌكف...أف 

 8يستوعب اؼبعجم اللسا٘ب كٌلو."
فابن مراد يعطي للمعجم مفهومْب:األكؿ عاـ كيقصد بو ؾبموع الوحدات اؼبعجمية الٍب تكٌوف لغة 

 lexiqueللمصطلح الفرنسي ة طبيعية كاحدة كىو مقابل صباعة لغوية ما تتكٌلم لغ
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اؼبفردات اؼبعجمية ُب كتاب مرتٌبة كمعرٌفة بنوع ما من  corpus كالثا٘ب خاص كىو أنٌو مدٌكنة
كيرل كذلك أف القاموس امتداد للمعجم، كليس ىو دبستقٌل عنو. فهو رصيد  9الَبتيب كالتعريف.

ـٌ، الذم تكٌوف الوحدات  معجمي جزئي مستخرج من اؼبعجم الذم ىو الٌرصيد الٌلسا٘ب العا
 10اؼبعجمية فيو الوحدات الٌلغوية األساسية ُب لغة أٌم صباعة لغويٌة.

كىو الذم يطلق عليو الودغّبم مصطلح القاموس كيرل ضركرة التفرقة بْب اؼبصطلحْب ُب      
 اللسانيات اغبديث كيربر ذلك دبا يلي:

 اؼبتكٌلمة مستحيل عمليا.أف اإلحاطة دبعجم اعبماعة   -1
أف جامعي اللغة كمدٌكنيها كاف ىدفهم ىو االقتصار على كصف جانب من اللغة اؼبستعملة  -2

 دكف جانب آخر.
 أف الوسائل العلمية الٍب استخدمت ُب اعبمع كاالستقراء كانت كسائل ؿبدكدة جٌدا. -3

فيما ذىب إليو السامرائي  لبلص من ىذه اآلراء أف التفرقة بْب اؼبصطلحْب غرضو رفع اللبس سواء
أك ما ذىب إليو كل من الودغّبم كالفهرم كابن مراد. أما األكؿ فكاف غرضو إزالة اللبس اغباصل 

 بْب القاموس للفّبكزبادم كبْب سائر اؼبعجمات.
كأما الثا٘ب فكاف غرضهم التفرقة بْب ما ىو فبكن كما ىو غّب فبكن، بْب ما ىو بطبيعتو شامل، 

 كجعلوا العبلقة بْب القاموس كاؼبعجم عبلقة العاـ باػباص.كما ىو قاصر 
كالذم نذىب إليو ىو تفضيل التفريق بْب اؼبصطلحْب، ك كلمة اؼبعجم خاصة تتحدد من السياؽ 
اؼبستعملة فيو فإذا قلنا معجم اللغة العربية أك معجم صباعة معينة ُب زمن معْب فإننا ال نقصد 

اظ ىذه اللغة أك ىذه اعبماعة؛ ذلك ألنو من اؼبستحيل حصر بذلك الكتاب الذم وبوم على ألف
اللغة. أما إذا قلنا معجم اؼبصطلحات الطبية أك معجم اػبليل فإننا نقصد بو الكتاب أك اؼبعجم 
اؼبدٌكف، الذم وبتوم على طائفة من الوحدات اللغوية. كُب أحياف كثّبة يستعمل الدارسوف 

 11اللفظتْب بوصفهما مَبادفتْب.
 

 ركان التأليف المعجميأ -4
تقـو اؼبعاجم أساسا على ركنْب نبا اعبمع كالوضع على حد تعبّب ابن منظور، كاعبمع ىو تكوين 
اؼبادة اؼبعجمية، كالوضع ىو معاعبة اؼبداخل الٍب يتكٌوف منها اؼبعجم، كركن اعبمع ُب اؼبعجم يقـو 
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ا٘ب ىو ما يسمى باؼبصادر اللغوية. أما على أٌسْب: أكؽبما ما يعرؼ باؼبستويات اللغوية، كالركن الث
اؼبستويات اللغوية فهي: الفصيح كىو ما ثبت عن األعراب كانتمى إٔب دائرة االحتجاج، كاؼبوٌلد 
كىو ما خرج عن دائرة االحتجاج كنسب إٔب اؼبوٌلدين،كالعٌمي كىو ما نسب إٔب العامة أك كاف 

 اؼبنسوب إٔب اللغات األعجمية.فصيحا كحرٌفتو العاٌمة، األعجمي أك األجنيب كىو 
كاألس الثا٘ب من ركن اعبمع ىو اؼبصادر فكل تأليف معجمي البد أف هبمع ماٌدتو من مصادر، 
كمصادر اؼبعجم العريب خاصة القدٙب ظاىرة كالٍب تتمحور حوؿ القرآف الكرٙب كاغبديث النبوم، 

 كما ثبت عن العرب الفصحاء من شعر كنثر.
كجدناه  –ىو الوضع، أم معاعبة اؼبداخل اؼبعجمية  - التأليف اؼبعجميكالركن الثا٘ب من ركِب

يقـو ىو أيضا على أٌسْب: أكؽبما ىو الَبتيب، كثانيهما ىو التعريف. كىذاف األٌساف نبا اللذاف 
وبدداف ىوية اؼبعجم اغبقيقية.إذ ال يبكن للمعجم أف يشتمل على مداخل غّب مرتبة بأم ضرب 

الذم يشاء اؼبؤلف، كغّب معرفة حبسب ما تقتضيو الوحدات اؼبعجمية من من الَبتيب اؼبنهجي 
كجب أف يطلق عليو اسم  -كخاصة من التعريف -التعريف.كإذا خبل اؼبعجم من ىذين األسْب

 .(Glossaire) "أك "اؼبسرد(Nomenclature)" آخر غّب اؼبعجم مثل" قائمة اؼبصطلحات
فالتعريف ُب اؼبعجم عامة صنفاف: األكؿ يسمى "التعريف اللغوم" كىو يستعمل ُب تعريف      

ألفاظ اللغة العامة، أك ُب تعريف اؼبفاىيم بألفاظ لغوية عامة، فيقـو على تبياف خصوصية اؼبدخل 
عاـ. كداللتو، كىذا الصنف ىو اؼبعتمد ُب اؼبعجم اللغوم ال –أك شكلو  –اللغوم من حيث بنيتو 

كالصنف الثا٘ب ىو "التعريف اؼبوسوعي"، كىو يستعمل ُب تعريف األشياء كاؼبفاىيم، أم ُب 
، كىذا (Référents) تعريف اؼبصطلحات من حيث ىي مرجعة إٔب أشياء كمفاىيم تسمى مراج

الصنف يقـو على اإلخبار عن خصائص اؼبرجع اؼبعرؼ من نواح عدة كالشكل كاألبعاد كاغبجم 
 إْب.…الوظيفةكاؼبقدار ك 

كذبرنا ىذه النقطة إٔب اغبديث عن مصطلحْب مهمْب ُب الدراسات اؼبعجمية اغبديثة ىذاف 
 اؼبصطلحاف نبا: اؼبوسوعة كالقاموس.

فاؼبوسوعة ىي قواميس أك معاجم مدٌكنو اشتملت على ضركب من اؼبعارؼ العاٌمة أك اػباٌصة غّب 
 12الٌلغوية اضة.
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ادثْب ُب العبلقة بْب القاموس كاؼبوسوعة فوجدكا ثبلثة مستويات ُب كقد حبث بعض اللغويْب 
 عبلقة القاموس باؼبعجم:

ـ معلومات عن العآب أك الكوف، أم عن ذبربة اعبماعة اللغوية ُب الكوف.األول  13: اؼبوسوعة، حيث تقٌد
 اللغويٌة : القاموس اللغوم، كىو يقٌدـ معلومات عن اللغة الٍب تستعملها اعبماعةالثاني
 14: القاموس اؼبوسوعي، كىو جامع بْب اؼبستويْب األكؿ كالثٌا٘ب.الثالث

كالَبتيب ىو الطريقة أك اؼبنهج الذم يٌتبعو اؼبعجمي ُب تنظيم اؼبادة اللغوية حٌب يستطيع مستعمل 
 اؼبعجم اؼبطلع على ذلك اؼبنهج العثور على بغيتو بسهولة كسرعة. ككٌلما كاف اؼبنهج ؿبكما كاف

 الوصوؿ إٔب اؽبدؼ أيسر كأسرع.
كفكرة الَبتيب ىذه ليست غريبة عن الذىن العريب، فقد أدرؾ اللغويٌوف العرب ىذا األمر      

فابتدعوا أمباطا للَبتيب، كتفننوا ُب كضع اؼبعاجم كُب طرؽ تبويبها، كتعددت مناىجهم حٌب  
الحظوا جانيب الكلمة كنبا اللفظ كادت تستنفد كل االحتماالت اؼبمكنة، ككانوا منطقيْب حينما 

 كاؼبعُب، فرتبوا معاصبهم إصباال إما على اللفظ كإما على اؼبعُب، كُّذا كجد قسماف رئيسياف نبا : 
 
 معاجم اؼبعا٘ب. -1
 معاجم األلفاظ. -2
 
 في المعجم العام (غير اللغوية)المادة العلمية5 -

 المصطلح العلمي في المعجم العام: -أ

من الواضح أف أعظم ثورة لغوية كانت بعد ؾبيء اإلسبلـ كما نتج عنو من العلـو كاؼبعارؼ      
اؼبتعٌددة كتوٌسع ُب مبط اغبياة كرقي ُب ؾباؿ اغبضارة، الشيء الذم استدعى كما ىائبل من 
اؼبصطلحات العلمية؛ إذ أصبح لكل علم من العلـو اإلسبلمية ألفاظو اػباصة كمصطلحاتو 

 ة.اعبديد
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 مفهوم المصطلح العلمي -
، أك فن من الفنوف فحصر ُب مفهـو  كاؼبصطلح العلمي ىو اللفظ الذم خصص لعلم من العلـو
معٌْب، فإذا استعملو أصحاب ذلك العلم أك الفن كاف اؼبقصود بو ما اصطلحوا عليو كتعارفوا على 

 أك ما ىو معركؼ ُب اللغة مدلولو، دكف ما سول ذلك من اؼبدلوالت الشائعة بْب عامة اؼبتكلمْب
 اؼبشَبكة.

كاغبق أف اؼبصطلح العلمي كاف غائبا عن القواميس العامة القديبة كٓب ربتضن إال القليل منها، 
ككانوا ينبهوف على مثل ىذه اؼبصطلحات بقوؽبم: مولد، أك ؿبدث، أك معرب، كعذرىم ُب ىذا 

ضمن قواميس ـبتصة ُب العلـو كالفنوف  حسب اعتقادنا أهنم كانوا يركف أف ىذه األلفاظ مكاهنا
 كليس قواميس اللغة العامة.

ؽبذا السبب كاجو صاحب القاموس ايط انتقادات شديدة حْب أدرج ُب كتابو ؾبموعة من 
اؼبصطلحات اػباصة دبجاؿ الطب كالفقو كالنحو كالعركض كاغبديث الذم كبسبو القاموس الوحيد 

خرج اَّد عن القاعدة الٍب اتبعها أغلب أصحاب القواميس الذم اختص بذكر ىذه اؼبفاىيم...ف
 الذين سبقوه.

 :(القاموس ايط أمبوذجا)أمثلة عن اؼبصطلحات العلمية ُب اؼبعجم العاـ -ب
 15:...كفاء اؼبوٕب من امرأتو: كٌفر عن يبينو كرجع إليها."(ُبء)قاؿ ُب مادة  -
ملكا، فأيٌهما مات رجع اؼبلك لورثتو، أك :"كالرقىب كبشرل: أف يعطي إنسانا (رقب)كقاؿ ُب  -

 16أف هبعلو لفبلف يسكنو فإف مات ففبلف كقد أرقبو الرٌقىب، كأرقبو الدار: جعلها لو رقىب."
:" كالسبب اغببل، كما يتوٌصل بو إٔب غّبه، كاعتبلؽ قرابة، كمن (سبب)كقاؿ ُب مادة  -

 17مقطٌعات الٌشعر: حرؼ متحٌرؾ كحرؼ ساكن."
نصب:" كالٌنصب العلم اؼبنصوب...كُب القواُب: أف تسلم القافية من الفساد،  كقاؿ ُب مادة -

كىو ُب اإلعراب كالفتح ُب البناء، اصطبلح كبوم. كقاؿ ُب اؼبادة نفسها: كالٌنصاب: األصل 
 18كاؼبرجع...كمن اؼباؿ القدر الذم ذبب فيو الزٌكاة إذا بلغو."

...كقصد مكة للنسك."كقاؿ ُب تفسّب لفظة اغبج:" القصد، كالكف،   -  19كالقدـك
 20":" كتركوبة شهر رمضاف ظبٌيت ُّا السَباحة بعد كٌل اربع ركعات.(ر ك ح)كقاؿ ُب مادة  -
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 المصطلحات الطبية في المعجم العام: - جـ
كفبا احتوتو بعض اؼبعاجم قضايا الطب كألفاظو، كفوائد بعض النبات كاألعشاب ُب      

التمريض، كذكر أنواع األمراض كأنواع األدكية، كقد الحظنا ىذا األمر بشكل كيب ُب القاموس 
 ايط كقد توسع فيو بقدر زائد كمن ذلك قولو:

اغبٌية كىو أقول ككبلنبا مسٌخن ـبرج للٌنفخ  : بالٌضم بستاٌ٘ب كبٌرم كيعرؼ بثـو(الثـو )ُب مادة
كالدكد، مدٌر جٌدا كىذا افضل ما فيو. جٌيد للٌنسياف  كالرٌبو كالٌسعاؿ اؼبزمن كالطحاؿ كاػباصرة 
ـٌ كاغبيات كالعقارب، كالكٍلب الكىلىب،  كالقولنج كعرؽ الٌنسا، ككجع الورؾ كالنقرس، كلسع اؽبوا

تصفية اغبلق باىيٌّ جٌذاب، كمشويٌو لوجع األسناف اؼبتآكلة، كالعطش البلغمي، كتقطّب البوؿ، ك 
حافظه صٌحة اؼبربكدين كاؼبشايخ، ردمء للبواسّب كالٌزحّب، كاػبنازير، كأصحاب الٌدؽ، كاغببأب، 

 21كاؼبرضعات كالٌصداع، إصبلحو: سلقو دباء كملح، كتطجينو بدىن لوز، كإتباعو دبٌص رٌمانة مزٌة."
ـٌ، كسببو سٌدة (صرع)كقاؿ ُب مادة  :" كالٌصرع عٌلة سبنع األعضاء الٌنفيسة من أفعاؽبا منعا غّب تا

تعرض ُب بعض بطوف الٌدماغ، كُب ؾبارم األعصاب ارٌكة لؤلعضاء من ًخٍلطو غليظ أك لزج  
 22فتمتنع الرٌكح عن السٌلوؾ فيها سلوكا طبيعيا، فتتشنٌج األعضاء."كثّب، 
اـ بالٌضم، كالزٌكمة: ربٌلب فضوؿ رطبة من بطِب الٌدماغ اؼبقٌدمْب إٔب كقاؿ ُب الزٌكاـ:" الزٌك     

 23اؼبنخرين."
:" كالفلفل كهيدىيد، كزًٍبرًج: حٌب ىندم، كاألبيض أصلح، ككبلنبا (الفلفل )كفاؿ ُب مادة     

نافع لقلع البلغم الٌلزج مضغا بالزٌفت، كلتسخْب العصب كالعضبلت تسخينا ال يوازيو غّبه، 
غص كالنفخ، كاستعمالو ُب الٌلعوؽ للٌسعاؿ، كأكجاع الٌصدر، كقليلو يعقل، ككثّبه يطلق كللم

 24كهبٌفف كيدٌر، كيبٌدد اؼبِب بعد اعبماع، كيفسد الٌزرع بقٌوة."
كلو نبلحظ داللة ىذه اؼبواد قبد أف أكثر أىل اللغة كأصحاب اؼبعاجم ٓب يتعٌرضوا ؽبا، لذلك      

قاموس ايط بالدراسة كالنقد على ىذه الدالالت ألهٌنم كانوا يركهنا أهنا اعَبض أكثر من تناكؿ ال
 السيوطيليست من لغة العرب؛ أم ليست من اللغة القديبة كلكنها من ادث، أك كما ظباىا 

األلفاظ اإلسبلمية، كألف اؼبوضع الذم ينبغي أف تذكر فيو ىو القواميس اػباصة، أك كتب الفنوف 
 ،  اؼبختصة. باؼبعاجم   يعرؼ ُب الدراسات اغبديثة أك ماكالعلـو



 خالد هدنة                                                                         دراسة نقدية غير اللغوية في المعاجم العامةالمادة 
 

 

 3172 - 71العدد                             711                   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية       

كلكن ىذه التربيرات تبقى ملزمة ألصحاُّا، ألنو ُب رأينا ال مانع من احتواء القاموس العاـ      
قدرا من اؼبصطلحات العلمية الٍب تكوٍّف فكرة عامة للقارئ، كال نطلب من القاموس أف يستوعب  

يفات دقيقة ؽبا. كما فعلو اَّد ىو عْب الذم ذكرناه، فهو كٌل اؼبصطلحات، أك أف يقدـ لنا تعر 
ٓب يعرؼ اؼبصطلحات السالفة الذكر كغّبىا الٍب ٓب تذكر تعريفا فباثبل لتعريف اؼبتخصصْب البالغ 

 الدقة، كإمبا اكتفى بالتعريفات العامة الٍب من شأهنا أف تفيد القارئ العادم.
 

 األعالم في المعجم العام: -د
ُب اللغة العربية ىو أحد اؼبعارؼ السبعة، كيقسمو النحاة حبسب القٌوة أك الٌضعف ُب تعيْب العىلىم 

 اؼبسٌمى إٔب قسمْب: عىلىم عْب كعىلىم جنس.
 25يقوؿ ابن مالك ُب ذكر خصائص االسم:" كىو لعْب أك معُب اظبا أك كصفا"

ؼبسمى كيشخص بو كيسمى علم الشخص، أك العلم اػباص، كىو الذم يعْب بو ا فعلم العين
 26ابن يعيش:"... ىبتص شخصا بعينو ال يشاركو فيو غّبه."دكف سائر أشباىو يقوؿ 

 كعليو تدخل ربت ىذا النوع من العلم:
 كأيب بكر، كعمر، كعبد ا...، أظباء اإلنساف كمحمد -
 أظباء اغبيواف كاألظباء اؼبعينة للخيل كالطّب، كغّبىا... -
كاألمم كالشعوب رغم داللتها على ؾبموعة من األفراد إال أف األظباء اػباصة بالقبائل  -

 كظيفتها تعيْب أكلئك األفراد ؾبتمعْب ُب شيء كاحد.
 أظباء اؼببلئكة كاعبن كجربيل كميكائل كمالك كىاركت كماركت...  -
كأما علم اعبنس فهو يعْب صنفا من أصناؼ األجناس اؼبختلفة سواء كاف ؿبسوسا أـ معنويا   -

ف، كحيواف...ُب األكؿ كلفظ: الشجاعة كاغبياة كاؼبوت ُب الثا٘ب، كىو ُب كلفظ: إنسا
ال يرتقي إٔب درجة علم العْب، فهو علم معرفة من جهة اللفظ نكرة  (علم اعبنس)اغبقيقة 

من جهة اؼبعُب كُب ىذا الشأف يقوؿ ابن يعيش:" اعلم أف العىلىم ُب ىذا الفصل كاقع على 
ألعبلـ، فإنٌو كاقع على األشخاص كزيد كعمرك...كعلم اعبنس اعبنس خببلؼ ما تقٌدـ من ا

ىبتص كل شخص من ذلك اعبنس يقع عليو ذلك االسم، كبو أسامة كثعالة فإف ىذين 
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ٍب قاؿ بعد أف جاء بأمثلة كثّبة  27االظبْب يقعاف على كٌل ما ىبرب عنو من األسد كالثعلب."
اء معارؼ على ما ذكرنا إال أف تعريفها أمر على ىذا النوع من العرفة:" كاعلم أف ىذه األشي

كعـد اختصاصها شخصا بعينو دكف ، اؼبعُب نكرات لشياعها ُب كٌل كاحد من اعبنسلفظي كىي من جهة 
بعد ىذه اؼبقدمة الٍب نراىا ضركرية ُب ربديد معُب العلم، كمرتبة كل نوع من األعبلـ 28غّبه."

فإنو ال نكاد قبد قاموسا لغويا من القواميس القديبة ىبلو من ذكر بعض األعبلـ، خاصة 
، كلكن ٓب يكن ذلك يشكل ظاىرة تستحق الوقوؼ جغرافيةالشخصية سواء كانت بشرية أـ 

 بة ضئيلة مقارنة باؼبواد اللغوية األخرل اؼبوجودة ُب أم قاموس قدٙب.شكلت نسألهنا عندىا، 
أما اؼبعجم الذم أكثر من ىذه اؼبادة فهو القاموس ايط للفّبكزآبادم، فقد أكثر بشكل ملحوظ 
من أظباء األعبلـ البشرية كاعبغرافية، فبا تسبب لو ُب االنتقاد الشديد ػبركجو عن اؼبألوؼ ُب 

مقارنة بْب القاموس ايط كصحاح سبقتو، كلكي نتأكد من ىذه اؼببالغة أجريت  القواميس الٍب
 .اعبوىرم من خبلؿ مراجعة باب كاحد ليكوف عينة تقاس عليها بقية األبواب

كرد ُب الصحاح حوإب سبعْب علما ما بْب أظباء األشخاص كأظباء األماكن، كالقبائل  -
 كاغبيوانات كغّبىا.

فقد كرد فيو ما يقارب ألفا كأربعمائة علم ففاؽ الصحاح بنحو عشرين أما القاموس ايط  -
مرة.كبإجراء استقراء بسيط ُب كحدة معجمية من ىذا الباب لبرج بصورة كاضحة عن مدل 
شغف القاموس ايط باألعبلـ، كذباكزه كل اغبدكد الٍب التزمتها القواميس العربية القديبة 

بعة كشبانْب علما توزعت ما بْب أظباء أعبلـ بشرية، احتوت على أر (حب)كمثاؿ ذلك مادة
اغببحاب:سيف عمرك بن ) ، كاسم سيف(حباب)كأظباء أماكن كبقاع، كاسم جن

 .(حباب:حي من بِب سليم)،كاسم قبيلة(خلي
مائة كستة كطبسْب اسم علم على  (برؽ)كذكر ُب مادة أخرل من باب القاؼ ُب مادة  

اختبلفها.من أجل ىذا كجدنا كثّبا من اللغويْب اؼبشتغلْب بالصناعة اؼبعجمية انتقدكا الفّبكزبادم 
على ىذا اإلكثار، كُب طليعتهم ابن الطيب الفاسي الشرقي الذم يرل أنو ليس من خصائص 

أف اؼبكاف اؼبناسب ؼبثل ىذه العلم تأليف القاموس العاـ ذكر ألفاظ ليست من اللغة ُب شيء، مع 
 .29األلفاظ ىو كتب الطبقات كالرجاؿ كاعبغرافية كقواميس البلداف كاغبيواف كغّبىا



 خالد هدنة                                                                         دراسة نقدية غير اللغوية في المعاجم العامةالمادة 
 

 

 3172 - 71العدد                             711                   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية       

فهو يقَبح االستغناء عن ذكر األعبلـ على اختبلؼ أنواعها، ألف اغبديث عنها ليس من مهمة 
 30اللغوم كال من اختصاصو.

 (لؤلؤ) األعبلـ ُب دكاكين اللغة. قاؿ اَّد ُب مادةكىذه أمثلة عن رفض ابن الطيب ذكر أظباء 
قاؿ ابن الطيب ،31من باب اؽبمزة فصل البلـ:" كأبو لؤلؤة: غبلـ اؼبغّبة قاتل عمر رضي ا عنو."

معلقا على ذلك:" ىذا اػببيث لعنو ا غّب ؿبتاج لذكره ُب دكاكين اللغة، كيكفي ذكره ُب كتب 
عبد علما من األعبلـ قاؿ: رستة، بضم الراء لقب  (رستة)َّد ُب مادة كأكرد ا،32."السّب كالتواريخ

فعلق ابن الطيب قائبل:" ىو أيضا من األلفاظ األعجمية ،33الرضبن بن عمر بن أيب اغبسن الزٌىرم األصبها٘ب."
 34"كبيانو ُب التواريخ ال اللغات.

اَّد قاموسو من األعبلـ كما ظباه كقبد عاؼبا آخر من اللغويْب اؼبعاصرين يرفض بشدة ما أقحمو 
النقد الرابع عشر فيما ذكره  )ظباه: حشوا كفضوال. فقد عقد فصبل ُب اعباسوس -الشدياؽ -ىو

فيعتب ما أكرده صاحب القاموس ايط من األعبلـ  (من قبيل الفضوؿ كاغبشو كاؼببالغة كاللغو
فبا موضعو غّب كتب اللغة، قولو ُب  من أظباء األعبلـ لذلك يقوؿ:" كفبا ذكره ضمن ىذا الفصل 

، (سلنوس)، (نوالس)، (مرطوكش)، (اؼبيخا)، (مكسلمينا)كهف: كأصحاب الكهف 
كبعد أف تكلم الشدياؽ عن ضبط ىذه األعبلـ كاػببلؼ اغباصل حوؽبا 35"(، كشفوطط(بطنيوس)

ة كال يقوؿ:" كليس شيء من ىذه األظباء ُب التهذيب كال الصحاح كال اكم كال التكمل
 36اللساف."

كانتهى صاحب اعباسوس إٔب االنطباع نفسو الذم انتهى إليو ابن الطيب، كىو أف اَّد كاف 
مولعا بذكر األعبلـ إذ يقوؿ:" كحسبك ُّذا دليبل على أف اؼبصنف كاف وبرص على أظباء 

 37."الفقهاء كاٌدثْب أكثر من حرصو على األلفاظ اللغوية

كمن اؼبعجميْب اؼبعاصرين الذين كاف ؽبم موقف فباثل للذم ذىب إليو ابن الطيب كالشدياؽ علم 
 (قطر ايط)الذم اختصره ُب (ؿبيط ايط )من أعبلـ القرف التاسع عشر كصاحب قاموس 
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بطرس البستا٘ب حيث قاؿ فيما يذكر حسْب نصار عن منهج البستا٘ب أنو:" حذؼ البقاع كأظباء 
 38كالقبائل، كأبقى بعض األلقاب كأظباء الفرؽ كبعض اللغات الٍب أكردىا ُب اؼبواد." األشخاص

قد  (اقرب اؼبوارد ُب فصيح العربية كالشوارد)كقبد أيضا سعيد اػبورم الشرتو٘ب صاحب قاموس
قسمو إٔب قسمْب: األكؿ قسم مفردات اللغة الصرفة، كالثا٘ب قسم اؼبصطلحات العلمية كالكلم 

األعبلـ. كىذا التقسيم دليل على أف اؼبؤلف كاف ال وببذ ذكر األعبلـ كاؼبصطلحات اؼبولد ك 
العلمية مع ألفاظ اللغة العامة ُب موضع كاحد. يقوؿ ُب مقدمة قاموسو:" كقد قسمتو إٔب 
قسمْب: األكؿ ُب مفردات اللغة الصرفة، كىو الذم انتشر إعبلنو، كالثا٘ب ُب اؼبصطلحات العلمية 

 39"ولد كاألعبلـ.كالكلم اؼب

كقد خصصو  (اؼبنجد )كُب بدايات القرف اغبإب ألف األب لويس معلوؼ قاموسو اؼبسمى:
الذم كضع  1932سنة  (فردناف توتل)أللفاظ اللغة، مقبل من ذكر األعبلـ حٌب جاء اؼبستشرؽ 

 40ففي ىذا اؼبلحق أكرد أظباء األعبلـ. (اؼبنجد ُب األدب كالعلـو )لو ملحقا فسماه:
، الذم اقَبحوا فيو إدخاؿ (اؼبعجم الكبّب) كقٌرر ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة كضع معجمْب 

األعبلـ البشرية كاعبغرافية، فبا أثار حفيظة بعض الدارسْب كما يتضح ذلك ُب موفق األستاذ 
حسْب نصار؛ إذ يقوؿ بعد أف ذكر منهج اللجنة اؼبكلفة ُّذا القاموس:" فنحن لبتلف معهم ُب 

ظباء األماكن كاألعبلـ، ككبب أال تدخل ُب اؼبعجم اللغوم إال إذا ارتبطت بالَباث الثقاُب أ
العريب، بأف أخذت منها صفات أك مشتقات، أك ضربت ُّا األمثاؿ أك ما ماثل ذلك، كأما ما 

ٍب ينتهي إٔب القوؿ:" األعبلـ كاألماكن ال صلة قويٌة  41عدا ذلك فتفرد لو معاجم خاصة بو."
ها كبْب اؼبعا٘ب اللغوية الٍب تتصل ُّا ُب حالة اشتقاقها، كال تأثّب ؽبا ُب مادهتا كال تطور ؽبا  بين

كاأللفاظ اللغوية اؼبتصرفة. لذلك كبب أف نبعدىا عن األلفاظ اللغوية. فإذا ما أصر اَّمع على 
يدخل األعبلـ إدخاؿ األعبلـ كاألماكن، فليضع قاعدة ؿبكمة الختيارىا، ألنو بطبيعة اغباؿ لن 

صبيعها، كليحَبس ُب ىذه القاعدة من القاموس كالتاج كالعباب كأمثاؽبا الٍب كاف نٌبها األكؿ أعبلـ 
ادثْب كالفقهاء. كلعلو وبذؼ من أظباء األماكن ماال ربديد لو، أك لعل األكفق أف يكتفي بأف 
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أما اؼبعجم ،42معاجم البلداف."يعرفها بأهنا موضع، فإذا أراد الباحث الدقة ُب التحديد رجع إٔب 
، كالذم كاف اذباه اَّمع فيو ذكر ألفاظ اللغة العامة على أف هبعل لو (اؼبعجم الوسيط)الثا٘ب فهو 

ملحقا خاصا باألعبلـ على اختبلفها، ٍب استقٌر الرأم على إلغاء األعبلـ بالكلية، يقوؿ إبراىيم 
عجم منذ البداية ملحق األعبلـ الذم أشرنا إليو مدكور ُب مقدمتو:" كقد أغفل اَّمع ُب ىذا اؼب
 43من قبل، كقصر نبو على اللغة قديبها كحديثها."

كمع كل ما ذكرناه ُب شأف األعبلـ ُب القواميس القديبة كاغبديثة، كأهنا ُب العمـو ذبنح إٔب ذبنب 
أماـ الكم اؽبائل دؾبها مع ألفاظ اللغة العامة، فإنو ال يبنع من كجود ألفاظ ال تكاد تقارف 

 لؤللفاظ العامة ُب ىذه القواميس.
ىذا أىم ما سبكنا صبعو حوؿ موقف اؼبعجميْب العرب القدامى كادثْب من قضية األعبلـ على 

 le)كقاموس  (lepetitLarousse)اختبلفها.كلئلشارة فإف اؼبوقف نفسو قبده ُب قاموس الركس

petit robert) ة الفرنسيةكمن قبلهما قاموس األكاديبي (dictionnaire de l’académie française) 
ـ على أف أظباء األعبلـ البشرية كأظباء اؼبواضع ال يذكر منها 1695 فقد نص منذ صدكره سنة

أك  ،(noms communs) شيء إال ما كاف االستعماؿ اَّازم قد حٌولو إٔب ألفاظ عامة كعادية
 .A(آالف رم)الٍب كتبها  (annexes)حٌولو إٔب صفات تدؿ على نعوت معينة.كنقرأ ُب اؼببلحق

Rey على قاموس lepetit Robert  أف مشتقات األظباء اػباصة باؼبواضع كاألشخاص، ٓب يؤخذ
أظباء  عند تناكلو" Reyمنها إال ما كانت لو أنبٌٌية، أك داللة تؤٌىبلنو ليوضع ُب مكانة خاٌصة. يقوؿ

 , ils ne méritent pasdedéfinition propre dans le corps du dictionnaire"األعبلـ كالبلداف:
mais leur forme exacte mérite d’être répertoriée "44 

لقد أصبح بإمكاننا القوؿ أف اؼبنهج اؼبتبع مع أظباء األعبلـ ىو إخراجها من دائرة األلفاظ اللغوية 
مذىب اللغويْب القدامى كاؼبعجميْب اؼبعاصرين سواء كانوا عربا أـ غربيْب، كما اتضح العامة، كىو 

جليا مع اؼبعجميْب الفرنسيْب مع تعويض ذلك بوضع مبلحق تضم أظباء األعبلـ الٍب ًب 
 االستغناء عنها.
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 د.ت،عآب الكتب، بّبكت، د.ط، ، ابن يعيش ،شرح اؼبفصل -
 ، د.ت، مطبعة اعبوائب ف د.ط، اعباسوس على القاموس، أضبد فارس الشدياؽ -
 قضايا اؼبعجم العريب ُب كتابات ابن الطيب، ، الودغّبم -
 ، اؼبعجم العريب نشأتو كتطوره، حسْب نصار -
 ىػ1403اؼبرعشي، قم إيراف،سعيد اػبورم الشرتو٘ب، أقرب اؼبوارد ُب فصح العربية كالشوارد، مكتبة آية ا العظمى  -
 .2001عبد العلي الودغّبم، دراسات معجمية كبو قاموس عريب تارىبي كقضايا أخرل، -



 خالد هدنة                                                                         دراسة نقدية غير اللغوية في المعاجم العامةالمادة 
 

 

 3172 - 71العدد                             713                   مجلة اآلداب والعلوم االجتماعية       

 علي القاظبي، اؼبعجمية العربية بْب النظرية كالتطبيق. -
 2003، 1علي القاظبي، اؼبعجمية العربية بْب النظرية كالتطبيق، مكتبة لبناف ناشركف، ط -
 جد ُب اللغة، اؼبطبعة الكاثوليكية، بّبكت.لويس معلوؼ، اؼبن -
 ،تصدير الطبعة األكٔب إلبراىيم مدكور2004، 4ؾبمع اللغة العربية بالقاىرة، اؼبعجم الوسيط، مكتبة الشركؽ الدكلية،ط -
ية، مكة عبد ا علي اغبسيِب الربكاٌب،اؼبكتبة الفيصل :  ؿبمد بن عيسى السلسيلي، شفاء العليل ُب إيضاح التسهيل،تح -

 ، 1986، 1اؼبكرمة، ط
Georges mounin : dictionnaire de la linguistique ,  
Le robert  pour tous ,dictionnaire de la langue francise,concours de 
Alain Rey ,rédaction de Danièle Morvan et Françoise gerardin.1994 
Dictionnaire le robert ,paris. 
 


