
                      

                      

 

  >>>  علم المعاجم <<<                       

علم المعاجم فرع من فروع علم اللغة المعاصر، ٌقوم بدراسة المفردات         
ًة معناها أو داللتها المعجمٌة، ثم تصنٌف هذه  ِة لُغٍة، وخاصَّ ٌَّ وتحلٌلها فً أ

 المفردات استعداًدا لعمل المعجم.

وٌرى بعض علماء اللغة والمعاجم أنَّ هذا العلم ٌنقسم إلى فرعٌن أساسٌٌن     
 :هما

 علم المعاجم النظري. -1
 فن صناعة المعجم .   -2

ٌُْعَنى بدراسة المفردات أو الكلمات فً لغة        ا علم المعاجم النظري، فهو علم  أمَّ
ا من حٌث المبنى فهو ٌدرس  معٌنة، أو عدة لغات من حٌث المبنى والمعنى؛ أمَّ

وظائفها الصرفٌة طرق اإلشتقاق، والصٌغ المختلفة، وداللة هذه الصٌغ من حٌث 
 والنحوٌة، وكذلك العبارات االصطالحٌة، وطرق تركٌبها.

ا من حٌث المعنى فهو ٌدرس العالقات الداللٌة بٌن الكلمات، مثل الترادف       أمَّ
 والمشترك اللفظً وتعدد المعنى، وغٌر ذلك. 

ا      فن صناعة المعجم، أو علم المعاجم التطبٌقً، فهو ٌقوم بعدة عملٌات  أمَّ
 تمهًٌدا إلخراج المعجم ونشره، وتتمثل هذه العملٌات فٌما ٌأتً:

جمع المفردات أو الكلمات أو الوحدات المعجمٌة من حٌث المعلومات  -1
 والحقائق المتصلة بها.

 اختٌار المداخل. -2
 ترتٌب المداخل وفق نظام معٌن. -3
 ة الشروح أو التعرٌفات وترتٌب المشتقات تحت كل مدخل.كتاب -4
 نشر الناتج فً صورة معجم أو قاموس.  -5

 ومعنى هذا أنَّ العناصر األساسٌة التً ٌقوم علٌها المعجم هً:   

 الكلمات أو المفردات أو الوحدات المعجمٌة. -1
 المداخل. -2
 الترتٌب. -3

 جامعة دٌالى
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التعرٌف أو الشرح. -4
1

  

ٌف المعجم بأنَّه:" عبارة عن قائمة من المفردات وبناًء على ذلك ٌمكن تعر      
ومشتقاتها وطرٌقة نطقها، مرتبة وفق نظام معٌن، مع شرح لها " 

2
. 

أو هو:" عبارة عن كتاب ٌحتوي على كلمات مرتبة ترتًٌبا معًٌنا، مع شرح       
لمعانٌها، باإلضافة إلى معلومات أخرى ذات عالقة بها، سواء كانت تلك الشروح 

 لمعلومات باللغة ذاتها أو بلغة أخرى " .أو ا

وهذان التعرٌفان ٌشٌران إلى اختالف المعاجم وتنوعها، ولذلك ٌقسم علماء      
 المعاجم وعلماء اللغة)المعاجم(إلى أنواع كثٌرة من أشهرها:

 المعجم األحادي اللغة :  – 1

بة فٌه من اللغة وهو المعجم الذي ٌستخدم لغة واحدة، أي تكون الكلمات المرت     
نفسها المستخدمة فً الشرح أو التعرٌف؛ عربً عربً ، أو انجلٌزي انجلٌزي، 

 وتندرج المعاجم العربٌة القدٌمة تحت هذا النوع من المعاجم.

 المعجم الثنائً اللغة :  – 2

وهو المعجم الذي ٌستخدم فً الشرح أو التعرٌف لغة غٌر لغة المداخل أو       
ً، أو  المفردات؛ انجلٌزي عربً او العكس، مثل )معجم المورد( لمنٌر الَبْعلََبكِّ

 غٌره من المعاجم اإلنجلٌزٌة العربٌة أو الفرنسٌة العربٌة . . الخ.

 المعجم الوصفً : – 3

وهو ٌقوم على جمع مفردات لغة أو لهجة أو مستوى لغوي معٌن، وذلك فً     
مكان معٌن وزمان محدد، فمثاًل ٌمكن عمل معجم لأللفاظ المستخدمة فً احدى 

 اللهجات العربٌة القدٌمة.

 

 المعجم الموضوعً)معاجم المعانً(:  – 4

ُب وهو نوع من المعاجم ٌختلف فً ترتٌب المفردات ونوعها و      ٌَُرتِّ ها، إْذ  َكمِّ
المفردات وفق الموضوع أو المعانً التً تتصل به، أي أنَّه ٌلتزم بوضع المفردات 
المتصلة بموضوع واحد فً مكان واحد، مثل األلفاظ الخاصة بأعضاء جسم 

 اإلنسان أو األلوان أو الطعام أو الشراب . . الخ. 

                                                           
(
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معاجم  –، وينظر، نشأة المعاجم العربية وتطورها)معاجم المعاني 14-13مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي: د. حلمي خليل:  (

 . 12األلفاظ(: ديزيره سقال: 
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 .  15 -14مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي:  



 : 3المعجم الموسوعً – 5

اجم ال ٌقف عند حدود شرح المفردات ومعانٌها وإنما وهو نوع من المع       
ٌتجاوز ذلك إلى معلومات أخرى  غٌر لغوٌة مثل ذكر اسماء بعض العلماء 
واألدباء والمفكرٌن والفالسفة وتوارٌخ مٌالدهم ووفاتهم وبعض اعمالهم، كما 

ٌة ٌشٌر إلى اسماء المواضع والبلدان وكذا بعض اآلراء والنظرٌات العلمٌة واألدب
 وغٌر ذلك.

وقد ٌندرج تحت هذا النوع من المعاجم)معجم المنجد(الذي أصدره األب بولس      
ه فصل بٌن المادة اللغوٌة والمادة الموسوعٌة، 1091-)عام  م( ألول مرة، غٌر أنَّ

ُق بعض علماء اللغة والمعاجم بٌن  ٌَُفرِّ وان ظهرا فً مجلد واحد. وصدد هذا 
موسوعً، بناًء على كم المعلومات غٌر اللغوٌة فً كل المعجم اللغوي والمعجم ال

 منهما.

    المعجم التارٌخً :        – 6

بفترة زمنٌة معٌنة، أو مكان محدد، مثل المعجم الوصفً،  وهو معجم الٌلتزم    
ت بها حٌاة اللغة، نظرة شاملة وخاصة  ما ٌنظر إلى المراحل المختلفة التً مرَّ وإنَّ
من ناحٌة االستعمال، بحٌث ٌنتهً إلى ترتٌب التطور فً استعمال المفردات، من 

 تم فٌه عمل المعجم.حٌث المعنى والمبنى، منذ أقدم العصور، حتى العصر الذي ٌ

بة مقابل كل استعمال ،حجر الزاوٌة فً مثل      لُ الشواهد على االستعمال ُمَرتَّ وُتمثِّ
هذا المعجم، بحٌث ٌجد الباحث فٌه جمٌع معانً ومبانً الكلمات أو المفردات التً 
تنتمً أو كانت تنتمً للغة ما فً جمٌع مراحل حٌاتها، ومعنى هذا أنَّ المعجم 

ً ٌقوم بسرد تارٌخ الكلمات أو الوحدات اللغوٌة فً اطار حٌاة اللغة، كما التارٌخ
ُح مٌالد المفردات والمعانً الجدٌدة واختفاء بعض المفردات من االستعمال  ٌَُوضِّ
وزمان كل منها، كما ٌوازن بٌن المفردات من حٌث اصلها داخل عائلة لغوٌة 

لة الجزرٌة)السامٌة(،مثل اآلرامٌة واحدة، مثل مقارنة اللغة العربٌة بلغات العائ
 والسرٌانٌة والعبرٌة والحبشٌة وغٌرها من لغات العائلة.

والمعجم التارٌخً للغة العربٌة لم ٌظهر حتى اآلن، غٌر أنَّ َمْجَمَع اللغة العربٌة     
فً مصر أصدر ما ٌشبه المعجم اللغوي التارٌخً للغة العربٌة، تحت 

ٌُْسَتْكَملْ هذا المعجم الكبٌر حتى اآلن.عنوان)المعجم الكبٌر(،ولم 
4

 

ه:" العلم الذي ٌختص بفن صناعة المعجم      وبذلك ٌمكن تعرٌف المعجم بأنَّ
واألصول التً ٌقوم علٌها أنواع المعاجم، ونظم ترتٌب المفردات، وشرحها داخل 

المعجم ".
5
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