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The methods of abridgement in lexicography– an applied study on 

the linguistic lexicons of the Arabic language Academy in Cairo (the 

big, the Collegiate, and the Concise)  

 

The study seeks to identify the lexical methods used by 

lexicographers to compose smaller lexicons, and what should be excluded 

from the lexicon when making a short one. 

The study has chosen three lexicons developed by the Arabic 

Language Academy in Cairo. It was produced by a group of specialized 

scholars.  

The study follows the descriptive approach, to identify the ways 

of conciseness used in them. 

The study has reached several conclusions, including: The idea 

of conciseness was known and applied in ancient times, and that there are 

several methods in summarizing; general, and special. 

 

 

جمات مجمع اللغة العربية بالقاهرة دراسة في مع -لمعجميةطرائق اإليجاز في الصناعة ا

 )الكبير، والوسيط، والوجيز(

 

تسعى الدراسة إلى تعرف طرق اإليجاز التي يتبعها المعجميون في تأليف المعجمااات 

األصغر حجًما، وما الذي يجب استبعاده من المادة المعجمية عند صناعة معجم موجز، ومااا حجاام 

 ذي ينبغي أن يشتمل عليه المعجم الوجيز. الرصيد الوظيفي ال

ة التااي وهااعها مجمااع اللغااة العربيااة وقد وقع اختيار الدراسة على المعجمااات الث  اا 

بالقاهرة )المعجم الكبير، والمعجم الوسيط، والمعجم الوجيز(؛ حيث قام علااى إخراجهااا  مبااة ماان 

ى جهااة المعجمات التي تنتمااي إلاا قد آ رت الدراسة تناول كما أن الدراسة  العلماء ذوي التمصص.

 .واحدة

؛ حتااى تتبااين طاارق اإليجاااز صفيهج الووتتبع الدراسة في تناول هذه المعجمات المن

 .المستمدمة فيها

أن فكرة إيجاز المعجمات معروفة ومطبقااة وقد توصلت الدراسة إلى عدة  تائج منها: 

 لماص.قديًما، وأن هناك عدة طرائق في اإليجاز منها العام، ومنها ا
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 بالقاهرة معجمات مجمع اللغة العربيةدراسة في  -الصناعة المعجميةطرائق اإليجاز في 

 )الكبير، والوسيط، والوجيز(

الكبياار، والوساايط، والااوجيز، أ واع؛  أربعةتنقسم المعجمات اللغوية وفقًا لحجمها إلى 

وماان هنااا المعجاام. طرائق عاارا المااادة ياا  ر فااي اخاات ف حجاام وال شك أن اخت ف والجيب. 

فااي تااأليف المعجمااات األصااغر  تسعى الدراسة إلى تعرف طرق اإليجاز التي يتبعهااا المعجميااون

حجاام الرصاايد  ، وماما الذي يجب استبعاده من المادة المعجمية عند صناعة معجم موجزحجًما، و

  الوجيز. الذي ينبغي أن يشتمل عليه المعجم (1)الوظيفي

تااي وهااعها مجمااع اللغااة العربيااة على المعجمااات الث  ااة الوقد وقع اختيار الدراسة 

؛ ، والمعجاام الوساايط، والمعجاام الااوجيز() أبواب الهماازة والجاايم والحاااء()المعجم الكبير بالقاهرة

واستبعدت الدراسة النوع الرابع )معجاام  .العلماء ذوي التمصصحيث قام على إخراجها  مبة من 

 وهعه الفيومي"المصباح المنير للجيب  عربي( -)عربي الجيب(؛ أل ه ال يوجد سوى معجم واحد

لااذلك آ اارت  .(2)وفقًا لما ذكره الدكتور أحمااد ممتااار عماار فااي كتابااه "صااناعة المعجاام الحااديث"

 يقول الدكتور علي القاسمي: "من األفضاال ؛واحدةالدراسة تناول المعجمات التي تنتمي إلى جهة 

 وتااوفيًرا للجهااد ادخاااًرا ذلااك ألن فااي واحاادة جيدة يةجممع مدو ة على المتعددة المعاجم تنبني أن

ا للوقاات  الروس مثاال الكباارى العالميااة المعجميااة أن الم سسااات  جااد للنفقااات. ولهااذا وتمفيضااً

ا ووبستر أ تجاات وطبعاات وأكسفورد القااراء  لتسااتجيب لمسااتويات الواحااد للمعجاام ممتلفااة أحجامااً

 .(3)"المتنوعة واحتياجاتهم المتعددة

الوصفي؛ حتااى تتبااين طاارق اإليجاااز ناول هذه المعجمات المنهج راسة في توتتبع الد

 المستمدمة فيها.

 حجاام التغطيااة اللغويااة و طاقهااا،" وفقًا لعدة اعتبارات، منهااا:  المعجماتأنواع  تُقسَّم

 والمفردات واألحجام واألشكال واألسااعار واألاااراا المقصااودة واالسااتمدامات والمسااتمدمون

" قطة اال ط ق )معاجم األلفاااظ، معاااجم يضيف الدكتور أحمد ممتار عمر: . و(4)"والمدة المغطاة

   .(5)"المعا ي(، وطريقة الترتيب

حجم المعجم مراعية في ذلك أعمار على   في تناولهاتركز فإ ها ووفقًا لهدف الدراسة،  

 وفيما يلي تفصيل ذلك.، المستعملين

ة أ ااواع المعاااجم بااالن ر إلااى وربلاا ماان الممكاان يقول الاادكتور أحمااد ممتااار عماار: "

ا -المعجاام الكبياار، ب -أ أحجامها فيما يأتي حسب تدرجها التنازلي: المعجاام  -المعجاام الوساايط، جاا

وعادة ما ي هر المعجم الكبير في عدة أجزاء، أمااا الوساايط ففااي جاازء  ...معجم الجيب -الوجيز، د

بقلااة عاادد الصاافحات  وع األخياارا فاارد الناا واحد أو جزأين، وباقي المعاجم فااي جاازء واحااد، وإن 

 أحجام المعاجم األربعة األولى على النحو التالي: Bo Sevensen. وقد قدر ..وصغر مساحتها

 ألفًا. 15آالف و 5معجم الجيب: يبلغ عدد مداخله بين  -1

 ألف مدخل. 30المعجم الوجيز: يبلغ عدد مداخله  حًوا من  -2

 ا.ألفً  60و ألفًا 35 المعجم الوسيط: يبلغ عدد مداخله بين -3

 ألفًا. 60المعجم الكبير: تتجاوز مداخله  -4

الجاازء الواحااد أو المااادة  وهنا مقياس  الث لحجم المعجم وهو حجم المعلومات التي يقاادمها داخاال

 .(6)الواحدة"

 big dictionary :"فااالمعجم الكبياارعن مواصفات كل  وع من هذه المعجمات، أما 

أو المعجاام  encyclopedic dictionaryالموسااوعي )قااد يطلااق عليااه فااي اإل جليزيااة المعجاام 

نه هو إجراء جرد كامل للغااة، وتسااجيل كاال كلمااة يمكاان العثااور الهدف م( unabridgedالشامل 
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التااي  علوماااتأمااا عاان الم. عليها. كما يجب تضمين الكلمات القديمة، والمراحل المبكرة من اللغااة

االقتباسااات لاادعم دات التمصصااية، كثاارة ة قاادر كبياار ماان المفاارتغطياا  :نهامنها، فيجب أن يتضم

سااتويات األساالوب ذكاار تنوعااات االسااتعمال ومالتعريفااات، االهتمااام بالسااياقات التوهاايحية، 

والمصائص اللهجية، ذكر المشهور من األع م، االهتمام بالتأصاايل االشااتقاقي، ذكاار المرادفااات 

لصاارفية والنحويااة، هاابط النطااق والمضادات، ذكر األلفاظ المهجورة والمماتة، ذكر المعلومات ا

 . (7)لنبر و وعه"بيان موهع ادر معقول من المعلومات الموسوعية، تقديم قوالهجاء، 

فهااو المعجاام الااذي يماطااب جمهااور  "medium dictionaryأمااا المعجاام الوساايط 

ويحاول المحررون فيااه اختيااار الكلمااات التااي ماان المثقفين وطلبة الجامعات أو من في مستواهم، 

  .Collegiate dictionary"(8)ولهذا فكثيًرا ما يطلق عليه اسم  محتمل البحث عنها.ال

فيناسب  وعين من  Concise, Small dictionaryوأما المعجم الوجيز أو الصغير 

ويتميز المعجاام الااوجيز المعااد للكبااار ... ت ميذ المدارس، واير المتمصصين وهما ،المستمدمين

أ ااه لاايط فقااط أقاال كلمااات ماان ويلتقطه الباحث وينقااب فيااه بسااهولة،  بأ ه صغير الحجم يمكن أن

أ ااه يملااو ماان وًرا فااي التعريفااات، وعاادد الاادالالت، الوساايط، ولكاان كااذلك أكثاار اختصاااالمعجم 

ا لمعلومااات النطااق، أوعلومات المتعلقااة بتأصاايل االشااتقاق، الم أ ااه يملااو ماان و ااه يعطااي اهتمامااً

أ ااه وورة والتعبياارات السااياقية الشااائعة، بااذكر األمثلااة المشااهاالقتباسات واالستشهادات، ويكتفي 

قليلااة أ ااه يملااو ماان الكلمااات قليلااة التااردد، والمعااا ي وكلمااات المماتااة والمهجااورة، لااو ماان اليم

 .(9)"الشيوع

معجمات العربية التي تعد معجمات مدرسااية، منهااا: ذكر الهادي بوحوش عددًا من الو

المنجد في اللغااة واألعاا م للااويط معلااوف، والمعتمااد لجرجااي "قطر المحيط لبطرس البستا ي، و

والرائد لجبران مسعود، والمعجم العربااي الحااديث الروس لملياال الجاار، والمعجاام شاهين عطية، 

 (10)".الوجيز لمجمع اللغة العربية بالقاهرة

  حااأ أن ماان التفاااوت فااي حجاام المااادة فااي هااذه المعجمااات؛ يقااول: " ب  جااَّ ع  وقااد ت   

أي مااا مفااردة ( 9611"فالقاموس المدرسي" يحااوي ) غوي ممتلف من معجم إلى آخرالليد الرص

مااادة،  5000. و"المعجم الوجيز" يتضاامن "القاموس الجديد للط ب"من مداخل  %36.60يمثل 

( مااا وعاااه "المعجاام الوساايط. و"المعجاام العربااي الحااديث الروس" يشاارح %16.66أي ساادس )

أصااحاب "منجااد الطاا ب" مدخل. أما  34000جد األبجدي" لف ة في حين يفسر "المن 53.500

فقد احتف وا بنصف ما في "المنجد". وينم هذا التفاوت عن أن اختيار المادة ال يزال خاهعًا لذوق 

الم لفين وتقديرهم الشمصي لحاجات المتعلمين اللغوية. ويدفع إلى التسااا ل مجااددًا عاان الرصاايد 

ي والمعجاام الموجااه إلااى ت مااذة عجم موجه إلى ت مذة االبتدائالوظيفي الذي ينبغي أن يتوفر في م

 (11)."الثا وي

وفقًا لما سبق، تستهدف المعجمات الث  ة السابقة    ة أ واع من المستمدمين طبقًا إذًا 

طرائااق بعاا  يمكاان رصااد ألعمارهم أو المراحل الدراسااية التااي يحتاااجون المعجاام بهااا. كااذلك 

عاادد صاافحاته وعاادد أجاازاء المعجاام وعاادد  منهااا ،عاادة مقاااييط لخ المعجمات من  اإليجاز في

   .وحجم المعلومات التي يقدمها مداخله

يقااول ؛ ات الكتاابهاا أمعلااى  اوطبقوهاا فكرة إيجاز المعجمات قديمة؛ عرفهااا العاارب و

ال شك أن المدو ات المعجمية األولى كا ت صعبة المراس من حيث الجمع الدكتور أحمد حابط: "

أياادي القلااة القليلااة ما تباعدت األزمان وتوسعت األماكن، ظلت هذه المعجمااات بااين والوهع... ول

من العلماء الدارسين، اير أن الحاجة أصبحت ملحااة أن تنتشاار هااذه الماادو ات بااين طاا ب العلاام 

ا لاابع  السااقطات وتهااذيبًا  والقراء، فلجأ بع  العلماء إلى اختصارها تيسيًرا ل سترشاااد وتقويمااً

  .(12)للمتون"
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 لاادىيجاااز اإل طرائااقفيمااا يلااي عاارا لاابع  هااذه الممتصاارات؛ بغيااة اسااتنباط و

يقول فااي مقدمتااه: "هااذا الذي ، ها(379للزبيدي اإلشبيلي ) "مختصر العين" منها. فهناك السابقين

ا بااه،  -أطااال ب بقاااءه -كتاب أمر بجمعه وتأليفه الحكم المستنصاار باااه عنايااة منااه بااالعلم وتهممااً

المعااروف بكتاااب العااين ره واال تفاااع بفائدتااه. وذهااب فيااه إلااى اختصااار الكتاااب ورابااة فااي  شاا 

ص لف ااه، ويحااذف حشااوه،  المنسوب إلى المليل باان أحمااد الفراهياادي، بااأن ت خااذ عيو ااه، ويلمااَّ

وتسقط فضول الك م المتكااررة فيااه، لتقاارب بااذلك فائدتااه، وليسااهل حف ااه ويمااف علااى الطالااب 

 .  (13)"جمعه

منهجااه فااي يااب المااادة المعجميااة ماان المسااتعملين، أمااا هااو تقرهدفااه ووي حااأ هنااا 

ذكر تلميص اللفأ وحذف الحشو وإسقاط فضول الك م، ولكنااه لاام يااذكر ماهيااة هااذا  فقداإليجاز؛ 

 الحشو.

 وجاء فااي مقدمااة محققيااهها(، 420لإلسكافي )ت "العينكتاب مختصر " م جاء بعده 

ذلك، بحسب وجهة   ر المطيب اإلسااكافي، سبيل لكن من ولم ي : "عن منهج اإليجاز والهدف منه

إال باختصاره اختصاًرا اير ممل، وذلك بأن يحذف منه ما ال يحتاج إليه جمهور أهل العلم آ ااذاك 

من الطلبة وأمثالهم ممن يعااودون إلااى المعجمااات لغاارا فهاام ألفاااظ مااا أو التعاارف علااى معااان 

الشااواهد، و عنااي بهااا شااواهد الشااعر. ياار ماان ء الكثبأعيا ها، فكان أن حذف من كتاب العين الشي

وإذا كان ذلك هروريًا جاادًا فااي  ...ومن المعلوم أن الشواهد وسيلة من وسائل تو يق رأي الم لف

الحقة،  الفترة األولى من فترات الرواية اللغوية والتأليف اللغوي، فإن الحاجة إليه ستنتفي في فترة

  .(14)"هي فترة استقرار األصول

بحثااون عاان ف االختصار وهو تقديم المادة إلى ط ب العلم الذين ييتبين هدومن ذلك 

إخااراج فضااول لميص منهجه فااي االختصااار فااي  اا "  قاااط: "ويمكن ت المعنى بأقصر الطرق.

الك م النحوي والتصريفي، وحذف الشواهد الشعرية، وتركيااز التركيااب؛ أي إعااادة ساابك الجملااة 

 .(15)بكلماتها الرئيسة  فسها"

هااا(؛ فقااد "وهااع معجمااه 321)تُوجاادت ممتصاارات للجمهاارة الباان دريااد  لككااذ

في يسر وتهذيب، محاواًل تجديد ما ذهب إليه المليل... اير أن األمر لاام  -"جمهرة اللغة" -الضمم

هااذا المعجاام كسااابقه بطااول المااادة  ليل الصعوبات وتداول المعجم، فرمااييقدم في هذا شيئًا من تذ

لى منوال المتقاادمين  ساامة ها( ينسج ع385جعل الصاحب بن عباد )ت وصعوبة البحث فيه، مما

، وكأن المستعمل أحطَّ بطول المااادة "جوهرة الجمهرة"ممتصرة من هذا الكتاب الواسع وسماها 

ول تقااديم عصااارة مااا فيهااا المعجميااة، وتوسااع الاانص المعجمااي فااي المدو ااة األصاال، فحااا

 دة المعجمية بصورة موجزة.وبذلك كان ارهه تقديم الما .(16)"للمسترشد.

يقااول للجااوهري،  "تاج اللغااة وصااحاح العربيااةا"كااذلك ظهاارت عاادة ممتصاارات لاا 

الصااحاح  محقق عطار، الغفور عبد أحمد األستاذ أحصى وقد: "عن المعجم الدكتور علي القاسمي

هااذا ، يقااول فااي مقدمتااه: "ها(660) للرازي "مختار الصحاح"منها . و(17)ممتصًرا" عشر سبعة

وسااميته ممتااار الصااحاح الجااوهري... في علم اللغة جمعته ماان كتاااب الصااحاح لإلمااام ر تصمم

واقتصرت فيه على ما ال بد لكل عالم فقيه، أو حااافأ، أو محااد أ"، أو أديااب ماان معرفتااه وحف ااه: 

ا ألفاااظ القاارآن الع لكثاارة اسااتعماله وجريا ااه علااى األلساان ممااا هااو األهاام زيااز فاااألهم خصوصااً

وهممت  واجتنبت فيه عويص اللغة واريبها طلبًا ل ختصار وتسهيً  للحفأ. ة؛ويواألحاديث النب

  .(18)وايره من أصول اللغة المو وق بها"إليه فوائد كثيرة من تهذيب األزهري 

ويمكن استنتاج منهجه في اإليجاز من هذه المقدمة؛ حيث ذكر االقتصار على األشهر 

  إهافة ما رآه ذا فائدة. ذكر إمكا ية واريبها، كماواألهم واجتناب عويص اللغة 

م هذا الممتصر لطلبة المدارس اإلعدادية   وما بعدها في بع  الااب د العربيااة؛ وقد قُد أ

 يربااو عاادد مطبوعااة مجلاادات سااتة فااي حاليًا يقع الذي )الصحاح(الختصار الرازي فقد "تصدى
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 صفحاته عدد يتجاوز ال كتاب صغير في ولمصه الكبير، الحجم من صفحة 2560 على صفحاتها

  .(19)الصغير" القطع صفحة من  590

وما زالت فكرة اختصار المعجمات موجااودة حتااى عصاار ا الحااديث؛ يقااول الاادكتور 

علي القاسمي: "قد يحسب بعضهم أن اختصار المعاااجم يتعلااق بمعاااجم التاارا" الكبياارة فقااط وأن 

  صنف أن األيسر من بل موجود جممع اختصار إلى  حتاج ال أ نا ي ن أو اآلن، ا تهى قد عصره

 وفطنته وليط المعجمي الحذق على يعتمد فن المعاجم اختصار أن أو يتوهم جديدًا، صغيًرا معجًما

 اختصار المعاجم أن على تدلنا الحديث التطبيقي الل غة علم المحددة. اير أن أبحا" قواعده له علًما

 -والثقافيااة العمريااة -ءاالقاار داماات مسااتويات مااا حتمية هرورة سيبقى منها متعددة أ واع إل تاج

 .(20)ممتلفة" المعاجم استعمال إلى حاجاتهم دامت وما اهتماماتهم متفاوتة، دامت وما متباينة،

 الطاااهر أحمااد الاازاويهناك ممتصاار القاااموس المحاايط الااذي أطلااق عليااه صاااحبه ف

االختصااار إلااى  وقااد ألجااأتني هاارورة "، يقااول فااي مقدمتااه: "القاااموسمختااار " م(1986)ت

تغناء عن ذكر كثير من المواد التي لم يألفهااا المجتمااع العااام، كمااا حااذفت أسااماء األشااماص، االس

والبلدان، واألماكن، والحيوا ات وصفاتها، مما أُل أفت فيه كتااب خاصااة للبحااث عنااه فيهااا. وحااذفت 

ا له علم الط -لقليل النادرإال في ا -أسماء النباتات ولم أذكر مااا يتعلااق  ،بوخصائصها، مما تعرَّ

بمميزات الذكورة واأل و ة، إال في القليل النااادر ممااا ال تسااع حياااة اإل سااان لجهلااه... وقااد جعلاات 

 صب عيني أن أختصر من أجزاء القاموس األربعة جزًءا واحدًا يسهل علااى الطالااب استصااحابه 

  (21)عة".إلى المدرسة أو الجام

يجاااز التااي اتبعهااا، وماان أهمهااا حااذف وبذلك صرح الطاهر الزاوي ببع  طرق اإل

 ك االقتصار على األلفاظ المألوفة في ذلك الوقت. م )أشماص، والنباتات، والحيوا ات(، كذلاألع

؛ فيمكن تمثلها ماان خاا ل إصاادارات معجاام إيجاز المعجمات في الغربأما عن فكرة 

دم البحااث والتسااجيل المنهجيااين لكلاإل جليزية؛ فقد "أوكسفورد للغة  مااات اللغااة اإل جليزيااة ماان قااُ

عااام  Oxford English dictionary"بها وعلى أساس تاريمي أواًل وحصريًا فااي "جميع جوا 

. فهو يقدم وصفًا تاريميًا للهجاء، والتصريف، واألصل، والمعنى. وزود المااداخل بشااواهد 1879

ف يمة وحتى العصر الحديث مو قة بالتاريخ. ومن الدالئل من اإل جليزية القد على شموله أ ااه يعاار أ

مليااون اقتباااس. وبهااذا يشااكل المعجاام  204ا اسااتمدامها بااا أكثر من  صف مليون كلمااة، موهااحً 

القاعدة اإل جليزية الدولية التي من خ لها جاء قاااموس أوكساافورد المااوجز، وقاااموس أوكساافورد 

  (22)."األسترالي الموجز

م منااه بعاا  المعجمااات الااوجيزة؛  د أ  The concise Oxford"منهااا وقااد قااُ

dictionary of current English" ، صفحة؛ فتقليل الحجم يجعل  1258وقد "جاء المعجم في

من المستحيل تضمين كل مشتق ممكن. باإلهافة إلى ذلك، تستبعد بع  القواعد النحوية القياسااية 

رجوع إلااى مثل استمدام الصفات. ويُنصح القارئ الذي يبحث عن تاااريخ الكلمااات اإل جليزيااة بااال

"Oxford English dictionary"  ا نااي عشاار جاازًءا وملحقاتااه. وماان يبحااث عاان الم لف من

، أمااا الباحااث عاان "Oxford illustrated dictionary" المعلومة الموسوعية فعليه البحث في 

معان متمصصة فعليه مراجعااة الطبعااات المتمصصااة ماان أوكساافورد مثاال، قاااموس أوكساافورد 

ماصة بالنطق على النطق والمسرح. واقتصر المعجم في المعلومات الصوتية ال للفن، والموسيقى،

القياسي دون االهتمام باللهجات؛ فالباحث عن تلك المعلومات يستطيع أن يجدها في في المعجمات 

 the"الماصة بذلك. كذلك الحال بالنسبة للمعلومات التأ يلية؛ فقد أحال القاموس الباحث فيها إلااى 

ctionary of English etymology"xford diO ".كما أ ااه  (23)قاموس أوكسفورد االشتقاقي

 جاء خاليًا من الصور.

و"جاااء "، "The Australian concise Oxford dictionaryكااذلك يوجااد 

ز قدر هائل من المساحة فيه عن طريق حذف عدد كبير ماان  1375القاموس في  صفحة، وقد أوجأ



 مروة مصطفى السيد أميند. 

 

لسن صحيفة
أ
 98 2019ريناي 35ال

 

 ILEA = Inner London Education" " (acronyms or initialisms)الممتصاارات 

Authority  كما أ ااه يحياال المعلومااات التأ يليااة علااى  .على أساس أن هذه لم تكن عناصر لغوية

"oxford dictionary of English Etymology"  ويسااتمدم الرمااوز؛ فقااد وهااع قائمااة

يًا ماان الصااور . وجاء خال .adj./ adv./ alt./Indo-Europeanباالختصارات في مقدمته: مثال

  (24)أيًضا."

( فااي القاموسااين أوكساافورد الكبياار والااوجيز، Follow)وإذا   ر ا إلى مادة واحاادة 

فااي تسااعة  (25)ا أوكسفورد الكبياارههفقد عرفي محتويات المادة في كل منهما؛  اعً سنجد فرقًا شاس

معنااى باإلهااافة إلااى  أعمدة في   " صفحات من القطع الكبير، واشااتمل علااى  ما يااة وعشاارين

. في حين 1968حتى  1250 رخة منذ    ة مداخل ل سم والحال، كما أ ه يضع االستشهادات م

 معان، واكتفى بعدد قليل من االستشهادات اير الم رخة.  8منه على  (26)اشتمل الوجيز

الااذي جاااء فااي -ا يمكن استنباط بع  طرق إيجاز قاااموس أوكساافورد الكبياارومن هن

كاال  اللااذين جاااء -في المعجمين السابقين؛ فقد استمدم الم لفون -يرجزًءا من القطع الكب ا ني عشر

عاادة طاارق، منهااا:  -ماان القطااع المتوسااط صاافحة 1375، و1258 ، فاايجاازء واحااد فااي منهما 

حذف المعلومات التأ يلية، واللهجية، وبع  المعلومات النحوية، والمعلومااات استمدام الرموز، و

باإلهااافة إلااى االسااتغناء عاان وحااذف االختصااارات، علومااات المتمصصااة، الموسااوعية، والم

 الصور، ولكن هذه الطريقة األخيرة مستمدمة في أوكسفورد الكبير أيًضا.

 هااارصد بع  طرائقومن خ ل العرا السابق لبع  ممتصرات المعجمات يمكن 

فضول الك م النحوي و ،المكررإسقاط الك م حشو، وال وحذف، ؛ فمنها: تلميص اللفأاإليجاز في

إعااادة ساابك الجماال، واالقتصااار  كيااز التركيااب؛ أي، وتروالصوتي، وحذف الشواهد والتصريفي

، وحااذف األعاا م عااويص اللغااة واريبهااا ابواجتنما يكثر استعماله وجريا ه على األلسن،  على

 )أشماص، والنباتات، والحيوا ات(، واستمدام الرموز.

بع  طرائق االختصار المستمدة من متابعته لمنهج مي وقد وهع الدكتور علي القاس

 :ما يأتياستنباطه من الممتصرات السابقة وقد زاد على ما سبق الرازي في ممتار الصحاح، 

أحااد"  اليااوم تستمدمهاطريقة  الرازي استمدم قدف: اختصار المعلومات النحويةتفصيل كيفية  -1

 مااوازين علااى و ااص   الستة الث  ية أ واع األفعال أو أبواب المقدمة في ذكرف ؛اإل جليزية المعاجم

 الذي الباب على هو النص إليه يحتاج ما وكل المعجم، صلب في، وأخذ يحيل عليها منها باب كل

 .عجممال مقدمة في عليه الماهي المنصوص الفعل إليه ينتمي

ا مشااترًكا الماادخل يكااون قاادف :والغريبة العويصة المعاني حذف -2  بعضااها معااان ةدعاا  لااه لف يااً

  .حذفه إلى المعجمي فيعمد اريب، عويص

 أواًل: :بطاارق أربااع الصااحاح شااواهد مااع الرازي تعامل قدف :الشواهد اختصار تفصيل كيفية -3

  الثاًاا:، منه المناسب الجزء على باإلبقاء الشاهد اختصار  ا يًا:، المفيد القصير الشاهد على اإلبقاء

ا:، منهااا دواحاا  بشاهد الرازي يكتفي فقد واحد، لدخلم شواهد عدة الجوهري ذكر إذا  حااذف رابعااً

 أجله. من استمدم الذي الغرا يمدم ال أ ه له أو حاجة ال أ ه الرازي شعر ما إذا بأكمله، الشاهد

 أ شااد ا"و ،عبيدة" أبو قال "مثل: بعبارات مليئًا الصحاح  جدفبينما  :والمراجع المصادر حذف-4

الوجيز  معجمه مستعمل إليه يحتاج ما ألن المصادر، هذه من كثير حذفب الرازيعمرو"، قام  أبو

   .(27)المعلومات تلك منه استقيت الذي اللغوي اسم وليط بها المتعلقة والمعلومات الكلمة معنى هو

المعااا ي ففصل كيفية اختصار المعلومات النحوية، والشواهد، كمااا زاد مسااألة حااذف 

 جم.المصادر من متن المعالعويصة، و

وهااعها القاادماء وبعاا  المحااد ين، وفيمااا يلااي تعاارا فهذه هي الطرق التي وبعد، 

 ف طرائااقالدراسة بع  المواد من المعجمات التي وهعها مجمااع اللغااة العربيااة بالقاااهرة لتعاار  

 . في معجماته اإليجاز التي اتبعها المجمع
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)الكبير والوساايط  األولىقد أخذ مجمع اللغة العربية على عاتقه إ جاز األ واع الث  ة ل

، فاكتمل  وعان وهما الوسيط والوجيز، وأُصدأرت أجاازاء ماان المعجاام الكبياار ومااا زال والوجيز(

علااى أن ماان أهدافااه وهااع  -عنااد قيامااه - ااص قااا ون إ شاااء المجمااع"لى االكتمااال؛ في طريقه إ

 معجمات    ة:

 الدراسات األولى.يناسب معجم وجيز: يقتصر فيه على األلفاظ كثيرة الدوران، بقدر ما  -1

ا  -2 معجم وسيط: يتوسع فيه، مع االقتصار على األلفاظ المسااتعملة فااي فصاايح الكاا م تأليفااً

 وإ شاًء، بمقدار ما يناسب الدراسات الوسطى. 

ا أطااوار  -3 ا شااواردها واريبهااا، مبينااً ا للغااة، جامعااً ا عامااً معجم بسيط: )كبير( يكون ديوا ااً

سع في االستعمال، أو تغير في المعنى في عصااور وتكلماتها، وما طرأ على بعضها من 

  .(28)اللغة الممتلفة"

ألهاال وبالتالي يكااون الااوجيز للمرحلااة المدرسااية الثا ويااة، والوساايط للمرحلااة الجامعيااة والكبياار 

 .التمصص

"ليساات فكاارة هااذا المعجاام يقول الدكتور إبراهيم مدكور: ، ف(29)أما عن المعجم الكبير

ر للمعجاام الكبياار أن تكااون لااه يهااا مجذهااب إلبنت اليوم، فقااد  د أ مااع اللغااة العربيااة منااذ إ شااائه. وقااُ

 .(30)الصدارة، وأُريد  به أن يكون تاريميًا يتتبع اللغة في صورها الممتلفة"

ويمكن القول إ ه معجم تاريمي في صنعته؛ فقد اتبع القااائمون عليااه جوا ااب أساسااية: 

جمااع ألفاااظ فقااد  ا خاًصا يتصف بالشمول والسااعة؛جً نهالعاملين فيه مكو ه تاريميًا يفرا على ف"

المواد اللغوية جمعًا مستقصيًا من معاجمها القديمة ومن م ا ها اللغوية الكثياارة، وذكاارت لظلفاااظ 

شواهد من القرآن الكريم والحااديث النبااوي واألمثااال المسااجلة فااي المعاااجم ومصاانفاتها الممتلفااة 

األلفاااظ المعربااة وذكرت ألفاااظ الحضااارة دو ته المعاجم. وقائله وايره مما والشعر المنسوب إلى 

. كما ذكر أسااماء األماااكن والجاازر الكبياارة والاادول والماادن المشااهورة وعرفهااا فااي حديثًاقديًما و

إيجاز، وذكر ما فيه من األع م المشهورة في التاريخ والعلوم، وأسااماء الحيوا ااات والنباتااات مااع 

 . (31)الموهحة" مع الرسوم والصورالتعريف بها و

ألااف كلمااة، وساات مئااة صااورة.  30يشتمل علااى  حااو " ، فهو(32)أما المعجم الوسيط

صفحة من    ة أعمدة، وال سبيل إلى مقار تااه  1200ويقع في جزأين كبيرين يحتويان على  حو 

ا، وأحااد"  شرين العربية، فهااو دون  اازاع أوهااح...بأي معجم من معاجم القرن الع وأحكاام منهجااً

يضع ألفاظ القرن العشرين إلااى جا ااب ألفاااظ الجاهليااة وهو فوق كل هذا مجدد ومعاصر، طريقة. 

 .(33)وصدر اإلس م... وقضى المجمع في إعداده  حو عشرين عاًما"

؛ يقااول الاادكتور وهااح المجمااع أ ااه معجاام مدرسااي (34)لااوجيزفااي مقدمااة المعجاام او

بروح العصر ولغته، ويت ءم مع  األوان إلخراج معجم مدرسي وجيز، يكتبآن " إبراهيم مدكور:

التعليم العام. وقد دعاات إليااه وزارة المعااارف قااديًما، وراباات فااي تحقيقااه وزارة التربيااة  مراحل

والتعليم حديثًا، ال سيما ومعجم "ممتار الصحاح" المتداول بين أيدي الت ميذ أُل أف في القرن الثامن 

لتعاون مع الوزارة في هااذا ذ بضع سنوات باأصبح ال يفي بحاجتهم. ورحب المجمع منالهجري، و

، واكتفى من المادة اللغوية بمااا ياات ءم مااع مراحاال التعلاايم وقضى فيه  حو خمط سنواتالشأن... 

، وأورد أيًضا طائفة من المصطلحات العلميااة الشااائعة، التااي يسااتعملها الت ميااذ فااي درسااهم العام

 (35)".وحديثهم

مادتهم على مادة المعجاام الوساايط:  هم اعتمدوا فيعجم الوجيز أ ح م لفو الموقد أوه

وإذا كان المجمع قد تريث في إصدار هذا المعجم، وشغل عنه حينًا بالمعجم الوسيط حتااى اسااتقر "

كااان مادة ومنهاًجا، وبالمعجم الكبير حينًا آخر حتى استبان طريقه بصدور الجزء األول منااه، فقااد 

مااادة  ذا المعجاام الااوجيز، ويتاايح للجنااة التااي وهااعتهفي تقدم هذين المعجمين ما يرسم صااورة هاا 
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فأقامت بناءه على قواعااد الوساايط، وباادا .. .ي ئمه بحسب الغاية التي تغياها ازيرة، تمتار منها ما

دقااة ، ماا  رة اليل القصااد، مهملااة الغريااب المهجااور.. مراعيااة سااب.للناااظر فيااه شاابه االباان بأبيااه

ريصااة علااى أن يكااون بلغااة عصااره، ورأت اللجنااة والوهوح فااي شاارح األلفاااظ أو تعريفهااا، ح

االقتصار على باب واحد للفعل إذا كا ت أبوابه متعددة ومعا يها متحدة، كمااا اختااارت اللجنااة ماان 

  (36)"المصادر أشهرها.

ساادس المعجم الااوجيز يتضاامن خمسااة آالف مااادة، أي وقد ذكر الهادي بوحوش أن "

  .(37)"( ما وعاه المعجم الوسيط16.66%)

ك يتضااح بعاا  طرائااق اإليجاااز التااي طبقتهااا اللجنااة؛ فمنهااا إهمااال الغريااب، ذلوباا 

 أشهر المصادر، وهي طرق استمدمها السابقون. االقتصار علىو

كذلك كان للجنة إعداد المعجم الوسيط طرائقها في اإليجاااز؛ "فقااد أهملاات كثيااًرا ماان 

جااة إليهااا، كاابع  أسااماء اإلباال الحوشااية الجافيااة، أو التااي هجرهااا االسااتعمال لعاادم الحااأللفاظ 

 جهااا، وأهملاات كااذلك األلفاااظ التااي أجمعاات المعاااجم علااى شاارحها وصفاتها وأدواتها وطرق ع

بعبارات تكاد تكون واحدة، شرًحا اامًضا مقتضبًا. كذلك أافلت بع  المترادفات التي تنشااأ عاان 

بواب الفعل إذا كا ت األباب واحد من أبواب اكتفت بذكر و ؛ مثل اطمأن واطبأن.اخت ف اللهجات

متحدة المعا ي، واختارت من المصادر أشهرها، وكااذلك الحااال فااي الجمااوع. أمااا الم  ثااات، فقااد 

أهملت منها ما كان بزيادة تاء على مذكره؛ لوهوحه وشهرته. وما كان بغير تاااء اكتفاات منااه بمااا 

  (38)".يرقد يمفى على كث

ق ائاا تتضااح هااذه الطرحتااى  ؛ث  ااةبع  المداخل في المعجمات الل عرافيما يلي و

  .أكثر

 نظرة عامة:

صاافحة، فااي حااين جاااء الباااب فااي  749في المعجم الكبير في  -على سبيل المثال -جاء باب الجيم

  صفحة. 39صفحة، وجاء في المعجم الوجيز في  48المعجم الوسيط في 

يط الوساا  اشااتملومادة،  360أما من حيث عدد المواد، فقد اشتمل المعجم الكبير على 

اسااتبعاد ويرجع هذا التفاوت في عدد المواد إلى  .مادة 233اشتمل الوجيز على مادة، و 289على 

مستمدمة ماان الوساايط والااوجيز؛ مثاال مااادة )ج هااا ل ق(: التااي وردت فااي واد الغريبة اير المال

ل الطين الُمد ْمل ق." : عمأ ْهل ق  الكبير "ج 
 ، ولم ترد في الوسيط والوجيز.(39)

:  ق عامة:ائطر أوًلا

 : استخدام الرموز -1

استمدم المعجم الكبير بع  الرموز منعًا لتكرار الكلمااة؛ فاسااتمدم )واااااا :( للداللااة علااى تكاارار 

مار الوحشااي... وااااااا : األسااد." كمااا  (40)الكلمة لمعنى جديد "الجأب: الجافي الغليأ... وااااا : الحأ

ر"قرةالباستمدم الرمز )ج( للجمع: "الُجْ ذُر: ولد  كمااا اسااتمدم المعجاام الوساايط . (41)... )ج( جااِذأ

، واسااتمدم الرمااز )ج( لبيااان الجمااع: "اآلباادة: األماار العجيااب عند الكبياار للداللة  فسها )واااااا :(

)مو( للمولد: "البسيمة: هرب من الحلااوى يُتمااذ الوسيط . واستمدم (42)يُستغرب له... )ج( أوابد"

يَّة: (43)الدقيق والساامن )مااو(" يل من، وقلمن مبشور جوز الهند، والسكر شااأ ، و)د( للاادخيل: "األ ْبر 

قُف )د(" م: أحساان الحرياار (44)منطقة ماان الااب د تمضااع لساالطة أُسااْ ْيساا  ، و)مااع( للمعاارب: "اإلْبر 

، و)مج( للفأ الذي أقره المجمع: "األبابااة: داء يصاايب الغريااب، وهااو شاادة حنينااه إلااى (45))مع("

)وااااا :( للداللة  فسها لدى الكبير والوسيط، كما استمدم يز أيًضا واستمدم الوج .(46)وطنه )مج("

ة: الشجرة الع يمااة المتشااعبة ذات الفااروع الممتاادة ماان ج( لجمع الجمع)جو)ج( للجمع،  : "الد وح 

 (47)".شجر ما. )ج( د ْوح. )جج( أدْواح

 : الصور والرسومحذف  -2
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وهوح  من وتزيد المعنى، في  قًصا تسد"أ ها أما عن وظيفة الصورة في التفسير المعجمي، فهي 

 الصاامور، شااكالوأ الحيااوان، وأجناااس النبااات فصااائل وهاايحت فااي أهميتها وتزداد الكلمة داللة

 أمااا تصااويرها، يسااهل حسااية أمااور وهااذه .والكهربائيااة التكنولوجيااة األرا واألجهزة وطبقات

تنقساام إلااى هااي و .(48)"عناادهم ةالذهنياا  الصورة حسب فيفهمها القارئون والمعنوية الذهنية األمور

وقااد اشااتملت المعجمااات الث  ااة علااى الصااور، لكاان تمتلااف  ساابة  وصااورة. ،رساام تمطيطااي

  وهي تستمدم إما لتقوي الوصف وإما لتغني عنه. استمدامها من معجم آلخر.

نت بي هالم تذكر مقدمة المعجم الكبير عدد الصور التي اشتملت عليها أجزاء المعجم المكتملة، لكنو

مدمت بقد ٍر الرسوم والصور والمرائط، وما كااان لنااا أن  توسااع فيهااا فااي واستُ أ ها ليست كثيرة "

، ويشااتمل المعجاام (50)"مئااة صااورة ست"المعجم الوسيط على  في حين يشتمل، (49)معجم لغوي"

 (51)الوجيز على "أكثر من ستمائة صورة"

 : ،  جد أنفي باب الحاءإذا   ر ا و

 10حيوا ااات، ولصااورة ل 13صااورة للنبااات، و 36 :منهاااصااورة؛  63 مستمدقد ا المعجم الكبير

 خرائط. 3وطيور، لل صور

صااور  7و، حيوا اتصور لل 10صورة؛ منها:  27 في هذا الباب استمدم، فقد المعجم الوسيطأما 

 صور لآلالت. 5طيور، وصور لل 4وللنباتات، 

صور للحيوا ات،  5صور للنباتات، و 7 صورة؛ منها: 20على  المعجم الوجيزالباب في واشتمل 

 صور لآلالت. 4طيور، وصور لل 4و

ويرجع اإلكثار من استمدام الصور في المعجم الكبير إلى كثرة األعاا م المااذكورة فيااه، فااي حااين 

لاام يسااتوجب اإلكثااار ماان اقتصر المعجمان الوسيط والوجيز علااى عاادد محاادد ماان األعاا م ممااا 

ا ، فإ ااه الصورة في المعجم الكبير أ ه لم يذكر اللفأ استمداموال يعني عدم  استمدام الصور. أحيا ااً

 يذكره ويشرحه دون االستعا ة بالصورة.

المعجمااات الث  ااة، ال تجااد الدراسااة منهجيااة  ذلااك الباااب فااي وبعد مراجعة استمدام الصورة فااي

ا يااة ألفاااظ فقااط فقد اشتركت المعجمات الث  ة في استمدام الصورة فااي  ممحددة لهذا االستمدام؛ 

ل، والحدأة، والحربا ج  فااإذا كا اات ء، والحسك، والحسن، والحمااص، والحماااا(. )الحبارى، والح 

ً  ماان المعجمااين الكبياار والوساايط قااد ذكاار الصورة توهع لما يُشكل فهمه علااى القااارئ، فااإن كاا 

يز صورة الحمار، في حااين لاام يضااعها المعجاام الااوجيز. كمااا اسااتمدم المعجمااان الوساايط والااوج

 صورة للحصان، في حين لم يهتم المعجم الكبير بوهعها.

 ومن أمثلة استمدام الصورة في تقوية التعريف:

 

 الوجيز الوسيط الكبير

ة عامااة الحافلة:  ْرك باا  م 

 تسير بالبنزين و حوه.

الحافلة: مركبة كبياارة عامااة 

 تسير بالبنزين و حوه.

الحافلااة: مركبااة كبياارة عامااة 

 .تسير بالبنزين و حوه

 

 

 زاد الوجيز الصورة لتقوية المعنى.في المعجمات الث  ة واحدة، و الحافلة تعريفاتهنا أن في حأ 

 ل: ج  وجاء في تعريف الح  
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 الوجيز الوسيط الكبير

 
طياااور مااان  Partridgesالحجااال "

من  Phasianidaeالفصيلة التدرجية 

مائي،  رتباااة الااادجاجيات تشااابه السااا 

ا ومن قاااًرا، وأقااوى ولكنهااا أكباار حجمااً

أرجاااً ، أجساااامها ممتلئاااة وأذ ابهاااا 

حمر المناقير واألرجاال قصيرة. وهي 

أو صفرها، ويمتلف لون الريش بااين 

واألحمر واألبااي  المشاارب األشهب 

بالمضرة، تتغذى بالحبوب والنباتااات 

ب ج،  وبعاا  الحشاارات، وتساامى القاا 

ل ة. وأفراخها  ج  ودجاج البر، الواحدة ح 

الااذكر منهااا تماارج كاسااية الااريش، 

ُسل ك، واأل ثى ُسل كة. وهي ماان طيااور 

الصيد، وتكثر في المناطق المكشوفة، 

 ويضرب بها المثل في جمال المشااية.

أ واعها: المغربي: ويقطاان باا د  ومن

المغاارب، الرومااي، ويقطاان جنااوب 

أورباااا والشاااام والعاااراق وإياااران، 

التهاااامي: ويقطااان فلساااطين وشااارق 

الجزياارة العربيااة، العراقااي: ويقطاان 

العااراق والاايمن والهنااد. وفااي المباار: 

ا وقااد جعلااوا  "اللهاام إ ااي أدعااو قريشااً

 (52)"طعامي كطعام الحجل".

 
م جاا الحجلة: طااائر فااي ح"

الحمااااام أحماااار المنقااااار 

والااااااااارجلين طياااااااااب 

 (53)"اللحم.

 
الحجلة: طائر في حجم "

الحماااام أحمااار المنقاااار 

والااااااارجلين طياااااااب 

 (54)"اللحم.

  

ماان الصااورة فااي مسااألة  أفاااداقااد الوساايط والااوجيز  المعجمااينوي حااأ ماان الجاادول السااابق أن 

وفر عناء تفصيل الوصااف  مما القارئاإليجاز؛ فقد ساهمت الصورة في اكتمال تصور اللفأ لدى 

 .الذي ورد في المعجم الكبير

 : حذف األعالم -3

)أسااماء األماااكن، والجاازر، والاادول،  المعجمات الث  ة على التعريف باألع م المشهورة اشتملت

، ولكاان تمتلااف  ساابة (، واألماارااوالمدن المشهورة، واألشماص، وأسماء الحيوا ات والنباتات

 فقد اشتمل:: الجيمجاء في باب ويمكن التمثيل لذلك بما آلخر؛ وجود هذه األع م من معجم 
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، )جيحااون( واأل هااار )جالينوس(، الكبير: على مجموعة متنوعة من تعريفات )األشماصالمعجم 

 والحيوا ااات(، جذيمااة)والقبائاال  الاادول )الجااابون(ووالجاازر )جاميكااا( والجبال )جبل األولياااء(، 

، والمااذاهب واألماااكن )عااين جااالوت( )الجرب(، واألمراا، )الجثجا"(والنباتات  )الجاموس(،

 وايرها(.   )الجبرية(

 226إلااى  عنااده وإذا   ر ا إلى التعريف باألع م المشهورة من األشماص، فسنجد أ هااا وصاالت

م( 869ها= 255الجاحأ: أبو عثمان، عمرو بن بحر الكنا ي ) حو منها على سبيل المثال: " اسًما

 ح ج)ه فااي مااادة في حين أن المعجمين الوسيط والوجيز لم يااذكرا (55)."ينيه..لُقب بذلك لجحوظ ع

 ، ولم يذكرا هذا النوع من األع م مطلقُا. (ظ

ْوالن: الكبير: "كذلك في مادة )ج و ل(، ذكر المعجم  هضبة فااي الجنااوب الغربااي ماان دمشااق، الج 

المعجمااان الوساايط  هذكرلاام ياا و (56)كيلااو متااًرا..." 60تُشاارف علااى فلسااطين، وتبعااد عنهااا  حااو 

. كما كا ت  سبة ورود بقية األع م هئيلة جدًا فيهما مقار ة بالمعجم الكبيرهمن المادة. والوجيز 

 ا. قد أُريد به أن يكون معجًما تاريميً إلى أن المعجم الكبير  ذلكإرجاع ويمكن 

 :حذف الفهارس -4

، 57"اء الشااعراء المستشااهد بشااعرهمفهرس أسااموالجيم "اء الح بابيد المعجم الكبير في  هاية أور

لم يستمدم الوسيط والااوجيز هااذه الطريقااة بعااد كاال   " وعشرين صفحة، في حين ووفياتهم في 

  هاية المعجم.باب أو في 

 :حذف المصادر -5

با "المصادر التي رجعت إليها لجنة المعجم الكبياار أورد المعجم الكبير في  هاية باب الهمزة قائمة 

 مرجعًا اعتمد عليها، ولم يرد ذلك في الوسيط أو الوجيز مطلقًا. 94حتوي على ت، (58)في الهمزة"

 :ق خاصة بالمداخلائثانياا: طر

 : في بابها الهمزةجاء في تعريف  

قطااع(،  -ذكرهااا فااي    ااين صاافحة، ذكاار: تعريفهااا، ورسمها،وأقسااامها )وصاال المعجم الكبياار:

وسااقوطها، وتحقيقهااا وتمفيفهااا وتحويلهااا،  مقطوعااة(، وحركتهااا، وإ باتهااا -وأماكنهااا )موصااولة

 -األصاالية -وإدامهااا وفكهااا، وهمااز مااا لاايط بمهمااوز، واجتماااع هماازتين، وألقابهااا )التأ يااث

المقطوعة(، ولهجات فيها، والمصادر التي رجااع المعجاام إليهااا  -وصولةمالمبدلة...(، وأوجهها )ال

 .  (59)فيها

ًرا؛ "الهماازة: صااوت شااديد، ممرجااه ماان ذكرهااا فااي ا نااي عشاار سااطًرا قصااي المعجاام الوساايط:

ء، الحنجرة، وال يوصف بالجهر أو الهمط. وتكون الهمزة من حروف المعا ي، فتستعمل في الناادا

لنداء القريب، فيقال: أبُني؛ وفي االستفهام، فيُسأل بها عن أحااد الشاايئين أو األشااياء، مثاال: أأخااوك 

يٌب أ  سافر أم أبوك؟ و حو: " ي أ ق رأ إأْن أ دْرأ ا تُوع دُون  و  يدٌ مَّ "، ويكون الجااواب بااالتعيين، ويُسااأل م ب عأ

 . وتقااول فااي جااواب ألاام يسااافر بها عن اإلسناد، مثل: أسافر أخوك؟ ويكااون الجااواب باانعم أو باا 

 (60)أخوك؟  عم، أي لم يسافر؛ وبلى، أي سافر."

الهجاااء، باب الهماازة: ذكرهااا فااي أربعااة أسااطر قصاايرة؛ "الهماازة أول حااروف  المعجم الوجيز:

 (61)وتسمى أيًضا األلف، ويغلأب إط ق الهمزة عليها في حالة النطق، واأللف في حالة الكتابة."

وي حأ في الوسيط االهتمام بذكر استمداماتها أو وظيفتها، كما ذكر شاهدًا واحدًا من 

ا ماان شواهد من لدن الم لف. أما الوجيز، فقااد اقتصاار علااى تحديااد موقعهاا القرآن الكريم، وأربعة 

حروف الهجاء، واالهتمام بتفصيل الفرق بين لفأ الهمزة واأللف كأ ه يماطب الطالب في مرحلااة 

 مبكرة، أو اير المتمصص أو األجنبي، ولم يستمدم الشواهد مطلقًا.

 هي:تكون الطرق المستمدمة في اإليجاز وبذلك 
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شاايئًا عاان  لمعلومااات النحويااة واإلم ئيااة؛ فلاام يااذكر كاال ماان الوساايط والااوجيزحذف ا -1

 أقسامها ورسمها وأوجهها...إلخ.

حذف المعلومات التأ يلية: جاء في الكبير عن هماازة التعديااة فااي الفعاال: "مثاال أجلسااته،  -2

اآلراميااة ويقابل هذه الهمزة في األكديااة واألكريتيااة: "ش"، وفااي العبريااة: "هااا". وفااي 

لحديثااة: "أ" علااى القديمة: ها". ووردت أيًضا: "أ"  م صااارت فااي اللهجااات اآلراميااة ا

 (62)اإلط ق. وفي الحبشية: "أ". وفي العبرية الجنوبية: السبئية "ها"، والمعينية "س"."

ويرجع االهتمام بها في المعجم الكبير إلى طبيعة المعجم التاريمية، في حين لم يهتم بهااا 

 ط والوجيز   ًرا لنوع مستمدم المعجمين.الوسي

 : ، منهالكبير في باب الهمزة عدة أ واع من الشواهدحذف الشواهد؛ فقد استمدم المعجم ا -3

ب أيالقرآن الكريم: " • ُ ر  نَّا هُو  اَّللَّ كأ
 . (63)"لََّّٰ

رف القسم. قال عبد ب بن مسااعود: فقلاات: يااا رسااول حالحديث الشريف: "للعوا عن  •

ي ال هذا رأس عدو ب أبي جهل. قال: فقال رسول ب صلى ب عليه وسلم: "أه الذب، 

قال: قلت:  عاام وب الااذي  -قال: وكا ت يمين رسول ب صلى ب عليه وسلم-إله ايره" 

  (64)ال إله ايره."

 الشااااااواهد الشااااااعرية: "وقااااااال دُكااااااين باااااان رجاااااااء الفُقيمااااااي الراجااااااز:  •

ْلبه                               لب نه"حوح   (65)تى ابيأاَّ مأ

همزته وصل، فتقول: وماان ذلااك: ماان ااا م يبيااك شواهد من تأليفه: "فيما  ودي به مما  •

 . (66)في: من ا م أبيك"

حذف المصادر التي رجع إليها المعجم الكبير؛ سااواء تلااك التااي فااي آخاار الباااب، مثاال:  -4

، (67)ها"1341دار الكتب المصرية سنة  -لب اة: الزممشري محمود بن عمر"أساس ا

رجااً  ماان بنااي كلااب يقااول: هااذه ع أو التي في وسط المااادة، مثاال: "قااال أبااو زيااد: ساام

 (68)ة"دأبَّ 

 حذف الم ح ات؛ وهي أ واع في المعجم الكبير، منها: -5

اإلحالة: فقد ورد في المعجم الكبير: "واختلف العلماء بأي صورة تكااون الهماازة. فقالاات  •

كتبها بحركة مااا قبلهااا، وهاام الجماعااة. وقااال أصااحاب القياااس:  كتبهااا بحركااة طائفة:  

لجماعة بأن المط ينوب عن اللسان، وإ ما يلزمنا أن  تاارجم بااالمط مااا  فسها. واحتجت ا

 (69)."]سبق في المقدمة أحوال رسم الهمزة[ طق به اللسان. قال  علب: وهذا هو الك م. 

 اهر حذف الم ح ات. فحذف العبارة بين القوسين من م 

ْرق بٍة... ج  • ْمل ٍق شرح الشاهد؛ "قال الشاعر: "كأ ه بأُْز د ْجٍن فوق م  ط قاااعٍ ساا   القطااا وسااْ

 "   (70)."]السملق: األرا المسنوية، والسلق: القاع الصفصف[س ل قأ

ريااة وساامع فااي التيجريااة واللهجااة العما يااة والز جبا[المعلومات؛ كالمعلومات اللهجية:  •

ت راء، أو حرفًا مطبقًا. وال ياازال شاايء ماان هااذا مسااموًعا الهمزة عينًا، إذا جاورإبدال 

  (71)."]مصريينبين بع  ال

 

 



 دراسة في معجمات مجمع اللغة العربية بالقاهرة -طرائق اإليجاز في الصناعة المعجمية
 

لسن صحيفة 105
أ
  2019 يناير  35  ال

 

 ، ماد )ج ب ل(:وجاء في باب الجيم

 :  (72)المعجم الكبير

 عمودًا و صف. 15صفحات من القطع الكبير، و 8ذكر المادة في  -1

 والسريا ية، واألوجريتية.أورد معنى المادة في العبرية،  -2

بأل ة، واالمتناع عن الك م. -3 ب ُل، والطبيعة والجأ  جاء بالمعنى المحوري للمادة: الج 

ل. 7ذكاار  -4 م، بمااأ  دالالت للفعاال جباال: خلااق، شاادَّ، صااب الماااء، طبااع، جباار، ع ااُ

دالالت فااي أجباال: صااار إلااى الجباال، بلااغ المكااان الصاالب، كاالَّ حديااده،  8وذكاار 

ل،  فد ماله، ا قطع عن الك م، أخفق.صادف جبً  من ال  رمل، بمأ

ْبل،  مشتقًا من المادة )جب ل، أجبل، جابل، جبَّل، تجبَّل، 16جاء با  -5 أْجبُل، الجبال، الج 

، الجبوالء، الجبيلة، المجبال(. بل أي  ْبل ة، الُجبُُل، ابنة الجبل، الجأ ْبلة، الجأ  الج 

ب ل )بلياادة بااين علًما تضم )أشماص، ومدن، وبلدان، وج 14ذكر  -6 بال، ومضيق(: ج 

بغااداد وواسااط(، ومحمااد باان علااي باان محمااد الجبلااي، والجباال األسااود )إحاادى 

واوس فيا السابقة(، جبل األولياء، جبل طارق، ومدينة جباال طااارق، جمهوريات ي

ة باان  ب لاا  ة )مدينااة باااليمن(، ج  ْبلاا  ومضيق جبل طارق، الجب ن )جااب  طاايء(، ذو جأ

ب لة، علي بن أحمد بن شرحبيل )أبااو طالااب األيهم الغسا ي، ج ْعب ج  بلة بن  علبة، شأ

 الجبلي(، الُجب ْيل )مدينة فينيقية(.  

تين من المعلومة التمصصية: )الجبل في الجيولوجيا( ومقابلااه باإل جليزيااة، ذكر ا ن -7

ْبل ة في علوم األحياء )البروتوب زمة( وذكر مصطلحها باإل   جليزية،  الجأ

 ة توهح مكان الجبل األسود.وهع صورة لمريط -8

 ذكر الكثير من الشواهد، منها:  -9

 ا على كذا(.العديد من الشواهد من لدن الم لف: )جبل ب ف  ً  •

ب ال  أ ْرس اه ا   ة شواهد من القرآن الكريم: " • اْلجأ  .32" النازعات/ و 

 ليه(.ير ما ُجبأل ت عخ   ة شواهد من الحديث الشريف واأل ر: )أسألك من خيرها و •

 شاااااااااااهدًا ماااااااااان الشااااااااااعر: قااااااااااال قاااااااااايط باااااااااان المطاااااااااايم:  21 •

ْلقتُها... ق ْصدٌ ف                 ُف.ب ْين  ُشُكول النساء خأ ْبلةٌ وال ق ض    ج 

سٌط، القضف: الدقة والنحافة [ذكر شرح الشواهد   -10 الشكول: جمع ش ْكل، ق ْصدٌ: و 

 .]من اير هزال

 ذكر من مراجعه داخل المادة؛ منها: ابن فارس.  -11

 : (73)المعجم الوسيط

 ذكر المادة في عمود و صف في صفحة متوسطة الحجم. -1

أ. وذكاار دالالت للفعل جبل: خلااق، طبااع، شاادَّ  5ذكر  -2 دالالت فااي أجباال:  7، جباار، الااُ

ل،  فااد  ْبلة، صعب عليه القااول، أخفااق، بمااأ صار إلى الجبل، صادف جبً ، حفر فبلغ الج 

 ماله.

ْبلة، مشتقًا من  12جاء با  -3 ْبل، ابنة الجبل، الج  المادة )جب ل، أجبل، جابل، جبَّل، تجبَّل، الج 

بألَّة، الجبيلة، المجبال(. ْبُل، الجأ  الجأ

 يذكر أي علم.لم  -4
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ْبل ة في علم األحياء ولم يذكر مقابلها باإل جليزية. -5  ذكر معلومة تمصصية: الجأ

 لم يستمدم الصور. -6

 ذكر بع  الشواهد، منها:  -7

 شواهد من لدن الم لف: )جبله على كذا(.العديد من ال •

بأ ا ك ثأيًرا"شاهدان من القرآن الكريم: " • نُكْم جأ لَّ مأ ل ق دْ أ ه   اآلية. دون تو يق و 

 شاهدان من الحديث الشريف واأل ر: )ُجبألت القلوب على حب من أحسن إليها(. •

 ".ذكر مقولة عن العرب: "ما أ ت إال كابنة الجبل، مهما يُق ْل ت قُلْ  •

 لم يذكر أي شواهد شعرية. •

 لم يذكر أي مرجع داخل المادة. -6

 :(74)المعجم الوجيز

 حجم.ذكر المادة في عمود و صف في صفحة متوسطة ال -1

دالالت في أجبل: صار إلااى الجباال، حفاار  4ذكر داللتين للفعل جبل: خلق، طبع. وذكر  -2

ْبلة، صعب عليه   م الشعر، وجده بميً .  فبلغ الج 

بألَّة(. 6جاء با  -3 بأُل، الجأ ْبلة، الجأ ب ُل، الج  ْبل، الج   مشتقات من المادة )جب ل، أجبل، الج 

 لم يذكر أي علم. -4

 مصصية.لم يذكر أية معلومات ت -5

 لم يستمدم الصور. -6

 ذكر بع  الشواهد، منها:  -7

ب ٌل(. •  بع  الشواهد من لدن الم لف: )ف ن ج 

نكُ شاهدان من القرآن الكريم: " • لَّ مأ ل ق دْ أ ه  بأ ا ك ثأيًراو   " دون تو يق اآلية.ْم جأ

 شاهد من الحديث الشريف واأل ر: )ُجبألت القلوب على حب من أحسن إليها(. •

 شواهد شعرية.لم يذكر أي  •

 لم يذكر أي مرجع داخل المادة. -8

ومما سبق يمكن استنباط بعاا  طاارق اإليجاااز ماان خاا ل م ح ااة حجاام المااادة فااي المعجمااات 

 الث  ة:

 وجريتية.األمات التأ يلية؛ في العبرية والسريا ية وحذف المعلو -1

 حذف المعنى المحوري للمادة. -2

ب ل حذف بع  الدالالت اير المستمدمة؛ فاكتفى الو -3 سيط بعرا خمط دالالت للفعل ج 

من سبع دالالت استمدمها الكبير، كما اكتفى الوجيز بااداللتين فقااط. كمااا حااذف الااوجيز 

 لقلة جريا ه على األلسن.لفأ المجبال وهو اليأ الحلق؛ 

حذف المشااتقات قليلااة االسااتمدام؛ فاااكتفى الوساايط بااا ني عشاار مشااتقًا ماان سااتة عشاار  -4

 قتصر الوجيز على ستة مشتقات فقط.مشتقات ذكرها الكبير، وا

بأل  ف نٌ  -5  -تلميص اللفأ؛ باإلتيان بمرادفات أقل عددًا في ألفاظها: فقد ورد في الكبير: "ج 

أ  وع   ب ً : ا لااُ ل  ج  بااأ ٌل"، وجاااء فااي الوساايط: "ج  بااْ ٌل وج  بااأ ه. فهااو ج  ْلقااُ م  خ  أ   - ااُ ب ً : الااُ جاا 

ْبٌل".  بأٌل وج   وهمم. فهو ج 
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 ينما ذكر الكبير أربعة عشر علًما، لم يتناول الوسيط والوجيز أي علم.حذف األع م؛ فب -6

ء، لاام حذف المعلومات المتمصصة؛ فبينما اكتفى الوسيط بمعلومة واحدة من علم األحيااا -7

 يذكر الوجيز أي معلومات من هذا النوع.

 ، وذكاارmountainحذف المقاب ت األجنبية لظلفاظ؛ فبينمااا ذكاار الكبياار مقاباال الجباال  -8

ْبل ة icebetgمقابل جبل الجليد  ، لاام يااذكر الوساايط والااوجيز protoplasm، ومقابل الجأ

 أي مقاب ت أجنبية.

هع الجبل األسااود، فااي لاام تاارد أيااة حذف الصور؛ فقد وهع الكبير خريطة توهح مو -9

 صور لدى الوسيط والوجيز.

فقااد أوردا حااذف الشااواهد؛ وذلااك إمااا بالتقلياال ماان عااددها كمااا فعاال الوساايط والااوجيز؛  -10

شاهدين من القرآن الكريم، في حين ذكر الكبير    ة شااواهد منااه. وإمااا بحااذف الشااواهد 

شاااهدًا  21والوجيز، في حااين أورد الكبياار كلها؛ فلم ترد أي شواهد شعرية لدى الوسيط 

 شعريًا.

 حذف المعلومات؛ فلم يو ق الوسيط والوجيز آيات القرآن الكريم المستمدمة في المادة. -11

المصادر والمراجع؛ فلم يذكر الوسيط والوجيز داخل الاانص أي مرجااع، فااي حااين  حذف -12

 ذكر الكبير بع  مراجعه مثل ابن فارس.

 وجاء في باب الحاء: 

باء. وفي األساس: قال الشاعر:   :المعجم الكبير ب أ: جليط الملك وخاصته. ج: أْحباء، وحأ  "الح 

 (75)أحبا ه ومواكبه" فما كان إال الدَّْفن حتى تفرقْت... إلى ايره

 اير موجود.المدخل : المعجم الوسيط

 اير موجود.  المدخل: المعجم الوجيز

 الغريب اير المستعمل. المستمدمة في اإليجاز هي: حذف ةقيوبذلك تكون الطر

 :أيًضا باب الحاءوجاء في 

 الوجيز الوسيط الكبير

 
ْرباء: ذكر أم أ ُحب ْين: وهو دويبة  "الحأ

أو علااى شااكل سااام  حااو الع اااة، 

أبااارص، ذو قاااوائم أرباااع دقيقاااة، 

يستقبل الشمط برأسه، ويدور معها 

ربااااءة كياااف دارت، واأل ثاااى  الحأ

وتسمى أيًضا: أم حبين. )وا  اار ح 

ْرباء: يتلااون  ب ن(. ويقال: رجل حأ

كتلااون الحرباااء. قااال ذو الرمااة، 

 
ْربااااء: دويباااة علاااى  "الحأ

شاااكل ساااام أبااارص ذات 

قوائم أربع. دقيقة الاارأس، 

ممططااة ال هاار، تسااتقبل 

الشااامط  هارهاااا وتااادور 

معها كيف دارت، وتتلااون 

ألوا ًا. ويُضرب بها المثاال 

في الحزم والتلون. فيقااال: 

 
ْرباااء: دويبااة علااى  "الحأ

شااكل سااام أباارص ذات 

قااااوائم أربااااع، دقيقااااة 

الاااااارأس، ممططااااااة 

الشاامط  ال هر، تسااتقبل

 هارهااا، وتاادور معهااا 

كيااااف دارت، وتتلااااون 

ا، ويُضااارب بهاااا  ألوا اااً
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 وذكر ف  ةً:

رباءها في كل هاجرة  كأن حأ

 مصلوب ذو ش ْيب ة من رجال الهند

يعنااي: يتلااون بمضاارة كأ ااه شاايخ 

. وقااال ]هندي مصاالوب علااى عااود

 المتنبي، وذكر صحراء قطعها:

يُت من خوف التَّوىيتل ر أ  ون المأ

 فيها كما يتلون الحرباء

المرياات: الاادليل الحاااذق؛ التااوى: [

 .]اله ك

اااا : )فااااي علاااام األحياااااء(  واااااا

Chameleon  ،دويبة تشبه الع اااة

طيئااة الحركااة، منضااغطة الجساام، ب

تكون ألوا ًا بحسب الوسااط المحاايط 

بهاااااا، مااااان فصااااايلة الحراباااااى 

Chameleonidae  مااااااااااااااااان

ذات أرجاااال طويلااااة  الزواحااااف،

 حيلة، وذ ب طويل قاباال ل لتفاااف 

حااول األاصاااان، ولساااان طويااال 

يلتااااف حااااول الحشاااارات التااااي 

تقتنصها. و"حرباء ت ْنُضب ة" ويقااال: 

حرباء تنضٍب، مثل يضرب للرجل 

و لمااان يلااازم الشااايء ال الحااازم، أ

يفارقااااه ألن الحرباااااء ال يفااااارق 

الغصااان األول حتاااى يثبااات علاااى 

ضااب شااجر الغصاان اآلخاار، والتن

تتمااذ منااه السااهام. قااال أبااو د اد 

 اإليادي:

 أ َّى أتأيح  لها حرباء تنضبة

ل الساق إال ممسًكا ساقًا  ال يُرسأ

وينساااب البيااات إلاااى قااايط بااان 

الحدادية. والعرب تقااول: "ا تصااب 

عود في الحرباء"، )على القلااب(، ال

وإ مااا هااو "ا تصااب الحرباااء فااي 

ينتصااب العود"، وذلك ألن الحرباء 

"أحاااازم ماااان حرباااااء". 

ن الحرباااء". و:"تلوَّ  ن تلااو 

رد ماان عااين  ويقال: "أصااْ

الحربااااء": لمااان اشاااتدت 

إصااااااابته بااااااالبرد. )ج( 

". ابأيَّ ر  ح 
(77) 

لتلااون. )ج( المثاال فااي ا

ابي." ر  ح 
(78) 
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علااااى الحجااااارة وعلااااى أجااااذال 

)أصااول( الشااجر يسااتقبل الشاامط، 

فااإذا زالاات زال معهااا مقااابً  لهااا. 

اا: النشااز ماان األرا، وهااي  واااا

ااا: مسااامار  الغلي اااة الصااالبة. وااااا

الاادرع. وقياال رأس المساامار فااي 

 قة الدرع. قال لبيد:حل

 أْحك م  الُجْنثأى من عوراتها

ل   ه  ص   كل حرباء إذا أْكرأ

د؛ عوراتهااا: الجن[ ثى: صااا ع الاازر 

: صااااوت لَّ . )ج( ]فتوقهااااا؛ صاااا 

رباويااة ... حأ رابااي  قااال الشااهاب  -ح 

المفاااجي: يقااال: قصاايدة حرباويااة: 

وهاااي التاااي يصاااح فاااي روي أهاااا 

الحركااات الااث " والسااكون. أل هااا 

 لون الحرباء. كقوله:تتلون ت

إ ي امر  ال ي ْطبيني الشادن الحسُن 

 القواُم )القواما(.

وهكااااذا القصاااايدة إلااااى آخرهااااا. 

رباءة/ أ ثى الحرباء."  (76)الحأ

 الطرق المستمدمة في اإليجاز؛ وهي: ويتضح من الجدول السابق

 م  ث اللفأ في الوسيط والوجيز.بع  المعلومات مثل، حذف  -1

جيز: فااالوجيز ذكاار أن اللفااأ حذف االستشهادات الشعرية، واألمثال: فااي الوساايط والااو -2

 االستشهاد على ذلك.يُضرب به المثل في التلون دون 

 حذف شرح الشواهد الشعرية. -3

 والمصطلحات اإل جليزية المقابلة لها. حذف المعلومات التمصصية العلمية -4

 حذف الغريب اير المستمدم: كتعريفها بأ ها النشز من األرا، ومسمار الدرع -5

يط قد أهاف معنى جديدًا لاام يااذكره الكبياار أو الااوجيز وهااو وي حأ أن المعجم الوس

كما أهاف في الوصف جدياادًا "ممططااة  ؛ْصرد من عين الحرباء": لمن اشتدت إصابته بالبرد"أ

ا لر يااة ال هر"؛  ا إهااافات وفقااً مما يعني أن األمر ال يقتصر على اإليجاز فقااط، باال يوجااد أيضااً

 واهعي المعجم.

م تُنقاال ماان معجاام لاا  اء المستمدمة فااي المعجمااات الث  ااةصورة الحربكما ي حأ أن 

آلخر؛ فاستمدم كل معجم صورة ممتلفة. كما ي حأ أن صورة الحرباء فااي الوساايط بعياادة الشاابه 

الصااورة اسااتمدمت فااي المعجمااات عن الصورتين األخريين وكأ ها لحيوان آخاار. كمااا يتبااين أن 

   ا.الث  ة لتقوية التعريف أواًل  م إيجازه  ا يً 
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 :يما يأتوبعد العرض السابق يتضح 

 .عند العرب وعلماء الغربفكرة إيجاز المعجمات معروفة ومطبقة قديًما  -1

ق  قااديًما مثاال،  -2 ، وحااذف تلماايص اللفااأهناك عدة طرق إليجاز المعجمات؛ منها مااا ُطباا أ

فضول الك م النحوي والتصريفي والصوتي، وحااذف الحشو، وإسقاط الك م المكرر، و

عااويص اللغااة واريبهااا، وحااذف األعاا م. ومنهااا اهد، وتركيز التركيب، واجتناب الشو

التمصصااية، التأ يليااة، و، وحااذف المعلومااات الحديث؛ مثل استمدام الصااور والرمااوز

 وحذف المقاب ت األجنبية، والمصادر. 

 استمدام مثل: منها العاماستمدم المعجم الوسيط والمعجم الوجيز عدة طرق في اإليجاز،  -3

الفهارس، وحذف المصادر.  والرسوم، وحذف األع م، وحذفالرموز، وحذف الصور 

  مثل: ومنها الماص

 حذف المعنى المحوري للمادة. •

 حذف الغريب اير المستعمل. •

 تلميص اللفأ. •

 حذف المعلومات النحوية واإلم ئية. •

 حذف المعلومات التأ يلية، واللهجية، والتمصصية. •

 عددها، وإما بحذفها  هائيًا.التقليل من حذف االستشهادات؛ إما ب •

 حذف شرح الشواهد الشعرية. •

 حذف المصادر من متن المادة. •

 حذف الم ح ات، أو بع  منها؛ اإلحالة، شرح الشاهد.  •

 حذف المقاب ت األجنبية لظلفاظ. •

وحااذف الغريااب اياار كا اات أكثاار الطاارق الماصااة اسااتمداًما، حااذف االستشااهادات،  -4

 لمعلومات التمصصية.اوحذف المستعمل، 

استمدمت الصورة في المعجمات الث  ة؛ لتقوية التعريف وإيجازه. وعلى الرام ماان أن  -5

واهعي المعجم الكبير قد أشاروا إلى عدم التوسع في استمدامها في معجاام لغااوي؛ فااإن 

المعجم قد اشتمل على عدد كبير من الصور، اتضح من خ ل  ماذج الدراسة أ هااا أكثاار 

ها في الوسيط والوجيز. ولم تسااتمدم قااواميط أوكساافورد الصااورة فااي المعجاام نعددًا م

 الكبير أو الوجيز.

ا ويمتصاار فيهااا، فااي حااين أن  -6 ينقل المعجم الوجيز مع م مواده من المعجم الوسيط  صااً

 الوسيط أكثر ميً  إلى تغيير الصيااة عند النقل عن المعجم الكبير.

ل توجد أيًضا إهافات وفقًا لر ية واهعي المعجم؛ بلم يقتصر األمر على اإليجاز فقط،  -7

 بغية التبسيط.

ده الاادكتور أحمااد ممتااار عماار فااي مع ما قعااَّ في منهجها اتفقت معجمات المجمع الث  ة  -8

 كتابه صناعة المعجم الحديث عما يجب أن يحتويه كل  وع من أ واع المعجمات.
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 الهوامش
 

 
 -أو الجارية على قياس ك م العرب التي يحتاجهاا التلمياذالرصيد الوظيفي: "مجموعة المفردات العربية الفصيحة  )1(

حتى يتسنى له التعبير عن األاراا والمعا ي العادية في التماطب اليومي وكاذلك التعبيار  -في مرحلة تعليمية معينة

ة، لهادي بوحوش: مان قضاايا المعجام المدرساي، مجلاة المعجميا عن المفاهيم الحضارية والعلمية األساسية." ا  ر: ا

 .76، ص1987، 3تو ط، العدد
 .54، ص2009، 2د. أحمد ممتار عمر: صناعة المعجم الحديث، عالم الكتب، القاهرة، ط )2(
العربياة، المجلاط د. علي القاسمي: اختصار المعاجم أهدافه وطرائقه: دراسة في ممتار الصاحاح للارازي، اللغاة  ((3

 .197، ص2001، 5األعلى للغة العربية، العدد

Lexicography, The Handbook of Applied Linguistics, edited by Alan : sirknesK lanA )4(

Davies Catherine Elder, Blackwell Publishing, 2004,p.60, 61.  
 بتصرف. 35صد. أحمد ممتار عمر: صناعة المعجم الحديث،  )5(
 .48، 47المرجع السابق، ص  )6(
 .kinds of dictionaries  www.britannica.com ,و .49، 48المرجع السابق، ص )7(
 .kinds of dictionaries , www.britannica.com، و 51المرجع السابق، ص )8(
 .52د. أحمد ممتار عمر: صناعة المعجم الحديث، ص )9(
 بتصرف. 93، 92دي بوحوش: من قضايا المعجم المدرسي، صالها )10(
 .76المرجع السابق، ص )11(
الموسوعية واالختصار: قراءة في المعاجم اليسوعية الحديثة، التواصل فاي د. أحمد حابط: المعجم المدرسي بين  )12(

 .166، ص2017، مارس 49اللغات واآلداب، العدد 
الزبيدي اإلشبيلي(: ممتصر العين، السلسلة اللغوية، المملكة المغربياة، وزارة الزبيدي )أبو بكر محمد بن الحسن  )13(

 .7ص الدولة المكلفة بالشئون اإلس مية، د.ت، 
: ممتصار كتااب العاين، تحقياق: د. هاادي حسان أبو عبد ب محمد بن عبد ب األصابها ي()المطيب،  اإلسكافي )14(

 . 32ص، 1، جا1998، 1ططنة عمان، وزارة الترا" القومي والثقافة، سلحمودي، 
 بتصرف. 45: 38المرجع السابق، ص )15(
 .170الموسوعية واالختصار، صد. أحمد حابط: المعجم المدرسي بين  )16(
 .201، صوطرائقهد. علي القاسمي: اختصار المعاجم أهدافه  )17(
 .المقدمة، ص: ط، 1986بيروت،  الرازي )محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(: ممتار الصحاح، مكتبة لبنان،  )18(
 بتصرف. 202د. علي القاسمي: اختصار المعاجم أهدافه وطرائقه، ص )19(
 .197، صالمرجع السابق )20(
 بتصرف. 6، 5صد.ت، تو ط،  -الطاهر أحمد الزاوي: ممتار القاموس، الدار العربية للكتاب، ليبيا )21(

(22) The Australian concise oxford dictionary, based on the concise oxford dictionary of 

current English, edited by: J.M. Hughes, P.A. Michell, and W.S. Ramson, 8th edition, 

1992, oxford university press, Melbourne, P. vii. 
(23) The concise oxford dictionary of current English. Based on the oxford English 

dictionary and its supplements, edited by: J.B. Sykes, oxford university press, 7 th edition, 

1982, the introduction, P. xi- xviii. 
(24) The Australian concise oxford dictionary, P. x- xxvi. 
(25) The oxford English dictionary, prepared by J.A. Simpson and E.S.C. Weiner, 

Clarendon press, oxford, second edition, 1991, P. 1-3. 
(26) The concise oxford dictionary of current English, P. 380. 

 بتصرف. 211: 204، ص اختصار المعاجم أهدافه وطرائقهد. علي القاسمي: ا  ر  )27(
 .10، 9، ص1980، 1مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، ط )28(
، وأخارج المجماع الجازء الثاا ي 1970خرج الجزء األول منه مشتمً  على المواد اللغوياة لحارف الهمازة سانة  )29(

، كما أخرج الجزء الثالث المشاتمل علاى الماواد اللغوياة لحرفاي 1981المشتمل على المواد اللغوية لحرف الباء سنة 

، أخرج الجزء المامط الذي 2000شتمل على حرف الجيم سنة ي ي، وأخرج الجزء الرابع الذ1992التاء والثاء سنة 

 .2000يشمل حرف الحاء عام 
 .5، صإبراهيم مدكور د.، المقدمة: المعجم الوجيز )30(

http://www.britannica.com/
http://www.britannica.com/
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إبراهيم السامرائي: وقفات على المعجام الكبيار فاي جزئاه الثاا ي، مجلاة العارب، دار اليماماة للبحاث والترجماة  )31(

ا: 332ص ، 1991، 6، 5، العدد 26والنشر، المجلد ، 1، ط5مجماع اللغاة العربياة: المعجام الكبيار، ج، وا  ار إيضاً

 ، بتصرف.شوقي هيف: د. المقدمة، 2000
شارك في إعداده لجنة بتكليف من مجمع اللغة العربية، وهمت، إبراهيم مصطفى، وأحمد حسن الزيات، وحاماد  )32(

وشارك في إخاراج الطبعاة الثا ياة: د. إباراهيم  وحسن عطية.وعبد العليم الطحاوي، عبد القادر، ومحمد علي النجار، 

ه الثالثة األساتاذ عباد توأسهم في إعداد طبع أحمد. أ يط، ود. عبد الحليم منتصر، وعطية الصوالحي، ومحمد خلف ب

 الس م هارون، وعلي النجدي  اصف، ود. أحمد الحوفي، واألستاذ محمد شوقي. 
، وا  ار 24، ص، تصدير الطبعة األولاى: د. إباراهيم مادكور2004، 4عجم الوسيط، طمجمع اللغة العربية: الم )33(

 .5إبراهيم مدكور، صدمة، د. أيًضا: المعجم الوجيز، المق
اهطلع به  فر من كبار األدباء واللغويين؛ منهم: المرحوم إبراهيم أ يط، واألساتذة محمد خلف ب أحماد، وعلاي  )34(

الحوفي، وعاو هم األستاذان محمد شوقي أمين، وحسن عطية. وتولت لجنة أخارى أمار النجدي  اصف، وأحمد محمد 

 ذة محمد خلف ب، وعلي النجدي، ومحمد شوقي أمين.التنسيق والمراجعة، وتكو ت من الدكتور أحمد عمار، واألسات
 .6، صإبراهيم مدكور: د. لمعجم الوجيز، المقدمةا )35(
 .12، 11السابق، صالمصدر  )36(
 .76الهادي بوحوش: من قضايا المعجم المدرسي، ص )37(
 بتصرف. 28، 27، صالمعجم الوسيط، مقدمة الطبعة األولى )38(
 .639، باب الجيم، ص4ج ، 2000، 1ط المعجم الكبير، مجمع اللغة العربية:  )39(
 .11باب الجيم، ص، 4، جا2000، 1ط، المصدر السابق )40(
 .14، باب الجيم، صالمصدر السابق )41(
 .2، باب الهمزة، صالمعجم الوسيط )42(
 .57، باب الباء، صالمصدر السابق )43(
 .2الهمزة، ص، باب المصدر السابق )44(
 .2المعجم الوسيط، باب الهمزة، ص )45(
 .1المصدر السابق، باب الهمزة، ص )46(
 .237المعجم الوجيز، باب الدال، ص )47(

المعااجم  فاي بالوصاف بالتفساير مواز تاه و الوسايط المعجام فاي بالصاورة المعنى مشهور أحمد اسبيتان: تفسير ((48

 ، 2011، 25جامعاة القادس المفتوحاة للبحاو" اإل ساا ية واالجتماعياة، العادد ، مجلاة مثاااًل  الحرب أدوات  -القديمة

246.  
 ، المقدمة، ص: و.1المعجم الكبير، جا )49(
 .24المعجم الوسيط، المقدمة، ص )50(
 .11مقدمة، صالمعجم الوجيز، ال  )51(
 . 114، باب الحاء، ص5المعجم الكبير، ج )52(
 .158المعجم الوسيط، باب الحاء، ص )53(
 .137المعجم الوجيز، باب الحاء، ص )54(
 .86، باب الجيم، ص4المعجم الكبير، ج )55(
 . 702، باب الجيم، ص4، جالمصدر السابق )56(
 .755: 733، ص4، وج989: 967، ص5ج، المصدر السابق )57(
 . 30: 27باب الهمزة، ص، بعة دار الكتب المصرية، القاهرة، مطالمعجم الكبير )58(
 بتصرف. 26: 1باب الهمزة، ص، المصدر السابق )59(
 المعجم الوسيط: باب الهمزة،  )60(
 المعجم الوجيز: باب الهمزة. )61(
 .19المعجم الكبير، باب الهمزة، ص )62(
 .7صباب الهمزة، ، المصدر السابق )63(
 .22صباب الهمزة، مصدر السابق، ال )64(
 .12صباب الهمزة، المصدر السابق،  )65(
 .9صباب الهمزة، المصدر السابق،  )66(
 .27صباب الهمزة، المصدر السابق،  )67(

 .12صباب الهمزة، المصدر السابق،  ((68
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 .2صباب الهمزة، ، المصدر السابق )69(
 13صباب الهمزة، المصدر السابق،  )70(
 .23صباب الهمزة، سابق، المصدر ال )71(
 .49: 41المعجم الكبير، باب الجيم، مادة: ج ب ل، ص )72(
 .106، 105المعجم الوسيط، باب الجيم، مادة: ج ب ل، ص )73(
 .92، 91المعجم الوجيز، باب الجيم، مادة ج ب ل، ص )74(
 .9باب الحاء، ص، 5جاالمعجم الكبير،  )75(
 . 192: 019، باب الحاء، ص5: جالمصدر السابق )76(
 .164المعجم الوسيط، باب الحاء، ص )77(
 .142المعجم الوجيز، باب الحاء، ص )78(

 قائمة المصادر والمراجع

 أواًل: المصادر:

 .طبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، م1جمجمع اللغة العربية: المعجم الكبير،  -1

 .2000، 1، ط4جاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا،  -2

 .2004، 4مجمع اللغة العربية: المعجم الوسيط، ط -3

 .1980، 1مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز، ط -4

  ا يًا: المراجع العربية:

يمامااة للبحااث إبااراهيم السااامرائي: وقفااات علااى المعجاام الكبياار فااي جزئااه الثااا ي، مجلااة العاارب، دار ال -1

 .1991، 6، 5، العدد 26والترجمة والنشر، المجلد

مجلاة حابط: المعجم المدرسي بين الموسوعية واالختصار: قراءة في المعاجم اليسوعية الحديثة،  د. أحمد -2

 .2017، مارس 49العدد  الجزائر،  التواصل في اللغات واآلداب، 

 .2009، 2تب، القاهرة، طد. أحمد ممتار عمر: صناعة المعجم الحديث، عالم الك -3

(: ممتصار كتااب العاين، تحقياق: د. هاادي د ب األصبها يأبو عبد ب محمد بن عباإلسكافي )المطيب،  -4

 . 1998، 1حسن حمودي، وزارة الترا" القومي والثقافة، سلطنة عمان، ط

 .1986الرازي )محمد بن أبي بكر بن عبد القادر(: ممتار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت،  -5

ن، السلسلة اللغوية، المملكة المغربية، الزبيدي )أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي اإلشبيلي(: ممتصر العي -6
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