
  

٨٦٧   

  نظرة في معجمين حديثين للمترادفات
  ز الكبيرـز العربي المعاصر، والمكنـالمكن

  أحمد مختار عمر. د

  :مدخل
  :مفهوم كلمة مكنـز

. thesaurus) ذات األصل اليوناين(كلمة املكنـز ترمجة للكلمة اإلجنليزية 
ًوقد تطور معناها يف اللغة اإلجنليزية تطورا كبريا، فبعد أن كانت تعين  زن خم((ً

، أو ))الثروة(( أصبحت تعين ))املكان الذي حيتوي على كنـز((، أو ))البيت
 مثل املعجم، أو ))مستودع املعلومات((، مث تطور معناها فأصبحت تعين ))الكنـز((

، وأطلق يف هذه املرحلة على عدد من )١٥٦٥عام (املوسوعة، أو ما شابه ذلك 
 ظهر ١٨٥٢ويف عام . ألماكن املشهورةمعاجم اللغات الرومانسية، والالتينية، وا

  : املعنونRogetعمل روجيه 
Thesaurus of English Words and Phrases

)١(  

  :وتوالت بعد ذلك األعمال املعجمية اليت حتمل االسم نفسه، مثل
١-Cook’s Thesaurus. 
٢- Astronomy Thesaurus. 
٣- NASA Thesaurus. 
٤- Thesaurus for Graphic Materials. 

٥- Global Legal Information Network Thesaurus
)٢(
. 

املعجم ((: ))مكنـز((أما يف اللغة العربية فقد كان أول من ترجم الكلمة إىل 
التعريفات ً، وقد أعطاها عددا من ))املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٦٨  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

ًت وفقا لألفكار،  بأنه معجم أو جمموعة مفردات مجع))املكنـز((يهمنا منها تعريفه 
  .)٣(ا جتميع أو تصنيف للمرتادفات، وأشباه املرتادفات، واألضدادإأي 

الذي اشتمل ) إجنليزي–عريب  ())املورد((ويف العام نفسه ظهر معجم 
  .thesaurusوترمجها إىل  ))مكنـز((على كلمة 

 الذي ))املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات(( ظهر ١٩٨٩ويف عام 
نظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بتونس، وقد وضع أمام كلمة أعدته امل
thesaurusمكنـز((، و))ذخرية لغوية((:  لفظني عربيني مها((

)٤(.  
 وكتب على غالفه ))املكـنز(( ظهر أول معجم عريب حيمل اسم ١٩٩٣ويف عام 

  :وباإلنكليزيةمعجم يف املرتادفات واملتجانسات، : املكـنز العريب املعاصر: بالعربية
Modern Arabic Thesaurus: Arabic- Arabic 

، وكتب على ))املكـنز(( ظهر ثاين معجم عريب حيمل اسم ٢٠٠٠ويف عام 
  .معجم شامل للمجاالت واملرتادفات واملتضادات: املكـنز الكبري: غالفه بالعربية

ريب  باعتبارها املقابل الع))مكنـز((وبظهور هذين املعجمني استقرت كلمة 
  .thesaurusلكلمة 

  :المفهوم االصطالحي لكلمة مكنـز
 بأنه معجم thesaurusاملفهوم االصطالحي لكلمة ) كمربدج( موسوعة حتدد

يعرض الكلمات بطريقة منظمة عن طريق تقسيمها إىل جمموعات حسب معانيها، 
ًوداخل كل جمال تأيت الكلمات ذات الصلة حبيث يشرح بعضها بعضا
)٥(.  

ًلف على هذا النوع من املعاجم مأخذا مهما، هو أنه حمدود وأخذ املؤ
القيمة؛ ألنه ال حيوي معلومات عن العالقات الداللية بني الكلمات املستقلة، وال 
يبني استخدام الكلمة حسب املناطق، أو الظروف االجتماعية، أو التنوعات 



  

٨٦٩    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا

ّالتخصصية، ولكن الكلمات يـرص بعضها إىل جانب بعض دون تعقي   .بَُ
ولكنه اعرتف بأمهية هذا النوع من املعاجم، وبفائدته يف املواقف العملية 

  .)٦(اللغوية، مثل الكتابات املتخصصة، والرتمجة
ماذا يريد الباحث من الـ : ، فقد طرح السؤال التايل)٧(أما معجم وبسرت

thesaurusمث أجاب عنه قائال ،ً:  
ة من تلك اليت وردت يف  إنه يريد منه أن يقدم له كلمة أكثر مالءم- ١

  .ًذهنه، وهذا جيعله خمتلفا عن معاجم املرتادفات واملتضادات
 من الكلمة  أو أضعف إن املكنـز ميكن أن ميد القارئ مبرادف أقوى- ٢

ّ ذات تصاحب لفظي حتمل نفس املعىن الذي ٍاليت خطرت بباله، أو يزوده بعبارة ٍ ِ

  .)٨(لرتادف أو التضادأراده، وهذه أمور ال تتحقق عند احلديث عن ا
 وحيدد معجم وبسرت مواصفات املكنـز املثايل بأنه ال يكتفي بسرد - ٣

قائمة الكلمات، ألن ذلك ال يكشف عن معىن كل كلمة، بل البد أن يبني 
  .)٩(ًلب املعىن لكل كلمة، ويعطي مثاال توضيحيا

  التعريف بالمكنـز العربي المعاصر
  يني وآخرينتأليف الدكتور محمود إسماعيل ص

تشغل املادة اللغوية اخلالصة (يقع هذا املكنـز يف مئة ومخسني صفحة 
باإلضافة إىل مقدمة تقع )  صفحة منها، والباقي يشغله كشاف اجلذور١١٩

  .يف إحدى عشرة صفحة
  :ًأما املقدمة فتعاجل عددا من القضايا، أمهها

ورها على مدار استعراض تارخيي لنشأة معاجم املعاين العربية وتط: ًأوال
األلفاظ الكتابية : وقد تناول هذا االستعراض ثالثة أعمال قدمية هي. السنني



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٧٠  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

ًكما تناول عددا من . للهمذاين، وفقه اللغة للثعاليب، واملخصص البن سيده
جنعة الرائد إلبراهيم اليازجي، والرافد لألمري أمني : معاجم املعاين احلديثة هي

سني يوسف موسى وعبد الفتاح الصعيدي، آل ناصر الدين، واإلفصاح حل
  .)١٠(واملنجد يف املرتادفات واملتجانسات لرفائيل خنلة اليسوعي

  :هي نقاط ثالث التعريف هذا يف تناول وقد باملعجم، أو باملكنـز، التعريف: ًثانيا
املكنـز هو يف :  حتديد مفهوم املكنـز واختصاصاته، وقد حدده بقوله–أ 

ت، وهو مرشد للباحث عن الكلمات املرتبطة مبفهوم ما عرفنا ذخرية للكلما
فهو أداة لتذكري الباحث مبا يعرف من كلمات مما قد ال يرد إىل . ميثله املدخل

  .ذهنه أو خاطره ساعة حاجته إليها عند التأليف أو الرتمجة
 الفرق بني معجم املعاين واملكنـز بأن الثاين يبين )١١( ويبني املؤلفون–ب 
ًلى األلفاظ بوصفها متثيال للمعاين املختلفة، ومن مث ال حيتاج الباحث تنظيمه ع

وكل ما على . عن الكلمة املناسبة إىل البحث يف الفهارس ورؤوس املوضوعات
الباحث أن يذكر كلمة شائعة تتعلق بالفكرة أو املفهوم الذي يود التعبري عنه، 

  .مث يبحث عنه يف مكانه وفق الرتتيب األلفبائي
وينفي املؤلفون عن املكنـز قدرته على التمييز بني الكلمات  –ج 

  .)١٢(املرتادفة أو املتجانسة، أو على شرح معاين املداخل
  :، ويتلخص فيما يأيت))املكنـز((احلديث عن النظام الذي اتبعه : ًثالثا
 اختياره للكلمات الكثرية الدوران والشيوع لتمثل املدخل إىل –أ 

  .الكلمات األخرى
  ).صفة/ اسم/ فعل( بيان جذر الكلمة، ونوعها –ب
انسة للمدخل مرتبة حسب درجة شيوعها–ج   . ذكر الكلمات املرادفة أو ا



  

٨٧١    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا

 ذكر بعض التعبريات االصطالحية أو شبه االصطالحية اليت تؤدي -د
  .معىن كلمة املدخل

  .ا اتباع الرتتيب اللفظي األلفبائي دون النظر إىل جذر الكلمة أو اشتقاقه-  ه
 تزويد املكنـز بفهرس للجذور يضم الكلمات املشتقة من كل جذر -و

  .ز مما ورد يف املكن
إيراد مصادر املكنـز، وهي يف مجلتها من نوع معاجم األلفاظ : ًرابعا

  .واملعاين املعروفة
  :بيان طريقة استخدام املكنـز، وتتلخص فيما يأيت: ًخامسا

ا وفق ا–أ     .لرتتيب األلفبائي البحث عن الكلمة يف مكا
  ).فعل، اسم، صفة( النظر حتت نوع الكلمة -ب

  :نظرة نقدية في المكنـز العربي المعاصر
  :ٌيلفت نظر املستخدم هلذا املكنـز مجلة من الصفات اإلجيابية منها

  .ً االختصار والرتكيز، واالعتماد على سلسلة الكلمات يف شرح بعضها بعضا- ١
غرض من تأليفه، وهو إرشاد الباحث أو  ال-إىل حد كبري-  حتقيقه -٢

املرتجم إىل الكلمات املناسبة ملوضوعه اليت يبحث عنها، واليت قد تكون من 
  .حمفوظاته اللغوية، ولكنها ال ترد إىل ذهنه ساعة حاجته إليها

 أنه يوفر على الباحث يف معاجم املوضوعات خطوة باستبعاده -٣
 األوىل يف سلسلة املدخل لتكون هي ، واعتماده الكلمة))رؤوس املوضوعات((

  .املعربة عن املوضوع
 الرتتيب اللفظي األلفبائي، دون اعتبار جلذر - يف عرضه للكلمات-  أنه اختار - ٤

  .الكلمة الذي يقتضي جتريدها من الزوائد للوصول إليها، وهو ما يرهق املثقف العام



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٧٢  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  . ذكره بعض التعبريات االصطالحية والسياقية-٥
  . بكشاف للجذور يضم كلمات املداخل املشتقة من كل جذر تزويده- ٦
  . بالشكل- أو ما ألبس منها- ضبطه الكلمات -٧

  :كما يلفت نظره جملة من الصفات السلبية، وأهمها
ّ أن املؤلفني اتبعوا أيسر سبيل عليهم، وهو االكتفاء برص الكلمات -١

  .بعضها إىل جانب بعض
 للمكنـز املثايل بأنه ال يكتفي )وبسرت(ّ وقد مر علينا وصف معجم -

  .)١٣(بسرد الكلمات، بل البد أن يبني لب املعىن لكل كلمة
َّ أن املعجم خال من أي أمثلة توضيحية، وهو مطلب نص عليه -٢

  .كذلك معجم وبسرت
 أن املعجم خال من أي إشارة إىل حتديد االختالفات بني -٣

، أو ظروف اجتماعية، أو الكلمات، سواء كانت ناجتة عن اختالفات مكانية
  ).كمربدج(تنوعات ختصصية، وهو مأخذ سبق أن أشارت إليه موسوعة 

ا شيوعا لتمثيل املدخل -٤ ً أن بدء املؤلفني كل جمموعة بأكثر كلما
م ال يستطيعون أن يقطعوا بأن  إىل الكلمات األخرى ال خيلو من التحكم، أل

  .ًما يعدونه أكثر شيوعا سيعده غريهم كذلك
؟ وهل ))رجع((، و))عاد((ً أكثر شيوعا من -ًمثال– ))َآب((فهل كلمة 

ّأب((؟ وهل ))عاون((، و))ساند((ً أكثر شيوعا من ))آزر((كلمة   –ً أكثر شيوعا ))َ
؟ وهل ))يأ((، و))استعد((، و))َّجتهز(( من -إن كانت شائعة على اإلطالق

َبـرهم((؟ وهل ))ّعبأ((، و))مأل((ً أكثر شيوعا من ))أترع(( إن كان أحد منا قد – ))َْ



  

٨٧٣    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا

ّحدق((، و))رنا((ً أكثر شيوعا من -مسع عنها أو استعملها  ))ُحوب((؟ وهل ))َ
ْجرم((، و))ْذنب(( و))إمث((ًأكثر شيوعا من    ؟...))ُ

 قد خضع كذلك ملبدأ ))املدخل(( أن ترتيب الكلمات بعد كلمة - ٥
ًالشيوع، حيث بدئ باألكثر شيوعا، فالذي يليه، و ِ هكذا، أو على حد تعبري ُ

 ))مرتبة وفق درجة شيوعها.. الكلمات((املؤلفني 
وينطبق على هذا الصنيع ما . )١٤(

قلناه يف املأخذ السابق، إذ إن الباحثني لن يتفقوا على حتديد درجة الشيوع لكل 
  : الكلمات اآلتية بالرتتيب))ََآزر((ورد بعد املدخل : وعلى سبيل املثال. لفظ

 - أجار-  أجند-ّ أيد- أعان- نصر- ساند– وازر-على أسعد -آسى
  .  ضافر- أسعف- أغاث- دعم- ساعد- عان- عاون-ّ أمد-رفد

 ))أجند(( و))وازر((، و))أسعد على((ًولو كان اخليار يل ألخرت كال من 
موعة))عان((و   .)١٥( إىل آخر ا

عوا  أن املؤلفني كان عليهم، لينجوا من املأخذين السابقني، أن يتب-٦
  :ًمنهجا آخر يقوم على ما يأيت

  .ً إلغاء مبدأ الشيوع متاما، واالستعاضة عنه بالرتتيب األلفبائي–أ  
، مبعىن ))املدخل(( اتباع فكرة التدوير لكل الكلمات الواردة أمام كلمة - ب

ًوضع كل كلمة وردت يف املعجم، وضعها يف ترتيبها األلفبائي، لتصبح مدخال مرة 
  .ًم، وكلمة مرادفة يف عدد من املداخل يساوي عدد مرات تكرارهاواحدة يف املعج

ً أو االستعاضة عن فكرة التدوير جبعل كشاف اجلذور شامال لكل -ج
فالباحث ال يستطيع أن . كلمات املعجم، وليس لكلمات املداخل فحسب

 إال -  من خالل كشاف اجلذور-ٌيعرف ما إذا كانت كلمة ما واردة يف املعجم
  .ف وجودها يف عمود املداخلإذا تصاد



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٧٤  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

ِّ وهناك مأخذ آخر، هو أن املؤلفني مل يراعوا االطراد والشمول يف -٧

ولتوضيح . كل مدخل من مداخل املعجم بالنظر إىل ما ورد فيه من كلمات
ًإنين اضطررت إىل التنقل بني سبعة عشر موقعـا: هذه النقطة أقول

 يف )١٧(
ولو أننا استقرأنا هذه . ))عاد((فات الفعل املعجم، ألمجع أكرب قائمة تضم مراد

املواقع مجيعها الكتشفنا أن هذه القائمة الشاملة قد خلت من كلمات أخرى 
  . وصل- ورد-واىف: كانت تستحق أن تذكر، مثل

 كذلك مجلة سلبيات - يف املكنـز العريب املعاصر- وقد لفت نظري-٨
  :من أمهها
 ))اشتعل((فمع . املتعدية والالزمة بني األفعال -ًأحيانا– وقوع خلط –أ 

ً مع أن هناك مدخال مستقال للفعل ))أضرم((وضع    .))أشعل((ً
 وضع ))إشعال(( بني مصادر األفعال، فمع -ًأحيانا– وقوع خلط -ب

  .))تأجيج((:  وصحتها))ُّتأجج((
: ُفلماذا حتت املدخل الفعلي وجد.  عدم املنطقية يف وضع املشتقات كمداخل- ج

  ؟))اشتعال(( ومل يوجد ))إشعال((ُ؟ مث يف املدخل املصدري وجد ))أشعل((، و))اشتعل((
  : وقوع هفوات يرجع بعضها إىل خطأ الضبط، أو سهو الطبع مثل- د
ا )٩ص(َّاستعر :  هكذا))استعر(( ضبط كلمة - ََ، وصحتها استـعر؛ أل َ

  .من سعر، وليست من عرر
  .، وهي ممنوعة من الصرف)١١ص( تنوين أعمى -
  .وصحتها بالفتح) ٤١ص( بكسر اخلاء ))خصم(( ضبط كلمة -
  .، وصحتها بكسرها)٤٦ص( للذئب بفتح السني ))سرحان(( ضبط كلمة - 



  

٨٧٥    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا

). ٧٦ص ())عاد(( ضمن مرادفات الفعل ))أثاب(( ورود الفعل -
  . من دون مهزة))ثاب((واملوجود يف املعاجم 

، ))برء((، و))فاءش((: ً مدخال ملرادفات امسية هي))فاء(( ورود كلمة -
ا األفعال)٨٥ص ())نقه((، و))صحة((و   .، ومكا

ا) ٩٥ص ())لئيم(( مرادفة ))رذل(( ضبط كلمة -    .بكسر الذال، والصواب بسكو

  التعريف بالمكنـز الكبيـر

  تأليف الدكتور أحمد مختار عمر

 ١٨٥١ً مدخال، موزعة على ٣٤٥٣٠حيتوي هذا املكنـز على 
ًموضوعا

 صفحة، خلص منها للمادة ١٢٣٢ دالليا، ويقع يف ً، أو جماال)١٨(
، والفهارس من ٢٥ صفحة، وشغلت املقدمات حىت صفحة ٩١٢املعجمية 
  .١٢٣٢ حىت صفحة ٩٤١صفحة 

  :أما املقدمات فقد اشتملت على ما يأيت
ا: ًأوال ّقائمة بفريق العمل، واملهمات اليت كلف  ُ.  
ًنت تعريفا باملعجم، وحتدثت عن طريقة كلمة رئيس فريق العمل اليت تضم: ًثانيـا

ة وقد شغلت . مجعه وترتيبه، وبينت أهم مزاياه وما ينفرد به عن غريه من املعاجم املشا
  :هذه املقدمة ثالث صفحات من املعجم، وتضمنت األفكار اآلتية

ً يضم هذا املعجم بني دفتيه معجما للموضوعات أو املعاين أو –أ 
االت، ومعجما ثان ًيا للمرتادفات واملتضادات، ومعجما ثالثا ملعاين ًا ً ً

ًالكلمات، ومعجما رابعا لأللفاظ أو الكلمات ً.  



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٧٦  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

 ال تنحصر قيمة هذا املعجم يف فكرته املبتكرة، ولكن متتد لتشمل - ب
منهجيته وإجراءات العمل فيه، واتباعه أحدث املواصفات العاملية يف صناعة 

ًيدي الباحث ليس عمال معجميا عاديا، وإمنا ُوما وضع بني . املعاجم وإخراجها ً
ًهو نقطة حتول يف صناعة املعجم العريب؛ إنه ليس تكرارا أو تقليدا لعمل  ً

 شأن العديد من املعاجم –ًمعجمي سابق، أو مجعا ملعجم من عدة معاجم 
  .َّ جديدة تقدم للقارئ العريب ألول مرة))موالفة(( وإمنا هو - السابقة

ًخطيط هلذا املعجم والعمل فيه مجعا وتصنيفا وتبويبا  استغرق الت-ج ً ً
ًوحتريرا ومراجعة وبرجمة وإدخاال، زمنا ليس بالقصري ً ً ً وقد وضع حتت يد فريق . ً

العمل قبل البدء يف العمل وأثناء العمل كل ما احتوته املكتبة العربية من 
البن فالعامة مثل الصحاح للجوهري، ولسان العرب . معجمات عامة وخاصة

منظور، والقاموس احمليط للفريوزابادي، وتاج العروس للزبيدي، وأساس البالغة 
  :واخلاصة مثل. للزخمشري، واملقاييس البن فارس

االت، وأمهها املخصص البن سيده، وفقه - ١ ّ معاجم املوضوعات وا
 اللغة للثعاليب، واأللفاظ الكتابية للهمذاين، وجواهر األلفاظ لقدامة بن جعفر،
ذيب األلفاظ البن السكيت، ومعجم أمساء األشياء لللبابيدي، واإلفصاح يف  ِّو ِّ

  .فقه اللغة لعبد الفتاح الصعيدي، وحسن يوسف موسى، وغريها
األلفاظ املرتادفة : فالقدمية مثل.  معاجم املرادفات قدميها وحديثها- ٢

طرب، والكليات للرماين، والفروق اللغوية أليب هالل العسكري، وكتاب الفرق لق
معجم املعاين للمرتادف واملتوارد والنقيض : أليب البقاء الكفوي، واحلديثة مثل

لنجيب إسكندر، وقاموس املرتادفات واملتجانسات لألب رفائيل خنلة اليسوعي، 
وجنعة الرائد يف املرتادف واملتوارد إلبراهيم اليازجي، ومعجم اجليب للمرتادفات 



  

٨٧٧    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا

كنـز العريب املعاصر حملمود إمساعيل صيين وآخرين، ومعجم ملسعد أبو الرجال، وامل
  .املرتادفات العربية األصغر لوجدي رزق غايل

ا ال تفي حباجة الباحث، وال تليب - د ُ بعد استعراض هذه املصادر وجد أ
ا ختلط القدمي باجلديد، أو تكتفي حبشد الكلمات جنبا إىل  ًاحتياجاته، فضال عن أ ً

عني، ودون تدقيق يف معانيها، ودون إعطاء معلومات عنها تتعلق جنب دون ترتيب م
ُومن أجل هذا وضع هلذا املكـنز منهج جديد يتجنب عيوب . بدرجتها يف االستعمال

ة، ويسمح باستخالص عدد من املعاجم منه   .األعمال املشا
 وقد ظهر التفرد يف منهج هذا املعجم منذ نقطة البداية، وهي مرحلة -  ه
 على معاجم السابقني، وإمنا ضمت إليها - ً اعتمادا كليا- ادة، فلم تعتمد مجع امل

مادة غزيرة مت استقاؤها من تفريغ العشرات من كتب اللغة واألدب ودواوين الشعر، 
البيان والتبيني : ٍوعدد من الصحف اليومية، منها على سبيل املثال ال احلصر

وان شوقي، جممع األمثال للميداين، من للجاحظ، ديوان املتنيب، ديوان اجلارم، دي
كنوز القرآن حملمد السيد الداودي، أعمال حيىي حقي، أعمال أمحد عبد املعطي 
حجازي، أعمال إبراهيم عبد القادر املازين، أعمال صالح عبد الصبور، اللغة 

  .وغريها... واللون ألمحد خمتار عمر، وعينة من بعض الصحف
 األول كان صناعة معجم للمرتادفات  وعلى الرغم من أن اهلدف- و

ًواملتضادات العربية مما كان يسمح بالتخفف من إعطاء أي معلومات إضافية، اعتمادا 
ًعلى أن كلمات كل جمال يشرح بعضها بعضا، فإن املعجم مل يقنع بذلك، وأضاف 

  :إىل قوائم املرتادفات واملتضادات معلومات أخرى تتلخص فيما يلي
مع فصل كل نوع يف ) فعل، اسم، صفة، حرف(لمة  بيان نوع الك- ١

  .جمموعة مستقلة



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٧٨  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

ال الداليل العام الذي تنتمي إليه جمموعات الكلمات -٢  حتديد ا
واجتهدنا بالنسبة لكلمات املعاين أن نستخلص لكل . املرتادفة أو املتضادة

ال املضاد له، وهو صنيع ختفف منه كثري من كتب الرتادف   .جمال اسم ا
 بيان اجلذور جلميع كلمات املدخل، وهو أمر أمهله معظم كتب املرتادفات، - ٣

وقد نبع هذا احلرص من رغبة املعجم يف . ًإما على سبيل التخفف، أو نظرا لصعوبته
متكني الباحث من استدعاء مجيع مشتقات اجلذر الواحد دفعة واحدة، سواء اتفق معناها 

  . مباشرة بينها أو مل توجدأو اختلف، وسواء وجدت عالقة اشتقاقية
، أو )أو كليهما( وضع شرح موجز أمام كل كلمة، أو مثال توضيحي - ٤

ال نفسه –كما راعى املعجم يف األمثلة . اإلحالة إىل كلمة أخرى وردت يف ا
 أن تكون طبيعية غري مصطنعة وال - خاصة بالنسبة للكلمات احلية املعاصرة
أما األمثلة الرتاثية فقد راعى .  حي حديثمتكلفة، أو أن تكون مأخوذة من نص

  .فيها اإلجياز والرتكيز، وأن تكون كاملة املعىن، بقدر اإلمكان، وذات مغزى
 إضافة مناذج من املصاحبات اللفظية اليت يكثر استخدامها، -٥

وأخرى من التعبريات السياقية اليت اكتسبت معاين جديدة زائدة على معاين 
ا مقابل الكلمة اليت : هذه التعبريات يف مكانني، أحدمهاُوقد وزعت . مفردا

ال حىت يتطابق معىن التعبي اية ا ر مع معىن  ورد فيها التعبري، واآلخر يف 
ال دون أن حيتوي على أي كلمة من كلماته   .ا

 إضافة معلومة مل تتطرق إليها معظم معامجنا العربية، وهي املعلومة - ٦
). دليل التصنيف: انظر(بيان درجتها يف االستعمال اخلاصة بتصنيف الكلمة و

ًونبع حرص املعجم على هذا التصنيف من اإلميان بأن جزءا من معىن الكلمة يأيت 
ًمن حتديد مستواها يف اللغة، الذي خيتلف تبعا الختالف األسلوب، أو الزمان أو 



  

٨٧٩    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا

ّ ترص كلمات إذ ليس من املعقول أن. املكان، أو الطبقة االجتماعية أو الثقافية ُ
ا، لرتادفها يف معناها اللغوي،  الرتادف بعضها إىل جانب بعض على توهم أ
مرتادفة كذلك يف معانيها الثانوية واألسلوبية والسياقية، وهو ما ال يقول به أحد 

  ).١انظر امللحق رقم. (من علماء اللغة والداللة املعاصرين
  :ن املبادئ، أمهها ما يأيتإرشادات االستخدام وقد تضمنت مجلة م: ًثالثا
االت الداللية الواردة يف املعجم ألفبائيا، وكذلك ترتيب –أ  ً ترتيب ا

  .ًالكلمات داخل كل جمال ألفبائيا
ا حني يتوافر - ب  إتباع مرادفات كل جمموعة مبجموعة مضادا

موعتني مرادفا، . )١٩(ذلـك ًوملا مل يكن هناك معيار حاسم العتبار إحدى ا
االت قد أزال احلاجز بني النوعني، واشتمل واأل ًخرى مضادا، فإن فهرس ا

ال املضاد، مرة مقرتنا بقسيمه املرادف، ومرة باعتباره مرادفا مع ذكر  ًعلى ا ً
باعتباره ) ٥٧٢يف ص (ًفمجال البكاء مثال ورد . ًقسيمه أمامه باعتباره مضادا

ال الضحك  االتولكنه ورد مرتني ) ٥٧١ص(ًمضادا  مرة يف : يف فهرس ا
ًحرف الباء باعتباره جماال دالليا، ومرة يف حرف الضاد باعتباره جماال مضادا ً ًً.  

 توسيع مفهوم الرتادف ليشمل كذلك أشباه الرتادف، والكلمات - ج
  .املتقاربة يف املعىن

 وضع كلمات الرتادف أو التضاد يف جمموعات متجانسة من حيث - د
، مع فصل أمساء األعيان عن املصادر، ومع )٢٠()فة، حرففعل، اسم، ص(النوع 

رد مما مساه النحاة اسم : توسيع معىن املصدر ليشمل كل ما يدل على احلدث ا
  .املصدر، أو املصدر امليمي



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٨٠  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

إذا – احتواء املعجم على أمثلة كثرية للتعبريات السياقية، وهذه -  ه
ال  نفسه مع الكلمة،  وضعت يف السطر-اشتملت على إحدى كلمات ا

ال  ال فكانت توضع جمموعة يف آخر ا أما إذا خلت من إحدى كلمات ا
  .بعد االنتهاء من مجيع كلماته

ن مستوى   إتباع كل كلمة يف املعجم بوصف تصنيفي يبي–و
وقد روعي توحيد التصنيف حينما يتكرر بأكثر من نوع كالمي، . استخدامها

 االستعمال ألحدمها، فكان املعجم يعرب عن إال إذا كان هناك فرق يف درجة
 الذي ))كاس((هذا االختالف مبخالفة التصنيف، كما فعل املعجم مع الفعل 

 على أنه ))كياسة((ُّصنف على أنه من لغة املثقفني، يف حني صنف مصدره 
  .إجيايب معاصر
  :دليل التصنيف، وقد تضمن املعلومات اآلتية: ًرابعا
د اإلجيايب الذي ميكن استخدامه يف لغة العصر  التمييز بني الرصي-١

احلديث، والرصيد السليب الذي فقد وجوده يف اللغة احلية مبستوييها الرتاثي 
وهذا النوع . واحلديث، ومل ينتقل من جيل إىل جيل إال من خالل املعاجم

، وقد )ممات أو مهجور (obsoleteاألخري يقابل ما يسمى يف اللغة اإلجنليزية 
  .٪١ كلمات، أي بنسبة أقل من ٣٠٣موعه يف املعجم بلغ جم

 التمييز بني الرصيد اإلجيايب املعاصر الذي ميثل اللغة احلية السائدة -٢
Current Arabic ،أو النمط املشرتك الذي يربط املثقفني بعضهم مع بعض ،

ويستخدمونه لنقل أفكارهم إىل مجهورهم، والرصيد اإلجيايب الرتاثي الذي ال 
فه الباحث إال يف النصوص القدمية، وال يستخدمه إال املتصلون بالرتاث يصاد

ّيف املناسبات اخلاصة، وهم مع ذلك ال يسرفون يف استخدامه، وال يضمنونه 



  

٨٨١    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا

كالمهم إال على سبيل االقتباس أو االستشهاد دون أن يتحول إىل منط 
 يف العصر وال يعين وصفنا اللفظ بأنه من الرصيد املعاصر أنه استجد. سائد

وميثل . ًاحلديث، وإمنا يعين أنه مستعمل يف العصر احلديث ولو كان قدميا
  .الرصيد املعاصر األغلبية العظمى يف املعجم

ًنظرا ملا لالستعماالت القرآنية من – متييز الرصيد القرآين من غريه - ٣
 مع مالحظة الفصل بني الكلمات القرآنية الرتاثية اليت مل يعد - قيمة خاصة

 مبعىن هرب، ))َأبق((مثل الكلمات (ًاستعماهلا شائعا يف لغة العصر احلديث 
َضيزى((رفع، و:  مبعىن))َنتق((و ...) دائم الزم:  مبعىن))ِواصب((جائرة، و:  مبعىن))ِ

ًواألخرى الشائعة االستعمال اليت كثريا ما تقتبس يف لغة املعاصرين، وقد بلغت 
  .٪٢٢ً والقرآين املعاصر حنوا من ٪٣ًنسبة القرآين الرتاثي حنوا من 

 التمييز بني االستعمال العام، واالستعمال اخلاص أو املقيد مبكان -٤
هلجة أو لغة حملية، رمسي، من لغة (معني، أو موقف معني، أو فئة معينة 

  ).املثقفني، مصطلح علمي
 التمييز بني الكلمات أو الدالالت املستقرة يف املعاجم القدمية، وتلك - ٥

اية عصر االستشهاد ا ًملولدة أو املستحدثة اليت دخلت اللغة مؤخرا، أو بعد 
َّواليت غالبا ما تعرب عن ظاهرة حضارية استجدت يف ) القرن الثالث اهلجري( ً

تمع فوضع بإزائها لفظ يعرب عنها  ِا
، وذلك مثل الكلمات )مولد أو حمدث(ُ

إخل ومثل هذا النوع ... ))مسرح((، و))شاحنة((، و))سيارة((، و))ّحبذ((، و))تالشى((
  .ًمن الكلمات قد يكون سائدا يف لغة العصر احلديث وقد ال يكون



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٨٢  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

ا حمظورة أو -٦  متييز كلمات معينة للتحذير من استخدامها إما أل
ّفمثل هذه الكلمات ال حيسن استخدامها يف املواقف الرمسية . مبتذلة أو سوقية

  . أو األطفالأو العامة، أو يف حضور النساء 
وقد اقتصرنا يف هذه وتلك على أقل القليل من الكلمات، وجتنبنا 

  .الصريح أو املباشر منها
ذا تبلور التصنيف يف األنواع اآلتية   :و

  .٪٢٢   بنسبة    كلمة٧٦٠٠وقد بلغ    إجيايب قرآين معاصر-١
  .٪٣٥.٩١٧ بنسبة  كلمات ١٢٤١٠وقد بلغ      إجيايب معاصر-٢
  .٪١٧.٣٤٣بنسبة    كلمة٥٩٨٨وقد بلغ      إجيايب تراثي-٣
  .٪١٦.١٣٩بنسبة    كلمة٥٥٧٣وقد بلغ    من لغة املثقفني-٤
  . ٪٣.٥٧٦بنسبة    كلمة١٢٣٥وقد بلغ    مولد أو حمدث-٥
  .٪٢.٧٩بنسبة    كلمة٩٦٠وقد بلغ    إجيايب قرآين تراثي-٦
  .٪٠.٩٥٥بنسبة    كلمة٣٣٠وقد بلغ    هلجة أو لغة حملية-٧
  .٪٠.٨٧٧بنسبة    كلمات٣٠٣ وقد بلغ     سليب-٨
  .٪٠.١٨٨بنسبة    كلمة٦٥وقد بلغ    مصطلح علمي-٩
  .٪٠.١٣بنسبة    كلمة٤٥وقد بلغ      مبتذل- ١٠
  .٪٠.٠٤١بنسبة    كلمة١٤وقد بلغ      حمظور- ١١
  .٪٠.٠١٤بنسبة    كلمات٥وقد بلغ      رمسي- ١٢

  .ليزيةك مراجع إن٥ مرجع عريب، و١٠٥قائمة باملراجع، وقد حوت : ًخامسا
ًأما فهارس املعجم فتعد عمال متميزا يف بابه؛ إذ مت إعدادها باستخدام  ً

  : هيعاحلاسوب، وضمت ثالثة أنوا



  

٨٨٣    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا

االت الداللية –أ    ).٩٨٢-٩٤١ص ( فهرس ا
  ).١١٥٨-٩٨٣ص (   فهرس الكلمات -ب
ا -ج   ).١٢٣٠-١١٥٩ص ( فهرس اجلذور ومشتقا

مثلة هذه هي أهم مواصفات املعجم وخصائصه، وأضرب بعض األ
  :التوضيحية حىت تكتمل الصورة

  :على املعلومات اآلتية) ٤٥٥ ص ١٠٦٦رقم  ())الرسالة(( اشتمل مجال - ١

َ الرسالة-١٠٦٦ ِّ  

َالرسالة ِّ:  
  .رسالة]: ت[إجيايب تراثي ] ج[ألك ] ا [َُألوك
َألوكة   .رسالة]: ت[إجيايب تراثي ] ج[ألك ] ا [َُ

رسالة ترسل بواسطة املربقة ]: ت[مولد أو حمدث ] ج[برق ] ا [َِّرقيةْـَب
  .))تعزية/ نئة  برقية(() التلغراف(

. ُما يتلقى من رسائل وطرود]: ت[إجيايب معاصر ] ج[برد ] ا [يدِرَب
  .موظف خمتص بنقل الرسائل: ساعي الربيد] م[

ًأرسل تلغرافا إىل ((برقية ]: ت[مولد أو حمدث ] ج[تلغراف ] ا [ِتلغراف
  .مكان خمصص إلرسال الربقيات واستقباهلا: غرافمكتب تل] م. [))أهله

َجواب رمبا ] م. [ٌّرد على رسالة]: ت[إجيايب معاصر ] ج[جوب ] ا [َ
  .ًكان السكوت جوابا

َخطاب خطاب ] م. [رسالة]: ت[إجيايب معاصر ] ج[خطب ] ا [ِ
  .رسالة توجه إىل مسؤول عن طريق الصحافة: مفتوح



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٨٤  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

َرسالة َ بعث برسالة ((خطاب ]: ت [إجيايب معاصر] ج[رسل ] ا [ِ
ََّمسجلة َ َّمسجلة/ الدكتوراه/ رسالة املاجستري] م. [))ُ َ ُ.  

رسالة ترسل بواسطة ]: ت[مولد أو حمدث ] ج[فكس ] ا [فاكس
  ).جهاز الفاكس(الناسوخ 

ِاذهب بكتايب رسالة ]: ت[إجيايب قرآين معاصر ] ج[كتب ] ا [َِكتاب َِ ِ َ ْ
ِهذا فألقه إليهم َْ ِ َِْ َ َ َ.  

ْمأ   .رسالة]: ت[إجيايب تراثي ] ج[ألك ] ا[ُلك َ
َمألكة ُْ   .رسالة]: ت[إجيايب تراثي ] ج[ألك ] ا [َ

ُمكتوب ْ   .رسالة]: ت[هلجة أو لغة حملية ] ج[كتب ] ا [َ
ال بالبحث مباشرة يف املعجم مع اتباع الرتتيب  وميكن الوصول إىل هذا ا

االت ال ، أو )٩٦٠ص(داللية األلفبائي للمجاالت، أو من خالل فهرس ا
  ).١١٨٢رسل ص(، أو فهرس اجلذور )١٠٦١ص(فهرس الكلمات 

سيجد الباحث مثانية عشر ) ١٢١٢ص ())كتب(( تحت الجذر - ٢
، وهي )ُللرجوع إىل أماكنها يف املعجم يرجع إىل فهرس الكلمات(ًلفظا 

ال(حسب ترتيبها األلفبائي    ):والرقم هو رقم ا
 اكتتب - )٢٢٧٣( اكتتاب - )٢٢٧٢ ( استـكتب–) ٢٢٧٣(استـكتاب 

َ كـاتـب - ) ٢٤( الكتـاب - )٢٢٧٢(   ِ كـاتـب- ) ١٧٩٣(َ
ّ كتـابـي - )١٦٧٩( كتابة - )٤٦٦(ِ كتاب - )١٢٠٩(َُّكـتاب  - )١٦٨٠.٤٦٧ (
َ كـتـب - )١٦٨١( َ  كتيبة - )١٦٧٩(ِْ كتبـة - )١٦٧٨، ١٦٣٧، ٥٩٠، ٥٣٣(َ
   مكتبة - )١٧٦٠( مكتب - )١٧٩٤( مكاتبة - )٢١١٧(
  ).١٠٦٦( مكتوب - )١٨٨٣(



  

٨٨٥    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا

ّ كمثال مت جتميعه من فهرس الكلمات ))كتب((:  إذا أخذنا الفعل- ٣ ٍ

  :جنده قد توزع على أربعة جماالت هي
 اليت ))اإلجبار((، وقد ورد مع جمموعة )وضده اإلجبار: ( التخييـر- أ

أجرب، وأرغم على، وأكره على، وأوجب، واستكره، : تضم ثالثني كلمة، منها
  .إخل.. ّوكلفومحل، وقسر، 

: ، وقد ورد مع جمموعة تضم ثالث عشرة كلمة، منها التشريع- ب
َّأوجب، وسن، وشرع وشرع، وفرض َ َ ّ َ...  

: ، وقد ورد مع جمموعة تضم ست عشرة كلمة، منهاالقضاء والحكم - ج
ّأفىت، وأمر، وأمضى، وأنفذ، وبت، وحسم، وحكم، وفصل، وقدر، وقرر ََ ََ َ َ ّ...  

استطر، : مع جمموعة تضم عشرين كلمة، هي، وقد ورد  الكتابة-د
ّوحرب، وخط، ودون، ورسم، ورشم  ّ ََ، ورقش، ورقم، ورقن )كلمة سلبية(ّ

َ، ورقن، وزبر، وسجل، وسطر، وسطر، وقيد، وكتب، ولمق، ونسخ، )حملية( َ ّ َ َ ّ ََ ّ
  ).٢انظر امللحق رقم. (ونقل، ومننم
) ّا معرفة بألالحظ أ( كنموذج أخري ))الكتاب(( إذا أخذنا كلمة - ٤

ضمن جمموعة ) ٣٢ ص٢٤رقم ())أمساء القرآن((جندها قد وردت حتت جمال 
  .ِّالتنـزيل، والذكر، والفرقان، والقرآن، والكتاب، واملثاين، واملصحف: ضمت

 ٤٦٦رقم  ())التأليف(( منكرة فقد وردت حتت جمال ))كتاب((أما كلمة 
ّ ورقيم، وزبور، وسجل، أطروحة، وحبث، ورسالة،: ، ضمن جمموعة ضمت)٢١٧ص

َّوسفر، وكتاب، ومؤلف، ومبحث، وخمطـوط، وخمطوطة، ومصنـَّف ْ انظر امللحق . ()٢١(ِ
ٍضمن جمموعة من ) ٤٥٥ ص١٠٦٦رقم (كما وردت ضمن جمال الرسالة ) ٣رقم 

  . من هذا العدد٨٦٩الكلمات سبق ذكرها يف ص 



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٨٦  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  نظرة مقارنة بين المكنـزين
 أن يضع يده عليها كل من ألقى نظرة هناك مجلة من املالحظات ميكن
  :فاحصة على كال العملني، ولعل أمهها

ً االختالف اجلذري بني منهجي املعجمني بدءا من طريقة مجع -١
االت، وشرح معاين  ًاملادة، وانتهاء بتحريرها، ومرورا بذكر مضادات ا ً

  .الكلمات، وإعطاء كل كلمة درجتها يف سلم التصنيف
ية الكبرية اليت حققها املكنـز الكبري بالنسبة للمكنـز  الطفرة العلم-٢

العريب املعاصر، واليت متثلت يف استخدام الربامج احلاسوبية، واجلمع امليداين، 
وإعداد نسخة إلكرتونية للمعجم مزودة مبحلل صريف يسمح للمستخدم أن 

ع أي بصيغة املاضي أو املضارع أو األمر، م) بالنسبة لألفعال(يدخل الكلمة 
سابقة إضافية، ومع أي الحقة من لواحق ضمائر الرفع، وسيتوىل احمللل الصريف 

 رد الكلمة إىل شكلها املوجود باملعجم، كما يسمح له أن -بالنيابة عنه–
مفردة، أو يف صورة مجع التكسري، مع أي ) بالنسبة لألمساء(يدخل الكلمة 
  .سابقة إضافية

ّلد صريف كذلك يتوىل توليد املرادف أو ّوإىل جانب احمللل الصريف هناك مو
ًفمثال إذا . َّاملضاد من الكلمات املخزنة بنفس املالمح الصرفية للكلمات املدخلة

 من القائمة، ))التهم(( واختار الباحث املرادف ))يأكلون((كانت كلمة البحث هي 
  .))يلتهمون((ًفإن مربعا خاصا يظهر أمامه على الشاشة متضمنا كلمة 

وإذا كان املكنـز الكبري .  االختالف الشديد يف حجم املعجمني- ٣
ًمزودا باألرقام واإلحصاءات نظرا لطبيعة إجنازه احلاسوبية، خبالف املكنـز العريب  ً



  

٨٨٧    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا

املعاصر، مما جيعل املوازنة الدقيقة صعبة بينهما، فإننا ميكننا أن نلجأ إىل طريقة 
  :ن مل حتقق الدقة الكاملةأخرى قد تكون نتائجها أقرب إىل الدقة، وإ

 صفحة يف املكـنز الكبري ٩١٢إذا كانت املادة املعجمية اخلالصة تشغل 
وكانت الصفحة الواحدة فيه ذات عمودين، أي تعادل صفحتني، فإن عدد 

 صفحة، يف حني أن ما يقابلها من ١٨٢٤صفحات هذا املعجم تقفز إىل الرقم 
: ١٥ًصفحة، أي إن النسبة بينهما تبلغ تقريبا  ١١٩املكنـز العريب املعاصر ال يتجاوز 

  .ً، أي إن املكنـز الكبري يبلغ مخسة عشر ضعفا للمكنـز العريب املعاصر١
 على ))اإلشعال((فإذا أخذنا جمال . وليست هذه املوازنة بعيدة عن الواقع

ه ٍن وثالثني كلمة كفعل يف املكنـز الكبري، يف حني أن سبيل املثال جنده حيوي اثنتي
فإذا ضممنا إىل ذلك . حيتوي على مخس كلمات فقط يف املكنـز العريب املعاصر

االت بالزيادة يف جانب املكنـز الكبري، وذكر املضادات ملعظم  اختالف عدد ا
االت، وانفراد   – بإعطاء معلومات داللية وتصنيفية عن كل كلمة ))الكبري((ا

  .اطمأن قلبنا إىل النتيجة السابق ذكرها
ً على الرغم من اشرتاك املعجمني يف النص على اجلذر، فإن هناك فرقا - ٤

فاجلذر يف املكنـز الكبري يتبع كل كلماته يف حني أنه يف املكـنز العريب . ًجوهريا بينهما
  .املعاصر يتبع كلمات مداخله فقط

َ أنه مل تند كلمة يف املكـنز الكبري عن اإلحصاء، ومل تستبعد كلمة من - ٥ ُ
 ٣٤٥٣٠ي اجلذور والكلمات، وبالتايل فإن أمام أي باحث فرصة الدخول بـ فهرس

ًمدخال خمتلفا هي عدد مداخل املكنـز الكبري، يف حني أن فرصه حمدودة بالنسبة  ً
للمكـنز املعاصر، إذ ليس فيه فهارس بالكلمات، وفهرس اجلذور فيه ال يتناول إال ما 

ًورد يف املعجم باعتباره مدخال رئيسيا  الً   .ًأو عنوانا على ا
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فقد استغرق التخطيط للمكنـز الكبري قرابة السنة، وامتد مجع : وبعد
مادته وحتريرها قرابة السنتني، واحتشد إلجنازه فريق عمل يبلغ األربعني على 
رأسهم مقدم هذا البحث، صاحب فكرة املعجم، واملخطط له واملتابع لكل 

م الدين حمجوب املسؤول عن الشؤون مراحل إجنازه، واألستاذ الدكتور حسا
وكان . وقد كنا نصل الليل بالنهار، وال نضن جبهد أو عرق. الربجمية واحلاسوبية

حافزنا األكرب فيما حتملناه من جهد، وما تكبدناه من مشاق أملنا يف حسن 
استقبال املثقفني له بعد صدوره، وهو ما حدث حبمد اهللا، إذ جاءت ردود 

 ذوي التخصص وأهل اخلربة، ونذكر من بينهم األستاذ األفعال مشجعة من
الدكتور حممد عناين أستاذ اجلامعة وخبري املعاجم والرتمجة الذي كتب يقول 

إنه معجم حديث خيلو من مثالب املكانز األجنبية، ويضرب بسهم وافر ((: عنه
ول لكل إنه موجه يف املقام األ... يف فنون املعاجم العاملية احلديثة يف آن واحد

من يكتب العربية فيشرح له معىن الكلمة يف إجياز يقرتب من اإلعجاز، مث 
وال أبالغ حني أقول إن كل من . يضيف الفروق اللغوية يف املعىن واألسلوب

يكتب، أي كل من يفكر لن يستطيع االستغناء عن هذا املكنـز الكبري، وال 
ه لكل من ينتمي بصلة إىل ًأبالغ أيضا حني أقول إنه معجم نادر، وال غناء عن

  .))اللغة العربية

  الحواشي
  .The Oxford English Dictionary انظر يف كل ما سبق - ١
  . هذه املعلومات مأخوذة من عدد من املواقع على الشبكة العاملية- ٢
  .م١٩٨٨، وقد طبع عام ١١٢٠ صthesaurus مادة - ٣



  

٨٨٩    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا

يف تلك الفرتة قد خلت من كلمة  يالحظ أن بعض معاجم املصطلحات اللغوية الصادرة - ٤
:  مثل معجم املصطلحات اللغوية لرمزي بعلبكي الذي ترجم الكلمة إىل))مكنـز((

  .معجم موضوعي، وذكر أنه معجم مرتب على املوضوعات واألبواب
٥ -        The Cambridge Encyclopedia of Language p. ١٠٤.  

  . السابق والصفحة نفسها- ٦
  .Webster’s School Thesaurus:  امل اسم املعجم الك- ٧
  . املدخل- ٨
  . أ٧ ص- ٩
  . صفحة ز وما بعدها-١٠
حممود إمساعيل صيين، وناصف مصطفى عبد العزيز، ومصطفى . د:  املؤلفون هم-١١

  .أمحد سليمان
  . صفحة م، ن-١٢
 ال يقلل من هذا املأخذ نص املؤلفني يف مقدمة املعجم على أنه ليس من هدفهم -١٣

بعد أن رأينا معجم ) صفحة ن(ز بني الكلمات، وال شرح معاين املداخل التميي
  .وبسرت يعرتض على هذه الطريقة

  . صفحة ن-١٤
 أو ))هجوع(( أو ))اضطجاع(( أشهر من ))انسداح((كلمة : ))استلقاء(( وهل يف مدخل -١٥

  مث))اضطجع((:  بدأ بـ))استلقى((؟ وإذا كانت أشهر فلماذا يف الفعل ))رقود((
  .؟))انسدح(( مث ))هجع((

  .وما بعدها) ١٢١( ص -١٦
 -  آد-  قفل- آل-  آض- انقلب-٢ رجع- ١ رجع-  عاد- آب:  هي مواقع املداخل-١٧

ويل مالحظة على (ّ كر - فاء- أثاب-  ثاب-  قدم- عطف-  حار-انكفأ
  ).ُ ستأيت بعد))فاء(( و))أثاب((املدخلني 



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٩٠  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

االت اليت جاء - ١٨  ٢٣٥٥منها أكثر من نوع كالمي، ويبلغ الرقم  إذا ألغينا التكرار يف ا
قد ) ومضاده الضعف(وعلى سبيل املثال فإن جمال القوة . إذا مل نلغ هذا التكرار

ًأحصي ثالث مرات باعتباره فعال مرة، وامسا مرة ثانية، وصفة مرة ثالثة ويرتفع الرقم . ً
  . موضوع إذا أحصينا كل جمال له مضاد مبجالني اثنني٣٢٠٠إىل 

ا مثال-١٩ االت اليت خلت من مضادا  أمساء -أمساء الذهب–أدوات الرمي : ً من ا
 - اإلشاعة-  اإلدمان-  اإلجهاض-  األثاث-  األنسجة احلريرية- القرآن

  . االفرتاس، وغريها- االستدارة
 إال يف حاالت قليلة اختلط فيها نوعان، أو خرج فيها اللفظ عن أصله فانتقل من نوع - ٢٠

  .ًان املعجم يضع اجلميع حتت أشهر النوعني، وأكثرمها استخداماإىل آخر، فك
  . انظر النموذج التوضيحي امللحق بالبحث-٢١



  

٨٩١    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا
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٨٩٣    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٩٤  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  المراجع العربية
  

  .٢٠٠٠ أغسطس -٤٥ العدد -حممد عناين.  د– افتتاحية مجلة سطور -١
 - والعلـوم املنظمة العربية للرتبية والثقافة– المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات -٢

  .تونس
 –)  عـــريب–إجنليـــزي  (المعجـــم الموســـوعي لمـــصطلحات المكتبـــات والمعلومـــات -٣

  .م١٩٨٨ السعودية - دار املريخ للنشر-أمحد حممد الشامي، سيد حسب اهللا
حممــــود .  د-معجــــم فــــي المترادفــــات والمتجانــــسات: المكنـــــز العربــــي المعاصــــر -٤

 مكتبــة –طفى أمحــد ســليمان إمساعيــل صــيين، ناصــف مــصطفى عبــد العزيــز، مــص
  .م١٩٩٣ -١/  ط– بريوت -لبنان

  – معـجم شامل للمجاالت والمترادفـات والمتضـادات: المكنـز الكبـير -٥
  .م٢٠٠٠ -١/  ط- السعودية- سطور–أمحد خمتار عمر .  د
 -  بـريوت-  دار العلم للماليني–روحي بعلبكي .  د– ) إنكليزي–عربي (المورد  - ٦
  .م١٩٨٨ - ١ /ط
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