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  معجم الحضارة الحديثة
  أحمد مطلوب. د

)١(  
) العني(ّمر املعجم العريب مبراحل كثرية عرب القرون املاضية، وكان معجم 

 أول معجم عريب، مث تواىل وضع )هـ١٧٥-(للخليل بن أمحد الفراهيدي 
  :املعاجم، وتبارى العلماء يف تأليفها، وكان منها يف القدمي

  .)هـ٢٨٤- ( اليمان بن أيب اليمان البندنيجي  أبو بشر– التقفية يف اللغة - ١
  .)هـ ٣٢١ - ( أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد – مجهرة اللغة -٢
  .)هـ ٣٥٦( أبو علي إمساعيل بن القاسم القايل البغـدادي – البارع يف اللغة - ٣
ذيب اللغة - ٤   .)هـ ٣٧٠- ( أبو منصور حممد بن إبراهيم األزهري – 
  .)هـ٣٧٩-(ُّو بكر الزبيدي اإلشبيلي  أب– خمتصر العني -٥
  .)هـ٣٨٥-( الصاحب بن عباد – احمليط يف اللغة -٦
  .)هـ٣٩٥-( أمحد بن فارس – جممل اللغة -٧
  .)هـ٣٩٥-( أمحد بن فارس – مقاييس اللغة -٨
 أبو نصر إمساعيل – تاج اللغة وصحاح العربية املشهور بالصحاح -٩

  .)هـ٤٠٠-(ََّبن محاد اجلوهري 
َملحكم واحمليط األعظم يف اللغة  ا- ١٠ ْ ُ

 أبو احلسن علي بن إمساعيل –
  .)هـ٤٥٨(ِابن سيده 
 جار اهللا حممود بن عمر بن حممد بن أمحد – أساس البالغة - ١١
  .)هـ٥٣٨-(الزخمشري 
  .)هـ٦٥٠- ( احلسن بن حممد الصغاين – الزاخر واللباب الفاخر - ١٢



  

لد – العربية بدمشق جملة جممع اللغة ٥٩٨  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

  .)هـ٦٦٦-  ( حممد بن أيب بكر الرازي– خمتار الصحاح - ١٣
 أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن – لسان العرب - ١٤

  .)هـ٧١١-(منظور اإلفريقي املصري األنصاري اخلزرجي 
َ صالح الدين خليل بن أيبك الصفـدي – غوامض الصحاح - ١٥ َّ)-

  .)هـ٧٦٤
 أمحد بن حممد الفيومي – املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري - ١٦

  .)هـ٧٧٠-(
 أبو طاهر حممد بن يعقوب بن حممد –لقاموس احمليط  ا- ١٧

  .)هـ٨١٧ أو ٨١٦-(الفريوزابادي 
 حمب الدين أبو الفيض حممد – تاج العروس من جواهر القاموس - ١٨

  .)هـ١٢٠٥-(َّاملرتضى الزبيدي 
هذه أشهر املعاجم العربية القدمية، وقد اتبع واضعوها عدة طرق يف 

ُلى خمارج احلروف، ومنها ما رتب على القافية، ُترتيب موادها، فمنها ما رتب ع
ُومنها ما رتب على الفصل والباب، ومنها ما رتب على أوائل املادة ًهذا فضال . ُ

عن الرسائل اللغوية، وكتب اللغات، والقبائل، واحليوان، والنوادر، والبلدان، 
  .وكتب اإلفراد، والتثنية، واجلمع، وكتب األبنية، وكتب الصفات

ُإىل جانب هذه املعاجم معاجم املعاين اليت رتبت املواد على وظهرت 
ِْوفق احلقول أو املوضوعات، ومن أقدمها   أليب عبيد القاسم ))الغريب املصنف((َ

ْخلق اإلنسان، : ً الذي جعله مخسة وعشرين كتابا منها)هـ٢٢٤- (ابن سالم  َ
  .سالحوالنساء، واللباس، واألطعمة، واألواين والقدور، واخليل، وال
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 ،)هـ٤٢٩- ( أليب منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل الثعاليب ))فقه اللغة((و
  .اللباس، واألطعمة، واألشربة، والنبت، والزرع: وهو يف ثالثني بابا منها

َّاملخصص يف اللغة((و َ ُ
 ،)هـ٤٥٨- (ِ أليب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده ))

ِكتاب خلق اإلنسان،: وهو يف كتب منها ْ  وكتاب النساء، وكتاب اللباس، َ
وكتاب الطعام، ومنها ما يتصل بالسوق، والعمل، والصناعات، والتجارة، 

  .واملوازين، واملكاييل
 أليب إسحاق إبراهيم بن ))كفاية املتحفظ وغاية املتلفظ يف اللغة((و

، وهو يف أبواب تتصل )هـ٤٧٠-(إمساعيل املعروف بابن األجدايب الطرابلسي 
ّإلنسان، والنبات، واحليوان، واألطعمة، واألشربة، واحملال، واألبنية، َْخبلق ا

  .واآلنية، واآلالت
وهذه املعاجم لغوية، تكتفي يف كثري من األحيان بكلمة أو عبارة 
واحدة لشرح الكلمة، مع ذكر بعض الشواهد للداللة على صحة املادة أو 

  .إيضاح معناها
َْوظهرت إىل جانب ذلك كتب تعىن خبل ْخلق ((: ق اإلنسان، منهاُ َ

، وهو يف أبواب )هـ٣١٠-( أليب إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ))اإلنسان
وال يكتفي . باب الرأس، وباب العنق، وباب املنكب، وباب العضد: منها

الزجاج بذكر املعىن اللغوي، وإمنا يستفيض يف الشرح والتفصيل يف كثري من 
  .األحيان
ْخلق اإلنسان((و  ،)هـ٤٩٥- (يب احلسن سعيد بن هبة اهللا بن احلسني  أل))َ

ْوهو يف مخسني بابا تعرض فيها لكل ما خيص خلق اإلنسان َ ومل يتبع فيه . ً



  

لد – العربية بدمشق جملة جممع اللغة ٦٠٠  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

منهج اللغويني يف الكالم على األبواب اليت ذكرها وإمنا استفاض يف الشرح 
  . وبذلك يكون صورة دقيقة للمعجم احلضاري

ْ خلق اإلنسان((و حلسن بن أمحد بن عبد الرمحن الذي أليب حممد ا(( ))َ
  .َّرتبه على حروف املعجم، واكتفى بالشرح اللغوي

)٢(  
َاهتم املعاصرون باملعجم منذ القرن التاسع عشر للميالد وأصدر بطرس  َ َ َ

م، وأصدر يف سنة ١٨٦٦ سنة ))حميط احمليط((البستاين اجلزء األول من 
ُأقرب املوارد يف فصح العربية ((وأصدر سعيد الشرتوين . ))قطر احمليط((م ١٨٦٩ ُ
. م١٩٠٨ سنة ))املنجد((وأخرج لويس املعلوف . م١٨٨٩ عام ))والشوارد

م، واختصره ١٩٣٠ وأصدره سنة ))البستان((ووضع عبد اهللا البستاين معجم 
  .م١٩٣٠ الذي صدر سنة ))فاكهة البستان((يف 

  :وتواىل إصدار املعاجم احلديثة ومنها
 العاليلي الذي صدر قسم منه بطبعته األوىل سنة  املعجم لعبد اهللا-١
  .م١٩٥٤
  .م١٩٦٣ املرجع لعبد اهللا العاليلي الذي صدر جملد منه سنة -٢
 املعجم الوسيط الذي أخرجه جممع اللغة العربية يف القاهرة سنة -٣
  .م١٩٨٥م، وصدرت طبعته الثالثة سنة ١٩٦٠
  .م١٩٥٨ منت اللغة الذي أصدره أمحد رضا سنة -٤
 املعجم العريب األساسي الذي أصدرته املنظمة العربية للرتبية -٥

  .م١٩٨٨والثقافة والعلوم سنة 
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هذه أشهر املعاجم املتداولة يف الوقت احلاضر، وهي موجزة جتمع بني 
ْالقدمي واحلديث، وتبتعد عن الغريب احلوشي، وقد رتبت على وفق احلرف األول  َ ُ ّ ُ

  .بعد الرجوع إىل أصل الكلمة الثالثيمن املادة، وبذلك سهل استعماهلا 
وحاول بعض املهتمني باملعجم العريب أن ييسر استعمال املعجم، 

 الذي رتبه حبسب ))الرائد((م معجمه ١٩٦٤وأصدر جربان مسعود سنة 
وحنا هذا املنحى اجليالين بن . ًتسلسل حروف الكلمة متبعا املعاجم األجنبية

القاموس اجلديد ((ن البليش يف معجمهم احلاج حيىي، وعلي بن هادية، وبلحس
وهذا املنحى مفيد للمبتدئني . م١٩٧٩، الذي صدر يف تونس سنة ))للطالب

ًعلى الرغم من أنه يشتت كلمات املادة الواحدة اليت ترتبط ارتباطا وثيقا  ً
  .باجلذر اللغوي، وتفقدها روح األلفة اليت جيمعها االشتقاق

عامة معاجم متخصصة يف العلوم وصدرت إىل جانب هذه املعاجم ال
الصرفة والعلوم التطبيقية، ويف العلوم اإلنسانية، كاآلثار، واالجتماع، واإلدارة، 
واألعمال، واألدب، والنقد، واألزياء، واإلعالم، واالقتصاد والتجارة، والربيد، 
 والبناء، والرتبية والتعليم، والرياضة، والسياسة، والفلسفة، والصناعات، والعمل

والعمال، واحلرف واملهن، والقانون، واملكتبات، واملوسيقى، واملواصالت، 
َُِّوغريها مما يـعبـر عن حاجة املعاصرين ُ.  

ومعظم هذه املعاجم للمتخصصني يف علم من العلوم، لذلك ال تتيسر 
االستفادة منها للمثقف غري املختص، ومن هنا كانت الدعوة إىل وضع معجم 

  . يشيع استعماله وحيتاج إليه عامة املثقفنيحضاري حديث يتعرض ملا
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)٣(  
ظهرت احلاجة إىل معجم للحضارة منذ وقت مبكر يف القرن العشرين، 
والتفت جممع اللغة العربية يف القاهرة إىل هذه الناحية املهمة من نواحي احلياة 
ارة َّالعامة، وأعد العدة إلجناز هذا املشروع وإن كان يرى أن معاجلة ألفاظ احلض

صعبة، وقد عرب عن ذلك الدكتور إبراهيم مدكور فقال يف تصديره حملاضر 
ََالدورة الثانية عشرة  ْ ألفاظ احلضارة ضرب آخر ((إن ) م١٩٤٦ - ١٩٤٥عام (ََ

من املصطلحات اللغوية، وقد تكون معاجلتها أعسر من معاجلة املصطلح 
  .))العلمي، واإلمجاع عليها ليس باألمر اهلني

مع  يف هذا احلقل أحد أعضائه حممود تيمور فأصدر سنة وسبق ا
ًمدادا ألقالم ((الذي أراد به أن يكون  ))معجم احلضارة((م ١٩٦١ -  ه١٣٨٠

ُكتاب العربية، يتيح هلم أن جيدوا فيه بعض حاجتهم إىل اإلفصاح يف التسمية 
جهود البد أن تتناصر (( إذ ))لبنة أو لبنات معجمية(( ويكون ))والوصف والتعبري

 ذلك املعجم – أو يقرب من التمام –وجهود، وتتظاهر حماوالت حىت يتم 
  .))احلضاري املنشود

ًتضمن المعجم ثالثة عشر بابا  َ َ َ البيت، واألغذية، واملركبات، : هيَ
والثياب، واألمكنة، واحلرف، واألدوات، والسوق، والرياضة، والطبيات، 

  .والزينة، والفنون، والثقافة
  :ه على وضع ثالثة حقول هيوسار يف خطت

ا تيمور الشائع من األلفاظ بني الناس-١   .ُ الكلمة املستعملة، ويريد 
  .ُ البيان، ويريد به إيضاح الكلمة أو تفسريها-٢



  

  األستاذ الدكتور  أمحد مطلوب –  معجم احلضارة احلديثة
  

٦٠٣

َّ الكلمة املفضلة، أي الكلمة العربية الفصيحة اليت حتل حمل اللفظة -٣
  .األجنبية، أو العامية

ة إىل جانب الكلمة املستعملة، وقد وكان تيمور يضع الكلمة األجنبي
يشرحها أو ال يشرحها، مث يأيت بالكلمة املفضلة، وبذلك كان معجمه أقرب إىل 

  .املعاجم الثنائية اليت تذكر الكلمة بلغة، مث تذكر معها ما يقابلها يف لغة أخرى
م، أصدر جممع اللغة العربية يف القاهرة ١٩٨٠ -  ه١٤٠٠ويف سنة 

  : وهو قسمان))ضارة ومصطلحات الفنونمعجم ألفاظ احل((
الثياب، واملأكوالت، واملنـزل، : ، وقد مشلألفاظ الحضارة: األول

واألدوات املنـزلية، واألماكن، واملكتب، واملركبات، واحلرف، والصناعات، 
  .والرتبية الرياضية، وبعض األلفاظ املتنوعة

 احلديث، فن التصوير، ومذاهب الفن: مصطلحات الفنون وهي: اآلخر
  .وفن النحت، وفن املرسومات، واخلزف، والرقص، واملوسيقى، والسينما

وسار واضعو املعجم على خطة واضحة، فهم يذكرون الكلمة وما 
ا بإجياز وبذلك يكون هذا  يقابلها باللغتني الفرنسية واإلنكليزية، مث يشرحو

  .وادهًاملعجم أكثر فائدة من معجم تيمور الذي مل يشرح كثريا من م
مع العلمي العراقي بألفاظ احلضارة، وأصدر سنة  -  ه١٤١٣ُوعين ا

َألفاظ حضارية حمدثة((ًم كراسا باسم ١٩٩٣ ً، وقد رتبت األلفاظ فيه ألفبائيا))ُْ ُ .
مع يف عمله بعد ذلك ووضعت جلنة اللغة العربية فيه معجم  ألفاظ ((وتوسع ا

ًضم كثريا من األلفاظ م، وقد ١٩٩٨-  ه١٤١٩ الذي صدر سنة ))حضارية
ًاحلضارية اليت رتبت ألفبائيا، وذكرت معها األلفاظ الشائعة يف العراق، فضال عن  ً ُ

  .األصل األجنيب للكلمة اليت يستعملها املتحدثون
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وكان اهلدف من وضع هذا املعجم جتنب استعمال األلفاظ األجنبية أو 
قانون ((م ١٩٧٧در سنة العامية يف شؤون احلياة املختلفة وال سيما بعد أن ص

 الذي ألزم استعمال اللغة العربية الفصيحة يف ))احلفاظ على سالمة اللغة العربية
االت املختلفة   .ا

هذه أمثلة تدل على االهتمام بألفاظ احلضارة احلديثة، ولكنها ال تعرب 
ًتعبريا دقيقا عن جوانب احلضارة املختلفة، إذ إن احلضارة ليست املأكل،  ً

رب، وامللبس، وأدوات الزينة، والكماليات، فحسب، وإمنا هي أوسع من واملش
ا من معنويات  ذلك، إذ تشمل جمموعة القيم، واملعارف، واخلربات، وما يتصل 

 الذي يضم ))معجم احلضارة احلديثة((وماديات، ولذلك كانت الدعوة إىل وضع 
تمع الفكرية، وا لثقافية، واإلدارية، خمتلف جوانب احلياة وما يتصل بشؤون ا

والسياسية، واملهنية، والفنية، وحنو ذلك مما حيتاج إليه اإلنسان املعاصر، وهو يقرأ 
الكتب والصحف، ويستمع إىل اإلذاعة، ويشاهد اإلذاعة املرئية، ويتعامل مع 

  ).اإلنرتنت(شبكة املعلومات الدولية 
)٤(  

 الذي اتسعت ومعجم احلضارة الذي تدعو إليه احلاجة يف هذا العصر
ًفيه مناحي احلياة، ليس معجما لغويا، وإمنا هو تعبري عن جوانب احلياة  ً
تمع وما يعتمل فيه من نشاط إنساين، إذ ال  املختلفة، أي أنه وثيق الصلة با

تمع   وهي النظام االجتماعي الذي يتحرك فيه –ميكن عزل احلضارة عن ا
 وعن –عن مظاهر احلضارة املختلفة  وهي املعربة – وال عن اللغة –اإلنسان 

ا مستجدات احلياة   .َّمستواها يف السلم احلضاري الذي هو سبيل استيعا
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ٍ إىل تقدمي معان واضحة لأللفاظ ))معجم احلضارة احلديثة((ويهدف 

وهذا اهلدف ال . احلضارية املستعملة يف هذا العصر لتكون يف متناول األيدي
ا ستكون من أهم يتقاطع مع أهداف املعاجم الع ربية القدمية واحلديثة، أل

مصادر املعجم اجلديد عن الكالم على لفظة حضارية حديثة أو قدمية التزال 
  .مستعملة وشائعة بني الناس يف هذا العصر

واملعجم بعد هذا ليس للمختصني يف اآلداب والعلوم والفنون، وإمنا هو 
ُلحات أو األلفاظ اليت تعرب للمثقف ثقافة عامة، ولذلك لن تذكر فيه املصط

ُ يوصف مظهره اخلارجي وفائدته وأمهيته، -ً مثال–عن دقائق األمور، فاملذياع 
ا الكتب العلمية املختصة بالوسائل  أما أجزاؤه فال تدخل يف املعجم وإمنا مكا

م الباحثني والدارسني العلميني والفنيني   .الفنية اليت 
هذا احلد، وإمنا هو كاملعاجم األخرى وال تقف أمهية هذا املعجم عند 

االعتيادية واآللية، : وثيق الصلة بعلم املصطلح، واملصطلحات، والرتمجة بنوعيها
ًوبذلك خيدم أغراضا متعددة، فضال عما يقدم من شرح واضح  دقيق ملن يريد ً

  .أن يقف على مظهر من مظاهر احلضارة احلديثة
  فما هذا المعجم؟ وكيف يكون؟
)٥(  

املادة املعجمية، ونظام التصنيف، : م عناصر املعجم ثالثةإن أه
  .والشرح
  :المادة المعجمية: ًأوال

ُمعجم احلضارة احلديثة أحادي اللغة ألنه خيص اللغة العربية، ويهدف 
إىل إشاعة اللفظ الفصيح بعد أن دخل كثري من األلفاظ احلضارية األجنبية إىل 
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تمع العريب، واختلفت تلك األلفا ظ باختالف أقطار الوطن العريب، فهناك ا
األلفاظ اإلنكليزية، والفرنسية، والفارسية، والرتكية، واهلندية، وغريها من 
َّاأللفاظ اليت جيب أن حتل حملها ألفاظ عربية فصيحة ليصدر العرب والناطقون 

بلغة الضاد من غريهم عن منهل واحد، وليتم التفاهم والتواصل بعد أن مزق 
  .األمة العربية وفرض يف غري قطر من أقطارها لغتهاألجنيب 

لقد دخل كثري من األلفاظ األجنبية إىل العربية يف الزمن القدمي، 
ووضعت كتب املعرب والدخيل لشرحها، وكان معظمها إىل عهد ليس بالبعيد 
ا األمة منذ مطلع  ًشائعا، ولكنه بدأ خيتفي بفضل النهضة القومية اليت شهد

 للخفاجي ))شفاء الغليل(( للجواليقي و))املعرب((والعودة إىل . ينالقرن العشر
تؤكد ذلك إذ اختفت آالف األلفاظ يف هذه األيام وحلت حملها لغة الكتاب 

  .العزيز
ًهذا فضال عن أن اهلدف من املعجم خدمة العرب ومن يتكلم بلغتهم، 

ة، ألن موضع الوضع معجم ثنائي أو ثالثي ينتفع به من يريد معرفة لغة أجنبي
ُهذا املعجم الثنائي الذي تفنن املعاصرون يف وضعه وإصداره بطرق وأساليب 

  .متنوعة
ويضم معجم احلضارة احلديثة األلفاظ العربية الفصيحة الشائعة يف 
ا املختصون يف علم من  ُاالستعمال، وليس األلفاظ العلمية الدقيقة اليت يعىن 

 يذكر املعجم مصطلحاته اليت يعرفها  ال–ً مثال –العلوم، ففي االقتصاد 
 ))التضخم النقدي(( و))السوق املشرتكة((: ًاملختصون به، وإمنا تذكر مثال

 يف االقتصاد، وحنو ذلك مما ))العوملة(( ومفهوم ))الشركات متعددة اجلنسية((و
يهم املثقف االعتيادي الذي يريد أن يعرف داللة هذه األلفاظ وأمثاهلا وهو 
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ُويقال مثل هذا عن العلوم األخرى ألن املعجم عام . يسمعها كل يومُيقرؤها و
  .ُتراد به إشاعة العربية الفصيحة يف الكتابة، واحلديث، ووسائل اإلعالم

ًولن خيص املعجم قطرا عربيا دون قطر، وبذلك تكون مشاركة مؤلفني  ً
ألخذ من عدة أقطار عربية مهمة لالتفاق على كلمة تشيع يف أكثر البلدان وا

وال مينع . ًا سعيا إىل اللغة املشرتكة والتواصل بني مشرق الوطن العريب ومغربه
ذلك من ذكر اللفظ الشائع يف أثناء الشرح واإلشارة إىل القطر الذي يشيع فيه 

  .زيادة يف الفائدة، ودقة يف الشرح والتعريف
لعل من أما مصادر املادة املعجمية فهي كثرية تشمل القدمية واحلديثة، و

  :أهم ما يرفد املعجم
  . الرسائل اللغوية، وكتب اللغات، واحليوان، والنبات، والنوادر-١
ا- ٢   .ً املعاجم وقد ضمت مفردات اللغة ومعانيها وكثريا من األبنية ودالال
 الرتاث ويضم ما تركه العرب من كتب فقهية، وأدبية، وعلمية، - ٣

 ألن فيها مادة مل تذكرها املعاجم حبجة وتارخيية، وجغرافية، وفلسفية، وإدارية،
ا مولدة جاءت بعد عهد االستشهاد اللغوي ولعل من أهم كتب الرتاث اليت . أ

حتفل بألفاظ حضارية كتب اجلاحظ، وابن قتيبة، وأيب حيان التوحيدي، والكتب 
  .اليت مثلت احلضارة العربية اإلسالمية يف خمتلف العصور

والسيما اإلبداعية كالقصة، والرواية،  كتب األدباء املعاصرين - ٤
واملسرحية، إذ فيها كثري من األلفاظ احلضارية احلديثة اليت تعرب عن املعاصرة خري 

  .تعبري
  . كتب العلوم املختلفة وانتقاء األلفاظ الشائعة منها يف وسط املثقفني- ٥
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 األلفاظ العربية اليت تشيع يف وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة -٦
ّاملرئية، إذ البد من إدخاهلا يف املعجم حلاجة الناس إليها، وهم يقرؤون، أو و

  .يسمعون، أو يشاهدون
 حملمود تيمور، ))معجم احلضارة(( معاجم احلضارة احلديثة مثل -٧

 الذي أصدره جممع اللغة العربية ))معجم ألفاظ احلضارة ومصطلحات الفنون((و
مع العلمي ببغداد، ))ألفاظ حضارية((يف القاهرة، ومعجم   الذي أصدره ا

  .وغريها من املعاجم اليت صدرت هنا وهناك
املعجم املفصل ((:  املعاجم اليت ختص بعض شؤون احلضارة مثل-٨

معجم املالبس يف لسان (( لرينهارت دوزي، و))بأمساء املالبس عند العرب
َّ أعده  الذي))معجم مصطلحات املالبس(( للدكتور أمحد مطلوب، و))العرب

 الذي ))مصطلحات يف املوسيقى((مكتب تنسيق التعريب يف الرباط، ومعجم 
أصدره جممع اللغة العربية يف القاهرة، وغريها من املعاجم اخلاصة باآلداب 

  .والفنون اليت صدرت يف األقطار العربية
امع العربية من ألفاظ حضارية حديثة-٩   . ما تقره ا

ذ بكل ما جاء فيها وإمنا استخالص ما وال تعين هذه املصادر األخ
يتصل مبعجم احلضارة احلديثة، أما األلفاظ اليت اختفت ألن مدلوهلا اختفى 
فلن تذكر، ومن ذلك أمساء بعض اآلالت واألدوات واملالبس واألطعمة 
ًواألشربة اليت عفى عليها الزمن وأصبحت تراثا يرقد يف بطون املعاجم والكتب َّ َ .

عن األلفاظ األجنبية اليت ذكرت يف املعاجم والكتب القدمية ويقال مثل هذا 
  :ًواحلديثة، ليبقى املعجم عربيا ناصع اجلبني، أي أن املعجم جيب أن خيلو
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َّ من األلفاظ احلوشية واملهجورة، أو الدالة على أشياء اندرست ومل -١ ُ
  .تبق هلا يف احلياة املعاصرة دالالت حضارية

 إال إذا وردت يف الشرح لشيوعها يف قطر من  من األلفاظ األجنبية-٢
  .األقطار العربية، وذلك زيادة يف الشرح والتعريف واإليضاح

 من املصطلحات العلمية الدقيقة، ألن موضعها معاجم -٣
امع اللغوية والعلمية يف الوطن  املصطلحات العلمية املتخصصة اليت تصدرها ا

  .العريب
  :نظام التصنيف: ًثانيا

ُتصنيف املعاجم العربية بني معجم وآخر، وقد رتب بعضها اختلف 
على خمارج أصوات احلروف، وبعضها على القافية، وبعضها على الباب 
ًوالفصل، وبعضها على احلرف األول من املادة، مث رتبت املفردات ألفبائيا ُ .

ِْووضع العرب بعض معاجم املعاين وصنفوها على وفق األبواب أو احلقول،  َ
 ))فقه اللغة(( أليب عبيد القاسم بن سالم، و))الغريب املصنف((لك ومن ذ

 البن ))كفاية املتحفظ وغاية املتلفظ((ِ البن سيده، و))املخصص((للثعاليب، و
ْخلق اإلنسان((وسارت كتب . األجدايب  يف هذا االجتاه، وذكرت املواد يف ))َ

ْخلق اإلنسان يف ((أبواب أو فصول، ومل يشذ عن ذلك إال القليل منها مثل  َ
  ً. أليب حممد احلسن بن أمحد بن عبد الرمحن الذي رتبه ألفبائيا))اللغة

وجعل حممود تيمور معجمه يف أبواب، ووضع جممع اللغة العربية يف 
القاهرة معجمه يف أقسام ضم كل قسم ما كانت الصلة بني ألفاظه دقيقة 

  .كالثياب، واملأكوالت، واحلرف، والصناعات، وحنو ذلك
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ذا النهج فيـرتب ))معجم احلضارة احلديثة((ويستحسن أن يأخذ   
األلفاظ احلضارية يف أبواب، أو فصول، أو حقول، وتدرج فيها األلفاظ كما 

ِتنطق على وفق ترتيب احلروف العربية ْ َ   :ويف هذا النهج يتضح. ُ
  . مجع املادة الواحدة يف مكان واحد-١
وع إىل حقل معني أسهل من  تيسري مراجعة املعجم، ألن الرج-٢

  .الرجوع إىل مجيع مواد املعجم عند البحث عن لفظة أو معىن من املعاين
اية املعجم مسرد جلميع األلفاظ مرتبة ترتيبا ألفبائيا  ًوقد يوضع يف  ً َ ْ َ ُ
ا أو حقلها، وبذلك  ًليكون مفتاحا ملن يريد أن يبحث عن لفظة ال يعرف با

  . سهل التداول يف أيدي املراجعنييستكمل املعجم آليته ويكون
  :الشرح: ًثالثا

تم بشرح املفردة بكلمة واحدة يف  كانت املعاجم اللغوية العربية 
 معانيها املتعددة، وتشري إىل صيغة الفعل املاضي، -ً أحيانا–الغالب، وتذكر 

 واألبنية السماعية، وتعزز أصالة املفردة بشاهد من القرآن الكرمي والشعر العريب
ٍوليس يف معظمها شرح واف يعطي صورة واضحة، فإذا ورد اسم نبات . القدمي

  .))معروف((: - يف الغالب–أو حيوان قيل 
وسارت املعاجم اللغوية احلديثة على هذا النهج، ونقلت ما ذكرته 
املعاجم القدمية، وأضافت املفردات اليت استجدت يف عصر النهضة العربية 

سيط الذي أصدره جممع اللغة العربية يف القاهرة أوثق احلديثة، ولعل املعجم الو
ْمعجم حديث يعىن باأللفاظ احلضارية اجلديدة ويذكر ما يعني من يرجع إليه  َ ُ ُ
على فهم اللفظة، إذ رسم واضعوه خطة جيدة تتضح يف ترتيب مواده حيث 
رد على املزيد، واملعىن احلسي على املعىن  قدموا األفعال على األمساء، وا
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ازي، والفعل الالزم على الفعل املتعدي، ورتب  ُالعقلي، واحلقيقي على ا
ًالفعل الثالثي على أبوابه الستة، ورتبت صيغ األفعال األخرى ترتيبا دقيقا ً ُ .

وذكر بعض الشواهد واألمثلة القليلة اليت تؤكد أصالة اللفظة، وبذلك أخذ مبا 
 الذي ))لسان العرب(( منظور يف اختطه القدماء وإن مل يصل إىل ما فعله ابن

  .أكثر يف معجمه من الشواهد القرآنية واحلديث النبوي وكالم العرب
ِومل خترج معاجم املعاين عن هذا النهج، إذ اهتمت باملعىن اللغوي وذكر  ْ ِ

فأبو عبيد القاسم بن سالم . ًبعض الشواهد تأكيدا لعروبة اللفظة وأصالتها
مسعت أبا : قال أبو عبيد بن سالم موىل األزد((: ))الغريب املصنف((قال يف 

ِخمطم، قال: ِاألنوف، يقال هلا املخاطم، وأحدها: عمرو الشيباين يقول َْ :
وأنشدنا خلراشة . اللحمة اليت بني املنكب والعنق: ِالبوادر من اإلنسان وغريه

  :ابن عمرو
َوجاءت اخليل حممر ُْ ُ َْ

ُا بوادرهاِ
ِزورا وزلت يد الرامي عن الفوق   ِ ُ َّ ً ُ 

  .))ما بني العنق إىل الرتقوة: ِاملرادغ((و
 ))املخصص(( للثعاليب، و))فقه اللغة((وسارت معاجم املعاين األخرى مثل 

ْخلق اإلنسان((البن سيده على هذا النهج، ومل خترج كتب   عن ذلك إال ))َ
  .ًقليال

جا جديدا، فهي ال تذكر امل جت معاجم احلضارة احلديثة  ًو عىن ً
ًاللغوي وما يتصل به من األبنية والصيغ واالشتقاق، وإمنا تعرف اللفظة تعريفا  ِّ ُ

ًموجزا، بكلمة حينا، وببعض الكلمات حينا آخر ً فمحمود تيمور يف معجمه . ً
 أي أنه - يف الغالب–يضع كلمة عربية مقابل اللفظة األجنبية أو العامية 

َيفعل فعل واضعي املعاجم ثنائية اللغة  ْ
ًأو ثالثية اللغة، وال يعرف الكلمة تعريفا ِ ِّ ُ
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َّواضحا إال قليال، منطلقا من أن القارئ يعرف معناها من الكلمة املتداولة أو  ً ًً
  .الكلمة األجنبية

وخطا جممع اللغة العربية يف القاهرة خطوة أوسع يف معجمه، والتزم 
ًبالتعريف التزاما دقيقا، إذ عرف كل مادة ذكرها تعريفا ً ُ موجزا قد يغين يف كثري ًََّ ً

ُ الذي يطمح إليه جيب أن ))معجم احلضارة احلديثة((ولكن . من األحيان
  :ًيتوسع يف الشرح واإليضاح ليكون أكثر فائدة ونفعا، ومن مسات الشرح

ام أو لبس، أو ألفاظ بعيدة عن -١ ً أن يكون واضحا ليس فيه إ
  .استعمال املعاصرين

ا كثريا ما تكون غري  أن ال تستعمل األضداد-٢ ً يف الشرح أل
  .مفهومة، أو مضللة، أو بعيدة عن املدارك واألذهان

  . أن تكون العبارات صافية عليها رونق من اجلمال واإلشراق-٣
ً أن حتدد صفات املدلول حتديدا دقيقا، فال يقال -٤  إنه نوع -ًمثال–ً

إنه نبات : ولونمن امللبس، أو املأكل، أو املشرب، كما كان القدماء يق
  .معروف، أو حيوان مألوف

) ٦(  
 ضروري بعد أن شاعت اآلداب والعلوم ))معجم احلضارة احلديثة((إن وضع 

ًوالفنون، وتقدمت وسائل االتصال، وأصبح العريب حماصرا بالثقافات املختلفة تأتيه 
ته ًمن هنا وهناك بلغات أجنبية ولكنات أعجمية تكاد تفقده كثريا من مظاهر ثقاف

  .ّالعامة، ولغته اليت هي أهم مقوم من مقومات وجوده ووحدته
مع العلمي يف بغداد بوضع نواة ملعجم  ويف إطاللة األلفية الثالثة شرع ا
احلضارة احلديثة اليت تتبوأ مكانة مهمة يف حياة اإلنسان العريب الذي يسعى 
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ما حييط إىل مواصلة عطائه احلضاري مشاركة يف تقدم البشرية من خالل 
. باإلنسان من تطلع حنو حياة فضلى بكل ما حتمل كلمة احلضارة من دالالت

على مستجدات احلياة املعاصرة،  ))معجم احلضارة احلديثة((وقد توزعت حقول 
  :وهي
  :اإلعالم واالتصال: ًأوال

  . وكالة األنباء-٤.  الطباعة-٣ اإلذاعة والتلفزيون -٢. الصحافة-١
 اهلاتف، – اإلنرتنيت –بكة املعلومات الدولية ش( وسائل االتصال -٥

  ...).األقمار الصناعية
  :السينما والمسرح: ًثانيا

  . املسرح-٢  . السينما-١
  :الفنون الجميلة: ًثالثا

  . املوسيقى- ٤.   التصميم-٣   . النحت-٢  .  الرسم-١
  . العمارة-٧   . التصوير-٦    . اخلط-٥

  :التربية والتعليم: ًرابعا
  . علم النفس-٣   . التعليم-٢   .ة الرتبي-١
  :اإلدارة والمكاتب الرسمية: ًخامسا

  . املكاتب-٢   اإلدارة-١
  :الصحة: ًسادسا

  
  :الزراعة والري والثروة الحيوانية والبيطرة: ًسابعا

  . البيطرة-٤.    الثروة احليوانية-٣.    الري-٢  . الزراعة-١
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  :المواصالت: ًثامنا
  . اجلسور-٣   . الطرق-٢  . املركبات-١
  :السياسة: ًتاسعا

  . العالقات اخلارجية-٢  . السياسة الداخلية-١
  :البيت: ًعاشرا

  . األدوات املنـزلية- ٣.     األثاث-٢.    أجزاء البيت ومرافقه-١
  :المالبس: الحادي عشر

   اخلياطة-٢    . أنواع املالبس-١
  :السلوك االجتماعي: الثاني عشر
  . العادات-٢    . البيئة-١

  :الرياضة والشباب: لث عشرالثا

  . األلعاب-٢  . الرتبية الرياضية-١
  .األطعمة واألشربة: الرابع عشر

  . األشربة-٢     األطعمة-١    
  .األنواء الجوية: الخامس عشر
  :االقتصاد: السادس عشر

  . السوق-٣  .  التجارة-٢    . االقتصاد-١
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  :الحرف: السابع عشر
  . احلرف الشعبية-٢    . املهن العامة-١

  :الثقافة واآلداب: الثامن عشر
  . اآلداب-٢    . الثقافة-١

وقد تضاف أبواب أو حقول يف أثناء عمل املكلفني بالكتابة يف كل 
  .حقل من احلقول املذكورة

  :وحددت اللجنة التحضريية للمعجم منهج كتابة املواد، وهو
  . أن تكون الكلمة عربية فصيحة مستعملة يف اللغة املعاصرة-١
  .رتب املواد بألفاظها على الرتتيب األلفبائي أن ت-٢
  . أن يكون احلد األعلى لكتابة املادة حنو مخسة أسطر-٣
 – إن وجدت – أن يشار إىل الكلمة األجنبية الشائعة االستعمال -٤

  .باحلرف الالتيين يف أثناء الشرح
  . أن تضبط األلفاظ بالشكل-٥
  .ى املادة منه يف الشرحُ أن ال يذكر املصدر أو املرجع الذي تستق-٦
  . أن تقدم قائمة مستقلة باملصادر أو املراجع اليت اعتمدت-٧

رك فيه جمامع األقطار  ُويعد هذا املعجم نواة ملعجم حضاري حديث تشت
ًالعربية ليكون ممثال صادقا لكل العرب أينما كانوا، ومنهال يردونه للوقوف على ما  ًً

امع العربية ينهض مبشروع أوسع مما خطط ولعل احتا. يتصل باحلضارة احلديثة َد ا َّ َ
مع العلمي ببغداد، ألن اهلدف قومي وليس قطريا ويف الوطن العريب طاقات . ًله ا
  .جبارة، وما أعظم اإلجناز إذا تفجرت تلك الطاقات
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)٧(  

  :وبعد
فإن وضع معجم للحضارة احلديثة أمل يتطلع إليه كل عريب وهو حييا 

ولعل يف الدعوة إليه . فيه املعلومات، وحتيط به من كل جانبيف عصر تتفجر 
مع العلمي ببغداد ))معامل يف الطريق((والتخطيط له  ، ولعل ما ينهض به ا

يكون نواة ملعجم حضاري كبري، يقدم دية للعرب والناطقني بالضاد وهم 
  ...ُيبحرون يف القرن احلادي والعشرين


