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من حيث معرفُة النطق السليم، ومن و بدور رايدي يف رلال تعليم اللغة الثانية، ادلعاجم تقوم 
حيث معرفُة ادلعىن ادلالئم، فال يستغين عنها متعلمو اللغة الثانية وال ادلتخصصون وادلرتمجون، 

فات يف الرتمجة؛ فتأيت على غًن الوجو لتجنب الوقوع يف األخطاء التعبًنية، والبعد عن االضلرا
 ادلطلوب. 



ذلذا من الوىم واخلطأ رؤية ادلعجم مجهرًة من األلفاظ والرتاكيب وشرح داللتها على هنج      
حسب، وال ميكن أن نقر أن للمعجم وظيفة لغوية حبتة دون سواىا، فالشعوب قد و معٌن 

رف عامة، إن ادلعجم معٌن جلملة من اختذتو منذ القدم وسيلة لتسجيل مآثرىا فكرًا ومعا
 ادلعارف اللغوية والثقافية واالجتماعية اليت صدرت عنها.

وتقتصر ىذه الدراسة على معاجَم ثالثٍة ىي: ادلنجد للويس ادلعلوف، وادلعجم العريب احلديث 
 -عاجم الثالثةــــــــ ادل خلليل اجلُر، ومعجم اللغة العربية ادلعاصرة ألمحد سلتار عمر وفريقو، ألهنا

 أتثرًاتـَُعدُّ مؤشرًا على التطور الذي طرأ على ادلعاجم العربية احلديثة تبويًبا وترتيًبا وصناعًة، 
دلعجمية الغربية احلديثة، وألهنا مجمع ألفاظًا وكلماٍت جديدَة االستخدام، وتمم مصطلحاٍت اب

فات الطارئة عليها، والفروق ومجاًل حديثًة، لذا كان ال بد من الوقوف عليها، وتبيان االختال
 األساسية والثانوية فيما بينها، وما حواه كل منها بٌن دفتيو.

وسأختذ من ادلعاجم الثالثة موادَّ ىذه الدراسة، أستقريها وأقف على مناذج عدة أجعلها قوام 
 ىذا البحث يف ادلعجمات العربية احلديثة.

أدائها وظيفَتها بتعبًن متقن، بعيد عن  ومن دواعي احلدب على اللغة العربية احلرُص على
اللغو، منزه عن اإلسفاف، ولن تقوم هبذه الوظيفة ما مل تقيد يف ادلعاجم لفظًا وتتبٌن تلك 
األلفاظ معىًن، ويف البحث يف ادلعاجم وما يتعلق ابدلعجمية كبًن فائدة، إذ جيلي سًنورة العربية 

داللة ومعىن، ويُظهر ما جدَّ يف العربية من األلفاظ لفظًا وأسلواًب، وصًنورة الكلمات والعبارات 
والعبارات والدالالت وما ُىجر منها أو مات، وآمل أن تكون ىذه الدراسة لبنة يف بناء ادلعاجم 

 العربية ودراستها.
وجاءت ىذه الدراسة لتتناول موضوع ادلعاجم العربية احلديثة متخًذا ادلعاجم الثالثة ادلختارة   

ثل حالة ادلعاجم العربية احلديثة، واحتوت الدراسة على مقدمة وأربعة فصول، جاء أمنوذًجا مي
الفصل األول منها دراسة دتهيدية مفصلة، مث تاله فصالن كل فصل حيوي عدة مباحث، 
خصص أول الفصلٌن للدراسة النظرية ادلعجمية واآلخر للدراسة التطبيقية يف ادلعاجم الثالثة 



توصيات نتائج و نك الفصلٌن بفصل رابع أخًن حيوي اخلادتة مبا فيها من ادلختارة، مث ذيلت ذي
 وفهارس، وتفصيلها على النحو اآليت:

النقطة األوىل كانت للحديث  للدراسة التمهيدية، ومشل عدة نقاط: الفصل األولخصص 
يار عن موضوع الدراسة وأمهيتها، مث تلتها النقطة الثانية اليت ركزت احلديث على أسباب اخت

ادلوضوع، أما النقطة الثالثة فكانت إلظهار أىداف الدراسة الذاتية منها والعامة، واشتملت 
النقطة الرابعة على احلديث عن أسئلة الدراسة، مث ختمُت تلك النقاط كلها بذكر الدراسات 

تالف بينها السابقة اليت ذلا عالقة ما مبوضوع دراسيت، مبيًنا ابدلقارنة أوجَو التشابو ومواضَع االخ
 وبٌن دراسيت ىذه.

بداية الدراسة النظرية، وفيو مباحث ثالثٌة، كان ادلبحث األول دتهيًدا  ويـَُعدُّ الفصل الثاين    
عن ادلعاجم العربية، وفيو مت احلديث عن معىن كلمة "معجم"، ومواقعها والدالالِت اليت حتملها 

 واختالف العلماء يف ىذا السبق، مع وشواىد ذلك، وتال ىذا احلديث السبق ادلعجمي العريب
األدلة على صدق ىذا السبق من علماء عرب قدماء وزلدثٌن، مع بيان الرأي اخلاص يف ذلك، 
وأسباب أتخر الدرس ادلعجمي العريب والداعي إليو، مث جاء احلديث عن التأليف ادلعجمي يف 

، أعقب ذلك القرآنية واحلديثية مث اللغوية أخًنًا، مع : العلوم الثالثة ذكر ادلؤلفات يف كلٍّ
احلديث عن مراحل اجلمع اللغوي وادلعجمي، مث أبنت أقسام ادلعاجم العربية وتعريف كل قسم 
وأمثلتو والشواىد عليو، وجلَّى البحث مناىج العرب يف معامجهم ادلؤلفة، وطرقهم يف تفسًن 

ا قيل يف ادلعاجم العربية األلفاظ وشرحها، وشروط التعريف اجليد الكامل، مث عرجُت على م
 القدمية، وما رميت بو من مثالب، وما قيل فيها من مآخذ.

أعقب ىذا احلديُث عن ادلبادئ ادلتبعة يف ادلعاجم الثالثة ادلختارة من حيث تناول ادلادة 
ادلعجمية مجًعا وترتيًبا وشرًحا، مسبوقًا بتمهيد يعرف بكل مؤلِّف ومبعجمو واذلدف من أتليف 

ومت تبيان منزلة كل معجم منها، ورؤية الناس لو، ومدى االستفادة منو، مث ذكر شليزات   ادلعجم،
 كل معجم منها.

ضم ادلبحث ذِْكر أنواع اجلمع، وطريقة الرتتيب بنوعيو اخلارجي والداخلي للمواد، مث 



 الثالثة، وختمت ذلك ببيان جانب احملافظة واحلداثة اتها ادلعجمتأساليب الشرح اليت اتبع
والتجديد يف جانب ادلادة اللغوية والتحرير والرتتيب واإلخراج، مع ادلقارنة يف كلٍّ ابدلعاجم 

 العربية القدمية.
وخصص ادلبحث األخًن للحديث عن أسس الصناعة ادلعجمية احلديثة )اخلمسة( كما 

 راعيها.ىي عند العلماء احملدثٌن، وشروط بناء ادلعاجم احلديثة اليت تسًن على تلك األسس وت
ها، إذ ىو الدراسة التحليلية التقوميية اليت تتحدث الدراسة وُأسُّ  صلبُ وأما الفصل الثالث ف     

عن ادلقارنة ادلعجمية ادلفصلة بٌن ادلعاجم الثالثة بعمها ببعض، وبينها وبٌن ادلعاجم القدمية اليت 
كان األول منها سلصًصا ميثلها ادلعجمان اللسان والتاج، وجاء ىذا الفصل يف أربعة مباحث،  

لحديث عن مقدمات ادلعاجم الثالثة ومالحقها، وعن مداخلها ومصادر كل منها؛ بناًء على ل
وأما . ما صرح بو مؤلفو، أو استنتاًجا شلا ىو ظاىر يف ادلعجم من تشابو مع معاجم أخرى

و وترتيبها، ادلبحث الثاين فكان إظهارًا خلصائص كل معجم، من حيث مادتو ادلعجمية، ومداخل
ولغتو الشارحة، ونظرة كل معجم للمفاىيم الدينية ومصطلحاهتا، بناًء على تعاملو معها، وطريقة 
شرحو ذلا، وختمت ادلبحث ىذا إبيماح خصائص ادلعاجم الفنية والطباعية، وتوجو ادلبحث 

غوية أو الثالث لتبيان عيوب كل معجم، وسرد ادلآخذ ادلوجهة لكلٍّ منها، سواًء كانت مآخذ ل
غًن لغوية، واختتم الفصل ابدلبحث الرابع الذي أوضح مدى إفادة ادلعاجم الثالثة ادلختارة من 

 إصلازات فن صناعة ادلعجم، واتباع الشروط ادلعجمية ادلعتربة لدى لغويي العصر ومعجمييو.

أىمَّ ما توصلت إليو الدراسة من نتائَج ختمت الرسالة ابلفصل الرابع، الذي أظهر 
وصياٍت، وضم قائمة مبصادر الدراسة ومراجعها، وتبع ذلك فهارُس موضحٌة ما حوتو وت

، وما جاء فيها من وأمثالالدراسُة من آايت قرآنية وأحاديث نبوية شريفة وشواىد شعرية 
أعالم، وجداول إحصائية مبينة، وتال ذلك الفهارس الفنية ادلتعلقة مبوضوعات الدراسة وأرقام 

 صفحاهتا.
 وسلم على سيدان دمحم وعلى آلو وصحبو أمجعٌن.هلل رب العادلٌن، وصلى هللا  واحلمد

 
 



  
Comparative study in the contemporary Arabic 

Lexicons: Almonjed, The modern Arabic lexicon,and 

The contemporary Arabic language lexicon as 

models.  
This research discusses the contemporary Arabic 

lexicons taking those three dictionaries as model .It 

comes in the introduction, and four chapters. The first 

chapter a preliminary study detailed, followed by two 

chapters, each chapter contains sections, devoted the first 

chapters of the study lexical theory, and the others are 

applied to study in the three dictionaries selected, and 

then appended to those chapters separating fourth resort 

encompassed conclusion, including the findings and 

recommendations and indexes, and customized as 

following:  

Chapter One  
Preliminary study: I talked about the subject of the 

study and its significance and the reasons for choosing 

the subject and objectives of the study and questions, and 

previous studies related to the subject studies, comparing 

reported the similarities and differences between these 

studies.  

Chapter II  
Theoretical study: The first section in preparation for 

the Arab dictionaries, has separated the meaning of the 

word lexicon and their implications and reported 

evidence of that, and talked about the precession of the 

Arab and lexical differences around him and showed my 

own opinion on it.  

It spoke about the Arab-authoring in the three 

sciences: Quran, hdith and linguistics science, with the 

compositions mentioned at all, and then followed this 



talk about the stages of linguistic and lexical combine, 

then showed the Arab dictionaries sections and each 

section is explained and accounted for it.  

Research has shown Arabs lexical curricula, and their 

ways to explain words and their interpretation, and 

saidconditions are well known, andreported what I threw 

him Arabic dictionaries of sockets and errors.  

This was followed by the modern definition of the 

three dictionaries and biography of their respective 

owners, and then followed the principles stated in the 

selected dictionaries from where he addressed a 

gathering material, arrangement and an explanation. This 

was followed by talking about the principles used in the 

three dictionaries from where he addressed  

the crowd and Article lexical arrangement and an 

explanation preceded boot knows each author and his 

lexicon goal and authored the lexicon and the statement 

of the status of each Lexicon and its features.  

According to the second Section types combination, 

arrangement, methods of explanation and methods in the 

selected dictionaries.  

It concluded this section by mentioning aspects of 

preservation and renewal in the side of linguistic and 

their arrangement and output compared with the old 

Arabic dictionaries.  

The last section devoted to talk about the foundations 

of five lexical industry as they are when modern 

scientists, said the terms of the construction of modern 

dictionaries that are on those foundations and taken into 

account  

Chapter III  
This chapter is the core of the study and rote, an 

analytical study of the calendar that talk about lexical 



detailed comparison between the three dictionaries to 

each other and between them and the old dictionaries 

represented by Tow dictionaries (Lisan Alarab and Tajul 

Aroos).  

This chapter came in four sections basic: first talked 

about the introductions of the three glossaries and 

appendixes and their entrances and their sources, while 

the second part, fully demonstrating the characteristics of 

each glossary of terms of its substance, language 

entrances, arranged, language explaining and look at all 

the glossary and religious concepts and terminology, It 

concluded Section by showing the features of technical 

dictionaries and printing, then the third section of the 

statement talked abut disadvantages of each lexicon and 

his mistakes, said fourth section by mentioning the 

usefulness of the three dictionaries of the achievements 

of the art industry lexicon and follow the lexical terms.  

The fourth chapter  
Chapter contained the study conclusion, showed the 

most important findings of the study findings, 

recommendations, and included a list annexes study of 

Quranic verses and sayings of the Prophet and dishonest 

poem and prose, then this was followed indexes.  

Prayer and peace be upon our Prophet Muhammad 

and his family and companions. And God is guide us to 

straight path. 


