Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences
ISSN: 2717- 8293
Research Article

January 2022

Volume: 4

Issue: 1

GENERAL LINGUISTIC DICTIONARY DESCRIPTIVE STUDY
Omar Hassan RASHID 1
Waqas Saadi GHARKAN 2
Abstract:

Istanbul / Türkiye
p. 454-472
Received: 14/12/2021
Accepted: 20/12/2021
Published: 01/01/2022
This article has been scanned by
iThenticat No plagiarism
detected

The first antecedents in the service of the language of the Holy
Qur'an were serious about learning, teaching and compilation.
They exerted extraordinary efforts that reflected an organized
mentality, sincerity and unparalleled dedication which impressed
the whole world. These efforts included the linguistic part of the
language, its morphology, phonetics and dictionary, and they have
in each aspect fruitful studies and precedent and informed
opinions.
There are several aspects that have contributed to the admission
of linguistics into modern Arab culture. Of these, sending Arab
scholarships to western universities; conducting university
studies and thesis by Arab students in European and American
universities; establishing a special section in linguistics in some
Arab universities; the emergence of linguistic writings known as
modern linguistics; the emergence of Arabic translations of some
linguistic articles; the organization of local and international
scientific seminars and meetings in the field of linguistics; and the
establishment of self-list specialties in general linguistics.
However, it is no wonder that others add up to the achievements
of the antecedents of theories that deal with linguistic studies,
and extract meanings from beyond the linguistic text, all of which
is related to the renaissance witnessed by other sciences in the
modern era, and which linguists have benefited from in the
linguistic field.
Some linguists have collected the terms that have emerged from
modern linguistic literature, who have varied in their approaches
in arranging these terms. I have chosen five of these general
linguistic dictionaries and addressed them in description and
analysis, indicating the differences amongst them and what
distinguishes each from others.
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وقاص سعدي غركان
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امللخص:
تنم عن عقلية
قد
جادت أقالم االوائل يف خدمة لغة القرآن تعلّما وتعليما وأتليفا ،فوردت عنهم جهود متميزةُّ ،
ْ
منظمة ،وإخالص ٍ
وتفان منقطع النظري أهبرت القاصي والداين ،وقد مشلت هذه اجلهود حنو اللغة وصرفها وصوهتا
ومعجمها ،وهلم يف كل جانب من هذه اجلوانب دراسات مثمرة ،وآراء متقدمة وواعية.
وهناك عدة أمور سامهت يف دخول اللسانيات إىل الثقافة العربية احلديثة ،ومنها :ارسال البعثات العربية إىل
اجلامعات الغربية ،والقيام بدراسات جامعية واطروحات من قبل طالب عرب يف اجلامعات االوربية واالمريكية،
وانشاء كرسي خاص بعلم للغة يف بعض اجلامعات العربية ،وظهور كتاابت لغوية تعرف بعلم اللغة احلديث ،وظهور
ترمجة عربية لبعض املقاالت اللسانية ،وتنظيم ندوات ولقاءات علمية حملية ودولية يف جمال اللسانيات ،وانشاء
ختصصات قائمة الذات يف اللسانيات العامة
ولكن ليس عجبا أن يزيد ِ
اآلخرون على ما جاء به األولون من نظرايت تعىن بدراسة اللغة ،وتستخرج ما وراء
النص اللغوي من ٍ
معان ،وكل ذلك مرتبط ابلنهضة اليت شهدهتا العلوم األخرى يف العصر احلديث ،واليت استفاد
منها املختصون ابجملال اللغوي.
وقد هنض بعض الباحثني جبمع املصطلحات اليت استجدت من املؤلفات اللغوية احلديثة ،وهم متباينون يف املناهج
اليت اتبعوها يف ترتيب هذه املصطلحات ،وقد وقفت على مخسة من هذه املعاجم اللسانية العامة ،فتناولتها
ابلوصف والتحليل مبينًا الفرق بينها وما مييز بعضها على اآلخر.
الكلمات املفتاحية :اللسانيات ،اللغة ،املصطلحات.

املقدمة:
تنم عن عقلية منظمة،
قد
جادت أقالم االوائل يف خدمة لغة القرآن تعلّما وتعليما وأتليفا ،فوردت عنهم جهود متميزةُّ ،
ْ
وإخالص ٍ
وتفان منقطع النظري أهبرت القاصي والداين ،وقد مشلت هذه اجلهود حنو اللغة وصرفها وصوهتا ومعجمها ،وهلم يف كل
جانب من هذه اجلوانب دراسات مثمرة ،وآراء متقدمة وواعية.
ولكن ليس عجبا أن يزيد ِ
اآلخرون على ما جاء به األولون من نظرايت تعىن بدراسة اللغة ،وتستخرج ما وراء النص
اللغوي من ٍ
معان ،وكل ذلك مرتبط ابلنهضة اليت شهدهتا العلوم األخرى يف العصر احلديث ،واليت استفاد منها املختصون ابجملال
اللغوي.
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عام للمعاجم ،بينما
وجاء املبحث األول بنظرة اترخيية موجزة يف اللسانيات ومعامجها ،واشتمل املبحث الثاين على وصف ّ
هنض املبحث الثالث بـوصف منهج املعجم ومادته ،وقد راعيت الرتتيب األلف ابئي يف تسلسل املعاجم اليت تناولتها ابلوصف،
وأعطيت كل معجم رقم ،ابتداء برقم ( )1وانتهاء ابلرقم ( ،)5وذكرت ما يندرج حتته من تفصيالت عامة ،وتفصيالت منهجية.

Volume: 4

وقد هنض بعض الباحثني جبمع املصطلحات اليت استجدت من املؤلفات اللغوية احلديثة ،وهم متباينون يف املناهج اليت
اتبعوها يف ترتيب هذه املصطلحات ،وقد وقفت على مخسة من هذه املعاجم اللسانية العامة ،فتناولتها ابلوصف ،وقد اقتضت
طبيعة املادة أن أسرد املعاجم بشكل متسلسل تسبق الدراسة الوصفية مقدمة وختتمها خامتة البحث.
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املبحث األول
نظرة اترخيية يف اللسانيات ومعامجها
تع ّد اللسانيات من العلوم احلديثة ،ويرجع اترخيها إىل القرن التاسع عشر ((ألنه شهد ثالثة منعطفات كربى يف مسرية هذا
العلم ،هي اكتشاف اللغة السنسكريتية ،وظهور قواعد املقارنة ،ونشوء علم اللغة التارخيي)) (ق ّدور2008 ،م) ،فاكتشاف
السنسكريتية قد مت على يد (وليام جونز) 1786م ،وأسلوب املقارنة شارع قبل ظهور كتاب (بوب) ،عام 1826م ،املعروف بـ
(يف نظام تصريف اللغة السنسكريتية ومقارنته ابألنظمة الصرفية املعروفة يف اللغات اليواننية والالتينية والفارسية واجلرمانية) ،وأبرز
جمال عرف أسلوب املقارنة هو علم التشريح وعلم احلياة ،واهتم غرمي ودييز وشليشر بوضع القواعد التارخيية ،ومل يكن الفرق واضحا
بني املنهج املقارن واملنهج التارخيي اال بعد عام 1876م (ق ّدور2008 ،م)
ومل أتخذ اللسانيات يف الوطن العريب حقها من العناية يف الدرس اللغوي؛ ألن االعتقاد السائد ((أن مشكل املعطيات
ابلنسبة للعربية (القدمية واحلديثة على ح ّد سواء) قد ُحل يف النحو التقليدي ،وأنه يكفي جرد امهات كتب النحو واللغة القدمية،
لالهتداء إىل الضالة املنشودة)) (الفهري1993 ،م) (بلعزوي2015 ،م)
وذهب بعض الدارسني العرب أن اللغة العربية انفردت خبصائص ال توجد يف لغات أخرى ،وعلى هذا األساس ال ميكن
وصفها ابالعتماد على النظرايت الغربية اليت بُنيت لوصف لغات أوربية( .الفهري1993 ،م)

وهناك عدة أمور سامهت يف دخول اللسانيات إىل الثقافة العربية احلديثة ،ومنها :ارسال البعثات العربية إىل اجلامعات
الغربية ،والقيام بدراسات جامعية واطروحات من قبل طالب عرب يف اجلامعات االوربية واالمريكية ،وانشاء كرسي خاص بعلم
للغة يف بعض اجلامعات العربية ،وظهور كتاابت لغوية تعرف بعلم اللغة احلديث ،وظهور ترمجة عربية لبعض املقاالت اللسانية،
وتنظيم ندوات ولقاءات علمية حملية ودولية يف جمال اللسانيات ،وانشاء ختصصات قائمة الذات يف اللسانيات العامة( .غلفان،
2006م)
ومن أشهر تعريفات املعجم اللساين ما ذكره الدكتور مسري استيتية بقوله(( :هو املصطلح الذي يتداوله اللسانيون ،للتعبري
عن أفكار ومعاين لسانية ،وميكن أن يكون مظلة حبثية تضم حتت جناحيها أعماالً علمية تبحث يف املصطلحات اللسانية))
(استيتية ،ط2005 ،1م – ط2008 ،2م).
واملقصود ابملعجم العام :هو املعجم الذي يهدف إىل تغطية أكرب عدد ممكن من مفردات اللغة ،وهو على العكس من
احدا من تلك املفردات ،وخيتص أبحد فروع املعرفة( .القامسي ،ط1991 -2م).
قسما و ً
املعجم اخلاص الذي يعاجل ً

أما أشهر اجلهود املعجمية العربية يف اللسانيات فقد ذكر مسري ستيتية يف حبثه (حنو معجم لسان يشامل موحد) ،بعضا من
هذه اجلهود ،وهي (ستيتية1992 ،م).
 – 1نشرت الدكتورة فاطمة حمجوب معجما لسانيا يف اللغة االنكليزيةـ بعنوان (Dictioanry of Linguistics):وقد
صدر اجلزء االول منه يف سنة 1977م ،وصد اجلزء الثاين يف سنة 1987م ،وانتهى اجلزء ابحلرف ، pومل ينشر اجلزء االخري من
هذا املعجم ،فاملؤلفة وإن كانت وضعت هذا املعجم للباحثني ابللغة االجنليزية اال انه يعد أحد اجلهود العربية اجليدة يف املصطلح
اللساين.
 – 2نشر عبد الرسول شاين يف اجلزء الثاين من اجمللد  ،15من جملة اللسان العريب معجما ثنائيا (انكليزي – عريب) ،مساه :معجم
علوم اللغة ،وقد وصل عدد السياقات االصطالحية فيه مثامنئة سياق.
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 – 5وضع مكتب تنسيق التعريب يف الرابط معجما لسانيا ثالثي اللغة (اجنليزي -فرنسي – عريب) يف سنة 1984م ،وقد جاء
هذا املعجم بعنوان( :معجم علم اللسانيات).
 – 6نشر الدكتور عبد السالم املس ّدي (قاموس اللسانيات) مع مقدمة يف علم املصطلح يف سنة 1984م ،وهو قاموس ثنائي
(فرنسي – عريب) ،قدم فيه املؤلف أربعة آالف وثالمثئة ومخسني مصطلحا فرنسيا ،وقدم نظائرها يف العربية ،دون شرح ملضامينها.
 – 7نشر الدكتور بسام بركة يف سنة 1985م معجما لسانيا ثنائي اللغة (عريب – فرنسي) مسّاه( :قاموس اللسانية) ،وقد ضم
هذا املعجم ألفني ومئيت مصطلح.
 – 8نشر الدكتور حممد علي اخلويل يف سنة 1986م ،معجمه الثاين ،وهو( :معجم علم اللغة التطبيقي) ،وهو معجم ثنائي اللغة
(انكليزي -عريب) ،وهذا املعجم  -كما هو واضح من عنوانه -خاص بعلم اللغة التطبيقي.
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 – 4قام جمموعة من اللغويني العرب إبعداد معجما مسّوه( :معجم مصطلحات علم اللغة احلديث) وقد نشرت دار لبنان يف
بريوت هذا املعجم سنة 1983م ،وقد تناول حبثنا هذا املعجم ابلوصف.

Volume: 4

 – 3نشر الدكتور حممد علي اخلويل يف سنة 1982م ،معجما من عدة معاجم وضعها ،وعنوانه( :معجم علم اللغة النظري)،
وهو معجم ثنائي (انكليزي – عريب) ،حيتوي على شرح للمصطلحات بعبارات قصرية مؤدية للغرض ،وقد بلغ عدد املصطلحات
يف هذا املعجم زهاء اربعة آالف وسبعمائة مصطلح.
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املبحث الثاين
وصف عام للمعاجم
 - 1معجم املصطلحات األلسنية د .مبارك:
أ .وصف املقدمة:
ال تتجاوز مقدمة مبارك مبارك صفحة واحدة فقط ،شرح فيها الغاية من معجمه ،واملنهج الذي اتبعه ،وكيفية تعامله مع
بعض العقبات اليت اعرتضت سبيل والدة هذا العمل ،والسيما تلك املرتادفات املصطلحية بني العربية ونظائرها (مبارك ،ط1995 ،1/م)
ب .الغاية واهلدف من وضع هذا املعجم:
إن الغاية من هذا العمل تنطلق من االنفتاح للمصطلح العريب على اللغتني االنكليزية والفرنسية ،وال يتوقف هدفه عند
حدود إضافة عمل لغوي ثالثي إىل األعم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال املعجمية األخرى إذ يسجل لنا املؤلف يف مقدمته هدفا آخر يكمن يف دراسة
املصطلحات اليت تقع حتت أتثري املعطيات احلضارية ،فهذه هلا أثر يف تكوين تعدد للمعىن اللغوي للمصطلح دون أن يكون هناك
خيط انظم بني هذه املعاين (مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية :ص ،5ط1995 ،1/م)
 - 2معجم مصطلحات علم اللغة احلديث:
الريِّح ،و د.جورج نعمة سعد،
أتليف خنبة من اللغويني العرب ،وهم (د.حممد حسن ّ
ابكال ،و د.حميي الدين خليل َّ
ود.حممود امساعيل صيين ،ود.علي القامسي):
أ .وصف املقدمة:
وقعت مقدمة املعجم يف مثان صفحات ،ذُكر فيها الغاية من أتليف املعجم ،وجاء يف املقدمة احلديث عن طريقة اعداد
املعجم واتريخ البدء به ،وأمساء اللجنة املكلفة بوضع هذا مشروع وطريقة عمل كل عضو من األعضاء يف اللجنة ،مث احلديث عن
طريقة املراجعة األولية واملراجع الشاملة للمعجم ،وبعد هذا تطرقت املقدمة للحديث عن املنهج املتبع يف ترتيب املصطلحات
املعجمية ،واملعايري اليت اعتمدها املؤلفون يف وضع املصطلحات ،وجاء ذكر عدد من املصادر اليت اعتُمدت يف صناعة هذا املعجم،
ويف النهاية جاءت املقدمة مذيلة بسرد الرموز اليت استعملت يف بناء هذا املعجم (العرب ،ط1983 ،1/م).
ب .الغاية واهلدف من التأليف:
من املالحظ ان الدراسات اللغوية العربية أصاهبا اجلمود منذ العصور املتأخرة بعد إن ازدهرت يف العصور األوىل ،وهذا
ت هذه املالحظة إحساسا
اجلمود يقابله التطور العلمي الكبري الذي طرأ ويطرأ على الدراسات اللغوية عند الغرب ،وقد ولَّ َد ْ
ابلضرورة املاسة إىل تطوير هذه الدراسات يف الوطن العريب ،ومن وسائل هذا التطور ايصال ما استجد يف هذا احلقل من حبوث
ودراسات يف العامل الغريب ،وذلك عن طريق التعريب والتأليف ،ولذا كان من أهداف هذا العمل املعجمي هو:
 – 1املسامهة يف توحيد مصطلحات علم اللغة احلديث على مستوى الوطن العريب.
 – 2مساعدة القارئ العريب يف متابعة ما يكتب ابللغة االجنليزية يف حقل علوم اللغة احلديث.
لكن كال من التعريب والتأليف يف حقل الدراسات اللغوية يواجه عقبة كبرية وهي مشكلة املصطلحات العلمية ملثل هذا
العمل ،وقد كان هذا حافزا ملعهد اللغة العربية جبامعة الرايض أن يتبىن مشروع معجم ملصطلحات علم اللغة حىت يـُيَ ِّسر عمل
املؤلف واملرتجم العريب عند تعريب الدراسات اللغوية احلديثة( .العرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث :املقدمة ،ط،1/
1983م).
459

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

أوال :دراسة الصوت اللغوي :أمحد خمتار عمر.
اثنيا :علم اللغة وصناعة املعجم :علي حممد القاسي.
اثلثا :علم اللغة :حممود السعران.
د_ بعض املعاجم العامة ،مثل:
أوال  -معجم املصطلحات العلمية والفنية :أمحد شفيق اخلطيب.
اثنيا – املورد :منري بعلبكي.
 - 3معجم املصطلحات اللسانية للدكتور عبد القادر الفاسي الفهري ،مبشاركة اندية العمري:
أ – وصف املقدمة :
وقعت مقدمة الفاسي يف صفحتني ،ذكر فيها مصادر معجمه ،واملنهج الذي اتبعه يف بناء معجمه ،وذكر موقفه من
املصطلحات العربية القدمية ،واملصطلحات الغربية احلديثة ،مث ذكر اسهامات الزمالء من اساتذة وطلبة يف والدة هذا املعجم،
ووقف قلمه على الغاية من معجمه تلميحاً ال تصرحياً ،وهي مجع املصطلحات اليت انتشرت على ألسنة الطلبة واألكادمييني يف
املغرب العريب (العمري ،معجم املصطلحات اللسانية :ص )7وذلك بعد أن استقرت اللسانيات هناك وأصبحت علما يعتمد حىت
يف املدارس املتوسطة والثانوية (األوراغي)2010 ،
ب – مصادر املعجم:
ذكر املؤلف أن عمله هذا ميثل حصيلة خربته يف البحث والتدريس والتطبيق يف اجلامعات املغربية ،وانه سرت على ألسنة
الطلبة مفردات جديدة غالبا ما تكون مضامينها يف األدبيات الغربية ،الالتينية واألنكلوساكسونية واجلرمانية ،وهذه الروافد اليت
أمدت العربية ألفاظا ومضامني ،أمدت العربية ببناءات تصورية ومعرفية وثقافية مغايرة ،وبذلك أعرض املؤلف عن املصادر القدمية،
وخالف من يريد التأصيل بتوظيف مفردات الرتاث ،معلال ذلك خبشيته أن ختتلط املفاهيم القدمية واحلديثة ،فتكون يف املعرفة القدمية
حتمل املعرفة اجلديدة متثُّالت قدمية.
ما ال يوجد فيها ،أو ّ

وملا كانت اللسانيات يف املغرب العريب تكلّمت أوال مبفردات املدرسة الوظيفية الفرنسية اليت يتزعمها مارتينيه
ّ
 ،Martinetوظلت حبيسة مفردات هذه املدرسة ،حرص املؤلف على تاليف حصر التكوين اللساين يف املرجعيات الفرنسية،
ووسع ذلك من خالل اعتماده ونظره إىل مدارس أخرى من ضمنها النحو التوليدي والتحويلي ،والداللة التصورية أو الصورية،
وأفعال الكالم واحلجاج( .العمري ،معجم املصطلحات اللسانية.)7 :
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استعان األعضاء املكلفون بوضع هذا املعجم ببعض املصادر واملسارد يف بناء هذا املعجم ،ومن هذه املصادر:
أ_ مسارد جممع اللغة العربية ابلقاهرة اخلاصة ابملصطلحات اللغوية.
ب_ مسرد معجم علوم اللغة (اجنليزي -عريب) للدكتور عبد الرسول شاين ،املنشور يف جملة اللسان العريب عام 1977م.
ج_ املسارد اليت وردت يف الكتب اآلتية:
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ج .مصادر املعجم:

Omar Hassan RASHID & Waqas Saadi GHARKAN

 - 4معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية:
أ – وصف املقدمة:
وقعت مقدمة املعجم يف عشر صفحات ،ذكر فيها املؤلف الغاية واهلدف من هذا املعجم ،وموقفه من املصطلحات
القدمية ،مث ذكر املصادر اليت اعتمدها يف معجمه وطريقة اشارته هلذه املصادر ،وأهم ما جاء يف املقدمة املنهج املتبع يف صناعة هذا
املعجم وطيفية عرض املادة املعجمية (معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية ،16 – 7:العدد1977 ،4:م).
ب  -الغاية واهلدف من املعجم:
إن الغاية من هذا املعجم اللساين احلديث هو مواكبة كل جديد يف ميادين علم اللغة ،والسيما يف القرن العشرين ،فهو كما
غريه من املعاجم اليت اعتمدت الفكر الغريب مع النظر إىل ما تداخل معرفيا من املصطلحات الغربية ونظريهتا العربية ،إال أن
املصطلحات الغربية قد فرضت أصالتها يف اجملال املعريف اللغوي مما أرغم العرب على دراستها والتعرف على كنهها ؛ كوهنا مفاتيح
تساعد يف وضع قضية توحيد املصطلحات اللغوية ،وتساعد أيضا يف الوقوف على نوعية املسائل اللغوية احلديثة اليت تقع حتت
اهتمام اللغويني احملدثني ،وكل ما سبق هو حمفوظ حقوقه للمؤلف( .معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية:ص -7
 ،.8العدد1977 ،4:م)
ومما تقدم جند أن املعجم قد اعتمد على املصادر اللغوية احلديثة اليت تناولت ابلدرس املسائل اللغوية على ضوء علم اللغة
احلديثة ،وقد التزم املؤلف منهجه بعدم استعمال أي مؤلف من العصور املتقدمة ،فأقدم مصدر استعمله يعود لعام 1958م ،وهو
للدكتور حممود السعران( :اللغة واجملتمع ،رأي ومنهج) (معجم املصطلحات اللغوية احلديثة9 :ـ ،10العدد1977 ،4:م)
تعامل املعجم مع املصادر يف إثباهتا نظام الرموز ،وهو قائم على ذكر احلرف األول من اسم املؤلف وأبيه ،ومثال ذلك:
مناهج البحث يف اللغة ،متام حسان (تح) ،األحرفية ،ليوسف السودا( ،يس) وهكذا( .معجم املصطلحات اللغوية احلديثة-13 :
 ،12العدد1977 ،4:م)
 - 5املوجز يف مصطلح اللغوايت د .حممد عمر أمطوش:
أ  -وصف املقدمة:
ملا كان هذا املعجم موجزا كانت املقدمة موجزة أيضاً ،فقد اقتصرها املؤلف يف صفحتني ،غري أهنا حوت األسس والغاية
ّ
واملنهج من هذا املوجز ،فقد وقَّفها الكاتب ـ ـ فضال عما سبق ـ ـ ـ على التعرف على معجمه وسبب تسميته ،ومصادره ،واملنهج
املتبع يف بناء عمله.
ب  -الغاية واهلدف من املوجز:
قبل الوقوف على الغاية جيب أن نعرف سر تسميته كما يرويها املؤلف :أمسيت هذا املسرد موجزا مبصطلح اللغوايت،
وقصدت هبا ميداان أوسع من اللسانيات وفقه اللغة .ودون اخلوض يف قضااي نظرية معقدة( .امطورش) ،ومن هذا الكالم ميكن أن
نتعرف على الغاية من هذا املوجز :فقد كان اهلدف أن يتنور طلبة اجلامعات يف املراحل األولية ابلوقوف على بعض املصطلحات
اليت نثرت استعماهلا يف احلرمات اجلامعية العربية على خمتلف علومها ،وهذا (فضال عن التسمية) يبان للقارئ من أول صفحة يف
هذا املعجم (امطورش ،املوجز يف مصطلح اللغوايت :ص ،)4فقد قصر قم املؤلف عن شرح املصطلح وتفسريه على حنو موسوعي،
واقتصر على إيراد املصطلح وما يقابله يف االنكليزية والفرنسية فقط.
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وكان املصطلح الغريب هو حصيلة االستعمال اجلامعي العريب له ،فهذا املصطلح كان منتشرا كذلك يف مظان املراجع
اجلامعية املدروسة ،وكل ذلك للغاية األصل اليت وضع هلا املعجم وهو التيسري للدراسات اجلامعية األولية ،ومن يريد أن يستزيد فقد
وضع املؤلف معجمني ملثل هؤالء كما ذكر ذلك يف مقدمته (امطورش ،املوجز يف مصطلح اللغوايت ،2 – 1 :دط ،دت)
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اعتمد املؤلف يف تكوين معجمه على منهج ميداين قائم على التقاط املصطلحات من جماالهتا املعرفية املوجودة يف الكتب
واملراجع املدروسة يف ميدان اللسانيات يف السنوات اجلامعية األوىل يف خمتلف األقطار العربية ،وكما ذكران يف احدى نقاط ترتيب
مادة املوجز أن من املآخذ اليت نقف عليها هنا أنه قرر استدعاء املصطلحات غري املستعملة مث جند هنا أنه يوقف معجمه على
املصطلحات املوجودة يف املراجع املنهجية للجامعات ،بل يف أي صفحة من صفحات معجمه جتدها تضج ابملصطلحات املألوفة
للقارئ ،وإن كان ال يعرف كنهها.
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ج  -مصادر املوجز اللساين:
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املبحث الثالث
منهج املعجم ومادته
 - 1معجم املصطلحات األلسنية د .مبارك:
أ  -منهجه يف ترتيب املعجم:
يعد هذا املعجم من املعاجم الثالثية الوضع ( انكليزي ـ ـ فرنسي ـ ـ عريب ) ،مل يعتمد املؤلف أي ترتيب عريب كما هو
متعارف عليه يف تكوين وبناء املعاجم العربية ،بل جعل األصل فيه الرتتيب االنكليزي ،فقد استعمل احلروف االنكليزية أساسا يف
منهجه ،فذكر املصطلحات اليت تبدأ حبرف ) (Aفيستويف هبذا الباب كل احلروف األخرى اليت أتيت بعد هذا احلرف حبسب
التسلسل االنكليزي ،حىت اذا استوىف هذا احلرف مع البواقي يبدأ ابحلرف الثاين مث يفعل األمر نفسه ،واملالحظ أن املؤلف عندما
يبدأ أبي حرف فإنه يذكر معه احلروف اليت تسبقه يف الرتتيب االنكليزي.
ب -املادة املعجمية:
الصفة الغالبة على هذا املعجم املصطلح الصويت وكل ما حييط به ،غري أنه تناول بعض املصطلحات البالغية واللغوية
وغريها ،ومل تقتصر مصطلحاته على بناء مفردي بل تعدى بعض املصطلحات ثالث كلمات ،وحبسب الغاية من ذلك إذ أن الغاية
هو زايدة التوضيح هلذه املصطلحات ،ومثال ذلك :دراسة األنظمة الكتابية ،التغيري الصائيت الكبري ،حركة عالية مصوت عال
(مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية ،129 ،127 ،126 :ط1995 ،1/م)
ويف بعض املصطلحات قد يستعمل بعض الروابط احلرفية بينها والسيما أحرف العطف ،مثال ذلك :مدى ترابطي أو
اقرتاين( .معجم املصطلحات األلسنية ص( )45جمال أو مدى التشتت)( .مبارك د ،.ط1995 ،1/م)( ،مدى أو جمال داليل).
(مبارك د ،.معجم املصطلحات األلسنية ص ،45ط1995 ،1/م)
وقد يستعمل الشارحة بني املصطلحات العربية وما يقابلها يف االنكليزية ،ومن ثوابت العلم أن عالمات التنقيط تستعمل
بني ثنااي العبارة وليس الكلمة:
(املدى الصريف ـ ـ ـ ـ ـ ـ الداليل( ))( ((MORPHO_ SEMANد.مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية ،46 :ط1995 ،1/م)
استعمل يف بعض مداخل املادة املعجمية نظام اإلحالة ،وقد التزم أبن حييل السابق لالحق ،وقد تكون إحاالته من خاص
إىل عام ،أو من مصطلح يلتقي مع مصطلح آخر يف املفهوم األصلي هلما ،فال حاجة ان يكرر القول يف تعريفه ،وهذا نوع من
اإلجياز وعدم إثقال املنت ابحلشو اللساين الذي ال طائل منه ،ويف إحاالهتا قد حييل إىل الرقم وقد حييل إىل املصطلح االنكليزي
ورقمه ،وهذا إن دل على شيء إمنا يدل على أصالة املصطلح الغريب عنده ،ومثال إحاالته:
(سياق لغوي ،راجع ( (( CORTEXT)) ( 147د.مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية ص  ،61ط1995 ،1/م)
قد جيمع أكثر من مصطلح حتت مفهوم واحد جيمع بينهما انظم واحد كما ذكر يف مقدمته ،ومثال ذلك :منسوب إليه،
مفاضلة متسامية ،معادلة ،تعاديل(( :وهو لفظة يف مجلة جتعل االسم قبله مكافئا السم الذي بعده))( .مبارك د ،.معجم
املصطلحات األلسنية ص  ،.99ط1995 ،1/م) ويلحظ تنوع هذا املصطلح العريب يف االنكليزية والفرنسية أيضاً.
ج  -شرح املادة املعجمية:
بلغت مداخل هذا املعجم ألفان وتسعمئة وثالثة وأربعون مدخال ،وعلى عموم هذا العمل مل يثقل املؤلف منت معجمه
ابلشرح للمصطلحات ،بل اكتفى يف إيراد الغاية املفيدة لكل مصطلح على الرغم من وجود شيء من التباين يف الشرح بني القصر

463

Rimak International Journal of Humanities and Social Sciences

واإلطالة إال أن الفرق بينهما ال يتعدا سطرين أو ثالثة ،وكل ذلك لغاية الفائدة منه ،ومثال ذلك(( :وجوب :هو أحد املعاين
الرئيسية لكلمة حتمية)) (د.مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية :ص  ،195ط1995 ،1/م)
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وأما مثال ما أطال يف شرحه من مصطلحات(( :أعضاء النطق وهي االعضاء اليت تساهم يف عملية النطق ،وهي احلنجرة
والرئتان واحللق والفم واللسان واالسنان والشفتان واحلنك والصلب واحلنك اللني (الغار والطبق) واللهاة واألنف ،وبعض هذه
األعضاء يقوم بدفع تيار النفس ،مثل الرئتني ،وبعضها جيعل احلرف جمهورا أو مهموساً ،مثل :احلبال الصوتية يف احلنجرة))
(د.مبارك ،معجم املصطلحات األلسنية ص  ،206ط1995 ،1/م)
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قد يستمل يف شرحه للمادة املعجمية بعض الشواهد وإن كان قليالً يف هذا اجملال ،وهذا ليس مأخذا عليه ،وإمنا الغاية يف
هكذا معاجم املقاربة بني املصطلح العريب وما يناظره يف الفرنسية واالنكليزية ،ومثال الشواهد(( :مغاالة ،جتاوز :هي استعمال كلمة
خارج نطاق داللتها ،أي :خالفا ملا وضعت له اصال ،كما يف قول الشاعر:
((سأطلب بعد الدار عنكم لتقربوا وتسكب عيناي الدموع لتجمدا)) (العرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث،9- 8:
ط1983 ،1/م).
وقد يكون الشاهد غربيا من أقوال علما الغرب(( ،ظرف) أما العامل اللغوي ل .اتنيري فقد عرف الظرف أبنه الوحدة أو
سلسلة الوحدات اليت تعرب عن الظرف زمن ــمكان ـ ـ ـ اهليئة))( .العرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث ص ،48ط،1/
1983م)
 - 2معجم مصطلحات علم اللغة احلديث:
أ  -املنهج املعتمد يف الرتتيب:
يعد معجم مصطلحات علم اللغة احلديث من املعجمات الثنائية (عريب – انكليزي) ،سار هذا املعجم يف ترتيب مادة
على طريقة اجلمع بني الرتتيب العريب واالنكليزي ،فاجلزء األول من الكتاب يرتب فيه املادة املعجمة ترتيبا ألف ابئيا وفقا للحروف
العربية ،فيبدأ ابهلمزة وينتهي ابلياء ،وبعد االنتهاء من اجلزء األول يذكر قائمة املصادر واملراجع اليت اعتمدت يف بناء هذا املعجم،
وقد شغل اجلزء األول مئة ومخس عشرة صفحة من املعجم ،أما اجلزء الثاين فيعيد فيه ترتيب املادة وفقا للحروف االنكليزي بدأ
ابحلرف) ، (Aوانتهاء ابحلرف ) ،(Zوقد شغل هذا اجلزء مئة وثالث صفحات من املعجم.
ويالحظ أن الرتتيب األلف ابئي مل أيخذ بعني االعتبار أداة التعريف (ال) ،فمثال (االرتفاع) أييت قبل (ارتفاع االسنان)،
املعرف كمعاملة املصطلح الذي ليس به أداة تعريف( .العرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث:
وعلى هذا يعامل املصطلح ّ
املقدمة ،ط1983 ،1/م)
ب – املادة املعجمية
سارت اللجنة املؤلفة هلذا املعجم على عدة معايري يف صناعة املادة املعجمية ،ومن هذه املعايري (العرب ،معجم مصطلحات علم
اللغة احلديث :املقدمة ،.ط1983 ،1/م)

أوال– االقتصار على مقابلة واحدة لكل معىن من معاين املصطلح االجنليزي ما أمكن ذلك.
اثنيا – إعطاء االولوية للمصطلحات العربية املعروفة قدميها وحديثها ،وذلك حنو:

(البدل /عطف البيان( ( appositiveالعرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث :ص ،11ط1983 ،1/م)
(اخلرب يف النحو) ) commentالعرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث :ص ،35ط1983 ،1/م)
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اثلثا – صوغ مصطلحات جديدة عند الضرورة ،وذلك حنو:
التنبري )((accentuationالعرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث ص ،24ط1983 ،1/م)
رابعا – تعريب املصطلح االنكليزي يف حال غياب مقابل عريب دقيق ومناسب له مع شرح موجز لذلك املصطلح ،وذلك حنو:
األكوسيت acoustic
(يتعلق ابلصوت من حيث موجاته املنتشرة ابهلواء) (العرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث ،.7 :ط1983 ،1/م)
خامسا – استبعاد املصطلحات املهجورة وكذلك امساء اللغات.
سادسا – االطراد واالتساق يف استعمال املصطلحات العربية مع مقابالهتا االنكليزية.
أما عالمات الرتقيم فإنه استخدم العالمات اآلتية( .العرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث :املقدمة ،.ط،1/
1983م)

أوال – القوسان اهلالليان :ويشريان إىل ان ما بداخلها هو شرح موجز للمصطلح ،أو مرادف له ،وذلك حنو:

اإلبداع ((اللغوي)(  creativityالعرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث :ص ،1ط1983 ،1/م)
((الدال على فكرة او شيء)(  significantالعرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث :ص ،37ط1983 ،1/م)
اثنيا – اخلط املائل :يشري إىل ان ما بعده بديل للمصطلح األساسي ،وذلك حنو:
(الطبق  /احلنك اللني(  soft palateالعرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث ،57 :ط1983 ،1/م)
(العاملي  /العمومي(  universalالعرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث ،61 :ط1983 ،1/م)
اثلثا – األرقام ( :(..3 – 2 – 1وتشري إىل املعاين املختلفة للمصطلح الواحد ،وذلك حنو:
( – 1بداية املقطع( : onsetالعرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث ص ،11ط1983 ،1/م)
 – 2بداية النطق.
 - 3معجم املصطلحات اللسانية:
أ – املنهج املعتمد يف الرتتيب :
يعد هذا املعجم من املعاجم الثالثية الوضع (انكليزي ـ ـ فرنسي ـ ـ عريب) ،مل يعتمد املؤلف الرتتيب عريب كما هو متعارف
عليه يف بناء املعاجم العربية ،وإمنا جعل األصل فيه إىل الرتتيب االنكليزي ،فقد استعمل احلروف االنكليزية أساسا يف منهجه،
فذكر مجيع املصطلحات اليت تبدأ حبرف ) (Aيف ابب ال ـ) ،(Aوهكذا فعل مع بقية املصطلحات األخرى يف الرتتيب إىل ان
انتهى ابحلرف ) ،(Zوعلل سبب اعتماده الرتتيب االنكليزي أبن هذه اللغة نشأت هبا يف أصل الوضع كثري من املصطلحات
احلديثة( .العرب ،معجم مصطلحات علم اللغة احلديث ،7 :ط1983 ،1/م)
يبدأ ترقيم املعجم من اليسار كما هو معروف يف اللغة االنكليزية ،وينتهي برقم ( ،)406ومن جهة اليمني يبدأ ترقيم جديد
وينتهي برقم ( ،)64ويذكر يف هناية املعجم من جهة اليمني فهارس ابلعربية واالنكليزية والفرنسية ،ورتب املصطلحات العربية يف
الفهرس وفق احلروف االلفبائية ويذكر أمام كل مصطلح رقم الصفحة اليت وقع فيها ،وهكذا فعل مع املصطلحات االنكليزي
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هذا املعجم من املعجمات الثالثية اليت تورد املصطلح االنكليزي كما أسلفنا ،وترتب على أساسه ،مث تثبت ما يقابله
ابلفرنسية والعربية ،وذكر املؤلف أن منهجه امتاز ابجلرأة يف وضع املصطلحات ،إذ إنه مل يتبع طرقا مألوفة يف اجياد األلفاظ
املطلوبة ،فهو مل يركن دائما إىل الشيوع مع انه مبدأ مستحسن يف هذا اجملال؛ ألن هناك ألفاظا شائعا ال تفي ابملراد ،وال حتقق
املقصود ،وذكر أنه توخى النسقية يف وضع املقابالت اليت تتعارض مع مبدأ الشيوع ،وجلأ إىل كثري من املولدات اجلديدة؛ ألن كثريا
من املصطلحات الغربية مل يسبق أن نقلت إىل العربية ،وانفرد املؤلف يف ذلك يف كثري من االحيان (العمري ،معجم املصطلحات
اللسانية:ص ،7دط ،دت) ،وقد كان الفاسي واعيا بطبيعة هذا العمل ،وما يتطلبه هذا اجلهد من اعادة بناء ،واستمرارية يف
التصويب إىل ان يثبت منه ما يثبت عند أهل الصنعة واالختصاص ،ويذبل منه ما يذبل من املفردات فينزاح (العمري ،معجم
املصطلحات اللسانية:ص.)8
ومل يصرح املؤلف يف عدد املصطلحات اليت ضمها معجمه ،ومل يعمد إىل ترقيمها مما جيعل معرفة عدد مصطلحاته امرا
عسريا ،وقد تباينت طريقة املؤلف يف عرض املصطلح فقد يضع شارحة قبل املصطلح ومرة يستغين عن الشارحة ،فمثال ما وضع
قبله شارحه (نربة( ) -accent - accentالعمري ،معجم املصطلحات اللسانية:ص.)190
)ومثال ما مل يضع قبله شارحة َ :ح ْدس) ( intuition intuitionالعمري ،معجم املصطلحات اللسانية ص )15

وقد يضع شارحة أمام املصطلح االنكليزي دون ما يقابله يف العريب والفرنسي ،ومثال ذلك) :صوت مقحم(son .
) soundالعمري ،معجم املصطلحات اللسانية ص.(157
وإذا كان املصطلح االنكليزي يقابله أكثر من مصطلح يف العربية ،فإنه يذكرها ويفرق بينها بفاصلة ،وذلك حنو) َ :م ْزَمن،
فيه زمن( )tense tensedالعمري ،معجم املصطلحات اللسانية.(334
وقد يضع املرادف للمصطلح العريب بني قوسني ،وذلك حنو:
((معجم (قاموس)( ) dictionnaire- dictionaryالعمري ،معجم املصطلحات اللسانية)327:
ويسري املؤلف يف معجمه ) كما هو واضح من خالل االمثلة السابق ( على طريقة عرض املصطلح االنكليزي وما يقابله
ابلفرنسية والعربية ،دون أن يشرح املصطلح أو يوضحه.
 - 4معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية:
أ -املنهج املعتمد يف الرتتيب املعجمي:
اعتمد املؤلف النظام األلف ابئي يف مداخل املعجم ،وهذا بني من ثنااي الفهرست واملادة املعجمية( .معجم املصطلحات
اللغوية احلديثة يف اللغة العربية ،.14 :العدد1977 ،4:م)
ب  -املادة اللغوية يف املعجم:
ضم هذا املعجم ألف ومئتني وواحد من املصطلحات ،وعلى الرغم من تنوع هذه املصطلحات بني جديدها وقدميا إال أن
السيادة والرايدة فيه للجديد من املصطلحات ،ويف مقاربة له فقد ضم بني دفتيه كل املصطلحات العامة واخلاصة (على الرغم من
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ب – املادة املعجمية :
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والفرنسية ،فرتب االنكليزية وفق الرتتيب االنكليزي للحروف ،ورتب املصطلحات الفرنسية وفق الرتتيب الفرنسي للحروف ،وقد
وقع فهرس املصطلحات العربية يف الرتقيم الذي يبدأ من اليمني وينتهي برقم ( ،)64ووقع الفهرس االنكليزي والفرنسي ضمن
الرتقيم الذي يبدأ من اليسار ،والذي ينتهي برقم(406).
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قدم بعضها) اليت مل يسبق استعماهلا من قبل يف العربية ،يف حني أن القدمي منها شرط استعماهلا يف هذا املعجم أن ترتدي ثواب
جديدا من املفهوم اللغوي( .معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية :ص ،13العدد1977 ،4:م)
ومل يركز يف مادته على املصطلحات اليت اشرتك العرب يف ترمجتها على اعتبار االتفاق أو املخالفة ،بل مجع ما كان مشرتكا
وما كان خمتلفا عندهم (معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية :ص ،14العدد)1977 ،4:
وهذا املعجم ثالثي التكوين يف غالبه ،عريب ـ ـ انكليزي ـ ـ فرنسي ،غري أنه يف بعض األحايني قد يقدم املؤلف إىل تثبيت
املصطلح العريب بني قوسني إشارة إىل أن واضعه مل يضع له مقابال أعجمياً ،وذلك إما أنه قد غفل عن ذلك ،أو ألنه ابتدعه
ابتداعاً ،ومثال ذلك( :دراسة األسلوب (علم األسلوب) :إن االهتمام ابلشخص والشخصية يفيد يف جوانب كثرية من الدرس
اللغوي يف دراسة االسلوب أو (علم األسلوب)( .معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية:ص  ،.61العدد،4:
1977م ) وقد يعمد املؤلف برتك فراغ يف املكان املقابل األعجمي خشية اللبس والغموض السيما إذا كان املصطلح املذكور غري
واضح متاماً:
ج ـ ـ التمتمة:
وقد تكون (الالزمة اللغوية) عيباً عضوايً يف النطق كاللثغة أو الفأفأة أو التمتمة ،وقد تكون أمرا آخر يكفي مساعه أو ذكره
لتحديد شخص القائل أو املتحدث عنه) (معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية :ص ،30العدد1977 ،4:م).
ومل يلتزم املؤلف منهجية واحدة يف شرح املادة العلمية فقد يطيل يف تبيان مصطلح ،وقد يقصر يف آخر وكل ذلك حبسب
احلاجة ،فمثال الثاين(( :الربط االستدراكي :وأداته لكن)) (معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية:ص ،68العدد4:
1977م) ،وأما من األول(( :املماثلة :تتأثر األصوات اللغوية بعضها ببعض يف املتصل من الكالم( ))..معجم املصطلحات
اللغوية احلديثة يف اللغة العربية :ص ،169العدد1977 ،4:م) ،مث يستمر يف تبيان هذا املصطلح حىت يصل إىل مخسة عشر
سطراً.
وقد يعمد يف بعض املصطلحات إىل منهج اإلحالة عندما تتشابه املصطلحات أو تتقارب على حنو كبري يف املعىن ،وهو ال
يلتزم إبحالة الالحق إىل السابق بل قد حييل السابق إىل الالحق شرط أن يكون قريبا منه يف الرتتيب األلف ابئي426(( :ـ ـ أسند
(انظر املسند)426 ،ـ ـ اإلسناد (انظر املسند)428 ،ـ ـ املسند))( .معجم املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية،78 :
العدد1977 ،4:م).
 - 5املوجز يف مصطلح اللغوايت:
أ  -ترتيب املادة املعجمية:
املوجز من املعجمات الثالثية البناء (عريب ،انكليزي ،فرنسي) ،مل يزيغ املؤلف عن األسس اليت وضعها يف مقدمة معجمه
فقد بىن املادة العلمية على ركن االختصار ليكون موائما مع الغاية منه ،فقد ـ ـ كما ذكران يف املنهج ـ ـ ـ اعتمد على قصر العبارة دون
إطناب منه ،ولعل بعض املصطلحات يزيد عن كلمتني ،غري أن هذه الزايدة ليست شرحا وإمنا تكملة للمصطلح أو من نظائره يف
العربية.
اعتمد املعجم على تنميط املصطلح وجدولته تسهيالً وتقريباً للمتلقي ،ويبدو أن األصل يف هذا املعجم غريب وليس عريب،
وهذا أحد املآخذ على هذا العمل ،فقد أورد املصطلح العريب من اليسار ،واالنكليزي من اليمني ،مث اعتمد الرتتيب االنكليزي دون
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أي مراعاة للعريب ،وهذا معجم للنشىء العريب ،فكيف ميكن أن يقف أحدهم وحىت املتخصص على املصطلح املراد وهو غري
مرتب ،فصعوبة البحث فيه واضحة للعيان ،وال يبدو سببا مقنعا دفع املؤلف إىل ذلك إال التشبه والتعبد للموائد اللسانية الغربية.

Issue: 1

وابتعد عن املصطلح املستعمل ولو كان تراثيا مشهوراً ،وهذا أمر غريب يتعارض مع مصادر املعجم كما سنرى.

Volume: 4

مل يطل الوقوف على إشكاليات املصطلح العريب ،فقد خال من تعدد االستعماالت ،وما يرافقها من ابتكار مصطلحات
أخرى ،واهلدف من ذلك يف رأي املؤلف عدم االستقرار يف املصطلح العريب ،وابتعاده عن التوحد حتت مظلة اجملاالت اللغوية.
(امطورش ،املوجز يف مصطلح اللغوايت.)2 - 1:
ابتعد عن اجلمل التفسريية الكثرية االستعمال يف الكتاابت العربية ،فاملصطلح عنده مجلة ال تتجاوز ثالث كلمات يف
جمملها .
استدعى بعض الوسائل التوضيحية والتفسريية اليت هتدف أيضا إىل الوقوف على تنويع اجملاالت اليت يستعمل فيها
املصطلح ،ومن هذه الوسائل الرموز :مثل (ل ،ن ع ،ن غ ،م ل ،ل ح) ومقصود هذه الرموز حبسب املؤلف :لسانيات ،حنو
عريب ،حنو غريب ،منطق لغوي ،لسانيات حاسوبية (امطورش ،املوجز يف مصطلح اللغوايت ،)2 :وهكذا ،ويبدو أن استعماله
للرموز هبذه الكيفية تتفق مع الغاية من عمله ،ومثال استعماله للرموز :
((منصوب ـ ـ ن ـ ـ ع)) (امطورش ،املوجز يف مصطلح اللغوايت :ص ،)18و((أعراض ـ ـ م ـ ـ ـ ل )) (امطورش ،املوجز يف مصطلح
اللغوايت ص ،)4و((العامل ـ ن ـ ـ ع)) (امطورش ،) ،و((انتصام ـ ل )) (امطورش ،املوجز يف مصطلح اللغوايت :ص.)5
قد يستعمل املؤلف الشارحة يف بعض املصطلحات والسيما اليت ترتبط فيما بينها خبيط تضارعي دقيق ،مثال ذلك:
((زائد /ملحق /حلاق )) (امطورش ،املوجز يف مصطلح اللغوايت ص(( ،)14معىن عادي /إدراج)) (امطورش ،املوجز يف مصطلح
اللغوايت :ص(( ،)26مفعول /مبين للمجهول /صيغة القابلية)) (امطورش ،املوجز يف مصطلح اللغوايت :ص.)97
اخلامتة:
بعد االنتهاء من هذا البحث الوجيز حبمد هللا توفيقه آن يل أن أدون اهم ما نتج عنه من نتائج:
 اختلفت هذه املعاجم يف وضعها فبعضها ثنائي وذلك كمعجم مصطلحات علم اللغة احلديث ،وبعضها ثالثي وذلككمعجم املصطلحات االلسنية ،ومعجم املصطلحات اللسانية ،ومعجم املصطلحات اللغوية احلديثة ،واملوجز يف مصطلح
اللغوايت.
 بعض املعاجم اللسانية يعتمد األحرف العربية يف ترتيب املادة املعجمية وذلك كمعجم املصطلحات اللغوية احلديثة،وبعضها يرتب املادة وفقا لألحرف االنكليزية وذلك كمعجم املصطلحات األلسنية ،ومعجم املصطلحات اللسانية،
واملوجز يف مصطلح اللغوايت ،وبعضها جيمع بني الطريقتني يف الرتتيب وذلك كمعجم مصطلحات علم اللغة احلديث.
 بعض املعاجم تكتفي بذكر املصطلح االنكليزي والفرنسي وما يقابله يف العربية وذلك كمعجم املصطلحات اللسانية،واملوجز ،وبعضها يشرح املصطلح شرحاً طويالً او قصرياً وذلك كمعجم املصطلحات األلسنية ،ومعجم املصطلحات
اللغوية احلديثة ،وبعضها يكتفي بعرض املصطلح وما يقابله وال يشرح إال يف حال تعريب املصطلح اإلنكليزي الذي ال
مقابل له يف العربية وذلك كمعجم مصطلحات علم اللغة احلديث.
 -قد هتتم بعض املعاجم إبيراد الشواهد يف شرح املصطلح اللساين كما جاء ذلك يف معجم املصطلحات األلسنية.
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 أعطت بعض املعاجم األولوية للمصطلحات العربية قدميها وحديثها؛ وذلك كمعجم مصطلحات علم اللغة احلديث،وذهبت بعض املعاجم إىل تفضيل املصطلحات املولدة كما هو احلال يف معجم املصطلحات اللسانية ،ومعجم
املصطلحات اللغوية احلديثة يف اللغة العربية ،واملوجز.
 -استعملت املعاجم اللسانية بعض عالمات الرتقيم كوسيلة لتنظيم املادة املعجمية.
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