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أستاذ مساعد ـ ـ قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة احلكيم السبزواري
(تاريخ االستالم 4144/1/46 :؛ تاريخ القبول)4141/1/62 :

ملخّص املقال
لقد حاول العرب واإليرانيون منذ األزمان القدمية تأليف املعاجم والقواميس ،فألَف العرب معاجم فارسية-
عربية ،وألَف اإليرانيون كذلك مثلها عربية  -فارسية ،أو ترمجوا بعضها إىل بعض.
عملية االمتزاج بني الفارسية والعربية بدأت قبل اإلسالم واتّسعت بعد اإلسالم بسبب دخول إيران يف اإلسالم،
ودخول الفرس يف البلدان العربية ،وهذا التمازج بني العرب واإليرانيني أدّى إىل مصاهرات لغوية وأدبية بني اللغتني.
وكانت إحدى نتائجها ،التبادل اللغوي بني العربية والفارسية ،مث بعد اتّساع مدى هذه املفردات ،مالت كلتا اللغتني إىل
كتابة املعاجم الثنائية اللغة.
ظهرت املعاجم الثنائية وتطوّرت شيئاً فشيئاً حتّى وصلت إىل عصرنا الراهن ،واآلن بني أيدينا معاجم متطوّرة
وحديثة ،ولكن رغم هذا التطور والتقدم ،ال تلبّي املعاجم املوجودة حاجاتنا اللغوية كلها ،بل هناك إشكاليات ونواقص
فيها ،منها :أوالً :املعاجم املوجودة ليست شاملة وجامعة لكثرة املصطلحات القدمية واحلديثة؛ ثانياً :عدم التحديث
والتجديد وعدم االشتمال على املصطلحات اجلديدة الداخلة يف اللغة؛ واألخري أهنا ليست متجانسة ومتالزمة بالتقنية
واحلاسوبات.

الكلمات الرئيسة
املعاجم الثنائية ،اللغة العربية والفارسية ،التطور ،اإلشكاليات ،العالج.
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مقدمة
بدايةً البد لنا أن نذكر أنّ التواصل بني الشعوب القاطنة يف فارس واجلزيرة العربية
وبالد الرافدين ،مل ينقطع أبداً منذ بداية التاريخ ،بل إن التكامل بني مجيع القبائل القاطنة
أو ما يسميه املؤرخون
فيها كان كبرياً ،وإنه قد اشتد وتوثق بعد بعثة الرسول حممد
احلضارة اإلسالمية.
وإن فشل اجليش اإليراين أمام معسكر اإلسالم والذي أدى إىل سقوط االمرباطورية
الساسانية ،كان منطلقاً لالختالط الفكري والثقايف بني الشعبني ،ومل يفعل السيف ولن يفعل
هذا الدمج ،لوال قناعة بسيادة األخرى قيمة وثقافة (مروة ،4112 ،ص.)61
إن انضواء إيران حتت لواء اإلسالم وحتررها من العهد الساساين الذي اتسم بالظلم
واإلرهاب ،وحتول هذه البالد العريضة الواسعة إىل عبادة اهلل ،قد فجر يف اإليرانيني طاقات
علمية وفكرية هائلة ،ووجدوا أنفسهم منجذبني إىل هذا الدين اجلديد ،فأقبلوا عليه بشوق
وهلفة ،وشعروا بأنه الفجر الذي كانوا ينتظرون طلوعه واألمل الذي حيقق طموحاهتم يف
حياة حرة كرمية .وكان هتافتهم على تعلّم العربية والقرآن بشكل مثري لالنتباه ،حىت أصبح
الكثري من اإليرانيني من كبار علماء العربية واألدب العريب والفقه والتفسري.

دخول املفردات العربية يف الفارسية
وكان من نتيجة اعتناق اإليرانيني لإلسالم أن أقصيت الفارسية البهلوية املعقدة،
وظهرت إىل الوجود لغة جديدة متأثرة بالعربية واإلسالم وحتمل الكثري من املفردات العربية
واملصطلحات اإلسالمية ،وهي اللغة الدرية .وقد دخلت تلك املفردات العربية بشكل تدرجيي،
سيما وإن اللغة القدميه كانت عاجزة عن تلبية احلاجات اجلديدة اليت ولدت بفعل اإلسالم،
وقاصرة عن التعبري عن األفكار املستمدة من هذا الدين اإلهلي .وقد منت الفارسية نتيجة
لذلك وأصبحت عاملية« .فالعربية قد أغنت الفارسية إغناء كثرياً مما جعلتها قادرة على
إنشاء أدب متفتح وخصوصاً يف الشعر .فقد بلغ الشعر الفارسي أوج مجاله وروعته يف أواخر
القرون الوسطى» (مطهري ،4112 ،ص.)424
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دخول املفردات الفارسية يف العربية
نستنبط من دراسة الكتب العربية والفارسية أن بعض املفردات الفارسية قد دخل
العربية قبل اإلسالم مبئات السنني ،لكن يصعب تشخيص هذه املفردات وذلك للتغيريات
الكبرية اليت طرأت على الفارسية .وكمثال على صعوبة ذلك التشخيص ،يضرب هبرام فره
وشي أستاذ اللغات القدمية يف جامعة طهران مثاالً على ذلك ،فيقول إن كلمة «ناهد» اليت
تعين اليوم بالعربية «الفتاة الكاعب» ،جندها تعطي املعىن نفسه يف كتاب اإليرانيني القدماء
أي «االفستا» (العلوي ،6242 ،ص.)61
وميكننا القول بأن العامل الرئيسي يف دخول املفردات الفارسية إىل العربية هو العالقات
الثقافية والعلمية اليت تربط الشعب اإليراين بالشعوب العربية؛ على سبيل املثال هناك
مستشفى أثري بدمشق يسمى «بيمارستان نور الدين» ،أسسه وليد بن عبد امللك اخلليفة
األموي سنة  12للهجرة.
فاستخدام لفظة بيمارستان الفارسية رغم وجود كلمة مستشفى ،إمنا هو دليل بارز على
أن علم الطب ومصطلحاته دخلت البلدان العربية من إيران مباشرة أو غري مباشرة كما
دخلتها من اليونان أيضاً.
ويبدي أدي شري (رئيس أساقفة الكنائس الكلدانية) يف كتابة «األلفاظ الفارسية املعربة»
دهشته لنفوذ الفارسية إىل هذا احلد يف اللغة العربية ،رغم أن الفارسية من فصيلة اللغات
اآلرية ،يف حني مل تؤثر يف العربية لغات سامية من فصيلة العربية نفسها كالسريانية والرومية
والقبطية واحلبشية .واالرتباط اللغوي كما نعرف بني اللغات ذات األصل الواحد أسهل من
اللغات ذات األصول البعيدة.

التبادل اللغوي بني العرب والفرس
حبكم اجلوار اجلغرايف بني العرب واإليرانيني ،مل تكن إيران لتنتظر جميء اإلسالم
لتتأثر وتؤثر يف جرياهنا العرب .صحيح أن العالقات العربية الفارسية قد نضجت واكتملت
وبلغت األوج بدخول اإلسالم إىل إيران.
لقد كانت اللغة الفارسية أول لغة أجنبية عرفها عرب اجلزيرة منذ فجر التاريخ ،وهكذا
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نرى أن العالقات اللغوية بني العرب والفرس أقدم كثرياً مما يظن كثري من الدارسني،
فأحاديث (رستم وإسفنديار) وهتاويل الفرس وأساطريهم القدمية وأغانيهم وأمسارهم
كانت معروفة لدى العريب ،يتناولوهنا يف أوقات هلوهم وفراغهم ،وأن ملوك فارس كانوا
حيرصون على العالقات العربية الفارسية أشد احلرص.
كانت اللغة أهم األشياء اليت تبادهلا العرب والفرس ،فقد كان بعض جتار العرب يقضي
جل وقت فراغه بعد أن يفرغ من مشاغل البيع والشراء وعقد الصفقات يف االستماع إىل
أقاصيص الفرس ونوادرهم وأحاديثهم وأساطريهم ،فإذا عاد هذا التاجر أو مجاعة التجار
إىل قبائلهم حدث مبا مسع وحفظ ورأى واستوعب من أحاديث القوم ،وكما نعلم فاألدب
الشفهي سريع الذيوع واالنتشار بني الناس.
والعرب يستخدمون مجيعاً مفردات فارسية بشكل يومي وهم ال يعرفون ذلك ،فلقد حصلت
تلك املفردات على اجلنسية العربية منذ أمد بعيد ،منها( :التميس) مبعين التميز [النظيف]،
الطرشي ،الطازج ،الدروازة ،الدوالب مبعىن الشقني ،الدريشة تعين النافذة ،متاشا و. ...
على أي حال ،كما أنّ كلمات فارسية عديدة دخلت العربية ،دخلت لغات عربية كثىرة يف
اللغة الفارسية أيضاً وهذا التمازج أدّى إىل كتابة معاجم تشتمل على هذه املصطلحات
لتسهيل الترمجة ونقل الغرض ،وأما اآلن نسأل ما هو "املعجم"؟

تعريف املعجم
كتاب يضمّ أكرب عدد من مفردات اللغة ،مقرونة بشرحها وتفسري معانيها ،على أن تكون
املواد مرتبة ترتيباً خاصاً ،إما على حروف اهلجاء أو املوضوع.
أخذت لفظة معجم من عبارة «حروف املعجم» اليت عرفت هبا حروف اهلجاء ،وهي
احلروف اليت تتميز عن سواها بالنقط (الشلقاين ،4124 ،صص 1و .)1وبعد ذلك أطلقت هذه
اللفظة على الكتب اللغوية اليت تعاجل األلفاظ.
فاملعجم أو القاموس هو:
 -4مرجع يشتمل على مفردات لغة ما مرتبة عادة ترتيباً هجائياً ،مع تعريف كل منها
وذكر معلومات عنها من صيغ واشتقاق ومعان واستعماالت خمتلفة.
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 -6مرجع به قائمة مرتبة ترتيباً هجائياً ملصطلحات موضوع أو علم معني ،مع ذكر
معانيها وتطبيقاهتا املختلفة.
 -4مرجع به مفردات لغة ما مرتبة ترتيباً هجائياً ومترمجة إىل لغة أو لغات أخر
(املهندس ،6242 ،ص.)42
تنقسم املعاجم إىل نوعني :معاجم األلفاظ (اجملنّسة) ومعاجم املعاين (املبوبّة).
وقد يُطلق على هذا النوع من كتب اللغة ،اسم القاموس وهو اسم أطلقه الفريوزآبادي
على معجمه (القاموس احمليط) ،قاصداً به «البحر احمليط باللغة» (نصار ،4121 ،ص.)2

نشأة املعاجم العربية والفارسية
قد مجع أول معجم فارسي ،قبل ظهور اإلسالم ،بأيدي اإليرانيني املقيمني يف اهلند .وبعد
اإلسالم ،قد كتب املعجم األول بيد "أسدي الطوسي" باسم "لغت فرس" ،على أساس احلرف
األخري من املفردات .والسبب يف هذا الترتيب ،هو رفع حاجة شعراء ،الذين كانوا يواجهون قلة
القوايف .واآلن يوجد حوايل ثالمثائة معجم خمتلف يف لغة الفرس.
وأما يف اللغة العربية ،كان اهلاجس األول لالهتمام باملفردات العربية ومجعها وتصنيفها،
هو معرفة مفردات القرآن الكرمي ،وقد اهتم العرب واإليرانيون منذ النصف األول من القرن
الثاين اهلجري بتدوين غريب القرآن (نصار ،4121 ،ص .)41ومثلما صنفوا يف غريب القرآن
ومعاين مفرداته ،صنفوا يف غريب احلديث النبوي الشريف أيضاً.
ومن الواضح أن هؤالء املعجميني قصدوا حفظ أصول اللغة العربية ،لغة القرآن الكرمي
واحلديث النبوي الشريف ،إذ عليها مدار أحكام الكتاب العزيز والسنة النبوية .ومل يكن من
أهدافهم تسجيل ألفاظ احلياة العامة يف احلواضر واألرياف والبادية .وإذا وجدت يف
املعجمات القدمية مفردات يف هذا اجملال فهي قاصرة عن الشمول واالستقصاء ،وقد تأ ،
على قلتها ،غامضة وغري دقيقة التعريف ،والسيما عندما تتناول النبات واحليوان واألشياء
املادية .وإن عدم تدوين املعجمات ملفردات احلياة العامة ،مل مينع استعماهلا يف كتب األدوية
والصيدلة والطب وكتب الرحالت وكتب األدب ،كما جند يف خبالء اجلاحظ وكتب احلسبة
والفقه ..والنوازل ..إخل.
فاختالط الشعوب واللغات املختلفة وانصهارها يف بوتقة احلضارة اإلسالمية ،قد أوجد
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ألفاظاً خمتلفة ملدلوالت احلياة العامة ،فيما نطلق عليه أدب احلواس ،يف خمتلف األقطار
والبيئات(موقع جممع اللغة العربية األردين).
وهكذا بدأت حركة التأليف املعجمية واتسعت ،وظهرت معاجم خاصة بالنباتات واحليوانات،
وأخرى ختص البلدان واألماكن األعالم ،مثل :معجم البلدان ،ومعجم األدباء لياقوت احلموي.
واهتموا أيضاً بالصفات واألفعال ،ووضعوا كتباً فيها .حىت إن ظهرت يف القرن الثاين من اهلجرة
أول دراسة معجمية عن املفردات العربية ،وهي كتاب العني للخليل ابن أمحد الفراهيدي (املتوىف
عام  421هـ) ،وتلته معاجم اللغة ...ويف العصر احلديث ،ظهرت معاجم لغوية عديدة ،مثل:
«املعجم الكامل ،والوسيط واملوجز» ،أصدرها جممع اللغة العربية يف القاهرة ،مث كتاب أقرب
املوارد لسعيد اخلوري الشرتوين ،وقد طبع يف قم باألفسيت عام 4124ه .واملنجد يف اللغة للويس
معلوف ،ومنجد الطالب ،ومعجم الروس ،ومعجم الرائد .وقد ترمجت هذه املعاجم الثالثة األخرية
إىل اللغة الفارسية ،كذلك القاموس العصري تأليف إلياس انطوان إلياس الذي ترمجه إىل
الفارسية سيد مصطفى طباطبائي ،وقاموس املصطلحات السياسية ،تأليف مجال بركات الذي
والدكتور صادق آئينه وند ،وقاموس املصطلحات
ترمجه إىل الفارسية الدكتور فريوز
الفارسية والعربية ،وأخرياً صدر معجم املصطلحات املعاصرة «

اصطالحات معاصر»

تأليف جنفعلي مريزائي وتدقيق األستاذين ياسني صلوا والدكتور سيد أمحد إمام زاده ،مث
جتدر اإلشارة هنا إىل كتاب جممع اللغات الذي يتناول املصطلحات احلديثة يف االقتصاد ،ألفه
جروان سابق باللغات الثالث العربية واالجنليزية والفرنسية ،وقد ترمجه الدكتور آية اهلل زاده
شريازي والدكتور آذرتاش آذرنوش إىل الفارسية .وأخرياً ال ننسى أن نذكر معجمني مهمني صنِّفا
يف إيران باللغتني العربية والفارسية مها :منتهى األرب يف لغات العرب ،تأليف عبد الرحيم صفي
جامع» ،تأليف أمحد سيّاح الذي صدر سنة 4442هـ.ش
بور ،والثاين القاموس اجلامع «
يف طهران أي بعد سنة واحدة من صدور منتهى األرب (شكيب أنصاري ، 6226 ،ص .)641
خيتلف هذا النوع عن املعاجم أحادية اللغة كثرياً؛ وذلك ألن اهلدف من الثنائية هو
الترمجة ،حينما يريد مستخدم هذه املعاجم مثالً أن يترجم إىل لغته ،فهو حيتاج إىل معاين
الكلمات اليت يريد الترمجة عنها.
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إشكاليات استخدام املعاجم العربية -الفارسية
الشخص الذي يريد استخدام املعجم ليترجم من لغة إىل لغة أجنبية ،فإنه يواجه مشاكل
عدة يف استخدام املعاجم ثنائية اللغة وأوىل هذه املشاكل هي:
 -4إنه جيب على املستخدم أن خيتار من بني الكلمات املعطاة كمقابل للكلمة املراد
ترمجتها الكلمة اليت تتناسب مع السياق (املعاجم ثنائية اللغة ال تعطي فرقاً قاطعاً بني املعىن
الداليل والسياق) وإذا مل تعطي هذه املعاجم املعلومات عن الفرق بني هذه التراجم ،فإن
املترجم قد ال يكون قادرا على أن يفرق بني تلك الكلمات (املعاجم ثنائية اللغة ال تعطي
معلومات إضافية).
 -6املشكلة الثانية هي عدم حتديد السياق الذي ميكن أن تستخدم فيه الكلمة.
 -4املشكلة الثالثة هي أن تراجم الكلمات ال تطابق داللياً الكلمات املترمجة تطابقاً كامالً،
ولكن املشكلة هي أن املترمجني يتوقعون عادةً أن جيدوا مطلبهم يف تلك املعاين إلجياد املقابل
الذي يتطابق متاماً مع الكلمة املراد ترمجتها .إذن كلما خنتار املقابل أو الترمجة الصحيحة
للكلمة ،البد من حتديد موقع الكلمة السياقي ووظيفتها الداللية واألسلوبية والتركيبية...
 -1وأخرياً ،إن املعاجم ثنائية اللغة تفتقر إىل األمثلة وحىت بعض األمثلة القليلة اليت
توجد يف املعاجم ثنائية اللغة فإهنا ال تكون مجلة كاملة ،وإمنا يستخدمون يف معظم األحيان
شبه اجلملة (الدرسوين ،6242 ،ص.)446

إشكاليات املعاجم العربية -الفارسية يف إيران
جدير بالذكر أنّ املعاجم العربية والفارسية يف إيران تعاين من هذه املشاكل:





عدم الشمول :ال يوجد يف اجلامعات اإليرانية معجم شامل يلبّي حاجات الطالب
كلها ،بل هناك معجم خيتص باملصطلحات القدمية وهناك معجم آخر وهو يتعلق
باملفردات احلديثة وكالمها ناقصان أيضاً.
عدم التخصيص بالعلوم املختلفة :عدد املعاجم اليت ختتص بالعلوم اخلاصة
كالكيمياء والفيزياء و ...قليلة جدّاً.
عدم التحديث :اللغة ظاهرة حية تدخل فيها مصطلحات جديدة وخترج منها
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املفردات البالية ،إذن املعجم حيتاج اىل التجديد والتحديث ولكن هذا األمر ال
يوجد يف بلدنا إيران وبل يف البلدان العربية ،حينما الوضع يف اللغة االجنليزية
ليس هكذا ،ومؤسسة «أكسفورد» جتدّد معجمها كل سنة.
عدم التالزم بالتقنية :من عوائق تعليم اللغة العربية لإليرانيني وتعليم اللغة الفارسية
للعرب ،عدم وجود معجم الكتروين شامل عريب -فارسي وفارسي -عريب.

واآلن وبعد التعرف على مشاكل املعاجم الثنائية ،يُطرح هذا السؤال؛ ما هي املعايري القياسية
الالزمة يف صناعة املعاجم الثنائية؟

املعايري القياسية الالزمة يف صناعة املعاجم الثنائية
املعجم الثنائي يف هذا املقال هو املعجم الذي تكون لغة مداخله ،مثالً العربية ولغة شرحه
الفارسية ،أو عكسه ومبا أن هذه املعاجم تصنع خلدمة املستخدمني الذين يريدون فهم
النصوص العربية ،عليها االلتزام باملعايري التالية:
 -4أن تُكتب لغرض خاص:
يعين ألي شيء تكتب وملن ،البد أن حيدّده املؤلف قبل بدء تأليفه ،وذلك ألن اهلدف هو
الذي سوف يرشد املؤلف إىل االجتاه الصحيح يف صناعة املعجم.
 -6أن جتمع املواد املعجمية عن طريق أخذها مباشرة من أفواه العرب ،وال من الصحف أو
من الكتب العلمية أو من الكتب الدينية أو من الدوريات العلمية أو من املعاجم العربية األحادية.
 -4التزويد باملعلومات الفونولوجية:
وضع احلركات يف مجيع مداخل املعجم وبالذات يف عني الفعل املاضي واملضارع .املعاجم
اإلجنليزية اليت ختتلف فيها أشكال الكلمات والنطق هبا ،تستعني بطريقة معينة يف النطق
بالكلمات وذلك يتم عن طريقة إعادة كتابة الكلمات مقسمة حسب مقاطعها .ويف املعجم
العرىب استخدام الرموز الصوتية أسهل بكثري من استخدامها يف اللغة االجنليزية (بشيوين،
 ،6221صص.)421-422
 -1ترتيب املداخل واتقان املؤلف للصرف العريب:
إن ترتيب املداخل يف احلقيقة ليس أمرا يسرياً ،ويتطلب إتقان املؤلف للصرف العريب
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بصفة شاملة ،حبيث يعدّ ذلك أمراً هاماً للغاية لتصنيف الكلمات وترتيبها يف املعاجم
(احلماش ،4114 ،ص .)12فمن األفضل أن يبني املؤلف نوع ترتيب املداخل يف مقدمة املعجم،
هل يتم ترتيب مداخل املعجم وفقاً جلذور الكلمة أو وفقا لنطق الكلمة؟ وباإلضافة إىل ذلك
فينبغي أن يورد يف املعجم مجيع الصيغ الصرفية من الفعل املاضي والفعل املضارع واألمر
واملصدر واملصدر امليمي واسم الفاعل واسم املفعول واسم املكان واسم الزمان واسم اآللة.
 -1احلركات اإلعرابية وإتقان النحو:
فالبد أن تزوّد املعاجم بعالمات اإلعراب (رفع ،نصب ،جر ،جزم) وفقاً للحاالت اإلعرابية
لكل كلمة ،لكي يكون إعراب أواخر كل كلمة واضحة .وتعيني احلاالت اإلعرابية يتطلب إتقان
املؤلف النحو العريب .وإال فال ميكن أن يقدر املؤلف على تعيني احلاالت اإلعرابية ،وبالتايل
يؤثر ذلك يف عدم انتظامها ،يف حني أن التعرف على حركات احلروف قبل احلرف األخري من
كل كلمة يتطلب إتقان املؤلف الصرف العريب.
 -2املختصرات بني القوسني بعد كل مدخل:
ينبغي أن يقدم خمتصر بني القوسني بعد كل مدخل ،سواء كان مدخالً رئيساً أو مدخ ً
ال
فرعياً ،وذلك لتوضيح أنواع الصيغ الصرفية اليت تندرج حتت ذلك املدخل من الفعل املاضي
والفعل املضارع واألمر واملصدر واملصدر امليمي واسم الفاعل واسم املفعول واسم املكان
واسم الزمان واسم اآللة واملفرد واجلمع واسم التفضيل وصيغة املبالغة ،وهلم جرا.
 -2الشواهد التوضيحية:
ينبغي أ ن يكون شرح كل مدخل يف املعجم العريب الفارسي واضحاً كل الوضوح ،وللتوصل
إىل ذلك فمن الضروري أن يزود شرح كل مدخل بالشواهد التوضيحية ،وهي اآليات القرآنية
واألحاديث النبوية والشعر واألمثال والتعبريات االصطالحية والعبارات اليت اصطنعها املؤلف
واملعلومات املوسوعية والرسوم.
 -1املعلومات املوسوعية:
واملعلومات املوسوعية يف املعاجم العربية الفارسية تتكون من مجيع أمساء اهلل احلسىن
وأمساء املالئكة الذين جيب اإلميان هبم وأمساء األنبياء واملرسلني الذين جيب اإلميان هبم
وأصحابه وعلماء املذاهب ورؤساء الدول العربية
والكتب السماوية وآل النيب حممد
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واإلسالمية وملوكها وأمساء الدول العربية واإلسالمية وعواصمها وأعالم الدول العربية
واإلسالمية وأمساء األدباء الكبار يف الدول العربية واإلسالمية وأعماهلم األدبية وهلمّ جرا.
ومن هنا نعرف أن مؤلف املعجم مطالب بأن يكون له آفاق واسعة ليستطيع بذلك أن يقدم
مجيع املعلومات املوسوعية بشكل جديد (الطعمة ،4114 ،ص.)14
جدير بالذكر أنّ شأن معاجم األعالم قد خيتلف عن معاجم اللغة ،وهي ختتص بذكر
األعالم اإلنسانية واجلغرافية.
 -1الرسوم التوضيحية:
من الضروري أن يورد كل معجم الرسوم التوضيحية ،وذلك للمعامل احلضارية اهلامة يف العامل
العريب واإلسالمي أو األشياء احلسية اهلامة اليت ينبغي إيرادها يف املعجم (القامسي،4114 ،
ص )624وذلك ألهنا تفيد يف توضيح املعامل احلضارية اهلامة واألشياء احلسية اهلامة اليت
ال توجد ىف إيران على سبيل املثال :برج الرياض ،وبئر زمزم ،واجلمرات يف السعودية،
واألهرام يف القاهرة .وتوضع الرسوم التوضيحية جبانب مدخل .وإذا أمكن أن تقدم الرسوم
التوضيحية ملونة لكي تكون مجيع تفاصيلها واضحة كل الوضوح .ومن مث ميكن أن تقول أن
ما ورد يف تعبري "إن الرسوم التوضيحية أكثر فعالية من ألف كلمة يف توضيح معاين الكلمات"
صحيح.
 -42املعلومات النحوية والصرفية:
املعلومات النحوية مطلوبة يف تعيني العالمات اإلعرابية لكل كلمة وضعها املؤلف يف العبارات
أو يف اجلمل (الرفع مع مجيع عالماته ،والنصب مع مجيع عالماته ،واخلفض مع مجيع
عالماته ،واجلزم مع مجيع عالماته) .وينبغي أن يتقن مؤلف املعجم النحو العريب إتقاناً ،لكي
يقدر على تعني العالمات اإلعرابية يف مجيع العبارات واجلمل اليت وضعها .ومن املستحسن أن
يقدم املؤلف القواعد النحوية يف مقدمة املعجم وأيضاً يوردها خالل املداخل .يصنف مجيع
الصيغ الصرفية للمداخل حسب أنواعها ،حبيث يوضع بعد كل نوع خمتصر بني القوسني.
 -44يرى املعجميون أن مقدمة املعجم أمر ضروري إيراده يف املعجم ،وذلك ألنّ
املعلومات اليت حتتويها متعلقة بشكل مباشر مبا يف املعجم من العدد الكلي للمداخل ،ونوع
لغة املعجم ،وترتيب املداخل ،والترتيب الداخلي وشرح املعاين.
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املعلومات اليت حتتويها مقدمة املعجم كما يقترحها أمحد عمر خمتار (عمر ،4111 ،ص)421

وعلي القامسي (القامسي ،4114 ،ص )411كما يلي :اسم املؤلف ،وخلفية تأليف املعجم ،وطريقة
مجع املواد املعجمية ،واختيار املداخل وترتيبها ،ووضع احلركات يف مجيع حروف املداخل،
وشرح املعاين ،والشواهد التوضيحية (اآليات القرآنية واألحاديث النبوية والشعر واألمثال
والعبارات) والتعبريات االصطالحية ،ومزايا املعجم ،ومواصفات املعجم ،مستعملو املعجم،
ودليل استعمال املعجم ،والرموز واملختصرات ،واملراجع واملصادر ،والقواعد الصرفية والنحوية،
وعدد املداخل والكلمات املعربة ،واملعلومات املوسوعية ،وحملة خاطفة عن تاريخ اللغة العربية.
هذه هي بعض ميزات املعاجم النموذجية ولكن ال ننسى دور التكنولوجيا يف ترقية مستوى
املعاجم؛ إذ ميكننا تسهيل استخدامها بسهولة أكثر.

املعاجم والتقنية
هناك إشكالية يف توافق املعجم العريب مع التطور العلمي والتكنولوجي احلاصل والفراغ
املوجود حالياً بأغلب املعاجم يف تفسري املصطلحات احلديثة ،على سبيل املثال :ليس هناك
موسوعة صوتية عربية تأ لسد الفراغ الرهيب الذي يعرفه عامل املعجم املتخصص ،وليس
هناك معجم شامل تطرّق إىل حتديد ماهية وتاريخ املعاجم املتخصصة ،والتأليف يف خمتلف
التخصصات العلمية واألدبية والفيزيائية وغريها؛ ألن املصطلح أصبح مهماً ومشتركاً بني كل
العلوم اليت تطرح يف كل جمال منها إشكالية املصطلح مهما كان التخصص علمياً أم تقنياً،
آلية صناعة املصطلح ،حىت تكون صناعته سليمة ،يف الوقت الذي جاء فيه املعجم ليسدّ فراغ
تطور سريع يولد معاين ومصطلحات جديدة مبهمة وغري واضحة ،معطياً أمثلة تتعلق بكل ما
جاء به احلديث عن أنفلونزا اخلنازير واالحتباس احلراري ،باإلضافة إىل مصطلحات ختص
اآلليات الدقيقة والرفيعة خاصة يف اجملال التكنولوجي.
فالقواميس املتخصصة مل تستوعب بعد كل تلك املصطلحات اجلديدة اليت مل يتم تعريفها
وحتديدها كما جيب ،مما يقود إىل احلديث عن غياب حاد للمعاجم املتخصصة سواء يف
الفيزياء أو غريها ،موضّحاً أن املقصود باملعجم املتخصص هو أن جند ما يقابل املصطلح ،مع
حتديد رؤية علمية له ،تكون دقيقة وعصرية ،وهلذا يأ امللتقّى من أجل أن ميأل هذا الفراغ.
ويف سياق متصل ،كشف ذات املتدخل أن هذا اللقاء يندرج يف إطار مشروع موسوعة
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صوتية عربية ،واليت ستمكن من تطوير معارف وخربات القائمني عليها ،كما يأ يف سياق
احلركية العلمية ملخرب اللغة العربية وآداهبا يف صريورة مشاريعه العلمية ،وأيضا ملعاجلة
إشكالية صناعة املعاجم املتخصصة اليت قل االهتمام هبا ،سواء على مستوى عامل التأليف أو
على مستوى الطلبة يف دراساهتم العليا ويف شهاداهتم .فالبحث املعجمي التطبيقي قليل إذا ما
قيس مع حبوث أخرى ،كما يصب مع مشروع املخرب ،وهو إجناز موسوعة الصوتيات العربية
احلديثة والذي يتطلب اجتماع خنبة الباحثني يف العامل العريب (العاقل ،6242 ،ص.)44

ضرورة حتديث املعاجم
« ال خيتلف علماء اللغة وحمبوها على أن معاجم اللغة العربية كثرية ،وشاملة ،وواسعة
أيضاً .وتضم كل شاردة واردة من كلمات اللغة العربية حىت وقت قريب ...ولكن التطورات
احلديثة اليت شهدهتا البشرية يف القرن املاضي يف شىت األصعدة أوجدت مصطلحات حديثة
ومفردات علمية ،وثقافية ،واقتصادية ،وعسكرية ...مل تعد موجودة يف معاجم اللغة...لذلك ما
علينا سوى إجادة استخدامها عرب إجياد معجم إلكتروين للغة العربية ،يكون شامالً ومتوفراً
دائماً جلميع املعلمني ،ولكل الناطقني باللغة العربية.
إن املعجم الذي حنن حباجة إليه يتضمن ما يلي:
أوالً :إمكانية البحث عن الكلمة كما هي ،دون العودة إىل أي أصل هلا فإذا كتب الطالب
مثال كلمة( :مكتوب) مث نقر على زر البحث جيب أن جيد أمامه ما يلي:
أ .معىن كلمة مكتوب
ب .زر صو جبانب الكلمة يتيح له مساع لفظها الصحيح بعد النقر عليه
ج .توضيح لألحرف املستخدمة يف كتابة الكلمة (م ك ت و ب) وإن كان مثة حرف
مشدّد يتم ذكره مرتني
د .يتم التوضيح إن كانت الكلمة قدمية وال تستخدم حديثاً أو حديثة النشأة ،أو قدمية
واستخدامها ما زال جارياً ،فمثال (هزبر) تعين أسداً ،لكنها غري مستخدمة حالياً إال ما ندر
هـ .أن يتم حتديد نوع الكلمة إن كانت فاعالً ،أو امساً ،أو مصدراً...
بعد هذا التوضيح ميكن أن يوجد أسفل الصفحة رابط كالتايل (ملزيد من املعلومات لكلمات
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مشاهبة انقر هنا) وبعد النقر ينتقل القارئ إىل صفحة مع جدول كامل يضم كل الكلمات
املأخوذة من الفعل كتب مع حركاهتا وحروفها ،ومعانيها وتسجيالً بلفظها كما أشرنا له سابقاً.
(أ) الكلمة مع حركاهتا (ب) حروفها (ج) نوع الكلمة (د) قدمية أو حديثة (ه) معناها
(و) زر للصوت لسماع لفظ الكلمة (ز) مجع الكلمة إن كانت مفردة ،أو مفردها إن كانت
مجعاً وكذلك الثنائي منها.
وهنا سيواجه املشرفون على هذا املعجم اإللكتروين أن زر البحث ال يتعامل حىت اآلن مع
حركات اللغة العربية ،لذلك فإن كتب الطالب كلمة (كَتَب) ،فماكينة البحث لن تفرق بينها
وبني كلمة كتبَ هلذا فإن احلل احلايل هلا هو عندما يبحث الطالب عن إحدى الكلمتني أو ما
يشبهه ا أن يذكر يف اجلواب كلمة كتب مع حركاهتا املختلفة ومعىن كل منها.
كَتَب :وأن يوضع معناها وسائر التوضيحات األخرى
كتبَ
كتُب
وبعد ذلك يتم وضع الرابط الذي يوضع أسفل كل صفحة.
ثانياً :حنن حباجة إىل معجم جيمع القدمي كله ،واحلديث كله ،ومبا أنه معجم إلكتروين
سيكون سهالً جداً إضافة كل ما يستجد من كلمات إليه دون احلاجة إىل طبعات جديدة،
ونسخ جديدة يلتزم الناس بتكريسها يف مكاتبهم.
ثالثاً :إجياد جممع موحد للغة العربية فإن املعجم اإللكتروين احلديث عليه أن يراعي
الكلمات احلديثة اليت تقوم اجملمعات يف الدول العربية بإقرارها وأن يشري إىل ذلك وال
يتجاهله .ويف مصر مثالً يطلقون على اهلاتف اخللوي (احملمول) ،ويف دول أخرى (اهلاتف
النقال) ،ويف غريها (اهلاتف اخللوي)...
رابعاً :أن يتعامل املعجم اجلديد مع الصورة كما يتعامل مع النص ،فعندما ترد كلمة غزال
مثالً ،فليس املطلوب فقط وصف احليوان الذي يطلق علية غزال ،بل نشر صورة له ،أو صوراً
واضحة .وإن كان مثة أنواع من الغزالن هلا أمساء خمتلفة أن يشار إىل ذلك أيضاً ونشر
صورها .ويف هذه احلالة ،حالة البحث عن كلمة غزال فإن الباحث عن معىن الكلمة ال حيتاج
إىل تفصيالت عن فعل (غزل ويغزل وما شابه).
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خامساً :املعجم اجلديد جيب أن يتضمن الكلمات األعجمية املستخدمة منذ زمن يف
العربية واليت أصبحت جزءاً من العربية.
سادساً :جيب أن يتضمن املعجم اجلديد أمساء األماكن ،واألعالم غري العربية لتساعد
الطالب على معرفتها ،فمثالً عندما يبحث الطالب عن كلمة «مدغشقر» جيب أن جيد
معناها بأهنا جزيرة يف احمليط اهلندي قريبة من أفريقيا .أي أن يكون املعجم موسوعة
لغوية ،ومعلوماتية يف نفس الوقت.
سابعاً :أن يضم املعجم اجلديد الكلمات املستخدمة بالعامية أو احملكية يف الدول العربية،
وحىت يف التعريف باملفردات العامية اليت تفرض نفسها كواقع ال ميكن جتاهله .التمسك
بالفصحى ال يعين عدم فهم احملكي املنتشر .إن املواطن العريب يف املشرق عندما يزور املغرب أو
اجلزائر جيد صعوبة يف فهم اللهجة املغربية الدارجة ،وكذلك فإن املواطن املغريب الذي يستمع
البن اخلليج لن يفهم عليه وهو يقول رَيال (عن كلمة رجل) وال (تَيب) مبعىن (تبغي) أي تريد.
إن إدخال الكلمات العامية يف املعجم خطوة مهمة ومتقدمة ،وإغناءً ملفردات العربية
وتقومياً هلا .على املعجم أن يوضح مثالً أن كلمة (دَه) تعين هذا وتستخدم يف مصر مثالً،
وأن (زملة) تعين رجالً يف بالد مثل فلسطني واألردن...
إدخال الكلمات العامية إىل املعجم سيعدّ قفزة إىل األمام ،وقد يقرب الناس من الفصحى،
ويقلل من الفروق بني أبناء اللغة يف الدول املختلفة ويوحّد مفرداهتم .علينا عدم إغالق عيوننا
على أن العامية أكثر انتشاراً من الفصحى ،فهي لغة املسلسالت ،واألفالم ،واألغاين ،واحلديث
اليومي داخل األسرة .حىت املدرس يدرس الطالب بالعامية ليشرح له معىن كلمة بالفصحى.
إهنا ليست دعوة إلحالل العامية بدالً من الفصحى بل دعوة لفهم القائم بدالً من القفز عنه.
ثامناً :من املفيد أن يكون هذا املعجم حتت إشراف جممعات اللغة العربية ،ليجري العمل
دائماً على حتديثه وإضافة ما يستجد عليه.
تاسعاً :هناك الكثري من االختراعات العلمية احلديثة اليت جرى استخدام كلماهتا
األصلية كما جاءت من املخترع أو املكتشف ،جيب عدم إمهال تلك املصطلحات بل ذكرها
داخل املعجم.
على سبيل املثال كلمة كمبيوتر مشهورة أكثر من كلمة حاسوب ،جيب إدخاهلا إىل املعجم
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وحتديد معناها .مثال آخر برنامج (آكسس) ال تعريب له فهو اسم برنامج مايكروسوفت
حلفظ املعلومات وجدولتها ،ولكنه برنامج مشهور بامسه األمريكي ،علينا إدخال امسه إىل
املعجم ،فأبناؤنا الطالب يف املراحل االبتدائية عندما يسمعون باالسم ميكنهم من خالل
املعجم إجياد تفسري واضح ملعناه وبذلك تتوسع مداركهم ومعلوماهتم.
عاشراً :أن يتعامل املعجم مع أشكال الكلمات اإلعرابية ،فمثالً عندما يكتب الطالب يف
زر البحث كلمة (معلمون) أو (معلمني) عليه أن جيد شرحاً للكلمة كما أشرنا سابقا ًكما
يبحث عنها ،مثالً:
معلمون :مجع معلم وهو مجع مذكر سامل مرفوع .ويف حالة النصب واجلر تكتب معلمني
وال مانع أن تذكر أمثلة حية للطالب.
وللحصول على هذا املعجم املثايل ،حنتاج إىل:


جلان واسعة متخصصة يف قضايا اللغة.



مربجمون هلم خربة واسعة يف جمال املعلومات والشبكة.



مموّل رئيسي.



جلنة مشرفة على اجلميع ،تكون من اهليئات األكادميية الءيهة اليت هتمها
اللغة العربية ومصلحة الناطقني هبا» (سامل ،6221 ،صص ،21-22بالتلخيص).

اخلامتة
والبد لنا من تفعيل الدراسات الصرفية واستقرائها على ضوء النظريات اللسانية
اجلديدة من أجل تطوير املعجم العريب .وأخرياً ال ننسى بأن معجم هكذا ،يفيد اجلميع
للغاية ،وال ننكر دوره يف تقدم اللغة العربية بسبب مشوله وسهولة استخدامه ولكن ال نرفض
أيضاً بأن إنشاء قاموس جديد هبذه اإلمكانيات ،أمر مثايل ،ورمبا يبدو بعيد املنال .إذن
 مراجعة معجم «لسان العرب»ميكننا يف الوقت احلايل  -وكما يقترح الدكتور
والسعي يف توسيع مفرداته وتسهيل االستفادة منه.
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