اللغة العربية المعاصرة (المصطلح ومنهجية معالجتها في معجم اللغة العربية المعاصرة ،ومعجم
الغني الزاهر)
مصطفى أحمد سعد محمد تونس
معهد الدوحة للدراسات العليا
mto001@dohainstitute.edu.qa

الملخص

هذا البحث يناقش مصطلح اللغة العربية املعاصرة ،فهذا املصطلح حديث نتج عن استخدام ٍ
لون خاص
أو مستوى آخر خيتلف نسبيا عن مستوى اللغة العربية الرتاثيّة ،مما يربز أمهية التحديد الدقيق للمصطلح،
واخلصائص املميزة للغة اليت تندرج حتته ،ومعرفة هل مفردات اللغة التي تندرج تحته معياريّة تهدف إلى التفريق
بين الصواب والخطأ؟ أم أهنا وصفيّة تسعى إىل وصف اللغة اليت يتحدث هبا مستعملوها دون النظر إىل الصواب
واخلطأ؟ مما جيعل البحث يتطرّق إىل عرض موقف املؤلّفني من قضية الصواب اللّغوي ،والمصادر اليت اعتمدا
عليها يف تسجيل املفردات يف املعجمني.
يتطرّق البحث إىل وصف املنهج املتبع يف املعجمني يف ترتيب املفردات وبناء األبواب فيهما،
واملصادر اليت استمد منها املؤلفان املفردات ،والطريقة اليت استخدماها يف االعتماد على هذه املصادر ،وكان من
املدونة احلاسوبيَّة اليت برزت أمهِّيتها يف الصناعة املعجميّة احلديثة.
خالل َّ
كلمات مفتاحية :اللغة العربية املعاصرة ،احلضارة ،معج ،،املنهج ،املدونة.

تمهيد:
شرفها اهلل بأن أنزل هبا كتابه العزيز ،وقد أدرك املسلمون األوائل
اللغة العربية تتميز بأهنا لغة البيان ،وقد ّ
أمهيّة كتابه ،فجعلوا يقرؤونه ويسألون عن الغريب فيه ،واضطره ،هذا األمر إىل تسجيل مفردات اللغة والبحث
عن معناها ،فكان ظهور عل ،متخصص بذلك وهو عل ،املعجميّة ،الذي تطور بداية من ظهور ّأول معج ،وهو
اهيدي ،وقد تتابعت املعاج ،بعده اليت هتدف إىل توضيح املبه ،من اللغة،
كتاب العني للخليل بن أمحد الفر ّ
ب عليها النظرة املعياريّة اليت هتدف إىل مجع مفردات
وتفسري ما غمض منها ،وكثري من املعاج ،العربيّة القدمية َغلَ َ
e-Proceeding of the International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization iCasic 2017
(e-ISBN 978-967-0792-16-3). 27th & 28th March 2017, Berjaya Times Square, Kuala Lumpur,
Malaysia. Organized by WorldConferences.net
206

اللغة يف عصور االحتجاج وإمهال غريه من األلفاظ املولّدة (املستحدثة) فكانت النتيجة أ ْن غابت كثريٌ من
ألفاظ احلضارة واأللفاظ املستحدثة يف كثري منها ،األمر الذي دعا كثريا من اللّغويني العرب إىل العمل على صنع
تض ،بني دفّتيها األلفاظ العصرية واحلضاريةِ ،
غوي يف اللغة العربية.
معاجُّ ،
التطور اللّ ّ
وتواكب ّ
ّ َ
رأينا هذا األمر يف كثري من املعاج ،احلديثة ،مثل :المنجد في اللغة العربية المعاصرة ،والمعجم
الوسيط ،والمعجم العربي األساسي ،وغريها من املعاج ،اليت كان من أبرزها يف السنوات األخرية ،معجم اللغة
العربية المعاصرة ألحمد مختار عمر ،ومعجم الغني الزاهر لعبد الغني أبو العزم ،وأمهية هذين املعجمني تظهر

من خالل املنهجية اليت اتبعها املؤلفان يف بناء املعجمني واليت كانت من أسس الصناعة املعجميّة احلديثة،
واملفردات املستخدمة يف املعجمني يصطلح عليها باللغة العربية املعاصرة.

أ) التعريف:

ّأوًل :مصطلح اللغة العربيّة المعاصرة:

يعرف الدكتور حممد حسن عبد العزيز املصطلح بقوله " :لغة فصحى ،مكتوبة تستخدم في التعليم،
بي اليوم".
وفي العلم وفي األدب وفي الصحافة ،وهي اللغة الرسميّة المشتركة في العالم العر ّ

1

ففي هذا التعريف يصفها بأربعة أوصاف هي :فصحى ،ومكتوبة ،ورمسية ،ومشرتكة ،وكذلك يشري إىل

جماالت االستخدام( :العل ،،واألدب ،والصحافة)
ويقول عنها الدكتور سعيد بدوي " :فصحى متأثرة بالحضارة المعاصرة على وجه الخصوص"2
وإذا ذهبنا إىل الدكتور أحمد مختار عمر  ،ميكن أن نستنبط تعريف اللغة العربية املعاصرة من خالل
دليل التصنيف ملعجمه (المكنز الكبير) فهو يقول" :ول يعني وصفنا اللفظ بأنّه من الرصيد المعاصر أنّه
3
َّ
استجد في العصر الحديث ،وإنَّما يعني أنه مستعمل في العصر الحديث حتّى لو كان قديما "
فهو يشري إىل طبيعة األلفاظ املستخدمة ،واليت ميكن وصفها باملعاصرة ،وهي تنقس ،عنده إىل نوعني:



النوع األول :األلفاظ الرتاثية املستعملة يف العصر احلديث.



النوع الثاني :األلفاظ املستحدثة يف العصر احلديث.

ّ
ّ :1
ّ
العربي.531 )5991 ،
العربية( ،القاهرة :دار الفكر
محمد حسن عبد العزيز ،القياس في اللغة
 :2السعيد محمد بدوي ،مستويات اللغة العربية املعاصرة في مصر (القاهرة :دار املعرف.99 )5993 ،
 :3أحمد مختار عمر ،املكنز الكبير (الرياض ،مؤسسة سطور للنشر.59 )0222 ،
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وميكننا القول بأن اللغة العربية املعاصرة مستوى من اللغة العربية الفصحى ،النسبة الكبرية من ألفاظها
متضمنة ملعاين احلضارة احلديثة مبظاهرها املختلفة ،وهلا ع ّدة مسات وخصائص ،ميكن العرض هلا من خالل التايل
ّ
والسمات المميزة:
ب) الخصائص ّ

من خالل النظر إلى التعريفات السابقة ،يمكن أن نستنبط عدة خصائص مميزة للغة العربية

المعاصرة ،كالتالي:
 -1فصيحة:



فاللغة العربية املعاصرة ال زالت حمتفظة بالشكل الكالسيكي للعربية ،وتسري على القواعد

النحوية املوضوعة هلا ،وإن أصاهبا شيء من التغيري يقع غالبا يف النواحي الصرفيّة والدالليّة واألسلوبيّة.
 -2علمية:
فهي اللغة املستع ملة يف معاهد التعلي ،املختلفة ،ويستخدمها غالبا العلماء يف تدريس علومه ،،وكذلك
يف كتابة أحباثه.،
 -3مشتركة وأدبية:
اخلصيصة تأيت من ناحيتني:
وهذه ِّ

الناحية األولى :االتفاق بني العرب أنفسه ،على أهنا اللغة ،اليت ميكن أن يستخدمها كل عريب للتواصل

هبا مع عريب آخر ،بعيدا عن اللهجات اخلاصة؛ وكذلك تَيَّ قُّن األدباء بأهنا أفضل لغة؛ لتسجيل أدهب،؛ مما يضمن
انتشاره بني العرب مجيعه.،

الناحية الثانية :طلب غري العرب تعلمها واستخدامها للتواصل هبا مع أصحاب اللغة ،وبالتايل تُرحيه،
من عناء تعل ،هلجة معينة على حدة.
-4متأثرة بالحضارة :فهي متأثرة باحلضارة احلديثة يف كافة اجملاالت؛ ونتيجة على ذلك دخلها كثري من
األلفاظ األجنبية ،مما جعل أحد الباحثني يصدر معجما يف الدخيل في اللغة العربية الحديثة ،ومجع فيه أكثر

من ألف وستمائة لفظ4؛ فكلمات ،مثل :كومبيوتر ،تلفون ،تلفزيون...،إخل كلها كلمات أجنبية دخلت العربية
املعاصرة وانصهرت فيها.
 :4ف .عبد الرحيم ،معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها (دمشق :دار القلم0255 ،م) .1
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-5مختلطة:
ومعىن االختالط هنا أهنا يتداخل فيها األلفاظ احلية مبستوييها الرتاثي واحلديث؛ فاستخدام وصف
املعاصرة هنا ال يعين إمهال القدمي طاملا أنه غري ممات أو مهجور؛ ويكون االعتماد على املصادر املعاصرة أصدق
دليل على حتديد هذه السمة؛ فقد أشار هانز يف مقدمة قاموس اللغة العربية الحديثة المكتوبة إىل املصادر اليت
استقى منها معجمه؛ حيث ذكر أنه اعتمد على النثر يف الكتب واجملالت والدوريات املختلفة ،واخلطابات،
وكذلك أشار إىل أهنا اللغة املستخدمة يف اإلعالم املرئي واملسموع ،واملناسبات الدينية.5
اهت ،أصحاب
ونظرا للسمات السابقة للغة العربية املعاصرة ،واليت من أبرزها التأثر باحلضارة احلديثة؛ ّ
بض ،الكثري منها إىل املعاج ،،وهذا جيعلنا ننتقل للعنصر التايل:
املعاجّ ،
ج) اللغة العربية المعاصرة في المعاجم العربية:
نظر كثري من اللغويني العرب إىل املعاج ،العربية القدمية؛ فوجدوا أهنا ال تشتمل على كثري من ألفاظ اللغة
املستحدثة ،واأللفاظ اليت نتجت عن تطور العلوم واحلضارة احلديثة؛ فظهرت أعمال حاولت إدخال الكثري من
تلك األلفاظ ،وإخراج معاج ،تناسب العصر احلديث ،وتكون ميسرة للقارئ املعاصر؛ من هذه األعمال:
المعجم الوسيط ،والمعجم العربي األساسي ،ومعجم اللغة العربية المعاصرة ،ومعجم الغني الزاهر ،وكان
للمعجمني األخريين أمهية كبرية؛ حيث كان للغة العربية املعاصرة فيهما نصيب أكثر من غريمها من املعاج،؛ مما

يثري اهتمامنا ملعرفة املنهجية اليت عاجل هبا املؤلفان للغة العربية املعاصرة ،واملراجع اليت اعتمدا عليها يف إدخال
الكلمات ،وترتيبها.
ج) اللغة العربيّة المعاصرة بين الصواب والخطأ اللغوي:

Hans Wehr, , and J. Milton Cowan. A dictionary of modern written Arabic: (Arabic -English). Urbana, IL: :5
.Spoken Language Services, 1994, p2.
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أقروا الكالم الذي يوافق نظام العربيّة
نظر علماء اللغة القدامى إىل اللغة العربيّة نظرة معياريّة ،مبعىن أ ّهنّ ،
يف حنوها ،وصرفها ،وأصواهتا ،وما تكلّ ،به العرب األوائل يف عصور االستشهاد ،وتركوا ما خيالف ذلك من
الكلمات املولَّدة ،ومل يضعوها يف معامجه.،
املعاصرة جند أ ّهنا حتتوي على كثري من األلفاظ املستحدثة،
وإذا نظرنا إىل مبىن اللغة العربيّة الفصحى
َ
وأصحاب املعاج ،العربي ة احلديثة ،ال ينظرون إليها بنفس النظرة السابقة من علماء العربية املصنفني للمعاج،؛
تبني تلك النظرة احلديثة من خالل النظر إىل مؤلفات الدكتور أمحد خمتار عمر ،ويظهر لنا أن منهجه
وميكننا ّ

كالتايل:



املصري ،ومن
يقرها جممع اللغة العربيّة
ّ
ّ
التوسع في التصحيح ،وتصويب الكثري من األلفاظ اليت ّ

اللغوي ،وأنّه قد أخذ على البعض تش ّدده يف
املعروف عن الدكتور أمحد خمتار أنّه ألّف كتاب معجم الصواب
ّ
قضية الصواب واخلطأ ورفضه لكثري ميكن تصحيحه .6


يتّفق أمحد خمتار مع رأي أحمد فارس الشدياق؛ حيث يقول (أمحد خمتار عمر) يف كتابه أنا

واللغة والمجمع" :يرى الشدياق أ ّن اللغة بنت احلياة ،ويُعتقد أنّه من غري املعقول أن تكون اللغة قد نشأت دفعة
التطور ."7
النمو و ُّ
واحدة ،وإّّنا عن طريق ِّ
وتوسعه يف قبول الكثري الذي رّمبا ال
من هنا ّ
يتبني لنا هنج أمحد خمتار يف قبول األلفاظ احملدثةّ ،
وخاصة معجم اللغة العربية المعاصرة.
يقبله كثري من اللغويّني ،وقد ظهر هذا يف املعاج ،اليت ألّفها
ّ

ب اليت استعملت قدميا مبعىن (هلك) باإلضافة
وإذا أردنا أن ندلّل على ذلك ،أخذنا كلمة ،مثلَ :ش َج َ
ٍ
ملعان أخرى ،ولكنّها مستعملة حديثا مبعىن خمتلف عن القدمي ،وهو (استنكر) وبحثنا عنها في المعجم نجد
العدناني هذه الكلمة
أنّها وردت يف املعج" ،شجب عليه الرأي  :استنكره عليه ،أدانه ونقده حب ّدة " 8وقد ع ّد
ّ

من األخطاء اللغويّة ،9بينما املؤلّف ع ّد هذه الكلمة باالستعمال املعاصر (استنكر) من الصحيح دون الفصيح،
املصري يف إجازهتا هبذا املعىن.10
وسار على هنج جممع اللغة العربيّة
ّ

ّ
ّ
العربية قضايا وآفاق( ،األردن :دار كنوز املعرفة،)0251 ،ج.052 ،3
املعجمية
 :6منتصر أمين عبد الرحيم وآخرون،
 :7أحمد مختار عمر ،أنا واللغة واملجمع ،نقال عن منتصر أمين ،مرجع سابق.051 ،
ّ
العربية املعاصرة ،ج.5511 ،0
 :8أحمد مختار عمر ،معجم اللغة
 :9محمد ّ
العدناني ،معجم األخطاء الشائعة( ،بيروت :مكتبة لبنان.509)5993 ،
ي( ،القاهرة :عالم الكتب.211 )0229 ،
 :10أحمد مختار عمر ،معجم الصواب اللغو ّّ
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ول يختلف موقف الدكتور عبد الغني أبو العزيم عن الدكتور أحمد مختار عمر؛ فهو يرى َّ
أن

متطورة ،واملعيار هو تَداول الكلمات على األلسنة ،كما أنه يعترب "تواتر األلفاظ واستعماالهتا اليوميّة أحد
اللغة ّ
11
املعايري األساسيّة املعتمدة يف املنهجيّة املعجماتيّة"

أ :عنوان المعجم:

المعاصرة
ثانيًا :معجم اللغة العربيّة
َ

وس ،الدكتور أمحد خمتار عمر معجمه ب (معج ،اللغة العربيّة املعاصرة) والقارئ هلذا العنوان
حيتاج إىل تعريف دقيق ملفهوم اللغة العربية املعاصرة.
عاصر مبعىن :عاش معه يف عصر واحد :أي يف
معاصرة من الفعل َ
لعل ما نفهمه من ّأول وهلة أ ّن كلمة َ
و ّ

12
املعاصرة اس ،مفعول فاللغة العربية املعاصرة  :اللغة العربية التي نستخدمها في عصرنا
زمن واحد  ،و َ
الحاضر.

وبالرغ ،أنّنا مل جند التعريف الدقيق ملفهوم اللغة العربيّة املعاصرة
هذا املعىن
ّ
اللغوي الذي يقتضيه الرتكيبّ ،

يف معج ،اللغة العربيّة املعاصرة إال أنّنا وجدنا تعريف الكاتب له يف مؤلّف آخر وهو (المكنز الكبير) فهو يقول:
َّ
استجد في العصر الحديث ،وإنَّما يعني أنه مستعمل
"ول يعني وصفنا اللفظ بأنّه من الرصيد المعاصر أنّه
في العصر الحديث حتّى لو كان قديما "

13

ّ
َ
العلمية )0253 ،ج.xxxi،5
الغني الزاهر( ،بيروت :،دار الكتب
 :11عبد الغني أبو العزم ،معجم
ّ
 :12أحمد مختار عمر وآخرون ،معجم اللغة العربية املعاصرة( ،القاهرة :عالم الكتب.5129 ،)0229 ،
 :13أحمد مختار عمر ،املكنز الكبير (الرياض ،مؤسسة سطور للنشر.59 )0222 ،
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ض ،الكلمات إىل املعج ،هو االستعمال دون النظر
إذن يبدو لنا من هذا التعريف أن معيار املؤلّف يف ِّ
اللغوي أو عدمها.
الصواب
إىل موافقة اللفظ ملعايري ّ
ّ
ب) منهج المعجم:

ويتلخص يف التايل:
ذكر مؤلّف املعج ،املنهج يف املقدِّمةّ ،

ّأول :مداخل المعجم:

وقسمها إىل مخسة أنواع كالتايل:
صنّف املعج ،مداخلهّ ،
أوهلا :الفعل ،وال ينص على ذكر النوع أمامه.
ثانيها :االس ،املفرد ،ويذكر نوعه بني معقوقني[ .مفرد]

املثىن ،ويذكر نوعه بني معقوقني[ .مثىن]
ثالثها :االسّ ،
رابعها :االس ،اجلمع ،ويذكر نوعه بني معقوقني[ .مجع]
وخامسها :الكلمات الوظيفيَّة ،ويقصد هبا "الكلمات اليت اكتسبت داللة جديدة بعيدة عن الداللة

اجلر وأدوات االستفهام ،واألمساء املوصولة ،وأمساء
اللغويّة أللفاظها ،وتشمل حروف اهلجاء ومجيع حروف ّ
اإلشارة ،وأدوات الشرط ،والظروف ،وأمساء األفعال ،كما اشتملت على بعض األفعال اجلامدة ،مثل:
عسى...إخل".14
ج) قواعد ترتيب المداخل:
اتّبع املعج ،الرتتيب األلفبائي حسب اجلذور ،وبعد اجلذر تأيت مداخل األفعال على نفس
اجملرد ،الرباعي املزيد) تليها مداخل األمساء ،والكلمات
اجملرد ،الثالثي املزيد ،الرباعي ّ
الرتتيب التايل (الثالثي ّ
الوظيفيّة.15
دـ ـ) المعلومات المق ّدمة في المعجم:

كالتايل:

تتنوع املعلومات اليت يقدِّمها املعج ،من خالل مداخله بني املعلومات الصرفيّة واملعلومات الدالليّة،
ّ

ّ
العربية املعاصرة ،مرجع سابق ،ج.52 ،5
 :14أحمد مختار عمر معجم اللغة
 :15أحمد مختار عمر ،نفس املصدر ،ج.03 ،5
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توزعت على األفعال واألمساء وخلت منها الكلمات الوظيفيّة ،فاألفعال
-1المعلومات الصرفيّة :وقد ّ

يذكر فيها :املضارع واألمر ،واملصادر ،واس ،الفاعل ،واس ،املفعول ،ومفكوك املضعف الثالثي ،واألسماء يذكر
فيها :اجلمع ،ومجع اجلمع ،واملثىن ،واملؤنث ،ومجع اللفظ املؤنث ،واملذكر ،واملفرد.
-2المعلومات الدلليّة:

يقدِّم املعج ،املعلومات الداللية من خالل التايل:16



املدخل يف مثال ،ومعانيه.



األمثلة اإلضافيّة (إن وجدت أو تطلّب املعىن ذلك).



التعبريات السياقيّة (إن وجدت).



اإلحالة من مدخل آلخر (إن لزم ذلك).



التعليق على األمثلة اإلضافيّة (إن لزم ذلك)



التعليق على التعبريات السياقيّة (إن لزم ذلك).

ه) معايير اختيار المداخل:17
وضع املعج ،ع ّدة معايري ،خيتار الكلمة اليت تش ّكل املدخل على أساسها؛ ولكي تتوافق مع اهلدف
املنشود للمعج ،،وهي كالتايل:
عامة املث ّقفني يف لغة العصر احلديث أو
أ) أن تكون الكلمات حيّة ،مستعملة أو قابلة لالستعمال بني ّ
الكلمات املستحدثة يف العلوم والفنون املختلفة.
ب) أن تكون الكلمات مستحدثة عصريّة ،مثل( :مصداقيّة ،علمانيّة).
ج) أن تكون الكلمات مستخدمة يف العلوم والفنون املختلفة ،مثل :بوصلة ،تلكس).
د) أن تكون قابلة لنظام اللغة العربيّة.
ز) أنواع الكلمات الواردة في المعجم:

اشتمل املعج ،على الكلمات العربيّة ،وخصوصا ما يتعلّق منها باحلضارة احلديثة ،وميكن تلخيص أنواعها

يف التايل:18

ّ
العربية املعاصرة ،مرجع سابق ،ج.52 ،5
 :16أ أحمد مختار عمر ،معجم اللغة
 :17أحمد مختار عمر ،نفس املصدر ،ج.51 ،5
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كلمات احلضارة (باخرة ،سفري).



مصطلحات العلوم والفنون (بوصلة ،تلكس).



مجيع كلمات القرآن الكرمي.



لنبوي.
بعض الكلمات الشائعة يف احلديث ا ّ



املصادر الصناعيّة.
اإلسالمي.
بعض األعالم املتّصلة بالرتاث
ّ





أقرهتا اجملامع اللغويّة أو مؤمترات التعريب.
املعربة أو الدخيلة اليت ّ
يعض األلفاظ ّ

أمساء النبات.

و) طرق الشرح في المعجم:

استخدم املعج ،طرقا خمتلفة للشرح ،وقد ذكرها يف املق ّدمة كالتايل:19



الشرح باملرادف.




باملضاد.
الشرح
ّ

الشرح بالتعريف.



اقعي.
الشرح بالتعريف الظاهري ،والتمثيل الو ّ

المدونة والمعجم:
ز) ّ

كان موضوع املعج ،هو اشتماله على األلفاظ املستحدثة واملعاصرة اليت مل تشملها املعاج،

القدمية ،وبالتايل فإ ّن املصادر اليت يستقي منها املعج ،البد أن تتّس ،باملعاصرة ،وأن تكون متناولة وشائعة لدى
مستعملي اللغة أنفسه ،،وهذا ما فعله املعج،؛ حيث عمل فريق املعج ،مسحا شامال للكلمات والنصوص من

 :18أحمد مختار عمر ،نفس املصدر ،ج.51 ،52 ،5
ّ
العربية املعاصرة ،مرجع سابق ،ج.02 ،5
 :19أحمد مختار عمر ،معجم اللغة
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مادة مكتوبة ومسموعة متثِّل اللغة العربيّة املعاصرة ،باإلضافة إىل االستعماالت اجلديدة اليت ترد يف سياق مألوف
ّ
لدى املستخدم ،واليت تتجاوز يف حجمها مائة مليون كلمة ومثال.20
املادة الضخمة املعج ،من التايل:21
وقد م ّكنت هذه ّ
أ) احلك ،بالشيوع أو عدمه على كلمة ما.
ب) إدخال الكلمات احملكوم عليها بالشيوع وإمهال غريها.
صة حروف اجلر.
ألي كلمة ،وخبا ّ
ج) تزويد املعج ،باملصاحبات اللفظيّة ّ
د) تتبّع األّناط األكثر استعماال.

وكانت المصادر التي شملتها العمليّة المسحيّة كالتالي:22
أ) الصحف و َّ
اجملالت العربيَّة واسعة االنتشار خالل السنوات العشرين األخرية ،مثل :األهرام القاهريّة،
والشرق األوسط السعوديّة ،واحلياة اللُّبنانيّة ،والسياسة الدوليّة ،وسطور ،والفيصل السعوديّة ،والدوحة
القطريّة...إخل
املادة املسموعة اليت تقدِّم الفصحى مثل نشرات األخبار ،ومواجز األنباء ،والتعليق على األخبار
ب) ّ
وأقوال الصحف واألحاديث النبويّة؛ فأجهزة اإلعالم تتميَّز بإيقاعها السريع ،واستجابتها الفوريّة الحتياجات
اجلماهري التعبرييّة ،وهي هبذا تسبق جمامع اللغة وتقود عمليّة اإلبداع وصنع اللغة.
ج) قصص األطفال والناشئة.
مؤرخني
د) كتابات كبار األدباء والكتّاب وأصحاب الفكر من فالسفة وعلماء نفس ورجال دينِّ ،
وعلماء متأدبني ورجال قانون واقتصاد )...
ترددها يف لغة العصر احلديث ،مثل القرآن الكرمي ،واألحاديث القدسيّة
املادة الرتاثيّة املألوفة حبكُّ ،
ه) ّ
والنبويّة واحلك ،واألمثال وغريها.
و) أعمال جممع اللغة العربيّة بالقاهرة ،ويدخل فيها:



عيِّنة منتقاة من مصطلحات العلوم والفنون.

مسح لقرارات اجملمع من ألفاظ وعبارات وأساليب وأصول.

 :20أحمد مختار عمر  ،نفس املصدر ،ج.52 ،5
 :21أحمد مختار عمر ،نفس املصدر ،ج.52 ،5
 :22أحمد مختار عمر ،نفس املصدر ،ج.55، 52 ،5
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اللغوي ،وكتب
اللغوي ،مثل :كتب التعبريات السياقيّة ،وكتب التصحيح
مادة رافدة لعملية املسح
ز) ّ
ّ
ّ
األساسي واللغة العربيّة املعاصرة)
الوظيفي ،واملعاج ،املسحية (كالسبيل و
الرصيد
ّ
ّ
الفن
باإلضافة إىل مادة مشتملة على كافّة اجملاالت املعرفيّة املختلفة ،مثل :السياسة واالقتصاد واألدب و ّ
23
والديانات واحلضارة...أخل

 :23أحمد مختار عمر ،نفس املصدر ،ج.55 ،5

e-Proceeding of the International Conference on Arabic Studies and Islamic Civilization iCasic 2017
(e-ISBN 978-967-0792-16-3). 27th & 28th March 2017, Berjaya Times Square, Kuala Lumpur,
Malaysia. Organized by WorldConferences.net
216

الغني الزاهر:
ثالثا :معجم ّ

الغين أبو العزم معجما يتناول اللغة العربيّة احلديثة ،وهو ما اصطلح عليه بالعربيّة
ألّف الدكتور عبد ّ
الغين الذي
الغين الزاهر) معجّ ،
املعاصرة ،ويقوم على الصناعة املعجميّة احلديثة ،وقد سبق هذا املعج( ،معجّ ،
اشتمل على ثالثني ألف مدخل وأصدرته شركة صخر يف قرص إلكرتوين.24
تضمن "املعج ،حوايل  05556ألف مدخل ،وتبلغ صفحاته أزيد من  3066صفحة ،وزهاء
وقد ّ
 1666رس ،مبا يف ذلك اللوحات الفنِّيّة واخلرائط  ،و 16635شاهد ،وأزيد من  2666آية من آيات القرآن
الكرمي هذا باإلضافة إىل العدد اهلائل من املتالزمات واملسكوكات واالستشهادات اإليضاحية؛ إذ ال ختلو مداخله
منها وقد بلغ عددها حوايل  212625مثاال".25
الغني أبو العزم:
ب) المقصود من اللغة العربيّة المعاصرة عند عبد ّ

اللغة العربيّة املعاصرة عنده تعين كلمات اللغة اليت شاعت على األلسن يف العصر احلاضر؛ فهو يقول:
العاميّة املتواترة
اهت( ،أي املعج )،باللغة العربيّة املعاصرة وألفاظ احلضارة ،وما هو شائع من األلفاظ ِّ
"...حيث ّ

على كل لسان "...

26

ج) ترتيب المعجم:

األلفبائي ،على حسب احلرف األول من كل كلمة دون النظر إىل أثلها
اختار معج ،الغين الزاهر الرتتيب
ّ

(أصلها) ،27وجبانب الكلمة يشري املعج ،إىل أثلها بوضعه بني معقوقني ] [ وإىل قوالبها الصرفيّة.28
يبني صاحب املعج:،
ومن األمور اليت متيّز هذا الرتتيب عن غريه كما ِّ

توصله إىل الكلمات بسهولة ،واملعج ،يدلّه على

ارتباط وتفاعل مستخدم اللغة من خالل ُّ
التقليدي املنطلق من األثل؛ فإ ّن هذا يتطلّب من املستخدم معرفة
األثلّ ،أما إذا كان ترتيب املعج ،على الرتتيب
ّ
األثل؛ ممّا يتطلّب منه جمموعة من القواعد الصرفيّة اليت تساعده يف ذلك.29
َ
ّ
الغني الزاهر ،مرجع سابق ،ج.ix ،5
الغني أبو العزم ،معجم
 :24عبد
ّ
الغني أبو العزم ،نفس املصدر.xi ،
 :25عبد
ّ
 :26عبد الغني أبو العزم ،نفس املصدر.xi ،
ّ
الغني أبو العزم ،نفس املصدر.xiii ،
 :27عبد
ّ
الغني أبو العزم ،نفس املصدر.xiv ،
 :28عبد
ّ
 :29عبد الغني أبو العزم ،مرجع سابق.xiv ،
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مستخدم املعج.،

وضع القوالب الصرفيّة املختلفة للكلمات يف مداخل قائمة بذاهتا ،ممَّا يسهل تتبُّعها من

د) منهج المعجم في األفعال ،واألسماء ،والمصادر ،واألبنيّة ،والجموع:30
أ) األفعال:

جيردها من أحرف الزيادة إن وجدت ،ويق ِّدم الالزم
يقدِّم املعج ،األفعال وفق حروفها األوىل وال ِّ
ختص األفعال ،وهي:
على املتعدِّي ،ويشري إىل أمور أخرى ُّ
اإلشارة إىل اللُّزوم والتعدِّي.



اإلشارة إىل املضارع ،وتبيني عني الفعل.



بكل فعل مرفوعة.
اإلتيان باملصادر َّ
اخلاصة ِّ

ب) األسماء:

يقدِّم املعج ،األمساء وفق جماهلا ،سواء كانت جامدة أو حيوانات أو نباتات ،وفيما يتعلق
ومميزاهتا.
باحليوانات والنباتات حيدد فصيلتها ورتبتها ،ثَّ التعريف خبصائصها ِّ
ج) المصادر:

النص ،مع حصر لدالالهتا.31
ِّ
يقدم املعج ،املصادر وفق اشتغاهلا يف ّ
د) األبنيّة اللغويّة:
الغين الزاهر صيغ األبنيّة اللغويّة ،وقد حصر األبنيّة يف أَفْـ َعل ،فَاعول ،فَـ ّعال ،فَ ِعيل ،فَ ِعل،
ح ّدد معجّ ،
32
ِ
ِ
ِ
فعلِ ،م ْف َعلة
ف ِّعيل ،فَـعول م ْف َعال ،م َ

ه) الجموع:
ّ
الغني أبو العزم ،نفس املصدر. xv،
 :30عبد
ّ
الغني أبو العزم ،نفس املصدر.xiv ،
 :31عبد
ّ
 :32عبد الغني أبو العزم ،نفس املصدر.xiv ،
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اخلاصة
الغين اجلموع مداخل قائمة بذاهتا ،وصاحبها بالشواهد لبيان الداللة
ّ
اعترب معجّ ،
هبا ،33وقد حرص مؤلِّف املعج ،على إثبات مجوع ما أمكن من مصادر األفعال الرباعيّة واخلماسيّة والسداسيّة،

ومجوع التأنيث الساملة ،أو مجع ما ال يعقل مجع إناث ،أو مجع (أفعل فعالء) مجع تصحيح؛ لكون هذه الصيغة
العلمي؛ حيث غدت احلاجة
أضحت متداولة يف أغلب الكتابات األدبيّة والسياسيّة والعلوم اإلنسانيّة واإلنتاج
ّ
ملحة.34
إليها َّ
و) تاء التأنيث في المعجم:35
الغين الزاهر تاء التأنيث لبعض الصيغ اليت غفلت املعاج ،السابقة عن إضافتها؛
أضاف معجّ ،
للتَّفريق بني املذ ّكر منها واملؤنّث ،وهذه الصيغ هي :فاعل (ة) ومفعول (ة) وفعيل (ة) وفعول (ة) وفعل (ة)
وفعالن (ة) ومفعال (ة) جبانب مجوعها.
اهت ،جممع اللغة العربيّة بالقاهرة هبذه اإلشكاليّة وكانت موضوع كثري من الدراسات واألحباث
وقد َّ
واملناقشات ،وقد انتهى يف هناية املطاف إىل القول جبوازها ،ورأي املؤلّف للمعج ،هو نفس رأي جممع القاهرة،
36
ُّ
ويستدل مبقولة "النّاطق على قياس لغة من لغات العرب مصيب غري خمطئ"

ز) الشواهد في المعجم:

حرص معج ،الغين الزاهر على إثبات الشواهد؛ إذ َّ
إن إمهاهلا يع ّد تراجعا كبريا عن التقاليد املعجميّة
ّ
37
املدونة ،وتشمل الشواهد القرآنية
معج،
يف
اهد
و
الش
عت
تنو
وقد
،
العربيّة
تنوعها يف ّ
الغين الزاهر على حسب ّ
ّ
ّ
38
والشعرية ،والنثريّة
ومييّز بني املثال والشاهد؛ فاملثال حمصور يف مجلة حم ّددة من كلمتني أو ثالث كلمات ،أما الشاهد فهو
طويل ويأيت به يف سياقه؛ للتوضيح،39
ّ
الغني أبو العزم ،نفس املصدر.xvii ،
 :33عبد
ّ
الغني أبو العزم ،نفس املصدر.xviii ،
 :34عبد
ّ
 :35عبد الغني أبو العزم ،نفس املصدر.xvii ،
ّ
الغني أبو العزم ،نفس املصدرxviii. ،
36 :عبد
ّ
الغني أبو العزم ،نفس املصدر.xxII ،
 :37عبد
ّ
 :38عبد الغني أبو العزم ،نفس املصدرxx ،
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وقد حاول املعج ،أن يض ،املفردات املستخدمة يف األشعار املتداولة يف األوساط التعليمية واجلامعية ،مما

جعل املؤلف يصنع الئحة مفصلّة تض ،لكل أمساء الشعراء واألدباء ،باإلضافة إىل تاريخ امليالد والوفاة واألقطار
اليت ينتمون إليها .40
وقد وضع املؤلف شروطا؛ الختيار الشواهد ،كما يلي:41


املالءمة بني التعريف والسياق.



أن يكون قصريا قدر اإلمكان.

الغني الزاهر:
ح) الصورة في معجم ّ

الغين الزاهر كثريا من الصور اليت جتعل املعىن واضحا ،كما أنّه أحلق يف كل جملّد من املعج،
أدرج معجّ ،

بعض اللوحات الفنِّ يَّة واخلرائط اجلغرافيّة.

الغني الزاهر:
ط) اللهجات في معجم ّ

تطور اللغات ،وأن ما استحدث من ألفاظ يف احلياة
يعترب صاحب املعج ،االقرتاض اللغوي من عوامل ُّ
اليوميّة من األمور اليت تفرضها العالقات التارخييّة واحلضاريّة.
ومن هذا املنظور راعى صاحب املعج ،اللهجات احملليّة للغة العربيّة؛ لذلك جنده يضع ألفاظ ،مثل:

ّبراد ،بـ ْر زقَة ،بَسباسيّة ،بلطجة ،بَـ ْلطَ َجة ،ك ْسكس . 42وقد وضع لها رمزا هو (عا).43

العاميّات هو وجودها يف كثري من الصحف وكذلك
ودافع صاحب املعج ،من ذكر هذه اللهجات و ِّ
ُ
الروائيّة
الكتابات ّ

ّ
الغني أبو العزم ،نفس املصدر xxi ,xxii
 :39عبد
ّ
 :40عبد الغني أبو العزم ،نفس املصدرxxI ،
ّ
الغني أبو العزم ،نفس املصدرxxiii ،
 :41عبد
ّ
الغني أبو العزم ،نفس املصدر.xxxi ،
 :42عبد
 :43عبد الغني أبو العزم ،نفس املصدرXVIII،،
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ثالثا :مكانة المعجمين في الصناعة المعجميّة الحديثة:

توسعا كثريا يف إدخال
ميكن القول إ ّن املعجمني قد حقَّقا ثورة كبرية يف جمال العمل
ِّ
العريب؛ فقد ّ
املعجمي ّ
الصناعة املعجميّة احلديثة ،وتربز أمهيَّة
مفردات احلضارة احلديثة ،وسارا على النهج الذي يرمسه العلماء يف ِّ
املعجمني من خالل وضعهما بني قائمة املعاج ،العربيِّة القدمي منها ،واحلديث؛ لنرى الذي توافر للمعجمني من
االعتماد على املصادر
يسه َل التن ّقل بينها ،ومن املميَّزات اليت توافرت لدينا يف املعجمني:
وترتيب املداخل وتنظيمها ،بشكل ّ


اجلماعي.
العمل
ّ




املدونة.
االعتماد على ّ

الرتتيب.



الوصفي.
االعتماد على املنهج
ّ

الجماعي:
أ) العتماد على العمل
ّ

الفردي يف املعاج ،العربيّة القدمية ،قد جعل التقصري واألخطاء تعرف طريقها
شك أن العمل

ال ّ
ّ
اهتمت هبذا
إىل املعاج ،،ومن هنا متيّزت الصناعة املعجميّة احلديثة ،وقد رأينا املعاج ،األوربّيّة احلديثة ّأول من ّ

املعيار ،مثل :معاج ،أكسفورد وغريها ،وقد متيّز املعجمان هبذه امليزة؛ ويعترب أمحد خمتار عمر من الذين تنبّهوا إىل
مهمة اإلشراف
العيوب اليت تشني املعاج،
العريب؛ لذا نراه يدعو إىل "إنشاء هيئة قوميّة عربيّة مستقلّة ّ
َّ
تتوىل ّ
املعجمي" 44وقد طبّق هذا فعليّا بإنشاء جمموعة يشرف
والتخطيط والتنسيق وتوزيع األدوار بني املشتغلني بالعمل
ّ
عليها؛ إلخراج معج ،اللغة العربيّة املعاصرة ،واملعاج ،األخرى اليت أشرف عليها ،وقد حت ّقق يف املعج ،هنا عن

املدربة بإشراف الدكتور أمحد خمتار عمر ،45وهذا األمر م ّكن من تاليف
طريق تكوين فريق عمل من الكوادر ّ
األخطاء اليت وقعت فيها املعاج ،العربيّة القدمية ،ومتاشى مع الصناعة املعجميّة احلديثة.
ّ
املعجمية الحديثة( :القاهرة :عالم الكتب.593 ،)0229 ،
 :44أحمد مختار عمر ،الصناعة
ّ
 :45أحمد مختار عمر ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،مرجع سابق ،ج. 9 ،5
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الغني الزاهر؛ فإ ّن الشكل الذي خرج عليه املعج ،،ومراحل تأليفه تشهد بالعمل اجلماعي؛
ّأما معجم ّ

مع أ ّن املؤلّف مل يشر يف مق ّدمة املعج ،عن طريقة إعداده ،ومل ينشر قائمة مبن عملوا يف املعج.،
المدونة في المعجمين:
ب) العتماد على ّ

املدونة اللغويّة  Corpus Lingusticsكتلة غري منتظمة من النصوص املكتوبة أو املنطوقة اليت
ّ
تستخدم لدراسة جوانب اللغة ،ميكن قراءهتا والتعامل معها آليا بعد إدخاهلا على احلاسب اآليل ،كما ميكن
التحك ،يف بياناهتا ومدخالهتا ،باإلضافة أو احلذف أو التعديل من خالل قواعد بيانات )(Databases
ص ِّممت خصوصا؛ للتعامل مع النصوص.46
ُ

اللغويون عليها عندما ظهر معج ،كولينز -كوبيلد
املدونة اإللكرتونيّة حديثة ،وقد اعتمد
وتعترب فكرة ّ
ّ
اإلجنليزي التعليم ّي  English Dictionary Helping Learners With Real Englishيف
ّ
املدونة من قبل كانت
مدونة لغويّة إلكرتونيّة؛ ألن ّ
عام 1851م ،ويع ّد ّأول معج ،يعتمد يف بنيته األساسيّة على ّ
يدويّة.47
املدونات اللغويّة احملوسبة طريقها إىل اللغة العربيّة يف الثمانينات من القرن املاضي،48
وقد عرفت ّ
املدونة:49
ومن املزايا اليت تق ّدمها ّ




املدونة شبكة هائلة من املعاين للمفردة الواحدة.
تق ّدم ّ
االنتقال من املعىن احلقيقي إىل املعىن اجملازي.



حصر املتواتر يف االستعمال ،ووضعه يف مكانه املناسب.



التحوالت الدالليّة واملعجميّة اليت ختضع هلا بعض املداخل يف ضوء شواهدها.
حصر ّ



ترتيب املعاين حسب النادر ّأوال ،ث الشائع داخل املدخل.

الغين الزاهر قد اعتمدا يف إدخال املداخل املعجميّة على
فمعج ،اللغة العربيّة املعاصرة وكذلك معجّ ،
املدونة ،وهو ما قد ميّزا العملني عن املعاج ،السابقة.
ّ
ّ :46
ّ
ّ
(السعودية ،مجمع امللك فهد لطباعة املصحف
التكراري أللفاظ القرآن الكريم ،بحث في ندوة القرآن الكريم والتقنيات املعاصرة
املعتز باهلل السعيد ،املعجم
الشريف) .1
 :47املعتز باهلل السعيد ،نفس املصدر.9 ،
ّ :48
معتز باهلل السعيدّ ،
ّ
ّ
مدونة املعجم التاريخية للغة العربية ،املنهج واملعالجة (مجلة أبحاث الحاسوب املجلد  ،52العدد  )02520 ،5منشورة .0
ّ
ّ
الغني الزاهر ،مصدر سابق. xxiv،
الغني أبو العزم ،معجم
 :49عبد
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ج) الترتيب في المعجمين:
اتّبع املعجمان نظاما يف الرتتيب؛ ليكون مناسبا مع الصناعة املعجميّة احلديثة ،فمعج ،اللغة العربيّة
املعاصرة بالرغ ،أنه قد اتّبع نظام الرتتيب املعتمد على فكرة اجلذر ّإال أنّه ينظر إىل اجلذر نظرة خمتلفة ،فنراه جيعل
من الكلمات الدخيلة ،مثال ،جذرا قائما بنفسه ،مثل :كلمة كومبيوتر جيعلها يف األثل )ك و م ب ي و ت ر)

غري النظرة القدمية اليت تقضي بأن تكون كل حروف اجلذر كلها أصليّة،
الغين الزاهر فإنّه ال ينطلق يف ترتيبه من فكرة اجلذر ،ويرتِّب كافّة املداخل ألفبائيا ،وأمام كل
ّأما معجّ ،
مدخل يضع بني قوسني اجلذر الذي اشتُقَّت منه ك لمة املدخل ،وهذا اجلذر هو مبثابة تذكري للقارئ وإحالة
معرتضة يواصل متابعتها من أراد.

الوصفي في المعجمين:
د) المنهج
ّ

الوصفي الذي يقوم على وصف اللغة املستعملة
إ ّن أبرز ما نراه يف املعجمني هو االعتماد على املنهج
ّ
من املتكلِّمني؛ لذا رأينا املعجمني حيتكمان إىل معيار الشيوع والتواتر يف قبول الكلمات الواردة يف املعج ،من
اجملالت والروايات
املدونة اليت كان من أبرز مصادرها اللغة املستعملة املكتوبة يف الصحف ،و ّ
خالل االعتماد على ّ
والكتب املدرسيّة.

والمعرب في المعجمين:
رابعا :ال ّدخيل
ّ

خاص؛ فإذا أردنا أن نبحث عن
املعربة يف أثل
ّ
جيعل معج ،اللغة العربيّة املعاصرة الكلمات الدخيلة و ّ
51
كلمة كهرباء ،مثال ،فإنّنا جندها حتت األثل (ك ه ر ب) 50وكذلك كلمة حاسوب جندها يف (ح س ب)

ّ
العربية املعاصرة ،مصدر سابق ،ج.5911 ،3
 :50أحمد مختار عمر ،معجم اللغة
 :51أحمد مختار عمر ،نفس املصدر ،ج.292 ،5
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األول مع ما يليها من
املعربة على حسب احلرف ّ
الغين الزاهر فإنّه يرتّب الكلمات ال ّدخيلة و ّ
ّأما معجّ ،
احلروف ،وال جيعل هلا أثال يدرجه حتتها ،بل تكون وحدة معجميّة قائمة بذاهتا ،مع كتابة األصل الالتيين إذا
52
للمعرب (مع) ،ورمزا للدخيل هو(د).
كانت الكلمة دخيلة ،ويرمز هلا بالرموز التالية  :وقد وضع رمزا ّ

ففي كلمة كهرباء جند املعج ،يذكرها يف اجلزء الثالث يف وحدة َك ْه َربَاء ،53وكذلك كلمة حاسوب يف

وحدة حاسوب.54

الخاتمة:

ويف النّهاية نكون قد وقفنا على التعريف الدقيق للغة العربيّة املعاصرة ،واخلصائص اليت متيزها ،وقد
مؤخرا نتيجة للدراسات اللسانية احلديثة اليت تعطي االهتمام األكرب للغة املستعملة يف الواقع
برز االهتمام هبا ّ

اللغوي ،ومن ث دراستها ،ووضعها يف املعاج.،
َّ
شكل املعجمان طفرة معجمية كبرية يف الصناعة املعجمية العربية ،ال تتمثل تلك الطفرة يف مجع
ألفاظ العربيّة يف العصر احلاضر فقط؛ وإّنا يكون من خالل االعتماد على املدونة احلاسوبية اليت برز أمهيتها يف
املعوقات يف املعاج ،السابقة ،فكان
الصناعة املعجمية احلديثة ،فأخرجا لنا عمال معجميّا متميِّزا ،قد تغلَّب على ِّ
املعجمان من األعمال املعجميّة العربيّة املتميِّزة يف القرن احلادي والعشرين.

املراجع:

ّ
َ
ّ
العلمية.
الغني الزاهر .بيروت :دار الكتب
الغني .)3102( .معجم
أبو العزم ،عبد
ّ
السعيد ،معتز باهللّ )3101( .
ّ
ّ
العربية ،املنهج واملعالجة .مجلة أبحاث
التاريخية للغة
مدونة املعجم
الحاسوب املجلد  ،01العدد  ،0منشورة.

 :52عبد الغني أبو العزم ،معجم الغني الزاهر ،مرجع سابقXVIII،
ّ
ّ
الغني الزاهر ،مصدر سابق ،ج .0950. ،3
الغني أبو العزم ،معجم
 :53عبد
ّ
 :54عبد الغني أبو العزم ،نفس املصدر ،ج .5010 ،0
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نفسه ،املعجم التكرار ّي أللفاظ القرآن الكريم ،بحث في ندوة القرآن الكريم والتقنيات املعاصرة.
ّ
السعودية :مجمع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف.
ّ
ّ
العربية قضايا وآفاق ،األردن ،دار كنوز املعرفة ، ،ج.2
املعجمية
عبد الرحيم ،منتصر أمين ،وآخرون) 3102 ( .
ّ
عبد العزيزّ ،
محمد حسن0991 ،القياس في اللغة العربية .القاهرة :دار الفكر العربي،
العدنانيّ ،
ّ
محمد ،معجم األخطاء الشائعة )0992( .بيروت :مكتبة لبنان.
ّ
املعجمية الحديثة3119 .القاهرة :عالم الكتب.
عمر ،أحمد مختار ،الصناعة
نفسه ،املكنز الكبير .)3111( .الرياضّ :
مؤسسة سطور للنشر.
ي .)3119( .القاهرة :عالم الكتب،
نفسه ،معجم الصواب اللغو ّّ
ّ
العربية املعاصرة .القاهرة :عالم الكتب.
نفسه وآخرون )3119( ،معجم اللغة
ّ
ّ
ّ
القاسميّ ،
ّ
املعجمية العربية بين النظرية والتطبيق .)3112 .بيروت :مكتبة لبنان ناشرون،
علي،
السعيد محمد بدوي ،مستويات اللغة العربية املعاصرة في مصر .)3791( .القاهرة :دار املعرف.
ف .عبد الرحيم ،معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها ( .)3100دمشق :دار القلم.
Wehr, Hans, and J. Milton Cowan. A dictionary of modern written
Arabic: (Arabic-English). Urbana, IL: Spoken Language Services, 1994.
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