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صناعة المعجم وتحديات العصر

قراءة في جمع المادة ونشر المعجم
الدكتور عمرو مدكور
قسم اللغة العربية  ،كلية اآلداب والعلوم ،جامعة قطر
ملخص البحث
مرورا مبعاجلة املدخل صرفيًا ودالليًا،
بقي املعجم يف صورة اإلصدار الورقي ميلي عليه جمموعة من اخلصائص بدءًا من اختيار املداخل ً
وانتهاءً حبجمه ،وتطويره ،ومع بروز عصر العوملة وأدواهتا التواصلية واحلاسوبية ،وتنوع الربامج احلاسوبية -وخاصة برامج الذكاء
االصطناعي مثل؛ التعرف اآليل على الكلمة ،والنطق اآليل للنص املكتوب ،وشكل النص ،وكذلك التحليل الصريف والداليل الكركي،ي،
واالختصار -واجه املعجم الورقي هذه الطفرة؛ حيث ُو ِض َع يف موقف متأخر عن القفزة الزمنية واحلضارية ،ومن هنا يعمل البحث على
درس صناعة املعاجم وأثر العوملة عليها ،ويناقش البحث منوذجني هلذا التأثري .أوهلما :مجع املادة ،وثانيهما :قضايا النشر املعجمي.
أوًل  -جمع المادة المعجمية:
ا

ويعرض فيها ألثر االنفجار املعريف واللغوي يف املدونة العربية املفكرضة ،ويالحظ ذلك يف املفردات الدخيلة واملعربة ،كما
يالحظه على املستوى الداليل حيث التغري الداليل السريع للمفردات ،فيالحظ شيوع األلفاظ وقلة استخدامها ،وأثر تكنولوجيا
االتصاالت يف ذلك ،فيالحظ الكلمات املوضة اليت تطلق يف الصحافة ومواقع التواصل ،وال تلبث أن ختتفي.

ثانياا -نشر المعجم

ويناقش شكل النشر املعجمي أي وسيلة نقل املعجم إىل املستعمل ،وأثر التكنولوجيا املعاصرة يف ذلك؛ فإذا كان النشر
الورقي يتسم بالثبات ،فإن النشر اإللككروين يتسم بالتغري والتطور .ويفيد البحث من التجارب املعجمية العربية املعاصرة بدءًا من
املعجم الوسيط والوجيز جملمع اللغة العربية ،واملعجم العريب األساسي للمنظمة العربية للكربية والثقافة والعلوم ،وهو معجم موجه ملتعلم
العربية من غري أبنائها ،وكذلك املعجم العريب بني يديك ،وهو معجم تابع لسلسة العربية بني يديك ،وهي سلسلة تعليمية لغري
الناطقني بالعربية ،ومعجم اللغة العربية املعاصرة للدكتور أمحد خمتار عمر وفريق عمل .وهو معجم كبري احلجم يعمل على رصد العربية
املعاصرة ،وقد قدم هذا املعجم يف صورتني ورقية وحاسوبية .ويناقش أثر شكل النشر املعجمي يف ترتيب املداخل بني املعجمني؛ الورقي
واحلاسويب ،ومعاجلة الضبط واهلجاء ومعاجلة املعىن بني املعجمني ،الورقي واحلاسويب.

تمهيد :مفهوم المعجم.

المعنى اللغوي.
أ-
ٰ

على
تعود كلمة املعجم إ ٰىل األصل الثالثي (ع ج م) ،ويقول ابن فارس«:العني واجليم وامليم ثالثة أصول :أحدها يدل ٰ
عض ومذاقة»( ،)1ويهمنا هنا األصل األول ،وهو داللة العني واجليم وامليم
على ٍّ
على صالبة وشدة ،واآلخر ٰ
سكوت وصمت ،واآلخر ٰ

( )1املقاييس  /عجم.

()2
معىن
على السكوت والصمت ،ومن هذه الداللة جند أن األعجم هو الذي ال يفصح  .وملا كان السكوت – يف األغلب – حيمل ٰ
ٰ
الغموض وعدم الوضوح صارت من دالالت (ع ج م) الغموض ،وعندما نأيت لصيغة (أَفعل) جند من دالالت اهلمزة اإلزالة ،فيكون
فع ْلت
عجمت
الكتاب فجاءت َّ
مبعىن أزال العُ ْج َمة أي الغموض «قال ابن جين :أعجمت الكتاب أزلت استعجامه ...وقالواَّ :
أعجم ٰ
َ
أيضا كما جاءت أفعلت»(.)3
للسلب ً
متاما من غري نقط ،وهكذا كثري من احلروف...إخل،
وملا كان احلرف العريب يتشابه بدون النقط فالباء ،والتاء ،والثاء تتشابه ً
ِ
وعجمه أي نقطه( .)4ومن هنا ننتقل إ ٰىل تسمية احلروف اهلجائية أ ب..ي حبروف
(ع ْج ًما) ،وأ َْع َجم احلرف َّ
ُُسي النَ ْقط للحرف َ
الع ْج َمة بالنقط»( ،)5وقد ُسيت
املُْع َجم .قال ابن األثري« :حروف املعجم حروف أ ب ت ثُ...سيت بذلك من التعجيم ،وهو إزالة ُ
احلروف كلها حروف املعجم مع أهنا ال تنقط كلها ،وإمنا ينقط بعضها؛ ألنه إذا نقط بعضها وترك البعض اآلخر زالت العجمة عنها
مجيعا.
ً
معىن (حروف املعجم)؛ فمنهم من قال :حبذف املوصوف -مبنزلة مسجد اجلامع -أي حروف
واختلف القدماء يف تفسري ٰ
()6
ويرى املربد :أن كلمة
ويرى ابن منظور أهنا علي سبيل اإلضافةٰ ،
اخلط املعجم أو حروف الكالم املعجم ،ومييل هلذا الرأي ابن فارس ٰ ،
إدخاال ،أي أن هذه احلروف من
مدخال أي ً
املعجم مصدر ،كقولنا أدخلته ً
املعجم) مبنزلة اإلعجام فكلمة َ
املعجم يف قولنا (حروف َ
شأهنا اإلعجام إلزالة اللبس.
على معجم الفريوزآبادي الذي أُساه (القاموس احمليط)
وهناك مصطلح آخر يرادف كلمة املعجم هو (القاموس) ،وهو علم ٰ
ومعناه البحر األعظم ،أو البحر ،أو أبعد نقطة فيه( .)7فلما اشتهر بني دارسي اللغة وشاع استخدامه ،تَ َو َّسع املعىن وانتقل إىل مفهوم
اصطالحي عام ،وصار مرادفًا ملصطلح املعجم(.)8

المعنى اًلصطالحي.
ب-
ٰ

()9
وعرف املعجم األساسي
ط لفظة
عرف املعجم الوسي ُ
(املعجم) بقوله« :ديوان ملفردات اللغة مرتَّب ٰ
َ
على حروف املعجم» ّ .
ّ
()10
أخرى»  .وقد
وشرحا هلذه املفردات ،أو ذكر ما يقابلها بلغة ٰ
املعجم بقوله« :كتاب يضم مفردات لغوية مرتبة ترتيبًا معينًاً ،
لفظة َ
خرى؛ ويكون
الحظ املعجم األساسي أربعة مالمح يف التعريف هي؛
احملتوى (مفردات اللغة) ،والكرتيب ،والشرح ،وذكر املقابل بلغة أ ٰ
ٰ
احملتوى والكرتيب.
هذا يف املعاجم الثنائية أو متعددة اللغات ،يف حني الحظ الوسيط ملمحني مها:
ٰ

( )2انظر العني ،املقاييس ،لسان العرب ،املعجم الوسيط  /عجم.
( )3اللسان  /عجم.
( )4الصحاح ،اللسان  /عجم.
( )5اللسان  /عجم.
( )6املقاييس ،اللسان  /عجم.
( )7القاموس احمليط ص  ،34قمس.
( )8انظر الوسيط ط / 3قمس ،واملعجم العريب األساسي  /قمس.
( )9الوسيط ط / 3عجم.
( )10املعجم العريب األساسي  /عجم.

وعموما فإن اللغويني يقصدون باملعجم :الكتاب الذي يضم مفردات لغة ما ،ويثبت هجاءها ،ونطقها ،وداللتها،
ً
على األقل ،مع ترتيب هذه املفردات بصورة من صور
واستعماهلا يف الكراكيب املختلفة ،ومرادفتها ،واشتقاقها ،أو أحد هذه اجلوانب ٰ
الكرتيب غالبًا ما تكون هجائية(.)11

ويمكن أن نصنف المعاجم وفق نظرات مختلفة منها؛ التصنيف حسب الترتيب ،وحسب العموم والخصوص ،ونوع

المستعمل ،وحجم المعجم ،ومن حيث الفترة الزمنية التي يمثلها .كما ميكن تصنيف املعاجم من حيث الشكل فتقسم إ ٰىل:

معاجم ورقية :وهي اليت تطبع يف شكل كتاب ،ومعاجم إلكترونية :ومتثل قاعدة بيانات ختزن يف حاسب آيل ،ومعاجم في شكل

قرص مضغوط ( :)CDيستخدم من خالل احلاسب اآليل( ،)12و المعاجم الصوتية الناطقة( .)13ويهتم البحث هبذا التصنيف
وتأثريه على مكونات املعجم ،بل وعلى منهجية تصنيف املعاجم سابقة الذكر.
ويقصد البحث بالمعجم الحاسوبي املعاجم اليت تقدم من خالل اإلسطوانات املضغوطة ،أو حتفظ على احلاسوب.

أوًل :جمع المادة المعجمية.
ا
مستخدما بعينه ،وبناء على ذلك تضع منهجها جلمع املادة؛ فاملعاجم الورقية ختتلف يف
تضع املعاجم الورقية نصب عينها
ً
اختيار مداخلها حسب اهلدف منها ،وطبيعة مستخدمي املعجم؛ فاملعجمات الكبرية وخاصة التارخيية جيب أن تذكر كل كلمة يف
معىن ،أما املعاجم املتوسطة والصغرية فعليها أن تنتقي من اللغة ،ما يتناسب وطبيعتها .وإذا كان اجلمع ال ميثل مشكلة
اللغة ،وكل ٰ
للمعاجم الكبرية؛ ألهنا تذكر كل كلمات اللغة مبعانيها املختلفة ،فإنه يُ َع ّد مشكلة أساسية يف املعاجم املتوسطة والصغرية اليت تنتقي
أي املداخل يذكر وأيّها يستبعد؟ ولإلجابة عن هذا السؤال البد من أن
مداخلها من بني كلمات اللغة .والسؤال الذي يواجهها هو ّ
على ذوق واضع أو واضعي
أساسا الختيارها للمداخل .وال خيرج هذا األساس عن؛ النظرة الذاتية اليت تعتمد ٰ
تضع هذه املعاجم ً

أساسا علميًا يف اختيار املداخل(.)14
املعجم يف االختيار ،والنظرة الموضوعية اليت تعتمد ً

لكن مشكلة حجم املعجم ال متثل عائ ًقا أمام املعجم احلاسويب؛ لذلك فجمع املداخل ال ميثل مشكلة أمام املعجمي
احلاسويب؛ فاملعجمي ميكنه أن جيمع كل ألفاظ اللغة ،ويقوم على معاجلتها ،وخيتار مستعمل املعجم املدخل الذي يريد البحث عنه.
وهناك قضية أخرى تثريها حتديات العصر وهي قضية املنت اللغوي الذي ميثل مرجع مجع املادة اللغوية للمعجم؛ إذ ال شك
يف أن العصر حيمل كثريا من حماور التشابك والتداخل التواصلي الذي يعتمد اللغة وسيلة فمن حمطات فضائية تستخدم العربية
الفصيحة يف كثري أو بعض من براجمها كاجلزيرة والعربية وغريها من الفضائيات ،وكذلك الصحافة الورقية ومواقعها اإللككرونية على
الشبكة العاملية (اإلنكرنت) ،وتأيت وسائل االتصال الكتابية والصوتية والسمعية الصوتية اليت املرفوعة على الشبكة العاملية ،وهذه املادة
تتسم بعد ثبات بعض من مكوناهتا كلمات وتراكيب؛ فهي سريعة التغري والتحرك والظهور واالختفاء صوتيًّا ودالليًّا.

( )11انظر البحث اللغوي عند العرب ص  ،162االجتاهات احلديثة يف صناعة املعجمات .جملة اجملمع .86/ 40
 12مر االستخدام احلاسويب للمعاجم مبراحل متعددة أوهلا التحليل املعجمي؛ مثل جذور لسان العرب والصحاح وغريها بالتعاون بني لغويني وحاسوبيني ،مث
أخريا أخذت املعاجم
كان إصدار املعاجم القدمية يف إصدارات حاسوبية اللسان وغريه ،مث جاءت املواقع عل اإلنكرنت لتقدم خدمة البحث يف املعاجم ،و ً
احلديثة (معجم اللغة العربية املعاصرة) تصدر يف شكلني ورقي وحاسويب ،وتأيت املرحلة احلاسوبية اخلالصة اليت يدعو إليها البحث.
( )13صناعة املعجم احلديث ص .62 ،61
 14املعجم العريب املعاصر ،د /عمرو مدكور ،دار البصائر،ص .96

إن سيل املفردات املعربة عن طريق الصحافة ووسائل التواصل االجتماعي مع عصر العوملة وحتول العامل إىل قرية صغرية
تفرض حتديات غري مسبوقة على اللغة متنًا وتركيبًا؛ فمثل الكلمات اآلتية مع كثرة ترددها وشيوعها ستدخل –وقد دخل بعضها
بالفعل -املعجم اللغوي ،وليست اإلشكالية فقط يف تسجيلها بني جنبات املعجم مفردات لغوية شائعة ،بل إهنا يف املستقبل املنظور
متثل أداة حفر يف البنية الكركيبية للغة ،وتصبح نواة لكراكيب جديدة غري نابعة من تطور طبيعي للغة ،إهنا أزمة إنتاج املعرفة والصناعة
ووسائل التواصل اليت تفرض هيمنة سريعة على اللسان ال تستطيع األقالم العربية أن تواجه سرعة انتشارها ،فإذا كان اللغويون من قرن
يشعرون باملعانة أمام الوافداللغوي ،ومل تكن وسائل التواصل تفرض هيمنة االنتقال الربقي للمفردات اليت صارت حتتل موقعا متقدما يف
أثرا؛ إذ نرى الكلمات األجنبية
االستخدام الفعلي من أبناء اجلماعة اللغوية ،فإن املشكلة مع الظرف احلايل أعقد وأسرع ً
عمال وأشد ً
تشيع يف الفضاء اإللككروين ،وهو ما يؤثر يف إحصاء شيوع األألفاظ ،ومثال ذلك األلفاظ الدالة على أعمال تواصلية حديثة :وتأيت
كلمات التواصل االجتماعي (تويتة وفيس  ،مسج ،بوست /بوستات -هاشتاج) ،ونظرة سريعة إىل قائمة ببعض الكلمات املستعملة
على تلك املواقع ميكن أن يعني على تصور اإلشكالية اليت حنن بصددها ،وهذا مثال هلا:
الكلمة

اجملال الداليل

أوباما -بوتني -رجيني -كاتر -كارفور -هايرب

اسم علم

أفيش-إمييل -بلوتوث -بوست -بوستات -تويتة -سينما -مسج

تواصل إلككروين

اسكراتيجية -صاروخ بالسيت

حرب

إن،ي -بكروجيت -بلياردو -البيسبول -اجلولف -ستيشن -فيفا

رياضة

أكادميية -بيولوجيا -فيزيا

علم

إسالموفوبيا -برجوازية -برمجاتية -بروليتاريا

مذاهب

جالكسي -موتور -نوت

معدات

كذلك ميكننا أن نالحظ يف منت اللغة كلمات عربية تطفو على سطح األحداث فتشيع يف حلظة معينة مث تعاود االختفاء،
وهذا احلركية السريعة –الظهور واالختفاء -ال تقارن باحلركية اللغوية املعتادة فيما قبل مئة عام .إننا جنابه بكلمات عربية أعالم؛ أو
ت ،ومن ذلك أُساء مواطن ثورات الربيع العريب (النوف -الربيقة -احلويلة )...إىل آخره من
صفات أو أفعال تنمو استعماليًّا مث َختْ ُف ُ
مئات األلفاظ اليت تفرضها حلظة إعالمية معينة تتبع تسليط الضوء اإلعالمي حلادثة فردية أو غريها مما جيعل ألفاظًا بعينها تطفو على
سطح االستخدام اللغوي ،إال أهنا تعاود االنزواء بعد فكرة .بل إن األمر يتعدى أُساء األعالم إىل كلمات من منت اللغة تبعث الكلمة
من جديد على السنة أبناء اللغة؛ ومن ذلك كلمة (العلج /العلوج) اليت وردت على لسان سياسي عريب يف أثناء الغزو األمريكي
للعراق ،وصارت الكلمتان وخاصة اجلمع موضة شائعة على لسان الصحفيني واإلعالميني ،وبعد فكرة هدأت الكلمتان وعادتا إىل
التواري ثانية ،وميكننا أن نطلق على مثل هذه الكلمات (كلمات املوضعة) (اآلنية /الوقتية) يف التغطيات الصحفية
إن العوملة لتطغى بلغتها ووسائلها على اللغات احمللية بآالف الكلمات املستعملة على نطاق واسع يف لغة اإلعالم (الصحافة
أعالما إال أن الكثري أيضا يعرب عن
التلفزيزن اإلذاعة ،التواصل االجتماعي واإلنكرنت) ،صحيح أن كثريا من هذه الكلمات متثل ً
مفاهيم ،واخلطورة يف أن شيوع هذه الكلمات جيعل أي مدونة عربية مليئة هبذه املداخل الكلمية اليت تؤثر يف اإلحصاء ،فقد جند

أعالما مثل (بوش) يف قائمة كلمات معاجم شائعة ،وعلى الرغم من أمهية استبعاد األعالم يف العمل املعجمي للتفريق بني املعجم
ً
واملوسوعة ،فإن بعض األعالم قد تضمن يف املعجم.

ثانياا :قضايا نشر المعجم.

أ -ترتيب المداخل بين المعجمين؛ الورقي والحاسوبي.
تنقسم املعاجم الورقية إىل :معاجم املعاين ،ومعاجم األلفاظ اليت تنقسم بدورها إىل معاجم الكرتيب الصويت مثل العني
للخليل - ،معاجم الكرتيب األلفبائي وتنقسم بدورها إ ٰىل :الكرتيب حبسب أوائل الكلمات بعد التجريد من الزوائد مثل معجم أساس
البالغة للزخمشري ،و الكرتيب حبسب أوائل الكلمات دون جتريد من الزوائد مثل معجم الرائد جلربان مسعود ،و الكرتيب حبسب أواخر
الكلمات بعد التجريد من الزوائد مثل الصحاح للجوهري.
واملعجم احلاسويب املوجود اآلن -معجم اللغة العربية املعاصرة -صدر يف شكلني؛ ورقي ،وحاسويب على إسطوانة مدجمة،
والنسخة احلاسوبية تقدم خيارات أكثر يف البحث من املعجم الورق؛ إذ ميكن املستعمل البحث حسب اجلذور ،واملداخل،
مدخال أم يف الشرح .وكل
واملشتقات ،والتعبريات السياقية ،والبحث احلر ،وهو البحث عن ورود (كلمة) ما يف املعجم سواء أوردت
ً
خيارات البحث السابقة خيارات تعود إىل املعجم اللفظي املرتب حسب اللفظ ،إال أنه يقدم إمكانات حاسوبية أكثر.وهو ما ميكن
أن نالحظه يف الصورة اآلتية من معجم اللغة العربية املعاصرة (اإلصدار احلاسويب).

أما املعجم احلاسويب الذي يتوخاه البحث فيخطو خطوة لألمام؛ ليدمج بني الكرتيبني؛ معجم األلفاظ ،ومعجم املعاين ،فمىت
معجما يبحث فيه باستخدام اللفظ
وضع املعجمي يف خطته إمكانيات البحث املتعددة اليت يقدمها احلاسوب ،استطاع أن يقدم
ً
للوصول إىل املعىن (معجم ألفاظ) ،وباستخدام املعىن للوصول إىل اللفظ (معجم معاين) ،فيمكن املستعمل أن يبحث عن معىن كلمة
مثال ،كما ميكنه البحث عن األلفاظ الدالة على معىن الكتابة.
(كتب) ً
الشك يف أن احلاسوب قدم إمكانات يف البحث وقد استخدم املعجميون بعضها إال أهنم مل يتقدموا للدمج بني معجم
األلفاظ وبني معجم املعاين يف معجم حاسويب واحد ،ولن يتأتى هذا للمعجميني إال إذا انطلقوا يف وضع خطة املعجم من تصور
حاسويب ال ورقي.
ب -معالجة الضبط والهجاء بين المعجمين ،الورقي والحاسوبي.

 -1الهجاء.

تتمثل السمة األو ٰىل للغة يف أهنا أصوات ،وحياول متكلمو اللغة تسجيل هذه األصوات من خالل الرموز الكتابية ،وهذه الرموز
أخرى ،فاخلط العريب يُ َد ِّون األصوات الصامتة ،واألصوات الصائتة الطويلة ،أما
الكتابية قد تكون دقيقة أحيانًا ،وغري دقيقة يف أحيان ٰ
تدون من خالل رموز فوق أو
األصوات الصائتة القصرية [الفتحة ،الضمة ،الكسرة] فليس هلا حروف يف النظام اإلمالئي ،ولكنها ّ
()15

حتت احلروف ،وتدوينها أمر اختياري ،بالرغم من أهنا عناصر أساسية يف تكوين النظام اللغوي للعربية .
مرجعا أساسيًا لتحديد هجاء
وال يعطي اهلجاء – دائما – الصورة الصحيحة للنطق الفعلي للكلمة؛ ولذلك فإن املعجم يعد ً
الكلمة ،ويربز ذلك بصورة ضرورية يف مواضع اختالف اهلجاء عن النطق مثل وجود حرف يف اهلجاء غري منطوق كاأللف يف
(جلسوا) ،والواو يف (عمرو) ،أو حذف حرف يف اهلجاء منطوق مثل األلف املنطوقة بعد اهلاء يف (هذه) ،والواو يف (داود) .كما أن
()16

(الضحىُ ،ربا) .
املعجم حيدد طريقة رسم اهلمزة أهي مفردة أم غري مفردة ،وكذلك األلف املقصورة مثل
ٰ
على
عىن بالصورة البصرية له – يُ َع ّد مرحلة أو ٰىل يف حتديد املداخل ،ولذا جيب ٰ
وال شك يف أن حتديد هجاء املدخل – وهو يُ ٰ
املعجم أن يلتزم بصورة إمالئية واحدة للكلمة سواء أوردت يف املدخل أم الشرح ،والكلمات اليت تصح كتابتها بأكثر من صورة إمالئية
واحدة ،ي ِ
على
على أكثر من صورة إمالئية واحدة ،وإذا مل ِّ
على أخ ٰ
ص ّح أن ٰ
نص ٰ
يرجح املعجم صورة ٰ
ترى يف املعجم ٰ
رى فعليه أن ي ّ
َ
()17

الصورتني عند ورودها يف املدخل .

 -2النطق وضبط المداخل.

رمزا كتابيًا فإن النطق هو الشكل احلي الفعلي للكلمة ،واهلجاء حماولة لتسجيل نطق الكلمة ،وهذه احملاولة تتفاوت
إذا كان اهلجاء ً
اقعا بني الرمز اللغوي الصويت (النطق) ،وبني الرمز
بني التسجيل الدقيق للنطق أحيانًا ،وغري الدقيق أحيانًا ٰ
أخرى .وملا كان االختالف و ً
اهلجائي املكتوب (اهلجاء) ،أصبح من احملتمل للكلمة العربية – كما ميثلها النظام اإلمالئي – أن تكون عرضة للخطأ يف النطق ،ومن

( )15علم اللغة العربية .د /حممود فهمي حجازي ص  .11املعجم اإلجنليزي بني املاضي واحلاضر .د /داود حلمي ص 50
( )16مناهج البحث يف اللغة .د /متام حسان ص  ،234التفكري اللغوي بني القدمي واحلديث .د /أمحد خمتار عمر ص .130
( )17املعجم العريب بني املاضي واحلاضر .د /عدنان اخلطيب ص .73

()18

معىن كلمة ما أن يبدأ املعجم بأن حيدد له طريقة نطقها من خالل ضبطها .
مث يتوقع طالب املعجم حني يكشف عن ٰ
على ضبط الكلمة وبيان باب الفعل الثالثي "فلم يضبط اخلليل يف أكثر
لقد أمهلت املعاجم القدمية – يف بعض األحيان النص ٰ
األحيان املواد والصيغ اليت حتدث عنها ،فتسرب إليها التحريف واخلطأ يف الشكل ،ولكن اللغويني تنبهوا إ ٰىل ذلك اخلطر سر ًيعا ،جند
حمكما ،ولكن األمر الذي يؤسف له أ ّن من جاء بعده مل يلتزم هنجه يف إصرار،
أمثلة ذلك يف بارع القايل الذي يضبط مادته ضبطًا ً
()19

وإمنا ضبط أحيانًا ،وأمهل أحيانًا ،وأهم املعاجم القدمية يف الضبط (تاج العروس)" .

األولى :ذكر حركات الكلمة ومدها وإعجام حروفها أو إمهاهلا،
وقد جلأ املعجميون القدماء إ ٰىل وسيلتني لضبط املداخل؛ الوسيلة
ٰ

أخرى أشهر منها ،فتكون هذه الكلمة كامليزان
الوسيلة الثانية :وهي أن يعمد
على كلمة ٰ
ُّ
املعجمي إ ٰىل قياس الكلمة املراد ضبطها ٰ
()20

على
تلميحا أو إشارة ،حبيث ميتنع اخلطأ فيها ٰ
الصريف للكلمة املراد ضبطها " .أما املعاجم احلديثة فالتزمت الضبط التام تصرحيًا أو ً
()21

الرغم من اإلجياز الذي التزمته يف إشاراهتا" .
وال ختتلف املعاجم احلاسوبية املتاحة يف طريقة هجاء وضبط مداخلها عن املعاجم الورقية املطبوعة ،لكن املعجم املتوخى
بعدا آخر ملعاجلة الضبط واهلجاء ،وهو الضبط الصويت للمدخل ،وبذلك يكون قد ساعد يف املعاجلة الدقيقة
حاسوبيًا يستطيع أن يقدم ً
للمدخل؛ فاهلجاء معاجلة كتابية بصرية ،أما ضبط املدخل فمعاجلة صوتية ،تقدَّم بصورة صوتية عرب برامج النطق اآليل للنص املكتوب،
تسجيال صوتيًّا حيًّا للمدخل .وهو ما يفتقر إليه املعجم العريب املعاصر املقدم من خالل وسيط حاسويب.
أو
ً
ج -معالجة المعنى بين المعجمين؛ الورقي والحاسوبي.

يستخدم املعجمي طريقة أو أكثر من طرق الشرح لتوضيح معىن املدخل ،وأمهها :التعريف ،والشرح باملرادف واملضاد،
والشرح بتحديد املكونات الداللية ،والشرح بالرسم والصورة.
 -1الشرح بالتعريف.

على جزأين :أوهلما :اللفظ املراد تعريفه (امل َعَّرف) ،والثاين:
متثيال
التعريف يكون ً
للمعىن بواسطة كلمات ٰ
أخرى ،وأي تعريف ينطوي ٰ
ٰ
ُ
()22
على أكثر من لفظ .
التعريف الذي يُ َق ّدم َّ
للمعرف ،وغالبًا ما يشتمل ٰ
ويُ َق ِّسم املناطقة التعريف إ ٰىل:
على توضيح شيء (جوهر) وليس لفظ .وهنا يفرق املناطقة بني اجلنس ،والنوع ،والفصل ،واخلاصة،
التعريف الشيئي :وينصب ٰ

والعرض العام ،ويتبع هذا التفريق تقسيم التعريف الشيئي إ ٰىل أربعة أقسام؛ التعريف باحلد التام :ويكون بذكر اجلنس القريب والفصل،
مثل (اإلنسان :حيوان ناطق) ،والتعريف باحلد الناقص :و يكون باستخدام اجلنس البعيد والفصل أو الفصل وحده ،مثل (اإلنسان:
كائن حي ناطق) ،أو (اإلنسان :هو الناطق) ،والتعريف بالرسم التام :ويكون باستخدام اجلنس القريب واخلاصة ،مثل (اإلنسان:
( )18اللغة العربية معناها ومبناها .د /متام حسان ص 326
( )19دراسات لغوية .د /حسني نصار ص 36
( )20اللغة العربية معناها ومبناها .د /متام حسان ص 326
( )21دراسات لغوية .د /حسني نصار ص 36
إىل املنطق الصوري ص  ،92صناعة املعجم احلديث ص .121
( )22مدخل ٰ

حيوان ضاحك) ،والتعريف بالرسم الناقص :ويكون باستخدام اجلنس البعيد واخلاصة أو اخلاصة وحدها ،مثل (اإلنسان :كائن حي
ضاحك)( ،اإلنسان :هو الضاحك).
والتعريف اًلسمي :وينقسم إ ٰىل نوعني؛ القاموسي :وهو يهتم بتحديد لفظ ما كما يستخدمه الناس ،واالشكراطي :وهو حتديد
()23

لفظ يريد الباحث أن يقدمه لغرض معني .
"ولكن املعجمي ال يلتزم حرفيًا بشروط التعريف املنطقي ومواصفاته ،واملعجمي حني يعرف يضع يف اعتباره مستخدم املعجم،
()24

وحياول أن يستخدم وسيلة يفهمها القارئ" .
ووضع الباحثون شروطًا للتعريف اجليد ،منها:

()25

 االختصار واإلجياز؛ فالتعريف يقول أكثر ما ميكن بأقل عدد من الكلمات .()26

على ألفاظ سهلة ودقيقة وحمددة .
يفسر اللفظ بلفظ غامض ،بل جيب أن يعتمد التعريف ٰ
 السهولة والوضوح؛ فال ّ()27

 االبتعاد عن التعريف الدوري ،كأن يقول املعجم الوسيط "األبيض :لون البياض"" ،البياض :لون األبيض" .()28

املعرفة ،فتعريف االسم جيب أن يبدأ باسم ،والوصف بوصف… إخل .
 -مراعاة نوع الكلمة ّ

()29

 عند تفسري األُساء املادية يشار إ ٰىل شكلها ووظيفتها ،وخصائصها املميزة اليت يعتربها معظم املتكلمني وظائف أساسية .()30

املعرف فقط .
 أن يكون التعريف ًعلى َّ
شامال؛ فيجمع كل أفراد َّ
ومانعا فال يَ ُد ّل إال ٰ
املعرفً ،
()31

 أن تكون الكلمات املستخدمة يف التعريف حمدودة .كثريا عند القيام بعملية التعريف ومن ذلك تعريف الكلمات السهلة
ٰ
وعلى الرغم من أمهية التعريف يف املعجم ،فإن املعجمي يعاين ً
()32

واملألوفة حيث تتطلب عند شرحها استعمال كلمات أكثر بساطة ،وقد يصعب التوصل إ ٰىل مثل هذه الكلمات  ،وحماولة تعريف
()33

التصورات التجريدية مثل "احلب"؛ فهي كلمة يستخدمها كل الناس تقريبًا ،ولكن كيف يعرفها املعجمي؟ إنه أمر حمري ! كما ثبت
( )23السابق ص  99وما بعدها.
( )24صناعة املعجم احلديث ص .122
( )25السابق ص .123
( )26السابق ص  ،123املعجم اإلجنليزي ص .59
( )27صناعة املعجم احلديث ص ،124الوسيط ط / 3بيض ،املعاجم اللغوية .د /إبراهيم جنا ص .92
( )28صناعة املعجم احلديث ص .125
( )29صناعة املعجم احلديث ص .125
( )30السابق ص  ،125املعجم اإلجنليزي ص .59
( )31صناعة املعجم احلديث ص .126
( )32السابق ص  ،122املعجم اإلجنليزي ص 59
( )33صناعة املعجم احلديث ص ،122املعجم اإلجنليزي ص.59

()34

صعوبة تعريف كثري من التصورات احلسية مثل منضدة ،فنجان .

وهنا يأيت الدور املتوقع للمعجم احلاسويب؛ فكثري من املداخل السهلة ،مثل منضدة وفنجان وحبر ،ميكن أن تعرف بالكلمات ،ثم

بالصورة ،وليست الصورة الثابتة فقط ،بل بالصورة المتحركة ،والصورة الفلمية والكرتونية ،إن املعجم احلاسويب –وفق املفهوم
كثريا من اإلمكانات حلل املشكالت اليت تواجه املعجم الورقي يف عملية التعريف.
الذي يعتمده البحث -يقدم ً
 -2الشرح بالمرادف أو المضاد

()35

على شيء واحد باعتبار واحد"  ،وقد اختلف العلماء حول الكرادف بني؛ منكرين له
الكرادف هو كون "األلفاظ املفردة...دالة ٰ
()36

مثل ثعلب وابن فارس وأبو علي الفارسي ،ومثبتين كابن خالويه والتاج السبكي

 .ويفرق اللغويون احملدثون بني أنواع خمتلفة من

()37

على إنكار الكرادف الكامل،
الكرادف وأشباه الكرادف؛ فالكرادف الكامل يكون حني يتطابق اللفظان متام املطابقة  .وأكثر اللغويني ٰ
املعىن وقابلة للتبادل فيما بينها يف أي سياق،
والقلة اليت أثبتته كان إثباهتا إياه بتحفظ؛ فأوملان يقول" :واملكرادفات هي ألفاظ متحدة ٰ
على الرغم من عدم استحالته– نادر الوقوع لدرجة كبرية؛ فهو نوع من الكماليات ال تستطيع اللغة أن جتود هبا يف
والكرادف التامٰ -
()38

سهولة وبسر" .

()39

املعىن مثل غين اليت تقابل فقري"
والضد هو "كلمة تقابل ٰ
أخرى يف ٰ

 ،وهناك أنواع من التقابل أو التضاد ،وهي :التضاد الحاد.

ونفى أحد عضوي التقابل يعين االعكراف باآلخر .والتضاد المتدرج .وميكن أن يقع بني هنايتني
مثل ميت – حي ،متزوج – أعزبٰ ،
ملعيار متدرج أو بني أزواج من املتضادات الداخلية مثل (غال – حار – دافئ – معتدل – مائل للربودة – بارد – قارس ،متجمد)؛

فالتضاد اخلارجي بني غال ومتجمد ،وهناك تضادات داخلية بني حار وقارس ،ودافئ وبارد ،ومعتدل ومائل للربودة .وتضاد العكس.

(أعلى ،أسفل) و (يصل ،ويغادر).
ويكون بني أزواج من الكلمات مثل باع،
ٰ
اشكرى .والتضاد اًلتجاهي .ومثاله العالقة بني ٰ

والتضاد العمودي .مثل الشمال بالنسبة للشرق والغرب ،حيث يقع عموديًا عليهما .والتضاد التقابلي .مثل الشمال بالنسبة
()40

للجنوب ،والشرق بالنسبة للغرب .
ويصلح الشرح بذكر املرادف يف حاالت كثرية منها :املعاجم املوجزة واملعاجم املدرسية .وعند شرح كلمة ُم َعّربة بنظريهتا العربية كأن
أخرى مقاربة أو مشاهبة مع ذكر الفروق الدقيقة بني اللفظني .وإذا مل يكن
يقال :التليفون :اهلاتف .وإذا كان املراد تزويد القارئ بكلمة ٰ
()41

املعىن الدقيق مطلوبًا إ ٰىل حد كبري .
ٰ
( )34صناعة املعجم احلديث ص .122
( )35املزهر 402 /1
( )36املزهر  402/1وما بعدها .ويف اللهجات العربية ص  ،174علم الداللة ص 215
( )37علم الداللة ص 220
( )38دور الكلمة يف اللغة ص 109
( )39معجم علم اللغة التطبيقي Antonym
( )40علم الداللة ص 104 -102
( )41صناعة املعجم احلديث ص 142

ِ
ِ
صر:
السرقني)ِّ ،
ب :الوداد)َّ ،
و(الدقّة ضد العظَم) ،و(الق َ
يعرف (احلُ ّ
و(الزبْلّ :
وتستخدم املعاجم الكرادف والتضاد؛ فالقاموس ّ
أخرى من طرق الشرح،
خالف الطول) ،وهذا النوع من الشرح ال يصلح االعتماد عليه مبفرده ،بل البد أن يكون ضميمة لطريقة ٰ
()42

باملعىن املطلوب حنو الكشف والوضوح ،وإمنا يضعنا
وذلك ألنه؛ خيدم غرض الفهم وحده وال يصلح لغرض االستعمال  .وال يدفع
ٰ
()43

على أساس فكرة
أمام كلمة ٰ
أخرى هي حباجة إ ٰىل تفسري معناها  .ويعزل الكلمة عن سياقاهتا .ويعتمد استخدام الكرادف يف الشرح ٰ
()44

املعىن ،مثل شرح
الكرادف ،أو إحالل كلمة حمل ٰ
ملعىن وهو أمر مشكوك فيه  .وقد تكون الكلمة الشارحة متعددة ٰ
أخرى دون فارق يف ا ٰ

معىن يقصده للدقيق؟ وهنا يستخدم املعجمان املضاد لتحديد الدقيق ب (ضد
املعجم الوسيط واملعجم الوجيز ل (الدِّق) ب (الدقيق) ،فأي ٰ
()45

الغليظ) .
ومع املشكالت اليت يتعرض هلا املعجم الورقي عندما يستخدم املرادف أو املضاد يف التعريف يأيت دور املعجم احلاسويب الذي
وضوحا مىت احتاج الرجوع إىل هذه
يستطيع استخدام وسائط متعددة يعمل على تقدمي معىن املدخل إىل مستعمل املعجم بصورة أكثر
ً
شرحا للمدخل باملرادف أو املضاد أو
الوسائط ،فاملستعمل يعود إىل الوسيلة اليت تعمل على شرح املعىن بشكل واضح ،فاملعجم يقدم ً
التعريف أو بالوسيلة األنسب للشرح ،ويضيف املعجم أيقونة تقدم وسيلة إضافية لشرح املعجم تستخدم الوسائط املتعددة؛ صوتًا
وصورة وحركة يف شكل فيلم متحرك أو صورة متحركة كرتونية أو صورة ثابتة ،وليست هذه الوسائط هدفًا يف حد ذاهتا ،إمنا هي وسيلة
إلظهار معىن املدخل بأقصى درجات الوضوح للمستعمل.
 -3الشرح بتحديد المكونات الدًللية.
على النظرية التحليلية ،وتفيد النظرية التحليلية يف حتليل كلمات كل حقل داليل ،وبيان
يعتمد الشرح بتحديد املكونات الداللية ٰ

()46

املعىن الواحد إ ٰىل عناصره التكوينية املميزة .
العالقات بني معانيه ،ويف حتليل كلمات املشكرك اللفظي إ ٰىل معانيها املتعددة ،ويف حتليل ٰ
مباشرا ،ولكن هذه املعاجم ميكنها اإلفادة من
واإلفادة من الشرح بتحديد املكونات الداللية يف املعاجم اللفظية األلفبائية لن يكون ً
نظرية التحليل التكويين باعتبارها أحد األسس يف الفصل بني اهلومونيمي والبوليزميي ،ويف صياغة التعاريف ،والفصل بني الكلمات
كثريا ما حيدث اخللط بينها ،ويف حماولة الربط بني جتمعات الكلمات املتقاربة ،مثل أدوات الزينة ،واألسلحة،
متقاربة ٰ
املعىن ،واليت ً
()47

معىن املدخل املراد شرحه إ ٰىل
واآلنية ،واملقاعد ،وغري ذلك  .ويستطيع املعجمي من خالل استخدام املكونات الداللية أن حيلل ٰ
عناصره التميزية ،ومن مث يستطيع حتديد العناصر الالزمة لتعريفه ،لتميز هذا املدخل عن غريه من املداخل اليت يتضمنها اجملال الداليل
()48

نفسه والذي ميكن أن تكون بعض كلماته متقاربة دالليًا .
( )42صناعة املعجم ص 141
( )43املعجم العريب حبوث يف املادة واملنهج والتطبيق ص 276
( )44صناعة املعجم ص 141
( )45الوسيط ط  ،3الوجيز  /دقق
( )46علم الداللة ص  114وما بعدها ،صناعة املعجم احلديث ص 126
( )47صناعة املعجم احلديث ص  ،127علم الداللة ص 121
( )48صناعة املعجم احلديث ص  128وما بعدها

ويستطيع املعجم احلاسويب –من خالل دجمه بني الكرتيب اللفظي وترتيب املعىن -أن يقدم ملستخدمه كلمات اجملال الداليل الواحد
مىت أراد البحث عنها ،كما أنه يستطيع إضافة الصورة وسيلة إضافية لشرح املعىن.
 -4الشرح بذكر السياق.

أخرى .ومن خالل هذه احلقيقة ظهرت النظرية السياقية
ال تقع الكلمة –غالبًا– بصورة مفردة ،وإمنا تقع يف سياق جماورة لوحدات ٰ
فاملعىن ليس شيئًا يف الذهن وليس عالقة متبادلة بني
معىن الكلمة يتحدد من خالل استخدامها الفعلي ،أو تسييقها؛
اليت ٰ
ٰ
ترى أن ٰ
()49

ومعىن الكلمة
اللفظ والصورة الذهنية ،وإمنا هو جمموعة من االرتباطات اللغوية اليت نعرفها يف موقف معني ،وحيددها لنا السياق ٰ .
فاملعىن ال يظهر إال من خالل تسييق الكلمة؛ فالكلمة املنعزلة عن السياق متلك
عند أصحاب هذه النظرية هو استعماهلا يف اللغة،
ٰ
ٍ
املعىن بدقة إال من خالل السياق .ومثال ذلك كلمة (ضرب) بدون وضعها يف سياق ال حتمل
معىن ً
غامضا إ ٰىل حد ما ،وال يتحدد ٰ
ٰ
حمددا ولكن عندما توضع يف سياق يتحدد معناها مثل:
ٰ
معىن ً
أخذ يكتب :بدأ.
-1
َ
-2

أخذ الكتاب :تناول.
َ

-4

على يد فالن :منعه.
أخذ ٰ
َ

-3

أخذ عليه :عاب .
َ

-5

أخذه اهلل بذنبه :عاقبه.
َ

املعىن،
دورا أساسيًا يف حتديد ٰ
ومن خالل هذا املثال يتضح أن للسياق ً
املعىن ،فالكلمة ال متنح احلياة إال إذا استخدمها أبناء اجلماعة اللغوية.
واستخدام األمثلة التوضيحية وسيلة من وسائل إيضاح ٰ
()50

وليس مبجرد إثباهتا يف املعجم .وال شك أن األمثلة التوضيحية "نوع من الشرح بذكر سياقات الكلمة عن طريق تقدمي تصاحباهتا" ،
املعىن بدون أمثلة توضيحية ال يعطي فكرة عن طريقة استعمال اللغة ،فإذا كان الشرح يق ّدم للمستعمل ما يطلبه من مهارة
وشرح ٰ
املعىن ،وهي املهارة السلبية ،فإن األمثلة التوضيحية تق ّدم ملستعمل املعجم كيفية استخدام الكلمة أي أهنا ختاطب
االستقبال ومعرفة ٰ
قدرات االستخدام عند مستعمل املعجم ،وهي املهارة اإلجيابية اليت عليه أن يستفيدها من املعجم.
واملشكلة اليت تواجه املعجم الورقي يف استخدام األمثلة التوضيحية هي حجم املعجم؛ فاملعجم الصغري يضطر إىل عدم
قليال مع املعجم الوسيط ،أما املعاجم الكبرية فإهنا تستخدم األمثلة ولكن يبقى
استخدام األمثلة إال يف أضيق احلدود ،ويزداد األمر ً
بعدا آخر ال يستطيعه املعجم الورقي؛ إذ يستطيع املعجم احلاسويب أن
حمدودا بالشكل الورقي ،وهنا يقدم املعجم احلاسويب ً
استخدامها ً
يقدم أيقونة إضافية ملزيد من األمثلة اليت تستخدم املدخل ،يعود إليها املستعمل مىت أراد التعمق يف الطرق االستعمالية املختلفة
للمدخل ،ومستويات هذا االستعمال يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف والشعر والنثر ،واملستوى احلقيقي واجملازي لالستعمال .إن
بعدا موسوعيًا لالستخدام اللغوي للمدخل املراد شرحه.
هذه اإلضافة احلاسوبية -اليت ال ميثل حجم املعجم مشكلة هلا -تقدم ً

( - )49علم الداللة ص  ،68الكلمة ص .214
( )50صناعة املعجم احلديث ص .144

 -5الشرح بالتمثيل الظاهري.
على إعطاء مثال أو أكثر من العامل اخلارجي
املعىن
التمثيل الظاهري ،ويعتمد ٰ
من الوسائل اليت يلجأ إليها املعجمي يف شرح ٰ
ُ
للمدخل املشروح ،كأن يقال يف تفسري "األبيض بأنه ما كان بلون الثلج النقي أو ملح املائدة املعروف ،واألزرق بأنه اللون الذي يشبه
لون السماء ،حني ال يكون يف األفق سحاب ،واألصفر الذي يشبه لون الليمون ،واألمحر الذي يشبه لون الدم"( .)51ومن ذلك يف
()52
وسهال مألوفًا
لسان العرب تعريف الطُّ ْ،ي بأنه "لذوات احلافر و ِّ
السباع كالثدي للمرأة ،والض َّْرع لغريها"  .وهذا التمثيل إذا كان دقي ًقا ً
املعىن يف
املعىن ،حيث جيعل الشيء الذهين مثل (البياض) صورة واقعية ملموسة حيسها مستعمل املعجم ،فيتجسم ٰ
على إيضاح ٰ
يساعد ٰ
ذهنه من خالل معايشته الواقعية لألشياء مثل (الثلج) أو (املِْلح) .ومثل استخدم (املعجم العريب بني يديك) هذه الوسيلة يف املداخل
الدالة على األلوان اليت ُش ِرحت بوسائل خمتلفة ،ولكن الوسيلة املشكركة يف أغلبها هي التمثيل الظاهري.
ويأيت دور املعجم احلاسويب لتقدمي مثل هذه املداخل من خالل الصورة املتحركة أو الثابتة وتقدمي األمثلة الظاهرية بصورة حية؛
فاألصفر يقدم بلوحة صفراء ،أو صورة الشمس أو زهرة عباد الشمس بلونه األصفر ،وذلك بعد الشرح اللغوي.
 -6الشرح باستخدام الصورة

ملعرف ،حيث تزداد أمهيتها يف املداخل احلسيّة مثل أعضاء جسم اإلنسان،
تستخدم املعاجم الورقية احلديثة الصورة وسيلة إليضاح ا ّ
معىن املدخل وفهمه( .)53والواقع أن استخدام
على إدراك ٰ
واحليوانات والنباتات املختلفة ،واألجهزة الكهربائية ،واإللككرونية ،وغري ذلك مما يساعد ٰ
الصورة يف املعجم هلا أخطار متعددة؛ فالرسام يندر أن يكون لغويًّا ،كما أن اللغوي ليس من الدقة العلمية واخلربة فيما يتصل بالعلوم املختلفة؛ لذلك
()54
على املعجمي أن يستخدم الصورة وفق خطة منهجية حمددة ،فال توضع
ناجحا يف مجيع احلاالت ؛ لذا جيب ٰ
فإن استخدام الصورة قد ال يكون ً
نقصا يف التعريف .وعلى املعجمي أن يستخدم الصورة والرسم لتحقيق
مبهما ،أو تَ ُس ّد ً
بدون ضابط ،بل جيب أن توضع بشكل وظيفي فتوضح ً
هدف معني ،وهو إيصال املعىن املقصود بدقة إىل املستخدم ،ومىت جنحت الصورة يف ذلك ،فقد حققت وظيفتها واهلدف من وجودها ،ومىت
أخفقت ،فرمبا أوقعت املستخدم يف حرية ،أو أوصلته إىل معىن غري صحيح ،وعلى املعجمي ٍ
حينئذ أن يستبدل بصورته أخرى تكون أكثر قدرة على
نقل املعىن ،أو أن يستخدم وسيلة أخرى للشرح.
وميكننا التمثيل للمعجم الورقي باستخدام (املعجم العريب بني يديك) للصورة الذي استخدم الصورة والرسم على نطاق واسع ،فقاربت
الصور  1600صورة توضيحية( .)55ويطلق املعجم مصطلح الصور ،ويقصد به الصورة والرسم؛ فقد استخدم الصور الضوئية مثل صورة البقرة،
امللون يف مداخل األلوان.
والرسوم اليدوية مثل اهليكل اإلنساين ،واألشكال مثل املستطيل َّ
واستخدم املعجم الصورة يف صور أعضاء جسم اإلنسان ،و صور احليوان ،و صور النبات ،و الشراب والطعام ،و اجلماد ،والصفات؛
كل صفته ،و األفعال ،حاول املعجم أن يُقدِّم معىن
مثل :طويل وقصري ،حيث قدَّم املعجم رُسًا لقلمني أحدمها قصري واآلخر طويل ،وكتب حتت ٍّ
سن يتوَّكأ على عصا ،وتوضَّأ ،حيث قدَّم صورة لشخص يتوضَّأ ،و الصورة
بعض األفعال من خالل الصورة أو الرسم؛ ومنها تؤَّكأ ،حيث قدَّم رُسًا مل ٍّ
ُ
املقارنة ،استطاع املعجم أن يشرح معاين بعض املداخل بوضع صورتني متثالن مقارنة بني وصفني ،أو حركتني ،أو فعلني ،مثل طويل وقصري،
( )51صناعة املعجم احلديث ص  ،146حماضرات يف علم اللغة ص .77
( )52اللسان  /ط،ي.
( - )53املعجم العريب – حبوث يف املادة واملنهج والتطبيق .د /رياض زكي قاسم ص  ،256املعاجم اللغوية يف ضوء علم اللغة احلديث .د /حممد أمحد أبو
الفرج ص .124
( )54كالم العرب .د /حسن ظاظا ص  ،151علم الداللة .د /أمحد خمتار عمر ص.140
 55املعجم العريب بني يديك ،صفحة ج

ومال ،وأوقد وأطفأ.
واستيقظ ونام ،واعتدل َ
حاجز للصورة ،فقدم الصورة الثابتة الغري؛ فنجحت أحيانًا
الواقع أن املعجم الورقي استخدم الصورة بشكل كبري إال أن اإلصدار الورقي بقي ًا
وفشلت أحيانًا أخرى يف نقل املعىن ،وهنا يأيت البعد احلاسويب القادر على تقدمي الصورة بأشكاهلا املختلفة؛ ثابتة ،ومتحركة ،وصورة مع وسائط أخرى
كثريا باحلجم ،يف حني يتأثر
كالصوت واحلركة ،وهذه الصور ميكن تقدميها كأدوات مساعدة لتقدمي معىن املدخل ،واحلاسوب –كما تقدم -ال يتأثر ً
كثريا مبسألة حجم املعجم ،كما أن الوسيط احلاسويب يقدم قدرات خمتلفة عن تلك اليت يقدمها الوسيط الورقي.
املعجم الورقي ً
الخاتمة

وبعد فإن البحث حاول تقدمي بعض التحديات اليت تواجه صناعة املعجم يف ضوء العوملة؛ فمسألة الوضع واختيار املداخل متثل
صعوبة للمعجمي يف املداخل املعربة ،وكذلك يف كلمات املوضة اليت تظهر وختتفي.ويف قضايا النشر املعجمي؛ فليس املعجم احلاسويب
هو املعجم الورقي املقدم بصورة حاسوبية مع إضافة أشكال متعددة للبحث؛ كالبحث باجلذور واملفردات واملشتقات .كما حاول
البحث تقدمي جمموعة من املقكرحات يستخدم فيها املعجم احلاسويب إمكانات الوسيط احلاسويب ،ويؤكد البحث على أن املعجمي عليه
أن ينطلق من رؤية الوسيط احلاسويب ،ال الوسيط الورقي الذي يقدم يف صورتني ورقية وحاسوبية.
وبذلك خيتلف املعجم احلاسويب عن الورقي يف:
 -1مجع املادة :فاملعجم احلاسويب ميكنه أن جيمع كل كلمات اللغة ،وال يفرق بني املعجم الكبري والصغري.
 -2ترتيب املداخل :فاملعجم احلاسويب ميكنه الدمج بني معجم األلفاظ ومعجم املعاين.
 -3معاجلة الضبط واهلجاء :ويستطيع املعجم احلاسويب إضافة اهلجاء الصويت للمدخل.
 -4معاجلة املعىن بني املعجمني :وهنا يستطيع املعجم احلاسويب استخدام إمكانات متعدد يف شرح املعىن مثل؛ الصورة
بأشكاهلا املختلفة ،والوسائط املتعدة الفلمية والكرتونية ،واملناظر احلية ،كما يستطيع استخدام النماذج السياقية املتعدد
لوضع املدخل يف سياق دومنا التأثر حبجم املعجم ،كما ميكنه أن يعدِّل من بعض طرق الشرح اليت ينتهجها املعجم الورقي؛
إلبراز املعىن يف أوضح صورة ممكنة للمستعمل.
َعدُّها معاجم ورقية قدِّمت يف شكل حاسويب
واحلقيقة فإن املعاجم احلاسوبية املوجودة مثل (معجم اللغة العربية املعاصرة) أ ُ
(قرص مدمج ،)...يف حني أن مفهوم املعجم احلاسويب خمتلف؛ فطريقة تقدمي املادة اللغوية للمستعمل ختتلف مىت بدأنا نغري
وجهة نظرنا للوسط الناقل للمعجم؛ فاملعاجم احلاسوبية املوجودة مثل (معجم اللغة العربية املعاصرة) صنع مبفهوم الوسيط الورقي
الناقل للمعجم ،ومل يصنع مبفهوم الناقل احلاسويب ،ال شك يف أنه قدَّم بعض األشكال البحثية اجلديدة عرب الوسيط اإللككروين؛
مثل البحث باجلذر ،والصيغة .وهي حتسينات أو جتديدات تقدمها الربامج احلاسوبية يف عملية البحث .إن الباحث يعتقد بأننا
تطورا –قد يكون بعيد األثر -مىت انطلق صانعو املعجم من مفهوم الوسيط احلاسويب ناقل املعجم؛ فهذا املفهوم
ميكننا أن حندث ً
سيجعل صانع املعجم يغري من رؤيته يف هدفه من املعجم ،ومستعمليه ،وحجم املعجم ،ومجع املادة ،والعالقة بني املعجم
واملوسوعة ،وطرق ترتيبه ،وطرق شرح املعىن فيه ،وهو ما حاول البحث استجالء مواضع قدمه يف هذه النقاط.
وتغريا خيدم
وبعد فإهنا حماولة من الباحث ،يستشرف فيها اإلمكانات احلاسوبية اهلائلة اليت تتيح لصناعة املعجم َحتَ ُّوًال ً
وآخرا.
املستعملني على اختالف توجهاهتم .واحلمد هلل ً
أوال ً
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