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إّن المتأمل في التراث المعجمي العربي لیجد المكتبات العربیة تزخر بمجموعة كبیرة 
فها جهابذة وعلماء اللغة العربیة األوائل  وضخمة من المعاجم اللغویة النفیسة والثمینة، التي أّل

فكانت هذه . الخ...أحمد الفراهیدي والجوهري والفیروزآبادي وابن منظورمن أمثال الخلیل بن 
ام األمان المعاج الذي تحفل به  والوعاء الذي حفظ فیه اإلرث اللغوي العربي الكبیرم صمّ

ولعل السبب الذي جعل علماء اللغة یفّكرون في  .اللغة العربیة من الضیاع أو التحریف
عجاز للعرب كافة في تلك تألیف معاجم  هو النص القرآني  وما شّكله من مصدر إلهام وإ

فت من بعدهم إلى . الفترة غایة العصور وظّل هذا الهدف منشودا في المعاجم التي أّل
إال أّن االستمرار في تألیف المعاجم وفق هذا الهدف عّد عیبا من عیوب المعجمیة . المتأخرة

 قاها حبیسة هذه النظرة التقلیدیةلتطور وأبالعربیة وأصبح یشّكل عائقا أمامها في التقدم وا
في مجال تطور وذلك بالنظر إلى ما شهدته الصناعة المعجمیة عند نظرائنا في الغرب من 

  .ووجهات النظر في العصر الحدیثالمفاهیم في المعاییر و  التألیف وتغیر

ها لم تعد تستجیب لمتطلبا ت الكثیر منا إّن هاته المعاجم وعلى الرغم من أهمیتها إال أنّ
وهذا عائد إلى تطور المعجمیة الحدیثة وما  ،خاصة الباحثین المتخصصین في وقتنا الحالي

شهدته من توّسع في مجال اهتمامها عن ذلك الذي كان في السابق، فقد تأثرت المعجمیة 
ة . لعلم اللغة وبالخصوص في شقّه التطبیقيبالدراسات اللغویة الحدیثة  فبعد أن كانت مهمّ

المعجمیة مقتصرة على جمع مفردات لغة ما وشرحها في القدیم، فإننا نجد على العكس من 
ذلك في المعجمیة الحدیثة حیث ظهرت عّدة قضایا جدیدة ضمن اهتمامات المعجمیة 

المعاجم  ومن أبرز تلك القضایا الجدیدة. باعتبارها فرعا من فروع علم اللغة التطبیقي
وجهة إلى الطالب في مختلف المراحل التعلیمیة، والتي تشهد انتشارا المالتعلیمیة أو الطالبیة 

في عصرنا هذا، وبالنظر إلى ما تكتسیه هذه المعاجم من أهمیة  واسعا في الوسط التعلیمي
لمعاجم بشيء من الدراسة في حقل تعلیمیة اللغة أردنا تسلیط الضوء على هذا النوع من ا
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. ة للدراسة وهو معجم الطالب لیوسف شكري فرحاتمعتمدین في ذلك على عین .والتحلیل
المعاجم الموجهة للطالب في ضوء المعجمیة : وعلیه جاء موضوع بحثنا تحت عنوان

  .-نةـیّـ ع-الحدیثة معجم الطالب لیوسف شكري فرحات 

تین، األولى متعلقة بالعالقة التي سییئر اإلجابة عن إشكالیتین  بحثنا هذا سنحاول في و 
المعاجم الموجهة للطالب بتعلیمیة اللغة، وما الخدمة التي یمكن أن تقدمها للطالب؟ تربط 

ا الثانیة متعلقة بالعینة المدروسة ومفادها إلى أي مدى یمكن اعتبار معجم الطالب : أمّ
لیوسف شكري فرحات مناسبا للطالب ویلبي حاجاتهم اللغویة؟ وهل یحمل هذا المعجم 

       لموجه للطالب؟  مواصفات المعجم الحدیث ا

لها رغبتـنا في تقدیم بل كان ولم یكن اختیارنا لهذا الموضوع محّل الصدفة،      ألسباب أوّ
وثانیها  وا به كون الموضوع ال یزال جدیداهذا البحث للباحثین في هذا المجال عسى أن ینتفع

قناعتنا الشخصیة باألهمیة الكبیرة التي تشكلها هذه المعاجم كونها مرتبطة بالمعجمیة 
ة الدراسات في هذا الموضوع دفعتنا إلى الخوض في  كما أّن . اللغة في آن واحد وتعلیمیة قّل

  .غماره وسبر أغواره

ّظه من ولم ینل حالموضوع قلیلة جًدا، هذا ومن خالل بحثنا تبین لنا أّن الدراسات في 
ها كانت الدراسة والتعمق لدى الباحثین،  ا أنّ تتعرض للموضوع وحتى تلك التي وجدناها إمّ

فقرات أو بضع صفحات في الكتب كما هو الحال مع بشكل مقتضب فجاءت في صورة 
علم اللغة : صناعة المعجم الحدیث، علي القاسمي في كتابیه: أحمد مختار عمر في كتابه

ها كانت في شكل مقاالت . وصناعة المعاجم، والمعجمیة العربیة بین النظریة والتطبیق أو أنّ
في الممارسة : ري في مقالته بعنوانصو عباس اللكما هو الشأن بالنسبة منشورة في المجالت 

: عبد الرحمن الحاج صالح في مقالته بعنوانو المعجمیة للمتن اللغوي بمجلة اللسان العربي، 
بمجلة مجمع اللغة العربیة بدمشق، ومن هنا كانت  أنواع المعاجم الحدیثة ومنهج وضعها

  .دراستنا تهدف إلى التعمق في هذا الموضوع
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 ید وكان بمثابة مدخل عام للموضوعخطة بدأناها بتمه ذا علىاعتمدنا لبحثنا هوقد 
المعاجم الطالبیة ومكانتها في : یلیه بعد ذلك الفصل األول والذي جاء تحت عنوانل

تطرقنا فیه إلى تعریف المعجم بصفة  األولم إلى ثالثة مباحث، قسقد انالمعجمیة الحدیثة، و 
ا ال لى أنواعه وأهمیته اللغویة، أمّ مبحث الثاني فتناولنا فیه مفهوم المعجم الطالبي عامة وإ

نا فیه مواصفات المعجم  ا الثالث فقد بیّ وخطوات صناعته وعالقته بعلم اللغة الحدیث، أمّ
: لیأتي بعد هذا الفصل الثاني ویندرج تحت عنوان. مستوى المعلومات المقدمة فیهالطالبي و 

إلى ثالثة مباحث، األول قمنا فیه  وینقسم بدوره. معجم الطالب دراسة وصفیة تحلیلیة
ؤلَّفببالتعریف  ف والمُ ؤِل ا، ثمّ التطرق إلى الوصف الالمُ  خارجي لمعجم الطالب شكًال وحجمً

والمبحث الثاني وتطرقنا فیه إلى طرق الشرح . ثم إلى الوصف الداخلي للمعجم مادةً ومنهًجا
ا المبحث الثالث فتناولنا فیه مستوى  والتفسیر والشواهد المستعملة في معجم الطالب، أمّ
المعلومات المقّدمة في معجم الطالب، وختمنا بحثنا بخاتمة عرضنا فیها أهم النتائج 

  .ها من خالل الدراسةالمتوصل إلی

أن نتبع المنهج الوصفي للدراسة، وما یالزمه من  اوقد اقتضت طبیعة الموضوع منّ 
في األمور التي  باإلحصاءآلیات وتقنیات كالتحلیل والنقد، كما استعنا في بعض األحیان 

  .تتطلب ذلك

هذا وقد اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع في انجاز هذا البحث ومن 
معجم الطالب لیوسف شكري فرحات، وكتابي المعاجم اللغویة العربیة والحصیلة : أهمها

وعلم اللغة اللغویة ألحمد محمد المعتوق، وصناعة المعجم الحدیث ألحمد مختار عمر، 
  .الخ...وصناعة المعجم لعلي القاسمي

ا عن الصعوبات التي و  ة و اأمّ نقص المراجع جهتنا أثناء إعداد هذا البحث فتتمثل في قّل
  .وصعوبة الحصول على بعضها إن وجدتفي التخصص 
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خراجه في هذه الصورة  وفي األخیر نحمد اهللا على توفیقه لنا إلتمام هذا العمل وإ
كما ال یفوتنا أن نتقّدم . وأن ینفع به غیرنا متمنین أن یكون لبنة في صرح العلم والمعرفة

لبوخ بوجملین الذي لم یبخل علینا بنصائحه المشرف  بالشكر الجزیل إلى األستاذ الدكتور
ا واهللا ولي التوفیق   . وتوجیهاته القیمة طیلة إعداد البحث، فجزاه اهللا عنا خیرً

  جموعي تارش                                                               

  بورقلة 2013أفریل  19: في یوم                                                       
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فاظ على تراثها اللغوي وذلك حتى یبقى ساریا إلى الحجاهدة سعت األمم منذ القدیم 
من جیل إلى جیل، وقد عملت من أجل هذا  على األلسن ومتداوال بین أفراد المجتمع ومتوارثا

فمنها من حافظت على لغتها ومنها من انقرضت وماتت لعدة  الهدف بشتى الطرق والوسائل،
فكثیر من اللغات القدیمة لم تعد مستعملة أو انحصر استعمالها، وخاصة . أسباب وعوامل

ولعل أبرز الطرق التي استخدمت . تلك التي كانت منتشرة في الحضارات اإلنسانیة األولى
ن مثلما قام به األشوریو  ح وجلود الحیواناتلوااألحفاظ على اللغة هي تدوینها في من أجل ال

ومع التطور الذي شهدته الحضارات وظهور الورق أصبحت ألفاظ اللغات لیون، والباب
  . كما حدث بالنسبة للغة اإلغریقیة والالتینیة ومفرداتها تحفظ في الكتب والمجلدات

ه یدّل عن الوعي اللغوي الذي بلغه اإلنسان آنذاك وحاجته إلى لغة  إّن هذا األمر كّل
إّال أن ما . یعبر بها عن أفكاره ومشاعره ویتواصل بواسطتها مع غیره من أفراد المجتمع

، حیث بهذه الدرجةیكن نلحظه على اللغة العربیة هو أّن الوعي اللغوي لدى الفرد العربي لم 
بأهمیة  بقیت اللغة العربیة تتوارث وتنتقل مشافهة وسماعا، ولعل األمر الذي أشعر العرب

وما جاء فیه من  إلسالم ونزول القرآن على الرسول صلى اهللا علیه وسلملغتهم هو مجيء ا
لهام، فكان هذا تحدیا بالنسبة لهم بالنظر إلى الشأو الذي بلغته اللغة العربیة في  إعجاز وإ

تب ومنذ تلك اللحظة بدأ االهتمام باللغة یبرز لدى العرب فألفوا عدة تصانیف وك. ذلك الزمن
في ذلك الشأن فكانت كتب غریب القرآن بمثابة اإلرهاصات األولى لظهور فن الصناعة 

، وتزاید االهتمام بالعربیة أكثر بعد توسع رقعة الدولة اإلسالمیة المعجمیة عند العرب
واختالط الجنس العربي باألجناس األخرى مما تسبب في اختالط اللغة العربیة بلغات 

  . الخ...كالفرس والروم واألتراك والقبطاألجناس غیر العربیة 
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وهو ما أثر على اللغة الفصحى الخالصة فدخلت عدة كلمات إلى العربیة، وظهر 
اللحن في اللغة وكثرت اللهجات العامیة إلى غیر ذلك من األمور، فسارع أهل اللغة 

فألفوا ما  وعلماؤها إلى تصحیح تلك األخطاء وتدارك الوضع الذي آلت إلیه اللغة العربیة
الصناعة المعجمیة العربیة وتوالت  یعرف بالمعاجم اللغویة ومنها كانت االنطالقة الفعلیة لفّن 

ومع مرور الزمن تطورت الصناعة . المعاجم تباًعا، وكلها تهدف للحفاظ على اللغة
المعجمیة واتسعت أهدافها وتعددت مجاالت اهتماماتها خاصة بعد أن اعتبرت فرعا من 

فدخلت المعاجم في . وما استفادته من النظریات اللغویة الحدیثةم اللغة الحدیث فروع عل
اهتمام تعلیمیة اللغة وأصبحت من ضمن الوسائل التعلیمیة الفعالة التي یستعان بها في تعلیم 
اللغة للناشئة والطالب المتعلمین، فأصبحت تصنع وفق معاییر ومواصفات محددة من أجل 

     .ب منها وتحقیق الفائدة المرجوةتأدیة الدور المطلو 



  

  إهـــــــــــــــــــــداء
  أهدي ثمرة جهدي  إلى من تعلمت منه الصبر والدي العزیز

  والدتي الغالیة أرضعتني روح المثابرة والجدّ إلى من 

لى كل أفراد عائلتي   إلى إخوتي األعزاء وإ

  إلى كّل األصدقاء واألحبة والزمالء

مني حرفا ومازلت أذكر اسمه على شفتاي   إلى كل من عّل

  

  

   



  
  
  
  
  
  
  

 ل األولــالفص 



  
  
  
  
  
 

  
  ل األولــــــــــــــــالفص

  ةـــــم الطالبیة و مكانتها في المعجمیة الحدیثــالمعاج

  المعجم تعریفــــه، أنواعــــــه، وأهمیتـــــه  :المبحث األول 

  عالقته بعلم اللغة ه،صناعت اتخطو  ،المعجم الطالبي :الثاني المبحث 

  فیهوالمعلومات المقدمة  مواصفات المعجم الطالبي :المبحث الثالث 
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  .أهمیته -أنواعه  -المعجم تعریفه : المبحث األول

    :مــیف المعجر ــتع -1

  :العرب جاء في لسان :المعجم لغة/ أ

َجمُ  :عجم ْجمُ والعَ ِب، :العُ رَ ِب و العَ رْ وینسب إلى  رجالن أعجمان، :ویقال خالف العُ
، :األعجم الذي في لسانه عجمة فیقال أعجميٌّ  رجلوال یقال  لسان أعجميٌّ وكتاب أعجميٌّ

أي تكلم بالعربیة بعد أن  :قال أبو سهل أفصح األعجمي؛ :وقال ثعلب .فتنسبه إلى نفسه
، ،اكان أعجِمی  وال یقال رجل  :الذي أراده الجوهري بقولهو  فعلى هذا یقال رجل أعجميٌّ

، ن كان عربیا أعجميٌّ   .إنما أراد به األعَجمَ الذي في لسانه حبسة وإ

أعجمت  :أعجميٌّ إذا كان ال یفصح ویقول أبو عمرو الشیبانيهذا رجل  :وتقول
همت، نقطه؛ قال ابن : همَ َج الكتاب وَع  مَج وأْع  .یتبین كالمه والعجمي مبهم الكالم ال :وقال َأبْ
   أفعلتوهو عنده على السلب ألن  : قال ابن سیدهو  .استعجامه أزلتعجمت الكتاب جني أ

وكل  ا یشكو،له عمَّ  ُت لْ أي زُ  زیدا أشكیتكقولهم  للسلب،فقد تجئ  اإلثباتن كان أصلها إ و
   1.استبهم :واستعجم علیه الكالم  .فقد أعجمه بشيءمن لم یفصح 

  :للفیروز آبادياء في القاموس المحیط جو 

یفصح في كالمه  من ال واألعجم .أعجمبالضم والتحریك خالف العرب رجل وقوم  :العجم
  . 2نقطه  :ة، وأعجم الكتابمَ ْج العُ  إلىذهب به  :فالن الكالم وأعجم

  

  
                                                             

مادة ( ،12ج ،م2003، 1، طلبنان - الكتب العلمیة بیروتدار أحمد عامر حیدر، : تح العرب،لسان  :ابن منظور -1
  .448/452:،ص)معج
  .1495:ص،2ج ،م1997، 1ط لبنان، -بیروت التراث العربي، إحیاءدار  القاموس المحیط، ،الفیروز آبادي :ینظر -2
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  :وجاء في مقاییس اللغة البن فارس

أحدها یدلُّ على سكوٍت وصمت، واآلَخر على : العین والجیم والمیم ثالثة أصول )عجم(
َذاقة   .صالبٍة وشدة، واآلخر على َعضٍّ ومَ

، والمرأة عجماءُ بیِّ  فصح، هو أعجمُ ُ ل الرُجل الذي ال ی ةفاألوَّ جمَ   . نة العُ

ر وأُدم بيِّ ما دام ال یتكلَّم ال . ویقال َعُجم الرجل، إذ صار أعَجم، مثل َسمُ ویقال للصَّ
فصح ُ ُجهر فیها بالقراءة: ویقال .مَج صبيٌّ أْع : ی ه ال ی . صالةُ النَّهار َعْجماء، إنما أراد أنّ
ا : وقولهم َجمُ الذین لیسوا من العرب، فهذا من هذا القیاس كأنَّهم لمّ َسمُّوهم  یفهموا عنهملم العَ

، ویقال لهم ُعْجم أیضاً َعَج    . مًا

ْن كان نازًال بالبادیة: األعجمّي : ویقال ْفِصح وإ ُ علم  .الذي ال ی ط، وما نَ وهذا عندنا غَل
ًا، ولعلَّ صاحَب هذا القول  ، كما ال یسمُّونه عجمیّ أحدًا سمَّى أحدًا من سكان البادیة أعجمیًَّا

هِدر: یقال: قال األصمعّي . أراد األعجم فقال األعجمّي  ، إذا كان ال یَ : والعجماء. بعیرٌ أعجمُ
ها ال تتكلم، وكذلك قدِر على الكالم فهو أعجمُ  البهیمة، وسمِّیت عجماءَ ألنّ ن لم یَ كلُّ مَ

ستعِجم ارٌ : "وفي الحدیث. ومُ ْجماء ُجبَ ُح العَ هیمة"ُجرْ   .، تراد البَ

ها أعجمیة: قال الخلیل وكتاٌب . حروف المْعَجم مخفّف، هي الحروف المقطَّعة، ألنّ
م، وتعجیمه جَّ عَ تُه ویَِضَح : مُ ها ما وأظنُّ أن الخلیل أ. تنقیطه كي تستبین ُعْجمَ راد باألعجمیة أنّ

فة تألیَف الكالِم المفهوِم، فهي أعجمیَّة؛ ألنَّها ال تدلُّ على شيء فإن . دامت مقطَّعًة غیر مؤّل
اَد باألعجمیَّة ّال فما أدري أيَّ شيء َأرَ ه ُأرید . كان هذا أراد فله وجه، وإ والذي عندنا في ذلك أنّ

ْعَجم، وه عَجم ُحروُف الخطِّ المُ ا و الخطُّ بحروف المُ من الخطوط  العربّي، ألنَّا ال نعلم َخطَّ
ْعَجم هذا اإلعجامَ حتَّى یدّل على المعاني الكثیرة ُ فأمَّا إعجام الخطِّ باَألشكاِل فهو عندنا . ی

ه تأثیرٌ فیه یدلُّ على المْعنى ه فیه، فسمي إعجامًا ألنّ   .یدخل في باب العضِّ على الشَّيء ألنّ
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ا قوُل القائل هی: فأمّ عِجمُ ُ ه فی ما هو من الباب الذي ذكرناه، ریُد أن یعِربَ یرید أن : ومعناه. فإنّ
ین عنه فال یقدرُ على ذلك، فیأتي به غیرَ فصیح داّل على المعنى ِب ُ ولیس ذلك من إعجام . ی

  1.ءالخّط في شي

وعدم  والغموضنستنتج أن لفظة عجم تعني في اللغة اإلبهام  فاتالتعری من خالل هذه
    اإلبانة عكس ذلك أي  إلیها همزة السلب أصبحت تعني تا أضیفولم ،اإلفصاح واإلبانة

 المنوط بها هي إزالة اإلبهام والغموض الذي یكتنف ه فإن وظیفة المعجمومن اإلفصاح،و 
  .فیعمل على تبسیطها وجعلها واضحة مفردات اللغة، بعض

  :المعجم اصطالحاً / ب

أنها تكاد تتفق من  إالواختالفها حول المفهوم اللغوي للمعجم  اآلراءبالرغم من تعدد 
فیقوم  أكبر عدد من مفردات اللغة، یضم الناحیة االصطالحیة على أن المعجم هو كتاب

وتكون مواده مرتبة وفق ترتیب معین غالبا ما یكون الترتیب  ،بشرحها وتفسیر معانیها
  2.الهجائي

كتاب یضم بین دفتیه  " :أنهب فون المعجمن یعرّ اللغویی أّن  عمرمختار أحمد ویذكر 
مع  وكتابتها وكیفیة نطقها، مفردات لغة ما ومعانیها واستعماالتها في التراكیب المختلفة،

              3."ئيترتیب هذه المفردات بصورة من صور الترتیب التي غالبا ما تكون الترتیب الهجاِ 

                                                             
  .239/241:، ص4جم،1،1991طعبد السالم هارون، دار الجیل بیروت، : ابن فارس، مقاییس اللغة، تح: ینظر -1
 دت، دط، مصر، -مكتبة نانسي دمیاط التطور،الهویة، الجذور،عزة حسین غراب،المعاجم العربیة رحلة في  :ینظر -2

  .13:ص
 ،8ط القاهرة، - دار عالم الكتب البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضیة التأثیر و التأثر، أحمد مختار عمر، -3

  .162:ص ،م2003
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 مفردات لغویة مرتبة ترتیبا معیناالمعجم كتاب یضم :" وجاء في المعجم العربي األساسي
    1."وشرًحا لهذه المفردات أو ذكر ما یقابلها بلغة أخرى

طیع أن نست) عجم(للفظة ة الواردةاالصطالحیو  ةاللغوی التعریفات هذه من خالل إذن
ددا من مفردات اللغة كتاب یضم ع المعجم عبارة عن أّن  هوو  عام نخلص إلى تعریف

  .الغموض عنهااإلبهام و  إزالةتكون وظیفته و  ها،وحها وتفسیراتمقرونة بشر 

  :مــــــــواع المعاجــــــــأن -2

 وما تقتضیهجلها أألفت من  التي واألهدافتتعدد أنواع المعاجم بحسب تصانیفها 
 ّن أوفنون العیش كما  الحیاة تطورتمستمر كلما  فهي في تطور ،تألیفها إلىحاجة الفرد 

عدة من المعاجم  تألیف إلى اإلنسانیدفع أو التطور الحاصل على مستوى اللغة نفسها یحتم 
یه لمعجم تتحكم ففنوع ا .واألغراضوالمناهج والوظائف  واألحجام األشكالاللغویة مختلفة 

  :هاته العواملومن بین  ه من خاللها،النظر التي ینظر لوجهات  عدة عوامل و

ویندرج تحت هذا العامل  :)المعنى أواللفظ (ق التي ینطلق منها المعجمياالنطال  نقطة/ 1
  :نوعان

   : معاجم األلفاظ-أ

تها اللغویة الصوتیة مستویا التي تختص بوضع الكلمات وذكر جمیعوهي المعاجم 
معجم األلفاظ هو المعجم الذي یهتم بوضع الكلمة  " .إلخ.....والصرفیة و النحویة والداللیة

نطلق فمعاجم األلفاظ هي التي ت .2"في سیاق معین أسلوبیاصوتیا وصرفیا نحویا وداللیا و 
                                                             

ــــــوم، دط،  ،وآخــــــرونعلــــــي القاســــــمي  -1 ــــــة والعل ــــــة للتربیــــــة والثقاف ــــــي األساســــــي، المنظمــــــة العربی م، 1989المعجــــــم العرب
  .823/824:ص

 - 1مصر، ط - أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث، عالم الكتب للنشر والتوزیع والطباعة  اعتمدنا على تقسیم ،
  .وما بعدها 35:صینظر م، 1998

 . 48: ص م،1،1999ط القاهرة، -دراسة في علم المعاجم، مكتبة اآلداب حازم علي كمال الدین، -2
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في معاجمنا  ومن أمثلة ذلك .من اللفظ للوصول إلى المعنى أي من المعلوم إلى المجهول
تاج  القاموس المحیط للفیروزآبادي، معجم لسان العرب البن منظور، (:العربیة القدیمة

المعجم الوسیط الصادر  معجم المحیط للبستاني، (ومن المعاجم الحدیثة  ،)العروس للزبیدي
  .....).عن مجمع اللغة العربیة المصري

  :معاجم المعاني-ب

أي أنه یتم  تعبر عنها،وهي المعاجم التي تختص بوضع المعاني ورصد الكلمات التي 
معجم " .كلماته الخاصة التي تعبر عنه) معنى( ولكل حقل فق حقول معینة،وضع الكلمات و 

وهذه  بكلمات، أوبكلمة  یعبر عنهالمعاني هو المعجم الذي یهتم بالشيء أو الموضوع الذي 
عبیدة  ألبيالغریب المصنف :( ومن أمثلة ذلك .1"الكلمات یتم رصدها من الواقع اللغوي

            . )هـ458(البن سیده األندلسي المخصص ،)هـ224(القاسم بن سالم

  :لنحو اآلتيایمكن تقسیمها على و  :لتي رتب بها المعجمي مواد معجمهطریقة الترتیب ا/ 2

 :معاجم الترتیب الصوتي-أ

كیفیة ترتیب المواد اللغویة داخل  ت فيقة الترتیب الصوتي أول طریقة ابتكر تعد طری
ظهور هذه الطریقة للعالم اللغوي الكبیر ورائد المعجمیة كان الفضل في وقد  المعاجم العربیة،

وتقوم هذه الطریقة على  في معجمه العین،) هـ175ت(العربیة الخلیل بن أحمد الفراهیدي
وهذا یعني أن الخلیل  الكلمات داخل المعجم حسب المخارج الصوتیة للحروف، ترتیب مبدأ

الترتیب الهجائي العادي لصاحبه نصر بن اتبع ترتیبا مخالفا للترتیب المعروف آنذاك وهو 
  :وهو على النحو اآلتي حیث جاء بترتیب جدید لم یسبقه إلیه أحد، عاصم

                                                             
 .50 :ص ،حازم علي كمال الدین، دراسة في علم المعاجم -1
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/ ن ل، ر،/ ث ذ، ظ،/ د ت، ط،/ ز س، ص،/ ض ش، ج،/ ك ق،/ غ خ، هـ، ح، ع،(
  )ء ي، ا، و،/ م ب، ف،

وذكر ما هو  هها،وجأإلى اعتماد نظام التقلیبات أي تقلیب الكلمة على مختلف  باإلضافةهذا 
  . مستعمل وما هو مهمل

   :األلفبائيمعاجم الترتیب  -ب

 ج ث، ت، ب،أ، ( للحروف العادي هي المعاجم التي تعتمد طریقة الترتیب الهجائيو 
  :تتفرع إلى فرعینو ............) خ ح،

   :تمعاجم الترتیب األلفبائي حسب أوائل الكلما ●

فمثال في حرف  الحرف األول من كلمة المدخل ویتم فیها ترتیب مواد المعجم حسب
ترتیب مع مراعاة  لمعجم یأتي بجمیع الكلمات التي تبدأ بحرف الكاف،االكاف فإن صاحب 

 المعاجم التي سارت على هذا الترتیبومن بین  ،من الكلمة لحرف األولایلي  الحرف الذي
ومن  )هـ538ت(للزمخشري أساس البالغة ،)هـ770ت(المصباح المنیر للفیومي :نجد

معجم الرائد  ،المعجم الوسیط الصادر عن مجمع اللغة العربیة بالقاهرةالمعاجم الحدیثة نجد 
  .الخ.....جبران مسعود

  : الكلمات أواخرمعاجم الترتیب األلفبائي حسب  ●

تســمى هــذه و  كلمــة المــدخلحســب الحــرف األخیــر مــن ویــتم فیهــا ترتیــب مــواد المعجــم  
 ي بــالنظر إلــى آخــر حــرف فــي الكلمــةأ )الترتیــب االلفبــائي حســب القافیــة(:ـ بــالطریقــة أیضــا 

جعـل الحـرف األخیـر بابـا وذلـك ب في هذا النوع من الترتیب على نظام الباب والفصل،ویعتمد 
الصــــحاح  :ومــــن المعــــاجم التــــي اتبعــــت هــــذه الطریقــــة فــــي الترتیــــب .صــــالول فوالحــــرف األ
العــــــــــروس ، تــــــــــاج )هـــــــــــ811ت(البـــــــــن منظــــــــــور العــــــــــربســــــــــان ل ،)هـــــــــــ393ت(للجـــــــــوهري
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مـن اهـتم النـوعین هناك الـبعض مـن أتبـاع هـذین  باإلضافة إلى أنهذا  .)هـ1205ت(للزبیدي
هـا إلــى أي ردّ  ،بتجریــد الكلمـات مـن حــروف الزیـادة أن هنــاك مـن یقـومحیـث  بقضـیة التجریـد،
  .وهناك من رتبها بدون تجرید أصلها ثم یرتبها،

   : )معاجم األبنیة(معاجم الترتیب الصرفي -ج

أي أنهــا تتنــاول الصــیغ  ،)البنیــوي(وهــي المعــاجم التــي تعــالج اللغــة مــن الجانــب الصــرفي
وتكـون . تأسر الكلمات و المشتقاوكل ما تعلق بالجذور و  واألوزان وما طرأ علیها من تغیرات،

ثــم تقســم  ،...)بــاب السداســي الخماســي،بــاب  الربــاعي، بــاب الثالثــي، بــاب(مرتبــة فــي أبــواب 
الثالثـي  و الثالثـي المعتـل، الثالثـي الصـحیح،(فنجـد فـي بـاب الثالثـي  هذه األبواب إلى أقسام

ومـن بـین المعـاجم العربیـة  .ونفس األمر بالنسبة لبقیة األبـواب ،)الخ...ثي المزیدالثال المجرد،
 )هــــ350ت(دیـــوان األدب للفـــارابي التــي قامـــت بمعالجـــة المســـائل الصـــرفیة للغـــة نـــذكر معجـــم

ــــــن ســــــیده  ــــــن  إصــــــالحمعجــــــم  ،)هـــــــ485ت(األندلســــــيمعجــــــم المخصــــــص الب المنطــــــق الب
  .)هـ244ت(یتكِّ السِّ 

   :معاجم الترتیب الموضوعي - د

 فترتب األلفاظ وفق معناها التي تنظم األلفاظ تحت موضوع معین، وهي المعاجم
معاجم حقول المعاني أو  :منها نذكرعدة تسمیات ویطلق على هذا النوع من المعاجم 

والبحث في هذا النوع  المعاجم التجانسیة، معاني،المعاجم  المعاني،معاجم تداعي  المتوارد،
ترتیب الحروف، فالبنیة التركیبیة للمعاجم  من المعاجم یكون باعتبار الموضوع ال

ومن . ول داللیةالموضوعیة تنطلق من المدلول إلى الدال أي أّن األلفاظ تصنف وفق حق
       .1أشهر المعاجم التي سارت وفق هذا الترتیب معجم المخصص البن سیده 

                                                             
، 1ط األردن، -عبد القادر عبد الجلیل، المدارس المعجمیة دراسة في البنیة التركیبیة، دار صفاء، عمان :ینظر -1

   . 39:م، ص2009
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   :ویندرج تحت هذا العامل نوعان: و الخصوصمن حیث العموم / 3

   :المعاجم العامة -أ

 یمكن رصده وجمعه من مفردات اللغةهي تلك المعاجم التي تعنى برصد كل ما 
فیشمل كل ما یمكن جمعه من  " ،بصفة التوسع وكبر حجمه ن المعاجمهذا النوع م یتمیزو 

وقد یتناول المعارف بأنواعها دون .المهمل قدیمها وحدیثها من المستعمل أو مواد اللغة،
فاإلنسان في  فالمعاجم العامة قابلة للزیادة ألن اللغة ظاهرة اجتماعیة حیة،. 1..."حدود

عدد إلمكان إضافة لتالي فإنه باوبا ،جدیدة اتكلمو  مفرداتحیاته الیومیة یسمع ویتعلم عدة 
 المعاجموتعد جل . فهو لیس له نهایة محددة إلى المعجم العاممفردات الكلمات و المن 

وهو  ألنها كانت تصبو إلى اإلحاطة باللغة،عامة العربیة األولى التي ألفت منذ عهد الخلیل 
 أن یلم بجمیع مفردات اللغة العربیة حاول صاحب لسان العرب ابن منظور عندماما فعله 

أما  ،عل صاحب معجم تاج العروس الزبیديوكذلك ف ،عشر مجلد أربعةفجاء معجمه في 
  .الخ.....حدیثا فنجد المعجم الكبیر والوسیط الصادرین عن مجمع اللغة العربیة المصري

   :المعاجم الخاصة -ب

الجة فالمعجم الخاص یقوم بمع المعرفة،ویعنى هذا النوع بمفردات میدان ما من میادین 
أو األدب كما یمكن  معین كالطب أو الهندسة أو الفیزیاءجزء من مفردات میدان محدد و 

وهي معاجم انتقائیة محدودة لمعالجة جزء . " الخ....معجم خاص بشاعر أو أدیب ما  إعداد
یمكن أن تحقق صفة لخاصة فالمعاجم ا. 2...."أو الموضوعات من میدان ما من المفردات،

    وذلك لما تمتاز به من خاصیتي الضبط  ،إلحاطة الكاملة بمفردات میدان مااالشمول و 

                                                             
دار هومه  ،النظریات التربویة الحدیثةیة في ضوء مناهج البحث اللساني و المعجمیة العرب ابن حویلي األخضر میدني، -1
  .93 :صم، 2010الجزائر، دط،  –
 .103:ص ،رجع نفسهالم -2
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رَّب  التحدید على العكس من المعاجم العامة،و  عَ ومن المعاجم الخاصة نذكر معجم المُ
       الصادر عن منظمة الثقافة العربیة  المعجم الموحد لمصطلحات اللسانیات للجوالیقي،

            .معجم مصطلحات األدب لمجدي وهبه ،العلوم بتونسو 

مؤلف  أي أّن  ،ونقصد هنا عدد اللغات المستخدمة داخل المعجم :من حیث عدد اللغات/ 4
نقسم المعاجم حسب ویمكن أن  أو لغتین أو أكثر،أن یؤلف معجمه بلغة واحدة  إماالمعجم 

  :1هذا العامل إلى مایلي

  :اللغة المعاجم أحادیة -أ

كأن  ا لغة المدخل هي نفسها لغة الشرحوهي المعاجم التي تؤلف بلغة واحدة وتكون فیه
على المعاجم العربیة وینطبق هذا األمر ، ...فرنسي - عربي أو فرنسي  -یكون معجما عربي

المعجم الوسیط ا حدیثا فنجد أمّ  .القدیمة كمعجم العین والصحاح وتهذیب اللغة وغیرها
  .الخ....ومعجم متن اللغة ألحمد رضا العاملي والمنجد لألب لویس معلوفوالوجیز 

   :المعاجم ثنائیة اللغة -ب

تختلف عن ) المتن(وهي المعاجم التي تؤلف بلغتین مختلفتین وتكون فیها لغة المدخل
كأن یؤلف  .وهنا یكون التركیز على اللغة المشروحة أكثر من اللغة الشارحة ،لغة الشرح
معجم سعادة : اللغة نذكر ومن المعاجم ثنائیة .انجلیزي -فرنسي أو عربي -يمعجم عرب

  .الخ....حمد التلیسي عربي لخلیفة م -معجم إیطالي  لخلیل سعادة،) عربي -انجلیزي (

   :المعاجم متعددة اللغات -ج

وتكون  الخ،....تؤلف بأكثر من لغتین، ثالث لغات أو أربع لغات وهي المعاجم التي
ومن المعاجم  وباقي اللغات هي لغات الشرح، )المتن(المدخل إحدى هذه اللغات هي لغة 

                                                             
  .  41:ص صناعة المعجم الحدیث، أحمد مختار عمر، -1
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القاموس  ال عبد الحمید سلیمان،عربي لعُ  -فرنسي -قاموس اسباني :متعددة اللغات نذكر
   . لوجیه حمد عبد الرحمن) عربي -إنجلیزي -یوناني - التیني( الوجیز في الجذور العلمیة

یعد هذا العامل ذو أهمیة كبرى في عملیة انجاز  :أعمار مستعملي المعجممن حیث / 5
عداده، حیث أن المعجم موجه في األساس إلى مستعمل معین، وهذا المستعمل  المعجم وإ

هاته الممیزات سن أو عمر  ومن بین ،عة من الخصائص والممیزات الشخصیةو بمجم یمتاز
طبیعة المعجم وما ینبغي أن یقدمه من  المرحلة السنیة للمستعمل حددتحیث  المستعمل

 یه نستطیع أن نقسم المعجم حسب إلى المستویاتوعل ،لهذا المستعمل معلومات ومعارف
  1:التالیة

   ):مرحلة ما قبل الدراسة(معاجم األطفال  -أ

بالمدرسة بعد، ولم یكتسبوا مهارات  وتخصص هذه المعاجم لألطفال الذین لم یلتحقوا
 جهة لهذه الفئة، وتتمیز المعاجم المو )المبتدئین(لغویة كبیرة ویطلق علیهم في اللغة تسمیة 

وذلك لطبیعة الطفل  ،األلفاظبیر على الصور أكثر من الكلمات و من األطفال باالعتماد الك
المباشرة أكثر مما یعتمد على في هذه المرحلة من العمر فهو یعتمد على المالحظة الحسیة 

، فعلى المشاهدةو  فصور األشیاء ترتسم في ذهنه عن طریق المالحظة التقلید والمحاكاة،
في المعجم فإن الطفل ) ، حصان، بقرةقط(ال عندما نضع صورة لحیوان ما سبیل المث

الحیوانات ومن ثَّمَ یستطیع التفریق بین هاته  سیحتفظ بالشكل الذي الحظه في تلك الصورة
  .ندما یراها في الواقعالثالثة ع

  

  

                                                             
  .43:أحمد مختار عمر، المرجع السابق ، ص :ینظر - 1
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   ):تالمیذ المرحلة االبتدائیة(معاجم الصغار -ب

 وتمتاز ،العاشرةین تتراوح أعمارهم بین السادسة و إلى التالمیذ الذ هذا النوع من المعاجمیوجه 
واصفات وشروط من م اتوفر فیهوذلك لما یجب أن ی ،هذه المعاجم بخصوصیات محددة

  :، ونجمل هاته المواصفات فیما یلياحقق األهداف المرجوة منهحتى ت

حتى یتمكن التلمیذ من إدراكها وفهمها بسرعة، وتجنب االعتماد على تعریفات بسیطة / 1
  .المركبةالتعابیر المعقدة و 

  .أن تكون المعلومات المقدمة في المعجم موافقة الحتیاجات التلمیذ/ 2

  .داخل المعجم متناسبة مع التقدم اللغوي للتلمیذأن تكون الكلمات الموضوعة / 3

متعلقة بها كالمعلومات ، دون ذكر للمعلومات األخرى الكتفاء بتقدیم شروح للكلماتاال/ 4
  .وغیرها الصرفیةالنحویة و 

   :معاجم المرحلة قبل الجامعیة -ج

      ویخصص هذا النوع من المعاجم إلى الفئة العمریة التي تتراوح بین سن العاشرة 
طلبة المستوى الثانوي، وفي هذه المرحلة و  المتوسطةتشمل تالمیذ المرحلة و ، الثامنة عشرةو 

یده اللغوي من من العمر یكون التلمیذ أو الطالب قد اكتسب عدة مهارات لغویة ونما رص
فیصبح قادرا ، المركبةه فهم األشیاء المجردة و ، وارتقى تفكیره بما یسمح لالمعانيو  الكلمات

حیث نجد أن الجانب الوظیفي یغلب على  .على تقدیم تعریفات لألشیاء الموجودة حوله
بعض المعلومات إلى معاجم هذه  إدخالكما یتم . الجانب الحسي في هذا النوع من المعاجم

  . اسب مع یحتاجه المتعلمون المرحلة العمریة بما یتن
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  :ومعاجم الكبار معاجم المرحلة الجامعیة - د

 من المفترضحیث ، ة الجامعیین والباحثین المتخصصینم إلى الطلبوتوجه هذه المعاج
معاجم على تشتمل هذه الو ، الرصید اللغوي قد توسع وزادقد نضج و المستوى اللغوي أن یكون 

 وتسمیات وعدة مصطلحات ،الموجودة في الحیاة العامةكلمات العدد كبیر من األلفاظ و 
تأخذ شیئا من  المعلومات المقدمة في هاته المعاجم كما أّن  .الفنونمختلفة في شتى العلوم و 

كما یهتم بالمفردات  ،الخ...، فیقدم المعجم معلومات موسوعیة وأخرى تاریخیة تأصیلیةالتوسع
الدراسي والباحث في مجال  مجال تخصصهالتخصصیة التي تخدم الطالب الجامعي في 

   الصوتیة األخرى النحویة والصرفیة و هذا باإلضافة إلى المعلومات األساسیة  ،بحثه
  .یةالداللو 

 أحجامها حسب غرضها ونوع مستعملهاتختلف المعاجم في  :من حیث حجم المعجم /6
  :أحجامها إلى األنواع التالیة وعلى هذا یمكن تقسیم المعاجم حسب

   :المعجم الكبیر -أ

ویمتاز هذا المعجم بكبر حجمه واشتماله على عدد كبیر من ألفاظ اللغة ومعانیها، مما 
ز لهذا اإلحاطة بكامل اللغة إن أمكن، والشيء الممیالشمولیة و  صفة یجعله یسعى إلى تحقیق

مات للمعلومات التي یتضمنها إضافة إلى المعلو الكم الهائل المعجم هو القدر الكبیر و 
  : األساسیة مثل

  .المعلومات الموسوعیة -

  .إیراد ألفاظ مهجورة أو میتة -

  .كثرة االقتباسات و االهتمام بالشواهد التوضیحیة -

  .األعالم و البلدان أسماءذكر  -
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   :المعجم الوسیط -ب

الطلبة جمهور المثقفین والباحثین و ویكون أقل حجما من سابقه ویمتاز بأنه موجه إلى 
المادة اللغویة الموجودة في هذا المعجم ینبغي أن تكون متناسبة مع  كما أّن  ،الجامعیین

المستوى العلمي لهذه الفئة، ویتم التركیز على ما یحتاجونه من مصطلحات علمیة وما 
  .في مجال تخصصهم الدراسي یخدمهم من معلومات

   ):الصغیر(المعجم الوجیز -ج

غیر المتخصصین ممن یبحثون عن المعلومة المدارس و هذا المعجم إلى تالمیذ ویوجه 
ویكون أقل حجما من المعجم ، التي ینبغي أن تكون متوفرة في كل معجمو  ،األساسیة السریعة
ویعد  .المركبة، واهتمامه بمعلومات النطقبخلوِّه من المعلومات المعقدة و  ، كما یمتازالوسیط

م 1989العلوم سنة للتربیة والثقافة و لعربیة المعجم العربي األساسي الصادر عن المنظمة ا
ومصطلحات حضاریة وعلمیة أحسن معجم یمثل هذا النوع، وذلك لما یحویه من معلومات 

ا نجد أیضا المعجم اقتباسات سیاقیة تلبي حاجیات التالمیذ والطالب، كموتقنیة وشواهد و 
وهو  )م1980األولى صدرت عام الطبعة (مجمع اللغة العربیة بالقاهرة عن الوجیز الصادر 

  .الطالبم مؤلف لتلبیة حاجیات التالمیذ و معج

   :بیْ معجم الَج  - د

یمكن أن یحمله القارئ معه ألي مكان یتنقل ألنه یوضع في الجیب و وسمي بهذا االسم 
فهو معجم صغیر الحجم قلیل الصفحات رخیص الثمن، ذو غالف ورقي، ویحوي بین " إلیه 

وعادة ما یؤلف هذا النوع من المعاجم لخدمة السیاح، فیقدم . 1" خلألف مد 15آالف و 5
فیرشدهم في رحالتهم  اإلحصاءاتمثل الخرائط والمخططات و  لهم معلومات موسوعیة تفیدهم

ومن المعاجم التي ). متعدد(أو بعدة لغات) مزدوج(السیاحیة، وغالبا ما یؤلف بلغتین مختلفتین
                                                             

 .54:أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث، ص - 1
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قاموس لیوسف محمد رضا، ) فرنسي/ عربي(الكامل للجیب : ألفت ضمن هذا النوع نجد
                  .لوجدي رزق غالي) انجلیزي/عربي وعربي/انجلیزي(الجیب األصغر

ا :من حیث الفترة الزمنیة للمعجم /7  تحدد الفترة الزمنیة للغة التي یعالجها المعجم نوعه بناءً
على الرصید اللغوي الذي یصفه المعجم لتلك اللغة، ویمكن أن نقسم المعجم بالنظر إلى هذا 

  :العامل إلى نوعین

  ): معاجم الفترات(معاجم تزامنیة -أ

 معینة ومحددة زمنیة وهي المعاجم التي تقوم بوصف الرصید اللغوي للغة ما في فترة
  .اللغة العربیة في العصر الجاهليكوصف  ،)معاصرة(سواءً أكانت قدیمة أو حدیثة

   ):معاجم تاریخیة(معاجم تتابعیة -ب

وهي المعاجم التي تقوم بتتبع الرصید اللغوي للغة ما ووصف التغیرات التي طرأت 
الخ، كما یدخل المعجم االشتقاقي ....على مستوى معناها أو طریقة كتابتها أو نطقها علیها

     .یهتم بأصول الكلماتا النوع ألنه أو التأثیلي ضمن هذ

  :نوعینمن حیث الهدف إلى  ینقسم المعجم :من حیث الهدف /8

   :المعجم المعیاري -أ

المقاییس في تعامله مع المعاییر و ویقصد به ذلك المعجم الذي یعتمد على جملة من 
االقتباسات ها الشواهد و التي تؤخذ من المصادرالمكان و ألفاظ اللغة التي یتناولها كالزمان و 

  .والنصوص
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   :المعجم الوصفي -ب

المعجم الوصفي هو الذي یصف " صفها دون حواجزهو المعجم الذي یتناول اللغة فیو 
فیصف مفردات  ،الشرحویعتمد أسلوب التحلیل والتأویل و  ،1"مفردات اللغة في حالتها الراهنة
          .علیهاوذكر التغیرات التي حدثت اللغة كما هي بجمیع مستویاتها 

یرتبط المعجم بطبیعة الشخص الذي سیستعمله  :مستعمل المعجمطبیعة من حیث  /9
 .2...."المعجم مرتبط بطبیعة من یوّجه إلیه، وبما یرجى تحقیقه من أهداف إّن " ارتباطا وثیقا،

الثقافي لمستعمل المعجم یحدد ما ینبغي أن یقدمه المعجم من معلومات فالمستوى العلمي و 
ویمكن تقسیم المعجم حسب المستعمل إلى . یقع سوء فهم ویستخدم بصورة صحیحةحتى ال 

  :نوعین هما

   :معاجم خاصة بأبناء اللغة -أ

 ي ألِّف بها المعجمالموجهة إلى األشخاص الناطقین بنفس اللغة الت هي المعاجمو  
  .یها أبناء اللغة یقع ف قد حیح األخطاء التيصوتهدف إلى ت

  : معاجم خاصة باألجانب -ب

 ، وتمتازللغة التي ألف بها المعجمغیر الناطقین بااألشخاص وتوجه هذه المعاجم إلى  
وبعض  ،للكلماتالصحیح  ذكر المعلومات المتعلقة بجانب النطقبمیلها إلى طابع التسهیل و 

   .   ما تراعي الجانب الثقافي لألجنبي، كاألجنبيالصرفیة التي تهم النحویة و المعلومات 

  :یمكن للمعجم أن یظهر في عدة أشكال ومن أهمها :معجمشكل ال حیث من /10

  .وهي الصورة التقلیدیة التي یظهر بها المعجم، فیكون مطبوعا على أوراق :معجم ورقي -أ
                                                             

، 2ط السعودیة،المملكة العربیة  -صناعة المعجم، مطابع جامعة الملك سعود، الریاضعلي القاسمي، علم اللغة و  -1
  .41:ص ،م1991

  . 90:ص ،ساني والنظریات التربویة الحدیثة، المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث اللابن حویلي األخضر میدني -2
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المعجم في صورة الكترونیة مخّزنة داخل جهاز وهو أن یقدم : معجم الكتروني -ب
كما یمكن برمجة الحاسوب لتحویل  .على شكل قاعدة معلومات أو بیاناتویكون  ،الحاسوب

  .مسموع في آن واحد، فیصبح ذو شكلین مقروء و لرموز الكتابیة إلى كلمات منطوقةا

ص، وتمتاز في صورة مضغوطة داخل قر  المعجم یقدم فیهاو  :معجم في قرص مضغوط -ج
 ، مما یسمح بعملیة دمج عدة معاجم في قرص واحدقراص المضغوطة بقوة تخزین كبیرةاأل

      . أقل جهدوصول إلى المعلومة في أسرع وقت و وهو ما یسهل على مستعمل المعجم ال
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  :أهمیة المعاجم اللغویة -3

تتطور وتطرأ علیها ألن تنمو و ى في حیاة الفرد وذلك تكتسي المعاجم اللغویة أهمیة كبر 
       .فردثقافیة على مستوى حیاة البعا لما یحدث من تغیرات سیاسیة واجتماعیة و تغیرات ت

معروف تتسع وتنمو وتتطور من حیث مفرداتها وتراكیبها وصیغها  اللغة كما هو إّن  "
     ظروف العیش و  لتطورات الحیاةتبعا  حضاریاتبعا لتطور الناطقین بها فكریا و  وأسالیبها،

تحوالت تاریخیة ما یطرأ من تغیرات سیاسیة واجتماعیة و  إّن  .1."أحوال اإلنسان المتغیرةو 
       قیم تطور وظهور ال بد أن یصحبه بالضرورة تغیر و  المجتمعات وحضاریة في حیاة

تستجد فكار ومعتقدات و أئل العیش فتنتج عنها صور ذهنیة و وساأسالیب جدیدة في التفكیر و و 
مدلوالت ، وتتولد معان ومفاهیم و ت وتعابیر جدیدةفتنشأ كلمات ومصطلحا آكل،مشارب وم

  2....التولید اللغويالنقل أو المجاز أو التطویع و  لكلمات قدیمة عن طریق التحویل أو

، فمن الصعب جدًا أن یحیط أمر مستحیلاللغة  اإلحاطة بكل عناصرو  اإللمام إّن 
ه ال یحیط ألنّ . اتسعت معلوماتهتراكیب لغته، مهما كانت قدراته و إلنسان بكل مفردات و ا

ن تمكن من معرفة أكبر عدد من مفردات  -كما یقول الشافعي -باللغة إال نبي بل حتى وإ
 هما كانت ذاكرته قویة كل ما تعلمه من معارف ماإلنسان ال یستطیع استرجاع  لغته ، فإّن 

فاإلنسان بحاجة ماسة إلى . زین معلومات لوقت طویلفهو ال یمكنه االحتفاظ أو تخ ،واسعةو 
        مراجع تحفظ وترصد له مفردات لغته على مر العصور، وتسجل تطوراتها المستمرة 

اته صیغ تتناسب مع ظروف حیمن شأنها أن تزود الفرد بألفاظ و هاته المراجع  إّن . المختلفةو 
لیستمد منه ما ا تربط الفرد بتراثه  هالحاضر أي أنّ فهي حلقة وصل بین الماضي و . وعصره

                                                             
دراسة وصفیة  ،)أثرها في تنمیة لغة الناشئة مستویاتها، وظائفها،( المعاجم اللغویة العربیة  أحمد محمد المعتوق، -1

    .    21ص م،1،2008ط لبنان،/ بیروت  ،النهضة العربیةدار  ،تحلیلیة نقدیة
 .بتصرف .21/22:المرجع نفسه، ص -2
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ثراء معلوماته وأفكارهیحتاج  ولهذا السبب ألفت وصنفت معاجم لغویة  .لتنمیة خبراته وإ
  1.متنوعة ومتعددة 

، فهي تحفظ مفردات اللغة من الضیاعها تخزن و اجم اللغویة في أنّ أهمیة المع وتكمن
ثراءالذي یستمد منه اإلنسان إلغناء و الملجأ  اللغویة هي بال إن المعاجم ." رصیده اللغوي إ

    ینمیها إلنسان ما یثري حصیلته اللغویة و كنوزها التي یستمد منها اشك خزائن اللغة و 
     التوسع الفكري العطاء؛ مجال االستیعاب والفهم و طیعة في مجالي األخذ یجعلها مرنة و 
ومعنى هذا . 2"اإلنتاج الثقافيداعي و النمو العقلي والمعرفي، ومجال التعبیر والعمل اإلبو 

أمان المعاجم لها من األهمیة ما لها بالنسبة للغة، فهي تعتبر صمام  الكالم كله هو أّن 
المستمر ألنماط الحیاة التطور الكبیر و التحریف أمام تحتمي به اللغة من الضیاع والنسیان و 

ها، بل یعتبر من حفظ اللغة وصوندورها في ن الخطأ أن ننكر أهمیة المعاجم و فم. أسالیبهاو 
. یبقیها حیة نامیة تواكب تطورات العصرأعظم ما ابتكر وأبدع اإلنسان للحفاظ على لغته و 

لیأخذ األلفاظ التي تعبر عن أفكاره ومشاعره  فاإلنسان یرجع إلى المعاجم كلما احتاج إلیها
 إّن . دلوالت ومعانٍ وما بدا له من معان كما أنها تساعده على فهم ما صعب علیه من م

ته خاصته إذا عرف كیف یستخدمها لغالتواصل الدائم بین الفرد و المعاجم تحقق االستمراریة و 
، بل أنها ذات فائدة على م لیست بالنسبة للفرد العادي فقطأهمیة المعاجو . ویستفید منها
بحسب فالمعاجم تتكیف  .الخ...الطالبخصصة كالمهندس والطبیب والعامل و الفئات المت
المعاجم تعد بمثابة أوعیة تحفظ فیها اللغة وتلخص  إّن  3.حاجته التي یصبو إلیهاالمستعمل و 

                             .األزمان و تجارب أهلها على مدى العصور

                                                             
 .22/23، صأحمد محمد المعتوق،المعاجم اللغویة العربیة: ینظر -1
 .24:، صالمرجع نفسه -2
، دت، 2الجزائر، ط - یلة ملمحمد علي عبد الكریم الردیني، المعجمات العربیة دراسة منهجیة، دار الهدى، عین : ینظر -3

    .23/24:ص



 المعاجم الطالبیة و مكانتھا في المعجمیة الحدیثة              الفصل األول                         
  

27  

  . ، عالقته بعلم اللغةصناعتهخطوات  ،المعجم الطالبي :المبحث الثاني
  :تعریف المعجم الطالبي -1

زالة كل لبس  ،خاصتهمخدمة اللغة ومتكلمیها بعامتهم و  من أجل المعاجم جاءتلقد  وإ
أو غموض یواجههم أثناء استعمال اللغة، فهي تعلمهم وترشدهم إلى االستعمال الصحیح 

ا لما  بحت تعلیمي هدف ذات أنها المعاجم في فاألصل للغة، قیمة من  طیاتها بین تحملنظرً
الذي كان سائدا في القدیم تغیر في العصر الحدیث  العام هذا المفهومولكّن . علمیة كبیرة

 .طور في جمیع المستویاتمن ت الصناعة المعجمیةذلك نظرا لما شهدته و بفعل عدة عوامل، 
التخصص، بحیث أصبح لكل علم أو مجال التغیرات التي شهدتها المعجمیة هو ومن أبرز 

، كما أصبح )الخ...میاءمعجم الطب، معجم الهندسة، معجم الكی(معرفي معجم خاص به 
موجه إلى هو منها ما س و موجه إلى عامة الناهو فمنها ما لكل فئة معجم خاص بها 

الصنف وبالحدیث عن هذا . الباحثین ومنها ما هو موجه إلى الطلبة والمتعلمینالدارسین و 
نف فإنه یمكننا القول بأن هذا الص -المتعلمینأي المعاجم الموجهة إلى الطلبة و  -األخیر

یعد ضرورة فرضتها متطلبات العصر الحدیث والتطور الكبیر الحاصل على مستوى المناهج 
  . ةویاللغتعلیمیة تلبي احتیاجات المتعلمین التعلیمیة، ولذلك كان من الضروري وجود معاجم 

ذا تحدثنا عن  بدأ یظهر في فنجده في الوطن العربي  االهتمام بهذا النوع من المعاجموإ
تظهر  تحیث بدأ أكثر في القرن العشرین،ن التاسع عشر لیزداد القر  الثاني منالنصف 

لقد تفطن الباحثون اللغویون و  .وذلك بغیة المساعدة والتیسیر مةخاصة بالفئات المتعلِّ  معاجم
، وهو ما جعلهم یفكرون في إعداد معاجم موجهة إلى هذا األمرالمهتمون بمجال المعجمیة و 

ة معاجم سواء كانت عن جهد العربیة، وقد أثمرت جهودهم في تألیف عدّ إلى أبناء اللغة 
المحیط قطر : ومن بین هاته المعاجم نذكر ،أو عن هیئات ومنظمات أو جماعي فردي

المعجم الوجیز الصادر عن الرائد لجبران مسعود،  لویس معلوف،البستاني، المنجد للبطرس 
       ربي األساسي الصادر عن المنظمة العربیة للتربیة مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، المعجم الع
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هاته الجهود  إّن  .الخ...أخرونللطالب لعلي بن هادیة و العلوم، القاموس الجدید والثقافة و 
ِ الباحثون بها هؤالء  التي قام وحرصهم الشدید على خدمة اللغة عن روح المسؤولیة  مُّ تن

هاته المعاجم وقعت في بعض األخطاء  كله إال أّن وعلى الرغم من هذا . 1العربیة وأبنائها
یسیر علیها مؤلف المعجم أثناء إعداده أو عن واضحة  إستراتیجیةا عن غیاب الناجمة إمّ 

معمقة حول هذه  وهو ما استوجب القیام بدراسات ،إلى غیر ذلك من األمور سهو أو جهل
ذا تتبعنا و  .المعاجم ، وتكاد تنحصر في شكل انتقادات جداً قلیلة فنجدها مثل هذه الدراسات إ

هة المعاجم الموج إّن  .للویس معلوف موجهة إلى تلك المعاجم مثل ما حدث مع معجم المنجد
الباحثین لدى  نصیبها من الدراسة والبحث الكافیین م تنللإلى الفئات المتعلمة والناشئة 

ین المعجمیة وعلم اللغة بنقطة تماس  ، على الرغم من أنها تعدّ مجالال هذا والدارسین في
   .ا للبحث والدراسة في المستقبلالتطبیقي، وهو ما یجعلها مجاًال خصبً 

زة عن المعاجم الموجهة إلى الطالب، نتطرق إلى مفهوم المعجم بعد هذه اللمحة الموج
   ما المقصود بالمعجم الطالبي یا ترى؟السؤال المطروح هنا هو و . الطالبي

عن تعریف محدد ودقیق للمعجم الطالبي في المراجع من خالل تتبعنا أثناء البحث 
الكتب أشار أي من أصحاب تلك المراجع و  لم نجدنا فإنّ ، وعلى حّد علمنا التي استعنا بها

التي لم إلشارات المقتضبة من هنا وهناك و ا األمر بشيء من التفصیل، عدا بعض اإلى هذ
في التسمیات التي  نا وجدنا اختالفاأنّ ، حتى وكامًال للمعجم الطالبيا شامًال تقدم تعریف

المعجم  المعجم التعلیمي، المعجم الطالبي،(:فنجد من المسمیات. على هذا النوع أطلقت
المسمیات  ومهما یكن من اختالف حول. )الخ...ئةالمرحلي، المعجم المدرسي، معجم الناش

نحاول أن نقدم مفهومًا یشرح ماهیة المعجم الطالبي ولكننا س وهر واحد،الجن المغزى و فإ
ف المعجم الطالبي فإنّ فإذا أردنا . انطالقا مما توفر لدینا من معلومات نا نستطیع أن نعرّ

                                                             
. 138/141م، ص2008، 1مصر، ط - فتح اهللا سلیمان، دراسات في علم اللغة، دار اآلفاق العربیة، القاهرة : ینظر -1

، م2007، 4مصر، ط -االتجاهات، دار قباء الحدیثة، القاهرة ، مدخل إلى علم اللغة المجاالت و ومحمود فهمي حجازي
  . 194ص
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إلى الفئات المتعلمة من ص یوجه المعجم الطالبي هو معجم خاص أو متخّص  القول بأّن 
مساعدة الطلبة على فهم وتكمن مهمته األساسیة في  ،الناشئة وفق مراحلهم التعلیمیةالطلبة و 

معلومات من هذا المعجم  هیقدماأللفاظ الصعبة وشرحها وتیسیرها باإلضافة إلى ما الكلمات و 
مالئیةصوتیة و فة للمتعلمین من معلومات نحویة وصرفیة و هامة ومختل   . موسوعیةو  داللیةو  إ

إلى فئة معینة دون غیرها  اهموّج  هخاص كونإذن فالمعجم الطالبي أو التعلیمي معجم 
ه لكل فئة وهو معجم یتماشى مع المراحل التعلیمیة للمتعلمین أي أنّ وهي فئة المتعلمین، 

المعاجم المرحلیة هي في الواقع بمنزلة و ... " ،تعلیمیة معجم یتناسب مع مستواها التعلیمي
المعجم المرحلي تنتقى ، ففي قاموس ذي أجزاء متسلسلة متنامیة معجم واحد متدرج أو

ته قدراع عمر الناشئ ومستواه اإلدراكي والعلمي و مجموعة من مفردات اللغة تتناسب م
 1."ومدى قدرته على البحث وصبره على التتبع والفحصاالكتسابیة وحاجته في التعبیر 

المرحلة اإلعدادیة أو االبتدائیة لهم معجم خاص بهم وهو یختلف عن المعجم  فمتعلمو
، ونفس الشيء بالنسبة لمعجم المرحلة اإلكمالیةي المرحلة المتوسطة أو الخاص بالمتعلمین ف

 ، فهو معجم مرحلي یتغیر ویتطور بتغیر المرحلة التعلیمیةیةالمتوسطة ومعجم المرحلة الثانو 
و الناشئ ونمو قدراته الطبیعیة والمكتسبة واتساع یتسع مع نموینمو هذا المعجم و " ،للمتعلم

، ونتیجة لذلك تتعدد المعاجم افته، لیمده بثروة لغویة أكثر وأوسع وأعمق بشكل تدریجيثق
  . 2" التعلیمیة للناشئینلیة حسب  تعدد المراحل الزمنیة و المرح

ه إّن  المعجم الطالبي أصبح حاجة ملّحة فرضتها متطلبات هذا العصر، وذلك ألنّ
نسبة فهو یعد بالعدة خدمات مفیدة، المتعلمین فهو یقدم لهم مهمًا بالنسبة للطلبة و ي دورًا یؤد

الملجأ الذي یلجأ إلیه حین یصعب علیه فهم اللغة فیستخدمه لیفك المتعلم المعین و للطالب 
ومن هنا جاءت " ، شفراتها ویزیل الغموض الذي یكتنفها ویذلل كل الصعوبات التي یواجهها

                                                             
، المجلس الوطني ، سلسلة عالم المعرفة)ل تنمیتها وسائ -مصادرها - أهمیتها( ، الحصیلة اللغویة أحمد محمد المعتوق -1
  .   195: ، صم1996، أغسطس  212الكویت، ع  -والفنون واآلدابقافة للث
 . 195: المرجع نفسه، ص -2
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. 1"العلمیةو الثقافیة مار الناشئة ومستویاتهم العقلیة و رحلیة تتناسب مع أعالحاجة إلى معاجم م
فالمتعلم ال یجد ضالته في المعاجم األخرى بقدر ما یجدها في المعجم الطالبي وذلك 

الناشئ الصغیر المحدود الثقافة الملحوظ أن " فمن  ،لسهولته وتناسبه معه كما قلنا سابقا
 یحمد الدخول فیها، بل ینفر من القرب الكبیر متاهة الاإلدراك یجد في المعجم الضخم و 

ن دخلها فال یخرج إال ضجرًا متبرمًا یائساً و . منها إذ لیس بمقدوره أن یعثر على ما یحتاج . إ
الدور الذي یؤدیه المعجم الطالبي ال  إّن . 2" إلیه وما یرید الوصول إلیه من مفردات اللغة

  :دور المعجم الطالبي من خالل ما یلي ویمكننا أن نبرز ، یمكن ألحد أن ینكره أو یتجاهله
، وذلك من خالل الشروح المبسطة التي المبهمةزالة الغموض عن الكلمات الصعبة و إ -أ

میسرة وفي متناول الطالب على العكس سهلة و المعجم یجعل الكلمات تبدو  مها بحیث أّن یقدّ 
  .التي یصعب كثیرًا فهمهاالكتب المدرسیة التي یستعملها و  من
ثراء الحصیلة اللغویة للطلبة و ت - ب فللمعجم الطالبي تأثیر مباشر على  ،المتعلمیننمیة وإ

ثرائهاة للطالب فهو یساهم في تنمیتها و الحصیلة اللغوی فردات وذلك بواسطة العدد الكبیر للم ،إ
المعجم له تأثیر فعال في نمو حصیلة الناشئ  ّن إ ". شروحهاالتي یضمها مع تعریفاتها و 

موعات تتالءم مع مستواه الزمني یرجع إلیها على شكل مجذ یتناول مفردات اللغة و إ، اللغویة
هو ما و  3".استیعاباً وهذا ما یجعله أكثر تقبًال لها و المكتسبة، والعقلي ومدى قدراته الطبیعیة و 

بذلك یزداد الرصید اللغوي تعرف على أكبر عدد من المفردات و یعطي للطالب دافعا لل
  .     للطالب

 تعریفاتة إلى ما یقدمه المعجم من شروح و فباإلضافتوسیع الثقافة اللغویة للطالب  -ج
متنوعة تثري الرصید الثقافي للطالب للكلمات فإنه یقدم أیضا معارف ومعلومات عامة و 

  .فیكتشف عدة أمور كان یجهلها من قبل
                                                             

  .195:أحمد محمد المعتوق، الحصیلة اللغویة، ص -1
  . 194/195:المرجع نفسه، ص -2
  .195:المرجع نفسه، ص -3
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علم  ویمارس عدة اكتساب ثقافة البحث، فالطالب أثناء بحثه عن كلمة ما في المعجم یت - د
مهارات وتقنیات تجعله یفهم منهج المعجم وطریقة تناوله للمادة بسرعة، فیصبح المعجم في 

ثر العالقة بین كما یمكِّن من التعرف على أ. متناوله ویجید استخدامه بشكل صحیح
  .  استعمال المعجم لدى الطالبالتحصیل اللغوي و 
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  :المعجم الطالبي صناعة خطوات -2
خطة عمل یسیر وفقها أثناء إعداد المعجم وتتمثل هذه الخطة في یقوم المعجمي برسم 

وهاته الخطوات تعد  ،لمعجم الطالبيالقیام بمجموعة من الخطوات قبل الشروع في إنجاز ا
عداده و و  قبلالمعجم الطالبي یخضع لها  یجب أنشروط أو  معاییربمثابة  ذلك بغیة ضعه وإ

المعجم الطالبي ، ونظرًا للخصوصیة التي یتمیز بها 1أكمل وجهیخرج على أتم صورة و أن 
إلى فئة المتعلمین وهو ما یجعله على قدر من الصعوبة إذا  اعن باقي المعاجم كونه موجه

هي و  الخطواتأهم هاته  سنقتصر هنا على ذكر، و ىبالمعاجم الخاصة األخر  ما قارناه
   :كالتالي

  :دراسات میدانیةو إعداد بحوث  -أ
تهدف إلى معرفة دراسات میدانیة المعجم الطالبي إلى إعداد بحوث و یحتاج مؤلف    

ما یتطلب هو و  ،من مفردات اللغةالمتعلمین اللغویة وما یحتاجونه الطلبة قدرات الناشئین و 
سطة إعداد ه القیام بعملیة استقراء للغة المتعلمین المتداولة بینهم والتعرف على قدراتهم بوامن

وفق ، ومن ثَمَّ یستطیع أن یضع المفردات التي تتناسب مع المتعلمین بحوث تجریبیة ومیدانیة
راء ومعاجم من هذا النوع ال یمكن أن توضع إال بعد استق"  .أعمارهم ومستویاتهم التعلیمیة
عرفة ، والقیام ببحوث تجریبیة ودراسات میدانیة تهدف إلى مشامل للغة الناشئین األساسیة

ول المفردات قدرات هؤالء الناشئین في أعمارهم ومراحل تعلیمهم المختلفة على فهم مدل
لوحده  العمل ال یمكن أن یقوم به المعجمي هذا إّن  2".استیعاب معانیهااللغویة وعلى تصور و 

لجهات الوصیة من وزارة التربیة والتعلیم ، فعلیه االستعانة بامن غیرهإلى مساعدة  بل یحتاج
وذلك من  ،المتعلمینظمات التي لها اهتمام بالتعلیم و المنوالهیئات و  المؤسسات التعلیمیةو 

كما یتعین علیه  ،في هذا الشأنالندوات المنعقدة األعمال المنجزة و نتائج خالل االطالع على 

                                                             
 .أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث، الفصل الثالث :ینظر -1

  .196: ، صمحمد المعتوق، الحصیلة اللغویة أحمد2- 
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 األشخاص األكثر تعامال مع المتعلمین ألساتذة كونهم المعلمین و ااالحتكاك ب -المعجمي –
هذا باإلضافة  .مما یمكنه من االستفادة من خبراتهم ،األدرى باللغة المتداولة في أوساطهمو 

دانیة تعود الدراسات المیهذه البحوث و  إّن . شر مع الطالب والمتعلمینإلى االحتكاك المبا
وذلك ألنها تعطي  ،من جهة وعلى الفئة المتعلمة من جهة أخرى يالمعجمبفائدة كبیرة على 

وعن االحتیاجات اللغویة التي صورة واضحة عن القدرات اللغویة للمتعلمین  للمعجمي
وتحقیق  معجمه على أسس متینة وصحیحةیحتاجونها، وهو ما یساعده على صناعة 

ا بالنسبة للطالب فإاألهداف المرجوة منه،    . فیما بعد همها تجعل المعجم في متناولنّ أمّ
  :المتعلمینالطلبة و لشائعة بین اإعداد قوائم للكلمات المتداولة و  -ب

وتحدید احتیاجاتهم  بعملیة استقراء شاملة للغة المتعلمین يالمعجمبعد أن یقوم  
المتداولة بین المتعلمین أي إعداد قوائم للكلمات  وهي الموالیة الخطوة لىاللغویة، ینتقل إ

العملیة من خالل جرد  ، وتتم هذهت المستعملة بكثرة لدى المتعلمینالقیام بعملیة جرد للكلما
والحوارات  وأخذ عینات من كتابات المتعلمینفي العملیة التعلیمیة  الكتب المدرسیة المستعملة

األولیة التي یتكون المادة الخام و ، وبذلك یتحصل على التي تجري بینهمالشفویة الخطابات و 
یراها التي الصیغ الجدیدة الكلمات و بإضافة  ، ثم یقوم المعجمي1فیما بعدنها معجمه م

قدراتهم من ع هم اللغوي وتوسرصیدتتناسب مع مستوى المتعلمین ومن شأنها أن تثري 
كما یفترض أن تهتم هذه الدراسات أیضا بإحصاء المتواتر والمتداول بین الناشئة "  ،اللغویة

معارفهم اللغویة  التعابیر من أجل العمل على توسیعالكلمات والصیغ و بفئاتهم المختلفة من 
إعادة عجمي في هذه الخطوة وینبغي على الم .2.."تراكیب لغویة جدیدة إلیهابإضافة كلمات و 

النظر في بعض الكلمات الموجودة في الكتب المدرسیة وذلك من حیث مدى تناسبها مع 

                                                             
ة ، مجلة مجمع اللغة العربیأنواع المعاجم الحدیثة ومنهج وضعها: عبد الرحمن الحاج صالح، مقالة بعنوان: ینظر -1

  .   279/280:، د ت، ص3ج /  78، المجلد بدمشق
  . 196: ، صأحمد محمد المعتوق، الحصیلة اللغویة -2
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فیها علیمیة التي یوجد اك كلمات ال تتناسب مع المرحلة الت، فقد تكون هنمستوى المتعلمین
   . بالتالي یستوجب حذفها أو استبدالها بكلمات أخرى مناسبة لمستواه التعلیميالمتعلم و 

  :لمتعلمیناالطلبة و الظروف المحیطة بمراعاة  -ج
المتعلم وذلك لما الطالب أو المحیطة ب الظروفالمعجمي في حاجة إلى معرفة  إّن 

هي هنا ما  المطروحوالسؤال  .الطالبية في عملیة إعداد المعجم تكتسیه من أهمیة بالغ
  ؟ األمور التي یجب أن یعرفها المعجمي عن المتعلم 

   : الجانب النفسي /1
ي وذلك من خالل عاملي المعجم الطالب عملیة إعدادفي  طالبللالجانب النفسي  یدخل

فإذا ، یتعلمها األلفاظ التيالمفردات و یتأثر مع االنفعال والتأثر لدى المتعلم، فالمتعلم یتفاعل و 
ُ فإننا سنجده ینفعل و الطفل الناشئ  على سبیل المثالأخذنا  انتباهه مع مجموعة من  شدّ ی
ذا تساءلنا عن السبب في ذلك فإّن . ظ في حین ال ینفعل مع ألفاظ أخرىاأللفا اإلجابة  وإ

سنه التي تتناسب مع المتعلم في تلك المرحلة من تعلیمه یتفاعل مع الكلمات  تكمن في أّن 
لهذا ینبغي ، و التعرف على معانیهایبدي رغبة في فهمها و  ه في حاجة إلیها فتجدهویحس بأنّ 

یضعها في معجمه بحیث یجب أن تتناسب سلتي أن یتعامل بدقة مع األلفاظ ا على المعجمي
وتكون أكثر تأثیرًا في المتعلم  هاالمرحلة التعلیمیة التي یوجد فیو مع طبیعة شخصیة المتعلم 

هذا األمر یتطلب  إّن . ما دعت الحاجة إلى ذلككلّ له ینجذب إلى استعمال المعجم وتجع
من فهم الكلمات  تحلیال نفسیًا لشخصیة المتعلم عبر مختلف المراحل التعلیمیة حتى یتمكن

لحجم المعجم وسهولة المنهج المتبع فیه  كما أّن . همًا صحیحًا دون أي إشكال أو لبسف
العتدال حجم  الواضح أّن " فمن .وطریقة إخراجه بصورة جیدة أثرًا بلیغًا في نفسیة المتعلم

طباعته وجالء حروفه ونعومة ورقه إلى سهولة منهجه وجودة إخراجه و  باإلضافةالمعجم 
، فهذه الصفات في یرًا أم كبیراً ارئ سواءً أكان صغإیجابیا كبیرا في نفس الق وجمال شكله أثرا
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فكل هاته األمور . 1"دامهمواصلة استخالمعجم تشجع على االستئناس به واالنجذاب إلیه و 
ى یحقق معجمه الهدف المرجو المذكورة سالفًا یجب أن یأخذها المعجمي بعین االعتبار حت

ف من أجلهمنه و                           .الغرض الذي أّل
  : )الثقافي(االجتماعيالجانب / 2

في مجتمع واحد وبیئة األشخاص و فراد المتعلم مع عدد كبیر من األالطالب یعیش 
هي مع غیره اللغة التي یتكلمها هاته ، و واحدة یفهمها الجمیعمشتركة ویتعامل معهم بلغة 

لغة كل  وبما أّن . ات التي تعلمها داخل هذا المجتمعالكلمعبارة عن مجموعة من األلفاظ و 
تعلم بالثقافة ه من البدیهي أن یتأثر الم، فإنّ من ثقافته وعاداته وتقالیده تعتبر جزءً مجتمع 

أو بعبارة الثقافة اللغویة والحدیث هنا عن الجانب الثقافي نقصد به . السائدة في مجتمعه
فنا عرِّ تُ ، فلغة كل شخص مدلوالتهارف علیها في مجتمع ما بمعانیها و تلك األلفاظ المتعاأخرى 

ه من الجزائر من خالل فالجزائري نعرف بأنّ ، المجتمع الذي ینتمي إلیهعلى المنطقة أو 
اللغة تختلف من  الخ؛ إّن ...ري أو السوري أو الخلیجيكالمه، ونفس الشيء بالنسبة للمص

األلفاظ هي نفسها في عدد من البلدان العربیة إال فقد نجد بعض الكلمات و  .مجتمع إلى أخر
ومعنى هذا أن اللغات یمكن أن تلتقي في أمور عامة لكنها ... " .أنها تختلف في معناها

وكما تختلف المجتمعات في رؤاها وتتغیر هذه ....مفاهیمها الخاصةفي تصوراتها و تختلف 
أى المتعلم لیس بمن إّن . 2"ي لغاتها المكان، كذلك تحصل االختالفات فالرؤى حسب الزمان و 

یأخذ لغته األولى ع یتأثر بما یحیط به فهو یتعلم و هو كغیره من أفراد المجتمعن هذا األمر ف
می من األشخاص الذین من حوله بدءً باألسرة دور  هنا یأتيو  .زمالءه في المدرسةه و ثم معّل

فالمعجم ال یطرح مشكل  " المعجمي وتبرز مدى قدرته على اإلحاطة بكل هذه الخصوصیات
نما یطرح أیضًا انعكاس هذا المعنى على مستوى والصرف فقط، و المعنى وعالقته بالنحو  إ

                                                             
  .164:، صالمعتوق، المعاجم اللغویة العربیةأحمد محمد  -1
في الممارسة المعجمیة للمتن اللغوي، مجلة اللسان العربي الصادرة عن مكتب تنسیق : عباس الصوري، مقالة بعنوان -2

 .    م1998، 45المغرب، ع –التعریب بالرباط 
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 .1"لمعنى اللغوي والمعنى االجتماعيبالتالي العالقة بین اوالبراغماتیة، و  الحیاة االجتماعیة
ا فالمعنى االجتماعي إذن یدخل في الجانب التكویني للمعجم، وذلك ألّن   الكلمات تحمل قیمً

التي ، فالكلمات قیمتها حین توظف داخل السیاق االجتماعيها تكتسب اجتماعیة بمعنى أنّ 
تجارب یعیشها داخل علمها المتعلم لیست مجرد أسماء وأفعال بل هي انعكاس لسلوكات و یت

تعلم لیس مجرد ركام من األفعال ومعنى هذا أن الرصید اللغوي الذي یكتسبه الم"  ،المجتمع
نّ  یجب أن یكون لها سلوكات عینیة، ب حیة و ما هو عبارة عن تجار واألسماء والحروف، وإ

وفي هذا . 2"ا فعل تربوي مكان داخل الحیاة التي یعیشها المتعلم، فالتكوین اللغوي هو أساًس 
وهو محاولة الصدد یرى جورج ماطوري بأّن دراسة المفردات في المعجم هي دراسة للمجتمع، 

ض األحیان قد تستوقفه بعض كما أّن المعجمي في بع 3.اللغة كظاهرة إجتماعیةلتفسیر 
التالي علیه أن وب لكالم العاميهي من ا التيتتوافق مع قواعد اللغة العربیة و  الكلمات التي ال

ه على  من فصیح اللغة،لها مقابالت  یصححها أو یبحث عن وباإلضافة إلى هذا فإنّ
المستحدثة التي ظهرت بحكم تطور وتغیر الواقع و المعجمي أیضا أن یعتني باأللفاظ الجدیدة 

  . المعیش خاصة مسمیات األشیاء المبتكرة حدیثا والتي أصبحت من یومیات المتعلم
سارت وفق هذه والتي في الوطن العربي الملموسة محاوالت الالجهود و  برزت بعضقد و 

من المتعلمین مة أبناء العربیة تهدف إلى وضع رصید لغوي یكون في خدالخطوات وكانت 
ة من الذي أنجزه مجموع) الرصید اللغوي الوظیفي( ومن بین هذه الجهود نذكر، الطلبةو 

وكان الهدف منه تقدیم ) المغرب -تونس -الجزائر(المختصین في المغرب العربي الباحثین و 
مادة لغویة دسمة إلى المتعلمین بالنظر إلى احتیاجاتهم اللغویة، كما كانت هناك محاولة 

                                                             
  .في الممارسة المعجمیة للمتن اللغوي عباس الصوري، -1
 . المرجع نفسه عباس الصوري، -2
عبد العالي الودغیري، منشورات كلیة اآلداب، جامعة محمد الخامس، . جورج ماطوري، منهج المعجمیة، تر: ینظر -3

  .73:م، المقدمة، ص1993مطبعة المعارف الجدیدة، دط، 
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تتمثل في إنجاز رصید لغوي عربي و العلوم للتربیة والثقافة و رى قامت بها المنظمة العربیة أخ
   .1 یشمل كل البلدان العربیة

  :النمو اللغوي /3
، فیتسع استعمال  یصاحب النمو الجسمي والنفسي واالجتماعي للمتعلم نموًا لغویًا

تعتبر " اللغویة التي یمتلكها، حیث  المتعلم للغة كلما تقّدم في عمره وبالتالي تزداد الثروة
اللغة من الناحیة النفسیة واالجتماعیة كأي مظهر من مظاهر السلوك اإلنساني كالخوف 
والشجاعة والضحك والبكاء، فاللغة جذورها موجودة عند الطفل ولكنها تصقل باالكتساب 

واسطة اللغة أن یندمج في فالمتعلم یستطیع ب، 2."ونتیجة احتكاكه بالمجتمع الذي یعیش فیه
حساسه وطریقة تفكیرهمجتمعه،  النمو اللغوي للمتعلم  إّن . وهي عامل مؤثر في سلوكه وإ

أثناء عملیة إعداد المعجم الطالبي حیث یرتبط النمو اللغوي بالجانب ینبغي أن یراعى 
مرحلة النفسي واالجتماعي للمتعلم، ودلیل ذلك عندما نقارن المستوى اللغوي لمتعلم في 

االبتدائیة مع متعلم في مرحلة الثانویة فإننا سنالحظ الفارق الشاسع بینهما في عدد المفردات 
والكلمات التي یمتلكها واكتسبها كل منهما، فاألول یجد صعوبة في االندماج في المجتمع 

في إّن مراعاة عامل النمو اللغوي لدى المتعلم . بینما نجد الثاني یتعامل بسهولة مع غیره
المعجم الطالبي أمر البّد منه، ویتم ذلك بتحدید حاجات المتعلم اللغویة في السن التي هو 
فیها والمرحلة التعلیمیة التي یدرس فیها على حّد السواء، وهذا ما یعطي صفة التدرج للمعاجم 
الطالبیة كما سبق ذكره في تعریف المعجم الطالبي، فهي تنمو مرحلة بمرحلة كما ینمو 

               .وتتماشى معهعلم المت

                                                             
  .   278/280:ص ،اع المعاجم الحدیثة ومنهج وضعهاأنو حاج صالح، عبد الرحمن ال: ینظر -1
 . 12: م، ص2005زكریا إسماعیل، طرق تدریس اللغة العربیة، دار المعرفة الجامعیة، مصر، دط،  -2
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مه في المسار معجمساعدة المعجمي في وضع إلى  ه الخطوات المذكورة آنفا تهدفهات إّن 
الدقیقة وهو ما سیعطي نتائج جیدة  لمیةالمقاییس العوفق المعاییر و  الصحیح وتجعله معدا

   .   فتوفر عنه وقتًا وجهدًا كبیرینها تختزل له عدة مراحل ، كما أنّ فیما بعد
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   الحدیث وعلم اللغة المعجم الطالبي -3
  :بعلم اللغة عالقة المعجم الطالبي -أ

ینبغي أن علم اللغة و  العالقة بین المعجم الطالبي الحدیث عنع في أن نشر  قبل
ذا بحثنا في عن عالقة المعجمیة في حد ذاتها بعلم اللغة، و  نتحدث العالقة الموجودة بینهما إ

علم اللغة، وهو ما جعل المعجمیة واألصل هو عالقة الفرع باألصل، فالفرع هو  فإننا نجدها
طبیقي من فروع علم اللغة وخاصة الت علماء اللغة یعتبرون العمل المعجمي فرعاً الكثیر من 

ن تفسیر علم اللغة التطبیقي إذا أمك: " هقولبHARTMANN) (منه، وهو ما یؤكده هارتمان 
یصبح المعجمي على المعجمیة، و  على أنه یقدم حلوًال و أطرًا لمشكالت اللغة فذلك ینطبق

النظري أیضا كما یضیف  المعجمیة ترتبط بعلم اللغةو  1."واحدًا من علماء اللغة التطبیقیین
. الخطاب التبادلي تألیف معجم یقتضي فكرة عن الكلمة، وعن استعمالها في إّن " : هارتمان

ولذا فإن كثیرا من الكتابات المعجمیة قد ارتبطت . والعلم الذي یساعد على ذلك هو علم اللغة
من فالمعجم یدخل ض. 2"بنظریات علم اللغة بعامة، ونظریات الداللة المعجمیة بوجه خاص

اصیة التحول المعجم رغم خ إّن : " قولهمكونات نظام اللغة وهو ما یراه إبراهیم بن مراد في 
ومهما یكبر عدد األدلة . نظامهاتؤثر خاصیته تلك في بنیة اللغة و فیه جزء من اللغة، وال 

التي تبلى فتسقط من االستعمال، وعدد األدلة الجدیدة التي تولد فتضاف إلى األدلة 
، وما یولد ال یخرج عن  المستعملة، فإّن ما یبلى ال ینقص من بنیة اللغة ومن نظامها شیئًا

وألّن . حسب قواعد التولید التي یسمحان بهاوعن نظامها، بل هو یولد داخلها و بنیة اللغة 
األدلة اللغویة المكونة للمعجم جزء من بنیة اللغة ومكون أساسي من مكونات نظامها، فإّن 

مثل غیره من مكونات  -فإّن له هو أیضاً . نظامهاجم نفسه ال یخرج عن بنیة اللغة و المع

                                                             
 . 31:أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث، ص -1
 . 31:المرجع نفسه، ص -2
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فالمعجم إذن ال یخرج عن النظام اللغوي  1."بنیته ونظامه ضمن بنیة اللغة ونظامها -اللغة
ذا ت. ترتیبها وفق طریقة معینةن من وحدات لغویة تمّ انتقاءها و ألي لغة فهو یتكو  عمقنا في وإ

علم اللغة فإننا نجدها تبرز أكثر من خالل المعاجم الطالبیة الموجهة العالقة بین المعجمیة و 
أین تكمن  :والسؤال المطروح هنا هو. ستعمال المباشر في العملیة التعلیمیة للغةإلى اال

  وعلم اللغة؟ ) التعلیمیة ( العالقة بین المعاجم الطالبیة

نا سنجد معجم الطالبيبحثنا في العالقة بین ال اإذ بأّن المعجم الطالبي  وعلم اللغة، فإنّ
 م اللغة وخاصة في جانبه التطبیقيفي منظور عل التربویةّد وسیلة من الوسائل التعلیمیة و عی

 .لیمیة الداعمة للعملیة التعلیمیةالتعطالبي من ضمن الوسائل التربویة و حیث یعتبر المعجم ال
فهو وسیلة تربویة تعلیمیة تعمل على إثراء الحصیلة اللغویة للمتعلم ودعم مكتسباته التي 

المدرسي أداة معینة على  القاموس ف أّن نعرّ " ولهذا . اكتسبها ضمن سلسلة الدروس المقررة
تثبیت الكثیر من مدارك التلمیذ التي یعجز الكتاب المدرسي عن احتوائها نظرًا توضیح و 

ن كونه فالقاموس یعمل على سد الثغرة التي توجد بین المعارف، فضًال ع. لطبیعته ووظیفته
فالمعجم الطالبي بمثابة وسیلة داعمة ومكملة للكتاب المدرسي  .2"أداة تربویة متجددة وثریة 

ذا قلنا الكتاب فنعني به كذلك الكتب العاملة على دعم الكتاب مثل القامو . " للمتعلم س وإ
الشكل تجعل المدرسي الذي یبنى على خصائص ومواصفات تربویة من حیث المضمون و 

فالكتاب المدرسي للغة ال یكفي لوحده  3."التلمیذ على عالقة وطیدة بتوظیف هذا القاموس
التي من أهمها غویة بل یحتاج إلى وسائل داعمة و لتلبیة جمیع احتیاجات المتعلمین الل

المتعلمین ال یمكن ألحد أن ینكرها في أهمیة المعجم بالنسبة للطلبة و  إّن . المعجم الطالبي
كد على ضرورة التقلیل من دور خاصة إذا أدركنا أن معظم الدراسات تؤ " العملیة التعلیمیة 

                                                             
 . 10:م، ص1997، 1لبنان، ط -إبراهیم بن مراد، مقدمة لنظریة المعجم، دار الغرب اإلسالمي، بیروت -1

 . 86:م، ص2009، 5الجزائر، ط –صالح بلعید، دروس في اللسانیات التطبیقیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع  2-
 .85/86:المرجع نفسه، ص -3
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المعلم في العملیة التعلیمیة والتركیز على المتعلم وما یوفره لنفسه من وسائل تعینه على 
د وفعال، ولعل استعمال المعجم یبرز كأحد هذه الوسائل اكتساب وتعلم اللغة بشكل جیّ 

 1."لدارسینما على أسس علمیة وتربویة تالءم حاجات اخاصة إذا كان هذا المعجم مصمّ 
اكتساب القة وطیدة بین استعمال المعجم و وقد أشارت معظم الدراسات الغربیة إلى وجود ع

أّن استعمال " إلىScholfield) (المهارات اللغویة لدى المتعلمین حیث أشار سكول فیلد
المعجم یساهم مساهمة إیجابیة في إثراء حصیلة المتعلم اللغویة خاصة إذا كان هذا المعجم 

المتعلم ال یستطیع عالم إّن حاجات الطالب  2."رًا بالمفردات والتراكیب اللغویة المختلفةزاخ
قط، فهو یحتاج إلى مساعدة المقررات المدرسیة لوحدها فللغة أن یحصرها بین دفتي الكتب و ا

 .3وعرضها بشكل متدرج المعجمیین بتضافر الجهود لتقدیم المادة اللغویة للمتعلمین زمالئه
دعمًا قویًا لمتعلم اللغة حیث جعل " صناعة المعاجم یشكل باط الوثیق بین علم اللغة و االرتف
بین تعلم تلك اللغة، وأصبح بمثابة البوابة األولى للدخول ستعمال المعجم جسرًا یربط بینه و ا

المعلومات التي یتلقاها تتم من خالل المعجم األمر لیز اللغة، وصارت جّل المفاهیم و في دها
الكتب المدرسیة اللغة ال یتم بواسطة المقررات و  فتعلُّمُ  4."یؤكد وشائج الصلة بینهما الذي

لوحدها فقط، بل األمر یحتاج إلى وسائل داعمة للعملیة التعلیمیة حتى نتمكن من تحقیق 
  .المتعلمینبلوغه لدى الطلبة و  للغوي المرجوِّ المستوى ا

ء الرصید اللغوي للمتعلم، كما أنه یؤثر یسهم بشكل كبیر في إثراالمعجم الطالبي  إّن 
 اسعًا ویتناسب مع مستواه الدراسيبطریقة مباشرة على المعجم الذهني للمتعلم حیث یجعله و 

تصمم المعاجم في حین یؤدي إهماله وعدم العنایة به إلى نتیجة عكسیة، ولذلك ینبغي أن 

                                                             
اتجاهات متعلمي اللغة العربیة غیر الناطقین بها نحو استعمال المعجم، مجلة : أحمد بن محمد النشوان، بحث بعنوان -1

 . 516:م، ص2006/ه1427، رمضان38، ع18جامعة أم القرى، ج
 . 516:المرجع نفسه، ص -2
   14:م، ص2010، 1الجزائر، ط -عبد المجید عیساني، مقاییس بناء المحتوى اللغوي، مطبعة مزوار، الوادي: ینظر -3
 . 520/521:، صنحو استعمال المعجم غیر الناطقین بها اتجاهات متعلمي اللغة العربیة ،حمد بن محمد النشوانأ -4
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المتعلم في حاجة إلى المعجم فهو التعلیمیة تصمیمًا یتالءم مع حاجات المتعلمین، فالطالبیة 
یستعین به في مختلف النشاطات التي یمارسها خالل الدرس كأن یستعین به للتعبیر عن 
ر األلفاظ المناسبة لتلك األفكار فیصبح المعجم هنا مالذًا للطالب في الحصول  أفكاره فیتخیّ

 عدة ومیسرة للدرسیدخل كأداة مسا وبالتالي فالمعجم. على ما یریده من مفردات وكلمات
المعجم أداة میسرة لكسب المعلومات، ووسیلة هامة " : وهو ما یذهب له إبراهیم مدكور بقوله

فمن الخطأ أن نعتمد على الكتاب المدرسي لوحده في تعلم  1."من وسائل البحث و الدرس
  .اللغة

لى اللغة العربیة بتاریخها وامتدادها على طوال العصور في حاجة ماسة وملحة إو 
الدارسین للعربیة، وخاصة إذا علمنا بالصراع الحضاري عاجم تعلیمیة موجهة إلى الطلبة و م

بین األمم وكیف تسعى كل أمة إلى فرض لغتها في عالمنا الیوم بفعل التطور التكنولوجي 
وتطور مناهج تعلیم وتدریس اللغات، وهو ما نلحظه على اللغة االنجلیزیة التي تعد اللغة 

العالم من حیث االنتشار وذلك بفعل السیاسة اللغویة والتخطیط الجید الذي  األولى في
تنتهجه دول الموطن األصلي لهذه اللغة، أما بالنسبة للغة العربیة فإننا نلحظ غیاب سیاسة 

وال یمكن أن تكون هناك لغة قویة في أي مجتمع " ، لغویة واضحة في جمیع الدول العربیة
بوضع سیاسة لغویة محكمة، تجسد واقعیا عن طریق تخطیط لغوي  ما، إذا لم تسبق الدولة

إّن المكانة التي نرید أن تتبوأها اللغة العربیة في . 2"تظهره واضحة في أرض الواقع التربوي
فاللغة " . وقتنا الحاضر ال یمكن أن تحقق إال بإعادة النظر في سیاستنا اللغویة المتبعة

یة والهویة، فالطفل العربي یجب أن یتلقى من المدارس مرتبطة في الحقیقة بمسألة الشخص
  .3"أصالته وتاریخه وحضارته أوال بلغته العربیة حتى ترسخ في ذهنه

                                                             
 . أ: م، ص1975مصر، د ط، –إبراهیم مدكور، معجم العلوم االجتماعیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، القاهرة  -1

 . 128:م،ص1،2010الجزائر،ط -، مطبعة مزوار، الواديعبد المجید عیساني، اللغة بین المجتمع والمؤسسات التعلیمیة 2-
 .128:، صنفسهالمرجع عبد المجید عیساني،  -3
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ها هو المعجمیة الحدیثة له تهدف إّن ما  التخلص من النظرة التقلیدیة للمعاجم على أنّ
الحدیثة أصبحت فالمعجمیة . مؤلفات تحفظ اللغة فقط، بل األمر أصبح یتعدى ذلك بكثیر

عّدة في  مجال تعتمد على نظریات علم اللغة الحدیث وتستفید من نتائج البحوث والدراسات المُ
في المعاجم التعلیمیة الغربیة الحدیثة یجد أثر علم اللغة في تعلیمیة اللغة، ولعل الناظر 

التي قام بها الصناعة المعجمیة، فقد استفادت كثیرًا من تطور النظریات اللغویة والدراسات 
علماء اللغة الغربیون، وهو ما جعل المعاجم الغربیة تفي باألغراض وتحقق األهداف المرجوة 

فة  أما بالنسبة للمعاجم العربیة فإّن . منها ؤّل األمر یختلف عن ذلك حیث أّن جّل المعاجم المُ
إّن  "في هذا الشأن لم تستفد من التطور الحاصل في علم اللغة وما حققه من تقدم، 

دة برواسب التقلید، رغم مرور ما یقارب القرن من الزمان  المعجمیة العربیة الراهنة ال تزال مقیّ
ه بدایة نهضتها فما زالت معاجمنا حبیسة النظرة التقلیدیة وال تقوم   .1..."على ما یفترض أنّ

التي نرید والقفزة النوعیة . بتوظیف المعاییر المستخدمة حدیثا في مجال الصناعة المعجمیة
أن نحققها في معاجمنا التعلیمیة لن تتأتى إال من خالل مراجعة النقائص وتصحیح األخطاء 

قي والسمو باللغة العربیة في یع اإلمكانیات المتاحة العلمیة و واستغالل جم العملیة من أجل الرُّ
  . العالم

تكون اعتباطیة وال فكرة صناعة معاجم طالبیة تعلیمیة لفائدة المتعلمین ال ینبغي أن ف
 یعدّ " واردة عن عاطفة وغیرة عن لغتنا، بل تخضع ألمور ومقاییس كما سبق ذكره، حیث 

العمل المعجمي من أصعب مجاالت النشاط لعلم اللغة، فهو أوال یتطلب مواصفات خاصة 
: GLeasonلذا یقول . في صانعه یندر توافرها اآلن، وهو ثانیا یتطلب دقة وصبرًا متناهیین

ه الدقة..إّن عمل المعاجم عمل مضجر إلى أقصى حد ه عبء عظیم ال یمكن ..إنّ إنّ
إلى جانب هذا وذاك فإّن العمل المعجمي یستلزم معرفة كل شيء عن اللغة . تصدیقه

المعنیة، والخصائص المالئمة لوحداتها المعجمیة، والنظام العام للغة، كما یستلزم تكوین 

                                                             
 . 239:ابن حویلي األخضر میدني، المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث اللساني، ص  -1
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ون معاجمنا الموجهة ولهذا ینبغي أن تك 1."جم وهدفه وتفكیرهصورة واضحة عن مستعمل المع
الضبط، وأن ینجزها أناس من أهل االختصاص ومن إلى الطالب على قدر كبیر من الدقة و 

لهم خبرة في مجال التألیف المعجمي ومجال تعلیم اللغة، وذلك حتى نحصل على معاجم 
مة ومفیدة، فقیمة المعجم تحدده درجة النفع بال ولهذا اعتبر المعجمیون " نسبة للمستهلك قیّ

هذا األمر و ، 2."المحدثون أّن قیمة المعجم تتكیف بتكییف المستهلك الذي یتوجه إلیه المعجم
ا إلى وضع إستراتیجیة متینة من أجل االستغالل األمثل للمعاجم الطالبیة  كله یحتاج منّ

فالبدء بالعمل القاعدي  .لیمیةالعربیة من حیث هي وسیلة تعوجعلها في صالح خدمة اللغة 
مة حتما سیعطي نتائج جیدة و الذي ینطلق من الفئات ال مثمرة ویولد اعتزازا لدى متعّل

  .      المتعلمین بلغتهم

  :مالثقافة المعجمیة لدى المعلم و المتعلّ  -ب

         رصید ثري من المعلومات حول لى ثقافة معجمیة و اللغة إ مِ ومتعلِّ  مِ یحتاج كلٌّ من معلِّ 
فالنسبة للمعلم علیه أن یعطي صورة واضحة " المعجم وذلك بغیة استعماله بطریقة صحیحة، 

یقوم بإعطاء  المعرفة وهذا یجعلهصدر من المصادر المتاحة للتعلم و عن أهمیة المعجم كم
عن نشأة المعاجم العربیة والمدارس المعجمیة، كما علیه أن یقدم فكرة مختصرة للطالب 

افیًا موجزًا عن طریقة استعمال كل مدرسة لیتسنى للطالب الفهم الكامل لكل طریقة شرحًا و 
فالمعلم ینبغي أن یكون ذا كفاءة تعلیمیة عالیة حتى  3."حتى یلجأ للمعجم الذي یناسبه

مهارات استعمال  إّن " یستطیع تزوید الطالب بمعلومات عن المعاجم وكیفیة استعمالها، 
ا كفایات تعلیمیة ولغویة عالیة، وقدرات مهنیة راقیة، وفكر تربوي المعجم تتطلب معلمًا ذ

مستنیر، واتجاه ایجابي نحو استعمال المعجم بشكل یجعله یسایر طبیعة العصر الذي یعیشه 
                                                             

 . 161:أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص -1
م، 1986، 1لبنان، ط –محمد رشاد الحمزاوي، من قضایا المعجم العربي قدیما وحدیثا، دار الغرب اإلسالمي، بیروت  -2

 .  153: ص
 .519:اتجاهات متعلمي اللغة العربیة غیر الناطقین بها نحو استعمال المعجم، ص ،أحمد بن محمد النشوان -3
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م معلّ ف 1."حیث یشهد التطور في األسالیب والممارسات الصحیحة في تعلیم اللغات الحیة
سؤولیة ومواجهة التحدیات التي یالقیها في سبیل تعلیم اللغة ینبغي أن یكون على قدر من الم

، وعارفًا باألدوار المنوطة به   .الطالب تعلیمًا جیدًا

إّن تزوید الطالب بثقافة معجمیة یؤدي بهم إلى أخذ صورة جیدة حول المعجم، في 
ینبغي على مدرسي اللغة " حین یؤدي عدم تزویدهم بثقافة معجمیة إلى نتیجة عكسیة ولهذا 

إهمال هذا الجانب الحیوي في التربیة اللغویة ال  دوا تالمذتهم بثقافة معجمیة، ألّن أن یزوّ 
فحسب بل یسبب ظهور  یسبب عدم تمكن الطالب من استخدام المعجمات بشكل فعال

فتشجیع المعلم للطالب على استعمال  2."عن طبیعة المعجم ووظیفته أیضامفاهیم خاطئة 
حث واإلبداع، فیصبح یبحث عن المعلومة من تلقاء نفسه، وال المعجم ینمي فیه روح الب

یكتفي باستقبال المعلومة من المعلم فقط، بل یجب أن یكون مبدعًا إیجابیًا وهذا ما تثبته 
 ادةكما ینبغي على الطالب أن یستفید من المعجم أكبر قدر من االستف. الدراسات الحدیثة

إّن القارئ یحتاج إلى ثقافة معجمیة تمكنه من :" لوهو ما یذهب إلیه علي القاسمي حیث یقو 
ّن ستفادة القصوى من ذلك المعجم، و اال من واجب مدرس اللغة أن یزود طالبه بتلك الثقافة  إ

  3."المعجمیة

مطالٌب ببذل أقصى جهٍد من أجل إتقان مهارات استعمال المعجم، وذلك بدوره الطالب و 
واألمر یعظم في حق الطالب فعلیه أن یبذل " بالتدرب المستمر على استعمال المعجم 

أقصى ما یستطیع إلتقان مهارات استعمال المعجم، وهذا ال یأتي إال بالتدریب المتواصل    
فتعوید  4."اقتداررًا یواجه كل الصعوبات بكل حزم و والتعود والتنمیة التي تجعل منه طالبًا ماه

ه عن المعلومة من شأنه أن یغرس فیه البحث فینفسه على تصفح ومطالعة المعجم و  الطالب
                                                             

 . 519:، صالسابق، المرجع أحمد بن محمد النشوان -1
 . 163:جم، صالقاسمي، علم اللغة وصناعة المع علي -2
 . 164:المرجع نفسه، ص -3
 . 520:أحمد بن محمد النشوان اتجاهات متعلمي اللغة العربیة غیر الناطقین بها نحو استعمال المعجم، ص -4
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ومادامت المعجمات وسائل تعلیمیة باإلضافة إلى قابلیتها على " ثقافة استعمال المعجم 
نها أكثر تعقیدًا وذات استعماالت أكثر مما یتصوره الطالب، فإّن على  تزویدنا بالمعلومات، وإ

    1."الطالب أن یتعلموا كیفیة استعمالها بصورة فعالة ومفیدة

اختیار معجم جید غیر كاف في حد ذاته، بل على  وفي هذا السیاق ینبغي التذكیر بأّن " 
الطالب أن یوسع ثقافته المعجمیة لیستوعب كل المعلومات الواردة من أجل بناء موسوعة 

 2."معرفیة تمكنه من التواصل واالتصال بشكل آمن ناجح یحقق له المزید من التقدم والنجاح
ه، فما الفائدة من وجود معجم جید         البي تعلیمي جید غیر كاف لوحدفوجود معجم ط

  . كیفیة استخدام المعجم الطالب ال یملك أیة معلومات عنو 

ج من إدرا إّن االكتفاء بتزوید الطالب بثقافة معجمیة أمر ال یكفي لوحده، بل البدّ 
لدرس، كأن یطلب المعلم من ذلك باستعمال المعجم أثناء االمعجم في العملیة التعلیمیة و 

 كتاب اللغة وشرحها بواسطة المعجمالطلبة البحث عن معاني بعض الكلمات الواردة في 
فكثیرا ما تصادف الطالب كلمات غامضة في النصوص األدبیة أو الشعریة وهنا ال بد له 

من من معجم یستعین به لتتضح تلك الكلمات الصعبة، أو یكلفهم بالبحث عن معاني كلمات 
خالل المعجم في شكل تمارین وواجبات منزلیة، وبهذه الطریقة یتعلم الطالب كیف یستعمل 

فاستعمال المعجم أثناء الدرس یسهم في النمو اللغوي للطالب، حیث أّن رصید . المعجم
الطالب من المفردات یصبح في تزاید مستمر كلما استعمل المعجم وبالتالي ینمو المعجم 

ما سمعها أو سئل عن صبح یتذكر معنى كل كلمة قرأها في المعجم كلّ الذهني للطالب فی
د منه بشتى المعلومات . معناها فالمعجم الطالبي هو بمثابة كتاب مفتوح بالنسبة للطالب یتزوّ

ولهذا یجب أن یكون المعجم الطالبي على ارتباط بالمدرسة والمنهاج الذي . التي یحتاجها

                                                             
 .164:جم، صوصناعة المععلي القاسمي، علم اللغة  -1
 . 520:اهات متعلمي اللغة العربیة غیر الناطقین بها نحو استعمال المعجم، صأحمد بن محمد النشوان اتج -2
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 ُ المضامین الواردة في المنهاج والتي یتعرض المتعلم إلى س في مستوى معین، ویعكس درّ ی
غناء رصیده منهاجالء ما غمض منها أو لالستزادة و حاجة البحث فیها الست   1.إ

وذلك ة، همَّ مُ عجمیة الحدیثة مكانة المعاجم الطالبیة في المالیوم إّن المكانة التي تحتلها 
و حقل تعلیمیة اللغة، والذي أصبح وحساس وه الرتباط هذا النوع من المعاجم بحقل مهمّ 

ما من شك أّن المعجم الطالبي له أثر على الطالب المتعلمین ف. میدان البحث عند الكثیرین
من جمیع النواحي، ولعل األثر األبرز هو من الناحیة اللغویة، وال یكاد أحد أن ینفي حاجة 

كما وضحنا سابقا دور الطالب والمتعلمین إلى المعجم فهو أمر ال غنى للطالب عنه، و 
إّن ف. كن أن یقدمه من خدمات للمتعلمینوقیمة المعجم الطالبي بالنسبة لعلم اللغة، وما یم

سته ألمر إیجابي، فهو متابعة ومرافقة المعجم للمتعلم منذ بدایة تعلمیه إلى غایة إتمام درا
ّ  المفرداتي یوسع رصیده اللغوي ویزید في مخزونه      .الذاتي للغةل عملیة االكتساب ویسه

     

         

            

  

  

                                                             
 . عباس الصوري، في الممارسة المعجمیة للمتن اللغوي: ینظر -1
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  . المعلومات المقدمة فیهمواصفات المعجم الطالبي و  :المبحث الثالث

  : مواصفات المعجم الطالبي /1
لمجموعة من المواصفات یجب أن تتوفر فیه حتى یحقق یخضع المعجم الطالبي 

الهدف المنشود منه، وهاته المواصفات تكون وفق معاییر ومقاییس تضبط المعجم لكي 
  :نلّخص هذه المواصفات فیما یليزًا لالستعمال الصحیح، و المتعلم جاهیصل إلى الطالب أو 

  : حجم المعجم -أ
خصیصًا لفئة  الطالب، فحجم المعجم المعدّ نفسیة على المعجم الطالبي أثر  لحجم

المتعلمین ال یجب أن یكون من الحجم الكبیر أو یتفرع إلى مجموعة من األجزاء فیثقل كاهل 
عن غایاته، فمن غیر البحث فیه و الطالب من جمیع النواحي من حیث حمله ومطالعته 

المعقول أن نطلب من الطالب أو المتعلم خاصة في المراحل التعلیمیة األولى أن یستعمل 
سیصاب طبعا مثل معجم لسان العرب إذا ما أراد البحث عن كلمة ما، فالطالب معجما 

باإلرهاق والتعب والضجر فینفر منه ویتركه، وبالتالي فإننا إذا أردنا تعلیم الطلبة والمتعلمین 
ه یجب أن یكون حجم المعجم صغ یرًا وأن ال یتعدد إلى وتعویدهم على استعمال المعجم فإنّ

 أیضا خفیف الوزن یسهل على الطالب حمله واصطحابه معه إلى المدرسةوأن یكون أجزاء، 
 ة حمله بالقیاس إلى المعجم العامالمعجم المرحلي یمتاز بصغر حجمه وخفة وزنه وسهول "و

وهذا ما یسهل على الناشئ اصطحابه ومن ثم التعود على استخدامه، سواء في المدرسة أو 
المكتبة أو البیت من ناحیة أخرى فإن الخیارات بین األلفاظ والمعاني المعروضة في المعاجم 
المرحلیة محدودة، ألن المفردات التي تشتمل علیها هذه المعاجم أصًال محدودة، سواء من 

و النوع، وهذا ما یسهل على الناشئ االنتقاء والتقاط المفردة المناسبة أو اختیار حیث الكم أ
المعنى المراد بأسهل الطرق وبجهد أقل ووقت أقصر دون الوقوع في االرتباك والحیرة       
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، فالمسألة لیست إذن مسألة حشو للكلمات بأكبر قدر ممكن، ألّن الطالب أو 1."واللبس
عدد معین من المفردات والكلمات التي یوظفها فقط في العملیة التعلیمیة المتعلم یحتاج إلى 

فال داعي للمعجمي أن یتعب نفسه في جمع أكبر قدر من المادة اللغویة، بل علیه أن یحّدد 
وبذلك یستطیع أن یوفق . احتیاجات الطالب اللغویة أوال ثم یشرع في وضعها داخل المعجم

إّن المطلوب هو . " عجم وبهذا یلبي الغرض ویحقق الهدفبین المادة اللغویة وحجم الم
التوفیق بین ثراء المادة وحسن الطریقة واعتدال الحجم وجاذبیة الشكل وتلبیة الغرض وتفعیل 
الدور، وهذا ال یتأتى إال بمراعاة المعاییر الحدیثة الخاصة بحجم المعجم والتي تقضي 

حجم المعجم یرتبط ف. 2"الذین یوجه إلیهمبتحدید غرض المعجم ونوعیته ومستوى القراء 
ارتباطا وثیقا بطبیعة مستعمله فالمتعلم الناشئ في وقتنا الحالي المعروف بتطوره السریع     

والمذهل یحتم على المعجمي أن یتبع الطریق األسهل والمختصر كي یوصل المعلومة إلى 
ما یبقیه تائها بین صفحات س المتعلم بسرعة، فالمتعلم یفّضل كل ما هو مختصر وسریع ولی

 الملخصات والوجباتیما القارئ الناشئ في هذا العصر، عصر إّن القارئ ال س" المعجم 
السریعة والطعام المعلب وعصر الكومبیوتر ونقراته الطائرة یتطلع إلى أن یرى مفردات لغته 

ه عن ضیاع بین دفتي كتاب واحد أنیق الشكل ولكنه خفیف الوزن سهل الحمل میسر، یغنی
فالمعجم . 3..."الوقت في تصفح العدید من الصفحات بحثا عن كلمة ضائعة بین السطور

الجید لیس من كانت عدد صفحاته كثیرة فمعیار الجودة ال یقاس بكثرة الصفحات بل بثراء 
محتواه ومضمونه أي عدد المداخل فقد نجد أحیانا كتابا ضخما من حیث عدد صفحاته 

المعجمي هنا أّن االستفادة منه تكون قلیلة، و  حمل قیمة علمیة كبیرة أوولكننا ال نجده ی
مطالب بالتركیز على المضمون ال الشكل بالنسبة للمعجم الموجه إلى الفئات الطالبیة   

                                                             
 . 195:أحمد محمد المعتوق، الحصیلة اللغویة، ص -1
 .165:أحمد محمد المعتوق، المعاجم اللغویة العربیة، ص -2
 . 172:المرجع نفسه، ص -3
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 .والمتعلمین، فالطالب یبحث في المعجم عما یفیده فقط أما ما زاد عن ذلك فال حاجة له به
وال نقیس " هذا المعجم وطبیعة المستعمل أمر ال بد منه فتسلیط الضوء على الغرض من 

ضخامة حجم المعجم بعدد صفحاته فحسب لیقال لنا كیف یكون حجم هذا المعجم ضخمًا  
وحجم ذلك غیر ضخم، مع أن ورق الثاني أكثر من ورق األول، فمعیار ضخامته أو ثقله 

التي وجه إلیها، ثم في مدى ما عدد مداخله قیاسًا إلى غرضه ونوعیته والمجموعة اللغویة 
في مادته من حشو أو محتویات خارجة عن وظیفته أو خارجة عن متن اللغة، هذا إضافة 
إلى حجم صفحاته ونوعیتها وكثافتها والغالف وسماكته، وشكل المعجم الخارجي وكل ما ال 

  1."ضرورة لوجوده فیه عامة 
ویة الموجودة في المعجم ال كثرة عدد أوراقه إذن فمعیار الضخامة والحجم هو ثراء المادة اللغ

  .وصفحاته، ومن ثم تأدیة الغرض الذي وجد من أجله
  : مادة المعجم -ب

إّن الحدیث عن مادة المعجم یقودنا إلى الحدیث عما یجب أن یكون في المعجم وما  
یفترض أن یتضمنه من نوعیة الكلمات من كلمات تراثیة قدیمة وكلمات جدیدة ومستحدثة في 
عصرنا هذا، فالتوفیق بین ما هو تراثي أصیل وما هو حدیث معاصر یتطلب من المعجمي 

ما نتحدث وبنحو عام عما " ...رصید لغوي كبیرله ي اللغة و أن یكون ذا خبرة ومتمرسا ف نّ وإ
یفترض أن یبلغه المعجم اللغوي الذي یوضع لعامة المتعلمین والدارسین والمثقفین من اهتمام 

. 2"باأللفاظ التراثیة من جانب ثم باأللفاظ العامیة المحلیة واألجنبیة الدخیلة من جانب أخر
ربط بین الماضي والحاضر من خالل احتوائه على ألفاظ تراثیة فالمعجم الطالبي ینبغي أن ی

عادة بعثها و . وأخرى حدیثة معاصرة یتم ذلك بالعودة إلى الكلمات القدیمة والتنقیب علیها وإ
من جدید وهذا حتى ال ینسى الطالب مفردات لغته األصیلة التي لم تعد تستعمل في الوقت 

                                                             
 . 173:أحمد محمد المعتوق، المعاجم اللغویة العربیة، ص -1
 . 174:المرجع نفسه، ص -2
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ب عدم استعمالها وتداولها بین الناس سبب غیر مقنع الحاضر، فتجاهل األلفاظ التراثیة بسب
حتى نستغني عنها، فكثیرا ما یصادف الطالب كلمات في نصوص شعریة أو أدبیة في 

نت مستعملة في ما مضى من الكتب المدرسیة ال یستطیع فهمها وهي في األصل كلمات كا
إّن السعي " . التراثیةمن خالل رجوعه إلى المعجم یجد شرحًا لتلك الكلمات الزمن، ولكن 

على ال یعني التركیز  مواكبة للتطورات الجدیدةلجعل اللغة وافیة لمتطلبات العصر 
وألفاظ الحضارة الحدیثة والصیغ المبتكرة والتراكیب الجدیدة في مقابل التقلیل المصطلحات 

یؤلف أو  من أهمیة األلفاظ التراثیة القدیمة بحجة قلة تداولها أو ندرة استعمالها في ما
بالنسبة لأللفاظ التراثیة هي إعادة إحیاءها وجعلها تواكب  فمهمة المعجمي إذاً . 1..."یكتب

إّن األلفاظ التي تراجعت . " العصر بالنظر إلى االنتشار الكبیر للمصطلحات العلمیة الجدیدة
تبث فیها أو قصرت یمكن أن تبعث من جدید و  أو هجرت فترة من الزمن مهما طالت

الحیویة مرة أخرى عن طریق إدراجها في المعجم الجدید وسریانها إلى األلسن واألقالم شیئا 
   2."فشیئا من خالل هذا المعجم

مما  ب بالماضي اللغوي والتراث القدیمإدراج األلفاظ التراثیة في المعجم الطالبي یربط الطالف 
فردات واأللفاظ في كالمه     یجعله قادرًا على اإلبداع وتوظیف هذا الكم الهائل من الم

عن واقع الطالب، فذلك یؤدي إلى معجمي إهمال هاته األلفاظ وعزلها وكتاباته، فال ینبغي لل
المعجمي  هذا الكالم كله ال یعني أّن  لكن. لطالب وتراثه اللغوي والفكريإحداث قطیعة بین ا

، بل یجب أن ال یبالغ في یقوم برصد كل األلفاظ التراثیة في اللغة داخل المعجم رصدًا دق یقًا
و لكنه "... األمر حتى ال یصبح عبئًا ثقیًال على مستعمله، وخاصة األلفاظ الشاذة و الغریبة 

 في الوقت نفسه ال یبالغ في حشد االستعماالت والصیغ والتراكیب الشاذة والكلمات المهملة 
 توعبها مدنیة الحیاة الحاضرة تسالوحشیة الجافة التي لم تعد تستسیغها األذن العربیة والو 
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: م مثل هذا المعجم كلمات خشنة مثلفلیس من الضروري، بل لیس من المستساغ أن یض
فمثل هذه األلفاظ الصعبة تشكل نوعًا من . 1....."الهعخع، العرندس، الجلفاط، الجحنبار 

  .االعسر على الطالب في نطقها وقراءتها قراءة سلیمة فما بالك في فهمها وتوظیفه
أما بالنسبة إلى األلفاظ الحدیثة والجدیدة فإن المعجمي علیه أن یحرص على إیراد ما استجد  

واستحدث في اللغة من كلمات ومصطلحات علمیة، فالتطور المستمر في الحیاة سیتولد عنه 
من الكلمات، وهاته األلفاظ المستحدثة التي یوردها المعجمي إما أن تكون أسماءً  اً عدد

أو آالت ابتكرت في هذا العصر أو مصطلحات جدیدة ظهرت على مستوى عدة ألشیاء 
وهذه . الخ...فروع من العلوم بحكم البحث العلمي المتواصل كالطب والكیمیاء والهندسة

األلفاظ ال توضع هكذا بل یجب أن تتناسب مع المستوى التعلیمي للطالب، فمن غیر 
رحلة االبتدائیة كلمات ومصطلحات علمیة المعقول أن نضع في معجم مخصص لمتعلمي الم

التي جنبیة األ إدراج بعض األلفاظ كما ینبغي .ال یعرفونها أساسًا أو أعلى من مستواهم
إّن وضع األلفاظ الجدیدة . دخلت على اللغة وأصبحت عربیة بحكم االستعمال والتداول

الیومیة للطالب، وهو  والمصطلحات في المعجم الطالبي یجعله مواكبًا لما یحدث في الحیاة
لِع علیه بغیة معرفة مفاهیم هاته الكلمات الجدیدة والمصطلحات  ما یقربه منه ویجعله یّط

  .العلمیة التي یسمع بها یومیا وال یعرف معناها
هو جدید یعطي للمعجم صفة التكامل والترابط في سألة التوفیق بین ما هو قدیم وما إّن م

اضي اللغة وحاضرها من كان في مقدوره أن یربط بین ممحتواه، فالمعجمي الناجح هو 
مفیدة للطالب، فمادة المعجم ال یجب أن تقتصر على نوع واحد من األلفاظ بل بطریقة جیدة و 

إّن ما یهمنا هو أن یحتضن معجمنا الجدید اللغة التي . " ینبغي الجمع بین القدیم والحدیث
تحدث وتتطلع إلى بناء قاعدة لمستقبل تصل الماضي بالحاضر وتوفق بین األصیل والمس

والعطاء المثمر ألخذ كما تمكن من األداء مشرق، اللغة التي تمكن من الفهم واالستیعاب وا
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لغة الحیاة والعلم واألدب والفن الحیة الخصبة المرنة المتطورة، اللغة التي تتصاهر وتتجدد 
واللغة . 1"محها التي تحدد هویتها دون أن تفقد قاعدتها الرصینة ودون أن تفقد أیًا من مال

العربیة كما هو معروف تتمیز بسعتها وغناها بالمفردات التراثیة التي یمكن إعادة إحیاءها 
واستعمالها من جدید، كما أن اللغة العربیة لغة مرنة یمكنها أن تستوعب األلفاظ المستحدثة 

بها حاجة إلى  -الیوم -لعربیةإّن اللغة ا." والمصطلحات العلمیة لمختلف العلوم والفنون
ولهذا ینبغي على  2."صناعة معاجم جدیدة، تنطلق من التراث مع إضافة الجدید والحدیث

صانع المعجم الطالبي أن یراعي ویحافظ على التوازن في مادته من حیث األلفاظ التراثیة 
ل واحدة واأللفاظ المستحدثة وال یهتم بناحیة على حساب أخرى، بل ینبغي أن یعطي لك

المتعلمین في و مرجوة منه وتعمّ على جمیع الطلبة نصیبها داخل المعجم فتحصل الفائدة ال
كما یجب أن تعكس مادة المعجم الطالبي المضامین والمقررات . مختلف مستویاتهم التعلیمیة

التي تدرس للمتعلم في المدرسة، والتي یكون المتعلم في حاجة إلى البحث فیها واستجالء ما 
غناء رصیده منهامض منها أو غ التنوع في المادة اللغویة للمعجم الطالبي ف. لالستزادة وإ

  . یعطیه نوعًا من الثراء اللغوي الذي یعود بالفائدة على الطالب المتعلم
  : منهج المعجم -ج

إّن ما یرجوه الطالب من المعجم هو أن یجد مفردات اللغة مرتبة وفق منهج سهل 
تكلفه عناءً وجهدًا كبیرین فیضیع وقته وال یحقق مبتغاه، فترتیب المعجم  وبطریقة میسرة، ال

وفق منهج سهل ال شك في أنه یریح الطالب ویجعله یكثر من استعمال المعجم كلما دعت 
ذا تأملنا في المعجمیة العربیة فإننا سنجد عدة مناهج . الضرورة لذلك والعكس صحیح وإ

المنهج : ة اللغویة في معاجمنا القدیمة، ونذكر منهاوطرق انتهجت واتبعت لترتیب الماد
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وقد سعى أتباع كل منهج وطریقة . الخ...الصوتي والمنهج األلفبائي والمنهج الموضوعي
إّال أّن المعاجم الحدیثة في . ترتیب إلى تسهیل استعمال المعجم حسب وجهة نظر كل فریق

  .   ة بحسب األوائلغالبها ترتب المواد اللغویة وفق الطریقة األلفبائی
وبما أّن المعجم الطالبي یختلف عن غیره من المعاجم، ال شك في أّن له تأثیرًا على 

ن في مجال الباحثین والمختصیأغلب المنهج الذي ینبغي أن یسلكه المعجمي، ویتفق 
الصناعة المعجمیة على أّن المنهج األنسب والطریقة المثلى التي یجب أن تتبع في ترتیب 
مداخل المعجم الطالبي هي طریقة الترتیب األلفبائي حسب الحرف األول من الكلمة، ونحن 

إذ أّن هذه الطریقة تعتبر األسهل بالنسبة للطالب والمتعلمین مقارنة . بدورنا نوافقهم هذا الرأي
، ولعل األمر الذي نلمس فیه سهولة هذه الطریقة من الترتیب  بالطرق األخرى المذكورة آنفًا

و أّن الطالب یبحث عن الكلمة التي یریدها تبعا للحرف األول منها فیذهب مباشرة إلى باب ه
فتِّش بعدها عن الكلمة المراد البحث عنها ُ ه ال . أو فصل ذلك الحرف، ثمّ ی وهنا ننبه إلى أنّ

ینبغي على المعجمي أن یتوقف عند هذا الحد بل علیه أن یضع ترتیبًا داخلیًا أیضا للكلمات 
  .تي تندرج تحت حرف واحد كالبدء باألفعال أوال ثم تلیها األسماء أو العكسال

إّن فن المعاجم في هذا العصر، على نموه وتطوره، إنما یتمثل بالدقة في ترتیب " 
، فانتهاج المعجمي لمنهج علمي سهل وبسیط في المعجم 1..."المواد وتنسیقها وضبطها

علم یشعر بالراحة أثناء استخدامه للمعجم، فال یكّل الطالبي من شأنه أن یجعل الطالب المت
إّن الدقة في ترتیب مواد المعجم الطالبي وتنسیقها وضبطها هو أمر ضروري في . وال یملّ 

هذا العصر الذي أصبح كّل شيء فیه یمیل إلى السهولة والبساطة واالبتعاد عن الصعوبة 
  .  والتعقید
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  : طریقة الشرح و التفسیر -د
یقوم المعجمي بوضع المادة اللغویة في معجمه یشرع في عملیة شرحها       بعد أن

یقع المعنى " وتفسیر معانیها، فالمعنى یعد بمثابة الحلقة األصعب التي یواجهها المعجمي إذ 
ویتم هذا وفق طریقة . 1"في بؤرة اهتمام المعجمي، ألنه یعد أهم مطلب لمستعمل المعجم

یتسنى للطالب فهم ما جاء في المعجم بكل بساطة ویسر، ولذلك معینة ومحددة، وهذا حتى 
  :یجب أن یأخذ المعجمي األمور التالیة بعین االعتبار أثناء عملیة الشرح والتفسیر

دقة شرح األلفاظ واستیفاءه للمعنى المراد منها، وسهولته وبساطته لتجنب وقوع اللبس  -1
ن االعتبار في صناعة المعاجم و خاصة ومن جملة ما یجب أن یؤخذ بعی" عند الطالب، 

معاجم الطالب سهولة ودقة تعریف الكلمات وبساطة شرحها واستیفاء هذا الشرح، لكي 
عناء أو وقوع في اللبس أو ارئ عامة إدراك مدلوالتها من غیر یستطیع الناشئ أو الق

سطة هذه فالغایة هي إزالة اللبس الذي یحیط بالمفردات لدى الطالب بوا 2."االضطراب
الشروح ال تعقیدها والزیادة في صعوبتها وهذا یتطلب من المعجمي أن یختار مفردات أوضح 

إّن الشرح كما یقول صموئیل جونسون في مقدمة معجمه . " من المفردات المراد شرحها
یتطلب استعمال مفردات أقل إبهاما من الكلمة المراد شرحها وهذا النوع من المفردات ال 

هذا األمر یستدعي البحث والتنقیب عن ألفاظ شارحة و . 3"ر علیه بسهولة دائما یمكن العثو 
  .  تكون أكثر سهولة من تلك المشروحة حتى یتجلى المعنى بكل وضوح ودقة للطالب

المعجمي  التركیز على التركیب اللغوي الذي یؤدي إلى إیضاح المعنى المقصود، أي أّن  -2
یفاضل بین المفردات التي یشرح بها كلمة ما فیختار األصلح واألنسب لذلك بالنظر إلى 

ولذلك یفترض التأني في اختیارها والنظر إلى مستوى " الشیوع وقابلیة توصیل المعنى المراد 
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شیوع التركیب اللغوي المفسر وقابلیته في توصیل المعنى المراد إیضاحه، إضافة إلى ذلك 
ّن تحدید معنى الكلمة وتسهیل عملیة إدراكها وتمییز مدلولها المراد یتطلب تقلیل المفردات فإ

المستخدمة في الشرح والتعریف إلى أدنى حد ممكن، أو االكتفاء بالمألوف منها وترك النادر 
ذا الحظنا في اللغة العربیة فإننا سنجد ع. 1"أو المهجور أو الغریب  ددًا كبیرًا من وإ

ال ینبغي حشد كل المترادفات أمام الكلمة المفسرة فهذا أمر من شأنه أن دفات، ولهذا المترا
ویتحقق هذا . وأنسب لالستعمالة من أمره فال یعرف أي الشروح أصلح یترك الطالب في حیر 

ة واعتماد اإلیجاز ِمّل   .    باالبتعاد عن اإلطالة المُ
تّب وذلك بالنظر إلى التدرج في ذكر معاني الكلمات المشروحة وعرضه -3 ا بشكل مرَ

مستوى شیوع المعنى وتداوله من حیث االستعمال واألهمیة مما یتیح للطالب استیعاب هذه 
وینبغي ترتیب معاني الكلمة، وعرضها بنحو متدرج ال یحتاج القارئ معه إلى كثرة " المعاني 

، فالمعاني 2"هد والوقت التفتیش والبحث وبذل ما یمكن أن ینفِّره ویبعده عن المعجم من الج
المتداولة والشائعة االستعمال تكون أقرب إلى ذهن الطالب أكثر من تلك المعاني قلیلة 
االستعمال أو لم تعد تستعمل، فمن غیر المنطقي أن نبدأ بعرض المعاني القدیمة والبعیدة 

روحة عن الحاضر الذي یعیشه الطالب فهذا سیؤدي إلى أخذ تصور خاطئ عن الكلمة المش
والطالب ال یسمع أصال بهاته الكلمات في وقتنا ) السیف بالهندواني أو المشرفي(كأن نشرح 

فالتذوق واالستعمال والقرب من " الحالي، فیصبح الطالب یبحث عن شرح لهاته الشروح 
ویقصد بالشیوع هنا كثرة تداول المعنى أو استعماله . األذهان هو المعیار في التقدیم والتأخیر

الوقت الحاضر من قبل الكتاب واألدباء وفئات عامة المثقفین أو طوائف كثیرة ممیزة في 
      3".على المستوى اإلقلیمي المحدود منهم، وشیوعه على المستوى القومي العام، ولیس
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إّن ترتیب معاني الكلمات والتدرج في عرضها یسهل على الطالب مهمة البحث والحصول 
  .یریده من دون صعوبة عن المعنى المقصود الذي

   :شواهدال استعمال - ه
حده لیتضح المعنى إّن عرض وتقدیم المعجمي لشروح للكلمات أمر غیر كاٍف لو  
 حول تلك الشروح لتتضح أكثر فأكثرواستشهادات و یحتاج إلى استدالالت ، فهللطالب

ه       فاالكتفاء بالشرح المعجمي للكلمات فقط قد یقصر من الفهم الصحیح للكلمة، حیث أنّ
یتعذر علینا فهم معاني كثیر من الكلمات فهما صحیحا أو كامال إذا ما اكتفینا بالحدود " 

المعجمیة لهذه المعاني، واقتصرنا على تفسیر الكلمات كوحدات منفردة، من دون ألفاظ 
ارات تخلق لها سیاقات خاصة تؤكد أو تمیز أو تحدد أو توضح دالالتها بنحو تجاورها وعب

فإیراد سیاقات وعبارات باإلضافة  1."صریح وتبین قیمتها الداللیة والوظیفیة وطریقة استعمالها
یَّةالمعجمي یجعل داللة الكلمة  إلى الشرح  .في المعجم أمام الطالب ووظیفتها واضحة وَجلِ

ه سونصموئیل جونویرى  ال یكفي العثور على الكلمة، بل یجب أن تكون متصلة " : بأنّ
الغایة منه زیادة  ، فالشاهد إذن2...."بغیرها، لكي یتبین معناها من فحوى الجملة ومغزاها

، فكم من كلمة ال تفهم إال بعد ورود شواهد علیها فتتضح لنا ونستوعب  المعنى وضوحًا وبیانًا
أن یستعمل الشواهد ه إلى الفئات المتعلمة الذي یوجه معجم المعجميولهذا على معناها، 

برازه للطالب المتعلم فیزول اللبس و    .الغموض عنهكأدوات إلیضاح المعنى وإ
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  : تعریف الشاهد
الّشاهد في اللغة من الفعل شهد ویدل على الحضور والعلم واإلعالم واإلخبار، وفالن 
شهد األمر كذا أي كان حاضرًا أثناء حدوثه ووقوعه، وشهد فالن على األمر كذا أي أدلى 

  1.اللغة یعني الحضور والعلم بالشيءفالشاهد في . بشهادته وأعلم بها

ه مصطلح معجم ي فیقصد به تلك االسشتهادات واإلثباتات التي أما الّشاهد من حیث أنّ
یقدمها المعجمي من أجل إثبات صحة وجود األلفاظ التي أوردها في معجمه، وهاته الشواهد 

أو غیر لغویة  .) الخ...آیات قرآنیة، احادیث نبویة، شعر، أقوال، أمثال( سواءً كانت لغویة 
، وكلها تعد بمثابة أدوات یستعین 2)الخ...صور، مجسمات، أشكال هندسیة، رسوم بیانیة( 

  .بها المعجمي لیستدل بها على ما جاء به من مفردات وكلمات داخل المعجم
  :أنواع الشواهد

  یحیة اللغویةالشواهد التوض: في المعجم هما هناك نوعین من الشواهد یستخدمهما المعجمي
  .والشواهد التوضیحیة الصوریة الحسیة في المعجم

                    :  اللغویةالشواهد التوضیحیة / 1
یقصد بالشواهد التوضیحیة اللغویة تلك العبارات والصیغ واألمثلة التي تستعمل في 

ویسمیها علي القاسمي . المعجم من أجل زیادة المعنى وضوحًا وتثبت وجوده في اللغة
ها  فها على أنّ ل الحیة التي تستعمل فیها المفردات تلك الجم" بالوسائل اللفظیة المعینة ویعرّ

لتزید معناها جالء وتوضح سلوكها الصرفي أو اإلعرابي أو الكتابي، ویطلق علیها عادة 
، والشواهد اللغویة تتنوع وتختلف فقد تكون من القرآن أو الحدیث النبوي أو الشعر 3."بالشواهد

                                                             
لألبحاث،  غوي، مجلة النجاحویحي عبد الرؤوف جبر، الشاهد الل .632:، ص02ابن منظور، لسان العرب، ج: ینظر -1

  .265:صم، 1992، 06، العدد 02 المجلد فلسطین، - نابلس
  .  191:ابن حویلي األخضر میدني، المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث اللساني، ص: ینظر -2
م،  2003، 1لبنان، ط - علي القاسمي، المعجمیة العربیة بین النظریة و التطبیق، مكتبة لبنان ناشرون، بیروت -3

  . 127:ص
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اللغویة استعمال الشواهد ذا تتبعنا إ و . الخ...أو النثر أو األمثال والحكم أو من أقوال مأثورة
ودلیل ذلك أنّك ظهور المعاجم العربیة األولى،  فنجدها قد استخدمت منذفي المعجم العربي 

إّن الشاهد . " الشواهد فیهاوهائال من كبیرًا  فستجد كمالمعاجم القدیمة ت اتصفحإذا 
عنى الكلمة وعلى وصف التوضیحي، سواء أكان نثرا أم شعرا، یعمل على تحدید أو تعیین م

وبهذا یكشف عن الطریقة أو . توزیعها الداللي، بما یحتویه من قرائن لفظیة أو معنویة مختلفة
الطرق المختلفة التي یمكن بها أن تستعمل الكلمة في نطاق التركیب أو التعبیر بعد أن 

جمات یعرف معناها المفرد، ومن هنا جاءت ضرورة توظیف الشواهد التوضیحیة في المع
      1."اللغویة عامة، ومعاجم الناشئة أو المعاجم المرحلیة أو التعلیمیة على نحو أخص

ذا كانت الشواهد هي ضرورة من ضرورات العمل المعجمي الحدیث فإ ّن توظیف الشواهد وإ
التوضیحیة اللغویة واستعمالها في المعاجم الطالبیة یختلف عن توظیفها في المعاجم العامة 

خصوصیة بعض الشيء فهي أدوات ووسائل معینة في ید المعجمي یستطیع من بل تأخذ 
وعلى المعجمي أن " ة والمتعلمین بطریقة واضحة وسهلإیصال المعنى إلى الطلبة  خاللها

خطورة  -قبل اإلقدام على أیة خطوة من خطوات اإلنجاز المعجمي –یضع في حسابه 
نها تفوق بكثیر خطورة األخطاء المطبعیة ولیعلم أتربویة، توظیف الشاهد من الوجهة ال

ذا كانت طبیعة المدخل ومنهج التحدید یُسطِّران معالم الشواهد المناسبة مبدئیا . والمنهجیة وإ
على توضیح مراسم المعنى، فإّن المعجمیة الحدیثة تهتم بحسن صیاغته ومنهج اختیاره 

تعملة في المعجم الطالبي ولهذا یجب أن تتصف الشواهد اللغویة المس 2."ومدى توظیفه

                                                             
 . 192:أحمد محمد المعتوق، المعاجم اللغویة العربیة، ص -1
 .218:ابن حویلي األخضر میدني، المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث اللساني، ص -2
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بمجموعة من الصفات ال بّد من توافرها حتى تؤدي وظیفتها األساسیة على أتم وجه، ونجمل 
  :1هاته الصفات فیما یلي

. أن یكون الشاهد موفیًا بالمعنى، ویشیر إلى كل التغیرات واالختالفات التي طرأت علیه -أ
  . یا وأمیناً كما ینبغي أن یجسد الشاهد المعنى تجسیدًا حقیق

أن یكون الشاهد موجزًا قصیر العبارة حتى ال یبعد الطالب أو المتعلم عن الهدف  -ب
األساسي، فالمعجمي یمكنه أن یتصرف في الشواهد اللغویة وذلك بالحذف واالختصار       

عادة صیاغتها لتحقیق اإلیجاز   .وإ
للطالب، فوظیفة الشاهد سالمة الصیاغة وسهولة التناول حتى ال یشكل صعوبة أخرى  -ج

هي الكشف عن المعنى األساسي للكلمة المشروحة وتبیین مالمحها الداللیة وخصائصها 
النحویة، فعلى المعجمي أن یختار شواهد واضحة ال غامضة ألن الهدف منها هو اإلفصاح 

  .    واإلیضاح ولیس الغموض
من ارتباط الطالب باللغة أن یكون من فصیح اللغة وصفوتها نقي األلفاظ، كي یزید  - د

  .الفصحى الخالصة
ینبغي أن یكون الشاهد بسیطًا رشیق العبارة د عن التكلف في إیراد الشواهد، فاالبتعا -ه

  .فیأنسه الطالب أو المتعلم بسهولة ویسر
لغویة، فثراء الشاهد یزید في ثقافة ثقافیة باإلضافة إلى الفائدة الأن یكون ذو فائدة  -و

  .الطالب
ن یختار الشاهد من االستخدامات الحقیقیة واألمثلة الحیة التي یعیشها الطالب في أ -ز

الواقع، فال یكون بعیدًا عن محیطه وأجواء حیاته الیومیة، وال عن مستواه العقلي والمعرفي 
دراكه   .حتى یتمكن من استیعابه وإ

                                                             
أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث، و . 193:محمد المعتوق، المعاجم اللغویة العربیة، صأحمد : ینظر -1

  . 144/145:ص
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  :اللغویةالشواهد التوضیحیة أهداف 
داخل أخرى وظائف  ةدیعدة أهداف هامة وتأیق تحقعلى الشواهد اللغویة تعمل 

هو بیان وتوضیح معاني والذي الهدف الرئیسي لهذه الشواهد باإلضافة إلى المعجم الطالبي، 
إّن الهدف األساسي للشاهد التوضیحي الذي یجدر " الكلمات وتقریبها أكثر للطالب والمتعلم 

توضیح وتحدید أو  -من قبل كما أشرنا إلى ذلك –مؤلف المعجم أن یضعه نصب عینه هوب
تمییز أو تقریب معنى الكلمة وبیان مدلولها الوظیفي وقیمتها الداللیة، وشرح الطریقة المثلى 
أو المقبولة الستعمالها في الحیاة الفعلیة أو في المحیط الذي یعیش فیه الدارس أو القارئ 

، وأغلب الوحدات فمعنى الكلمة ال ینكشف إال إذا وضعت في سیاقات مختلفة 1".عامة
فالغایة إذن من استعمال الشواهد  2.الداللیة تفهم من خالل مجاورتها لوحدات داللیة أخرى

  3:التي تؤدیها الشواهدخرى األظائف الو و للغویة هي إبراز المعاني وكشفها، ومن األهداف ا
  .علومات المقدمة في تعریف األلفاظتمثل دعمًا للم -1
  .من خالل و ضعها في سیاقات مختلفةالتمییز بین الكلمات وذلك  -2
  .التمییز بین المعاني المتشابهة والمتقاربة -3
  .بیان التالزمات المتنوعة للكلمة -4
  .إیراد معلومات لغویة متعلقة بالمستوى األسلوبي واالستعمال -5
  .تعریف الذي قدمه المعجميالمثال التوضیحي یعد بمثابة توثیق واستشهاد على صحة ال -6
  .          إبراز سلوك الكلمة اللغوي من الناحیة الصوتیة والصرفیة والنحویة -7
  
  

                                                             
 .194:أحمد محمد المعتوق، المعاجم اللغویة العربیة، ص -1
 . 68/69:م، ص1998، 5مصر، ط –أحمد مختار عمر، علم الداللة، عالم الكتب، القاهرة : ینظر -2
  .  144/145:عمر، صناعة المعجم الحدیث، صأحمد مختار : ینظر -3
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  :الشواهد التوضیحیة الصوریة/ 2
أيُّ یالت الخط والنقطة، والمساحة، أو بأنها تشك" یعرف فیلمنك الشواهد الصوریة  

أشخاصًا وأماكن وأشیاء سواء أكانت ( وات تشكیل لهذه العناصر الثالثة یمثل الحوادث أو الذ
والشواهد الصوریة في حقیقتها یمكن : " ویعرفها أحمد المعتوق بقوله. 1 "منظورة أو مفهومة

أو رسومًا ملونة أو غیر ملونة ألشخاص أو ) فوتوغرافیة( أن تكون من حیث الشكل صورًا 
رقامًا وأشكاًال هندسیة وخطوطا أشیاء وأماكن وأدوات منظورة ومشاهد، كما یمكن أن تكون أ

مظللة أو غیر مظللة، أو تكون رسومًا بیانیة وخرائط ووسائل إیضاح صوریة أخرى ترفق 
كما . 2"بالتوضیحات اللفظیة لتعبر عنها أو لتزیدها بیانًا وتساعد على فهمها واستیعابها

توضیحیة، سیمیائیة، سیاقات غیر لفظیة، هي شواهد و " ها میدني بأنّ  ابن حویليیعرفها 
. ولذا نسمیها بالوسائل الحسیة....تتوجه إلى مخاطبة العقل وصوال إلیه عن طریق الحواس

فالشواهد  3."كما تسمى شواهد باعتبار ورودها في مقام االستشهاد لتأكید فكرة ما أو لبیانها
ات البیانیة التوضیحیة الصوریة تتمثل إذن في الصور والرسوم واألشكال الهندسیة والمخطط
واهد اللغویة والخرائط التي یستعملها المعجمي بغیة التوضیح أكثر باإلضافة إلى الش

ولم " لمعاجم العربیة القدیمة یجد أنها لم تستعمل هذا النوع من الشواهد والمتتبع ل. السیاقیة
أي  نعثر على معجم لغوي تراثي، وال على غیره من معاجم األعالم والبلدان والطبقات، أو

معلم من أمهات مصادر التراث اللغوي من استغل الصورة أو الرسم المجسم أو الخریطة 
إلى القارئ بأنه یثمن قیمة التصویر أو  –ولو بشكل مبسط  –الناطقة، أو حاول اإلیحاء 

، وقد بدأ االهتمام الحقیقي بالشواهد الصوریة في 4..."الرسم، أو التخطیط في تدعیم الشرح
م حین استعملها جون أموس 1657الغرب قبل العرب وحدث هذا في سنة  المعاجم عند

                                                             
 . 148:علي القاسمي، علم اللغة و صناعة المعجم، ص -1
 .196:أحمد محمد المعتوق، المعاجم اللغویة العربیة، ص -2
 . 226:، صسانيابن حویلي األخضر میدني، المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث الل -3
  .231:المرجع نفسه، ص -4
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إال أّن االهتمام . orbis pictures(1/ العالم مصورًا ( كومنیس في معجمه الثنائي اللغة 
بالشواهد الصوریة في المعاجم العربیة الحدیثة ظهر في بدایة القرن الماضي وكان  أول من 

م العربي هو لویس معلوف في معجمه المعروف المنجد ف الشواهد الصوریة في المعجوظّ 
ولألمانة نقول أن معجم المنجد في اللغة و األعالم الذي ظهر ألول مرة " في اللغة واألعالم 

لصاحبه لویس معلوف كان أول معجم عربي متكامل، تمیّز بخصائص . م1908سنة 
نة  سائل اإلیضاح المختلفة، ملوّ المعجمیة الحدیثة، تزیّن متنه الصور والرسوم والخرائط، وو 

لقد أضحت الشواهد الصوریة ذات أهمیة كبرى وخاصة في المعاجم الموجهة . 2"وغیر ملونة
بل . " إلى الطالب المتعلمین، وما تؤدیه من دور في إفهامهم وتقریب المعاني إلى أذهانهم

همته التعلیمیة اعتبرت الشواهد الصوریة لدى البعض الزمة ال غنى للمعجم عنها ألن م
فالمعجمیون یستعینون بالصور والرسومات خاصة في معاجم  3."تكون مبتورة إذا خال منها

الناشئة بغیة تجسیم المعنى وتحدیده واإلشارة إلیه، حیث أن الطفل یكتسب الكلمات 
  .المحسوسة من خالل رؤیة الشيء الخارجي
  : أثر الشواهد الصوریة في المعجم الطالبي

  :الشواهد الصوریة في المعجم الطالبي من خالل النقاط التالیةیبرز أثر 
زالة اللبس، فهي تعمل على تجسید المعاني  -1 المساهمة في تعمیق الفهم وتقریب المعنى وإ

  .اللغویة من خالل المالحظة والمشاهدة للصورة
الطالب       ربط األلفاظ بمدلوالتها الحقیقیة، مما یسهل عملیة تثبیتها في ذهن وذاكرة  -2

  .وسرعة استحضارها عند الحاجة، فكثیرًا ما یرتبط اللفظ بصورته الحسیة

                                                             
  .196:محمد المعتوق، المعاجم اللغویة العربیة، صأحمد  -1
 .  232:ابن حویلي األخضر میدني، المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث اللساني ، ص -2
 .196:أحمد محمد المعتوق، المعاجم اللغویة العربیة، ص -3
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إثارة الطالب المتعلم وبعث روح حب االطالع لدیه، وهو ما یجعله یقبل على المعجم  -3
  . دون أن یحس بالملل أو الضجر فهي ذات أثر نفسي وتربوي على الطالب

 فرشاة الشعر، فرشاة األسنان: مثلفس النوع الواحد، التمییز بین األشكال المتعددة لن -4
   1.فرشاة المالبس

  :كیفیة استخدام الشواهد الصوریة في المعجم الطالبي
تخضع عملیة استعمال الشواهد الصوریة في المعجم الطالبي إلى ضوابط وشروط یجب 

  :2ما یلي ينجمل هاته الضوابط فاحترامها حتى یتحقق نفعها وتعم فائدتها، و 
استخدام الشواهد الصوریة متى تطلب األمر وكانت الحاجة إلى ذلك، مع مراعاة عدم / أ

اإلكثار منها واإلفراط في استخدامها وهو ما یؤثر بالسلب على القیمة العلمیة للمعجم ودوره 
فال ینبغي حشد عدد كبیر من الصور فیصبح المعجم ألبوما من الصور فیحید عن . وحجمه

  .یةوظیفته األساس
 مدلول الكلمة في حالة عدم اتضاحهاستخدام الشاهد الصوري بغیة توضیح معنى أو / ب

فیكون الشاهد الصوري أقدر على إثارة  المفهوم المطلوب في ذهن الطالب أكثر من نظیراتها 
ولهذا یجب . اللفظیة، فهي یلجأ إلیها في حالة عجز المفردات في إیضاح المعرف بشكل تام

ذا كان ضروریا لشرح عدم االلتج"  اء إلى التصویر والرسم التوضیحي إال إذا كان یقینیا، وإ
ّدعاء التطور     إل ال یمكن االستغناء عنه، بحیث ال یأتي رسم صورة لتزیین الصفحات أو

  .    فالغرض من الشاهد الصوري هو الشرح ال التزیین. 3"ومسایرة التقدم العصري 

                                                             
  .149:أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث، ص: ینظر -1
والمعجمیة العربیة بین النظریة والتطبیق، . 152/153:ص غة وصناعة المعجم،علم اللعلي القاسمي، :ینظر -2

  .  197:أحمد محمد المعتوق، المعاجم اللغویة العربیة، صو . 127:ص
  .140:م، ص1976لبنان، دط،  –حسن ظاظا، كالم العرب من قضایا اللغة العربیة، دار النهضة العربیة، بیروت  -3
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ادیا للوقوع في الخطأ  لمناسبة للمعنى المراد توضیحه وذلك تفاختیار الشواهد الصوریة ا/ ج
وهو ما یوقع الطالب وخاصة الناشئ في الخلط واالشتباه بین المعاني الدقیقة     واإلرباك، 

  .وتصور مفاهیم خاطئة عنها
  :الشواهد الصوریةخصائص 

المعجم للشواهد الصوریة مجموعة خصائص ومواصفات حتى تكون جیدة وفعالة داخل 
  :وذات أثر على الطالب في آن واحد، وهذه الخصائص هي

  :   اإلیجاز -1
       وتركز على العناصر الجوهریة فیهاینبغي أن تكون الشواهد الصوریة موجزة، 

واالبتعاد عما یمكن أن یصرف عن المعلومات األساسیة المتعلقة مباشرة بالمفهوم المطلوب 
.    قتصار على العناصر الجوهریة في الشواهد الصوریةولهذا من الضروري اال" توضیحه 

ولما كان فتات المعلومات لیس على درجة واحدة من األهمیة، فإّن من األوفق تقلیص 
ونعني بالمعلومات الثانویة هنا تلك المعلومات التي . المعلومات الثانویة إلى الحد األدنى

فتوظیف الصور في المعجم الطالبي  1."هلیست لها عالقة مباشرة بالمفهوم المطلوب توضیح
ینبغي أن یكون توظیفًا منطقیًا ومعقوًال ال یؤثر على دوره الذي وجد من أجله، فمن غیر 

ولتكون " االعتدال في استعمالها ویستحسن المعجم بالصور والرسومات  المعقول أن یمأل
في حدود المعقول من حیث الشواهد الصوریة نافعة فعالة في تحقیق أهدافها ینبغي أن تكون 

 .....ه التسلیة وقضاء وقت الفراغها وأحجامها، فال تجعل من المعجم ألبوم صور غرضكمّ 
 ها على ما یبرز العناصر الجوهریةكما یفترض أن تكون الشواهد الصوریة موجزة یقتصر فی

فالمعجمي یركز على العناصر . 2..."ویبتعد عما یمكن أن یصرف عن المعلومات األساسیة

                                                             
  . 193/194:جم، صعلم اللغة و صناعة المعالقاسمي، علي  -1

 .198:أحمد محمد المعتوق، المعاجم اللغویة العربیة، ص 2-
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المهمة للمعنى المراد إیضاحه من خالل إبرازها بواسطة الشاهد الصوري وهذا لتسهیل مهمة 
  .الطالب أو المتعلم للوصول إلى المعنى المحدد بطریقة أسرع

  :الدقة -2
ویقصد بالدقة مدى صلة الشواهد الصوریة بالمفهوم المراد توضیحه، ومدى واقعیة 

تتصل دقة الشواهد الصوریة اتصاًال وثیقًا " ه الصوریة وعالقتها بالمدلوالت حیث أنّ  الشواهد
برازه وتمییزه، ووضوحها وتعبیرها وتحدیدها لمعالم المعن1"بمدى واقعیتها  ة الشواهد دقّ ف. ى وإ

أن تكون هذه " ولهذا یجب الصوریة وصلتها بالمفاهیم یجعل المدلوالت دقیقة ومحددة المعالم 
شواهد وثیقة الصلة بموضوعاتها أو مدلوالتها، دقیقة واضحة معبرة محددة المعالم، تشیر ال

الدقة في استخدام الشواهد  ، كما أّن 2..."إلى المعنى وتبرزه وتمیزه على نحو كامل ومفهوم
الوقوع في الخطأ         للمفاهیم والمدلوالت، وتجنب الطالبالصوریة تسهم في الفهم الجید 

بین المفاهیم، فالصورة یجب أن تطابق اللفظ المشروح فوضع صورة أسد مثًال للداللة  والخلط
ا ألنه مازال ال  على لفظة حصان یوقع الطالب المتعلم في الخطأ خاصة إذا كان مبتدءً
یستطیع التفریق بین األسد والحصان وهذا ما یجعله یحمل تصورًا خاطئا عن داللة لفظة 

یر یتلقى تعلیمه في البدایة باألشیاء المحسوسة أكثر من األشیاء الحصان، فالمتعلم الصغ
  .وبالتالي ربط كل لفظ بالصورة الدالة علیه أمر ال بد منه في المعجم الطالبي. المجردة

  :سهولة التفسیر -3
وترتبط هذه الخاصیة بمدى تمكن الطالب من فهم الشاهد الصوري، أي تفسیر الرسالة  

المراد إیصالها من خالل هذا الشاهد، وهذا ال یتأتى إال إذا كان الشاهد على صلة وثیقة 
الطالب یبذل  أي أّن  السهولة،تطلب ت، كما ةالسابق الموضوع كما ذكرنا آنفا في الخاصیةب

. هده لتفسیر الرسالة األساسیة للشاهد الصوري، وغیر قابل لعدة تفسیراتالحد األدنى من ج

                                                             
 . 154:جم، صالقاسمي، علم اللغة و صناعة المععلي  1-
 .198:أحمد محمد المعتوق، المعاجم اللغویة العربیة، ص -2
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یجب أن یتطلب الشاهد الصوري من القارئ الحد : " وهو ما یؤكده علي القاسمي بقوله
وتعني البساطة أن الشاهد . األدنى من بذل الجهد للتوصل إلى تفسیر الرسالة األساسیة

إضافة إلى الضبط أي توجیه انتباه . 1"التعقید الصوري غیر قابل لتفسیر مزدوج بسبب 
الطالب إلى المعالم ذات الصلة المباشرة بالمفهوم المطلوب، وذلك باإلشارة بواسطة أسهم إلى 

وأخیرًا الكمال والوضوح . الخ...نقاط محددة في الصورة أو تلوین المالمح المهمة في الصورة
لصوري ویجب أن یكونا دالین علیه وذلك بوضع عنوان وتعلیق لفظي أسفل الشاهد ا

من تمییز فیتمكن ویشخصانه وذلك حتى ال یخطئ الطالب في هویة الشاهد الصوري، 
والرسوم اعة جیدة وحجما مناسبا للصور مالمح الشاهد بسهولة ویسر، وهو ما یتطلب طب

  .  التوضیحیة
  :الطباعة و اإلخراج -و

معجمي أهمیة كبرى، حیث أنها تعطي تكتسي عملیة الطباعة واإلخراج في العمل ال 
صورة جیدة حول المعجم عامة والمعجم الطالبي خاصة، فتجعل الطالب المتصفح یأنس إلى 

السمات ال بد من توفر مجموعة من الصفات و ولذلك . المعجم وترتاح نفسیته أثناء مطالعته
خراجه إل  ب والمتعلمینى مستعملیه من الطالفي المعجم الطالبي أثناء عملیة طباعته وإ

  :ونلخصها فیما یلي
مالئها        -1 حكام ضبط الحركات علیها، وتوضیح هجائها ورسمها وإ إعجام الكلمات وإ

إّن من وظائف األساسیة للمعجم كما یقول أحد " وتحدید جوانبها الصوتیة تحدیدًا تامًا 
مرجعًا موثوقا به من الباحثین تسجیل طریقة النطق الصحیح للكلمات، إذ ینبغي أن یكون 

عجام الكلمات وضبط حركاتها أمر من شأنه أن یمكن الطالب من أخذ  2."هذه الناحیة وإ
؛ كما ینبغي أیضا االلتزام بنظام  األلفاظ على صورها الصحیحة واستخدامها استخداما سلیمًا

                                                             
  . 155:جم، صالقاسمي، علم اللغة و صناعة المععلي  -1

 .201:مد المعتوق، المعاجم اللغویة العربیة، صأحمد مح 2-
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قها  واحد في إعجام الكلمات وضبط الحركات لتجنیب الطالب الوقوع في حیرة في كیفیة نط
إّن النقط واألشكال والحركات هي الرموز الصوتیة " وكتابتها والتشویش في تصور معانیها، 

التي لها قیم محدودة في مقدورها تسجیل النطق، وبهذا یصبح من الضروري االعتماد على 
 1."هذه الرموز التي تكفل لنا الوصول إلى هذا الهدف بسهولة ویسر وال سیما اللغة العربیة

ل الكلمات یسهل على الطالب قراءتها بشكل صحیح وخاصة إذا كانت الكلمات طویلة فتشكی
بعض الشيء كالمصطلحات العلمیة أو تسمیات بعض األشیاء المبتكرة حدیثا أو الكلمات 
األجنبیة المعربة فمثل هذا النوع من الكلمات یتطلب وضع الحركات على الحروف تفادیا 

  .لكل خطأ أو لبس
مداخل في المعجم الطالبي بأشكال وألوان ممیزة عن الشروح والتفسیرات، وذلك إبراز ال -2

كأن تكون  للتسهیل من مهمة الطالب في البحث عن الكلمات التي یرید معرفة معانیها،
ه ینبغي إبراز المداخل في فإنّ " والشروح باللون األسود العادي المداخل باللون األحمر 

ٍة ممیزة من الشروح والتفسیرات التي تتعلق بها، لتكون قریبة المعجم بأشكال وألوان ِطباعِ  یّ
، فالتمییز بین المداخل وشروحها یریح الطالب كثیرًا ویجعله 2..."المأخذ جلیة في االذهان

یتعرف بسهولة تامة على اللفظة التي یبحث عنها وعلى شرحها، فالتبسیط أمر ضروري في 
لب لیس بالباحث المتمرس في المعجم أو القارئ المطالع الطا معاجم الطالب والمتعلمین ألّن 

وجهدًا كبیرًا ا بسرعة وال یكلف نفسه عناءً بل هو یبحث عن حاجته اللغویة ویحبذ أن یجده
ولهذا یستلزم انتهاج أسلوب بسیط وسهل في طرح المادة المعجمیة یكون كفیًال بتحقیق هذا 

  .الطالب من استخدام المعجمواالبتعاد عن التعقید وكل ما ینفر . األمر
استخدام نوع جید من الورق تبرز فیه الكلمات جلیة واضحة ال متزاحمة، یستطیع  -3

أن ینتقى للمعجم ورق جید " ...الطالب أو المتعلم تمییزها وقراءتها ببساطة وسهولة تامة 

                                                             
 .201/202:، صالمعاجم اللغویة العربیة ،أحمد محمد المعتوق -1
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ت على ، وأن تطبع الكلما...ناصع صقیل، ال ینضح فیه الحبر وال یكشف ظاهره عن باطنه
، خاصة مع 1..."هذا الورق طباعة تبرز معها الحروف والعالمات بنحو محدد ومقبول

التطور التكنولوجي الكبیر في مجال الطباعة وتوفر األجهزة المتطورة التي تساعدنا في 
      وسالحصول على طباعة جیدة وممیزة، وشكل ممتع ترتاح له األنظار وتأنس له النف

  .ئ على البحث في المعجم والغوص في أعماقهوتشجع الطالب الناش
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  : المعلومات المقدمة في المعجم الطالبي/ 2
إّن الطالب في حاجة إلى عدة معلومات باإلضافة إلى شروح وتفسیرات الكلمات التي  

ا من الیقدمها له المعجم الطالبي، فالطالب عندما یمسك المعجم ینبغي أن یجد  معلومات قدرً
ضافیة على غرار الكشف عن معاني الكلمات، فوظیفة المعجم الطالبي ال تقتصر على اإل

بعض المسائل األخرى المتعلقة  إلى فقط، فالطالب یحتاج إعطاء الشروح وتقدیم المدلوالت
ظهارها ؤال المطروح والس. بكل كلمة والتي من المفترض أن یكون المعجم كفیًال بتبیینها وإ

ما الذي یتوقعه المرء عندما یمسك بالمعجم لیكشف عن معنى : تمام حسانیقول  هنا كما
   1كلمة ما؟ أو بعبارة أخرى أي نوع من أنواع المعلومات یتوقع الطالب أن یجده في المعجم؟

یجد معلومات متنوعة عن الكلمات ینبغي أن لمعجم عندما یقوم الطالب بتصفح ا 
نا ال یبحث عن المعنى فقط بل یرید أن یتعرف على أمور المشروحة، وقد یكون الطالب أحیا

فنحن نتوقع أن نتعلم من المعجم أمورًا خاصة بالكلمة " ولهذا ، أخرى تخص الكلمة
ذا بحثنا عن المعلومات التي یقدمها المعجم الطالبي  ،2..."المرادة عن الكلمة للطالب وإ

  :فنجدها كاآلتي
  ):اإلمالئیة( المعلومات الكتابیة مستوى  -أ

إّن من جملة ما یجب أن یقدمه المعجم للطالب والمتعلمین الصورة الكتابیة للكلمات   
وما دامت " وطریقة رسمها، فهناك عدة كلمات تنطق بشكل ما وتكتب بصورة مخالفة لنطقها 

األنظمة اإلمالئیة ال تتطابق مع النطق بالضرورة وال سیما حین تراعى اعتبارات أخرى 
وهلم جرًا فال بد أن یكون هجاء الكلمات ) لغوي أو صوتي أو صرفي أو نحوي( بعضها 

غیر متسم أحیانا باالطراد التام وال بد أن یختلف أساس هجاء كلمتین قد یبدو ألول وهلة 
فعلى المعجم في هذه الحالة أن یكون مظنة من ) جزى( و) غزا:( أنهما متشابهتان مثل
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ة كلمة ما فیقدم هذا العون لمن ال یعرف ما یختفي خلف مظان اإلجابة على كیفیة كتاب
فیها مطابقة اللغة العربیة في الغالب كتابة الكلمات و  1."هاتین األلفین من اعتبارات صرفیة

ها عدا بعض الكلمات لنطقها،  مثل  معینة وتكتب بصورة أخرى تنطق بطریقةفإنّ
ها بالمد بعد حرف المیم في حین عندما فلو نالحظ عندما ننطقها فإننا سننطق) حمنالرّ :(كلمة

              . الخ...نكتبها ال نكتب ألف المد بعد المیم، ونفس األمر بالنسبة لكلمة هذا والسموات
 الكلمات قراءة صحیحة هذا من جهة إّن تحدید طریقة كتابة الكلمات یفید الطالب في قراءة
 المتشابهة شكًال كما رأینا في المثال  ومن جهة أخرى فإنه یستطیع التمییز بین الكلمات

ونحن نعلم كذلك أن التهجي، في كثیر من الحاالت، ال یراعي " ) غزا و جزى( السابق 
تمثیل أصوات الكلمة، وال وحداتها الصوتیة التي نسمیها الحروف؛ ولذلك نجد المعجم مكانا 

، أو على أحد حروف اللین طبیعیا للنظر في هجاء الكلمة، لنرى ما إذا كانت همزتها مفردة
، وما إذا كان رسم )اهللا(، ) الرحمن( الثالثة، ولنرى ما إذا كانت األلف محذوفة، كما في 

فبیان هجاء الكلمة في المعجم  2."األلف اللینة في آخر الكلمة واوا، أو یاء، وهلم جراً 
  .             الطالبي مهم جدًا وعلى المعجمي أن یضعه في الحسبان

  :المعلومات الصوتیةمستوى  -ب
یعمل المعجم الطالبي على مساعدة الطلبة والمتعلمین وخاصة الناشئین منهم في  

معرفة كیفیة نطق الكلمات نطقا صحیحا، حیث تعد المعلومات الصوتیة من بین الوظائف 
المهمة التي یؤدیها المعجم عامة والمعجم الطالبي خاصة، وهو ما یذهب إلیه أحمد مختار 

ف الهامة التي یؤدیها المعجم بیان نطق الكلمة أو صور نطقها من الوظائ: " عمر حین یقول
عرَّض للوقوع في الخطأ أو قراءة . 3..."مع التمییز بین النطق المعیاري واللهجي فالطالب مُ

                                                             
 . 326/327:تمام حسان، اللغة العربیة معناها و مبناها، ص -1
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فاألنظمة الكتابیة . الكلمة قراءة غیر صحیحة، إذا لم یتم تحدید وضبط الكلمات صوتیاً 
من المعروف أن " جانب النطقي للكلمات بدقة كبیرة، ولمختلف اللغات ال یمكنها أن تمثل ال

دون تمثیل النطق تمثیًال صوتیًا دقیقًا ألّن الكتابة في اللغات المختلفة تقصر أنظمة 
وبما أّن . 1..."األغراض العملیة للكتابة اإلمالئیة ال تتطلب الرمز للفروق الصوتیة الدقیقة

ه اللغة العربیة تختلف عن باقي اللغات األخ أصبح من المحتمل " رى من حیث نظامها فإنّ
للكلمة العربیة كما یمثلها نظام اإلمالء أن تكون عرضة للخطأ في النطق ومن ثم یتوقع 
طالب المعجم حین یكشف عن معنى الكلمة أن یبدأ المعجم بأن یحدد له طریقة نطقها ما 

ذا تتبعنا  2."دام النظام اإلمالئي ال یصل إلى هذه الغایة حال المعاجم العربیة فإننا سنجدها وإ
  :3قد اتبعت ثالث طرق لبیان كیفیة نطق الكلمات وهي

على حروف ) الفتحة والضمة والكسرة( ضبط الكلمات بالشكل، أي وضع الحركات/ 1
  .الكلمة

  .الخ...بفتح األول وضم الثاني: وصف حركات الكلمات، فیقال مثال/ 2
أشهر منها في االستعمال، فتصبح بمثابة میزان  قیاس الكلمة على كلمة أخرى تكون/ 3

  .منع كذهب، فیعرف بأن منع تنطق مثل ذهب: صرفي یقاس علیه، كأن نقول
والطریقة التي نراها أنسب وأیسر بالنسبة للطلبة والمتعلمین هي طریقة ضبط الكلمات 
بالشكل، بوضع الحركات على الحروف، شرط أن ال تكون هناك أخطاء مطبعیة أثناء عملیة 
ة وما علیه سوى  َل َشكَّ الطباعة، فهاته الطریقة تساعد الطالب كثیرًا حیث أنه یجد الكلمات مُ

أما الطریقتین الثانیة والثالثة فنراهما صعبتین نوعًا ما عن الطالب وتتطلب . يقراءتها كما ه
منه أن یكون على درایة كبیرة باألمور الصرفیة، أو أنه احتمال أن یقع في خلط بین 

                                                             
 . 325:تمام حسان، اللغة العربیة معناها و مبناها، ص -1
 . 326:المرجع نفسه، ص -2
   .150:أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث، ص: ینظر -3
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الحركات خاصة المتعلمین الناشئین فال یمیز بین الفتحة والكسرة مثال لتشابههما، فالتشكیل 
ولكن تبقى بعض الكلمات . ات یجنب الطالب الوقوع في مثل هذه الهفواتالتام والكامل للكلم

التي نرى من الواجب أن توضع الصورة الصوتیة لها، ونتحدث هنا عن الكلمات التي تكتب 
عمرو فالواو تكتب وال تنطق، وهناك كلمات فیها حروف ال : فیها حروف وال تنطق مثل

ود بال: تكتب وتنطق مثل إّن تقدیم مثل هذه المعلومات الصوتیة عن  1.الخ...مدداود تقرأ َداوُ
من ناحیة التعامل مع مفردات  خبرة ومهارةالكلمات داخل المعجم الطالبي یكسب الطالب 

الكلمات األجنبیة الدخیلة على العربیة والمصطلحات ها، كما أّن المعجم بمختلف أنواع
شكلها وضبطها بالحركات  مما یوجبها العلمیة الحدیثة یجد الطالب أحیانا صعوبة في قراءت

  .ستطیع قراءتهایلكي 
  :النحویةمستوى المعلومات الصرفیة و  -ج

من المعلومات من أهم المستویات اللغویة المقدمة في المعجم یعّد هذا المستوى 
الطالبي، إذ تكتسي المعلومات الصرفیة والنحویة أهمیة كبیرة حین یتعلق األمر بالطالب 

فالمعلومات الصرفیة والنحویة تصبح ضرورة في المعجم الطالبي كونها ترتبط  والمتعلمین،
ومما ینبغي للمعجم أن . " بالطبیعة العملیة والتعلیمیة عند الطالب، فتساعده على فهم المعنى

ا أو فعًال أو غیر ذلكیقدمه للقارئ تحدید المبنى الصرفي للكلمة كما إذا كانت ا  لكلمة اسمً
ه ال یمكن فتقدیم هذا ال تحدید الصرفي للكلمة یعتبر الخطوة الضروریة في طریقة الشرح ألنّ

إذا عرف مبناها الصرفي فحدد إلنسان أن یربط ما بین كلمة ما وبین معناها المعجمي إال 
  2."معناها الوظیفي أوالً 

  

                                                             
  . 326:تمام حسان، اللغة العربیة معناها و مبناها، ص: ینظر -1
  .327:المرجع نفسه، ص -2
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ت إّن تقدیم هذه المعلومات یكون حسب القدر الذي یحتاجه الطالب، ومن بین تلك المعلوما
    :1ما یلي الصرفیة والنحویة التي نرى من الضروري إیرادها

حین تؤثر في ) وزنها( بیان التنوعات الشكلیة للكلمة ومعاني الصیغ المختلفة للكلمة -1
  ...).مجردة، مزیدة( تحدید معناها 

مفــــرد، مثنى،جمــــع، جمــــع ) (مــــذكر، مؤنــــث( ذكــــر الجــــنس الــــذي تنتمــــي إلیــــه الكلمــــة  -2
  ...)تكسیر

یراد الكلمات الوظیفیة  -3 معانیها، ووظائفها  وتحدید) ذات الوظائف النحویة( ذكر وإ
أدوات ة، األسماء الموصولة، حروف الجر، الضمائر، أسماء اإلشار : النحویة مثل

  .الخ...النصب
ـــــوع  -4 ـــــه مـــــن حـــــروف، ون ـــــزوم، ومـــــا یتصـــــل ب ـــــوع الفعـــــل مـــــن حیـــــث التعـــــدي والل ـــــان ن بی

  .الخ...المفعول
: مستعملة لبعض الكلمات مثلغیر الذكر المصادر بالنسبة إلى األفعال، وأشهر الصور  -5

  .الخ...الماضي من الفعل ینبغي، فعل األمر من رأى
إلحاق المعجم بمالحق نحویة وصرفیة في الصفحات األخیرة لیستعین بها الطالب في  -6

  .التصریف واالطالع على القواعد النحویة
تنطوي تحت مستوى المعلومات والنحویة معلومات الكتابیة والصوتیة والصرفیة إّن كًال من ال

ِهمَّة التي توظف في المعجم حتى یتم تحدید المعنى  وهو ما  )المعنى المعجمي( اللغویة المُ
أما وسیلة المعنى المعجمي فإیجابیة؛ تقوم بعد تعیین الهجاء " : أشار إلیه تمام حسان بقوله

                                                             
وعلي القاسمي، المعجمیة العربیة بین النظریة . 151/154:أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث، ص: ینظر -1

جامعة  - ونور الهدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي، المكتب الجامعي الحدیث. 133:والتطبیق، ص
   . 271:م، ص2008الشارقة، دط،
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 1..."د بنیتها تحدیدا صرفیًا في مبدأ األمر، ثم على شرحها من بعد ذلك والنطق على تحدی
ساعده على في المعجم الطالبي أمر إیجابي بالنسبة للطالب، مما یفوجود هذه المعلومات 

یستعملها في كالمه التي كسب المزید من المعارف والمعلومات اللغویة عن الكلمات 
  .ویوظفها في عباراته وتعابیره

  :المعلومات الداللیةستوى م - د
، بل نرید بها معلومات الداللیة هنا لیس الالمراد بإّن  الشرح والتفسیر كما ذكرنا سابقًا

تلك الجوانب المحیطة بالكلمة كالعالقات الموجودة بینها وبین الكلمات األخرى، والحقل 
یشیر إلى مرادفات  وینبغي على المعجم الحدیث أن" الداللي الذي تنتمي إلیه إلى غیر ذلك، 

الكلمة ومضاداتها، والعالقات الموجودة بینها وبین كلمات أخرى كالحقل الداللي الذي تنتمي 
باإلضافة إلى إبراز ممیزات الكلمة وخصائصها المختلفة وترتیب معانیها ترتیبا . 2..."إلیه

كما تدخل  3.الخ...منطقیا وذلك بالبدء بالمعنى الرئیسي ثم ذكر المعاني الفرعیة ثم الخاصة
المعلومات الخاصة باالستعمال االصطالحي للكلمة في المعلومات الداللیة حیث یتناول هذا 
الجانب األمور المتصلة بالكلمة كأن تكون مصطلحا علمیا ینتمي إلى فرع من فروع العلوم 

عطاء معلوما...) طب، فیزیاء، فلك، بیولوجیا( والمعرفة  ت یحتاج إلى توضیح معالمه وإ
مثال ) نعی(علیه، فاالستعمال االصطالحي للكلمة قد یختلف من مجال إلى مجال فكلمة 

ها في الطب تعني حاسة عن استعمالها الجغرافیا حیث أنّ یختلف استعمالها في الطب 
مفید لمختلفة للكلمات فالتفریق بین الدالالت ا 4.البصر، وفي الجغرافیا تعني منبع الماء

  . عن استعماالت الكلمةویكسبها معلومات بالنسبة إلى الطالب 

                                                             
 . 120/121:م، ص2000، 4القاهرة، ط –تمام حسان، اللغة بین المعیاریة و الوصفیة، عالم الكتب  -1
 . 133:علي القاسمي، المعجمیة العربیة بین النظریة و التطبیق، ص -2
 .139:حسن ظاظا، كالم العرب، ص: ینظر -3
   .169:البحث اللساني، صابن حویلي األخضر میدني، المعجمیة العربیة في ضوء مناهج : ینظر -4
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أن تقتصر على ما هو ضروري ویراه المعجمي یخدم في المعلومات الداللیة یستحسن ما و 
  .وعدم اإلكثار منها میةیعلتمصلحة الطالب من الناحیة ال

  :مستوى المعلومات الثقافیة - ه
التي یقدمها یعّد هذا المستوى من المعلومات من باب اإلضافة العلمیة والموسوعیة 

تزایدا، ولكن على العكس  وال یعّد هذا النوع من المعلومات حشوا" المعجم الطالبي للطالب، 
من ذلك فكثیرا ما یكون من الضروري إثارة معلومات القارئ عن العالم الخارجي من أجل 

یمكن أن یستفید منها الطالب في عدة أمور المعلومات الثقافیة ف 1."للغویةتوضیح المعلومة ا
فهي تتعلق بالكلمات ذات البعد . الخ....كأن یكسب معلومة تاریخیة أو علمیة أو دینیة

كما یمكن أن تتعلق باألعالم . الثقافي التاریخي أو العلمي أو الدیني إلى غیر ذلك
كأن ترد معلومات عن قادة أو ساسة . في مجال علمي والشخصیات التاریخیة أو المشهورة

كان لهم أثر في هذا العالم، أو أن ترد معلومات عن علماء في مختلف العلوم أو أدباء 
والطالب ال شك في أّن هاته األمور تصادفه في . مثقفین اشتهروا بأعمالهم وأفكارهمشعراء و و 

ولكنه ال یعرف صاحب ذلك النص أو أو یسمع باختراع  فقد یقرأ نصاحیاته التعلیمیة 
ف علیه وذلك من خالل المعلومات  االختراع، فالمعجم الطالبي یمنح للطالب فرصة التعرّ

ها والمعلومات الثقافیة عادة ما تكون بحجم مناسب في . الثقافیة والموسوعیة التي یضمّ
ها إن زادت عن حّدها یمكن أن تخّل بالمعجم وتصب فة لذهن المعاجم الطالبیة ألنّ صرِّ ح مُ

      .   الطالب عن المعلومة اللغویة التي هي أساس هذا المعجم

والصرفیة والنحویة ات اإلمالئیة والصوتیة إّن وجود هذه المستویات من المعلوم
في المعجم الطالبي أمر من شأنه أن یخدم الطالب ویعود علیه بالفائدة والثقافیة والداللیة 

  .    عطي للمعجم صفة التكامل من جمیع النواحيوی التي یدرسها لموادمختلف افي علمیة ال

                                                             
  .160:أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث، ص -1
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  طرق الشرح والشواهد المستعملة في معجم الطالب: المبحث الثاني

  المقدمة في معجم الطالبالمعلومات مستوى : المبحث الثالث
 



 معجم الطّالب دراسة وصفیة تحلیلیة                                        الثانيالفصل 
 

79 

  التعریف بالمؤلف والمعجم: المبحث األول
  :التعریف بالمؤلف -1

م بمدینة 1938یوسف شكري فرحات، أدیب وباحث وأستاذ جامعي، من موالید سنة  
، ثم انتقل إلى معهد بمسقط رأسهأخذ تعلیمه األول شمال لبنان، بعبرین قضاء البترون 
اللغة العربیة وآدابها من الجامعة اللبنانیة نال اإلجازة التعلیمیة في . الرسل في مدینة جولیة

م تحصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة و اآلداب من 1968م، وفي سنة 1964سنة 
  .جامعة مدرید باسبانیا

واشتغل على رأس إدارة كلیة اآلداب والعلوم مارس التعلیم في المرحلة الثانویة و الجامعیة، 
شارك في العدید من المؤتمرات . معة اللبنانیة لعدة سنواتفي الجا) الفرع الثاني( اإلنسانیة 

  .الثقافیة واألدبیة
  :نذكر منهاو ، الذي هو موضوع دراستنا على غرار معجم الطالبوله عدة مؤلفات 

 .قصور العرب في األندلس - 
 .غرناطة في ظّل بني األحمر - 
 .الوجود العربي وراء البیرینیه - 
 .أقسام المدینة األندلسیة - 
 .الصلیبيیوحنا  - 
 .الفلسفة اإلسالمیة وأعالمها - 
 .علماء العرب المغمورون - 
 .المساجد التاریخیة الكبرى في اإلسالم - 
 ).باالشتراك( معجم الحضارة العربیة  - 
 ).باالشتراك(موسوعة الحضارة العربیة  - 
 .فرید مطر وثقافة السالم - 
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 .الشاذلیة والكرمیة من ابن عباد الرندي إلى القدیس یوحنا الصلیبي - 
 .ألطباء والصیادلة األندلسیون وأثرهم في الشرق والغربا - 
 .لتولستوي) أنا كارنینا( ترجمة روایة  - 
 .لسرفانتس) دون كیخوت( ترجمة روایة  - 

وتوفي رحمه اهللا سنة . باإلضافة إلى شرح العدید من الدواوین الشعریة والكتب التراثیة
   1.عاماً  64م عن عمر بلغ 2002

أّن یوسف شكري فرحات، نخلص إلى والموجز ل المقتضب من خالل هذا التعریف إذن
ه شخصیة یوسف شكري فرحات شخصیة ذات رصید ثري وكبیر  من حیث التألیف، كما أنّ

في میدان التعلیم وهو األمر الذي یفسر اهتمامه الكبیر بتألیف المعاجم یمتلك خبرة طویلة 
ثرهم في الحضارات األخرى خاصة إبان فترة حكمهم في وعنایته باللغة العربیة والعرب وأ

  .األندلس واحتكاكهم بنظرائهم من الغرب
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
. لبنان –أوردنا هذا التعریف باالعتماد على مضمون رسالة الكترونیة عبر اإلیمیل من دار الكتب العلمیة بیروت  -1

  .  م21/10/2011:بتاریخ
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  :التعریف بالمعجم -2
معجم لغوي عصري موجه لفائدة الطالب هو : كما یعرفه صاحبهمعجم الطالب 

لفاظ والمفردات التي تدور في عالم الطالب، كما یطرح والمتعلمین، یتمیز باحتوائه على األ
المفردات التي لم تعد شائعة في االستعمال، ویثبت المعاني المستحدثة لأللفاظ والمصطلحات 

أكثر من خمسة آالف مادة لغویة، وثمان وثالثین ویحتوي هذا المعجم على . العلمیة الجدیدة
. ي الصرف وتصریف األفعال وقواعد اإلمالءلوحة مصورة، كما یضم أیضا ثالثة مالحق ف

باإلضافة إلى ملحق ملون لخرائط القارات والعالم العربي، وملحق أخر یضم لوحات ملونة 
وتمتاز هذه الطبعة من معجم الطالب . لجسم اإلنسان وخضار وفواكه وحیوانات وطیور

  1.بإیراد تراجم ألكثر من ثالثمائة أدیب وشاعر عربي معاصر

       :التقنیة التعریفیة لمعجم الطالب البطاقة

  .معجم الطالب: الكتاب
  .یوسف شكري فرحات: المؤلف

  .عربي –عربي : اللغة
  .صفحة766:عدد الصفحات

  جید :الغالف نوع
  .سم12×سم17: الورق حجم

  .الطبعة السابعة: عدد الطبعة
  .م2004: سنة الطبع
  .لبنان –بیروت  –دار الكتب العلمیة : دار النشر

  
  

                                                             
  .  م2004، 7لبنان، ط -یوسف شكري فرحات، واجهة معجم الطالب، دار الكتب العلمیة، بیروت: ینظر -1
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نتطرق اآلن إلى الدراسة یوسف شكري فرحات، بعد أن تعرفنا على معجم الطالب ومؤلفه 
التحلیلیة لمعجم الطالب من مختلف الجوانب، لنجیب على التساؤالت التي كنا قد الوصفیة 

  .طرحناها في بدایة بحثنا هذا
   :)والطباعة حجمالشكل و ال(الوصف الخارجي لمعجم الطالب  -أ

یالحظه الطالب أو المتعلم عند اقتناءه لمعجم طالبي تعلیمي هو الشكل ّن أول أمر إ 
على الشكل الخارجي  وقوع نظر الطالباجهة المعجم ثم بعد ذلك حجمه، فالخارجي أو و 

الصورة الخارجیة للمعجم لها أثر على نفسیة الطالب فم للوهلة األولى ذو أبعاد نفسیة، للمعج
ُ  فهي إما تجعله یقترب من المعجم ما تنفره وتبعدهقدِ وی     .عن المعجم م على اقتناءه وتداوله وإ

نا سنجد أّن المعجم له  ذا ما أردنا وصف معجم الطالب من حیث شكله الخارجي فإنّ وإ
د بنوعیة رفیعة من الجلد    وسط اإلطارأعلى في مرسوم علیه إطار مزخرف، و غالف مجّل

لى األسفل منه من جهة فر عریضعنوان المعجم بخط ذهبي أصنجد دائرة كتب فیها  ، وإ
 غوي وهو الدكتور إمیل بدیع یعقوبالیمین اسم المؤلف، ومن جهة الیسار اسم المراجع الل

. المعجم، وفي آخر اإلطار نجد اسم دار النشربعام تعریف فقرة جاء فیها لیلیه بعد ذلك 
               .وهو ما تبینه الصورة في الصفحة الموالیة
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 صورة تبین الشكل الخارجي لمعجم الطالب                               
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ه یمكننا القول بأّن صورة  بعد هذا الوصف لصورة الغالف الخارجي لمعجم الطالب، فإنّ
 ه إلى الطالب والمتعلمینالغالف الخارجي لمعجم الطالب ال تتناسب تمامًا مع معجم موّج 

ه معجم طالبي لوال داللة العنوان على  فالناظر إلى شكل معجم الطالب ال یكاد یعرف أنّ
كیف بإمكان طالب أو متعلم مبتدئ أن یعرف بأّن هذا المعجم هو معجم : وهنا نتسأل. ذلك

  طالبي تعلیمي؟
ن  .نه غیر كاف لوحدهكدل على ذلك، لأّن العنوان ی صحیح  إّن واجهة المعجم كما هو مبیّ

ه معجم طالبي وال تعكس الجانب التعلیمي فیهالسابقة  الصورةفي  على الرغم ف. ال توحي بأنّ
إّال  مما نشهده في وقتنا الحالي من تكنولوجیا عالیة وتقدم كبیر في مجال الطباعة واإلخراج

فقد كان األجدر بصاحب المعجم أن یعكس . أّن یوسف شكري لم یوّظف هذا التطور والتقدم
التعلیمي في واجهة معجمه وذلك بوضع رسومات وصور تزیینیة على الغالف الجانب 

الخارجي لها عالقة بالطالب والمتعلمین، كوضع صور لبعض األدوات المدرسیة أو كتب أو 
. وذلك حتى یلفت انتباه الطالب إلى معجمه ویجعلهم ینجذبون إلیه. الخ...صور لمتعلمین

شهاري فالشكل الخارجي للمعجم له دور ترو  مثل هذا النوع إذا تعلق األمر بخاصة یجي وإ
  . إلى الطالبخصیصًا الموجهة و المعاجم من 

یتطلع إلى أن یرى "  عجم لها أهمیة وتأثیر على الطالب فهوفأناقة الشكل الخارجي للم
التي أمامنا تذكرنا الغالف صورة إّن  .1..."بین دفتي كتاب واحد أنیق الشكل مفردات لغته

ه معجم طالبيالمعاجم القدیمة أكثر مما توحي ل بواجهات وهو ما یجعلنا نستغرب . نا إلى أنّ
ه مارس التعلیم في شتى  إغفال هذا الجانب من طرف یوسف شكري فرحات مع العلم أنّ

   . المراحل وله خبرة في مجال التألیف المعجمي
ه یمكننا القول بأّن معجم الطالب  هو من ف یتناسب مع الطالبأما بالنسبة لحجم المعجم فإنّ

فهو لیس بالمعجم  وبإمكان الطالب أن یحمله معه إلى المدرسة لیستعین به الحجم الصغیر

                                                             
  . 172:العربیة، صأحمد محمد المعتوق، المعاجم اللغویة  -1
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عدد الصفحات  أما من ناحیة .الثقیل الذي یتعب الطالب وذلك لكونه جاء في جزء واحد
ه كثیر نوعا ما وكان من األفضل أن یكون أقل من ذلك من حیث حجم أما عن ال. فنرى بأنّ

نا نراه المادة اللغویة التي احتواها معجم الطالب   المحتوى حیثمن مناسبًا وثریًا  حجماً فإنّ
ما یتیح للطالب فرصة  وهو ،آالف مادة لغویةاحتوى هذا المعجم على أكثر من خمسة فقد 

المواد هذا الكم الهائل من ف. حدیثة كانت قدیمة أمأظ سواءً عدد من األلفاأكبر تعرف على ال
ه س ُوسِّع حصیلتهم رصید الطالب و المتعلمین  یثرياللغویة أكید بأنّ من حیث المفردات وی

ه یجمع بین  الحدیثة وهو ما أكسبه  األلفاظاأللفاظ القدیمة الغیر مستعملة و اللغویة، خاصة وأنّ
تطرق إلى هذا األمر أكثر عند ال وسنبیّن ،في نفس الوقت ام والتنوعنسجاالو  نوعًا من التكامل

  .أكثر تفصیلالتي احتواها هذا المعجم ب المادة اللغویة
ا قد وضحناه فیما یخص الغالف الخارجي، أما  ا بالنسبة لعملیة الطباعة واإلخراج فإننا كنّ أمّ
ه یمكننا القول بأّن نوع الورق المستخدم  ما یتعلق بالورق ونوعیته والخط ومدى وضوحه، فإنّ

لجید وال هو بالرديء فهو متوسط ومقبول إلى حد ما، وحجم في معجم الطالب ال هو با
ا الخط فهو خط واضح )سم12×سم17( حیث یبلغ قیاس الورقةاألوراق هو حجم صغیر  ، أمّ

ومقروء ویمكن للطالب قراءة الكلمات، كما قام یوسف شكري بكتابة المداخل باللون األحمر 
    .  والشروح باللون األسود وهو ما یسهل على الطالب عملیة معرفة الكلمة التي یبحث عنها

  :)والمنهج المادة (الوصف الداخلي لمعجم الطالب  -ب
والمنهج  إلى دراسة المادة اللغویة لمعجم الطالب ننتقلبعد الوصف الخارجي للمعجم 

لى مقدمة هذا المعجم وما جاء فیها من نعرِّج عوالمنهج وقبل دراسة المحتوى ، المتبع فیه
  .المسائل والنقاط الرئیسیة التي تحدث عنها یوسف شكري فرحات

ق یوسف شكري فرحات في مقت  :المقدمة/1   :المسائل التالیةدمة معجمه إلى طرّ

الحدیث عن الزخم الكبیر الذي تتوفر علیه المكتبة العربیة من المعاجم اللغویة الثمینة  -1
فها العلماء األوائل والمحدثون  تزخر مكتبتنا العربیة بعدد وافر من المعاجم اللغویة " التي أّل
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للخلیل بن أحمد الفراهیدي، وتهذیب اللغة النفیسة التي كتبها علماؤنا القدامى، ككتاب العین 
  .1."ومحیط المحیط لبطرس البستاني........لمحمد بن أحمد األزهري،

عدم مناسبة المعاجم اللغویة القدیمة للطالب والمتعلمین في وقتنا الحالي، خاصة طالب  -2
      طلحات كما أّن تلك المعاجم ینقصها الكثیر من المص. المرحلة االبتدائیة و المتوسطة

ولكن هذه المعاجم على نفاستها، ال " األلفاظ المستحدثة التي أفرزتها الحضارة اإلنسانیة و 
 معاجموهذه ال.....تصلح للطالب الیوم، وبخاصة لطالب المرحلتین االبتدائیة و التكمیلیة

ه یعوزها الكثیر من المصطلح ن كانت مفیدة ألهل االختصاص في اللغة العربیة، فإنّ ات وإ
  . 2....."العلمیة التي أفرزتها الحضارة اإلنسانیة الیوم

  .إدراك العلماء المحدثین ألهمیة وضع معاجم مخصصة للطالب و تالمیذ المدارس -3

التي حرص على إیرادها في معجمه هذا وهي على النحو  ذكر أهم المواد اللغویة -4
  3:التالي

  .مفردات وتعابیرإثبات كل ما یدور في عالم التلمیذ من / أ

  .طرح كل المفردات التي ما عادت في دائرة االستعمال/ ب

  .إثبات المعاني المستحدثة لأللفاظ والتي لم تكن شائعة من قبل/ ج

  .طرح معاني األلفاظ التي لم تعد شائعة/ د

  .إثبات الكثیر من المصطلحات العلمیة الحدیثة/ ه

  .، وآخر للتصریف، وثالث لإلمالءواحد للصرف: إلحاق المعجم بثالثة مالحق/ و

  . تزوید المعجم بلوحات تتضمن صوراً / ي
                                                             

 .  أ: یوسف شكري فرحات، معجم الطالب، المقدمة، ص -1
 . أ: المقدمة، ص -2
 . ب /أ: المقدمة، ص -3
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  :إذن من خالل استقرائنا لمقدمة معجم الطالب یمكننا أن نخلص إلى المالحظات اآلتیة

ها مقدمة موجزة ومختصرة، حیث وردت في صفحتین فقط )1   .تمتاز بأنّ

نا نلحظ عدم الحدیث عن ) 2 عدم استیفاءها لمقاییس المقدمة العلمیة الصحیحة، حیث أنّ
  .بشكٍل مفّصلٍ وهو الجانب التعلیمي الموضوع األساسي للمعجم 

عدم تحدید المرحلة التعلیمیة الموجه لها هذا المعجم بدقة، بالرغم من إشارته إلى ) 3
میة یتحدید المرحلة التعلبه  وكان األحرى. المهفي معرض ك المرحلتین االبتدائیة والمتوسطة

  .بالضبط موجه لها هذا المعجمال

، حیث لم یصرح في المقدمة المنهج المتبع في ترتیب المادة اللغویة للمعجمإغفاله لذكر ) 4
  .بذلك

  .منها مادة معجمه هذا عدم ذكره للمصادر التي أستقى) 5

  : معجم الطالب مادة/ 2

معجم الطالب أكثر من خمسة آالف مادة لغویة، إضافة إلى ثماٍن وثالثین لوحة  یضمّ 
مصورة، وثالثة مالحق األول في الصرف والثاني في تصریف األفعال والثالث في قواعد 

وآخر لجسم اإلنسان وخضار  اإلمالء، كما ضمّ معجم الطالب ملحقًا ملونًا لخرائط العالم
ركز في دراستنا للمادة على المادة اللغویة الواردة في المعجم وفواكه وحیوانات وطیور، وسن

ا المالحق  الوسائل المساعدة المستعملة في و المعلومات المقدمة فستدرس ضمن فقط، أمّ
  . محاولین بذلك إبراز أهم الممیزات العامة للمادة اللغویة في معجم الطالب .المعجم الحقاً 

  :المادة اللغویة - 

، وقد ثر من خمسة آالف مادة لغویةفإّن معجم الطالب قد احتوى على أكإذن كما قلنا 
تنوعت مادته اللغویة بین األلفاظ والمفردات التراثیة القدیمة التي لم تعد مستعملة أو غیر 
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. شائعة وبین األلفاظ التي أخذت معاٍن جدیدة إضافة إلى المصطلحات العلمیة الحدیثة
  :یة لمعجم الطالب على النحو التاليویمكننا أن نقسم المادة اللغو 

یزخر معجم الطالب بعدد كبیر وثري من األلفاظ التراثیة الغیر شائعة  :األلفاظ التراثیة/أ
دائرة االستعمال، وتمثلت هذه األلفاظ في المسمیات القدیمة و األلقاب التي والتي خرجت من 

ولنوضح ما قلناه نأخذ بعض . ذلكأطلقت على اإلنسان أو الحیوانات أو األشیاء إلى غیر 
الجدول  من خاللفي وقتنا الحالي  مستعملةشائعة و أللفاظ لم تعد التي اخترناها  األمثلة
  :اآلتي

  رقم الصفحة  المعنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى  اللـفظــــــــــــــة

  03  السراب/ الماء الكثیر  األباب

قمیص تلبسه المرأة بدون جیب وال / الثوب القصیر  اِإلتْب
  كمین

05  

  40  الرَّشوة  البرطیل

ْعَزقَة   49  التبذیر والتبدید  البَ

ْلقَع   54  األرض الخالیة  البَ

َكن هْ   56  الشاب الغّض الناعم  البَ

ق رَ یْ   60  العلم والرایة  البَ

  66  الذهب الخام وغیر المصفّى  التِّبر

  71  الصحراء  التَّنوفة

  75  الضعف/ الفساد  الثَّأي



 معجم الطّالب دراسة وصفیة تحلیلیة                                        الثانيالفصل 
 

89 

  82  الحظیرة/ المأوى  الثَِّویَّة

  87  القبر  الَجَدث

  87  األرض الصلبة  الَجْدَجد

  94  المحفظة  الِجْزدان

ر   96  القصیر  الَجْعبَ

َجْلِجل   97  الغیم الراعد/ الرجل البعید الصوت/ الصوت القوي  المُ

وم   102  البئر الملیئة  الَجمُ

  107  یصنع من خشب الصغیر البیت/ القصر/ الحصن  الَجوَسق

َكى رْ   112  الضعیف/ القصیر الرِّجلین/ الغلیظ الرقبة  الَحبَ

  154  الحبیب/ الصدیق  الِخْدن والَخِدین

  165  السحاب ال مطر فیه/ المخادع  الُخلَّب

ب رَ بْ   209  القطیع من الغزالن أو بقر الوحش  الرَّ

روت   256  الشيء القلیل/ المسكین المحتاج  السُّبْ

بوق   283  الزورق  السُّنْ

ة ِشنَ نْ بع والخلق  الشِّ   314  الطَّ

  444  الذي ال یحسن الكالم وال یفهمه  الفَْدم

  517  الّصدر  الَكْلَكل

  647  األمر الشاّق والصعب  ثْع الوَ 



 معجم الطّالب دراسة وصفیة تحلیلیة                                        الثانيالفصل 
 

90 

نجد األلفـاظ التـي أطلقـت فـي شـكل تسـمیات وأوصـاف وباإلضافة إلى األلفاظ الغیر مستعملة 
 الـــــخ، واألمـــــاكن كالصـــــحراء و الجبـــــال...والـــــذئب والجـــــواد والناقـــــةعلـــــى الحیوانـــــات كاألســـــد 

ومـن أمثلـة ذلـك . الـخ...واألشـیاء واألوصاف التي أطلقت على اإلنسان والمأكوالت و األشربة
ــرغام( ،)الــدِّرباس( ،)الخــثعم( ، و)البــیهس( بـــ نجــد تســمیة األســد ــَز الهِ (،)الضِّ َصــور( ،)ربْ ). اله

ـلق(علـى الــّذئب ومـن التسـمیات التـي أطلقـت  حان، السِّ مـر. )السِّـرْ تى(  ومـن تسـمیات النّ نْ ــبَ  السَّ
ُرو  ْسب   ).العُ

ثَمِ ( ومن مسمیات حمار الوحش یْ صالعَ ، ومن )اءمَ هْ الِعیس، الیَ ( ومن تسمیات اإلبل). ي، النَّوْ
وح، الطِِّمرُّ ( تسمیات الجواد نجد كما نجد بعض التسمیات واألوصاف التي أطلقها ). الَجمُ

اتِر :( ّدرع، ومنها نذكر للسیفالعرب على مختلف األسلحة كالسیف والرمح وال اتِك والبَ البَ
تَّار َصام، والبَ رالَصمْ یَْصل، الفُطَا ِري( ومن مسمیات الرمح نجد . )، الفَ َ ه كما نجد  .)السَّمْ

م(: ش ومثال ذلكعض المسمیات التي أطلقت على الجیب َل َضل اللَّمْ یْ َ ، فالتسمیة األولى )واله
   . تعني الجیش المجموع، والثانیة تعني الجیش الكثیر العدد

ا ض األوصاف العربیة التي أطلقت على اإلنسان ومنهعبمعجم الطالب  كما أورد صاحب
َدع(: نذكر یْ ط(وهو الرجل النبیل الشجاع، و )السُّمَ الذي خالط البیاض وهو الرجل  )اَألْشمَ

م(سواد شعر رأسه، و  وهو الَسیِّد الكریم )العراعر(وهو المقطوع األذن أو األنف، و )األْصَل
ِطیس(وهي المرأة الجمیلة الطویلة العنق، و )العطبول(و َجل(و وهو العریض األنف )الِفنْ  )األنْ

َشل(وهو الطویل والواسع العینین، و هْ وهو الذي سقطت  )األْهتَم(وهو الرجل المسّن، و )النَ
  .ةأسنانه األمامی

إذن من خالل هذا الجدول ومجموعة األلفاظ التي اخترناها من معجم الطالب یمكننا أن 
  :نخلص إلى نتیجتین مهمتین هما
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إّن األلفاظ الغیر شائعة أو غیر مستعملة التي وردت في معجم الطالب : النتیجة األولى
ها ألفاظ تراثیة تسهم في الرجوع بال طالب المتعلم إلى تراث تمثل قیمة لغویة كبیرة، خاصة وأنّ

  .لغته األصیلة والتعرف على معانیها وهو ما یمكن الطالب من ربط الحاضر بالماضي

إّن وجود مثل هذه األلفاظ التراثیة في معجم الطالب ألمر كفیل بأن یمّكن : النتیجة الثانیة
الطالب من معرفة معاني األلفاظ القدیمة التي یصادفها سواءً في النصوص الشعریة أو 
النثریة القدیمة والتي یجد صعوبة في فهم معانیها، وذلك بالرجوع إلیه للتعرف على شروحها 

   .ومعانیها 

سواءً كانت ألفاظًا غیر اظ التراثیة القدیمة التي وردت في معجم الطالب إّن هذه األلف
 مستعملة أو أوصافًا وتسمیات أطلقت على مختلف مظاهر الحیاة التي كان العرب یعیشونها

یتمیز بالتنوع والثراء الذي تمثل قیمة لغویة تاریخیة كبیرة من تراثنا اللغوي العربي الذي  قدیما
ه  وجود مثل هذا النوع من األلفاظو . األخرى تال نجده في اللغا إضافة تكسب ال شك في أنّ

متعلمین یلجأون إلیه في معتمدًا لدى ال معجم الطالب قیمة علمیة كبیرة، وتجعل منه مرجعاً 
  .كلما دعت الضرورة لذلك معرفة معاني األلفاظ القدیمة

  :معاٍن جدیدةل المستحدثةاأللفاظ / ب 

شهدت اللغة العربیة على مرّ العصور تطورًا وتغیرًا داللیًا كبیرا على مستوى ألفاظها 
أخذت عدة ألفاظ وكلمات قدیمة في اللغة العربیة معاٍن جدیدة في العصر فقد . ومفرداتها
على غرار المعاني التي كانت تحملها في السابق، والتغیر هذا كان بسبب عدة  الحدیث

وذلك نظرا لتغیر ظروف الحیاة و أنماط العیش عند العرب والتطور  1عوامل وظروف
 عدةوانفتاح المسلمین على الحضاري الذي شهده العرب خاصة بعد مجيء اإلسالم 

                                                             
   .71/97:م، ص2005، 1فرید عوض حیدر، علم الداللة دراسة نظریة وتطبیقیة، مكتبة اآلداب، القاهرة، ط: ینظر -1
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حضارات في الشرق والغرب، وهو ما أسهم في دخول دالالت جدیدة إلى اللغة العربیة، كما 
  .حدیث كان له دور في ذلكأّن التطور الحضاري الكبیر الذي شهده العصر ال

ذا تتبعنا هذا األمر في معجم الطالب، فإننا نجد یوسف شكري قد  أولى عنایة لهذه وإ
 أورد عدة ألفاظ شهدت تغیرًا داللیًا على مستوى المعنى، ومن أمثلة ذلك نذكر مااأللفاظ، ف

  :یلي

  الصفحة  المعنى الحدیث  المعنى القدیم  اللفظ

  90  المیكروب  قریة النمل  الجرثومة

  الجهاز
ما تحتاجه / متاع المسافر

  أمتعة البیت/ العروس

قسم من الجسم كجهاز 
قسم من آلة كجهاز / التّنفّس

  الحرارة في محرك
104  

  الحائل والمانع  الحظیرة
مكان یحاط بسیاج وتحبس 

  فیه الماشیة
132  

جة   المنزلة والمرتبة  الدَّرَ
جزء من محیط الدائرة الذي 

  درجة 360یبلغ 
181  

  المصیبة  الدائرة
مكان تعمل فیه مجموعة في 

َحّدد   .حقل مُ
193  

ْسم   التقلید/ األثر  الرَّ
ما یفرض على البضائع 

  والمعامالت من مال
219  

ُورة ب نْ   الصَّ
الرجل / الشجرة الضعیفة
  الضعیف

  336  ثقب إلخراج المیاه
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معاٍن جدیدة، نخلص إلى ما  التي أخذتلبعض األلفاظ  هذه األمثلة التي أوردناها على ضوء
  :یلي

إّن احتواء معجم الطالب لمثل هذه األلفاظ یكسبه نوعًا من التوازن، فهو یربط بین  -1
ف على المعاني القدیمة للكلمات والمعاني الحدیثة؛ وهو األمر الذي یسمح للطالب  بأن یتعرّ

المعنى الحدیث للكلمة دالالت الكلمة التي ال یعرفها أو ال یستعملها، فالطالب قد یعرف 
وهنا تبرز أهمیة إیراد المعاني القدیمة والحدیثة لأللفاظ في . ولكنه ال یعرف المعنى القدیم لها

  .المعجم الطالبي في آن واحد

 معرفةي معجم الطالب یساهم في إدراك و وجود المعاني القدیمة والحدیثة لأللفاظ ف -2
هو ما یمكنه من اكتساب ثقافة لغویة واسعة و  الحاصل لأللفاظ،لتطور الداللي الطالب ل

  .ومعلومات تاریخیة عن األلفاظ واستعماالتها

وضمن المادة اللغویة أیضا نجد بعض األلفاظ الدخیلة على اللغة العربیة التي جاءت في 
وهي كلمة یونانیة األصل وتعني الرأي  1)األرثوذكس: (معجم الطالب منها نذكر مثالً 

      یضا وتعني طبقة النبالء من الشعبوهي كلمة یونانیة أ 2)االرستقراطیة( ، والمستقیم
وهي كلمة  4)المهرجان(لم یذكر أصلها وتعني المستشفى، و 3)البیماِرْستان والماِرْستان( و

إّن ذكر أصل الكلمة یجعل . فارسیة وتعني العید وتستعمل الیوم للداللة على االحتفال الكبیر
و عربي أصیل وما هو دخیل على اللغة، فیستطیع التمییز بین هذا الطالب یعرف ما ه

     .وذاك

  

                                                             
 .12:معجم الطالب، ص -1
   .13:المصدر نفسه، ص -2
  .60:المصدر نفسه، ص -3
  .565:المصدر نفسه، ص -4
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   :والمصطلحات العلمیة األلفاظ الحدیثة/ ج

من أهم األمور التي یجب أن یولیها المعجمي  المصطلحات العلمیةاأللفاظ الحدیثة و 
الكم الهائل الذي یزخر به عصرنا أهمیة كبیرة في المعاجم الطالبیة، وذلك بالنظر إلى 

المجاالت والعلوم، وبما أّن معجم  مصطلحات علمیة في شتىألفاظ حدیثة و الحالي من 
المصطلحات األلفاظ و الطالب هو معجم حدیث فقد حرص یوسف شكري على إیراد عدد من 

مُّ الطالب وتخدمهالحدیثة  ُ حوالي  الطالبأحصینا في معجم وقد . من الناحیة العلمیة التي تَه
بالنظر إلى مابین لفظ حدیث ومصطلح علمي وهو عدد ال بأس به ) 260(مائتین وستین 

عت األلفاظ الحدیثة والمصطلحات العلمیة الواردة حجم المادة اللغویة لمعجم الطالب، وقد توزّ 
لوم عالعلى مختلف العلوم والمجاالت المعرفیة كالطب والفیزیاء والكیمیاء و  في معجم الطالب

  : ویمكننا أن نبرز أهم المصطلحات على النحو اآلتيالخ، ...غرافیاة والجیالطبیع

ـــــــة -1 ـــــــونزا، الجراحـــــــة، الب :المصـــــــطلحات الطِّبیّ ـــــــنج، البنســـــــلیناألنفل  الزمـــــــا، البلســـــــم، الب
ــــــة ــــــین ،الحقن تِ ــــــة، اإلدمــــــان، المــــــرهم، الســــــرطان،  ،1الِجَال  الســــــعال، الجلطــــــة، الســــــكتةالحقن
دَسة، الغیبوبة، المناعة، النقاهة ،اإلسهال   . الصیدلة، الضمادة، العَ

 ن، البالتین، البالستیك، البوتاساألوزون، األورانیوم، األكسجی :المصطلحات الكیمیائیة -2
ة، الرصاص، الزئبق، الفوالذ، القصدیر، الكبریت، الزورد   . ، المطاط، النشادر2الّذرّ

طل، الجاذبیة، البطاریة، الدوالب، البارومتر،  :المصطلحات الفیزیائیة -3  الطُّن، الكتلةالرّ
  . اللولب، المغنطیس، األوقیة

اءالبروتین، الشرنقة، المشی :مصطلحات العلوم الطبیعیة -4  مة، التطعیم، النََّسغ، النشَّ
   . 3الهیولى

                                                             
  . 109:معجم الطالب، ص -1
   .526:المصدر نفسه، ص -2
  .  631:المصدر نفسه، ص -3
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 المعیّن، القطردائرة، الّزاویة، الحوصلة، المحیط، المخروط، ال :مصطلحات الریاضیات -5
ب، المتر، المساحة، ا   . لملیون، الهرم، الهندسة، الموشورالمكعّ

 ألطلس، البركان، الخریطة، الخلیجاألرخبیل، ا: مصطلحات الجغرافیا والجیولوجیا -6
ة، القطب، االقلیم    .الزلزال، الّسهل، االستواء، التضاریس، القارّ

 ، زحل، المشتري، الّشمس2النیزك، الهالة، الخسوف، 1البركار :المصطلحات الفلكیة -7
  .عطارد

 المحضر، الحكومة، الخارجیة البند، الجمهوریة، :المصطلحات القانونیة والسیاسیة-8
 ند، العریضة، العاصمة، المستعمرةالدستور، اإلدارة، المرسوم، السفیر، السفارة، المست
جنة، الملحق، الملّف، المنشور،   . ام، النائب، المیثاق، الوالیةالنّظ القنصل، الكاردینال، الّل

 التصدیر، الصرافةالبنك، البورصة، الجبایة، الخزینة،  :المصطلحات التجاریة والمالیة -9
  .)الضریبة(الّصك، العملة، القرض، المكس

 رة، االشتقاق، األطروحة، المقدمةاألسطو  الّسجع، :المصطلحات األدبیة واللغویة - 10
ثر، النّص، التنقیح، النقیضة، الموشح   .المماطلة، النّ

بـــــــاق، :المصـــــــطلحات البالغیـــــــة والعروضـــــــیة -11 التفاعیــــــــل الِجنـــــــاس، اإلضـــــــمار، الّط
قض، الوتـــــد، الوصـــــل، الــــوقص، القافیـــــة واألفاعیــــل وي، االكنایـــــة، الــــنّ ن، الـــــرّ الزحـــــاف  ،لَخــــبْ
مل، المنسرح، السریع، المد ،التخمیس جز، الرّ   .یدالخفیف، الرّ

ها معجم الطالبما أ  مسمیات بعض األجهزةشملت فقد  عن األلفاظ الحدیثة التي ضمّ
غم، التلفاز، الباخرةالبارجة، الم: مثلالحدیثة التي تمّ اختراعها في العصر الحدیث  عة، الّل  درّ

 صة، القطار، مكبر الصوت، المكواةاالرافعة، المروحة، المضّخة، المنطاد، الطائرة، الغوّ 
ار، المذیاع، الهاتف  ةالجامع: أیضًا ألفاظًا ظهرت حدیثا مثلكما ضمّ . الثالجة، الجرّ

                                                             
  .42:معجم الطالب، ص -1
  . 629:المصدر نفسه، ص -2
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ة، المیناء، النشرة، جواز  الجمعیة، البطالة، اإلذاعة، الصحافة، العقار، المعهد، الفندق، الكلیّ
مانالسفر، التكتیك   .الخ...، البرید، الضَّ

 لتعریفات اصطالحیة لمختلف العلومإیراد یوسف شكري أیضا ومما یتمیز به معجم الطالب 
والریاضیات والجیولوجیا كما هو الحال بالنسبة لعلم اآلثار والبیولوجیا والجغرافیا والتاریخ 

  .الخ...والفلك والكیمیاء وعلم الطبیعیات والبسیكولوجیا واألدب والنحو والبالغة والعروض 
نها یوسف شكري في معجمه تسهم في إّن هذه المصطلحات واأللفاظ الحدیثة  التي ضمّ

فع  من قیمة هذا المعجم علمیًا، فهاته المصطلحات الواردة في معجم الطالب  ها تتعلق الرّ كّل
، خصوصا وأّن الجوانبمختلف من  هابمعلومات ومعارف یدرسه الطالب في المدرسة ویتناول

طالب من لغة وریاضیات وعلوم هاته المصطلحات تتنوع بین مختلف المواد التي یدرسها ال
كما أّن هناك مصطلحات أخرى تساعد الطالب على . الخ...طبیعیة وفیزیاء وجغرافیا

أما بالنسبة لأللفاظ . كالطب والقانون اكتساب معلومات جدیدة لیوسع بها ثقافته الخاصة
معجم  ذات أهمیة كبیرة للمعجم والطالب في نفس الوقت، فوجودها في عدُّ الحدیثة فهي تُ 

ظهر فیه من مخترعات ما الطالب یكسبه صفة الحداثة ومواكبته للعصر ومتغیرات الحیاة و 
باإلضافة إلى األلفاظ الجدیدة التي  ،األجهزة االلكترونیةكاآلالت الصناعیة و  ومبتكرات

  .ظهرت بفعل ظهور میادین جدیدة كالصحافة و والسیاحة، أو تطور میادین أخرى كالتعلیم
ه یعود بالفائدة على احتواء ف معجم الطالب لمصطلحات علمیة وألفاظ حدیثة ال شك في أنّ

  .الطالب والذي هو المعني باستعمال هذا المعجم

طرقنا إلى المادة اللغویة لمعجم الطالب، بما فیها من ألفاظ قدیمة وألفاظ تأن إذن بعد 
  :حدیثة ومصطلحات علمیة، نخلص إلى ما یلي

بالتنوع والتوازن، فقد حرص صاحب المعجم إّن المادة اللغویة لمعجم الطالب تمیزت / 1
على إیراد ألفاظ تراثیة قدیمة وأخرى حدیثة، وهو ما یتیح للطالب المطالع لهذا المعجم إیجاد 

  .یربط ماضي اللغة بحاضرها ، فهوضالته فیه إلى حد بعید
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لم تعد مستعملة في وقتنا الحالي دلیل على عدم إغفال صاحب المعجم لأللفاظ التي / 2
    .تتبعه للغة العربیة تاریخیا، وما حصل فیها من تطور على مستوى المفردات

یدل على تتبعه الجید لتطور معاني  والمستحدثة لأللفاظّن إیراده للمعاني الجدیدة إ/ 3
فوجودها في المعجم یمّكن الطالب من معرفة ما هو مستعمل  .الكلمات على مرّ العصور

  .من المعاني وما هو غیر مستعمل

عنایته بالمصطلحات العلمیة وما جّد من ألفاظ یعطي للمعجم طابع الحداثة، ویجعله ذو / 4
قیمة علمیة كبیرة في ظّل التطور الكبیر والمستمر الذي تشهده الصناعة المعجمیة 

  .ل المعاجم التعلیمیةوبالخصوص في مجا

خاصة تلك التي  اشتمال المعجم على األلفاظ الكثیرة االستعمال لدى الطالب والمتعلمین /5
  .یستعملونها في المدرسة و البیت

  :معجم الطّالب منهج /3

تحتاج المعاجم الموجهة إلى الطالب إلى انتهاج منهج یمتاز بالسهولة والبساطة قدر 
 من استخدام المعجم بطریقة صحیحة یتمكن الطلبة والمتعلمونالمستطاع وذلك حتى 

طالبیة تكون من حیث منهج الترتیب والسهولة والبساطة التي نتكلم عنها في المعاجم ال
والسؤال المطروح هنا ما هو المنهج  .آن واحدفي والترتیب الداخلي  الخارجي للمادة اللغویة،

ناسب مع توما هي ممیزات هذا المنهج وهل ی الذي اتبعه یوسف شكري فرحات في معجمه،
  الطالب؟ 

نا نجد منهجه قد اتسم بما یلي في حال المعجم الذي بین أیدینا،إذا نظرنا    :فإنّ

  :من حیث الترتیب الخارجي/ أ

أّن تیب الخارجي للمادة اللغویة هو منهج معجم الطالب من حیث التر  إّن ما نالحظه على
في ترتیب  .....)أ،ب،ت،ث،ج،ح،خ( الترتیب األلفبائي العادي قد اتّبع منهج یوسف شكري 
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ته وبساطته، وعدم مادة معجمه، ویعّد هذا المنهج هو الشائع في عصرنا الحالي نظرًا لسهول
ه مناسب للمعاجم الطالبیة مقارنة ب. كثرة تعقیداته ال تساعد فهي المناهج األخرى كما أنّ

مادة معجم الطالب مترتّبة وفق الحروف العربیة الثمانیة وقد جاءت . تتالءم معهال الطالب و 
، كما اعتمد في ترتیب المواد على تجرید الكلمات من الزیادات فیعود بها إلى والعشرین

، ولنوضح هذا أصلها ثمّ یرتبها حسب حرفها األول، وبعد ذلك یذكر الصیغ المزیدة للكلمة
  :األمر نأخذ بعض األمثلة من المعجم

ثمّ بعد ذلك یأتي بالصیغ المزیدة ) َأثَرَ ( بأصل الكلمة وهو الفعل نجده بدأ: 1مادة أثر - 
ــثَّ َأ( لهذه الكلمة  ، آثَ ، تَأثَّر، استْأثَرــرَ  ...)رَ

َصر( لمزیدة بالصیغ ا ثم یأتي) بََصرَ ( ل بدأ باألص :2رَ ُص بَ مادة  -  ، باَصر، أبْ رَ  بَصَّ
َصر بْ ر، استَ  ...)تبَصَّ

 حاَسب، أْحَسب، تَحسَّب( األخرى لیه الصیغ ـلت) حسب(ل باألصبدأ : 3حسبمادة  - 
 ) تحاَسب، اْحتَسب

، أدار( األخرى  ثمّ یتبعه بالصیغ) َدارَ ( بدأ بأصل الكلمة وهو: 4َدارَ مادة  -  رَ ، داوَ رَ  َدوَّ
ر، استدار  ).تَدوَّ

ا الكلمات الج فقد أوردها حسب الحرف األول الذي امدة والتي تبقى على صورة واحدة ثابتة أمّ
التلفاز و  البیولوجیا نجدها في حرف الباء: كالمصطلحات وأسماء األجهزة الحدیثة مثلتبدأ به 

 كیمیاء في حرف الكاف،نجدها في حرف التاء، والجیولوجیا نجدها في حرف الجیم، وال
    .الخ...والفندق في حرف الفاء

  
                                                             

  .06:معجم الطالب، ص -1
   .45:المصدر نفسه، ص -2
   .125:المصدر نفسه، ص -3
  .193:المصدر نفسه، ص -4
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  :الترتیب الداخليمن حیث / ب

هو كیفیة وضع المواد وفق ترتیب محدد  الترتیب الداخلي للمواد اللغویة في المعجمب نقصد
ذا  .الخ...كالبدء باألفعال ثمّ األسماء ثمّ الصفات أو العكس البدء باألسماء ثمّ األفعال  وإ

، فنجد أّن یوسف شكري یبدأ دائمًا  المواد في معجم الطّالبتأملنا في طریقة ترتیب  داخلیًا
 ةلیمكن توضیح هذا باألمثل بمختلف صیغه ثمّ یلیه االسم ثم الصفات إن وجدت، و بالفع

  :التالیة

     :فقد جاءت مرتّبة على النحو التالي 1)َأَكــــلَ (  مادة - 
أكلُ : األفعال -  ؤاِكُل، ، َأَكَل، یَ ُ  .اْئتََكل، تآَكلآَكَل، ی

 ول، األّكال واألكیل، واُألَكَلةاألْكل، اآلكلة، األك( ثمّ بعد ذلك یورد األسماء والصفات 
ْأكول ْأَكل، المَ   ).المَ

َب (ادة م -   :2)َجَل
ب: األفعال -  َب، استَْجَل َل َب، اْجتَ َب، َأْجَل  . َجَل
ة، الَجلَ : األسماء والصفات -  ب، الُجْلب، الُجْلبَ ة، الَجلیب، المجلوب، الُجَالبالَجْلب، الَجَل  بَ

بة ْجَل ب، الُجلُّبان، المَ  . الَجالَّ
 :3)شهد (مادة  - 
د، اْستُْشِهَد، تََشهَّد: األفعال -  َ د، اْستَْشه َ  .َشِهد، شاَهد، أْشه
د، الشَّهادة، الّشاهد: األسماء والصفات -  ْ د، الشَّه ْشهودالشُّهْ د، المَ َ ْشه  .، الشَّهید، المَ

إذن من خالل هذه النماذج نرى أّن یوسف شكري یقّدم األفعال على األسماء والصفات أي 
 .لتي اتّبعها تساعد الطالب كثیراً وهاته الطریقة ا. المتحركة ثمّ األلفاظ الثابتة البدء باأللفاظ

                                                             
   .18:معجم الطالب، ص -1
  .97:المصدر نفسه، ص - 2
   .314:المصدر نفسه، ص -3
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كالمهم بالفعل قبل االسم فتكثر الجمل الفعلیة عندهم أكثر من الجمل  فغالبا ما یبدؤون
ه یذكر األسماء وهي . االسمیة، وهو ما یفسر تقدیمه لألفعال على األسماء كما نلحظ أنّ

  ).التعریفأل ( معرفّة 

ا الكلمات التي تبقى على صورة واحدة وثابتة كأسماء الحیوانات والنباتات واألشیاء  .الخ...أمّ
، ومن أمثلة والتي تتشابه معها في الحروف في آخر الكلمات التي لها أصول رتّبهافغالبا ما ی

قور(، وكلمة )سلح( في آخر مادة  1)السلحفاة(كلمة : ذلك ر والّسنْ في آخر  2)السندس والّسنّوْ
   .)سند(مادة 

 لخارجيا هترتیبه قد اتسم یمكننا قوله عامة عن المنهج المتبع في معجم الطالب فإنّ ما و 
ة  ِحیّ بالسهولة والبساطة وابتعاده عن التعقید، حیث أّن الطالب یحصل على مراده بكل أریَ

ا  .وبدون تعب ها جاءت فقد الترتیب الداخلي للمواد اللغویة لمعجم الطالب أمّ مرتّبة جّل
فقد وفق یوسف شكري في اختیاره للمنهج  .الفعل ثمّ االسمبدءً بومتتالیة بطریقة متسلسلة 

المناسب لمعجمه والذي یتالءم مع المعاجم الطالبیة، فهو بذلك انتهج طریق التیسیر 
   .  والتبسیط قدر المستطاع

                

 

      

  

    

           
                                                             

 .276:معجم الطالب، ص -1
   .284:المصدر نفسه، ص -2
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  طرق الشرح والتفسیر والشواهد المستعملة في معجم الطالب: المبحث الثاني
  :طرق الشرح والتفسیر المستعملة في معجم الطالب -1

إّن المحور الرئیسي الذي یدور علیه المعجم الطالبي هو شرح المعنى وتفسیره بصورة 
دراك معانیها، وهذا األمر ال یتأتى  مبّسطة وواضحة للطالب حتى یتمّكن من فهم الكلمات وإ

، وال بأس أن نذّكر بها  ا قد ذكرناها سابقًا إال بتوفر مواصفات في طریقة الشرح والتفسیر كنّ
التركیز على التركیب اللغوي المؤدي إلى وهي الدِّقة في الشرح واستیفاءه للمعنى المراد، و 

 .الشیوع واالستعمال إیضاح المعنى، والتدرج في ذكر معاني الكلمة المشروحة وترتیبها حسب
وطرق شرح األلفاظ تتعدد وتتنوع بحسب األداة أو الصیغة المستعملة للتعریف باأللفاظ 

ذا بحثنا في وشرحها وتفسیرها القدیمة  ة في معاجمنا اللغویة العربیةالمعتمدالشرح طرق ، وإ
قت جملة من الطرق المختلفة من دون التمییز بینها، أما المعاجم  الحدیثة فقد فنجدها طبّ

طریقة  :نذكر خصصت لكل نوع من المعاجم الطریقة التي تناسبه، ومن أشهر طرق الشرح
بتحدید  بالسیاق، طریقة الشرحالشرح بالمرادف، وطریقة الشرح بالمضاد، وطریقة الشرح 

      .1 الخ...المكونات الداللیة
ذا تتبعنا طرق الشرح المستعملة في معجم الطالب، فإننا نجده ، فقد ا متنوعة ومتعددةوإ

اعتمد یوسف شكري على كم من طریقة أثناء شرحه وتفسیره لمواد معجمه، ویمكننا أن نأخذ 
  :األمثلة التالیة لتوضیح ذلك

    :طریقة الشرح بالمرادف/ أ
 2 وطریقة الشرح بالمرادف هو أن یقترح للمدخل تعبیرًا یعادله في المعنى ویخالفه في اللفظ

ه و  .تعتمد االختصاروهي طریقة  فیه هذه  تقد استعملالمالحظ على معجم الطالب أنّ
  :یمكننا أن نأخذ بعض األمثلة كما هو مبیّن في الجدول التالي، و الطریقة بكثرة

                                                             
وأحمد مختار عمر، . 171:ابن حویلي األخضر میدني، المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث اللساني، ص: ینظر -1

  .126/131:صناعة المعجم الحدیث، ص
 .173:المرجع نفسه، ص -2
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  الصفحة  المــــــــــــــــــــــــــــرادف  اللفظ
  03  العشب  اَألّب 
بة  اَألِریج   12  الرائحة الطیّ
  19  المؤانسة/ الصداقة  األُْلفَة

  35  األصل/ األساس  بدأالم
سالة/ الكتاب  البطاقة   47  الورقة/ الرّ

  67  المقعد المستطیل/ السریر/ العرش  ْختالتَّ 
ــْأي   75  الضعف/ الفساد  الثَّ
اقة الكثیرة اللبن/ النّهر المتدفق  الَجْعفَر   96  النّ
  153  النهایة/ آخر الشيء/ العاقبة  الخاتمة
َدعَ  ع  رَ نَ   216  َكّف / ردَّ /َ مَ
ْأن بع/ الحال/ األمر/ القصد  الشَّ أس/ الّط   293  مجرى الدَّمع/ الرّ
یقة   354  سوء الحال/ عدم االرتیاح/ الفقر  الضِّ
  437  القصد/ الفائدة/ الهدف  الغایة
د   523  المكر/ المراوغة/ الخداع  الَكیْ

  
، إال أّن ما یعاب على جیدةإّن استعمال طریقة الشرح بالمرادف في المعاجم الطالبیة فكرة 

، فإذا كانت الطریقة هو استعمال مرادفات غامضة تحتاج هي في حّد ذاتها إلى شرحهذه 
كما أّن . إذنفي الشرح الغایة هي إزالة الغموض فلما یستعمل المعجمي مرادفات غامضة 

دة   .یهامما یصعّب فهم معان ،1 هذه الطریقة تعزل الكلمات عن السیاقات وتجعلها مجرّ

                                                             
   .141:أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث، ص: ینظر -1
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لمعجم الطالب وجدنا بعض الكلمات مشروحة بكلمات أصعب منها  تفحصناومن خالل 
  :ذاتها، ومن أمثلة ذلك نذكر في حدّ وبدورها تحتاج إلى شرح 

ْخت -  ْخت شرحها ب: 1األزَدرَ َزَل نْ ، فنالحظ أّن الكلمة الشارحة التي )نوع من الشجر( الزَّ
تحتاج هي في حّد ذاتها إلى شرح فكیف به یشرح بها كلمة استعملها یوسف شكري 

ْخت فالطالب ال یمكنه في مثل هذه الحالة أن یفهم ما المقصود بالكلمة المشروحة وال . األزَدرَ
ه عندما أیضًا ما یثیر االستغراب أّن الشارحة في نفس الوقت، إال  شرح كلمة أراد هو أنّ

َزلخت( نْ هل فهم : هونفسه هنا  یطرح، والسؤال الذي أیضا ختشرحها بكلمة األزَدرَ ) الزَّ
 الطالب معنى األزدرخت حتى یفهم معنى الّزنزلخت؟

ضي شوكي -  شوف  :2األرْ ، فالطالب عندما یقرأ هذا الشرح )نبات یؤكل ثمره( شرحها بالَخرْ
ما هو الخرشوف؟ وهو ما یبقیه في دائرة من التیهان ورحلة البحث عن المعنى : یتساءل

لهذه الكلمة، ولعل أنسب طریقة لمثل هذه الحاالت هو أن یذكر المرادف الشارح الحقیقي 
ه شرح كلمة الخرشوف  .لب ذلك الشرح جیداً حتى یفهم الطاویرفق بصورة توضیحیة  كما أنّ

 . بكلمة أرضي شوكي وهو ما یثیر االستغراب
ة الضخمة(وقد شرحها بعدد من المرادفات : 3التنین -  موضع في / العاصفة القویة/ الحیّ

فات هو عدم التدرج في ، إّن ما یلحظ على هاته المراد)حیوان أسطوري مفترس/ السماء
ما یوقع الطالب في الخطأ والخلط، فاستعمال الكلمة یحّدد داللتها والتنین ذكرها، وهو 

ه حیوان ضخم ومفترس أكثر من الدالالت األخرى المذكورة، إّال أّن ترتیب  معروف على أنّ
 . هذه الداللة هو األخیر من بین الدالالت المذكورة في المعجم

 

                                                             
   .13:الطالب، صمعجم  -1
   .13:المصدر نفسه، ص -2
  .71:المصدر نفسه، ص -3
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الشرح، فقد استعمل یوسف شكري في  غرابةنلمس بعض الغموض والوهنا : 1عزرائیل - 
ه من دالالت كلمة عزرائیل ع والمعروف فالمعنى الشائ) الشیطان( وهو مرادفًا ال نعرف أنّ

  .، وهو ما سیوقع الطالب في الخطأ واللبسولیس الشیطان) ملك الموت(لهذه الكلمة هو
ه شرحها بمرادفات غیر تلك المعروفة لدى الطالب : 2القهوة -  والمتعلمین، فقد ونالحظ أنّ

بن(شرحها بـ  ُ ) الخمر/ الّل  ّن ثم بعدها یذكر المعنى المعروف والشائع للقهوة وهو شراب الب
بن أو الخمر؟ فاألكید  َحمَّص، وهنا نتساءل ماذا لو قلنا للطالب بأّن معنى القهوة هو الّل المُ

ه سوف یتكون لدیه مفهوم خاطئ حول كلمة القهوة، وكان األولى به أن  یذكر المعنى أنّ
 .المعروف والشائع عند عامة الناس ثمّ یذكر المعاني األخرى

ج(وقد شرحها بكلمة واحدة وهي  :3انبَ قَ یْ القَ  -  وهذه الكلمة تحتاج إلى شرح في حّد ) السَّرْ
ذاتها، فالطالب عندما یقرأ هذا الشرح سیطرح سؤاًال عن معنى الّسرج، وبالتالي یبقى یبحث 

لكلمة القیقبان، وهو أمر غیر مستحب في معاجم الطالب كونه یضیع  عن المعنى الحقیقي
 .بین صفحات المعجم وقت الطالب في البحث عن معاني الكلمات

فهاته المرادفات فیها ) الخشخاش/ الخروب( وقد شرحها بمرادفات غامضة : 4الینبوت - 
بهام وبحاجة إلى توضیح في معانیها، فكیف به یستعملها لیشرح بها كلمة في  غموض وإ

فمثل هذه الشروح مدعاة للبس والغموض في معجم الطالب وتشّكل صعوبة أمام . المعجم
  .الطالب للحصول على معنى الكلمة

 .ة والتركیز اللغوي في بعض الشروحعنصر الّدق نقصهذه األمثلة هو  علىإّن ما یلحظ 
ي الذي یؤدي إلى إیضاح المعنى فالشرح إذا ما توافرت فیه الّدقة والتركیز على التركیب اللغو 

                                                             
  .390:معجم الطالب، ص -1
 .496:المصدر نفسه، ص -2
  . 501:المصدر نفسه، ص -3
  .572:المصدر نفسه، ص -4
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ج في عرض معاني الكلمة المشروحة  ، كما أّن عدم التّدرّ ه یصبح غامضًا ومبهمًا برازه، فإنّ وإ
ن مفاهیم خاطئة عن الكلمات بشكل مرتّب یوقع الطالب في الخلط بین المعاني   .وتكوُّ

   :طریقة الشرح بالمضاد/ ب
نقیض، وذلك عمًال یفید الّضد والوتعتمد هذه الطریقة على تعریف اللفظ بلفظ أخر 

وقد اعتمد یوسف شكري على هذه الطریقة في . 1 )الشيء بضّده یعرف( بالمثل المعروف
 الخ، ومن أمثلة ذلك نورد ما...واألمكنة بعض الحاالت خاصة تلك المتعلقة باأللوان واألزمنة

  :في الجدول التالي یلي

  الصفحة  المضاد  اللفظ

  07  العاجل  اآلجل

  09  األول  اآلخر

  60  السواد  البیاض

  67  فوق  تحت

  131  الغائب  الحاضر

  135  المجاز  الحقیقة

  140  الّذم  الحمد

  149  الموت  الحیاة

  155  الدخول  الخروج

  162  الصواب  الخطأ

 
                                                             

  .175:ابن حویلي األخضر میدني، المعجمیة العربیة في ضوء مناهج البحث اللساني، ص: ینظر -1
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هذه الطریقة في الشرح مفید من الناحیة التعلیمیة للطالب المتعلم، إّال أنها تبقى إّن استعمال 
التعرف على معنى كلمة إذ أّن اإلشكال حینما یرید الطالب غامضة في بعض األحیان، 

ه و  فیجدها مشروحة بضّدها ونقیضها في المعنى ال یعرف ما المقصود بذلك النقیض أو لكنّ
إلى معرفة معنى الضّد حتى یتمكن من معرفة معنى الكلمة المراد الضّد، وبالتالي یحتاج 

  .للمتعلمینوهذا األمر یتوقف على القدرات الشخصیة . شرحها
  :طریقة الشرح بالسیاق/ ج

إذا كانت الطریقتان السابقتان تعتمدان على تجرید الكلمة ثمّ شرحها، فإّن طریقة الشرح 
) فیرث(ولهذا یرى بالسیاق تعتمد على شرح الكلمات انطالقا من ذكر سیاقاتها واستعماالتها، 

إّن ، 1 ".أّن معنى الكلمة ال ینكشف إّال من خالل تسییقها أي وضعها في سیاقات مختلفة" 
 الكلمات حسب استخدامها في السیاقي معانبالسیاق تعمل على تحدید  الشرحطریقة 

  .وبالتالي تتعدد معاني الكلمة كلما تغیر السیاق

ذا تتبعنا استعمال هذه الطریقة في معجم الطالب، فنجد صاحب المعجم قد استعمله في  اوإ
  :ومن أمثلة ذلك نجد. كثیر من الحاالت، خاصة في الكلمات التي تتعدد استعماالتها

ت التي وردت فیها، فجاءت بمعنى    یورد لها عّدة معاٍن من خالل السیاقا :2ىتَ أَ  مادة -1
 )أتى على الشيء(في السیاق ) علیهقضى (، وبمعنى )أتى الشيء(في السیاق) فعل وأنجز(

أتى ( في السیاق) مرّ به(، وبمعنى )أتى علیه الدهر(في السیاق ) أماته وأهلكه(وبمعنى 
  ). علیه العید

                                                             
   .132:عمر، صناعة المعجم الحدیث، ص أحمد مختار -1
   .05:معجم الطالب، ص -2
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) هنّي (، وبمعنى )غنیمة باردة(في السیاق ) سهلة المنال(جاءت بمعنى : 1دالبارِ  مادة -2
    ، وبمعنى   )ِحَجج باردة( في السیاق ) غیر مقنعة( ، وبمعنى )عیش بارد( في السیاق 

  ).حدیث بارد(في السیاق ) َسِمج َغثّ ( 

غى مادة -3 مه(، وبمعنى )اكمبغى الح(في السیاق) ابتعد عن الحق(جاءت بمعنى :2بَ َل ) َظ
   ، وبمعنى)بغت الغیوم(في السیاق) مطرها اشتدّ (وبمعنى ،)بغى على الضعیف(في السیاق

  ).بغت المرأة( في السیاق ) زنت(

ب علیه(جاءت بمعنى  :3فَ قِ ثَ  مادة -4 ه( ، وبمعنى )ثقفه( في السیاق ) تغّل في ) فَِهمَ
   ).ثقفه بالرمح( في السیاق ) طعنه(، وبمعنى )ثَِقَف الكالم( السیاق 

) اتسع( ، وبمعنى )ذرب النصل(في السیاق ) صار حاداً ( جاءت بمعنى  :4 َذِرَب  مادة -5
  ).ذرب اللسان( في السیاق ) فصیحاصار طلیقا ( ، وبمعنى )ذرب الجرح( في السیاق 

، وبمعنى  )ضرب في األرض(لسیاق في ا) خرج وسافر(جاءت بمعنى : 5 برَ َض مادة  -6
د(ي السیاق ف) أصابه( رْ  )یمةضرب المنّصة أو الخ(في السیاق ) أقامها(، وبمعنى)ضربه البَ

یََّن (، وبمعنى)ضرب موعداً (في السیاق ) عیّن(وبمعنى  له ضرب (في السیاق) أشار وبَ
في السیاق   ) جعلها عاجزة(، وبمعنى)ضرب النقود(في السیاق) طبع وَسكَّ (، وبمعنى)المثل

  ).ضرب البصیرة(

إّن طریقة الشرح بالسیاق كما الحظنا من خالل هذه األمثلة تساعد على تحدید التصاحبات 
ر سیاق الكالم، وتبرز أهمیة ر على معناها كلما تغیّ اللغویة للكلمة الواحدة، وما یطرأ من تغیّ 

ها تمكنهم من فهم معاني  الكلمات من خالل تحلیل هذه الطریقة بالنسبة للطالب في أنّ
                                                             

   .39:معجم الطالب، ص -1
   .50:المصدر نفسه، ص -2
   .77: المصدر نفسه، ص -3
   . 200:المصدر نفسه، ص -4
  .348:المصدر نفسه، ص -5
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ة استخراج المعنى المقصودلسیاقات اللغویةا ها تسمح للطالب والمتعلمی .، ومن ثمّ ن كما أنّ
ها تفیدهم في نشاطات التعبیر الكتابي والشفهيبمعرف   .ة مختلف استخدامات الكلمة، كما أنّ

  :العناصر التكوینیةطریقة الشرح بتحدید / د

من ضمن الطرق المعتمدة في الشرح  العناصر التكوینیةتعّد طریقة الشرح بتحدید 
ة، وتقوم هذه الحدیث یة الحقول الداللیة، وقد اعتمدت هذه الطریقة على نظر الحدیث المعجمي

التي والخصائص ة للفظ المراد شرحه كذكر نوعه وجنسه الطریقة على  ذكر الصفات الممیز 
قد اعتمدت و . 1 ، وهذه الطریقة أقرب إلى التحدید المنطقي منها إلى التحدید اللغويتمیزه

   .المعاجم الحدیثة على هاته الطریقة في التعریف بالكلمات وشرحها

ذا نظرنا في  نجد یوسف شكري قد استعمل هذه الطریقة في  ،الذي بین أیدینامعجم الوإ
ق بتعریف النباتات والحیوانات الخ، حیث كان یلجأ إلى ذكر ...عّدة حاالت خاّصة ما تعّل

على سبیل الذكر ال  وباإلمكان أن نوضح هذا باألمثلة التالیة. الجنس والنوع وبعض ممیزاته
  :الحصر

وساأل -1 ُن ُ ه  :2 ِبنوس، واآلب  كالعنب، وأوراقه كأوراق الصنوبر شجر عظیم ثمرهویعرفّه بأنّ
  .ه بدأ بذكر النوع، ثمّ ذكر مواصفات ثماره وأوراقه وخشبهفنالحظ أنّ . وخشبه أسود صلب

ه حیوان بحري له ثماني أرجل یضرب به المثل في شّدة التمسك ویعرفّه  :3 بوططُ خْ األُ  -2 بأنّ
ه ذكر الجنس ثمّ النوع ثم ذكر مواصفاته، ثمّ أهم میزة تمیزه عن باقي . یمسكهبما  فنالحظ أنّ

  .الحیوانات البحریة األخرى

                                                             
وابن حویلي األخضر میدني، المعجمیة العربیة في . 126:أحمد مختار عمر، صناعة المعجم الحدیث، ص: ینظر -1

   .  178:ضوء مناهج البحث اللساني، ص
  .05:معجم الطالب، ص -2
   .09:المصدر نفسه، ص -3
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ه مرض یصیب الناس والمزروعات، ویتحول معه اللون : 1اإلرقان والیرقان -3 فه بأنّ ویعرّ
هذا المرض ذكر الفئة التي تتعرض لإلصابة ب بدأ بذكر الجنس ثمّ . إلى أصفر أو أسود

في أو السواد ، ثمّ أورد عالمة من عالمات هذا المرض وهي االصفرار )اإلنسان والنبات(
  .اللون

ة باسم الحنبالس :2اآلس -4 حیث ذكر . وهي نبتة من نوع الریاحین، ویعرف عند العامّ
  .الجنس ثمّ النوع ثمّ التسمیة العامیة لهذه النبتة

ه نبات :3الباذنجان -5 فه بأنّ ذكر . مستطیل الثمر أو مستدیره، یؤكل مطبوخًا أو مقلیاً  ویعرّ
  .الجنس ثمّ مواصفاته وخصائصه

َجع -6 ه طائر مائي طویل المنقار، عریضه، وله حویصلة في مؤخرة  :4البَ ویعرفه بأنّ
  .النوع ثمّ ذكر بعض مواصفاتهبدأ بذكر . منقاره

ه حیوان برمائي مفترس من  :5احمَس التِّ  -7 فه بأنّ  لزواحف، كبیر الجسم، طویل الّذیلاویعرّ
ه بدأ بذكر الجنس ثم . قصیر القوائم، واسع الفم، وجسمه مغّطى بحراشف قاسیة فنالحظ أنّ

  .النوع ثم عّدد بعض مواصفاته وخصائصه

دةً  طریقةً  العناصر التكوینیةرح بتحدید طریقة الش إّن   بالنسبة للمعاجم الموجهة للطالب  جیّ
وتساعدهم من عّدة فهي مفیدة لهم ه األمثلة في معجم الطّالب، كم رأینا من خالل هذ

عن اللفظ  لّدالةشرط أن یقّدم فیها المعجمي القدر الكافي من المعلومات انواحي، وذلك 
ّال بقي الشرح ناقصاً  عددًا من الحاالت في معجم الطالب وقد سّجلنا . ومبتوراً  المشروح، وإ

                                                             
   .13:المصدر نفسه، ص -1
   .26:المصدر نفسه، ص -2
   . 31:المصدر نفسه، ص -3
   . 33: المصدر نفسه، ص -4
   .71:المصدر نفسه، ص -5
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ف، ومن تلك الحاالت  التكوینیةبالعناصر التي یكون فیها الشرح  قاصرًا عن التعریف بالمعرّ
  :نذكر

ولم یورد أي كالم عن هذا الطائر وهو ما . حیث یكتفي بقوله نوع من النسور :1وقاألنُ  /أ
ه طائر األنوق   .یبقیه مبهمًا أمام الطالب ویجعله یتصور كل نسر على أنّ

فه بقوله نوع من الّسمك :2لیسقَ األنْ / ب  نلحظه على هذا التعریف هو الغموضإّن ما . یعرّ
فالطالب سیطلق على كل سمكة یراها األنقلیس ما دام ال یعرف مواصفات هذه السمكة 

  .وهنا یكون المعجم قد أخّل بوظیفته األساسیة وهي إزالة الغموض. وخصائصها

زَّة/ ج زَّة والوَ فه بقوله طائر  :3اِإلوَ ولم یذكر أي من مواصفات أو خصائص هذا . مائيیعرّ
  .أمام قارئه من توفر ذلك، وهو ما یبقي هذا التعریف غامضًا وناقصاً الطائر بالرغم 

فه بقوله نوع من الثعالب :4ابن آوى/ د وهو  حیوانولم یورد أي صفة أو خاصیة لهذا ال. یعرّ
ه حیوان برّي . ما یوقع الطالب في الخلط بین الثعلب و ابن آوى وكان بإمكانه أن یقول بأنّ

  .مفترس ویذكر الفرق بینه وبین الثعلب من حیث الشكل والمواصفات األخرى

وب /ه دون أن یذكر أي مواصفات . یكتفي بقوله هو شجر من فصیلة الصنوبریات :5التَّـــــُن
  .وهو ما یجعل التعریف غامضاً  مواصفات أخرى لهذه الشجرة،

ه نوع من الطیور :6 محِ مْ الحِ / و ، حیث یقول بأنّ نوع من / ونلحظ في تعریفه لهذه الكلمة خلطًا
هذا التعریف سیقع في حیرة من أمره هل  إّن الطالب لما یقرأ. نبات خشن األوراق /قبَ من الَح 

راد مثل هذه التعریفات والشروح في یعتبر الحمحم طائرًا أم نباتًا أم نوعا من الَحبَق؟ إّن إی
                                                             

   .24:معجم الطالب، ص -1
   .24:المصدر نفسه، ص -2
   .25: المصدر نفسه، ص -3
   .27:المصدر نفسه، ص -4
   .71:المصدر نفسه، ص -5
   .140:المصدر نفسه، ص -6
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كما أّن كلمة . أمر من شأنه أن یربك الطالب ویخلط علیه األمورفي آن واحد معجم طالبي 
عدم ورود أي صفات أو الحبق هي في حّد ذاتها تحتاج إلى شرح، ِضْف إلى ذلك 

  .ن یضبط شرحه بكل دقّة وتركیزأیوسف شكري  وكان على .محِ مْ خصائص عن الحِ 

عملها یوسف شكري في وعلى العموم فإّن ما یمكن قوله عن طرق الشرح والتفسیر التي است
ع في الشرح، فالتمیزة معجمه هو  وتقتضیه طبیعتها وما شرح كّل مادة حسبما تستلزمه نوّ

أّن یوسف شكري في الغالب یمیل إلى التسهیل والتبسیط في الشرح ، كما یناسبها من طریقة
حتى یسهل  التي سجلناها والتي تتطلب إعادة النظر فیها وتصحیحهاعدا بعض الحاالت 

                                  .فهم معانیها أمام الطالب والمتعلمین
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  :الشواهد المستعملة في معجم الطالب -2
صوریة، وذلك لما المعاجم الطالبیة سواءً أكانت لغویة أو  مهمًا فيتأخذ الشواهد حیزًا 

برازه  بشكل واضٍح حتى یفهمه الطالب بسهولة، كما تكتسیه من أهمیة في تجلیة المعنى وإ
  .تمثل دعمًا للمعلومات المقّدمة حول اللفظ المشروح واثبات وجوده في اللغة

ذا تتبعنا الشواهد المستعملة في معجم    :الطالب فنجدها جاءت على النحو التاليوإ

  :الشواهد التوضیحیة اللغویة) أ

یوِل للشواهد التوضیحیة أّن یوسف شكري لم إّن المالحظ على معجم الطالب هو 
القرآنیة أو  الشواهد أهمیة كبیرة، حتى أّن معجم الطالب لم یرد فیه أي شاهد من اللغویة

، وعلى الرغم من هذا فقد أحصینا مجموعة من الشواهد بلغ النبویة أو الشعریةحادیث األ
في  ل واألقوال المأثورة التي وردتبعض األمثا تتمثل فيو  اهدا،ش) 15(عشر خمسةعددها 

  :التالي  الجدولهو مبین في كما صفحات المعجم، 

  الصفحة   ادة اللغویةالم  شاهـــــــــــــــــــــــــــــــدال

ِفه بِظْلِفهَكالباِحِث عْن    33  بََحثَ   َحتْ

ِسرُ  نْ أرِضنا تَْستَ َغاَث ِب ُ ِغثَ   إنَّ الب   49  بَ

فَهُ  ٍر ما َجَدعَ قَِصیرٌ َأنْ َ   َألمْ   88  َجَدع

حیناً  ًة وال أرى َط ُ َجْعَجعَ ع   96  َجْعَجعَ   أْسمَ

لِ  اِب ُل بالنّ لَ   اختلط الحاِب   113  َحبَ

ْأَي لِحاِقنٍ    135  َحقََن   ال رَ

ِعدة بیت  ُة رأس كّل َدواءالمَ یَ ى  الدَّاء والِحمْ   143  َحمَ

َب أْخماسًا ألسداسٍ  َس   َضرَ   264/ 170  َخمَ
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بَى ُل الزُّ غَ السَّیْ َل ة  بَ یَ بْ   242  الزُّ

ٍة فالّسكوت من َذَهب   274  َسَكَت   إذا كان الكالمُ ِمْن ِفضَّ

قُوب قوب  مواعید ُعرْ رْ   389  العُ

ا ِف الفَرَ ِد في َجوْ یْ   445  الفَراء  كّل الصَّ

وَّة ُ ب ُ ة ولكّل سیف ن وَ   505  َكبا  لكّل جواد َكبْ

ل َق الَجمَ وَ نْ قَ   اْستَ وَّ   612  نَ

  

ها جاءت إلثبات وجودفي الجدول  إّن هاته الشواهد المذكورة المواد اللغویة التي  كّل
ها مستعملة في اللغة العربیة، ضمنهاجاءت  كما نلحظ أّن یوسف شكري غالبا ما یتبع ، وأنّ

أسمع (فمثال في الشاهد . ه المثل أو القولالمضرب الذي یضرب فی وأالمقام الشاهد ب
وفي . یضرب هذا المثل للذي یعد وال یفي، وللثرثار بدون فائدة) جعجعة وال أرى طحینا

یذكر المقام الذي یقال فیه هذا المثل وهو حین تبلغ األمور درجة ) بلغ السیل الّزبى( الشاهد 
رجل یضرب به  اسمعرقوب هو یذكر بأّن ) مواعید عرقوب( وفي الشاهد  .عقیدكبیرة من الت

  .المثل في التسویف والمواعید الكاذبة

من أجل إثبات وجود لشواهد القرآنیة أو الشعریة الستعمال اإّن عدم لجوء یوسف شكري 
المتعلمین قد و یرجع سببه إلى أّن الطالب  العربیة األلفاظ والكلمات التي أوردها في اللغة

إلى فئة المتعلمین في موّجه معجمه هذا  فهم تلك الشواهد خاصة وأّن یجدون صعوبة في 
المرحلتین اإلعدادیة والمتوسطة وبالتالي هم في حاجة إلى امتالك قدرات لغویة عالیة حتى 

ة في االختصار وعدم اإلطالولذلك كثیرًا ما نجده ینزع إلى . یتمكنوا من فهم مثل تلك الشواهد
  . الشرح وذلك لتجنب الخروج عن المعنى الحقیقي للكلمة
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قرآنیة أو أحادیث أو أبیات شعریة إلى غیر ذلك، إّال أّن وبالرغم من عدم توظیف شواهَد 
بارات وجمل وأمثلة لغویة من تألیفه یوسف شكري نجده في بعض الحاالت یقوم بصیاغة ع

ومن بین تلك األمثلة . بیین استعماالتهاوتوتوضیح معناها من أجل إثبات وجود الكلمة 
  :نذكر

غَ  -  َل فَكِّر كالِكبار: وتعني نََضَج، فیورد لهذا المعنى أمثلة فیقول :1مادة بَ ُ دَأ ی غَ زیٌد، وبَ َل  .بَ
غُ الِعنَُب في فصل الّصیف .أي نضج ُل بْ  .أي ینضج .ویَ

 .هالدِ بِ  خومَ تُ  يُّ ندِ الُج  ُس حرُ یَ  :فیقول وتعني الَحّد، یورد مثاال :2ْخمتَّ ال مادة - 
بـَّطَ مادة  -  عبة : وتعني أعاق وأخرّ وأضعف، یورد مثاًال فیقول: 3 َث لم تُثَبِّط األرُض الصَّ

 .لم تضعفه: ِهمََّة العامِل، أي
َجرَ مادة  -  َت، ویورد لها مثالین فیقول :4َجرْ َجرَ الماء في الحلق، أي أعطى : وتعني َصوَّ َجرْ

 ، َجرَ الِهرُّ أو أعطى صوتًا  .ردََّد صوتًا في حلقه: الكلب أو الجملَجرْ

ة والصیغ والعبارات یضاح معاني الكلمات  إّن اعتماد یوسف شكري على األمثلة الحیّ لتبیین وإ
دة وقریبة من الطالب من حیث الواقع واالستعمال، إّال أّن هذا ال ط فردات تبقىوالم ریقة جیّ

إلى  وأقوال وأمثال آیات قرآنیة وأشعارمن  عماله للشواهد التوضیحیة الجاهزةاستیبرر عدم 
ها ، فهناك عّدة ألفاظ في المعجم هذا الحدّ  تحتاج إلى استشهادات حتى یفهمها نرى بأنّ
   .استعماالتهامعانیها ویعرف ویدرك  الطالب

  

  

                                                             
  .53:معجم الطالب، ص -1
  .67:المصدر نفسه، ص -2
  . 76:المصدر نفسه، ص -3
  .90:المصدر نفسه، ص -4
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  :الشواهد التوضیحیة الصوریة) ب

یضاحه، مما قد تعجز أحیانًا الشروح والتفسیرات و  الشواهد اللغویة عن إبراز المعنى وإ
برازه للطالب، وهذه  یجعل المعجمي یلجأ إلى استعمال طریقة أخرى من أجل توضیحه وإ

مما ال شّك فیه أّن " ، و )الشواهد الصوریة(الطریقة هي استعمال الصور أو ما یسمى 
ن أّن شكل شيء ما تساعد القارئ على تصور معنى الكلمة بدقة ومهما قیل م الصورة

ذا كانت الشواهد اللغویة لم تحظ باهتمام و  .1."معروف فإّن المعنى یزداد دقة بإیراد الصورة إ
الطالب، حیث  معجمالشواهد الصوریة أخذت نصیبا في كبیر من طرف یوسف شكري، فإّن 

ر ضمّ المعجم ثماٍن وثالثین لوحة مصورة، وتنوعت هذه اللوحات مابین صور لفواكه وخضا
وحشرات وطیور وحیوانات ونباتات، وصور لسیارات وشاحنات وآلیات مختلفة وأدوات 

ات وقد توزعت اللوحات المصورة . الخ...صناعیة ومخترعات عصریة، وصور لخرائط القارّ
كل حرف لوحة  على مختلف صفحات المعجم حیث كان یوسف شكري یضع في نهایة

رد جمیع المواد اللغویة الواردة تحت حرف األلف ه من سمصورة، مثلما هو الحال عند انتهائ
یضع لوحة مصورة للفواكه وأخرى للخضار، ویضع لوحتین مصورتین لمختلف الطیور بعد 

  .وهكذا یفعل مع باقي الحروف انتهاءه من سرد المواد اللغویة الواردة تحت حرف الثاء

ذا تأملنا في الشواهد الصوریة المستخدمة في معجم الطالب،  فیمكننا أن نسّجل علیها وإ
  :المالحظات التالیة

ه هناك صور / 1 إّن طریقة وضع اللوحات المصورة لم تتم بطریقة علمیة ومنهجیة، حیث أنّ
ال عالقة لها بالمواد اللغویة الواردة تحت الحرف، ومثال ذلك نجد صورة لفاكهة التفاح 

، أو أن نجد لوحة مصورة ال في اللوحة المصورة الواردة بعد حرف األلفوالموز والعنب 

                                                             
محمد أحمد أبو الفرج، المعاجم اللغویة في ضوء دراسات علم اللغة الحدیث، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر،  -1

    .126:م، ص1966لبنان، دط،  – بیروت



 معجم الطّالب دراسة وصفیة تحلیلیة                                        الفصل الثاني
 

116 

ایات( في اللوحات المصورة ألعالملها من مواد لغویة كما هو الحال عالقة لها بما قب  )الرّ
  .بعد حرف الباءبعض البلدان والدول 

ما یشكل ما یبقیها غیر معروفة ومبهمة و  عدم وضع التسمیات تحت الصور، وهو/ 2
  .للتعرف علیها صعوبة وعائقا أمام الطالب

عدم استعمال ألوان الطیف في طباعة اللوحات المصورة، حیث جاءت كلُّ اللوحات / 3
وعدم تأثیرها على  باللون األبیض واألسود وهو ما ینقص من قیمتها ودورها داخل المعجم

جمیع إمكانیات الطباعة  ولفت انتباهه بالرغم من حداثة عهد طبع هذا المعجم وتوفر الطالب
  .باأللوان

ه قّدم للوحات المصورة الموضوعة لخرائط القارات إّن ا/ 4 جاءت غامضة ومبهمة وذلك ألنّ
اء ، فما الفائدة من وضع خریطة جرداء من ال یمكن للطالب أن یستفید منها خرائط صمّ

وضعها بدون ألوان وهو ما یقلل من أثرها وقیمتها أسماء األماكن والمناطق، ضف إلى ذلك 
  .داخل المعجم 

هو غیاب الهدف إّن ما یالحظ على الشواهد الصوریة المستخدمة في معجم الطالب / 5
التعلیمي منها، فبدل أن تكون وسائل مساعدة على الفهم واإلیضاح بالنسبة للطلبة 
. والمتعلمین، شّكلت في كثیر من األحیان صعوبة لهم إلى درجة عدم فهمها وعسر تفسیرها

لبعض الشواهد الصوریة في معجم  نماذَج قّدمناها نأخذ هذه المالحظات التي ولنوضح 
                    :الطالب
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   :النموذج األول - 

  

  
  29ص  )1(اللوحة المصورة رقم

ها غیاب األلوان هذه اللوحة تنقصها عّدة أمورمن خالل هذه اللوحة المصورة نلحظ بأّن  ، أوّل
وهو ما یجعل بعض الصور متشابهة فیما بینها مما یوقع الطالب في الخطأ والخلط بین 

في المعجم الطالبي صور األشیاء، وهذا أمر یتنافى مع شروط استعمال الشواهد الصوریة 
یؤثر في كما أّن إیراد الصور بهذا الشكل ال یلفت انتباه الطالب وال . رناها سابقاً التي ذك
 )تفاحة(ضع تحت صورة التفاح كلمة وثانیها عدم تقیید الصور بمسمیاتها كأن ی. نفسیته
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وذلك تجنبا لوقوع الطالب في  ،وهكذا مع باقي الصور) برتقالة(وتحت صورة البرتقال كلمة 
   .أي لبس أو خلط بین صورة وصورة أخرى

  :النموذج الثاني - 

  
  343:ص) 02(اللوحة المصورة رقم

، فإننا ال نجد شیئا یدل على یسلنداإإذا نظرنا في هذه اللوحة التي تمثل قارة أوروبا وجزیرة 
ها قارة أوروبا وجزیرة إیسلندا عدا العنوان المكتوب في أعلى اللوحة ما : وهنا نتساءل. أنّ

الغرض من وجود مثل هذه الخریطة في معجم الطالب؟ إّن إیراد خریطة صماء بهذا الشكل 
ه بدل أن تساعد هذه الصورة الطالب على معرفة في مع جم طالبي ال فائدة منه، وذلك ألنّ

، وكأّن الطالب یعرف أسماء الدول في أسماء الدول والبلدان زادت ا بهامًا ألمر غموضًا وإ



 معجم الطّالب دراسة وصفیة تحلیلیة                                        الفصل الثاني
 

119 

إّن هذا الشاهد الصوري . القارة األوروبیة، هذا باإلضافة إلى عدم استخدام األلوان فیها
  .لیه بالسلب وذلك النعدام الفائدة منهنستطیع أن نحكم ع

      :النموذج الثالث - 

 
  63:ص) 03(اللوحة المصورة رقم

ل شيء یتبادر إلى أذهاننا عند رؤیة هذه الصورة هو ما محل هذه الصورة في معجم : إّن أوّ
؟ صحیح أّن هذه الصورة تمثل صور الطالب بهذا الشكل أو باألحرى ما الغایة من وجودها

دول مختلفة، لكن هل الطریقة التي وردت بها صحیحة من الناحیة المنهجیة؟ وهل أعالم 
؛ وذلك بسبب انعدام األلوان تتوافق مع معجم طالبي كالذي بین أیدینا؟ أكید بأّن اإلجابة كالّ 

ال یمكن في أّي حال الصورة إّن هذه . وغیاب أسماء الدول تحت كّل علمالممیزة لكل علم 
  .حقق الهدف المنشود منها وال ینتفع منها الطالبمن األحوال أن ت
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هد الصوریة إّن ما نخلص إلیه من خالل النماذج الثالثة هو عدم التوظیف الجید للشوا
ها مفرغة من القیمة التعلیمیة التي وجدت من أجلها في معجم الطالب، ، وهذا بسبب كما أنّ

الطالب، والنقائص التي تظهر غموضها وصعوبة تفسیرها في بعض األحیان من طرف 
كما  .علیها من الناحیة المنهجیة الخاصة باستعمال الشواهد الصوریة في المعاجم الطالبیة

أّن باإلضافة إلى . فجاءت متفرقة أّن هاته الشواهد لم توضع مقرونة باأللفاظ الّدالة علیها
كثر كأسماء فأ إلى شواهد صوریة حتى تتضح أكثروكلمات بحاجة هناك عدة ألفاظ 

   . )الخ...بالَّ الكُ  -القیتارة ( واآلالت ...)القنفد –السلحفاة ( الحیوانات
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  البـــــات المقّدمة في معجم الطــالمعلوممستوى : المبحث الثالث
یقّدم المعجم الطالبي عّدة معلومات بغض النظر عن الغرض الرئیسي الذي وجد من 

ویختلف حجم هذه مرفقة بمعانیها ودالالتها، أجله وهو ضم مجموعة من المفردات 
والمعلومات التي . الذي هو موجود فیهالمعلومات بحسب طبیعة المتعلم والمستوى الدراسي 

من  بجمیع مستویاتهانتكلم عنها هنا في المعجم الطالبي هي تلك المعلومات اللغویة 
والمعلومات  معلومات نحویة وصرفیة،معلومات إمالئیة كتابیة ومعلومات صوتیة نطقیة و 

  .خر المعجموالمعلومات الموسوعیة، باإلضافة إلى المالحق التي تضاف في آ الداللیة
ذا تتبعنا المعلومات المقّدمة في معجم الطالب، فنجد صاحبه قد أعطى أهمیة كبیرة  وإ

و ویمكننا أن نبیّن نوعیة هذه المعلومات وقیمتها التعلیمیة على النح. لمثل هذه المعلومات
  :التالي

  ):الكتابیة(المعلومات اإلمالئیة مستوى  -1
المعلومات الكتابیة حیث بیّن یوسف شكري من اشتمل معجم الطالب على بعض 

خاللها كیفیة كتابة بعض الكلمات، ویهدف بذلك إلى إرشاد الطالب والمتعلمین إلى الطریقة 
واألفضل كتابة إذن بالنون :" ومن أمثلة ذلك قوله. الصحیحة التي تكتب بها تلك الكلمات

ة بالنسبة للطلبة ، فنالحظ أّن 1."بالتنوین عندما ال تنصبعندما تنصب، و  هذه المعلومة مهمّ
وخاصة المبتدئین منهم والذین هم في المرحلة المتوسطة، وهذا حتى یعرفوا متى تكتب إذن 

 ومن المعلومات الكتابیة أیضًا قوله في شرحه لحرف النداء للبعید. بالنون ومتى تكتب بدونها
ا(  ا: فتكتب 2.وقد تستبدل همزتها بالهاء): " َأیَ   . لیهما صحیحوك. َهیَ

تطرق فیه إلى معلومات كما قام یوسف شكري بوضع ملحٍق إمالئي في معجمه هذا، حیث 
كیفیة كتابة األلف والهمزة والتاء، ولعل تركیزه على الكیفیة التي تكتب بها هذه إمالئیة تخّص 

                                                             
  .11: معجم الطالب، ص -1

  . 27:المصدر نفسه، ص 2-
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في األحرف الثالثة في مختلف المواضع من الكلمات عائد سببه إلى كثرة أخطاء المتعلمین 
كیفیة التعامل مع هذه الحروف بالذات، فكثیرًا ما یخطأ الطلبة والمتعلمون في كتابة األلف 

لذلك فقد عمل صاحب المعجم على تبیین مختلف و . أو الهمزة أو التاء في عّدة كلمات
مدودة حیث بیّن متى تكتب األلف طویلة أو م. األشكال التي تكتب علیها الحروف المذكورة

ن أنواع الهمزة وصور كتابتها في . قصورة والحاالت التي تحذف فیهاومتى تكتب م كما بیّ
مختلف المواضع من الكلمات، ومواضع كتابة التاء مبسوطة أي مفتوحة ومواضع كتابتها 

  :تالیةویمكن توضیح ما قلناه من خالل األمثلة ال. مربوطة

ها الحاالت التي تكتب فیها األلف طویلة یذكر من :1كتابة األلف/أ إذا جاءت في وسط ، أنّ
، مثل  ما، ال( :في أواخر الحروف، نحوو  .باع، فداك: الكلمة، سواء أكانت أصًال أم عرضًا

 وفي األسماء األعجمیة. )إلى، بلى، حتى، على( :ما عدا أربعة أحرف وهي) لوال، كالّ 
 موسى، بُخارى، ِكسرى، عیسى: ة هيعدا خمس، ما)فرنسا، إیطالیا، طنطا، لوقا:( نحو
 .إلى غیر ذلك من الحاالت األخرى. متى

 أنّى( األسماء المبنیة التالیة  في: ویذكر من بین الحاالت التي تكتب فیها األلف مقصورة
 رمى: یة التي أصل ألفها یاء، نحووفي األفعال الثالثیة الماض).  متى، لدى، األُلى، أولى

دى: األسماء الثالثیة إذا كانت منقلبة عن یاء، نحو وفي. بكى، مشى ُ   2.فتى، الهوى، اله

االسم الثالثي الساكن  :مفتوحة ومنهایها التي تكتب ف المواضعفیها ذكر و  :كتابة التاء/ ب
االسم المنتهي بتاء . بیت، بنت، موت، توت، لفت: الوسط المنتهي بتاء غیر زائدة، نحو

إلى غیر ذلك من . بیروت، كبریت، عنكبوت، عفریت: قبلها واو أو یاء ساكنتان، نحو
وتكتب مربوطة في حالة نهایة االسم المفرد المؤنث غیر الثالثي . الحاالت التي ذكرها
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ة، شجرة، قافلة، مباراة: لساكن الوسط، نحوا وفي نهایة جمع التكسیر الذي ال ینتهي . حریّ
ة: مفرده بتاء منبسطة، نحو   1.أباة، قضاة، سعاة، مارّ

إّن إیراد مثل هذه المعلومات اإلمالئیة في معجم الطالب ووضعها بین یدي المتعلم أمر 
حت تقدمه المعجمیة الحدیثة  من معلومات إیجابي وبالغ األهمیة، وذلك بالنظر إلى ما أصب

فوجود مثل هاته . إضافیة إلى المتعلمین بغّض النظر عن الوظیفة األساسیة للمعجم الطالبي
ه فائدة علمیة بالنسبة للطالب والمتعلمین فهي تجنبهم  المعلومات في معجم الطالب أكید بأنّ

بة في وقتنا الحالي، وهو أمر یحسب شائعة كثیرًا في أوساط الطلالوقوع في أخطاء إمالئیة 
نه لمثل هذه األمور كونه مارس التعلیم في مختلف أطواره   .لیوسف شكري  وعلى تفّط

  ): النطقیة( المعلومات الصوتیة مستوى  -2

ها أي معجم طالبي، حیث  كنا قد تحدثنا عن المعلومات الصوتیة التي ینبغي أن یضمّ
أبرز مشكل یواجهه الطالب  المبتدئین منهم، ویعدّ للطلبة خاصة وضحنا أهمیة ذلك بالنسبة 

لقد عملت المعاجم الحدیثة على  .یة نطق الكلمات نطقا صحیحاً من هذا الجانب هو كیف
ابتكار طرق جدیدة بغیة تمكین المتعلمین من قراءة الكلمات قراءة صحیحة ونطقها نطقا 

یل التام للكلمات، أي وضع الحركات فوق ل أشهر هذه الطرق هي طریقة التشكولع. سلیماً 
وقد اعتمدت هذه الطریقة في أغلب المعاجم الحدیثة نظرًا لسهولتها وتناسبها مع . الحروف

لَ الطالب، فا شكَّ   .ة لن تواجهه صعوبة في قراءتهالطالب عندما یجد الكلمة مُ

ذا تتبعنا هذا النوع من المعلومات في معجم الطالب، فیمكننا ال قول بأّن یوسف شكري لم وإ
، وبذلك فقد اعتمد طریقة التشكیل في جّل مواد معجمه. الحدیثةالمعاجم طریقة یخرج عن 

هو یجنّب الطالب القارئ لمعجمه مشقّة قراءة الكلمات قراءة صحیحة، وما على الطالب 
ةسوى أن یقرأ الكلمات كما هي  َل في  وتتمثل الكلمات التي یصعب على الطالب قراءتها .مشكَّ
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الكلمات القدیمة التي لم تعد مستعملة أو شائعة بحكم عدم تداولها، كما تتمثل أیضًا في 
یوسف شكري حیث قام  ،المصطلحات العلمیة الحدیثة وأسماء األجهزة والمخترعات الجدیدة

َدعالسَّبَ : ثلم بضبطها بالحركات كي ال یعسر على الطالب قراءتها یْ ر، السُّمَ تَى، الِهَزبْ  نْ
ثَِمي، یْ ْحَصحان، العَ َدد الصَّ الخ، فنالحظ أّن هذه الكلمات التي وردت في معجم ...القَرْ

 وهذا ألّن مثل هذه الكلمات لو وضعت بدون تشكیل فإّن  الطالب جاءت مضبوطة بالحركات
وكذلك نفس األمر بالنسبة . الخطأالطالب ال یستطیع قراءتها أو حتى إن قرأها فسیقرأها ب

ُ انْ ورَ ین، األُ جِ ُس كْ األُ : مثل الحدیثةالعلمیة للمصطلحات  ِسیلِینوم، ی نْ ِ ، الجِ الِب  وتینین، البرُ الت
ْ ومِ البارُ  إلى الضبط من الناحیة تحتاج فعال فمثل هاته األلفاظ الحدیثة . الخ...ایَ یتارْ ولِ ر، البرُ ت

  .من نطقها نطقًا صحیحاً الطالب الصوتیة وذلك حتى یتمكن 

كما نجد یوسف شكري یشیر في بعض الكلمات إلى ما ینطق وما ال ینطق، ومثال ذلك في 
، وفي كلمة الواو تكتب في هذه الكلمات وال تنطق 1)، ُأوالِت، ُأولوءِ وَال أُ ( الكلمات التالیة

الظواهر و هذا باإلضافة إلى تعریفه لبعض المصطلحات  .األلف تكتب وال تنطق 2)مائة(
ة واللثغة واللكنة واإلمالة و  ذكره الصوتیة كاإلدغام والترخیم واإلشمام و العنعنة والغمغمة والغنّ

  .لحروف الشجریة والشفهیة والنطعیة والمهموسةل

إّن وجود هذا الكم من المعلومات الصوتیة في معجم الطالب یعد من األمور اإلیجابیة التي 
قد حرصت المعجمیة الحدیثة على تضمینها في المعاجم ف. تحسب لهذا المعجم ولصاحبه

ه من أجل أن ینطق الطالب مفردات لغتهم نطقا صحیحاً . الطالبیة الحدیثة   .وهذا كّل

  :النحویةو  المعلومات الصرفیةمستوى  -3

ضرورة  الصرفیة والنحویةیعّد احتواء المعجم الطالبي على قدر معین من المعلومات 
من الضرورات التي توجبها المعجمیة الحدیثة، وذلك ألهمیة تلك المعلومات بالنسبة 
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ة من المظان التي یجد فیها المتعلم ضالته . للمتعلمین لمعرفة فكثیرًا ما یكون المعجم مظنّ
عدة أمور نحویة وصرفیة، وللتعرف على معاني مختلف الحروف واألدوات ووظائفها النحویة 

  . الخ...لصیغ الصرفیة لبعض الكلماتومعرفة ا

ذا تتبعنا مثل هذه المعلومات في معجم الطالب فإننا نجد صاحبه قد أورد عّدة معلومات  وإ
نجده في كثیر فمن المعلومات الصرفیة ، في معجمه عن األلفاظ التي جاءت ونحویة صرفیة

وصیغة الجمع، أو یذكر الصیغة المفردة للكلمة ثم یتبعها بصیغة المثنى من الحاالت یذكر 
الماضي والمضارع  صیغة المذكر للكلمة ویتبعها بصیغة المؤنث، أو یذكر صیغة الفعل

  :ومن أمثلة ذلك نذكر. الكلمة مشتقاتوالمصدر وبعض 

، ثم  :1)بَحَّ (في كلمة / 1 حُّ بَ حَّ ثم صیغة الفعل المضارع یَ یذكر صیغة الفعل الماضي وهي بَ
حاًحا وبَحاَحًة، ثم یذكر األسماء منه وهي بَ  َحًحا وبَ الرباعي صیغة الفعل یذكر حا وبَ

اء والجمع  ّح والمؤنث بَحَّ ة، ثم الصفة وهي اَألبَ ُحَّ ، ثم یذكر المصدر وهو الب المضاعف َأبَحَّ
ُحٌّ    . ب

َج (في كلمة / 2 ُج، ثم  :2)َخرَ ْخرُ َج، ثم المضارع یَ یذكر الفعل الثالثي الماضي وهو َخرَ
َُخرُِّج ومصدره تَْخریًجاالمصدر الُخروج، ثم یذكر الفعل الرباعي المضاعف َخرََّج ومض  ارعه ی

َج على وزن تفاعل، ثم  ج على وزن أفعل، ثم الفعل الخماسي تَخارَ ثم یذكر الفعل الرباعي َأْخرَ
َج على وزن استفعل، ثم یذكر بعض المشتقات لهذه الكلمة كالصفة الفعل السداسي اْس  تَْخرَ

ج ْخرَ ج الخارج والخارجة، واسم المكان المَ ْخرَ   .والمُ

َ ثم م :3)ِفهَ َس  (في كلمة / 3 ایذكر الفعل الثالثي الماضي َسِفه ً ْسفَهُ ثم مصدره َسْفه  ضارعه یَ
ْسفُهُ  َل ومضارعه یَ مصدره و  ثم یذكر صیغة أخرى للفعل الثالثي وهي َسفُهَ على وزن فَعُ
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َسفِّهُ ومصدرها  ُ ، ومضارعه ی َ اًها، ثم یذكر صیغة الفعل الرباعي المضاعف َسفَّه اَهًة وَسفَ َسفَ
ُسا ا، ثم یذكر صیغة أخرى للفعل الرباعي وهي سافَهَ على وزن فاَعَل، ومضارعه ی ً  ِفهُ تَْسفیه

فاَعل، ثم ، ثم یذكر صیغة الفعل الخماسي تَسافَهَ على وزن تَ ًة َ سافَه یذكر المصدر  ومصدره مُ
األصلي وهو السَّفَه، ثم یذكر بعض من مشتقات هذه الكلمة كالصفة السافه والسَّفیه والجمع 

ة وجمعها سفیهات وُسفَّه وِسفاه َ   . ُسفَهاء وِسفاه والمؤنث َسفیه

ق بالضمائر المنفصلة والمتصلة مثلمات الصرفیة أیضًا كما نجد من المعلو  أنت أنا و : ما تعّل
كما ذكر بعض  الخ،...نحن وهو ویاء المتكلم وتاء المخاطب وهاء الغائب وواو الجماعةو 

ان: األلفاظ التي تكون ممنوعة من الصرف مثل م 3َسقَر ،2، الفَرّ 1ُعثْمَ  .وهو اسم علم لجهنّ
نة مثل وتدل على صیغة اسم فعل  4)َحَذار( :وبعض األلفاظ الدالة على صیغ صرفیة معیّ

ه واحذر لْ  5)َحيَّ (و. أمر بمعنى تنبّ  6)ُدونَكَ (و. وتدل على صیغة اسم فعل أمر بمعنى َعجِّ
ا . وتدل على صیغة اسم فعل أمر بمعنى خذ لملحقین الذین ألحقهما یوسف بالنسبة لأمّ

اشتمل الملحق الخاص  حیثشكري بالمعجم األول في الصرف والثاني في التصریف، 
الفعل الثالثي  فیه معاني أوزان فتناول. ب لغویابالصرف على معلومات هامة تفید الطال

، والمشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول وصیغة المزید بحرف وبحرفین وبثالثة أحرف
بالغة والصفة المشبهة واسم التفضیل واسم الزمان والمكان واسم اآللة وكیفیة اشتقاق كلٍّ الم

ا الملحق الخاص بالتصریف فقد . واحدة منها ف عّدة أنواع من األفعال فیه تصری تناولأمّ
أزمنة الماضي والمضارع واألمر مع تبیین صیغة المبني للمعلوم والمبني للمجهول، فنجد في 

ُرَ كتب، ضرب، فتح، َعلِم، َحِسب( فعل الثالثي الصحیح التصریف   والفعل المضعّف ) ، َكب
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، ملَّ (  ، عضَّ ، َجنَى، نهى( والفعل الناقص ) ردَّ، ضلَّ   والفعل األجوف ) دعا، زها، رِضيَ
، خاف، باع(  والفعل ) وعد، وضع( والفعل المثال) أتى( والفعل المهموز الناقص) المَ

، أراشارك، أك( الرباعي ) اجتاز تزعَّم، تقاضى، تدحرج،( يوالفعل الخماس) د، دحرجرم، أحبَّ
   ).استقبل( والفعل السداسي 

 للطالب والمتعلمین لمعلومات صرفیة مهمة أمر مفیدمعجم الطالب  إّن إیراد صاحب
ما یدّل على الخبرة  فقط،لم یكتفي بذكر شرح الكلمات  فهو وهذا إن دّل على شيء فإنّ

ودرایته بما یحتاجه الطالب إلى هكذا صاحب المعجم التي یمتلكها التعلیمیة الكبیرة 
فها في المعجم  إّن هاته المعلومات الصرفیة . لفائدة الطالب والمتعلمینمعلومات، حیث وّظ

وم في دروس اللغة والقواعد ال شك الموجودة في معجم الطالب والتي یصادفها المتعلم كّل ی
ها تخدم الطالب أیَّمَ خدمة، فتثري رصیده وتكسبه معارف جدیدة   .في أنّ

ا بالنسبة للمعلومات النحویة  لومات والتي تهم الطالب فقد لمسنا وجود عدد معتبر من المعأمّ
معلومة نحویة، حیث ) 183(حصینا حوالي مائة وثالثة وثمانینأاللغوي، وقد في الدرس 

 ، الالم، من، معإلى، الباء، في، عن( حروف الجرّ تعریف ل هذه المعلومات بینتنوعت 
وأدوات االستفهام ) أن، حتى، لن، كي( وذكر وظائفها ومعانیها، وأدوات النصب )الكاف
َن،( ئفها النحویة مثلووظا ْن، َهلْ  ألف االستفهام، أیْ ، كیف، ماذا، ما، مَ ، وحروف الشرط )َكمْ

ْن ( ا، ِإ ّن  ،)و، أو( حروف العطف ومعانیها، و )إَذا، إْذما، أمَّ، إمّ والنواسخ كان وأخواتها وإ
واألسماء الخمسة وأفعال  ،)تحت، فوق، قبل، بعد( ن والمكانوأخواتها، و ظروف الزما

الكلمات اشتمل المعجم على إعراب بعض كما  ،)َب، أوشك، كادَحسِ ( القلوب والمقاربة
  . 2)حمًدا(و ،1)حقًا وحقیقةً (والعبارات مثل كلمة
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ا وطاعةً ( وعبارة كما قام بتعریف . 3)صباَح مساءَ ( ، وعبارة2)أهًال وسهالً ( ، وعبارة1)سمعً
اء، الّسماع،: بعض المفاهیم النحویة مثل نَ   .التمییز، النهي المبتدأ، البدل، الِب

المعلومات النحویة كما رأینا تكتسي أهمیة بالغة بالنسبة للطالب، فهي تعینهم على إّن هذه 
فهم عّدة أمور ومسائل نحویة كانت غامضة بالنسبة لهم، كما تمكنهم من معرفة الوظائف 
النحویة للحروف واألدوات والتغییرات التي تحدثها النواسخ حین تدخل على الجمل إلى غیر 

  .ذات قیمة علمیة كبیرة تخدم الطالب وتفیدهمهاته المعلومات ف .ةویذلك من األمور النح
  :المعلومات الداللیةمستوى  -4

نة یتعّذر علینا في كثیر من األحیان  إال إذا ذكرت في المعجم التعرف على كلمة معیّ
 وجودة بینها وبین الكلمات األخرىالمعلومات الداللیة المتعلقة بها كالعالقات المبعض 

الحقل الداللي المنتمیة إلیه، وبعض الممیزات والخصائص الخاصة استعماالت الكلمة، و و 
  .بالكلمة

ذا نظرنا في المعجم الذي بین أیدینا فیمكننا مالحظة وجود مثل هذه المعلومات  في وإ
لیبیّن معالم تلك األلفاظ أورد یوسف شكري معلومات داللیة مجموعة من األلفاظ، حیث 

وتتمثل هذه األلفاظ في أسماء األیام والشهور والفصول وأسماء . خصائصهاویعرف الطالب 
  :ویمكن توضیح ذلك من خالل األمثلة التالیة .أعضاء جسم اإلنسان

یقع . هو الشهر الثامن من الّسنة الّشمسیة"  :ویذكر المعلومات المتعلقة به فیقول: 4آب - 
فنالحظ من خالل هذا . الخ...ویسمى أیضا أغسطس. 31، وعدد أیامه بین تموز وأیلول

ه قد ذكر المعلومات  المتعلقة بهذا الشهر وهي ترتیبه ضمن أشهر الّسنة الداللیة التعریف أنّ
امه والمسمى األخر له فمن خالل هذه  .الّشمسیة، والشهر الذي قبله وبعده، وعدد أیّ
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لى أّي حقل ینتمي فهو من الشهور وترتیبه آب  المعلومات یمكن للطالب أن یعرف شهر وإ
امه   .الّشمسیة وكم عدد أیّ

أحد فصول الّسنة، الفصل الممطر والبارد من  : "و یذكر معلومات عنه فیقول :1الشتاء - 
 .لفصل وهي البرودة وتهاطل األمطارفنالحظ ذكره ألهم میزة یشتهر بها هذا ا ".الخ...الّسنة

فنا على هذا الفصل، فهي ال توجد في غیره من  فهاته المعلومات الداللیة هي من تعرّ
  .الفصول

ي غّدة تابعة للجهاز الهضمّي، تقع بالقرب من المعدة، وتفرز ه" ویقول فیه  :2لبنكریاسا - 
  ." كَّرهرمون األنسولین الالزم لهضم الّس 

ِعَدة -   الهضمي یصله الطعام من المريء ازهي وعاء من الجه: " و یذكر عنها :3المَ
  ."فیهضمه قبل أن ینتقل إلى األمعاء

 م اإلنسان فذكر موقعهما في الجسمالعضوین من جس لهذیننالحظ هذا التحدید الدقیق  
  .ووظیفتهما التي یقومان بها

م الكلمة أّن المعلومات الداللیة لها دور في إیضاح معالبنستنتج  من خالل هذه األمثلةف
براز ، بل ، معناها وداللتها وإ خاصة وأّن مثل هذا النوع من الكلمات ال یمكن تعریفه لغویًا

  . یتطلب إیراد معلومات داللیة عنها حتى تتّضح ویفهمها الطالب
  :مستوى المعلومات الثقافیة -5
أو أثر أي تلك األلفاظ الّدالة عن حدث یرتبط هذا المستوى باأللفاظ التي جوانب ثقافیة،   

یعّد هذا المستوى " و. الخ...خي أو متعلقة بجانب عقائدي أو استعمال ثقافي محددتاری
ا، إذ یتناول الجوانب الثقافیة المتصلة بالمدخل، كأن یعرض للفظ باعتباره مصطلحا  موسوعیّ
علمیا، أو یشیر إلى ذات موصوفة بأثر تاریخي أو فكري تقتضي الحاجة التربویة توضیح 
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وتعتبر المعلومات الثقافیة في المعجم الطالبي بمثابة . 1"ات علیه معالمه بإعطاء معلوم
  .رصید معرفي یثقّف الطالب به نفسه ویكسبه معلومات إضافیة

ذا تأملنا في معجم الطالب فنلمس ها باألمور وجود مثل هذه المعلومات، ویتعلق جلّ  وإ
اجم أكثر من ثالثمائة أدیب تر لواألماكن باإلضافة إلى ملحق واألعیاد العقائدیة و المذهبیة 

 نة لخرائط العالم والعالم العربيالمالحق الملوّ  یمكن اعتبارمعاصر، كما عربي  وشاعر
والطیور ضمن الخضر والفواكه والحیوانات ، واللوحات الملونة لجسم اإلنسان و وأعالمه

احتساب معلومة ثقافیة بدون ) 94(هذا وقد أحصینا أربعة وتسعین  .المعلومات الثقافیة
  :ویمكن أن نورد مما جاء في معجم الطالب من معلومات ثقافیة ما یلي. المالحق

   :ومنها نذكر :دي والمذهبيیمتعلقة بالجانب العق ألفاظ -أ
ِفّي )یوم القیامة والبعث( ، یوم الحشر)كتاب الشرائع عند الیهود( 2التلمود من كان ( ، الَحنَ

         َأْهُل الذِّمَّة ،)من ال یؤمن بوجود خالق( 3الدَّْهِريُّ والدَّْهِریَّة ،)بي حنیفةعلى مذهب أ
قُّوم )النصارى والیهود الذین یعیشون  في حمى اإلسالم(  شجرة یعتقد بعض المؤمنین ( ، الزَّ

م ى )، یقتات منها أهل الناربوجودها في جهنّ َ تَه نْ ةُ المُ شجرة عن یمین العرش اإللهي ( ، ِسْدرَ
ِكسار)في زعم البعض الفرقة ( ، السُّنِّیَّة )كتاب أخبار الصالحین عند المسیحیین( 4، السِّنْ

ة، )المنتسبة إلى السُّنَّة من المسلمین ئَة )هم جماعة اإلمام علي وأتباعه( الشِّیعَ اِب فئة ( ، الصَّ
دى  )ودیةد الفارسیة والمسیحیة والیهمن عبدة الكواكب، یأخذون عقیدتهم من مجمل العقائ الصَّ

ها تخرج من رأس القتیل(  وِفیَّة )روح القتیل التي كان الجاهلیون یعتقدون أنّ فرقة من ( ، الصُّ
د ة تعطي ( المعتزلة  ،)الّزاهدین یتبع أفرادها طریقة خاّصة في التّعبّ فئة إسالمیة من القدریّ

ا مهما للعقل وِدیَّة ،)دورً ْعمُ بـُّــل الدین بالماء المقّدس (  المَ قَ من أسرار المسیحیة، وهي تَ
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فرقة تقول بأّن اإلنسان حر مسؤول عن أعماله ومحاسب ( القََدِریَّة ،)وبالصالة الخاصة
ةعلیها وح القُُدس ،)، وهي خالف الجبریّ وروح القدس . عند المسیحیین هو األقنوم الثالث( الرّ

 )نام التي كانت تعبد في الجاهلیةمن األص( الالَّت ،)عند المسلمین هو المالك جبریل
  .)حجارة كانت تنصب حول الكعبة ویذبح علیها إكراما لألصنام( اَألنَْصاب

األعیاد والمناسبات العصور و وتتمثل في  :والجماعات ألفاظ متعلقة باألزمنة واألمكنة -ب
  :األخرى التي ذكرها، ونورد منهاواألماكن المقّدسة عند الناس، باإلضافة إلى بعض األماكن 

قسم (الحجاز )بالد الَحبَش إثیوبیة(الحبشة، )في البالد العربیة ما قبل اإلسالمعصر (الجاهلیة
مان، )ه یقف حاجزًا بین تهامة ونجدمن شبه الجزیرة العربیة، سمي بذلك ألنّ  مكة ( الَحرَ
قِدس م)والمدینة والحرم األقصى هو بیت المَ التي لم تكن العرب تستحّل فیها ( ، األشهر الُحرُ

ْذبَح ،)جدار حجر الكعبة( 1، الَحِطیم)القتال قیم فیه الكاهن القّداس مكان في الكنیسة ی( المَ
اسم منطقة في شبه (  ، َعَدن)اسم مكان كانت العرب تعتقد أنّه موطن الجّن ( عبقر، )اإللهي

ة عدن هي المكان الذي أوجد اهللا اسم بلد ما بین ( العراق ،)فیه آدم الجزیرة العربیة، وجنّ
م( ، العاشوراء)النهرین مة(ُعكاظ، )األیام العشرة من شهر محرّ  اسم سوق قرب مّكة المكرّ

نة للتجارة وإللقاء الخطب واألشعار ة، )كانت تجتمع فیها القبائل في مواسم معیّ نَْصرَ هو (2 العَ
وح القدس على الرسلعند   )قصران كانا في الحیرة( ِریَّان، الغَ )النصارى عید تذكار حلول الرُّ

د المسیح من الموت عند المسیحیین( الِفْصح وهو عند الیهود تذكار . عید تذكار قیامة الّسیّ
إحیاء ( القُدَّاس ،)عید المسلمین بعد االنتهاء من صیام رمضان(الِفْطر ،)خروجهم من مصر

 )وذلك على المذبح في الكنیسةمر، ذكرى تقدیم المسیح جسده ودمه عن طریق الخبز والخ
اسم أطلق على جماعة كانت تعیش في (  النِّبَط، )بالد وادي النیل، عاصمتها القاهرة( ِمْصر

ْجد...)أطراف الجزیرة العربیة من جهة األردن، وتعرف مدینتهم الیوم باسم البتراء منطقة ( ، نَ
ِفر ( ، یوم النَّفَر)مرتفعة في شبه الجزیرة العربیة نْ هو الیوم الثالث من عید النَّْحر، وفیه یَ
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روز)الناس من ِمنى إلى مّكة روز أو النَّیْ أیام السنة أحد أعیاد الفرس، وهو أول ( ، النَّوْ
  ).الشمسیة عندهم

وتتمثل في أسماء بعض الشخصیات  :واأللبسة ألفاظ متعلقة بالشخصیات واأللقاب -ج
  :واأللقاب وأسماء بعض األلبسة الخاصة برجال الدین، ونذكر منها

ون)الحسن والحسین ابنا اإلمام علّي رضي اهللا عنه( 1الَحَسنان اِریّ هم رسل السید ( ، الَحوَ
ِوّي ، )المسیح لِك( الُخَدیْ د والمَ م)لقب صاحب ِمْصر، والكلمة فارسیة وتعني السیّ َخْضرَ     ، المُ

الرمح ( 2 ، الَخْطّي )من أمضى قسما من عمره في الجاهلیة وقسما آخر في اإلسالم( 
ِرّي )بالبحرین حیث تباع رماح معینة المنسوب إلى مرفأ الَخطّ  المنتسب إلى مدینة ( ، التَّْدمُ

ر ني)تَْدمُ َدیْ ة كانت تقوِّ ( 3، الرُّ نَ َدیْ ماحالرُّمح، سمي بذلك نسبة إلى امرأة اسمها رُ  )م الرِّ
اهب وقبعته( 4 ، اإلْسِكیم)الّدرجة التي یرتقي إلیها اُألْسقُف( اُألْسقُِفیَّة باز الرّ ْشِرِفّي )ِقنْ      ، المَ

اس)المنسوب إلى قرى في مشارف الّشام(  ون الكاهن أو القسیس، وتعني رتبة د( ، الشَّمّ
قاء ،)الخادم َل ثوب واسع (  ، الَغفَّارة)الذین أقبلوا على اإلسالم من قریش بعد فتح مّكة( الطُّ

حاء)یلبسه الكاهن في الكنیسة یْ  )لمدن، ومنها دمشق وطرابلس لبنانلقب عدد من ا( ، الفَ
ة ومان، كقیساریة فلسطینك زمن ذلاسم علم لعدد من المدن تسمَّت ب (5الِقیساریّ والقیساریة  الرّ

ْطران)اسم أطلق على الّسوق التي تقفل لیالً    ، النََّجاِشّي )رئیس الكهنة عند المسیحیین( ، المَ
َصار)لقب ملك األحباش(    ).في دعوته) ص(النبّي محمد  ناصروا الذین( ، األنْ

ها الواردة في معجم الطالب األلفاظ لحظ على هذه یإّن ما  وذلك  ،ثقافیة قیمة ذاتأنّ
اتها من أحداث وآثار تاریخیة وفكریة كما رأینا من خالل األمثلة المذكورة لما . تحمله في طیّ
ها تزید من ثقافتهم  من فائدة إیراد مثل هذه األلفاظوتك بالنسبة للطالب والمتعلمین في أنّ
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من  لطالب مع لفظةتصادف االخاصة واكتساب معارف قد تفیدهم في حیاتهم الیومیة، فقد ی
  . معلومات عنهاهذا النوع أو تأتي على مسامعه فیجد نفسه یملك 

د معجم الطالب بملحقین وضمن هذا المستوى أیًضا، األول خاص  ،فإّن یوسف شكري قد زوّ
نة للعالم والعال  م العربيبتراجم ألدباء وشعراء عرب معاصرین، والثاني خاص بخرائط ملوّ

نة لجسم ا ویمكن اعتبار هذین . إلنسان والخضر والفواكه والحیوانات والطیورولوحات ملوّ
 الملحقین من المعلومات ذات المستوى الثقافي كونهما یعّدان معلومات إضافیة تثقیفیة
وموسوعیة في صالح الطالب، حیث ضمّ الملحق األول تراجم ألكثر من ثالثمائة أدیب 

ه على ذكر اسم األدیب أو الشاعر وسنة من الوطن العربي، وقد اعتمد فیوشاعر معاصر 
ومن أمثلة ذلك یقول في ترجمة  .دواوینهذكر أهم مؤلفاته أو  مولده والبلد الذي ینتمي له، مع

د العید َحمّ هو رائد الشعر الجزائري في العصر الحدیث، درس بالجزائر واشتغل  :1آل خلیفة مُ
ارخة إلیها، ویعّد كانت له دعوات ص 1954بالتدریس ولما انطلقت شرارة الثورة الوطنیة سنة 

ترجمة ، ویقول في )، رافق النهضة العامة بالجزائرشعره أصدق شعر جزائري
ن حسن حسني ابن عبد اهللا هو محمود سامي باشا اب: 2)م1838/1904(البارودي

البارودي، شاعر مصري من أسرة ذات جاه ونسب قدیم، شعره یعّد فاتحة لألسلوب العصري 
، وفي ترجمة أبو  )الراقي، له دیوان شعر في جزأین، ومختارات البارودي في أربعة أجزاء

وب هو الشاعر التونسي المشهور، ولد وترعرع في جن: (3)م1909/1924(القاسم الّشابي
  .)تونس، ومات في ریعان الشباب

ِكن مامن خالل لحق وتبرز أهمیة هذا المُ  مْ ُ ُ  ی ُ ه لقّدمَ أن ی ُ نُ كِّ مَ لطالب، حیث ی م من ه
التعرف على أدباء وشعراء الوطن العربي ولو بصورة مقتضبة، كما أّن هؤالء األدباء 
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ا ما تمرّ أسماؤهم على الطالب في الكتب المدرسیة م وقصائدهم عبر نصوصه والشعراء كثیرً
هم، وبالتالي مثل هذا الملحق یمنح الفرصة للطالب لمعرفة هؤالء األدباء ونال یعرف وهم

  .والشعراء

ا الملحق  نة لجسم اإلنسان الثاني أمّ الملون لخرائط العالم والوطن العربي واللوحات الملوّ
نا نراه بمثابة استدراك من المؤلف للنقص الذي  والخضر والفواكه والحیوانات والطیور، فإنّ

نا نُحبُِّذ لو كانت هذه الصور الملونة في متن  تعانیه الشواهد الصوریة في المعجم، حتى أنّ
وعلى . وذلك لما تجنیه من فائدة على الطالبالمعجم ولیس في الصفحات األخیرة منه، 

غم من هذا فه على  الرّ إّال أّن هذا الملحق تبقى له قیمة علمیة وتعلیمیة تفید الطالب وتعرِّ
وأسماء أعضاء جسم  ،أشیاء لم یكن یعرفها مثل مواقع الدول في العالم وخاصة العربیة منها

  . الخ...اإلنسان

عن أهمیة المعلومات ذات الطابع الثقافي والموسوعي وما تؤدیه من إّن ما یمكن قوله 
ا للطالب وما علیه سوى أن دور د ا إضافیً ها تمثل رصیًدا علمیً اخل معجم الطالب، هو أنّ

ثراءها بشتى المعلومات والمعارف، وهو  ه لصالحه كدعامة لثقافته الشخصیة الخاّصة وإ یستغّل
لعة   . ما یجعله یكسب شخصیة مثقفة ومّط

ا ما یمكن قوله عموما عن  تمیزت فقد م الطالب مستویات المعلومات المقّدمة في معجأمّ
) المتوسطة( بالتنوع والثراء وكانت في حدود ما یحتاجه الطالب في مرحلته التعلیمیة هذه 

فقد عمل المؤلف على خلق توازن في معجمه باإلضافة إلى شرح . من معلومات مختلفة
  .  وتعریف الكلمات
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  .785:صمن ملحق خرائط العالم  لقارة إفریقیاصورة 
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 .770:صصورة من ملحق صور الحیوانات 
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كانتها في المعجمیة عن المعاجم الموجهة إلى الطالب ومما تقّدم من حدیث  بعد كلّ 

الدراسة الوصفیة التحلیلیة التي أجریناها على معجم الطالب لیوسف شكري الحدیثة، و 
  :نجملها في ما یليالنتائج جملة من ، توصلنا إلى فرحات

غة، تكمن في أّن  -1 إّن العالقة الموجودة بین المعاجم الموجهة إلى الطّالب وتعلیمیة الّل
ة من  مهابین المعاجم الطالبیة تعّد وسیلة هامّ   .الوسائل المستخدمة في تعلیم اللغة وتعّل

ها تعمل على شرح  تقّدم المعاجم الموجهة للطالب عّدة خدمات للطالب المتعلمین، -2 إذ أنّ
  .وتبسیطها وجعلها في متناول الطالب، كما تثري رصیدهم اللغوي وتوسع من ثقافتهم األلفاظ

إّن فكرة صناعة معجم طالبي حدیث تتطلب توفر مجموعة من المعلومات عن الفئة  -3
  .الموجه لها هذا المعجم، كما یحتاج إلى ضرورة االلتزام بمجموعة من المعاییر والمواصفات

كامل المواصفات التي یجب أن تتوفر في صاحب معجم الطالب بوالتزام د عدم تقیّ  -4
  .المعجم الطالبي الحدیث

الشكل الخارجي  وهو ما لم یتوفر في .یحتاج المعجم الطالبي إلى شكل أنیق وجذاب -5
ال یتناسب مع معجم موّجه للطالب، حیث غابت فیه اإلیحاءات فهو لمعجم الطالب 

ه معجم طالبي عدا   .العنوان التعلیمیة بأنّ
ینبغي أن یكون حجم المعجم الطالبي حجما مناسبا یساعد الطالب على حمله  -6

ه معهم إلى إذ بإمكانهم حمل واالستعانة به في المدرسة، وهو ما نجده بالنسبة لمعجم الطالب
  .هواالستفادة من المدرسة

وهو ما نلحظه على معجم ، متنوعةو  ثریة يمعجم الطالبالاللغویة  تكون المادةأن ینبغي  -7
على نوع معین من األلفاظ، بل جمعت بین ما هو قدیم مادته حیث لم تقتصر الطالب، 

  .، وهو ما أكسبه سمة التوازن واالنسجامتراثي وما هو حدیث عصري
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یحتاج المعجم الطالبي إلى منهج سهل وبسیط، بحیث یكون في مقدور الطلبة استعماله  -8
ز ا وهذا م.بكل یسر وراحة    .ب من الناحیة الخارجیة والداخلیةمعجم الطال منهجبه تمیّ

بالتعدد والتنوع،  تتسمیجب أن ي معجم الطالبالإّن طرق الشرح والتفسیر المستعملة في  -9
 الطالب معجمه صاحب نحا وهذا ما. كّل مادة لغویة بما یناسبها من الطرق تشرححیث ب

  .معظم مواد معجمهفي  بساطةاللة و سهو شروحه تمیل إلى ال فكانت
ینبغي االستعانة ببعض الشواهد التوضیحیة اللغویة في المعجم الطالبي بغیة  -10

، فهو لم یستعملها بحجة االختصار وعدم وهو ما نجده غائبا في معجم الطالب.  اإلیضاح
  .اإلطالة في الشرح

توظیفها كأدوات مساعدة و  يمعجم الطالبالاالستغالل الجید للشواهد الصوریة في  إّن  -11
  .إال أّن صاحب معجم الطالب لم یحسن توظیفها بشكل جید .أمر مهم في الشرح والتوضیح

على جملة من المعلومات المهمة والتي تصّب في  يمعجم الطالبال ینبغي أن یحتوي -12
داللیة یة أو صرفیة أو وخدمته سواءً كانت إمالئیة أو صوتیة أو نحو  صالح الطالب المتعلم

  .أو ثقافیة، وهذا ما لمسناه في معجم الطالب
ا  -13 وذو قیمة علمیة كبیرة  ضمن بالنسبة للطالب إّن معجم الطالب یبقى معجما مهمً

سلسلة المعاجم التعلیمیة التي ألفت في الوطن العربي في عصرنا الحالي، على الرغم من 
               . النقائص التي سجلناها علیه
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