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  معجم ألفاظ الحياة العامة
  ًوذجامالمشروع األردني أن

  عبد الكريم خليفة. د. أ
بدأ االهتمام باملعجم العريب منذ أصبحت العربية لغة الوحي اإلهلي، لغة 
القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف واعتناق الشعوب واألمم املختلفة 

شعوب وأمم متآخية فهي . اإلسالم، وانضوائها حتت رايته يف دولة واحدة
َّومتحابة ومتساوية يف احلقوق والواجبات يف ظل اإلسالم ودستور الدولة القرآن 

فال فضل لعريب على أعجمي إال بالتقوى، وإن أكرمكم عند اهللا . الكرمي
م، يف فلسفة إنسانية . أتقاكم وقد ساوى اإلسالم بني أجناس بين البشر وألوا

  .رية يف تارخيهاوروحية ومادية مل تعرفها البش
م كل  ُّوأصبحت اللغة العربية لغة خالدة خبلود القرآن الكرمي، فهي 
ا لغة الدولة، اللغة اجلامعة، يف الثقافة واحلكم والسياسة . ًمسلم، فضال عن أ

وبقيت لغات الشعوب واألمم األخرى حرة إىل جانب العربية لغة العقيدة اليت 
ك كثرية كالالطينية يف األندلس واألمازيغية واألمثلة على ذل. ُّختص كل مسلم

يف مشال إفريقية، والفارسية يف بالد فارس، والرتكية يف أواسط آسية ) الرببرية(
  .إخل...واألوردية يف اهلند

وقد جنم عن هذا الوضع االجتماعي واللغوي، قضايا مهمة ختص 
لنحو فكانت قضية الشكل وقضية النقط ووضع ا. العربية من حيث هي لغة

د لدراستها علماء  ومجع اللغة وتقعيدها، من القضايا اللغوية املهمة اليت 
ا العزيز اخلالد، يف حركة  غيارى على وحدة األمة، ووحدة لغتها، وصون كتا
ًمباركة لإلصالح اللغوي، تركت آثارا عميقة يف تراث األمة العربية ولغتها 
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احتضنت هذه السياسة اللغوية، وكانت سياسة الدولة قد . وتارخيها احلضاري
  .وخططت هلا منذ البداية

بدأت املعجمية العربية تأخذ موقعها املميز بني هذه القضايا اللغوية، 
اية القرن األول اهلجري وبداية القرن الثاين، وذلك من خالل ما ميكن  منذ 
تسميته باملعجمات املتخصصة، إىل أن نصل إىل اخلليل بن أمحد يف النصف 

  .))العني((ثاين من القرن الثاين للهجرة يف معجمه املعروف باسم ال
نشأ املعجم العريب نشأة عربية أصيلة يف خضم حركة علمية وفكرية، 
تعاجل قضايا اللغة العربية اليت واجهتها يف الظروف الثقافية والفكرية 

ة ويف إطار الدولة اإلسالمية، متعدد. واالجتماعية والسياسية واالقتصادية
  .األجناس واللغات

فقد عين الصحابة، رضي اهللا عنهم، والتابعون ومن جاء بعدهم بتفسري 
وكان أول كتاب يف غريب القرآن، قد نسب إىل . ألفاظ القرآن الكرمي

وتوالت املصنفات يف غريب ... َّالصحايب حرب هذه األمة عبد اهللا بن عباس
ث، ومنها مصنفات ابن وكذلك أعقبتها املصنفات يف غريب احلدي. القرآن

  ..َّعبد األعلى، وأيب عبيد القاسم بن سالم ومن تابعهم
ومن الواضح أن مدلول الغريب يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي 
الشريف يعين الغامض من املعاين وال يعين غرابة األلفاظ من حيث شيوعها أو 

نتساءل عن موقعه ورمبا يقودنا هذا النحو يف التصنيف اللغوي إىل أن . نطقها
وكذلك عن آثاره يف النقلة . يف الصورة الفعلية لنشأة املعجم اللغوي يف العربية

ًالنوعية للعناية بالعربية شعرا ونثرا على أوسع مدى، يروده اللغويون العرب يف  ً
م عن اآلباء واألجداد للثروة اللغوية يف اجلاهلية وصدر اإلسالم،  ْمرويا َ
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ليه أنفسهم جلمع املادة اللغوية وتسجيلها بطريقة منهجية وكذلك فيما ندبوا إ
ْورمبا ال نـعدو الصواب إذا قلنا. ومنظمة إن هذه النشأة املعجمية العربية تتميز : َ

ا يف املعاجم اللغوية لألمم األخرى   .عن مثيال
د اللغويون العرب، بادئ ذي بدء، إىل مجع األلفاظ اللغوية اليت تدور 

فجمعوا األلفاظ اليت . حد، باذلني اجلهد يف تدوينها وحصرهاحول موضوع وا
فرحل لغويون . وكانت العربية الفصحى مدار اهتمامهم. تتصل بشؤون احلياة

ٌأفذاذ من احلواضر من الكوفة والبصرة، مث من بغداد فيما بعد، إىل البادية 
ًونشط كل منهم يف مجع اللغة حفظا وتدوينا. ملشافهة فصحاء األعراب ً .

وأدى ذلك إىل أن يفد أعراب كثريون إىل احلواضر، حيملون معهم معارفهم 
ومجلة القول، فإن ما . فيتلقاهم العلماء للسماع منهم واألخذ عنهم. اللغوية

ًمسعوه من األعراب فحفظوه ودونوه، وما وجدوه مدونا أصال لدى القبائل  ً
ضوع واحد، ليعترب العربية، فجمعوه ونسخوه من األلفاظ والشواهد حول مو

م، والسيما أصحاب  حبق املصدر األساسي الذي أخذ منه املعجميون ماد
  .معاجم املعاين واملوضوعات

ومما جيدر ذكره يف جمال الفصاحة اليت ارتضاها اللغويون، أن املعجميني 
اية القرن الثاين اهلجري ووثقوا بعربية . قد استشهدوا بكالم أهل احلاضرة إىل 

  .ادية إىل آخر القرن الرابع اهلجريأهل الب
ليس يف وكدنا، يف هذه النظرة العجلى على أصول املعجمية العربية فيما خيص 

تمع العريب اإلسالمي، أقول ليس يف : ألفاظ احلياة العامة واملسرية اليومية يف حياة ا
 اللغويون وكدنا أن نؤرخ نشأة املعجم العريب، ولكننا نود أن نقول إن ما مجعه هؤالء

ٍالعرب، منذ وقت مبكر، من األلفاظ اليت تتصل بالنبات واألشجار والكأل، وما خيص 
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وغريها من املوضوعات ... اإلنسان واحليوان كاخليل واحلشرات واألماكن والدارات
االت املختلفة، كانت إرهاصا للمعجم اللغوي املوسوعي الشامل جلميع جوانب  ًوا

َّوهذا املعجم املوسوعي العتيد ملا يتم وضعه حىت الوقت . ياة العربيةالعمران البشري يف احل
م الرائدة واملبدعة بصورة رئيسة إىل آفاق . احلاضر فاجته املعجميون الرتاثيون، يف معجما

معجم : مثال ذلك... احلياة الروحية والفكرية واألدبية ولغة الفصحاء من القبائل العربية
ومعجم مجهرة اللغة، أليب بكر حممـد بن (  ه١٧٠: ت(د  للخليل بن أمح))العني((

 لإلمام أيب نصر إمساعيل بن محاد ))الصحاح((، ومعجم ( ه٣١٠: ت(احلسن بن دريد 
 البن سيده األندلسي ))احملكم((، ومعجم ( ه٣٩٨: ت(النيسابوري الفارايب، اجلوهري 

ت (عبد القادر الرازي  حملمد ابن أيب بكر بن ))خمتار الصحاح((، ومعجم )٤٥٨: ت(
: ت( أليب الفضل مجال الدين بن منظور ))لسان العرب((، ومعجم ( ه٦٩١بعد سنة 
 أليب طاهر جمد الدين الفريوزابادي حممد بن ))القاموس احمليط((، ومعجم ( ه٧١١

 ))املصباح املـنري((، ومعجـم ( ه٨١٦: ت(يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشريازي 
لسان ((ورمبا ال نعدو الصواب إذا اعتربنا (.  ه٧٧٢: ت(حممد الفيومي ألمحد بن 

َّوقد حدد أهدافه، . ُِّ البن منظور، أعظم سفر صنف يف مفردات العربية))العرب
فإنين ((: واألسباب اليت محلته على أن يندب نفسه إىل هذا العمل اللغوي العظيم بقوله

 وضبط فضلها، إذ عليها مدار أحكام مل أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية
وذلك ملا رأيته قد غلب، يف هذا األوان، من اختالف ... ُّالكتاب العزيز والسنَّة النبوية

ًاأللسنة واأللوان، حىت لقد أصبح اللحن يف الكالم ـيعد حلنا مردودا، وصار النطق  ً ُّ َُ
ات يف اللغة األعجمية، وتنافس الناس يف تصانيف الرتمج. ًبالعربية من املعايب معدودا

ُفجمعت هذا الكتاب يف زمن أهله بغري لغته . وتفاصحوا يف غري اللغة العربية
  .))..يفخرون
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َّومجع ابن منظور ما تفرق من املعارف يف أمهات كتب اللغة، وقد 
ذيب اللغة لألزهري، وكتاب : ًذكرها حصرا ومساها باألصول اخلمسة وهي

 للجوهري، وحواشيه البن ))الصحاح((دلسي، وكتاب  البن سيده األن))احملكم((
ومل خيرج ابن منظور عن . ِّبري، والنهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري

ُفجمعت منها يف ((: هذه األصول، ويصف عمله يف هذا السفر اجلليل فيقول
 وأنا ...زلة الفروع زلة األصل وأولئك مبن وصار هذا مبن... َّهذا الكتاب ما تفرق

ُشافهت أو مسعت أو فعلت أو صنعت، : َّمع ذلك ال أدعي فيه دعوى فأقول ُ ُ
وليس يل يف ... ُأو شددت أو رحلت، أو نقلت عن العرب العرباء أو محلت

ا، سوى أين مجعت فيه ما  ا، وال وسيلة أمتسك  ُّهذا الكتاب فضيلة أمت 
ُتفرق يف تلك الكتب من العلوم، وبسطت القول فيه مقدمة ابن : انظر ())...َّ

  ).منظور، لسان العرب
 وهو شرح ))تاج العروس((َّوبعد حنو مخسة قرون وضع الزبيدي كتابه 

ويف ...  للفريوزآبادي، واتبع منهاج ابن منظور يف لسان العرب))القاموس احمليط((
  ...توضيح أهدافه ودوافعه اقتبس ما قاله ابن منظور يف مقدمته

لشاملة ألهداف هذه املعجمات، والدوافع لتأليفها إن النظرة الفاحصة ا
وتصنيفها، تفسر لنا أسباب عزوفها عن إدراج ألفاظ احلياة العامة، وما تفرضه 

وكذلك ما نشاهده من والدة . ظروف العيش من متغريات وتطورات حضارية
فقد . ٍألفاظ جديدة وزوال ألفاظ قدمية أو حتوهلا إىل معان حضارية جديدة

املعجمات الرتاثية املبدعة على مفردات العربية عند فصحاء األعراب، اقتصرت 
ِّوعند من يوثق يف فصاحتهم من القرن الرابع اهلجري، مع توشيحها، على حد 
ًتعبري كثري من املصنفني، جبليل األخبار، ومجيل اآلثار، مضافا إىل ما فيها من 
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فيكون االستشهاد . كيمآيات القرآن الكرمي، والكالم على معجزات الذكر احل
  .باآليات واألخبار واآلثار واألمثال واألشعار

َّإن هذه الظاهرة واضحة وحمددة عند هؤالء املعجميني األفذاذ يف تراثنا 
فقد قصدوا حفظ أصول اللغة العربية، لغة القرآن الكرمي واحلديث النبوي . العريب

ومل . عزيز والسنة النبويةالشريف وضبط فضلها، إذ عليها مدار أحكام الكتاب ال
. يكن من أهدافهم تسجيل ألفاظ احلياة العامة يف احلواضر واألرياف والبادية

ا قاصرة عن الشمول  ال وذاك املوضوع، فإ وإذا وجدت مفردات يف هذا ا
وقد تأيت غري حمددة التعريف وغامضة عندما تتناول النبات . واالستقصاء

وهو ((: ًكأن يقول مثال. ل وما خيص أدب احلواسواحليوان واألشياء املادية ب
  . إخل))وهو عدو األسد(( ))نبات معروف

وحنن ال نعرف يف تاريخ تراثنا املعجمي، من اجته إىل مجع وتدوين 
َّألفاظ احلضارة أو ألفاظ احلياة العامة الدالة على األشياء واألدوات واألجهزة 

املطعومات واملشمومات، وغريها من املادية واألثاث وامللبوسات واملشروبات و
أدب احلواس يف معجم، سواء أكان ذلك من أجل توحيدها وتفصيحها أو 

ا َّوقد يصعب علينا يف هذا البحث أن نـعد . جمرد تدوينها وتعريف مدلوال ُ َ
ً يف تراثنا، جهدا معجميا يف جمال املعجم ))والدخيل َّاملعرب((مصنفات  ً

  .ياة العامةاحلضاري أو معجم ألفاظ احل
ُورمبا كان على األرجح أن سبب قصور اللغة العربية الفصيحة يف جمال 
أدب احلواس واملفردات الدالة على ما تقتضيه احلياة احلضارية، يعود إىل شح 

ومن . املوارد الطبيعية وفقر مستلزمات العيش يف تلك البيئات باجلزيرة العربية
ا الروحاين والعقائدي ويف كل ما هنا نرى أن معجزة العربية تكمن يف بي ا
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فأثرت العربية يف هذه ... يتصل بالنفس اإلنسانية من فكر وخيال وتصور
االت من أدب النفس يف مجيع لغات الشعوب واألمم اليت اعتنقت اإلسالم  ا
ا تأثرت يف جمال أدب  أو انضوت حتت راية الدولة اإلسالمية، يف حني أ

، بلغات تلك الشعوب اليت عرفت حياة حضارية احلواس، وألفاظ احلضارة
مزدهرة وغنية مثل الفارسية واليونانية واآلرامية والالتينية، عجمية أهل األندلس 

  .كما كان يطلق عليها
وإن عدم تدوين املعجمات املفردات احلضارية وألفاظ احلياة العامة، مل مينع 

الت وكتب األدب كما جند تدوينها يف كتب األدوية والصيدلة والطب وكتب الرح
 أو كذلك يف كتب القصص ))احليوان((يف خبالء اجلاحظ ومؤلفه املشهور 

  .والنوازل... وكتب الفالحة وكتب احلسبة والفقه.. واملقامات
فاختالط الشعوب واللغات املختلفة وانصهارها يف بوتقة احلضارة 

عامة يف خمتلفة األقطار ًاإلسالمية، قد أوجدت ألفاظا خمتلفة ملدلوالت احلياة ال
ورمبا كان من الضروري أن ننبه هنا إىل أن حديثنا عن ألفاظ احلياة . والبيئات

العامة يف احلواضر واألرياف والبادية، ال يعين احلديث عن العاميات الدارجة أو 
فهذه قضية أخرى جيب أن ال تغيب عن أذهاننا عندما . اللهجات املتعددة

  .روث أو عن احلديث املستعملنتحدث عن القدمي املو
َّلقد تكفل القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف وما ألف حوهلما من 

َّلقد تكفل : مصنفات الغريب والتفسري، وما وضع من معجمات لغوية، أقول
هذا كله بوحدة لغة علوم القرآن واحلديث، وعلوم العربية، وبوحدة اللغة 

اد اجلغرايف من أقصى املغرب إىل أقصى األدبية، عرب القرون وعلى االمتد
ولعلنا ال نعدو . واستمر هذا الوضع اللغوي حىت العصر احلديث. املشرق
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إن حركة وضع املعجمات العربية املبدعة قد توقفت قبل ابن : احلقيقة إذا قلنا
وكان العمل اللغوي الضخم .  بأكثر من قرن))لسان العرب((منظور، صاحب 

ظور، يتمثل يف مجع أمهات املصنفات اللغوية السابقة الذي قام به ابن من
وتبويبها وتصنيفها، وتيسري الوصول إليها يف معجم لغوي واحد كما ذكرناه 

  ً.سابقا
القاموس (( بعد عدة قرون، فشرح ))تاج العروس((َّوجاء الزبيدي صاحب 

  . للفريوزابادي ومل خيرج عن منهج ابن منظور من حيث املبدأ))احمليط
لة القول، فإن هذه احلركة اللغوية املعجمية املباركة قد حفظت ومج

. أصول العربية، وحققت وحدة لغة العقيدة والفكر واآلداب حىت يومنا هذا
الت والكتب األدبية  فالقارئ يف عمان، يف الوقت احلاضر، يقرأ الصحف وا

 وصنعاء، ودواوين األشعار الصادرة بالرباط وتونس وبغداد والقاهرة والرياض
ا ا الصادرة بعمان ذا   .كما يقرأ ويفهم مثيال

ومنذ الستينات من القرن العشرين، نشطت حركة التعريب يف الوطن 
دف إىل وضع املقابالت العربية للمصطلحات األجنبية يف خمتلف  العريب، و

ُّولكنها مع األسف بقيت تشع . العلوم والفنون وإجياد لغة علمية عربية موحدة
ً وختبو يف أحيان كثرية وفقا للظروف السياسية املضطربة، وصدى للسياسات ًآنا

ا احليوية يف املؤسسات التعليمية ويف  األجنبية إلقصاء العربية عن جماال
  .َّاجلامعات ومؤسسات البحث العلمي، وإحالل اللغات األجنبية حملها

مة العربية احليوي ، مشروع األ))املعجم التارخيي للغة العربية((وبقي مشروع 
ا ضتها ووحد أقول، بقي هذا املشروع اللغوي، الذي طرح منذ . يف إبداعها و

بداية األربعينيات من القرن املاضي، حبيس األدراج ورهني األماين بني الفينة 
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 فيما يسمى ))مجع الرتاث اللغوي((ومثل ذلك نقول يف موضوع . واألخرى
وهو يعين . ))حوسبة الرتاث((: ليه حنن بلغة العصر وما نطلق ع))الذخرية العربية((

ٍمجع األلفاظ العربية واستقصاء معانيها من خالل النصوص، منذ أقدم نص 
  .عريب وردت فيه حىت أحدث النصوص يف الوقت احلاضر

ويف خضم هذه القضايا املعجمية العربية، يظهر على الساحة اللغوية 
اضر، موضوع معجم يضم بني دفتيه منذ تارخينا املوروث، حىت الوقت احل

ألفاظ احلياة العامة اليت يستعملها املواطن العريب يف خمتلف أقطاره ويف مجيع 
  .بيئاته احلضرية والريفية والبدوية، ويف خمتلف املهن واألعمال

إن لغة احلياة العامة يف مجيع هذه األقطار والبيئات على االمتداد 
ااجلغرايف، وبالعمق التارخيي، ه . َّي لغة حية ونامية ومستمرة استمرار احلياة ذا

... وهي سريعة التأثر باألحداث والظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية
فاللغة، وأية لغة، يصدق عليها يف جمال التأثر . ّوال سيما لغة احلكم السياسي

 لطبقات والتأثري قانون االنسياب من األعلى إىل األسفل، وفق الرتكيب اهلرمي
م   .إخل... احلكام وجنسيا

ورمبا كانت هذه الظروف جمتمعة إىل جانب متازج مفهوم ألفاظ 
احلضارة وألفاظ احلياة العامة، باللغة احملكية وبالتايل باللهجات العامية، هي 
. اليت منعت حىت الوقت احلاضر التصدي هلذه القضية اللغوية العربية املهمة

 الواحد، يطلق عليه ألفاظ متعددة يف خمتلف األقطار فالشيء الواحد واملدلول
  .َّالعربية، بل تتعدد هذه األلفاظ يف القطر الواحد ويف املدينة الواحدة

ًأال نرى مثال أن الوعاء الذي توضع فيه أعقاب السجائر، تتعدد فيه 
. األلفاظ يف مجيع األقطار العربية، بل ويف القطر الواحد ويف املدينة الواحدة
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إخل، وقل مثل ...َّصحن سجائر، ومنفضة، ومكتة، ومتكة، وآشرتي،: يقالف
ذلك يف األلفاظ الدالة على خمتلف شؤون احلياة اليومية من ملبس ومطعم 

  .إخل...ومشرب وأثاث وأدوات ومهن ومؤسسات
ا على أبواب النهضة يف القرن الواحد  فكيف ميكن ألمة تزعم أ

لدارسني والباحثني، واألدباء والكتاب، والعشرين، وال يوجد بني أيدي ا
معجم لغوي يعينهم . إخل...والروائيني وكتاب القصة وواضعي الكتب املدرسية

واألمر . َّعلى وضع هذه األلفاظ للشادين واملتعلمني والقراء من أبناء قطرهم
ًيصبح أشد خطرا عندما يتعلق بأبناء األمة، وأكثر استهجانا وسخرية عندما  ً

أليس من املنطق واحلكمة أن ... نيب الذي يريد أن يتعلم العربيةخيص األج
ِّيوضع معجم موحد أللفاظ احلياة العامة على مستوى األمة العربية يف مجيع 

ا . أقطارها أليس من احلكمة والواجب وما تقتضيه أماين األمة يف وحد
ضتها، أن يوضع معجم شامل وموحد أللفاظ احلياة العامة، يطبع و ينشر يف و

فيكون هذا املعجم ... مجيع األقطار العربية واملؤسسات اليت تعىن باللغة العربية
ًسائرا، سائغ االستعمال يف مجيع املؤسسات العلمية والرتبوية ويف الصحافة 
واإلعالم املقروء واملرئي واملسموع، وعند أصحاب املهن وغريهم من شرائح 

تمع يف خمتلف البيئات   .ا
 على جملس ))املعجم املوحد أللفاظ احلياة العامة((موضوع وقد طرح 

امع اللغوية العلمية العربية يف جلسته املنعقدة يف آذار  سنة ) مارس(احتاد ا
لس، واختذ القرار بأن . م١٩٩٨ بالقاهرة، فوجد الرتحاب من مجيع أعضاء ا

َّوتقرر أن . يبِّيوضع معجم موحد أللفاظ احلياة العامة على مستوى الوطن العر
ال على أن  يقوم كل جممع عضو يف االحتاد بوضع مشروع معجم يف هذا ا
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ًفتأيت هذه املشاريع مثال من . يرسل إىل مركز االحتاد حيث يدخل يف احلاسوب
وأن تستكمل فيما بعد . مصر والعراق وسورية واألردن والسودان واملغرب وليبيا

وهذا العمل يشكل املرحلة األوىل وهي .. .املشاريع من بقية األقطار العربية
وتقودنا هذه املرحلة إىل املرحلة . مرحلة مجع املشاريع وختزينها يف احلاسوب

التالية، إذ تشكل جلان على مستوى الوطن العريب لدراسة هذه املشاريع 
ومتحيصها وتبويبها واخلالص إىل وضع لفظة واحدة أو لفظتني للمدلول الواحد 

وأن ينشر هذا املعجم املوحد أللفاظ احلياة . قواعد يتفق عليهاوفق مبادئ و
ًالعامة على نطاق واسع وشامل يف الوطن العريب، كي يكون مصدرا سهال  ً
ًوسائغا أمام املهتمني والباحثني والدارسني والكتاب وواضعي الكتب املدرسية 

  .باللغة العربية
. اودنا منذ عدة عقودكان موضوع هذا املعجم واحلاجة املاسة إليه، ير

وكانت احملاوالت املهمة يف جمامعنا اللغوية بالقاهرة ودمشق وبغداد، الدافع 
ِّاألساسي يف تلمس اإلمكانات كي يوضع معجم عريب موحد أللفاظ احلياة 

وإن قيمة هذا املعجم تتمثل يف أن يتم إجنازه على مستوى الوطن العريب . العامة
وأن يكون حمور هذا العمل يقوم على . تفق عليهاوفق منهجية علمية ومبادئ ي

ر األمة واختيار املناسب  َّمجع األلفاظ احلية اليت يستعملها عامة الناس ومجاهي
ووضع ما تقتضيه احلاجة يف إطار خصائص العربية وأساليبها، وروافدها 

  .األساسية اليت متدها باحلياة والنمو واستيعاب كل ما هو جديد
امع اللغوية ناقش جملس جمم ع اللغة العربية األردين قرار جملس احتاد ا
 ورأى فيه ))ِّاملعجم العريب املوحد أللفاظ احلياة العامة((والعلمية العربية مشروع 

ًمشروعا قوميا مهما يغين العربية يف العصر احلديث، ويرسي لبنات مهمة  ً ً
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بية يف خمتلف وأساسية يف قواعد الوحدة والتفاهم بني شعوب األمة العر
 ))جلنة مشروع ألفاظ احلياة العامة((: َّفألف جلنة من أعضائه باسم. أقطارها

مع وتنظيماته . لدراسة هذا املشروع واإلشراف على تنفيذه يف إطار قانون ا
وعقدت هذه اللجنة اجتماعها األول الساعة اخلامسة من مساء يوم األربعاء 

  .م٢/٧/١٩٩٨ املوافق  ه٢٧/٢/١٤١٨بتاريخ 
مع االت . وتوالت اجتماعات جلنة ا فناقشت أهداف املشروع وا

اليت تشملها، ومنهاج العمل وأدواته، ووسائل التنفيذ، وحتديد اجلهات اليت 
ا من أهل العلم وطلبة اجلامعات وذوي العالقة ورأت . ميكن االستعانة 

مع ركيزة أساسية يف تنفيذ  هذا املشروع، وأنه اللجنة أن وحدة احلاسوب يف ا
  .البد من وضع برامج حاسوبية واضحة إلجناز هذا العمل منذ البداية

ورأينا يف . ))ألفاظ احلياة العامة((وكانت وقفة متأنية عند حتديد مفهوم 
، إذ يشمل مفهوم ))ألفاظ احلضارة((هذه التسمية مشولية أوسع من مدلول 

دة واأللفاظ املوروثة عرب املراحل ألفاظ احلضارة الواف: ألفاظ احلياة العامة
َّالتارخيية، واليت مازالت حية ومستعملة عند عامة الناس وخاصتهم، سواء 

ويف جمال حتديد . أكانت قد مشلها التدوين أم بقيت موروثة تتناقلها األجيال
: مفهومنا أللفاظ احلياة العامة يف هذا املعجم، طرحت تساؤالت عدة منها

 التعابري السائرة يف احلياة االجتماعية بكاملها مثل تعابري أيشمل هذا املفهوم
امالت والتحية وما يقال يف املناسبات االجتماعية، أم يقتصر على  ا
مسميات األدوات واألجهزة واألشياء احملسوسة من حيث املبدأ؟ وما موقع 

هود الواردة يف الرتاث العريب؟ وما موقع اجل) احلضارة(ألفاظ احلياة العامة 
امع اللغوية يف القاهرة ودمشق  السابقة يف هذا العمل، وخباصة ما صدر عن ا
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ُّوبغداد، وما صدر من معجمات املهن، وأخص بالذكر معجم تيمور، ومعجم 
وقد أصدره جممع . احلضارة لبدر الدين غازي الذي أكمل فيه معجم تيمور

 بالذكر ما أصدره عبد ُّويف حقل معجمات املهن أخص. اللغة العربية بالقاهرة
ًالعزيز بنعبد اهللا، ونشر تباعا يف جملة اللسانيات اليت يصدرها مكتب تنسيق 

  .التعريب
وقد رأينا . وطرحت تساؤالت كثرية تتناول خمتلف جوانب هذا املشروع

ُأننا جيب أن نوضح منذ البداية، أن هذا املشروع ال يعىن بالتعابري والرتاكيب 
جات احمللية، وإمنا يقتصر على وضع معجم أللفاظ األشياء العامية وال بالله

م  احملسوسة من حيث املبدأ، اليت يستعملها عامة الناس وخاصتهم يف حيا
العملية واليومية يف الوقت احلاضر، من أدوات وأجهزة ومسميات حضارية يف 

ا وتفصيح م. إخل...خمتلف مناحي احلياة يف البيت والشارع واملهن واملؤسسات
ميكن تفصيحه ال سيما من األلفاظ الدارجة اليت تعود إىل أصول لغوية 

  .فصيحة
ففي املرحلة األوىل نقوم باستقراء . وقد رأينا أن يتم العمل على مراحل

ورصد ما هو مستعمل يف األردن من ألفاظ احلياة العامة وفق خطة ومنهجية 
دخاهلا يف احلاسوب َّوتصميم استمارة موحدة هلذا الغرض إل. واضحة ودقيقة

  .بعد تصميم قاعدة بيانات حاسوبية خاصة مبشروع معجم ألفاظ احلياة العامة
ٍويف املرحلة الثانية تشكل هيئة حترير من عدد من األساتذة املتخصصني 

فتقوم . تكون مهمتها دراسة البطاقات اليت مجعت وأدخلت يف احلاسوب
 األلفاظ وصحة التعريف ودقته بتصنيفها وتبويبها وضبطها، والتأكد من ضبط

ًعلميا ولغويا وأن ختتار اهليئة للمدلول الواحد لفظة واحدة أو لفظتني وفق . ً
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ويكون . إخل...الفصاحة والشيوع والسهولة: معايري ومبادئ يتفق عليها مثل
امع اللغوية والعلمية العربية،  ًحصيلة ذلك مشروعا أردنيا، يرسل إىل احتاد ا ً

امع العربية والعلمية األخرىإلدخاله يف  وسيكلف . احلاسوب، مع مشاريع ا
االحتاد خرباء متخصصني من خمتلف األقطار العربية لدراسة هذه املشروعات 
ِّومتحيصها وتبويبها وتدقيقها ووضع معجم عريب موحد أللفاظ احلياة العامة، 

يار أو وسيتم االخت. حبيث يكون للمدلول الواحد لفظة واحدة أو لفظتان
الوضع عند الضرورة، وفق معايري ومبادئ يتفق عليها، ومنها الشيوع والفصاحة 
والسهولة، واإلفادة من الرتاث املوروث ومن مجيع اجلهود السابقة يف هذا 

ال ًومن الواضح أن احلاسوب سيكون جهازا أساسيا يف مجيع مراحل هذا .. ا ً
  .املشروع

أينا أن تكون جلنة مشروع معجم ألفاظ ويف جمال تنفيذ املرحلة األوىل ر
مع جلنة توجيهية ُوأن نقسم األردن، لغايات . احلياة العامة، اليت ألفها جملس ا

  :اجلمع اللغوي إىل أربعة مراكز على الوجه اآليت
  . مركز جامعة الريموك يف إربد-١
  . مركز اجلامعة اهلامشية بالزرقاء-٢
  . مركز اجلامعة األردنية بعمان-٣
  . مركز جامعة مؤتة بالكرك-٤

وتتألف اللجنة من . ويتألف كل مركز من جلنة وجمموعة من الباحثني
وتكون مهمة اللجنة يف كل مركز . رئيس وعضوين من األساتذة املتخصصني

اختيار الباحثني وحتديد عددهم ورسم خطة العمل واإلشراف على تنفيذها، 
لعملية اجلمع، وتقدمي حصيلة ذلك إىل وفق املبادئ العامة واالستمارة املوحدة 
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مع ِّوتقوم وحدة احلاسوب بإدخال االستمارات، بعد أن يدققها احملرر . ا
  .ِّالعلمي املتفرغ هلذا املشروع

وإن طبيعة العمل اجلماعي يف هذا املشروع اللغوي، تقتضي احلرص 
الحظات على التنسيق بني مجيع املراكز واإلفادة من التجارب املختلفة وامل

فقد تألفت اهليئة العامة للمشروع من أعضاء جلنة مشروع معجم . املستجدة
مع ومن رؤساء اللجان يف املراكز األربعة، جتتمع  ألفاظ احلياة العامة يف ا

وقد يشارك أعضاء اللجان مجيعهم يف بعض االجتماعات العامة . بصورة دورية
  .عند الضرورة

مع على أن يتمتع رؤساء املراكز ومن نافلة القول أن نذكر حرص  ا
وأعضاء اللجان والباحثون بروح عمل الفريق وحسن التفاهم، والقناعة بأمهية 

  .هذا املشروع اللغوي القومي، والرغبة األكيدة يف إجناحه
وميكن إمجال مهمة اللجنة يف كل مركز بإعداد املادة اللغوية وفق خطة 

  :متفق عليها، مؤداها ما يأيت
سيم املنطقة اجلغرافية اليت تتبع كل مركز للبحث اللغوي إىل دوائر  تق-١

فرعية، يراعى فيها التباين والتنوع البيئي واالجتماعي والثقايف واالقتصادي 
  .واملهين

ً خيتار فريق البحث من الذكور واإلناث، ويكون موزعا على مجيع -٢
  .البيئات

فقت على تصميمه اهليئة  جتمع املادة اللغوية وفق النموذج الذي ات-٣
  .العامة للمشروع
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 توفري الوسائل املعينة على مجع املادة اللغوية مثل آالت التسجيل والتصوير - ٤
  .من أجل توضيح املصطلح إىل جانب تعريفه بلغة عربية سليمة واضحة ودقيقة

 أن حترص اللجنة على االلتقاء بفريق البحث لتحديد املهام املوكلة -٥
  .ذليل العقبات، وتصحيح ما ميكن أن حيدث من أخطاءلكل فرد، لت
َّ تـتسلم اللجنة املادة اللغوية من أعضاء فرق البحث، وتقوم بتدقيقها - ٦ ََ

مع   .ًوتنسيقها وفق اخلطة املتفق عليها، وتسليمها أوال بأول إىل وحدة احلاسوب با
مع املدة الزمنية ملرحلة اجلمع من   م إىل٢٩/٦/١٩٩٨َّوقد حدد ا

وقد اقتضت ظروف العمل متديد هذه املدة .  من حيث املبدأ١٩٩٩/ ٤/ ٣٠
وكانت اهليئة العامة للمعجم قد أجنزت استمارة . )١(م٣٠/١٠/٢٠٠٠ى  حت

ا النهائية كما هو مبني يف الشكل املرفق) بطاقة اجلمع(اجلمع  وجعلت . بصور
  ً.هذه االستمارة يف أحد عشر بندا

                                                            

مع قرر أن تكون مكافآت أعضاء اللجان وفق اجللسات ) ١( ومما جيدر ذكره أن ا
وجعل مكافأة . ًفجعل مكافأة كل عضو يف اللجنة مخسة عشر دينارا لكل جلسة

  .كل مصطلح جيمع وتقره اللجنة وفق االستمارة اخلاصةالباحثني مبلغ مئيت فلس، ل
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  ياة العامةمشروع معجم ألفاظ الح
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  :وأرفقت االستمارة بالتوضيحات الالزمة على النحو التايل
 ويقصد به اسم املدينة أو القرية أو البادية اليت : اسم الموقع- ١

ًفإذا كان مثال مستعمل اللفظ يسكن يف . يسكنها من أخذ عنه املصطلح
  .قمدينة املفر. حمافظة املفرق: مدينة املفرق يعبأ البند املذكور هكذا

  :وإذا كان يسكن يف قرية من قرى املفرق يعبأ البند هكذا
  .قرية أم اجلمال. حمافظة املفرق

وإذا كان من سكان البادية يف حمافظة املفرق وال يتبع ألي مدينة أو 
  .البادية الشمالية. حمافظة املفرق: قرية، يعبأ البند هكذا

ا منطقة سكن مستعمل اللفظ: البيئة- ٢ تكون بيئة فقد .  ويقصد 
حضرية أو ريفية أو بدوية، فإذا كان من سكان مدينة املفرق حسب املثال 

وإذا كان يسكن قرية أم اجلمال، يعبأ هذا ). حضرية(السابق، يعبأ هذا البند بـ 
  ).بدوية(، وإذا كان من سكان البادية يعبأ هذا البند بـ )ريفية(البند بـ 

ا املهنة اليت يعم: المهنة- ٣ ا مستعمل اللفظ، كأن  ويقصد  ل 
ًيكون عامال أو فالحا أو جنارا أو حدادا أو مهندسا، أو أن تكون ربة بيت أو  ًً ً ً

  .إخل...طبيبة أو معلمة أو كاتبة أو عاملة.. يف أي مهنة من املهن
 ويقصد به املكان الذي يستعمل فيه اللفظ، كأن يكون : المجال- ٤

أو / الكلية/ املزرعة أو اجلامعة/ البيت أو املدرسة أو الشارع أو احلقل
املشغل أو الدائرة / العيادة، املخترب، املركز الصحي أو املصنع/ املستشفى

احلكومية أو املتجر أو املقهى أو امللهى أو املتحف، أو املسجد أو الكنيسة أو 
أو مؤسسة للرعاية االجتماعية أو املهن بأنواعها أو ) الكراج(النادي أو املرأب 

  .اد واآلالت واملعدات أو النشاط الرياضي، أو املكتبات أو املسرحاملو
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االت الواردة يف البند السابق ميكن : الموضوع- ٥  إن موضوعات ا
حصرها يف اللباس والكساء والطعام والغذاء واألثاث والدواء واألدوات 

  .إخل...واألجهزة والزينة واألشربة والنبات
ًفلو أخذنا مثال جماال من ا ًاالت املذكورة آنفا مثل البيت، فإن ً
  :موضوعاته ستكون على النحو اآليت

 مغارة، كوخ، براكية، بيت فالحي، بيت شعر، خيمة، بيت، :تسمياته
  .إخل...منـزل، شقة، دار، دارة، عمارة، قصر

 الفناء، احلديقة، غرفة النوم، غرفة االستقبال، املطبخ، احلمام، :أجزاؤه
  .إخل... الشرفات، الربندةامللجأ، املكتبة،

 ويقصد به أن يضبط الباحث ):ًمضبوطا بالشكل( المصطلح - ٦
ًاملصطلح كما يلفظه الشخص الذي يستعمله، ضبطا تاما ً.  

ً يقوم الباحث بتعريف املصطلح تعريفا دقيقا : تعريف المصطلح- ٧ ً
ٍوحيرص على أن يكون هذا التعريف بلغة عربية . حسب مدلوله لدى املستعمل

ًسليمة، وأن يكون اخلط واضحا مقروءا ً.  
 ويقصد به األصل اللغوي الذي يعود إليه هذا : أصل المصطلح- ٨

ًاملصطلح، كأن يكون عريب األصل أو إجنليزيا أو فرنسيا أو إيطاليا أو تركيا أو  ً ً ً
. ًوإذا كان عربيا يضبط بالشكل التام. وأن يذكر هذا األصل كتابة. ًفارسيا

  .لفرعية يف كل مركز مبلء هذا البند ما أمكن ذلكوتقوم اللجنة ا
 وذلك بأن . توضيح مدلول المصطلح بالرسم عند الضرورة- ٩

وقد يكتفي . يوضح الباحث املصطلح بالرسم إذا دعت احلاجة إىل ذلك
وهذا ينطبق على . بالرسم التقريبـي أو يلصق صورة املصطلح إذا أمكن ذلك
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ويكون ذلك إىل جانب .  املفهوم والداللةاملصطلحات اليت حتتاج إىل توضيح
  .التعريف بلغة عربية سليمة، دقيقة وواضحة

 يثبت الباحث امسه بصورة واضحة يف : اسم الباحث وتوقيعه-١٠
  .ُّيعدها) بطاقة(كل استمارة 
 وقد وضع هذا البند خلف البطاقة، . أي مالحظات إضافية-١١

 من مالحظات مل تذكر يف ُّوترك له مساحة كافية ليدون الباحث ما جيد
وجيب أن حيرص الباحث على أن يكون . حول املصطلح) البطاقة(االستمارة 

ًخطه واضحا ومقروءا ً.  
بأرقام مسلسلة، استجابة ) البطاقة(وجاء ترقيم مجيع بنود االستمارة 

َّملطلب وحدة احلاسوب اليت صممت قاعدة بيانات حاسوبية خاصة مبشروع 
وقد أخذنا بعني االعتبار عند اختيار الباحثني أن . العامةمعجم ألفاظ احلياة 

ويتم تفريع البيئة . يكونوا من أبناء املنطقة أو البيئة أو من القاطنني فيها
االت املختلفة يف احلياة العامة مع اختيار . الواحدة حبسب املهن وا ويؤكد ا

عتبار التنوعات الباحثني من مستويات ثقافية مؤهلة هلذا العمل، وذلك با
طالب الدراسات العليا، واملعلمني واملوظفني : الوظيفية املختلفة، مثل

ومن األمهية مبكان أن . واملتقاعدين، ومن هم يف مستواهم من الذكور واإلناث
يئتهم إىل هذا العمل، وتوضيح أهدافه، وحتديد  جيري توزيع الباحثني، بعد 

ا   .األعمال اليت سيقومون 
ً اهليئة العامة ملشروع املعجم، اهتماما كبريا، منذ البداية وقد أولت ً

االت واملوضوعات، اليت نصت عليها االستمارة يف عملية اجلمع . َّبتحديد ا
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االت  وقدمت اقرتاحات مهمة، ناقشها رؤساء اللجان واتفقوا على توحيد ا
  :على الوجه اآليت

  السوق -٢٢ البيت- ١
  البقالة -٢٣  املزرعة- ٢
  ملدرسةا -٢٤  احملددة- ٣
  اجلامعة -٢٥  املنجرة- ٤
  موقف سيارات -٢٦  الورشة بأنواعها- ٥
  الفندق -٢٧  املخبز- ٦
  صالة األفراح -٢٨  املبىن- ٧
  الربيد -٢٩  املطعم- ٨
  املعصرة -٣٠  صالون احلالقة للرجال- ٩
  حمل بيع األدوات الكهربائية -٣١  صالون التجميل للنساء-١٠
  املتجر -٣٢  احملكمة-١١
  تحفامل -٣٣  البنك-١٢
  الكلية -٣٤  املقربة-١٣
  الروضة -٣٥  امللعب-١٤
  احلضانة -٣٦  املسجد-١٥
  الكنيسة -٣٧  املستشفى-١٦
  دور املسنني -٣٨  املكتبة-١٧
  النادي الرياضي -٣٩  حمالت صناعة األحذية وصيانتها وبيعها-١٨
  النادي الثقايف -٤٠  املقهى-١٩
  )يذكر اسم الوزارة(الوزارة  -٤١  املخيطة-٢٠
  )يذكر اسم الدائرة(ائرة احلكومية الد -٤٢  امللحمة-٢١
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  اإلذاعة -٦٤  )يذكر اسم املؤسسة(املؤسسة احلكومية  -٤٣
  التلفزيون -٦٥  الغابة -٤٤
  السوق -٦٦  حديقة احليوان -٤٥
  حمالت العطارة -٦٧  املرعى -٤٦
  الشركة -٦٨  احملمية -٤٧
  املركز الثقايف -٦٩  األرصاد اجلوية -٤٨
  لثقافةمديرية ا -٧٠  املسرح -٤٩
  االسرتاحة السياحية -٧١  السينما -٥٠
  مدينة األلعاب -٧٢  املطار -٥١
  دائرة األراضي -٧٣  املينا -٥٢
  املكتب العقاري -٧٤  حمطة السكك احلديدية -٥٣
  العيادة -٧٥  البحر -٥٤
  املركز الصحي -٧٦  النهر -٥٥
  مركز اإلصالح -٧٧  املصنع -٥٦
  ترخيص املركباتإدارة السري و -٧٨  الشارع -٥٧
  الدفاع املدين -٧٩  َّاملتنزه واحلديقة العامة -٥٨
  الكلية -٨٠  املطبعة -٥٩
  قيادة اجليش -٨١  احملجر -٦٠
  املخابرات العامة -٨٢  البلدية -٦١
  قرى األطفال -٨٣  أمانة العاصمة -٦٢
  املربة -٨٤  مركز الشرطة -٦٣
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ملوضوعات، فقد استمر النقاش حوهلا يف أما فيما خيص حتديد رؤوس ا
ا متعددة ومتشعبة،  عدة اجتماعات عامة تضم رؤساء اللجان، وذلك أل
اية األمر على أن حتديد رؤوس  وليس من السهل حصرها، واتفق يف 

ففي مرحلة اجلمع يقلل . املوضوعات ذو فائدة كبرية يف مرحليت اجلمع والتحرير
.  الباحثني وعند اللجان يف مراكز البحثاخلالف يف وجهات النظر لدى

وكذلك، فإن حتديد رؤوس املوضوعات ييسر إدخال املعلومات يف احلاسوب، 
ًويسهل عملية ترتيب أبواب املعجم، وإخراجه إخراجا علميا . واسرتجاعها ً

  .ًوفنيا يف املرحلة الثانية
وكانت جلنة اجلامعة األردنية، قد تقدمت باقرتاح رؤوس موضوعات 

وبعد دراستها ومناقشتها، وافقت اهليئة العامة . وزعت على مجيع أعضاء اللجان
وأنه يف . للمشروع على هذه القائمة، والتزام جلان مراكز اجلمع مبا جاء فيها

حالة إضافة رؤوس موضوعات جديدة من اللجان، جيب أن تعمم من أجل 
وضوعات بنحو مئيت ومما جيدر ذكره أنه جرى حصر رؤوس امل. دراستها وإقرارها
ًويف مجيع األحوال فإن مجع األلفاظ ورصدها ال يكون انتقائيا، . رأس موضوع

مع يتوخى من اللجان والباحثني، أن يكون اجلمع مشوليا وفق خطة  ًوأن ا
ا الباحثون   .حمكمة تضعها اللجنة املختصة ويلتزم 

، ))ريف املصطلحتع(( قضية ))املشروع((ومن القضايا املهمة اليت واجهها 
ًحبيث يتضمن التعريف كيفية لفظ املصطلح، ووصفه وصفا واضحا ودقيقا،  ً ً

ًوأنه البد من وضع تعريف للمصطلح حىت لو كان معروفا . وبيان الغاية منه
  .لدينا يف الوقت احلاضر
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وبلغت جمموع االستمارات . ٣٠/١٠/٢٠٠٠ يف ))اجلمع((وانتهت مرحلة 
  اسوب حنو مخسة وأربعني ألف استمارة؟؟اليت مجعت وأدخلت يف احل

معجم ((م، ألفت جلنة مشروع ٨/١٠/٢٠٠٠ املوافق  ه١١/٧/١٤٢١وبتاريخ 
مع، هيئة التحرير للمرحلة الثانية من مخسة أعضاء))ألفاظ احلياة العامة وكان مقررها .  با

مع، وأعضاؤها اآلخ رون من الزميل األستاذ الدكتور إمساعيل عمايرة، أحد أعضاء ا
  .أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية

وعقدت هيئة التحرير اجتماعات عدة وخلصت إىل وضع منهاج 
  :للعمل يف إطار املعامل اآلتية

ً يراد من هذا املعجم أن يكون من حيث املبدأ فصيحا جامعا -ًأوال ً
من وهو معجم وصفي يف تعريفه للمفردات، ينطلق مما يفهمه الناس . ًعصريا

وهو وصفي يف اختيار هذه املصطلحات املتداولة، ولكنه . معانيها املعاصرة
معياري حني يتدخل إلجراء تعديالت جزئية أو تغيريات كلية على بعض 
ا  املفردات، وذلك مبا يتفق وقواعد الفصحى يف أصوهلا ومقاطعها، وأوزا

  .الصرفية أو طرائق تراكيبها التعبريية
  :م هيئة التحرير ما يأيت يكون من مهاً:ثانيا
  . مراجعة تقسيم املوضوعات والوحدات يف كل موضوع-١
. ً مراجعة التعريفات، والتأكد من مدى سالمتها مضمونا وصياغة-٢

  .وميكن استشارة بعض اخلرباء عند احلاجة
  . االستيثاق من مدى مالءمة الصور والرسومات لتوضيح املصطلح- ٣
احد أو اثنني منها، وفق معايري متفق عليها،  فرز املرتادفات واختيار و- ٤

  .وذلك باالنطالق من منهاج واضح يف اختيار األلفاظ الدالة على املفهوم الواحد
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 السعي إىل حتقيق مبدأ توحيد املصطلح حني تكون املصطلحات -٥
منفضة، طفاية، متكة، : متعددة، مثال ذلك يقال يف تسمية شيء واحد

  .إخل...ريمكتة، سربسة، صحن، آش ت
 إىل أي من هذه الكلمات، وعندئذ البد ))سجائر((وقد تضاف كلمة 
  :من مالحظة املعايري اآلتية

  .الكلمة الواحدة يف الداللة الكافية خري من الكلمتني) أ
ًالكلمة اليت حتمل مدلوال حمددا أوىل من تلك اليت حتمل مدلوالت ) ب ً

ً مثال ))منفضة((وعلى هذا فكلمة . همتعددة، واستعماالت ال تقتصر على جمال بعين
ً ترتبط بالطعام ارتباطا وثيقا))صحن((، إذ كلمة ))صحن((أفضل من كلمة  وهي أفضل . ً

  .، ألن طفاية ترتبط باجلهاز املتخصص إلطفاء احلريق))طفاية((من كلمة 
ًالكلمة اليت تأخذ مستا فصيحا سهال أوىل من الكلمة اليت قد ) ج ً ً

 ))متكة(( أفضل من كلمة ))منفضة((وعلى هذا فكلمة . عاميةتكون مغرقة يف ال
ا  . فالكلمة العامية قد تشيع يف عامية وال تشيع يف أخرى. ))مكتة((أو مقلو

ذا املشروع اللغوي القومي  اية املطاف –واملراد  معجم (( أن يؤدي إىل – يف 
  .))عريب موحد أللفاظ احلياة العامة

 من الكلمة األجنبية، إذا كانت األجنبية ميكن الكلمة العربية أوىل) د
وعلى هذا فإن الكلمات السابقة تفضل . االستغناء عنها بالكلمة العربية

  .كلميت سربسة وآش تري
الكلمة األجنبية املكونة من كلمة واحدة أوىل من الكلمة املكونة (  ه

ريب واملصطلح األجنيب املتمشي مع قواعد الصوت الع. من كلمتني فأكثر
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والوزن الصريف العريب، أوىل باألخذ من ذلك املصطلح الذي خيتلف مع قواعد 
ا ا وأوزا   .العربية يف أصوا

  .الدقة يف اختيار املقابالت العربية لنظائرها األجنبية) و
فاملشتقة أوىل من الكلمة . اتباع أولويات يف املقاييس العربية نفسها) ز

. ًاألوسع اشتقاقا أوىل من الكلمة الضيقة االشتقاقو الكلمة . املنحوتة أو املركبة
  .والكلمة اليت ختص مدلوهلا وحده أوىل من الكلمة اليت قد ختص مدلوالت متعددة

ًحني يقدم للشيء الواحد تعريفان متباينان نسبيا، دون أن يرتتب ) ح
ًعلى ذلك تناقض أو تضاد، مبعىن أن يقدمه متخصص مركزا على مواصفات 

فاألوىل أن يدمج . ًقدمه باحث آخر مركزا على مواصفات أخرىمعينة، وي
  .التعريفان يف تعريف واحد

 تقبل هيئة التحرير من حيث املبدأ مجيع األلفاظ اليت وردت من اللجان يف ً:ثالثا
  .املرحلة األوىل إال فيما يساورها الشك يف صحته، فتستعني خبرباء متخصصني

االت مث  يؤخذ يف ترتيب مواد املً:رابعا عجم من حيث املبدأ حبسب ا
مشروع ((وينظر يف إخراج . املوضوعات، ويف داخل كل منها بالطريقة اهلجائية

  .ً عند إجنازه بأن يطبع أيضا بالطريقة اهلجائية))املعجم
ويف جمال حتديد طريقة العمل إلجناز املرحلة الثانية من مشروع املعجم، 

للتعرف على داللة املصطلحات الواردة فيها، راجعت هيئة التحرير عدة بطاقات 
وذلك من أجل تكوين نظرة موحدة بني أعضاء اهليئة يعاجلون يف إطارها مجيع 

واتفقوا على أن أهم بنود البطاقة هو . املصطلحات اليت تقابلهم يف أثناء العمل
ويستأنس باملعلومات األخرى من أجل توضيح . املصطلح، والتعريف اخلاص به

ال واملوضوع، وغريهاالتعر   ..يف، مثل البيئة واملوقع وا
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ًوقد رأى أعضاء اهليئة أن يبدؤوا مبوضوع واحد، وأن يشاركوا مجيعا يف 
صياغة بطاقاته، حىت تتوحد طريقة العمل فيما بينهم، ويعتادوا على تكوين 

  .نظرة موحدة يف تناول مراحل العمل ومصطلحاته
أن يتوزعوا يف جلنتني، كل جلنة تتألف واتفق أعضاء هيئة التحرير على 

مث تقدم هذه . من عضوين، يتناوبان كتابة البطاقات ومراجعتها فيما بينها
البطاقات بعد ذلك إىل مقرر هيئة التحرير، ليقوم مبراجعتها، وتعديل ما يراه 

  .مث تصبح بعد ذلك جاهزة يف وضعها النهائي للطبع. ًضروريا فيها
كتابة األلفاظ األجنبية باحلروف العربية أنه يوجد ورأت اهليئة يف قضية 

األوىل، أن تثبت هذه األلفاظ األجنبية باحلروف العربية، : طريقتان لكتابتها
وهنا البد من مواجهة مشكلة، أن األلفاظ األجنبية وافدة . كما ينطقها أهلها

من لغات أمم متعددة، تلفظها بأشكال خمتلفة، مبا يف ذلك األمم اليت 
  .ستعمل احلروف الالتينيةت

ا، فهي تقريب هذه  أما الطريقة الثانية، اليت ترى هيئة التحرير األخذ 
فقد حتدث . األلفاظ األجنبية إىل احلروف العربية، وكتابتها كما تلفظ بالعربية

ًتراثنا مثال عن اللغة الالطينية، وعن أرسطو وأفالطون وفيثاغورس والبطالسة 
وإن اختيار هذه الطريقة يف كتابة األلفاظ، . إخل...ن ولندرةباريز ولند: وقالوا

تنسجم واهلدف الرئيسي لوضع معجم موحد على املستوى القومي، وهو 
السعي إىل تفصيح ما هو عامي، يف إطار خصائص العربية وتراثها الضخم 
عرب التاريخ وجتربتها مع املولد والدخيل واملعرب واملستقرض وتأثرها باللغات 

  .جنبية وتأثريها فيهااأل
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ويف قضية اختالف اللهجات يف نطق بعض حروف الكلمات، مثل 
فإن النطق خيتلف بصور متعددة . إخل...حروف القاف والكاف، والظاء واجليم

واتفق على كتابة املصطلح وفق النطق العريب . يف املدينة ويف الريف ويف البادية
مزة الوصل، وينطقها الفصيح، وينسحب هذا مع نطق األلفاظ اليت  تبدأ 

  .املستعمل بالساكن ابتداء
ًومازال العمل يف مشروع املعجم مستمرا، وقد قطع شوطا مهما يف  ً ً

وتتمثل هذه املرحلة بتلمس الطريق، وذلك بوضع منهاج . إجناز املرحلة الثانية
حمدد إلقامة بناء مشروع معجم أللفاظ احلياة العامة يف األردن، يكون لبنة 

  .))املعجم العريب املوحد أللفاظ احلياة العامة((همة يف إقامة م
ًومادام العمل يف املعجم مستمرا، فاالقرتاحات واملالحظات تتواىل 

وكذلك طريقة تصنيف . الستكمال املنهاج ووسائل البحث، وتكامل العمل
وغري ذلك من القضايا الفنية يف . املعجم، وحتديد اجلهات اليت تستفيد منه

ويف ضوء هذه االعتبارات ستحدد الفرتة الزمنية إلجناز . نشر واإلخراج والتوزيعال
وحنن نأمل إن شاء . املرحلة الثانية ملشروع املعجم، ورمبا استغرقت حنو السنتني

امع اللغوية اهللا أن ننجزه يف هذه املدة الزمنية وأن نقوم بإرساله إىل احتاد  ا
ً بصفته مشروعا أردنيا  الوقت نفسه سنقوم بنشرهويف. والعلمية العربية بالقاهرة ً

ملعجم ألفاظ احلياة العامة، ليستقطب املالحظات واالقرتاحات يف عملية 
معجمية مستمرة إن شاء اهللا حىت يتحقق اهلدف البعيد بإجناز املعجم العريب 

ا ونسأله تعاىل أن يوفقن. املوحد أللفاظ احلياة العامة على مستوى الوطن العريب
  .ًمجيعا يف خدمة العربية اخلالدة، لغة العروبة واإلسالم

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته


