
  "املعجم الوايف" مشروع 
  القسم األول

  مكي احلسين. د
  
  
  غاتسواملُ:   أوالً
  لةمجخطة العمل املُ:   ثانياً
  اخلامتة:   ثالثاً

          معاجم األخطاء الشائعة: امللحق األول
  أبرز كتب اللغة: امللحق الثاين

  
  املسوغات: أوالً

مة من نعمة السليقة اللغوية السليمة، إنّ هذا املعجم هو لألجيال احلالية والقادمة، احملرو
، وكما أن هذه األجيال ختتلف عن سابقاا اختالفاً كثرياً. واليت تنشأ وتعيش يف بيئة فاسدة لغوياً

إذ جيب أن يقدم أكرب عون ممكن : فإنّ املعجم املزمع إعداده جيب أن خيتلف عن املعاجم األخرى
ني بالعربيةلكل من يرجع إليه، وال سيما غري املختص.  

مة نقطة يف غاية األمهّية، وهي أن اللغة العربية ليست مقصورة على ما جاء يف املعجمات ثَ
ولئن . وحدها، بل هلا مظانُّ أخرى جيب تتبعها واألخذ عنها، ويف مقدمتها كتب األدب والعلم

ت قراءة متأنية  فيما مضى، ألنه يقتضي قراءة عشرات آالف الصفحاكان هذا األمر عسرياً جداً
 كتاب تراثي مسجل 1000  بفضل احلاسوب من جهة، ووجود حنوفاحصة، لقد صار اليوم يسرياً

  . ومن اخلطأ أن يرفض لفظ أو تركيب لغوي حبجة أنه مل يرد يف معجم لغوي!على أقراص ليزرية
  

  :الوضع الراهن
 على فهم  مل تساعدين مثالًفهي: فاملعاجم املوجودة اآلن ال تسد حاجة املتعلّم أو املثقَّ

 مثل كتب مصطفى !املقصود من عدة ألفاظ أو تراكيب صادفتها يف بعض كتب األدب احلديثة
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  . الرافعي وطه حسني
  :من وجوه النقص اليت تعانيها املعاجم احلالية أنها

.  معاِني الكلمة واستعماالا، بإيراد أمثلة توضيحية فصيحة- يف األغلب–ال تستويف  -1
 ماذا !" املرة الثانية من املرتني: أتيتك آخر مرتني: " ثال جاء يف اللسان والقاموس والتاجفم

  هذا التركيب عملياً؟" توظيف" يفهم من هذا الشرح؟ كيف ميكن 
وتكتفي املعاجم بالقول إا ما يفتقر إليه . كثرية االستعمال" حاجة"مثال آخر كلمة 

 يقال يف اللغة !ف تستعمل هذه الكلمة، وليتها فعلتلكنها ال تبين كي. اإلنسان ويطلبه
) أجلأَت إليه(=  مست احلاجة إىل كذا – يل إليك حاجة –ما يب حاجة إىل كذا : العالية

اللهم ال جتعل لنا :  ويف الدعاء املأثور– ما يل بكذا من حاجة – ال حاجة يل بكذا –
 هذا يسد –ناهلا وبلغها : اجته قضى ح– اللهم يا قاضي احلاجات –حاجةً إال إليك 

  ... هذا يكفي احلاجة–احلاجة 
  :وقال بعض األدباء املتأخرين

  ).262ص/2مصطفى صادق الرافعي، وحي القلم، ج(فَلَست يف حاجة إيلّ عندهم  •
 )31ص/3مصطفى صادق الرافعي، وحي القلم، ج...(هم ِمن ثَم يف أشد احلاجة إىل •
 )38ص/3صطفى صادق الرافعي، جم...( مل تبق يب حاجة إىل •
 )23طه حسني، الوعد احلق، ص( أنا يف حاجة إليه  •
 )26طه حسني، الوعد احلق، ص(كنت يف حاجة إليك  •
 )511حممود حممد شاكر، املتنيب، ص( وليس بنا وال بك حاجة إىل نقد هذا الكالم  •
  

مث .  مادة97انت يف الطبعة الثالثة من املعجم الوسيط فك) الثاء(لقد أحصيت مواد باب 
ال شك ..  مادة مل أصادفها فيما قرأت طوال حيايت الواعية50نظرت فيها مادةً مادة فرأيت 

لكن الغرض من هذا الكالم هو أنّ االستيفاء الذي . أين لست معياراً، وكذلك حرف الثاء
 صبرياً أو قليالً، أي كث املستعملة على املواد) يف املرحلة األوىل على األقل(أمتناه ميكن أن ي

  ! مادة يف احلالة الراهنة47 على ما يقابل الـ
) وال غريه(مل يورد الوسيط ) ذ ب ب(وال تستويف مفردات املادة الواحدة، ففي مادة  -2
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يف ) املذبب(مبعىن املؤنف أو املؤسل، مع أن الوسيط نفسه استعمل كلمة ) مذَبب(كلمة 
الزرزور، الشوكة، القَدمة، القَراع، ): ل هذا ما وقفت عليهعلى األق(شرح الكلمات اآلتية 

  .نكز الدابة
الشائعة هي تصحيف كلمة ) مدبب(وأظنين غري مسبوق إىل التنبيه على أن كلمة 

  ).مذبب(
أهي الرفع، أم اجلر، ): وال سيما( حركة االسم الذي يلي - على سبيل املثال -وال تبني  -3

  أم النصب؟
 )...مبعناها غري املصدري(واجهة، التماهي، مفارقة : د كلمات واسعة الشيوع مثلوال تور -4
. ال تتطرق إىل كثري من املسائل القياسية، كأا تفترض أن القارئ يعرف قواعد القياس -5

 اجلموع – يف األغلب –على سبيل املثال، تورد املعاجم اجلموع السماعية، وال تورد 
 ...القياسية

 :على سبيل املثال.  وجهاً واحداً لتعدية الفعل باحلرف- غالبا–تورد  -6
  .وِثق منه وإليه: وِثق به، وال تورد: وتورد. أثّر به وعليه: أَثَّر يف الشيء، وال تورد: تورد

واملطلوب اآلن إيراد كل هذه االستعماالت موضحة بأمثلة فصيحة تبين السياق الذي يبيح 
 احتاج إليه وله -أجاب السؤالَ وعنه وعليه : دوكذلك إيرا. كل هذه االستعماالت

 سكت عنه - خرج عنه وعليه - شك فيه وبه - نام عن الشيء وعليه وإليه-واحتاجه 
  إخل... صرب عنه وعليه-وعليه 

ال تبني وجه االستعمال السليم للكلمة، كأا تفترض أن القارئ يعرف قواعد اللغة  -7
ال تذكر املعاجم أا ال تدخل إال على املضارع ) سوف(فمثالً، عند شرح كلمة . العربية

 الْمثْبت، وال تدخل على املنفي
سوف ال أفعل (، وال )سوف لن أفعل كذا: (   واملطلوب اآلن أن يذكر بوضوح أنه ال يقال

  )...كذا
تضطر احلريص يف أيامنا هذه على الكتابة بلغة سليمة، إىل أن يرجع إىل معاجم األخطاء  -8

وليس هذا باألمر السهل، وفيه ضياع الكثري من ). انظر امللحق األول(ية الشائعة اللغو
 ويحسن نقل قسم كبري من مواد هذه املعاجم !الوقت واجلهد، وال يصرب عليه كل أحد

 ".املعجم الوايف"إىل 
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  :خطة العمل املُجملة: ثانياً

  :من الضروري مجع املادة اللغوية من  -1
  .بية جيدة عدة معاجم عر-أ

 ).انظر امللحق الثاين(كتب اللغة  -ب
فتؤخذ نسبة مئوية معقولة من املصطلحات يف خمتلف فروع :  املعاجم التخصصية-ج

العلوم، واآلداب، والتربية، : س يف الكليات اجلامعية اخلمس عشرةاملعرفة اليت تدر
املدنية، واحلقوق، والشريعة، والطب، وطب األسنان، والصيدلة، واهلندسة 

وهندسة العمارة، واهلندسة امليكانيكية والكهربائية، واالقتصاد، والتجارة، 
  .والزراعة، والفنون اجلميلة، واملعلوماتية

  . معاجم ألفاظ احلضارة-د
2- يف المن تو، "معجم منت اللغة"و" املعجم الوسيط"بع يف إعداد يستفاد من النهج الذي ات

غاتأشكال النقص املذكورة يف املسو.  
من )  على القارئتيسرياً(يضاف إىل النهج السابق ما ترى جلنة اإلعداد ضرورة إيراده  -3

 :األشياء اآلتية
، مع بيان الفرق يف إن كان مستعمالً(املصدر امليمي، املصدر الصناعي، : يف حالة الفعل •

اسم ، ...)اشتراك اشتراكية، إشكال إشكالية: املعىن بينه وبني املصدر األصلي، حنو
تأنيثها (الفاعل، اسم املفعول، أمساء املكان والزمان واملرة واهليئة، الصفة املشبهة 

  .، اسم اآللة)مؤنثه ومجعه(، اسم التفضيل )ومجعها
 ..، والتصغري)!لَِوي خ-ة ِليخ(، والنسبة )السماعية والقياسية(اجلموع : يف حالة االسم •

  .األخطاء الشائعة، فيقتبس كثري من موادهايستفاد من مراجع النقد اللغوي ومعاجم  -4
 ).! عاما60ًأي خالل أكثر من (يستأنس بقرارات جممع القاهرة اليت صدرت حىت اآلن  -5
 .تولَى املعاين والتراكيب اازية عناية خاصة -6
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  اخلامتة: ثالثاً

ستغرق هو عمل ضخم، سوف ي" املعجم الوايف"إن العمل املطلوب القيام به يف إعداد هذا 
  !بضع سنني إذا استعمل احلاسوب بكفاءة عالية

املعجم "وال بد يف البداية من تكليف خبريين، من مستوى يضاهي مستوى الذين أعدوا 
، ويستعرضان كتب )مع استبعاد الكلمات الْموات(، يقومان جبمٍع أويل ملواد املعجم، "الوسيط

، "املعجم الوايف" مبا يصلح منها وإدراِجه يف النقد اللغوي، وقرارات جممع القاهرة لألخِذ
  .ويضعان يف ضوء ذلك اخلطةَ املفصلة الدقيقة ملنهج العمل يف املعجم بإشراف جلنة املعجم

يتقنون العمل على احلاسوب، وهلم دراية جيدة ) على األقل(وال غىن عن جتنيد ثالثة أشخاص 
  .االستعماالت املختلفة من الكتب التراثية املعتمدةبالعربية، ليقوموا باستالل التراكيب اللغوية و

  
 امللحق الثاين امللحق األول

  البيان والتبيني للجاحظ-1 حممد علي النجار:  لغويات-1
   الكامل للمبرد-2  حممد علي النجار:  األخطاء اللغوية الشائعة-2
  األغاين لألصفهاين-3  الشيخ إبراهيم اليازجي:  لغة اجلرائد-3
  أليب علي القايل:  األمايل-4  أسعد خليل داغر:  تذكرة الكاتب-4
  للدمريي:  حياة احليوان-5  مصطفى جواد. د:  قل وال تقل-5
  ألمحد بن فارس:  الصاحيب-6  حممد العدناين:  معجم األخطاء الشائعة-6
   بلوغ اَألرب لأللوسي-7  حممد العدناين:  معجم األغالط اللغوية املعاصرة-7
صالح الدين الزعبالوي :  معجم أخطاء الكتاب-8
صالح الدين :  مسالك القول يف النقد اللغوي-9

  الزعبالوي 
  حممد خليفة التونسي:  أضواء على لغتنا السمحة-10
11-...  

يضاف إىل هذه األعمال ما أبدعه هؤالء من مؤلفات 
أخرى، وما أبدعه غريهم كابن املقفع، وابن العميد، 

فاضل، وبديع الزمان، وأيب حيان والقاضي ال
  ...التوحيدي

يضاف إىل ذلك كله دواوين الشعراء يف اجلاهلية 
  .وصدر اإلسالم
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  القسم الثاين
  "اخلطّة املفصلة للمعجم الوايف"

  مكي احلسين. د
  

  :املقدمة
  بع يف إعداده، فتن النهج الذي اتغات صنع هذا املعجم، مثّ يبيضح ذْكر يف املقدمة مسوتت

  ).سريد هذا النهج قريباً(بذلك مزاياه وفضله على غريه 
- بعد ذلك تد خالصة قواعد اللغة متبوعةً خبالصة قواعد اإلمالء ور)بعة يف املت

  )!املعجم
- رح كيفية البحث عن الكلمة يف املعجم، مثّ تش)دالفعل الثالثي ومن ذلك ر 

 ).ائيإىل جذره الواوي أو الي) قال، باع(األجوف 
ها إىل جذورها،  رد- على غري املختصني–وتورد قائمة بالكلمات اليت يصعب  -

 إخل...و ق ي، = س م و، اتقى= ر ج و، اسم= ب ن و، أرجاء= ابن: مثل
 . تورد قائمة بالرموز واملصطلحات املستعملة يف منت املعجمأخرياً -

  
هج الذي يالنبع يف إعداد هذا املعجمت:  

موات، مع مراعاة ت احلي السهل املأنوس من الكلمات والصيغ، وإغفال الكلمات الْإثبا   :أوالً
  .الدقة والوضوح يف شرح األلفاظ وتعريفها

 داالستعانة يف شرح األلفاظ بالنصوص واملعاجم اليت يعتمد عليها، وتعزيزه باالستشها  :ثانياً
 والتراكيب البالغية املأثورة عن باآليات القرآنية، واألحاديث النبوية، واألمثال العربية،

وإيراد صور ما حيتاج . idioms: تاب والشعراء، والتراكيب االصطالحية السائرةفصحاء الكُ
  ...).من احليوان والنبات واألدوات واآلالت(توضيحه إىل صور 

ا  أو الدخيلة اليت أقربةعرحدثة أو املُدة أو املُإدخال ما تدعو إليه الضرورة من األلفاظ املولَّ  :ثالثاً
  .اامع وارتضاها األدباء، مع اإلشارة إىل طبيعة هذه األلفاظ برموز معينة

  :األفعال  :رابعاً
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  .تقدم األفعال على األمساء -1
2- حدة يف املعىن، كما يف الفعل ىكتفَيبذكر باب واحد للفعل، إذا كانت أبوابه مت 

د األبواب كلها، كما يف الفعل لباب فتورأما إذا اختلف املعىن باختالف ا). نبع(
 ).قدم(

3- ييقدم الفعل الالزم على املتعد. 
4- حبرف واحد يقد رد املزيدد بعد اد على املزيد، ويوررأفعلَ، فاعل، فَ(م امث ) لع

استفعل، افعوعل، افعالّ، (مث بثالثة ) افتعل، انفعل، تفاعل، تفعل، افعلّ(حبرفني 
لافعو...( 

 . واحلقيقي على اازي،يقدم املعىن احلسي على املعىن العقلي -5
) ـِـ(أو الكسرة )ـَـ(أو الفتحة ) ــُ( حبركة الضمة يورد الفعل الثالثي متبوعاً -6

  أو متعدياًلبيان حركة عني املضارع، مث تذكر أشهر مصادره، وإذا كان الفعل الزماً
ن استعماالا بأمثلة توضيحية ين الشائعة، وتبيبنفسه وله أكثر من معىن، تستوىف املعا

فصيحة، تؤخذ من املعاجم اليت يتلُّعوسِجدت فيها هذه األمثلة، أو تل عليها، إن و 
  .بواسطة احلاسوب من كتب التراث املعتمدة

وإذا كان الفعل متعدياً باحلرف، تذكر أوجه تعديته حبروف خمتلفة، مع إيراد أمثلة 
بين املعىن املراد يف حالة كل حرف، وذلك باالستعانة باملعاجم اجليدة فصيحة ت

  ...وباحلاسوب
يورد فعل أثّر يف الشيء وبه وعليه، واحتاج إىل الشيء وله واحتاجه، وصرب : فمثال

  ...عنه وعليه
إذا كان مصدر الفعل يستعمل امساً مبعنى آخر غري الداللة على احلدث، يورد هذا  -7

  .ِحرفة الصائغ: الصياغة:  مدخل مستقل ويشرح معناه، حنواملصدر يف
ال تورد املعاجم : (عدم التركيب والتأليف والنظم: مصدر بسطَ، والبساطة: البساطة

  ).هذا املعىن للبساطة على شيوعه الواسع، والتعريف املذكور هو من وضعي
  ):...مبعناها غري املصدري(مصدر فارق، واملفارقة : املفارقة

سامل : فواعل أو فاعلنيورد أمساء الفاعل املستعملة، ويبين ما جيمع منها على ت -8
 ...ساملون، فارس فوارس
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مأكول : تورد أمساء املفعول املستعملة، ويبين ما جيمع منها على مفعوالت أو مفاعيل -9

 ...مأكوالت، جمنون جمانني
أكيد، (كذلك اسم التفضيل تورد أمساء املكان والزمان واملرة واهليئة املستعملة، و -10

، والصفة املشبهة ومؤنثها )مفتاح، فَتاحة(، ومؤنثه ومجعه، واسم اآللة ...)آكد
 ...ومجعها

. يورد املصدر امليمي إن كان مستعمالً، خاصة إذا أمكن أن يلتبس باسم الفاعل -11
لفاعل املؤنث ، واسم ا)مثل محبة(هو مهمة بالفتح ) هم(فاملصدر امليمي من الفعل 

ذهب فالنٌ يف (و. أي ال أهم بذلك وال أفعله) ال مهمة يل: (يقال. هو مِهمة بالضم
 .أي جعله همه وشغله) جعل ذلك مهمته(و. أي مضى يف قصٍد أو مطْلب) مهمة

  : فيستعمالن مبعنيني) املُهم واملُهمة(أما اسم الفاعل 
لقوم ملهم أو مهمة، أي تنادوا ألمر شديد نزل تداعى ا: األمر الشديد، حنو  - أ

  .م
فالنٌ حالّل للعقد كاٍف : األمر تضطلع به فيشغلك ويعنيك، يقال  - ب

 .أُوِفد فالنٌ يف مِهمة: ، ويقال)الزخمشري(للمِهمات 
يذكر املصدر الصناعي إن كان مستعمالً، مع بيان الفرق يف املعىن بينه وبني املصدر  -12

حصاء إحصائية، إشكال إشكالية، اشتراك اشتراكية، إمساك إ: األصلي، حنو
مل ترد يف معجم منت اللغة، وال يف ) األمهية(ومن العجيب أن كلمة ... إمساكية
  !الوسيط

  
  األمساء: خامساً
  :مثل). ق(، والقياسية )س(يورد االسم ويشرح، مث تورد مجوعه السماعية  -1

  ...-2، ...-1: الكبل
  ] !!كبالت: ال[) ق(، وكبال )س(بل كُبول وأكبال وأك: ج

فال . تستوفَى معاين االسم وتبين كيفية استعماله الصحيح، وتعزز بأمثلة توضيحية فصيحة -2
إنه ما يفتقر إليه اإلنسان ويطلبه، بل تذكر : مثال بالقول) حاجة(يكتفَى يف شرح كلمة 
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  .األمثلة الفصيحة اليت أوردتها يف القسم األول
خِلية خلَِوي، بيضة بيضي، بيضات بيضِوي، : ة إىل االسم، على سبيل املثالتورد النسب -3

ِويدبادية ب ،ِويقرية قَر ،بيضاء بيضاوي... 
املذهب (يورد االسم املُصغر، خصوصاً إذا كان اشتقاقه صعباً، مثل حيوان حييان  -4

فرأى أنه ) حييوين(هرة يف الصيغة وقد نظر جممع القا). املذهب الكويف(وحويان ) البصري
 !ال وجه هلا

  ...بييضة وبويضة، شيء شويء= بيضة
  ...الواجهة: تورد األمساء املستعملة اليت مل ترد يف املعاجم، حنو -5
 .تذكر أمساء اإلشارة واألمساء املوصولة يف مواضعها من املعجم -6

  
   األدوات النحوية:سادساً

ح معىن األداة ويبيرشاستعماهلا السليمي حرف من حروف املعاين :سوف: فمثال. ن وجه 
سوف أذهب غداً، : يقال. وخيلّصه للمستقبل مثل السني) !ال املنفي (املُثْبتخيتص بالفعل املضارع 

لن أذهب :  وإمنا يقال عند النفي! !سوف ال أذهب غداً، وال سوف لن أذهب غداً: وال يقال
  .غداً

أتقن فالن علوم العربية وال سيما القواعد : وخباصة، نقول: وال سيما: قوهلم : ِسيما -
  ").أل"اسم محلَّى بـ: القواعد(

  ).نكرة: شخص(   أحب املساكني وال سيما شخصاً عفيفاً 
كان يف وجهه املقبول الصبيح، ما يستنطق األفواه بالتسبيح، ال ): "فقه اللغة(   قال الثعاليب 

  ". البشر يف غرته، وتفتق نور الشرق من أسرتهسيما إذا ترقرق ماء
حرف استفهام يدخل على اجلمل االمسية والفعلية لالستفهام عن العالقة بني : هلْ -

  ).نعم أو ال(هل سافر خالد؟ ولذلك يكون اجلواب يف كل حال بـ : جزأيها، حنو
  .ال/ نعم-   هل سافر خالد أو زهري؟ 

  هل جاء زهري أم خالد؟:  االستفهام، فال يقال مثالًيف حيز) أم(   وال تأيت بعدها 
  .زهري، أو خالد: أجاء زهري أم خالد؟ ويكون اجلواب بالتعيني، أي:    وإنما يقال
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  :جتمع هذه املادة من:  مجع املادة اللغوية:سابعاً
  .عدة معاجم لغوية جيدة -1
 ).ينظر امللحق الثاين يف القسم األول(كتب اللغة  -2
 .خصصيةاملعاجم الت -3
 .معاجم ألفاظ احلضارة -4
 .يستأنس بقرارات جممع القاهرة -5
ينظر امللحق األول يف القسم (يستفاد من مراجع النقد اللغوي ومعاجم األخطاء الشائعة  -6

 ).األول


