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Abstract

The dictionary is the one of learning media that already made from long time. In the study of the Arabic language,
a dictionary would be very useful or, in fact, needed. The dictionary tends to be the most preferred tools by language
learners, especially when looking up the meaning of words, grammar, or context of word use in the target language.
In the Arabic dictionary development, the dictionary has undergone several stages of change on modern days, either
in the form of preparation and writing methodology. On the basis, this study is an attempt to search for answers to
formulate the problem about the advantages and disadvantages of learning an Arabic from many types of Arabic
language dictionaries that has been developed so far, starting with ownership and use, as well as the reasons and
obstacles in their use. The problem with this research is that there are too many types of dictionaries available these
days and it is confusing for non-native speaker learner which one is more suitable for learning Arabic. The purpose
of this study is to analyze the types of Arabic language dictionaries and find out the advantages and disadvantages
for learning Arabic. Data collection method that the author uses is the method of observation and book analysis.
After obtaining the data, the authors analyzed the data by combining the theory of types of Arabic dictionaries in
chapter B with the reality of Advantages and Disadvantages on the ground that was written in chapter C.
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ملخص
 سيكون املعجم، يف دراسة اللغة العربية.املعجم هو أحد وسائل التعلم اليت مت إنشاؤها منذ زمن طويل
، مييل املعجم إىل أن يكون وسيلة أكثر تفضيال لدى متعلمي اللغة.جدا أو يف الواقع ضرورًًي
ً مفيدا
ً
.خاصة عند البحث عن معىن الكلمات أو القواعد أو سياق استخدام الكلمات يف اللغة املستهدفة
 إما يف منهجية اإلعداد، مر املعجم بعدة مراحل من التغيري يف العصر احلديث،يف تطوير املعجم العريب
 أساس هذه الدراسة هي حماولة للبحث عن إجاابة لصياغة مشكلة حول مزاًي وسلبيات.أو الكتابة
 بدءًا من امللكية،تعلم لغة عربية من العديد من أنواع معاجم اللغة العربية اليت مت تطويرها حىت اآلن
اعا
ً  املشكلة يف هذا البحث يف أن هناك أنو. والعقبات يف استخدامها، وكذلك األسباب،واالستخدام
 أيها أنسب،جدا من املعاجم املتاحة هذه األًيم وأنه من احملري للمتعلمني من غري الناطقني هبا
ً كثرية
 الغرض من هذه الدراسة هو حتليل أنواع معاجم اللغة العربية ومعرفة مزاًيها وسلبياهتا.لتعلم اللغة العربية

يف تعلم اللغة العربية .طريقة مجع البياانت اليت يستخدمها املؤلف هي طريقة املالحظة والتحليل .بعد
احلصول على البياانت ،حلل الباحث البياانت من خالل اجلمع بني النظرية عن أنواع املعجم يف الفصل
ب والواقع عن املزاًي وسلبيات يف الفصل ج.
الكلمات الرئيسية :تعلم اللغة العربية ،املزاًي والسلبيات ،املعجم.
املقدمة

املعجم هو أحد وسائل التعلم الذي مت إنشاؤها منذ الزمان .املعجم هو مصدر ومرجع للغات
وجمهزا
أجبدًي أو موضوعيًاً ،
خمتلفة ،حيتوي على اجملموعات من الكلمات أو الرتاكيب املتنوعة مرتبا ً
بتعريف معاين الكلمات وابملعلومات األخرى املتعلقة هبا .قال ابنرهارت يف كتاب توفيق الرمن
( ،)2008املعجم هو كتاب حيتوي على مفردات خمتارة ،وعامة يرتب ابلرتتيب األجبدي ويصحب
بشرح معانيها ومعلومات أخرى متعلقة هبا .ويقال يف معجم  Webster's New Collegiateإن املعجم هو
عمل مرجعي حيتوي على كلمات من لغة أو نظام أو جمال معرفة ،يكتب ابلرتتيب األلفبائي ويعطى له
احلدود املعجمي (.)Tarijan, 2009
مهما يف جمال اللغة ،ألن اللغة نفسها يف هذا عصر التكنولوجيا واملعلومات
يلعب املعجم ً
دورا ً
جدا ،ال سيما وظيفتها كأداة االتصال بني البشر .اللغة هي نظام على شكل الرمز
هلا دور مهم ً
أوالصوت له األحكام املؤينة ،وتستخدم لتبادل األفكار واملشاعر بني أعضاء اجملتمع الذين يستخدمون
نفس اللغة ) .(Nurbayan, 2008; Khair, 2012اللغة نشاط متعلق جبميع جماالت احلياة البشرية  ،سواء
يف اجملاالت االقتصادية والتجارية والقانونية واالجتماعية والتعليمية .ابستخدام اللغة  ،ميكن ألي
شخص أن ينقل األفكار واألفكار واملشاعر ومعلومات لآلخرين ،شفوًي وخطيا ( ; Mansyur, 2016
.)Rosyadi & Ilmi 2021

وال ميكن اإلنكار أبن املعجم كحامل املفردات ،لن ينفصل من أي اللغات ومن ذلك اللغة
جدا .فإنه يوفر قائمة من الكلمات،
مهما ً
العربية نفسها ،قال كراف ( ) 2009إن املعجم يلعب ً
دورا ً
مع حتديد تعريف لكل منها .فإذا وجد شخص ما كلمة أجنبية أو كلمة مبهمة يف سياق ،فإن املعجم
جاهز لبيان تلك كلمة .املعجم يسمى القاموس اليوم ،والقاموس نفسها مبعىن احمليط الواسع ( Akademi
 )Fairuzabadi, 2005; Bahasa Arab, 2004ويسمى احمليط الواسع ألن القاموس حيتوي على كثري من العلوم
يف اللغة العربية .اللغة العربية هي من اللغات اليت ينتشر استخدامها يف مجيع مناحي احلياة ،وخاصة
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عند املسلمني ،ألن هللا أنزل القرآن ابللغة العربية ،فرتتبط ارتباطًا وثي ًقا ابملسلمني ،وال ميكن الفصل بني
اللغة العربية وكل عبادة اإلسالم ،كالصالة و قراءة القرآنو واحلج والعمرة .اللغة العربية هي أساس
ملساعدة دين اإلسالم وفهم القرآن ألهنا مبدء لتشريع اإلسالم ( .)Muhaiban, 2006لذلك فإن اجلهد
إلتقان اللغة العربية أمرمهم جملتمع املسلم ،وال يقتصر استخدامه على األغراض الدينية فقط .فإن اللغة
أيضا من إحدى اللغات الدولية املعتمدة من قبل األمم املتحدة  PBBوتستخدم يف العديد
العربية هي ً
من املنظمات مثل منظمة التعاون اإلسالمي ( ،)OICورابطة العامل اإلسالمي ،و ،)Pane, 2018( OPA
جدا ألجل إقامة اتصال بني دول املسلمني.
أيضا مهمة ً
فاللغة العربية يف هذا العصر هي ً
فبناء على البيان السابق ،فإن املعجم يف دراسة العربية سيكون مفيدا جدا أو يف الواقع ،ضرورًي.
مييل املعجم إىل أن يكون األداة األكثر تفضيال من قبل متعلمي اللغة ،خاصة عند البحث عن معاين
الكلمات أو القواعد أو سياق استخدامها .ولقد تطور معاجم العربية لعدة مراحل ،من انحية إعداده
و منهجيته .وكان املعجم العريب يبدأ اتريخ نشاطه منذ واجه أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
مشكة فهم القرآن الكرمي وخاصة حينما جيدون بعض األلفاظ اليت ال يعرفون معانيها ،ومن أمثلة
املشهورة هو ما روى ابن عباس رضي هللا عنه أنه كان جالسا بفناء املسجد ،وسأله انفع بن األزرق :
أخربين عن قول هللا عن اليمني و عن الشمال عزين .فقال ابن العباس  :حلق الرفاق ،وقال انفع :
وهل تعرف العرب ذلك؟ قال عباس :نعم أما مسعت عبيد بن األبرص وهو يقول :فجاءوا يهرعون إليه
حىت يسكنوا حول منربه عزينا ()Muhammad, 1987; Sayuthi, 2008
وكان أول من كتب معجم العريب ابحلق و مجع األلفاظ ورتبها ترتيبا علميا فريدا وشرح معانيها
هو أمحد بن خليل (املتوىف 175هـ) مبعجمه العني وكانت طريقة اليت يستخدم فيه هي طريقة التقليبات
الصوتية ،وهي الطريقة اليت تضع الكلمات و تقليباهتا حتت أبعد احلروف خمرجا .مث جاء ابن دريد
ويصنع طريقة اليت خيالف اخلليل وهي طريقة التقليبات اهلجائية وهي الطريقة اليت تشبه التقليبات
الصوتية بني أن طريقة التقليبات اهلجائية تضع الكلمات وتقليباهتا حتت أول احلروف يف الرتتيب
األجبدي .مث جاء اجلوهري بطريقة القافية وهي طريقة اليت ترتب الباب على حسب أواخر الكلمة .مث
جاء طريقة اهلجائية العادية وهي أشهر طريقة مستعملة عند يومنا ،ولقد تععد املعاجم مع مرور الزمن
واآلن قد أصبح املعجم يف عصران هذا إلكرتنيا ،منه الذي يستعمل الشبكة ويب ،ومنه الذي يكون
برانجما يف الكبيتري واجلوال وغري ذلك.
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ومع تطور الزمن أيضا و توسع االتصال بني الدول ،تنوعت املعاجم العربية يف هذا العصر،
فهناك املعجم اللغوي واملعجم الرتمجي واملعجم اإلشتقاقي واملعجم املوضوعي واملعجم التطوري واملعجم
التخصصي وغري ذلك كثري .فال شك أن لكل منها اخلصائص خيتص على كل النوع ،املعجم اللغوي
خيتص بتفسري املعاين ،واملعجم الرتمجي خيتص ابلرتمجة من لغة إىل لغة أخرى ،واملعجم اإلشتقاقي خيتص
بتفسري اشتقاق كلمة و غري ذلك له خصائص لنفسه .فألن املعجم مهم عند متعلمي اللغة وال سيما
لكسب عن املفردات و بث عنها فتعرف أبنواع املعاجم من أمور اهلماة كذلك ،ال سيما من انحية
املزاًي و السلبيات حىت يتعرف املتعلمني ابملعاجم املوجودة يف حياتنا و يعلم ما أنسب معجم لدراسته.
ولقد سبقت عدة الدراسات يبحث عن حتليل املعجم و تثريه يف التعليم ،كبحث الذي فعله
عزمي وموليدية وسوتسنا ( )2018عن دور املعجم العريب اإللكرتوين لطالب الدراسات العربية يف
عموما إىل معجم ويستخدمونه يف
العصر  4.0ونتيجة من هذا البحث )1( :حيتاج متعلمي العربية ً
عملية تعلم اللغة العربية ؛ ( )2املعاجم املستخدمة غالبًا يف عملية تعلم اللغة العربية هي املعجم العربية
عموما أن املعجم العريب اإللكرتوين أكثر فاعلية من املعجم العريب
اإللكرتونية؛ ( )3يقول متعلمي العربية ً
اندرا يف استخدامه يف العصر  )4( .4.0يذكر متعلمي العربية بشكل عام
املطبوع و ميكن أن يكون ً

أن املعجم العريب اإللكرتوين له دور مهم ملتعلمي العربية يف العصر  .4.0وكبحث الذي فعلته مجعة
العني ( )2018عن حتليل لنتائج ترمجة معجم ترمجة  googleابستخدام طريقة الرتمجة اخللفية ،حيلل هذا
البحث املقارنة بني النص العريب األصلي والرتمجة إىل اللغة العربية بواسطة معجم ترمجة  Googleيف
أسلواب وصفيًا
الصحف العربية لتحقيق اختبار دقة النص حسب النظرية املرتمجة ،واستخدمت الباحثة ً
نوعيًا للبحث مع طريقة الرتمجة اخللفية ،وحصلت من هذه الدراسة ،فإن نتائج دقة الرتمجة من Google
مفهوما .مث كالبحث
غري جيدة يف انحية النحو والدالالت وكتابة األرقام ،لكن فهم معىن النص ال يزال
ً
الذي فعله إسيب رستندي ( )2016عن حتليل املعجم عريب  -إندونيسي للمبتدئني ،وحصل على
نتائج التالية )1( :يواجه املستخدمون صعوبة يف حتديد رأس اللمة ،واجلوانب الصرفية ،وهي حتديد
الكلمات األساسية ،والدالالت ،و صعوبة بث عن املعاين املناسبة يف السياق  ،وعدم دراية بسمات
املعجم )2( ،أكثر من  ٪50من املستخدمني تشعر أبهنم ال يفهمون استخدام املعجم ،وابلتايل تتطلب
منهم التدريب )3( ،تظهر نتائج التقييم أن كل املعجم له خصائص ،ومل يتم تضمني مجيع عناصر
نظرا لعدم تقدمي معلومات عن املعجم ،هناك
املعجم ،على الرغم من عدم استيفاء شروط التقييمً ،
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ميزات ميكن استخدامها لتطوير املعجم الرتبوي ،مثل املعلومات التارخيية  ،والتهجئة ،والوظائف ،وكيفية
استخدام املعجم ،والنطق والصرف ،والنحو ،واكتمال املدخالت ،واألمثلة التوضيحية ( )4احلاجة إىل
التدريب يف استخدام املعجم على مستوى اجلامعة.
ومع ذلك مل يتوفر البحث الذي يتكلم عن أنواع املعاجم و تثريها ملتعلمي اللغة و بث عن
املزاًي والسلبيات لكل منها ،مع أن تعرف ابملعاجم وأنوائها من أمور اهلامة ملتعلمي اللغة العربية ألهنم
باجة إليها .لكل من املعاجم خصائص ،و تلك خصائص من معجم ما قد يناسب ملتعلمي اللغة يف
حال ،وخصائص من معجم آخر قد يناسب يف حال آخر .فلذا يرى الباحث أن متعلمي اللغة العربية
ال سياما املتعلمني غري انطقني هبا عليهم أن يعلموا ذلك فيعرف طالب أي املعجم املناسب حلاله.هذا
البحث سوف يكشف عن تلك الدراسة من خالل مجع البيانت واحلقائق املوجودة.
منهجية البحث
 .1أنواع وطرق البحث
نوع هذا البحث هو بث نوعي ،والبحث النوعي وهو "األسلوب الذي نعتمد فيه بشكل
أساس على الكلمات والعبارات يف عمليات البحث  :مجع املادة العلمية وحتليلها وعرض نتائج البحث"
( . )Shayni, 2010وهو البحث املكتيب حيث يقوم الباحث جبمع البياانت واحلصول على املعلومات،
املتعلقة مبوضوع البحث مث يقوم بتصنيف البياانت ،وعرضها ،مث استنتاجها .وهذه من خصائص املنهج
النوعي.
وسلك الباحث يف بثه على املنهج الوصفي التحليلي ،وهو " أسلوب من أساليب التحليل
املركز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع حمدد ،أو فرتة أو فرتات زمنية معلومة؛ وذلك
من أجل احلصول على نتائج علمية ،مث تفسريها بطريقة موضوعية ،مبا ينسجم مع املعطيات الفعلية
الظاهرة "

()Duwiduri, 2000

فإن حتليل البياانت يف البحث النوعي يقوم ابلشكل التفاعلي ويستمر على مر الزمان حىت تتم
البياانت الكاملة ،ويتكون حتليل البياانت إىل ثالث مراحل:
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 .1تصنيف البياانت :وهو أن يقوم الباحث ابلتصفية واختيار البياانت املهمة ذات العالقة
الوثيقة مبوضوع البحث ،ويدع الباحث ما تقل أمهيتها وبعدت عالقته مبوضوع البحث .وذلك ألن
الباحث أمجع البياانت الكثرية املتعددة مبدئيا.
 .2عرض البياانت؛ واملراد به هو أن يقوم الباحث بعد تصنيف البياانت يف اخلطة األوىل بعرض
تلك البياانت نصا أو تعبريا ليسهل فهمها؛ متثل ذلك يف تصنيف املفردات على حسب موضوع
ويضعها يف صيغة احلوار والنصوص متعلقة هلذه املناسبات.
 .3االستنتاج؛ وهو استخالص النتيجة األخرية من اخلطط السابقة ،حيث يظهر من تلك
العملية نتيجة نظرية علمية جديدة كانت مبهمة أو مل تكن مكشوفة من قبل فصار واضحة مكشوفة.
متثل ذلك يف وضع التدريبات والتقييم هلذه املوضوعات.
نتائج البحث ومناقشتها
أ -تعريف املعجم أو القاموس

املعجم أو القاموس هو كتاب يضم أكرب عدد من مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسري
معانيها  ،على أن تكون املواد مرتبة ترتيباً خاصاً ،إما على حروف اهلجاء أو املوضوع  ،واملعجم الكامل
هو الذي يضم كل كلمة يف اللغة مصحوبة بشرح معناها واشتقاقها وطريقة نطقها وشواهد تبني مواضع
استعاهلا ( .)Ya’qub, 1981قال ابنرهارت يف كتاب توفيق الرمن ( ،)2008املعجم هو كتاب حيتوي
على مفردات خمتارة ،وعامة يرتب ابلرتتيب األجبدي ويصحب بشرح معانيها ومعلومات أخرى متعلقة
هبا .ويقال يف معجم  Webster's New Collegiateإن املعجم هو عمل مرجعي حيتوي على كلمات من
لغة أو نظام أو جمال معرفة ،يكتب ابلرتتيب األلفبائي ويعطى له احلدود املعجمي (.)Tarigan, 2009
مادة العني واجليم وامليم تدل على اإلهبام و اخلفاء يقول اجلوهري يف الصحاح (:)1956
"األعجم الذي ال يفصح وال يبني كالمه وإن كان من العرب" .ويقول ابن جين ( )1993يف كتابه
سر صناعة اإلعراب" :اعلم أن ع ج م إمنا وقعت يف كالم العرب بإلهبام و اخلفاء وضد البيان
واإليضاح" .ف "ع ج م" أصله مبعىن اخلفاء واإلهبام ولكن املعجم هو من كلمة أعجم على وزن أفعل
بوزنه يكون معناها ضده فتعين القضاء على الغموض و اإلهبام و اخلفاء من الكالم كقولنا أعجم فالن
الكتاب أي أزال ما به من غموض و إهبام.
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أما ابلنسبة الكلمة قاموس ،ابللغة العربية ،تعين :احمليط  ،والبحر
 .)Bahasa Arab, 2004احمليطات واسعة وعميقة حتتوي على جمموعة متنوعة من أنواع األمساك واملخلوقات
احلية واألشياء غري احلية فكاملعجم كذلك حتتوي على جمموعة متنوعة من املفردات احلية واملفردات غري
احلية وأول من مسى املعجم هبذا اإلسم هو الفريوز آابدي ( 1414ه) بكتابه القاموس احمليط ،كان
هذا القاموس كبريا و كامال و كان جلودته اشتهر هذا القاموس ويبدو أن اجملمعني من كتاب املعجم
العريب املاضي بعده يعطي عنوان املعجم القاموس حىت أنه توج كأول الناس لتعميم مصطلح قاموس إىل
معجم اللغة.
( Al-Razy, 1995; Akademi

ب -أنواع املعجم أو القاموس
استنادا إىل
كثريا ،وتعددت أنواعها وأقسامها.
ً
تطورت املعاجم يف عصر املعلومات والتكنولوجيا ً
عدد اللغة ،ينص سيماتوبنج ( )2000على وجود  3أنواع املعاجم على األقل اليوم :يسمى املعجم
القائمة على لغة واحدة معجم أحادية اللغة على سبيل املثال املعجم وسيط .2 .يسمى املعجم القائم
على لغتني مبعجم ثنائي اللغة على سبيل املثال القاموس املنور .3 .ويطلق على املعجم الذي يعتمد
على  3لغات أو أكثر ابسم معجم متعدد اللغات على سبيل املثال قاموس العربية-اإلندونيسية-
اإلجنليزية.
بينما من حيث الكلمات ،يتكون نوع املعجم من نوعني ،ومها .1 :معجم ألفاظ هو املعجم
الذي مجع الكلمات مع إيالء االهتمام جلوانب الصوتية ،املورفولوجية ،النحوية ،وداللة السياق احملددة
كما يف املثال أعاله .2 .معجم املوضوعي هو أعدت على أساس موضوع حنو القاموس الطيب ،قاموس
االقتصادية وغريها .ومن حيث عدد كلمات ،ميكن تصنيف نوع املعجم إىل معجم كبري الذي حيتوي
على أكثر من  200000كلمة ،ومعجم صغري هو الذي حيتوي على أقل من  10000كلمة
( ،)Tarigan, 1995وأما بناء على حسب النموذج أو الشكل ،فوفقا حلاكم ورضا هناك ثالثة أنواع من
املعاجم .1 :املعجم الكتايب ،هو قاموس مصمم لفهم معاين املفردات الواردة يف شكل الكتاب .2
القاموس الرقمي ،هو قاموس مت إنشاؤه لفهم معاين املفردات يف شكل برانمج ميكن تشغيله على
الكمبيوتر أو اجلوال وما إىل ذلك .3 .قاموس ويب هو اليت مت إنشاؤها على شبكة اإلنرتنت وال ميكن
الوصول إليها إال عن طريق اإلنرتنت ( .)Azzikri & Zukhaira, 2019ومن أحد تطبيقات الرتمجة املشهور
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على شكل ويب والرقم هو الرتمجة  Googleالذي ميكن استخدامه لتحويل الرسائل من اللغات األجنبية
إىل األخرى ،وميكن لـه الرتمجة من الكلمات والعبارات واجلمل وحىت اخلطاب)Faqih, 2018( .
أما من حيث منهج ترتيب الكلمة فمنذ وضع النطاق احلرف الذي مت تقدميه نصر بن عاصم،
حيرص كتاب املعجم على االبتكار املنهجي يف جتميع وترتيب املعجم العريب .فهناك ما ال يقل عن 5
أنظمة يف ترتيب معجم اللغة العربية وهي كالتايل ( Taufiqurrochman, 2015; Mustaufiy & Sadat,
: )2020
 .1نظام التقليبات الصوتية
وهو منهج ترتيب املعجم الذي قدمه خليل بن أمحد الفرحي ( )791ألول مرة بعمله معجم
العني .خليل يرتب الكلمات على أساس الصوت الذي يبدأ أببعد خمارج أصوات اللغة .وملا كانت
حروف احللق هي األبعد خمرجاً فهو يبدأ هبا ،مث يثين ابللسانية ،وهي اليت تليها يف املخرج ،مث ابلشفوية،
مث اختتم بروف العلة ،إليضاح فهو يرتب ابلرتتيب التايل:
ع/ح/هـ/خ/غ/ق/ك/ج/ش/ض/ص/س/ز/ط/د/ت/ظ/ذ/ث/ر/ل/ن/ف/ب/م/و/ا/ي/أ
يسمى تقليبات ألن النظام يعطي األولوية جلوانب اشتقاق احلروف بتقليب احلروف ،وبعد
التقليب ،أيخذ كلمة هلا معىن (املستخدم) ورمي الكلمة ليست هلا معىن (احململ) .فمثال ،كلمة لعب
اليت وضعت على اجلزء ع مث حتولت إىل بعل ،لبع  ،علب ،عبل ،مث الكلمات هلا معىن تؤخذ وتشرح
و الكلمات ليست هلا معىن ترمى
 .2نظام التقليبات اهلجائية
وهو نظام كالتقليبات الصوتية بينما هذا النظام يرتب الكلمات على أساس األجبدية اهلجائية
لنصر بن عاصم ،ويبدأ أبول احلروف ترتيباً إىل هناية األجبدية؛ فاملادة الثالثية وتقليباهتا الستة توضع
حتت أول احلروف ترتيباً ،فمثالً ترتيب مادة الباء ،والراء ،والعني ،يكون هكذا :برع ،بعر ،ربع ،رعب،

عرب ،عرب .وينفرد ابن دريد هبذه النظام بعمله معجم اجلمهرة.
 .3نظام القافية
وهو املعجم يعتمد على احلرف األخري من الكلمة وهذا النظام انسب جدا للكتاب الذين
يرغبون يف تليف األبيات الشعرية .املعجم الذي يستخدم هذا النظام هو لسان العرب البن منظور.
يتكون هذا القاموس من ابب (احلرف األخري) وفصل (احلرف األول) على سبيل املثال يف ابب عني
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وجدت برع ،مجع ،صرع ،صدع ،نفع ،وقع .لذلك إذا بثت عن الكلمة مدرسة  ،ميكنك بث عنها
يف ابب س فصل د وف ًقا ل درس
نظام اهلجائية العادية
يعرف كذلك هذا النظام ابسم نظام ألفبائي ،وهو معجم يتم ترتيب كلماته على أساس األجبدية
العربية بدءًا من األلف إىل الياء .يستخدم معظم املعاجم يف القرن احلادي والعشرين هذا النظام حاليًا،
مثل املنجد يف اللغة ،واملعجم الوسيط ،وقاموس املناور ،وما إىل ذلك .إذا فتحنا معجما عربيًا إندونيسيًا
وأردان معرفة معىن كلمة ما ،فإن اخلطوات اليت مت اختاذها هي أوال إجياد شكلها األساسي (جمرد) ،إما
بذف حرف املضاربة ،أو رد حرف العلة إىل أصله ،أو فك الكلمات من املضاعف
 .5نظام النطق
يتم ترتيب كلماته على أساس احلرف األول املنطوق ،بدون ردها إىل الكلمة األساسية .املعاجم
اليت تستخدم هذا النظام :املرجع للشيخ عبد هللا األييلي ( )1914ومعجم الرائد جلربان مسعود
( .)1930ابإلضافة إىل ذلك ،تستخدم هذا النظام أحدث الربانمج من املعاجم الرقمية ،سواء غري
أيضا ،املعاجم هبذا النظام يرتجم كلمة مباشرة.
املتصلة ابإلنرتنت أو عرب اإلنرتنت ً
من انحية اخلصائص املعجم له عدة أنواع
 .1املعجم اللغوي
وهو الذي يشرح ألفاظ اللغة ،وكيفية ورودها يف االستعمال ،بعد أن يرتبها وفق منط معني من
الرتتيب ،لكي يسهل على الباحث العودة إليها ملعرفة ما استغلق من معانيها .واألمثلة على املعاجم
اليت تنتمي هلذا النوع عديدة ،منها :معجم الواسط ،معجم الصحاح  ،كتاب العني  ،إخل.
 .2املعجم الرتمجي
(Ya’qub, 1981؛ :)Mustaufiy & Sadat, 2020

وهو الذي جيمع ألفاظ لغة أجنبية لتشرحها واحدا واحدا  ،وذلك بوضع أمام كل لفظ أجنيب
ما يعادله يف املعىن من ألفاظ اللغة القومية وتعابريها  .وهذا النوع هو أقدم أنواع املعاجم ،إذ استخدمه
الساميون يف العراق ،عند إعداد املعجم الرتمجي ،من الضروري أن تكون لدى الكاتب قدرة يف علم
الرتمجة ابللغتني بشكل صحيح .وأمثلة هذا القاموس عديدة يف هذا العصر احلديث كمعجم املنور
والقاموس ألمحد يونس.
.3املعجم املوضوعي
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وهو الذي يرتب األلفاظ اللغوية حسب معانيها أو موضوعاهتا .ففي مادة نبات مثالً تضع
كل مسميات النبات وما يتعلق به  ،ويف مادة لون جند فيها كل ماتضمه اللغة أمساء األلوان بدرجاهتا
املختلفة .ومن املعاجم العربية املوضوعية القدمية املخصص ،البن سيده األندلسي الضرير .ومنها أيضاً
كتاب األلفاظ الكتابية للهمذاين.
 .4املعجم اإلشتقاقي
وهو الذي يناقش عن أصول الكلمة فتخربان أهذه الكلمة عربية أو يواننية أو فارسية أو غريها.
ويطلق على هذا املعجم ،املعجم التأصيلي ،ومثال هلذا املعجم املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن
الكرمي حملمد حسن حسن جبل.
 .5املعجم التطوري
وهو الذي يبحث عن اتريخ تطور معىن الكلمة .يوفر هذا املعجم املعلومات حول توسيع املعىن
 ،وتضييقه ،واألسباب وما إىل ذلك ،فهي تدرس مثالً ماذا كانت تعين لفظة أدب يف اجلاهلية  ،وكيف
تطور هذا املعىن حىت اليوم عرب مروره ابألعصر األدبية املختلفة.
 .6املعجم التخصصي
وهو الذي جيمع ألفاظ علم معني ومصطلحاته أو فن ما ،مث تشرح كل لفظ أو مصطلح حسب
استعال أهله واملتخصصني به له .فهناك معاجم للزراعة ،وأخرى للطب .ومن املعاجم العربية القدمية
املتخصصة التذكرة ،لداود األنطاكي الضرير ( ؟  1600 -م ) فهو يف قسم كبري منه معجم للعقاقري
واألعشاب الطبية ،وكتاب حياة احليوان  ،للدمريي (  1405 – 1341م ) الذي مجع فيه أمساء
احليوان واحلشرات والزواحف والطيور معرفا هبا ،وخبصائص كل منها على طريقة عصره.
 .7املعجم املصور
وهو الذي يشرح املعاين ابلصور ،وال شك يف أن الصور تساعد على توضيح معاين احلسيات
اليت ال تقع حتت نظر املرء عادة  .واستخدام الصور يف املعاجم بدأ يف العربية مع ظهور املنجد يف السنة
.1908
ج -املزااي والسلبيات
ال شك أن لكل شيء له املزاًي والسلبيات كقول عبارتنا ال يوجد عاج غري متصدع ،فلكل
النوع من املعجم كذلك له املزاًي والسلبيات يف تعليم العربيية لغري انطقني هبا ،من معجم يناسب حلفظ
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املفردات ،ومن معجم يناسب لبحث املعاين ،من معجم ال يناسب لطاب مدارس اإلبتدائية أو املتوسطة
ويناسب فقط لطالب اجلامعة .بنظر إىل أنواع املعاجم والوقائع املوجودة يف تعليم و تعلم العربية ،أوجد
الباحث املزاًي والسلبيات كالتايل ،فأوال من حيث الشكل ،كما بينا أن شكل املعاجم ميكن أن يقسم
إىل :3
 .1املعجم الكتايب
إن مزاًي استخدام الكتب و منها املعجم الكتايب هي ()Daryanto, 2010; Sanaky, 2011
 .1صناعته وافر لألموال وال حيتاج إىل معرفة علم الكمبيرت كثريا  .2شامل و وافر لتعلم العربية ،ما
حيتاج إىل املادة الغالية كاجلوال و الكمبيرت  .3قراءته ال ميرض العيون ،فقراءته مرحية.
وأما عيوبه فهي .1 :املعجم الكتايب غري متني فيمكن أن يفسد مع مرور الزمن واالستعمال
 .2البحث عن كلمة صعب يف املعجم الكتايب ،حيتاج إىل الرتكيز  .3اخلطأ املطبعي ميكن أن جيعل
بعضه غري واضح للقراءة  .4ال ميكن جتديد هذا املعجم الكتايب سريعا ومباشرة  .4محله ثقيل ،فما
ميكن محله إىل أي املكان.
 .2املعجم الرقمي
أما املعجم الرقمي فمزًيه .1 :البحث عن كلمة سهل ميسر  .2ميكن جتديد هذا املعجم سريعا
ومباشرة عرب الشبكة  .3ميكن محله إىل أي املكان  .4ميكن أن يفتح بدون اتصال بشبكة اإلنرتنت
 .5املعجم الرقمي متني ال ميكن أن يفسد مع مرور الزمان ألنه مادة رقمية.
وأما عيوبه فهي .1 :صناعته حيتاج إىل معرفة علم الكمبيرت واجلوال كثريا  .2حيتاج إىل املادة
الغالية كاجلوال و الكمبيرت .3طول قراءته ميرض العيون ،فقراءته غري مرحية  .4حيتاج إىل تفتيش الربانمج
مرارا ألن ابغ قد حيصل فيه و يفسده
 .3معجم على الشبكة (معجم ويب)
وأما معجم ويب فهو مثل املعجم الرقمي متاما إال أنه حيتج إىل الشبكة ألنه يبىن على أساس
ويب ،وبدونه ال ميكن على فتحه وتنفيذه ،ومن مزاًيه على املعجم الرقمي أنه ميكن فتحه وتنفيذه من
الكمبيرت واجلوال القدمي بينما املعجم الرقمي ميكن ال يناسب هلما و حيتاج إىل املادة اجلديدة واملتأخرة.
من حيث النظام كما بينا أهنا تقسم إىل  5أنظمة:
.1نظام التقليبات الصوتية
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نظام التقليبات الصوتية هو أقدم النظام فال ريب أبن هذا النظام ال سهولة فيه ،يرتتب من
صعوبة البحث ،ومش ّقة االهتداء إىل اللّفظ املراد ،وتنول الوقت الطّويل من الباحث ،وذلك بسبب
الرتتيب على املخارج واألبنية والتّقاليب .فلذلك املمعاجم احلديثة اليوم ،ال يسلك هبذا النظام وإن كان
ّ
قد يفيد على أكثر املعاين و معرفة العالقة بني مادة احلروف ولكن للباحث عليه أن يعرف ترتيب
املخارج واألبنية وهذا مشكلة ،ال سيما لألجنبيني.
.2نظام التقليبات اهلجائية
نظام التقليبات اهلجائية هو كنظام التقليبات الصوتية إال أنه يرتب برتتيب األجبدي ،فتخففت
املشكلة املوجودة من نظام التقليبات الصوتية ،ولكن مع ذلك ال يزال صعوبة البحث ،ومش ّقة االهتداء
ابلرغم من اتّباعها لرتتيب األجبدي ،فإن التقاليب ما زال ابقيا ،وهذا التقاليب
إىل اللّفظ املراد موجوداّ ،
هو منبع الصداع من هذين النظامني فال يناسب هذا النظام ملتعلمي اللغة العربية غري الناطقني هبا
الذين مل يعرف القط عن األبنية والتقاليب.
 .3نظام القافية
يؤخذ على هذا النظام أمور ترتبط ابملنهج الذي سارت عليه يف التّقسيم وترتيب املواد ،وإن

كان أساس التّقسيم عند هذا أيسر من نظامني السابقني ،وذلك ألن النظر يف آخر الكلمة مث أوهلا مث
وسطها ،فيه ال شك تشتيت للذهن إذ ينظر من عدة وجوه خمتلفة ،وإن كان هذا النظام ممتاز لبحث
الكلمة املناسبة لشعر والقصائد.
 .4نظام اهلجائية العادية
هذا النظام هو من أحسن ترتيبا و تنظيما ملتعلمي اللغة العربية لذلك كثري من املعاجم يف هذا
العصر احلديث تسري على هذا املنهج .وإن كان املعجم هبذا النظام ال خيرب على عالقة بني مادة الكلمة،
وال يناسب للشعر فإن هذا النظام أسهل من أنظمة السابقة وال يسبب تشتيت و الصداع للذهن.
 .5نظام النطق
هذا النظام هو أيسر من السابق ألنه يفسر املعاىن الكلمات بدون ردها إىل أصوهلا ،ولقد
استعمل كثري من معاجم الرقمية و ويب احلديثة هبذا املنهج ،إذ دخلت كلمة فيها فهي مباشرة يفسر
معناها .لذلك هذا أسرع للبحث ،فهو مناسب ملن كان يريد السرعة و ملن كان مل يعرف األبنية وما
زال املبتدئني
)Proceeding International Conference on Arabic Language and Literature (ICALL
P-ISSN: 2809-364X | E-ISSN: 2808-8425
90

وأما من أنواع الذي قسمه يعقوب فإن لكل منها اخلصائص ،املعجم اللغوي أي هو الذي
خيتص بتجرمة اللغوي ،بيث يفسر الكلمة مبعاين األخرى أو مبرتادفه ابلعرابية ،فال شك أن هذا املعجم
مفيد لزًيدة بعض املفردات عند البحث عن كلمة ما ،وهذا يناسب لغري انطقني ابلعربية من كان يف
املرحلة املتوسطة أو أعالها ،الذي قد فهم اللغة العربية .وأما املعجم الرتمجي فهو الذي خيتص بتجرمة
إىل لغة أخرى ،بيث يفسر الكلمة مبعاين األخرى يف اللغة املستهدف ،وهذا يناسب لغري انطقني
ابلعربية من كان يف املرحلة االبتدائية أو أعالها ،الذي مل يفهم ابللغة العربية كثريا .مث املعجم االشتقاقي
هو الذي خيتص ببحث عن اشتقاق الكلمة هل كانت هذه من العرب األصلي أم ال ،فبطبع للمبتدئني،
هذا املعجم ال يليق بتة وإمنا هذا يناسب ملن كان يف مرحلة اجلامعة أو أعالها ويريد تعمق أكثر يف
اللغة .املعجم املعنوي أو املوضوعي قد يكون لغوًي أو ترمجيا ،وهو معجم جيمع الكلمات ويرتبه على
حسب موضوع معني ،عادة هذا املعجم ال حيتوي على كثري من الكلمات ويكرز فقط على كلمات
اليت تستخدم كثريا ،فهذا يناسب ملن كان يريد حفظ ومعرفة املفردات العربية .املعجم التطوري هو
الذي يبحث عن كيفية تطور الكلمة ،وال شك هذا املوضوع ثقيل فال يليق إال ملن يف مرحلة اجلامعة
أو أعالها .املعجم التخصصي وهذا الذي حيتوي على املفردات يف ختصص ما فقط ،مثال الكلمات
حول الطب ،أو املفردات حول اهلندسة ،أصال أن هذا أيضا من موضوع ولكن يبىن على أساس
التخصص ،فهذا يناسب ملن كان يبحث عن العمل يف العرب ،ويريد حفظ املفردات العربية حول
ختصصه .واملعجم املصور يزيد التحفيز املعريف يف تذكر املفردات ( ،)Saptiani, 2016ألن صورة جتلب
االنتباه يف العيون فهذا يناسب ملن كان يريد حفظ ومعرفة املفردات العربية و األطفال ألهنم يفضلون
الصورة من الكتابة.
اخلالصة
ال ميكن فصل وجود املعاجم عن عملية التعلم خاصة ملتعلمي اللغات األجنبية ومن ضمنها
العربية .ولقد تطورت املعاجم العربية مع مرور الزمن من حيث الشكل املادي أو الرتتيب املنهجي هلا
حىت أصبحت هلا عدة األنواع يف يومنا هذا وال شك أن لكل منها املزاًي والسلبيات ،ملتعلمي اللغة
العربية غري انطقني هبا .تقودان هذه الدراسة إىل املعلومات اليت توضح املزاًي والسلبيات من كل منها،
ونيجتها أن من حيث الشكل املعجم الرقمي أحسن لسهولته يف بث عن الكلمة ولكن هذا ال يتوفر
ملن كان ليس له األجهزة كاجلوال أو الكمبيتري ،مثل األطفال أو غريه.
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 كالمها أحسن بداللة كثرة استعمال،ومن حيث النظام أن نظام األجبدية العادية و نظام النطق
 وأما من حيث األنواع إذا. وذلك لسهولتهما وعدم تشتيت و الصداع للذهن،يف املعاجم حديثة اليوم
 وإذا يريد بث عن املعاىن فاملعجم،كان املتعلم يريد حفظ املفردات فاملعجم املوضوعي املصور جيد له
اللغوي ملن قد فهم العربية أفضل ألنه يؤيت تفسري املعاين بدقة أومرتادفه فيزيد املعلومات لديه وأما ملن
.ال يفهم العربية كثريا فاملعجم الرتمجي له
 وذلك للقدرة،وال هتدف مجيع النتائج اليت مت احلصول عليها من خالل هذه الدراسة إال لتعميم
 ميكن أن يركز، فريشد الباحث ملن كان يريد أن يبحث عن هذه الدراسة،احملدودة لدى الباحث
أيضا توجيه نطاق البحث إىل حنو درجة رضا
ً  وميكن،األباث على مواضيع املعينة وعلى مستوى معني
.الطالب على نوع من املعاجم العربية وميكن أيضا توجيهه إىل بث عن فعالية أحد أنواع املعاجم
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