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حياول هذا املقال رصد أهم الركائز األساسية اليت ارآتها العالمة اللغوي " عبد الرمحن احلاج
صاحل" – رمحه هللا  -لتكون قاعدة تؤسس لصناعة املعاجم بصورة عامة ،واملعاجم املدرسية بصفة
خاصة ،وذلك من خالل ربط احلقل الرتبوي وما توصلت إليه النظرية اخلليلية من نتائج،
يف ضوء التطلعات واألهداف اليت يتغياها مشروع واستثمار ذلك يف خدمة احلقل املعجمي
املعجمي ،وحتديد أسس بنائه ابحلقل ابلرقي الكفيلة الذخرية اللغوية العربية،مع رصد أهم األطر
منهجيا وجعله يف خدمة املتعلمني على اختالف أعمارهم ،وحتسني املستوى التعلمي لديهم .
الكلمات املفتاحية :النظرية اخلليلية احلديثة؛الذخرية اللغوية؛ صناعة املعجم املدرسي؛ تعليم اللغة
العربية .
Abstruct
This article tries to monitor the most important pillars proposed
by the algerienprofessor"Abdul Rahman Al Haj Saleh" - may
God have mercy on him - to be the basis for theestablishment of
the industry of dictionaries in general,and the
schoolerdictionaries in particular, and through linking the
educational field and the findings of thenew Khallilian theory
results, In the service of the lexicon field in the light of the
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aspirations and objectives of thelinguistic stock project, with the
monitoring of frameworks to improve the lexicon field, and to
define the basis of its construction methodically and make it in
the service of learners ofdifferent agesand improve their level of
learning.
Key words:Thenewkhalliliantheory ;The linguisticsstock
;Schoolarlexicographic; Didacticsofarabiclanguage .

مقدمة:
لقد سعى األستاذ " عبد الرمحن احلاج صاحل" – رمحه هللا -إىل إبراز ما للمعجم
والبحث املعجمي عموما من أمهية ُجلى يف التأسيس حلركة لغوية رائدة ،تقوم يف

األساس على ضرورة اجلمع بني انتقاء الطرق املثلى يف تدريس اللغة العربية انطالقا
من وضع األسس العلمية واملنهجية لوضع املناهج التعليمية من جهة ،وكذا إعداد
األطر الكفيلة ابلرقي ابحلقل املعجمي وجعله يف خدمة احلقل التعلمي من جهة
خيف على أستاذان -عليه رمحة هللا -ما للحقلني  -متكاملني معا -
أخرى ،هذا ومل َ
من أمهية يف حياة املتكلمني ابلعربية عموما ،والناشئة من املتعلمني واملتمدرسني على

جهة اخلصوص ،وإنك لتجده – وذلك يف كثري من حبوثه -يعزو حصول نقلة نوعية
يف مستوى التعليم ابلنظر إىل استيفاء شرط إحداث طفرة نوعية يف مستوى طرائق
التلقني والتعليم مث على مستوى صناعة املعجم ووضعه بني يدي الطفل املتعلم على
وجه اخلصوص.
وليس من شك يف أن الصناعة املعجمية يف النظرية اخلليلية احلديثة تكتسي
أمهية ابلغة ،وتزداد أمهيتها وصعوبتها كلما تعلق األمر بتوجيهها إىل فئة املتمدرسني
ووضعها يف متناوهلم يستعينون هبا يف تذليل ما جيدونه من الصعوابت والعقبات يف
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احلقل التعليمي اليومي يف مستوايت التعليم املربجمة ذات الوحدات التعلمية املختلفة،
وهذا ما سيكون حمل حديث هذا البحث .
البحث فيه مندرجا ضمن حماور
ولقد اقتضت طبيعة املوضوع املطروق أن أييت
ُ
أساسية ،تصدرها بيان للمعجم املدرسي وحتديد ألهم خصائصه ووظائفه ،انتقاال إىل
احلديث عن النظرية اخلليلية احلديثة اليت مجعت التفكري اللغوي للعالمة " عبد الرمحن
احلاج صاحل" مع التطرق إىل تعريفها وأسسها اليت بنيت عليها ومت اعتماد بعضها
قاعدة لصناعة املعجم ،ليأيت احلديث عن مشروع " الذخرية العربية" ذي األبعاد
القومية واالستعماالت الوظيفية مع اإلشارة إىل عالقته الوثيقة مبرتكزات النظرية
اخلليلية ،مرورا إىل احلديث عن أمهية ما اجتمع عليه اللغويون العرب من تفعيل العمل
مبشروع الرصيد اللغوي العريب واملغاريب ،بله الطفل ،مع الرتكيز يف كل مرة على
مقياس االستعمال احلقيقي ومراعاة السالمة ،كشرط رئيس تراه النظرية اخلليلية
احلديثة لصناعة معجم مدرسي وظيفي ،تلي كل ذلك خامتة .
ينبغي اإلشارة –ابدئ ذي بدأ -إىل أن فكرة صناعة املعاجم قدمية قدم التفكري
اللغوي عند العرب ،سايرت مدى ما عرفته املراحل اللغوية املتعاقبة مراعية عالقتها
املباشرة مع فئة املتعلمني خاصة ،وفئة املتكلمني منهم عامة ،ومتثل " جمموعة مفردات
تنتمي إىل لغة معينة  ،أتيت مرتبة يف الغالب على حروف اهلجاء ،تُعرض فيها إىل
1
أحواهلا اللفظية واملعنوية  ،وضعا مع وصف شيء من استعماهلا
أوال:بني يدي املعجم املدرسي:ميكن أن نشري بداية إىل أن األستاذ " عبد
الرمحن احلاج صاحل" – رمحه هللا -يرى أن احلقل املعجمي ليس يف منأى أبدا عن
احلقل اللغوي ،فاألول حافظ للثاين ووعاء خالد له ،فجميع القوالب اللغوية اليت
عرفتها اللغة العربية – على كثرة مفرداهتا وغىن تراكيبها ،وتنوع أداءاهتا وتعدد
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مرتادفاهتا  ،قدميِها وحديثِها ،املدون منها و املسموع مشافهة -ميكن أن حيتويها
املعجم  ،وذلك ابالعتماد على جهود الفطاحل من القائمني على مهمة اجلمع
والوضع  ،وهي مهمة ليست يسرية ابعتبارها تتطلب – بعيدا عن اجلهود املعزولة
واحملاوالت الفردية -تظافر جهود مجيع الغيورين على اللغة العربية  ،بل تتطلب حبق "
جتميع اجلهود لالرتقاء هبا لساان ومضامني فكرية وعلمية وأدبية ومعجمية ،يف إطار
مؤسسايت متثله اهليئات العلمية املتخصصة  ،واملنظمات واجملامع واجملالس اليت ال خيلو
منها وطن من األوطان العربيّة 2وهي الفكرة اليت ينادي هبا األستاذ "احلاج صاحل" –
عليه رمحة هللا -يف كل مرة يتحدث فيها عن العربية ومستقبلها ،ويدعو إىل تظافر

اجلهود واحتاد الرؤى ،وتوظيف مجيع اإلمكاانت وصوال إىل االرتقاء ابلبحث اللغوي
– على غرار احلقل املعجمي وتفعيله يف الوسط املدرسي -وجعله أداة فاعلة يقبل
على استخدامها املتعلمون  ،وجيدون فيها من املضامني الداخلية والشروط الشكلية
– كالصورة واألشكال امللونة  ،انهيك عن جودة اخلط  -ما جيعلهم يؤموهنا ،
ويستهدون -بعد هللا -هبا يف احلقل التعلمي ويستعينون هبا عليه.
وإثباات لكون اللغة قادرة على مواكبة التطورات احلاصلة يف جمال املعلوماتية
عموما ،فال مناص من جعل املعجم املدرسي ذا عالقة هبذا احلقل املعريف ذي الصلة
ابملعارف العلمية والتقنية ،وذلك من خالل إدراك مصطلحات هذه احلقول وإدراجها
مبا يستجيب ملتطلبات العصر ومواكبة مستجداته املتغرية ،قياسا على التجديد املستمر
يف النصوص املعتمدة يف املقارابت التعلمية ،وهذا ما توخى األستاذ – عليه رمحة هللا-
التوصل إليه وإشاعته عرب مواقع األنرتنيت ،لتصل إىل أكرب شرحية من اجلنس العريب
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عموما ،واملتمدرسني خصوصا ،وهي واحدة من بني أهداف مشروع الذخرية اللغوية
3
اهلادفة إىل نشر الثقافة املعجمية واللغوية بطريقة مجاهريية وعلى نطاق واسع
 :1/1خصائص املعجم :تبقى املعاجم – وإن كانت بني أيدي املتكلمني يف
عمومهم -موجهة ابخلصوص إىل فئات مستهدفة  ،هتدف إىل توثيق الصلة بني اللغة
األم وما فيها من تنوع مفردايت وتراكييب ،على اختالف أبعاده البنوية والصرفية
والنحوية والداللية والصوتية ،وبني أبنائها الناطقني هبا وحىت لغريهم ،فهم جيدون فيها
احلقل اخلصيب الذي يربز معاين الكلمة ويربز جذورها االشتقاقية ودالالهتا املتعددة
وصفاهتا املميزة  ،ويرتقي األمر يف سلم األمهية حني يصبح على عالقة ابحلقل
التعليمي ،و الذي يستلزم بدوره حقال معجميا مناسبا هلذه الفئة ،وذلك على مراحل
موجها إىل فئة معينة دون
تعليمية متعددة ،فاملعجم التعليمي ميثل معجما خاصا كونه ّ

غريها ،أال وهي فئة املتعلمني ،وهو معجم يتماشى مع املراحل التعليمية للمتعلمني
أي أنّه خيصص لكل فئة تعليمية معجم يتناسب مع مستواها التعليمي ،فاملعاجم
املرحلية هي يف الواقع " مبنزلة معجم واحد متدرج أو قاموس ذي أجزاء متسلسلة

متنامية ،ففي هذا املعجم املرحلي تنتقى جمموعة من مفردات اللغة ،تتناسب مع عمر
الناشئ ومستواه اإلدراكي والعلمي وقدراته االكتسابية وحاجته يف التعبري ومدى
قدرته على البحث وصربه على التتبع والفحص 4حبثا عن املعلومة املنشودة اليت يريد
ويقع لزاما – إذن -أن يكون للمتعلمني يف املرحلة اإلعدادية أو حىت االبتدائية
معجم خاص هبم ،وهو خيتلف عن املعجم اخلاص ابملتعلمني يف املرحلة املتوسطة أو
اإلعدادية ،ونفس الشيء ابلنسبة ملعجم املرحلة املتوسطة ومعجم املرحلة الثانوية ،فهو
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معجم مرحلي يتغري ويتطور بتغري املرحلة التعليمية للمتعلم نفسه ،وبتغري السن " ينمو
هذا املعجم ويتسع مع منو الناشئ ومنو قدراته الطبيعية واملكتسبة واتساع ثقافته ،ليمده
بثروة لغوية أكثر وأوسع وأعمق بشكل تدرجيي ،ونتيجة لذلك تتعدد املعاجم املرحلية
حسب تعدد املراحل الزمنية والتعليمية للناشئني 5متاشيا وأعمارهم املختلفة.
ال غرو يف أ ّن وجود هذه املستوايت املختلفة من املعلومات اإلمالئية والصوتية
والصرفية والنحوية والداللية والثقافية يف املعجم التعليمي أمر من شأنه أن خيدم املتعلم،
ويعود عليه نفسه ابلفائدة العلمية يف خمتلف املواد اليت يدرسها  ،ويعطي للمعجم
صفة التكامل املعريف من مجيع النواحي ،نواح ابجتماعها تكفي لتجعل من املعجم
املدرسي يف املرحلة التعليمية شرطا إلزاميا أملته متطلبات العصر ومقتضياته املتغرية،
وذلك ألنّه يؤدي دورا مهما ابلنسبة للمتعلمني ،فهو يقدم هلم عدة خدمات مفيدة،
وال مناص من أن يعترب ابلنسبة لفئة املتعلمني " املعني الويف واملوئل احلصني الذي
يلجأ إليه املستعمل يف كل حني ،وخباصة شديدة حني يستعصي عليه فهم اللغة
فيستخدمه ليفك شفراهتا ويزيل الغموض الذي يكتنفها ويذلل كل هذه الصعوابت
اليت يواجهها 6وذلك أثناء فرتة التلقي والتحصيل املستمرين ،ومن هذا املنطلق دعت
النظرية اخلليلية احلديثة إىل اعتماد ثالثة مبادئ أساسية لصناعة هذا النوع من
املعاجم ،أساسها" االنطالق من الواقع املشاهد املستعمل فعال ،إضافة إىل االنطالق
من الطفل املتعلم ذاته ،وأخريا مراعاة قدراته االكتسابية ،إذ ال يتجاوز الرصيد احلد
7
األقصى الذي يستطيع الطفل أن يكتسبه ،وال يقل عما جيب أن يعرفه كذلك
ونظرا ألن اللغة متثل زادا معرفيا تراكميا ذا مستوايت ،ومراعاة للفئات املتعلمة
واختالف درجات الفهم واالستيعاب عندها ،وبناءعلى حاجة الناشئة من املتعلمني
خاصة ،واحتياجهم إىل التعامل مع نوافذ توائم سنهم وقدراهتم العقلية ،كانت احلاجة-
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حينئذ-إىل وضع "معاجم موصوفة بسمة " املرحلية " ،تتناسب مع أعمار الناشئة
ومستوايهتم العقلية والةقافية والعلمية"

8

وعالوة على مراعاة عامل السن وحصر االحتياج اللغوي ،فإنه يقع لزاما إعادة
النظر يف آليات ترتيب املادة املعجمية ،فليس الرتتيب والوضع أبقل قيمة من مرحلة
اجلمع ،حىت إذا حسن اجلمع وحسن الوضع ،وروعي الرتتيب وصوحب مبناسبة
التعريف ،حتققت الغاية املرجوة من صناعة املعاجم املدرسية ،لذلك ربط املتخصصون
بلوغ الغاية ابرتباط هذه القضية" مبسألتني مها الرتتيب والتّعريف،ومها املبدآن اللذان
9
حددان هوية املعجم احلقيقية "
املادة اللغوية لتأليف املعجم هو اخلطوة االُوىل ،تليها مرحلة
على أن يبقى" مجع ّ
الوضع الذي يتمثل يف معاجلة كل املواد اللغوية ترتِيبا وشرحا ،واستشهادا ومتثيال،
َ
10
وإِيرادا ِجلميع البياانت اليت قد ينتظرها املستعمل" ...
فاملتعلم ال جيد ضالته يف املعاجم األخرى بقدر ما جيدها يف املعجم التعليمي
وذلك لسهولته وتناسبه معه ،إذ إنه من امللحوظ يف الواقع أن " الناشئ الصغري احملدود
الثقافة واإلدراك جيد يف املعجم الضخم الكبري متاهة ال حيمد الدخول فيها ،بل ينفر
من القرب منها ،وإن دخلها فال خيرج إال ضجرا متربما ايئسا ،إذ ليس مبقدوره أن
يعثر على ما حيتاج إليه وما يريد الوصول إليه من مفردات اللغة "

11

حيث يصطدم حبيثيات لغة جيدها متشتتة مفردا ُهتا ،غزيرة تراكيبُها ،وليس خيفى
االحتكاك األول بني املتعلم واملادة املعجمية ،وما لذلك من أثر يف توجيهه وحتديد
غاايته التعلمية ،وتظهر شخصية املتعلم يف مناحيها املتنوعة:املعرفية ،والنفسية ،واحلركية
12
احلسية ،واالجتماعية"
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 :2/وظائف املعجم:الغرو – بعد الذي سلف -يف أن للمعجم املدرسي فوائد
ُجلى حيصدها ذوو العالقة املباشرة ابللغة أثناء مرحلة التعليم  ،و احلديث عن ذلك
13
أفاض فيه الكثريون ،يف حني حصرها بعضهم فيما يلي:
 إزالة الغموض عن الكلمات الصعبة واملبهمة ،وذلك من خالل الشروح املبسطة اليت
يق ّدمها حبيث إن املعجم جيعل الكلمات تبدو سهلة وميسرة ويف متناول املتعلم على
العكس من الكتب املدرسية اليت يستعملها واليت يصعب كثريا فهمها.
 تنمية وإثراء احلصيلة اللغوية للمتعلمني،فللمعجم التعليمي أتثري مباشر على احلصيلة
اللغوية للمتعلم فهو يساهم يف تنميتها وإثرائها ،وذلك بواسطة العدد الكبري
للمفردات اليت يضمها مع تعريفاهتا وشروحها ،وعليه يتبنيأ ّن املعجم له أتثري فعال يف
منو حصيلة الناشئ اللغوية ،إذ يتناول مفردات اللغة ويرجع إليها على شكل

جمموعات تتالءم مع مستواه الزمين والعقلي ومدى قدراته الطبيعية واملكتسبة ،وهذا
ما جيعله أكثر تقبال هلا واستيعااب ،وهو ما يعطي للمتعلم دافعا للتعرف على أكرب
عدد من املفردات وبذلك يزداد الرصيد اللغوي للمتعلم.
 توسيع الثقافة اللغوية للمتعلم ،فباإلضافة إىل ما يقدمه املعجم من شروح وتعريفات
للكلمات فإنه يقدم أيضا معارف ومعلومات عامة ومتنوعة تثري الرصيد الثقايف
للمتعلم فيكتشف عدة أمور كان جيهلها من قبل.
 اكتساب ثقافة البحث ،فاملتعلم أثناء حبثه عن كلمة ما يف املعجم يتعلم وميارس عدة
مهارات وتقنيات جتعله يفهم منهج املعجم وطريقة تناوله للمادة بسرعة ،فيصبح
املعجم يف متناوله وجييد استخدامه بشكل صحيح .كما ِّ
ميكن من التعرف على أثر

العالقة بني التحصيل اللغوي واستعمال املعجم لدى املتعلم.
يبقى التذكري يف كل مرة على أن أي أمل يف جناح استثمار فعال ألي معجم
مدرسي ،يبقى متعلقا مبراعاة الفئة املستهدفة املناسبة ،حبيث يتحقق االحتياج عند
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املتعلمني حبيث " حيتاجه كل تلميذ وطالب وأستاذ إلثراء لغته ،أي أنه معجم
للمعلمني واملتعلمني يف خمتلف مراحل التعليم االبتدائي،املتوسط،والثانوي،وهي مراحل
متشعبة ختتلف مستوايهتا وبراجمها"14ويرتتب على ذلك اختالف مستوايت احلاجات
اللغوية املطلوبة لدى كل فئة .
وينبغي القول أبن هذه األفكار النرية تضمنها مشروع ونظرية ،ومها معا ميثالن عصارة
عقود مهمة من البحث اللغوي عند األستاذ " عبد الرمحن احلاج صاحل" رمحه هللا
15
تعاىل .
اثنيا :النظرية اخلليلية احلديثة والصناعة املعجمية:
 : 1/2النظرية اخلليلية احلديثة:تعترب هذه النظرية – عند كثري من اللسانيني -نظرية
على نظرية ويعين ذلك أهنا تُعد – كما يرى صاحبها –امتدادا أصيال ملارآه – رمحه
هللا -من أصيل للمفاهيم واآلراء والنظرايت اليت أثبتها النحاة العرب األولون وخباصة
اخلليل بن أمحد ،فهي يف الواقع نظرية اثنية على نظرية – مع روح جتديدية ال
تقليدية ، -ألهنا يف الوقت نفسه ليست سوى تنظري وحبث متجدد يف األسس
اللغوية اليت قامت عليها النظرية اخلليلية األوىل ،واليت خلفها حناة العرب الفطاحل،
وقراءة جديدة هلذا الرتاث وإعادة صياغة ملفاهيمه األساسية ومقارنتها مبا توصل إليه
ذلك يف الدراسات اللغوية العربية احلديثة ،البحث اللساين احلديث وحماولة استثمار
وذلك انطالقا من التجربة امليدانية واالختبار العلمي التطبيقي .
 :2/2منهج النظرية اخلليلية احلديثة:يف هذه النّظرية ،عزا األستاذ – رمحه هللا -

توصلت إليه اللسانيات
إىل حتليل ما وصله من تراث لغوي خيص هؤالء ،موازاة مع ما ّ

الغربية ،وهي تشمل كل جماالت الدرس اللغوي اليت تطرق إليها هؤالء اللغويون
ومعاجم وعروض وبالغة ،مما ال يزال قائما
العباقرة ،من صوتيات وحنو وصرف
َ
معتمدا
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يف اللغة العربية ،استعماال وحتليال ،وما أكثر ذلك مما يبدو أنه من مواضيع اللّغة
احلديثة اليت متثل حبق "جوهر اإلشكاالت اللّسانية احلديثة ،ولكن لوعدان إىل
الدراسات اخلليلية األصيلة ،ودراسات "سيبويه " ،فإننا الشك سنجد هلا شرحا وافيا
16
"
ولقد تعرض أستاذان – رمحه هللا -لكل ذلك ابلتقومي والتمحيص ،اجتهادا منه يف
أتصيلها ،وإثبات أصالتها وجدواها ،من خالل عمله على التقريب بني ال ّدراسات
اللّغوية النحوية األوىل ومواضيع الدرس اللّساين احلديث،مستهدفة ابلدرجة األوىل
إعادة قراءة الرتاث اللغوي العريب األصيل ،وإثبات جدوى مفاهيمه العِلمية اليت حتامل
عليها أغلب ال ّدارسني املتأثرين ابملذاهب الغربية ،وقد تغيت منذ ظهورها بعث اجلديد
عرب إحياء املكتسب ،متجاوزة مرحلة االقتباس السليب عند نقلها عن الغرب أو العرب
17
على السواء ،منطلقة يف قراءهتا للرتاث وأتصيل أفكاره من مبدأين أساسيني مها
 ال يفسر الرتاث إال الرتاث ،فكتاب "سيبويه " ال يفسره إال كتاب " سيبويه
الرتاث مفاهيم وتصورات دخيلة،
" ،ومن غري الصحيح أن نسقط على ّ
تتجاهل ما له من خصائص نوعية جتعله متفردا عن غريه.

 ليس كل تراث يعد حقيقة ترااث ،إذ املقصود من الرتاث احلق ما له صلة
بفطاحل اللغويني العرب القدامى من أمثال " اخلليل" و" سيبويه" ومن
تبعهما من العلماء األفذاذ كما هو احلال مع العالمة " الرضي" الذي " يعد
شاذا يف عصره"

18

 كما يصفه األستاذ " عبد الرمحن احلاج صاحل" عليه رمحة هللا.
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وأما املشروع فاملراد به مشروع " الذخرية العربية" الذي يعتربه األستاذ " عبد الرمحن
احلاج صاحل" – رمحه هللا-مبثابة " بنك آيل للمعلومات يتيح االطالع على املفردات
19
العربية املستعملة ابلفعل ،ويسميه األستاذ مشروع " األنرتنيت اللغوية العربية"
بل ويعتربه املنطلق األساس لصناعة أي معجم ذي صلة ابحلقل اللغوي التعليمي،
ابعتباره جامعا لكل ما أنتجه الفكر العريب وما هو بصدد إنتاجه ،وجعله حتت
تصرف املستعملني العرب وغريهم.
وجدير ابلذكر أن قضية احلقل املعجمي لن ترقى – مثلما يرى أستاذان – رمحه هللا
  -إىل مستوى التطلعات اللغوية اليت يرام حتصيلها يف ظل املستجدات احلضاريةوحركية اللغة املتداولة  -يف ظل فصيح األلفاظ املوجودة -ما مل يتم إعادة النظر يف
السبل الكفيلة بتعليم اللغة العربية يف حد ذاهتا كخطوة أساسية ،من أجل ذلك حاول
األستاذ حصر أهم املشاكل اليت التزال تشكل – يف نظره -عائقا أمام التحصيل
الفعلي الفعال  ،وحتد من وترية ترقية االستعمال اللغوي عند املستعملني عموما
واملتمدرسني – على اختالف أعمارهم ومستوايهتم -من جهة
أخرى،فكان ذلك أحد عوامل انزوائها وهتميشها ،وجعلها عاجزة عن أتدية أهم
أدوارها التبليغيّة يف الواقع االجتماعي ،من أجل ذلك أوىل األستاذ " عبد الرمحن
احلاج صاحل " -رمحه هللا -أمهية كبرية للجانب التعليمي يف إطار حبوثه ،واستطاع أن
حيصر زمرة من العيوب الكامنة وراء هتميش ِ
وعزل اللّغة العربية الفصحى،وإقامة
العامية واللغات األجنبية مقامها ،ميكن حصرها فيما يلي:
 غزارة املادة اللغوية املقدمة للمتعلم :فقد اتّضح لصاحب النظرية اخلليلية
الرصيد اللّغوي املقدم للمتعلم غزير يف مادته
احلديثة – رمحه هللا -أ ّن ّ
الكم
اإلفرادية ،إضافة إىل كونه غريبا عليه ،حبيث يعجز عن إدراك هذا ّ
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املفردايت املهول من جهة ،انهيك ع ِن كيفية استيعاب معانيه ،فاملالحظ "
َ
أن الطفل تقدم له كميّة كبرية من هذه العناصر اللغوية اليت اليتمكن حبال
20
من األحوال أن أييت عليها مجيعا ،هلذا تصيبه ما نسميه ابلتخمة اللغوية "
مع وجود صعوابت ختص غرابة املفاهيم والرتاكيب اليت يعجز عن إدراك
نفسه ،إضافة إىل مشوليتها مجيع بُىن اللغة العربية اليت
معناها ّ
حىت هذا املعلم ُ
تلقن للتلميذ " ،كلّها يف نص واحد ،وهذا يسبّب ختمة أُخرى يف مستوى
21
ِ
ث منها ،وهذا ممّا جيعل من هذه
البُ َىن املقدمة " يف ُمقابل ما استُحد َ
تستجيب ملتطلَّبات املتعلّم
املادة اللّغويّة املقدمة – سواء أكما أو كيفا  -ال
ّ
ُ
يف ِ
جمال اإلفادة والتبليغ ،وليس خيفى على كل ذي عقل بصري أن احلقل
اللغوي شقيق احلقل املعجمي ،إذ البد من وجود عالقة لغوية من حيث
احملتوى يف كل منهما ،متكن املتعلم من االستعانة ابلثاين يف تذليل العقبات
اليت تعرتي فهمه وجيدها يف األول ،حىت تتأتى اإلفادة املنشودة وليس ذلك
بكائن ما مل يكتمل احلقالن على النحو املذكور آنف ا.
 وإذا كانت هذه الغزارة قد جعلت كثريا من املتعلمني – على اختالف فئاهتم
العمرية ومستوايهتم الدراسية -يُصابون مبرض " اللفظية "22حيث جندهم
يكررون ألفاظا جيهلون معانيها ،واليعرفون بدقة مكنوهنا ،ويقع لزاما– بعد
ذلك -على واضعي احملتوى املعجمي أال يدخروا جهدا يف انتقاء األلفاظ
ط هبم ،ومواكبة التغري احلاصل على
اليت جيب أن تكون مسايرة ملا هو ُحمي ٌ
خمتلف األصعدة اجتماعيا أو اقتصاداي مما له عالقة ابجملتمع وأفراده ،مث
العمل على تنظيمها وعرضها على املتعلمني لتكون هلم ُمعينا على الفهم
والتواصل اليومي ،واالستعمال احليايت.

 عدم ال ّدراية الكافية بكيفيات أتدية اللّغة العربيّة :حيث إن الرتكيز على
سالمة اللّغة ومجاليّة التعبري يف عملية إكساب اللغة العربية للتلميذ ،معدود
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من بني األمور اإلجيابية ،غري أنفي االقتصار عليه – وحده -إخالال كبريا
جدا حبقيقة ِ
الفعلي للّغة ،بكل ما يتطلبه التعبري العفوي من خفة
االستعمال
ّ
وحيمل معلمي العربية مسؤولية ذلك" ،
واقتصاد يف اجلهد والوقت املطلوبنيُ ،
ألهنم حيكمون على كثري من املفردات والرتاكيب الفصيحة ابخلطأ ،لعلة
انتمائها إىل العامية ،وهم يف الواقع جيهلون حقيقة التخاطب اليوميالذي
يتصف ابختالس اإلعراب واحلركات ،واختزال احلروف " 23فأوقعهم يف هذا
الصحة اللغويني ،مع عدم إدراكهم
اخلطأ شدة حرصهم على السالمة و ّ

عموم هذه
ملستوايت التعبري العفوي املختلفة للغة ذاهتا ،ويرى– رمحه هللاُ -
املشكلة ،إال عند املتخصصني يف علم القراءاتِ ،
فتجد املعلم الذي ال يراعي
أسلوب اخلفة واالبتذال يف عمليّة التدريس ،وتعوزه الدراية ابألحكام اخلاصة
برتتيل القرآن ،والقائمة على مبدإ اخل ّفة " يلحن عندما يبتعد عن اللغة
املنطوقة ،وذلك إبظهار اإلعراب والوقف ،وقد جيهل املعلم متاما قواعد
وحىت قواعد ا ِإلدغام ،وكذا اختالس احلركات" ،24وهي كلّها
ختْفيف اهلمزةّ ،
من ابب اخلفة واالقتصاد اللغوي الطبيعيني عند املتكلم كما ذكر علماؤان

عليهم رمحة هللا .
 إصالح امللكة اللغوية :وذلك من خالل العمل على تنميتها لدى متعلميها،
َ
يؤمن األستاذ – رمحه هللا -بفكرة وجوب إصالح التعليم ،مع لزوم إعادة
النظر كلية يف طرق التدريس ،اليت تعني على اكتساب أمثل للملكة اللغوية
اعتمادا على أمناط ومثُل يقرتح احرتام تدرجها ،على أن تكون مجيع هذه
املثل مستعملة فعال يف واقع الكالم واخلطاب ومستمدة منهما ،مشريا إىل
أن عملية اكتساب "امللكة اللغوية " ،ال ت ت أتى بتلقني قواعد السالمة
اللغوية ،وال بفقه قواعدها البالغية كذلك ،بل ابعتمادا الستعمال الفعلي
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يف الواقع اخلطايب للغة ،يقول – رمحه هللا ِ ... " : -
فاالستعمال الفعلي
للغة يف مجيع هذه األحوال اخلطابية اليت تستلزمها احلياة اليومية ،هو الذي
ينبغي أن يكون املقياس األول واألساسي يف بناء كل منهج تعليمي ،وأسرار

هذا االستعمال ،ينبغي أن يلم هبا املريب ،كما يلم هبا اللغوي 25لذلك يبقى
االستعمال الفعلي للغة املستعملة فعليا يف الواقع املعيش هو املقياس احلقيقي
اعتماده معيارا لتحقيق ترقية االستعمال اللغوي لدى
الوحيد الذي ينبغي
ُ
املتكلمني واملتمدرسني يف الواقع.
واملالحظ يف كل ما سلف أن األستاذ " عبد الرمحن احلاج صاحل" ركز
كثريا على مبدإ االستعمال ،على أن يكون استعماال حقيقيا ،ويعترب ذلك
مقياسا حقيقيا لصناعة املعاجم املدرسية ،وقياسا على ما جيب اعتماده من الثروة
املفرداتية املناسبة لكل فئة عمرية ،كسبيل إلصالح امللكة عند املتعلم بله املعلم،
فإن ذلك سينعكس إجيااب على ما سيكون عليه حال املعجم املعتمد يف املدرسة،
فال خري يف معجم حيوي بني دفتيه من املصطلحات ما ال يناسب ما يستعمله
الناشئة يف حياهتم اليومية ،ويقع حينئذ ما كان مرجوا من التكامل بني احلقلني
الرتبوي واملعجمي ،وألن العملية ليست هبينة ،وخباصة حني اإلحاطة ابلعدد
اهلائل من هذه املصطلحات اليت من املفروض حصرها يف موضع املستعمل حمليا
أو عربيا ابلفعل ،مع اقرتاح إمكانية االستنجاد ببعض التجارب األجنبية يف هذا
اجملال ،مثلما هو احلال مع مشروع الذخرية اللغوية الفرنسية ،كما ال يغفل ما
دعا إليه األستاذ – رمحه هللا -من اعتماد مبادئ األصل والفرع ،حني شرح
املفاهيم وحتديد جنسها واإلشارة إىل التذكري والتأنيث وبعض حاالت اإلعراب
حنوا أو صرفا ،اعتمادا على مفهوم "املثال" ،وذلك يف عمليات اجلرد والرصد
والتبويب والرتتيب ،حبيث يراعى يف ترتيب وضبط املادة املعجمية املقرتحة،
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ليكون املعجم هبذا الرتتيب سهل التناول ،أقرب إىل الضبط واحلصر ،مع ما يوفره
ذلك من اختصار كبري للمدة اليت يستدعيها البحث يف املعجم ،وهي من بني
األطر الفعلية الضرورية اليت يستقر عليها ضمان التأسيس لصناعة معجمية
وظيفية ،انطالقا أساسا من االستعمال احلقيقي دون سواه من املقاييس اليت أتيت
دونه بال غرو .
بعد االستعمال اللغوي احلقيقي:
اثلثا :مشروع الذخرية و ُ
ِ
يؤسس لصناعة املعجم-
الذخرية – وعلى قياسه
الشك يف أن مشروع
ُ

له عالقة وطيدة بواقع االستعمال اللغوي ملفردات اللغة العربية ،وكل ما استعُمل فيها
من النصوص ذات القيمة األدبية أو العلمية ،أو ماله صلة مباشرة ابحلياة اليومية
للمستعملني كاحلوارات وما يصدر يف اجملالت من املقاالت احملوسبة  ،على أن تكون
مستعملة حقيقة ابلفعل ،وتوضع مجيعُها يف مدونة آلية متكن من اإلجابة عن مجيع ما
يراود املستعملني من األسئلة ،وذلك بعد دمج هذه النصوص كلها كأهنا يف نص
واحد " حيتوي على ماليري الرتاكيب  ،وهذه الرتاكيب على ماليري املاليري من
املفردات املتكررة  ،ويستطيع السائل أن يعرف أي مفردة  ،وأي اصطالح قد شاع
اليوم يف ميدان معني ،وأي مصطلح ال يزال حربا على ورق ،وأي معىن قد اكتسبته
املفردة الفالنية ،وذلك بفضل السياقات اليت ميكن للحاسوب – وهو وحده -أن
جيمعها من بني املاليني من النصوص ،وهذا هو اجلديد الذي حتققه الذخرية  ،مع

االستفادة من املعلومات املتعلقة ابملعارف العلمية والثقافية والرتبوية26"..وهذا ليس إال
نتيجة عملية إلحصاء مجيع ما نطق به العرب – قدميا وحديثا -وكونُه مستعمال
حقيقة على ألسن املستعملني .
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:1/3أمهية املشروع :إن مشروع الذخرية له من الفوائد ما ال يقدر له تقدير ،إذ
ميثل " ديوان العرب" يف عصران ،وتصري اللغة العربية مطلوبة عند اجلميع  ،وسيمثل
قاعدة خصبة ،بل ومرجعا ثرا لبناء أية قاعدة موجهة لصناعة أي معجم ،خاصة وأنه
حموسب على شبكة األنرتنيت ،وسيكون بني أيدي فئات خمتلفة من املستعملني،
فهو" ليس جمرد قاموس ،...بل جمموعة من النصوص مندجمة حاسوبيا ليتمكن
احلاسوب من املسح لكل النصوص دفعة واحدة أو جزء منها كبريا أو صغريا ،أو نصا
واحدا أو غري ذلك 27"...ويرى األستاذ " عبد الرمحن احلاج صاحل" – رمحه هللا -أن
من بني اإلجنازات اليت يُرجى حتقيقيها من وراء التنفيذ الفعلي واإلخراج العملي هلذا
املشروع ما له أتثري مباشر على عالقة املستعملني ابللغة مباشرة ،إذ ميكن استثماره
فيما يلي:
وضع القاموس اجلامع أللفاظ اللغة العربية :وميثل جمموعة كبرية جدا من املعطيات
املسجلة واملرتبة يف ذاكرة احلاسوب  ،واليت تيسر للباحث – املتخصص وغري
املتخصص -إجياد مراده بسهولة ودون عناء ،وذلك بعد أن مت جرد جل هذه
املعلومات  ،ويرى األستاذ – رمحه هللا -أن من أهم ما ينجر عن ذلك من الفوائد ما
28
يلي:
 حصر مجيع األوضاع اللغوية واآلاثر األدبية والرسائل الواردة يف بطون
املدوانت اللغوية قدميهاوحديثها .
 ترتيبها وتصنيفها حبسب :

 االنطالق من اللفظ ترتيبا ألفبائيا .
 االنطالق من املفهوم وداللة احلقول .
 حبسب درجة شيوع الكلمة ونسبة شيوعها ودرجة استعماهلا .
 حبسب العلوم والفنون اليت تنتمي إليها .
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 ضبط مجيع املعاين الدقيقة لكل الكلمات ابلرجوع إىل االستعمال الفعلي ،
وذلك بواسطة استقصاء مجيع السياقات اليت ِسيقت فيها الكلمات العربية
ضمن املعطيات املدونة ،وال ينبغي االكتفاء ابملفاهيم اليت نصت عليها
املعاجم اليت كثريا ما يعرتيها اللحن وعدم الدقة يف ضبط املعاين.
 حصر مجيع املواد األصلية اليت تتكون منها الكلمات  ،وكذا مجيع الصيغ
اليت صيغت عليها مع حتديد درجة شيوع كل واحدة منها .
وجتدر اإلشارة يف هذا السياق إىل أن هذا الطرح وهبذه الكيفية قد مت الشروع
يف العمل فيه ابلفعل ،ولقد مت استثماره كآلية منوذجية معتمدة يف صناعة معجم
خاص ُميكن الصبيان –مع مراعاة سنهم وقدراهتم -من تعلم اللغة العربية وذلك
بواسطة حصر مجيع الرتاكيب العربية املستعملة يف الكالم الفصيح استعماال حقيقيا
ابلفعل ،مع ضرورة حتديد أسبقية بعضها على بعض ابلعودة إىل مقياس االستعمال
29
احلقيقي الكثري.
وليس خيفى على كل ذي لب أن هذه الفكرة تستدعي تظافر مجيع
املختصني والفاعلني يف احلقلني التقين واللغوي ،ولقد أسر إل ي أستاذي " احلاج
صاحل" – عليه رمحة هللا -أبنه ماض يف تنفيذ هذه األفكار على أرض الواقع ،وذلك
مع وجود مؤشرات إجيابية تساعد على العمل واستمرارية البحث ،وتدعو إىل تفعيل
نتائجه برغم العوائق واملثبطات 30كما دعا األستاذ – رمحه هللا -إىل إمكانية
االستعانة بتجارب أجنبية يف املنهجية – وال حرج يف ذلك مادام التقليد يف اببه-
مثلما هو احلال مع التجربة املعجمية الفرنسية ،وإذا كان من تقليد فليكن تقليدا
إجيابيا يف ابب العلوم ،وليس سلبيا يف غري ذلك كما هو احلال اليوم مما نراه مستشراي
يف نواحي احلياة االجتماعية.
رابعا:إعداد الرصيد اللغوي يف مجيع املستوايت:
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يرتكز اإلعداد هنا أساسا على حتديد الكم املفرداتيوكذا الرتاكييب الذي ينبغي
تقدميه للمتعلم  ،مع وجوب التذكري بضرورة أن تكون هذه املفردات والرتاكيب
مستوحاة من واقع اللغة املستعمل ابلفعل ،وتستوحى أساسا من حميطه املعيشي الذي
حييط به فعليا وحيتاج إليه حقيقة ،ويستغرق ما حيتاج إليه هذا املتكلم للتعبري عن كل
ما حيتاجه وميكنه من التعبري عن كل ما خيتلج يف قرارة نفسه ،ويشمل أغلب
ضرورايت احلياة املتجددة ابلفعل ،خاصة احلضارية منها  ،ويعتمد يف صناعة هذا
املعجم اخلاص ابملتعلمني يف مراحل التعليم اإللزامي ابخلصوص على :
 ضرورة تفادي الغزارة اللغوية اليت تنجر عن فوضى املصطلحات املوظفة،
واالكتفاء مبا يناسب سن وعقل املتعلم على اختالف مراحله التعليمية،
ومعىن ذلك أن املعجم املدرسي املقدم لتلميذ االبتدائي ينبغي أن يكون أقل
حشوا للمصطلحات شريطة أن تكون وظيفية مستعملة كما سلف،
ويستحسن أن تكون مرفقة بصور خمتلفة تربط اللفظ ابملفهوم وتقربه من
الذهن وتساعد على الرتسيخ وتفيد يف تقوية العالقة بني املتعلم واملعجم،
وتزيد من قوة إقباله عليه واالستعانة به.
 تفادي احلشو اللغوي الذي ينجر عن توظيف املرتادفات الكثرية من جهة،
وكذا إدراج ما يسميها األستاذ " احلاج صاحل " – رمحه هللا  -ابلعناصر
امليتة 31واليت الينجر عنها من الفائدة شيء ،وال تواكب مدى التطور الذي
يعيشه املتعلم يف زمانه أو تستلزمه ظروف املتغريات املتواترة .
 االحرتاز من الغموض الذي ينجم عن كثرة استخدام املشرتك اللفظي الذي
حيدث خلال يف ضبط معىن اللفظ بدقة ،انهيك عن إحداث اضطراب يف
حتديد املفاهيم بسبب عدم حتري الدقة املطلوبة ،وعليه ينبغي – بناء على
الرجوع لالستعمال الفعلي احلقيقي -أن مننح املعىن املناسب لفظه املناسب
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حىت ال ختتلط على املتعلم املفاهيم فيفقد الثقة يف املعجم ويقل إقبالُه عليه،
ويصاب – بعد ذلك  -ابلكسل و العجز عند نية البحث فيه من جديد.
 ضرورة الوفرة اللغوية مع منح اللفظ املطروح خاصيته اللغوية اليت متيزه عن
غريه من األلفاظ ،واليت متكن التلميذ من إجياد األلفاظ اليت تعرب عن
املفاهيم احلضارية  ،إزاء ما يتلقاه من تعليم يف املدرسة ،وال عيب يف إدراج
بعض الكلمات املولدة – واملعتمد األول هو الكالم العريب األصيل
الفصيح -وحىت الدخيلة الشائعة ذات املدلول احملدث الذي غالبه دخيل أو
عامي جرى استعمالُه يف لغة التخاطب ،وكل ذلك يف نظر األستاذ " احلاج
صاحل" -رمحه هللا -حسن ،والأبس به وابعتماده يف صناعة هذا النوع من
املعاجم.
خامسا:معجم الطفل :أولت النظرية اخلليلية احلديثة اهتماما ابلغا لفئة الناشئة،
ابعتبارها اللبنة األساسية اليت تبىن عليها سائر احملطات العمرية ،وجند األستاذ – رمحه
هللا -يدعو – وهو ينتقد الوضع التعليمي السائد على ما هو عليه – إىل ضرورة
إعادة النظر يف أساليب التعامل مع هذه الفئة ابلذات ،ويقرتح مسايرة املقرتحات
التعلمية اليت تتضمنها الربامج التعليمية ملا هو معيش يف واقعهم ابلفعل ،مع ضرورة
مراعاة قدراهتم االستيعابية ،واعتماد التقنيات احلديثة السمعية والبصرية ،ومواكبة
مستجدات التطور التكنولوجي يف جمال الرتبوايت ،معلال قرب هذه الفئة من التعلق
بكل جديد ،ومتثل ذلك يف احلقل املعجمي الذي جيب أن يكون خاصا ابلطفل دون
سائر الفئات العمرية ،مع عدم إغفال " جديد لغة العلوم واآلداب واملعارف العصرية
املختلفة  32" ...ولذلك يعترب معجم الطفل من بني أهم األولوايت اليت أعطاها
أستاذان " عبد الرمحن احلاج صاحل"–رمحه هللا  -يف إطار اجلهود املعجمية يف نظريته
ذات الصلة مبشروع الذخرية أمهية ابلغة ،ويعتربه حمطة ابلغة األمهية يف حياة التلميذ
اليومية ،ويعيب –من جهة اثنية -على أكثر املعاجم املوجهة للطفل أو التلميذ
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عموما اعتمادها على ما أوردته املعاجم القدمية اليت مل وال تتماشى مضامينُها و
مستجدات احلداثة اليت صارت تطبع احلياة اليومية هلذه الفئة ،فغاب يف هذا العصر
الكثري من أمساء اآلالت واملالبس ،وتسميات األشياء املختلفة للمسميات
املستحدثة ،وغريها من املفاهيم التقنية والعلمية ،األمر الذي جيعلها بعيدة عن الواقع
املتناول واالستعمال احلقيقي ،وال تستجيب بذلك لتلبية حاجات املتعلم األساسية،
لتصبح بذلك " املدرسة مكاان غريبا يف حياة التلميذ ،ألهنا ال تستجيب هلذه احلياة
ابلذات 33وتضيع الغاية اليت من أجلها وجدت ابلفعل .
سادسا:مشروع الرصيد اللغوي الوظيفي :من أجل أن يكون ملعامجنا اللغوية صدى
إجيايب يف الواقع التعلمي ،جاء اقرتاح األستاذ –رمحه هللا -يف إطار عمله البحثي رفقة
جمموعة من الزمالء إبجناز مشروع " الرصيد اللغوي الوظيفي" ،القائم على وجوب
حصر ما جيب تقدميُه للتلميذ يف املدرسة ابلفعل من حيث النوع أو الكم -قياسا

على ما جيب تقدميه له يف احملتوى التعليمي كما أسلفنا سابقا  -ومت اقرتاح ما يلي:
 االعتماد على الرصيد اللغوي املستعمل ابلفعل ،والذي يستجيب ابلضرورة
حلاجات التلميذ ،وخباصة احملدثة منها يف زمانه املعيش ،مع اإلشارة إىل
ضرورة التكامل بني ما ينتقى من رصيد يف احلقل اللغوي التعلمي ،واحلقل
املعجمي.
 اختصار الكم املفردايت املقدم للتلميذ مراعاة للسن والقدرات العقلية –
خبالف ما إذا كان املتعلم أكرب سنا كما هو احلال بعد التعليم اإللزامي –
تفاداي حلشو ذهنه مبا ال يعود عليه ابلفائدة  ،ويُقرتح – عند صناعة
املعجم -االكتفاء جبانب من الرصيد اللغوي الفصيح الذي حيتاجه فعال يف
سن معينة ،والذي ميكنه من التعبري عن املعاين واألغراض اجلارية يف لغة
التخاطب اليومي ،مع ضرورة استيفاء املفاهيم احلضارية ومستجدات
34
احلداثة ،كما مت اقرتاح ما يلي:
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 التأسيس لصناعة املعجم املدرسي اخلاص ابلطفل ،انطالقا من الرصيد
اللغوي من الواقع املشاهد واملستعمل ابلفعل ،إذ ينبغي يف مدونة هذا
املعجم أن تنطلق من" الرصيد اللغوي الوظيفي ،إضافة إىل مجيع النّصوص
املتعلمون يف أطوار الّتعليم املختلفة كالربامج الرتبوية والكتب
اليت حيتاج إليها ّ
املدرسية والنّصوص األدبية واإلعالمية أبنواعها املكتوبة واملنطوقة ،دون إمهال
قوائم الكلمات األكثر شيوعا وتواترا يف اللغات األخرى ،لتمكني أبنائنا
املتعلمني من االطالع على ما حققه التقدم العلمي يف البلدان الراقية يف
35

عصران "
 أن يكون هذا الرصيد املستعمل ابلفعل ذا صلة مباشرة ابلطفل أو التلميذ
مباشرة ،يستجيب حلاجاته ويليب رغباته ،وجيد فيه ما يعينه على تذليل
صعوابته اللغوية اليومية .
 مناسبتُه لقدرات التلميذ اإلدراكية ،حبيث يكون كافيا يغطي ما حيتاجه ،وال
انقصا ال حيقق مستوى التعلم املطلوب حتصيلُه .
وزايدة على ذلك  ،فإنه ينبغي على املشرفني على صناعة املعاجم مراعاة منهجية
واضحة ومتزنة عند التعرض لتقدمي املفاهيم املصطلحية والتعريفات ،وجندهم معتمدين
على التعريف املنطقي خاصة يف تعريف أمساء الذوات وهو "تعريف يقتضي ذكر
اجلنس ،النوع،الفصل ،اخلاصية،والعرض العام ،ويتعني يف هذا النمط من التعريف
االلتزام ببنية اثبتة من حيث ذكر هذه األركان ،حبيت وضع التعريفات يف قوالب
متشاهبة ،من أجل أن حيقق وحدة النسق بينها،وعلى سبيل املثال فإن التعريف الذي
36
يتم االلتزام به ابلنسبة حليوان ما أونبات ما ،جيب تبّنيه لكل نوع من أنواعهما "
استخراجه مما له عالقة مباشرة ابلتلميذ أو الطفل مما تواتر يف كتبهم املدرسية ،أو عينة
من كتاابت التالميذ ،ومن خطاابهتم وحواراهتم مع أقراهنم ومن هم أكرب منهم سنا،
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والرتكيز على ما يشغل اهتماماهتم وما يوجد يف لغة حوارهم ابلفعل ،فصيحا كان أم
غري فصيح ،عربيا كان أو أعجميا ،مع اعتماد األدمغة اإللكرتونية يف عمليات
اإلحصاء واالنتقاء  ،وهي فكرة ذات أبعاد قومية ،إذ هتدف إىل توحيد لغة الطفل،
وذلك من خالل الوصول إىل منوذج يشكل رصيدا لغواي عربيا مشرتكا مستعمال
ابلفعل ،يشمل البلدان العربية ،وتوحيد اللغة يف نواهتا األساسية ،والوصول إىل وضع
معجم مدرسي موحد لغواي يتم الرتكيز فيه على احلد من فوضى الرتادف وإلغاء ما
ليس وظيفيا منها ،مع احرتام التدرج يف استعمال األلفاظ ،وكل هذا حتت إطار
مشروع آخر قومي ،حتت مسمى" الرصيد الوظيفي املغاريب" ،والذي يهدف إىل "
حتديد ما يستعمله الطفل املغاريب يف سنوات الطور األول ،ويعمل على حتديد القدر
املشرتك من األلفاظ بني أطفال بالد املغرب العريب ،قصد الوصول إىل حتديد لغتهم
وتفادي احلشو الذي يُثقل ذاكرة الطفل مبا حيتاج إليه من األلفاظ " ،37وكل ذلك
بغرض إصالح لغة التخاطب ،وحتقيق االقتصاد اللغوي ،وجعل اللغة العربية لغة
وظيفية حية يف واقع االستعمال اللغوي احلقيقي  ،تعليما وخطااب ومعجما .
 سابعا:النحو والصرف يف املعجم املدرسي :ال شك يف أن للجانب النحوي
عالقة وطيدة ابجلانب اللغوي ،نظرا لعالقته املباشرة ابحلقل املدرسي،
وتوطينه للمعلومات النحوية البسيطة وترسيخها بشكل بسيط ،بيد أن
معامجنا احلديثة تعاين من إمهال شبه اتم ،أو من سوء استخدام هذه املفاهيم
النحوية أو الصرفية فيها ،إذ ال حتقق الغرض املنشود ،انهيك عن إغفال
ذكر " معطيات صوتية وصرفية وتركيبية عن املعجم املدرسي ،يف وضعه
احلايل يف الكتب املدرسية ،حيث هذا الغياب ال يدعم تعلم اللغة عند
املتعلم .فمثال ال جند أثناء الشرح حتديد الصيغة الصرفية وداللتها ،مثل ذكر
أن هذه املفردة صيغتها الصرفية كذا وتدل على كذا ،مما يغتين معه املعجم
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املدرسي واللساين للمتعلم ،ويف أحسن األحوال ذكر أن هذه اللفظة هي
38
ئي أن ال أبس من أن تُدرج بعض
ر
لذلك
و
مجع مفرده كذا أو كذا "...
َُ
املعلومات حسب املواضيع النحوية املقررة  -دون استفاضة – مراعاة لسن
املتمدرسني كما هو احلال مع تالميذ مرحلة ما قبل اإلعدادية -وهي فكرة
بعض الباحثني إىل اعتمادها ،شريطة أن يكون تقدمي هذه
قريبة مما أشار ُ
أنفسهم ،ومن بني تلك
املعلومات حسب القدر الذي حيتاجه املتعلمون ُ
املعلومات الصرفية والنحوية اليت ينبغي إيرادها ما يلي 39بيان التنوعات
الشكلية للكلمة ومعاين الصيغ املختلفة للكلمة( وزهنا) حني تؤثر يف حتديد
معناها ( جمردة ،مزيدة.)...
 ذكر اجلنس الذي تنتمي إليه الكلمة ( مذكر ،مؤنث) (مفرد ،مثىن،مجع،
مجع تكسري)...
 ذكر وإيراد الكلمات الوظيفية ( ذات الوظائف النحوية) وحتديد معانيها،
ووظائفها النحوية مثل :الضمائر ،أمساء اإلشارة ،األمساء املوصولة ،حروف
اجلر ،أدوات النصب ..
 بيان نوع الفعل من حيث التعدي واللزوم ،وما يتصل به من حروف ،ونوع
املفعولوغريها .
 ذكر املصادر ابلنسبة إىل األفعال ،وأشهر الصور غري املستعملة لبعض
الكلمات مثل :املاضي من الفعل ينبغي ،فعل األمر من رأى....
 إحلاق املعجم مبالحق حنوية وصرفية يف الصفحات األخرية منه ،وذلك كي
تتحقق استعانة الطالب هبا يف التصريف واالطالع على القواعد النحوية.
إن هذه اآلليات – وهبذا الطرح القائم على مراعاة شكل ومضمون وما
املستعمل اللغوي املستجيب للمستجدات احلضارية اليومية ،ومراعاة الكم
كان من
َ
املعريف واملعجمي إزاء السن والقدرة العقلية -تَُرى كفيلة – كما يراها األستاذ "عبد
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الرمحن احلاج صاحل" –رمحه هللا -ابلقيام بنهضة حقيقية يف جمال الصناعة املعجمية،
وخباصة تلك اليت تعين مستوى التمدرس ،وتكون بذلك قبلة حقيقية للعلوم  ،أين
قدم املعلومات فيها مبنهجية ُمصورة فريدة ،دومنا عناء حبث أو تكلف تنقيب أو
تُ ُ
تطلُ ِ
ب مراجعة ،بعيدا عما هو واقع اآلن يف كثري من معامجنا اليت ال خيفى على
قاصدها ما جيده من صعوبة بسبب " سعيه الدؤوب للحفر والغور يف دهاليز الكتب
ومدهلمات املراجع وتشتت املصادر وتشابه املعلومات ،فال يكاد جيمع من عشرات
املؤلفات إال نزرا يسريا ال يشكل مادة دمسة لقيام ُمعجم ،فضال عن اختالف رؤى

الدارسني وحتديداهتم للمصطلح " ،"40مما جيعل املتعلم يف دوامة ونفق مظلمني ال
يكاد جيد السبيل املنري إىل حتصيل املعلومة املطلوبة.
إن احلديث عن فكرة التجديد املعجمي اهلادف إىل توطني صناعة
معجمية مدرسية بصفة خاصة ،الينبغي أن يكون سدا منيعا أمام الوقوف املطلع
على جهد اللغة العربية وتراثها التليد ،وليس من عيب يف أن نربط احلديث ابلرتاث ،
كأن نربط املسميات احلديثة بقريباهتا الدالة عليها أو ما كان يُسمى هبا املسمى
ُ
املقصود عند األجداد ،وذلك ليكون حلقة وصل بني األجيال املتعاقبة ،ولعله أن
جيعل منه ركيزة " لبناء حضارة جديدة وعمودا قواي يُرتكز عليه يف بناء املكتبة العربية،
والنافذة اليت نرى عربها ثقافتنا وحضارتنا " 41وانطالقة خالقة لرتسيخ الثقافة
املعجمية يف اجملتمع العريب عموما ،وبني فئة املتمدرسني وجعلهم يُقبلون عليها وهم
جادون ،وينتفعون مبا فيها على صفة اخلصوص وهم مستمتعون .
خامتة:
تبني من خالل العرض السالف أن احلديث عن إحداث طفرة نوعية يف عالقة املتعلم
بلغته يتطلب معرفة عميقة بطبيعة اللغة يف حد ذاهتا ،ودراية أبساليب تقدميها يف
قوالب تتناسب ومتعلميها ،وجعل ذلك يف انسجام مع مجيع ما يقدم يف متون
املعاجم اليت تبقى يف حاجة ملحة إىل اعتماد أسس منهجية تراعي ابلدرجة األوىل
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معاين املفردات وفق سياقاهتا الواردة فيها ،وحبسب ما يتطلبه جوهر الوحدات التعلمية
املدرجة وفق سلم االحتياجات كما سلف ،وأن احلديث عن حتسني العمليات
التعلمية لدى املتعلمني يبقى رهينة إدراك مدى مناسبة ما يقدم هلم من مضامني يف
مجيع املقررات الدراسية اليت تظل يف حاجة دورية إىل مراجعة وحتيني مستمرين ،مع
األخذ بعني االعتبار شروطا ومقاييس استنتجها البحث الرتبوي الذي استقرت عليه
النظرية اخلليلية احلديثة ،مع ضرورة التأكيد على اعتماد وسائل تربوية لرتقية مستوى
العالقة اللغويةبني املتعلمني ولغتهم من خالل استثمار احلقل املعجمي وجعله يف
خدمة احلقل الرتبوي ،شريطة بنائه على مقاييس تستقطب اهتماماهتم ،وأسس تراعي
حاجياهتم اللغوية وتستجيب الهتماماهتم الوظيفية املرحلية ،وتساير املستجدات
االجتماعية والتكنولوجية اليومية ،وتستحدث وحدة لغوية حملية بل وقومية كما أريد
هلا من خالل مشاريع رائدة تنتظر التفعيل والتعميم ،يف مقدمتها مشاريع الذخرية
اللغوية العربية والرصيد اللغوي الوظيفي وكذا املغاريب ،مع ضرورة اعتماد مقياس
االستعمال الفعلي واحلقيقي شرطا أكيدا لتأسيس كل منها مع مراعاة السالمة اللغوية
.
قائمة املصادر واملراجع:
 -1إبراهيم بن مراد:أسس املعجم املختص اللسانية ،جملةاللسان العريب ،مكتب
تنسيق التعريب،الرابط،ع 1111 ،84م .
 -2أمحد دمحم املعتوق :احلصيلة اللغوية ( :أمهيتها -مصادرها -وسائل تنميتها )،
سلسلة عامل املعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،ع ، 212
أوت1111 ،م.
 -33أمحد خمتار عمر ،صناعة املعجم احلديث ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط،32
2331م.
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:معجم اللغة العربية املعاصرة ،عامل الكتب ،ط 2334 ،31م،

-38
ج . 31
-30الشريف بوشهدان :النظرية اخلليلية وسبل ترقية تعليم اللغة العربية فيما قبل
اجلامعة ،جملة التواصل يف اللغات والثقافة واآلداب ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة
ابجي خمتار ،عنابة ،ع  ،31سبتمرب2312 ،م.
 -31بشري إبرير :أصالة اخلطاب يف اللسانيات اخلليلية احلديثة ،جملة العلوم
اإلنسانية ،جامعة دمحم خيضر ،بسكرة ،ع  ،30فيفري2330 ،م.
 -30بوعالم طهراوي :االستثمار يف اللغة العربية على مستوى املؤسسات اللغوية
الرمسية ،املؤمتر الدويل الثالث للغة العربية ،ديب ،اإلمارات ،ماي.2310 ،
-34مجوعيتارش ،لبوخ بومجلني :املعجم التعليمي :مفهومه ،خطوات صناعته،

املعلومات املقدمة فيه ،جامعة قاصدي مرابح  ،ورقلة ،اجلزائر ،ع 3510 ،32
.
-31حاج علي عبد القادر :النظريَّة اخلليليَّة احلديثة ،ضمن مداخالت ملتقى البحث
اللساين وكشوفات احلداثة البعدية ،جامعة تبسة.2312 ،
-13حلمي خليل :مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب ،دار النهضة ،بريوت ،ط

1110 ،31م .

-11الطاهرميلة :مواصفات املعجم املدرسي املعاصر،جملة اللسانيات،املركز البحث
العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية ،اجلزائر ،ع 2313 ،11م .
-12عبد احلليم ريوقي  :الذخرية العربية وأمهيتها يف رفع املستوى الثقايف والعلمي
للمواطن العريب ،جملة اجملمع اجلزائري للغة العربية ،اجلزائر ،ع  ،12السنة السادسة،
ديسمرب 2313م .
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-13عبد الرمحن احلاج صاحل  :حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ،املؤسسة
الوطنية للفنون املطبعية ،وحدة الرغاية ،اجلزائر2330 ،م،ج. 31
 :حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ،املؤسسة
-18
الوطنية للفنون املطبعية ،وحدة الرغاية ،اجلزائر ،2330 ،ج. 32
 :حبوث ودراسات يف علوم اللسان :املؤسسة الوطنية
-10
للفنون املطبعية ،وحدة الرغاية ،اجلزائر2330 ،م .
 -11عبد اللطيف الصويف :اللغة ومعامجها يف املكتبة العربية ،دار طالس للدراسات
والرتمجة والنشر ،دمشق ،ط 1141 ،31م .
 -10عبد العزيز قريش :اإلشكاالت يف املعجم املدرسي ،ضمن مداخالت ندوة "
املعجم العريب العصري وإشكاالته"،جامعة دمحم اخلامس ،الرابط ،نوفمرب2338 ،م
14عبدالغين أبو العزم:املعجم العريب منهجيته وأسسه العلمية يف أفق حتويله إىل معجم
إلكرتوين معجم الغين منوذجا ،جملة اللسان العريب،ع  ،12مكتب تنسيق التعريب،
الرابط2334 ،م .
-11

 :املعجم املدرسي أسسه وتوجهاته،مؤسسة الغين للنشر،

الرابط1110 ،م .
 -23عمر بلخري :مشروع الذخرية العربية ودورها يف النهوض ابملستوى الثقايف
واحلضاري والعلمي لشعوب البلدان العربية واإلسالمية ،مقال منشور ،جامعة شريف
هداية هللا اإلسالمية احلكومية ،جاكرات ،إندونيسيا ،أوت2310 ،م.
 -21مشتاق عباس :املعجم املفصل يف فقه اللغة ،منشورات دمحم علي بيضون ،دار
الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط 2331 ،31م.
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 1عبد الرمحن احلاج صاحل  :حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ،املؤسسة الوطنية للفنون
املطبعية ،وحدة الرغاية ،اجلزائر ،2330 ،ج ،32ص. 104
 2بوعالم طهراوي :االستثمار يف اللغة العربية على مستوى املؤسسات اللغوية الرمسية ،املؤمتر
الدويل الثالث للغة العربية ،ديب ،اإلمارات ،ماي.2310 ،
لقائي ابألستاذ " عبد الرمحن احلاج صاحل" – رمحه هللا  -مبجمع اللغة العربية الكائن مقره
3ابلعاصمة بتاريخ .2310/32/21 :
 4أمحد دمحم املعتوق :احلصيلة اللغوية (:أمهيتها -مصادرها -وسائل تنميتها ) ،سلسلة عامل
املعرفة ،اجمللس الوطين للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،ع  ، 212أوت1111 ،م ،ص
.110
 5أمحد دمحم املعتوق :احلصيلة اللغوية ،مرجع سابق ،ص . 111

 6أ/مجوعي اترش،أ /لبوخ بومجلني :املعجم التعليمي :مفهومه ،خطوات صناعته ،املعلومات

املقدمة فيه ،جملة األثر ،كلية اآلداب واللغات ،جامعة قاصدي مرابح ،ورقلة،ع  ،23ديسمرب،
 ،2310ص . 104
7عبد الرمحن احلاج صاحل :حبوث ودراسات يف اللسانيات العربيّة ،ج  ،32ص . 121
8أمحد دمحم املعتوق:احلصيلة اللغوية،مرجع سابق ،ص .111
 -9إبراهيم بنمراد:أسس املعجم املختص اللسانية،م جلةاللسان العريب ،مكتب نتسيق
التعريب،الرابط،ع ،1111 ،84ص.233
حلمي خليل :مقدمةلدراسة الرتاث املعجمي العريب ،دار النهضة ،بريوت ،ط 1110 ،31م،
10ص . 132
 11أمحد دمحم املعتوق :املرجع السابق نفسه ،ص . 110
 12عبد العزيز قريش :اإلشكاالت يف املعجم املدرسي ،ضمن مداخالت ندوة " املعجم العريب
العصري وإشكاالته"،جامعة دمحم اخلامس ،الرابط ،نوفمرب2338 ،م ،ص . 33
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13أ/مجوعي اترش،أ /لبوخ بومجلني :املعجم التعليمي ،مرجع سابق ،ص . 112
 14عبد الغين أبو العزم :املعجم املدرسي:أسسه وتوجهاته ،مؤسسة الغين للنشر،
الرابط،1997،ص . 281
 15بشري إبرير :أصالة اخلطاب يف اللسانيات اخلليلية احلديثة ،جملة العلوم اإلنسانية ،جامعة دمحم
خيضر ،بسكرة ،ع  ،30فيفري .2330
 16حاج علي عبد القادر :النظريَّة اخلليليَّة احلديثة ،ضمن مداخالت ملتقى البحث اللساين
وكشوفات احلداثة البعدية ،كلية اآلداب ،جامعة تبسة ،2312 ،ص . 38
 17عبد الرمحن احلاج صاحل :حبوث ودراسات يف اللّسانيّات العربيّة ،ج  ،31ص .111
 18عبد الرمحن احلاج صاحل :املرجع السابق نفسه ،ص.818
 19عبد الرمحن احلاج صاحل :املرجع السابق نفسه ،ص. 810
 20عبد الرمحن احلاج صاحل :حبوث ودراسات يف اللّسانيّات العربيّة ،ج  ،31ص .143
 21عبد الرمحن احلاج صاحل :حبوث ودراسات يف علوم اللسان ،ص .230
 22الشريف بوشهدان :النظرية اخلليلية وسبل ترقية تعليم اللغة العربية فيما قبل اجلامعة ،جملة
التواصل يف اللغات والثقافة واآلداب ،قسم اللغة العربية وآداهبا ،جامعة ابجي خمتار ،عنابة ،ع
 ،31سبتمرب.2312 ،
 23عبد الرمحن احلاج صاحل :حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ،ج  ،31ص .00
 24عبد الرمحن احلاج صاحل :حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ،ج  ،31ص .00
 25عبد الرمحن احلاج صاحل :املرجع السابق نفسه ،ص .101
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 26عبد الرمحن احلاج صاحل :املرجع السابق نفسه  :ص .811
 27عبد احلليم الريوقي  :الذخرية العربية وأمهيتها يف رفع املستوى الثقايف والعلمي للمواطن
العريب ،جملة اجملمع اجلزائري للغة العربية ،ع  ،12السنة السادسة ،ديسمرب  ،2313اجلزائر ،ص
.141
 28ينظر :عبد الرمحن احلاج صاحل :حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ،ج ،31ص 123
وما بعدها .
عبد الرمحن احلاج صاحل :حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ،ج ،31ص  ،121مرجع سابق
29

 30كان ذلك خالل لقائي ابألستاذ " احلاج صاحل" – رمحه هللا  -ابجملمع اجلزائري للغة العربية
 كما سلف  -بتاريخ  ، 2310/32/21أين أسر يل مبنح مخسة وعشرين منصب ِحبث لفائدة
املشروع من قبل اهليئات الوصية على البحث العلمي ،وهو رد ضمين على كثري من الباحثني الذين
يرونه مشروعا ميتا ،نظرا لتأخر تفعيله ميدانيا متاما كما أُريد له.
 31عبد الرمحن احلاج صاحل :حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية  ،ج ،31ص ،110مرجع
سابق.
 -32أمحد خمتار عمر :معجم اللغة العربية املعاصرة ،دار عامل الكتب ،ط 2334 ،31م ،ج
 ،31ص . 30
 -33عبد الرمحن احلاج صاحل :حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ،ج  ،32ص.180
 34ينظر :عبد الرمحن احلاج صاحل :حبوث ودراسات يف اللسانيات العربية ،ج ،32ص. 180
 35الطاهر ميلة :مواصفات املعجم املدرسي املعاصر ،جملة اللسانيات ،العدد،2313 ،16
مركز البحث العلمي والتقين لتطوير اللغة العربية ،اجلزائر ،ص. 29
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 36عبد الغين أبو العزم :املعجم العريب منهجيته وأسسه العلمية يف أفق حتويله إىل معجم
إلكرتوين معجم الغين منوذجا ،جملة اللسان العريب ،مكتب تنسيق التعريب ،ع  ،2334 ،12ص
. 30
 37عمر بلخري :مشروع الذخرية العربية ودورها يف النهوض ابملستوى الثقايف واحلضاري والعلمي
لشعوب البلدان العربية واإلسالمية ،مقال منشور ،جامعة شريف هداية هللا اإلسالمية احلكومية،
جاكرات ،إندونيسيا ،أوت.2310 ،
 38عبد العزيز قريش :اإلشكاالت يف املعجم املدرسي ،ضمن مداخالت ندوة  :املعجم العريب العصري
وإشكاالته،جامعة دمحم اخلامس ،الرابط ،نوفمرب2338 ،م ،ص . 33
 39ينظر :أمحد خمتار عمر ،صناعة املعجم احلديث ،عامل الكتب ،القاهرة ،ط ،2331 ،32ص 101:وما
بعدها .
 40مشتاق عباس :املعجم املفصل يف فقه اللغة ،منشورات دمحم علي بيضون ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
ط  2331 ،31ص .31
 41عبد اللطيف الصويف :اللغة ومعامجها يف املكتبة العربية ،دار طالس للدراسات والرتمجة والنشر ،دمشق ،ط
 ،1141 ،31ص .34
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