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معجم "   في عام ألفين وستة أصدر مجمع المغة العربية األردني معجمو الرائد 
*)"ألفاظ الحياة العامِة في األردن

i

 َبْعَد جيود مضنية وعمل دؤوب امتد سنوات (
 .عدة

وُجمَع الَقْدُر األعظم من مادتو بالسماع واألخذ عن أفواه متعمميّْ المغِة في 
 .الميدان، إحياًء لمتقميد العربي القديم في وضع المعاجم

وقد ُوِضَع ليكون نواة لممعجم المأمول المعجم العربي أللفاظ الحياِة العامِة 
الذي سيعزز الوحدة بين شعوِب األمِة العربية والتفاىم والتقارب َبْيَن ُمَواِطنييا، 
وائيين وُكتّْاِب القصِة وواضعي  وُيمكُّْن الدارسين والباحثين واألدباَء والكتاب والرّْ
الكتب المدرسية من التعبير عن أفكارىم بدقة ووضوح وسيولة، ويعُينيم عمى 
يِة لممبتدئين والمتعممين  دة بمدلوالتيا المحدَّدة الموجَّ استعمال ىذه األلفاظ الموحَّ

والدارسين والقراِء من َأْبناء ُقْطرىم، ويكون سائرًا بين جماىير األمة سائَغ 
االستعمال في جميع المؤسسات العممية والتربوية واإلعالم، وعند أصحاب المين 

 .وغيرىم من شرائِح المجتمع في ُمْخَتمف البيئاِت العربية

وقد ُعِنَي معجُم ألفاِظ الحياِة العامة في األردن باأللفاظ العامِة تمك التي تتعمق 
بأدِب الحواّس من مطعوماٍت ومشمومات وممموساٍت ومسموعات وُمْبَصَرات من 

فيو معجٌم أللفاظ األشياِء واألدواِت واألجيزِة المحسوسة التي . ألفاٍظ حيٍة ومستعممة
ُتُيم في حياتيم العممية واليومية في الوقِت الحاضر،  يستعمميا عاّمُة الناس وخاصَّ

 .في ُمْخِتَمِف مناحي الحياة في البيت والشارع والمين والمؤسسات
ويبمغ ىذا . وىو يضم حوالي خمسٍة وعشرين ألَف كممٍة معرَّفٍة تعريفًا كافياً 

وىو ال . العدد حوالي ستٍة وعشرين ألفًا إذا أدخمنا الكمماِت والمصطمحاِت المكّررة
                                                           

 .نشر مكتبة لبنان، بيروت*  
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ُيْعَنى بالتعابيِر والتراكيِب العامّية وال بالميجاِت المحمية، ويقتصر عمى األسماء 
 .وحّدىا دون األفعال

وىذا المعجم قائم عمى إشكالية الفرِق بين األلفاظ العاّمِة واأللفاظ العامّية، 
وثمَة َمْن يفرق بين العاّمِة والعامية . والفرِق بين األلفاظ العاّمِة واأللفاِظ الخاّصة

بالقول إن العاّمة ىي األلفاظ السائدُة التي يتداوُليا متكممو المغِة بكلّْ شرائحيم 
وأطياِفيم وفئاِتيم وفعالّياِتيم وبيئاتيم، والعامّية ىي ُمْسَتوًى من مستويات المغة 

يتخفَُّف من القيود اإلعرابية ويتصرَُّف في ألفاظ المعجم واألبنيِة الصرفية بتغيير 
 .الحركات واإلضافِة والحذِف والتموين الصوتي

والعاميُة َأجرُأ عمى االقتراض والتعريب من الفصيحة، وىي موطٌن لمرُّكاِم 
، إذ تحتفظ بالصيِغ الميجورة وغيِر (substrata)المغوي والطبقات التحتية 

القياسية والبنى التحتية لأللفاظ، وبكمماٍت دخيمٍة كثير تأدَّت إلييا َعْبر ُعًصور 
طويمة؛ ففي الميجة األردنية وحدىا حوالي ثالثة آالف كممٍة دخيمة، كما جاء في 

 .(1)دراسٍة حديثة
والعاميُة تمأل الفراغات في الجداوِل التصريفية العربية بما تدعو إلييا حاجاُتيا 

 .العممية؛ فمن الخطأ أن تضيع ىذه الثروة المفظية اليائمة
وىذا ما أدركو واضعو المعجم؛ فعمى الرغم من التفريِق الظاىِر عندىم بين 

األلفاِظ العاّمِة التي يمغُب عمييا طاَبُع الفصحى الرَّسمي، والعامِية التي يغمب عمييا 
الطابُع المتساىُل غيُر الرسمي، أخذ واضعو المعجم َقْدرًا كبيرًا من ألفاظ العامية، 

ن كانوا انتقائيين بعَض الشيء، بمعنى أنيم أخذوا الشائع جدًا حتى لو كان  وا 
وال . دخياًل، ويمكن تفصيحو ويمأل الخانات الفارغة في جداول التصريف العربية

ضير في ذلك ما دمنا نتحدث عن ألفاٍظ معجمية ال َعْن تراكيب نحوية أو تعبيرات 
 .لممجاممة والتحية في الحياة االجتماعية
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إن األخيرة : وثمة من يفرق بين األلفاظ العامة واأللفاِظ الخاصة أيضًا بالقول
وىذا المعجم يتألف من أربعٍة وأربعين . خاصٌة ببيئٍة أو فئٍة أو مينٍة معّينة

موضوعًا في مجاالت الحياة المختمفة، ولكل موضوٍع منيا خُصُوِصيَُّتو، فيو إذًا 
.  مجموُع األلفاظ الخاصِة بكل واحد من تمك المجاالت

وعمى . وعمى ىذا، فالحدوُد متداخمة وال يمكن الفصُل بينيا إال ِبتَعسٍَّف شديد
الفصيحُة : العموم يمكن القول إن ىذا المعجم يضمُّ ثالثَة أنواٍع من األلفاظ

وال يخمو كلُّ نوٍع منيا . الصّْرف، والعاميُة الصّْرف، والمشتركُة بينيما، وىي كثيرة
 .من األلفاظ المعّربة والدخيمة

ىذا المعجم الذي بين أيدينا ىو معجم موضوعي مرتب ألفبائيًا، وىو الترتيب 
وتتوزع األلفاظ فيو كما أشرنا عمى أربعٍة وأربعين . األمثل لكثرة األلفاظ الجامدة

موضوعًا تشمل مناحي الحياة كافًة، وتبدأ بموضوع األحوال المدنية والجنسية 
وىي متفاوتة في حجميا، وأصغُرىا . وتنتيي بالمواصالت البرية والبحرية والجوية

ىو موضوُع األغراض الشخصية الذي جاء في بعض صفحة، موضوُع أدواِت 
التنظيف الذي جاء في صفحِة وبعض صفحة، وموضوُع التدخين الذي جاء في 

وُخَتم المعجم . وُرتّْبت األلفاظ ضمن الموضوع الواحد ألفبائياً . ثالث صفحات
بكشاٍف يضم مداخمو ُكمَّيا مرتَّبة ألفبائيًا دون شرح، وىو ذو فائدٍة عظيمٍة ألنو 

 .ييدي القارئ إلى المفظة المرادِة دون عناء البحث عنيا في ثنايا موضوع ما
وقد ُحصرت موضوعات المعجم باجتيادات فردية وبتُّحكٍِّم ما؛ ألن المفظة 

غير أن ىذا الحصر . الواحدة قد يصعب نسبتيا إلى موضوع واحد بعينو
 .لمموضوعات كاٍف في ُمْجَمِمِو، وعمميّّ من الناحية التنظيمية

ومعظُم مداخمو يتألف من كممة واحدة، إال أن بعضيا تجاوز الكممة الواحدة 
كما )إلى كممتين أو ثالِث كمماٍت فأكثر، حتى بمغ في بعض األحيان سبَع كممات 
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، وذلك باإلضافة والعطف والوصِف والتقييد (في موضوع األمن الداخمي والخارجي
 .بأشباه الجمل من جاٍر ومجرور أو ظرف

حتى . وىذا المعجُم عربيُّ الطابع يستخدم العربيَّة وحدىا لممتن والشرح
الكمماُت األجنبية الدخيمُة كتبت فيو بحروف عربية، ولم ُتْسَتَخدم الحروُف الالتينيُة 

 .إال نادرًا جداً 

وقد حظي ىذا المعجم باىتمام األكاديميين فتناولتو دراستان معمقتان نشرتا في 
دورياٍت عممية، كما تناولتو رسالة ماجستير جامعية في ضوء المسانيات 

 .(2)االجتماعية

ويمكن القول إن ىذا المعجم ىو مجموعٌة من ُمْعجمات المعاني؛ إذ يصمح 
 .ُكلُّ موضوٍع فيو أن يكون نواُة لعمل ُمْعجِم معاٍن متكامل

وىو مرجع ميم لمدارسين في حقل المغة، ألنو يمكنّْيم من رصد التطور الذي 
حصل في الصيغ واألوزان، وما أصاب بعَض الكممات من نقٍل مجازي أو توسيع 

لمعناىا أو تضييق لو، كما يمكنّْيم من رصد الظواىر المغوية الطارئة كتعّدِد 
المتضايقات، والفصل بين المضاف والمضاف إليو بالعطف، واإلغراق في 

 .االشتقاِق من أسماء الذات، واإلكثار من التعريب واالقتراض

وىو مفيد في وضع المناىِج التعميمية ألبناء العربية وبناِء ثروتيم المغوية 
انطالقًا من األلفاظ الشائعة، كما أنو مفيٌد في وضِع المناىِج لتدريس العربيِة لغير 

الناطقين بيا، وىي تقوم أساسًا عمى فكرة ىذا المعجم من حيُث حصُر األلفاظ 
الشائعة في موضوعاٍت وحقول محّددة، فيما يعرف بتدريس العربية لمحياة، أو 

 .بتدريس العربية ألغراض خاّصة
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وىو مصدر َثرّّ لمدراسات االجتماعية ورصِد حركِة المجتمع وتفاُعالتو وميولِو 
 .الفكريِة والثقافيِة واالقتصادية والدينيِة والسياسية

وِلَتعدُّد موضوعات ىذا المعجم، يجد فيو كلُّ باحٍث أو دارٍس أكاديمي ثروًة 
لغويًة يمكن استنطاقيا واستشفاف الحقائق والظواىر منيا، ألن المغة مرآٌة لمفكر 

 .()والمجتمع

إن جمع عدد ىائل من األسماء والمصطمحات في معجم ما، ووضع تعريفات 
 ىو عمل شاق جدًا وجيد ال –ليا، وال سيما أن بعضيا ُيْجَمع وُيعرَّف ألول مرة 

ولكن عماًل بيذه الضخامة ال بد أن تعتريو عيوٌب ما وأن ُتْؤَخذ عميو . يضاىى
وىي ال تنقص من قيمتو، ويمكن أن تَُتالفى في الطبعات القادمة؛ . بعُض المآخذ

 .فيذا معجم مفتوح غير مغمق وقابل لمتجديد والتحديث

 :وتتصل ىذه العيوب والمآخذ بمنيجو ومداخمو وتعريفاتيا

 جاء في مقدمة المعجم أنو سيذكر أصل الكممات التي يوردىا، ولكن ىذا  -ٔ
لم يجر إال عمى نطاق ضيق جدًا، وتركت الكمماُت األجنبية دون بيان أصميا 

وكيف كانت قبل تعريفيا واقتراضيا، كالقول مثاًل إن كممات كار وبشكير وبابوج 
ن كممات اْسُطْمبة وبترينة وِسقالة إيطالية،  وبرنامج وروزنامو وماسورة فارسية، وا 

ن كممة دوبالج فرنسية، وكممة بسطار فارسية جاءتنا عن طريق التركية، وكممة  وا 
بكرج تركية، وبطاقو يونانية، وِبْرسيم قبطية، وشاش سنسكريتية، وتمساح مصرية 

ولو التزم المعجم بذكر أصول الكممات األجنبية لكان ذلك إسيامًا قيَّمًا في . قديمة
 .المعجم التاريخي المأمول لمغة العربية
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ويتصل بيذا أن المعجم ال يضع لفظ الكممة األجنبية األصمي بإزاء صورتيا 
الُمعرَّبة، وال يذكر في الغالب األصل الفصيح لمفظ العامي وما أصابو من تحول 

 .صوتي وصرفي وداللي

احتوت بطاقات الجمع التي َصمَّميا المجمع عمى خانة تدل عمى البيئة  -ٕ
التي أخذت منيا المفظة بدويًة كانت أم ريفية أم مدنّية، ولكن المعجم ال يذكر 

ولو التزم بذكر البيئات التي ُأخذت . البيئات التي تنتمي إلييا المفظة إاّل نادرًا جداً 
 .منيا األلفاظ لكان ذلك إسيامًا كبيرًا في عمم االجتماع المغوي

تفصيح ما يمكن تفصيحو من األلفاظ "جاء في مقدمة المعجم أنو سيجري  -ٖ
، ولكن ىذا لم يجر في صورة أوزان َفْعميل وَفْعمُول وَفعّْيل وىي أوزان ال "الدارجة

يراد كممات مثل َصمَّام وَصمَّامة وَضّماد وَضمَّادة : ترتضييا العربية الفصيحة، وا 
ب وَخطَّاف وِنكاف وِسدَّة ونَخاَلة وِنَشاَرة وُقْمع وَدْبَمة وِمْقَعد  وَسدَّاد وَسدَّادة وَكالَّ

 عمى حاليا، مع أن –وَمْصَرف وَمْقَصف وَوْصَمة وِنتَفة وَزْغروتة وَمَيدَّة وَكْرش 
ِصَمام وِصَمامة وِضماد وِضماَدة وِسداَد وِسداَدة : الصواب فييا عمى الترتيب

ب وُخطَّاف وُنكاف وُسدَّة وُنَخالة وُنَشارة وِقْمع أو ِقَمع وُدْبَمة وَمْقَعد وَمْصِرف  وُكالَّ
 .وَمْقِصف وُوْصَمة وُنْتَفة وُزْغُرودة ومَيدَّة وِكْرش أو ِكَرش

ولعل ىذا ما أفصحت عنو عبارة . وليس لممعجم منيج ثابت في تفصيح العاميّ 
أُيِقرُّ المعجم تمك الكمماِت وأشباىيا عمى حاليا في : وال ندري. (ما يمكن تفصيحو)

العامية خضوعًا لسمطان الشيوع والذيوع، واعترافًا بالذوق المغوي العاّم، أم أن 
 المسألة كميا غير مضبوطة بمنيج صارم؟

وقد يعكس المعجُم األمَر بذكر الفصيحة ثم ذكر المقابل العامّي ليا، كما جرى 
ويسميو بعض الناس : التي ال يستعمميا أحد اليوم، ثم القول (َطْست)في تعريف 
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ويخطئ بعض الباحثين بعضًا من أمثمة التفصيح التي وردت في . (ِطْشت)
 .()المعجم
وصفات اإلنسان  (َتْخت)حوى المعجم كثيرًا من الكممات المعنوية مثل  -ٗ

النفسية والسموكية، مع أن الطابع الغالب عمى المعجم ىو العناية بأسماء األشياء 
: كما حوى بعض الكممات المنحوتة من تراكيب، مثل. المحسوسة والمصطمحات

يش، فاألولى منحوتة من  ، وليس (ألّي شيء)، والثانية من (بال شيء)بالش وا 
يرادىما  (...اإلنسان، أعضاؤه)ليما تعمُّق بالموضوع الذي وردتا فيو موضوع  وا 

يخالف منيج المعجم الذي ال يورد التراكيب الشائعة أو يقتصر عمى أسماء األشياء 
 .والمصطمحات

قصد ىذا المعجم بحصر الموضوعات وألفاظيا إلى الشمول، ولكن ىييات  -٘
وقد ندت عنو ألفاظ كثيرة، . الشمول في زمن تتوالد ألفاظو وتتنامى بسرعة عجيبة

قطعة )، وَصمُّولة (عربة تجّرىا الدوابّ )ُطْمبر : منيا عمى سبيل المثال ال الحصر
 (.أداة لحفر التربة وتقميبيا)، وُطوريَّة (ُمسنَّنة من حديد لتثبيت المسامير

ليست فكرُة ىذا المعجم جديدًة ُكلَّ الجدَّة؛ فقد سبقتو أعمال حصرت عددًا  -ٙ
، وألفاظ (أو ألفاظ الحضارة كما ُيحبُّ بعُضيم أن ُيَسمّْييا)من األلفاظ العامة 

وليست مستبعدًا أن واضعي ىذا . الحرِف والميِن وما إلى ذلك من األلفاظ الشائعة
نجازه، ولكننا ال نجد إال  المعجم استعانوا ببعضيا في مرحمٍة ما مْن مراِحل إعداده وا 

إشارًة عابرة في ُمَقدّْمتو إلى بعض ىذه األعمال، وخال المعجُم من أية قائمة 
 .بأسماء المصادر التي اُعتمد عمييا، إلى جانب الجمع الميداني

يؤخذ عمى ىذا المعجم أن مادتو تضخمت بتكرار بعض األلفاظ التي  -ٚ
 .يتجاذبيا أكثر من حقل داللي، وَتعُّدِد المترادفات أو التسميات لمشيء الواحد
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جاء في مقدمة المعجم أنو سيستعين بالصور والرسوم التوضيحية في  -ٛ
تعريف ألفاظو، ولكن ىذا لم يحدث، وكان االعتماد في التعريفات غالبًا عمى 

 .الوصف والتفسير بالمرادف أو بالمقابل األجنبي والعاّميّ 

يؤخذ عمى المعجم ندرة األحاديث، وال سيما عندما تتكرر األلفاظ في غير  -ٜ
وىذا أدى إلى تعّدد المداخل . موضوع أو في موضوع بعينو، أو تكثر المترادفات

لأللفاظ المتشابية والمترادفات، وتعّدد تعريفاتيا التي تتفاوت في درجة تقارُبيا أو 
 .تباُعدىا

وقد َقمَّل الحاجَة إلى اإلحاالت انتساُب األلفاظ إلى موضوعاٍت ومجاالٍت معينة 
د بو المعجم يثبُت الصفحات التي تكررت  تحدّْد سياقيا العام، وأن الكشاف الذي ُزوّْ

 .فييا األلفاظ والمصطمحات

اعترت طريقة المعجم في إيراد مداخمو عيوٌب كثيرة اتَّخذت أنماطًا  -ٓٔ
 :متعددة

إيراد المفظة نفسيا في مدخمين مستقمين أو أكثر بضبط مختمف أو رسم  - أ
- َصْرُصور، ِسّدادة- َصفَصاف، ُصْرُصور- ُصْفَصاف: إمالئي مختمف، مثل

إيجار، - َحوالة، إجاَرة- َحْنُجَرة، ِحوالة- َصَحِفّية، َحْنَجَرة- َسّدادة، ُصُحِفّية
َوِقيَّة، - ُمَفْرِعن، ُأوِقيَّة- تالم، ُمتََّفْرِعن –َصّوان، أتالم - إِسْمْنت، ُصّوان- َأْسَمْنت
 .فاترينة- بترينة

عدم ضبط الكممات جزئيًا أو كميًا، وىذا ممبس جدًا، ويفتح الباب لكثرة  - ب
واألخطر من ذلك أن بعض األلفاظ مضبوط ضبطًا غريبًا يستحيل . االحتماالت

 .ُنْطُقو

تعريف األلفاظ األجنبية ورسميا بالخط العربي، دون اّتخاذ رموز صوتية - ج
كافية لتمثيل نطقيا َخْيَر تمثيل، ولذلك يكثر فييا الخطأ ويعتمد نطقيا عمى الحدس 
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كما )يمثل مرة بالفاء  (v)ُيَمثَُّل بالباء، وحرف  (أ)والتخمين والخبرة الذاتية؛ فحرف 
يمثل  (g)، وحرف (كما في برندة وبترينة)ومرة بالباء  (في فولت وفاترينة وأوفرىول

وليس ىناك . (كما في َمقّ )، وقد يمثل بالقاف (كما في جراج وآجو)غالبًا بالجيم 
وليس ىناك رموز لتمثيل الكسرة . (ما يميز الواو والياء المينتين من المّدّيتين

، ويجعمون أحيانًا بعد (ō)، أو الضمة الطويمة المفتوحة (ē)الطويمة المفتوحة 
 .الكسرة ياء وبعد الضمة واوًا فتمتبس الحركة القصيرة بالطويمة

وبعض ما سبق ينطبق عمى األلفاظ العامية، وال سيما فيما يخص عدم الدقة 
ويزيد . (ō)و (ē)في تمثيل حروف المّد والمين، والحركتين الطويمتين المفتوحتين 

الطين بّمة وضع عالمة السكون عمى واو المّد وياء المّد فيقمبيا ذلك من المّد إلى 
 .المين

ومرة باأللف  (كما في يوم الِقرا)إيراد المفظة نفسيا مرة باأللف القائمة - د
 .(كما في ِقَرى العريس)المقصورة 

جاءت  (َشْقحى)إيراد بعض الصفات بالقصر ومثيالتيا بالمّد؛ فالصفة - ىـ
جاءت باأللف الممدودة، وىذا مخالف لما في  (عبساء)باأللف المقصورة، والصفة 

العامية األردنية التي تحّول كل ألف ممدودة إلى مقصورة، فينبغي التوحيد بأن 
 .(َشْقَحى)كما نقول  (َعْبَسى)نقول 
ُلو بيمزة - و اضطراب كتابة المفظ األجنبي المبدوء بالساكن، فقد ُيْسَبق أوَّ

 .الوصل، وقد يرد مشكواًل بالسكون
االضطراب في رسم الكممات والمختصرات المكّررة التي تبدأ بيمزة - ز

ْن، - مثالً –تحقيق؛ فقد تكسر أحيانًا وتفتح أحيانًا أخرى، فنجد  المختصرين َأْن واِ 
ْسِمْنت س، مرة بفتح اليمزة ومرة بكسرىا، كما نجد َأْسَمْنت واِ   .وَأْس وا 
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َجْعُل المفظ نفسو في مدخمين مستقمين بتعريفين مختمفين إذا اقترن بكممة - ح
وكان يمكن المجوء . ، مع أن المعنى واحد(عمم الصرف)و (الصرف)أخرى، مثل 

 .إلى اإلحالة لتجنب ىذه االزدواجية

إيراد مداخل عمى ىيئة مختصرات، دون النّص عمى األلفاظ والعبارات - ط
 .(اإلعالم)الكاممة قبل اختصارىا، وظير ىذا جميًا في موضوع 

في بعض المداخل لإلشارة إلى مرادٍف  (أو)استخدام حرف العطف - ي
دبمة أو ذبمة، مخالفًا بذلك طريقتو العامة في جعل المرادف أو : لممدخل، مثل

، كما ُفِعل (كذا)وُيَسمَّى : البديل مدخاًل مستقاًل، أو إيراده في آخر التعريف بالقول
 .في حاالت عدَّة

شراب : شراب ُمَعمَّق، والصواب: الخطأ في إيراد بعض المداخل، كما في- ك
 .ُمَعمّْق

أي موضوعيا )إيراد مداخل مكونة من اسم نكرة وصفتو، لوال مرجعيتيا - ل
طرق معّينة، : لصعب التصديق أنيا تحمل أي داللة اصطالحية، وذلك مثل (العام

ليّ  وىي تختمف عن مصطمحات . وزن صاٍف، وزن قائم، ارتفاع إجمالي، وفر َأوَّ
مقعد طبّي، َوفْر نقدّي، ىدف تربوّي، وفاق وطنّي، َوْفد رسمّي، ألن فييا : مثل

طرق نقل : ولو استبدلنا بالنوع األول تراكيب إضافية مثل. بعض التخصيص
، أو عرَّفنا بعضيا، ..معّينة، وزن البضاعة الصافي، ارتفاع المركبة اإلجمالي

 .لكانت أقرب إلى الداللة االصطالحية- الوفر المالي: مثل

تفاوتت التعريفات في مدى سالمتيا المغوية؛ فبينما كانت معظم  -ٓٔ
التعريفات سميمة لغويًا اتسم بعضيا بالركاكة وضعف الصياغة، وباألخطاء 

اإلفراد )النحوية المباشرة والتركيبية التي تمثمت في اختالل المطابقة في العدد 



 

13 
 

، والتعريف والتنكير، والتذكير والتأنيث، وفي َعْوِد الضمير إلى (والتثنية والجمع
غير مرجعو، وفي االستخدام غير الصحيح لحروف الجّر، وغير ذلك من األخطاء 

 .()التركيبية واألسموبية الشائعة
عمى الرغم من أن معظم التعريفات في المعجم جاءت سائغة وافية  -ٔٔ

بالغرض، اتسمت بعض التعريفات بالزيادة والحشو، أو بالنقص وعدم الدقة، أو 
 .بالتناقص، أو باألخطاء الموضوعية، أو اإلطالة لغير طائل

وىذا مقبول إذا . تعددت التعريفات لأللفاظ المكُررة في موضوعات مختمفة -ٕٔ
خصوصيات معينة - بالنقل المجازي أو باالشتراك المفظي-اكتسبت تمك األلفاظ 
ولكن أن تختمف التعريفات لأللفاظ المكررة بالمعنى ذاتو . في تمك الموضوعات

فيذا أمر غير -(سواء حدث ىذا في موضوع بعينو أو في موضوعات عدة)
في  (...اإلنسان، أعضاؤه)في موضوع  (قوقعة)من ذلك إيراد لفظة . مقبول

مدخمين مستقمين متتالين ال يفصل بينيما فاصل وبتعريفين مختمفين بعض 
 (بابوج)أو  (بكرج)االختالف، مع أن المعنى واحد فييما، ومن ذلك أيضًا تكرار 

وكذلك . بالمعنى نفسو في غير موضوع، ولكن باختالف تعريفيما في كل مرة
 .اختالف التعريف بين المفرد وجمعو كما في أونصة وأونصات

لم يفرق المعجم في بعض األحيان بين تعريف الكممة حين تطمق إطالقًا  -ٖٔ
حرة من أّي قيد، وتعريفيا حيث تكون مقيدة بإضافة أو وصف أو شبو جممة َقْصد 

وىذا التفريق يقتضي أن يكون التعريف في حالة اإلطالق . التفصيل والتخصيص
فقد . عاّمًا وجامعًا، ال أن يكون ىو نفسو مثااًل من أمثمة التخصيص والتفصيل

وكأنيا مثال من أمثمة التخصيص - ُحرًَّة غيَر ُمَقيَّدة–مثاًل " بطاقة"ُعرّْفت كممًة 
والتفصيل الكثيرة التي ذكر منيا المعجُم حوالي الخمسين، ولم ُيَقْل مثاًل في 

ىي رقعة تكتب عمييا معمومات معيَّنة، وىو تعريف عام ينطبق عمى كل : تعريفيا
 .استعماالتيا
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َأْغَفَمت التعريفاُت التطوَُّر الدالليَّ الذي طرأ عمى بعض األلفاظ بفعل  -ٗٔ
النقل المجازي؛ فقد سميت اآللة التي تستخدم في رفع مواد البناء إلى الطوابق 

في حركتو وأطمقت صفة  (الَصْرَصار)العميا بالصرصور تشبييًا ليا بالصرصور 
قمبور عمى األشخاص الذين في وجوىيم وضاءة وحمرة محّببة تشبييًا بالقمبور 

وسمي الجياز الكيربائي الذي . الذي ىو في األصل سراج يتسم لييبو باالحمرار
يطرد الناموس والحشرات بالناموسية نقاًل عن الناموسية الغاللة الرقيقة ذات 

. الخروف الدقيقة التي تنصب كالخيمة فوق الفراش لمحماية من الناموس والذباب
واستعيرت الشمعة التي ىي في األصل قضيب من الدىون أو شمع النحل ذو 

 .ومثل ىذا كثير. فتيمة ُيْشَعل لالستنارة بو، لتصبح مقياسًا لقوة اإلنارة نفسيا

وبعد؛ فإن المتصّفح لمعجم ألفاظ الحياة العامة في األردن يمكن أن يخرج 
 :بالممحوظات اآلتية

غمبة الصيغ الصرفية غير القياسية؛ فقد كثرت أمثمة صيغ َفْعُمول وَفْعِميل  -ٔ
 .(كمثل َسدَّة وَزْطمة وَكفَّة)وَفّعيل، وُمَفعّْل وُمَفعَّْمة، وَفْعَمة 

كثرُة المصطمحات المركَّبة التي َتَعدَّت الكممة الواحدة وبمغ بعضيا ما يزيد  -ٕ
عمى خمس كممات بطريق الوصف والعطف واإلضافة والتقييد بأشباه الجمل، 

وتبرز فييا ظاىرة تكرار المتضايفات، والعطِف عمى المضاف قبل مجيء 
 .المضاف إليو

كثرة الكممات الدخيمة كثرة الفتة في عربية اليوم، وبعضيا تأدى إلينا من  -ٖ
 .ماضي العيود، وبعضيا حديث العيد

معين ال ينضب إلغناء  (بعيدًا عن التراكيب النحوية)أن األلفاظ العامية  -ٗ
ولسوف ُتَغيُّْر جيود التوحيد المغوي َسْحَنَة العامية التي نعرفيا َأيَّما . معجمنا العربي

 .تغيير
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أن مشكمة تعريب األلفاظ األجنبية وطريقتو ما زالت قائمة تقتضي  -٘
 .االنضباط وتوحيد النظرة إلييا

أن المعجم قائمة مفتوحة ال يمكن إغالقيا، وتحتاج إلى اإلضافة والتغيير  -ٙ
 .والتطوير مجاراة لمغة وأىميا

د يجب أن يشمل األفعال والتعبيرات  -ٚ أن معجم األلفاظ العربية العامة الموحَّ
 .والتراكيب، حتى يكون كاماًل ويحقق األىداف المرسومة لو
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دراسة لسانية : معجم ألفاظ الحياة العامة في األردن" وليد أحمد العناتي،  -ٕ
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 .259-554، وسيى نعجة، ص233-220ينظر وليد العناتي، ص -ٗ

يمكن " معجم ألفاظ الحياة العامة في األردن"الكممات الواردة في البحث من  -٘
الرجوع إلييا حسب ترتيبيا اليجائي في الكشاف، حيث ُتْذَكر أيضًا أرقام 

 .الصفحات التي وردت فييا

 .557ينظر سيى نعجة، ص -ٙ
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عمى أن . 560-559، وسيى نعجة، ص243-233ينظر وليد العناتي، ص -ٛ
سيى نعجة، )بعض الذي أخذاه عمى المعجم غير صحيح في استعماالت َأّي 

، وأن األصل في مديون ىو َمِدين (238وليد العناتي ص)وَبْيَن  (559ص
وكذلك ال يمكن تخطئة . ، فالعكس ىو الصحيح(232وليد العناتي ص)

 .(241وليد العناتي، ص)بعض األمثمة إذا ُحِمل المفعول بو عمى الحكاية 
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