ستَدرك على "ال ُمع َجم العربي األساسي"
ال ُم ْ
سعيْد
الدكتور َمحْ ُمود شَاكر َ

مما ال شك فيه أن للمعاجم اللغوية أث اًر بالغاً في جمع أبناء اللغة ،وفي الحفاظ

على اللغة وتيسير تجددها ومتابعتها للتطور الطبيعي.

ومننن المد نند أن دعننداد معجننم عأننري دبي ن أمننر يأننع

علننى ا ف نراد ،فهننو

بالرغم من حاجته دلى ضرورة الدراية ال املنة بتنراا الد ارسنال اللغوينة العربينة ،ف ننه
يحتاج دلى معرفة تامة بما وأن دلينه علنم اللغنال فني مجنا الأنوتيال والندالالل

والت ار ين  ،وهننو يحتنناج دلننى اتأننا دااننم بالمفتأننين فنني العلننوم المفتلفننة ل طن
على

جديد في علومهم من حينا الندالالل واالشنتاابال والمحندثال منن ا لفناظ

والت ار ي  ،هذا دلى جان

ضرورة االط

على التنراا العلمني العربني ل إ فنادة مننه

في وضع ا لفاظ العربية للمأطلحال ا جنبية.

وبنند انننل فرحتنننا عظيمننة عننندما تلاينننا نبن أنندور ألالمعجننم العربنني ا ساسننيأل

عن ألالمنظمة العربية للتربية والثاافة والعلومأل ،لثاتنا أن عم ً معجميناً عأنرياً هنذا
ال يتوبننع لننه النجنناذ دال دذا تبنتننه منظمننة عربيننة عامننة تسننتطيع أن تنندمن لننه – دلننى

جانن ن

النفا ننال المالي ننة الباهظ ننة -النفب ننة الممت ننااة م ننن العلم نناء ا جن ن ء ف نني عل ننوم

العربيننة وأس نرارها ،والبتناعنننا بحاجتنننا المسننتمرة دلننى معنناجم عأ نرية تتننابع المعنناني
االأط حية التي ت تسبها ا لفاظ في تطويرها التاريفي المستمر.
ول ن ما دن أجلل نظري في ذلك المعجنم حتنى هنالني منا وجندل ،ففني الوبنل

ال ننذي ينبغ نني في ننه أن ي ننون ألالمعج ننمأل مرجعن ناً ميح ننت م دلي ننه للت نند م ننن أ ننحة ض ننبط
ا لفاظ ونطاها ومنن أنحة رسنم حروفهنا ،فن نني وجندل ألالمعجنم العربني ا ساسنيأل
911

ال يأننلل لهننذا ا مننر لمننا فيننه مننن أفطنناء نتيجننة التسننر فنني دنتنناج مننا حاننه الدبننة

وا ناة.

وبد بسمل أفطاء هذا المعجم دلى ما يلي:
* أخطاء في اآليات القرآنية:
ففي الوبل الذي يج

أن يحرص

مسلم على دبة نا اآليال الارآنينة نان ً

أمينناً فنني جميننع الحننااللف نجنند فنني ألالمعجننم العربنني ا ساسننيأل اثنننين وتسننعين فطن
في اآليال الارآنية سنواء منن حينا الضنبط أو عندم دبنة ا لفناظ ،ومنهنا علنى سنبي

المثا :

 ص  981م ننادة لف ننرد ه جن نناء فيه ننا :ألين ننا بن نني دنهن ننا دن ت ننك مثان ننا م حب ننة م نننك إمثاَ ننا َ َحب ننة إم ننن َف ننرَد ...ألل91
ف ننرد ...أل والأن نوا َ :ألي ننا مب َن نني دنهَ ننا دن تَن ن م
لامانه.

 ص  119مادة لرو ه جاء فيها :ألفلما ذه عن دبراهيم الرو يجادلنا في بومإ
البش َرى مي َج إادلمَنا إفني بَنوإم
اءتمهم م
يم الرو م َو َج َ
لوطأل والأوا  :أل َفلَما َذ َه َ َعن دب َراه َ
لموط...أل ل 47هوده.
 ص  417مننادة لأننو ه ج ناء فيهننا :ألالننذين دذا أأننابتهم مأننيبة بننالوا دن للننهاوانا دليه راجعونأل والأوا  :ألالإذين د َذا أَأابتهم م إ
أيبةٌ بَنالموا دننا لإل إنه َ اواننا دلَي إنه
َ
ََ م م
رإ
ونأل ل 911البارةه.
اج مع َ
الرجن ننا فن نناهجرأل والأ ن نوا َ :ألوالرجن ن َنا
 ص  9019من ننادة لهجن ننره جن نناء فيهن ننا :ألو افَاه مجرأل ل 1المدثره.
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* أخطاء في المعلومات:
 -ص  71سننطر  1جنناء فيهننا ألواحنندأل ومدنثننه ألدحنندىأل فنني المر ن  ،وياننا ألأحنند

اواحن نندى وواحن نندةأل فن نني المعطن ننوح .والأ ن نوا أن ألأحن نندأل ومدنثن ننه ألدحن نندىأل فن نني
أح َند َع َش َنر َ و َ بناً َوالشنم ََ َوالاَ َم َنر َرأينتمهمم لإنني
المر ن  ،بنا تعنالى :ألداننني َرأي م
نل َ
س إإ
ينأل .ل 7يوسحه وياا ألواحد اواحدى وواحدةأل في المعطوح.
اجد َ
َ

 ص  78سطر  92جاء فيها :ألحياأل :ال تضاح دال دلى الجملة :اذهتشناء .وهنذا الح نم يجن

حينا

أال يطلن علنى دط بنه فنني مدلنح علمني حينا جنناء

على ألسنة العر بو الشاعر:

أمن ن ننا تن ن ننرى ح ن ن ننيا سن ن ننهي إ طالع ن ن ننا

وبو اآلفر:

ويطعنهم تحل الحبا بعد ضربهم

نجن ن ننم يضن ن ننيء الشه ن ن ننا

المع ن ن ننا

ببيض المواضي حيا لي العماام

ولهذا رأى بعض علماء العربية جواا دضافتها دلى المفنرد االنحنو النوافي،

لعباَ حسن .]48 :9

نا
 ص  71سطر  02جاء فيها :الضم وال سر ي ونان في االسم والحنرح ،حي ممن مذ ،أمسى .والأوا أن البناء على الضنم ي نون فني ا فعنا أيضناً منا فني
أللعب نواأل وألسننمعواأل حيننا يبنننى الفع ن الماضنني علننى الضننم دذا اتأننلل بننه واو

الجماعة.
ض :مفعننو مننن انففننض علننى غيننر
 ص  792لمنننففضه جنناء فيهننا :ممننن َففَ مبينناَ .والأ نوا  :أنهننا اسننم مفعننو مننن انففننض علننى بينناَ ،حيننا دن اسننم
المفعننو مننن ال ااانند علننى ث ثننة أحننرح ي ننون علننى وان المضننار مننع دبنندا
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حننرح المضننارعة ميمناً مضننمومة وفننتل مننا ببن اآلفننر ،وه ننذا فنني :انففننض،

منففض.

 ص  710مادة لتداعىه جاء فيها الحنديا الشنريح :أل مثن الجسند دذا اشنت ىبعضه تداعى سااره بالسهر والحمىأل .ورواينة الحنديا مشنهورة :أل مثن الجسند

دذا اشت ى منه عضو تداعى له سناار الجسند بنالحمى والسنهرأل لرواه البفناري
ومسلمه.

 ص  177م ننادة لرب ننمه ج نناء فيه ننا أن ا رب ننام  1,2,3...ه نني ا رب ننام العربي ننة،وا ربنام  ...9 ،0 ،9هنني ا ربننام الهنديننة ،وهنذه المعلومننة ليسننل دبياننة ،وهنني
تحتاج دلى وبفة أطنو فني غينر هنذا الموضنع .لانظنر تناريخ علنم ا د

إ
الفرنج والعر وفي تور هو و ،روحني بك الفالندي ،ص929ه.

عنند

 ص  409من ننادة لالأن ننفرةه ج ن نناء فيهن ننا :بب ن ننة الأن ننفرة :مس ن ننجد بنن نناه الفليف ن ننةا من ننوي عبن نندالملك بن ننن من ننروان فن ننو الأن ننفرة المادسن ننة التن نني أن ننلى عليه ن ننا

الفليفن ننة عم ن ننر ب ن ننن الفطن ننا

عن ن نندما دفنن ن الان نندَ .والأن ن نوا  :أن المس ن ننجد

ال ن ننذي بن ن نني عل ن ننى الم ن ننان ال ن ننذي أ ن ننلى في ن ننه عم ن ننر ه ن ننو المس ن ننجد العم ن ننري،
ماابن ن

نيسن ننة الايامن ننة .وأم ننا ببن ننة الأن ننفرة فهن ننو مس ننجد علن ننى الأ ن نفرة التننني

عن ن ننرج بن ن ننالنبي محمن ن نند  ،من ن ننن فوبهن ن ننا دلن ن ننى السن ن ننماء فن ن نني حادثن ن ننة إ
الس ن ن نراء
والمعراج.

 ص  9998م ن ننادة لمث ن ننا ه ج ن نناء فيه ن ننا :المث ن ننا  :المعتن ن ن الف ن نناء م ن ننن ال لم ن ننالمثنن ن  :وع ن نند ،يس ن ننير ،وع ن نناء .والأن ن نوا

أن المعت ن ن الف ن نناء م ن ننن ا فع ن ننا ه ن ننو

المثن ننا  .وأمن ننا مث ن ن أليسن ننيرأل فلن ننيَ فع ن ن ً معن ننت ً ،ن المعت ن ن من ننن ا فعن ننا :

من ننا ن ننان أحننند حروفن ننه ا أن ننلية حن ننرح علن ننة ،أمن ننا الين نناء ف نني أليس ننيرأل فليسن ننل

020

حرف ن ناً أأن ننلياً ب ن ن هن نني حن ننرح مضن ننارعة .و ن ننذلك فن نني ألوعن نناءأل فال لمن ننة اسن ننم
وليسل فع ً.

* عدم وضع عالمات الترقيم حيث كان يجب وضعها:
لع م ن ننال التن ن نربيم أث ن ننر واض ن ننل ف ن نني توض ن ننيل المعن ن ننى ،وه ن نني تس ن نناعد الا ن ننار

عل ن ننى الفه ن ننم واالس ن ننتيعا  ،ول ن ننن ألالمعج ن ننم العرب ن نني ا ساس ن ننيأل عل ن ننى ال ن ننرغم م ن ننن
ذ ن ن نره أهمين ن ننة هنن ننذه الع من ن ننال لص18ه وعرضنن ننه المن ن ننوجا الس ن ننتعماالتها دال أنن ن ننه
ل ننم يلت ننام به ننا ف نني ما ننال المواض ننع ،حي ننا دن ننه لن نم يلت ننام بوض ننع الش ننرطة ل-ه ب ننين
العن نندد والمعن نندود عنن نند تربيمن ننه لمعن نناني ا لفن نناظ ،ولن ننم يضن ننع فاأن ننلة أو ناطن ننة عنن نند
نهاين ننة ن ن معنن ننى لن ننيفهم الان ننار أنن ننه انتا ن ن دلن ننى معنن ننى جدين نند ،ممن ننا يوبن ننع الان ننار

في اللبَ.

* وصل همزة القطع:
هم ناة الاطننع يج ن

أن ترسننم علننى ا لننح داام ناً فنني بنندء ال لمننال ،وبنند نننص

ألالمعجننم العربنني ا ساسننيأل علننى ذلننك لص19ه ،ول نننه لننم يلتننام برسننمها فنني معظننم
ال لمال التي هماتها بطع مما ورد في أفحال المعجم.

وي فيننني أن أشننير دلننى أن الأننفحة التنني أشننارل دلننى ألالمشننار ون فنني وضننع

المعجم اواعدادهأل ص  7جاء فيها:

الشراف إ
العداد الفني و إ
إ
الداري
الشنراح ،و إ
العنداد ،و إ
حينا دن ال لمنال :إ
الداري ،نان حاهننا أن تضناح دليهننا

هماة الاطع في

لمة منها:

029

اوان الأننفحة ا ولننى مننن المادمننة لص1ه التنني تبهننا د .محينني النندين أننابر

المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثاافة والعلوم ،بد اشتملل على عشنر لمنال

السن ن مية ،إ
السن ن مي ،إ
السن ن م ،إ
هماته ننا بط ننع ول نه ننا ل ننم ترس ننم منه ننا :إ
النس ننانية،

إ
النسان...

ومث ذلك ثير جداً جداً جداً.
* قطع همزة الوصل:
منن المعنروح أن همناة الوأن ال ترسننم علنى ا لننح مطلاناً فنني بندء ال لمننال،

ما نص على ذلك ألالمعجم العربي ا ساسيأل لص10ه.

ول ننن م ننن يتأ ننفل أو ار المعج ننم يج نند أنن نه ب نند رس ننم الهمن ناة عل ننى ا ل ننح ف نني

عشرال ال لمال التي هماتها وأ  ،ومن ذلك على سبي المثا :

 ص  499مادة لأراطه جاء فيهنا :ألدهندنا الأنراط المسنتايمأل والأنواايمأل ل 1الفاتحةه.
ا
الأ َار َ
ط ال ممستَ َ

ألاه إند َنا

 ص  491مننادة لأننغيره جنناء فيهننا :ألوب ن ر درحمهمننا مننا ربينناني أننغيراألإ
أ إغي اًرأل ل 07إ
السراءه.
والأوا َ :ألوب َر ا ار َحمهم َما َ َما َربياني َ
 ص  9248من ننادة لملح ن ن ه ربن ننم  7جن نناء فيهن ننا :ألملح ن ن إالتفابين ننةأل والأ ن نوا :
ألملح االتفابيةأل.

 ص  9288لمادة لطيحه جاء فيها :ألينا لطينح المنتنا أملطنح بننا فيمنا ننا أل،والأوا  :أليا لطيح الطح بنا فيما نا أل.

 ص  9212مادة للع ه جاء فيها :ألوهي تندف علنى الجملنة إالسنمية فتنأن
إ
السننم وترفننع الفبننر..أل والأنوا  :ألوهنني تنندف علننى الجملننة االسننمية فتنأن
االسم وترفع الفبر...أل.
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ومث ن ن ذلن ننك ثين ننر فن نني ص  9992لاالسن ننمه 9991 ،لل جتهن نناداله9991 ،

لاالسن ننمه 9949 ،لاالمتحن ننانه 9941 ،لاالنح ن نراحه 9918 ،لاالسن ننتما ه9021 ،
لاالجتما ه 9092 ،لاالستفهامه 9001 ،لاالسمه...
* أخطاء طباعية:
ي نناد ال يفل ننو ت ننا

مطب ننو لع نندا الان نرآن ال ن نريمه م ننن أفط نناء طباعي ننةف ن

ال ما لله وحده ،ول ن الاضية نسنبية ،فن ذا ثنرل ا فطناء الطباعينة معند ذلنك منن
التاأير في مراح المراجعة والتدبي .
وفي ألالمعجم العربي ا ساسيأل ثير جداً منن ا فطناء الطباعينة التني لنم ن نن

نتوبننع مثلهننا فنني تننا

وإ
التاان في

ننان مننن المفننروض أن ي ننون مرجع ناً ،ب ن حجننة فنني الدبننة

ما ورد فيه.

وبد بسمل هذه ا فطاء دلى ما يلي:
 ايادة بعض ال لمال ،ومن ذلك:ص  914مادة لحالهه جاء فيها :تد على حاله على...
والأوا  :تد حاله على...
 حذح بعض ال لمال:حيا ساطل بعض ال لمال من السيا  ،ومن ذلك:
ص  194مننادة لدفننعه جنناء فيهننا :منندفع إ
المسنناك عننن الطعننام والش ن ار ببي ن
الفجر أشهر رمضان .والأوا  … :في أشهر رمضان.

 عدم تشديد ما حقه التشديد من الحروف؛ وهذا مما يوقع القارئ في البي ،و ومينذلك:
021

ص  191مادة لرفعه جاء فيها :رفع ببعته :حياه وسلم عليه .ف ن لمة ألحياهأل
حاها أن ت ون مشددة الياء.

ص  9998مننادة لممث ن ه جنناء فيهننا :مننن ي نااو مهنننة التمثي ن فنني المسننرذ أو
فنني السننينما… وح ن

لمننة ألال اسننينماأل أن ت ننون مشننددة السننين لننا تما ن أر ال ن م

بمرية ،ومث ذلك ثير في ال مال الشمسية.

 عدم الدبة في رسم الهماة :يشن رسنم الهمناة عباناً علنى ثينر منن المبتنداين فنيتابة العربية ،ويعتبر دتاان رسمها لوناً من ألوان إ
الجنادة فني ال تابنة العربينة،
ول ن ألالمعجم العربني ا ساسنيأل لنم ي نن دبياناً فني رسنم الهمناة منع أن ثينرين
يحت مننون دلننى المعنناجم لمعرفننة تابتهننا فنني بعننض ا لفنناظف ف ن لى جان ن

عنندم

الدبة في رسم هماة الوأ وهماة الاطع ما سب  ،فاد وبعل أفطاء طباعية

متعددة في رسم الهماة ومنها:

ىء].
ص  900مادة لآوىه لمة ال جيء تبل ه ذا اال ج َ
ص  991مادة لمبدأه لمة مباديء تبل ه ذا امبادىء].
ص  881مادة لغاه لمة رديء تبل ه ذا اردييء].
ص  914مادة لحالةه لمة سيايء تبل ه ذا اسيىء].
ص  797مادة لأدأ ه ت

مأدرها ه ذا اددءابا] وأوابه ألددآباأل.

ص  797مادة ألددءا أل أوابها ألددآ أل.
ص  741مادة ألذار أل تبل ه ذا اذاريء].
ص  408من ننادة لأن نندمةه فيهن ننا :ناالن ننة تفن نناج إ
النسن ننان ،تبن ننل ه ننذا اناالنننة
تفاجيء إ
النسان].

021

 دلأا بعض ال لمال التي حاها التفري أو الع َ:وم ننن ذل ننك ص  129م ننادة مرب ننع :م ننا ل ننه أربع ننة أض ن

 ،تب ننل ه ننذا امال ننه]

فالاار يراها ما منسو دلى الهاء.
ومثله في ص  881مادة لأغره :ماله غرة ..وأوابها ما له غرة..
وع سه في الأفحة نفسها  881مادة لغنرره حينا جناء فيهنا :لنم ي نن ليفعن

هذا لو ال أن غرر به أأحابه .وأوابها أللوالأل.
* أخطاء في ضبط األلفاظ:

ضننبط الحننروح العربيننة ميناة مننن ميناال لغتننناف ن ال لمننال تفتلننح بننافت ح
ضننبطها معنننى وداللننة ،وعلننى الننرغم مننن أهميننة الدبننة فنني ضننبط ا لفنناظ فنني ال تن

بعام ننة وف نني المع نناجم بفاأ ننة فا نند وبع ننل أفط نناء ثين نرة ف نني ض ننبط الح ننروح ف نني

ألالمعجننم العربنني ا ساسننيأل تاينند علننى الماننال – مننع ا سننح الشننديد – أذ ننر منهننا
على سبي المثا :
الفط

الأوا

ص

مادة

 412أندو

أندو الس َيارة

أندو السيارة

 412أنع

أنع الن َجار منضدة

أنع النجار منضدة

 419استأنع استأنعل الأانع فاتما
 419أنع

إ
استأنعل الأانع فاتما

ألوهن ن ننم َيح إسن ن ننبون أنهن ن ننم يحسن ن نننون ألوه ن ننم َيح َس ن ننبون أنه ن ننم يحس ن نننون
أنعاأل
أنعاأل

ومث ذلك ثير جداً جداً ال يلي ألبمعجمأل عأري.
* أخطاء تحريف:
024

وهناك أفطاء حرفل بعض ا لفاظ نتيجة السرعة في إ
النجاا نذ ر منها:
 ص  991مننادة لحايبننةه جنناء فيهننا :حمن المسننافرين حانناابهم بعنند تفتيشننها فننيالمطار .وأوابها :حم المسافرون.
 ص  919م ننادة لالحم نندانيه ج نناء فيه ننا :وه ننو ش نناعر فارسن ني اب ننن ع ننم س ننيحالدولة .والأوا  :وهو شاعر فارَ..
  191مادة لفضةه جاء فيهنا :ألويطناح علنيهم بأنحاح منن فضنةأل والأنوا :اح علَي إهم بإ إ
أحاح إمن َذ َه أل ل 49الافرحه.
مأليطَ م َ
هننذا دلننى جان ن

عنندم الدبننة فنني وضننع الحر ننال علننى الحننروح حيننا انتالننل

الحر ننال مننن الحننروح الماأننودة دلننى حننروح مجنناورة ،وتارين

الحر ننال مننن ناننط

الحرح مما يددي دلى التباَ ا مر على الاار  ،وطمَ بعض الحروح أو تآ لها
مما يضيع الفاادة على الاار  ،وايادة بعنض الناناط لنبعض الحنروح أو حنذفها منن
بعضننها اآلفننر ،وتنننوين بعننض الحننروح وهنني ال تسننتح التنننوين أو الع ننَ .دلننى

غير ذلك من الاضايا التي ينبغي أن ت ون أساسية في لالمعجمه ليستح أن ي ون

حجة يحت م دليه في الاضايا اللغوية.

ويدف ننذ عل ننى ألالمعج ننم العرب نني ا ساس ننيأل إ
بالض ننافة دل ننى م ننا ذ رن ننا فل ننوه م ننن

الأور في حين أن المعاجم العأرية تباهي بتايين أفحاتها باللوحال التوضيحية

التي ال غنى عنها في توضيل بعض الماديال ونحوها.

ويدفذ عليه استعما بعض الرموا الم روهة ،اعتماده رمنا ألأنلعمأل بند 

واستعماله بعض ا يمان غير الشرعية ما جاء في ص  989مادة لفتمةه :وحياة
الفتمة :بسم بالارآن ال ريم.

028

وعل ننى ال ننرغم م ننن ه ننذه ا فط نناء أو الس ننلبيال ف نني ألالمعج ننم العرب نني ا ساس ننيأل

ف نني أسج له الممياال التالية:

أن ن ادر المعج ننم بتمهي نند ارا ننع ش ننم ملفأن ناً مفي ننداً ع ننن :نشن ن ة اللغ ننة العربي ننة،
م
وفأااأن ن ننها ،ونظامهن ن ننا الأ ن ن نرفي ،وبواعن ن نند دم اهن ن ننا ،وبن ن نند عرضن ن ننل هن ن ننذه
المعلومال عرضاً ميس اًر و إ
اضحاً يحمد عليه واضعوها ويش رون.
-

أشار المعجم فني بعنض المواضنع دلنى اسنتعماالل بطرينة فاأنة ،ول نن هنذه

إ
الشارال غير شاملة ،و ان التر يا فيها على ا لفاظ التونسية بش

فاص،

ولننو شننملل اسننتعماالل ثيننر مننن ا بطننار العربيننة ا فننرى ل ننان ذلننك أ م ن

وأشم .
-

تناو المعجم عدداً من المأطلحال الجديدة الحضارية والعلمية والتانية وهنذه

-

اعتمنند المعجننم ثين اًر مننن ا لفنناظ المولنندة المعربننة والدفيلننة التنني دفلننل الحينناة

متابعة جيدة للجديد في اللغة يحمد عليها واضعو المعجم.

واسننتعملها رجننا الف ننر والثاافننة التنني أبرتهننا المجننامع اللغويننة العربيننة ،ول نننه
اعتمد دلى جان

ذلك بعض ا لفاظ التي لم تارها المجنامع اللغوينة بعند ،مثن

أل َشاي أل بمعنى ممتع أو جذا  ،وتواجد :بمعنى موجد.

وبعند:

فلما أثارته هذه النسفة من ألالمعجم العربي ا ساسيأل ف نني أبترذ ما يلي:
-

عدم دجااة طباعة أي معجم في أي بلد عربي دال بعد دجااتنه منن أحند مجنامع
اللغة العربية.

 -سح

هذا المعجم من ا سوا وحظر تداوله.
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 أن تتعناون المجنامع اللغويننة العربينة علننى دعنداد معجنم عأننري شنام  :امن ،وسننيط ،وجيننا بحيننا يشننم ألفنناظ الحضننارة والعلننوم بمسننتويال مفتلفننة ،وأن

تعاد طباعته سنوياً ليشم ما يستجد منن ألفناظ الحضنارة والعلنوم ،لتبانى لغتننا
موا بة لمظاهر التوسع واالرتااء والحيوية...
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