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 املعاجم احلديثة بني الفن والصناعة

  
ورد يف كل كلمة التصدير اليت قدم هبا "املعجم الوسيط" للناس أن: "للمعاجم فن يسري بسري الزمن، وقد خطا خطوات 

 . [1]يزية، وفرنسية، وأملانية، وروسية"فسيحة يف القرنني األخريين، وكانت له آاثر واضحة يف "املعاجم الغربية"، بني إنكل

وجاء يف دراسة عن "املعجم العريب يف القرن العشرين" ألقيت يف مؤمتر للمستشرقني ما يلي: "واآلن نستطيع أن نقرر أن فن 
لعريب منا وتطور يف القرن العشرين، وأخذ حياكي نظريه يف اللغات األوربية الكربى أو يزيد عليه، وطرحت تلك املعجم ا

النظرية اليت كانت تقول أبن العربية لغة ال تقبل التجديد وال التطور، وأصبحنا نسلم بعربية معاصرة إىل جانب العربية 
ب القياس على مصراعيه يف اللغة كما فتح يف الفقه والتشريع، ومن حقنا أن القدمية، وبكالسيكية وكالسيكية حمدثة، وفتح اب

 . [2]نبتكر ألفاظًا وعبارات كما ابتكر أجدادان"

أمر من األمور، فإذا تغيا إنسان يف عمل يؤديه، تصوير ما يشعر به من  مظهر، إلرادة الكمال يف -يف رأينا  -إن الفن 
ا  عاطفة، أو تسجيل ما يعتلج يف صدره من أحاسيس، أو إبراز ما يتوخاه من دقة، أو حتقيق ما يستلزمه العمل من إتقان، فإمنم

وًّا، ومن طبيعة هذا الكمال ومظهره، هو ميارس فنًّا من الفنون، وكلما اقرتب اإلنسان من عمله من الكمال، زاد فنه مس
 أخذت بعض الفنون وصفها ابجلمال.

 وحنن حنب أن نتساءل عن حظ املعاجم، عربية كانت أو أجنبية من "الفن املتطور" ابملقاييس اليت أشران إليها؟
بطها، كما يتمثل ابجلهد يف إن فن املعاجم يف هذا العصر على منوه وتطوره، إمنا يتمثل ابلدقة يف ترتيب املواد وتنسيقها وض

توضيح مواده ابألمثلة الدقيقة وابلرسوم املعربة، ويتمثل فن املعاجم أخريًا يف إتقان اإلخراج الذي يشمل جودة الطباعة، 
 وحسن املظهر، فهل هذا هو كل ما جيب أن يستهدفه واضعو املعاجم العربية اليوم؟

ضافة إىل مقتييات "الفن املتطور" اليت ذكرانها، إىل مواد جديدة تفي إن العرب يف حاجة إىل معاجم جديدة، متتاز ابإل
 -بقدر ما تدعو إليه اليرورة  -مبتطلبات خمتلف العلوم والفنون، على أن يتوصل إليها ابتباع قواعد سليمة ميكن معها 
لة، مع ضبط هذا األمر حفاظًا على التوسع يف قياسية صيغ الزوائد واملصادر، وبذلك تغَنى العربيُة ابالشتقاق يف يسر وسهو 

 سالمة اللغة وصحتها.
كما جيب أن متتاز املعاجم احلديثة، مبا حتويه من تعريفات علمية صحيحة يستبعد معها مجيع ما ورد يف املعجمات القدمية من 

 أخطاء وأوهام وتصحيف وجمانبة الدقة يف التعريف.

إن معجًما ابلصفات املذكورة، إذا أريد له أن يفي حباجات العصر، ال ميكن أن يكتفى فيه مبسايرة "فن املعاجم احلديث"، إمنا 
جيب أن يكون وضعه يف مستوى "الصناعة"، ولسنا نعين ابلصناعة هنا املعَن الشائع هلذه الكلمة؛ أي جمرد العمل الذي 

This file was downloaded from QuranicThought.com

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2317#relatedArticles#relatedArticles
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2317#_ftn1#_ftn1
http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=2317#_ftn2#_ftn2


ا فيه إىل جهد عيلي، أو نظام آيل، أو إىل قواعد رتيبة؛ ألن الصناعة هبذا املعَن، تكاد ميارسه اإلنسان، وقد حيرتفه، مستندً 
تكون منبتة الصلة ابلفن، حيث جيري اإلنسان فيه وراء اجلمال مدفوًعا مبشاعره وأحاسيسه غري متقيد بنظام أو قاعدة؛ إمنا 

وإتقانه، فيخطط له مث يوفيه حقه من الدراسة واإلعداد له، نقصد ابلصناعة ذلك العمل الذي يشعر القائم به رغبة يف إجادته 
يعرف الغاية منه، فيسلك إليها أوضح هنج وأقوم سبيل، مث جيعله ابلفن املتطور مع الزمن، املصقول ابملران، املهذب 

يدل عليها جوهر ابالرتقاء، حقيقة واقعة يف أمجل صورها، وأمسى معانيها، إن مثل هذا العمل اجليد هو "الصناعة"؛ كما 
، [3]{ُصْنعى اَّللِم المِذي أىتْ قىنى ُكلم شىْيء  } -عز وجل  -اللفظة يف منت العربية، وكفى "الصناعة" هبذا املعَن ورودها يف قوله 

 .[4]{وىاْصنىِع اْلُفْلكى أبِىْعُيِننىا وىوىْحِينىا: }-عز وعال  -وقوله 

إنم معاجم اللغات احلية اجتازت اليوم مرحلة الفنون، وأصبحت صناعة حتشد للعمل فيها طوائف عديدة من العلماء 
األعالم، ومن رجال الفن اجلهابذة، كل واحد منهم يعمل يف نطاق اختصاص معلوم، واملعجم اللغوي أو العلمي الذي نريده 
للعربية ال يكفيه أتليف جلنة من كبار علماء اللغة لإلشراف على إخراجه؛ بل ال بد له من علماء يف اللغة إىل جانب خمتصني 

ده، ويسهمون يف اإلشراف على خمتلف أقسامه، كما ال بد له من رجال يتقن الواحد مبختلف العلوم األخرى، يتوزعون موا
منهم فنًّا من الفنون الالزمة إلخراج معجم حديث، يعملون مجيًعا يف تنسيقه وتبويبه، وتزيينه، وطباعته؛ حىت خيرج للناس 

  املعجم العريب املنشود. 
 
 

 
  كلمة التصدير هذه بقلم الدكتور/ إبراهيم مدكور، األمني العام جملمع اللغة العربية.  [1]
، ونشر ابلعربية ملخًصا يف 1962حبث ألقاه ابلفرنسية الدكتور/ إبراهيم مدكور يف مؤمتر املستشرقني مبوسكو سنة   [2]

  .1963من جملة جممع اللغة العربية يف القاهرة سنة  16اجلزء 
  88سورة النمل:   [3]
  .37سورة هود:   [4]
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