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نادرا ما نجد أنفسنا أو بعضنا 
يتحدث عن قاموس أو كتاب 
يبحث فيه عن معنى الكلمة 
 . العربية 

 
يبدو في أساليب تدريسنا 
للغتنا العربية نهمل أهمية 
المعجمية والمفردة اللغوية 

تحانا في وما عهدنا إم, ومعناها 
اللغة العربية حول الكلمة 

مثلما هو , ومعناها في مدارسنا
 قائم في مدارس الدنيا كلها

  
 

عن -أهملنا الكلمة ومعناها 
مما صنع أجياال  -قصد أو جهل

بعيدة عن مفردة اللغة 
 العربية ومعانيها

  
 

, أصبح في العالم المتقدم
إمتحان اللغة ومفرداتها من 

معات أهم إمتحانات دخول الجا
فاإلمتحان الرئيسي للقبول في , 

الجامعات اليوم يرتكز على 
موضوعين هما لغة العلم ولغة 
 التفكير أو العقل

  
 

, كلما إزداد معينه اللغوي
أصبح أكثر قدرة على وضع 
أفكاره في كلمات تجسدها 

وكلما إفتقر ,  بدقة ووضوح 
المخزون اللغوي لدى 
األشخاص كلما فقدوا القدرة 

                                           

. التي نتحدث ونكتب بها, أو مجموع ما عندنا من مفردات اللغة  Vocabulary المعجمية 

, وكم كنا نستثقلها , في كتبنا المدرسية وبأسفل الصفحات   Glossaryوجميعنا يتذكر الكلمة ومعناه 

, اللغة األجنبية نحفظ العشرات والمئات من المفردات اللغوية ومعانيها ومترادفاتها لكننا في دروس 

  .وكل منا لديه قاموس يعود إليه ليعرف معنى الكلمة

فنتخرج من اإلعدادية ومفردات اللغة األجنبية ربما أكثر عندنا من , وال نفعل ذلك مع لغتنا العربية

  . مفردات اللغة العربية

  

ونادرا ما ,  القول غريبا لكنه واقع حالنا المرير الذي نعبر عنه فيما نقوله ونكتبه  وقد يبدو هذا

  . نجد أنفسنا أو بعضنا يتحدث عن قاموس أو كتاب يبحث فيه عن معنى الكلمة العربية 

  

وما , ويبدو في أساليب تدريسنا للغتنا العربية نهمل أهمية المعجمية والمفردة اللغوية ومعناها 

  . مثلما هو قائم في مدارس الدنيا كلها, ا إمتحانا في اللغة العربية حول الكلمة ومعناها في مدارسناعهدن

  

مما صنع أجياال بعيدة عن مفردة اللغة العربية  - عن قصد أو جهل-لقد أهملنا الكلمة ومعناها 

  .ومعانيها

  

ا وبالمخزون اللغوي لدى وفي أمم األرض قاطبة يكون اإلهتمام األول بالمفردة اللغوية ومعناه

وتوضيح معانيها له , وما أن يدخل الطفل رياض األطفال حتى يتم الشروع بتعليمه الكلمات , الفرد

  . فينمو المخزون اللغوي معه ويمضي في إزدياد على مدى حياته, بالرسوم والوسائل المتنوعة

  

فاإلمتحان , انات دخول الجامعات إمتحان اللغة ومفرداتها من أهم إمتح, وأصبح في العالم المتقدم

  . الرئيسي للقبول في الجامعات اليوم يرتكز على موضوعين هما لغة العلم ولغة التفكير أو العقل

  

  ,  فلغة العلم هي الرياضيات ولغة العقل والتفكير هي اللغة التي يتكلم بها الفرد في مجتمعه 

  . واللغوي عن أفكاره وبهذا يكون الشخص قد إكتسب مهارات التعبير العلمي

  

,  أصبح أكثر قدرة على وضع أفكاره في كلمات تجسدها بدقة ووضوح , فكلما إزداد معينه اللغوي

, وكلما إفتقر المخزون اللغوي لدى األشخاص كلما فقدوا القدرة على التعبير بالكالم واألفكار 
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 عبير بالكالم واألفكار على الت
  
 
كلما إزداد المخزون اللغوي 
لدى األفراد تنامت قدراتهم 

وحققت التفاعل , التعبيرية 
الحضاري والنمو اإليجابي في 
 مسيرة اإلنطالق البعيد

  
 
إهتمام األمم المتحضرة 
بالكلمة ومعناها أصبح أولوية 
قصوى في التحصيل العلمي 
 والتقدم في الحياة

  
 

رن أبناء المجتمعات عندما نقا
نجد أن ما , المتقدمة والمتأخرة

يملكه أبناء المجتمعات 
المتقدمة من مخزون لغوي 
يفوق كثيرا ما عند أبناء 
 المجتمعات المتأخرة من لغتهم

  
 
لو أمضى أحدنا وقتا في أية 
مكتبة لبيع الكتب في دولنا 
العربية فأنه سيتعذر عليه 
الحصول على قاموس حديث 

) عربي -عربي (بية للغة العر
لكنه يجد , إال فيما ندر

العديد من القواميس في 
 اللغات األخرى

  
 
إن قوة أية لغة تظهر في عدد 
,  القواميس التي تصدر عنها 

وللقواميس أو المعاجم اللغوية 
, دور مهم في حياة الشعوب
 وهي تهتم بها أكبر اإلهتمام

  
 
نحن قد تقوقعنا عند المنجد 

الصحاح األبجدي ومختار 
وما , وأساس البالغة وغيرها 

إستطعنا الخطو إلى األمام 

  . تمت بصلة إلى العصر الذي تعيشه وصارت تعبيراتهم وتفاعالتهم بدائية وذات عناصر أولية بائدة ال

  

فتجد الصراع قد إحتدم والتعبير عما , بل أن التعبيرات تأخذ أساليب مرفوضة وال حضارية 

  .عندهم صار باأليادي والحراب والبنادق وغيرها من الوسائل الوحشية

  

اعل الحضاري وحققت التف, وكلما إزداد المخزون اللغوي لدى األفراد تنامت قدراتهم التعبيرية 

بل وربما تعيش بسالم أكثر وألفة أكبر ألنها تمتلك , والنمو اإليجابي في مسيرة اإلنطالق البعيد

  . المهارات التواصلية الواضحة

ومن هنا فأن إهتمام األمم المتحضرة بالكلمة ومعناها أصبح أولوية قصوى في التحصيل العلمي 

  . والتقدم في الحياة

  

نجد أن ما يملكه أبناء المجتمعات المتقدمة من , المجتمعات المتقدمة والمتأخرةوعندما نقارن أبناء 

  .مخزون لغوي يفوق كثيرا ما عند أبناء المجتمعات المتأخرة من لغتهم

  

أكثر من مفردات ) األجنبية -  ةاألجنبي(وفي واقعنا العربي فنحن ربما نعرف معاني المفردات 

فنكرر ذات الكلمات , في كتاباتنا التي نجدها مقيدة في مفرداتها وهذا يتضح, ومعاني اللغة العربية 

  . وكذلك في قلة القواميس والمصادر التي تعنى باللغة العربية, والعبارات 

  

ولو أمضى أحدنا وقتا في أية مكتبة لبيع الكتب في دولنا العربية فأنه سيتعذر عليه الحصول على 

لكنه يجد العديد من القواميس في اللغات , إال فيما ندر) يعرب - عربي (قاموس حديث للغة العربية 

  .األخرى

  

وللقواميس أو المعاجم اللغوية دور ,  إن قوة أية لغة تظهر في عدد القواميس التي تصدر عنها 

وهناك مؤسسات ومجامع لغوية نشطة تقوم , وهي تهتم بها أكبر اإلهتمام, مهم في حياة الشعوب

  .وإصدار القواميس وتطويرها والتنبه إلى المفردات الجديدة وشرح معانيها, ة بإضافة الكلمات الجديد

  !!أما عندنا فهيهات هيهات أن يتحقق هذا

  

وعلى مدى القرن ) عربي- عربي(ولو أحصينا عدد القواميس التي صدرت عن اللغة العربية 

فنحن قد تقوقعنا عند المنجد األبجدي , ألدركنا أنها ال تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة, العشرين

وما إستطعنا الخطو إلى األمام والمعاصرة بمعاجمنا , ومختار الصحاح وأساس البالغة وغيرها 

م ألن قوة وسالمة أية لغة تتناسب طرديا مع عدد المعاج, اللغوية التي تحفظ هيبة اللغة العربية

  . الصادرة فيها

  

وفي هذا تكمن مأساة أمة ودمار حضارة وإنهيار مسيرة ثقافية إنسانية خالقة بعثت األنوار في 

  .والتي تحكي عن ثراء ثقافتها وسعة علومها ومعارفها, اآلفاق وشيدت الرموز العمرانية الخالدة 

وتحقيق حالة , احة الجهل إن فقر المخزون اللغوي لدى الفرد العربي هو الذي ساهم في تنمية مس
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والمعاصرة بمعاجمنا اللغوية 
 التي تحفظ هيبة اللغة العربية

 
 
في هذا تكمن مأساة أمة 
ودمار حضارة وإنهيار مسيرة 
ثقافية إنسانية خالقة بعثت 
األنوار في اآلفاق وشيدت 
, الرموز العمرانية الخالدة 

ثراء ثقافتها والتي تحكي عن 
 وسعة علومها ومعارفها

  
 
إن فقر المخزون اللغوي لدى 
الفرد العربي هو الذي ساهم 
, في تنمية مساحة الجهل 

وتحقيق حالة اإلنقطاع 
والتشويه والتشوش ما بين 
 الماضي والحاضر

  
 
نحن بسبب ضعف معجميتنا 
, صرنا ال نفهم ما نقرأ 

وأصبحت لدينا أمية قرآنية 
ها في أفعالنا مرعبة نعبر عن

 ومصائب أيامنا الدامية
  
 
إن المعجمية تساعدنا على 
حب القراءة وتجعلنا شعوبا 

فالمعرفة الدقيقة ,  قارئة 
والواسعة بمعاني الكلمات 
العربية تحقق نجاحا كبيرا 
على جميع المستويات الحياتية 
 أكثر من أي وسيلة أخرى

  
 
نحن لكي نفكر بحاجة إلى 

نا أن نجد وال يمكن, الكلمات
, حال للمعضالت من غير كلمات 

وكلما إزداد مخزوننا اللغوي 
 إستطعنا أن نجد حلوال أفضل 
  
 
اللغة أداة العقل والتفكير 

  . يبني معالم اليأس من المستقبل يوهو الذ, اإلنقطاع والتشويه والتشوش ما بين الماضي والحاضر

  

  !!فأجدادنا كانوا أكثر معرفةً بلغتنا منا

  

وأصبحت لدينا أمية قرآنية مرعبة نعبر , ونحن بسبب ضعف معجميتنا صرنا ال نفهم ما نقرأ 

  .ائب أيامنا الداميةعنها في أفعالنا ومص

  

ولهذا فال بد لنا من بناء المعجمية الذاتية والجمعية لكي نعاصر ونواجه بعقولنا ال بعواطفنا 

  . وإنفعاالتنا ما يجري من حولنا

  

ألن , فقلة المخزون اللغوي عندنا تدفع بنا لإلستجابات اإلنفعالية والتفاعالت العاطفية األولية 

  .التي تؤهلها للمواجهة مع المواقف والمستجدات عقولنا ال تمتلك األدوات

فالمعرفة الدقيقة والواسعة بمعاني ,  إن المعجمية تساعدنا على حب القراءة وتجعلنا شعوبا قارئة 

ألنها , الكلمات العربية تحقق نجاحا كبيرا على جميع المستويات الحياتية أكثر من أي وسيلة أخرى

, ونوفر لها القدرات والوسائل الالزمة للحياة , ضع األفكار في مواضعها تجعلنا نفهم ما نقول ونقرأ ون

  . وفقرنا المعجمي من أهم  أسباب عدم قدرتنا على صياغة األفكار في الحياة

  

وعندما نستخدم كلماتنا بدقة ونعبر عن معاني ما , إن الكلمات التي نقولها تُظهر ثقافتنا وقدراتنا 

  . أوجدنا حالة متقدمة ومجسدة لذكائنا ومعارفنا وقابلياتنانكون قد , نقوله بوضوح 

  

وكلما , وال يمكننا أن نجد حال للمعضالت من غير كلمات , ونحن لكي نفكر بحاجة إلى الكلمات

وكلما قل ذلك المخزون وجدتنا بال حلول , إزداد مخزوننا اللغوي إستطعنا أن نجد حلوال أفضل 

  . لمشاكلنا

  

, قل والتفكير وعندما تكون هذه األداة قاصرة فأن العقل والتفكير يكونان قاصرانفاللغة أداة الع

ومعرفة معاني الكلمات وإمتالك أكبر قدر منها يمنحان العقل سبال أكثر للتفكير وأدوات عديدة 

  . للوصول إلى الحلول

  

  .وفي حقيقة األمر أن المعجمية تساهم في تحسين التفكير وتطوير وسائله

  

وتوفير األدوات , ال بد لنا من إبتكار الوسائل التي تساعد على إثراء معجميتنا , نتواصل ولكي 

  . الالزمة لعقولنا لكي تكون أكثر قدرة على التفكير والوصول إلى أفضل الحلول

  

وعلى أساتذة اللغة العربية أن تتالحم جهودهم من أجل تحبيب المفردة العربية ومعناها إلى نفوس 

  . والطلبة التالميذ
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وعندما تكون هذه األداة 
قاصرة فأن العقل والتفكير 
 يكونان قاصران

  

 
أن العودة إلى اللغة العربية 
وتحديث أساليب تدريسها 

اها من واإلهتمام بالكلمة ومعن
شروط التطور الحضاري 
 والتعامل الجاد في الحياة

  

 
اإلهتمام بالمعجمية من 
ضرورات التقدم الحضاري 

والبد من إصدار , والمعاصرة 
المعاجم الحديثة والمواكبة 
 في اللغة العربية 
  
 

, تحية لرواد المعجمية العرب 
الذين يجاهدون في تأليف 
المعاجم العربية المعاصرة 

رة لعقول األجيال المنو
  المترافدة

, تريد أن تنطلق إلى حقيقتها وعلياء دورها وثقافتها وفكرها , فلغتنا العربية التي تشكو من أهلها 

مما , وترفض اإلهمال الذي أدى إلى فقدان الدقة في التعبير وإستخدام الكلمات العربية بغير محلها 

مفرداتنا وبهذا فقدنا مهارة فعالة لنضوب , فيصعب فهم ما نكتبه أحيانا , يدفع إلى التشويش والخلط

  .لنقل األفكار بوضوح وتماسك على السطور

  

وإصدار المعاجم , وأخيرا فلكي تزداد اللغة ثراء فأن الجهود المعجمية من أسس نمائها ورقيها 

لها دورها التنويري والتحفيزي الذي يستنهض الهمم المعرفية ويجدد , أو بالعكس , ) عربي - أجنبي (

  .درات التفكيرية ويوفر لها األدوات المتوافقة مع عصرهاالق

  

كما أن العودة إلى اللغة العربية وتحديث أساليب تدريسها واإلهتمام بالكلمة ومعناها من شروط 

  . التطور الحضاري والتعامل الجاد في الحياة

موا للغتنا الرائعة ويقد, وعلى المهتمين باللغة العربية أن يخرجوا من قوقعة التفاعالت السلبية 

وأن يجدوا ويجتهدوا لتطوير , الشاملة الكاملة أفكارهم وإكتشافاتهم التي تمنحها القوة والجمال والتأثير 

  . أساليب تدريسها

والبد من إصدار المعاجم , وهكذا فاإلهتمام بالمعجمية من ضرورات التقدم الحضاري والمعاصرة 

لكي تتألق ويتمكن أبناؤها من التعبير المتطور عن أفكارهم , ة الحديثة والمواكبة في اللغة العربي

  .ورؤاهم بها

الذين يجاهدون في تأليف المعاجم العربية المعاصرة المنورة , وتحية لرواد المعجمية العرب 

 .لعقول األجيال المترافدة
 

   ***   ***  ***  

 



 5

   ***   ***  ***  

 

  ـســب النفــوطـ ومـعلـ ـيفـ " ـاتموسوع و ـممعاجـ""
  

  متجر االلكترونيعلى ال

  "موسوعة االعالم"   -" النفساني  -"  المختص"   -   "ـيزالوجــ"   -  "ـعالموسـ"
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=14&controller=category&id_lang=3 

 

  على الفايس بوك
https://www.facebook.com/Dictionaries-Encyclopedias-204277553287741 / 

 
 ***    ***   ***  

 

  صلة  ذات ارتباطات

  ةـــوم النفسيـــم المعلوماتي للعلـــالمعج

www.arabpsynet.com/Archives/OP/OPePsydictAr.pdf 

Dictionnaire électronique des sciences psychologiques 
www.arabpsynet.com/Archives/OP/OPePsydictFr.pdf 

***   ***   *** 

)دراسة كمية مقارنة ( م النفسية الحديثة ـــالمعاج  

www.arabpsynet.com/Archives/OP/OP.PsydictComp.StudyAr.pdf 

Les dictionnaires psychologiques contemporains : Etude quantitative et comparative 

www.arabpsynet.com/Archives/OP/OP.PsydictComp.StudyFr.pdf 

  

   ***   ***  ***  
  

  السامرائي صادق -  لحيــــاة نفسيــــة أفكــــار …" سوهــــــــــــــا ومـــا" 
  ) 2016(   4 العدد

  )  4 جزء(  لحياة نفسية أفكار

  ) الطب النفساني(  السامرائي صادق

  رابـــط شـــراء العـــدد
http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_product=204&controller=product&id_lang=3  

 

  الفهــرس الغالف و 
Content.pdf-//www.arabpsynet.com/Samarrai/eBWaMaSawahaa4http:  

  

  على شبكة العلوم النفسية العربية السابقـة االصـدارات دليل
http://arabpsynet.com/Samarrai/Index.eBSamarrai.htm  

  

  ني لمؤسسة العلوم النفسية العربيةعلى المتجر االلكترو

http://www.arabpsyfound.com/index.php?id_category=19&controller=category&id_lang=3  

  

  على الفايس بوك

https://www.facebook.com/Wa-Ma-Sawahaa-Arabpsyfound-Publications--568068330023328/  
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