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ا  • ــا ويقصــروَ ا ِ ــا املقــاالت الــيت خيّصــوَ لــة الــيت تلتزمهــا أن تنشــر لكّتاِ إن خطــة ا
  عليها.

ا.املقاالت املنشورة تعرب عن آراء أصحا • ِ  
  ترتيب املقاالت خيضع العتبارات فنية. •
لــــة مطبوعــــة علــــى اآللــــة الراقنــــة، أو علــــى  • ينبغــــي أن تكــــون املقــــاالت املرســــلة إىل ا

احلاسوب، ويفضل يف هذه احلالة أن تشفع املقالة بقرص مــرن (ديســك فلــويب) مســجلة 
  عليه، أو مرسلة بالربيد اإللكرتوين.

ا.املقاالت اليت ال تنشر ال ترّد إ •   ىل أصحاِ
لة، مع مقالته، موجزاً بسريته العلمية  • يرسل الكاتب الذي مل يسبق له الكتابة يف ا

  وآثاره وعنوانه.
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- ٥١١ - 

 تقدمي

 ندوة املعجم العريب
برعاية كرمية من السيد الرئيس بشار األسد رئيس اجلمهورية العربية 

 ٢٢/١٠السورية عقدت يف رحاب جممع اللغة العربية بدمشق يف املدة من 
ا٢٠٠١/ ٢٥/١٠حىت مساء  وقد شارك يف )). املعجم العريب: ((ُ ندوة عنوا

ربية، ومن القطر العريب السوري، وألقيت الندوة ثلة من الباحثني يف األقطار الع
  :فيها حبوث يف إطار أربعة حماور هي

  . حملة تارخيية عن بدء التدوين اللغوي عند العرب-١
  :ً أوال معجمات األلفاظ-٢

   أساليب تأليف املعجمات-أ
  . وفق خمارج احلروف-
اية اجلذر اللغوي-   . وفق 
  . وفق أول اجلذر اللغوي-

  . نظرة نقدية يف املعجمات العربية القدمية واحلديثة-ب
  .ً ثانيا معجمات املعاين-٣
 ضرورة وضع معجم عريب شامل يليب حاجات الباحثني يف هذا العصر - ٤

  .املنهج الذي ينبغي اتباعه يف وضع هذا املعجم. ًمستوفيا الشروط املطلوبة
  : مشروعات معجمية-٥
 –املصطلحات  معجمات – املعجم املدرسي –املعجم التارخيي   

  . معجمات أخرى متخصصة يقرتح وضعها–معجم املعاين 



 
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا  
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وقد أقيم حفل افتتاح الندوة يف الساعة احلادية عشرة من صباح يوم 
 يف قاعة احملاضرات مبكتبة األسد الوطنية، وحضر ٢٢/١٠/٢٠٠١االثنني 

احلفل الدكتور حممد زهري مشارقة، نائب رئيس اجلمهورية، ممثل راعي احلفل، 
والسادة أعضاء القيادة القطرية، والسادة أعضاء اللجنة املركزية للجبهة الوطنية 
التقدمية، والسادة الوزراء والسفراء العرب، وأعضاء جممع اللغة العربية بدمشق 
واألساتذة الباحثون املشاركون يف الندوة، وممثلو وزارة التعليم العايل، 

وري ومجع غفري من العلماء والباحثني واملؤسسات الثقافية يف القطر العريب الس
  .املعنيني بشؤون اللغة العربية

 :وقد ألقيت يف حفل االفتتاح الكلمات اآلتية

  .كلمة الدكتور حممد زهري مشارقة نائب رئيس اجلمهورية، ممثل راعي الندوة- 
  .كلمة األستاذ الدكتور حسان ريشة وزير التعليم العايل- 
  .كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية بدمشق- 
 األردين، ممثل كلمة األستاذ الدكتور عبد الكرمي خليفة رئيس جممع اللغة العربية- 

 .الوفود املشاركة

واستأنف املشاركون يف الندوة أعماهلم يف الساعة اخلامسة والنصف من 
ة وبدأت  يف قاعة احملاضرات مبجمع اللغة العربي٢٢/١٠/٢٠٠١بعد ظهر يوم 

جلسات الندوة يف القاعة املذكورة، فألقى السادة املشاركون حبوثهم ضمن 
 ً.احملاور األربعة املذكورة آنفا

 : يف الندوةي ننشر البحوث حسب إلقائها الزمينوفيما يل
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   ر مشارقة محمد زهي الدكتور  األستاذكلمة
   ممثل راعي الحفل–نائب رئيس الجمهورية 

  ُّيا أيها الرفاق

   اإلخوةُيا أيها

  ُيا أيها السادة الحضور

 أحسن حتية، ونرحب بكم أمجل ترحيب، وحنن نلتقي يف جلسة حنييكم
.  دمشقي يعقدها جممع اللغة العربية يف االفتتاح لندوة املعجم العريب، الت

َُّي تتضمنها، يف  وتندرج هذه الندوة، واألنشطة املتفرعة عنها، وحماور البحث الت
ًي يبذهلا جممع اللغة العربية يف دمشق؛ دفاعا  إطار اجلهود الطيبة املتواصلة، الت

ا، ودرءا لألخطار  ًعن اللغة العربية وذودا عنها، وحفظا هلا مما حياك هلا ويراد  ًً
ويتها، ممثلة بلغتها اجلميلة، لغة اللسن والفصاحة، لغة البيان ّاليت تتهدد ا ِألمة  َ َّ ً

  .ن، لغة القرآن الكرمي والتبيي

ّويسعدين يف هذه املناسبة الكرمية، وأنا أنوب عن السيد الرئيس بشار 
األسد، برعاية هذه الندوة، أن أنقل إليكم حتياته القلبية، وتقديره للجهود 

مع يف سبيل اللغة العربية، وأمانيه الطيبة يف أن يواصل ي يبذ رة الت الكبي هلا ا
مع النهوض بأعباء الرسالة الت َي نذر نفسه هلا، وأداء األمانة، ملا فيه مصلحة  ا

  .اللغة العربية، والثقافة العربية واألمة العربية

م املغرضة الت ا على الل وإذا كان أعداء األمة العربية، حبمال غة ي يشنو
م املشبوهة الت ربصون الدوائر باألمة ولغتها  ي يروجون هلا، يت العربية، ودعوا
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ن، يف  ن لغويي ن من أبنائها، من علماء وباحثي وثقافتها وتراثها، فإن املخلصي
َجمامع اللغة وسواها، يتصدون للحمالت املغرضة، ويدحضون التخرصات  ْ َّ

ُينون باحلجج الدامغة، أن لغة الضاد هي ويب. املشبوهة، ويفندون املزاعم الباطلة
ّلغة العلم واملعرفة، لدى أجيال األمة قدميا وحديثا، تتميز ببالغتها وفصاحتها،  ً ً

ا، وتنوع مت وسالستها، وغن ا، وكث ى مفردا رة مصادرها وسعة القدرة على  رادفا
 جتعلها يف مقدمة اللغات احلية يف. االشتقاق فيها؛ وخصائص أخرى عديدة

  .قدمي العصر وحديثه

ي بذهلا اخلصوم، للنيل من اللغة  ُّوقد باءت بالفشل، كل املساعي الت
ي اتبعوا، وتعدد الدعاوى  العربية، على الرغم من تنوع الوسائل واألساليب الت

فمن ادعاء بصعوبتها وعسر تعلمها، إىل ادعاء بتعقيد حنوها . ي لفقوا الت
إىل القول بصعوبة كتابتها، وتشابك . اوصرفها، وعدم إمكان اإلحاطة 
مث من دعوة مشبوهة إىل إحالل العامية . قواعدها اإلمالئية وما إىل ذلك
ن أبناء األمة الواحدة، ال يف أقطارها املتباعدة  ّحملها، إلقامة حواجز دائمة، بي

ًفحسب، وإمنا يف القطر الواحد أيضا، ومتزيق أوصاهلا، إىل أخرى نادت 
ن حاضر األمة  ي، لقطع الصلة بي حلرف العريب باحلرف الالتينباستبدال ا
ا ال تتماشى، ومقتضيات العلم والتقنية يف عصرنا . وماضيها إىل االدعاء بأ

. ي فيه ّاحلاضر، وال متكن األجيال الناشئة من أن تواكب التقدم العلمي والتقن
. ة واالنصراف عنهامما يستدعي االعتماد على لغة أخرى، والزهد بلغتنا القومي

ُإىل آخر ما هنالك من ادعاءات وخترصات، ودعوات مغرضة ال تثبت أمام  ُ
ّالنقد والتمحيص، وبينات العلم واملنطق وتدحضها أية دراسة لغوية مقارنة، 

  .ٍّن العربية وأي من اللغات العاملية الواسعة االنتشار بي
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ا، جعلت ّرة أبنائها عليها، وحبهم هلا، وتفانيه إال أن غي م يف إعالء شأ
ٍن منهم قدميا وحديثا يهبون للذود عنها، ويبذلون كل جهد  العلماء الباحثي ً ً

رون لتفنيد مزاعم ذوي الشنآن، من  وينب. صادق حلمايتها واحلفاظ عليها
ا، أضلته دعاوى املبطلني،  َّخصم أعمى احلقد قلبه، أو جاهل من الناطقني  ٍ ُ َ ُ ٍ

  .ففراح يهرف مبا ال يعر

وسوف تبقى لغتنا العربية، هوية لقوميتنا، ووعاء لثقافتنا، وموروثاتنا 
ا قوام وجودها  العلمية واملعرفية، وصلة الوصل بني حاضر األمة وماضيها، و

  .واستمرارها

ًوكما كان احلرص عليها شديدا، يف سالف العهد، إذ جتلى يف تدوين 
ا، ووضع قواعد حنوها وصرفها، وتبيان  خصائصها ومزاياها يف البالغة مفردا

االت واالختصاصات . واإلعجاز، واعتمادها لغة للعلم واملعرفة، يف مجيع ا
فإن هذا احلرص يزداد يف عاملنا املعاصر، وال سيما مواكبتها ملتطلبات تطورات 
احلياة واحلداثة يف خمتلف جوانبها، مثلها يف ذلك، مثل باقي اللغات احلية يف 

  .عامل اليوم

وعلى هذا جاءت دعوة جممع اللغة العربية يف دمشق، إىل عقد ندوة 
ًاملعجم العريب انطالقا من ضرورة وضع معجم عريب شامل، يليب حاجات 

ن وطلبة العلم يف هذا العصر؛ والتفكري بوضع مشروعات  الباحثني والدارسي
 املصطلحات معجمية أخرى، كاملعجم التارخيي واملعجم املدرسي، ومعجمات

املتخصصة، ومعجم للمعاين إىل آخر ما هنالك من معجمات ميكن أن تزدان 
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ًا املكتبة العربية املعاصرة، وتكون عونا للباحث والدارس، والعامل واملتعلم، يف 
  .خمتلف جماالت املعرفة والبحث العلمي

  يا أيها الرفاق، يا أيها اإلخوة

جرت يف الواليات ًمايزال العامل مشغوال، بتداعيات األحداث اليت 
وإذا كان مثة تسليم بإدانة . املتحدة يف احلادي عشر من شهر أيلول املاضي

ًي تستهدف األبرياء؛ فإن مثة إمجاعا على ضرورة تعريف  أعمال اإلرهاب، الت ّ
ن  ز بينه وبي والتميي. ًاإلرهاب أيضا وحتديد األعمال اليت تدخل يف إطاره بدقة

ر   لالحتالل مبختلف أشكاله، والوصول إىل معايياملقاومة الوطنية املشروعة
متفق عليها، بإشراف األمم املتحدة ويف نطاق مؤمتر دويل، لتعريف اإلرهاب، 

ومكافحته واجتثاث . ر الالزمة لتحديده، ومعاجلة أسبابه ودوافعه ووضع املعايي
. جذوره، يف إطار السيادة الوطنية للدول، مبا ينسجم وأحكام القانون الدويل

ًر احملددة دوليا، هي اجلهة  ًوتبقى األمم املتحدة استنادا إىل مثل هذه املعايي
ي حتدد التورط يف أعمال اإلرهاب، أو تقدمي الدعم واملساندة له  الشرعية الت

  .من قبل أية دولة أو جمموعة

وقد دعت سورية منذ أواسط الثمانينات، إىل عقد مؤمتر دويل لتعريف 
ر متفق  ن املقاومة املشروعة، ووضع معايي لفوارق بينه وبياإلرهاب وحتديد ا

وأكد السيد الرئيس بشار األسد، خالل لقائه وزير خارجية اليونان يف . عليها
ر، وجيب   أن موقف سورية من اإلرهاب ثابت ال يتغي٢٠٠١/ ١٠/ ١٤

ون وأن تك. ر حماربة اإلرهاب يف كل مكان دون انتقائية أو ازدواجية يف املعايي
ًمن ثوابت العمل السياسي، وليست أمرا مرحليا ًوأكد السيد الرئيس أيضا، . ً ّ
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ٌأن مكافحة اإلرهاب عمل ثقايف وسياسي، يعتمد بناء اجلسور الثقافية، 
ألن العنف لن يولد إال العنف، وإن ربط . ن الشعوب ن بي واحلوار األمي

  .حلضاراتن ا ر قد يقود إىل صدام بي ٌاإلرهاب باإلسالم عمل خطي

هذا وإذا كانت الدول العربية واإلسالمية ال متارس اإلرهاب وال تؤيده، 
ن يف  فإن إسرائيل متارس إرهاب الدولة بأسوأ أشكاله وصوره على املواطني

فاإلرهاب واألعمال اإلرهابية، ال تتفق ورسالة اإلسالم . ي العربية احملتلة األراض
ي  ن بن ّرمحة واحملبة والتسامح واإلخاء بيي تدعو إىل ال السماوية السمحة، الت

البشر وتنهى عن اإلمث والعدوان واملنكر والبغي، وتقدس احلياة اإلنسانية، وحترم 
  .ي حرم اهللا قتلها إال باحلق قتل النفس الت

ولقد عملت إسرائيل واللويب اليهودي يف الواليات املتحدة، عقب 
حرف األمور عن مسارها أحداث احلادي عشر من أيلول املاضي، على 

وإسرائيل دأبت . ّالطبيعي، لكي يتوجه رد الفعل إىل الدول العربية واإلسالمية
ٍعلى تقدمي معلومات خاطئة ومغلوطة، منذ سنوات عديدة، حاولت فيها  ٍ

ا  ضرب من تصوير املقاومة الوطنية املشروعة الحتالهلا األراضي العربية، على أ
ركية، على ضرب  ريض الواليات املتحدة األميوسعت إىل حت. ضروب اإلرهاب

ي حتتضنها ومن الطبيعي أن تستهدف  املقاومة الوطنية، ومواقعها، والدول الت
ًإسرائيل سورية أيضا، ألن سورية تقف عقبة أمام السيطرة اإلسرائيلية واخلطر 

ِاإلسرائيلي، وتـوسع النفوذ اإلسرائيلي يف املنطقة العربية ُّ َ َ.  

تشبث مبواقفها املبدئية من الصراع العريب اإلسرائيلي، وال إن سورية ت
وإذا كان السالم بالنسبة لسورية . ٍّتتنازل عن أي من ثوابتها الوطنية أو القومية
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ًراتيجيا تسعى إىل حتقيقه، وكانت مسامهة سورية ذات  ًواألمة العربية هدفا است
 فإن .١٩٩١/ ١٠ /٣٠ٍشأن يف انطالق عملية السالم من مؤمتر مدريد يف 

السالم الذي تسعى سورية إىل حتقيقه، هو السالم العادل والشامل املرتكز 
 - ٢٤٢/ على قرارات الشرعية الدولية والسيما قرارات جملس األمن الدويل

إنه السالم . ، ومرجعية مدريد، ومبدأ األرض مقابل السالم/٤٢٥ -٣٣٨
 إسرائيل من اجلوالن الذي يعيد إىل كل ذي حق حقه، ويؤدي إىل انسحاب

. ١٩٦٧ومجيع األراضي العربية احملتلة، إىل خطوط الرابع من حزيران عام 
رجاع احلقوق القومية املغتصبة، ويف مقدمتها احلقوق الوطنية للشعب  واست

ر وإقامة دولته كاملة السيادة على  ي، يف العودة وتقرير املصي العريب الفلسطين
  .دس الشريفي وعاصمتها الق ترابه الوطن

إن السالم العادل والشامل القائم على هذه األسس، هو الذي يوفر 
األمن واالستقرار جلميع األطراف يف املنطقة، وقد أكد السيد الرئيس بشار 
ٍاألسد، أن التوتر يف املنطقة، لن يزول ما مل تتم تسوية هذا الصراع على أسس  َّ

  .عادلة ودائمة

ٍات على انطالقة عملية السالم، فإن ي عشر سنو هذا وبالرغم من مض

ًتلك العملية مل حتقق تقدما يذكر، وذلك عائد إىل صلف إسرائيل وغطرستها، 
وتنصلها من استحقاقات . وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية، ومرجعية مدريد

زامها مبتطلباته، ورغبتها باالحتفاظ باألراضي العربية  عملية السالم وعدم الت
إقامة املزيد من املستوطنات عليها، وتوسيع القائم منها، واستقدام و. احملتلة

ا على العرب يف . ن اليهود إليها املزيد من املستوطني وسعيها لفرض إمالءا
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٥١٩

ن العرب يف  وممارستها أسوأ أنواع القمع واإلرهاب على املواطني. عملية السالم
ٍحصار وجتويع، وهدم ٍاألراضي احملتلة؛ من سجن واعتقال وقتل واغتيال، و

للبيوت، وجتريف لألراضي واملزروعات وقلع لألشجار، وقصف للقرى واملدن 
إىل آخر ما هنالك من . الفلسطينية، بقذائف الدبابات وصواريخ الطائرات
ن العرب يف األراضي العربية  ممارسات إرهابية، متارسها إسرائيل على املواطني

  .احملتلة

ًوهذا يتطلب موقفا عربيا ي تواجهها  ، يرقى إىل مستوى التحديات التً
ًاألمة العربية، ودورا فاعال لالحتاد األوريب، وموقفا من الواليات املتحدة إزاء  ً ً

ى تصل عملية السالم إىل  زاهة واحلياد واملوضوعية، حت عملية السالم، يتسم بالن
اية املطاف ا وحتقق اهلدف املرجو منها يف    .ّغايا

دة السيد الرئيس بشار األسد، تعمل على تعزيز التضامن وسورية بقيا
ن  رك، ملواجهة التحديات الراهنة، وتأمي العريب، وتفعيل العمل العريب املشت

ر الشعب العريب  الدعم واملساندة النتفاضة األقصى املبارك، حىت تتمكن مجاهي
نية املغتصبة، رجاع حقوقها الوط رداد أراضيها احملتلة، واست ي من است الفلسطين

  .وإقامة دولتها املستقلة، وعاصمتها القدس الشريف

ا النضالية الظافرة، مسي ر الشعب يف سورية، مسي وستواصل مجاهي رة  ر
ًرة التطوير والتحديث، بقيادة السيد الرئيس، سعيا لتحقيق  العمل والبناء، مسي

ا الوطنية، وأهدافها الكب د والسؤ تطلعا   .دد والعزة القوميةرى على دروب ا

ي إال أن أمتىن لندوتكم الوصول يف حماورها  ويف اخلتام ال يسعن
ا إىل توصيات ومقت رحات، تسهم يف تطوير املعجم العريب وإغنائه،  ومداخال
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معكم حتقيق مزيد من النجاح، . وختدم اللغة العربية والثقافة العربية ٍكما أمتىن 

ًطه، ويبذل جهدا صادقا، يف خدمة اللسان العريب ّواطراد التقدم وهو يتابع نشا ً
  .واألمة العربية

  والسالم عليكم
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   حسان ريشةكلمة الدكتور 
  وزير التعليم العالي 

سيادة  ر مشارقة نائب رئيس اجلمهورية ممثل راعي الندوة السيد الدكتور حممد زهي
  الدكتور بشار األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية

  السادة أعضاء القيادة املركزية للجبهة الوطنية التقدمية
  السادة الوزراء

  اء جمامع اللغة العربية يف األقطار العربية الشقيقةالسادة رؤساء وأعض
  السادة الباحثون والعلماء

  أيها الحفل الكريم
ن الذين جيتمعون  ن يف هذه الندوة من علماء وباحثي ي املشاركي  بداية أن أحييسرين

ًتطويره، فأهال بكم يف ربوع سورية اليوم لبحث موضوع حيوي أال وهو املعجم العريب وآفاق 
  .ًعربية، ضيوفا أعزاءال

  :أيها السادة
ا على استيعاب علوم العصر ومصطلحاته زازنا إن اعت  بلغتنا العربية وثقتنا بإمكانا
ا على التعبي   .زاز ال حدود له ر عن حاجاتنا واالستفادة من منجزات ثورة العلوم والتقانة اعت وقدر

ًر من مخسة عشر قرنا، ورغم  لقد استطاعت لغتنا العربية على مر العصور،ومنذ أكث
ي واجهت األمة العربية وما رافقها من حماوالت للنيل من لغتها وانتمائها  رة الت التحديات الكبي

من هنا لغتنا . القومي أن تبقى الوعاء احلاضن لفكرنا القومي والعامل الرئيس يف مجع مشل أمتنا
ها وتطوير مستمر هلا ومن تنقيب عن العربية تستحق منا كل الرعاية واالهتمام من حفاظ علي

ا على مواكبة العصر   .كنوزها الدفينة، وإبراز لقدر
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ا  ًلقد أدركت سورية باكرا أمهية اللغة العربية يف بناء حضارتنا واحلفاظ على تراثنا وقدر
ن العصور واألجيال، فاجتهت إىل  على استيعاب العلوم واملعارف باعتبارها صلة الوصل بي

ًها يف املراحل الدراسية كافة ويف مجيع االختصاصات، وأضحت إرثا متجددا استخدام ً
ًباإلضافات املعرفية املستمرة تدفع بقوة أفكارا ال متناهية وأدبا متعاظما وعلوما فسيحة، وما  ً ً ً ً
أشبهها بشجرة راسخة اجلذور نسغها يضج بأسباب احلياة وحكمها وعراقتها، تتمثل فروعها 

ر  ًة فتثمر أنواعا حمدثة من األدب والعلم والفن والتقانة قادرة على التفاعل والتأثييف حميط احلداث
  .يف فضاءات العصر اجلديد

إن جتربة سورية رائدة يف تعريب التعليم ونتاج البحث، وهي جتربة عريقة هلا تقاليد 
ادة منها يف ن باحثينا تدعو لالستف ونتائج ملموسة تنبض باحلياة وهي غنية وماثلة أمام أعي

  .اجلامعات العربية ومراكز البحوث العلمية
وإذا كانت بعض اجلامعات يف الدول الشقيقة تدرس املواد العلمية باللغات األجنبية، 

والسعي دؤوب إلجياد السبل . فال خيفى أن الرغبة بتعريب التعليم أصبحت اآلن عامة وجادة
رة وإىل  ا عمل قومي حيتاج إىل وسائل كثيوهذ. لتوحيد املصطلحات، ووضع الضوابط لتطبيقها

  .سبل عديدة لنشر املصطلحات املعربة وتعميمها، وإجناحه هدف نبيل يسمو بالعرب والعروبة
ي عدم االهتمام بتعلم اللغات األجنبية  ي عن البيان أن تعريب التعليم العايل ال يعن وغن

 خدمة األجيال، والتواصل مع العامل وتعليمها، فنقل املعارف ووضع منجزات التقدم العلمي يف
رمجة املصطلحات وتعريبها وإغناء  ن لت يدفعنا ملثل هذا التعلم وإيالئه أمهية قصوى فهو املعي

ن اإلبداع واالبتكار من  املعاجم وتطويرها، ويبقى من املهمات األساسية حتقيق املعادلة بي
  .جهة، والتواصل والنقل مع احلضارات األخرى

م هذه تشكل حمطة هامة على طريق تعزيز وظائف لغتنا العربية وتطوير أداء إن ندوتك
ن والعلماء يف وضع معاجم حديثة  ن على عملية تعريب التعليم العايل ومساعدة الباحثي القائمي

ووجود اآلالف املؤلفة من . تفي مبتطلبات العصر وتواكب التطور املتسارع يف خمتلف العلوم
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ي حتتاج إىل التعريب، تؤكد على حيوية دور جمامع اللغة  ملصطلحات التالكلمات املولدة وا
  .العربية وعلى أمهية إدراج هندسة اللغات كقضية ملحة يف مناهجنا وخططنا املطورة

ي تشمل حماور هامة تتناول معجمات  وإين على ثقة أن تقود توصيات ندوتكم الت
رحة كاملعجم التارخيي واملعجم  جمية املقتاأللفاظ واملعاين وكذلك مناقشة املشروعات املع

املدرسي ومعجمات املصطلحات ومعجم املعاين واملعجم العريب الشامل إىل إغناء كثيف يف 
  .فعالياتنا البحثية والعلمية، وإىل تقدم نصبو إليه

  :أيها السادة
راتيجية حمددة  لقد انطلقنا يف وزارة التعليم العايل وفق خطة واضحة وضمن است

ا الثالث العلم والتقانة وتنمية املوارد ل لمسامهة يف بناء املنظومة الوطنية لالبتكار والتجديد مبرتكزا
  .رابط والتطبيق يف اخلدمات وفروع االقتصاد البشرية وشبكة الت

إن تعزيز القدرة التنافسية يتطلب موارد إضافية متكن من االستخدام األمثل ملنجزات 
م واكتساب  ين، وهذا ما جيعل االستثمار يف املوارد البشرية من حيث التعليالتقدم العلمي والتقا

ي  املهارات العنصر األهم يف النمو االقتصادي، وهذا ما حدا بدوره الدول املتقدمة أو تلك الت
رين، إىل تطوير منظومات التعليم العايل  حققت قفزات نوعية وهامة خالل العقدين األخي

ً وإعادة هيكلتها وإصالحها جذريا حبيث تتمكن خمرجات هذه املنظومة والبحث العلمي فيها
ا املتغي رة واملتعددة من جهة ومن  من تلبية متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية باحتياجا

ة التحديات املختلفة الت   .ي تواجهها من جهة أخرى جما
ن التعليم  ل الربط الناجح بيإن النجاح يف هذا األمر ال ميكن أن يتحقق إال من خال

م من جهة ودفعه إىل مزيد من التقدم من  ر على احتواء منتجات التعلي واالقتصاد وقدرة األخي
  .جهة أخرى

م  ي نعمل على حتقيقها يف قطاع التعلي راتيجية الت ر إىل أهم التوجهات االست أود أن أشي
  :العايل
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يم العايل واملتوسط، وفتح فرص االستثمار ي التعل  زيادة الفرص املتاحة أمام طالب- ١
ركة بأمناطها النظامية  أمام مسامهات القطاع اخلاص يف املعاهد واجلامعات اخلاصة واملشت

يردف ذلك زيادة االستثمار العام . روين م اإللكت م عن بعد، والتعلي والبازغة، مبا يف ذلك التعلي
  .يف الكم والتخصصاتيف هذا االجتاه، بشكل يواكب معدالت الزيادة 

ز على املعاهد املتوسطة  ركي ن يف هرم القوى العاملة والت  تعديل نسب توزيع اخلرجيي- ٢
  .والتقنية

ز على أنواع جديدة من التخصصات العلمية امللبية الحتياجات التنمية  ركي  الت- ٣
  .وحتديات املنافسة

ومة الوطنية لالبتكار والتحديد، م وتوجيهه مبنحى ختدمي املنظ  االهتمام جبودة التعلي- ٤
ر اجلودة، واملرونة يف افتتاح األقسام وإعداد املناهج وتعديلها، والتأهيل  ي هذا تطبيق معايي ويقتض

ى التنظيمية اجلامعية احلالية  املستمر ألعضاء اهليئة التدريسية كما يتطلب إعادة هيكلة البن
  .لعربية والعامليةوتفعيل شبكة االتصال والتعاون مع اجلامعات ا

  .ن وتنمية روح العمالنية واإلبداع فيهم ر طبيعة اخلرجيي  تغيي- ٥
تمع يف اجلامعات  حتقيق التوازن بي- ٦   .ن التدريس والبحث العلمي وخدمة ا
  :أيها السادة

ى لكم النجاح والتوفيق يف أعمال ندوتكم،  امسحوا يل يف ختام هذه الكلمة أن أمتن
مع اللغة العربية رئيسا وأتوجه بالشكر إىل ً مجيع من ساهم يف تنظيم هذه الندوة، وأرجو 

  .وأعضاء التقدم امللموس والعطاء املستمر
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
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  كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام

  رئيس مجمع اللغة العربية

  الدكتور حممد زهري مشارقة نائب رئيس اجلمهورية
  .ممثل راعي احلفل الرئيس بشار األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية

 السادة األمناء العامون ألحزاب اجلبهة الوطنية -السادة أعضاء القيادة 
  .يادة املركزية فيهاالتقدمية، وأعضاء الق
  . السادة السفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي-السادة الوزراء 

  . أيها احلفل الكرمي- ّالسادة العلماء األجلة 

َّأحييكم أحسن التحيات وأطيبها، وأرحب بكم أمجل الرتحيب وأمته،  ّ
  :وأشكر لكم تفضلكم باحلضور لنحتفي بافتتاح ندوة

  المعجـم العربـي

َشكر أن أصفي الثناء األساتذة العلماء الوافدين املشاركني ومن متام ال
ّالذين جتشموا عناء السفر وبعد الشقة م حب العربية، . ُ ُّقدموا إلينا ميأل قلو

م أساتذة كراما، ووافدين  ًوالسعي الدائب جلعلها وافية مبطالب العصر، فأهال  ً ً ُ
ُّأعزة، ولينـزلوا على الرحب والسعة يف بلدهم ال   .شقيقّ

مع عقدها يف  ُوندوتنا اليوم حلقة يف سلسلة الندوات اليت واىل ا ْ َ ُ
السنوات املاضية، واليت عاجل فيها موضوعات تناولت قضايا أساسية يف العربية 
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وضا مبهماته اليت ناطها به  ا،  ًكان البد من دراستها، وتقدمي احللول ملشكال ّ
مع وأبرزها   :قانون ا

ًى سالمة العربية، وجعلها وافية مبطالب اآلداب والعلوم ُاحملافظة عل(( ُ
ُووضع املصطلحات العلمية والفنية . ًوالفنون، ومالئمة حلاجات احلياة املتطورة

ُواألدبية واحلضارية، والسعي يف كل ما من شأنه خدمة اللغة العربية وتطويرها  ُ ُ
  .))وانتشارها

ُوحيتل املعجم منـزلة سامية يف حياة الل غة، واحلفاظ على سالمتها، ُّ
  .نشرهاوالعمل على 

ّإنه يليب رغبة الباحث املتعمق، واملثقف الدارس، والطالب الناشئ، 
ا  ّيقدم هلم مجيعا التفسري الدقيق احملدد ملا يغمض عليهم من ألفاظ، ويقر ّ ًّ
م اللغوية، ويصبحون أقدر على التعبري  ُإليهم واضحة جلية، فتغىن بذلك ثرو ّ

َملعاين اليت ختاجلهم، واخلواطر اليت تراودهم، ويتعرفون على صفحاته ألفاظ عن ا
ًاحلضارة العصرية، واملصطلحات العلمية الشائعة، ويلمون مبعانيها إملاما دقيقا ً ّ .

  .))ٌفاملعجم، حبق، أداة حبث، ومرجع سهل املأخذ((
ا العناية البال غة، ومن هنا دأبت األمم على العناية بتأليف معجما

امع بكل ما يغنيها من ثروة يف األلفاظ  ا املؤسسات اللغوية العلمية وا ورفد
ًواألساليب واملصطلحات لتظل اللغة ابنة عصرها، طاقة متجددة، تواكب  ُ

ًمرحلتها، وتليب ما يراد منها، وتعرب عن مسرية احلياة املتطورة أبدا ّ ّ.  
أسالفنا العرب يف مرحلة ّوحيسن يب أن أشري هنا إشارة موجزة إىل تنبه 

م   للمعجم من شأن بعيد يف حفظ اللغة، وسالمتها، ملامبكرة من حضار
ضتهم اللغوية والعلمية يف القرن . وإذاعتها كان ذلك حني واجهوا يف بدء 
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َالثاين اهلجري مثل هذه احلاجة امللحة، فشمروا عن ساعد اجلد، وبدر العامل  َ
ز الذي فتح ّكتاب العني، فكان السابق املربالعبقري اخلليل بن أمحد فوضع 

األبواب املشرعة، وتتاىل العلماء والباحثون يضعون اخلطط لتأليف املعاجم 
ُفطوروها ونوعوا فيها مبا يليب حاجات عصرهم العلمية واألدبية، وتناول التنوع  ّ ّ ّ

ا   .معجمات األلفاظ ومعجمات املعاين بكل تشعبا
ضعه علماؤنا العرب يف تلك املرحلة احلضارية ولو ألقينا نظرة إىل ما و
ًلبهرتنا كثرة املعاجم كما ونوعا ً.  

ُمث واجهت بالدنا من بعد محالت الفرجنة، وغزوات املغول والترت  ُ
واكتفت حبفظ الرتاث العظيم . ّاملدمرة، فتوقفت فيها حركة اإلبداع أو كادت

اجلامعة يف هذا العصر وظهرت الكتب املوسوعية . ومجعه، والتأليف على غراره
ُوألفت يف تلك املدة طائفة من املعجمات الشهرية وشروحها، مثل لسان  ّ
ّالعرب البن منظور الذي ضم مخسة معاجم، والقاموس احمليط للفريوزابادي 

  .وشرحه تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي
حصاه وحيدثنا األستاذ الشرقاوي إقبال يف كتابه معجم املعاجم أن ما أ

ّمن املعاجم الرتاثية دون سواها قد بلغ ألفا وأربع مئة كتاب، صنفها لتنوعها يف  ً
ومن احلق أن صاحب . َِتسع جمموعات، جيد فيها كل باحث بغيته وطلبته

ًمعجم املعاجم قد توسع يف معىن املعجم فضم إليه ألوانا من الكتب اليت  ّ
ًوزت كثريا يف كلمة معجم جت((: فهو يقول. تناولت جوانب خمتلفة من اللغة ُ

ًفأوقعتها على كل كتاب احتوى مفردات مشروحة لغويا ً ٍ ُ...((.  
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٢  
ا  وملا انبعثت النهضة العربية احلديثة كان من أبرز ما قام به دعا
ُومفكروها نشر الرتاث العريب، واالهتمام باملعاجم اليت أولوها عنايتهم، فطبعوا  ُ

معاجم األلفاظ ومعاجم املعاين، مث : وعيهامجلة صاحلة من معاجم الرتاث بن
وقد حاولوا أن يتجنبوا املصاعب واملآخذ اليت . التفتوا إىل تأليف املعاجم

ّوجهها النقاد إىل املعاجم القدمية، وأن يقدموا معاجم تستجيب ملتطلبات 
ا، وتقريب بعيدها،  ًالعصر احلديث، وبذلوا جهودا طيبة يف تيسري عبارا

ّ احلوشي والغريب، وأحلوا حمله اللفظ القريب، ولكنهم مل ميضوا وابتعدوا عن
  .ًبعيدا يف هذا الطريق

لقد تقدمت املعاجم خطوات، ولكنها ظلت يف حركتها االصالحية 
ّأبطأ مما قدر هلا، واقتصر التأليف فيها على جهود فردية ُ.  

وما جاء النصف الثاين من القرن العشرين حىت تبدل احلال، وسارت 
ٍكة تأليف املعاجم خطوات ناجحةحر ومن أبرز الكتب اليت ظهرت معجما . ُ

ُالعاليلي، ومعجم منت اللغة ألمحد رضا الذي ظهر يف مخسة جملدات 
  ).م١٩٦١-١٩٦٠(ُ، واملعجم الوسيط )م١٩٦١-١٩٥٨(

ًويعد املعجم الوسيط منوذجا فريدا بني املعاجم العربية احلديثة ً ُّ إنه . ُ
ُمل واحد، بل وكل جممع اللغة العربية بالقاهرة إىل جلنة معجم مل ينهض به عا َ ََ

ًمسرتشدة مبا يقره ((ُمن أعضائه وضع هذا املعجم وسارت اللجنة يف عملها 
مع ومؤمتره من ألفاظ حضارية مستحدثة، أو مصطلحات جديدة  ))جملس ا

  . القشيبةُّحلتهحىت ظهر يف 
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ركة تأليف املعجم العريب ًوكان صدوره إيذانا ببدء مرحلة جديدة يف ح
َّفقد جاء حمكم الرتتيب والتبويب، ميسر الشرح، دقيق التعاريف، ((احلديث 

ّميت إىل املاضي بصلة وثيقة، ويعرب عن احلاضر أصدق تعبري ُّ((.  
 صورة لإليضاح، ويقع يف جزأين ٦٠٠ ألف مادة، و٣٠ويشمل على 

  .كبريين
ُلوا احلديث عنه، وعين به ورغب الناس يف املعجم الوسيط وأحبوه وأطا

وطبع حىت . ٍالنقاد، فأشادوا جبوانبه املشرقة، ودلوا على هنات قليلة وقعت فيه
مع) م١٩٨٥ ،١٩٧٢ ،١٩٦٠(اليوم ثالث طبعات  . منقحة بإشراف ا

ا دار  ًولكنه طبع أيضا طبعات أخرى نزلت إىل األسواق، ومنها طبعة قامت 
  ).تركيا(الدعوة باستانبول 

ُبعث ظهور املعجم الوسيط الثقة يف النفوس، وتطلع الناس بشوق وقد 
  .ومازلنا نطمح إىل املعجم األكمل. ملتابعة العمل وجتويده

ًواستخرجت جلنة املعجم من املعجم الوسيط معجما صغريا يليب حاجة  ً
  .الناشئة مسته املعجم الوجيز

وضع ((ًيضا ُكذلك فقد أخذ جممع اللغة العربية بالقاهرة على عاتقه أ
، ومساه املعجم الكبري، وهو ))معجم شامل يستوعب اللغة يف خمتلف عصورها

صدر جزؤه األول عام . عمل ضخم طموح يستغرق إجنازه سنوات وسنوات
وكان صدور اجلزء اخلامس . م، مث صدرت بالتتايل أربعة أجزاء أخرى١٩٧٠

أللف حىت وتناولت أجزاؤه اخلمسة احلروف اهلجائية من ا. م٢٠٠٠عام 
مع عمله لينجز هذا املعجم الكبري  حرف احلاء، واألمل معقود أن يتابع ا

  .اجلامع احلافل الذي يعد ذخرية نفيسة من الذخائر
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٣  
إننا اليوم وعصرنا عصر تدفق املعارف واملعلومات يف أشد احلاجة 
م للعودة إىل دراسة املعجم العريب، وتبني واقعه لننطلق إىل رسم صورة املعج

ِاحلديث الذي نتشوف إليه ليأيت ملبيا حلاجات العصر املتجددة، وسرعة  ً
ُإيقاعه، مستهدين بأحدث ما انتهت إليه جتارب العلماء يف أساليب تأليف 
املعاجم، مستأنسني يف خطواتنا خبصائص العربية وطبيعتها االشتقاقية، 

ا الع لماء األعالم ومستفيدين من األعمال الناجحة اليت سبقت واليت قام 
امع اللغوية، واملؤسسات اللغوية العلمية   .وا

لقد قدمت ندوتنا لألساتذة الباحثني املشاركني حماور طرحت فيها 
ا من متطلبات احلركة العلمية اليت  ًأمناطا خمتلفة ملشروعات معجمية رأت أ

  .ًتتسع يوما بعد يوم
ًوسأتوقف وقفة خاطفة عند حمورين منها ً:  

  .رورة وضع معجم عريب شامل يليب الباحثني يف هذا العصرض: أحدهما
  .املعجم املدرسي: والثاني

إن وضع معجم عريب شامل يليب حاجة الباحثني ويستجمع شروط املعجم 
لقد آن األوان أن يكون للعربية . احلديث يأيت يف مقدمة ما حيسن أن نسعى إليه
امع وا ملؤسسات اللغوية العلمية، والعلماء معجمها العريب الشامل الذي ينال ثقة ا

  .األعالم، ويوازي يف دقته ومـنزلته والثقة به املعاجم العاملية
ُوليس أمامنا إال التصميم والعزم، وإال تكاتف اجلهود يف خمتلف  ُ
ا، والعمل الدؤوب املتواصل، ال ملل وال سأم، حىت  املؤسسات اللغوية وتعاو

ُّمن الكد واملتابعة، يكمل بعضنا بعضا، ويتم نبلغ هدفنا املرسوم بعد سنوات  ً ّ ّ
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وليس أمامنا إال هذا الطريق ليظهر املعجم العريب . الحق ما بدأ به سابق
احلديث، ويكون املرجع الثقة يئل إليه الباحثون والدارسون ليجدوا بغيتهم دون 

م أصابوا كبد احلقيقة   .عناء، وليطمئنوا متام االطمئنان أ
ثل هذا املعجم سهل علينا أن نشتق منه معجمات خمتلفة وإذا أعددنا م

  .حسب احلاجة

أما عناييت باملعجم املدرسي فرتجع إىل ما الحظته من عزوف كثري من 
طالبنا عن مراجعة املعجم، وهذا نقص كبري نعاين منه، وجيب علينا أن نعمل 

الب يصاحبه ًمجيعا يف مؤسساتنا الرتبوية والتعليمية أن يكون املعجم صديق الط
ًدائما، ويعود إليه كل حني، مما حيبب إليه اللغة، ويغين ثروته من األلفاظ، 
فيصبح أقدر على تأدية مراده من املعاين، كما أن املعجم هو املسعف املساعد 
يف فهم النصوص اليت يقرؤها الطالب فيفسر له ما استعصى عليه من املطالب 

  .اللغوية
م يف املراحل االبتدائية وأملي أن نقدم لطالبنا معا جم تالئم دراسا

على واإلعدادية والثانوية، مث يف املرحلة اجلامعية، وأن نساعدهم وحنضهم 
لرجوع إليها حىت يعتادوا ذلك ويألفوه، فإذا خرجوا إىل احلياة العامة ظل ا

  .املعجم صديقهم وأنيسهم يعودون إليه ويفيدون منه
عجم الشامل واملعجم املدرسي، ليس من مهي أن أحتدث عن صفات امل

فهذا رهن مبا تنتهي إليه الندوة بعد أن تناقش مجيع املوضوعات املطروحة يف 
ا   .حماورها، وتصدر توصيا

ُوإننا لنتطلع إىل ندوتنا ميلؤنا التفاؤل واألمل أن يغين علماؤنا األجلة 
ا إىل الندوة، ومبا يصاحبها من تعليقات  ومناقشات، ُببحوثهم اليت تقدموا 
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ا، والطريقة العملية اليت حيسن أن نتبعها إلنفاذ  الصورة املثلى اليت يقرتحو
  .توصيات الندوة وخططها املرتقبة

والنية أن نبسط التوصيات واخلطط اليت تتطلب املشاركة العربية على 
امع العربية يف الوطن العريب  امع اللغوية العربية توطئة ملشاركة ا احتاد ا

  ملؤسسات العربية العلمية يف هذه املهمة الكبريةوا

*  *  *  

من متام القول أن نرفع أمسى آيات الشكر والثناء إىل السيد الرئيس 
ًبشار األسد رئيس اجلمهورية العربية السورية الذي تفضل برعاية الندوة، إعزازا 

ا   .للعربية املبينة اليت حاطها برعايته وعنايته، وشجع على االهتمام 
مع اجلديد   تاريخ ٣٨رقم (ُومن مآثره الكرمية إصدار قانون ا

مع لنشاط أوسع يف خدمة )م٦/٦/٢٠٠١ ً، فأسدى يدا ال تنسى، وهيأ ا
  .العربية، وطننا الروحي الذي نسكن إليه، ونتشبث به

  أيها احلفل الكرمي
أعود فأشكر لكم تفضلكم باحلضور، وأرجو لندوتنا أن تكلل بالنجاح 

ا مرتكزا أساسيا فيما نتطلع إليه من عناية بالعربية، والتو ًفيق، وأن تكون توصيا ً
  .وحرص على سالمتها وازدهارها



  

٥٣٣  

  عبد الكريم خليفة الدكتور  األستاذكلمة
  رئيس مجمع اللغة العربية األردني
  ممثل الوفود المشاركة في الندوة

  
  سيدي ممثل راعي احلفل

   العلماء األفاضلأيها
  سيدايت وساديت

  .السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته، وبعد
العربية ر أن أنوب عن إخواين وزمالئي، من علماء أمتنا  فإنه لشرف كبي

ن يف هذه الندوة العتيدة، ألقدم واجب التحية واإلجالل للقطر العريب  املشاركي
َّالسوري، قلعة العروبة احلصينة، وللجلة من علمائنا األفذاذ يف جممع اللغة  ِ

فأطيب التحيات وأصدق . العربية بدمشق الفيحاء، قلب العروبة النابض
ا رام للذائدين عن حي مشاعر املودة واالحت اض هذه األمة يف قيمها وعقيد
  .وتراثها ولغتها اخلالدة

فالعربية لغة خالدة، منذ أصبحت لغة الوحي اإلهلي، حتمل رسالة 
م اهلدى والعدل واملساواة لبن . ًي البشر مجيعا، على اختالف ألسنتهم وألوا

وهي لغة عاملية، مل تعد ختص العرب باعتبارهم أمة، بل ختص كل مسلم على 
فهي خالدة خبلود القرآن الكرمي، وهي باقية ما بقي مسلم على .  األرضوجه
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ا لغة العروبة واإلسالم على مدارج التاريخ، وإىل أن يرث اهللا . وجه األرض إ
  .األرض ومن عليها

ًراطوريات، قدميا وحديثا،  حيدثنا التاريخ، أيها السادة، عن أمم وإمب ً
م، بصورة وبأخرى، على األمم استطاع ذوو القوة من األسياد أن يفر ضوا لغا

ي دخلت حتت االحتالل املباشر، أو بقيت يف مناطق النفوذ  املستضعفة، الت
وأنه سرعان ما تزول هذه اللغات أو يعفى على آثارها، بزوال قوى القهر 

  .واالحتالل، واحنسار نفوذها السياسي واالقتصادي والثقايف
اية  القرن العشرين، وبداية القرن الواحد وحنن يف الوقت احلاضر، منذ 

، ومنها عوملة اللغة، ))بالعوملة((والعشرين، نعيش يف أجواء صخب ما يسمى 
ي فرض لغة من بيدهم القوى املالية واالقتصادية واالجتماعية  وهذا يعن

ا املستضعفة، بل وعلى األمم املتقدمة  والثقافية، على مناطق النفوذ بشعو
  .ت أقنعة ما يسمى بالعوملة على اختالف أشكاهلا وأساليبهابصورة وبأخرى حت

ر من املسؤولني يف الوطن العريب وكثري من  وقد انصاع، مع األسف، كثي
املؤسسات التعليمية اخلاصة، هلذا التيار العايت بعوملة اللغة، فقد باتت اللغة 

ة ومراكز اإلجنليزية، تسود عوملة املؤسسات االقتصادية واملالية واإلعالمي
ُّويتم هذا كله يف إطار النواميس والقوانني اليت ... البحوث العلمية واجلامعات

يارها، ومن  ُحتكم العمران البشري، من حيث قيام الدول واإلمرباطوريات وا
حيث انتشار لغات السادة واحنسارها أو حتللها للغات حملية خمتلفة، أو زواهلا 

  .واندثارها، بزوال قوة الدولة
. ًوحنن نعلم يقينا وباملشاهدة، هذا االحنراف اللغوي يف الوطن العريب

فقد باتت اللغة األجنبية، وأخص بالذكر اللغة اإلجنليزية، تدرس منذ الصف 



  

  ٥٣٥  عبد الكرمي خليفةكلمة األستاذ الدكتور  

ًربوية والنفسية، وامتهانا  ًخالفا للنظريات الت!! األول االبتدائي ورمبا قبل ذلك
ر من األحيان إىل تدريس العلوم   كثيوبلغ األمر يف... للغة العربية، اللغة القومية

والرياضيات يف الصفوف االبتدائية، ال سيما يف املدارس اخلاصة، بلغة 
ويف الوقت نفسه تقصى العربية عن لغة التدريس اجلامعي والبحث ... أجنبية

زية حملها يف معظم اجلامعات  العلمي، وإحالل اللغة األجنبية، السيما اإلجنلي
، بل وباستثناء اجلامعات يف القطر العريب السوري، منذ مطلع يف الوطن العريب

  .َالقرن العشرين، وبأخرة القطر السوداين الشقيق
ي تعطي ألمتنا العربية هويتها، وإن  إن اللغة العربية الفصحى، هي الت

ا أو إمهاهلا، هلو انتقاص من ثوابت األمة، وتقويض ألهم دعائم  املساس 
ضتها الع ا و لمية ومشاركتها املبدعة يف بناء احلضارة اإلنسانية يف العصر وحد

  .احلديث
رت منذ  وقد أدركت هذه احلقيقة، دمشق العروبة واإلسالم، فانب

البدايات األوىل من تارخينا اإلسالمي لتعريب دواوين الدولة، وجعل العربية 
ا  ألول مرة يف مسي ا التارخيية، لغة الدولة يف خمتلف مؤسسا املالية ر

ا لغة العقيدة، لغة القرآن الكرمي  واالقتصادية والسياسية، إىل جانب كو
وما فتئت العربية أن أصبحت لغة العلم والفكر . واحلديث النبوي الشريف

  .العلمي يف خمتلف ميادين املعرفة يف مدى قرن من الزمان
ن  يتها، بيَّومرت السنون والقرون، والعربية اخلالدة حتمل عقيدة األمة وهو

ًويف أحلك األوقات وأشدها عداوة للعربية، كانت هذه اللغة . ٍّمد وجزر
ا الت اخلالدة تت ي ال تقهر، يف املساجد وحول حلقات القرآن  راجع إىل حصو

  .الكرمي واحلديث النبوي الشريف



  

لد –  اللغة العربية بدمشقجممعجملة  ٥٣٦  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

رت دمشق، من خالل  ويف أوائل القرن العشرين، عاد للتاريخ دورته، فانب
ي العريب، لتعريب مؤسسات الدولة، وإعادة السيادة للعربية يف جممعها العلم

وطنها، فأصبحت العربية منذ ذلك التاريخ لغة التدريس اجلامعي، وبالتحديد 
  .يف معهد الطب العريب ومعهد احلقوق

معنا العتيد بدمشق قلب األمة  حتية اإلجالل واالعت زاز والتقدير 
تناوبوا يف خدمة العربية، وتأصيل دورها النابض، ولعلمائه األفذاذ الذين 

ضتها العلمية األصيلة، وستبقى العربية اخلالدة  التارخيي يف وحدة أمتنا و
 احلديثة، ولغات ))العوملة((شاخمة، عميقة اجلذور، تنحسر أمامها لغة 

  .راطوريات البائدة اإلمب
  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  
٥٣٧  

  أحمد شفيق الخطيبكلمة األستاذ الدكتور 
   مكتبة لبنان–رئيس دائرة المعاجم 

ُالزمالء األكارم ُّ  

ُأيها السيدات والسادة ُّ  

َحنن الوفود املشاركة يف هذه  َ ِ املنعقدة يف – ندوة املعجم العريب –الندوة ُ ِ
ُ
ُّرحاب جممع اللغة العربية الدمشقي حول موضوع بالغ األمهية للغ ِ ِ ٍ َ ِّ ة العربية ِ

ٍولإلنسان العريب برعاية سامية من سيادة الدكتور بشار األسد رئيس اجلمهورية  ٍ

العربية السورية، يسرنا أن نشيد مبا نعمنا به من كرم الضيافة وما ملسناه من رقة 
َ

ِ ِِّ َ ْ َ ُ َّ ُ َ
ُّاللطف واحملبة وبالغ التأهيل، وأن نتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل مجيع  َ َّ ِ

ًيف جممع اللغة العربية يف دمشق رئاسة وإدارة وعامليِاألهل  َن، الذين أحسنوا  ً
َنظم هذه الندوة  ْ َ ووفروا كامل اإلمكانات لنجاحها–َ ِ

َ
ِ َّ.  

ًجممع اللغة العربية يف دمشق كان واليزال منذ أوائل القرن املاضي رائدا  َ ِ ُ ُْ َّ ُ
َيف جماالت خدمة العربية وتعزيز مسي ِ ِ ِ ا َ   .ر

َْ العربية لن تـنسُالذاكرة ِى جهود الرواد من أمثال مرشد خاطر ومحدي  ُ ِ ُّ َ
ًي، معززة جبهود جممع اللغة العربية  ّاخلياط ومجيل اخلاين وصالح الكواكب َّ مع (ُ ا

ّّالذي تأسس يف العام نفسه، وكان أولئك الرواد من ) ٍالعلمي العريب حينئذ َ ِ ّ
ُبعض أعضائه، تلك اجلهود الت َ َي نشطت ِ ِ خ  رسي ن لت ر العثمانيي  منذ زوال نيَ

ُّابتعاث العربية العلمية متيزت بالقرار الشجاع عام  َّ ِ َ جبعل العربية لغة ١٩١٩ِ ُ
  .ركية التدريس يف معهد الطب يف دمشق الذي قام على أنقاض كلية الطب الت



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٥٣٨  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

ًتعريب الدواوين يف عهد عبد امللك بن مروان، يف دمشق أيضا، وما  ُ
ًيب إدارة الدولة وعملة الدولة، بعد أن كانت فارسية ورومية يعتبِتبعه من تعر ً ْ ِ ْ ره  ُ

ِي ساعدت على منو العربية وانتشارها مؤرخو العربية من األحداث الت ُ.  

ُّولعل قرار الرواد ذاك أواخر احلرب العاملية الثانية سيعتب َ ره مؤرخو العربية  َّ
ِّمستقبال أحد أهم األحداث الت َ ً ُي تسجل ُ َّ ٍ كما كان تعريب الدواوين كمعلم َ َْ َ ُ

  .ٍبارز يف مسار ابتعاث العربية العلمية يف العصر احلاضر

ِوإنه لشرف لنا مجيعا التجنُّد يف دعم مشاريع التعريب الت ُ ً َ ّي تطبقها  َ
ُجامعات دمشق ويعمل يف سبيلها جممع اللغة العربية يف دمشق وسائر جمامع  ُ ُ ُ

ٌضرورة قومية، وضروة علمية، : ًعريب إميانا بأن ذلك هواللغة العربية يف الوطن ال ٌ
ّوأن تنمية اإلنسان العريب وتعريبه علميا وفكريا ال تتم إال . ٌوضروة حضارية ُّ ِ ًِ ًّ ّ َ ِ َ

ِبعضونة العلم وتأصيله باللغة العربية ْ َ.  

ُعشتم وعاشت العربية لغة للعلم، جبهودكم وجهود العلماء يف سائر  ُ ً ُُ ْ َ ُ ِ

ة العربية وجهود املخلصيجمامع اللغ
ُ

  .ُن يف الوطن العريب، واهللا املوفق 
  
  

  ًشكرا لكم



  ٥٣٩  

  )بحوث الندوة(
ِالقواميس فن وعلم ٌّ  

  أحمد شفيق الخطيب. د

  ُقاموس ومعجم: تمهيد

َ سبقت لفظة ))معجم((ُالواقع كلمة  ْ َُ للداللة على معنامها املتعارف ))قاموس((َ َ
َّ مبعىن كتاب حيوي مفردات اللغة أو خمتارات منها، مرتبة حسب نظام معني، – َ ُ ُ ٍُ َ َ ً ّ ٍ ُِ ِ

ِّيشرح معانيها ويبني ُ ََ اُ   . دالال
َ هي أصال من اجلذر عجم))معجم((ُواللفظة  ْ َ َعجم احلرف أو : ُيقال: ً َْ َ

امه بالنـَّقط والشكل ْالكتاب أي أزال إ ّ ِ ْ َ َ َوأعجم الشيء. َ َ َأزال غموضه وأوضح : َ َ
َمدلوله َ.  

ِومن هذه الداللة جاءت تسمية احلروف اهلجائية بـ  ِِ َحروف املعجم((ُ ُ ً نظرا ))ُ
َقط يف كثري منها يزيل التباسهالكون النـَّ ُ ُ ٍ ِومنها أيضا جاءت تسمية الكتاب الذي . ْ ُ َ ً

َيزيل التباس معاين الكلمات وغموضها بـ  ِ ِ َ   .))املعجم((ُ
وإمنا اكتسبت معناها املتعارف، كما . َُ تعين لغويا البحر))قاموس((كلمة 

ُ ْ َ
ِأسلفنا أعاله، أواخر القرن التاسع عشر مع بدايات

َ ََ َ ِ   .ِ عصر النهضة احلديثةَْ
د الدين أيب طاهر حممد بن يعقوب  ُوقصتها تبدأ مع القاموس احمليط  ُّ ِ

وهو معجم لغوي يعد أمشل املعاجم املتوسطة (.    ه٨١٧ – ٧٢٩(روزآبادي  الفي
ُ َ ُّ ُ ٌّ

َروزآبادي نـهج الصحاح، أي بالرتتيب اهلجائي على أواخر  َاحلجم، احتذى فيه الفي ْ َ
ُ وهو يف رأيي ورأي الكثريين الرتتيب األمثل الذي تقتضيه –ت أصول الكلما ُ

ُطبيعة اللغة العربية بسعتها االشتقاقية اليت ال جتارى ِ ِ َِ َ  ))ُالقاموس احمليط((َوقد حظي . ُ



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٠  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

َباهتمام العلماء والدارسني شرحا ودرسا واختصارا ونقدا وتعليقات مبا مل حيظ به  َْ ٍ ً ً ً ً ْ َ
ِ
َ ُ

َأي مؤلف آخر ٍ َّ ُّ.  
َّقد أكثر الدارسون من استخدامه مستعيضني به عن املطوالتف ُ وقد . ُ

ِترجم إىل اللغة الالتينية عام  ًم واعتمده املطران جرمانوس فرحات أساسا ١٦٣٢ُ
َّلمؤلفه  َّم، وشرحه املرتضى الزبيدي ١٧١٨ عام ))باب اإلعراب يف لغة األعراب((ِ َ

 ذي العشرة اموسفي تاج العروس في شرح جواهر الق) ١٧٩٠ - ١٧٣٢(
َّجملدات ُ.  

ًويف بدايات عصر النهضة صدر القاموس احمليط مطبوعا يف اهلند مث يف  ِ

ًوكانت نسخ هذا املعجم تـعد باآلالف قبل صدوره مطبوعا. ١٨٧٢مصر عام  ِ ُّ َ ُ ُ .
ًونقده مطوال أمحد فارس الشدياق  ّ اجلاسوس على ((يف ) م١٨٨٨ - ١٨٠٤(ُ

 فال - ))تصحيح القاموس((يف ) ١٩٣٠ - ١٨٧١( وأمحد تيمور باشا ))القاموس
ِّغرابة أن القى القاموس احمليط املطبوع انتشارا واسعا بني مجاهري املتعلمني كأهم  ِّ ً ِ ًِ ُ ُ

ُمرجع ملعرفة مفردات اللغة ِ ٍ.  
 فقط، وأخذت ))القاموس((ُواختصر االسم من القاموس احمليط إىل كلمة 

َاللفظة تشيع على ألسنة الناس مبعناه ِ ُ َ ْا املتعارف اليوم حىت طغت أو كادت على ُ َ ْ َ َ ُ
َلفظة معجم ُ.  

َوعندما ألف سعيد الشرتوين  َ أثبت فيه املعىن ١٨٩٠ عام ))أقرب املوارد((َّ
َاملولد ُالبحر، والقاموس: القاموس:  فقال- َّ ْ روزآبادي يف اللغة العربية  كتاب الفي: َ

ِلقبه بالقاموس احمليط؛ ويطلقه أهل زماننا
ُ ُِ ُ ُ على كل كتاب يف اللغة، فهو يرادف ََّ ُ ِ ٍ ِّ

ُعندهم كلمة معجم َ َوبلغ من شيوع اللفظة أنك لو تطلب املدخل . َ ُ َّ  يف ))ُمعجم((َ
َّاملوسوعة العربية امليسرة، الصادرة عام  ّ، فلن جتد مقابل اللفظة إال ١٩٥٩َُ َ َ ِ ْ



  الدكتور  أمحد شفيق اخلطيب – ٌّالقواميس فن وعلم

  
  

٥٤١  

وقد أقـر جممع اللغة العربية هذا امل! قاموس: ُ انظر- اإلحالة
َ ُ فهوم يف املعجم ََّ

ِالوسيط يف طبعاته الثالث منذ    : حيث يقول١٩٦٢َ
ُالقاموس البحر العظيم، والقاموس علم على معجم الفي ٌ َ ُ ْ ِّروزآبادي وكل  َ ُ

ُّمعجم لغوي على التوسع ٍّ ِ َُ ٍ ُ.  
م مل  ِوالالفت أن علماء العربية الذين دونوا مفردات اللغة وشرحوها يف مؤلفا ََّ َ ُ

ْيستخدموا هلا  ٍ بل حرصوا على تسميتها بأمساء خمتلفة))معجم((َلفظة َ ِ ُ ََ.  
  :ًبدءا بكتاب 

  .م٧٨٦– للخليل بن أمحد الفراهيدي –ن  العي
  .م٩٣٣ –ُ البن دريد –َمث اجلمهرة 

  .م٩٦١ – للفارايب –وديوان األدب 
ذيب اللغة    .م٩٨١ – لألزهري –و

  .م١٠٠٣ – للجوهري –ِّوالصحاح 
واملجمل واملقاييس 

ُ
  .م١٠٠٤ –ِ البن فارس –
َّواملحكم واملخصص 

ُ ُ
  .م١٠٦٦ – البن سيده –

  .م١١٤٤ –ََّ للزخمشري –وأساس البالغة 
  .م١٢٥٢ – للصاغاين –ُوالعباب 

  .م١٣١١ –  البن منظور–ولسان العرب 
واملصباح املنري 
ُ

  .م١٣٦٨ – للفيومي –
  .م١٤١٥روزآبادي   للفي–والقاموس احمليط 

  م١٧٣٢ – جلرمانوس فرحات – األعراب وباب اإلعراب يف لغة



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٢  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

  .م١٧٩٠ –َّ للزبيدي –وتاج العروس 
  ً:وحديثا

  .١٨٨٣ –ُ لبطرس البستاين –حميط احمليط 
  .١٩١٢_  لسعيد الشرتوين –وأقرب املوارد 

  .١٩٣٠ – لعبد اهللا البستاين –ُوالبستان 
واملنجد 

ُ
  .١٩٤٦ – للويس املعلوف –
ْومنت اللغة    .١٩٥٣ – ألمحد رضا –َ

َ حلسن الكرمي أطال اهللا عمره–واهلادي  َ.  
  . حملمد الباشا أطال اهللا عمره–والكايف 

ُويف املقابل أطلقت لفظة  َْ ُ
ُ

ْ منذ القرن العاشر امليالدي على العديد ))معجم(( َ
َمن املؤلفات غري اللغوية املرتبة على حروف املعجم ُ ِ َّ

ُ
ِ ِ   :مثل. َّ

َْ أليب يـعلى التميم–ُمعجم الصحابة    .يَ
ِومعجمي الصحابة الكبري والصغري    .َ أليب القاسم البغوي–َ

  .ومعاجم الشيوخ
  .١٢٢٩ – لياقوت احلموي –ومعجم البلدان 
  .ُومعجم األدباء
  .ومعجم الشعراء

  .ِومعجم األلقاب وغريها



  الدكتور  أمحد شفيق اخلطيب – ٌّالقواميس فن وعلم

  
  

٥٤٣  

  ً:الحركة المعجمية العربية قديما

ِاحلركة املعجمية العربية بدأت يف منتصف القرن األول ل ّ َ ُ ْ ّ ِأواخر القرن (لهجرة ُ َ
ِوكانت غايتها أساسا تفسري غريب القرآن، وتاليا تفسري غريب ) ِالسابع امليالدي َ ًَ ً ُ

ِاحلديث، والحقا تفسري غريب الشعر ومجع النوادر َ ِّ َ ً.  
ا  َّوالنوادر هنا ليست القصص اليت يـتندر  َُ َ ِ ِ

َ ُ
ِ بل األشياء ذات العالقة –ِ َ ُ ُ

ُاملتصل بعضها ببعض ُ
ِ.  

ْ الشربًمثال ام إىل طرف اخلنصر    :ِّ ِْاملدى من طرف اإل ِ
ََ َ

.  
ْوالفرت ام إىل طرف السبابة    :ِ   .َّاملدى من طرف اإل

ََّمث الرتب ُما بني السبابة والوسطى    :َُّ
ِ َّ.  

َما بني الوسطى والبنصر    :ََوالعتب ِْ ُ.  
ْوالوصم َما بني البنصر واخلنصر    :َ َْ ِْ ِ.  
ٌّهو إمجاال أي    :َوالفوت   .نَ  أي املدى ما بني إصبعي– من ثالثتها ً

ِأو مثال في اإلبل ً:  

ُالسليل ولد الناقة حني تضعه، وهو السقب إن كان ذكرا، والراشح إذا  ِ ًِ ُ ْ َّ َُّ َ ُ
َقوي ومشى، والتلو إذا فطم، واحلوار حىت يـفصل عن أمه والفصيل حني يفصل  َُ ُ ُُ َ ِ ِّ ْ َّ ِ ُ ُ ِّ َ

َعن أمه، واحلق والقعود إذا استح َ ّ ِ َق أن يركب وحيمل عليه، واجلذع إذا بلغ اخلامسة ُ َ َ َ َ ُْ َ ُ َّ
َّمن عمره، والثين يف السادسة من عمره، واألنثى قـلوص، والرباع يف السابعة،  َُ ُ ُِ َّ

ْوالسدس يف الثامنة، والبازل يف التاسعة مث القهب َ ِ َ ٌوإذا أسن فهو العود وهو مجل . ّ َ َ َّ
ِأو بعري يف املراحل اخلمس األ ْ َ ِ ِ

َ ٌ   .خريةَ



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٤  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

ِلكن مع اختالط العرب باألعاجم وغريهم من املسلمني، أخذ القلقون 
ُ َ ِ ْ ِ

ا من أفواه الناس قبل أن يفسدها ذلك االختالط َعلى اللغة جيمعون مفردا ِ ُ َُ
ِ َ.  

ُوقد بدأت عمليات اجلمع والتدوين عن طريق مجع األلفاظ اليت تدور  ِ َْ ْ َ ُ ْ
ٍحول موضوع واحد  ُ فألف بعضهم رسائ–َ   َلَّ

ُيف اإلنسان وما يتصل به، َّ  
ٍيف احليوان من إبل وغنم وخيل وطري، َ ٍ ٍٍ َ  

َويف النبات واملطر والسحاب واللنب والكرم والنَّخل والنَّحل والعسل  ْ ْ َ ّ َِ ِ

ِوالذباب وخصائص البشر ُّ.  
ِمث يف البيئة العربية ومعاملها، مثل جبال العرب ومياه العرب وأسواق العرب  ِ ِ َ ّ َُّ

  .ِلعرب وغريهاِودارات ا
ٍوهو يف الواقع ما سبق للمعجميني قبل العرب من صينيني وأشوريني ويونان  ُ َ ِّ َِّ َ َُ

  .أن قاموا به
ِلكن العرب مع استمرار هذا النـَّهج، بل ومرافقا له، جتاوزوا مرحلة كتب  ُ َ ً ُ ْ َ َّ

َاأللفاظ يف املواضيع، إىل فكرة املعجم الشامل الذي يستغرق اللغة  ُ ِ ِ بكتاب ً بدءا –ِ
ْالعني للخليل بن أمحد الفراهيدي األزدي  ْ الذي مل (مث كتاب اجليم ) ٧٨٦- (َ

ْيكتمل
َأليب عمرو إسحاق الشيباين اهلروي ) ِ َّ َ، اللذين توالت بعدمها )٨٢١- (َ َ

ِاملعجمات على اختالف نسقها ومناهجها ِ
ُ ُ ُ.  

ا بالتشدد يف صفاء ال َوقد متيزت عمليات التدوين منذ بدايا ُّ ِ ُ عربية من َّ
ْحيث الفصاحة والصحة والنَّقاء، فاعتمد اجلامعون أساسني لذلك َ َ ُ ُ ُِّ ُ:  

ِأحدمها زماين حصر التدوين يف ما قيل أو مسع وحفظ من أدب اجلاهلية  َ ِ ُِ َ ُ َ ََ ٌّ ُ
ِوصدر اإلسالم ْ َ.  
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َوثانيهما مكاين حصر اجلمع يف ما نطقت به البدو دون احلضر، بل ما  َ ُ ْ َ ِْ ْ َ َ َ ٌّ َ ُ
ْنطقت به ِ قبائل معينة ظلت يف تقدير اجلامعني بعيدة عن التأثر باألعاجمَ َُّّ ً ٌ َّ ُ ُ

َفلم . ِ
م أهل الشام، وال من عبد قيس  ٍيؤخذ من قضاعة وغسان وإياد لمجاور ْ ِ ِْ َُ َ ُ

ٍ
ّ َ ُ ْ َ

ُملخالطتهم اهلنود، وال من ثقيف وأهل الطائف ملخالطتهم جتار اليمن خمالطي  َ َ ُّ ُ ُ
ِ َ َ

  .األحباش
َّليل رائد املعجمية العربية قد استشهد أحيانا باملولدين َوإن كان اخل ً ْ َ ُ ُ

ِالفصحاء العالمني باللغة، فإن معاصريه، ومن جاؤوا بعده، مل يفعلوا ذلك ُ ّ ِ ُ .
َومل أودع كتايب هذا من كالم (( يقول تهذيب اللغةُصاحب ) م٩٨١ - (فاألزهري  ْ ِ ُ

ًالعرب إال ما صح يل مساعا منهم أو رواية عن  ُ ًَ َ ِّثقة، أو حكاية عن خط ذي ّ َ ً ٍَ ِ

َمعرفة اقرتنت إليها معرفيت َْ َ ٍ((.  
ْالجمهرةُصاحب ) ٩٣٣ - (َُوابن دريد  َْوإمنا أعرناه هذا ((َِ يقول يف فاحتته َ

َاالسم ألنا اختـرنا له اجلمهور  ُ َْ ّ َأي الرفيع السامي والكرمي(َ َّ   .))من كالم العرب) َ
ُيقول إنه مسى م) ١٠٠٣ - (َواجلوهري  َألزم نفسه (( ألنه ِّالصحاحعجمه َّ َ

ُمبا صح عنده، رواية ودراية ومساعا ومشافهة من أصحاب اللغة األصالء ً ً ًَ ً َ ِ ِ ّ َ((.  
ِّوقد نسجت معاجم املتأخرين، حىت أغناها، مثل

ُ ْ َ:  
  ).١٣١١ - ( البن منظور لسان العرب

  ).١٤١٥ - ( للفريوزآبادي ِالقاموس المحيطو
ِعلى نسق معاجم السابقني ) ١٧٩٠ - (يدي ّ ملرتضى الزبتاج العروسو

َمتجاهلة الكثري الكثري من ألفاظ املظاهر احلياتية واحلضارية والعلمية اليت سرت  ِ ِ ِ
َ َ ً ِ ُ

َعلى ألسنة علماء كبار يف الطب والنبات والرياضيات والفلك والتاريخ واجلغرافية ِ ِّ ٍ َ
ِ.  



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٦  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

َوقد علق املستشرق األملاين الشهري أوغست فيشر على  ُ
  :هذه الناحية بقولهّ

ِإن املعجمات اليت صنَّفها العرب مل جتمع كل كلمات اللغة العربية، بل (( َّ ُ َْ ُ َ ُ
  .))َمجعت الفصيح منها فقط

ًإن منتهى الكمال ملعجم عصري هو أن يكون معجما تارخييا ((ُمث يضيف  ًّ ُ ٍُّ ُ َ
ْحيوي كل كلمة تدوولت يف اللغة  َِ ُ ٍ َّ َ إذ إن الكلمات املتداول–ُ ِ ٌة يف لغة ما هلا حقوق ْ ُ ّ ٍ ُ

ٌمتساوية فيها ِلكن املعجمات العربية بعيدة كل البعد عن وجهة النظر هذه. ُ ِ ُ ُ َّ ُ ٌ َ ِ ّ((.  
َأال يفاجئكم مثال أن لفظة اجلرب مبعناها الرياضي اليت أخذ الغرب اسم  ِّ َْ َ ً

ذا املعىن ال يف لسان العرب وال يف القاموس ٍذلك العلم منها غري واردة 
ُ َ

 احمليط ِ
حممد ابن ( للخوارزمي ))اجلرب واملقابلة(( مع أن كتاب –وال حىت يف تاج العروس 

َكان معروفا أواسط القرن التاسع امليالدي، ونقل إىل الالتينية ) ٨٤٩ –موسى 
ُِ ِ ِ ِ َ ً َ

َحواىل القرن احلادي عشر َْ.!  
ُكما إن أساتذة مدرسة الطب يف قصر العيين اليت ظلت تدرس ال ِّ ُ ََّ ْ َ َّطب ِ

َبالعربية قرابة سبعني عاما عربوا لفظة  ََّ ً َ َ ِريتونيوم بلفظة پُ َُوجاءنا مرتمجو . ))ريتونپ((َ
َعصر النهضة باأللفاظ هلب وخلب وهرب، مث اكتشفوا أن املرادف الالتيين  ُ ُْ ْ ِْ ِ

Siphac املعروف يف الغرب طوال عهود تدريس الطب يف كتاب القانون املرتجم َ ُ
ِ ِّ ُ َ

ََُْ لفظ عريب ملتـنن–ِّنية هو الصفاق إىل الالتي ٌّ َ ٌ َ.  
ُلكن ذلك ال يـقلل من حقيقة أن ما أنتجته احلركة املعجمية يف تلك الفرتة  ُ َُ ُ ِّ ُ
ًيشهد بالتفوق العريب املعجمي يف وقت مل يكن مثل هذه األعمال معروفا يف  ُ ْ ٍ ِ

ُ
  .ِالعامل الغريب
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) ِدرهام(ِجبامعة درام ُيقول األستاذ جون هيوود أستاذ الدراسات الشرقية 
املعجمية العربية((الربيطانية يف كتابه 

ُ
((

)١(.  
ٍنشأته كان يهدف إىل تسجيل املادة اللغوية بطريقة   املعجم العريب منذ(( ُ
َّمنظمة ذا خيتلف عن كل املعاجم األوىل لألمم األخرى، اليت كان هدفها . َُ ُوهو  ُ ُ ُ ِّ ُ ُ ِ

ِشرح الكلمات النادرة أو الصعبة ِ ِ َ ْ َ((.  
َلو أن عربيا من القرن اخلامس عشر عرب الزمن ((ُويضيف األستاذ هيوود  َ َ َ َ ًّ َّ

َّإىل بريطانيا يف القرن العشرين، ملا كان يستغرب رؤية معجم أكسفورد يف جملداته  ُ ُ َ َُ
ََاالثين عشر على رفوف املكاتب ِفقد كان لدى العرب يف أواخر العصور . َ ُ ُ َِ

ٌالوسطى معجم هو  ً أصبح امسه علما على املعاجم المحيطالقاموسُ ُ وقبل . َ
ُّانتشار الطباعة كانت نسخ هذا املعجم تعد باآلالف ُ َ ُ ُ َ ُ((.  

ُويتابع األستاذ هيوود  ٌكما كان لدى العرب معجم جامع شامل هو ((ُ ٌ َ
ًلسان العرب، فاق كل ما ألف من معاجم يف أي لغة قبل القرن التاسع عشر دقة  ِ َ َ ِ ٍَُ ِّ َ َ ُِّ َّ ُ ِ

ًمشوالو ُ((.  
  ً:الحركة المعجمية العربية حديثا

ِيرتبط تاريخ املعجم العريب احلديث وتطوره بتاريخ النهضة العربية احلديثة  َِ ُّ ُ ُ ِ

َأوائل القرن التاسع عشر ِ ِ
َ.  

ْوقد كانت أعمال املستشرقني، من أمثال دي سالن الفرنسي وفريتاغ  َ ُ
ُ ْ َ

َوفلوغل وفيشر األملان ودوزي اهلولندي و ُ َ ْلني الربيطاين، وما اتسمت به هذه ُ َ َ ِ

                                                
(١) John Heywood ((Arab Lexicography)) Leiden ١٩٦٠. 

 



لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٥٤٨  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

ُاألعمال من حيث املنهجية العلمية  ُِ ُ َ يف البحث والتحقيق والتدقيق والفهرسة –ُ ِ

ومراجعة األصول وحسن العرض، قدوة حسنة للرواد من املعجميني العرب 
ُ ُّّ ًْ َ ً ُ ُ ُ

ُاملجددين أمثال بطرس البستاين وسعيد الشرتوين وأمحد فارس الشدياق و ِّ َ ُ
لويس 

املعلوف، واملحافظني أمثال ناصيف اليازجي ومحزة فـتح اهللا وعبد اهللا املبارك
ُ َُ َْ ََْ.  

ُلقد خدمت مدرستا املجددين واملحافظني، كلتامها، املعجم العريب بطرقها  ِ َّ َ َ ُْ ُ ُُ ِّ ْ َ
ِاخلاصة ووسائلها ِفكان من فضل املحافظني طبع أو تشجيع طبع املعاجم العربية . َّ ِ ْ ُْ َُ ُ ْ َ َ

  :َفصدر من هذه املعاجم. لقدميةا
ُ، وأساس البالغة ١٨٧٢، والقاموس احمليط ١٨٧٠ُخمتار الصحاح 

  .١٨٨٩ُ، وتاج العروس ١٨٨٢
ٍفيما عمد املجددون إىل حتديث املعاجم القدمية وترتيبها يف تآليف جديدة  َ َ ِّ َ ُ َ َ َ

َى مع املفهوم احلضاري العصري  تتماش ّ َ
  : فكان لنا–

  ،١٨٧٠ وقطره ١٨٦٩ُحميط احمليط 
  .١٨٩٣ُ، وأقرب املوارد ١٨٨١واجلاسوس على القاموس 

ُوتالها يف القرن العشرين معاجم عدة نذكر منها َُّ ِ َ:  
َاملنجد والبستان ومنت اللغة والرائد والقاموس اجلديد واملعجم العريب  َ ُ ُ

  .َ، واملعجم الوسيط والوجيز والكايف واهلادي وسواها)الروس(احلديث 
ولعل امل
ُ َّ ٍعجم العريب احلديث يتمثل خيـر متثيل بثالثة من هذه املعاجمَ ٍ َ ََْ ُ َّ َ َّ  

  .َحميط احمليط، واملنجد، والوسيط
ًوثالثـتها تعتمد الرتتيب األلفبائي باعتبار أوائل األلفاظ، فثوانيها جمردة َ ِ َّ َ ُ ِ َُ - 

ُّكما فعل الزخمشري والفيومي ويتميز حميط احمليط بإضافته ثروة من امل. َ
ُ ً ِ فردات ُ

ََّوالتعابري املعاصرة والدارجة واملولدة اليت أمهلها جامعو املعاجم العربية، كما ضمنه  َ ُ
َ َّ ِ
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ا ثقافة املعلم  ِّالكثري من الفوائد والشوارد واصطالحات العلوم والفنون اليت وفر ُ ْ َّ َ ِ ِ َ
بطرس املوسوعية

َ ُ.  
ُاملنجد اهتم بالرتتيب والشكل واإلخراج حبيث تبدو ف َّ َّ َ ُ

ُيه تقنيات املعاجم  ّ ِْ

َالغربية احلديثة من تقسيمات وصور ولوحات ومالحق ٍ ٍَ ُ ِ ِّ.  
ال أللفاظ احلضارة ١٩٦٠ويف العام  ِ صدر املعجم الوسيط فاسحا ا َ ً ُ َ

َيف احلياة العامة واملصطلحات يف خمتلف العلوم معززا بسلطة جممع اللغة العربية  ِ
ُ ً ََّ ُ ُ

ِ

ِيف القاهرة وبنجاح متفاوت ُ ٍ ِ الدرجات يف جماراة املعاجم اجلديدة من حيث َ ُ ِ

ِترتيب عناصر املادة اللغوية واالستعانة بالرسوم والصور التوضيحية ُّ ُ ِ ِ ِ ُ.  
ًوأعترب من أهم ميزات الوسيط أنه مع التزامه الرتتيب األلفبائي تبعا ألصول  َّ ِ ِ

َ ُ
ِ

َ
ِ ََ ِ

ُالكلمات فإنه أدرج الكثري من األلفاظ اليت قد يشكل جت
ِ ُ َ ا َ ُريدها من الزوائد وإعاد ُ

ُإىل جذرها األصلي حسب نطقها  َ ّ ً حمالة إىل مادة اجلذر، مثال –َ ْ َ ً ُِ ترد يف َمحارةُ

ًباب امليم حمالة إىل  ً ترد يف باب الثاء حمالة إىل َوثقة، َحورُ ُ ً حمالة إىل ميناء، وَوثقِ
  .ََونى

ً حمالة ِسنةِولو أنه توسع يف هذا النطاق مثل إيراد  َوسنإىل ُ ً حمالة اتجاه، وَ
ِ لتذليل صعوبة البحث عن األلفاظ املشكلة – َسوف إىل مسافة، وَوجهإىل 

ُ َ
َالتصريف مبدى أقدر أنه ما كان ليزيد على عشرة يف املئة من حجمه، لقطع  َ ِ ِِ ٍ َ َ َ ًِ ِّ َُ

ِالطريق على الفصميني املنادين بالرتتيب النُّطقي مدرجني مزيدات الكلمة َ َُ ْ ِ
ُ ِِّ ْ َ ً مشتتة َ ََّ ُ

ِعن جذرها مضحني بالرتابط اللغوي العضوي الذي هو سر مجال العربية وسحرها  ِ ُِّ ُ ُ ُ َِّ َ ْ
َّوبالغتها حبجة التبسيط والتيسري ُ ِ َ.  
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ّالقواميس علم وفن َ ٌ ِ ُ:  
ا تستحوذين  ُمشكليت مع القواميس أ ِ ْ َ ْ َ فالقواميس . َ هكذا تقول زوجيت–ُ

ِهي شغلي الشاغل ليس كمادة
َ ُ

ِ
َ
ِ ً عمل فقط بل كهواية أيضا ُ ٍ ِ ِّ كمادة قراءة فيها –ٍ

ًومنها وعنها، للفائدة أحيانا وللتسلية أحيانا ًِ َْ ُومن هذا املنطلق أريد أن أشرككم . ِ َ ُ
ٌالقواميس علم وفن((معي يف بعض التعليقات عن موضوع  َ ٍ أو باألحرى على نواح ))ٌ

َِعلمية وتقنية الفتة يف بـعض، بل معظم، ق ُ َْ ِْ   .ِواميسنا املعروفةٍّ
َّقرأت يف ما قرأت مقولة ألحدهم مفادها أن املعجم العريب احلديث  َ ُ ُ ًَ ُ– 

ٌجذوره وجذعه وساقه وأغصانه وفروعه والكثري جدا من أوراقه وزهره عتيق قدمي؛  ِ ً َّ َ َ ََ ْ ِ َ
ُّوأن جو البادية واملضارب يفوح منه عند تصفحه َ ُ َّولعل يف هذا شيئا من الصحة. َّ ِّ ً َّ َ 

ِيزيد أو يقل تبعا للمعجم موضوع البحث ً ُّ ِ ْ ُ.  
ُواحتفظت بالكثري من الشروح ((، )٢(يقول صاحب أحد املعاجم احلديثة

ُفلم أر حرجا يف إثبات ما أثبتته املعاجم : املتعارف عليها يف املعاجم املختلفة ُ َْ ِ ً َ َ
ْالقدمية وما نقلته عنها معاجم القرن التاسع عشر وتابعتها  َْ َ َُ َ ِ ُ ُعليه املعاجم يف القرن َ

  .))العشرين
ًوحنن طبعا ال نرى ضريا يف ذلك  ْ َ  شرط أن يعرض علينا حمررو املعجم –ً

ُ ِّ ُ َ َ َ
ِاملادة، يف كل سطر منها، مبفهومها العصري والعلمي اجلديدين ِِّ َ ٍِّْ َ ُ كما يقول . َ

َاألستاذ فيليب غوف حمرر معجم وبسرت الدويل الثالث ْ ات ُفال يعطونا املساف. ِ
ًبالفراسخ؛ مثال  ِ َ:  

                                                
  .صاحب الرائد األستاذ جربان مسعود) ٢(



  الدكتور  أمحد شفيق اخلطيب – ٌّالقواميس فن وعلم

  
  

٥٥١  

ِقرية الزبداني على خمسة فراسخ ر دمشق األعظم، خيرج من ): َبردى( ّ
َ واد يقع بين مكة والمدينة، على ):َْبدر(ِمن دمشق؛ أو  ً فرسخا من ٢٨ٍ

  .المدينة
ًوال يضبطون لنا الكلمات بالعبارة مثال َالبـرداء: (ُ ُككرماء) ُ َّالحمى : َ

َ أو ملغم، –الباردة  ْ َوزان معجمُ ْ ُ ٍّمزيج فلز بالزئبق: ِ ِ ُ.  
َوحبيث ال تتسم تلك الشروح والتعريفات بالزعم واألوهام وبقايا األساطري  َّ ُ ُ َّ
ٍاليت إن كان هلا ما يربرها عند اخلليل واألصمعي وأيب زيد األنصاري قبل ألف عام  ِ ٍ ِ ُِّ ُ

ِّأو يزيد، فليس هلا ما يربرها اليوم ُ ُ.  
ُ من حيث علمية الوضع، وعلمية –ثلة التالية ِالحظوا يا ساديت األم َُّ ّ

  :ٍالتحرير يف حماولة تعديلها يف طبعات تالية
َيف تعريف الكوكب زحل، يف الطبعة األوىل للمعجم الوسيط قيل ُزحل : ُ َ ُ

ُأعظم الكواكب السيارة وأبعدها يف النظام الشمسي ِ ّ ِ
ُ.  

َهذا التعريف فقد مقوماته منذ قرنني وعقد َْ َ َ ُ ِ ِّ ُ َِْين من السنني باكتشاف وليم ّ ِ ِّ
ًهرشل الكوكب أورانوس سابع الكواكب التسعة املعروفة حاليا ِّ َ َ

ِ ْ
وقد انتقل هذا . ِ

ِالتعريف من هذه الطبعة إىل بعض املعاجم اجلديدة كالرائد واملعجم العريب احلديث 

واملعجم الوجيز) الروس(
ُ

.  
َمث يف الطبعة الثانية من املعجم الوسيط حذف ُ َ جزء من التعريف، واكتفى ُّ ٌ ُ

ُاملعجم بالقول َ ُ
ّزحل أبعد الكواكب السيارة يف النظام الشمسي؛ ويف األساطري :  ُ ُ َ ُ

  .ُاإلغريقية كبري اآلهلة
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ويف الطبعة الثالثة جاءنا الوسيط بتعريف يتجاوز العرف املعجمي إىل 
ُ َ ُ َُ ٍَ َ

َزحل : ُالعرف املوسوعي يقول فيه موعة الشمسية ثاين ) َيف علم الفلك(ُ كواكب ا
ٍحجما بعد املشرتي وسادسها بعدا عن الشمس، يـنفرد بثالث حلقات من  َِ ُِ َْ ُ ًَ ُ ِ ُ َ ْ ً ْ
َُاألجرام الصغرية تدور حول خط استوائه، أشدها ملعانا احللقة الوسطى؛ وله عشرة  َ ُ ُ ً ُّ َ ِّ َ ُ

َأقمار تدور حوله خارج تلك احللقات، وعرفه القدماء وظلوا حيسبون َُّ ُ َ َ َه أبعد ٍ
ِالكواكب السيارة عن األرض حىت اكتشف أورانوس َرب الغرس : ويف األساطري. ُ ُّ

ُواحلصاد عند الرومان، ويقابله يف األساطري اإلغريقية كرونوس ُّ ويف كيمياء . َ
َّالقدماء، يقابل، من املعادن، الرصاص ُ َوعند املنجمني يقابل النَّحس والشؤم . ُ َ ْ ُ ُ ِّ َ

  .َوالكآبة واالنقباض
َوسأعود إىل موضوع التعريفات املوسوعية الحقا ألتابع هنا موضوع علمية  ُ ً ِ

  .الوضع وعلمية التحرير
َّويف الطبعة األوىل من املعجم الوسيط قيل يف تعريف الزبابة

ُ
ُجنس حيوان : 

ُمن احلشريات، وهي يف قد الفأرة، تكثر يف أوربا الشمالية َِّ َ.  
يف الطبعة الثانية والثالثة، امل
ُ

َراجعون مل تعجبـهم لفظة  ُ :  فقالواِّالحشرياتْ
ِوهو خطأ بيولوجي واضح. ُ يكثر يف أوربا الشماليةَالحشراتٌجنس من  ٌّ ُفالزبابة . ٌ

ُيف الواقع حيوان لبون  ّمن الثدييات(ٌ ِ، من آكالت احلشرات)ِ وهذا ما كان عناه . ِ
ِالتعريف يف الطبعة األوىل بقوله من  ّاحلشريات((ُ ًيس خطأوهو ل. ))َ ُاخلطأ هو ما ! َ َ

  .َََورد يف حماولة التصحيح يف الطبعتني الثانية والثالثة
ِيف حميط احمليط وغريه من املعاجم يـعرف السمندل بأنه طائر باهلند ال  ْ ََّ ُ ََُّ َ

ِ

َويزيد الوسيط على هذا التعريف . ُحيرتق بالنار ُ   .))فيما زعموا((َ
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َلقمل دويبة تتولد من الوسخ والعرق ا:  يقول حميط احمليط))َقمل((ويف مادة  َّ ُ َّ َ ٌ ُ ُ َ
َيف بدن اإلنسان إذا عاله ثوب أو شعر ٌ َ.  

ْوالوسيط ال خيتلف يف تعريفه كثريا إذ يقول  ً ُ ِ ٌالقملة حشرة تتولد على ((ُ ُ
َالبدن عند دفعه العفونة إىل اخلارج ُ ِِ ْ َ ُّوكال التعريفني يعود بنا إىل نظرية التولد . ))َ ِّ ِ َ

َ وعلم ما قبل abiogenesis ِّالتلقائي ْ   .استريپِْ
مع ڤيف برو ٌات املعجم الكبري الذي يعرض علينا أجزاء منه يف مؤمترات ا ُ ُ
َوحيق بلد باليمن(( حيقُِيرد يف مادة  ٌ ٌوقيل جبل حميط بالدنيا... َْ َ وجبل – مث يليه ))َ

ا: قال أبو عبيدة: َْاحليق  أي قد أحاط ُجبل قاف احلائق بالدنيا الذي قد حاق 
  .))ا

َوهذا كالم إن جاز يف أيام أيب عبيدة فال جمال لتكراره اليوم يف معجمنا  َ َ َ ٌ
ّ معجم العقود التوايل اليت نأمل أال تطول–املستقبلي  ُ ُ!  

ُأحيانا عدم الدقة يف األداء، سببه عدم الدقة يف الرتمجة ُُ َ ِ ِّ ًمثال يف مادة . ً
ُالسيف نوع من األسلحة : طبعاته الثالث يقول املعجم الوسيط يف ))السيف((

ٌمعروف، والسيف مسكة على هيئة السيف ُ َ.  
َمسكة السيف ترمجة عن  َّswordfish . ِلكن تعريف هذا املدخل يف مراجعه َ

ً مثال يقول ما Oxfordفمعجم .  ال بالشرح وال بالصورة–العلمية ال يقول بذلك 
ِهي مسكة حبرية كبرية ذات منقا: ُترمجته ُ ٌ ِّر كالسيف ناتج عن استطالة عظام الفك ٌ َ ِ ِ ٍ ِ ّ ٍ

ِّالعلوي؛ ويورد صورة تـوضح ذلك بالتمام والكمال َُ ً ْفالسمكة ليست على هيئة . ُْ َ َّ
ِ ترمجة حرفية لـ –َّالسيف  ًswordfish –إمنا هي ذات منقار على هيئة السيف َّ ٍ ِ ُ.  
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 يقول املعجم الوسيط))رهب((يف مادة 
ُ

يف ) ِحتجازُرهاب اال(ُّالرهاب : 
ِالطب الباطين، هو خوف مرضي من الوجود يف منـزل أو مكان منعزل بني أربعة  ٍ ٍِ َ َُ ٌ ِّ

  .جدران
ِّهلع مرضي من شيء معني ليس مما : phobiaُّوالواقع أن الرهاب هو  ٍ َّ َ ُ

ٍ ٌ َ
ًيسبب اخلوف عادة َ َِّ ََُّأما رهاب االحتجاز املعرف هنا فهو . ُ ُclaustrophobia .

ُّوموضوع الر ِّهاب هو من اختصاص الطب النفسي ُ ِّ ِpsychiatry وليس من 
ِّاختصاص الطب الباطين  ِّinternal medicine.  

ُالزجاجة هي القطعة من الزجاج، وهي :  يقول الوسيط))َزجج((يف مادة  ُّ
ا بعض :  يف علم الطبيعةزجاجة الساعة ا أو يوضع  قطعة مستديرة مقعرة يوزن 
  .املواد الكيماوية

 Watchglass –م زجاجة الساعة هي غطاء الساعة الزجاجي نع

transparent cover for the face of a watch  – : َغطاء شفاف حيمي وجه
ًلكن التعريف املعين هنا هو معىن آخر . الساعة َّ َ

 A small: ُّ نصه باإلنكليزية هو–

circular flat-bottomed dish of thick glass with shallow depression used in 
 biology (as for staining, culturing & various phases of microtechnic).  

 watch مبعىن مراقبة، وليس من watch من  watchglassفاملفروض هنا هو 
  .مبعىن ساعة

ٍوإذا شئت االستطراد يف سياق عدم الدقة يف الرتمجة كسبب لعدم الدقة يف  َ ِ ُ
ً عريب مثال، فإن األمثلة تصدمين دوما –نائية اللغة إنكليزي األداء يف املعاجم الث ُ ِ ْ َ ً

ٍَّحبكم عملي وقراءايت يف معاجم تضع مصطلحات عربية ملصطلحات أجنبية  ً ٍ ُ َ َ ْ ُ
َّمعربة ٍاختار بعضها من معجم علمي موسوعي ضخم صدر يف أربعة أجزاء . ُ

  .أواخر القرن املاضي
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َمثال يف شرح مفهوم  ًsmoothingطلح  يف مصinductive filterٌمرشح :  قيل ِّ َُ
ّلصقل التيار املستمر  ِ ْ َ يف هذا السياق تعين هنا تسليس أي smoothing فيما –َ
ُتقليل االرجتاج والرتجح ّ.  

ٌانصهار (( قيل controlled fusion يف مصطلح fusionويف شرح مفهوم 
  .))ٌمضبوط

َّوهو يف هذا السياق النووي اندماج متحكم فيه َ ُ ٌ
ِ وشتان ما بني انصهار .ِ ّ

  .واندماج
ُ يقول املعجم investment casting  يف مصطلح investmentويف مفهوم  ُ

ّصب استثماري((ّإياه  ُفيما هذا النوع من الصب هو صب إحداقي أو كسوي . ))َ ٌّ ّ
ٍيصب فيه القالب مشعا، ويكسى النموذج الشمعي بطبقة من الطني صامدة  ٍ ُ ًُ ُ َ ُّ َ

َ يفرغ الشمع املصهور، ويصب املعدن الفلزي مكانهَُّللحرارة، مث ُ ُِّ ِ ُ ُّ ُ ُ واللفظ الفرنسي . َ
cir perdueهلذا املفهوم مؤنكلز َ ْ.  

 بل حيمل املعىن ))استثمار(( هنا ال حيمل املعىن املايل investmentلفظ 
ِالكسوي أو اإلحداقي أو التغليفي ْ ُ.  

ُيف احلساب البسيط يورد الوسيط يف طبعاته الث َ ًّالث خطأ رياضيا حيث ُ ً
  :يقول يف تعريف اجلذر
ِالعدد الذي يضرب يف نـفسه أو يف إحدى ): يف احلساب(َجذر العدد  َْ َ ُ ُ
  –َمخسة : ْعشرة؛ وجذر مخسة وعشرين: ْفجذر مئة. ُقواه فينتج ذلك العدد

ًوجذر مخسة مرفوعا إىل ((لكن املعجم يضيف . إىل هنا ما قيل صحيح ٍ َ
  .)) ومخسة وعشرونمئة: ّقوته الثانية
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    )٥( ٢=٥فقطًوالصواب أن جذر مخسة مرفوعا إىل قوته الثانية هو مخسة 
  :ويف الفيزياء تقرأ يف معامجنا

ا صاحبها غريه،: اجلاذبية َاحلالة اليت جيذب  ُ ُ ِ َْ  
َْقـوة جتاذب األجسام عند دلكها وفـركها: واملغنطيسية ُِ َ َُّ.  

َيعين إذا دلكت الزجاج باحلرير، أو  ْ َّمشع اخلتم بالصوف، يـفرتض أن يتولد َ َ ُْ
ِلديك مغنطيسية ِواملعروف أن ما يتولد لدينا هو كهربائية ساكنة موجبة يف احلالة . َ ِ ٌ َ ّ

  .ِاألوىل، وسالبة يف احلالة الثانية
َأما لتوليد مغنطيسية، فالشرط هو دلك مادة قابلة للمغنطة كاحلديد،  َُْ َ

ٍ ُ َْ َّ ِ ّ
ٍاأللومنيوم مثال، بأحد قطيب مغنطيس قويوليس الذهب أو النحاس أو  ِ ُ َ ً.  

َوإن شئتم أمثلة أخرى، ومن معجم أحدث عهدا من الوسيط، فقد قرأت ً َ ٍ ُ ً:  
ِمتوجات مغنطيسية تعني على رؤية األشياء): النور(الضوء  ُ ٌ ّ.  

ُداء يصيب اجلمال فتعرج منه: ُوالكساح َ
ِ ُ ٌ.  

بائية مغنطيسية ليس  كهر–ّوالضوء كما هو معروف متوجات كهرمغنطيسية 
magnetic بل electromagnetic . َوتعرفون أيضا أن أطفاال كثريين يف بيئاتنا الفقرية ِ ً ً

ُيشكون من الكساح َُ.  
ًالقواميس علم، وهي تقانة وفن أيضا ٌ َ ٌ ِ ٌ ِ ُ:  

ُمن بسائط التقانة املـعجمية، أن املعجم حني يعاجل مدخال ال يغفل 
ِ ُ َ ُ ًُ ُ َ

ِمثيالته أو مكمالت ِِّ   .َه أو نظائرهُ
مثال املنجد يف مادة 

ُ ٍّ يورد مصطلح األجوف كتصنيف صريف ))َجوف((ً َ َ ُ
َللفعل يف مدخل مستقل يعرفه بقوله ِّ ُ ُ ٍَ ٍِ:  
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ًّاألجوف من األفعال هو الذي عيـنه حرف علة؛ ويكون واويا مثل  ِّ ُ ُُ ، ))قال((َْ
  .ًأو يائيا مثل باع

ً ذكرا للمثا))مثل((ُلكنك ال جتد يف مادة  ِّل الذي فاؤه حرف علة، وال يف ِ ُ َ
ِ ذكرا للناقص الذي المه حرف علة؛ ومها التصنيفان النظريان ))نقص((مادة  ِّ ُ ُ ِ ً ِ

ِّاملكمالن ُ
.  

ُيف املعجم الوسيط جتد مدخال للكوكب أورانوس يعرفه بأنه أحد كواكب  ُِّ ُ ًَ ُ
موعة الشمسية التسعة؛ وهو أول كوكب اكتشف يف العصر ا َا ِ ُِ ٍ ُ ّ ِّ ُحلديث يدور ّ

ٍحول الشمس مرة كل أربع ومثانني سنة َّ ِْلكنَّه يف طبعاته الثالث يـغفل نبتون . ًّ ُ
ِ ْ ُ

موعة–ُوبلوتو  َ الكوكبني الثامن والتاسع يف تلك ا ِ ِ
َ َ.  

ِ يورد كل املفاهيم للفظة سالب ))َسلب((وهو يف مادة  َِْ ِ َّ ِ ِّ اللغوي منها –ُ ُّ

ِّوالرياضي والكيماوي يف جماال ِت التصوير الفوتوغرايف، والفيزيائي يف جمال ِّ َ
ِالشحنات الكهربائية، والبيولوجي يف تصنيف البكرتيا ْ َ ِّ.  

 ال جتد مقابل املدخل ))َوجب((لكن يف مادة 
َ َ ِموجب((ُ ِ سوى أن املوجب ))ُ َّ

َّهو أحد أمساء املحرم  ُ ِشهر حمرم أول الشهور العربية(ُ َّ ُ   .يف اجلاهلية) ِ
املعجم العريب

ُ
: َ املفهوم الرياضي))جيب((ُيورد يف مادة ) الروس( احلديث 
َاجليب وجيب التمام؛ ويف مادة    .ِ القاطع وقاطع التمام))قطع((َْ

َّلكنه يف باب الظاء يـغفل الظل وظل التمام، ومها كما يعلم العارفون على  ِ ّ ِّ ُ
ِْ ُ

ِقدر مكافئ من األمهية يف علم املثلثات ٍ ُ ٍ ْ َ.  
ُواملعجم نفسه ي ُ ُ

ورد من الكواكب عطارد والزهرة واألرض واملريخ واملشرتي 
ُ ِّ ََ ُّ َ ُ

ِوزحل؛ ويغفل أورانوس ونبتون وبلوتو ُ َ ِولعله يف هذا التعريف يتناغم مع تعريفه . ُ َ ُ َ ّ
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َزحل((ِالعلمي للكوكب   املنقول عن الطبعة األوىل للوسيط – ))ُ
َ

َِ كأعظم –
ِالسيارات وأبعدها يف النظام الشمسي َّ.  

ِّبسائط التقانة املعجمية أن يـلتزم القاموس شكال واحدا للفظ الذي ومن  ً ً َ ُ َ ََْ ّ ُ
ِ ِّ

ٌيعاجله كمدخل أو كلفظة يف مادة الشرح، باعتبار أن القاموس هو مرجع يف  ِ َ ُ َُ
ِ ٍ ٍ َ

املبىن، كما يف املعىن
َ َْ

ًلكن هذا ال جنده مطبقا دائما يف معامجنا.  ً ََّ ُ ُ ِ َّ.  
ِىل والثانية والثالثة يورد تلفون وتلفزيون دون ياء ًمثال الوسيط يف طبعاته األو ِ

َبعد الالم يف موقعهما كمدخلني ِ َلكنه يورد تليفون بالياء يف شرح . ُ ، هاتفِ
  .َوتليفزيون بالياء يف شرح هوائي

ًكذلك جند يف طبعات الوسيط الثالث أيضا ِ:  
  ح اهلمزة، أبريل يف موقعه كمدخل بفت
ِلكن إبريل بكسر اهلمزة يف   . شرح املدخل نيسانَ

ُوكذلك أكسيجني يف موقعه، ويف شرح أكسيد وإدرجني وايدروجي ْ َ َ ن،  ُ
ٍ فيما جتده بياء واحدة –َبياءين    .))املاء((يف شرح مدخل ) أكسجني(ِ

ُومثل هذا جتده يف الكثري من معامجنا ُ
ِ.  

ِوال يزعجين يف الواقع جمرد االختالف يف الكتابة إن كان تلفزيون  َِ ُ َُّ ُ أو ُ
ن يف باب األلف  تليفزيون أو تيليفيزيون، وال فسيولوجيا وفيزيولوجيا، وال إدروجي

َوهدروجني يف باب اهلاء، وال غلفانومرت يف باب الغني وكلفانومرت يف باب 
َّالكاف، الذي يغيظين أن أجد كال الشكلني يف موقعيهما الرتتيب َْ َ َُ ِ ي من املعجم  ُ

َمشروحني ومعرفـني بتعر ْ َََّ ُ ُيفني متباينني، وكأنك تقرأ يف معجمني خمتلفنيَ َ ُ ُُ َ َ!  
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ُمثال يف املـعجم العريب احلديث  :  غلفانومرت–تقرأ يف باب الغني ) الروس(ً
ٍآلة لقياس شدة التيارات الكهربائية اخلفيفة عن طريق مالحظة إبرة ممغنطة أو إطار  ْ َُ ٍ ِ ُ ِ

ِموصل متحرك موضوع بني ذراعي مغنطيس ٍ ٍ ِّ ُ ُ.  
ِمقياس القوة الكهربائية أي شدة : َ كلفانومرت تقرأ–ب الكاف تقرأ ويف با َّ ِ ُ

  !ّالتيار
َغاز ال طعم له وال لون : ٍويف معجم آخر تقرأ يف باب األلف اإلدروجني َ ٌ

ّوال رائحة يتحد مع األكسجني فيتكون املاء، ويف باب اهلاء، اهلدروجني ُ ِ ٌغاز : َّ
ِشديد االحرتاق عادم اللون والطعم َّ ُ  والرائحة يوجد يف املاء ويف مجيع املواد ِ

َّالعضوية، وزنه الذري  ُ ِ ْ ُ١.٠٠٨.  
ًأو قد تقرأ يف باب الفاء نـفسه مثال  ِ ِعلم يبحث عن : ِّ بالسني))ِفسيولوجيا((َْ

ِظواهر احلياة يف األجسام احلية أي وظائف أعضائها، و ُعلم :  بالزاي))فيزيولوجيا((ّ
  .لنباتوظائف األعضاء يف احليوان وا

ِوهذا كان ميكن تالفيه مبجرد إحالة شرح أحد الشكلني إىل شرح الشكل  َِ ََ ْ َّ ُ ُ
َُومثل هذه اإلحاالت حيث لزوميتها هي من التقانات املـعجمية املـتعارفة. اآلخر ُ.  

ُّومن بسائط التقنيات املـعجمية كفن، التمييز يف املعاجلة بني ما يصح يف  ِ َ ُُ ُ ّ َ َّ
ٍموسوعة أو معجم  ُ ّمتخصص، وبني ما هو مناسب يف معجم لغويٍَ َُ ٍ ُ ُ ٌُ ِ ِّ ْورغم عدم . َ ُ

َوجود ضوابط لتحديد ذلك، فإن احلس السليـم         َّ َّ ِ َ ُ)common sense 
ٌ، أو ما يسمونه احلصافة الفطرية، كفيلة، على ما أعتقد، بتحديد )باإلنكليزية َ ُُّ َ

  .ذلك
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ُديث بل أحبذه، وال أنا ال أعرتض على الطابع املوسوعي للمعجم احل َِّ ُ
ِفاملصطلحات يف خمتلف ضروب . ًأفرتض أبدا أن يقتصر املعجم على املادة اللغوية

ٌاملعرفة هي جزء مهم من اللغة ُويف شرحها بيسر وإجياز خدمة للباحث قد تغنيه . ُ ٌ ِ ُ
َّعن املراجع املطولة ُ

.  
َّالطابع املوسوعي هو من أساسيات التقانة املعجمية اليوم ِّ ُ  لكن باحلدود – َ

ِاملعقولة اليت تفرتضها احلصافة الفطرية ُ.  
َقارن مثال بني ما يقوله الوسيط يف شرح مادة احلديد  ُ ً ْ–   

َّعنصر فلزي جيذبه املغناطيس، يصدأ، ومن صوره احلديد الزهر، ): احلديد( ُ َُ َ ُ
ِ ٌّ ِّ ِ ٌ ُ

ُّواملطاوع، والصلب  ُحدائد؛ وبني ما يقوله القاموس نفسه يف) ج(ُ ُ َ شرح مادة ُ
  –الرصاص 
ُعنصر فلزي لني، وزنه الذري ): الرصاص( ِّ ِّ ِ ُ، وعدده الذري ٢٠٧.٢١ٌ َ٨٢ ،
ُ، أو أن يقال وزنه ٣سم/ ُوالصواب أن يضاف إىل العدد غم (١١.٣٤وكثافته  ُ

ُ، ويـنصهر عند ) النوعي ال كثافته ِ َ  مع مالحظة غياب إشارة الدرجة وأن - م٣٢٧َْ
ا مستخدمة فيه) موزالر(م ليست من املختصرات  ٌاليت يذكر املعجم أ َ ُ ُ

.  
، مع تعريف ددتًأو أن تقرأ يف معجم حديث، كالكايف، مدخال مثل 

ُامسه العلمي ديكلورو ديفينيل تـريكلوريتات؛ وهو مادة سامة شائعة : يقول ّ َْ ْ َْ َ ُ
ُاالستعمال الزراعي واملنـزيل للقضاء على احلشرات، اكتشفه العامل السويسري م َ َ

َولر ِّ
  .١٩٣٣سنة 

ُعلما أن هذا التعريف مرفوض اليوم؛ فاستخدام  َ ّ ً ًّ حمظور دولياددتِ َ ٌ ومن . َ
ٍاملشاكل القائمة حاليا مشكلة التخلص من آالف األطنان من هذه املادة بشكل  ُّ ُ ُ ًّ ِ

ًال يضر بالبيئة بشريا وحيوانيا، حاضرا ومستقبال ُُّ َ ًُ ِ ًِ ًّ َ ّ َ.  
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ُات مبـرر حصايف، لكان ينبغي إدراج ما هو ُمث لو يكون ملثل هذه املختصر َ ٌُ َِّ
ًأشهر وأهم كثريا  ُّ ِ مثل ر ن أ، د ن أ، يت إن يت، وإتش آي يف، ومئات غريها–ُ ٍ .

َالواقع، هنالك قواميس خاصة لمثل هذه املختصرات ُ
ِ ٌ ُ!  

ِكذلك ال أجد مبـررا ألن يتطرق املعجم اللغوي إىل جماالت ال خيطر ببال ُ ُ
ِ ٍ ُّ

ُ َ ََّ ً َُِّ ُ ِ 
ُأي مراجع طلبها فيه ُ ًفمثال أجد مدخال مثل قانون جريشام يف مادة . ِّ ًَ ُ  ))جرش((ِ

ٌ، بطبعاته الثالث، ومعرفا بأنه قانون يف االقتصاد السياسي ))الوسيط((ًمعاجلا يف  ً ََّ ُ َ
ُيـنص على أن النقود الرديئة تطرد النقود اجليدة من التداول  ِّ َُّ َُ َ ً أجده خارجا عن –َُ ُ

ُ فهنالك املئات بل اآلالف من القوانني املرتبطة حبياتنا اليومية، يف خمتلف .ّالصدد َِ
ُ ُ ُ

ُجماالت املعرفة، أهم بكثري وأشهر بكثي َ َ ُّ َ
ِ مثل قوانني مندل –ِر من جريشام وقانونه   َْ

ِونيوتن وبويل وأرمخيدس وسواهم ْ ُ.  
ال تعريف ملادة  ٌويلفتين يف هذا ا َُ ْ ُء مقابل املدخل  يف باب الثا))الكلب((َ

ُ يف الطبعتني األوىل والثانية من الوسيط))مثثم((   :يقول التعريف. َ
ِ وكالمها صنفان من نوع واحد –ُ أو كلب الصيد –الثمثم هو الكلب ((

ُمن جنس الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم ٌوالكلب حيوان أليف مشهور بالذكاء . ّ ٌ ُ
ِوتعلقه بصاحبه ا َِوهو بطبيعته من آك. َِّ َالت اللحوم، ولكنَّه يستطيع أن يستبدل  ِ َْ ُ ِ ِ

ِّّوهو ال جيمع أظفاره يف أكمام كما يفعل السنور. َاألغذية النباتية ُ َ ٍ َ َ ُوتوجد منه . َْ َ
َعدة أصناف خيتلف بعضها عن البعض اآلخر يف الشكل واحلجم واللون ِ ِ ُ ُ ِ ٍ ِ((.  

ُوحسنا فعل ضابطو الطبعة الثالثة من املـعجم الو َّ َ ً ِسيط باختصار هذا َ

َالثمثم هو الكلب أو كلب الصيد، وكالمها صنفان من نوع واحد ((التعريف إىل  ْ َّ
ّمن جنس الفصيلة الكلبية من رتبة اللواحم من الثدييات ِ((.  
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َولعل احلل األفضل كان باختصار التعريف أكثر مبقولة  َِ َ
ِ

َ َ َّ َ الثمثم هو الكلب ((ّ
ُّ حيث جيد القارئ ما نصه–كلب : رانظ:  مع اإلحالة))ُأو كلب الصيد ُ ِ الكلب : ُ

ََُّحيوان أهلي من الفصيلة الكلبية ورتبة اللواحم فيه سالالت كثرية تـرىب للحراسة أو  ُ ٌ
ِّللصيد أو للجر َ َّ.  

ٍوهو ما أجده كافيا ومناسبا يف معجم لغوي، خباصة أنه لن خيطر ببال أي  ٍّ ً ً
  .مُمراجع طلب معلومات عن الكلب يف مادة مثث

ُومادمنا يف جمال الشرح والتعريف، فإين أضيف إىل بسائط التقانة املـعجمية  ِّ ُ
ٌفن اختيار كلمات الشرح دقة وأسلوبا، والتأكد أن كلمات التعريف واردة أو  ِ َ ً ُ ً ِ َّ

ُمشروحة، ضمن ذلك املفهوم، يف موقعها يف املـعجم َ ََ َ ْ ِ ٌ.  
ُِوأبدأ مبثل بسيط حيث كلمات الشرح ال ترد يف ُ ُ   .ُ موقعها يف املـعجمٍ

ُاملعجم الوسيط ال يذكر البطاطا وال البطاطس كمدخل، لكنه يستشهد  ِ َ ْ ِّ َ َ ُ
  :ُا يف مادة عسقول حيث يرد

ٍجزء من ساق نباتية أو من جذر نبايت يكون ) يف علم الزراعة(ُالعسقول  َ ٍ ٌ
َجاسيا مكتنـزا منتفخا، حمتويا على مواد غذائية خمتزنة كا َُ ً ً ًُ ِ ُْ ًُ ِ ُوكان جيمل به . َلبطاطسِ

ُكمدخل وحييل الشرح إىل مادة عسقول) أو البطاطا(َُأن يذكر البطاطس  ُ ٍ َ.  
أما حيث كلمات التعريف غري مشروحة بذلك املفهوم يف موقعها من 

َ َ ُ
ِاملـعجم، فإليكم تعريف اهلودج يف املـعجم نفسه كأداة ُ َُ َ ْ ُ ًفكيف مثال تتصورون أن . َ

َيـفهم الولد تعريف َ ُ اهلودج يف املـعجم الوسيط بأنهَْ َْأداة ذات قـبة توضع على ظهر : َ َ َّ ٌُ
ِّاجلمل لرتكب فيها النساء ا. َ َّيف حني يـعرف املـعجم نفسه األداة بأ ُ ُ ُ ُُ ُاآللة : َِّ

َّْهي اللفظة تستـعمل للربط بني الكالم أو ) يف اصطالح النحويني(الصغرية، و ُ َ ْ َ ُ ُ
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) ج(كالتعريف يف االسم أو االستقبال يف الفعل ى يف غريها ً للداللة على معن
  .أدوات

ٌرمبا يقول أحد ُالسياق هنا يساعد: ُ ُ ِّ  
ُفإليكم مثاال من معجم عريب حديث ال يفيد فيه السياق وال اللفظ  ُ ِّ ُ ُ ٍُّ ٍ ً

املستخدم يف شرح املفهوم 
َ :  يقول إنه))وحيد املكافأة((َ فهو يف شرح املدخل –َُ
ُعنصر كيماوي تسا ٌُ َوي مكافأته الوحدة؛ ويف مادة ُْ ْ َ ُ ً ال جتد هلا تعريفا ))مكافأة((ُ ُ ِ

ِمقابلة اإلحسان مبثله((ِسوى  ِِ ُ((.  
ُواملـعجم نـفسه يعرف الكيلوغرام بأنه ِّ ُ ُُ َْ : َويف مادة غرام جتد. ألف غرام: ُ

ْبدون شكل(الغرام  ُالولوع، واحلب املعذب، واهلالك، ووحدة الوزن يف طريق): َ َ ِّ
ُ ُّ ُ ُ ِة ُ

  .ِالقياس املرتي
ا  َكذلك ال جيوز تعريف اللفظة بكلمة من أسر َ كقول املعجم حسب –ُ ُ َ

ِصار حسيبا، واملطالة: ُالرجل ِحرفة املطال، واملكانس: ً ِ
ُ

ِاملالزم الكناس: ّ ُِ ُ
ُوالقصعاء . 

  .هي القاصعاء
وال بلفظ لعله أعسر على الفهم من املدخل 

َ ُ َ ّ   : كقول املعاجم–ٍ
َالسبسب ِهو املغرة، والكظة هي البطنة: هو املفازة، واجلأب  :َّْ َّ ِ

ُ
واملقصورة . 

  .هي احلجلة
َوال مبـرادف أو نقيض يعيدك إىل لفظ املدخل يف موقع آخر، كقول املعاجم ٍ ُ ُ َُ ٍ:  

ُّهي الرقية، والرقية:ُالعوذة     .هي العوذة: ُّ
واملعسور  

َ
خالف امليسور، وامليسور: 

َ
  .ُّضد املعسور: 

 ضد امليسرة، وامليسرة:وامليمنة  
َ َ

َخالف امليمنة: ِ َْ ِ.  
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ََومما نرغب رؤيته يف معامجنا اللغوية إيراد معلومات عن اللفظة أكثـر من 
ٍ ُ َ ُ

ِمرادفها ونقيضها وتفسريها  ِ ِ كأن يشار ليس فقط إىل طبيعة الكلمة نفسها، إن –ُ َ ُ
ُكانت من املعرب أو املولد أو الدخيل، بل أيضا إىل مستو ً ّ ََُّ َُّ

ُاها من حيث أنه 
َاستعمال تأديب أو رمسي أو فصيح أو عامي أو ناب أو حوشي أو مهجور ُ ٍ ِّ ٌ َ ُّ ٌ.  

ُويف حال الفعل أن يشار إىل لزومه أو تـعديه، وإىل حروف اجلر اليت تـلحق  َ َْ ََِّ ُِ ِّ َ ِ َ ْ ِ

ِبه، ويف كثري من احلاالت تـغيـر معناه مثل رغب، ورغب إىل، ورغب عن، ورغب  ِ َ ُ َِّ ُ ٍ

  .غب يفبـ، ور
ُويف حال تعدد املعاين أن ترتب حسب شيوعها إن مل يكن املعجم ذا  ُ ُ َ َ َّ ُ َُّ

ٍتطلع تأرخيي  َْ كأن يرد مثال يف تفسري امتاز معىن االمتياز والفضل على الغري قبل –ُّ ْ َ َ ً ََِ
ُمعىن االنفصال واالنعزال عن الغري الذي تـقدمه معظم معجماتنا ُ ُ َِّ َُ َْ ِ ِ.  

ّقنيات املعجم احلديث على أن الرسوم والصور وحىت ِال خالف يف جمال ت
ِاخلرائط تـعد ركنا هاما من أركان الفن املعجمي، فالصورة اجليدة تغين عن مئة كلمة  ُ ُُ ً ًّ َُ ُّ

ُّشرح، كما يقول الصينيون ِّ.  
َلكين أحلظ أن الصور والرسوم التوضيحية يف املعجم العريب هي من النُّدرة  َْ َّ ُّ َّ ُ َ

ََيث ال حتقق الغرض منها َّوالسطحية حب ُ ِّ ُ ُ َُُِّ ال الفين مجاال، وال الشرح الذي يـعزز –ْ َ َّ ً َِّّ
ِالتعريف إيضاحا، وأمثل على ذلك باملعجم الوسيط يف طبعاته الثالث

ُ ّ ُ ً َ.  
ِفبعض الصور ال ميكنك معرفة كنهه ما مل تقرأ الشرح لتستـنتج لنـفسك ما  ِ ِْ َِ ِ

َ ْْ َْ َ َ ِ ُ ُ ُ ُ
ُميكن أن تكون كصور 

ِ ُّالبسلى والثوم واحلرباء، واخليزران، واخليار، والدف، والزنربكُْ ِ ُِ ُّ َّ

ِ، والرباب، وحوت العنرب، واملرجل، والرئة، وسواها   َ
ِ ِ َّ.  
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ًعدا الكثري من الصور اليت أحسن حمررو الطبعة الثانية والثالثة صنعا بإلغائها  ُْ ِ ِّ ُ َ َ َ
ٍإثر نقد ورد بعضه يف كلمة يل حول املوضوع يف ُ َ ٍ َ ُ جممع اللغة العربية األردين يف َ

َعمان أوائل الثمانينيات من القرن املاضي َ ّ.  
ُهذا وبينما هنالك مئات من األدوات واملسميات اليت قد حيسن إيضاحها  ُ َ

ِ َِّ ُ ٌ
ِبالصور وال صور هلا، هنالك صور ألشياء مألوفة جدا وال داعي لتصويرها كالبقرة  ً ِ ٍ

َ ٌَ َُ ُُ َ ُّ
َْواحلمار والعنز وق   .لم الرصاصِ

ا أيضا واقع حيايت خيضع  ُوإن كانت املـعجمية يا ساديت علما وفنا، فإ َ َْ ٌّ ٌ ِ ً ً ًّ ِ َّ ُ ْ
ِلسنَّة التطور والتوسع الستيعاب ما جد من مفاهيم على تلك األلفاظ والتعابري  ِ

َ َّ َ ُّ ُ
ِ

  .ْنفسها
َفمثال ملاذا ال جند يف املعجم الوسيط خمابرة مبفهوم مكاملة هاتفية، ُ ً  

َ حيوية مبعىن النشاط والعافية، أو حيوي مبعىن بالغ األمهية وال ََّvital،  
َوال مضاد حيوي مبفهوم  ّ ُantibiotic) ًواملفهوم غري وارد أيضا يف مادة ضد (

ُوال جتد مفهوم   مبعىن ال حامضي – باملفهوم الكيماوي neutral ))حمايد(( و))احلياد((َ
ِّعىن ال سالب وال موجب الشحنة الكهربائية؟ َوال قاعدي، وال باملفهوم الفيزيائي مب َ َ

ِ ُ
ِفمفهوم احلياد يـقتصر يف املـعجم الوسيط على احلياد يف اخلصومات واحلياد  ُ َِ َْ

ِاملتفاقم((كما يفتقد مفهوم . اإلجيايب
ُ

 أو malignantًِِّّ يف كلمة خبيث طبـيا مبعىن ))
  ل؟ يف وصف بعض العلPernicious مقابل ))اإلهالك((مفهوم 

ُّكذلك ينبغي أن يشمل هذا التطور التوسيعي ما جد أو جيد من األلفاظ  ّ َ ُُّ
ُفكما أدرجت طبعات الوسيط األوىل . العلمية واملصطلحات الواسعة االنتشار ُ ْ َ
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َتلفون وتلفزيون نتوقع من طبعاته األجد أن تورد راديو ورادار وروبوط وموتور وليزر  َ ِّ َ َ َّ ِ ِ

  ).أن لفظة مركريكروم واردةومن املفارقات . (ومكروب
ُأنا شخصيا أحرص يف جلسات مؤمترات جممعنا يف القاهرة اليت تعاجل ما  َ ًّ ِ ْ َ
ُيعرض علينا من مواد املـعجم الكبري، على اقرتاح إدراج ما هو مهم من املواد  ُ ُِّ ُ َ

مع وغري الواردة يف مواقعها من امل معة لدي اليت أقرها ا معية ا ّالعلمية ا ّ ّ ُـعجم؛ ّ
ًوأجد جتاوبا حسنا من جلنة املعجم دائما ً ًَ ُ.  

ّهذا التطور أو التطوير الضروري لبقاء اللغة العربية لغة اتصال فعالة  ٍ َ ُ– 
ًحنققه خبلق مفهوم اللفظ من مفهوم لفظ يقاربه بالتعريب ترمجة  ُُ ُ َ ٍَ ِ َ   ُ كما قلنا يف –َُِّ

ِمقياس فرق اجلهد لـ : ِمفرق َpotentiometerأريض يف ، وتearthing وبراد ،ّ
ْ، وخضربة يف chipُ، ورقاقة يف processorِ، ومعالج يف refrigeratorأو ثالجة يف  َ

wake كما قلنا يف راديو ورادار –؛ أو باستعارة اللفظ كما هو بالتعريب االقرتاضي 
ِوأسفلت وجينة وتلفون  ًوخلقنا هاتف الحقا(َ َونأمل أن تنافسها بالقوة(وفاكس ) َّ ُ 
ِوديناميكي ومئات غريها؛ أو حىت باستخدام اللفظة اليت ) َْنـفسها لفظة ناسوخ ٍ

ُيستخدمها أهل الصنعة فنـرقيها من العامية إىل املستوى املـعجمي كما قلنا يف  ُ َِّ َُِّ
ِ َّ ُ َ ْ

َسنبك وزردية وعتلة ومدماك وضفرية وبرغي وصمولة وطقم، وسواها كثري ُّ ِ َ ُُْ.  
ً ماضيا وحاضرا ومستقبال ليست قضية منفصلة ُإن قضية املـعجم العريب ًُ ُْ َ ً ً ً

ِعن قضية اللغة العربية نفسها، بل عن قضية اإلنسان العريب والشعب العريب 

  .ُككل
َإن مثقفينا لألسف ال يقارنون إجيابيا حىت مع أشباه املثقفني يف الغرب  َّ ًّ َ ُ َُ َ

ُمن حيث الوعي املـعجمي ّفالكثري من أوالدنا وطالبنا . ُ َقد يـنـهون حىت تعليمهم ُ ُ ُْ
ًّاجلامعي دون أن يـعوا دور املعجم العريب أو يتعودوا استعماله روتينيا َ َ َ ُ َ َ َّ.  
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ِّحبذا لو أن معلمي العربية عندنا يتمثلون مبعلمي اللغات األجنبية الذين  ُ َّ ّ َّ
ِيشددون على استخدام املـعجم باستمرار لفهم مؤدى الكلمة وتـعرف ط َُّ َ َّ ُ ُ ُْ َِ َ ِ ِّ ريقة َ

ِلفظها وسياقات استخدامها ِ ِ َْ.  
ًََّحبذا لو أن أستاذ اللغة العربية يف املدرسة أو الكلية يـنظم ولو مرة يف العام  ُِّ َ ِ َ ُ ّ

َمشروع  ُمعجميون يف أسبوع((َ ُ يكتشف فيه الطالب أمهية املـعجم ويتدربون على ))ُّ َُّ َ َ َ ُ ُّ ُ ِ

َِّاستعماله، ورمبا ميارسون املهارات املتعلق ُ َ
ِ ُ ِّة بصناعته يف معجم صغري يؤلفونهُ ٍ ُ ِ َ.  

ُأذكر أن عضوا إداريا يف جلنة املـعجم العريب يف جممع اللغة العربية أخربنا يف  ًّ ً ُ
م يف مقابالت الختيار حمررين يف جلنة املـعجم الكبري، مشلت  َجلسة خاصة أ ُ ُ ٍ ٍ

ًأكثر من عشرين متقدما  ِّ اللغة العربية، ُُّ جلهم من حاملي إجازات الكليات يف –ُ
ِّمل جيدوا بينهم أحدا ذا إملام معجمي؛ وأن الكثري من املتقدمني غري ملمني حىت  ًُِ ُ
بطرائق البحث عن املداخل يف القواميس التقليدية كلسان العرب أو مجهرة ابن 

  .ََّ فاضطروا إىل اختيار حاجتهم ممن تومسوا إمكانية تدريبه–َُدريد 
َّالواقع الذي أحلظه وحب ُ َذا لو أكون خمطئا، أنه على فـقر البيت العريب يف َ ْ َ ً ُ ُ

ًاملكتبات، فإنه أشد فقرا يف املعاجم َ ُّ.  
ُإنك لتزور بيت املثقف الغريب فرتى معجم الطفل إىل جانب املـعجم  ِ َ َّ َ ُ

ً جمموعة من املعاجم، ال معجما –اإلعدادي واجلامعي أو العائلي أو املوسوعي  ُ ً
  ً.واحدا

ًلعقدين املاضيني نشهد وعيا معجميا بينا لقد بدأنا يف ا ً ًِّ ّ ُ َ  لألسف مل يكن –َ
ّفاملستوى الفين والعلمي الذي توصل إليه العمل . ُُّكله يف صاحل املعجم العريب ِّ َ ُ
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َّاملعجمي يف لغات العوملة خيشى أن حيول هذا الوعي لصاحل املعاجم األجنبية اليت 
َ

َ ِّ ُ َُ ُ
َغدت تنافس املـعجم العريب كم ُ ْ ًرجع، تثقيفي خباصة، على أكثر من مستوىَ َ

ٍ ٍ.  
ِّوإين ألتطلع إىل معجم عريب مبستوى لغوي وفين ومعلومايت بتقانات  ً َّ

ٍ مثال، معجم يتواجد يف Larousse أو OXFORDُمعجمية حديثة يضاهي معاجم  ً
  .ُكل بيت، ويتهادى يف كل مناسبة

ًلقد كنا السباقني، وكان املـعجم العريب سباقا م ُ ُّوبتخلفنا . عنا وبناّ َِ
ُالسلجوقي املغويل العثماين والقبلي ختلف املـعجم العريب معنا وبنا َّ ّ ومنذ إطاللة .ََ

مة من . عصر النهضة حققنا الكثري َّولنا وطيد األمل أن حيقق املـعجم العريب  ِ ُ ُ ُ
ة حتديات املستقبل يهمهم أمره املزيد ملجا

ُ َ ُ.  
ّعلينا العمل اجلاد، ومن اهللا   . التوفيقُ
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  معجم ألفاظ الحياة العامة
  ًوذجامالمشروع األردني أن

  عبد الكريم خليفة. د. أ
بدأ االهتمام باملعجم العريب منذ أصبحت العربية لغة الوحي اإلهلي، لغة 
القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف واعتناق الشعوب واألمم املختلفة 

شعوب وأمم متآخية فهي . اإلسالم، وانضوائها حتت رايته يف دولة واحدة
َّومتحابة ومتساوية يف احلقوق والواجبات يف ظل اإلسالم ودستور الدولة القرآن 

فال فضل لعريب على أعجمي إال بالتقوى، وإن أكرمكم عند اهللا . الكرمي
م، يف فلسفة إنسانية . أتقاكم وقد ساوى اإلسالم بني أجناس بين البشر وألوا

  .رية يف تارخيهاوروحية ومادية مل تعرفها البش
م كل  ُّوأصبحت اللغة العربية لغة خالدة خبلود القرآن الكرمي، فهي 
ا لغة الدولة، اللغة اجلامعة، يف الثقافة واحلكم والسياسة . ًمسلم، فضال عن أ

وبقيت لغات الشعوب واألمم األخرى حرة إىل جانب العربية لغة العقيدة اليت 
ك كثرية كالالطينية يف األندلس واألمازيغية واألمثلة على ذل. ُّختص كل مسلم

يف مشال إفريقية، والفارسية يف بالد فارس، والرتكية يف أواسط آسية ) الرببرية(
  .إخل...واألوردية يف اهلند

وقد جنم عن هذا الوضع االجتماعي واللغوي، قضايا مهمة ختص 
لنحو فكانت قضية الشكل وقضية النقط ووضع ا. العربية من حيث هي لغة

د لدراستها علماء  ومجع اللغة وتقعيدها، من القضايا اللغوية املهمة اليت 
ا العزيز اخلالد، يف حركة  غيارى على وحدة األمة، ووحدة لغتها، وصون كتا
ًمباركة لإلصالح اللغوي، تركت آثارا عميقة يف تراث األمة العربية ولغتها 



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٨( ا
  

٥٧٠

احتضنت هذه السياسة اللغوية، وكانت سياسة الدولة قد . وتارخيها احلضاري
  .وخططت هلا منذ البداية

بدأت املعجمية العربية تأخذ موقعها املميز بني هذه القضايا اللغوية، 
اية القرن األول اهلجري وبداية القرن الثاين، وذلك من خالل ما ميكن  منذ 
تسميته باملعجمات املتخصصة، إىل أن نصل إىل اخلليل بن أمحد يف النصف 

  .))العني((ثاين من القرن الثاين للهجرة يف معجمه املعروف باسم ال
نشأ املعجم العريب نشأة عربية أصيلة يف خضم حركة علمية وفكرية، 
تعاجل قضايا اللغة العربية اليت واجهتها يف الظروف الثقافية والفكرية 

ة ويف إطار الدولة اإلسالمية، متعدد. واالجتماعية والسياسية واالقتصادية
  .األجناس واللغات

فقد عين الصحابة، رضي اهللا عنهم، والتابعون ومن جاء بعدهم بتفسري 
وكان أول كتاب يف غريب القرآن، قد نسب إىل . ألفاظ القرآن الكرمي

وتوالت املصنفات يف غريب ... َّالصحايب حرب هذه األمة عبد اهللا بن عباس
ث، ومنها مصنفات ابن وكذلك أعقبتها املصنفات يف غريب احلدي. القرآن

  ..َّعبد األعلى، وأيب عبيد القاسم بن سالم ومن تابعهم
ومن الواضح أن مدلول الغريب يف القرآن الكرمي واحلديث النبوي 
الشريف يعين الغامض من املعاين وال يعين غرابة األلفاظ من حيث شيوعها أو 

نتساءل عن موقعه ورمبا يقودنا هذا النحو يف التصنيف اللغوي إىل أن . نطقها
وكذلك عن آثاره يف النقلة . يف الصورة الفعلية لنشأة املعجم اللغوي يف العربية

ًالنوعية للعناية بالعربية شعرا ونثرا على أوسع مدى، يروده اللغويون العرب يف  ً
م عن اآلباء واألجداد للثروة اللغوية يف اجلاهلية وصدر اإلسالم،  ْمرويا َ
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ليه أنفسهم جلمع املادة اللغوية وتسجيلها بطريقة منهجية وكذلك فيما ندبوا إ
ْورمبا ال نـعدو الصواب إذا قلنا. ومنظمة إن هذه النشأة املعجمية العربية تتميز : َ

ا يف املعاجم اللغوية لألمم األخرى   .عن مثيال
د اللغويون العرب، بادئ ذي بدء، إىل مجع األلفاظ اللغوية اليت تدور 

فجمعوا األلفاظ اليت . حد، باذلني اجلهد يف تدوينها وحصرهاحول موضوع وا
فرحل لغويون . وكانت العربية الفصحى مدار اهتمامهم. تتصل بشؤون احلياة

ٌأفذاذ من احلواضر من الكوفة والبصرة، مث من بغداد فيما بعد، إىل البادية 
ًونشط كل منهم يف مجع اللغة حفظا وتدوينا. ملشافهة فصحاء األعراب ً .

وأدى ذلك إىل أن يفد أعراب كثريون إىل احلواضر، حيملون معهم معارفهم 
ومجلة القول، فإن ما . فيتلقاهم العلماء للسماع منهم واألخذ عنهم. اللغوية

ًمسعوه من األعراب فحفظوه ودونوه، وما وجدوه مدونا أصال لدى القبائل  ً
ضوع واحد، ليعترب العربية، فجمعوه ونسخوه من األلفاظ والشواهد حول مو

م، والسيما أصحاب  حبق املصدر األساسي الذي أخذ منه املعجميون ماد
  .معاجم املعاين واملوضوعات

ومما جيدر ذكره يف جمال الفصاحة اليت ارتضاها اللغويون، أن املعجميني 
اية القرن الثاين اهلجري ووثقوا بعربية . قد استشهدوا بكالم أهل احلاضرة إىل 

  .ادية إىل آخر القرن الرابع اهلجريأهل الب
ليس يف وكدنا، يف هذه النظرة العجلى على أصول املعجمية العربية فيما خيص 

تمع العريب اإلسالمي، أقول ليس يف : ألفاظ احلياة العامة واملسرية اليومية يف حياة ا
 اللغويون وكدنا أن نؤرخ نشأة املعجم العريب، ولكننا نود أن نقول إن ما مجعه هؤالء

ٍالعرب، منذ وقت مبكر، من األلفاظ اليت تتصل بالنبات واألشجار والكأل، وما خيص 
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وغريها من املوضوعات ... اإلنسان واحليوان كاخليل واحلشرات واألماكن والدارات
االت املختلفة، كانت إرهاصا للمعجم اللغوي املوسوعي الشامل جلميع جوانب  ًوا

َّوهذا املعجم املوسوعي العتيد ملا يتم وضعه حىت الوقت . ياة العربيةالعمران البشري يف احل
م الرائدة واملبدعة بصورة رئيسة إىل آفاق . احلاضر فاجته املعجميون الرتاثيون، يف معجما

معجم : مثال ذلك... احلياة الروحية والفكرية واألدبية ولغة الفصحاء من القبائل العربية
ومعجم مجهرة اللغة، أليب بكر حممـد بن (  ه١٧٠: ت(د  للخليل بن أمح))العني((

 لإلمام أيب نصر إمساعيل بن محاد ))الصحاح((، ومعجم ( ه٣١٠: ت(احلسن بن دريد 
 البن سيده األندلسي ))احملكم((، ومعجم ( ه٣٩٨: ت(النيسابوري الفارايب، اجلوهري 

ت (عبد القادر الرازي  حملمد ابن أيب بكر بن ))خمتار الصحاح((، ومعجم )٤٥٨: ت(
: ت( أليب الفضل مجال الدين بن منظور ))لسان العرب((، ومعجم ( ه٦٩١بعد سنة 
 أليب طاهر جمد الدين الفريوزابادي حممد بن ))القاموس احمليط((، ومعجم ( ه٧١١

 ))املصباح املـنري((، ومعجـم ( ه٨١٦: ت(يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر الشريازي 
لسان ((ورمبا ال نعدو الصواب إذا اعتربنا (.  ه٧٧٢: ت(حممد الفيومي ألمحد بن 

َّوقد حدد أهدافه، . ُِّ البن منظور، أعظم سفر صنف يف مفردات العربية))العرب
فإنين ((: واألسباب اليت محلته على أن يندب نفسه إىل هذا العمل اللغوي العظيم بقوله

 وضبط فضلها، إذ عليها مدار أحكام مل أقصد سوى حفظ أصول هذه اللغة النبوية
وذلك ملا رأيته قد غلب، يف هذا األوان، من اختالف ... ُّالكتاب العزيز والسنَّة النبوية

ًاأللسنة واأللوان، حىت لقد أصبح اللحن يف الكالم ـيعد حلنا مردودا، وصار النطق  ً ُّ َُ
ات يف اللغة األعجمية، وتنافس الناس يف تصانيف الرتمج. ًبالعربية من املعايب معدودا

ُفجمعت هذا الكتاب يف زمن أهله بغري لغته . وتفاصحوا يف غري اللغة العربية
  .))..يفخرون
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َّومجع ابن منظور ما تفرق من املعارف يف أمهات كتب اللغة، وقد 
ذيب اللغة لألزهري، وكتاب : ًذكرها حصرا ومساها باألصول اخلمسة وهي

 للجوهري، وحواشيه البن ))الصحاح((دلسي، وكتاب  البن سيده األن))احملكم((
ومل خيرج ابن منظور عن . ِّبري، والنهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري

ُفجمعت منها يف ((: هذه األصول، ويصف عمله يف هذا السفر اجلليل فيقول
 وأنا ...زلة الفروع زلة األصل وأولئك مبن وصار هذا مبن... َّهذا الكتاب ما تفرق

ُشافهت أو مسعت أو فعلت أو صنعت، : َّمع ذلك ال أدعي فيه دعوى فأقول ُ ُ
وليس يل يف ... ُأو شددت أو رحلت، أو نقلت عن العرب العرباء أو محلت

ا، سوى أين مجعت فيه ما  ا، وال وسيلة أمتسك  ُّهذا الكتاب فضيلة أمت 
ُتفرق يف تلك الكتب من العلوم، وبسطت القول فيه مقدمة ابن : انظر ())...َّ

  ).منظور، لسان العرب
 وهو شرح ))تاج العروس((َّوبعد حنو مخسة قرون وضع الزبيدي كتابه 

ويف ...  للفريوزآبادي، واتبع منهاج ابن منظور يف لسان العرب))القاموس احمليط((
  ...توضيح أهدافه ودوافعه اقتبس ما قاله ابن منظور يف مقدمته

لشاملة ألهداف هذه املعجمات، والدوافع لتأليفها إن النظرة الفاحصة ا
وتصنيفها، تفسر لنا أسباب عزوفها عن إدراج ألفاظ احلياة العامة، وما تفرضه 

وكذلك ما نشاهده من والدة . ظروف العيش من متغريات وتطورات حضارية
فقد . ٍألفاظ جديدة وزوال ألفاظ قدمية أو حتوهلا إىل معان حضارية جديدة

املعجمات الرتاثية املبدعة على مفردات العربية عند فصحاء األعراب، اقتصرت 
ِّوعند من يوثق يف فصاحتهم من القرن الرابع اهلجري، مع توشيحها، على حد 
ًتعبري كثري من املصنفني، جبليل األخبار، ومجيل اآلثار، مضافا إىل ما فيها من 
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فيكون االستشهاد . كيمآيات القرآن الكرمي، والكالم على معجزات الذكر احل
  .باآليات واألخبار واآلثار واألمثال واألشعار

َّإن هذه الظاهرة واضحة وحمددة عند هؤالء املعجميني األفذاذ يف تراثنا 
فقد قصدوا حفظ أصول اللغة العربية، لغة القرآن الكرمي واحلديث النبوي . العريب

ومل . عزيز والسنة النبويةالشريف وضبط فضلها، إذ عليها مدار أحكام الكتاب ال
. يكن من أهدافهم تسجيل ألفاظ احلياة العامة يف احلواضر واألرياف والبادية

ا قاصرة عن الشمول  ال وذاك املوضوع، فإ وإذا وجدت مفردات يف هذا ا
وقد تأيت غري حمددة التعريف وغامضة عندما تتناول النبات . واالستقصاء

وهو ((: ًكأن يقول مثال. ل وما خيص أدب احلواسواحليوان واألشياء املادية ب
  . إخل))وهو عدو األسد(( ))نبات معروف

وحنن ال نعرف يف تاريخ تراثنا املعجمي، من اجته إىل مجع وتدوين 
َّألفاظ احلضارة أو ألفاظ احلياة العامة الدالة على األشياء واألدوات واألجهزة 

املطعومات واملشمومات، وغريها من املادية واألثاث وامللبوسات واملشروبات و
أدب احلواس يف معجم، سواء أكان ذلك من أجل توحيدها وتفصيحها أو 

ا َّوقد يصعب علينا يف هذا البحث أن نـعد . جمرد تدوينها وتعريف مدلوال ُ َ
ً يف تراثنا، جهدا معجميا يف جمال املعجم ))والدخيل َّاملعرب((مصنفات  ً

  .ياة العامةاحلضاري أو معجم ألفاظ احل
ُورمبا كان على األرجح أن سبب قصور اللغة العربية الفصيحة يف جمال 
أدب احلواس واملفردات الدالة على ما تقتضيه احلياة احلضارية، يعود إىل شح 

ومن . املوارد الطبيعية وفقر مستلزمات العيش يف تلك البيئات باجلزيرة العربية
ا الروحاين والعقائدي ويف كل ما هنا نرى أن معجزة العربية تكمن يف بي ا
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فأثرت العربية يف هذه ... يتصل بالنفس اإلنسانية من فكر وخيال وتصور
االت من أدب النفس يف مجيع لغات الشعوب واألمم اليت اعتنقت اإلسالم  ا
ا تأثرت يف جمال أدب  أو انضوت حتت راية الدولة اإلسالمية، يف حني أ

، بلغات تلك الشعوب اليت عرفت حياة حضارية احلواس، وألفاظ احلضارة
مزدهرة وغنية مثل الفارسية واليونانية واآلرامية والالتينية، عجمية أهل األندلس 

  .كما كان يطلق عليها
وإن عدم تدوين املعجمات املفردات احلضارية وألفاظ احلياة العامة، مل مينع 

الت وكتب األدب كما جند تدوينها يف كتب األدوية والصيدلة والطب وكتب الرح
 أو كذلك يف كتب القصص ))احليوان((يف خبالء اجلاحظ ومؤلفه املشهور 

  .والنوازل... وكتب الفالحة وكتب احلسبة والفقه.. واملقامات
فاختالط الشعوب واللغات املختلفة وانصهارها يف بوتقة احلضارة 

عامة يف خمتلفة األقطار ًاإلسالمية، قد أوجدت ألفاظا خمتلفة ملدلوالت احلياة ال
ورمبا كان من الضروري أن ننبه هنا إىل أن حديثنا عن ألفاظ احلياة . والبيئات

العامة يف احلواضر واألرياف والبادية، ال يعين احلديث عن العاميات الدارجة أو 
فهذه قضية أخرى جيب أن ال تغيب عن أذهاننا عندما . اللهجات املتعددة

  .روث أو عن احلديث املستعملنتحدث عن القدمي املو
َّلقد تكفل القرآن الكرمي واحلديث النبوي الشريف وما ألف حوهلما من 

َّلقد تكفل : مصنفات الغريب والتفسري، وما وضع من معجمات لغوية، أقول
هذا كله بوحدة لغة علوم القرآن واحلديث، وعلوم العربية، وبوحدة اللغة 

اد اجلغرايف من أقصى املغرب إىل أقصى األدبية، عرب القرون وعلى االمتد
ولعلنا ال نعدو . واستمر هذا الوضع اللغوي حىت العصر احلديث. املشرق
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إن حركة وضع املعجمات العربية املبدعة قد توقفت قبل ابن : احلقيقة إذا قلنا
وكان العمل اللغوي الضخم .  بأكثر من قرن))لسان العرب((منظور، صاحب 

ظور، يتمثل يف مجع أمهات املصنفات اللغوية السابقة الذي قام به ابن من
وتبويبها وتصنيفها، وتيسري الوصول إليها يف معجم لغوي واحد كما ذكرناه 

  ً.سابقا
القاموس (( بعد عدة قرون، فشرح ))تاج العروس((َّوجاء الزبيدي صاحب 

  . للفريوزابادي ومل خيرج عن منهج ابن منظور من حيث املبدأ))احمليط
لة القول، فإن هذه احلركة اللغوية املعجمية املباركة قد حفظت ومج

. أصول العربية، وحققت وحدة لغة العقيدة والفكر واآلداب حىت يومنا هذا
الت والكتب األدبية  فالقارئ يف عمان، يف الوقت احلاضر، يقرأ الصحف وا

 وصنعاء، ودواوين األشعار الصادرة بالرباط وتونس وبغداد والقاهرة والرياض
ا ا الصادرة بعمان ذا   .كما يقرأ ويفهم مثيال

ومنذ الستينات من القرن العشرين، نشطت حركة التعريب يف الوطن 
دف إىل وضع املقابالت العربية للمصطلحات األجنبية يف خمتلف  العريب، و

ُّولكنها مع األسف بقيت تشع . العلوم والفنون وإجياد لغة علمية عربية موحدة
ً وختبو يف أحيان كثرية وفقا للظروف السياسية املضطربة، وصدى للسياسات ًآنا

ا احليوية يف املؤسسات التعليمية ويف  األجنبية إلقصاء العربية عن جماال
  .َّاجلامعات ومؤسسات البحث العلمي، وإحالل اللغات األجنبية حملها

مة العربية احليوي ، مشروع األ))املعجم التارخيي للغة العربية((وبقي مشروع 
ا ضتها ووحد أقول، بقي هذا املشروع اللغوي، الذي طرح منذ . يف إبداعها و

بداية األربعينيات من القرن املاضي، حبيس األدراج ورهني األماين بني الفينة 
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 فيما يسمى ))مجع الرتاث اللغوي((ومثل ذلك نقول يف موضوع . واألخرى
وهو يعين . ))حوسبة الرتاث((: ليه حنن بلغة العصر وما نطلق ع))الذخرية العربية((

ٍمجع األلفاظ العربية واستقصاء معانيها من خالل النصوص، منذ أقدم نص 
  .عريب وردت فيه حىت أحدث النصوص يف الوقت احلاضر

ويف خضم هذه القضايا املعجمية العربية، يظهر على الساحة اللغوية 
اضر، موضوع معجم يضم بني دفتيه منذ تارخينا املوروث، حىت الوقت احل

ألفاظ احلياة العامة اليت يستعملها املواطن العريب يف خمتلف أقطاره ويف مجيع 
  .بيئاته احلضرية والريفية والبدوية، ويف خمتلف املهن واألعمال

إن لغة احلياة العامة يف مجيع هذه األقطار والبيئات على االمتداد 
ااجلغرايف، وبالعمق التارخيي، ه . َّي لغة حية ونامية ومستمرة استمرار احلياة ذا

... وهي سريعة التأثر باألحداث والظروف السياسية واالقتصادية واالجتماعية
فاللغة، وأية لغة، يصدق عليها يف جمال التأثر . ّوال سيما لغة احلكم السياسي

 لطبقات والتأثري قانون االنسياب من األعلى إىل األسفل، وفق الرتكيب اهلرمي
م   .إخل... احلكام وجنسيا

ورمبا كانت هذه الظروف جمتمعة إىل جانب متازج مفهوم ألفاظ 
احلضارة وألفاظ احلياة العامة، باللغة احملكية وبالتايل باللهجات العامية، هي 
. اليت منعت حىت الوقت احلاضر التصدي هلذه القضية اللغوية العربية املهمة

 الواحد، يطلق عليه ألفاظ متعددة يف خمتلف األقطار فالشيء الواحد واملدلول
  .َّالعربية، بل تتعدد هذه األلفاظ يف القطر الواحد ويف املدينة الواحدة

ًأال نرى مثال أن الوعاء الذي توضع فيه أعقاب السجائر، تتعدد فيه 
. األلفاظ يف مجيع األقطار العربية، بل ويف القطر الواحد ويف املدينة الواحدة
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إخل، وقل مثل ...َّصحن سجائر، ومنفضة، ومكتة، ومتكة، وآشرتي،: يقالف
ذلك يف األلفاظ الدالة على خمتلف شؤون احلياة اليومية من ملبس ومطعم 

  .إخل...ومشرب وأثاث وأدوات ومهن ومؤسسات
ا على أبواب النهضة يف القرن الواحد  فكيف ميكن ألمة تزعم أ

لدارسني والباحثني، واألدباء والكتاب، والعشرين، وال يوجد بني أيدي ا
معجم لغوي يعينهم . إخل...والروائيني وكتاب القصة وواضعي الكتب املدرسية

واألمر . َّعلى وضع هذه األلفاظ للشادين واملتعلمني والقراء من أبناء قطرهم
ًيصبح أشد خطرا عندما يتعلق بأبناء األمة، وأكثر استهجانا وسخرية عندما  ً

أليس من املنطق واحلكمة أن ... نيب الذي يريد أن يتعلم العربيةخيص األج
ِّيوضع معجم موحد أللفاظ احلياة العامة على مستوى األمة العربية يف مجيع 

ا . أقطارها أليس من احلكمة والواجب وما تقتضيه أماين األمة يف وحد
ضتها، أن يوضع معجم شامل وموحد أللفاظ احلياة العامة، يطبع و ينشر يف و

فيكون هذا املعجم ... مجيع األقطار العربية واملؤسسات اليت تعىن باللغة العربية
ًسائرا، سائغ االستعمال يف مجيع املؤسسات العلمية والرتبوية ويف الصحافة 
واإلعالم املقروء واملرئي واملسموع، وعند أصحاب املهن وغريهم من شرائح 

تمع يف خمتلف البيئات   .ا
 على جملس ))املعجم املوحد أللفاظ احلياة العامة((موضوع وقد طرح 

امع اللغوية العلمية العربية يف جلسته املنعقدة يف آذار  سنة ) مارس(احتاد ا
لس، واختذ القرار بأن . م١٩٩٨ بالقاهرة، فوجد الرتحاب من مجيع أعضاء ا

َّوتقرر أن . يبِّيوضع معجم موحد أللفاظ احلياة العامة على مستوى الوطن العر
ال على أن  يقوم كل جممع عضو يف االحتاد بوضع مشروع معجم يف هذا ا
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ًفتأيت هذه املشاريع مثال من . يرسل إىل مركز االحتاد حيث يدخل يف احلاسوب
وأن تستكمل فيما بعد . مصر والعراق وسورية واألردن والسودان واملغرب وليبيا

وهذا العمل يشكل املرحلة األوىل وهي .. .املشاريع من بقية األقطار العربية
وتقودنا هذه املرحلة إىل املرحلة . مرحلة مجع املشاريع وختزينها يف احلاسوب

التالية، إذ تشكل جلان على مستوى الوطن العريب لدراسة هذه املشاريع 
ومتحيصها وتبويبها واخلالص إىل وضع لفظة واحدة أو لفظتني للمدلول الواحد 

وأن ينشر هذا املعجم املوحد أللفاظ احلياة . قواعد يتفق عليهاوفق مبادئ و
ًالعامة على نطاق واسع وشامل يف الوطن العريب، كي يكون مصدرا سهال  ً
ًوسائغا أمام املهتمني والباحثني والدارسني والكتاب وواضعي الكتب املدرسية 

  .باللغة العربية
. اودنا منذ عدة عقودكان موضوع هذا املعجم واحلاجة املاسة إليه، ير

وكانت احملاوالت املهمة يف جمامعنا اللغوية بالقاهرة ودمشق وبغداد، الدافع 
ِّاألساسي يف تلمس اإلمكانات كي يوضع معجم عريب موحد أللفاظ احلياة 

وإن قيمة هذا املعجم تتمثل يف أن يتم إجنازه على مستوى الوطن العريب . العامة
وأن يكون حمور هذا العمل يقوم على . تفق عليهاوفق منهجية علمية ومبادئ ي

ر األمة واختيار املناسب  َّمجع األلفاظ احلية اليت يستعملها عامة الناس ومجاهي
ووضع ما تقتضيه احلاجة يف إطار خصائص العربية وأساليبها، وروافدها 

  .األساسية اليت متدها باحلياة والنمو واستيعاب كل ما هو جديد
امع اللغوية ناقش جملس جمم ع اللغة العربية األردين قرار جملس احتاد ا
 ورأى فيه ))ِّاملعجم العريب املوحد أللفاظ احلياة العامة((والعلمية العربية مشروع 

ًمشروعا قوميا مهما يغين العربية يف العصر احلديث، ويرسي لبنات مهمة  ً ً
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بية يف خمتلف وأساسية يف قواعد الوحدة والتفاهم بني شعوب األمة العر
 ))جلنة مشروع ألفاظ احلياة العامة((: َّفألف جلنة من أعضائه باسم. أقطارها

مع وتنظيماته . لدراسة هذا املشروع واإلشراف على تنفيذه يف إطار قانون ا
وعقدت هذه اللجنة اجتماعها األول الساعة اخلامسة من مساء يوم األربعاء 

  .م٢/٧/١٩٩٨ املوافق  ه٢٧/٢/١٤١٨بتاريخ 
مع االت . وتوالت اجتماعات جلنة ا فناقشت أهداف املشروع وا

اليت تشملها، ومنهاج العمل وأدواته، ووسائل التنفيذ، وحتديد اجلهات اليت 
ا من أهل العلم وطلبة اجلامعات وذوي العالقة ورأت . ميكن االستعانة 

مع ركيزة أساسية يف تنفيذ  هذا املشروع، وأنه اللجنة أن وحدة احلاسوب يف ا
  .البد من وضع برامج حاسوبية واضحة إلجناز هذا العمل منذ البداية

ورأينا يف . ))ألفاظ احلياة العامة((وكانت وقفة متأنية عند حتديد مفهوم 
، إذ يشمل مفهوم ))ألفاظ احلضارة((هذه التسمية مشولية أوسع من مدلول 

دة واأللفاظ املوروثة عرب املراحل ألفاظ احلضارة الواف: ألفاظ احلياة العامة
َّالتارخيية، واليت مازالت حية ومستعملة عند عامة الناس وخاصتهم، سواء 

ويف جمال حتديد . أكانت قد مشلها التدوين أم بقيت موروثة تتناقلها األجيال
: مفهومنا أللفاظ احلياة العامة يف هذا املعجم، طرحت تساؤالت عدة منها

 التعابري السائرة يف احلياة االجتماعية بكاملها مثل تعابري أيشمل هذا املفهوم
امالت والتحية وما يقال يف املناسبات االجتماعية، أم يقتصر على  ا
مسميات األدوات واألجهزة واألشياء احملسوسة من حيث املبدأ؟ وما موقع 

هود الواردة يف الرتاث العريب؟ وما موقع اجل) احلضارة(ألفاظ احلياة العامة 
امع اللغوية يف القاهرة ودمشق  السابقة يف هذا العمل، وخباصة ما صدر عن ا
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ُّوبغداد، وما صدر من معجمات املهن، وأخص بالذكر معجم تيمور، ومعجم 
وقد أصدره جممع . احلضارة لبدر الدين غازي الذي أكمل فيه معجم تيمور

 بالذكر ما أصدره عبد ُّويف حقل معجمات املهن أخص. اللغة العربية بالقاهرة
ًالعزيز بنعبد اهللا، ونشر تباعا يف جملة اللسانيات اليت يصدرها مكتب تنسيق 

  .التعريب
وقد رأينا . وطرحت تساؤالت كثرية تتناول خمتلف جوانب هذا املشروع

ُأننا جيب أن نوضح منذ البداية، أن هذا املشروع ال يعىن بالتعابري والرتاكيب 
جات احمللية، وإمنا يقتصر على وضع معجم أللفاظ األشياء العامية وال بالله

م  احملسوسة من حيث املبدأ، اليت يستعملها عامة الناس وخاصتهم يف حيا
العملية واليومية يف الوقت احلاضر، من أدوات وأجهزة ومسميات حضارية يف 

ا وتفصيح م. إخل...خمتلف مناحي احلياة يف البيت والشارع واملهن واملؤسسات
ميكن تفصيحه ال سيما من األلفاظ الدارجة اليت تعود إىل أصول لغوية 

  .فصيحة
ففي املرحلة األوىل نقوم باستقراء . وقد رأينا أن يتم العمل على مراحل

ورصد ما هو مستعمل يف األردن من ألفاظ احلياة العامة وفق خطة ومنهجية 
دخاهلا يف احلاسوب َّوتصميم استمارة موحدة هلذا الغرض إل. واضحة ودقيقة

  .بعد تصميم قاعدة بيانات حاسوبية خاصة مبشروع معجم ألفاظ احلياة العامة
ٍويف املرحلة الثانية تشكل هيئة حترير من عدد من األساتذة املتخصصني 

فتقوم . تكون مهمتها دراسة البطاقات اليت مجعت وأدخلت يف احلاسوب
 األلفاظ وصحة التعريف ودقته بتصنيفها وتبويبها وضبطها، والتأكد من ضبط

ًعلميا ولغويا وأن ختتار اهليئة للمدلول الواحد لفظة واحدة أو لفظتني وفق . ً
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ويكون . إخل...الفصاحة والشيوع والسهولة: معايري ومبادئ يتفق عليها مثل
امع اللغوية والعلمية العربية،  ًحصيلة ذلك مشروعا أردنيا، يرسل إىل احتاد ا ً

امع العربية والعلمية األخرىإلدخاله يف  وسيكلف . احلاسوب، مع مشاريع ا
االحتاد خرباء متخصصني من خمتلف األقطار العربية لدراسة هذه املشروعات 
ِّومتحيصها وتبويبها وتدقيقها ووضع معجم عريب موحد أللفاظ احلياة العامة، 

يار أو وسيتم االخت. حبيث يكون للمدلول الواحد لفظة واحدة أو لفظتان
الوضع عند الضرورة، وفق معايري ومبادئ يتفق عليها، ومنها الشيوع والفصاحة 
والسهولة، واإلفادة من الرتاث املوروث ومن مجيع اجلهود السابقة يف هذا 

ال ًومن الواضح أن احلاسوب سيكون جهازا أساسيا يف مجيع مراحل هذا .. ا ً
  .املشروع

أينا أن تكون جلنة مشروع معجم ألفاظ ويف جمال تنفيذ املرحلة األوىل ر
مع جلنة توجيهية ُوأن نقسم األردن، لغايات . احلياة العامة، اليت ألفها جملس ا

  :اجلمع اللغوي إىل أربعة مراكز على الوجه اآليت
  . مركز جامعة الريموك يف إربد-١
  . مركز اجلامعة اهلامشية بالزرقاء-٢
  . مركز اجلامعة األردنية بعمان-٣
  . مركز جامعة مؤتة بالكرك-٤

وتتألف اللجنة من . ويتألف كل مركز من جلنة وجمموعة من الباحثني
وتكون مهمة اللجنة يف كل مركز . رئيس وعضوين من األساتذة املتخصصني

اختيار الباحثني وحتديد عددهم ورسم خطة العمل واإلشراف على تنفيذها، 
لعملية اجلمع، وتقدمي حصيلة ذلك إىل وفق املبادئ العامة واالستمارة املوحدة 
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مع ِّوتقوم وحدة احلاسوب بإدخال االستمارات، بعد أن يدققها احملرر . ا
  .ِّالعلمي املتفرغ هلذا املشروع

وإن طبيعة العمل اجلماعي يف هذا املشروع اللغوي، تقتضي احلرص 
الحظات على التنسيق بني مجيع املراكز واإلفادة من التجارب املختلفة وامل

فقد تألفت اهليئة العامة للمشروع من أعضاء جلنة مشروع معجم . املستجدة
مع ومن رؤساء اللجان يف املراكز األربعة، جتتمع  ألفاظ احلياة العامة يف ا

وقد يشارك أعضاء اللجان مجيعهم يف بعض االجتماعات العامة . بصورة دورية
  .عند الضرورة

مع على أن يتمتع رؤساء املراكز ومن نافلة القول أن نذكر حرص  ا
وأعضاء اللجان والباحثون بروح عمل الفريق وحسن التفاهم، والقناعة بأمهية 

  .هذا املشروع اللغوي القومي، والرغبة األكيدة يف إجناحه
وميكن إمجال مهمة اللجنة يف كل مركز بإعداد املادة اللغوية وفق خطة 

  :متفق عليها، مؤداها ما يأيت
سيم املنطقة اجلغرافية اليت تتبع كل مركز للبحث اللغوي إىل دوائر  تق-١

فرعية، يراعى فيها التباين والتنوع البيئي واالجتماعي والثقايف واالقتصادي 
  .واملهين

ً خيتار فريق البحث من الذكور واإلناث، ويكون موزعا على مجيع -٢
  .البيئات

فقت على تصميمه اهليئة  جتمع املادة اللغوية وفق النموذج الذي ات-٣
  .العامة للمشروع
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 توفري الوسائل املعينة على مجع املادة اللغوية مثل آالت التسجيل والتصوير - ٤
  .من أجل توضيح املصطلح إىل جانب تعريفه بلغة عربية سليمة واضحة ودقيقة

 أن حترص اللجنة على االلتقاء بفريق البحث لتحديد املهام املوكلة -٥
  .ذليل العقبات، وتصحيح ما ميكن أن حيدث من أخطاءلكل فرد، لت
َّ تـتسلم اللجنة املادة اللغوية من أعضاء فرق البحث، وتقوم بتدقيقها - ٦ ََ

مع   .ًوتنسيقها وفق اخلطة املتفق عليها، وتسليمها أوال بأول إىل وحدة احلاسوب با
مع املدة الزمنية ملرحلة اجلمع من   م إىل٢٩/٦/١٩٩٨َّوقد حدد ا

وقد اقتضت ظروف العمل متديد هذه املدة .  من حيث املبدأ١٩٩٩/ ٤/ ٣٠
وكانت اهليئة العامة للمعجم قد أجنزت استمارة . )١(م٣٠/١٠/٢٠٠٠ى  حت

ا النهائية كما هو مبني يف الشكل املرفق) بطاقة اجلمع(اجلمع  وجعلت . بصور
  ً.هذه االستمارة يف أحد عشر بندا

                                                            

مع قرر أن تكون مكافآت أعضاء اللجان وفق اجللسات ) ١( ومما جيدر ذكره أن ا
وجعل مكافأة . ًفجعل مكافأة كل عضو يف اللجنة مخسة عشر دينارا لكل جلسة

  .كل مصطلح جيمع وتقره اللجنة وفق االستمارة اخلاصةالباحثني مبلغ مئيت فلس، ل
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  ياة العامةمشروع معجم ألفاظ الح
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  :وأرفقت االستمارة بالتوضيحات الالزمة على النحو التايل
 ويقصد به اسم املدينة أو القرية أو البادية اليت : اسم الموقع- ١

ًفإذا كان مثال مستعمل اللفظ يسكن يف . يسكنها من أخذ عنه املصطلح
  .قمدينة املفر. حمافظة املفرق: مدينة املفرق يعبأ البند املذكور هكذا

  :وإذا كان يسكن يف قرية من قرى املفرق يعبأ البند هكذا
  .قرية أم اجلمال. حمافظة املفرق

وإذا كان من سكان البادية يف حمافظة املفرق وال يتبع ألي مدينة أو 
  .البادية الشمالية. حمافظة املفرق: قرية، يعبأ البند هكذا

ا منطقة سكن مستعمل اللفظ: البيئة- ٢ تكون بيئة فقد .  ويقصد 
حضرية أو ريفية أو بدوية، فإذا كان من سكان مدينة املفرق حسب املثال 

وإذا كان يسكن قرية أم اجلمال، يعبأ هذا ). حضرية(السابق، يعبأ هذا البند بـ 
  ).بدوية(، وإذا كان من سكان البادية يعبأ هذا البند بـ )ريفية(البند بـ 

ا املهنة اليت يعم: المهنة- ٣ ا مستعمل اللفظ، كأن  ويقصد  ل 
ًيكون عامال أو فالحا أو جنارا أو حدادا أو مهندسا، أو أن تكون ربة بيت أو  ًً ً ً

  .إخل...طبيبة أو معلمة أو كاتبة أو عاملة.. يف أي مهنة من املهن
 ويقصد به املكان الذي يستعمل فيه اللفظ، كأن يكون : المجال- ٤

أو / الكلية/ املزرعة أو اجلامعة/ البيت أو املدرسة أو الشارع أو احلقل
املشغل أو الدائرة / العيادة، املخترب، املركز الصحي أو املصنع/ املستشفى

احلكومية أو املتجر أو املقهى أو امللهى أو املتحف، أو املسجد أو الكنيسة أو 
أو مؤسسة للرعاية االجتماعية أو املهن بأنواعها أو ) الكراج(النادي أو املرأب 

  .اد واآلالت واملعدات أو النشاط الرياضي، أو املكتبات أو املسرحاملو
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االت الواردة يف البند السابق ميكن : الموضوع- ٥  إن موضوعات ا
حصرها يف اللباس والكساء والطعام والغذاء واألثاث والدواء واألدوات 

  .إخل...واألجهزة والزينة واألشربة والنبات
ًفلو أخذنا مثال جماال من ا ًاالت املذكورة آنفا مثل البيت، فإن ً
  :موضوعاته ستكون على النحو اآليت

 مغارة، كوخ، براكية، بيت فالحي، بيت شعر، خيمة، بيت، :تسمياته
  .إخل...منـزل، شقة، دار، دارة، عمارة، قصر

 الفناء، احلديقة، غرفة النوم، غرفة االستقبال، املطبخ، احلمام، :أجزاؤه
  .إخل... الشرفات، الربندةامللجأ، املكتبة،

 ويقصد به أن يضبط الباحث ):ًمضبوطا بالشكل( المصطلح - ٦
ًاملصطلح كما يلفظه الشخص الذي يستعمله، ضبطا تاما ً.  

ً يقوم الباحث بتعريف املصطلح تعريفا دقيقا : تعريف المصطلح- ٧ ً
ٍوحيرص على أن يكون هذا التعريف بلغة عربية . حسب مدلوله لدى املستعمل

ًسليمة، وأن يكون اخلط واضحا مقروءا ً.  
 ويقصد به األصل اللغوي الذي يعود إليه هذا : أصل المصطلح- ٨

ًاملصطلح، كأن يكون عريب األصل أو إجنليزيا أو فرنسيا أو إيطاليا أو تركيا أو  ً ً ً
. ًوإذا كان عربيا يضبط بالشكل التام. وأن يذكر هذا األصل كتابة. ًفارسيا

  .لفرعية يف كل مركز مبلء هذا البند ما أمكن ذلكوتقوم اللجنة ا
 وذلك بأن . توضيح مدلول المصطلح بالرسم عند الضرورة- ٩

وقد يكتفي . يوضح الباحث املصطلح بالرسم إذا دعت احلاجة إىل ذلك
وهذا ينطبق على . بالرسم التقريبـي أو يلصق صورة املصطلح إذا أمكن ذلك
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ويكون ذلك إىل جانب .  املفهوم والداللةاملصطلحات اليت حتتاج إىل توضيح
  .التعريف بلغة عربية سليمة، دقيقة وواضحة

 يثبت الباحث امسه بصورة واضحة يف : اسم الباحث وتوقيعه-١٠
  .ُّيعدها) بطاقة(كل استمارة 
 وقد وضع هذا البند خلف البطاقة، . أي مالحظات إضافية-١١

 من مالحظات مل تذكر يف ُّوترك له مساحة كافية ليدون الباحث ما جيد
وجيب أن حيرص الباحث على أن يكون . حول املصطلح) البطاقة(االستمارة 

ًخطه واضحا ومقروءا ً.  
بأرقام مسلسلة، استجابة ) البطاقة(وجاء ترقيم مجيع بنود االستمارة 

َّملطلب وحدة احلاسوب اليت صممت قاعدة بيانات حاسوبية خاصة مبشروع 
وقد أخذنا بعني االعتبار عند اختيار الباحثني أن . العامةمعجم ألفاظ احلياة 

ويتم تفريع البيئة . يكونوا من أبناء املنطقة أو البيئة أو من القاطنني فيها
االت املختلفة يف احلياة العامة مع اختيار . الواحدة حبسب املهن وا ويؤكد ا

عتبار التنوعات الباحثني من مستويات ثقافية مؤهلة هلذا العمل، وذلك با
طالب الدراسات العليا، واملعلمني واملوظفني : الوظيفية املختلفة، مثل

ومن األمهية مبكان أن . واملتقاعدين، ومن هم يف مستواهم من الذكور واإلناث
يئتهم إىل هذا العمل، وتوضيح أهدافه، وحتديد  جيري توزيع الباحثني، بعد 

ا   .األعمال اليت سيقومون 
ً اهليئة العامة ملشروع املعجم، اهتماما كبريا، منذ البداية وقد أولت ً

االت واملوضوعات، اليت نصت عليها االستمارة يف عملية اجلمع . َّبتحديد ا



  
٥٨٩  األستاذ الدكتور عبد الكرمي خليفة –  معجم ألفاظ احلياة العامة

االت  وقدمت اقرتاحات مهمة، ناقشها رؤساء اللجان واتفقوا على توحيد ا
  :على الوجه اآليت

  السوق -٢٢ البيت- ١
  البقالة -٢٣  املزرعة- ٢
  ملدرسةا -٢٤  احملددة- ٣
  اجلامعة -٢٥  املنجرة- ٤
  موقف سيارات -٢٦  الورشة بأنواعها- ٥
  الفندق -٢٧  املخبز- ٦
  صالة األفراح -٢٨  املبىن- ٧
  الربيد -٢٩  املطعم- ٨
  املعصرة -٣٠  صالون احلالقة للرجال- ٩
  حمل بيع األدوات الكهربائية -٣١  صالون التجميل للنساء-١٠
  املتجر -٣٢  احملكمة-١١
  تحفامل -٣٣  البنك-١٢
  الكلية -٣٤  املقربة-١٣
  الروضة -٣٥  امللعب-١٤
  احلضانة -٣٦  املسجد-١٥
  الكنيسة -٣٧  املستشفى-١٦
  دور املسنني -٣٨  املكتبة-١٧
  النادي الرياضي -٣٩  حمالت صناعة األحذية وصيانتها وبيعها-١٨
  النادي الثقايف -٤٠  املقهى-١٩
  )يذكر اسم الوزارة(الوزارة  -٤١  املخيطة-٢٠
  )يذكر اسم الدائرة(ائرة احلكومية الد -٤٢  امللحمة-٢١
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  اإلذاعة -٦٤  )يذكر اسم املؤسسة(املؤسسة احلكومية  -٤٣
  التلفزيون -٦٥  الغابة -٤٤
  السوق -٦٦  حديقة احليوان -٤٥
  حمالت العطارة -٦٧  املرعى -٤٦
  الشركة -٦٨  احملمية -٤٧
  املركز الثقايف -٦٩  األرصاد اجلوية -٤٨
  لثقافةمديرية ا -٧٠  املسرح -٤٩
  االسرتاحة السياحية -٧١  السينما -٥٠
  مدينة األلعاب -٧٢  املطار -٥١
  دائرة األراضي -٧٣  املينا -٥٢
  املكتب العقاري -٧٤  حمطة السكك احلديدية -٥٣
  العيادة -٧٥  البحر -٥٤
  املركز الصحي -٧٦  النهر -٥٥
  مركز اإلصالح -٧٧  املصنع -٥٦
  ترخيص املركباتإدارة السري و -٧٨  الشارع -٥٧
  الدفاع املدين -٧٩  َّاملتنزه واحلديقة العامة -٥٨
  الكلية -٨٠  املطبعة -٥٩
  قيادة اجليش -٨١  احملجر -٦٠
  املخابرات العامة -٨٢  البلدية -٦١
  قرى األطفال -٨٣  أمانة العاصمة -٦٢
  املربة -٨٤  مركز الشرطة -٦٣
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ملوضوعات، فقد استمر النقاش حوهلا يف أما فيما خيص حتديد رؤوس ا
ا متعددة ومتشعبة،  عدة اجتماعات عامة تضم رؤساء اللجان، وذلك أل
اية األمر على أن حتديد رؤوس  وليس من السهل حصرها، واتفق يف 

ففي مرحلة اجلمع يقلل . املوضوعات ذو فائدة كبرية يف مرحليت اجلمع والتحرير
.  الباحثني وعند اللجان يف مراكز البحثاخلالف يف وجهات النظر لدى

وكذلك، فإن حتديد رؤوس املوضوعات ييسر إدخال املعلومات يف احلاسوب، 
ًويسهل عملية ترتيب أبواب املعجم، وإخراجه إخراجا علميا . واسرتجاعها ً

  .ًوفنيا يف املرحلة الثانية
وكانت جلنة اجلامعة األردنية، قد تقدمت باقرتاح رؤوس موضوعات 

وبعد دراستها ومناقشتها، وافقت اهليئة العامة . وزعت على مجيع أعضاء اللجان
وأنه يف . للمشروع على هذه القائمة، والتزام جلان مراكز اجلمع مبا جاء فيها

حالة إضافة رؤوس موضوعات جديدة من اللجان، جيب أن تعمم من أجل 
وضوعات بنحو مئيت ومما جيدر ذكره أنه جرى حصر رؤوس امل. دراستها وإقرارها
ًويف مجيع األحوال فإن مجع األلفاظ ورصدها ال يكون انتقائيا، . رأس موضوع

مع يتوخى من اللجان والباحثني، أن يكون اجلمع مشوليا وفق خطة  ًوأن ا
ا الباحثون   .حمكمة تضعها اللجنة املختصة ويلتزم 

، ))ريف املصطلحتع(( قضية ))املشروع((ومن القضايا املهمة اليت واجهها 
ًحبيث يتضمن التعريف كيفية لفظ املصطلح، ووصفه وصفا واضحا ودقيقا،  ً ً

ًوأنه البد من وضع تعريف للمصطلح حىت لو كان معروفا . وبيان الغاية منه
  .لدينا يف الوقت احلاضر
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وبلغت جمموع االستمارات . ٣٠/١٠/٢٠٠٠ يف ))اجلمع((وانتهت مرحلة 
  اسوب حنو مخسة وأربعني ألف استمارة؟؟اليت مجعت وأدخلت يف احل

معجم ((م، ألفت جلنة مشروع ٨/١٠/٢٠٠٠ املوافق  ه١١/٧/١٤٢١وبتاريخ 
مع، هيئة التحرير للمرحلة الثانية من مخسة أعضاء))ألفاظ احلياة العامة وكان مقررها .  با

مع، وأعضاؤها اآلخ رون من الزميل األستاذ الدكتور إمساعيل عمايرة، أحد أعضاء ا
  .أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات األردنية

وعقدت هيئة التحرير اجتماعات عدة وخلصت إىل وضع منهاج 
  :للعمل يف إطار املعامل اآلتية

ً يراد من هذا املعجم أن يكون من حيث املبدأ فصيحا جامعا -ًأوال ً
من وهو معجم وصفي يف تعريفه للمفردات، ينطلق مما يفهمه الناس . ًعصريا

وهو وصفي يف اختيار هذه املصطلحات املتداولة، ولكنه . معانيها املعاصرة
معياري حني يتدخل إلجراء تعديالت جزئية أو تغيريات كلية على بعض 
ا  املفردات، وذلك مبا يتفق وقواعد الفصحى يف أصوهلا ومقاطعها، وأوزا

  .الصرفية أو طرائق تراكيبها التعبريية
  :م هيئة التحرير ما يأيت يكون من مهاً:ثانيا
  . مراجعة تقسيم املوضوعات والوحدات يف كل موضوع-١
. ً مراجعة التعريفات، والتأكد من مدى سالمتها مضمونا وصياغة-٢

  .وميكن استشارة بعض اخلرباء عند احلاجة
  . االستيثاق من مدى مالءمة الصور والرسومات لتوضيح املصطلح- ٣
احد أو اثنني منها، وفق معايري متفق عليها،  فرز املرتادفات واختيار و- ٤

  .وذلك باالنطالق من منهاج واضح يف اختيار األلفاظ الدالة على املفهوم الواحد
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 السعي إىل حتقيق مبدأ توحيد املصطلح حني تكون املصطلحات -٥
منفضة، طفاية، متكة، : متعددة، مثال ذلك يقال يف تسمية شيء واحد

  .إخل...ريمكتة، سربسة، صحن، آش ت
 إىل أي من هذه الكلمات، وعندئذ البد ))سجائر((وقد تضاف كلمة 
  :من مالحظة املعايري اآلتية

  .الكلمة الواحدة يف الداللة الكافية خري من الكلمتني) أ
ًالكلمة اليت حتمل مدلوال حمددا أوىل من تلك اليت حتمل مدلوالت ) ب ً

ً مثال ))منفضة((وعلى هذا فكلمة . همتعددة، واستعماالت ال تقتصر على جمال بعين
ً ترتبط بالطعام ارتباطا وثيقا))صحن((، إذ كلمة ))صحن((أفضل من كلمة  وهي أفضل . ً

  .، ألن طفاية ترتبط باجلهاز املتخصص إلطفاء احلريق))طفاية((من كلمة 
ًالكلمة اليت تأخذ مستا فصيحا سهال أوىل من الكلمة اليت قد ) ج ً ً

 ))متكة(( أفضل من كلمة ))منفضة((وعلى هذا فكلمة . عاميةتكون مغرقة يف ال
ا  . فالكلمة العامية قد تشيع يف عامية وال تشيع يف أخرى. ))مكتة((أو مقلو

ذا املشروع اللغوي القومي  اية املطاف –واملراد  معجم (( أن يؤدي إىل – يف 
  .))عريب موحد أللفاظ احلياة العامة

 من الكلمة األجنبية، إذا كانت األجنبية ميكن الكلمة العربية أوىل) د
وعلى هذا فإن الكلمات السابقة تفضل . االستغناء عنها بالكلمة العربية

  .كلميت سربسة وآش تري
الكلمة األجنبية املكونة من كلمة واحدة أوىل من الكلمة املكونة (  ه

ريب واملصطلح األجنيب املتمشي مع قواعد الصوت الع. من كلمتني فأكثر
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والوزن الصريف العريب، أوىل باألخذ من ذلك املصطلح الذي خيتلف مع قواعد 
ا ا وأوزا   .العربية يف أصوا

  .الدقة يف اختيار املقابالت العربية لنظائرها األجنبية) و
فاملشتقة أوىل من الكلمة . اتباع أولويات يف املقاييس العربية نفسها) ز

. ًاألوسع اشتقاقا أوىل من الكلمة الضيقة االشتقاقو الكلمة . املنحوتة أو املركبة
  .والكلمة اليت ختص مدلوهلا وحده أوىل من الكلمة اليت قد ختص مدلوالت متعددة

ًحني يقدم للشيء الواحد تعريفان متباينان نسبيا، دون أن يرتتب ) ح
ًعلى ذلك تناقض أو تضاد، مبعىن أن يقدمه متخصص مركزا على مواصفات 

فاألوىل أن يدمج . ًقدمه باحث آخر مركزا على مواصفات أخرىمعينة، وي
  .التعريفان يف تعريف واحد

 تقبل هيئة التحرير من حيث املبدأ مجيع األلفاظ اليت وردت من اللجان يف ً:ثالثا
  .املرحلة األوىل إال فيما يساورها الشك يف صحته، فتستعني خبرباء متخصصني

االت مث  يؤخذ يف ترتيب مواد املً:رابعا عجم من حيث املبدأ حبسب ا
مشروع ((وينظر يف إخراج . املوضوعات، ويف داخل كل منها بالطريقة اهلجائية

  .ً عند إجنازه بأن يطبع أيضا بالطريقة اهلجائية))املعجم
ويف جمال حتديد طريقة العمل إلجناز املرحلة الثانية من مشروع املعجم، 

للتعرف على داللة املصطلحات الواردة فيها، راجعت هيئة التحرير عدة بطاقات 
وذلك من أجل تكوين نظرة موحدة بني أعضاء اهليئة يعاجلون يف إطارها مجيع 

واتفقوا على أن أهم بنود البطاقة هو . املصطلحات اليت تقابلهم يف أثناء العمل
ويستأنس باملعلومات األخرى من أجل توضيح . املصطلح، والتعريف اخلاص به

ال واملوضوع، وغريهاالتعر   ..يف، مثل البيئة واملوقع وا



  
٥٩٥  األستاذ الدكتور عبد الكرمي خليفة –  معجم ألفاظ احلياة العامة

ًوقد رأى أعضاء اهليئة أن يبدؤوا مبوضوع واحد، وأن يشاركوا مجيعا يف 
صياغة بطاقاته، حىت تتوحد طريقة العمل فيما بينهم، ويعتادوا على تكوين 

  .نظرة موحدة يف تناول مراحل العمل ومصطلحاته
أن يتوزعوا يف جلنتني، كل جلنة تتألف واتفق أعضاء هيئة التحرير على 

مث تقدم هذه . من عضوين، يتناوبان كتابة البطاقات ومراجعتها فيما بينها
البطاقات بعد ذلك إىل مقرر هيئة التحرير، ليقوم مبراجعتها، وتعديل ما يراه 

  .مث تصبح بعد ذلك جاهزة يف وضعها النهائي للطبع. ًضروريا فيها
كتابة األلفاظ األجنبية باحلروف العربية أنه يوجد ورأت اهليئة يف قضية 

األوىل، أن تثبت هذه األلفاظ األجنبية باحلروف العربية، : طريقتان لكتابتها
وهنا البد من مواجهة مشكلة، أن األلفاظ األجنبية وافدة . كما ينطقها أهلها

من لغات أمم متعددة، تلفظها بأشكال خمتلفة، مبا يف ذلك األمم اليت 
  .ستعمل احلروف الالتينيةت

ا، فهي تقريب هذه  أما الطريقة الثانية، اليت ترى هيئة التحرير األخذ 
فقد حتدث . األلفاظ األجنبية إىل احلروف العربية، وكتابتها كما تلفظ بالعربية

ًتراثنا مثال عن اللغة الالطينية، وعن أرسطو وأفالطون وفيثاغورس والبطالسة 
وإن اختيار هذه الطريقة يف كتابة األلفاظ، . إخل...ن ولندرةباريز ولند: وقالوا

تنسجم واهلدف الرئيسي لوضع معجم موحد على املستوى القومي، وهو 
السعي إىل تفصيح ما هو عامي، يف إطار خصائص العربية وتراثها الضخم 
عرب التاريخ وجتربتها مع املولد والدخيل واملعرب واملستقرض وتأثرها باللغات 

  .جنبية وتأثريها فيهااأل



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٣(اجلزء ) ٧٨( ا
  

٥٩٦

ويف قضية اختالف اللهجات يف نطق بعض حروف الكلمات، مثل 
فإن النطق خيتلف بصور متعددة . إخل...حروف القاف والكاف، والظاء واجليم

واتفق على كتابة املصطلح وفق النطق العريب . يف املدينة ويف الريف ويف البادية
مزة الوصل، وينطقها الفصيح، وينسحب هذا مع نطق األلفاظ اليت  تبدأ 

  .املستعمل بالساكن ابتداء
ًومازال العمل يف مشروع املعجم مستمرا، وقد قطع شوطا مهما يف  ً ً

وتتمثل هذه املرحلة بتلمس الطريق، وذلك بوضع منهاج . إجناز املرحلة الثانية
حمدد إلقامة بناء مشروع معجم أللفاظ احلياة العامة يف األردن، يكون لبنة 

  .))املعجم العريب املوحد أللفاظ احلياة العامة((همة يف إقامة م
ًومادام العمل يف املعجم مستمرا، فاالقرتاحات واملالحظات تتواىل 

وكذلك طريقة تصنيف . الستكمال املنهاج ووسائل البحث، وتكامل العمل
وغري ذلك من القضايا الفنية يف . املعجم، وحتديد اجلهات اليت تستفيد منه

ويف ضوء هذه االعتبارات ستحدد الفرتة الزمنية إلجناز . نشر واإلخراج والتوزيعال
وحنن نأمل إن شاء . املرحلة الثانية ملشروع املعجم، ورمبا استغرقت حنو السنتني

امع اللغوية اهللا أن ننجزه يف هذه املدة الزمنية وأن نقوم بإرساله إىل احتاد  ا
ً بصفته مشروعا أردنيا  الوقت نفسه سنقوم بنشرهويف. والعلمية العربية بالقاهرة ً

ملعجم ألفاظ احلياة العامة، ليستقطب املالحظات واالقرتاحات يف عملية 
معجمية مستمرة إن شاء اهللا حىت يتحقق اهلدف البعيد بإجناز املعجم العريب 

ا ونسأله تعاىل أن يوفقن. املوحد أللفاظ احلياة العامة على مستوى الوطن العريب
  .ًمجيعا يف خدمة العربية اخلالدة، لغة العروبة واإلسالم

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته



  
٦١٧  

  المعاجم الموسوعية العربية 
  بين الواقع والطموح

  فاتن خليل محجازي. د

  :مدخل البحث
  ))المعجم الموسوعي اللغوي((تحديد مصطلح  •

تعرف املوسوعة الربيطانية املعجم بأنه مرجع تنتظم فيه قوائم الكلمات 
وتعطي معانيه، وباإلضافة إىل حتديد الكلمات يزودنا املعجم مبعلومات حول 

، ورمسها اهلجائي، وصيغها، وأصلها االشتقاقي، ويقدم اتالكلملفظ 
ا أن املعجم يزودنا كم. املعلومات الصرفية والنحوية، واملعلومات املوسوعية

بالشواهد اليت توضح استعماالت الكلمة، وهذه الشواهد ميكن تأرخيها لبيان 
ة احملددة االستعماالت املبكرة للكلمة يف معانيها اخلاصة بالفرتة الزمني

  .)١(بالشاهد
هذا ما يفرتض يف املعاجم املوسوعية، وهي املعاجم اليت هدفت إىل 
مجع ألفاظ اللغة عامة دون ختصيص مبوضوع أو بناء، فهي تقابل املعاجم 
املتخصصة، وختتلف عن املوسوعات، فاملعجم يفسر الكلمات بينما تفسر 

م دون عناية كبرية املوسوعة األشياء ومع ذلك فمن العسري إنشاء معج
  .باألشياء، واألفكار التجريدية

وقد حيصل التداخل بني املعجم واملوسوعة من حيث الوظيفة، أو 
التوجه، أو التسمية فيصبح املعجم أشبه باملوسوعة عند احتوائه على معارف، 
أو معلومات، أو مفردات حضارية خارجة عن جماله الذي يهتم به وهو منت 



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٦١٨  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

سعه يف الشرح، وميله إىل التفصيل فيما من شأنه االختصار، اللغة، أو عند تو
، اليت )٢(وجنوحه إىل االستطراد كما هو احلال بالنسبة إىل معظم املعاجم العربية

تم : عرفت نوعني من املعاجم تم باللغة، ومعاجم  باألشياء لكن ليس معاجم 
ية مما ال ينطبق على كل معجم يهتم باألشياء موسوعة ألن املوسوعة تفرتض الشمول
 ))املعجم األصغر((: ًاملعاجم املتضمنة أنواعا خاصة من املوضوعات غري اللغوية مثل

ّ يف أمساء القراء وقراءاتـهم حملمـد بـن احلسـن ))املعجم الكبري(( و))املعجم األوسط((و
 لياقوت ))معجم البلدان(( و))معجم األدباء(( و،)٣(( ه٣٥١ت(األنصـاري النقـاش 

 وبالتايل خنتلف مع الدكتور حممد رشاد احلمزاوي وغريها،) ٦٢٦ت (احلموي 
الذي يعد كل معجم اهتم باألشياء موسوعة عندما حاول أن مييز بني املعاجم 

املعجم يستوجب أن يعرف حبسب ((: احلمزاوي. اللغوية واملوسوعات، يقول د
َطبيعة املعلومات اليت يوفرها عن اللفظ املدخل، أو ما ُ

ً يسمى قدميا وحديثا  ً
وهذه الطريقة تساعدنا على التمييز بني نوعني غالبني من املعاجم، . باملادة

ًومها معجم الكلمات، ومعجم األشياء، فاألول يهتم بوضع الكلمة دالليا 
ًوصوتيا، وصرفيا، وحنويا، وأسلوبيا، واستعماال يف سياق معني كثريا ما يعتمد  ً ً ً ً ًّ ّ

األشياء، فإنه يهتم بالشيء أو املوضوع الذي يعرب عنه الشواهد، أما معجم 
ًبكلمة من الكلمات، معتمدا يف ذلك مجال تصف ذلك الشيء أو املوضوع،  ً
موعة املعنية، وعلى هذا األساس  واستعماله، وأصله، ومكانته من ثقافة ا
ميكن أن نقر أن معجم الكلمات هو املعجم اللغوي، وأن معجم األشياء هو 

ًم املوسوعي أو املوسوعة فضال عما يتميز به األول عن الثاين يف مستوى املعج
ترتيب املداخل أو املواد، فالنوع األول يهتم مبفردات اللغة واستعماهلا، والثاين 
يركز اهتمامه على املضمون الذي حتيل إليه الكلمات، وميكن أن يتميز املعجم 



  

٦١٩  الدكتورة فاتن حمجازي  – وحاملعاجم املوسوعية العربية بني الواقع والطم     

األعالم والبلدان، وإن كان من املوسوعي عن املعجم اللغوي باستيعاب أمساء 
ًاملمكن أن يستوعبها املعجم اللغوي فيصبح معجما لغويا موسوعيا ً((◌ً)٤(.  

هو المرجع الذي : المعجم اللغوي الموسوعي((وحتديدنا للمصطلح 
تنتظم فيه قوائم الكلمات الموجودة في لغة ما، ويعطي معانيها، ويبين 

مالها في إطار السياقين النظمي تكوينها الصوتي، والصرفي، وكيفية استع
  .))النحوي واالجتماعي، ويثبت شكلها الكتابي والصوتي

  :المعاجم الموسوعية التي ألفها العرب القدماء •
وقد حاول العرب إنشاء مثل هذه املعجمات يف فرتة مبكرة من تاريخ 

 أول نظرية ( ه١٧٥ت(الدرس اللغوي العريب فأبدع اخلليل بن أمحد الفراهيدي 
بعده  املعروف، تتابعت كتاب العينعجمية عربية، وحاول أن يطبقها يف م

حماوالت التأليف املعجمي اليت هدفت إىل اإلحاطة بكل مفردات اللغة ويبدو هذا 
المحيط ((اهلدف يف األمساء اليت اقرتحت لتكون عناوين هذه املعجمات من مثل 

م والمحيط األعظم في المحك((، و)٥(( ه٣٨٥ت(ّ للصاحب بن عباد ))في اللغة
 البن منظور ))لسان العرب المحيط((، و)٦()٤٥٨ت( البـن سيـده ))اللغـة

  .، وغريها)٨(( ه٨١٧( للفريوزابادي ))القاموس المحيط((، و)٧(( ه٧١١ت(
 أول معجم موسوعي ألنه ال ينـزع إىل انتقاء ))لسان العرب((ويعد 

 ))ذيب اللغة((، و)١٠(( ه٣٢١ ( البن دريد))جمهرة اللغة((، كما يف )٩(مـادته
وال  ،)١٢(( ه٥٨٣ت( للجوهري ))تاج اللغة وصحاح العربية((، و)١١(( ه٣٧٠(

ا وإمنا جتاوز ذلك إىل حضارة اللغة، وهو هدف  يقف عند حدود اللغة ومفردا
  .)١٣(انفرد به ابن منظور عن غريه من علماء املعاجم منذ اخلليل حىت اليوم



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٦٢٠  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

ليلخص ما جاء من معاجم سابقة (  ه٨١٦ت(ادي وقد جاء الفريوزاب
كاحملكم والعباب، وحذف الشواهد، وأضاف مادة جديدة خاصة باألعالم 
ًوالنباتات، وبذلك ضم القاموس مادة لغوية متنوعة قد شرحت شرحا بسيطا  ً
ًحمذوف الشواهد مطروح الزوائد مما أتاح هلذا املعجم شهرة واسعة وانتشارا 

  ً.كبريا
إجياز القاموس احمليط، وغموضه مع مشوله وكثرة استعماله سبب وقد كان 

))تاج العروس من جواهر القاموس((تأليف معجم 
 ( ه١٢٠٥ت(، للزبيدي )١٤(

ويتضح من املقدمة اليت جاءت يف تاج العروس أن السيد مرتضى الزبيدي قد 
ًهدف إىل إيراد مجيع ما يف القاموس، وحتقيقه حتقيقا علميا وشرحه وال تنبيه ً

  .على مراجعه واالستشهاد عليه
  :النظرية المعجمية العربية وتطورها •

: ونستطيع أن منيز بني مرحلتني من مراحل التأليف املعجمي عند العرب
 ))كتاب العين((ً ونأخذ مثاال عليها بفترة االحتجاجاملرحلة األوىل تتمثل 

  .للفراهيدي
لسان (( منها ونأخذ بعد االحتجاجفترة ما  يف بالتأليف تتمثل الثانيةواملرحلة 
  .))تاج العروس من جواهر القاموس(( و))القاموس المحيط(( و))العرب المحيط

 النظرية المعجمية العربيةإن التقسيم هنا سوف يسمح مبتابعة 
ومالحظة ما طرأ عليها من تطور، وبالتايل تعقب األخطاء اليت ارتكبها 

لطريق حنو معجم عريب موسوعي يليب اللغويون العرب لتصحيحها، ومتابعة ا
  .متطلبات املرحلة احلضارية املعاصرة مما نطمح إليه



  

٦٢١  الدكتورة فاتن حمجازي  – وحاملعاجم املوسوعية العربية بني الواقع والطم     

ًويبدو الطموح هنا نوعا من اخليال واجلموح، فاللغة العربية العريقة 
ًمكونة من جمموعة من الطبقات التارخيية املتمايزة بعضها مازال مغيبا عن  ّ

 ))معجم موسوعي((الق تسمية ّالوصف مما يثري إشكالية معقدة حول صحة إط
معجم موسوعي ((على واحد من املعاجم املعروفة، أو القدرة على صناعة 

ً يضم مفردات اللغة العربية اليت استخدمت سابقا، أو تستخدم ))لغوي علمي
  .اليوم، أو سيالحق ما تبدعه اللغة يف الغد

  :فترة االحتجاج: أ
عجمية عربية مكتملة مبعجم ظهرت يف القرن الثاين اهلجري أول نظرية م

، توفرت فيه أغلب العناصر من مداخل، وترتيب، ))كتاب العين((لغوي هو 
وتعريف، وشواهد، وأساليب غايتها اإلحاطة خبطاب العربية وفصاحته وبيانه، 

تمع والكون وقد وصفها د ا . وبالتايل مبقوالته يف ا حممد رشاد احلمزاوي بأ
ًر العريب اخلليلي على املعرفة عموما والعربية رؤية جامعة سلطها الفك((

ًخصوصا، وعلى مناهج تنظيمها، وتصنيفها من خالل آليات لغوية كونية 
وسيلتها عربية حىت يدرك الفكر الكوين والعريب منـزلة خطابه االجتماعي، 

فهي تنطلق من ثالث . والثقايف، واحلضاري يف حميطه القريب والبعيد
العلوم التجريبية على الوصف واملشاهدة واالستنتاج من مصادرات تعتمد مثل 

وهي بالتايل أمسى مظاهر الفكر العريب يف حبثه عن . خالل آليات لغوية عربية
))مآثر الفكر العريب والكوين

، هذه هي النظرية اليت أفرزت كتاب العني قد )١٥(
اكتملت ونضجت يف فكر عريب من األفضل أن ينسب إىل مجاعة دارسي 

لغة يف القرن الثاين إال أن الفكر العلمي املنظم الذي متتع به اخلليل بن أمحد ال
الفراهيدي قد ساهم يف إخراجها بشكلها املنظم مبا متتع به من معرفة رياضية 
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ومنطقية فرضت منهجها سواء أكان اخلليل وحده صاحب العني أم اشرتك 
جها الرتاكم العلمي الذي ، فنحن هنا أمام نظرية يف املعرفة أنت)١٦(معه غريه

  .خلفه الباحثون العرب
  :))كتاب العين((مصادرات النظرية المعجمية في 

  :اعتمدت نظرية العني على ثالث مصادرات
على الثنائي والثالثي : كالم العرب مبين على أربعة أصناف: أوالها

والرباعي واخلماسي فمن الثنائي هل، وعق، ومن الثالثي خرج وعمر، ومن 
ّباعي دحرج وعبقر، ومن اخلماسي اقشعر وسفرجلالر

، وهذا ما يسمح )١٧(
بإجراء عملية حسابية يؤخذ فيها بعدد احلروف اهلجائية العربية وهي تسعة 
ًوعشرون حرفا ونصل بالتايل إىل معرفة عدد املفردات احملتمل تشكلها، ومن 

ات املستعملة أجل الدقة استخدم نظام التقليبات، وقد ميز اخلليل بني املفرد
  .بالفعل واملفردات املهملة وهي املوجودة بالقوة

دف إىل التمييـز بني الكالم العريب والدخيل بتطبيق بعض : وثانيتها
  :قوانني التشكيل الصويت اليت وصل إليها بعد مالحظة املستعمل ونذكر منها

  .)١٨( ليس بعد الدال زاي يف كالم العرب-
يف كلمة واحدة، وكذلك اجليم مع القاف  ال جتتمع القاف والكاف -

  .)١٩(ال يأتلف إال بفصل الزم
  .)٢٠( ليس يف كالم العرب شني بعد الم مثل األقلش-
  .)٢١( ال يلتقي يف كلمة عربية حرفان مثالن يف حشو الكلمة إال بفصل الزم- 
  ).٢٢( اهلاء واحلاء ال تأتلفان يف كلمة أصلية احلروف إال يف النحت مثل حيهل- 
  .)٢٣( ال تكون الكلمة رباعية أو مخاسية معراة من احلروف الذلق أو الشفوية- 
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  .وغري ذلك من القوانني اليت جاءت بعد دراسة النسيج الصويت للكلمة العربية
تقر ترتيب وتنظيم ألفاظ املعجم النظري على أساس نظام : وثالثتها

ًصويت ينطلق من أكثر األصوات عمقا يف احللق، ووضوحا يف  السمع ً
مل يبدأ باهلمزة مع أنه ينسبها إىل أقصى ((ً، وثباتا يف الشكل فهو ))نصاعة((

))ر والتبديل احللق ملا تتعرض له من التغيي
)٢٤(.  

وقد استنتج بعض دارسي الفكر املعجمي العريب من هذه النظرية نتائج 
  :خمتلفة هي
 العريب على  اعتماد اللغة لبناء نظرية عربية قومية لإلحاطة بالفكر-١
 العلمي الذي يفرتض عناصر مرتابطة ومربرة يف نطاق من ))النظام((مفهوم 

العلوم املثبتة فقد ربط اخلليل مصادرته األوىل بالرياضيات، والثانية بعلم اللغة 
علم الفسيولوجيا وعلم األصوات مما وفر لنظريته : املقارن، والثالثة بعلمني
  .الشروط الكافية لوضعها

حاطة برصيد اللغة العربية املطبق والنظري وبالتايل مبجاالت  اإل-٢
  .))مهمل(( و))مستعمل((ًالفكر املوجودة واملنتظرة كما يعرب عنه لفظا 

ا من الثقافات األخرى، -٣  وضع الثقافة العربية اإلسالمية يف مكا
وذلك بفرز ألفاظ الثقافة العربية ومفاهيمها من ألفاظ ومفاهيم غريها من 

ا تداخل الثقافات، ومناسبات ال ثقافات لضبط معاييـر ومقاييس يقاس 
  .)٢٥(املثاقفة واحلوار بني احلضارات

  
  :نقد نظرية العين ومنهجه
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ًلقد سعى اخلليل إىل تأسيس نظرية معجمية علمية مستفيدا مما وصل 
 إليه الفكر العلمي العريب يف القرن الثاين اهلجري، وكانت تلك أول حماولة ذات
ًمالمح مميـزة قدمها الرتاث العريب، وتركت آثارا يف النظريات العربية الالحقة إال 
أن مثة مفاهيم مل تكن واضحة بالنسبة إىل من قام بتنفيذ املعجم أدت إىل 

، الحرف الهجائي والصوت اللغوياضطراب يف املنهج والتطبيق كمفهومي 
جائي على أساس وظيفي إذ نعثر يف العني على ما يفيد متييـز احلرف اهل

احلرف من حروف اهلجاء وكل كلمة بنيت أداة عارية يف الكالم لتفرقة املعاين ((
))..ًتسمى حرفا

، فالنص يبني أن تغري املعىن أساس متييز احلرف الذي قد )٢٦(
 هذا احلرف يتجسد يف اللغة املنطوقة مبجموعة ))قراءة قرآنية(( أو ))كلمة((يكون 

ّوأغلب الظن أن قراء القرآن . ً وفقا للسياق الذي ترد فيهمن الصور الصوتية
هم الذين ذكروا هذه الصور الصوتية، ودون وصفها سيبويه عندما حتدث عن 
احلروف الفرعية املستحسنة يف قراءة القرآن والشعر واحلروف غري املستحسنة 

  .)٢٧(يف قراءة القرآن والشعر
اللغة (( و))اللغة النظام((ستوى هذا التمييـز بني املستويني اللغويني م

ّ املنفذ بالفعل أو الكالم يكشف عن نضج النظرية اللغوية اليت كانت ))الواقع
خلف املناهج املرسومة لوضع املعاجم، والنشاطات اللغوية األخرى، ولو 

 الذي جنده يف كثري من األلفاظ التكرارطبقت كما ينبغي لتجنب كتاب العني 
ًدال، فنعثر مثال على املدخلة الواحدة يف مكانني خمتلفني اليت طرأ عليها اإلب

))نشص ونشز((: من مثل
))مد ومط((، و)٢٨(

))شزب وشسـب((، و)٢٩(
)٣٠( ،

))لصق ولزق((و
))والرجز والرجس((، )٣١(

)٣٢(.  
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 القائم على اضطراب التصنيفوقد أدى غموض بعض التصورات إىل 
واضح وجود خطأ يف حتديد ًأساس توزيع األصوات وفقا ملخارجها فمن ال

ًخمارج بعض احلروف العربية عند اخلليل كما يف اهلوائية اليت مجع فيها حروفا 
ومل مييز بني (( مهزة بني بني ))األلوفون((، إىل صورة اهلمزة ))ا، و، ي(( ))فونيمات((

ويف ترتيب اخلليل عكس . ))واحلركتني واو املد وياء املد(( و، ي ))حريف العلة
))م،و،ا،ء((اه املخرجي من الشفتني إىل احللق األقصى لالجت

)٣٣(.  
ًأيضا فإن اخلالف حول قضية أصل املادة السائد يف الفكر اللغوي يف 

 ُاضطراب في ترتيب مشتقات المدخلةالبيئة اليت أمثرت العني أثر يف حدوث 
ًفنجده ال يتبع ترتيبا حمددا ونذكر مثال ما جاء يف مادة عجم حيث يقول ً ً:  

ُالعجم(( َ ٌليس بعريب، وقوم : ّأعجميٌورجل . ّضد العرب: َ ٌعجمّ ْ . ٌ وعربُ
ُواألعجم ُ الذي ال يـفصحَ ِ ُ بيـنة عجماءٌوامرأة . ُْ ِالعجمةَِّ َ ْ ُوالعجماء. ُ ْ ّكل دابة : َ ّ
يمة ُجرح العجماء جبار: (ويف احلديث. أو  ُُ ُاألعجمو)... ْ كل كالم ليس : َ

ا الن وتقول استعجمت الدار عن جواب ... سبةبلغة عربية إذا مل ترد 
تنقيطه كي : الكتاب وتعجيم... السائل، واملعجم حروف اهلجاء املقطعة

ُوعجمة الرمل. تستبني عجمته ويصح َ ْ ... ًأكثره وأضخمه وأكثره تراكما: ُ
ُعجمو َ ِ التمرَ ْ ُيـعجمنواه، واإلنسان : َّ ُ ْ ا يف فمهَ ُعجمتو.  التمرة إذا الكها بنوا ْ َ َ 

))ُعضضت عليه بأسناين: دالعو
)٣٤(.  

ُالعجـــم((ونالحـــظ أنـــه قـــد بـــدأ باألمســـاء حـــديث يـــذكر اســـم اجلمـــع  َ  مث ))َ
 مث صــــيغة أخــــرى للجمــــع هــــي ))أعجمــــي((النــــسبة إىل هــــذا اجلــــنس مــــن النــــاس 

ـــعجم(( ْ ً مث فعـــال مزيـــدا بثالثـــة ))عجمـــاء(( واملؤنـــث ))األعجـــم(( مث ))ُ  مث ))اســـتعجم((ً
ًا رباعيا  مث مصدر))املعجم((ّاسم    .))تعجيم((ً
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ُيـعجم((مث مضارع الثالثي .. ))ُعجمة((مث االسم  ُ ْ َعجم(( مث ماضي الثالثي ))َ َ َ((.  
ُشــــسعت(( فيقــــول ))شــــسع((أمــــا يف مــــادة  ْ َّ ُأشــــسعته ، وًتشــــسيعاَ النعــــل َ ُ َ

ً أي جعلت هلا شسعاًإشساعا ُشسعَّ السري نفسه ومجعه ِّالشسعو. ُ ُ((
)٣٥(.  

زيـــــد مث مـــــصدره، مث صـــــيغة أخـــــرى لفعـــــل مزيـــــد أي أنـــــه يبـــــدأ بالفعـــــل امل
  .ومصدرها وبعد ذلك الصيغ االمسية املفردة مث اجلمع

مـــن ناحيـــة أخـــرى أدى اعتمـــاد مـــادة مـــسموعة ومكتوبـــة إىل الوقـــوع يف 
 وقــد سـجل لنــا محـزة بــن احلــسن التــصحيف والتحريـفنـوعني مــن األخطـاء أو 

كري جمموعـــة مـــن وأبـــو أمحـــد احلـــسن بـــن ســـعيد العـــس(  ه٣٦٠ت(األصـــفهاين 
  :التصحيفات والتحريفات اليت وردت يف كتاب العني نذكر منها

  نوع الخطأ               الصواب    الخطأ
ّاخلصب احلية ْ ْ   احلضب بضاد منقوطة  ِ ِ

  كتايب  )٣٦(
ُّاملوت الوحي:اهلميع   كتايب  )٣٧(اهلميغ بغني منقوطة  ِ

  صويت/ كتايب    )٣٨(الشدف  الشخص: السدف
  كتايب    )٣٩(اخلبري      احلبري

  كتايب      )٤٠(رثيد    شيء ربيد
  ))قلب مكاين((صويت       )٤١(ربيز    كيس زبري

ّتفيأت  ّتقيأت املرأة لزوجها
  كتايب    )٤٢(

  ))اختزال صائت((صويت     )٤٣(بردى      برد

  :خذ على العنيآومن امل
 فإذا ذكر النبات أو احليوان أو احلشرات قصور التعريف وغموضه

يف إىل شرح وتفسري قال اخلليل يف مادة دع بتعريف احتاج هذا التعر
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ّوالدعاعة حبة سوداء، تأكلها بنو فزارة(( منلة ذات جناحني، : والدعاعة. ُّ
ْشبـهت بتلك احلبة َ ُِّ((

)٤٤(.  
  :ًوقد يكون سبب الغموض ناجتا عن التعريف بألفاظ العموم ومن ذلك

  .)٤٥(معروف: الكوسج
  .)٤٦(نبات: ّالنـُّقاض
ْالكرز   .)٤٧(جلوالقضرب من ا: ُ
  .)٤٨(حي من العرب: باهلة

أو استخدام التفسري بالتضاد والنفي حيث تفسر الكلمة بكلمة أخرى 
تغايرها وختالفها يف املعىن وذلك باستعمال كلمة ضد أو نقيض أو خالف أو عبارة 

ًتفيد النفي وهذه الوسيلة ال تقدم تفسريا دقيقا للكلمة ومن أمثلته يف العني ً:  
ِطعام جشب   .)٤٩(ال أدم فيه: َ

  .)٥٠(ما مل ينخل من الطعام مثل خبز الشعري وشبهه: اجلشب
وقد ذكر أصحاب املعاجم يف املرحلة التالية مآخذهم على العني ونذكر 

  :على سبيل املثال ما ذكره أمحد بن والد من أهل القرن الثالث
كتاب العني ال ميكن طالب احلرف منه أن يعلم موضعه من الكتاب ((

 غري أن يقرأه، إال أن يكون قد نظر يف التصريف، وعرف الزائد واألصلي، من
واملعتل والصحيح والثالثي والرباعي واخلماسي، ومراتب احلروف من احللق 
واللسان والشفة، وتصريف الكلمة على ما ميكن من وجوه تصريفها يف اللفظ 

زوائد بعد على وجوه احلركات وإحلاقها ما حتمل من الزوائد، ومواضع ال
تصريفها بال زيادة وحيتاج مع هذا إىل أن يعلم الطريق اليت وصل اخلليل منها 



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٦٢٨  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

إىل حصر كالم العرب، فإذا عرف هذه األشياء، عرف موضع ما يطلب من 
))كتاب العني

)٥١(.  
  :فترة ما بعد االحتجاج: ب

ًوعلى كون الفكر اللغوي العريب قد أصبح أكثر نضجا على يد تالمذة 
 كما يبدو يف كتاب سيبويه، مل تفلح األجيال التالية يف بناء معجم اخلليل،

عريب شامل للمفردات املستعملة، ويسري على منهج علمي سليم، فقد برز 
عامل شديد التأثري يف اللغة هو عامل الزمن، حيث جند اللغة تتوالد فيه وتنمو 

ا وبنيتها، ومل يكن الفكر العريب مهيأ  للتكيف مع هذا ًَّوتتطور يف دالال
ّالعامل، إن قدسية اللغة والفكر التوقيفي قد مجدا املادة املمعجمة عند حدود 
القرن الثاين اهلجري، وبالتايل، انفصل الباحث اللغوي عن اللغة املستعملة 

احندار الدرس اللغوي بعد أن وصل املنحين : وترتبت على هذا نتائج خطرية
اهلائل من الدراسات مل جند إضافات يف جمال إىل الذروة، فعلى الرغم من الكم 

ًعلم األصوات، أو التشكيل الصويت، أو الصرف، أو النحو بل جند ختلفا ناجتا  ً ّ
ّعن اخللل املنهجي الذي أصاب البحث، لقد أصبحت مادة البحث شواهد 
لغوية معزولة عن سياقها، مكتوبة من مصادر تنتمي إىل أزمنة خمتلفة ال ميكن 

د جنت من تأثريه، وتشهد على ذلك كثرة التصحيفات املوجودة يف أن تكون ق
مل سعي املعجميني العرب حنو تصنيف . املعاجم التالية ولكن ال ميكن أن 

أكثر سهولة للوصول إىل املادة، تصنيف يعتمد الرتتيب األلفبائي كما أن تغري 
م بتحول العرب الشروط التارخيية قد خلق حوافز جديدة حلماية اللغة يف املعاج

ّمن أمة حاكمة ذات سيادة يف عصر اخلليل إىل أمة حمكومة من أجنيب يعمل  ّ
وصار النطق ((على إزالة عروبتها، وقد ضعفت الثقة بالعربية لغة األمة املغلوبة 
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ًبالعربية من المعايب معدودا، وتنافس الناس في تصانيف الترجمانات في 
ً كما قال ابن منظور معلال ))لعربيةاللغة األعجمية، وتفاصحوا في غير ا

فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفتخرون، ((تأليفه للمعجم 
ّوصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون، وسميته لسان 

))العرب
)٥٢(.  

تاج (( و))القاموس المحيط((ويف ظل ذات الشروط التارخيية، مت تأليف 
ًعقيبا على سابقه، ليسد ما به من نقص،  إذ ألف كل معجم ت))العروس

فالقاموس احمليط ألف بدافع اإلحساس بالنقص فيما تضمنته املعاجم السابقة 
من مفردات اللغة إىل جانب توسعها يف الشروح، ووجود الفضفضة فيها، لقد 

ِالالمع المعلم العجاب الجامع ((دفعه هدف اجلمع واالستقصاء إىل تأليف  ِ ُ َ ْ ُ ّ
ْبين المح ُكم والعبابُ ً لكن ضخامة املؤلف جعلت تناوله صعبا، فاختصره ))َ ّ

ُغير أني خمنته في ستين سفرا يـعجز ((: يف القاموس قال يف مقدمة القاموس ْ ُ ً ّْ ِ ُ ُ ّ َ َ
ٍتحصيله الطالب، وسئلت تقديم كتاب وجيز على ذلك  ٍ َ ُ ْ ُ َ ُّ ُ ٍالنظام، وعمل ْ َ َ ّ

ِمفرغ في قالب اإليجاز واإلحكام، مع التـز ٍ َ ْ ِام إتمام المعاني، وإبرام المباني، ُ ِ ِ ِْ
ُفصرفت صوب هذا القصد عناني، وألفت هذا الكتاب ََُّْ ْ َ َ ْ..((

)٥٣(.  
ََّأما تاج العروس من جواهر القاموس فقد ألفه اإلمام حمب الدين أبو 
الفيض السيد مرتضى احلسيين الواسطي الزبيدي بسبب إجياز القاموس احمليط وهو 

 وأشهر املعاجم العربية، وقد حدد هدفه يف )) ألف يف الفنّأجل ما((يف نظره 
وضع شرح عليه ممزوج العبارة، جامع لمواده بالتصريح .. ((: املقدمة يف قوله

في بعض، وفي البعض باإلشارة، واف ببيان ما اختلف من نسخه، 
والتصويب لما صح منها من صحيح األصول، حاو لذكر نكته ونوادره 
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، واإلنباه عن مضاربه ومآخذه بصريح النقول، والتقاط والكشف عن معانيه
))..أبيات الشواهد له

، وهكذا حيدد هدفه بإيراد مجيع ما يف القاموس، )٥٤(
ًوحتقيقه حتقيقا علميا وشرحه، والتنبيه على مراجعه واالستشهاد عليه ً.  

  :المبادئ التي انطلق منها هؤالء اللغويون بـوميكن أن نلخص 
يت وضعت قاصرة، واملعجم املثايل جيب أن يستوعب ما  املعاجم ال-١

  .جاء يف مصادر عديدة
وهي منهجية تطبيقية وصفية ترتكز على (( اعتماد مفهوم املدونة -٢

مجموعة من النصوص المكتوبة أو المقولة، أو مجموعة من المراجع 
ًالمختارة المصداقة، تؤخذ سندا تستمد منه مادة لغة أو معجم أو مؤلف 

))موضوع من المواضيعأو 
)٥٥(.  

 اعتماد اجلغرافية اللغوية جبمعها بني مؤلفات املشرق العريب -٣
  .ومؤلفات املغرب العريب

 استيعاب الفكر العريب يف معجم يتم باالعتماد على أساسي -٤
  .اجلمع والوضع، وشروطهما

ً اعتماد الرتتيب اهلجائي وفقا ألواخر الكلمات أساس ترتيب -٥
  . هذه املعاجماملدخالت يف

  :مصادر المعاجم الموسوعية العربية
أراد ابن منظور تأليف معجم موسوعي كبري، ولكنه مل يلجأ إىل مجع 
ًاملادة مجعا مباشرا كما فعل اللغويون يف القرن الثاين، وكما فعل األزهري يف  ً
ا  ًالقرن الرابع، بل اعتمد على مخسة معاجم اعتمادا كامال، فأخذ ماد ً

وأنا مع ذلك ال أدعي فيه دعوى، ((: ا يف كتابه، يقول ابن منظوروحشده
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فأقول شافهت، أو سمعت، أو فعلت، أو صنعت أو شددت أو رحلت 
فكل هذه الدعاوى لم يترك ... أو نقلت عن العرب العرباء أو حملت

ًاألزهري وابن سيده لقائل مقاال ولم يخليا فيه ألحد مجاال ً((
، وقد )٥٦(

  : بعد ذلك مبصادره اليت اعتمد عليها، وهيصرح ابن منظور
ذيب اللغة لألزهري-١   (. ه٣٧٠ت (   
  (. ه٤٥٨ت (   احملكم البن سيده-٢
  (. ه٥٨٣ت (   الصحاح للجوهري-٣
  .على الصحاح(  ه٥٨٣ت (   حواشي ابن بري-٤
  (. ه٦٠٦ت ( النهاية يف غريب احلديث البن اجلزري -٥

جم فاجتمعت لديه مادة أخذ ابن منظور ما وجده يف هذه املعا
ضخمة، مما جيعل الوصول إىل املادة الواحدة املدخلة يستغرق صفحات 
ًعديدة، ويضيع الوقت بال طائل، وظهرت احلاجة إىل معجم أكثر اختصارا 
حييط باللغة دون أن يتوسع يف املادة مبا ال خيدم املعىن، وقد حتقق ذلك يف 

فأقبل الناس عليه وذاعت (  ه٨١٦ت ( للفريوزابادي ))القاموس المحيط((
  .ًشهرته وأصبح عنوانه بعد ذلك علما على كل معجم عريب حديث

ْالمحكماعتمد الفريوزابادي على معجمني موسوعيني مها   البن سيده، ُ
، ويعتمد كل منهما على معاجم أخرى ( ه٦٥٠ت ( للصاغاين ُالعبابو

 أليب بكر اللغةجمهرة  وكتاب العينسبقتهما، فاحملكم يضم ما جاء يف 
 إلمساعيل بن القاسم القايل البارع في اللغةو(  ه٣٢١ت (احلسن بن دريد 

 ألمحد مقاييس اللغة، أما العباب فيضم مادة معجم ( ه٣٥٦: ت(البغدادي 
 أليب نصر إمساعيل بن تاج اللغة وصحاح العربيةو(  ه٣٩٥ت (بن فارس 
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ذلك يقوم عمل محاد اجلوهري، واملعاجم املؤلفة حول الصحاح، وب
ولكنه مل ينسخ ما أخذه من مصادره، بل . الفريوزابادي على كل هذه اجلهود

كان يأخذ خالصة ما فيها، وحيذف الشواهد، ويضيف إىل هذه املادة 
وبذلك ضم القاموس احمليط . معلومات جديدة خاصة باألعالم وبالنباتات
ًمادة لغوية متنوعة، قد شرحت شرحا بسيطا ً)٥٧(.  

أكرب املعاجم العربية على (  ه١٢٠٥ت ( للزبيدي اج العروستويعد 
ًاإلطالق، لقد ألف الزبيدي شرحا للقاموس احمليط، ولكن عمله جتاوز حدود 
الشرح اللغوي البسيط، فأصبح تاج العروس أضخم املعاجم العربية وأكثرها 

مته ً كتابا من هذه املراجع يف مقد١٢٠اعتمد الزبيدي على ذكر . ًمادة وشرحا
  :نستطيع أن نصنفها فيما يلي

 مثل الصحاح أليب نصر اجلوهري، والتهذيب  المعاجم اللغوية- ١
لألزهري واحملكم البن سيده، ولسان العرب، جلمال الدين بن مكرم، والتكملة 
للرضي الصغاين، وخمتار الصحاح للرازي، واألساس للزخمشري، واجلمهرة البن 

مل البن فارس وغريه   .ادريد، وا
ذيب األبنية واألفعال البن القطاع،  الرسائل اللغوية والكتب- ٢  مثل 

وكتاب الغريبني أليب عبيد اهلروي، والنهاية يف غريب احلديث البن األثري، وفصيح 
  .ثعلب، وبعض شروحه، وفقه اللغة، واملضاف واملنسوب للثعاليب

يب  للزخمشري، وجممع األقوال ألالمستقصى مثل  كتب األمثال- ٣
  .ّالبقاء العكربي

  . مثل اخلصائص، وسر الصناعة البن جين كتب نحو وصرف- ٤
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أنساب اخليل، وأنساب :  مثل كتب تاريخ، وطبقات، وأنساب- ٥
ُُالعرب أليب عبيدة، والروض األنف للسهيلي، والبلغة يف تاريخ أئمة اللغة 
م للفريوزابادي، وطبقات أئمة النحو، ولباب األنساب للسمعاين، ومعج

ياقوت، والتجريد يف الصحابة، وديوان الضعفاء للحافظ الذهيب ومعجم 
  .الصحابة البن فهد

زوائد األمايل للقايل، وشرح ديوان اهلذليني للسكري، :  مثل كتب أدب- ٦
  .األنباري البن السبع املعلقات وشرح، للشريشي احلريرية املقامات وشرح

 األئمة السبعة البن خالويه،  مثل احلجة يف قراءات علوم قرآن وقراءات- ٧
القرآن وبصائر ذوي التميـيز يف لطائف كتاب اهللا العزيز للفريوزابادي، واإلتقان يف علوم 

  .أمحد بن عقيلة واإلحسان يف علوم القرآن حملمد بن، للسيوطي
 للبكري ))معجم ما استعجم((مثل :  كتب جغرافية وبلدان- ٨

  . للمقريزي))اخلطط(( و))الحمويمعجم البلدان لياقوت ((و
  . للدمريي وذيله للسيوطي))حياة احليوان((:  مثل كتب حيوان- ٩

التذكرة يف الطب لداود األنطاكي، :  مثل كتب نبات وطب-١٠
  .والنبات أليب حنيفة الدينوري، وحتفة األحباب للملك الغساين

ّ لألسعد بن ممايت، ))قوانني الدواوين((:  مثل كتب سياسة ونظم-١١
  .)٥٨ (ر قوانني الدواوين البن اجليعان، وغري هذه الكتبوخمتص

  :المناهج المتبعة في جمع المادة في هذه المعاجم
  : لسان العرب- أ

ذكر املؤلف منهجه يف التعامل مع مصادر املادة وأمجله يف أخذ ما فيها 
فما يف الكتاب من . واعترب ذلك جهده الوحيد فيه. بنصه دون خروج عليه
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ًولكن تصرف قليال يف النهاية يف . األصول ال من ابن منظورخطأ فهو من 
، إذ رتب املواد اليت كان ابن ( ه٦٠٦ت(غريب احلديث البن األثري اجلزري 

ًاألثري اجلزري رتبها حسب حروفها األصول والزوائد معا باعتبار أصوهلا 
  :قال ابن منظور. وحدها

ّوسيلة أتمسك ّوليس لي في هذا للكتاب فضيلة أمت بها، وال ((
ّبسببها، سوى أني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم،  ُ ّ

فمن وقف . وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير، وطالب العلم منهوم
فيه على صواب أو زلل أو صحة أو خلل، فعهدته على المصنف األول، 

ألني نقلت من كل أصل . وحمده وذمه ألصله الذي عليه المعول
ًولم أبدل منه شيئا فيقال إنما إثمه على الذين يبدلونه، بل أديت مضمونه 

األمانة في نقل النصوص بالفص، وما تصرفت فيه بكالم غير ما فيها من 
))النص فليعتد من ينقل عن كتابي هذا أنه ينقل من األصول الخمسة

)٥٩(.  
  : القاموس المحيط- ب

  :جم فقالشرح الفريوزابادي املنهج الذي سار عليه يف املع
ًوألفت هذا الكتاب محذوف الشواهد، مطروح الزوائد، معربا عن (( ِ ْ ُ َّ ّ َ َْ ُ َّ

ّالفصح والشوارد، وجعلت بتوفيق اهللا زفرا في زفر، ولخصت كل ثالثين  ُ ُْ َّ ْ ِ ًِ َُ ْ ّ َ ُ
ْسفرا في سفر، وضمنته خالصة ما في العباب والمحكم، وأضفت إليه  ِْ َ ْ ُ ُ ََ ُ ُْ َّ ِ ً

 بها وأنعم، ورزقنيها عند غوصي عليها من بطون َّزيادات من اهللا تعالى
))الكتب الفاخرة الدأماء الغطمطم

)٦٠(.  
ًإذا تأملت صنيعي هذا وجدته مشتمال (( :وقال يف طريقة عالجها ِْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َّ

ِعلى فرائد أثيرة، وفوائد كثيرة، من حسن االختصار، وتقريب العبارة،  ْ ُ َ
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ومن أحسن . في األلفاظ اليسيرةوتهذيب الكالم، وإيراد المعاني الكثيرة 
ُما اختص به هذا الكتاب تخليص الواو من الياء ُ ُوذلك قسم يسم . َّ ِ َ ٌ

ِّالمصنفين بالعي واإلعياء ِ َ َِّ  ))فاعل((َومنها أني ال أذكر ما جاء من جمع . ُ
َفـعلة((ِّالمعتل العين على  َ، إال أن يصح موضع العين منه كجولة وخولة))َ ََ ََ َ ُ َّ ِ .

)) جاء منه معتال كباعة وسادة، فال أذكره الطرادهوأما ما
)٦١(.  

ومن ((: وقد بني املؤلف بعض القواعد اليت سلكها لالختصار فقال
ِبديع اختصاره، وحسن ترصيع تقصاره ِِْ ِ ِِ ْ ِأني إذا ذكرت صيغة المذكر : ُ َّ َ ُ َ ُ ْ َّ

َّأتـبعتها المؤنث بقولي ُ ُ َ َوهي بهاء وال أعيد الصيغة: َْ ّ ُ َكرت المصدر وإذا ذ. ُ ُ ْ
ًمطلقا أو الماضي بدون اآلتي  َْ َ فالفعل على مثال كتب-وال مانع–ُ َ َ وإذا . ُ

َذكرت آتيه بال تقييد فهو على مثال ضرب َ َ ُ َ ُ على أني أذهب إلى ما قاله . ْ
َإذا جاوزت المشاهير من األفعال التي يأتي ماضيها على فـعل : أبو زيد َ َ ِ ْ

َت قلت يفعل بضم العين، وإن شئت فأنت في المستقبل بالخيار، إن شئ َْ ّ ُ ُ ْ
َقلت  ُيفعل بكسرهاْ ّوكل كلمة عريـتها عن الضبط فإنها بالفتح إال ما . ِ ّ ْ َّ ُ ْ َّ

ْاشتهر بخالفه اشتهارا رافعا للنزاع من البـين َ ّ ً ُوما سوى ذلك فأقـيده . ً َِّ ُ
ِبصريح الكالم، غير مقتنع بتوشيح القالم ِ ٍ َ ْ ُ ج، ع، د، ة، {ًمكتفيا بكتابة . َ

ٌموضع، وبلد، وقرية، والجمع، ومعروف:  قوليعن} م ُ ٌ ٌ ٌ((
)٦٢(.  

  : تاج العروس من جواهر القاموس-ج
ِولم آل جهدا في تحري االختصار، وسلوك سبيل التـنقية (( ْ ّ ِ ّ ً ُ

ّواالختيار، وتجريد األلفاظ عن الفضالت التي يستغنى عنها في حط  ُ ّ ِ ِ

ِاللثام عن وجه المعنى عند ذوي األفكار ِ ِ ِوجمع من الشواهد واألدلة ما .. ِّ َِّ َِ
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ُلم يجمع مثله ألن كل واحد من العلماء انفرد بقول رواه، أو سماع أداه  ّ َ ٍ َ ٍ َّ َ ْ ْ ُ
ِفصارت الفوائد في كتبهم مفرقة، وسارت أنجم الفضائل في أفالكها هذه  ِ ُ ُ ْ َ َّ َ ُ ِ ُ

َمغربة، وهذه مشرقة ِّ َ ُ َ ٌُ َفجمعت منها في هذا الشرح ما تفرق. َّ َّ ِ ّ ُ وقرنت بين ُ ْ
ّما غرب منها وبين ما شرق َّ ُفانتظم شمل تلك األصول والمواد كلها في . َ ُ

ِهذا المجموع وصار هذا بمنـزلة األصل وأولئك بمنـزلة الفروع ْ وأنا مع .. ِ
ُذلك ال أدعي فيه دعوى فأقول شافهت أو سمعت أو شددت، أو رحلت  ُ ُْ ُ ْ ْ ْ ُ ّ

َأو أخطأ فالن، أو أصاب، أو غلط ال ٌ وليس في هذا .. قائل في الخطابَ
ّالشرح فضيلة أمت بها وال وسيلة أتمسك بها سوى أنني جمعت فيه ما  ُّ َُ ّ
تفرق في تلك الكتب من منطوق ومفهوم وبسطت القول فيه ولم أشبع 

))..باليسير وطالب العلم منهوم
)٦٣(.  

دي اجلديد عند الزبي. ًوقد قرأنا كثريا مما ورد هنا يف مقدمة لسان العرب
ًأنه عاد إىل الكتب املبكرة، وأخذ عنها أخذا مباشرا يف عصر عزت فيه معرفة  ً

كان معاصرو الزبيدي ومن سبقوه بقرون يعتمدون على . الرتاث العريب القدمي
الكتب اليت نقلت بدورها ما جاء يف الرتاث األقدم، ولكن الزبيدي عاد إىل 

، ولذا يعد ))الوسائط عنهانقلت بالمباشرة ال ب((: هذه الكتب األقدم قال
ًمعجم تاج العروس جامعا جلهد مؤلفي املعاجم، واللغويني، والشراح يف أكرب 

  .موسوعة معجمية للغة العربية
  :معالجة المادة في المعاجم الثالثة

تشكو املعاجم العربية بشكل عام من فوضى ترتيب املادة، وتعود هذه 
ات، وبنية الكلمة العربية، الفوضى إىل وجود خالفات حول أصل املشتق

والعالقة بني األلف واهلمزة، والعالقة بني األلف ونصفي الصائتني الواو والياء، 
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. وتعدد العالقات الداللية يف املشرتك واألضداد واملرتادف، ونضيف ما صنفه د
، ))العيوب التي ال مجال للبحث فيها((رياض زكي قاسم مما أطلق عليه 

عني املضارع وتعدد : عاجلتها بالتهذيب والتطوير وحيصرها بـوبالتايل ال ميكن م
اللهجات يف الفعل الناقص، وتعدد اللهجات يف املهموز، وتعدد اللهجات يف 
املضاعف، وتعدد أبنية اجلموع، واملذكر واملؤنث يف االسم الواحد أو الصفة 

تياجات ًوهذه ليست عيوبا معجمية وإمنا ظواهر لغوية ذوات اح. )٦٤(الواحدة
خاصة جيب أن تؤخذ بعني االعتبار يف أثناء املعجمة، وقد اخرتنا بعض هذه 
املدخالت من ذوات االحتياجات اخلاصة لنرى كيف تعاملت معها املعاجم 

  :املوسوعية العربية
  )هرت/ هرد(

هور للتاء وبالتايل ميكن أن نتوقع كون أحد طريف  الدال هي النظري ا
آلخر، ومثل هذا يطلق عليه يف الدرس اللغوي العريب ًالثنائية متطورا عن ا

مصطلح اإلبدال لذا جند الثنائية يف كتاب القلب واإلبدال البن السكيت يف 
))َهرت عرضه، وهرده((قوله 

  :)هرت(، ويف اللسان جند يف مادة )٦٥(
َهرت((  َهرت: َ َ َ عرضه، وَ َهرطهِ َهرده، وَ َ َهرت عرضه وثوبه : ، ابن سيدهَ ُ ِْ َ َ

ْيـه ًيـهرته هرتا وُُرتهَ ْ َ ُِ ْ ّمزقه وطعن فيه، لغات كلها، األزهري: ٌهريت، فهو ُ ٌ َهرت : َّ َ َ
َّثوبه هرتا إذا شقه َ ً ْ ِأهرت الشقشقة: ِّويقال للخطيب من الرجال. َ ِ ِّ ، ومنه قول ُ

  :ابن مقبل
ِهرت الشقاشق،    ُ ْ ُُظالمون للجزرُ ّ   

ُوالهرت َ ّسعة الشدق: َ ُ َ ُوالهريت. َ  ِهرتشدقني، وقد الواسع ال: َ
ِالشدق ُأهرت بالكسر، وهو  ُوهريتهِّ َ.  
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ْويف حديث رجاء بن حيوة ْال حتدثنا عن : َ ِّ ٍمتهارتَُ ِ ٍمتشدق :  أيَُ ِّ َُ
ِمتكاثر، من  ُ الشدق، وهو سعتهَهرتَُ َُ َ ِ ِّ.  

ُورجل  ُأهرتَ ٌمتسع شق الفم، ومجل : ُأهرت وٌهريتٌ، وفرس َ ََ ِ َ ِّ َ ُ ِ َهريت َّ
ُهريتٌَّكذلك، وحية  ِ الشدق وَ َُمهروتـتهِّ ْ   :ّ أنشد يعقوب يف صفة حيةَ

ُمهروتة    َْالشدقـني حوالء النَّظرَ ُ ِ ْ َ ِّ   
ُالهرت و َ ِّمصدر األهرت الشدقَ ِ ُ َ.  

ُأهرتٌوأسد  ٌالهرت، وهريت، ومنـهرت بني :َ ِ َ َُْ َ ُهريت ٌأسد : ، األزهريَ َ
ِالشدق أي ٌمهروت، ومنـهرت، وهو  :ِّ ِ َ ُْ ُمهروت َْ ْ ٌالفم، وكالبَ ِ ََُّمهرتة َ َ   . األشداقُ

ُ واهلرت ُشقك الشيء لتـوسعه، وهو أيضا جذبك الشدق حنو األذن، : ََ َ ْ ِّ َ ُ َُ َْ ً َ ِّ َ َ ّ ُّ َ
ُاهلرت: ويف التهذيب ُهرتك الشدق حنو األذن:ََ ُ َ ِّ َ ُْ َ.  

ٌمفضاة، ورجل :  وأتومَهريتوامرأة  ّال يكتم سرا ويتكلم مع : َهريتُ ِ
ُ ُ ْ َ

  .ذلك بالقبيح
َهرتو َ رأ:  اللحمَ َّأنضجه، وطبخه حىت  ّ َ َ ََ.  

ًويف احلديث أنه أكل كتفا  َِ ٌمهرتةَ َّ َ ٌ ومسح يده فصلى، حلم ُ ّ َ ٌمهرتََ َّ َ ُ 
ٌومهرد َّ َ ا مهردة بالدالُ َّ إذا نضج، وأراد قد تقطعت من نضجها، وقيل إ َ َُ ِ َ ُ َْ ّ َ ِ((.  

  )هرد(وفي مادة 

َهرد  َ َالثوب َ ًيهرده هرداَّ ْ َ ُ ُهردهََّمزقه، و: ِ َ َّ َهرد و. ّشققه: َ َ َالقصار الثوب َ َّ ُ ّ
ًهرته هردا، و ْ َ ٌمهرود، وهريدفهو ََ َ ََمزقه وخرقه وضربه: ٌ َّ َ ِوهرد العرض. ّ ِ ُ ْ َّْالطعن : َ

َهردفيه،  َ عرضه وَ ًهرته يـهرده هرداِ ْ َ َُ ِْ َ : هرده فالن الشيء وهرت:  األصمعي.ََ
ًأنضجه إنضاجا شديدا ُهردتو. أنعم إنضاجه: وقال ابن سيده. ً ْ َ َاللحم  َ
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ُأهرده ًهردا بالكسر، ِ ُُ طبخته حىت ْ َّمهردّ وتفسخ، فهو َّتهرأْ َ : قال األزهـري. ُ
ْالحردىوالذي حفظناه عن أئمتنا  قال أبو . )١( باحلاء ومل يقله باهلاء غري الليثِ

َفإن أدخلت اللحم النار وأنضجته فهو : زيد ِهردته فهرد وقد َمهرد،ْ َ ُ ْ : قال.  هوَّ
ّوالمهرأ  َ ِهرد ّ مثله شدد للمبالغة، وقد ، والتهريدلهمثُ   .ُاللحمَ

ِيـهردونتركتهم . االختالط كاهلرج: ُالهردو ْ ْميوجون كيـهرجون:  أيَ َ.  

ُوالهرد ْ ا، وقيل: ُ ُالعروق اليت يصبغ  َ ْ ُ ُْهو الكركم: ُ ْمهرود ٌوثوب . ُ َ
ّمهردو الم ينـزل عيسى بن مرمي عليه الس: ُمصبوغ أصفر باهلرد، ويف احلديث: ُ

الذي يصبغ بالورس مث الزعفران فيجيء : الثوب املهرود... يف ثوبني مهرودين
هو عندي خطأ من النقلة وأراه : وقال القتيبـي... َْلونه مثل لون زهرة احلوذانة

َّمهروتين ْ ُهريتيقال .  أي صفراوينَ ُ العمامة إذا لبستها صفراء، وفعلت منه َّْ َْ َ ْ
ُهروت ْ ّوالهردية... َ ْ َ قصبُ ُات تضم ملوية بطاقات الكرم حتمل عليها قضبانهَ ْ ُ ُ َ ُْ ّ ّ َ ُ .
َهرد: أبو زيد َ ْالهردى.. ّ إذا شقههرته ثوبه وَ ْعشبة مل يبلغين هلا :  مقصورِ ُ
ْالهردى: األصمعي.. صفة ِ على فعلى بكسر اهلاء نبت، وقاله ابن األنباري، ِ

ُالهيـردانو. وهو أنثى ْ ْهردانو. وليس يثبت: اللص، قال: َ   . موضع:ُ
  
  
  

كذا باألصل، وال مناسبة له هنا، وإمنا يناسب «: جاء يف حاشية طبعة اللسان) ١[(
ْاهلردى على فعلى بكسر اهلاء، نبت : قوله اآليت لة/ ِ   ].ا
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  :في القاموس المحيط

  ):هرد(
ُهرده يهرده(( َِ ّمزقه وخرقه، واللحم: َ   ّأنعم إنضاجه، أو طبخه حىت : ّ

ِتهرأ كهرده فهرد َ َ ُالهردو. َقدر عليه: ، والشيءّ اهلرج، والطعن يف : ْ
ُْالنعامة، والرجل الساقط، وبالضم الكركم، : ُّالعرض، والشق لإلفساد، وبالكسر ُ ِّ َّ
ا ُوطني أمحر، وعروق يصبغ  َْ ُّالهرديو. ُ ْ ّالهرديةو.  املصبوغ بهُ ْ ّالجردية: ُ ْ ُ .

ُواهلردة بالفتح َ . نبت: َُُّ بالكسر وميدردىِالهو. ع ببالد أيب بكر بن كالب: َْ
ُالهيـردانو ْ ْهردانو .اللص، ونبت، ورجل: َ ُهردت ع ورجل، و:  بالضمُ ْ َ . الشيءَ

ُأهريده ِلبس املهرود، وهو أهرد الشدق أهرته: التهريدو. أردته، أريده: َُ ْ ِّ ُ َ ْ((.  
  ):هرت(

ُالهرت(( ُالطعن، والطبخ البالغ، والتمزيق: ْ ّ ُ ّ ُيـهرت ويـهرت. ُّ ُُ ْ َْ ُالهريتو. َِ َ :
َهرتالواسع وقد  ِ َ كفرحَ ِ َ ُواملرأة املفضاة، واألسد، . َ ُ ُ

ِكالهرت، والهروت  ِ ِ َ
ُ، ورجل ال يكتم سرا ويتكلم بالقبيحّوالهرات ّ ًّ ُ((.  

  :في تاج العروس
  ):هرد(

ُهرده َ َ َ، أي الثوب يـهرده، من حد ضرب، َ ََ ُِ ْ ًهرداَ ْ ََكهرتهَمزقه، : َ َ َوهرد . َ َ
َالقصار الثوب و ّ ََخرقه وضربه، فهو : َتهَهرّ  هردو. ، قاله أبو زيدهريد وهريتّ

ًيهرده هردااللحم  ْ َ ُ ً أنضجه إنضاجا شديدا، قاله األصمعي:ِْ ً ُ َ : وقال ابن سيده. َ
َهردهأنعم إنضاجه أو  َ ّتهرأ وتهرد،كهرده تهريدا فهو مهرد طبخه حىت :َ ّ ّ ًّ ،
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، ّمهردوأنضجته فهو فإن أدخلت اللحم النار : ّشدد للمبالغة، وقال أبو زيد
َوقد هردته فهرد هو كعلم قال

َِ ََ ِ ْ   . مثلهّالمهرأو: ّ
ّوهرد الشيء َ َ َقدر عليه: َ   :ّقال ابن ميادة. َ

ُوبـرز السيد واملسود   َ ُ َِّ َََ   
ُواختلط اهلارد واملهرود   ُ   

ِيـهردوناالختالط، كاهلرج، وتركتهم : ُالهردو ْ . ، أي ميوجون كيهرجونَ
ُواهلرد ِْعن يف العرض، َّالط: َْ َهردُ َ َ عرضه، َ ًوهرته يـهرده هرداِْ َ ُ ِْ َ.  

ُالهردو ْ ُّالشق لإلفساد، واإلخراق ال لإلصالح، كما سيأيت: َ ُالهردو. َّ ْ ِ ،
ُالهردو. النَّعامة األنثى: بالكسر ْ ّالرجل الساقط الضعيف: ِ ُالهردو. ّ ْ ِّ بالضمُ َّ :

ُْالكركم األصفر ْالهرد و. ُ ُهرد الو. طني أمحر: ًأيضاُ ْ ُعروق صفر يصبغ : ًأيضاُ َْ ُ ٌ ْ ُ ٌ ُ
َا، كذا يف النسخ، على أن الضمري راجع إىل العروق، والصحيح أن العروق  ّ
ٍاسم لصبغ أصفر، كما هو يف نص الصاغاين، فحينئذ الصواب يف العبارة  ّ ّ ٍ

ُالهرد:  كما هو نص التكملة، قال))يصبغ به(( ْ ُبالضم العروق: ُ ِّ َُصبغ أصفر : َّ ٌ ْ ِ

ْيص ّبغ به فتأملُ ُ َ.  
ُّالهرديو   .ُْباهلرد: الثوب املصبوغ به، أي: ُ
ّالهرديةو َ وهي قصبات تضم ملوية بطاقات الكرم حتمل عليها ُالحردية: ُ ُْ

ِ
ْ َ َّ ُّ َ ُ

ْقضبانه ْالحردىوالذي حفظناه عن أئمتنا : ُّقال األزهري. ُ ُ ومل يقله باهلاء غري الليثِ ُْ.  
َالهردو ْ ِكر بن كالب نقله ياقوت عن أيب زياد َع ببالد أيب ب:  بالفتحَ ِ ْ

ٌهرد: ّويف التكملة   .موضع ببالد أيب بكر: َ
: ، مقصورِالهردىوقال أبو حنيفة . نبت: ُّ بالكسر، وميدِالهردىو

ّعشبة مل يبلغين هلا صفة، قال وال أدري أمذكرة أم مؤنثة، واقتصر األصمعي  ّ ُ
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 يؤنث، كذا يف كتاب ًأيضا على القصر، وقال نبت، وال أدري أيذكر أم
  .ّوجعلها مؤنثة: ّاملقصور أليب علي القايل، وكذلك قاله ابن األنباري

ُالهيـردانو ْ . وليس بثبت: بفتح فسكون فضم، اللص، قال األزهري: َ
ُالهيـردانو ْ ْكالهردىً أيضا نبت َ ْالهردان، وقيل هو ِ ُهيـردان بالكسر، وِ ْ   .اسم رجل: َ

  .رجلُهردان اسم ع، و:  بالضمُهردانو
ُوهردت ْ َ ُأهريدهَ الشيء َ َ ُأردته أريده، كهراقه يـهريقه: ُ َ َُ َُ َ ُ ُ.  

  .))المهرود لبس التهريدو
  .وال ختتلف بقية املادة عما ورد يف لسان العرب

  ):هرت(
ًوكذلك باملقارنة مع ما جاء يف اللسان ال جند خالفا يف املادة لذا ال 

حتليل املادة يف اللسان سوف جند جدوى من تدوين ما جاء يف هذه املادة فإن 
  .ينطبق على التاج

هر يبدي اعتالل النظرية اليت وجهت  ّإن وضع هذه املادة حتت ا ّ
املعجميني الثالثة، وعدم وضوح الرؤية، فاملعجمي أشبه حباطب ليل جيمع من 
ّاملشرق واملغرب دون أن تكون له خطة سليمة للتعامل مع كم هائل من املادة 

ا الفرز ملعرفة ما جيب أن خيضع للتصنيف، وما ميكن أن يصل حتتاج عناصره
ا  إليه الباحث يف املعجم مبعرفته قوانني التشكيل الصويت اليت جيب أن يزود 

ّاملعجم لتقي املعاجم من خطر التورم، إن كل مدخلة من املدخلتني  السابقتني ّ
  ه) ( ر د ه: (منهماتضم جمموعة من املواد املنسجمة أو املتنافرة، تتكرر يف كل 

 ت  ه(وإذا ما تتبعنا مادة ).  ر و ه(و) ر و د) (ح ر د) ( رج ه) ( رء ه) (رت
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سنجد اختالط موادها مع مواد املدخلتني السابقتني، فإدغام الراء بالتاء ) ت
  .وبالتايل مثة مشكلة حتتاج إىل عناية خاصة) ّهت(سوف ينتج 

ًف اجلديد فينمو املعجم منوا ًأيضا فإن النقل عن مصادر عديدة مل يض
ًصحيا تارخييا، وإن ما نعثر عليه تضخم مرضي حيتاج إىل عالج، ويبقى  ًّ ّ

  .ّالنقص هو هو بإمهال املولد يف كل عصر
ا بسبب األخذ عن مصادر عديدة لكن، ال يذكر  وتتكرر املادة ذا

  .وإن ذكر ال يؤخذ بالرتتيب التارخيي. املصدر يف كل مرة
 واضحة للتعامل مع املصادر واملشتقات، أو احلقيقة وال جند خطة

از، أو تعدد صيغ اجلموع، أو تعدد حركة عني املضارع   .وا
ِتبني النصوص السابقة غموض التعريفات فاهلردى على فعلى بكسر  ِ

ُاهلريدان((ًوال يتواىن اللغوي عن تشكيكنا باملدخلة أحيانا  .نبت: اهلاء اللص، : ))َ
  .قال، وليس بثبت

  :عيوب المعاجم الموسوعية العربية
ًهكذا استطاعت عينة معجمية بسيطة أن تكشف كثريا من عيوب  ّ
ّاملعجم العريب اليت تناوهلا الباحثون يف مؤلفات مستقلة أو يف أثناء دراسات  ّ
ًتتناول البحث املعجمي، وقد يكون نقد معجم سابق متهيدا لبناء معجم 

م اليت أخضعناها للدرس، وميكننا أن نقول جديد كما جند يف مقدمات املعاج
إن أغلب الباحثني يف املعاجم العربية قد حتدثوا عن عيوب املعجم العريب ونذكر 

حممد . حلمي خليل، ود. أمحد حممد معتوق، ود. حسني نصار، ود. د: منهم
رياض زكي قاسم، وما جاء يف نقودهم تكرار ملا ورد يف . رشاد احلمزاوي، ود

  :بقة على أيدي العرب واملستشرقني منهادراسات سا
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 أليب ))كتاب الرد على اخلليل وإصالح ما يف العني من الغلط واحملال((
 أليب ))ّكتاب الرد على الليث((، و( ه٣٠٨(طالب املفضل بن سلمة الكويف 
، ))كتاب استدراك الغلط الواقع يف كتاب العني((منصور حممد بن أمحد األزهري و

 ))كتاب غلط العني((و(.  ه٣٧٩ت ( بن احلسن الزبيدي األندلسي أليب بكر حممد
 (. ه٤٢٠(أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا املعروف باخلطيب اإلسكايف 

الدر اللقيط يف أغالط القاموس (( ألمحد تيمور، و))تصحيح لسان العرب((و
، ( ه١٠١٧( حملمد بن مصطفى الداودي املعروف بـ داود زاده ))احمليط

 أليب عبد اهللا حممد ))إضاءة الراموس وإفاضة الناموس على إضاءة القاموس((و
 ألمحد ))اجلاسوس على القاموس((، و( ه١١٧٠(ابن الطيب بن حممد الفاسي 

  .)٦٦(م١٨٨٧=  ه١٣٠٥فـارس الشديـاق 
واجلاسوس على القاموس أشهر ما ألف يف نقد املعاجم العربية وإن 

ًنه مثاال للمعاجم العربية عامة وضمنه أربعة متحور حول القاموس فقد اختذ م
ًوعشرين نقدا تتضمن املنهج، والتصحيف، وترتيب املادة داخل املعجم، وعدم 
الدقة يف التعبري، وخمالفته اللغويني وإيهامه، وغري ذلك كما تبني العناوين 

  :التالية
  .يف الكالم على خطبة املؤلف: النقد األول
  .تعاريفه وجمازفتها وفيه القلب واإلبداليف إيهام : النقد الثاين
  .يف قصور عبارته وغموضها وعجمتها وتناقضها: النقد الثالث
ام عبارته يف املصدر واملشتقات والعطف واجلمع : النقد الرابع يف إ

  .واملفرد واملعرب وغري ذلك
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يف ذهوله عن نسق معاين األلفاظ على نسق أصلها : النقد اخلامس
  .ً بل يقحم بينها ألفاظا أجنبية تبعدها عن حكمة الواضعالذي وضعت عليه

هول دون املعلوم الشائع: النقد السادس   .يف تعريفه اللفظ باملعىن ا
  .فيما قيده من تعاريفه وهو مطلق: النقد السابع
  .يف تشتيته املشتقات وغريها: النقد الثامن
  .رادهفيما أمهل اإلشارة إليه وأخطأه موضع إي: النقد التاسع
  .ًيف ذكره مكررا يف مادة واحدة: النقد العاشر

  .يف غفوله عن األضداد: النقد احلادي عشر
  .يف غفوله عن القلب واإلبدال: النقد الثاين عشر
  .يف تعريفه الدوري والتسلسلي: النقد الثالث عشر
  .فيما ذكره من قبيل الفضول واحلشو واملبالغة: النقد الرابع عشر
يف خلطه الفصيح بالضعيف والراجح باملرجوح : شرالنقد اخلامس ع

  .وعدوله عن املشهور
  ...فيما مل خيطئ به اجلوهري مع خمالفته له: النقد السادس عشر
  .فيما قصر فيه عن اجلوهري: النقد السابع عشر
  .يف أنه يذكر بعض األلفاظ االصطالحية ويهمل بعضها: النقد الثامن عشر

  .ره يف مادته فلتة، أعين من دون تفسري لهفيما ذك: النقد التاسع عشر
  .فيما ذكره يف غري موضعه املخصوص أو ذكره ومل يفسره: النقد العشرون

فيما ذكره يف موضعني غري منبه عليه ورمبا : النقد احلادي والعشرون
  .اختلفت روايته فيه

  .فيما وهم فيه خلروجه عن اللغة: النقد الثاين والعشرون
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يف خطئه وحتريفه وخمالفته ألئمة اللغة وفيه : عشرونالنقد الثالث وال
  .فصل من طراز اللغة

  .)٦٧(يف خصوص غلطه يف تذكريه املؤنث وتأنيثه املذكر: النقد الرابع والعشرون
وقد نبه الدكتور حممد رشاد احلمزاوي إىل أن حمتوى اجلاسوس على 

ريب عبد اهللا حممد القاموس بأكمله، هو يف احلقيقة من وضع العامل اللغوي املغ
إضاءة الراموس وإفاضة ((ابن الطيب الفاسي الشرقي الصميلي صاحب كتاب 

))الناموس على إضاءة القاموس
)٦٨(.  

ومن املستشرقني الذين نقدوا املعاجم العربية الدكتور أرنست فيشر يف 
  :مقدمة املعجم اللغوي التارخيي ومن أهم العيوب اليت وجدها يف املعاجم العربية

 النقص يف املادة اليت اقتصرت على الفصيح مما ال جيعلها قادرة -١
  .على التعبري عن خمتلف املراحل احلضارية

 عدم االتفاق بني اللغويني على حتديد جغرايف مكاين للفصحى، -٢
فالعلماء العرب رفضوا األخذ بلهجات تغلب وبكر وإياد وثقيف وغريها، ومل 

لني، فطرفة وعمرو بن كلثوم واألخطل كانوا يرفضوا األخذ عن شعرائهم األو
ًتغلبيني، واحلارث بن حلزة كان بكريا، ولقيط بن معمر كان إياديا، وأبو حمجن  ً
ًكان ثقفيا، واألعشى الكبري كان ميانيا، وكان شعرهم يف نظر كل اللغويني  ً

  .ًمعدودا يف الفصيح
بية  وتغاضى علماء اللغة من العرب عن كثري من النصوص األد-٣

النثرية اليت حتوي كلمات وتراكيب كثرية ال أثر هلا يف القرآن الكرمي أو احلديث 
الشريف أو الشعر القدمي هذه النصوص اليت تقدم صورة واضحة عن العربية 

  .أفضل من الشعر املقيد بالوزن والقافية
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  . كثرة األخطاء-٤
  .)٦٩(ا خلو املعاجم من الرتتيب الدقيق الواضح للكلمات ومعانيه-٥
ينقص كل مادة من المواد التي في المعجمات وضع قاعدة ثابتة ((

للترتيب، وكان كبار المصنفين للمعجمات وأحسنهم يجمعون دون تمييز 
كل المواد اللغوية التي وجدوها في كتب المتقدمين بغير ترتيب معين، 
ًوهكذا يضطر الباحث في اللسان مثال أو التاج في المواد الغنية 

يفها واشتقاقاتها أن يراجع عشر صفحات أو أكثر ليجد الصيغة بتصار
المطلوبة، أو التعبير المرغوب فيه أو المعنى الموافق، وليس من النادر 
أال يأتي ذكر للكلمة المراد بحثها ضمن المعجمات وهذا بطبيعة الحال 

))مضيعة للجهد والوقت يؤسف عليها
)٧٠(.  
  :جهالمعجم اللغوي الموسوعي الذي نحتا

ليس من الصعب أن ندرك حجم املشكالت اليت تواجه مؤلفي هذا 
النوع من املعاجم، ألن على هذه املعاجم أن تستوعب فكرنا، وحضارتنا عرب 
العصور، وأن تنطلق من نظرية عميقة الرؤية تسمح هلذا املعجم باحتواء كل 

اء اليت فكر جديد، وأن تنهج املناهج املناسبة، كي ال نقع ثانية يف األخط
: جرتنا إليها النظرية التقليدية املتحجرة، وهذا ما يتطلب العمل يف مستويني

أفقي يتناول اللغة املستعملة يف فرتة ما، وعمودي يتناول التطور التارخيي، لكن 
لنستكمل الوصف قبل أن نتحدث يف التاريخ، فنحن مقصرون فيه إىل درجة 

يد املعجم مبا حيتاجه من قوانني لتمييز كبرية، وأشك يف قدرتنا احلالية على تزو
ًما يصح أن يكون مدخلة من غريه مما ميكن أن يكون استعماال خاطئا وفقا  ً ً

  .ًملعايري حمددة ككثرة االستعمال مثال
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 ))الكلمة((ًأيضا حنتاج إىل كثري من اجلهود لتأصيل الكلمات، ونستخدم هنا 
  .ات مناسبة للوحدة املعجميةمع عدم كفايتها ألنا مل نتفق بعد على اصطالح

ًومثل هذا العمل الكبري ال ميكن أن يكون واقعا جبهود فردية منعزلة، 
وإمنا حيتاج إىل عمل مجاعي منسق، وهذا ما نبه إليه األمري مصطفى الشهايب 

  :الذي قدم مالحظاته التالية
 تأليف املعجم عمل مجاعي يتطلب اختصاصات مل تتوفر -١

  .قدميةألصحاب املعاجم ال
 املعجم مادة مستمرة التطور يف مستوى الوضع واجلمع، وذلك ما مل - ٢

ا توارثت تراتيبها وموادها اليت كثريا ما اعتمدت الشعر  ًيتحقق يف املعاجم القدمية أل
  .وفصاحته، وتركت كل ما طرأ من جديد يف امليدان اللغوي والعلمي

ية علمية تربط تلك  املعجم يف تعريفاته ومواده حيتاج إىل منهج-٣
التعريفات بتطورات العلوم وخصائصها، وتدرج يف مواده ما يطرأ على املعارف 

  .اإلنسانية من جديد
 إدراج قسط وافر من العلوم العصرية يف املعاجم العربية مما يفرض -٤

  .)٧١(جتديد موادها، وترك الكثري من القدمي منها
ذا النوع من املعاجم اليت وال ميكن أن نقول برتك شيء من اللغة يف ه

  .يفرتض أن تكون شاملة، ملا أنتجته احلضارة من مفردات
فيشر يف إكمال املشروع الذي سعى . إن الفردية قد أدت إىل إخفاق أ

إليه يف وقت، ال ميكن للباحث فيه أن يعثر على وصف شاف لبنية اللغة 
موعة من الباحثني اللغويني أن  تنتج هذا املعجم العربية، وكذلك ال ميكن 

ًمبعزل عن العاملني يف احلقول األخرى، وقد يبدو تنفيذ هذا املعجم أمرا حمتمال  ً
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يف عصر احلاسوب حيث انتشرت املكتبات اإللكرتونية اليت تضم الكثري من 
الكتب الرتاثية، وقد برجمت مبا يسمح للباحث أن يستعلم عما يريد من 

: كن ما إن يفعل حىت يصاب باخليبةاالستخدامات اللغوية يف وقت قصري ل
إن الكتب اإللكرتونية حباجة إىل حتقيق وتوثيق وهي تفتقر إىل الشروط العلمية 

ّوهذا متوقع ألن إصدار هذه الكتب قد مت . اليت يضعها الباحث ألخذ مادته
  .ًبعيدا عن مراقبة املؤسسات اللغوية املختصة

ي ال ميكن أن يساهم وهكذا نصل إىل أن تطوير وسائل البحث اللغو
يف صناعة املعجم املوسوعي الذي ننشده إذا مل يتم على أيدي املختصني يف 
ّاللغة العربية وعلومها، ولن يتم هذا التطور بشكل سليم إال إذا توحدت 
اجلهود يف إطار نظرية عربية عميقة التصور تنطلق من مصادرات سليمة، يف 

  .خطوات منهجية واضحة
  

  هوامش البحث
  

(١) Britannica ٢٠٠١ Deluxe Edition CD ROM (Dictionary). 

  .٢١، ص١٩٩١أمحد حممد معتوق، . املعاجم اللغوية العربية، د) ٢(
  .٣٦، ص١٩٧١رضا جتدد، طهران، . كتاب الفهرست، ابن الندمي تح) ٣(
احلمـزاوي، تـونس، وزارة حممـد رشـاد .  إشكاالت ومقاربات، تأليف د–املعجم العريب ) ٤(

  .١٧٠- ١٦٩، ص ١٩٩١لثقافة، املؤسسة الوطنية ا
: تـــح(  ه٣٨٥ت(احملــيط يف اللغــة، تــأليف كـــايف الكفــاة الــصاحب إمساعيـــل بــن عبــاد ) ٥(

  .الشيخ حممد حسن آل ياسني، بريوت، عامل الكتب، دون تاريخ
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: تـح(  ه٤٥٨ت(احملكم واحمليط األعظم يف اللغة، تأليف علـي بـن إمساعيـل بـن سـيده ) ٦(
حـــسني نـــصار، القـــاهرة، معهـــد املخطوطـــات جبامعـــة الـــدول . لـــسقا، ودمـــصطفى ا

  .١٩٥٨العربية، 
بـريوت، دار (  ه٧١١ت (ّلسان العـرب احملـيط، حممـد بـن املكـرم املعـروف بابــن منظــور) ٧(

  .لسان العرب
بريوت، مكتـب حتقيـق الـرتاث يف مؤسـسة (  ه٨١٧ت (القاموس احمليط، الفريوزابادي ) ٨(

  .١٩٩٨ حممد نعيم العرقسوسي، الرسالة بإشراف
حممـود فهمـي .  مدخل تارخيي مقـارن يف ضـوء اللغـات الـسامية، د–علم اللغة العربية ) ٩(

  .١٠٥حجازي، القاهرة، ص 
  .مجهرة اللغة، ابن دريد، القاهرة، مطبعة احلليب) ١٠(
  .ذيب اللغة أبو منصور األزهري، القاهرة، مطبعة احلليب) ١١(
  .١٩٨٢أمحد عبد الغفور عطار، بريوت : صحاح العربية، اجلوهري، تحتاج اللغة و) ١٢(
  .٢٥٧حلمي خليل، بريوت، دار النهضة، ص. مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب، د) ١٣(
تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، الــسيد حممــد مرتــضى احلــسيين الزبيــدي، جمموعــة ) ١٤(

  -١٦-ـيمن احملققني، الكويت، سلسلـة الرتاث العرب
  .٢٢٣حممد رشاد احلمزاوي، ص . املعجم العريب، د) ١٥(
عبـــد اهللا درويـــش يف كتابـــه .  إىل اخلليـــل د))كتـــاب العـــني((تنـــاول اآلراء حـــول نـــسبة ) ١٦(

 ومــا ٤٧، عــين بنــشره الــسيد حــسن شــربتلي، مطبعــة الرســالة، ص))املعــاجم العربيــة((
، القـــــاهرة، دار ))ة العربيـــــةاملـــــدارس املعجميـــــ((صـــــالح راوي يف كتابـــــه . ود. بعـــــدها

  .، وغريمها من الباحثني٥٩ و٥٨الثقافة، ص 
  .٤٨ املقدمـة، ص ١كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيـدي، ج) ١٧(
مهــدي . إبراهيـــم الــسامرائي ود. د: كتـــاب العــني، اخلليــل بــن أمحــد الفراهيـــدي، تـــح) ١٨(

هلـاء، الربـاعي مـن اهلـاء، اهلـاء ، حرف ا ه١٤٠٥املخزومي، إيران، قم، دار اهلجرة، 
  ).هندس(والسني، 
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  .٦/ ٥كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيـدي، حرف القاف، ج) ١٩(
كتــاب العــني، اخلليــل بــن أمحــد الفراهيـــدي، حــرف القــاف، بــاب الثالثــي الــصحيح ) ٢٠(

  ).قلش(من القاف، باب القاف والشني والالم معهما 
أمحــــد الفراهيـــــدي، حــــرف الكــــاف، بــــاب الربــــاعي مــــن كتــــاب العــــني، اخلليــــل بــــن ) ٢١(

  ).دككص(الكاف، الكاف والصاد 
  .٥/ ٣كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حرف احلاء، ج) ٢٢(
  .١/٥٢كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيـدي، املقدمة، ج) ٢٣(
  .٥٧ -٥٢/ ١كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيـدي، ج) ٢٤(
 -٢٢٥حممد رشـاد احلمـزاوي ص . تأليف د. إشكاالت ومقـاربات–عجم العريب امل) ٢٥(

٢٢٦.  
كتــاب العــني، اخلليــل بــن أمحــد الفراهيـــدي، حــرف احلــاء، بــاب الثالثــي الــصحيح، ) ٢٦(

  ).حرف(احلاء والراء والفاء معهما، 
عبـد الـسالم حممـد هـارون، : كتاب سـيبويه، أيب بـشر عمـر بـن عثمـان بـن قنـرب، تـح) ٢٧(

  .٤٣٢ -٤٣١/ ٤، ج ١٩٧٥ريوت، عامل الكتب، ب
كتــاب القلــب واإلبــدال أليب يوســف يعقــوب بــن إســحاق املعــروف بــابن الــسكيت ) ٢٨(

ز اللغـوي يف  الكن((، نشره الدكتور أوغست هفنر ضمن جمموعة  ه٢٤٤املتوىف سنة 
، وكتـــاب العـــني، ٤٤، ص١٩٠٣، بـــريوت، املطبعـــة الكاثوليكيـــة، ))اللـــسن العـــريب

  .شني، الثالثي الصحيح، الشني والصاد والنون، والشني والزاي والنونحرف ال
، كتــــاب العــــني حــــرف الــــدال، بــــاب ٤٧كتــــاب القلــــب واإلبــــدال، ابــــن الــــسكيت ) ٢٩(

  .وحرف الطاء، الثنائي، الطاء مع امليم. الثنائي، الدال مع امليم
الثالثـــي ، كتـــاب العـــني حـــرف الـــشني، ٤٣كتـــاب القلـــب واإلبـــدال، ابـــن الـــسكيت ) ٣٠(

  .الصحيح، الشني والسني والباء معهما، والشني والزاي والباء معهما
، كتــاب العــني، حــرف القــاف، الثالثــي ٤٤كتــاب القلــب واإلبــدال، ابــن الــسكيت ) ٣١(

  .الصحيح، القاف والصاد والالم معهما، القاف والسني والالم معهما



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٦٥٢  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

، حـــرف اجلـــيم، اجلـــيم ، كتـــاب العـــني٤٤كتـــاب القلـــب واإلبـــدال، ابـــن الـــسكيت ) ٣٢(
  .والسني والراء معهما، اجليم والزاي والراء معما

  .٤٨/ ١كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيـدي، ج) ٣٣(
كتــاب العــني، اخلليــل بــن أمحــد الفراهيـــدي، حــرف العــني، الثالثــي الــصحيح، العــني ) ٣٤(

  .واجليم وامليم معهما
دي، حــرف العــني، الثالثــي الــصحيح، العــني كتــاب العــني، اخلليــل بــن أمحــد الفراهيـــ) ٣٥(

  .والشني والسني معهما
: تـــح(  ه٣٦٠ت (التنبيـــه علـــى حـــدوث التـــصحيف، محـــزة بـــن احلـــني األصفهانــــي ) ٣٦(

أمســـاء احلمـــصي وعبـــد املعـــني امللـــوحي، بـــريوت، دار : حممـــد أســـعد طلـــس، راجعـــه
  .٧٥، ص١٩٩٢صادر، 

وقــد ورد يف . ٧٦ األصــفهاين، صالتنبيــه علــى حــدوث التــصحيف، محــزة بــن احلــسن) ٣٧(
ُّاهليمع املوت الوحي((: كتاب العني ِ َ ُ وبالغني خطأ ألن اهلـاء ال جتتمـع مـع الغـني ... َْ

  . حرف اهلاء، الثالثي الصحيح، العني واهلاء وامليم))يف كلمة واحدة
  .٧٦التنبيه على حدوث التصحيف، محزة بن احلسن األصفهاين، ص) ٣٨(
التــصحيف والتحريــف، أليب أمحــد احلــسن بــن عبــد اهللا بــن ســعيد شــرح مــا يقــع فيــه ) ٣٩(

  .٧٨ -٧٧دمشق جممـع اللغـة العربيـة، (  ه٣٨٢: ت(العسكري 
  .٨٠-٨٧شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، أليب أمحد احلسن العسكري، ) ٤٠(
  .٨٢– ٨٠شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، أليب أمحد احلسن العسكري، ) ٤١(
  .٨٢العسكري، أليب أمحد احلسن رح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، ش) ٤٢(
  .٨٣شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، أليب أمحد احلسن العسكري، ) ٤٣(
كتــــاب العــــني، اخلليــــل بــــن أمحــــد الفراهيــــدي، حــــرف العــــني، الثنــــائي، بــــاب العــــني ) ٤٤(

  .والدال
الكــــاف، الثالثــــي الــــصحيح، كتــــاب العــــني، اخلليــــل بــــن أمحــــد الفراهيــــدي، حــــرف ) ٤٥(

  .الكاف والسني واجليم معهما
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كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حرف القـاف، الثالثـي الـصحيح، القـاف ) ٤٦(
  .والضاد، والنون، معهما

كتــــاب العــــني، اخلليــــل بــــن أمحــــد الفراهيــــدي، حــــرف الكــــاف، الثالثــــي الــــصحيح، ) ٤٧(
  .الكاف والزاي والراء معهما

اهلـــاء . العـــني، اخلليـــل بـــن أمحـــد الفراهيـــدي، حـــرف اهلـــاء، الثالثـــي الـــصحيحكتـــاب ) ٤٨(
  .والالم والباء معهما

كتــاب العــني، اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي، حــرف اجلــيم، الثالثــي الــصحيح، اجلــيم ) ٤٩(
  .والشني مع الباء

كتــاب العــني، اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي، حــرف اجلــيم، الثالثــي الــصحيح، اجلــيم ) ٥٠(
  .ن مع الباء والشي

حممـد أمحـد : تـح(  ه٩١١ت(املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، جـالل الـدين الـسيوطي ) ٥١(
جـــاد املـــوىل، علـــى حممـــد البجـــاوي، حممـــد أيب الفـــضل إبـــراهيم، مـــصر، دار إحيـــاء 

  .٤٦/ ١ دون تاريخ، ج١الكتب العربية، ط
  .د: لسان العرب، ابن منظور، املقدمة، ص) ٥٢(
س احملــيط، الفريوزابـادي، بــريوت، املؤسـسة العربيــة للطباعـة والنــشر دون تــاريخ القـامو) ٥٣(

  .٣املقدمة، ص
  .تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، املقدمة) ٥٤(
  .٢٣٥حممد رشاد احلمزاوي، ص. املعجم العريب، د) ٥٥(
  .د: لسان العرب، ابن منظور، املقدمة، ص) ٥٦(
  .٣زابادي، املقدمة، صالقاموس احمليط، الفريو) ٥٧(
  .تاج العروس، الزبيدي، املقدمة) ٥٨(
  .د:لسان العرب، ابن منظور، املقدمة، ص) ٥٩(
  .٣القاموس احمليط، الفريوزابادي، املقدمة، ص ) ٦٠(
  .٤ -٣القاموس احمليط، الفريوزابادي، املقدمة، ص ) ٦١(



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٦٥٤  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

  .٤القاموس احمليط، الفريوزابادي، املقدمة، ص ) ٦٢(
  . العروس، الزبيدي، املقدمةتاج) ٦٣(
  .٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠رياض زكي قاسم، بريوت، دار املعرفة، . املعجم العريب د) ٦٤(
  .٥٤كتاب القلب واإلبدال، ابن السكيت، ص) ٦٥(
  .٣٠٣ -٣٠٢/ ١، ج١٩٦٨، ٢حسني نصار، القاهرة، ط. املعجم العريب، د) ٦٦(
وت، دار صـادر نـسخة مـصورة اجلاسوس على القـاموس، أمحـد فـارس الـشدياق، بـري) ٦٧(

  .٨ -٧، املقدمة، ص  ه١٢٩٩عن قسطنطينية 
. اسـم الكتـاب كمـا أثبتــه د. ٢٣٨حممـد رشـاد احلمــزاوي، ص . املعجـم العـريب، د) ٦٨(

، بـــريوت، دار الغـــرب اإلســـالمي، ))معجـــم املعـــاجم((أمحـــد الـــشرقاوي إقبـــال، يف 
ى إضـــــــاءة إضـــــــاءة الرامـــــــوس، وإفاضـــــــة النـــــــاموس علـــــــ((: ٢٣٧، ص١٩٨٧ ،١ط

، لــشمس الــدين أيب عبــد اهللا حممــد بــن الطيــب بــن حممــد بــن أيب موســى ))القــاموس
  .الصميلي الفاسي املعروف بالشرقي

فيشر، والقسم األول، نشره جممـع اللغـة العربيـة، . أ: املعجم اللغوي التارخيي، تأليف) ٦٩(
  .١٦، ١٥، ١٢، ٧، ص١٩٦٧، ١يف القاهرة، ط

  .٢٠فيشر، ص. أ: ي، تأليفاملعجم اللغوي التارخي) ٧٠(
ًمـــن قـــضايا املعجـــم العـــريب قـــدميا وحـــديثا، د) ٧١( حممـــد رشـــاد احلمـــزاوي، بـــريوت، دار . ً

  .٤٧الغرب اإلسالمي، ص



  ٥٩٧  

  معجم الحضارة الحديثة
  أحمد مطلوب. د

)١(  
) العني(ّمر املعجم العريب مبراحل كثرية عرب القرون املاضية، وكان معجم 

 أول معجم عريب، مث تواىل وضع )هـ١٧٥-(للخليل بن أمحد الفراهيدي 
  :املعاجم، وتبارى العلماء يف تأليفها، وكان منها يف القدمي

  .)هـ٢٨٤- ( اليمان بن أيب اليمان البندنيجي  أبو بشر– التقفية يف اللغة - ١
  .)هـ ٣٢١ - ( أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد – مجهرة اللغة -٢
  .)هـ ٣٥٦( أبو علي إمساعيل بن القاسم القايل البغـدادي – البارع يف اللغة - ٣
ذيب اللغة - ٤   .)هـ ٣٧٠- ( أبو منصور حممد بن إبراهيم األزهري – 
  .)هـ٣٧٩-(ُّو بكر الزبيدي اإلشبيلي  أب– خمتصر العني -٥
  .)هـ٣٨٥-( الصاحب بن عباد – احمليط يف اللغة -٦
  .)هـ٣٩٥-( أمحد بن فارس – جممل اللغة -٧
  .)هـ٣٩٥-( أمحد بن فارس – مقاييس اللغة -٨
 أبو نصر إمساعيل – تاج اللغة وصحاح العربية املشهور بالصحاح -٩

  .)هـ٤٠٠-(ََّبن محاد اجلوهري 
َملحكم واحمليط األعظم يف اللغة  ا- ١٠ ْ ُ

 أبو احلسن علي بن إمساعيل –
  .)هـ٤٥٨(ِابن سيده 
 جار اهللا حممود بن عمر بن حممد بن أمحد – أساس البالغة - ١١
  .)هـ٥٣٨-(الزخمشري 
  .)هـ٦٥٠- ( احلسن بن حممد الصغاين – الزاخر واللباب الفاخر - ١٢



  

لد – العربية بدمشق جملة جممع اللغة ٥٩٨  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

  .)هـ٦٦٦-  ( حممد بن أيب بكر الرازي– خمتار الصحاح - ١٣
 أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن – لسان العرب - ١٤

  .)هـ٧١١-(منظور اإلفريقي املصري األنصاري اخلزرجي 
َ صالح الدين خليل بن أيبك الصفـدي – غوامض الصحاح - ١٥ َّ)-

  .)هـ٧٦٤
 أمحد بن حممد الفيومي – املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري - ١٦

  .)هـ٧٧٠-(
 أبو طاهر حممد بن يعقوب بن حممد –لقاموس احمليط  ا- ١٧

  .)هـ٨١٧ أو ٨١٦-(الفريوزابادي 
 حمب الدين أبو الفيض حممد – تاج العروس من جواهر القاموس - ١٨

  .)هـ١٢٠٥-(َّاملرتضى الزبيدي 
هذه أشهر املعاجم العربية القدمية، وقد اتبع واضعوها عدة طرق يف 

ُلى خمارج احلروف، ومنها ما رتب على القافية، ُترتيب موادها، فمنها ما رتب ع
ُومنها ما رتب على الفصل والباب، ومنها ما رتب على أوائل املادة ًهذا فضال . ُ

عن الرسائل اللغوية، وكتب اللغات، والقبائل، واحليوان، والنوادر، والبلدان، 
  .وكتب اإلفراد، والتثنية، واجلمع، وكتب األبنية، وكتب الصفات

ُإىل جانب هذه املعاجم معاجم املعاين اليت رتبت املواد على وظهرت 
ِْوفق احلقول أو املوضوعات، ومن أقدمها   أليب عبيد القاسم ))الغريب املصنف((َ

ْخلق اإلنسان، : ً الذي جعله مخسة وعشرين كتابا منها)هـ٢٢٤- (ابن سالم  َ
  .سالحوالنساء، واللباس، واألطعمة، واألواين والقدور، واخليل، وال
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٥٩٩

 ،)هـ٤٢٩- ( أليب منصور عبد امللك بن حممد بن إمساعيل الثعاليب ))فقه اللغة((و
  .اللباس، واألطعمة، واألشربة، والنبت، والزرع: وهو يف ثالثني بابا منها

َّاملخصص يف اللغة((و َ ُ
 ،)هـ٤٥٨- (ِ أليب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده ))

ِكتاب خلق اإلنسان،: وهو يف كتب منها ْ  وكتاب النساء، وكتاب اللباس، َ
وكتاب الطعام، ومنها ما يتصل بالسوق، والعمل، والصناعات، والتجارة، 

  .واملوازين، واملكاييل
 أليب إسحاق إبراهيم بن ))كفاية املتحفظ وغاية املتلفظ يف اللغة((و

، وهو يف أبواب تتصل )هـ٤٧٠-(إمساعيل املعروف بابن األجدايب الطرابلسي 
ّإلنسان، والنبات، واحليوان، واألطعمة، واألشربة، واحملال، واألبنية، َْخبلق ا

  .واآلنية، واآلالت
وهذه املعاجم لغوية، تكتفي يف كثري من األحيان بكلمة أو عبارة 
واحدة لشرح الكلمة، مع ذكر بعض الشواهد للداللة على صحة املادة أو 

  .إيضاح معناها
َْوظهرت إىل جانب ذلك كتب تعىن خبل ْخلق ((: ق اإلنسان، منهاُ َ

، وهو يف أبواب )هـ٣١٠-( أليب إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ))اإلنسان
وال يكتفي . باب الرأس، وباب العنق، وباب املنكب، وباب العضد: منها

الزجاج بذكر املعىن اللغوي، وإمنا يستفيض يف الشرح والتفصيل يف كثري من 
  .األحيان
ْخلق اإلنسان((و  ،)هـ٤٩٥- (يب احلسن سعيد بن هبة اهللا بن احلسني  أل))َ

ْوهو يف مخسني بابا تعرض فيها لكل ما خيص خلق اإلنسان َ ومل يتبع فيه . ً



  

لد – العربية بدمشق جملة جممع اللغة ٦٠٠  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

منهج اللغويني يف الكالم على األبواب اليت ذكرها وإمنا استفاض يف الشرح 
  . وبذلك يكون صورة دقيقة للمعجم احلضاري

ْ خلق اإلنسان((و حلسن بن أمحد بن عبد الرمحن الذي أليب حممد ا(( ))َ
  .َّرتبه على حروف املعجم، واكتفى بالشرح اللغوي

)٢(  
َاهتم املعاصرون باملعجم منذ القرن التاسع عشر للميالد وأصدر بطرس  َ َ َ

م، وأصدر يف سنة ١٨٦٦ سنة ))حميط احمليط((البستاين اجلزء األول من 
ُأقرب املوارد يف فصح العربية ((وأصدر سعيد الشرتوين . ))قطر احمليط((م ١٨٦٩ ُ
. م١٩٠٨ سنة ))املنجد((وأخرج لويس املعلوف . م١٨٨٩ عام ))والشوارد

م، واختصره ١٩٣٠ وأصدره سنة ))البستان((ووضع عبد اهللا البستاين معجم 
  .م١٩٣٠ الذي صدر سنة ))فاكهة البستان((يف 

  :وتواىل إصدار املعاجم احلديثة ومنها
 العاليلي الذي صدر قسم منه بطبعته األوىل سنة  املعجم لعبد اهللا-١
  .م١٩٥٤
  .م١٩٦٣ املرجع لعبد اهللا العاليلي الذي صدر جملد منه سنة -٢
 املعجم الوسيط الذي أخرجه جممع اللغة العربية يف القاهرة سنة -٣
  .م١٩٨٥م، وصدرت طبعته الثالثة سنة ١٩٦٠
  .م١٩٥٨ منت اللغة الذي أصدره أمحد رضا سنة -٤
 املعجم العريب األساسي الذي أصدرته املنظمة العربية للرتبية -٥

  .م١٩٨٨والثقافة والعلوم سنة 
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هذه أشهر املعاجم املتداولة يف الوقت احلاضر، وهي موجزة جتمع بني 
ْالقدمي واحلديث، وتبتعد عن الغريب احلوشي، وقد رتبت على وفق احلرف األول  َ ُ ّ ُ

  .بعد الرجوع إىل أصل الكلمة الثالثيمن املادة، وبذلك سهل استعماهلا 
وحاول بعض املهتمني باملعجم العريب أن ييسر استعمال املعجم، 

 الذي رتبه حبسب ))الرائد((م معجمه ١٩٦٤وأصدر جربان مسعود سنة 
وحنا هذا املنحى اجليالين بن . ًتسلسل حروف الكلمة متبعا املعاجم األجنبية

القاموس اجلديد ((ن البليش يف معجمهم احلاج حيىي، وعلي بن هادية، وبلحس
وهذا املنحى مفيد للمبتدئني . م١٩٧٩، الذي صدر يف تونس سنة ))للطالب

ًعلى الرغم من أنه يشتت كلمات املادة الواحدة اليت ترتبط ارتباطا وثيقا  ً
  .باجلذر اللغوي، وتفقدها روح األلفة اليت جيمعها االشتقاق

عامة معاجم متخصصة يف العلوم وصدرت إىل جانب هذه املعاجم ال
الصرفة والعلوم التطبيقية، ويف العلوم اإلنسانية، كاآلثار، واالجتماع، واإلدارة، 
واألعمال، واألدب، والنقد، واألزياء، واإلعالم، واالقتصاد والتجارة، والربيد، 
 والبناء، والرتبية والتعليم، والرياضة، والسياسة، والفلسفة، والصناعات، والعمل

والعمال، واحلرف واملهن، والقانون، واملكتبات، واملوسيقى، واملواصالت، 
َُِّوغريها مما يـعبـر عن حاجة املعاصرين ُ.  

ومعظم هذه املعاجم للمتخصصني يف علم من العلوم، لذلك ال تتيسر 
االستفادة منها للمثقف غري املختص، ومن هنا كانت الدعوة إىل وضع معجم 

  . يشيع استعماله وحيتاج إليه عامة املثقفنيحضاري حديث يتعرض ملا
  
  



  

لد – العربية بدمشق جملة جممع اللغة ٦٠٢  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

)٣(  
ظهرت احلاجة إىل معجم للحضارة منذ وقت مبكر يف القرن العشرين، 
والتفت جممع اللغة العربية يف القاهرة إىل هذه الناحية املهمة من نواحي احلياة 
ارة َّالعامة، وأعد العدة إلجناز هذا املشروع وإن كان يرى أن معاجلة ألفاظ احلض

صعبة، وقد عرب عن ذلك الدكتور إبراهيم مدكور فقال يف تصديره حملاضر 
ََالدورة الثانية عشرة  ْ ألفاظ احلضارة ضرب آخر ((إن ) م١٩٤٦ - ١٩٤٥عام (ََ

من املصطلحات اللغوية، وقد تكون معاجلتها أعسر من معاجلة املصطلح 
  .))العلمي، واإلمجاع عليها ليس باألمر اهلني

مع  يف هذا احلقل أحد أعضائه حممود تيمور فأصدر سنة وسبق ا
ًمدادا ألقالم ((الذي أراد به أن يكون  ))معجم احلضارة((م ١٩٦١ -  ه١٣٨٠

ُكتاب العربية، يتيح هلم أن جيدوا فيه بعض حاجتهم إىل اإلفصاح يف التسمية 
جهود البد أن تتناصر (( إذ ))لبنة أو لبنات معجمية(( ويكون ))والوصف والتعبري

 ذلك املعجم – أو يقرب من التمام –وجهود، وتتظاهر حماوالت حىت يتم 
  .))احلضاري املنشود

ًتضمن المعجم ثالثة عشر بابا  َ َ َ البيت، واألغذية، واملركبات، : هيَ
والثياب، واألمكنة، واحلرف، واألدوات، والسوق، والرياضة، والطبيات، 

  .والزينة، والفنون، والثقافة
  :ه على وضع ثالثة حقول هيوسار يف خطت

ا تيمور الشائع من األلفاظ بني الناس-١   .ُ الكلمة املستعملة، ويريد 
  .ُ البيان، ويريد به إيضاح الكلمة أو تفسريها-٢
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َّ الكلمة املفضلة، أي الكلمة العربية الفصيحة اليت حتل حمل اللفظة -٣
  .األجنبية، أو العامية

ة إىل جانب الكلمة املستعملة، وقد وكان تيمور يضع الكلمة األجنبي
يشرحها أو ال يشرحها، مث يأيت بالكلمة املفضلة، وبذلك كان معجمه أقرب إىل 

  .املعاجم الثنائية اليت تذكر الكلمة بلغة، مث تذكر معها ما يقابلها يف لغة أخرى
م، أصدر جممع اللغة العربية يف القاهرة ١٩٨٠ -  ه١٤٠٠ويف سنة 

  : وهو قسمان))ضارة ومصطلحات الفنونمعجم ألفاظ احل((
الثياب، واملأكوالت، واملنـزل، : ، وقد مشلألفاظ الحضارة: األول

واألدوات املنـزلية، واألماكن، واملكتب، واملركبات، واحلرف، والصناعات، 
  .والرتبية الرياضية، وبعض األلفاظ املتنوعة

 احلديث، فن التصوير، ومذاهب الفن: مصطلحات الفنون وهي: اآلخر
  .وفن النحت، وفن املرسومات، واخلزف، والرقص، واملوسيقى، والسينما

وسار واضعو املعجم على خطة واضحة، فهم يذكرون الكلمة وما 
ا بإجياز وبذلك يكون هذا  يقابلها باللغتني الفرنسية واإلنكليزية، مث يشرحو

  .وادهًاملعجم أكثر فائدة من معجم تيمور الذي مل يشرح كثريا من م
مع العلمي العراقي بألفاظ احلضارة، وأصدر سنة  -  ه١٤١٣ُوعين ا

َألفاظ حضارية حمدثة((ًم كراسا باسم ١٩٩٣ ً، وقد رتبت األلفاظ فيه ألفبائيا))ُْ ُ .
مع يف عمله بعد ذلك ووضعت جلنة اللغة العربية فيه معجم  ألفاظ ((وتوسع ا

ًضم كثريا من األلفاظ م، وقد ١٩٩٨-  ه١٤١٩ الذي صدر سنة ))حضارية
ًاحلضارية اليت رتبت ألفبائيا، وذكرت معها األلفاظ الشائعة يف العراق، فضال عن  ً ُ

  .األصل األجنيب للكلمة اليت يستعملها املتحدثون



  

لد – العربية بدمشق جملة جممع اللغة ٦٠٤  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

وكان اهلدف من وضع هذا املعجم جتنب استعمال األلفاظ األجنبية أو 
قانون ((م ١٩٧٧در سنة العامية يف شؤون احلياة املختلفة وال سيما بعد أن ص

 الذي ألزم استعمال اللغة العربية الفصيحة يف ))احلفاظ على سالمة اللغة العربية
االت املختلفة   .ا

هذه أمثلة تدل على االهتمام بألفاظ احلضارة احلديثة، ولكنها ال تعرب 
ًتعبريا دقيقا عن جوانب احلضارة املختلفة، إذ إن احلضارة ليست املأكل،  ً

رب، وامللبس، وأدوات الزينة، والكماليات، فحسب، وإمنا هي أوسع من واملش
ا من معنويات  ذلك، إذ تشمل جمموعة القيم، واملعارف، واخلربات، وما يتصل 

 الذي يضم ))معجم احلضارة احلديثة((وماديات، ولذلك كانت الدعوة إىل وضع 
تمع الفكرية، وا لثقافية، واإلدارية، خمتلف جوانب احلياة وما يتصل بشؤون ا

والسياسية، واملهنية، والفنية، وحنو ذلك مما حيتاج إليه اإلنسان املعاصر، وهو يقرأ 
الكتب والصحف، ويستمع إىل اإلذاعة، ويشاهد اإلذاعة املرئية، ويتعامل مع 

  ).اإلنرتنت(شبكة املعلومات الدولية 
)٤(  

 الذي اتسعت ومعجم احلضارة الذي تدعو إليه احلاجة يف هذا العصر
ًفيه مناحي احلياة، ليس معجما لغويا، وإمنا هو تعبري عن جوانب احلياة  ً
تمع وما يعتمل فيه من نشاط إنساين، إذ ال  املختلفة، أي أنه وثيق الصلة با

تمع   وهي النظام االجتماعي الذي يتحرك فيه –ميكن عزل احلضارة عن ا
 وعن –عن مظاهر احلضارة املختلفة  وهي املعربة – وال عن اللغة –اإلنسان 

ا مستجدات احلياة   .َّمستواها يف السلم احلضاري الذي هو سبيل استيعا



  

  األستاذ الدكتور  أمحد مطلوب –  معجم احلضارة احلديثة
  

٦٠٥

ٍ إىل تقدمي معان واضحة لأللفاظ ))معجم احلضارة احلديثة((ويهدف 

وهذا اهلدف ال . احلضارية املستعملة يف هذا العصر لتكون يف متناول األيدي
ا ستكون من أهم يتقاطع مع أهداف املعاجم الع ربية القدمية واحلديثة، أل

مصادر املعجم اجلديد عن الكالم على لفظة حضارية حديثة أو قدمية التزال 
  .مستعملة وشائعة بني الناس يف هذا العصر

واملعجم بعد هذا ليس للمختصني يف اآلداب والعلوم والفنون، وإمنا هو 
ُلحات أو األلفاظ اليت تعرب للمثقف ثقافة عامة، ولذلك لن تذكر فيه املصط

ُ يوصف مظهره اخلارجي وفائدته وأمهيته، -ً مثال–عن دقائق األمور، فاملذياع 
ا الكتب العلمية املختصة بالوسائل  أما أجزاؤه فال تدخل يف املعجم وإمنا مكا

م الباحثني والدارسني العلميني والفنيني   .الفنية اليت 
هذا احلد، وإمنا هو كاملعاجم األخرى وال تقف أمهية هذا املعجم عند 

االعتيادية واآللية، : وثيق الصلة بعلم املصطلح، واملصطلحات، والرتمجة بنوعيها
ًوبذلك خيدم أغراضا متعددة، فضال عما يقدم من شرح واضح  دقيق ملن يريد ً

  .أن يقف على مظهر من مظاهر احلضارة احلديثة
  فما هذا المعجم؟ وكيف يكون؟
)٥(  

املادة املعجمية، ونظام التصنيف، : م عناصر املعجم ثالثةإن أه
  .والشرح
  :المادة المعجمية: ًأوال

ُمعجم احلضارة احلديثة أحادي اللغة ألنه خيص اللغة العربية، ويهدف 
إىل إشاعة اللفظ الفصيح بعد أن دخل كثري من األلفاظ احلضارية األجنبية إىل 



  

لد – العربية بدمشق جملة جممع اللغة ٦٠٦  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

تمع العريب، واختلفت تلك األلفا ظ باختالف أقطار الوطن العريب، فهناك ا
األلفاظ اإلنكليزية، والفرنسية، والفارسية، والرتكية، واهلندية، وغريها من 
َّاأللفاظ اليت جيب أن حتل حملها ألفاظ عربية فصيحة ليصدر العرب والناطقون 

بلغة الضاد من غريهم عن منهل واحد، وليتم التفاهم والتواصل بعد أن مزق 
  .األمة العربية وفرض يف غري قطر من أقطارها لغتهاألجنيب 

لقد دخل كثري من األلفاظ األجنبية إىل العربية يف الزمن القدمي، 
ووضعت كتب املعرب والدخيل لشرحها، وكان معظمها إىل عهد ليس بالبعيد 
ا األمة منذ مطلع  ًشائعا، ولكنه بدأ خيتفي بفضل النهضة القومية اليت شهد

 للخفاجي ))شفاء الغليل(( للجواليقي و))املعرب((والعودة إىل . ينالقرن العشر
تؤكد ذلك إذ اختفت آالف األلفاظ يف هذه األيام وحلت حملها لغة الكتاب 

  .العزيز
ًهذا فضال عن أن اهلدف من املعجم خدمة العرب ومن يتكلم بلغتهم، 

ة، ألن موضع الوضع معجم ثنائي أو ثالثي ينتفع به من يريد معرفة لغة أجنبي
ُهذا املعجم الثنائي الذي تفنن املعاصرون يف وضعه وإصداره بطرق وأساليب 

  .متنوعة
ويضم معجم احلضارة احلديثة األلفاظ العربية الفصيحة الشائعة يف 
ا املختصون يف علم من  ُاالستعمال، وليس األلفاظ العلمية الدقيقة اليت يعىن 

 يذكر املعجم مصطلحاته اليت يعرفها  ال–ً مثال –العلوم، ففي االقتصاد 
 ))التضخم النقدي(( و))السوق املشرتكة((: ًاملختصون به، وإمنا تذكر مثال

 يف االقتصاد، وحنو ذلك مما ))العوملة(( ومفهوم ))الشركات متعددة اجلنسية((و
يهم املثقف االعتيادي الذي يريد أن يعرف داللة هذه األلفاظ وأمثاهلا وهو 
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ُويقال مثل هذا عن العلوم األخرى ألن املعجم عام . يسمعها كل يومُيقرؤها و
  .ُتراد به إشاعة العربية الفصيحة يف الكتابة، واحلديث، ووسائل اإلعالم

ًولن خيص املعجم قطرا عربيا دون قطر، وبذلك تكون مشاركة مؤلفني  ً
ألخذ من عدة أقطار عربية مهمة لالتفاق على كلمة تشيع يف أكثر البلدان وا

وال مينع . ًا سعيا إىل اللغة املشرتكة والتواصل بني مشرق الوطن العريب ومغربه
ذلك من ذكر اللفظ الشائع يف أثناء الشرح واإلشارة إىل القطر الذي يشيع فيه 

  .زيادة يف الفائدة، ودقة يف الشرح والتعريف
لعل من أما مصادر املادة املعجمية فهي كثرية تشمل القدمية واحلديثة، و

  :أهم ما يرفد املعجم
  . الرسائل اللغوية، وكتب اللغات، واحليوان، والنبات، والنوادر-١
ا- ٢   .ً املعاجم وقد ضمت مفردات اللغة ومعانيها وكثريا من األبنية ودالال
 الرتاث ويضم ما تركه العرب من كتب فقهية، وأدبية، وعلمية، - ٣

 ألن فيها مادة مل تذكرها املعاجم حبجة وتارخيية، وجغرافية، وفلسفية، وإدارية،
ا مولدة جاءت بعد عهد االستشهاد اللغوي ولعل من أهم كتب الرتاث اليت . أ

حتفل بألفاظ حضارية كتب اجلاحظ، وابن قتيبة، وأيب حيان التوحيدي، والكتب 
  .اليت مثلت احلضارة العربية اإلسالمية يف خمتلف العصور

والسيما اإلبداعية كالقصة، والرواية،  كتب األدباء املعاصرين - ٤
واملسرحية، إذ فيها كثري من األلفاظ احلضارية احلديثة اليت تعرب عن املعاصرة خري 

  .تعبري
  . كتب العلوم املختلفة وانتقاء األلفاظ الشائعة منها يف وسط املثقفني- ٥
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 األلفاظ العربية اليت تشيع يف وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة -٦
ّاملرئية، إذ البد من إدخاهلا يف املعجم حلاجة الناس إليها، وهم يقرؤون، أو و

  .يسمعون، أو يشاهدون
 حملمود تيمور، ))معجم احلضارة(( معاجم احلضارة احلديثة مثل -٧

 الذي أصدره جممع اللغة العربية ))معجم ألفاظ احلضارة ومصطلحات الفنون((و
مع العلمي ببغداد، ))ألفاظ حضارية((يف القاهرة، ومعجم   الذي أصدره ا

  .وغريها من املعاجم اليت صدرت هنا وهناك
املعجم املفصل ((:  املعاجم اليت ختص بعض شؤون احلضارة مثل-٨

معجم املالبس يف لسان (( لرينهارت دوزي، و))بأمساء املالبس عند العرب
َّ أعده  الذي))معجم مصطلحات املالبس(( للدكتور أمحد مطلوب، و))العرب

 الذي ))مصطلحات يف املوسيقى((مكتب تنسيق التعريب يف الرباط، ومعجم 
أصدره جممع اللغة العربية يف القاهرة، وغريها من املعاجم اخلاصة باآلداب 

  .والفنون اليت صدرت يف األقطار العربية
امع العربية من ألفاظ حضارية حديثة-٩   . ما تقره ا

ذ بكل ما جاء فيها وإمنا استخالص ما وال تعين هذه املصادر األخ
يتصل مبعجم احلضارة احلديثة، أما األلفاظ اليت اختفت ألن مدلوهلا اختفى 
فلن تذكر، ومن ذلك أمساء بعض اآلالت واألدوات واملالبس واألطعمة 
ًواألشربة اليت عفى عليها الزمن وأصبحت تراثا يرقد يف بطون املعاجم والكتب َّ َ .

عن األلفاظ األجنبية اليت ذكرت يف املعاجم والكتب القدمية ويقال مثل هذا 
  :ًواحلديثة، ليبقى املعجم عربيا ناصع اجلبني، أي أن املعجم جيب أن خيلو
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َّ من األلفاظ احلوشية واملهجورة، أو الدالة على أشياء اندرست ومل -١ ُ
  .تبق هلا يف احلياة املعاصرة دالالت حضارية

 إال إذا وردت يف الشرح لشيوعها يف قطر من  من األلفاظ األجنبية-٢
  .األقطار العربية، وذلك زيادة يف الشرح والتعريف واإليضاح

 من املصطلحات العلمية الدقيقة، ألن موضعها معاجم -٣
امع اللغوية والعلمية يف الوطن  املصطلحات العلمية املتخصصة اليت تصدرها ا

  .العريب
  :نظام التصنيف: ًثانيا

ُتصنيف املعاجم العربية بني معجم وآخر، وقد رتب بعضها اختلف 
على خمارج أصوات احلروف، وبعضها على القافية، وبعضها على الباب 
ًوالفصل، وبعضها على احلرف األول من املادة، مث رتبت املفردات ألفبائيا ُ .

ِْووضع العرب بعض معاجم املعاين وصنفوها على وفق األبواب أو احلقول،  َ
 ))فقه اللغة(( أليب عبيد القاسم بن سالم، و))الغريب املصنف((لك ومن ذ

 البن ))كفاية املتحفظ وغاية املتلفظ((ِ البن سيده، و))املخصص((للثعاليب، و
ْخلق اإلنسان((وسارت كتب . األجدايب  يف هذا االجتاه، وذكرت املواد يف ))َ

ْخلق اإلنسان يف ((أبواب أو فصول، ومل يشذ عن ذلك إال القليل منها مثل  َ
  ً. أليب حممد احلسن بن أمحد بن عبد الرمحن الذي رتبه ألفبائيا))اللغة

وجعل حممود تيمور معجمه يف أبواب، ووضع جممع اللغة العربية يف 
القاهرة معجمه يف أقسام ضم كل قسم ما كانت الصلة بني ألفاظه دقيقة 

  .كالثياب، واملأكوالت، واحلرف، والصناعات، وحنو ذلك
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ذا النهج فيـرتب ))معجم احلضارة احلديثة((ويستحسن أن يأخذ   
األلفاظ احلضارية يف أبواب، أو فصول، أو حقول، وتدرج فيها األلفاظ كما 

ِتنطق على وفق ترتيب احلروف العربية ْ َ   :ويف هذا النهج يتضح. ُ
  . مجع املادة الواحدة يف مكان واحد-١
وع إىل حقل معني أسهل من  تيسري مراجعة املعجم، ألن الرج-٢

  .الرجوع إىل مجيع مواد املعجم عند البحث عن لفظة أو معىن من املعاين
اية املعجم مسرد جلميع األلفاظ مرتبة ترتيبا ألفبائيا  ًوقد يوضع يف  ً َ ْ َ ُ
ا أو حقلها، وبذلك  ًليكون مفتاحا ملن يريد أن يبحث عن لفظة ال يعرف با

  . سهل التداول يف أيدي املراجعنييستكمل املعجم آليته ويكون
  :الشرح: ًثالثا

تم بشرح املفردة بكلمة واحدة يف  كانت املعاجم اللغوية العربية 
 معانيها املتعددة، وتشري إىل صيغة الفعل املاضي، -ً أحيانا–الغالب، وتذكر 

 واألبنية السماعية، وتعزز أصالة املفردة بشاهد من القرآن الكرمي والشعر العريب
ٍوليس يف معظمها شرح واف يعطي صورة واضحة، فإذا ورد اسم نبات . القدمي

  .))معروف((: - يف الغالب–أو حيوان قيل 
وسارت املعاجم اللغوية احلديثة على هذا النهج، ونقلت ما ذكرته 
املعاجم القدمية، وأضافت املفردات اليت استجدت يف عصر النهضة العربية 

سيط الذي أصدره جممع اللغة العربية يف القاهرة أوثق احلديثة، ولعل املعجم الو
ْمعجم حديث يعىن باأللفاظ احلضارية اجلديدة ويذكر ما يعني من يرجع إليه  َ ُ ُ
على فهم اللفظة، إذ رسم واضعوه خطة جيدة تتضح يف ترتيب مواده حيث 
رد على املزيد، واملعىن احلسي على املعىن  قدموا األفعال على األمساء، وا
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ازي، والفعل الالزم على الفعل املتعدي، ورتب  ُالعقلي، واحلقيقي على ا
ًالفعل الثالثي على أبوابه الستة، ورتبت صيغ األفعال األخرى ترتيبا دقيقا ً ُ .

وذكر بعض الشواهد واألمثلة القليلة اليت تؤكد أصالة اللفظة، وبذلك أخذ مبا 
 الذي ))لسان العرب(( منظور يف اختطه القدماء وإن مل يصل إىل ما فعله ابن

  .أكثر يف معجمه من الشواهد القرآنية واحلديث النبوي وكالم العرب
ِومل خترج معاجم املعاين عن هذا النهج، إذ اهتمت باملعىن اللغوي وذكر  ْ ِ

فأبو عبيد القاسم بن سالم . ًبعض الشواهد تأكيدا لعروبة اللفظة وأصالتها
مسعت أبا : قال أبو عبيد بن سالم موىل األزد((: ))الغريب املصنف((قال يف 

ِخمطم، قال: ِاألنوف، يقال هلا املخاطم، وأحدها: عمرو الشيباين يقول َْ :
وأنشدنا خلراشة . اللحمة اليت بني املنكب والعنق: ِالبوادر من اإلنسان وغريه

  :ابن عمرو
َوجاءت اخليل حممر ُْ ُ َْ

ُا بوادرهاِ
ِزورا وزلت يد الرامي عن الفوق   ِ ُ َّ ً ُ 

  .))ما بني العنق إىل الرتقوة: ِاملرادغ((و
 ))املخصص(( للثعاليب، و))فقه اللغة((وسارت معاجم املعاين األخرى مثل 

ْخلق اإلنسان((البن سيده على هذا النهج، ومل خترج كتب   عن ذلك إال ))َ
  .ًقليال

جا جديدا، فهي ال تذكر امل جت معاجم احلضارة احلديثة  ًو عىن ً
ًاللغوي وما يتصل به من األبنية والصيغ واالشتقاق، وإمنا تعرف اللفظة تعريفا  ِّ ُ

ًموجزا، بكلمة حينا، وببعض الكلمات حينا آخر ً فمحمود تيمور يف معجمه . ً
 أي أنه - يف الغالب–يضع كلمة عربية مقابل اللفظة األجنبية أو العامية 

َيفعل فعل واضعي املعاجم ثنائية اللغة  ْ
ًأو ثالثية اللغة، وال يعرف الكلمة تعريفا ِ ِّ ُ
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َّواضحا إال قليال، منطلقا من أن القارئ يعرف معناها من الكلمة املتداولة أو  ً ًً
  .الكلمة األجنبية

وخطا جممع اللغة العربية يف القاهرة خطوة أوسع يف معجمه، والتزم 
ًبالتعريف التزاما دقيقا، إذ عرف كل مادة ذكرها تعريفا ً ُ موجزا قد يغين يف كثري ًََّ ً

ُ الذي يطمح إليه جيب أن ))معجم احلضارة احلديثة((ولكن . من األحيان
  :ًيتوسع يف الشرح واإليضاح ليكون أكثر فائدة ونفعا، ومن مسات الشرح

ام أو لبس، أو ألفاظ بعيدة عن -١ ً أن يكون واضحا ليس فيه إ
  .استعمال املعاصرين

ا كثريا ما تكون غري  أن ال تستعمل األضداد-٢ ً يف الشرح أل
  .مفهومة، أو مضللة، أو بعيدة عن املدارك واألذهان

  . أن تكون العبارات صافية عليها رونق من اجلمال واإلشراق-٣
ً أن حتدد صفات املدلول حتديدا دقيقا، فال يقال -٤  إنه نوع -ًمثال–ً

إنه نبات : ولونمن امللبس، أو املأكل، أو املشرب، كما كان القدماء يق
  .معروف، أو حيوان مألوف

) ٦(  
 ضروري بعد أن شاعت اآلداب والعلوم ))معجم احلضارة احلديثة((إن وضع 

ًوالفنون، وتقدمت وسائل االتصال، وأصبح العريب حماصرا بالثقافات املختلفة تأتيه 
ته ًمن هنا وهناك بلغات أجنبية ولكنات أعجمية تكاد تفقده كثريا من مظاهر ثقاف

  .ّالعامة، ولغته اليت هي أهم مقوم من مقومات وجوده ووحدته
مع العلمي يف بغداد بوضع نواة ملعجم  ويف إطاللة األلفية الثالثة شرع ا
احلضارة احلديثة اليت تتبوأ مكانة مهمة يف حياة اإلنسان العريب الذي يسعى 
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ما حييط إىل مواصلة عطائه احلضاري مشاركة يف تقدم البشرية من خالل 
. باإلنسان من تطلع حنو حياة فضلى بكل ما حتمل كلمة احلضارة من دالالت

على مستجدات احلياة املعاصرة،  ))معجم احلضارة احلديثة((وقد توزعت حقول 
  :وهي
  :اإلعالم واالتصال: ًأوال

  . وكالة األنباء-٤.  الطباعة-٣ اإلذاعة والتلفزيون -٢. الصحافة-١
 اهلاتف، – اإلنرتنيت –بكة املعلومات الدولية ش( وسائل االتصال -٥

  ...).األقمار الصناعية
  :السينما والمسرح: ًثانيا

  . املسرح-٢  . السينما-١
  :الفنون الجميلة: ًثالثا

  . املوسيقى- ٤.   التصميم-٣   . النحت-٢  .  الرسم-١
  . العمارة-٧   . التصوير-٦    . اخلط-٥

  :التربية والتعليم: ًرابعا
  . علم النفس-٣   . التعليم-٢   .ة الرتبي-١
  :اإلدارة والمكاتب الرسمية: ًخامسا

  . املكاتب-٢   اإلدارة-١
  :الصحة: ًسادسا

  
  :الزراعة والري والثروة الحيوانية والبيطرة: ًسابعا

  . البيطرة-٤.    الثروة احليوانية-٣.    الري-٢  . الزراعة-١
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  :المواصالت: ًثامنا
  . اجلسور-٣   . الطرق-٢  . املركبات-١
  :السياسة: ًتاسعا

  . العالقات اخلارجية-٢  . السياسة الداخلية-١
  :البيت: ًعاشرا

  . األدوات املنـزلية- ٣.     األثاث-٢.    أجزاء البيت ومرافقه-١
  :المالبس: الحادي عشر

   اخلياطة-٢    . أنواع املالبس-١
  :السلوك االجتماعي: الثاني عشر
  . العادات-٢    . البيئة-١

  :الرياضة والشباب: لث عشرالثا

  . األلعاب-٢  . الرتبية الرياضية-١
  .األطعمة واألشربة: الرابع عشر

  . األشربة-٢     األطعمة-١    
  .األنواء الجوية: الخامس عشر
  :االقتصاد: السادس عشر

  . السوق-٣  .  التجارة-٢    . االقتصاد-١



  

  األستاذ الدكتور  أمحد مطلوب –  معجم احلضارة احلديثة
  

٦١٥

  :الحرف: السابع عشر
  . احلرف الشعبية-٢    . املهن العامة-١

  :الثقافة واآلداب: الثامن عشر
  . اآلداب-٢    . الثقافة-١

وقد تضاف أبواب أو حقول يف أثناء عمل املكلفني بالكتابة يف كل 
  .حقل من احلقول املذكورة

  :وحددت اللجنة التحضريية للمعجم منهج كتابة املواد، وهو
  . أن تكون الكلمة عربية فصيحة مستعملة يف اللغة املعاصرة-١
  .رتب املواد بألفاظها على الرتتيب األلفبائي أن ت-٢
  . أن يكون احلد األعلى لكتابة املادة حنو مخسة أسطر-٣
 – إن وجدت – أن يشار إىل الكلمة األجنبية الشائعة االستعمال -٤

  .باحلرف الالتيين يف أثناء الشرح
  . أن تضبط األلفاظ بالشكل-٥
  .ى املادة منه يف الشرحُ أن ال يذكر املصدر أو املرجع الذي تستق-٦
  . أن تقدم قائمة مستقلة باملصادر أو املراجع اليت اعتمدت-٧

رك فيه جمامع األقطار  ُويعد هذا املعجم نواة ملعجم حضاري حديث تشت
ًالعربية ليكون ممثال صادقا لكل العرب أينما كانوا، ومنهال يردونه للوقوف على ما  ًً

امع العربية ينهض مبشروع أوسع مما خطط ولعل احتا. يتصل باحلضارة احلديثة َد ا َّ َ
مع العلمي ببغداد، ألن اهلدف قومي وليس قطريا ويف الوطن العريب طاقات . ًله ا
  .جبارة، وما أعظم اإلجناز إذا تفجرت تلك الطاقات
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)٧(  

  :وبعد
فإن وضع معجم للحضارة احلديثة أمل يتطلع إليه كل عريب وهو حييا 

ولعل يف الدعوة إليه . فيه املعلومات، وحتيط به من كل جانبيف عصر تتفجر 
مع العلمي ببغداد ))معامل يف الطريق((والتخطيط له  ، ولعل ما ينهض به ا

يكون نواة ملعجم حضاري كبري، يقدم دية للعرب والناطقني بالضاد وهم 
  ...ُيبحرون يف القرن احلادي والعشرين



  

٦٥٥  

  المعجم العربي بين الواقع والطموح
  ناديا حسكور. د

املعجم هو كتاب يضم مفردات اللغة مقرونة بشرحها وتفسري معانيها، 
ًعلى أن تكون مرتبة ترتيبا خاصا، وهو املضمار الذي تتمثل فيه عالقة اللفظ  ً ّ
باملعىن، وهو املرجع الذي يستوي يف احلاجة إليه الناشئ واملتعلم والباحث 

نقب؛ وتنوع املعاجم لدى األمة وجتددها من حني إىل آخر وذيوع استعماهلا امل
بني األفراد أدلة حيوية هذه األمة وحيوية لغتها، وعلى هذا فاملعجم أداة من 
. أدوات الثقافة اهلامة واملرآة اليت تعرب عن مستوى االرتقاء الثقايف يف جمتمع ما

 دقيقة، أو إذا كان يفتقر إىل النظام ًفإذا كان هذا املعجم حمشوا مبعلومات غري
واملنهجية والدقة فهذا يعين أننا ندخل كل هذه املساوئ يف عقول أبنائنا، وهذا 

  .يعين من جهة ثانية أننا نقدم صورة مشوهة عن ذواتنا وثقافتنا وتراثنا
ًولعل من األمور اليت جيب أن ترتسخ يف عقولنا أن املعجم ليس كتابا 

وية فقط، بل هو عامل الكلمات احلي الذي حيقق التواصل بني ًورا لغذحيوي ج
الناس، وهلذا فهو يعكس أخالق األمة من كل وجوهها، ويف املعجم تتمثل 
أمامنا واضحة قوانني احلياة، ففيه جند قانون تنازع البقاء، من هذا أن 

لة َ مصادر كثرية منها السؤال واملسألة والسأ))سأل((الفريوزآبادي ذكر للفعل 
ًسؤاال ومسألة :  وقد غلبت من هذه املصادر سريورة املصدرينًوسآلة وتسآال

 تندثر، يف حني أن املصدرين تّوقل استعمال سائر املصادر حىت كاد
ًاملذكورين قد منوا وتطوروا وأخذا معاين جديدة واختذا ظالال معنوية إضافية مل 

عي لكلمات تظل على ويف املعاجم جند قانون االنتخاب الطبي. تكن فيهما
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ْقيد احلياة وتسود يف وقت يندثر فيه غريها من األلفاظ؛ فاهللقس هو الرديء  َِ
ِاألخالق واهلجرس هو اللئيم، وهذ ًن اللفظان ميثالن ألفاظا كثرية نراها  اليوم اِ

تتسم بالغرابة واحلوشية وقد تراجع استعماهلا بفعل قانون االنتخاب الطبيعي، 
ًت أخرى أكثر يسرا وقبوال تعرب عن املعىن ذاتهوسادت عليها كلما ً)١(.  

ويقودنا هذا إىل أمر هام آخر علينا التنبه إليه حني نفكر يف صناعة 
معامجنا املستقبلية، وهو أن اللغة تتطور وتتغري ولن يستطيع أحد الوقوف يف وجه 

يع فعله ِّهذا التطور ملنعه، فهي كائن حي ميثل التواصل بني الناس، وكل ما نستط
هو توجيه هذا التطور حبيث حيفظ للغة هويتها وقوانينها األساسية، ويدفع التطور 
للسري يف طريق ال تتمزق فيه أوصال اللغة لتتحول إىل حفنة من اللهجات العامية 

  . عن بعض لتصبح فيما بعد لغات خاصة بعضهاستقلي
 واللغوييـن واللغة العربية لغة واسعة ومتسقة، وقد نالت من الدارسيـن

َّاهتماما مل تنله لغة أخرى، ويبدو هذا فيما ألف ويؤلف من معاجم كثرية  ّ ً
معجم ((متنوعة األشكال واألهداف، ومن يرجع على سبيل املثال إىل كتاب 

ّ ألمحد الشرقاوي إقبال يتعرف ذلك جيدا ويتأكد له صحة ما نوهت ))املعاجم ً َّ
  .به

ان عند كتابته خطوة جديدة يف طريق وكل شكل من هذه املعاجم املؤلفة ك
التأليف املعجمي، لكنها على الرغم من ذلك كانت ال ختلو من عيوب ونواقص، 
وقد انربى كثري من الدارسني لتحسس مواضع هذه العيوب وإبرازها، فكان يف 
 القرن الثامن عشر نقد اإلمام ابن الطيب الفاسي للقاموس احمليط يف كتابه املسمى

                                                            
قـراءة يف : حبـث لـشفيق جـربي بعنـوان. ١٩٦٢جملة جممع اللغة العربية يف دمـشق لعـام ) ١(

  .١٩٣املعجمات ص
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ً، وهذا ما فعله أيضا تلميذه عبد القادر ))لراموس وإفاضة الناموس اةءإضا ((
، وكان ألمحد فارس الشدياق يف القرن التاسع ))فلك القاموس((ي يف كتابه  احلسين

، ويف القرن ))اجلاسوس على القاموس((َّعشر مؤلف يف نقد القاموس احمليط هو 
ذا النقد ظاهر خري اهللا يف مقدمته مل عجم الطالب، وحوت مقدمة العشرين قام 

ً للخوري بطرس البستاين نقدا للقاموس احمليط واملعاجم القدمية، ))معجم البستان((
 بالعمل نفسه، ))درس لغة العرب((وقام الشيخ عبد اهللا العاليلي يف مقدمة كتابه 

ونسج على منواله املستشرق أوغست فيشر يف مقدمة معجمه اللغوي التارخيي، 
دكتور حسني نصار والدكتور عبد اهللا درويش يف كتابيهما عن وكذلك فعل ال
  .املعجم العريب

ّوليس من شأن حبثي هذا أن يقوم مسرية التطور يف التأليف املعجمي، 
دف احلط من قيمة عملهم لكنه  ّوال أن يتعقب عثرات املعجميني العرب 

حيحها ينبغي وضع اليد على مواضع النقص لتالفيها، ومواطن العثار لتص
  .واستدراك املثالب يف معامجنا القدمية

 أسبق األمم إىل النشاط املعجمي، وقد سار تطور  منكان العرب
ًالتأليف املعجمي مسرية طبيعية، إذ تنوعت طرائق اللغويني كثريا يف بدايات 
هذا النوع من التأليف، حىت وصلوا إىل هذا النمط الطبيعي السهل يف ترتيب 

ك ألن السهولة والبساطة مها الكمال بعينه، وهلذا فهما من ألفاظ اللغة، وذل
أصعب األشياء وأرقاها، لكن هذه املعاجم غدت بعيدة عن مقتضيات العصر 
وما تتطلبه وسائل البحث احلديثة من سهولة ووضوح وقرب مأخذ؛ ففي هذه 
املعاجم جند مشاكل تتصل بنظام التأليف ونسق التصنيف، ومع ذلك ال 

 األول اجلمع مّ نعد السابقني مقصرين فيما فعلوا، فقد كان مههميكننا أن
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واالستقصاء، وقد بذلوا جهدهم يف ترتيب ما مجعوا واستقصوا برغم ضآلة ما 
  .كان بني أيديهم من وسائل وأدوات

 تعىن بإثبات األلفاظ القدمية مبا –كما هو معروف –واملعاجم القدمية 
يف استقصائها وتوضيحها واالستشهاد عليها ًفيها الغريب واملوات وتبذل جهدا 

مل يف الوقت ذاته كثريا  ًبالقرآن الكرمي والشعر العريب وكالم الفصحاء، لكنها 
من األلفاظ واالستعماالت اجلديدة اليت ترتدد يف الشعر احملدث ويف املؤلفات 
ه العلمية واألدبية اليت ظهرت يف خمتلف العصور العباسية، وهذا ما تنبه إلي

حني مجع األلفاظ اليت مل يرد ذكرها يف املعاجم ) ١٨٨٣- (املستشرق دوزي 
، وهو ))ملحق املعاجم العربية((القدمية ونشرها على حدة، وذلك يف كتابه 

  .كتاب مرتب على أوائل األصول
لقد كان واضعو املعاجم العربية شديدي التزمت راغبني عن كل ما ال 

م ملفردات اللغة  األ اهلجريميت بصلة للغة القرن ول وما قبله، واقفني يف إثبا
عند ذلك الزمن الذي بدأ فيه العرب حيتلون مكانتهم يف دنيا احلضارة العاملية، 
ًويتقبلون كثريا من األلفاظ اجلديدة اليت ترجع بأصوهلا إىل اللغات األجنبية كي 

ا يف شىت العلوم، وقد قال السيوطي يف قصور القاموس احمل يط عن مجع يعربوا 
ا يف أثناء مطالعيت لكتب اللغة حىت ((: تلك األلفاظ فاته أشياء كثرية ظفرت 

ًمهمت أن أمجعها يف جزء مذيال عليها َّ((
)١(.  

وقد فات املعاجم ألفاظ كثرية استجدت يف ظل حركة الرتمجة الناشطة 
ّ كرم  اليت استخدمها أبو حنيفة مبعىن))احرتم((واالحتكاك بالثقافات من مثل 

. ))ّمن مل حيرتم العلماء ومل يعظم الكرباء، فال تلوموه، ولوموا أمه((: ّووقر فقال
                                                            

  .١/١٠٣: املزهر) ١(



  

  ٦٥٩   الدكتورة ناديا حسكور– املعجم العريب بني الواقع والطموح 

وذكرها الفيومي على استحياء يف املصباح املنري، وهذا لفظ شائع االستخدام 
منذ العصر العباسي حىت العصر احلايل ومل يرد شيء منه يف املعاجم القدمية إال 

يف كتابه املساعد ) ١٩٤٧- (س الكرملي ناوقد قام األب أنست. ما ذكرنا
باستدراك بعض ما فات تلك املعاجم، وتبعه الدكتور إبراهيم السامرائي يف 

 وقد استمد مادته من ))التكملة للمعاجم العربية من األلفاظ العباسية((كتابه 
كتب اللغة واألدب يف ذلك العصر وتابعه الدكتور حممد حسن جبل حني 

ا معتمدا استدرك على املعا  يف مادته على كالم مؤلفي املعاجم ًجم ما فا
ّمما مل يرد ذكره يف مظانه من تلك أنفسهم من خالل شروحهم ملواد معجمهم 

  .املعاجم
ولعل من أهم األدلة على قصور املعاجم القدمية عن اإلحاطة بألفاظ 

 مل ترد اللغة هو الفهرست الذي أحلقه حمققا املفضليات املصريان لأللفاظ اليت
  .يف املعاجم، واملفضليات هي ما هي يف عامل الشعر العريب

ِواملطلع على املعاجم القدمية يلحظ كثرة األلفاظ اليت حشرت فيها  ُ
ًحشرا دون أن يكون ذلك موضعها من مثل أمساء البلدان وأعالم الناس، وما 

معاجم ّإىل ذلك مما يكون موضعه أجدى يف كتب الرتاجم واملوسوعات، ال يف 
اللغة املتخصصة؛ فاملعاجم لتفسري األلفاظ، ودوائر املعارف لوصف األشياء؛ 
. ًواملعاجم ال تصف من األشياء إال ما البد منه إبرازا لداللة اللفظ واستدالالته

م  وقد يكون عدم متثل املؤلفني للغرض من معامجهم هو السبب الذي أدى 
جيمعوا اللغة بواضحها وغريبها إىل الكثري من األخطاء، فهم يريدون أن 

ونادرها، وأن جيمعوا فيها معارف العرب أو النواحي املختلفة من الثقافة العربية 
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حىت غلب على معامجنا االستطراد واخلروج عن املادة اللغوية، وصارت حاوية 
  .لكل صنف من املعلومات

ا تشتمل على عبارات من مثل  ومن القصور الذي نراه يف معامجنا أ
، وما إىل ذلك من عبارات فضفاضة ))هو على مسرية يوم((أو )) نبات معروف((

وهي ال تعىن . توقع القارئ يف ضياع أكثر من مساعدته يف فهم املفردة املطلوبة
ًكثريا برتتيب مفردات األسرة يف املادة الواحدة ترتيبا دقيقا فيما بينها، زيادة على  ً ً

ا حتوي بعض التناقضات واالخت وفيها . )١(الفات يف شرح اللفظة الواحدةأ
قصور ال خيفى يف توضيح بعض أبواب الفعل الثالثي وعدم استيفاء مصادره 

  .))الرقيم((: السماعية، وعدم ذكر مجوع بعض الكلمات مثل
ويف الوقت الذي تشري فيه املعاجم إىل املعاين املختلفة للفظة من األلفاظ 

بالضوابط الزمنية، وعلى هذا فهي ال تعيننا على ال حتاول أن تضبط هذه املعاين 
مسايرة التطور التارخيي للغتنا بشكل واضح وتقطع سلسلة التطور يف معاين 
ًاأللفاظ، مع العلم أن املعاين املختلفة للفظة الواحدة كثريا ما تكون نتيجة تطور 

فضلها أن تارخيي تدرجيي، ولو أن معامجنا اصطبغت بالصبغة التارخيية الستطعنا ب
َنعرف مىت ظهرت اللفظة على وجه التقريب، ومىت أمهلت ومىت بعثت من جديد، 
ّويف أي عصر اكتسبت كال من معانيها املختلفة، وذلك ألن اللغة كائن حي يف  ً
جتدد وتطور مستمرين، وهي خاضعة لقانون التحول والتطور، فمن املفردات ما 

ُيهمل مث ينام أمدا طويال، ومنها ما ي ًُ ًّهمل مث يبعث حيا، ومنها ما يفد إىل اللغة ً ُ
ًمن طرق أجنبية شىت، ومنها ما يكتسب معاين جديدة، واملعجم ال يكون حيا إال 

  .إذا كان صورة دقيقة حليوية اللغة
                                                            

ذيب اللغة لألزهري))حبك((تنظر مادة ) ١(   . ولسان العرب البن منظور، يف 
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ًتطوير املعاجم القدمية أمرا الزما تتطلبه طبيعة غدا لكل ما سلف فقد  ً
، وأصبحت احلاجة ماسة إىل معاجم العصر ومعطياته العلمية والفنية واحلضارية

ا األساسية على أصالة املعاجم القدمية وتال  ما فيها يفجديدة تعتمد يف ماد
من عيوب التأليف وسد ما فيها من ثغرات، وحتتضن ما استحدثته جمامع اللغة 
العربية من مفردات واصطالحات، وكانت هناك جهود يف العمل املعجمي 

  :ميكن تصنيفها كما يلي
كانت هناك جمموعة من الباحثني الذين طالبوا بإصالح املعاجم 
وتطويرها، فدرسوا املعاجم القدمية ونقدوها ودعوا إىل إصالحها من دون 
ممارسة فعلية لصناعة املعاجم؛ ومنهم الدكاترة حسني نصار وعبد اهللا درويش 

  .وعدنان اخلطيب
م  تلك باملمارسة أما الفئة الثانية من الدارسني فقد أردفوا دعوا

ّالعملية، إما جبهد شخصي منهم وإما تلبية لدعوة جهة علمية، ومن هؤالء  ّ
ًالشيخ عبد اهللا العاليلي وفيشر وغريمها، لكنهم مل ينجزوا العمل كامال، 

مع اللغة العربية يف دمشق سنة  م، إذ كلف أمحد ١٩٣٠وكانت هناك حماولة 
م وطبع ١٩٤٨ّد مت هذا املعجم سنة رضا العاملي بصنع معجم منت اللغة، وق

وقام جممع اللغة العربية يف مصر بعمل . بعد وفاة املؤلف يف مخسة جملدات
م وكانت الطبعة الثانية سنة ١٩٦٠املعجم الوسيط وطبع ألول مرة سنة 

م، وقامت املنظمة العربية للرتبية بنشر املعجم ١٩٨٥م والثالثة سنة ١٩٧٢
 وهناك فئة ثالثة أقدمت على صناعة املعاجم .م١٩٨٩العريب األساسي سنة 

دون أن يكون هلا خطة نظرية معلنة، ومن هؤالء بطرس البستاين يف حميط 
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احمليط وقطر احمليط، وسعيد الشرتوين يف أقرب املوارد يف فصح العربية والشوارد 
  .ولويس معلوف يف املنجد وغريهم

ت الكثري من مواضع كانت هلذه املعاجم احلديثة ميزات كثرية، فقد سد
النقص والثغرات يف املعاجم القدمية، وجتاوزت الكثري من عيوب تلك املعاجم، 
ا تشري إىل الغريب  ا مبا يوافق مقتضيات العصر ومتطلباته، من هذا أ ّوطور
واملوات واملولد واملهجور من األلفاظ، وهذا جانب يشري إىل عالقة اللفظ 

 من يستشري املعجم يف لفظ، فليس املعجم باالستعمال وهو جانب هام لكل
لشرح معىن كلمة فقط، إمنا هو لتقدمي كافة املعلومات اليت تعني على استعمال 

  .الكلمة وفهم مدلوهلا
ا تعثرت بعض األحيان فشابتها  ولكن من عيوب املعاجم احلديثة أ

رد يف  و))ِأفل((أخطاء وعثرات، وقد تتبعها بعض الدارسني، من هذا أن الفعل 
 وهو يف اللسان مضموم العني ))ِيأفل((املعجم الوسيط على أن مضارعه 

 املولد فقد ذكره الوسيط لكنه غفل عن ذكر ))شطح((أما الفعل . ومكسورها
مضارعه ويف هذا إرباك ملستخدمي هذا الفعل، وتعدد يف شكل استخدامه 

  ً.مضارعا
أللف الطويلة، يف  با)١( يف املعجم الكبري))موسيقا((وقد وردت كلمة 

ا يف الوسيط وردت باأللف املقصورة، ويف هذا أيضا  إرباك ملستخدم ًحني أ
لفظة ي تؤخذ على املعجم الوسيط أنه شرح  املعجم، ومن امللحوظات الت

ِمظنَّته يف ))انشدخ(( لكنه مل يذكر الفعل ))انشدخ(( وفسرها بـ ))انشج(( َ
؛ ومن )١(

                                                            
قـــاهرة ثالثـــة أجـــزاء علـــى التتـــايل ســـنة هـــو معجـــم أصـــدر منـــه جممـــع اللغـــة العربيـــة يف ال) ١(

  .١٩٩٢ و١٩٨٢ و١٩٧٠
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أن الوسيط مل يستقص ذكر مجوع التكسري مظاهر النقص يف تلك املعاجم 
، ))ّحنف(( جتمع على ))حنيف((ًاملسموعة للكلمة، فهو مل يذكر مثال أن 

  :والشاهد على ذلك قول الطائي
ُ وحنفٌتوجارات بييت طاويا   ٌوإين ألخزى أن ترى يب بطنة َّ 

وظهرت بدعة يف التأليف املعجمي احلديث دعت إىل تصنيف املعاجم 
ئلها ال حبسب أوائل أصوهلا، كما بدا يف معجم الرائد جلربان مسعود حبسب أوا

ًم، والقت هذه الفكرة قبوال عند بعض ١٩٦٤وقد صدر ألول مرة سنة 
، وكانت حجتهم يف هذا أن وضع مداخل املعجم بالشكل احلايل )١(الدارسني

الذي عليه العمل يفرتض من طالب العون من املعجم أن يكونوا على علم 
تلف القواعد اإلمالئية والصرفية ليعرفوا ما ختضع له الكلمات من ظواهر مبخ

النقل والقلب واحلذف والزيادة واإلعالل واإلبدال حىت يستطيعوا التمييز بني 
األصل والفرع واأللف اليائية والواوية واألصلي والزائد واملنقلب عن غريه، وهذا 

لذلك فإن جعل . حاجة للمعاجمّال يتأتى للمبتدئيـن الذين هم أكثر الناس 
ا  ًكل كلمة يف اللغة مدخال خاصا بنفسها ميكن أن يضع األمور يف صور ً

  .السهلة لطالب املعىن املعجمي

                                                            
ولكنـــه يف مـــادة . »َّانـــشج: انـــشدخ«): شـــدخ(جـــاء يف املعجـــم الوســـيط، مـــادة [ )١(

  ).ّانشج(مل يذكر الفعل ) ّشج(
قـــد ورد ) انــشدخ(وقــد حبثنــا يف املعــاجم العربيــة الــيت اطلعنـــا عليهــا فوجــدنا أن الفعــل 

لة/ ً له ذكرا فيها فلم جند) ّانشج(أما الفعل . فيها   ].ا
  .٢٧٧مثل الدكتور متام حسان الذي عرب عن رأيه هذا يف كتاب األصول ص ) ١(
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والرتتيب احلايل للمعاجم قائم على ما افرتضه النحاة من أصول جمردة 
ال على ما تستعمله اللغة من كلمات، أضف إىل ذلك أن الوضع اجلديد 

ام بعض املستشرقيّللمعاجم يرداملقرتح   للغة العربية بالفقر يف معجمها، ن  ا
فقد نظر هؤالء إىل املعجم العريب وقارنوا عدد املداخل فيه بعدد املداخل يف 
ًمعامجهم، وكان سرورهم عظيما أن وجدوا اإلحصاء يف صف لغتهم، وغفلوا 

شتقات لو جعل عن أن املادة العربية الواحدة تشتمل على عدد عظيم من امل
  .ًكل منها مدخال لتغريت صورة اإلحصاء

 لىوالقول يف هذه احلجج هو أن فكرة الرتتيب هذه ليست جديدة ع
الرتاث العريب، فهناك الكثري من الكتب اللغوية اخلاصة اليت صنفت ألفاظها 

منتخب قرة العيون (  ه٥٩٧-(حبسب أوائلها مثل كتاب أيب الفرج ابن اجلوزي 
الذي يفسر األلفاظ القرآنية اليت ترادفت معانيها وتنوعت مبانيها، النواظر، 

وهناك كتاب اصطالحات الصوفية لكمال الدين عبد الرزاق القاشاين، وقد 
 املنهج نفسه ))التعريفات((يف كتابه (  ه٨١٦-(اتبع علي بن حممد اجلرجاين 

 ))غوامض الصحاح((يف كتابه (  ه٧٦٤-(كما فعل قبله صالح الصفدي 
الذي استخرج فيه الكلمات ذات االشتقاق الغامض من معجم الصحاح 

  .ًللجوهري ورتبها ألفبائيا من غري مراعاة ألصوهلا
مث إن ترتيب املعاجم حبسب أوائل ألفاظها ال حبسب أوائل أصوهلا 
يشتت املادة الواحدة يف صيغ كثرية فتضيع حلمة القرابة وتنفصم عرى النسب 

ة ال وشيجة بينها وال نسب، فتفقد بذلك العربية ميزة من َفتغدو أشالء مبعثر
ا وهي االشتقاق الذي يطرد يف  .  الواحدة ضمن قواعد ثابتةاألسرةأهم ميزا



  

  ٦٦٥   الدكتورة ناديا حسكور– املعجم العريب بني الواقع والطموح 

ذا النوع من الرتتيب املعجمي إال  وما الصعوبات اليت ذكرها املطالبون 
  .صعوبات ومهية ضخموها وبالغوا يف إظهارها

ًه اليوم قد نال مكانة مرموقة وانتشارا واملعجم احلاسويب الذي نرا
ّملحوظا يف اآلونة األخرية، حل هذه املشكلة ألنه ميكن الباحث عن اللفظ  ّ ً
من أن جيده، وإن مل يعلم األصل الثالثي للكلمة املرادة، واحلاسوب كما هو 

 لغة العصر الراهنة والقادمة، ومن حقنا االستفادة من هذا التقدم العلمي معلوم
 يذلل الكثري من الصعوبات أمامنا، وعلى هذا فليس من املقبول أن نعيد الذي

ذا نتجاهل مسة االشتقاق يف  هذاالنظر يف معامجنا لرتتيبها وفق  االقرتاح ألننا 
ّلغتنا اليت تقوم على أسر من الكلمات، وليس من احلق أن نفرق مشل هذه 

لرتتيب أجبدي يالئم لغات األسر وأن نوزع أفرادها بني جنبات املعجم حماكاة 
ّأخرى، ويف هذا أيضا قضاء على أصول الدالالت وهدم لوحدة املادة مما  ً

  .ق تكوين امللكة اللغوية السليمةويع
ضة لغوية جديدة جيب أن  وبعد، فنحن يف هذه األيام على أبواب 
نغذيها باإلحياء والبعث والتعريب والوضع حىت جنعل لغتنا مستوعبة لكل 

ا، حاجات  العصر احلاضر فتكون يف هذا السبيل غنية مثل غناها يف مفردا
ضتنا اللغوية صحيحة جيب أن تصحب بنهضة أكرب يف التأليف  ولتكون 
والطبع والنشر، وذلك بأن نستقبل اجلديد وجند له أمساء عن طريق الوضع 

  .والتعريب واالشتقاق مع احملافظة على األصول العربية وقواعدها وأبنيتها
ًإن انتشار التعليم انتشارا كبريا، وحاجة الطلبة إىل املعاجم، وعدم  ً
م  عثورهم على ما يريدون يف معاجم اللغة القدمية اليت مل تعد تليب حاجا
اللغوية فرض علينا البحث يف موضوع التصنيف املعجمي، وبات ذلك ضرورة 
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ا توفره من الوقت وما طالع الناشئة على املعاجم األجنبية وماًأكثر إحلاحا بعد 
 ملا تطلبه منها، إذ متهد لك سبيل العثور على ما شرحهامتتاز به من اليسر يف 
  .ترغب بسرعة وسهولة

 الواسعة من املعاجم مل تعد الثروةّإن ما خلفه لنا أجدادنا من تلك 
صاحلة لالستعمال ألن األمة كانت تتداوهلا يف زمن غري هذا، أما اليوم فإن 

بالضاد قد أصبحوا وأسالفهم على طريف نقيض لذلك فقد بات من الناطقني 
لذا يبدو من الضروري . ًاحلكمة أن تتغري تلك املعاجم وفقا للظروف املستجدة

أن حتذف من معامجنا كل األلفاظ املهجورة أو الثقيلة على اللسان وعلى 
وز األخص ما كان يدخل منها يف دائرة املرتادف املهجور، الذي كثر وجتا

ا جيب أن ختلي  حدود املقبول فلم تعد من فائدة حلفظ مثل هذه األلفاظ، أل
ا لكلمات أخرى فرضها العصر، وجيب أيضا استبعاد كل ما ال ميت إىل  ًمكا
ّالعمل املعجمي بصلة مما هو ألصق باملوسوعات كاألعالم وجيب إمهال 

حلاجة إليها كأمساء احلوشي واجلاف من األلفاظ اليت هجرها االستعمال لعدم ا
  .اإلبل وأدوائها وعالجها

ولعل ترتيب املعجم واالنتباه إىل أمور صغرية فرضها التطور بات حاجة 
ًضرورية، فإذا كان للمادة، معنيان وجب ذكر املعىن األكثر انتشارا مع ترقيمه، 

. نفذكر الثاين برتقيم جديد وذلك مع العناية بالربط املنطقي بني املعنيني إن أمك
وينبغي للمعاجم أن تشتمل مع الشرح على الرسم التوضيحي والصورة واخلريطة 

ويعد اإلخراج الشكلي . والتحديد العلمي لفصيلة احليوان والنبات واملصطلح
للمعجم ذا دور مهم يف شد نظر القارئ لإلقبال عليه، وهذا يساعده يف إجياد 
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ا ولفت َبغيته، ومن هذا أن تكتب عناوين املادة حبروف مم يزة لتسهيل قراء
  .ففي هذا توفري للجهد والوقت. النظر إليها

ُومن املهم أيضا أن تراعى الضمائم املختلفة اليت تكون مع اللفظة فيتغري  ً
ازي، فالشك أن  معناها بتغري الضميمة، وأن يؤخذ بعني االعتبار املعىن ا

مل ذلك إمهاال تاما، ولكن املطلوب أن ًاملعاجم ال   يبىن عملها على اختيار ً
دقيق هلذه الضمائم اليت تؤثر يف املعىن وتغريه، وينبغي التقدمي لكل مادة باملعىن 
العام للجذر اللغوي على طريقة ابن فارس، والرتكيز على االستعماالت الفنية 
ازي، وهذا جانب مل توله معامجنا القدمية  للفظة والتفريق بني املعىن احلقيقي وا

 لذا جيب رصد تلك االستعماالت ))أساس البالغة((ام الالزم باستثناء االهتم
ا من مثل  يد ((ومراعاة الرتاكيب اللغوية والعبارات االصطالحية واستيعا

 من اجلوانب اليت تظهر غىن اللغة جانب ألن هذا ))اإلحسان واليد البيضاء
ا على التعبري املتعدد األشكال والذي ميكن انتقاؤه  مبا يالئم املقام، وينبغي وقدر

ًإضافة الرتاكيب اليت دخلت العربية حديثا واختذت معانيها املعروفة من مثل 
  .))انعقدت اجللسة وهيئة احملكمة والقنوات الفضائية((

 أمر ذو شجون، إذ كان يف عرف اللغويني ما وفد فهذاأما موضوع الدخيل 
وهو ما يعرف باملعرب، االحتجاج، على العربية يف عصورها األوىل اليت تسمى عصور 

ًفال فارق إذا بني مث غدا ينطبق على املولد الذي طرأ على اللغة بعد عصر االحتجاج، 
من ) املعرب واملولد(النوعني إال من حيث الزمن، ولقد كانت فكرة العزوف عن الدخيل 

 العربية األسباب اليت جعلت علماء العربية وعلماء اللغة يرتكون األخذ عن القبائل
ا على الرغم مما كانوا  ّاملتطرفة، وقد وقف العلماء هذا املوقف من تلك القبائل وهلجا
يعلمونه علم اليقني من أن القرآن الكرمي اشتمل على كلمات دخيلة على العربية من 
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  .لغات أخرى خمتلفة
 اللفظ األجنيب لطرق الصياغة العربية، وللعادات إخضاعوالتعريب 

ًربية وهو من مث يتضمن التزاما صارما بأصوات العربية والصيغة النطقية الع ً َّ
 احلروف؛ وهذا أمر رًالصرفية العربية، والتزاما أقل صرامة بظواهر التأليف وجتاو

  .جيب أال يغيب عن أذهاننا يف صياغة معامجنا
ومادام أسالفنا وضعوا لبعض املسميات مفردات تناسبها، فليضع 

سميات احلديثة اليت وقفنا أمامها دهشني عاجزين عن املعاصرون أمساء للم
استحداث األلفاظ، وهلذا جيب فتح باب الوضع للمحدثني ليدلوا بدالئهم، 
م يف ذلك شأن القدماء، وتعميم القياس فيما مل يقس من قبل، ومن  شأ
املهم أن يكون تشكيل األلفاظ املعربة على شكل عائالت تتيح للمرء أن 

ً الصرفية العربية منها، فتعريب الكومبيوتر باحلاسوب مثال ال يشتق كل الصيغ
 يتيح لنا اشتقاق فعل ))كبتار((يتيح هذه اإلمكانية، يف حني أن تعريبه بكلمة 

 ميكن تصريفه باألزمنة املختلفة، زد على ذلك أن هذا الفعل ))كبرت((رباعي هو 
ًت اعتمادا على يسمح لنا باشتقاق امسي الفاعل واملفعول وباقي املشتقا

، فال )١(السليقة اللغوية أو على القانون اللغوي الذي حيكم هذا االشتقاق
ذا لكلمات متناثرة بل لعائالت متكاملة ًومن امللح أيضا يف . يكون التعريب 

ّعملنا املعجمي أن نتقصى كل ما أصدرته جمامع اللغة من قرارات وتوصيات، 
ا من مقاالت ودر فإذا صح أن النحو العريب قد . اساتوما تضمنته جمال

فرض على اللغة الفصحى أن تظل بنية ثابتة عرب العصور وأعانه على ذلك أن 
                                                            

تعريـــب لفظـــة الكومبيـــوتر بالكبتـــار هـــو رأي للـــدكتور فخـــر الـــدين قبـــاوة، ينظـــر كتابـــه ) ١(
  .١٦املهارات اللغوية وعروبة اللسان ص
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ا عند  ا اليت كانت  اللغة اليت قام هذا النحو لتثبيتها واحملافظة على صور
نشأة النحو هي لغة القرآن اليت ينبغي للمسلمني أن حيافظوا عليها، فإن األمر 

 ال ينبغي أن تكون على هذه -وهي مادة املعجم–أللفاظ املفردة بالنسبة ل
ًالصورة، فاأللفاظ املستعملة يف اللغة الفصحى تتطور شكال ومضمونا عرب  ً
العصر على عكس النحو، فبعضها يبطل وبعضها تتغري بنيته وبعضها تتغري 

  .داللته، وهذه أمور جيب أن تراعى يف املعاجم احلديثة
اخلالفات واعتماد الراجح واستبعاد املرجوح أمور ال مفر ّويعد استبعاد 

منها لتحديث معامجنا املبتغاة، ألن ما يطلب منها هو أن تكون بعيدة عن 
 ورد يف املعاجم ))بقر((إثارة اخلالفات وتعدد اآلراء إال فيما البد منه، فالفعل 

إلرباك يف على أنه من الباب األول ومن الباب الثالث، وهذا قد يسبب بعض ا
  .اللفظ وقد يستدعي ختطئة املتكلمني لبعضهم

ًومن املهم أيضا استعمال الضبط بالشكل لتحديد البنيات املختلفة 
فض احلاء املهملة وضم اجليم خب: ًللكلمة بدال من العبارات الواصفة كقوهلم

ّاملعجمة، وذلك ملا يف ذلك من اإلطالة وضياع الوقت واجلهد؛ مث إن أبواب 
 الثالثي املضعف مل تنل العناية الالزمة ليتضح من أي باب هي، الفعل

ًواملشكلة تظهر حني يفك التضعيف عند إسناد الفعل لنون النسوة مثال، حنو  ّ
ُّبر، يرب((الفعل  ، ولعل من املسائل اليت جيب اإلشارة إليها التعدي واللزوم يف ))َّ

فعال، وجيب التنويه حبرف األفعال، إذ جيب التمييز بني هذين النوعني من األ
اجلر الذي يتعدى به الفعل الالزم، ألن هذه القضايا تثري الكثري من 
ا حصرت يف املعجم ومت  َّاإلشكاالت وتسبب العديد من اخلالفات، فلو أ ْ ُ

 خللصتنا من الكثري من املشكالت ووفرت علينا الكثري من اجلهد، وهذه تبيينها
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  .لعصري الذي نبتغيهمهمة أساسية من مهام املعجم ا
ا أمر  أما مسألة التذكري والتأنيث فهي مسألة حيوية، واهتمام املعجم 
ا تتيح للمتعامل واملعجم أن يتجنب الكثري من األخطاء  ّضروري وملح، إذ إ

أما باب مجوع . اليت بدأنا نراها من مثل تأنيث كلمة الرأس، على سبيل املثال
لذكر مجيع اجلموع املسموعة للكلمة، ومن املهم التكسري فهو حيتاج إىل دراسة 

ًأيضا التنويه بالقياسي والسماعي والشاذ منها، ألن هذا يتيح للمرء استخدام 
اجلموع القياسية لأللفاظ اليت ميكن أن تستجد يف اللغة فلفظ قوة جتمع على 
قوى وقوات، وكلمة دار جتمع على دور وديار، وكل هذه اجلموع حتتاج إىل 

  ً.ة كما ذكر آنفادراس
ًومن املفيد أيضا التنبيه على ما متتاز به بعض األلفاظ من صفات خاصة كورود 

ِهرع وجن وامتقع((ًبعض األفعال مبنية للمجهول دائما حنو،  َّ ُ ِ ، وورود بعضها ناقص ))ُ
رد ))ذري((التصرف مثل  ، وجتب اإلشارة إىل األفعال اليت وردت مزيدة ومل يستخدم ا

ردة اليت مل يسمع املزيد منهامنها، و   .األفعال ا
م  إن األلفاظ العربية اليت وردت يف كالم الفصحاء العرب الذين حيتج 
ومل تسجلها املعاجم هي ثروة مهدورة، جيب أن تدخل يف صلب معامجنا من 

 وهناك ألفاظ أخرى ذكرها الفصحاء اإلسالميون ومل ))ى مبعىن ظهرّتبد((مثل 
 مصدر خدر خيدر، ))ًخدورا((م حنو صدفة مبعىن املصادفة وحنو تذكرها املعاج

  :إذ وردت يف بيت لعمر بن أيب ربيعة هو
ُليذهب عن رجلي اخلدور فيذهب   إذا خدرت رجلي أبوح بذكرها

)١( 

وجيب أن يتضمن املعجم ألفاظ احلضارة العصرية واأللفاظ العربية 
                                                            

  .١/٢١توحيدي  حيان الأليب والبصائر والذخائر ١٩الديوان ص ) ١(
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ا جمامع اللغة، وجرت على : ّ أقالم الكتاب واملؤلفني، من مثلاملولدة اليت أقر
ًاحتار وتنـزه، وقدرا من املصطلحات العلمية اليت خرجت من دائرة االختصاص  ّ
إىل دائرة االستعمال والبأس من اشتقاق كلمات جديدة الستكمال مادة 

ًزد على ذلك مما جيب أن تضمه املعاجم بني دفتيها عددا . لغوية غري مكتملة
ّذر الرماد يف (( اليت تسربت إىل لغتنا من مصادر خمتلفة حنو ًكبريا من الرتاكيب

ً ولعب دورا أساسيا، وظهر حتت الشمس،العيون وليس من الضروري . ))ً
ا . االلتزام بالعبارة القدمية للغويني يف الشرح والتفسري أما األلفاظ اليت أصا

إليها يف أكثر إعالل أو إبدال أو قد خيفى جذرها الثالثي فمن املفيد اإلحالة 
  .)) واختار،امتاح((من موضع حنو 

ٍمن الذي سيستخدم املعجم؟ وحينئذ سنرى أننا : وبعد، فإن علينا أن نتساءل

حباجة إىل أنواع خمتلفة منها على قدر تعدد املستخدمني، من الطفل الصغري إىل مجهور 
ية من األجانب، املتخصصني أضف إىل ذلك متعلمي العربواملتعلمني واألدباء والعلماء 

وكل هؤالء هم أبناء هذا العصر بكل ما يتصف به من السرعة والتطور، لذلك فهم 
يريدون العثور على بغيتهم بسرعة وسهولة، واقتطاف ما دنا دون أن يكونوا حباجة 
إلنفاق الوقت واجلهد، وهلذا فإن معاجم اجليب الصغرية غدت ضرورة لسد حاجة 

أن تكون يسرية موجزة بال إخالل وال إمالل، وظيفتها الكتبة وذوي األعمال، على 
  .ًإعانة املتكلم على صحة النطق وهدايته إىل أكثر التعابري تأثريا من أجل حتسني الكتابة

مهمة وًويعد املعجم التارخيي واحدا من أهم املعاجم اليت حنتاج إليها، 
ا االستعمالية وت راوحها بني احلقيقة هذا املعجم البحث يف نشوء املادة وتطورا

از، وأن يرد اختالف اللهجات فيها ويرتبها تارخييا حبسب ظهور الصيغة،  ًوا
ًويبني أيها هجر على مر الزمان وأيها اليزال باقيا؟ ألن هذا العمل يبني سريورة 
  .التطور اللغوي، وهذا أمر على درجة من األمهية يف الدراسات اللسانية احلديثة

الحات فهي عالج ناجع ملا حنن عليه من تعدد صطملأما معاجم ا
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األلفاظ املوازية للمصطلح الواحد، فقد كثر عدد املتصدين لوضع املصطلحات 
العلمية يف اللغة العربية، واختالف املصطلحات للمعىن الواحد غدا داء من 
أدواء لساننا العريب، فاالنفصال السياسي بني األقطار العربية جعل األساتذة 

لفني واملرتمجني يضعون مصطلحات ختتلف من قطر إىل قطر آخر، فهذا واملؤ
ًيعمل تلبية هلوى يف نفسه، وتعشقا هلذه اللغة، وثان يعمل مدفوعا بالغرور  ًٍ

ًوحب الظهور وثالث ليحقق رحبا ماديا، وكلنا يعلم ما حيدثه هذا من بلبلة يف  ً
عن عدم تنشأ احد فهم املصطلح ومن غربة بني املتعلمني يف االختصاص الو

م لتوحيده، واحلل لكل هذا وضع معاجم ثنائية اللغة للمصطلحات يف كل ع
  .حىت توحدها بني أبناء األمة الواحدة

إن كل املقرتحات اليت جرى ذكرها فيما سلف ال ميكن أن تتم جبهد 
فردي بل هي عمل جلان أو مؤسسات على املستوى القومي، ووضع املعاجم 

ًبل هو عمل مستمر ينهض كل جيل مبا يستطيع منه تاركا عمل طويل املدى، 
للخلف أن ينهض مبا تقاصرت عنه جهوده، وهذا حيتاج إىل جد ومثابرة، وما 

  .ذلك على أويل الغرية واحلمية بعزيز
إن املعجم الوايف الذي يليب متطلبات الصناعة املعجمية باملعىن العلمي 

ا تنطلق الدقيق هو املعجم الذي ينهض على خطة حم كمة قابلة للتنفيذ أل
من قواعد ومبادئ تراعي روح العربية وروح العصر، واجلهد املطلوب لتحقيق 
كل ذلك كبري، وعلينا أن نتابع العمل من حيث انتهى من قبلنا ال أن نبدأ 

إن احللم هو احلقيقة اليت ستأيت : ًمن جديد، وال منلك أخريا إال أن نقول
  .املستمر، واهللا ويل التوفيقبتضافر جهودنا وعملنا 



  ٦٧٣  

  أنواع المعاجم الحديثة ومنهج وضعها
  عبد الرحمن الحاج صالح. د

ّ األغراض اليت حددت لكل نوع منها ختتلف املعاجم احلديثة حبسب ُ
ولكل نوع طريقة خاصة يف ضبطها . وذلك من حيث بنيتها وأساليب وضعها

ا عامليا أما املعاجم العربية احلديثة فقد انتهج . ًوحتريرها وقواعد معرتف 
وحاول . ّرروها، يف الغالب، املناهج اليت سار عليها مؤلفو املعاجم القدامىحم

بعضهم انتهاج الطرق احلديثة اليت ظهرت يف الغرب يف عصرنا هذا وقد تناسى 
ًأكثرهم أن لوضع املعاجم شروطا أمهها هو أن يعكس املعجم االستعمال 

 من املعاجم املوجودة يف احلقيقي للغة ال ما يعرفه مؤلفه من اللغة أو ما ينقله
وهذا ال ميكن أن حيقق إال حبصر هذا االستعمال احلقيقي يف مدونة . زمانه

كبرية تكون هي املرجع األساسي للذي ال مناص منه يف تأليف املعجم بطريقة 
. وهذا ال ميكن أن يتحقق دون اللجوء إىل الوسائل احلاسوبية. علمية

  .اط اهلامةوسنتطرق فيما يلي إىل كل هذه النق
  المعجم اللغوي العام ومشاكله) ١

إن املعاجم اللغوية العامة اليت ظهرت يف عصرنا هذا تتصف أكثرها مبا 
أدخل فيها من جتديد من مجيع اجلوانب وذلك مثل الرتتيب وإدخال اللفظ 
ّاملولد أو األعجمي الشائع مما يدل على املسميات احلديثة من احلياة العامة  ّ

العلمية وكذلك التعريف للمفردة وما يصاحب ذلك من األمثلة واملصطلحات 
كما أن اهتمام املؤلفني اجته منذ زمان قريب إىل اللغة اليت جيب . التوضيحية

أن تعلم للطفل العريب يف زماننا فألفوا معاجم مدرسية أو طالبية أكثرها 
ي وذلك مثل منجد الطالب واملعجم املدرس. خمتصرة من املعاجم العامة
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  .السوري والوجيز وغريها
فقد حافظ أكثر املؤلفني على الرتتيب ) العامة واخلاصة(أما الرتتيب فيه 

التقليدي أي الرتتيب األلفبائي ألصول املفردات وجترأ بعضهم فألفوا معاجم 
ألفبائية من غري مراعاة للحروف األصلية كما هو املعمول به يف معاجم اللغات 

وهلذا، يف ).  العريب الذي نشرته مكتبة الروس الفرنسيةمثل املعجم(األوروبية 
ًأما اجلانب اإلجيايب فيظهر جليا يف سهولة . رأينا، جانب إجيايب وجانب سليب

ًالعثور على املفردة وخاصة بالنسبة للتالميذ الذين مل يكتسبوا بعد املعارف  ّ
ألطفال والبأس يف وضع مثل ذلك ل. الكافية يف قواعد االشتقاق والتصريف

للتسهيل عليهم يف استعمال ) من األجانب وغريهم(وكل من يريد تعلم العربية 
إال أن مثل هذه املعاجم إذا عممت فستشوه العربية . املعجم يف وقت مبكر

ا  ّوتعرقل إىل حد بعيد التعميق يف معرفة معجمها ألن العربية بنيت مفردا
ًا هو متوقف متاما على ومنهج اكتساب مفردا. املتصرفة على أصول وصيغ

ّمعرفة األصول والصيغ وكيفية تصرف املتعلم فيها أي كيفية انتقال الناطق 
واحملرر من مادة أصلية إىل أخرى باحلفاظ على الصيغة ومن صيغة إىل أخرى 

ّفهذا سر من أسرار العربية وسر يف . بإبقاء املادة األصلية على ما هي عليه ّ
  .ة يف استعماهلاكيفية احلصول على املهار

 هو أن – وهو اقرتاح قدمي اقرتحناه على املعجميني –فالذي نقرتحه 
ًحيافظ على هذه اخلاصية اخلطرية يف الرتتيب تالفيا هلذا التشويه اخلطري مع 
إدخال الرتتيب األلفبائي لبعض املفردات حبسب ظاهرها ودون مراعاة أصوهلا 

ذف أو اإلبدال واإلعالل أو من تلك اليت يصعب العثور عليها بسبب احل
ا دخيلة مل تأت على صيغة عربية ومثال ذلك  ))ّاختذ((: القلب املكاين أو لكو
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ْخذ(( وكل تصاريف الكلمة املعتلة مثل ))ّاتسع((و ْسل(( و))ُ صيغة األمر  ())ِع(( و))َ
حبسب احلروف (فتأيت يف موضعها االشتقاقي . وغري ذلك) ألخذ وسأل ووعى

وضع آخر حبسب حروفها الظاهرة وبإحالة من املوضع األلفبائي وم) األصلية
  .إىل املوضع االشتقاقي والعكس

أما فيما خيص التعريف فقد صار عند الكثري من احملدثني على جانب 
وهذا يقتضيه ارتقاء العلوم والتكنولوجيا وتعميم املعارف على . كبري من الدقة

يق يف حتديد املفردات وخاصة فالتدق. ًمستوى واسع جدا يف زماننا هذا
ونذكر من هؤالء املؤلفني أصحاب املعجم . ُاملصطلحات العلمية ضرورة ملحة

الوسيط واملعجم العريب األساسي الذي نشرته املنظمة العربية للرتبية والثقافة 
وقد عاب احملدثون على القدامى قصور بعضهم يف حتديد أمساء . والعلوم

وضرب من (( ))ضرب من النبات((: ياء أخرى كقوهلماحليوانات والنباتات وأش
ُوأصاب يف ذلك املنتقدون إال أنه ال ميكن أن يقاس .  وغري ذلك))املالبس

م بزماننا   .زما
وفيما يرجع إىل األمثلة التوضيحية فإن القدامى من اللغويني األولني 

ات إال أن كانوا شديدي العناية بذكر مثال أو أكثر لكل معىن من معاين املفرد
م فهي شواهد حياول  أمثلتهم كانت مأخوذة من االستعمال احلقيقي يف زما
اللغوي أن يربهن على صحة ما يقوله وكثر عندهم االستشهاد بالشعر لذيوعه 

وكذلك ) وبالقرآن يف كل زمان(وانتشاره بني العرب يف ذلك الزمان 
فاملثال هنا هو قبل . عةاستشهادهم مبا جيري جمراه من العبارات اجلامدة الشائ
أما اآلن فقد حيتاج . كل شيء دليل ثبوت الكلمة يف االستعمال مبعانيها

املتعلم وغريه إىل مثال يوضح املعىن بكيفية ناجعة وهو حاصل بالفعل يف 
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غالب األحيان إال أن هذا قد يهمل اجلانب االستشهادي الذي متسك به 
ّ كانوا يبينون –يل وأتباعه ولغويو الكوفة األولون مثل اخلل–فاللغويون . القدامى

م  معاين األلفاظ الشائعة باللجوء إىل الشواهد اليت كان هلا ذيوع كبري يف زما
ذا املعىن  ًومن مث كان استشهادهم هذا دليال أيضا على درجة شيوع اللفظ  ً

  .أو ذاك
ٍفهل هذا الذي اعتمد عليه يف بيان درجة شيوع األلفاظ مبعان معين ة ُْ

ألن ميكن اليوم أن يعتمد عليه املعجميون؟ فاجلواب هو نعم بل هو ضروري 
 يف البحوث اللغوية االعتماد على االستعمال الحقيقي هو أصل األصول

ّوال يتصور أن يؤلف معجم . ويف استثمار هذه البحوث لرتقية العربية ً أيا -ُ
اننا كل النصوص  دون الرجوع إىل االستعمال ونعين بذلك بالنسبة لزم–كان 

أو أكرب عدد منها، احملررة أو املنطوقة بالعربية الفصحى من مؤلفات ومقاالت 
ُوحبوث ودراسات وأشعار وخطابات مسجلة وغري ذلك مما نشر وذاع بني 

فما مل يرجع صاحب املعجم إىل كل هذا واعتمد فقط على معرفته . الناس
ة واحلديثة فإنه مل يف بعد اخلاصة وعلى ما ألف من املعاجم السابقة القدمي

  .بالغرض
  :قواعد المعطيات النصية كمرجع في تأليف المعاجم) ٢

وقد يتساءل املعجمي املعاصر كيف ميكن أن يرجع إىل هذا اإلنتاج 
اهلائل وهل يصح له أن خيتار من ذلك عينة منه فيدعي على الرغم من ذلك 

ن يصح إذا كانت العينة كبرية فهذا ميكن أ. أن للكلمة الفالنية كذا من املعاين
ًجدا أو ختص ميدانا حمدودا من العلوم أو الفنون ومهما كان فإن الوسائل . ًً

احلديثة اخلاصة باحلاسوب هي اليت ستمكننا من تدوين النصوص اليت يرتاءى 
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فيها االستعمال املعاصر للغة العربية الفصحى وكذلك االستعمال يف كل عصر 
ًاقرتحنا على اجلهات املعنية مشروعا قوميا وهو فقد سبق أن . مما مضى ً

وكنا قلنا بأنه بنك آيل من املعطيات النصية . ))مشروع الذخرية اللغوية العربية((
يكون له موقع يف ) أو قاعدة من املعطيات النصية على حد تعبري املهندسني(

 العصور شبكة اإلنرتنيت العاملية وسيجمع االستعمال احلقيقي للعربية من أقدم
وقلنا إنه سترتتب على ذلك منافع كثرية ألن البحث عن . إىل العصر احلديث

ًقد يتطلب وقتا طويال واقع االستعمال مفردة أو عن معانيها أو أي عبارة يف  ً
ُجدا والسيما بالنسبة للنصوص اليت مل تفهرس  ا نادرة (ً واليت أحصيت مفردا

حلاسوبية آلية وسرعة العثور على ونضيف إىل ذلك أن هذه القاعدة ا). ًجدا
 هي قريبة من سرعة شيوعه وكثرة الدوراندرجة شيء من اللغة أو معرفة 

وميكن أن نعرف معاين الكلمة أو العبارة الشائعة حبسب العصور . الضوء
واألقاليم والبلدان وحبسب الفئات االجتماعية وطبقات الناس وميكن أن نقارن 

ر وميكن أن حنصي تواتر األلفاظ ومدى انتشارها بني األساليب بني كاتب وآخ
أو عدم انتشارها يف كل عصر والسيما يف زماننا هذا وغري ذلك مما يصح بل 

  .جيب أن يدرج يف معجم
  :وعلى هذا ميكن أن تؤلف األنواع الكثرية من املعاجم مثل

  . املعجم التارخيي للغة العربية-
  .وغريها معاجم خاصة بأمساء األعالم واألماكن - 
  . معاجم فنية يف كل ميادين العلوم- 
  . معاجم أساسية ووظيفية لتعليم العربية- 
   معاجم أللفاظ احلياة العامة- 
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  .)١( خاصة بلغة الطفل وغري ذلك معاجم- 
  :المعجم الخاص بالطفل العربي) ٣

حاول بعض املؤلفني واملؤسسات تأليف معاجم مدرسية كما قلنا وهي 
ُبال شك إال أن أكثر ما ألف إىل اآلن مل خيضع بعد حماولة طيبة نافعة  َّ

وأكثر هذه . للمقاييس العلمية اليت جيب أن تعتمد عليها يف هذا امليدان
املعاجم اعتمدت على املعاجم القدمية مع التفات يسري إىل ما أحدث يف 

وكل . أيامنا من اآلالت واملفاهيم العلمية والتقنية وما أبدع من ذلك وغري ذلك
 احملررة أو ال تعتمد على جرد النصوصذلك مت على طريقة ذاتية يف الغالب 

ا غالبا ما يبدو هلم أنه معروف شائع ) الفصيحة(املنطوقة  ًبل خيتار أصحا
أما املقاييس يف . ويضيفون إىل ما اختاروه بعض الكلمات ذات املفهوم احملدث
ْهذا االختيار وهذه اإلضافات فهو حدسي حمض يف غا لب األحيان وهو َ

بالنسبة إىل أي بلد أو أي (الشعور الذايت بأن هذا اللفظ أو ذاك هو شائع 
  ً.أو مرتوك متاما) فئة

ً العلماء يف املغرب العريب يف السبعينيات األخرية مشروعا وقد أجنز بعض
 وكان إجابة ملموسة للسؤال املتداول يف ))بالرصيد اللغوي الوظيفي((ّمسوه 

ماذا جيب أن نقدم بالفعل يف مدارسنا للمتعلم من : يني آنذاكأوساط الرتبو
ًمادة لغوية نوعا وكما؟ وكان يتصف هذا الذي يقدم للطفل  وما يزال يف (ًّ

باإلفراط والتفريط أي كثرة املفردات بالنسبة للصف الواحد ) غالب البلدان
                                                            

ذا املشروع وميكن أن تطلب من رئيس اللجنة املؤقتة ) ١( يراجع الوثيقة املتعلقة 
م .  شارع العقيد بوقرة٦: العنوان(ع اجلزائري للغة العربية للمشروع وهو اآلن رئيس ا

  ).اجلزائر
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لفاظ وحشو ذهن الطفل مبا ال يفيده يف سنه وال فيما بعد من جهة وقلة األ
ا من جهة أخرى فيما حيتاج إليه أشد احلاجة يف حياته اليومية من  ّبل وفقدا

َّفكأن املدرسة هو مكان غريب يف حياة الطفل . األشياء احملدثة يف زماننا هذا
ا ال تستجيب هلذه احلياة بالذات ّوعلى هذا حدد أصحاب هذا املشروع . َّأل

َّلغة اليت جيب أن تعلم للطفل هي َّإن الرصيد من ال: فكرة الرصيد هكذا ُ
جمموعة من املفردات والعبارات العربية الفصيحة أو ما كان على قياسها مما 
ّحيتاج إليها التلميذ يف سن معينة من عمره حىت يتسىن له التعبري عن األغراض  ّ ِ

واملعاين العادية اليت جتري يف التخاطب اليومي من جهة ومن ناحية أخرى 
املفاهيم احلضارية والعلمية األساسية اليت جيب أن يتعلمها يف هذه التعبري عن 

  :واعتمدوا يف استخراج هذا املعجم على هذه املبادئ. )٢(املرحلة
َ ينبغي أن ينطلق من الواقع املشاهد ومن رصد هذا الواقع-١ ُ.  
ينطلق من : ّ أن يكون املنطلق املعين باألمر وهو املتعلم نفسه-٢

حيتاج إليه بالفعل ملواجهة احلياة ال إللقاء اخلطب وقرض الشعر اهتماماته وما 
  .فقط

 أال يتجاوز الرصيد احلد األقصى الذي يستطيع الطفل أن يكتسبه -٣
  .وأال يقل عما جيب أن يعرفه

وعلى هذا مت استخراج الرصيد بالنظر يف ثالثة أنواع من املعطيات 
ا مع ضبط تواتره الكتب : ا وانتشارهافوجب جردها فيما خيص مفردا

م مع الصغار  ِاملدرسية وعينة من كتابات التالميذ وما يتفوهون به يف خماطبا

                                                            

  .أما ما سيحتاج إليه فيما بعد فله احلياة كلها للحصول عليها) ٢(
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ذا حتصلوا على اهتمامات الطفل وما يوجد بالفعل يف لغته من  والكبار، و
ّوسجل كالم الطفل يف كل البلدان (فصيح وغري فصيح ومن عريب وأعجمي 

ِ اإلحصاء باحلاسوب مث اختريت األلفاظ َّومت). املغربية يف املدن واألرياف ْ
 وختص املسميات –ّالشائعة والكثرية الدوران واضطروا إىل سد الثغرات الكثرية 

 بوضع ألفاظ تدل عليها أو تعميم لفظ فصيح يستعمل يف بلد –احلديثة 
مثل توت األرض للفراولة أو صفاق (واحد أو ناحية واحدة من البلد الواحد 

  ).لكالعجلة وغري ذ
ًووضعت املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم رصيدا مماثال بنفس  ً

  .)٣(الطريقة ومشل كل البلدان العربية بدون استثناء
  : المعجم التاريخي للغة العربية- ٤

حاول، أحد املستشرقني كما هو معروف، وهو الدكتور فيشر أن يضع 
َيها عبـر العصور بعد إثبات أصلها ًمعجما يتتبع فيه بالنسبة لكل كلمة تطور معان َْ

ا من املواد أو املفردات السامية األخرى وكذلك . إن كانت دخيلة أو ما يقار
بيان تأريخ أول استعمال هلا والنصوص اليت وردت فيها مع ذكر املرجع وكذلك 

وهذا شيء . ًذكر تاريخ آخر استعماهلا إن هي خرجت عن االستعمال متاما
وكثر اإلنتاج هلذه املعاجم بالنسبة إىل اللغات .  الغربيونيعرفه املعجميون

. األوروبية بعدما ازدهر ما كان يسمى باللسانيات التارخيية يف القرن التاسع عشر
                                                            

ًوقد أدخل هذا الرصيد كليا أو جزئيا يف الكتب املدرسية يف املغرب العريب وقد شاع ) ٣( ً
لألكل اخلفيف الذي ) بضم الالم(ة ُّ للمايو ولفظ اللمج))املعامة((عند الصغار لفظ 

. ومل يتم ذلك بعد يف البلدان العربية األخرى. يأكله الطفل يف املدرسة بعد الظهر
  .ّوالذي نتمناه هو نشر هذا الرصيد بالتعريفات والصور
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  .ّوأراد فيشر أن يطبق هذا املنهج على اللغة العربية
ًأما صعوبة مثل هذا العمل فواضح جدا أن الفرد من الباحثني ال ميكن 

ذا العملأن يقوم وح وهذا الذي صنعه .  الضخم ولو قضى يف ذلك عمرهده 
مبا يف ذلك ما ضاع من (ً هو جزء صغري جدا من املعجم - يف علمنا–فيشر 
 وحترير – مما طبع فقط –وذلك ألن اجلرد للماليني من النصوص ). عمله

اجلزازات لكل مفردة باالعتماد على هذا اجلرد والرصد ال يتأتى للفرد وال 
واحلل الوحيد يف ذلك هو اللجوء إىل العمل اجلماعي . ألفراد ولو كثروال
وفوق كل شيء االستعانة الواسعة والكاملة بالعدد ) العشرات من فرق البحث(

الكايف من أجهزة احلاسوب وما حيتاج إليه من آالت القراءة اآللية وبرجميات 
املسماة بالذخرية وهذا ستحققه قاعدة املعطيات النصية . حاسوبية مناسبة

فمن أهداف هذه الذخرية احلاسوبية هو متكني . ّاللغوية العربية اليت مر ذكرها
ذه الوسائل اجلبارة من إجناز املعجم التارخيي   ).وغريه ()٤(الباحثني 

هذا وال أتصور أن يقوم أحدنا أو مجاعة منا بإجناز معجم تارخيي للغة 
بة من املعطيات ألن الذي يرمي إليه هذا العربية دون أن يلجأ إىل قاعدة حموس

املعجم، يف األساس، هو الكشف بالنسبة لكل مفردة عن تطور معانيها عرب 
ُالزمان ويف كل أحناء الوطن العريب واكتشاف املعىن ال ميكن أن يكتفى فيه 

                                                            

ذا الشأن إحدامها ) ٤( ويسرنا أن نطلع إخواننا العلماء أن ندوتني ستنظمان يف اجلزائر 
ل املعلومات التقنية حلوسبة هذه القاعدة النصية وكيفية استثمار شبكة ترمي إىل تباد

، والثانية بني مسريي املؤسسات العلمية يف )٢٠٠١ نوفمرب ٥ و٣بني (اإلنرتنيت 
 ٢٨ و٢٥(الوطن العريب للخروج مبخطط مفصل إلجناز الذخرية يف كل بلد عريب بني

  .إن شاء اهللا) ديسمرب من نفس السنة
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السياقات، كما هو معروف، فإن . باللجوء إىل املعاجم القدمية على اإلطالق
 الواحدة أو معانيها املتزامنة أو الطارئة  وحدها معنى اللفظةّهي التي تحدد

كما أن هناك مناهج خاصة . عرب الزمان يف النص الواحد أو أكثر من نص
لتحليل النصوص الستخراج املعاين ومن وراء املعاين األغراض احلقيقية 

  .ملستعملي اللغة يف هذه النصوص، فهذه الطريقة العلمية
  : معاجم المعاني- ٥

ابتكر العلماء العرب هذا النوع من الفنون اللغوية، وقد ال يصح أن 
يطلق عليها اسم املعجم ألن أغلب ما ألفوه يف هذا امليدان فمادته اللغوية غري 

إال أنه ال مينع الباحث يف زماننا أن يعيد ترتيبها على . مرتبة الرتتيب األلفبائي
نضيف إىل الكتب القدمية اليت : ًهذا النمط وهذا اقرتحناه أيضا منذ القدمي

أحدها للمعاين نفسها وآخر لكل : عاجلت موضوع املعاين فهارس متنوعة
وقد ظهرت يف القدمي . األلفاظ اليت وردت فيها وذلك ليسهل الرجوع إليها

 أليب عبيد القاسم بن سالم ))ّالغريب املصنف((ًكتب مهمة جدا، من ذلك 
ّمتخري (( للهمذاين و))األلفاظ الكتابية((ت و البن السكي))ذيب األلفاظ((و

وكلها . البن سيده)املخصص(للثعاليب و) فقه اللغة( البن فارس و))األلفاظ
  .حتتاج إىل أن تفهرس على الطريقة اليت ذكرناها

هذا وال مانع من أن نقوم يف زماننا مبثل ما قام به هؤالء العلماء 
إال أنه جيب أن ننهج يف ) الذخرية(باالعتماد على قاعدة املعطيات النصية 

 Dictionnaireذلك النهج السليم الذي اتبعه العلماء الغربيون فيما أمسوه بـ 

analogiqueوما نشرته شركة ) مع احرتام خصائص العربية(ًا د وهو مفيد ج
Duden وما ألفه الدكتور Corbeilوتدخل يف هذا الصنف من .  يف كندا



  

٦٨٣  د الرمحن احلاج صاحلالدكتور عب –  أنواع املعاجم احلديثة ومنهج وضعها

  .ً باملرتادفات واألضداد وهو أيضا مفيدًاملعاجم أيضا معاجم خاصة
  : معاجم العلوم والتكنولوجيا- ٦

تصدر يف أيامنا هذه ويف كل سنة العشرات من املعاجم املزدوجة اللغة 
والذي الحظناه هو الفوضى الكبرية يف وضع . يف املصطلحات العلمية والتقنية

وهذا على . راملصطلح العلمي واالختالف الكبري بني واضع وآخر وبلد وآخ
امع اللغوية  ّالرغم مما أسسوه من املؤسسات لتوحيد املصطلحات كاحتاد ا

  .ومكتب تنسيق التعريب
أحدمها هو أن : وميكن أن نتفادى كل هذه الفوضى، يف رأينا، بشيئني

يتم إجناز الذخرية اللغوية العربية يف أقرب وقت حىت تكون يف متناول اجلميع 
الثاين هو أن يتخذ مجيع وزراء التعليم العايل والرتبية و) بواسطة اإلنرتنيت(

ًالعرب قرارا معينا يف شأن املصطلحات على مستوى جامعة الدول العربية أما . ً
ا ستمثل االستعمال احلقيقي للغة العربية ويستطيع أي مواطن أن  ّالذخرية فإ ُ

. ن العريبيرجع إليها ملعرفة أي مصطلح يف مفهوم معني هو األشيع يف الوط
فأما القرار املشار إليه فالغرض منه هو التزام املؤسسات التعليمية ووسائل 

ًطوعا واقتناعا(اإلعالم  ّباستعمال املعاجم املوحدة اليت تضعها املؤسسات ) ً
وال حيصل هذا .  بالنسبة لكل هذه املؤسساتبعد االتفاق عليهااملعنية بذلك 

التفاق على مقاييس علمية ختتار على االتفاق على هذه املعاجم إال بعد ا
امع . أساسها املصطلحات وتكون هذه املقاييس هي اليت اقرتحها احتاد ا

ًوميكن أن ينص هذا القرار أيضا على عدد من اإلجراءات الرامية إىل . العربية
وحنن مقتنعون بضرورة تدخل أعلى املسؤولني يف هذا . ًكيفية تطبيقها عمليا

  .امليدان



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٦٨٤  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

تام ميكن أن نقول بأن املعجم العريب يف وقتنا احلاضر هو يف طور يف اخل
النمو وقد وضعت املعاجم الكثرية يف شىت ميادين العلم وهذا جيد إال أن 

ًاملعجم العام واملعجم املدرسي ال يزاالن دون املستوى املطلوب كيفا وكما ومل . ًّ
.  ظهرت يف زماننا هذاًنر بعد معجما ينتهج فيه أصحابه املناهج الدقيقة اليت

وكل ما ظهر فال يزال عالة على القدمي، يف الغالب، من حيث املنهج وطريقة 
فما رأينا من يهتم باالستعمال احلقيقي للغة العربية إال القليل وليس . االستقاء

اختيار الكلمات على مقياس ذايت ودون الرجوع إىل واقع االستعمال للعربية 
ًوالفصحى مبرض أبدا ٍ ُ

ًوهلذا أيقنا أن مشروعا يرمي إىل تدوين هذا . )٥(
ً هو شيء ضروري جدا ونرجو من اهللا أن – كما فعله أجدادنا –االستعمال 

  .ّيوفقنا ويوفق مجيع من يساهم يف إجنازه

                                                            

لرجوع إىل االستعمال ال يعين أن يدخل يف املعجم اآلالف من األلفاظ مث إن ا) ٥(
امع اللغوية وكل املؤسسات العلمية لتضع . األعجمية فالذي نتمناه هو أن جتتهد ا

ُاللفظ العريب املقابل على قدر اإلمكان ويدخل يف املعاجم املتفق عليها وهذا مشكل 
ُآخر قد تعرضنا له بالتفصيل يف حبث عر ض يف مؤمتر جممع اللغة العربية بالقاهرة يف ّ

  ).))تأثري اإلعالم املسموع يف اللغة وكيفية استثماره لصاحل العربية((: عنوانه (٢٠٠١



  

٦٨٥  

  مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية

  الشاهد البوشيخي. د. أ

  ))المشروع(( بيان المراد من -١

 ))المعجم التاريخي((: العنوان مركب من عنصرين كبريين مها
ما، فما ))المصطلحات العلمية((و  والبد لبيان املراد من املركب منهما من بيا

ما؟   املقصود 
 :تاريخيمفهوم المعجم ال - ١.١

 ذلك املعجم الذي يؤرخ حلياة األلفاظ ))المعجم التاريخي((يقصد بـ 
ا؛ متتبعا التطور  ا حىت آخر استعمال هلا أو مو ًاليت يتضمنها، منذ والد

ًاتساعا وضيقا، واستقرارا واضطرابا (الدالليالذي طرأ عليها، وال سيما  ً ًً (
ًكثرة وقلة، ومكانا وزمانا وم (واالستعمالي   ).ًيداناً

ًوغين عن البيان أنه معجم أوال؛ فيه ما يف املعاجم من مقومات 
ًاملعجمية شكال ومضمونا، مث    ً. ثانياتاريخيً

  :  مفهوم المصطلحات العلمية- ٢.١
 اليت تسمي مفاهيم األلفاظ تلك ))المصطلحات العلمية((ويقصد بـ 

الشرعية، والعلوم العلوم : معينة، يف أي علم من العلوم، بأصنافها الثالثة
 يف أي عصر من األعصار، ويف أي مصر من اإلنسانية، والعلوم المادية؛

  .األمصار، ولدى أي اجتاه من االجتاهات، ويف أي ختصص من التخصصات

 هنا تصدق على اللفظ يف أي مرحلة المصطلحيةوغين عن البيان أن 



  

لد –  جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٨٦  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

  .)١(من مراحل حياته املصطلحية، منذ االقرتاح حىت االستقرار
 هنا ال تعين النسبة إىل العلم الذي العلميةًوغين عن البيان أيضا أن 

  .)٢( يف العصر احلديث))كليات العلوم(( -ً متييزا له –خصصت له 
  : مفهوم المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية- ٣.١

وعليه، فاملقصود باملعجم التارخيي للمصطلحات العلمية يف لغتنا 
مل العلمي الجامع لكل األلفاظ التي تسمي هو ذلك الع: وحضارتنا

ًمفاهيم، في أي علم، مرتبة المباني ترتيبا معجميا، لتيسير الوصول إليها،  ً
ًمعروضة المعاني عرضا تاريخيا، لرصد التطور الداللي واالستعمالي الذي  ً

  .طرأ عليها، منذ والدتها حتى آخر استعمال لها
غري العلمية اليت قد يكون ضررها ، كل األعمال ))العلمية((فخرج بقيد 

وما أمأل األسواق باألعمال التجارية اليت حترص على السبق . أكثر من نفعها
  !بغري حق

: ، غري اجلامع))الجامع لكل األلفاظ التي تسمي مفاهيم(( بقيدوخرج 
ًالذي يذكر بعضا ويرتك بعضا؛ فيجعل التصور للواقع مبتورا، والداللة ناقصة؛  ً ً

 فحسب، بل هي خالصة البحث فيها مفاتيح العلوم املصطلحات ليست((إذ 
ي، للعلم ويف تطورها يتلخص  كل عصر ومصر؛ ببدايتها يبدأ الوجود العلن

))تطور العلم
)٣(.  

  .كما خرج به كل األلفاظ اليت ليست مبصطلحات
                                                            

  

  .٥٧: مصطلحات النقد العريب لدى الشعراء اجلاهليني واإلسالميني، ص: انظر) ١(
  .٣٤: ورقات يف املسألة العلمية، ص: انظر) ٢(
  .١٣: ّمصطلحات نقدية وبالغية يف كتاب البيان والتبيني للجاحظ ص) ٣(



  

٦٨٧  الدكتور الشاهد البوشيخي – وع املعجم التارخيي للمصطلحات العلمية مشر  

، املقتصر على مصطلحات علم أو ))أي علم عرفه تاريخنا((وخرج بقيد 
من  – على أمهيته –وفيه . ل ملصطلحات كل العلوم يف تارخيناعلوم، غري الشام

  .القصور ما ال خيفى
ًمرتبة ترتيبا معجميا((وخرج بقيد  ً، كل ما ليس مبرتب، أو مرتب ترتيبا ))ً

  .ليس مبعجمي
  .ويف ذلك ما فيه من العنت والعسر

ًمعروضة المعاني عرضا تاريخيا((وخرج بقيد  . ، كل ما ليس كذلك))ً
وبانعدامه ينعدم . هم قيد وأخص قيد، وهو يف املوجود املتداول أفقد قيدوهذا أ

  .الوجود هلذا املعجم ويفوت منه املقصود
ومبا أن مثل هذا العمل العلمي الشامل هو عادة فوق طاقة األفراد، 

 إىل جهود وجهود من ذوي تخطيطه المنهجي، وتنفيذه العلمي،وحيتاج يف 
  ...الرشيد، والصرب املديد،التفكري السديد، والتدبري 

موجبات للبحث ولكل مشروع .  عن مشروع من املشاريععبارةفقد صار 
  . فيه– على بصرية –، يتطلبها السري فيه، وأهداف، ووسائل، ومراحل

  ))المشروع(( موجبات البحث في -٢
ال جرم أن موجبات البحث يف مثل هذا املشروع كثرية ومتنوعة، ولكن 

  :أمهها ثالثة
  : الموجب اللغوي- ١.٢

؛ الحاجة الماسة إلى معرفة تاريخ األلفاظ في اللغة العربيةوأساسه 
لكل ((و. ّوكل مستعمل البد أن يضمن ألفاظه رؤيته. إذ اللغة بنت االستعمال



  

لد –  جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٨٨  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

))قوم ألفاظ
))لكل صناعة ألفاظ((، و)٤(

، واألقوام يتطورون، والصناعات )٥(
ً عند النظر إليه متحركا يف –يف ذلك وال يكاد خيتلف املعجم اخلاص . تتطور

التتبع التاريخي ًفوجب، رصدا لذلك التطور، .  عن املعجم العام–التاريخ 
، يف كل األعصار واألمصار، ولدى كل االجتاهات ًلأللفاظ داللة واستعماال

والبيئات، لتؤدي اللغة وظيفتها الطبيعية يف التواصل، وليفقه الالحق مقالة 
  .م وال هضمالسابق، دون ظل

ًصحيح أن ذلك ال يقوم على وجهه الصحيح، مشوال وكماال، إال بإجناز  ً
املعجم التارخيي للغة العربية مجلة، لكن من يدعي أن إجناز املعجم التارخيي 

  .للمصطلحات العلمية ليس بأهم خطوة يف االجتاه الصحيح؟
  :  الموجب العلمي- ٢.٢

لوم كلها في تاريخنا الطويل لحاجة العوهو أظهر من أن ينبه عليه؛ 
ً تاريخ ينطلق واصفا اجلزئيات، مث يتدرج راصدا العريض إلى تاريخ أمين دقيق؛ ً

ًالتطورات، مث يقف مستخلصا الكليات؛ تاريخ يقوم على النصوص املوثقة، 
واملصطلحات املدققة، والفهوم املمحصة احملققة؛ تاريخ يقام فيه لكل علم 

لم حدوده، ويتبلور فيه لنسق كل علم وجوده؛ تاريخ عموده، وتضبط فيه لكل ع
يتحدد به الرصيد، ويعرف به القدمي من اجلديد، ويكون حجر األساس لكل 

إنه التاريخ املنتظر للعلوم يف تارخينا الطويل العريض، وال سبيل إليه . بناء جديد
المعجم التاريخي : المعجم المفتاح، وبغري المعجم المفتاحقبل 

   فهل يستجيب العلماء يف هذه األمة هلذا التحدي؟.ت العلميةللمصطلحا
                                                            

  .٣٦٦/ ٣: احليوان) ٤(
  .٣٦٨/ ٣: احليوان) ٥(



  

٦٨٩  الدكتور الشاهد البوشيخي – وع املعجم التارخيي للمصطلحات العلمية مشر  

  :  الموجب الحضاري- ٣.٢
ا على البقاء األمة اليوم في مرحلة اختبار واختمار؛إن   اختبار لقدر

ا على حتمل البالء من أجل البقاء ولن يعينها . مع شدة البالء، واختمار لقدر
كائن، ستوعب ما كان منه، وما هو يف االختبار وعلى االختمار مثل العلم؛ ت

  .لتؤسس ما ينبغي أن يكون
ًإن التحدي الحضاري الحالي لألمة يهددها تهديدا حقيقيا بالفناء،  ً

 التصدي الحضاري المكافئ له لن يكون، أو يمكن، بغير إعادة بناء وإن
الذات، وال سبيل إلى إعادة بناء الذات بغير االنطالق من التراث، وال 

  . التراث بغير مفتاحه الذي هو المصطلحاتسبيل إلى
 – أن الرتاث ممتد يف الزمان واملكان واإلنسان، فإن ضرورة فهمه وبما
تقتضي إجياد االستيعاب، فالتقويم، فالتوظيف،  من أجل –على سعته 

  .معجم تارخيي شامل كامل ملفاتيحه اليت هي املصطلحات
 ملا يقرأ بعني – مرات  وإن قرئ–فإذا أضيف إىل ذلك أن هذا الرتاث 

ًالذات، مما دعا إىل املناداة بضرورة القراءة الثالثة للرتاث، ختليصا له من آثار 
  ...)٦(النظارات الزرقاء لغرب الغرب، وآثار النظارات احلمراء لشرق الغرب

إذا أضيف ذلك، تأكدت ضرورة هذا املعجم احلضارية، وتأكد وجوب إجنازه 
  . يف مشروعه، تقوية للقدرة على البقاء وحتمل البالءالسريع للبناء، والشروع

   أهداف المشروع-٣

قريبة حسية ظاهرة األثر، وبعيدة معنوية : للمشروع ضربان من األهداف
                                                            

  .٦ -٥: نصوص املصطلح النقدي لدى الشعراء اجلاهليني واإلسالميني، ص: انظر) ٦(



  

لد –  جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٩٠  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

  .عميقة األثر
  :  األهداف القريبة- ١.٣

  :فأما القريبة فثالثة على التوايل
  :ّ   إيجاد معجم تاريخي للمصطلحات العلمية المعرفة- ١.١.٣
كل األلفاظ العربية : ّبالمصطلحات العلمية المعرفةنقصد ((و

ًاالصطالحية اليت مت شرحها ضربا من الشرح، يف أي ختصص من التخصصات 
  .العلمية، ويف أي قرن من قرون ثقافتنا

ً نسقا – بعد مجعها مع شروحها –نسقها : بالمعجم التاريخي لهاونقصد 
املصطلح ... مجيع شروح] ًنسقا يتضمن... [قًتارخييا يقدم فيه السابق على الالح

))حىت آخر شرح، موثقة حمققة قدر اإلمكان... مذ ظهر أول شرح له
)٧(.  

جمع جهود العلماء السابقين في ((واهلدف من هذا اهلدف هو 
، ووضعها مجال بيان المراد من األلفاظ االصطالحية في مختلف العلوم

فادة منها بكل ضروب االستفادة، رهن إشارة الدارسني املصطلحيني لالست
))ًولدراستها أيضا بكل أنواع الدراسة، وللبناء عليها فيما آت

، من أمر إجناز )٨(
  .املعجم العام الشامل موضوع العرض

  .وهذا اهلدف، على قربه وصغره، بعيد املقاصد، كبري الفوائد
  :   إيجاد معجم تاريخي لمصطلحات كل علم- ٢.١.٣

خيي للمصطلحات احلديثية، أو اللغوية، أو النقدية، أو مثل املعجم التار

                                                            
  .٥-٤:  صاملدارسة األوىل للمعهد) ٧(
  .٤: املدارسة األوىل ص) ٨(



  

٦٩١  الدكتور الشاهد البوشيخي – وع املعجم التارخيي للمصطلحات العلمية مشر  

ّاملعرف منها وغري : ويشتمل على مجيع مصطلحات ذلك العلم. غري ذلك
ًاملعرف، مصنفة معجميا، ومدروسة الدراسة املصطلحية  ، بعد )٩(التاريخيةّ

  .)٩(الوصفيةالدراسة 
اريخي المفتاح التوبظهور مثل هذه املعاجم اخلاصة بكل علم، يظهر 

) بفتح الالم(َّ فينفتح باب القراءة الصحيحة ألي مؤلف الخاص لكل علم،
ُيف أي علم، فيتخلص من كثري ... أو مدرسة أو اجتاه) بكسر الالم(ِّأو مؤلف 

من األخطاء القدمية واجلديدة يف الفهم، وما ينبين عليها من اختالفات أو 
  .اضطرابات يف احلكم

  :ي شامل لمصطلحات كل العلوم  إيجاد معجم تاريخ- ٣.١.٣

وهو املعجم التارخيي للمصطلحات العلمية موضوع العرض، وميثل 
 ممزوجة يف كل مادة من مواده؛ البحر الذي تصب فيه جميع األنهار السابقة

النقد لدى المحدثين، والنقد لدى األدباء، : ًمثال) د.ق.ن(ففي مادة 
 بعد ما تقدم – وال حاجة .وهكذا يف كل مصطلح... والنقد لدى الفقهاء

  . للتفصيل يف هذا املعجم–
  :  األهداف البعيدة- ٢.٣

  :وأما البعيدة فهدفان
  :   فهم الذات- ١.٢.٣

 ،-  باملفهوم العام للعلم – التراث العلميوالذي يعنينا منه ها هنا، هو 
                                                            

مــشكلة املــنهج يف دراســة مــصطلح النقــد العــريب القــدمي ضــمن نــدوة املــصطلح : انظــر) ٩(
  .٢٧ -٢٤: النقدي وعالقته مبختلف العلوم ص



  

لد –  جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٩٢  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

: وأنفس ما فيه هو الوحي. هو مجموع ما ورثناه من العلم عن اآلباءو
ة، ثم عطاء العلوم المستنبطة منه، أو الخادمة له، أو المتأثرة ًكتابا وسن

مث يأيت من بعد . به، عبر القرون؛ من علوم شرعية، أو إنسانية، أو مادية
ّذلك ما بعد ذلك وما دون ذلك، مما تتربأ منه روح الرتاث، وقيم الرتاث، ولغة 

  .أنه من املرياثالرتاث؛ من دخيل قدمي، وغاز جديد، ال صلة له بالرتاث إال 
، قد حيل بينه الجمود القديم أو الجحود الجديدوالرتاث، بسبب 

ًومل تزده القراءات املتكررة له من اخلارج إال بعدا عنها، . وبني نابتة األمة
وهذه السبيل هي الدراسة فوجب اختاذ سبيل للقراءة من الداخل، 

 واليت جيين تراثناالمصطلحية الوصفية فالتاريخية للمصطلحات العلمية في 
ا وخالصتها    .))المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية((مثر

 ال وجود له، –ً علميا –؛ إذ املستقبل غيب، واحلاضر إن تراثنا هو ذاتنا((
فلم يبق إال املاضي الذي هو مستودع الذات وخزان املمتلكات، مبا هلا وما عليها 

  ات إذا مل نفقه الرتاث؟فكيف نعرف إذن الذ. من ملحوظات ومالحظات
ا،  وإن مفتاح الرتاث هو املصطلحات، وإمنا تؤتى البيوت من أبوا

  ...وأبواب كل علم مصطلحاته
ا مفتاح المفتاح هو الدراسة المصطلحية للمصطلحاتوإن  ؛ ذلك بأ

َّتعرف غري املعرف، وهو األغلب، وتدقق تعريف ما عرف فلم يعرف، وهو األقل،  َِّّ ِّ
اء أصحاب النظارات امللونة، أو الذين يدرسون الرتاث بالطائرة، أو وتصحح أخط

))الذين ال يقوم منهجهم على اإلحصاء، فتند عنهم أشياء وأشياء
)١٠(.  

                                                            
  ١٠٦:  ص))قضايا املصطلح((نظرات يف املسألة املصطلحية ضمن أعمال مؤمتر ) ١٠(



  

٦٩٣  الدكتور الشاهد البوشيخي – وع املعجم التارخيي للمصطلحات العلمية مشر  

  :   تجديد بناء الذات- ٢.٢.٣
فهم (( فهما كما قيل، وذلك ما تقدم يف وأول التجديد قتل القديم

ه فيما هو آت؛ ذلك بأن األمة ، وإمنا يدرس الرتاث للبناء به وعلي))التراث
وهي جتتاز مرحلة االختبار واالختمار، حماولة استئناف السري يف اجتاه الشهود 
احلضاري الواجب عليها للشهادة على الناس، حتتاج أول ما حتتاج إىل حتديد 
ا ونوعها لتوظيفها  ا لتفعيلها، ومعرفة مقدار ذخري عناصر القوة يف ذا

ا، وتعرف وجوه النقص والقصور فيها لتكميلهاواالستفادة منها يف ا وإبا . ّ با
والمفتاح الفاتح لكل ذلك هو وكل ذلك يتيسر بعد فهم الرتاث وتقوميه، 

  .))المعجم التاريخي للمصطلحات العلمية((
المراجعة إن هذا املعجم ليس هو النهاية وإمنا هو البداية؛ به تبدأ 

، وعلى مواجهة لمصطلح الحاضرال وبنتائجه تبدأ لمصطلح الماضي،
 ذلك املصطلح بناء مصطلح الغد؛أساسه يتم ما هو أهم من ذلك، وهو 

  :الذي تتلخص عالقته مبستقبل الذات يف ثالث
  لبناء ذات املستقبل أو مستقبل ضرورة اإلبداع المصطلحي-١((
، وال إبداع مصطلحي بغري اإلبداع العلمي، وإمنا يسمي من ولد، وال الذات

اللغة األم، والرتاث األب، ومن شذ، شذ يف الضياع، : دة طبيعية بغري أبوينوال
  .وإمنا يأكل ذئب التاريخ من اجتهادات األمم القاصية

 حلوار الذات لغري الذات، وال ضرورة االستقالل المصطلحي - ٢
  ...استقالل للمصطلح بغري استقالل مفهومه

ً كيفا وكما، لشضرورة التفوق المصطلحي - ٣ هود الذات على غري ً
ًالذات، وال تفوق للمصطلح بغري تفوق أهله، وإن السماء ال متطر تفوقا وال إمامة 



  

لد –  جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٩٤  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

))حضارية، بل البد من السبق يف عامل األسباب، وإتيان البيوت من األبواب
)١١(.  

   مراحل المشروع-٤
  :املراحل الكربى إلجناز املشروع ثالثة

  :ّ  مرحلة المصطلح المعرف- ١.٤
ا تلك املرحلة اليت يتم فيها الرتكيز على حتقيق اهلدف واملق صود 

وأهم . إجياد معجم تارخيي للمصطلحات العلمية املعرفة: القريب األول، وهو
  :مراحلها الصغرى ثالث

وفيها يتم التقصي جلميع املصطلحات املعرفة ((: الجمع والتوثيق  - ١.١.٤
ًضربا من التعريف، يف مجيع املظان، بدءا  باألقدم فاألقدم، واألغزر مادة ً

))ًفاألغزر، واألوثق نصا فاألوثق
؛ جتمع، وتوثق يف جذاذات خاصة )١٢(

  .مصممة هلذا الغرض، لتسهيل التصنيف بعد
  :  المراجعة والتدقيق- ٢.١.٤

ًيدويا ... وفيها يتم التأكد من صحة املعلومات ومتامها وصحة تصنيفها
  .ًوحاسوبيا ما أمكن

  :صنيف والتأليف   الت- ٣.١.٤
ًوفيها يتم تصنيف مجيع ما مجع تصنيفا تارخييا، إلبراز االهتمام به عرب  ً

مث حسب كل علم، إلجياد املعجم التارخيي للمصطلحات العلمية . التاريخ
مث تؤلف املعاجم كلها يف معجم جامع هو املعجم . ّاملعرفة لذلك العلم

                                                            
:  ص))قـــــضايا املـــــصطلح((ضـــــمن أعمـــــال مـــــؤمتر نظــــرات يف املـــــسألة املـــــصطلحية، ) ١١(

١٠٨ -١٠٧.  
  .٥: ص. املدارسة األوىل للمعهد) ١٢(



  

٦٩٥  الدكتور الشاهد البوشيخي – وع املعجم التارخيي للمصطلحات العلمية مشر  

  .ّالتارخيي للمصطلحات العلمية املعرفة
يفه تكون املرحلة األوىل من مراحل املشروع قد انتهت لينتقل إىل وبتأل
  .املرحلة الثانية

  :ّ  مرحلة المصطلح غير المعرف- ٢.٤
ا تلك املرحلة اليت يتم الرتكيز فيها على حتقيق اهلدف  واملقصود 

ومبا . القريب الثاين، وهو إجياد معجم تارخيي ملصطلحات كل علم على حدة
ّ املعرف أكثر بكثري من املعرف، فقد مسيت املرحلة بامسهأن املصطلح غري ّ .

  :وأهم مراحلها الصغرى ثالث
ا وشروطها الدراسة الوصفية لمصطلحات كل علم   -  ١.٢.٤ ، بأركا

وهذه املرحلة طويلة شاقة إال . )١٣(منهج الدراسة المصطلحيةاملفصلة يف 
ِّطلحات كل مؤلف على على من يسرها اهللا تعاىل عليه؛ القتضائها دراسة مص

وما . ًحدة، أو بعضها، وأحيانا دراسة مصطلحات الكتاب الواحد، أو بعضها
وما أقل الباحثني والباحثات يف ! أكثر املؤلفات واملؤلفني يف كل ختصص

  !املصطلح
 بشروطها املشار إليها الدراسة التاريخية لمصطلحات كل علم    - ٢.٢.٤

وهذه املرحلة ال تكاد تقل مشقة عن . )١٤(منهج الدراسة المصطلحيةيف 
سابقتها؛ القتضائها رصد التطور يف كل مصطلح، منذ تطوره احملتمل لدى 

وكل . ِّاملؤلف الواحد يف تراثه، حىت جمموع تراث التخصص على امتداده
                                                            

  .الوسيلة املنهجية، فيما يلي من البحث: انظر) ١٣(
مــشكلة املــنهج يف دراســة مــصطلح النقــد العــريب القــدمي ضــمن نــدوة املــصطلح : انظــر) ١٤(

  .٢٥: النقدي وعالقته مبختلف العلوم ص



  

لد –  جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٩٦  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

واألصل . إخالل يف املرحلة الوصفية ينتج عنه خلل يف املرحلة التارخيية
ًف، ولكن أىن ذلك إال ملن آتاه اهللا تعاىل علما استدراك املؤرخ على الواص

  !وقليل ما هم. ًوفهما
وهو الثمرة الطبيعية .  كل علمتأليف معجم تاريخي لمصطلحات   - ٣.٢.٤

 جيتمع فيه ما افرتق فيهما، وقد الوصفية والتاريخية؛: للدراستني السابقتني
  .يوجد فيه ما ال يوجد فيهما، أو العكس

ملرحلة الثانية من مراحل املشروع، لينتقل إىل املرحلة وبتأليفه تنتهي ا
  .الثالثة
  :مرحلة المعجم الشامل   - ٣.٤

ا تلك املرحلة اليت يرتكز فيها العمل على حتقيق اهلدف  واملقصود 
وهو . القريب الثالث، وهو إجياد معجم تارخيي شامل ملصطلحات كل العلوم

  .وع العرضاملعجم التارخيي للمصطلحات العلمية موض
  : وأهم مراحلها الصغرى ثالث

 حسب األلفاظ  تصنيف مادة المعاجم الخاصة بكل علم كلها،   - ١.٣.٤
االصطالحية، وإدماجها بنظام معجمي تارخيي معني، ييسر الوصول إىل املراد 

  .بيسر، داخل كل مدخل معجمي
 لكل تأليف ما صنف في صورة معجم تاريخي جامع   - ٢.٣.٤

  .لعلوم، من األلف إىل الياءمصطلحات ا
ً تكشيف المعجم كله تكشيفا تاما   - ٣.٣.٤ ، جيعل االنتفاع مبا فيه يف غاية ً
  .اليسر

ذا التكشيف تنتهي املرحلة األخرية من مراحل املشروع، وبانتهائها  و



  

٦٩٧  الدكتور الشاهد البوشيخي – وع املعجم التارخيي للمصطلحات العلمية مشر  

  .ينتهي إجناز املشروع كله، وال يبقى بعد ذلك إال النشر اجليد له والتوزيع اجليد
  :ل المشروع وسائ-٥

  :إلجناز املشروع وسائل متعددة أبرزها ثالث
م :  الوسيلة العلمية   - ١.٥ ا مجهرة الباحثني الذين ينجز   واملقصود 

م سيتدرجون من الكثرة إىل القلة انطالقا من املرحلة . املشروع ًوال شك أ
  .األوىل اليت تتطلب الكثري منهم

  :ومن شروط الباحث في المرحلة األولى
،  االختصاص في العلم الذي يسهم في جمع مصطلحاته المعرفة-

  .وإال أخرج ما حقه اإلدخال، وأدخل ما حقه اإلخراج
، وإال فات املعجم بسببه ما ال ينبغي أن  األمانة في الجمع والنقل-

  .يفوت، ونقل إليه ما ال ينبغي أن ينقل
القيمة العلمية ، وإال اهتزت  الضبط في التوثيق والمراجعة والتدقيق-

  .للمعجم كله
، وال سيما يف من  القدرة على تصنيف المؤتلف والمختلف-

  .يكلف بآخر املرحلة
  :ومن شروط الباحث في المرحلة الثانية، زيادة على ما تقدم

، سواء كان ذلك  الكفاءة المنهجية في الدراسة المصطلحية-
ة، وإال بقي املعجم بسبب خربة يف البحث سابقة أم بدربة كافية عليه الحق

  .ًأمال ال سبيل إىل حتقيقه
، وال سيما يف من يكلف بآخر  الكفاءة في الصناعة المعجمية- 
  .املرحلة



  

لد –  جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٦٩٨  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

  :، زيادة على ما تقدم ومن شروط الباحث في المرحلة الثالثة-
، ألن املعجم، بطبيعته يف صورته  المشاركة في عدد من العلوم-

  .األخرية، ملتقى للعلوم
ا تقوى هذه أهم   املشروع، ))علمية((صفات الباحث يف املشروع، وبقو

  . املشروع))علمية((وبضعفها تضعف 
  :وألمهية هذا النوع من الباحثني وقلته يلزم

  . لألقوياء األمناء منهم االصطفاء-
  . العلمي واملنهجي الالزم هلم التكوين-
  . على نوع العمل يف املشروع قبل الشروع منهم التدريب-

ا األداة املنهجية الالزمة إلجناز : الوسيلة المنهجية  - ٢.٥ واملقصود 
، الذي الدراسة المصطلحية بالمفهوم الخاص منهجًاملشروع، وهي أساسا 

. تقدم شرط الكفاءة فيه يف كل باحث يف املشروع، ابتداء من املرحلة الثانية
  :وميكن تلخيص معامله الكربى يف مخسة أركان

ا ((: حصاءاإل   - ١.٢.٥ ويقصد به االستقراء التام لكل النصوص اليت ورد 
))املصطلح املدروس

)١٥(.  
ا دراسة معىن املصطلح يف املعاجم :الدراسة المعجمية   - ٢.٢.٥  ويقصد 

  .اللغوية واالصطالحية
ا دراسة املصطلح وما يتصل به، يف : الدراسة النصية   - ٣.٢.٥ ويقصد 

                                                            
ات يف مــنهج الدراســة املــصطلحية ومــدى اهتمــام إمــام احلــرمني اجلــويين بــه نظــر: انظــر) ١٥(

  .٧: يف كتابه الكافية ص



  

٦٩٩  الدكتور الشاهد البوشيخي – وع املعجم التارخيي للمصطلحات العلمية مشر  

دف تعريفه، واستخالص كل ما يسهم مجيع النصوص اليت أحصيت  قبل، 
وهذا الركن .  وغري ذلكصفات، وعالقات، وضمائم،يف جتلية مفهومه؛ من 

 ما قبله ميهد له، وما بعده يستمد :هو عمود منهج الدراسة المصطلحية
  .منه

ا دراسة النتائج اليت فهمت : الدراسة المفهومية   - ٤.٢.٥ ويقصد 
ًطلح وما يتصل به، وتصنيفها تصنيفا مفهوميا واستخلصت من نصوص املص ً

  .جيلي خالصة التصور املستفاد ملفهوم املصطلح املدروس يف املنت املدروس
ويقصد به الكيفية اليت ينبغي أن تعرض : العرض المصطلحي    - ٥.٢.٥

وهو الركن الوحيد . وحترر عليها خالصة الدراسة املصطلحية للمصطلح ونتائجها
 – حسب ما انتهت إليه التجربة –ومجاع القول فيه . ينه ال بأثرهالذي يرى بع

  .ًأن يكون متضمنا للعناصر الكربى التالية على الرتتيب
    التعريف  - ١.٥.٢.٥
    الصفات  - ٢.٥.٢.٥
    العالقات  - ٣.٥.٢.٥
    الضمائم  - ٤.٥.٢.٥
    املشتقات  - ٥.٥.٢.٥
    القضايا  - ٦.٥.٢.٥

ذا الملحقويف    .فلينظر آخره. العرض، يوجد تفصيل هذا اإلمجال و
  :  الوسيلة اإلدارية  - ٣.٥

ا جهاز التسيري واإلشراف على املشروع مجلة، وحسب التجربة  واملقصود 
  : ميكن تصور اجلهاز بإمجال هكذالمعهد الدراسات المصطلحيةالبسيطة 



  

لد –  جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٠  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

وعبة أكثر من  وهي احلاملة هلم املشروع، املست:هيئة اإلشراف     - ١.٣.٥
غريها لتصوره، املوجهة للعاملني فيه، الباحثة عما يلزم لتمويله، املتابعة له من 

  .أوله إىل آخره
 وهي اليت تتوىل التنسيق بني جهود جمموعات :لجن التنسيق  - ٢.٣.٥

، - كل جلنة مبعجم –البحث يف املعاجم التارخيية املصطلحية خمتلف العلوم 
  .افإشراف هيئة اإلشرحتت 
ِوهي اليت تتوىل مباشرة البحث يف معجم من : مجموعات البحث  – ٣.٣.٥ َ

املعاجم؛ باختيار الباحثني فيه، وتكوينهم، وتدريبهم، ومتابعتهم، بتنسيق مع 
  .جلن التنسيق، وإشراف من هيئة اإلشراف

  .)١٦(هذا وفي الطريق عوائق على رأسها معضلة النص
  . التمويل، وعقبة التنسيقوفي الطريق عقبات، على رأسها عقبة

وفي الطريق مشاق وصعوبات، على رأسها ندرة الخبير، وقلة 
  .النصير، وطول المسير

  .لكن البد من السير، وإن مع وجود العائق، لتجاوز العائق
  .والبد من السير، وإن مع وجود العقبات، باقتحام العقبات

مل والبد من السير، وإن مع تحدي المشاق والصعوبات، بتح
  .المشاق والصعوبات

  .ومن سار على الدرب وصل. وإن عظم الجزاء مع عظم البالء
  .واحلمد هللا الذي بنعمته تتم الصاحلات

                                                            
  .١٢ -٥: ص. البحث العلمي يف الرتاث ومعضلة النص: انظر) ١٦(



  

٧٠١  الدكتور الشاهد البوشيخي – وع املعجم التارخيي للمصطلحات العلمية مشر  

  
   ملحق-٦

  :))منهج الدراسة المصطلحية((معالم 
  .عام وخاص: للمنهج يف الدراسة املصطلحية مفهومان

 للمجهود ، هو طريقة البحث املهيمنة املؤطرةفالمنهج بالمفهوم العام
. البحثي املصطلحي كله، القائمة على رؤية معينة يف التحليل والتعليل واهلدف

  .ًوهذا الذي يوصف بالوصفي أو التارخيي أو ما أشبه، متيزا له عن غريه
، هو طريقة البحث املفصلة املطبقة على والمنهج بالمفهوم الخاص

اهج الدراسة كل مصطلح من املصطلحات املدروسة، يف إطار منهج من من
وهذا الذي ميكن تلخيص معامله الكربى بإجياز . املصطلحية باملفهوم العام

  :شديد منذ الشروع فيه حىت الفراغ منه يف مخسة أركان
ا املصطلح : اإلحصاء - ١ ويقصد به االستقراء التام لكل النصوص اليت ورد 

ًاملدروس، وما يتصل به، لفظا ومفهوما وقضية، يف املنت املد   :روس، وذلك يعينً
ً إحصاء تاما، حيثما ورد، وكيفما ورد،  إحصاء لفظ المصطلح–أ 

 داخل جماله –وبأي معىن ورد، يف املنت املدروس، مادام قدر من االصطالحية 
ً ملحوظا فيه؛ فاملصطلح مفردا أو جمموعا، معرفا أو منكرا، –العلمي اخلاص  ًً ً ً

ًامسا أو فعال، مضموما إىل غريه أو مض ًموما إليه غريه، كل ذلك ضروري ًً
  .املراعاة عند اإلحصاء

 من جذره اللغوي  إحصاء األلفاظ االصطالحية المشتقة- ب
  .ًواملفهومي إحصاء تاما كذلك، على التفصيل نفسه

 أو بعضه دون  إحصاء التراكيب التي ورد بها مفهوم المصطلح- ج



  

لد –  جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٢  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

  .ًلفظه، إحصاء تاما كذلك
ا المندرجة تحت مفهومه إحصاء القضايا العلمية - د ، وإن مل يرد 

  .لفظه
فإذا استخلصت النصوص، وصنفت حسب حاجة الدراسة، التصنيف 

  :األويل، أمكن االنتقال إىل الركن الثاين
  : الدراسة المعجمية- ٢

ا دراسة معىن املصطلح يف املعاجم اللغوية فاالصطالحية  ويقصد 
وتنتهي بأحدثها مسجلة أهم ما دراسة تبتدئ من أقدمها مسجلة أهم ما فيه، 

أضاف، دراسة تضع نصب عينيها عالم مدار املادة اللغوية للمصطلح، ومن 
وذلك لتمهيد . أي املعاين اللغوية أخذ املصطلح، وبأي الشروح شرح املصطلح

الطريق إىل فقه املصطلح وتذوقه، وليسهل تصحيح األخطاء اليت قد يكون 
  .جلبها اإلحصاء

  :صية الدراسة الن- ٣
ا دراسة املصطلح وما يتصل به، يف مجيع النصوص اليت  ويقصد 
دف تعريفه، واستخالص كل ما يسهم يف جتلية مفهومه؛ من  أحصيت قبل، 

  .صفات وعالقات، وضمائم، وغري ذلك
 ما قبله ميهد له، :وهذا الركن هو عمود منهج الدراسة المصطلحية

 النتائج وزكت الثمار، وإذا أسيء وما بعده يستمد منه؛ إذا أحسن فيه بوركت
ومدار اإلحسان فيه على الفهم السليم . فيه مل تفض الدراسة إىل شيء يذكر

العميق للمصطلح يف كل نص، واالستنباط الصحيح الدقيق لكل ما ميكن 
فالنصوص ها هنا هي املادة اخلام . استنباطه مما يتعلق باملصطلح يف كل نص



  

٧٠٣  الدكتور الشاهد البوشيخي – وع املعجم التارخيي للمصطلحات العلمية مشر  

ل خمترب التحليالت بكل األدوات واإلمكانات،  داخ))تعاجل((اليت جيب أن 
ًلتقطر منها املعلومات املصطلحية تقطريا، وتستخرج استخراجا؛ فمعطيات  ً
ًاإلحصاء، ومعطيات املعاجم، ومعطيات حتليل اخلطاب املقالية واملقامية معا، 
ومعطيات املعارف داخل التخصص وخارجه، ومعطيات املنهج اخلاص والعام، 

كل أولئك ضروري املراعاة عند التفهم، وكل ذلك مما به ... عمليالنظري وال
  .يتمكن من املفهوم وما جيلي املفهوم

  : الدراسة المفهومية- ٤
ا دراسة النتائج اليت فهمت واستخلصت من نصوص  ويقصد 
ًاملصطلح وما يتصل به، وتصنيفها تصنيفا مفهوميا جيلي خالصة التصور  ً

  املدروس يف املنت املدروس؛املستفاد ملفهوم املصطلح 
 بتضمنه كل العناصر والسمات الداللية املكونة من تعريف له يحدده

للمفهوم، وصفات له ختصه كالتصنيف يف اجلهاز، واملوقع يف النسق، والضيق 
أو االتساع يف احملتوى، والقوة أو الضعف يف االصطالحية، والنعوت أو 

ا أو يعاب   .العيوب اليت ينعت 
 كاملرادفات واألضداد وما إليها، واألصول ت له تربطه بغيرهوعالقا

  ...والفروع وما إليها
 وحتدد توجهات منوه الداخلي، كضمائم وضمائم إليه تكثر نسله

  ...اإلضافات واألوصاف
  . من مادته حتمي ظهره، وتبني امتدادات منوه اخلارجيومشتقات حوله
ا وقضايا ترتبط به كن التمكن منه إال بعد التمكن ال مي مما(( أو يرتبط 

االت  منها كاألسباب والنتائج واملصادر واملظاهر، والشروط واملوانع، وا



  

لد –  جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٤  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

وغري ذلك مما قد يستلزمه ... واملراتب، واألنواع والوظائف، والتأثر والتأثري
))تفهم مفهوم، وال يستلزمه تفهم آخر

)١٧(.  
... الغالل يف أغلب األحوالوهذه الشجرة املفهومية الوارفة الظالل، الزكية 

  .َُّهي اليت جيب أن جتلى بعرضها يف الركن اخلامس على أحسن حال
  : العرض المصطلحي- ٥

ويقصد به الكيفية اليت ينبغي أن تعرض وحترر عليها خالصة الدراسة 
. وهو الركن الوحيد الذي يرى بعينه ال بأثره. املصطلحية للمصطلح ونتائجها

ً ما انتهت إليه التجربة أن يكون متضمنا للعناصر ومجاع القول فيه حسب
  :الكربى التالية على الرتتيب

  :، ويتضمن التعريف- ١
  .، وال سيما الذي يرتجح أن منه أخذ املعىن االصطالحيالمعنى اللغوي - 
 يف االختصاص، وال سيما األقرب إىل المعنى االصطالحي العام  -

  .مفهوم املصطلح املدروس
ًمعربا عنه بأدق لفظ، وأوضح لفظ، لح المدروس  مفهوم المصط-

  .وأمجع لفظ، ما أمكن
وضابطه أنه لو وضعت عبارة التعريف . وشرطه املطابقة للمصطلح

وإمنا ينضبط ذلك إذا .  يف الكالم النسجم الكالمَّمكان املصطلح املعرف

                                                            
. ٦ص) مرقـون(حو منهج لدراسة مفاهيم ألفاظ القرآن الكرمي للـشاهد البوشـيخي ـن) ١٧(

يــد وخط ابــه العــاملي الــيت نظمتهــا كليــة اآلداب بأكــادير، عــرض ألقــي يف نــدوة القــرآن ا
 ١٤١٨/ ١/ ١٩ -١٤بتعــــاون مــــع املعهــــد العــــاملي للفكــــر اإلســــالمي بواشــــنطن أيــــام 

  .١٩٩٧/ ٥/ ٢٦ -٢١موافق 



  

٧٠٥  الدكتور الشاهد البوشيخي – وع املعجم التارخيي للمصطلحات العلمية مشر  

راعى الدارس يف تعريف املفهوم كل العناصر والسمات الداللية املكونة 
هوم، املستفادة من مجيع نصوص املصطلح وما يتعلق به يف املنت املدروس؛ للمف

  .فال تبقى خاصة دون إظهار، وال ميزة دون اعتبار
وللتأكد من صحة التعريف وزيادة بيانه، حيلل بالتفصيل املناسب إىل 

  .ومع كل مقال مثال، وإمنا يتضح املقال باملثال. كل عناصره
ب والنواة بدأ احلديث عن الصفات وهي فإذا مت التعريف، وهو الل

  .اللحمة والكسوة
  :الصفات وتتضمن -٢
وهي اخلصائص اليت حتدد طبيعة وجود : ِّالصفات المصنفة -

املصطلح يف اجلهاز املصطلحي موضوع الدراسة، كالوظيفة اليت يؤديها واملوقع 
  .الذي حيتله وغري ذلك

جة االتساع أو الضيق يف وهي اخلصائص اليت حتدد در: الصفات المبينة - 
  .حمتوى املصطلح، ومدى القوة أو الضعف يف اصطالحية املصطلح وغري ذلك

ًوهي الصفات اليت تفيد حكما على املصطلح، : الصفات الحاكمة -
ا أو يعاب وغري ذلك   .كالنعوت أو العيوب اليت ينعت 

لذات، فإذا متت الصفات اخلاصة بالذات، بدأ احلديث عن العالقات بغري ا
ًمما يأتلف مع املصطلح ضربا من االئتالف، أو خيتلف معه ضربا من االختالف ً.  

 وتتضمن كل عالقة للمصطلح املدروس، بغريه من :العالقات -٣
  :املصطلحات، وال سيما العالقات الثالث

  . عالقات االئتالف؛ كالرتادف والتعاطف وغريها-
  .ا عالقات االختالف؛ كالتضاد والتخالف وغريه-



  

لد –  جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٦  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

  . عالقات التداخل والتكامل؛ كالعموم واخلصوص، واألصل والفرع وغريها- 
فإذا ضبطت العالقات الواصلة للمصطلح بسواه، والفاصلة له عن 
سواه، أمكن االنتقال إىل ما ضم إىل املصطلح، أو ضم إليه املصطلح؛ مما 

  .يكثر نسله املصطلحي، وحيدد توجهات منوه الداخلي
َّمكون من ) ضميمة(من كل مركب مصطلحي  وتتض: الضمائم- ٤

ًلفظ املصطلح املدروس، مضموما إىل غريه، أو مضموما إليه غريه، لتفيد  ً
ًالضميمة املركب يف النهاية مفهوما جديدا خاصا مقيدا ضمن املفهوم العام  ًً ً

ًفكأن املصطلح بضمائمه ينمو ويتشعب مفهوميا . املطلق، للمصطلح املدروس
  :ز أشكال الضمائموأبر. من داخله
  .؛ سواء أضيف املصطلح إىل غريه، أو أضيف غريه إليهضمائم اإلضافة - 
ً ضمائم الوصف؛ وقد يكون فيها املصطلح واصفا أو موصوفا- ً.  

  .فإذا انتهت الضمائم أمكن االنتقال إىل املشتقات
ً وتتضمن كل لفظ اصطالحي ينتمي لغويا ومفهوميا :المشتقات -٥ ً

تهد مع االجتهاد، والبليغ إىل اجلذر الذي  ينتمي إليه املصطلح املدروس؛ كا
ًمع البالغة وال يدخل فيها املنتمي لغويا فقط؛ كاإلنفاق مع النفاق، وال 

  .إذ حمل هذا العالقات. ًاملنتمي مفهوميا فقط كالقصيدة مع الشعر
ًواملصطلح مبشتقاته من حوله، كأمنا ينمو وميتد مفهوميا من خارجه، 

  .ال املشتقات وصورها مشهورة يف باب الصرفوأشك
  .فإذا فرغ من املشتقات بدئ وختم بالقضايا

 وتتضمن كل املسائل املستفادة من نصوص املصطلح :القضايا - ٦
ا املصطلح؛ مما ال ميكن  املدروس وما يتصل به، املرتبطة باملصطلح أو املرتبط 



  

٧٠٧  الدكتور الشاهد البوشيخي – وع املعجم التارخيي للمصطلحات العلمية مشر  

وهي متعذرة . ها حق التمكنالتمكن من مفهومه حق التمكن، إال بعد التمكن من
وأمهيتها ال تكاد تقدر يف . احلصر لكثرة صورها وتنوعها من مصطلح إىل مصطلح

  .التصور العام لألبعاد املوضوعية للمفهوم، والسيما يف بعض العلوم
األسباب والنتائج، والمصادر (( -كما تقدم–ومن أصنافها 

ب، واألنواع والوظائف والمظاهر، والشروط والموانع، والمجاالت والمرات
))...والتأثر والتأثير

)١٨(.  
، آخر ركن من ))العرض((وباحلديث عنها ينتهي احلديث عن الفرض يف 

  .األركان اخلمسة اليت بين عليها منهج الدراسة املصطلحية

   المصادر والمراجع- ٧
. الشاهد البوشيخي. البحث العلمي في التراث ومعضلة النص -

حصيلة : تحقيق التراث المغربي األندلسيدوة حبث نشر ضمن أعمال ن
  .١٩٩٨. ١.ط.  كلية اآلداب وجدة.وآفاق

حتقيق عبد السالم حممد .  احليوان للجاحظ أيب عثمان عمرو بن حبر-
  .١٩٥٨ -١٩٣٨. ١ط. هارون

مشروع المعجم التاريخي للمصطلحات = المدارسة األولى للمعهد  - 
  .١٩٩٥. يخي مبعهد الدراسات املصطلحية بفاسقدمها الشاهد البوش. العربية المعرفة

الشاهد .  مشكلة المنهج في دراسة مصطلح النقد العربي القديم -
المصطلح النقدي وعالقته بمختلف حبث نشر ضمن ندوة . البوشيخي
  .١٩٨٨عدد خاص . جملة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بفاس. العلوم

                                                            
  .٦: املصدر السابق ص) ١٨(



  

لد –  جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٧٠٨  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

لجاهليين واإلسالميين مصطلحات النقد العربي لدى الشعراء ا -
  .١٩٩٣. ١ط. باريس. نشريات القلم.  الشاهد البوشيخي.قضايا ونماذج

 .ّمصطلحات نقدية وبالغية في كتاب البيان والتبيين للجاحظ -
  .الكويت. دار القلم. ١٩٩٥. ٢ط. الشاهد البوشيخي

 للشاهد نحو منهج لدراسة مفاهيم ألفاظ القرآن الكريم -
 اليت نظمتها القرآن المجيد وخطابه العالمييف ندوة البوشيخي عرض ألقي 

كلية اآلداب بأكادير، بتعاون مع املعهد العاملي للفكر اإلسالمي بواشنطن 
  .١٩٩٧/ ٥/ ٢٦ - ٢١ موافق  ه١٤١٨/ ١/ ١٩ -١٤أيام 

نصوص المصطلح النقدي لدى الشعراء الجاهليين  -
  .١٩٩٣. ١ط. باريس.  نشريات القلم.واإلسالميين

حبث نشر .  الشاهد البوشيخي.رات في المسألة المصطلحيةنظ -
  .سورية. ١٩٩٨أبريل . جامعة تشرين. قضايا المصطلحضمن أعمال مؤمتر 

 مقال للشاهد البوشيخي مبجلة اهلدى .ورقات في المسألة العلمية -
  .١٩٩٦. ٣٣: غ



  

٧٠٩  

  المعاجم اللغوية وأهميتها في وضع المصطلحات
  ًمعجم لسان العرب أنموذجا
  ممدوح محمد خسارة. د

  :مدخل
ّوضع املصطلحات العربية من أعظم وأخطر مهامنا اللغوية والعلمية يف 
العصر احلديث؛ ذلك أن املصطلح العلمي العريب السليم والسائغ هو حجر 

صرة، هي أظهر ضرورات تعريب العلم الزاوية يف خلق لغة علمية عربية معا
  .وتوطينه

  .وكما هو متعامل، فإن أهم طرق وضع املصطلح العريب طريقتا الرتمجة والتوليد
 تقوم على اختيار كلمة من املخزون اللغوي تؤدي مفهوم :األولى

  .املصطلح األجنيب اجلديد
ة  أي التوليد، تقوم على اشتقاق كلمة من جذر لغوي أو ماد:والثانية

  .لغوية
وهذا يعين أن كتب الرتاث العريب العلمي منه واللغوي، هي من أهم 

  .مصادر االصطالح يف لغتنا
ُوإذا كانت مهمة درس الرتاث العريب العلمي من كتب ومعاجم 

َ ألصق باملختصني العلميني –ِّمتخصصة واستخراج ما فيها من مصطلحات 
تب الرتاث اللغوي واستخراج ما كاألطباء والصيادلة والفيزيائيني، فإن درس ك

فيها من مصطلحات قدمية أو كلمات مرشحة لالصطالح هي مهمة الباحث 
  .اللغوي، ومن أوىل واجباته
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َّوالشك يف أن املعاجم اللغوية العربية هي أهم مكانز الرتاث اللغوي 
ّوجتلياته، دون اإلقالل أو احلط من شأن كتب الرتاث األديب، وإن كانت  َّ

ًا متضمنة أصال يف املعاجم اللغويةمفردا َّ.  
وطاملا أوصت املؤمترات والندوات املعنية بقضية املصطلح العريب ولغة 
العلم، بالعودة إىل كتب اللغة واصطفاء ما فيها من مصطلحات ناجزة أو 

  .كلمات قابلة للدخول يف حقل االصطالح
ائر سنة جـاء يف توصيات مـؤمتر التعريب الثاين الذي عقد يف اجلز

))ٍّ عمل أويل منظم يتناول استقصاء املصطلحات القدميةَُّالبد من(():١٩٧٣(
)١( .

واملعروف أن هذه املصطلحات القدمية مبثوثة يف تضاعيف معاجم املعاين 
  .ِّواملعاجم املتخصصة القدمية واملعاجم اللغوية

وكان من توصيات ندوة توحيد منهجيات وضع املصطلحات العلمية 
استقراء الرتاث العريب وإحياؤه، ((): ١٩٨١(ة اليت عقدت يف الرباط سنة اجلديد

َّوخاصة ما استعمل منه، أو ما استقر فيه من مصطلحات علمية عربية صاحلة 
))لالستعمال

)٢(.  
معي مصطفى الشهايب على أن يكون واضعو  َّونبه املصطلحي الكبري ا

ًمن املطلعني اطالعا واسعا ع((املصطلحات  ً لى األلفاظ العلمية املبثوثة يف َّ
))املعاجم العربية، ويف خمتلف كتبنا العلمية القدمية

)٣(.  
ُّإىل أبعد من هذا، إذ يعد الكلمة الرتاثية هي األصل ) الكرملي(ويذهب  َ

َّفعلى اللغوي أن يسد حاجات العصر بالرجوع ((: يف وضع املصطلح عندما يقول ّ
ْإىل ألفاظ األقدمني إذا وجدت و ازُ ُإال يعمد إىل االشتقاق أو ا َ َّ((

)٤(.  



  

  ٧١١  الدكتور ممدوح حممد خسارة  – جم اللغوية وأمهيتها يف وضع املصحات ملعا    ا

ٍإجياد اآلليات الكفيلة جبرد جيد ((كما دعا مصطلحيون معاصرون إىل 

ًللرتاث العلمي واللغوي العريب جردا منهجيا تاما ً ً((
)٥(.  

ِّ مل تنتقل إىل حيز التطبيق، أي مل – وغريها كثري –ولكن هذه الدعوات 
ٌّيقم عمل علمي  وكتب [ يرمي إىل جرد املعاجم اللغوية –نا  يف حدود علم–ٌ

الستخراج ما فيها من مصطلحات أو كلمات قابلة لالصطالح، ] الرتاث
  .ووضعها بني يدي العاملني يف حقل املصطلحية

*  *  *  
  أهمية المعاجم اللغوية في وضع المصطلحات: ًأوال

  :المادة المصطلحية في المعاجم اللغوية) ١
  : يف املعاجم اللغوية ثالثة أشكالتتخذ املادة املصطلحية

 املصطلحات العلمية اجلاهزة اليت ميكن استعماهلا مباشرة لرتمجة - ١
  :مصطلحات أجنبية مقابلة هلا مثال ذلك

ُالحبـر والحبـر والحبـرة • َ ُ ُْ ْ َْ َ ٌَصفرة تشوب بياض األسنان : ِ ْ   ).طب(ُ
ُالحبـرة • َ ْ َّالسلعة أو العقدة خترج يف الشجر، : ُ ُ َ ْ   ).نبات(ِّ
ُالحبس • ْ ُجبل أسود يكون فيه بقعة بيضاء، : َ   ).جيولوجية(ٌ
ُّالتحتم • َّتفتت الثؤلول إذا جف، : ََّ ُّ ُ ُّ   ).طب(َ
ُالحتل • َ ُمرض يصيب العني، وهو حب أمحر خيرج فيها، : َ ٌَّ ٌ   ).طب(َ
يف موضع واحد عند الرمي، ] أو القذائف[وقوع السهام : اإلحتان •
  ).عسكرية(
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ُالحدج • ْ َّبـيع السوء،: َ ُ ْحدجته ببيع سوء: الذي يف اللسان). [اقتصاد (َْ َ ُ ْ َ :
لة/ ًألزمته بيعا غبنته فيه   ].ا

ُالثـول • َ َّشبه جنون يف الشاء، ويف مجيع احليوان، : َّ ٍ ُ ُ ْ   ).بيطرة(ِ
َّالحبشية • ِ ٌضرب من النمل عظام سود، : ُ ٌ ٌ ْ   ).حيوان(َ
ُالحبض • ًأن يضرب القلب ضربانا شديدا، : َ   ).طب(ً

ُ املسميات- ٢ َّ َ ُ
 القدمية القابلة لإلحياء، الستخدامها مصطلحات جديدة 

ُّبعد شحنها بداللة معاصرة بطريق التجوز َ ومثال ذلك ما أخذه املختصون . َّ
  :العلميون منها، واختذوه مصطلحات علمية معاصرة، حنو

ُّوهي يف األصل خشبة تـلف عليها خيوط . مصطلح كهربائي: الوشيعة • َُ ٌ
  .َّالنساج

ُ مصطلح صناعي، هو يف األصل سعفة تـنبت يف أصل النخلة:ُُّْالصنبور • َُْْ ٌ َ.  
ُّوهو يف األصل خيط من ليف تشد به ألواح . )٧(مصطلح حبري: ِّالدسار • َ ُ ٌ

  .السفينة
َالمحور • ْ : مصطلح هندسة ميكانيك ورياضيات، وهو يف األصل: ِ

  .احلديدة اليت تدور حوهلا البكرة
  .ِّ األصل السدادةمصطلح فيزيائي وطيب، وهو يف: ِّالصمام •
ْالحزمة • َّما حزم وشد: مصطلح فيزيائي، وهو يف األصل: ُ ُ َِ ُ.  
َّشركة الصياد: مصطلح فيزيائي ومعلوميايت، وهو يف األصل: الشبكة • َ َ

)٨(.  
َّ اجلذور اللغوية بداللتها األصلية واملكتسبة اليت ميكن إعمال اخلاصية - ٣

ت أجنبية جديدة تدخل بوساطتها االشتقاقية فيها لتوليد كلمات تقابل مصطلحا
  .الكلمة املشتقة حقل االصطالح
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َّوالواقع أن الكثري من مصطلحاتنا املعاصرة إمنا كانت حصيلة هذه اخلاصية 
االشتقاق يف وللداللة على فاعلية ((: أمحد شفيق اخلطيب. االشتقاقية؛ يقول د

 ثالثني )٣٠(ى ِّتوليد املصطلحات أذكر بدراسة للدكتور وجيه عبد الرمحن عل
ألف مصطلح يف معاجم الطب والتشريح، الحظ فيها أن توليد هذه املصطلحات 

ًمئة ومخسني جذرا فقط، إضافة إىل أعضاء ) ١٥٠(كلها باالشتقاق من 
))اجلسم

)٩(.  
ّحممد شرف صاحب أول معجم ختصصي عن دور االشتقاق . يقول د

ى حلسن أدائه، وال اختذنا صيغ االشتقاق وسيلة أخر((: يف وضع املصطلح
: َْممياه: ًنبالغ إذا قلنا إننا فتحنا به فتوحا للغة العلمية، مثال قولنا

"HYDROMETERممهى ،ََُّ :HYDRATEDأماه ،َ َ :HYDRATEمؤوه الدم ،ُ :
HYDRAMIA")١٠(.  

ا على مخس عينات من جمموعات من  وقد دلت إحصاءات قمنا 
يدان التعريب أن االشتقاق الصريف املصطلحات اليت وضعتها جهات عاملة يف م

 من جمموع املصطلحات، وأن عدد املصطلحات املوضوعة ٪٢٩وحده ميدنا بنحو 
  :بطريقة االشتقاق الصريف كان كاآليت

  .)١١(٢٧٠ من ١٠٥ يف مصطلحات اإللكرتونيات - 
  .) ١٢(١٨٠  من ٣٠ يف مصطلحات إسالة املياه - 
  .)١٣(٣٥٤ من ١٤٠) مصطلحات علمية( يف معجم - 
  .)١٤(٥٨ من ٦) حرف السني( يف معجم التكنولوجية الكيميائية - 
  .)١٥(٢٣٥ من ٣٣ يف معجم السكك احلديدية - 
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وهذا ناهيك عما ال حيصى من املصطلحات املولدة اليت شاعت يف لغة 
  ..).فضائية، استشعار، استمطار، شفافية، ماسح: (العلم اآلن، حنو

كيده، أنه ال ندعي بأننا نستخرج ونقدم من ولكن مما ينبغي التنبيه عليه وتأ
ًاملعاجم اللغوية مصطلحات جاهزة دائما لالستخدام املباشر يف النقل والرتمجة، 

  :وذلك ألسباب أمهها

ُّ ال تعد الكلمة –أ  حىت يتفق عليها أصحاب االختصاص ) ًمصطلحا(ُ
ا تسامل العلمي الواحد، فهي ال تستحق هذا االسم وتدخل يف االصطالح إال إذ

فيها املختصون وتواضعوا على داللتها فيما بينهم؛ فما نضعه بني أيدي املختصني 
  ).مشاريع مصطلحات(العلميني ال يعدو كونه 

 أن يفرض –ً وال حيق له أصال – ليس من مهمة الباحث اللغوي –ب 
نعم قامت مؤسسات لغوية بوضع . مصطلحات على أهل االختصاص

ا، امع اللغوية وعلى رأسها يف هذا الباب مصطلحات علمية وأقر  كما فعلت ا
امع كانت تكل أمر وضع املصطلحات إىل جلان  ُجممع القاهرة، ولكن تلك ا

ِ َ
تضم خمتصني علميني من اخلرباء إىل جانب املختصني اللغويني فاللغوي يقدم 

صطلح اخليارات اللغوية املمكنة، ولكن املختص العلمي هو الذي يقدم مفهوم امل
ًأوال مث هو الذي يرجح واحدا من اخليارات املتاحة ثانيا ً ً.  

وعلى أية حال فقد كانت الكلمات اليت وضعتها املؤسسات اللغوية 
مشاريع مصطلحات، تعرض على املؤسسات العلمية واألفراد من العلماء ليبدوا 

  .)١٦(فيها رأيهم، باملوافقة أو املعارضة أو التعديل



  

  ٧١٥  الدكتور ممدوح حممد خسارة  – جم اللغوية وأمهيتها يف وضع املصحات ملعا    ا

للغوي أن يعود إىل كتب الرتاث اللغوي ويستخرج مايراه إن واجب الباحث ا
 لينظروا، والعلمينيًقابال لالصطالح من الكلم، ويضعه بني يدي املرتمجني واملعربني 

  . أم الالكلم هذا من اإلفادة املمكن من كان إذا فيما
  :دور اللغويين في عملية االصطالح) ٢

ًصطالح، وجيعل هلم فيها دورا ِّإن ما يسوغ إسهام اللغويني يف عملية اال
  :ًأساسيا، أمران

  :ن  لدى اجليل اجلديد من املختصني العلميياللغوي األداء ضعف:  أحدمها- 
َّأفاد رواد املصطلحيني من املعاجم اللغوية أميا إفادة؛ ولذا وجدنا 
م وشيجة الصلة بالعربية يفوح منها أريج األصالة؛ ذلك أن أولئك  مصطلحا

َّلعلماء كانوا قد تلقوا من اإلعداد اللغوي، وحصلوا من اخلربة اللغوية ما الرواد من ا َّ
َّأهلهم لإلحبار يف معامجها والغوص يف أعماقها، ليعودوا بكلم يصلح مقابالت 

معي . للمصطلحات العلمية اجلديدة عز الدين (ِّويكفي أن نذكر بأن الفيزيائي ا
ِّه هو حمقق كتاب الذي أعطى لعلم الفيزياء امس) التنوخي أليب الطيب ) اإلبدال(ُ
وأن مرتمجي مدرسة األلسن والطب كانوا وثيقي الصلة بالعربية، بل كان . اللغوي

ي  ٌإىل جانب الطبيب األجنيب الذي يلقي حماضرته مرتجم هو على الغالب من نا
  .األزهر

إن ((: صالح الدين الكواكيب. يقول العامل الكيميائي املصطلحي د
َْموس احمليط كان هو الوحيد على منضديت، ألطلع من أعماق هذا احمليط القا َ

))بالدرر الغوايل اليت أفيد منها للمصطلحات العلمية
)١٧(.  
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معي مصطفى الشهايب على أن يكون واضعو املصطلحات  ونبه العامل ا
ًن اطالعا واسعا على األلفاظ العلمية املبثوثة يف املعاجم الع َّمن املطلعي ربية، ويف ً

  .)١٨(خمتلف كتبنا العلمية القدمية
قاموس (وعندما عزمت مدرسة الطب يف مصر على ترمجة معجم 

مدير مدرسة الطب آنذاك ) ّبرون.د(، قام )فابر(الذي ألفه ) القواميس الطبية
ًبتوزيع القاموس احمليط على فريق املرتمجني وأمر كال منهم أن يراجع اجلزء الذي 

َنه كل لفظ دل على مرض أو عرض أو اسم نبات أو حيوانبيده، وينتقي م ّ ٍ َّ
؛ )١٩(

  .وذلك لإلفادة منه يف ترمجة القاموس املذكور
َفاألمر خمتلف؛ إذ فقد املختصون العلميون ذلك اإلعداد … أما اليوم َ

ُّاللغوي واخلربة اللغوية، وهم معذورون يف ذلك، ألن تشعب العلوم وتعمقها، 
ًمية اجلديدة، وضرورة متابعتها يوميا، مل تعد ترتك للمختص وطوفان املعارف العل

َالعلمي الوقت الالزم للعودة إىل الرتاث اللغوي، بـله التـفقه به َُّ َ َّ مل يعد علم العربية . َْ
الذي كان املعرب الذي البد من اجتيازه قبل الولوج يف رحاب ) علم اآللة(هو 

ًا ما تنقطع صالته بالعربية بعد كما أن املختص العلمي غالب. العلوم األخرى
 – ويا لألسف –الدراسة الثانوية؛ إذ ال خيفى أن معظم جامعات الوطن العريب 

لي من خمتصينا العلميني هو من  ِّمازالت تدرس العلوم باللغة األجنبية، وصار ا ِّ

ومن غري اإلنصاف أن . َّحيسن التعبري بلغة عربية ميسرة سليمة قدر اإلمكان
  .ًإليه ترك متابعة ختصصه ليعود إىل املعاجم باحثا عن مصطلحات جديدةُيطلب 

صحيح أنه مايزال يف األمة نفر جليل من أبنائها مجعوا اخلربة اللغوية 
ٌالعميقة إىل التخصص العلمي الدقيق، ولكن هذا النفر اجلليل قليل، وميثل استثناء  ُّ

َّنادرا، والقاعدة هي ما قدمنا ُ ً.  
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د مصطلحات وضعها خمتصون علميون هي أبعد ما يكون ولذلك صرنا جن
ًعن العربية شكال ومضمونا وطغت على تلك املصطلحات الرتاكيب اإلضافية . ً

ًوالوصفية واإلسنادية، واملعرب والدخيل، حىت إن بعضهم قد يقابل مصطلحا أجنبيا  ً َّ
هم أقرب وحىت تلك املصطلحات اليت وضعها نقاد ولسانيون . ًواحدا بفقرة كاملة

ٍومن عجب أن نسبة . من غريهم إىل العربية، مل تسلم من هذا العيب، وزادت عليه

َّاملقرتض من معرب ودخيل يف معاجم املصطلحات األدبية واللسانية هي أكرب من 
، يضم حرف )معجم الرياضيات املعاصرة(أي مثيل هلا يف املعاجم العلمية؛ ففي 

أي (ًصطلحا، املقرتض منها ثالثة فقط، مئتني ومخسة وسبعني م) ٢٧٥(امليم 
  .)٢٠()٪٠.٩بنسبة 

أربعة ) ٩٤)(معجم املصطلحات األدبية(يف حني يضم حرف اهلمزة من 
  .)٢١ ()٪١٢أي بنسبة (ًمصطلحا ) ١١(ًن مصطلحا، املقرتض منها  وتسعي

طبيعة املعاجم اللغوية العربية وخصوصيتها، مما يضع أمام :  األمر الثاين- 
  : اللغوي صعوبات حتد من إفادته منها وأمههاالباحث غري
 املعاجم العربية اللغوية ذات طبيعة موسوعية جتمع إىل داللة املفردات - ١

َالشواهد الشعرية واحلديثية؛ والنقول واألخبار مما قد ال يسيغه املختص العلمي، وقد 
املرتاكب من ال يكون لديه الوقت والقدرة على الوصول إىل بغيته من بني هذا الكم 

ُّواللغوي هو املؤهل واملعد للقيام مبثل هذه املهمة. األقوال والنقول َُ.  
ازية والعبارات -٢  من املعروف أن معامجنا اللغوية تزخر بالدالالت ا

املسكوكة اليت قد ال يكون هلا صلة باالصطالح العلمي الذي يفرتض فيه 
 ختليص ما هو حقيقي يف والباحث اللغوي أقدر على. الدقة قدر اإلمكان
  .الداللة مما هو جمازي
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ٌ إن عبارة املعاجم اللغوية عبارة تغلب عليها القدامة، وقد تبدو غريبة - ٣
صعبة الفهم ملن مل يعايش تلك املعاجم، وقد حتبط تلك الغرابة والصعوبة مهته يف 

  .ِّاملضي والتقصي، فيعزف عنها
وية يف معامجنا القدمية ليست  من املعروف أن طرق تصنيف املادة اللغ- ٤

كما أن الكشف عن . ًواحدة، فلكل جمموعة من املعاجم طريقة ختتلف عن غريها
ا إىل اجلذر الذي قد ال يتهدى إليه املختص العلمي  َّأية كلمة يتطلب إعاد

  .فليس كل خمتص علمي بقادر على الكشف فيها واإلفادة منها. بسهولة
ا من  ال خيفى أن من معايب معا- ٥ َمجنا اللغوية القدمية بعض ما يشو

ويف حديث عبيد اهللا بن عمر ((ََّتصحيف أقـر به لغويون معروفون؛ جاء يف اللسان 
ًكانت ناقة رسول اهللا متـوقة: (رضي اهللا عنهما َُّ َّكذا رواه بالتاء، فقيل له ما املتـوقة؟ ) َُ َُ

ٌفـرس تئق(مثل قولك : فقال َ ٌ . وتفسريه أعجب من تصحيفه: قال احلريب. ٌأي جواد) ََ
ٌمنـوقة(وإمنا هي  َّ ْبالنون، وهي اليت قد ريضت وأدبت) َُ ُِّْ َ ِ((

وقال أبو منصور . )٢٢(
ََّوالرواة رمبا صحفوا وغريوا((: األزهري ُ َّ ُ ُّ((

)٢٣(.  
واملشكل أن هذا التصحيف قد يلتبس بظاهرة لغوية يف العربية هي 

  :، وذلك حنو)اإلبدال(
ُاحلسافل واحلسا - 

ِ   .)٢٤(الصبيان الصغار: قل واحلساكلَ
ُالبأدلة والبأزلة -  َُ ْ َْ  .ٌمشية فيها سرعة: ََ

ُالبـرت والبـرث -  ْ ُْ  .َّالرجل الدليل: ُُ
َّاحلداد واجلداد -  ََّ   .صاحب حانوت اخلمر: َ

  .فالكلمات السابقة قد حتمل على التصحيف، وقد حتمل على اإلبدال
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ً أجل، حنن ال ننكر أن مثة إبداال لغويا يف ا لعربية، وأن هذا اإلبدال ً
حيمل داللة تنويعية يف املعىن العام؛ ولكن الذي ميكن أن مييز اإلبدال من 

وما . التصحيف هو الباحث اللغوي، وليس ذلك مبطلوب من املختص العلمي
  ً.يقال عن اإلبدال يصدق على ظاهريت اإلحلاق والقلب أيضا
مي عند رجوعه إىل إن ما سبق من الصعوبات اليت تعرتض املختص العل

 –املعاجم اللغوية، واليت جتعل عودته إىل املعاجم اللغوية حمدودة الفائدة أو عدميتها 
حيتم على الباحث اللغوي أن يعود إىل تلك املكانز اللغوية؛ ليكتشف ما فيها من 

يقول . مادة مصطلحية، سواء أكانت مصطلحات ناجزة أم كلمات قابلة لالصطالح
 قد – واللغوي خاصة –وحنن نعرف أن الباحث ((: احلاج صاحلعبد الرمحن . د

يقضي الشهور بل والسنني الطوال يف قراءة األسفار الكثرية من الكتب حىت يعثر 
))على بغيته

ًفإذا كان البحث عن كلمات أو مصطلحات حمددة شاقا على . )٢٥(
  .الباحث اللغوي، فهو باألحرى على املختص العلمي

  :للغوية التراثية في إغناء المصطلحية العربية المعاصرةأثر المادة ا) ٣

 للمادة اللغوية إذا كان كثري من املعنيني بشؤون املصطلح العريب يرون أن
ْالرتاثية آثارا تغين املصطلحية العربية، فإننا نرى أن ال غىن عنها وال بديل هلا ولعل . ً

  :أبرز آثارها اإلجيابية ما هو آت
  : بماضيهاربط حاضر اللغة. ١

مما حترص عليه كل ثقافة أصيلة أن تبقى جسور االتصال راسخة بني 
ن حتقق مثل  َّماضيها وحاضرها، والشك يف أن اإلفادة من مصطلحات املتقدمي

القرنية والشبكية : (إن استخدامنا مصطلحات مثل. هذا التواصل الثقايف
 القرن اهلجري الرابع، ، تلك اليت وضعها أطباء العيون العرب ما قبل)وامللتحمة



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٧٢٠  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

إن من شأن . ََّأهلها ألن تشيع وتصبح أداة ربط بني ماضي هذه اللغة وحاضرها
كما . )٢٦(املادة الرتاثية سد الفجوة اليت قامت بني ماضي اللغة العربية وحاضرها

ًأن توليد مصطلح جديد اشتقاقا من مادة لغوية تراثية ال يقل أثرا عن ذلك ً.  

  :ي البحث عن مصطلحات جديدةتوفير الجهد ف. ٢

ٌإذ ليس من املعقول وال املقبول أن يبحث مرتجم أو معرب عن مصطلح  ِّ ٌ ْ
َّجديد يولده ويروضه لالستعمال، يف الوقت الذي جند يف تراثنا مصطلحات قارة  ِّ ِّ

  .تؤدي مفهوم املصطلح األجنيب

ٍملاذا يبحث عن مقابل ملصطلح  ُ)E phasia(وعندنا يف الرتاث ما ، 
َحبسة(يقابلها وهو  مبصطلح مركب ) chevelu cuir(ُ؟ وملاذا يرتجم مصطلح )٢٧()ُْ

ِجلد الرأس املشعر(هو  ْ ُ
ِ ْ ْالفروة(، وعندنا يف الرتاث كلمة )ِ ُ؟ وملاذا يرتجم املصطلح )َ

)Bec de liervre ( مبصطلح)َْأعلم أو (، وعندنا يف الرتاث كلمة )شفة األرنب
  ؟)٢٨()ََْأفـلح

  :مصطلح العربي وسهولتهسالمة ال. ٣

َِكثريا ما يشكو قارئو الكتب العلمية العربية املرتمجة من ثقل املصطلح  ً
والسبب يف هذا أن املرتجم . ِالعريب الذي استخدمه املرتجم، أو ركاكة بنيته اللغوية

حاول أن يضع مصطلحات عربية من عنده ليقابل املصطلحات األجنبية الواردة 
ن أن يكون هذا املرتجم على معرفة أو صلة باملصطلح يف النص األصلي، دو

العريب الرتاثي، وال بطريقة التوليد اللغوي، وال بطريقة التعريب اللفظي أو الصويت؛ 
إن الذي . ولذا فهو جيتهد على غري هداية، فيأيت مبا ال يرضي وال يقنع وال يسيغ
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ب(ًمقابال هو ) كران(وضع للمصطلح الفرنسي  ً فجأة وتكون ُّريح شديدة 
ً، جيهل أن الكلمة العربية املقابلة متاما هلذا املصطلح هو )مصحوبة باملطر

ِّالثائب الريح الشديدة تكون يف أول املطر((: ؛ جاء يف القاموس)الثائب( ، ومثله ))ُ
ْمن وضع للمصطلح الفرنسي  ً، جاهال أن يف )عاصفة ثلجية(ًمقابال هو ) زار بلي(َ

َّ، تؤدي املعىن نفسه متاما؛ جاء يف اللسان واملخصص )َمقَّالد(الرتاث كلمة  ً
ُالدمق(( َ ٌريح وثلج: َّ ٌ((

ًولعل خطأ هذا املرتجم أقل غرابة من ذلك الذي وضع . )٢٩( ُّ َّ
َتـرسل البضائع خالصة التحميل أو يدفع رسم التحميل فيما بعد ((: املصطلح اآليت ُْ

ًوفقا ملا إذا كانت األجرة دفعت مقدما من ا لراسل أو تدفع عند الوصول بواسطة ً
))املرسل إليه

ًإن ما ذكرته ليس شرحا ملصطلح . )٣٠(  – كما قد يتبادر إىل الذهن –ُ
  !.بل وضعه املرتجم على أنه مصطلح

  :تجنُّب مخاطر االقتراض اللغوي من تعريب وتدخيل. ٤
وف يدفع ًإن جهل املادة اللغوية العربية الرتاثية أصال، وعدم اإلفادة منها، س

ًاملرتجم حتما إىل االرمتاء يف أحضان االقرتاض اللغوي، فيعرب املصطلحات لفظيا  ًِّ
ِّأو يدخلها دون ضوابط حنن لسنا ضد االقرتاض اللغوي، السيما التعريب اللفظي، . َُ

َّفهو رافد من الروافد اليت تزيد من الثروة اللغوية، ولكن فتح باب االقرتاض على 
ٍأصوله وغري العارف، لضرورة وغري ضرورة، مما يؤدي إىل خماطر مصراعيه للعارف ب

َولذا يكاد جيمع الرواد من املعربني واملصطلحني على أال يلجأ . )٣١(حنن بغىن عنها ُ َّ
َبعد استنفاد وسائل وضع املصطلح بطريقيت الرتمجة والتوليد إىل التعريب اللفظي إال 

ًاشتقاقا وجتوزا َّ َ ِّب اللفظي أبغض الطرائق إىل احملققني من َّ ولعل التعري.)٣٢(ً
  .املصطلحيني

  :اإلسهام في توحيد المصطلح العلمي العربي. ٥



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٧٢٢  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

ُّمن أسباب تعددية املصطلح العلمي العريب تعددية طرائق وضع املصطلح  ّ
وعلى هذا فيمكن االفرتاض أن . ُّالعريب، وتعدد املرجعية اللغوية اليت اعتمد عليها

 العلمي واللغوي مرجعية أساسية يف وضع املصطلح مما قد اعتماد كتب الرتاث
إن جهل التسميات املصطلحية . يؤدي إىل اإلسهام يف توحيد املصطلح العريب

َّمبولدات أو مقرتضات أقل منها يستعيضون عنها ((ًالرتاثية جعل كثريا من املرتمجني 
ُّضات من تعدد َّدقة وطالوة، إضافة إىل ما تتصف به هذه املولدات أو املقرت

وفوضى، بسبب قلة اطالع مؤلفي املعاجم على أعمال سابقيهم؛ من ذلك أن 
 العربية – جند له يف املعاجم األجنبية )aquifer(املصطلح اجليولوجي اإلنكليزي 

ٍالصادرة يف السنوات الثالثني األخرية واملختصة باجليولوجية واجلغرافية، مقابالت 

ٍو على ماء، طبقة صخرية مائية، مستودع ماء أرضي، ذو ماء، حمت: (كثرية منها
ًطبقة حاوية للماء، تكون مائي، طبقة مائية، حمتو ماء، طبقة خازنة للمياه ٍ ُّ(... ،

 عن – وعددها يزيد على العشرة –وقد غفلت كل املعاجم اليت اطلعنا عليها 
ُاحلسي(التسمية العربية األصلية وهي  ْ

ً العلمي أداء فهذا اللفظ يؤدي املفهوم). ِ
ًدقيقا، ملا بني ذلك املفهوم اجليولوجي واملعىن اللغوي للفظ العريب من تطابق تام، 
مما يغين عن وضع تسمية جديدة، إضافة إىل أن التسمية العربية األصلية تتوافر 
ا تسمية مفردة خمتصرة أحادية الداللة متواصلة  فيها معايري أخرى أمهها أ

  .)٣٣(هذا يف العديد من األقطار العربيةاالستخدام إىل يومنا 
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  ًأنموذجا) لسان العرب(معجم : ًثانيا
يضم بني ) لسان العرب(مما ال خيفى عن املعنيني بالشأن اللغوي أن معجم 

ذيب : دفتيه مخسة معجمات هي صحاح اجلوهري، حمكم ابن سيده، و
َّفى أيضا أن مدونة ومما ال خي. األزهري، وحاشية ابن بري، والنهاية البن األثري ً

هذه املصادر اخلمسة هي جمموعة ما سبقها من الرسائل اللغوية واملعاجم اللغوية 
يشكل أغىن ) لسان العرب(ومعاجم املوضوعات أو املعاين، وهو ما يعين أن 

  .مصدر لغوي تراثي
لكن هذا ال يعين أنه مجع كل اللغة، وأن الرجوع إليه وتصنيف مادته 

عن العودة إىل املعاجم اللغوية األخرى؛ فثمة مصطلحات مشهورة املصطلحية يغين 
َالبـلسم والربسيم والبـلنسم: (متداولة، ومل يذكرها اللسان حنو َََْ َِ ْ.(  

ٌلقد شد انتباهنا أن مل تقم أحباث كافية الستقصاء املادة املصطلحية يف  َّ
من استخراج هذا املعجم اللغوي اهلام، سوى ما قامت به دار املعارف املصرية 

ًاملصطلحات الثابتة الظاهرة اليت تندرج كلها تقريبا حتت أمساء النبات واحليوان 
ثالثة آالف ومخس مئة ) ٣٥٠٠(واملعادن وأدوات احلرب، واليت مل تزد على 
وتلك املصطلحات ال متثل إال . )٣٤(مصطلح أحلقتها يف آخر طبعتها للمعجم

ًجانبا يسريا جدا من املادة املصطل ً وعلى . حية اليت ميكن استخراجها من اللسانً
اليت تشغل ثالث صفحات من اللسان وجدنا ستة ) حرب(سبيل املثال، ففي مادة 

وعشرين كلمة مصطلحية، أي إن الكلمات املصطلحية املتوقعة يف الصفحة 
الواحدة من اللسان ستكون مبعدل مثاين كلمات مصطلحية، مما يعين أن هذا 

 حنو أربعني ألف كلمة مصطلحية، وميكن أن يولد منها بالتايل املعجم ينطوي على
ضعف هذا العدد أو أكثر إذا أعملنا يف هذه املادة املصطلحية خاصية االشتقاق 



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٧٢٤  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

هذا دون أن نتعرض . الصريف واإلبدايل والتقلييب واإلحلاقي والنحيت: بأنواعه
َّاملبسوطة واملعمقة ما للمصطلحات النحوية والفقهية ألن هلا من املصادر واملراجع 

  .يفي بالغرض
إىل جانب حماولة دار املعارف، ذكر يف بعض الندوات اللغوية أن أحد 
الباحثني استخرج املصطلحات النباتية يف لسان العرب، ومل يذكر إن كانت قد 

  .نشرت تلك املصطلحات أم ال
  :الكلمات المصطلحية في لسان العرب) ١

َّحث من أننا ال ندعي تقدمي مصطلحات نؤكد ما ذكرناه يف مطلع الب
. ّ من معجم لسان العرب، وذلك لألسباب اليت قدمنا–ً دائما –علمية ناجزة 

ولكننا جنزم بأننا نقدم كلمات قابلة لالصطالح، وهلذا جتنبنا أن نضع لبحثنا 
الكلمات (ّ، وفضلنا عبارة )املصطلحات العلمية يف لسان العرب(عنوان 

  :، اليت تعين شيئني)ن العرباملصطلحية يف لسا
 املصطلحات العلمية القدمية، أي الكلمات القدمية اليت وردت يف اللسان - 

  .َّخمصصة للداللة على مفاهيم تتعلق حبقل معريف أو علم ما
 مشتقات من اجلذور اللغوية مل يذكرها اللسان، لكنها مرشحة - 

  .لالصطالح وقابلة له
  :في لسان العربالمصطلحات العلمية القديمة  - ١

يزخر اللسان مبجموعة من املصطلحات العلمية اجلاهزة أو شبه اجلاهزة 
 تستخدم يف ميادين علمية خمتلفة السيما يف – ومازال بعضها –اليت كانت 

  .ميادين الزراعة، والطب، واجلغرافية، واجليولوجية واحليوان والصيدلة
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قدمية يف اجلذر اللغوي ٍوعلى سبيل التمثيل نستعرض ما رأيناه مصطلحات 
  :)٣٥()حجر(

  :في ميدان الجغرافية والجيولوجية •
َاحلجرة واحلجريه -  َ ََ

ُاألرض الكثرية احلجارة: ِ ُ.  
  :في الزراعة •
ِ املحجر-  ْ َ

  .احلديقة: 
  .ما ميسك املاء من شفة الوادي: ُ احلاجور- 
ُ احلاجر- 

ُاجلدر الذي ميسك املاء بني الديار: ِ ْ َ.  
  : في القانون- 
ُاحلرام: ْجرِ احل-  َ.  
ْ احلجر-  ُّاملنع من التصرف باملال. َْاملنع: َ ُ َْ.  
  :في الطب •

ُ املحجر-  َ ْ َ
  .َْما دار بالعني من العظم الذي يف أسفل اجلفن: 

ُ احلنجرة-  َ   .ُْاحللقوم: َْ
ُاحلجر -  ُّما حييط بالظفر من اللحم: ُ ُ.  
  :في الهندسة •

َُ احلجرة-  ْ   .َُْالغرفة: ُ
ُ احلجار-    ).يبىن حول السطح ملنع السقوطما (املانع : َِ
ُ احلجرة-  َ   ).جانباه: حجرتا الطريق(ناحية الطريق : َ
  :في الحيوان •

َ احلجرة-  ْ   .حظرية اإلبل: ُ
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ْ احلجر-    .الفرس األنثى: َ
ُما يـتخذ منها للنسل:  أحجار اخليل-  َُّ.  
  :في العسكرية •

َُ احلجرة-  ْ ِجانب العسكر: ُ َ ْ َ ُ
  ).جمنبة الوحدة العسكرية. (ِ

ِجرتا العسكرُ ح-  ْ َ َ   .جانباه: ْ
  :في علم النفس •

ْ احلجر-  ْالعقل: ِ َ.  
  :في علم االجتماع •

ْ احلجر-  ُاحلفظ والستـر: ِ ِّْ ُ ِْ.  
ُ املحجر-  َ ْ َ

  .ََْاحلوزة. ما حول القرية مما يدخل يف محاها: 
ُّ احلجورة-  ا الصبيان، خيطون خطا مستديرا ويقف فيه : َ ًلعبة يلعب  ًَّ ُّ ُ

َيان معهٌّصيب، وهنالك الصب َ.  
 الكلمات المشتقة من الجذور اللغوية وهي مرشحة لالصطالح وقابلة - ٢

  :له
ا الكلمات اليت ميكن للباحث اللغوي أن يشتقها من اجلذور  ونعين 
ًاللغوية، وهي غالبا أفعال، لتؤدي دالالت اصطالحية، كأن يشتق اللغوي من 

ًفعل اسم آلة أو اسم فاعل أو اسم مفعول أو مصدرا ، يلمح فيها قابلية ٍ
لالصطالح، ولو مل يرد يف املعجم على هذا اللفظ؛ ألن املعاجم مل تذكر 
ًمشتقات كل األفعال، وإمنا ذكرت ما كان مستعمال يف عصرها، واليوم ميكن 
ا مادة  للغوي أن يضيف مشتقات وفق أصول الصرف العريب، ويقدمها على أ
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إذا عرفت الصفة فالفعل يف ((: ليت تقولًوقياسا على القاعدة الصرفية ا. معجمية
  .إذا عرف الفعل فالصفة يف الكف: ، نقول))الكف

السابقة، إذ ميكن أن يضاف إىل ما ذكر ) حجر(ًولنضرب مثال من مادة 
  :من املصطلحات القدمية ما يلي

ُالحجر واالحتجار • ِ ْ ُ ْ متنعها من غريك، ) عالمة(أن تضرب حول األرض : َ
ُمل يذكر املصدر يف اللسان، ولكنه ذكر . ه العالمة من األحجارًوغالبا ما تكون هذ

ا إذا ضربت عليها : يقال((: والذي جاء يف اللسان. الفعل َحجرت األرض واحتجر ُ ْ َْ ََْ َ ُ َ
ًليس املقصود باملصطلح هنا محاية األرض بسور حصرا، وإمنا . ))ًمنارا متنعها من غريك

َّتعليم األرض اليت ليس هلا مالك حمد واالحتجار كان من . د، بغية إصالحها وإحيائهاُ
ِاحملتجر: (وميكن أن يشتق منها... طرق حيازة األرض ذا العمل، ): َْ ملن يقوم 

ََُاملحتجرة(و َْ ُ
َلألرض اليت تـعلم لتحيي وتستصلح):  ُ َّ ُ.  

ُالتحجير ْ أن يصري حول . ٍّاستدارة القمر خبط دقيق من غري أن يغلظ: َّ
ُحجر القمر((:  والذي جاء في اللسان.لغيمٌالقمر دارة يف ا َّ ٍّاستدار خبط : َ

  .))دقيق من غري أن يغلظ
َاالستحجار ْ ِ َحتول الطني إىل حجر: ْ َ ُّ َاالستحجار(مل يذكر اللسان لفظة .َ ْ ِ ْ (
َاستحجر الطني((: بعينها، ولكنه ذكر ْ َ فاشتققنا منه املصدر . ))ًصار حجرا: ْ

وميكن عند احلاجة أن . ًلوجيا أو صناعياًلرتشيحه مصطلحا جيو) استحجار(
ُاملستحجر(نشتق 

ِ ْ َ ْ ُ
ذا العمل)  َاملستججر(كما ميكن أن نشتق منه . ملن يقوم  ْ َ ْ ُ

 (
َاملستحلب: (للمادة الطينية اليت حتولت إىل مادة صلبة حجرية، كما يقال ْ َ ْ ُ

للمادة ) 
  .اليت حتولت إىل ما يشبه احلليب

ُّالتحجر • َ   .دُّ التضييق والتشد:َّ
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لقد (( :صحيح أن اللسان مل يورد هذا املصدر، ولكنه أورد عبارة احلديث
َجتجرت واسعا، أي ضيـقت ما وسعه اهللا َّ َ ْ َّ ََّ ً ْ ََ((

 إن –فال تثريب على اللغوي . )٣٦(
 يف اشتقاق املصدر من الفعل وحتويله إىل مصطلح ميكن –دعته الضرورة 

  .لقانوناستعماله يف حقل االجتماع أو السياسة أو ا
  :إشكاليات التعريف والداللة في اللسان ومعالجتها) ٢

ًإن استخراج الكلمات املصطلحية من املعجم ليس عمال تصنيفيا آليا حبتا  ً ً ً - 
ً بل إن له جانبا حبثيا إبداعيا، يتمثل يف معاجلة أ- كما قد يتبادر إىل الذهن  ً ر موً

  :هيو، عيفهوتضا العمل هذا يف إطار مواجهتها يتعني وإشكاالت
ًفسرت كثريا من األلفاظ املشهورة (( يلحظ أن املعاجم اللغوية -١ َّ

ًتفسريا بعيدا عن الدقة أو التفسري العلمي احلديث، ففي لسان العرب مثال َّ ً ً :
ُالطيـر ٌاسم جلماعة ما يطري، وهذا التعريف ينطبق على النسر والنَّحل على ما : َّْ

))بينهما من تباعد
رة اليت هي اليوم اسم حليوان من املفصليات له واحلش((.. )٣٧(

رأس وصدر وبطن وستة قوائم، هي يف معامجنا الدواب الصغار، فالقنفذ 
))عندهم حشرة، والفأر حشرة

)٣٨(.  
ومع ذلك فهذا ال يعيب املعاجم اللغوية مادام املختصون العلميون مل 

نها مصطلح  على مصطلحات معروفة مشهورة، وم– بعد –يستطيعوا االتفاق 
 مؤمتر دويل يف إسبانيا حضره حنو مئة عامل ٢٣/٨/١٩٩٩، إذ عقد يف )احلشرة(

فإذا اقتضى تعريف احلشرة حشد مثل هذا العدد . لالتفاق على تعريف احلشرة
من اخلرباء، فهل من اإلنصاف أن نطلب إىل ابن منظور أن يقوم بأعباء ذلك 

ن العرب، ألن ذلك املعجم ذلك ال يعيب لسا: احلشد من املختصني؟ نقول
ًكتاب لغوي أوال، وهو قد عرب عن مفهوم املصطلحات يف عصره، وليس 
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إن مفهوم املصطلح ال يثبت على . ًمطلوبا منه أن يعرب عن مفهومها يف عصرنا
  .حال واحد على مر العصور

ًولكي ال نبعد كثريا، نذكر بأن مؤمترا عقد أخريا يف العام  ً  يف )٢٠٠٠(ً
، ضم عشرات االختصاصيني، ومل ميكنوا من االتفاق )العوملة (حول) ديب(

  ).العوملة(على مفهوم واحد ملصطلح 
إن اللفظة الرتاثية مادة أولية طيعة قابلة للتشكل مبا يليب حاجات 
االصطالح، ولكن بعد شحنها مبفهوم علمي معاصر، وتلك هي مهمة 

يم والدالالت اجلديدة هو وشحن األلفاظ القدمية باملفاه. املختصني العلميني
  .ما يسمى بإحياء األلفاظ أو املصطلحات القدمية

ًنعم، قد جند مصطلحات قدمية تعرب متاما عما نريده، ولكن أغلب 
. األلفاظ الرتاثية البد من إحيائها حبقنها مبفهوم جديد حنن حباجة للتعبري عنه

ًولنأخذ مصطلحا شائعا جدا أليامنا وهو  ً ا األصلية القدمية هي إن د). البيئة(ً الال
يئته(( ))املنـزل، حالة النـزول واإلقامة، النـزول يف املكان و

وقد وردت هذه . )٣٩(
ولكن العلماء ). املنـزل(، وكلها مبعىن )املباءة والباءة: (اللفظة مع مرادفني هلا مها

صصوها دون مرادفيها، وخ) البيئة(العرب املعاصرين أحيوا هذه اللفظة الرتاثية 
، وشاع هذا املصطلح لسهولته وأصالته، وال )écologie(مبفهوم املصطلح األجنيب 

) تيار(ومثله اللفظة الرتاثية . يكاد مير يوم دون أن يرتدد ما ال حيصى من املرات
واليت أحييت وشحنت مبفهومات علمية معاصرة . )٤٠()املوج(اليت معناها األصلي 

ًجعلتها مصطلحا حديثا شاع يف   ...الكهرباء والبحار والسياسة واملناخ:  علومً
 مصطلحات جاهزة –ً غالبا –ولكن إذا كان لسان العرب ال يقدم 

لالستعمال املعاصر، فإن مما ال ينكر أن فيه كلمات تراثية ميكن استعماهلا 
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. اآلن، وحبالتها احلاضرة، وتستبدل مبصطلحات مركبة أو غري دقيقة أو مقرتضة
  :الوعلى سبيل املث

): صدرية واقية من الرصاص(أو ) سرتة واقية من الرصاص: ( يقال- 
َصدرة من احلديد: َََِّّالزردية((: وميكن أن تقابل بكلمة تراثية واحدة هي ْ ُ((

)٤١(.  
َّوميكن مقابلة هذا املصطلح املركب ). اإلضراب عن الطعام( يقال - 

ُّالتجوع: (بالكلمة الرتاثية َ ))َّتعمد اجلوع: َعَّجتو: ؛ جاء يف اللسان)َّ
)٤٢(.  

وميكن أن يقابل هذا ): ساتر ضد الطوفان أو السيل: ( يقال-
ما : احلاجور((: ؛ جاء يف اللسان)احلاجور: (َّاملصطلح املركب بالكلمة الرتاثية

َميسك املاء من شفة الوادي ُ ُْ((
)٤٣(.  

ًاما ولعل ما يقابله مت) ghetto(ًتعريبا للمصطلح األجنيب ) غيتو: ( يقال- 
ِمعزل(الكلمة الرتاثية  ْ   .الذي يكاد يفصح عن املفهوم املعاصر املطلوب) َ

ِّكلمات شرحت أو فسرت ) اللسان(َّ مما ال شك فيه أن يف -٢ ُ ُ
َمبفهومات تناقض احلقائق العلمية األولية واملتعالمة، ومن واجب اللغوي هنا  َ ُ

جها من دائرة إسقاط تلك الكلمات من دائرة الكلمات املصطلحية وإخرا
  :مثال ذلك. االهتمام
َعرق ينبض من احليوان ال دم فيه: َالوريد(( - ٌ ِْ((

)٤٤(.  
ُاحلبليل(( -

ُدويبة ميوت، فإذا أصابه املطر عاش: َُِ ُ ٌَّ((
)٤٥(.  

ُالتـفة(( - َ ُوهو سبع ال يـقتات التنب إمنا يقتات اللحم: ُّ ْ َ ٌ ُ َ((
مما يوحي . )٤٦(

  !.ًأن مثة سباعا تقتات التنب
 الحظنا أن يف اللسان مصطلحات متعددة الداللة يف احلقل -٣

ًالواحد، كما ال خيلو أحيانا من مصطلحات متباعدة الداللة ففي حالة 
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املصطلحات غري الدقيقة نرى إثبات مجيع دالالت الكلمة املصطلحية، وترك 
مثال . ترجيح الكلمة األدق واألسلم، ألصحاب االختصاص من العلميني

ْاجلحل(سان أورد لكلمة ذلك أن الل : مثاين دالالت، منها يف حقل احليوان) َ
ُاحلرباء، يـعسوب النَّحل، الضب، اجلعل(( َُ َّ َّ ِ ْ ْ ِْ...((

)٤٧(.  
أما يف حالة الكلمات ذات الدالالت املتباعدة، فإننا نرى إثبات الداللة 

ْالبكر(ومثال ذلك كلمة . الشائعة بني املعاصرين دون غريها  العذراء، هي((: ، قال)ِ
ًوهي املرأة اليت ولدت بطنا واحدا ً((

، ومن الطبيعي هنا أن نثبت الداللة األوىل )٤٨(
ا شائعة ومعروفة يف عصرنا)العذراء(وهي    .، أل

َاحلشرة(كذلك كلمة  :  وقال))هي واحدة صغار دواب األرض((: ؛ قال)َ
ِّهي ما أكل من بقل األرض كالدعاع والفث(( َ ِ َ ُّ ُِ ْ َ

ِ((
َّي إنه عدها يف املرة أ. )٤٩(

ًاألوىل حيوانا، ويف الثانية نباتا، واألحرى إثبات الداللة األوىل ً.  
ْاجلحش(وكذا كلمة  ََولد احلمار، ولد الفرس، ولد الظبية، (، ورد أنه )َ ُ ََ
ّولد اإلنسان الصيب ومن البديهي أن نثبت الداللة األوىل، ألن ألوالد . )٥٠()َّ

ابقية احليوانات أمساء خاص   .ة 
َّ كما الحظنا أن يف اللسان كلمات فسرت بدالالت غري حمددة أو -٤ ِّ

  : إمهاهلا، مثال ذلك– واحلالة هذه –شديدة العمومية، فيجب 
  .)٥١(!!هو زنة ثالث مئة أو أربع مئة أو ست مئة أو ألف رطل: ُالبهار •
ُالبلنصاة • َ ٌبـقلة ويقال: َِ ْ   .)٥٢(!!ٌطائر: َ
ُّاألبد •   .)٥٣(!!َْاخللقالرجل العظيم : َ
وقد .  ومن الواضح أن مثة دالالت جمازية لكثري من الكلمات- ٥

ازية للكلمة إذا كانت مما يوقع يف لبس َاحلجل(حنو . َْاستبعدنا الداللة ا صغار : َ



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٧٣٢  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

))استعار احلجل فجعلها صغار اإلبل: قال ابن السكيت(() اإلبل
 وأثبتنا ،)٥٤(

  .الطيوراليعاقيب من : الداللة األصلية وهي
  : على أنواع العلوم يف لسان العرباملصطلحية الكلمات توزيع -٣

نرى تصنيف الكلمات املصطلحية يف لسان العرب يف أبواب تندرج 
  :حتتها العلوم املعاصرة، وهي

جسم اإلنسان، األمراض، طرق العالج، : ويضم مفردات: الطب •
  .التشريح

  .كبات غذائية عالجيةويضم أمساء األدوية من أعشاب أو مر: الصيدلة •
  .ويضم أمساء النبات وصفاته، وطرق الزراعة وأدوات الزراعة: الزراعة •
ا، : الحيوان • ويضم أمساء احليوانات، أمساء أعضائها، صفا

  .أمراضها، طرق عالجها، تربيتها
ويضم مفردات استخدمت أو قد تستخدم يف الرياضيات : العلوم •

  .لوم الطبيعيةوالفيزياء والكيمياء واألحياء، والع
  .ويضم مفردات العمارة والبناء والطرق واجلسور: الهندسة •
ويضم أسماء السالح وصفاته، طرق التدريب، : العسكرية •

 .أساليب الحرب
ويضم مفردات األحوال الشخصية : اإلدارة والقانون والسياسة •

 .والقضاء والتنظيم اإلداري
  .ت التجارية ووثائقهاويضم مفردات املال، التجارة، املعامال: االقتصاد •
ويضم أمساء التضاريس، املناخ، طبقات : الجغرافية والجيولوجية •

  .األرض، الظواهر البيئية
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ويضم أمساء اآلالت، طريقة الصناعة، أمساء : الصناعة والتقانة •
  .املنتجات الصناعية

  .الطباع، الغرائز، األخالق، اإلدراك: ويضم مفردات: النفس •
  .ت املسكن املأكل، العادات والتقاليد واأللعابويضم مفردا: االجتماع •
ويضم مفردات علم الكالم، املذاهب الفكرية والدينية : الفلسفة •

  .غري اإلسالمية
  .ويضم مفردات الرياضة البدنية، املوسيقى، الرسم، النحت: الفنون •
  .ويضم مفردات النجوم، الربوج، املواقيت: الفلك •
  .ق التعليم والتحفيظ والتنشئة ويضم مفردات طر:التربية والتعليم •

ُّولكن مثة مالحظات حول التصنيف جيب التنبه إليها عند إعداد هذه 
  :الكلمات املصطلحية أو اإلفادة منها

 إن هذا التصنيف مبدئي، والبد من عرض العمل على خمتص علمي - أ
مشهود له لينظر يف صواب التصنيف، فقد يرى تغيري تصنيف كلمة إىل باب آخر، 

  . جعلها مشرتكة بني بابني، كأن تصنَّف يف بايب العلوم والصناعةأو
ً كثريا ما تواجه الباحث كلمة حتتمل بابني، ويف هذه احلالة جيب تصنيفها - ب

ًيف كال الباـبني، مثال   .تصنَّف يف بايب العلوم والصناعة). االستحجار(كلمة : َْ
ا ذات دالالت  متعددة بل قد تصنف الكلمة يف عدة أبواب، أل

  :أصلية أو مكتسبة، ومثال ذلك
ُّ احلد- ُّ احلد-  . طرف السكني: َ   .شحذ احلديدة حبجر: َ

  .وتصنفان يف باب الصناعة
ُّ احلد- ُّالكف والصرف عن الشيء من اخلري والشر: َ ُّاحلد. َ ُالغضب: َ َ.  
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  .وتصنفان يف باب النفس
ُّ احلد- ُّ احلد- . إنفاذ العقوبة على اجلاين: َ ُبة اليت جعلت ملن العقو: َ

  .ويصنفان يف باب اإلدارة والقانون. ارتكب ما ينهى عنه
ُّ احلد-   .وتصنف يف باب الطب. تدقيق النظر والتحديق: َ
 قد تواجه الباحث كلمات ال يتبني فيها الوجه أو الداللة بدقة كأن -ج

َحزأ((ويف هذه احلالة يفضل إمهاهلا حنو . تكون العبارة قاصرة عن البيان ُ السراب َ َّ
ًالشخص حزءا ْ َ َ َ َرفـعه: َّ َ((

)٥٥(.  
ًكما قد تواجهه كلمات ذات داللة بعيدة جدا عن الداللة العامة جلذورها، 

ا قد إمهاهلاويفضل كذلك  ام يف اللبس توقع، أل ُالتبذير((: ؛ مثال ذلكواإل َّ :
ُالتجريب َبذرتلو ... َّ ْ َلوجدتهً فالنا ََّ ْ ))َََّْجربـتهأي لو . ًرجال َ

)٥٦(.  
  .والالفت للنظر أن معظم هذه الدالالت منقولة أو مسموعة عن آحاد

 مما يربك الباحث يف املعاجم اللغوية ظاهرة األضداد يف العربية، -د
ا اللغويون القدامى وصنَّفوا فيها، وعللوها بعوامل هلجية  َّوهي ظاهرة أقر 

  :كما يف كلمات مثل. وغريها
ٍّ من خري إىل شر، أو من شر إىل خرياملائل((وهو : َِ احلنيف- ٍّ((

)٥٧(.  
))وهو من األضداد((وتعين األبيض واألسود : َْ اجلون-

)٥٨(.  
ْ اللحن-    .)٥٩(وتعين اخلطأ يف اإلعراب، وتعين الفطنة واإلفصاح يف الكالم: َّ

َّوالذي نراه يف مثل هذه احلالة أن تثبت أمام الكلمة املصطلحية الداللة 
هو املائل إىل اخلري، ويكون ) احلنيف( وعلى ذلك يكون ً.األكثر شيوعا

ًهو الغلط يف اإلعراب، ألن هاتني الداللتني مها األكثر شيوعا يف ) اللحن(
  .الشواهد والنقول
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مل من  ًأما إذا مل تتبني الداللة األكثر شيوعا للكلمة، فنرى أن  َّ
الشواهد على ، ف)َاجلون(التصنيف يف الكلمات املصطلحية، كما يف كلمة 

، ذلك أن )البياض(، يف وزن الشواهد على داللتها على )السواد(داللتها على 
  .َّدقة الداللة من أهم شروط املصطلح وخصائصه

  : نسبة توزيع الكلمات المصطلحية على األبواب العلمية- ٤
من الطبيعي أال تكون كمية الكلمات متساوية أو متقاربة يف هذه 

 للمعطيات الثقافية واحلضارية للعصر الذي –ً طبعا –األبواب، وذلك يعود 
َواملعاجم اليت أخذ عنها) لسان العرب(ُصنف فيه  َ.  

ُّوملعرفة النسبة العامة لتوزع الكلمات املصطلحية على أبواب العلوم، 
ُّكلمة مصطلحية، فكان توزعها كما ) ٧٦٥(ُأخذت عينة عشوائية ضمت 

  :ًيلي، مرتبة نزوال
  .من جمموع املصطلحات ٪٢٠.٥ كلمة، وتعادل ١٥٧: االجتماع •
  .منها ٪١٤ كلمة، وتعادل ١٠٨: الطب والصيدلة •
  .منها ٪١٣.٢ كلمة، وتعادل ١٠١: الصناعة والحرف •
  .منها٪ ٩.٨ كلمة، وتعادل ٧٥: الحيوان •
  .منها ٪ ٧.٩ كلمة، وتعادل ٦١: الجغرافية والجيولوجية •
  .منها٪ ٧.٧ كلمة، وتعادل ٥٩: العلوم •
  .منها ٪٧.٤ كلمة، وتعادل ٥٧: الزراعة •
  .منها٪ ٧ كلمة، وتعادل ٥٤: اإلدارة والقانون •
  .منها٪ ٦.٢ كلمة، وتعادل ٤٨: النفس •
  .منها ٪١.٥ كلمة، وتعادل ١٢: العسكرية •
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  .منها ٪١.٤ كلمة، وتعادل ١١: الهندسة •
  .منها٪ ١.٤ كلمة، وتعادل ١١: الفنون •
 .منها٪٠.٦ كلمات، وتعادل ٥ :الفلك •
 .منها ٪٠.٥ كلمات، وتعادل ٤: الفلسفة •
  .منها٪ ٠.١٣ كلمة، وتعادل ١: االقتصاد •
  .منها ٪٠.١٣ كلمة وتعادل ١: التربية والتعليم •

وتبدو هذه النسبة موضوعية إىل حد كبري، ذلك أن حاجة اإلنسان إىل 
التواصل االجتماعي ومفرداته تأيت يف املقام األول من حاجاته، تليها حاجته 

ى وجوده وصحته بالتداوي، مث حاجته إىل احلرف والصناعة إىل احملافظة عل
ًمبعناها القدمي طبعا كتحويل اللنب إىل مشتقاته وصناعة آالت الطعام (

كما أن شرحية كبرية من العرب كانت تشتغل بالزراعة والفالحة مما ). واالرتفاق
  .يفسر كثرة الكلمات املصطلحية اليت تدخل يف باب الزراعة

، ولكن جيب .٪٧.٧هي ) العلوم(نظر أن نسبة كلمات وقد يلفت ال
التنبه هنا على أن هذه الكلمات مل تستعمل مصطلحات للعلوم يف القدمي، 

كما أننا منيل . ولكن الباحث املعاصر يرى إمكان اإلفادة منها يف حقل العلوم
ردة احلسية للكلمة أقرب إىل الداللة العلمية، ك ما إىل عد الداللة األصلية ا

  :يف كلمات مثل
  .القشر والفرك:  احلت-
  .التناثر:  التحات-
  .الشد:  احلبك-

  .إذ سلكناها يف باب العلوم، ألن الظواهر اليت تدل عليها هي ظواهر فيزيائية
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 –أما كثرة املصطلحات اجلغرافية والفيزيائية فيفسرها حاجة اإلنسان 
  .التضاريس إىل تعريف معامل األرضني والطرق و–والبدوي خاصة 
  :خاتمة

  :نعتقد أن هذا البحث أدى بنا إىل النتائج اآلتية
ا اللغوية جذورا -١ ً حتمية العودة إىل املعاجم اللغوية وتقصي ماد

  .وكلمات، لإلفادة منها يف وضع املصطلحات احلديثة
َُِّ حتقق املصطلحات اللغوية الرتاثية خاصية األصالة، إضافة إىل درجة -٢

  .قة والسهولة والتوحيدعالية من الد
 ال ميكن اإلفادة من املعاجم اللغوية إفادة مقبولة ما مل ختضع -٣

ا اللغوية والداللية للتهذيب والصقل وحسن التوليد، والتصنيف حبسب  ماد
  .العلوم العصرية

 إن مهمة الباحث اللغوي تقف عند حدود درس املعاجم اللغوية، -٤
يت تعد مشاريع مصطلحات يعرضها على واستخراج الكلمات املصطلحية ال

  .املختصني العلميني
 إن تقدير قيمة الكلمة الرتاثية وأهليتها لدخول حقل االصطالح -٥

  .ِّالعلمي، هو يف النهاية من عمل املختصني العلميني وحقهم
وغريه من ) لسان العرب( إن استخراج الكلمات املصطلحية من -٦

ملية للنداءات والدعوات املتكررة اليت أطلقها املعاجم اللغوية ميثل استجابة ع
م جلرد كتب الرتاث العلمي واللغوي واستخراج ما فيها من مادة  العلماء وهيئا
ًلغوية قابلة لالصطالح، تطلعا إىل لغة علمية عربية هي من أهم وسائلنا 

ا يف جمتمعنا العريب   .لتعريب العلوم وتوطينها واستنبا
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  :التوثيق
  .١٩٠ - ١٨٨: ١/ ٤٩ جملة جممع اللغة العربية بدمشق مج –لتعريب الثاين  مؤمتر ا- ١
 – ندوة توحيد منهجيات وضع املصطلحات العلمية اجلديدة –نسيب النشاوي .  د- ٢

  .٨٨٩ – ٨٨٧: ٤/ ٥٦جملة جممع اللغة العربية بدمشق مج 
  .٩٣:  املصطلحات العلمية يف اللغة العربية–مصطفى الشهايب .  أ- ٣
  .٦٨:  املباحث اللغوية يف العراق– مصطفى جواد . د- ٤
  . ندوة املسؤولني عن تعريب التعليم العايل بدمشق–عبد اللطيف عبيد .  د- ٥

  .٢١٤: املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر
  ).َحرب، حبس، حقل، حقن، حدج، ثول، حبش، حبض: ( لسان العرب، وعلى التوايل- ٦
  .٢٩١:  معجم العلوم البحرية–عربية للعلوم البحرية  األكادميية ال- ٧
مع – جممع القاهرة - ٨  ٧٩ - ٦٣:  اجلزء الثامن– جمموعة املصطلحات اليت أقرها ا

  ).الصمام، احلزمة، الشبكة(
 جملة اللسان – تطوير منهجية وضع املصطلح العريب –أمحد شفيق اخلطيب .  د- ٩

  .١٥٥: ٤العريب، ع 
  .٣٩: ٢ مقدمة ط– معجم العلوم الطبية والطبيعية –حممد شرف .  د-١٠
مع – جممع القاهرة - ١١   .٧٩ - ٦٣:  اجلزء الثامن– جمموعة املصطلحات اليت أقرها ا
مع العراقي - ١٢ مع العراقي– مصطلحات هندسة إسالة املياه – ا   .٢٢٨: ١٥ ع ، جملة ا
 مطبعة اجلامعة السورية – معجم مصطلحات علمية –صالح الدين الكواكيب .  د- ١٣

  ).١٩٤٢ - ١٣٦١( دمشق - ٢ط
 معجم مصطلحات –حيىي مصطفى العجماوي وحسن حممود إمساعيل .  د-١٤

  .حرف السني: التكنولوجية الكيميائية
مع العراقي- ١٥ مع العراقي ع – يةمصطلحات يف السكك احلديد– ا   .٣٤٩: ٩ جملة ا
  .٣٩: ٤ ع – جملة جممع القاهرة – جممع القاهرة -١٦
  .٥١:  مصطلحات علمية–صالح الدين الكواكيب .  د- ١٧
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  .٩٣:  املصطلحات العلمية يف اللغة العربية–مصطفى الشهايب .  أ-١٨
:  تاريخ الرتمجة واحلركة الثقافية يف مصر يف عهد حممد علي– مجال الدين الشيال -١٩

١٩٣ - ١٩٢.  
  . دمشق–معجم الرياضيات املعاصرة  –صالح أمحد وموفق دعبول وإهلام احلمصي .  د- ٢٠
  . تونس– معجم املصطلحات األدبية – إبراهيم فتحي -٢١
  .توق/  لسان العرب-٢٢
  .أرن/  لسان العرب-٢٣
  .، حسقلحسفل/  لسان العرب-٢٤
 – جملة اللسان العريب – ورقة مشروع الذخرية اللغوية –عبد الرمحن احلاج صاحل .  د-٢٥

  .١٠٤: ٤٧ع 
 املركز – ندوة املسؤولني عن تعريب التعليم العايل بدمشق –للطيف عبيد عبد ا.  د-٢٦

  .٢١٥ -٢١٤: العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر بدمشق
  .٣٤:  معجم العلوم الطبية والطبيعية–حممد شرف .  د- ٢٧
  ٥٥٣ - ٥٥١: ٤/١٢ج م جملة جممع دمشق – اللغة العربية العلمية –حممد مجيل اخلاين .  د- ٢٨
  .١٤ - ١٣:  املنهجية اجلديدة لوضع املصطلحات–أمحد األخضر غزال .  أ-٢٩
  .٨٦٧: ٤/ ٥٦ جملة جممع دمشق مج – نظرة يف املعجم اهلندسي املوحد –وجيه السمان .  أ- ٣٠
  .١٩٩٩ - ١٧ جملة التعريب ع – خماطر االقرتاض اللغوي –ممدوح خسارة .  د-٣١
  .١١٣: ل التعريب التهذيب يف أصو–أمحد عيسى .  د- ٣٢
 املركز – ندوة املسؤولني عن تعريب التعليم العايل بدمشق –عبد اللطيف عبيد .  د-٣٣

  .٢٠٨ -٢٠٧: العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر بدمشق
  .الفهارس:  طبعة دار املعارف- لسان العرب:  ينظر-٣٤
  .حجر/  لسان العرب -٣٥
  .حجر/  لسان العرب -٣٦
  .٣٥:  املصطلحات العلمية يف اللغة العربية–ى الشهايب مصطف.  أ-٣٧
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 املوسم الثقايف – املصطلحات العلمية ونظرية الضرورة - حممد هيثم اخلياط .  د-٣٨
  .٣٤: األردين السابع

  .بوأ/  لسان العرب -٣٩
  .تري/  لسان العرب -٤٠
، وإمنا »ردز« مادة –يف اللسان » الزردية«مل ترد كلمة  [.زرد/  لسان العرب -٤١

لة/ »جول« و»درع«ًجاءت عرضا يف اللسان، يف ماديت    ].ا
  .جوع/ لسان العرب -٤٢
  .حجر/  لسان العرب -٤٣
، ولكن »ورد« مادة –وأطال يف شرحه » الوريد«ذكر اللسان . [ورد/  لسان العرب - ٤٤
لة/ »حبل« مادة –لتعريف الذي أورده الباحث الفاضل قد جاء يف اللسان ا   ].ا
  .حبل/  لسان العرب -٤٥
  .تفا/  لسان العرب -٤٦
  .لحج/  لسان العرب -٤٧
  .بكر/  لسان العرب -٤٨
  .حشر/  لسان العرب -٤٩
  .جحش/  لسان العرب -٥٠
  .ر/  لسان العرب -٥١
  .بلص/  لسان العرب -٥٢
  .بدد/  لسان العرب -٥٣
  .حجل/  لسان العرب -٥٤
  .حزأ/  لسان العرب -٥٥
  .بذر/ ب  لسان العر-٥٦
  .حنف/  لسان العرب -٥٧
  .جون/  لسان العرب -٥٨
َحلن/  لسان العرب -٥٩ َ.  



  

٧٤١  

  معاجم األبنية في العربية
  ً للفارابي نموذجا))ديوان األدب((

  محمد علي الزركان. د
َّظهرت اجتاهات كثرية يف تنظيم املعجم العريب منذ ألف اخلليل بن أمحد 

وعلى الرغم من كثرة ما كتب حول املعجمات .  حىت اليوم))العني((معجمه 
قلة ما كتب عنه وضحالته، ، فقد ظل نوع منها يشكو من )١(العربية وتارخيها

وهو ذلك النوع الذي رتبت كلماته حبسب األبنية أو األوزان، وهو ما أطلق 
  ).معاجم األبنية(عليه اسم 

وقد بدأ التفكري يف أبنية اللغة يف صورة حصر ألشكاهلا والتمثيل لكل 
، وقد مت ذلك على أيدي النحاة، وكان سيبويه أول من ذكرها وأوىف )٢(منها

ً أبوابا مجع فيها ما عرفه من أبنية اللغة ))كتابه((رها فقد أفرد هلا يف من سط
ًالعربية، وقسمها تقسيما كميا مع فصل أبنية األمساء عن أبنية األفعال، وقد  ً

ً بناء بني ثالثي جمرد ومزيد، ورباعي جمرد ومزيد، ومخاسي ٣٠٨ذكر لألمساء 
جمرد ومزيد، ورباعي جمرد  بناء بني ثالثي ٣٤جمرد ومزيد، وذكر لألفعال 

  .)٣(ومزيد
مث تال ذلك ختصيص حبوث لألبنية يف الكتب اللغوية، وهذه مل تتسم 
بطابع خاص، فمنها ما اهتم بذكر ألفاظ البناء واملشتبه فيها، ومنها ما تعلق 

  .باألبنية اليت يتعدد ضبطها، ومنها ما اختص باألبنية النادرة

                                                            
للـــدكتور ) املعجـــم العـــريب(للـــدكتور عبـــد اهللا درويـــش، و) املعـــاجم العربيـــة: (ًانظـــر مـــثال) ١(

  .لألستاذ أمحد عبد الغفور العطار) مقدمة الصحاح(ّحسني نصار، و
  . البن القطاع)أبنية األمساء() ٢(
  ).٣٤٠ ،٣٣٣، ٣٣٠، ٣١٥/ ٢:(لسيبويه) الكتاب( انظر )٣(
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إصالح (أليب عبيد، و) لغريب املصنفا: (وأهم ما ألف يف هذا االجتاه
لكراع النمل، ) املنتخب(البن قتيبة، و) أدب الكاتب(البن السكيت، و) املنطق

ا األخرية) اجلمهرة(و   .البن دريد يف أبوا
  :وقد صاحب هذه البحوث أو تالها اجتاه معجمي أخذ شكلني

 أبنية معينة  وجه عنايته ألبنية األفعال وحدها، سواء اهتم ببناء أو:أحدهما
ا مجيعا وهو ما اختري له اسم    ).معاجم األفعال(ًمنها، أو اهتم 

 فقد لبس ثوب املعجم الكامل الذي يهتم بذكر أبنية األمساء :وثانيها
املعاجم (ًواألفعال مجيعا، وحياول حصر الكلمات املتعلقة بكل بناء، وهو ما مسي 

  .)٤()الكاملة
  :معاجم األفعال

من املعاجم يف فرتة مبكرة ال تتجاوز القرن الثاين اهلجري، بدأ هذا النوع 
) أفعل(و) فعل: (ًوقد بدأ أوال بشكل عناية بصيغتني اثنتني من صيغ األفعال مها

مث أخذ شكل املعجم الفعلي الكامل الذي يعرض لألفعال مجلة ويذكر حتت كل 
  .بناء ما خيصه من كلمات

  :ومن كتب النوع األول
  . ه٢٥٥أليب حامت، ت ) علتأف(و) فعلت (- ١
  . ه٣١١للزجاج، ت ) أفعلت(و) فعلت (- ٢
  . ه٣٦٧البن القوطية، ت ) الرباعية(و) الثالثية( األفعال - ٣

  :ومن كتب النوع الثاين
  . ه٤٠٠للسرقسطي، ت ) األفعال( كتاب - ١

                                                            
وهــذا النــوع قــد اهــتم . ظهــر شــكل ثالــث لالجتــاه املعجمــي متثــل بالعنايــة بأبنيــة األمســاء) ٤(

املقـــــصور (كمـــــا فعـــــل أبـــــو علـــــي القـــــايل يف كتابـــــه ) املقـــــصور واملمـــــدود: (فقـــــط بأبنيـــــة
  .واع املعاجمولذا كان من الصعب عده من أن) واملمدود
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  . ه٥١٥البن القطاع، ت ) األفعال( كتاب - ٢
  . ه٤٨٦الزوزين، ت ) مصادر (-٣
  . ه٥٤٤لبو جعفر ك، ت ) صادرتاج امل (-٤

  :ومن المعاجم الكاملة
  . ه٣٧٠ أو  ه٣٥٠للفارايب املتوىف عام ) ديوان األدب (-١
  . ه٤٦٦للكاشغري، املتوىف عام ) ديوان لغات الرتك (-٢
  .لنشوان بن سعيد، من رجال القرن السادس اهلجري) مشس العلوم( -٣
  .)٥) ه٥٣٨للزخمشري، املتوىف عام ) مقدمة األدب (-٤

  :معاجم األبنية

مل يبدأ هذا النوع من املعاجم إال يف القرن الرابع اهلجري، والرائد فيه هو عامل 
لغوي مغمور مل يلق من الباحثني العناية الكافية، وهو أبو إبراهيم إسحاق بن 
إبراهيم الفارايب، وتال معجمه معاجم أخرى سارت على نظام األبنية بعضها تأثر 

ًبعد عنه قليال أو كثريا، وبعضها اختلف عنه اختالفا كليابه، وبعضها  ً ً ومل يقف أثر . ً
الفارايب عند املعاجم العربية اخلالصة، بل جتاوزها وأثر يف املعاجم املزدوجة ذات 

للكاشغري كذلك مل يقتصر أثره ) ديوان لغات الرتك(اللغتني كما يتضح يف معجم 
  . معاجم األفعالعلى املعاجم الكاملة، بل جتاوزها إىل

وقد كان القرن الرابع اهلجري هو العصر الذهيب للمعاجم العربية بوجه عام 
) البارع(للصاحب بن عباد و) احمليط(البن دريد و) اجلمهرة(ففيه ظهر معجم 

مل(لألزهري و) ذيب اللغة(للقايل و ) الصحاح(البن فارس و) املقاييس(و) ا
  .)٦(للفارايب)  األدبديوان(ًللجوهري، وفيه أيضا ظهر 

                                                            
  .املعاجم العربية للدكتور عبد اهللا درويش، املقدمة) ٥(
  . ١٧٧ -١٧٦املعجم العريب للدكتور حسني نصار، ) ٦(
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  ))ديوان األدب((

  المقدمة
قدم الفارايب ملعجمه مبقدمة، تناول فيها مسائل عدة، مث أتبعها املادة 
ا حبسب أبنيتها على النحو الذي شرحه يف مقدمته،  اللغوية موزعة على أبوا

  .وذيل معظم أبواب األفعال بأحكام تصريفية
ن القضايا اللغوية والتصريفية كما ًكثريا م) ديوان األدب(عاجلت مقدمة 

  :وأهم ما حوته املقدمة. حتدثت عن منهج املؤلف يف تنظيم املادة اللغوية وترتيبها

  . اإلشادة بقيمة اللغة العربية وذكر فضلها على سائر اللغات-١
ً اإلشارة إىل مؤلفات اللغويني السابقني ونقدها نقدا إمجاليا، وذلك -٢ ً
ًالسلف رمحهم اهللا يف مجع هذا اللسان كتبا كثرية، تفاضلوا وقد ألف ((: يف قوله

فيها وقيدوا منه فيها ما قيدوا، من موجز وغري موجز، ومعتدل بني املذهبني من 
غري أن يأتوا عليه، ومشري فيما صنف خنص به الطبقة العليا، ومقصر فيما 

  .))...مجع، فلم يعد بذلك أن عادهم يف مذهبهم
وقد ((: الكتاب والفخر بتصنيفه وذلك يف قوله اإلدالل بقيمة -٣
ًكتابا عملت فيه عمل من طب ملن حب، مشتمال على تأليف مل .. أنشأت ً

  .))..ًأسبق إليه، وسابقا بتصنيف مل أزاحم عليه
 وتناولت املقدمة بعد ذلك الضابط العام الذي ينتظم كل ما حواه -٤

  :املعجم من مادة لغوية، وأنه مشروط بشروط هي
  .ً أن يكون مستعمال – آ

  . أن يذكره النحارير من علماء أهل األدب يف كتبهم–ب 
  .ً أن يكون واردا يف قرآن أو حديث أو شاهد من كالم العرب–ج 
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  . مث حتدثت املقدمة عن منهج املعجم وما سيذكر وما سيرتك-٥
  : وختلل ذلك بعض البحوث التصريفية املرتبطة بنظام الكتاب مثل-٦
  .م الكالم إىل اسم وفعل وحرف وذكر عالمات كل منها تقسي–آ 

  . احلديث عن أقل األبنية وأقصاها، وعن حروف الزيادة ومواضعها–ب 
 احلديث عن أبنية األمساء جمردها ومزيدها، واستعماالت كل بناء –ج 

  .من حيث االمسية أو الوصفية، واإلفراد أو اجلمع
ة حديثها التفصيلي الدقيق عن وأهم ما يسرتعي االنتباه يف هذه املقدم

ا يف شرح نظامه وخطته، ويرجع ذلك إىل تعدد  منهج الكتاب، وإسها
وتبني ... ًجوانب هذا املنهج وتشعب نواحيه، فضال عما فيه من جدة وابتكار

عن رأيه يف توقيفية اللغة ونسبة وضعها إىل اهللا، وهو رأي نادى به من قدمي 
لك تدلنا على مقدرته الفائقة يف فن الصرف وهي بعد ذ. كثري من اللغويني

  .)٧(واالشتقاق
  :المادة اللغوية ومنهجه في ترتيبها

لقد فخر املؤلف بدقة نظام معجمه ووجود كل كلمة يف مظنتها إذ 
ورتبت كل كلمة فجعلتها أوىل مبوضعها مبا يقدمها أو يعقبها، ليجدها ((: يقول

  .)) غري نص مطية أو آداب نفساملرتاد هلا يف بقعتها بعينها، رابضة من
  :أما هذا املنهج الذي اخرتعه الفارايب وفخر به فتتلخص أسسه فيما يلي

  : وهي على الرتتيب اآليت))ًكتبا((قسم الفارايب كتابه ستة أقسام مساها : ًأوال
  .))ما سلم من حروف املد واللني والتضعيف((:  كتاب السامل وعرفه بقوله–آ 

                                                            
الـدكتور أمحـد خمتـار عمـر واملعـاجم العربيـة، للـدكتور عبـد اهللا / حماضرات يف علـم اللغـة) ٧(

  . املقدمة–درويش وديوان األدب، للفارايب 
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ما كانت العني منه والالم من جنس ((: وعرفه بقوله كتاب املضاعف، - ب
  .))واحد

  .))ما كانت يف أوله واو أو ياء((:  كتاب املثال، وعرفه بقوله- ج
ًما كانت العني منه حرفا من ((:  كتاب ذوات الثالثة وعرفه بقوله–د 

  .))ن حروف املد واللي
ًحرفا من ما كانت الالم منه ((:  كتاب ذوات األربعة وعرفه بقوله-  ه

  .))ن حروف املد واللي
  : كتاب املهموز، وذكر السر يف إفراد املهموز بكتاب فقال–و 

واهلمز كاحلرف السامل يف احتمال احلركات وإمنا جعلت يف حروف ((
ا ا تلني فتلحق    .))االعتالل أل

ًأمساء وأفعاال، وقدم : جعل كل كتاب من هذه الكتب شطرين: ًثانيا ً
  .فعالاألمساء على األ
ففي . قسم كل شطر منها إىل أبواب حبسب التجرد والزيادة: ًثالثا

  :األمساء سار على النحو اآليت
رد  مث ) إصبع ومذهب(مث ما حلقته الزيادة يف أوله ) عنب(الثالثي ا

مث ما ) طابع(مث ما حلقته الزيادة بني الفاء منه والعني ) ّمحص(املثقل احلشو 
  ...مث ما حلقته الزيادة بعد الالم) سحاب(ني منه والالم حلقته الزيادة بني الع

  )..جرذحل(مث اخلماسي وما أحلق به ) ثعلب(مث الرباعي وما أحلق به 
رد : ويف األفعال سار كما يلي مث ما حلقته الزيادة يف ) ثقب(الثالثي ا

بني  مث ما حلقته الزيادة) َّرتب(مث املثقل احلشو ) أترب(أوله من غري ألف وصل 
مث األبواب الثالثة اليت يف أوهلا ألف وصل مما له يف ) جاذب(ن  الفاء منه والعي
 - مث ما حلقته الزيادة يف أوله )  استصعب– انسحب –اجتذب (الثالثي أصل 
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 -  وهي التاء –مث ما حلقته الزيادة يف أوله ) ّتكلم( مع تثقيل احلشو - وهي التاء 
 امحر(مث بابا األلوان وما أشبه ذلك ) جتاذب(مع زيادة بني الفاء منه والعني 

  ).زعفر(مث أبواب الرباعي وما أحلق به أو زيد فيه ) وامحار
 وملا كان كل باب من هذه األبواب قد يشرتك يف عدة أبنية ً:رابعا

رد من األمساء الذي له تسعة أبنية، فقد وضع قاعدة لتقدمي بعض  كالثالثي ا
دأ باملفتوح األول مث أتبعه املضموم مث املكسور، هذه األبنية على بعض، فابت

وقدم ساكن احلشو على املتحرك احلشو، وقدم ياء التأنيث على مهزة التأنيث 
  .وقدم اهلمزة على النون

الذي ) فعل(كان البناء الواحد خيضع لتقسيمات أخرى مثل بناء : ًخامسا
  .بزيادة ياء النسب) فعلي( وبزيادة التاء) فعلة(وفرعني مها ) فعل(قسمه إىل أصل هو 

املهموز الفاء مث : أما كتاب اهلمز فقد قسم أبوابه إىل ثالثة أقسام هي
ًورتب كل قسم من هذه األقسام ناظرا إىل . املهموز العني مث املهموز الالم

  .احلرفني اآلخرين غري احلرف املهموز
 رأى  وملا كانت هناك كلمات كثرية تشرتك يف الوزن الواحد،ً:سادسا

ترتيب األوزان حبسب حرفها األخري مع أوهلا ووسطها، فيبدأ بالكلمات اليت 
إىل آخر حروف اهلجاء، فإذا وجدت كلمات ... أواخرها الباء مث التاء مث الثاء

احتدت أواخرهن كان التقدمي ملا أوله أسبق يف الرتتيب اهلجائي، فإذا وجدت 
 ملا وسطه أسبق يف الرتتيب كلمات احتدت أواخرهن وأوائلهن كان التقدمي

  .اهلجائي
وقد عدل يف ترتيب ألفاظ املعتل الالم أو املهموزها عن اعتبار احلرف 

  .األخري ألنه واحد يف مجيعها، واعترب احلرف الذي قبله مع احلرف األول
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  . التزم يف املزيد جتريده من الزوائد وترتيبه حبسب أصولهً:سابعا
واب وال سيما يف شطر األفعال يذيل الباب  كان يف كثري من األبً:ثامنا

  .بتعقيب يتحدث فيه عن بعض األحكام العامة املتعلقة بالباب
  . يف أبواب املعتل كان يفصل الواوي عن اليائي ويقدم األول منهماً:تاسعا
  : وضع مبادئ أخرى طبقها يف معجمه وأمههاً:عاشرا

  . حتقيق اإلجياز باستبعاد الكلمات القياسية–آ 
 يكتفي بذكر أمساء البلدان واألودية واجلبال واملفاوز ما مل يوجد – ب

ا فيصرح به   .شيء يتعلق 
:  إذا جاء يف معجمه فعل بال مصدر فذلك حيتمل أحد شيئيـن–ج 

إما مصدره قياسي فهو داخل فيما صرح يف مقدمته بإمهاله، وإما أنه مل ينقل 
  .له مصدر عن الثقات

ل بتقدمي أحرى العلل بالقبول وأوالها  كشف عن مواضع العل–د 
  .)٨(بالذكر مع ترك سائر األقاويل فيها

  لماذا اختار الفارابي هذا النظام؟

عاش الفارايب يف املئة الرابعة للهجرة، وأخرج معجمه يف قرن عرف بقرن 
املعاجم ففيه ألف أكرب عدد من املعاجم املشهورة املعتمدة، وفيه أخذ املعجم 

ًوفة لنا، وفيه اجته املعجميون إىل ترتيب األلفاظ ترتيبا هجائيا، الصورة املأل ً
  .وبدؤوا ينصرفون عن الرتتيب اجلاري على حسب املعاين

                                                            
 جملـــة معهـــد املخطوطـــات –) ديـــوان األدب(ي وحتقيـــق مقدمـــة معجمـــه الفـــارايب اللغـــو) ٨(

  .أمحد خمتار عمر. ، د١٩٦١ نوفمرب ٢ ج٧العربية مج 
  



  

  
  الدكتور  حممد علي الزركان – يف العربية معاجم األبنية 

٧٤٩

وحينما قلب الفارايب املسألة على وجوهها ونظر يف معاجم السابقني، 
ًواهتدى إىل موطن الداء فيها، أراد أن يؤلف معجما يفوق معجم السابقني 

 النقص فيها، فألف معجمه على هذا النظام الذي شرحناه، ويتالىف أوجه
ًمعتقدا أنه بلغ اهلدف وأصاب الغرض، واهتدى إىل تأليف مل يسبق إليه، 

  .وسبق بتصنيف مل يزاحم عليه
وإن هذا املنهج املركب الذي اختاره الفارايب كان نتيجة لعوامل عدة 

  :وهذه العوامل هي. اشرتكت يف خلقه وتكوينه
ار ترتيب الكلمات على الرتتيب اهلجائي املعروف، ومل يذهب  اخت-١

ًميال إىل األشهر، لقرب ((يف ذلك مذهب اخلليل بن أمحد ومل يرتب ترتيبه 
  .))متناوله، وسهولة مأخذه على اخلاصة والعامة

ولكن إذا كان الفارايب قد طرح نظام اخلليل لصعوبته وبعد تناوله، 
روف؛ فلماذا رتب ألفاظه على حسب احلرف واختار الرتتيب اهلجائي املع

األخري، ومل يرتبها حبسب حرفها األول؟ والسبب أنه قارن ووازن بني النظامني 
ذلك هو يف ذهنه مث استبعد أحدمها وأخذ اآلخر، فما سر اختياره؟ سبب 

امليل إىل االبتكار وحب السبق وإرادة التفرد مبنهج جديد والرغبة يف التأليف 
  .ري مألوف، وهو مع ذلك ال يعدم فائدة وال خيلو من نفععلى نظام غ
 إن هذا النظام ييسر على الشعراء والكتاب النظم والنثر يف عصر كان قد شاع - ٢

  .فيه السجع وفشت احملسنات البديعية، والتزمت القوايف، مع قلة احملصول اللغوي
 إال يف مهما اختلفت صورة الكلمة(( إن الم الكلمة ثابتة ال تتغري -٣

حاالت قليلة، ومىت حلقها التغيري أو زيد بعدها حرف أو حرفان فإن الكلمة 
 يف ))تنتقل إىل أوزان أخرى وال تعد من الثالثي، بل تصري رباعية أو مخاسية
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حني أن الفاء والعني ال تثبتان يف موضع، فالرتتيب على أوائل احلروف متيهة 
  .للباحث الذي ال يعرف التصريف

ان يف ذهن الفارايب فكرة حققها يف معجمه، وهي فكرة  وقد ك-٤
اجلمع بني نوعني من املادة اللغوية يف مكان واحد، النوع املسموع والنوع 

  .املقيس
أما النوع األول فكان جل معجمه، وأما النوع اآلخر فقد حتدث عنه 

ا كثريا من أبواب كتابه   .ًيف مقدمته ويف الفصول اليت ذيل 
األمساء عن األفعال فشيء ضروري مادام قد رتب كتابه  أما فصله -٥

ًعلى أساس األبنية، ونظمه أبوابا حبسب التجرد والزيادة، فإن حروف الزيادة 
ومواضعها ختتلف يف األمساء عنها يف األفعال، ولكل من األمساء واألفعال 

  .أبنيته وأوزانه
يف  وأما تقسيمه الكلمات من حيث الصحة واالعتالل والتضع-٦

وهو ما حرص الفارايب ... واهلمز، فقد أراد منه إبراز خصائص كل نوع منها
  .على احلديث عنه واإلفاضة فيه

 والكتاب بعد هذا يوافق روح العصر ويعكس طابعه يف البحث -٧
وطريقة الدرس، ففي ذلك العصر كانوا قد فرغوا من مجع اللغة وحصرها، 

ضوابط التقصي لتسهل اإلحاطة وتوجه مههم إىل اإلحصاء والتتبع ووضع 
  .وميكن التحدي حني املناظرة

كما أن انتهاء عصر االستشهاد جعل العلماء يبحثون عن ميدان 
ولذلك جند البحث . جديد يزاولون فيه نشاطهم غري ميدان االستقراء والتقييد

اللغوي ينصرف إىل االنتقال باملادة اللغوية املسجلة، وحياول أن خيرج منها 
ً طريفة أو بتنظيمها تنظيما جديدا، ولذا ظهر يف هذا العصر فنون ببحوث ً

  .لغوية جديدة
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كما كان لشيوع السجع واحملسنات البديعية يف ذلك العصر وحاجة 
األدباء واملتكلمني إىل الكلمات املتحدة احلرف األخري أو اليت على وزن 

  .)٩(لرتتيبخاص أو من نوع معني كان لذلك أثره يف ترتيب الكلمات هذا ا
  :التذييالت

ًأتبع الفارايب كثريا من أبواب األفعال بفصول تذييلية تناول فيها 
بالتفصيل أنواع املشتقات، وتعرض لكثري من األحكام التصريفية العامة، وكان 
غرضه من ذلك اجلمع بني املادة اللغوية املسموعة واألخرى املقيسة، وبذلك 

ظ اللغة، ما ال ضابط له بالنص عليه، يضم معجمه أكرب قدر ممكن من ألفا
  .وما له ضابط بذكر قاعدته وكيفية اشتقاقه

  :وكان تركيزه يف هذه التذييالت على أمور
  . بيان املصادر من كل باب-١
  . بيان النعوت من كل باب-٢
  . كيفية أخذ اسم الزمان واملكان واملصدر امليمي-٣
  .ب كيفية أخذ فعل األمر وضبط ألفه يف كل با-٤
) فعل(قد يأيت مبعىن ) أفعل( معاين صيغ الزوائد، كقوله يف باب -٥

  .مثل قولك سعده اهللا وأسعده
  .)١٠( أحكام ختص بعض األبواب دون بعض-٦

  :أهم ما خنرج به من هذه التذييالت: التعقيب
                                                            

 ومقدمـــة دســـتور اللغـــة، أليب عبـــد اهللا احلـــسني بـــن ١٢٢/ مقدمـــة الـــصحاح للجـــوهري  )٩(
  .٢ العدد ١٠السنة ) رسالة اإلسالم(جملة ) يف النقد اللغوي(إبراهيم وعلي النجدي 

  .١٤٨ -١٣٣ ديوان األدب للفارايب )١٠(
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 داللتها على عقلية الفارايب اجلدلية ومهارته يف االستدالل، ولباقته يف - ١
االتخريج وحسن ت   .عليله األحكام، وفقهه لغة العرب، ووقوفه على أسرار تصريفا

 تكشف هذه التذييالت عن مكانة الفارايب اللغوية، وتدل على غزارة - ٢
  .حمفوظاته ووفرة حمصوله، وسعة اطالعه على لغة العرب، ومتكنه من ناصيتها

ًفا به  اشتماهلا على كثري من النظريات اللغوية، ومنها ما ال يزال معرت-٣
كقوله يف : أو ما يعرف اآلن باسم القياس اخلاطئ) التوهم(حىت اآلن كنظرية 

ًتومها ) املثال(، وقد بنيت على هذا االدغام أمساء من )االتزان(باب االفتعال 
  .أن التاء أصلية

  . ظهور شخصيته فيها واهتداؤه إىل حقائق غابت عن ذهن السابقني- ٤
نالحظ أنه توصل إىل ) الزوائد( خبصوص حديثه عن معاين صيغ - ٥

  :أربعة استعماالت) انفعل(ًأشياء حتسب له وتعد من حماسنه، فمثال ذكر لصيغة 
  . استعماهلا مطاوعة لفعل وهو األصل- ١
مل:  استعماهلا موافقة لفعل حنو- ٢  .مهل الدمع وا
 .أزعجه فانزعج:  استعماهلا مطاوعة ألفعل حنو- ٣
 .انسرب الثعلب يف جحره: ا فعل متعد حنو استعماهلا دون أن يكون هل- ٤

ولكنه يؤخذ عليه هنا أنه مل يتحرر كلية من تبعية السابقني، : مالحظة
ًفكان يف معظم ما ذكره من معاين هذه الصيغ ناقال أو متبعا ً)١١(.  

  : في الميزان))ديوان األدب((
ًفتحا جديدا يف تاريخ املعاجم العربية، ودفعة ) ديوان األدب(كان  موفقة ً

  :إىل األمام يف ميدان البحث اللغوي، وترجع قيمته اللغوية إىل األسباب التالية
                                                            

  . وما بعدها١٧١/ املرجع السابق) ١١(
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 ترتيب كلماته على الرتتيب اهلجائي املعروف، وسريه على نظام الباب - ١
والفصل، وهو أول معجم سلك هذا النظام، وأخذه عنه أصحاب املعاجم من 

  . صاحب الصحاح))اجلوهري((بعده، وعلى رأسهم تلميذه وابن أخته 
  . أنه أول معجم عريب جامع اتبع نظام األبنية يف ترتيب األلفاظ-٢
 طرحه نظام التقاليب الذي بدأه اخلليل واقتفى أثره اللغويون من -٣

بعده، وبذلك فتح الباب أمام املعاجم العربية لتتخلص من طغيان شخصية 
  .اخلليل وتكف عن الدوران يف فلك نظامه

  .ن منهج مبتكر ناضج قليل التأثر بالسابقي منهج الكتاب -٤
 تركه املقيس من ألفاظ اللغة اكتفاء بذكر قاعدته يف املقدمة ويف الفصول - ٥
  .ً كثريا من املادة اللغوية– على صغر حجمه –وأمكن أن جيمع فيه . التذييلية

  . ختليصه الواوي من اليائي وإفراده بالذكر كل واحد منهما- ٦
على نظام األبنية ومجع الكلمات اليت على شاكلة  ترتيب املعجم -٧

ًن كثريا، ويطلعنا على خصائص األوزان،  واحدة يف صعيد واحد يفيد الصرفيي
  .وما يفيده كل بناء من األبنية

 فصله بني السامل واملضاعف وأنواع املعتل واملهموز يفيد الباحث -٨
  .اللغوي ويهديه إىل خصائص كل نوع

بني قسمي األمساء واألفعال وإفراد أبنية كل نوع  كذلك فإن فصله -٩
باحلديث يهدينا إىل خصائص كل قسم، فحروف الزيادة ومواضعها ختتلف يف 

  .األمساء عنها يف األفعال
مل النص على باب الفعل - ١٠ ا كثريا ما  ً من عيوب املعاجم أ

ملشكلة وقد تغلب الفارايب على هذه ا. الثالثي مما يوقع الباحث يف حيـرة
ا، فليس يف معجمه فعل واحد مل يـرد إىل بابه َّبتوزيعه األفعال على أبوا َُ

)١٢(.  

                                                            
  . والفارايب اللغوي للمؤلف نفسه–أمحد خمتار عمر .  حماضرات يف علم اللغة، د)١٢(
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  :وأما عيوب المنهج فأهمها
 منهج الكتاب معقد بشكل يرهق الباحث ويسبب له املشقة والعنت –آ 

  .حىت يصل إىل الكلمة اليت يريدها، فهو منهج ال يسعف الباحث املتعجل
ؤلف على متزيق الصيغ اليت ترجع إىل مادة  أرغمت هذه اخلطة امل–ب 

ا   .واحدة وتوزيعها على أبواب خمتلفة حبسب أوزا
ً أساس االستفادة من هذا املعجم معرفة ضبط الكلمة أوال، وهلذا فهو –ج 

يصلح ملن يريد أن يقف على معىن كلمة يعرف ضبطها، ولكنه ال يصلح ملن أراد 
  .أن يقف على ضبط كلمة يعرف مدلوهلا

  المصادر والمراجع

  . األفعال الثالثية والرباعية، ابن القوطية- ١
  . ديوان األدب، الفارايب- ٢
  . فعلت وأفعلت، الزجاج- ٣
  . كتاب األفعال وأبنية األمساء، ابن القطاع- ٤
  . اخلصائص، ابن جين- ٥
  . الكتاب، سيبويه- ٦
  .عبد اهللا درويش.  تح د– كتاب العني، اخلليل بن أمحد - ٧
  .عبد اهللا درويش. عاجم العربية، د امل- ٨
  .حسني نصار.  املعجم العريب، د- ٩
  .أمحد خمتار عمر.  حماضرات يف علم اللغة، د-١٠
  . مقدمة الصحاح، أمحد عبد الغفور العطار-١١
  .٢، ج٧ جملة معهد املخطوطات العربية مج –أمحد خمتار عمر .  الفارايب اللغوي، د- ١٢
  .اهللا احلسني بن إبراهيم دستور اللغة، أبو عبد -١٣
  .٢، عدد ١٠ النقد اللغوي، علي النجدي، مقال مبجلة رسالة اإلسالم سنة -١٤



  

٧٥٥  

  
   محاولة في التأصيل–ّفي سبيل معجم تاريخي  

  إسماعيل أحمد عمايرة. د. أ

َاملعجم التارخيي للغة مطلب حضاري، يتجاوز حتقيقه الوفاء باجلانب  ّ
ٍاللغوي، إىل وفاء مبتطلبات كثرية حتتاج إليها علوم متعددة تشمل مناحي احلياة  ٍ ٍ

ّ
  .ّواحلاضر على حد سواءّالثقافية واالقتصادية واالجتماعية، يف املاضي 

ًولذا كان املعجم التارخيي للغة مشروعا حيتاج إىل تضافر املتخصصني 
م، كل يديل بدلوه يف ما يفي حباجة ختصصه يف هذا  ّعلى اختالف ختصصا ّ
ا الذي اشتمل على  َاملشروع اهلائل الذي يـعد سفر األمة الشامل، بل ثو ّ َْ ِ ُّ ُ

َجسد جتربتها منذ مدارج طفولته   .ًا، مرورا بكل طور من أطوارهاَ

وأحسب أن مشروع املعجم التارخيي حيتاج إىل دراسات كثرية سابقة، 
ٍميكن أن تكون فردية أو مؤسسية، تعاجل موضوعات جزئية، وتكون بذلك  ّ

َممهدة بعض جوانب الطريق أمام هذا املشروع املؤسسي الكبري ّ.  

ُ تناولت فيها –خرى  حلقة يف سلسلة دراسات سابقة أ–وهذه الدراسة 
ا مفيدة يف سبيل املشروع املنتظر، وأذكر من هذه الدراسات   :جزئيات أحسب أ

  .ّ كتاب العدد، وهو دراسة تأصيلية مقارنة تناولت ألفاظ األعداد العربية- 

 ومعامل دارسة يف الصرف، وهو تأصيل مقارن لبعض الظواهر -
ّالصرفية، وما اعرتى كثريا من صيغ العربية ا من زيادات كانت قياسية، مث ًّ ّ وأوزا

ا، مما أدى إىل توهم األصالة يف ما كان زائدا ًبطل القياس  ّ.  
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ّ وخصائص العربية، وفيه تأصيل لبعض الظواهر الصرفية والرتكيبية -
ّللعربية، وهي دراسة مقارنة تسعى إىل إظهار مدى التطور الذي جعل العربية  ّ

ا   .ّتتميز عن شقيقا

ّرة التأنيث بني العربية واللغات السامية، وهي دراسة تأصيلية  وظاه- ّ
ا ّمقارنة ترمي إىل تأصيل هذه الظاهرة الصرفية، يف العربية وشقيقا ّ.  

ّ ونظرة مقارنة إىل املدرسة النحوية العربية من خالل باب الشرط، - ّ
  .وهي دراسة تأصيلية لباب الشرط

  .ّ يف ضوء اللغات السامية ونظرة مقارنة على بعض أدوات املعاين-
ّ ومقطع املضارعة بني العربية واللغات السامية، وهي دراسة صوتية - ّ ّ

ْمقارنة، تبحث ظاهرة التلتلة، أي كسر الصوت األول من مقطع املضارعة،  َ
  .وعدم التلتلة أي فتح الصوت األول من مقطع املضارعة

لية مقارنة لبعض ، وهي دراسة تأصي))ّيف التطور الصويت للعربية(( و-
  .ّاألصوات العربية وهي أصوات القلقلة، واألصوات االنفجارية

ٌ ومناهج التأصيل يف الرتاث اللغوي، مثل من كتاب املنصف - شرح (ََ
وهي دراسة تأصيلية مقارنة تستدرك على ما فات النظرة ). التصريف البن جين

ا القدماء   .ّاملعيارية اليت اتسم 
عاين يف املعجم العريب، وهي دراسة تأصيلية مقارنة  وظاهرة تكرار امل-

  .ّلبعض اجلذور املعجمية
ّ منو اجلذور اللغوية، وهذا البحث نظرات تأصيلية يف املادة املعجمية-  ّ.  
وهذا البحث يسري .  يف سبيل معجم تارخيي–ّ تأصيل اجلذور اللغوية -

  .يف مسار البحث السابق
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 من أكثر الدراسات السابقة وأحسب أن البحوث الثالثة األخرية
ّالتصاقا مبادة هذا البحث الذي أتقدم به إىل جممع اللغة العربية املوقر يف  ً
دمشق، فهو استكمال هلا، ونسج على منواهلا، يف عمل متواصل، يرجى به أن 

  .ّيستوعب أكرب قدر من املادة املعجمية
ّواد املعجمية وتقوم فكرة البحوث الثالثة على التتبع التارخيي لتلك امل

ا أو بعضها اليت ميكن  اليت تلتقي، ولو يف بعض معانيها املتعددة، ويف أصوا
 ركيزتان – أي الشكل – والصوت – أي املضمون –فاملعىن . التقريب بينها

ما معا، وأداتان مهمتان  ًأساسيتان ال يقوم بناء هذا النوع من البحث إال 
ما يف إثبات ً أن املواد املتنوعة تعود تارخييا إىل أصل ينبغي أن يتم العمل 

ومع التطور التارخيي واختالف املكان والزمان وضغط . ٍواحد، ومادة واحدة
ّاحلاجة ملواجهة أغراض التطور، أخذت اللغة متيل إىل توظيف األشكال 

ًوقد ظل املعىن املشرتك بينها أثرا من . املتنوعة للنطق، اليت أسفر عنها التطور
وهنا يأيت دور املنهج املقارن يف . ًلتقائها يف أصل واحد نطقا ومعىنآثار ا

الكشف عن املعىن األصلي املشرتك، فما التقت عليه اللغات الشقيقات، 
ُمؤشر إىل أنه األصل أو اآلصل، أي األقدم، من بني املعاين املتعددة اليت 

 حتكم الظواهر كما أن استعمال القوانني الصوتية اليت. تكون للمادة الواحدة
ُاملشرتكة بني اللغات الشقيقات قد يسعف يف معرفة ذلك األصل الذي كانت 

ّومنثل لذلك مبثل يسري، فإن كانت كلمة عربية تنطق بالسني . عليه املادة ٍ ََ
ّوبالشني فإن يف مقدورنا أن نرجح أصالة السني، إذا كانت مقابلتها العربية 

 العربية تنطق بالضاد وبالصاد، فإن واآلرامية بالشني، وإن كانت كلمة يف
ًمقابلها يف العربية يتوقع أن يكون صادا ومقابلها اآلرامي عينا، ويف هذا ما  ً ُ ّ

  .يرجح أصالة الضاد ال الصاد
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ّفالتقاء مادتني أو أكثر، يف الشكل الصويت واملضمون، مؤشر قوي على 
ً بعض املعاين افرتاقا بائنا التقائها يف أصل واحد، وأما افرتاق املادتني أو املواد يف ً

ً شكال صوتيا ومضمونا –مع ما جيمع بينها من جانب آخر  ً  فمرده إىل –ً
  :احتمال من احتمالني

احتمال أن تكون كل مادة، بعد استقالهلا عن األخرى، قد اكتسبت 
ا اخلاصة، معاين خاصة مل تكتسبها املادة الثانية، وتكون املادة  يف مسري

االثانية، قد  ذا تكون كل مادة قد . َاكتسبت هي األخرى، معاين خاصة  و
ا اخلاصة، وتكتسب لنفسها معاين  بدأت تبتعد عن األخرى يف مسري

ّوأمثلة ذلك كثرية كما يف رص، ورض، ورس، ورسا، ورصا، ورصف . مستقلة ّ ّ
وأما االحتمال الثاين، فأن تكون املادة األصلية ذات معىن يبتعد . ورضف
ولكن . ًعن مادة أخرى، هي أصلية أيضا يف داللتها على معناها املغايرًأصال 

ا، صادفت بذلك االحنراف  إحدى املادتني حني احنرف النطق ببعض أصوا
ًقربا من املادة األخرى، أو متاثال يف النطق معها، وبذا يكون الشكل الواحد  ً ُ

 اللغويون املعنيني ًللنطق باملادتني املتباينتني أصال، قد أدى إىل أن يعاجل
ّاألصليني للمادتني املتباينتني حتت مادة واحدة، مادام نطقهما قد توحد، ومن 

  .أمثلة ذلك ترز وزمر، وطنب وتنب
وأحسب أن الباحث بشيء من الرفق، ميكن أن يلمس ذلك القدر 
ّاجلامع، واخليط الرفيع من الشبه، بني املعىن األصيل للمادة األصلية، وما تفرع 

ٍه من معان اكتسبتها األشكال النطقية املتعددة اليت احنرفت عن الشكل عن

فإن أعياه األمر، كان من حقه أن مييل إىل أن املعاين اليت ال . النطقي األصيل
ا من أثر دخول مادة ختتلف أصال يف  ًيسهل رد بعضها إىل بعض، تعود إىل أ ّ
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ا، من أ ثر االحنراف اللهجي، أو ًنطقها عن املادة األخرى، وتلتقي عرضا 
  .ألي سبب من أسباب التطور، الذي أدى إىل اختالف النطق

ّالشك يف أن جهود املعجم الرتاثي ثرة يف توفري أسباب النظر التارخيي 
ّالذي يستهدف مالحظة التطور، وأثره على الظواهر اللغوية بيد أن املعجم . َ

ّالرتاثي مل يكن تارخييا يسعى إىل رصد التطور  وأسبابه، وإمنا هو معياري يبتغي ً
هذه الثروة الضخمة من املادة . ّرصد اللغة يف زمن معني، وبيئات لغوية حمددة

ّاملعيارية، مبا تتضمنه أحيانا من إشارات تارخيية، ميكن أن تساعد يف إعادة  ً ّ
ًتنظيمها تنظيما تارخييا تطوريا ً ًفكثريا ما أشار املعجم الرتاثي إىل أن املعىن .ً

ْحلسي ميكن أن يكون أصال للمعىن املعنوي، فالكفر مبعىن الغطاء أسبق من ا ُ ً
َََالكفر الذي هو ضد اإلميان، وامللقة مبعىن الصخرة الناعمة القاسية أسبق مما 

  .ّتطور عن ذلك من مفهوم التملق والرياء
ّوأحسب أن اجلهود املعجمية لكل من اللغات شقيقات العربية ّ :

ّمية والعربية واحلبشية والسبئية وغريها، قد هيأت الفرصة للنظرة كاألكادية واآلرا ّ ّّ
املقارنة اليت هي من أهم مستلزمات التأصيل اللغوي التارخيي، وخباصة أن 
ًالنصوص العربية القدمية اليت وصلت إلينا تعد حديثة نسبيا، إذا ما قورنت  ّ ّ

ا، فا ّلنصوص األكادية بالعمق الزمين للنصوص اليت وصلت إلينا من أخوا
  .م.  ق١٣٠٠ّم واألوغاريتية إىل حنو .  ق٢٤٥٠يعود بعضها إىل 

ًلقد سعت هذه الدراسات إىل الوصول إىل قناعة مؤداها أن كثريا من  ّ
ّهذه األلفاظ تعود إىل أصل واحد، وقد أدت رحلة التطور إىل تفاقم 

ًفاوتا، إذ كان أما تباينها اللفظي فقد كان مت. ًاالختالف بينها لفظا ومعىن
ًواسعا يف بعضها، طفيفا يف آخر لكن يف وسع . وكذلك كان تباينها يف املعىن. ً
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املرء أن يلتمس التعليالت الالزمة للرجوع باملواد املتباينة إىل املبىن األول الذي 
ًوكثريا ما كان اختالف البىن عائدا إىل أسباب صوتية كالتقارب . صدرت عنه ً
، وترب وثرب، وأبن وأبل، وكيأ وكيع وكأكأ وكعكع، جأر وجعر: الصويت يف

ّوسك وشك، وتوب وثوب وثيب، وسبك وسفك، وأبن وعنب، وأبل وعبل، 
ّوسح وشح ّ.  

ّومن األسباب الصوتية فك اإلدغام كما يف فقع وفرقع وقنفع، وخرب  ّ
ّوخرنب، وخزر وخنـزر وفسح وفرسح، وذعط وذعمط ّ ّ.  

قنفع، : قرفع، وفنقع: فيه فرقعومنها القلب املكاين الذي أصبحت 
  .وصعق وصقع، وزعق وعزق، وفصل وفلص

ّومنها األقيسة املهجورة الذي ترتب عليها عد بعض األحرف الزائدة 
ّأحرفا أصلية كما يف نبس، وسنبس، وثكل وعثكل ورقش وبرقش ً.  

ًوكان لتباين اللهجات بني القبائل املتباعدة مكانا وزمانا، أثر يف تباين  ً
اظ، فقد أدى تداخل املشتقات إىل اختالف أصوهلا كما يف عني ومعن، األلف

  .وكما يف برأ وبرى وورى، وألم ولوم وليم، وثنن ومثن
ّوقد أدى التباين اللفظي مع مرور الزمان إىل تباين يف املعىن، إذ وظفته 
اللغة وخصصته، وقد أخذت اللغة تتعامل مع كل شكل من أشكال التباين 

ادة مستقلة، إذ أكسبته معىن أو معاين واستعماالت جديدة، كما لو كان م
 يف – يف الغالب –ّبيد أن املعىن القدمي الذي كان لألصل األول، ظل يسري 

ا  كثري من تلك املواد املتباينة، وظلت حتمله األشكال املتطورة يف صور
ا كانت تعود إليه قبل استقالهلا   .املستقلة، مبا ينبئ أ
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 املادة الواحدة ابتداء مبعنيني متباينني، كداللة مادة صفر ُوقد تستخدم
على اللون، وعلى الصوت، وقد شقت املادة الواحدة طريقها للتعبري عن 

  .ًاملعنيني املتباينني أصال
وقد عادت بعض املواد إىل أصول ثنائية، مث اتسعت فأصبحت ذات 

  .ّفص وفصل، وفل وفلن: أصول ثالثية، حنو
ّ اللهجات إىل عد العني يف عصفور وعربيد أصلية، وواقع احلال كما أدى تباين

ا من صفر وربد، مث صيغت على وزن أفعول أو إفعيل، مث قلبت اهلمزة عينا، على  ًأ
  .ومن ذلك أثكول اليت أصبحت عثكول. ًهلجة من يبدلون اهلمزة عينا

 ّلقد أسعفت املقارنات اللغوية يف الوقوف على املعاين األول، كما
أسعفت يف الوقوف على املباين األول لكثري من األشكال املتطورة عنها يف 
ّسبيل أن تنار املسرية التارخيية لنشأة بعض مواد املعجم، وبقصد أن يفسر  ُ ّ ُ

وعلى أن األدلة يف . ّالتقارب بني األلفاظ واملعاين يف مواد معجمية كثرية
لضعف يف وضوحها وإقناعها، البحث التارخيي بعامة، تظل تتأرجح بني القوة وا

ا تفتح الباب للنقاش الذي جيلي األمور فيصل إىل احلقيقة أو يدانيها . غري أ
ًفقد أسعفت جهود مماثلة أمما غرينا يف حتقيق أحالمهم يف معجم تارخيي، 
ُفعسى أن يكون هذا اجلهد وجهود أخرى بذلت أو ستبذل، حمطات على  ُ

  .هذه الطريق، وحنو هذا اهلدف
   ثبر–ر تب

ِّحيس املرء ببعد بني بني بعض املعاين اليت وردت حتت مادة ترب، فالترب ّ ٍ ُ ُ :
وقد يطلق على الفضة والزجاج والنحاس، وغري ذلك مما مساه ابن . الذهب

ِْوالتبار اهلالك والتدمري، وكل مكسر ترب. منظور جواهر األرض َّ وقد يكون . َّ
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 الفتات من الذهب والفضة قبل أن اجلامع بني املعنيني أن الترب يطلق على
َفإذا صيغا فهما ذهب وفضة، فإذا ضرب أي منهما دنانري فهو عني. ُيصاغا ّ ُ .

  .وعلى هذا فالتتبري للذهب وهو فتات
ويبدو أن الفتات من غري هذه املعادن واجلواهر قد أطلق عليه اسم 

ِْتربية، : عر تدعىَّاليت تكون يف أصول الش) القشرة(فالنخالة . يعود إىل مادة ترب

وعلى هذا يكون التفتيت والتكسري والتحطيم، ومن مث اهلالك، هي املعاين 
  .األصلية ملادة ترب

اهلالك، : فاملثبور. وقد التقت مادة ترب وثرب يف الداللة على اهلالك
فهل تعود مادة ثرب وترب إىل أصل . َّْوالثربة نوع من الرتاب. اهلالك: ُّوالثبور

  .لتفتيت والتكسري؟ وتبادل التاء والثاء ظاهرة معروفةواحد، وهو ا
ّأما املادة اليت قابلت هاتني املادتني يف بعض شقيقات العربية، فهي يف العربية  ّ

ّ وتعىن كسر وحطم و šābar ברׁש ، ومن ذلك ברׁש مادة   רלּשּבّ
nešbar  ברׁשّانكسر وحتطم وتفتت، و šeberالشظية، والكسرة، والبلية ّ

)١( .
َ كسر و          tabar        ،)٢( وهي كذلك يف السريانيةתברآلرامية بالتاء ويف ا َ

tbirutā        كسر، و ّ َtēbrā          جزء، وtbārā َمصيبة، تبار، خراب .
وال فرق . )٣(لألخرى) ألفوين(وغين عن القول أن التاء والثاء كل منهما تلوين صويت 

  .ّة والسريانية والعربيةّبينها يف املعىن يف كل من اآلرامي

                                                            
  .٤٦٤ – ٤٦٣ص ) املعجم احلديث( ورحبي كمال Fürst II ٤٠٦، Gesenius ٨٠٤ انظر )١(
)٣٨٧  )٢ Costaz .  
رة جبد كفت بني العربية واللغات ظاه:  انظر ضوابط هذا التلوين الصويت يف حبث)٣(

  .١٩٤ - ١٧١ص ) حبوث يف االستشراق واللغة: (ّالسامية، لدى عمايرة



  

٧٦٣  الدكتور  إمساعيل أمحد عمايرة –  حماولة يف التأصيل –ّيف سبيل معجم تارخيي 

، فقد استخدمت فيها مادة ثرب مبعىن )٤()السبئية(ّوأما العربية اجلنوبية 
ّخرب ويف احلبشية ّ

)٥( sabara ،yasbarيكسر، يترب، ويف األكادية ّ ّ ُ ّ
)٦( seberu 

ّمن شرب، بالشني وهي مبعىن كسر، وترب ّ.  
 تتبادل يف أسرة واملعلوم أن هذه األصوات الشني والسني والتاء والثاء

ًولذا فإن التقاء مجيع هذه املواد مسوغ لفظا . ّاللغات اليت تنتمي إليها العربية ّ
  :أما ما بينها من اختالفات فمرده واحد من اثنني. ومعىن

ا - ا يف كل تطور من تطورا  تطورها عرب رحلة الزمان واملكان، واكتسا
كن استيعابه بلمس ذلك وهذا ما مي. يف مسريته اخلاصة، معاين خاصة به

  .اخليط الرابط بني املعاين املتقاربة يف املواد كلها
ٍوعندئذ . ً مصادفة هذه املواد مواد أصلية مستقلة عنها صوتا ومعىن-

ًيكون الفرق بني صوت وصوت فرقا معنويا أصيال  ً ، مث تكون املادة )ًّفونيميا(ً
ٍاألصلية، قد أضيف إليها عبء معان أخرى ليست هل ويكون االلتقاء بني . اّ

  .ًاملادتني التقاء عارضا
   سحط– ذعمط –ذعط 

ْجاء يف مادة ذعط أن ذعطته وسحطته تعنيان َْ َ ُ َ َْذحبته: َ ويقال الذعمطة . َ
وقد أفرد كل من ذعط وسحط وذعمط مبادة .  مبعىن الذبح– بزيادة امليم –

ومها صوتان . وعلى هذا تكون احلاء قد تبادلت مع العني. مستقلة يف املعجم
َوقد جاء يف شحط معىن الذبح، فشحطه . حلقيان يقع التبادل اللهجي بينهما َ

                                                            
  .١٤٩ Beeston انظر )٤(
  .٤٨٥ Leslau انظر  )٥(
  .١٢٠٦ Von Soden III انظر )٦(



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٧٦٤  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

َوسحطه السني والشني معروف يف العربية : والتبادل بني صويت. ذحبه: َ
ا َكما هي احلال يف مسلفة . وقد تتبادل الذال والسني عرب السني. وأخوا ْ آلة (ِ

ا األرض  العربية، وهي املسلفة، وكما هي  يفmazlefو          ) تسوى 
              sellēfزلف يف الكالم إذا زاد، ويقابلها يف العربية    : احلال يف

  . )٧(باملعىن نفسه

، ومنها     )٨(سحط العربية وشحط العربية: وقد تقابلت املادتان
šāhut                  ،و          مبعىن ذبيح ومسلولyišhēt اءت وقد ج. يذبح

وأحسب أن .  أي الذبحsahatum ومنها )٩(هذه املادة بالشني يف األكادية
  .يف األكادية šahātumالسخط يف العربية، وهو الغضب القاتل يف مقابل 

   عثكل–ثكل 

ُجاء يف اللسان أن األثكول لغة يف العثكول ِ، وهو العذق، كعرجون )١٠(ُ

ولذا . و معقود أو جمدولوأصل املعىن من القطف لكل ما هو معلق أ. النخلة
ْما علق من عهن أو صوف أو زينة فتذبذب يف اهلواء((: قيل العثكول ِ((

)١١( .
وقد ورد مفهوم القطف واالنعقاد والتعليق يف معاين هذه املادة يف العربية، اليت 

ّوقد دلت أثكول . ь     šākalבׁשقابلت فيها الثاء الشني، ومن ذلك     

                                                            
  .٢٣، ٢١ص) املعجم احلديث( انظر رحبي كمال )٧(
  ).Gesenius ٨١٨، وانظر ٤٧١) املعجم احلديث( انظر رحبي كمال )٨(
  .١١٣١ Von Soden III انظر )٩(
  .٨٩/ ١١) ثكل: اللسان( انظر ابن منظور  )١٠(
  .٤٢٥/ ١١) عثكل: اللسان( انظر ابن منظور  )١١(



  

٧٦٥  الدكتور  إمساعيل أمحد عمايرة –  حماولة يف التأصيل –ّيف سبيل معجم تارخيي 

ّالعربيةّالعربية و: يف اللغتني
: ُّولذا مسي عنقود العنب.  على ما يقطف)١٢(

ْالقطف   .ь eškolׁשּכХ وهو يف العربية )١٣(ِ
ُّوأحسب أن انتقال ثكل إىل معىن املوت، جاء من أن املوت شبه 

ا، أو الكرم اليت . ْبقطف احلياة ْفاألم اليت ثكلت ولدها كالنخلة قطف عرجو َ ُ ُ
صلي لثكل ليس هو املوت، وإمنا وعلى هذا يكون املعىن األ. قطف عنقودها

َّالذي يـعلق فيقطف: هو القطف، ويكون املعىن األصلي للعثكول ُ.  
   شحح– سحح –ثجج 

وقد يستعار . ّتعين ثج تدفق بغزارة، يقال هذا للماء والدم وكل سائل
ًّخطيب مثج، أي يصب الكالم صبا، وهي معان وردت يف : للخطيب، فيقال ّ ّ َ ِ

ّ سح أن قيلومن جمازات. ّمادة سح ّجواد سح، أي سريع يصب اجلري : َ َ
ًوأما شح فتدفق بدرجة أقل، ومنه جاء البخل جمازا. ًَّصبا ْ ُ ّ َوقيل أرض شحاح . َ

ا تشح على املاء بنفسها(( ّتسيل من أدىن مطرة كأ ِ ّإال أن شح التقت مع . َ
ا، فاخلطيب الشحشح َسح وثج يف بعض استعماال ْ َّ ّ ضي ُاملاهر خطبته املا: ّ

َغراب شحشح كثري التصويت، والشحشحة: ومن ذلك قيل. فيها َْ َّْ الطريان : َ
محار : وقد وصف احلمار خفيف احلركة مباديت السني والشني، فقيل. السريع

َسحسح وشحشح ْ َْ َ َ
)١٤( .  

ّبالسني واحلاء يف العربية  sāhāh תתׂשّوقد قابل هذه املواد العربية 
  .)١٥(   وهي مبعىن تدفق وصب والسريانية      לאסתّواآلرامية 

                                                            
  .Fürst II ٤٤٤ انظر )١٢(
  .٢٨٥/ ٩) قطف: اللسان( انظر ابن منظور )١٣(
  .٤٩٧/ ٢) شحشح: اللسان( ابن منظور )١٤(
  .Fürst II ٤٣١ انظر )١٥(
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   سخف– شحف – سحفن –سحف 

ْجاء يف مادة شحف أن الشحف ا هلجة ميانية: َّ ْقشر اجللد، وأ ْ َ)١٦( ،
ْويف مادة سحف أن السحف كشطك الشعر عن اجللد حىت ال يبقى منه  ْ َّ
ًشيء، وسحف الشيء قشره، وسحفت الشحم عن ظهر الشاة سحفا إذا  ْ َ َ َُ ْ َ ََ

َّته فهو السحيفة، أي القطعة الرقيقة من الشحم، ومجعها قشرته، وما قشر
َوأرض مسحفة. ِسحاف َ ْ رقيقة صوف : َّرقيقة الكأل، والسحوف من الغنم: َ
. املسلول لرقته، ويقال السحيف للسهام والنصال: والرجل املسحوف. البطن

ّوعلى هذا فإن سحف دلت على رقة الشيء وقد تزاد النون إىل سحف . َ
ْل سحفنية أي حملوق الرأسُرج: فيقال َ ُ.  

ّفالسخافة رقة . وقد التقت سحف وسخف يف الداللة على الرقة
وهي . قليلة الكأل: وأرض مسخفة. ِّالسحاب والسقاء والثوب، ورقة العقل

  .املعاين اليت مرت يف سحف
سخف وسحف وشحف ال حتتاج إىل كبري : فال خيفى أن هذه املواد

ا   .اء واحلاء، مث السني والشنياخل: عناء يف تقريب أصوا
ّوأما املادة العربية

، وهي حتمل šahaf תףׁש املقابلة فهي بالشني )١٧(
ّولعل يف هذا ما يؤكد أصالة السني العربية، إذ اعتدنا أن جند . املعاين نفسها ّ

ّاملواد العربية ذات السني، تقابلها يف العربية الشني ّ.  
   زبر– زنر – زمر – رمش – ترمز –ترز 

َيبدو أن األصل يف معىن تـرز أو ترز  َِ َيبس، ): بكسر الراء وفتحها(ََ
َوصلب ومنه ُ ّأترزت املرأة العجني إذا أيبسته، وأترز اجلري حلم الدابة: َ . ّصلبه: ُ

                                                            
  .١٦٨/ ٩) شحف: اللسان( انظر ابن منظور )١٦(
  .Fürst II ٤٣٣ انظر )١٧(



  

٧٦٧  الدكتور  إمساعيل أمحد عمايرة –  حماولة يف التأصيل –ّيف سبيل معجم تارخيي 

ًمسي امليت تارزا ألنه يابس: قال ابن منظور. ََوقد اقرتن اليبس باملوت ّ والتمرة . ُّ
  .مدجا: وماء تارز. اليابسة: التارزة

ّوقد جاء هذا املفهوم يف بعض اللغات شقيقات العربية، ففي العربية ّ  
лׁשר tāraš  רץּמّبالشني، ويف اآلرامية terasبالصاد، وكذلك بالسريانية 

ّ بالزاي، يف العربية دالة على tāraz רץּמوقد جاءت . )١٨(بالصاد  
  .)١٩(الصالبة كذلك

وقد . ّإلدغام يف ترزَْوأحسب أن امليم يف تـرمز قد جاءت من باب فك ا
ا تدل على الشدة ِّأشار املعجم إىل أ ذا املعىن تعود إىل مادة ترز. ّ . وهي 

ّالقوي الشديد: ُّومن ذلك أن البعري الرتامز
)٢٠( .  

َبـيد أن مادة ترمز قد تضمنت معىن آخر، وهو من أثر التقائها مبادة أخرى،  َْ
الذي إذا ((: ُّ فالرتامز من اإلبل:وهي رمز، إذ تدل كل من رمز وترمز على احلركة

ُمضغ رأيت دماغه يرتفع ويسفل ْ َ ََ َّمن رمز جاء الرمز أي .  وارمتز رأسه إذا حترك))َ
ّوالكتيبة الرمازة . ّالراموز حلركته: وقيل للبحر. التحريك، كتحريك الشفتني، أو العينني

  .اليت متوج وتضطرب لكثرة حركتها
ّحلركة يف العربيةوقد دلت مادة رمس بالسني على ا

، rāmas רמׂש )٢١(
رمز وعلى هذا فإن . ّوبذا تكون قد التقت رمس العربية برمز ورمش العربيتني

وأحسب أن أبا بكر ابن . وترز قد تركت كل منهما بعض معانيها يف مادة ترمز

                                                            
 .Fürst II ٥٤٦، ٥٤٤ انظر  )١٨(
  .Fürst II ٥٤٤ انظر  )١٩(
  .٣١٥/ ٥) ترمز: اللسان( انظر ابن منظور )٢٠(
  .Fürst II ٣٧٤ انظر )٢١(
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ّالسراج
فهو .  قد أصاب وأخطأ يف آن واحد، إذ حكم بأن التاء يف ترمز زائدة)٢٢(

  .رمز: ا زائدة يف تلك املعاين اليت تلتقي فيها ترمز بـّمصيب يف عده
ّوبذا يكون قد أخطأ يف عد التاء أصلية يف تلك املعاين اليت تلتقي فيها  ّ

  .ترز: ترمز بـ
ّفالزمارة والرمازة. زمر: وقد أشار القدماء إىل التقاء مادة رمز بـ وسواء . الزانية: َّ
ا ت ا تومئ بشفتيها وبعينيها أكان سبب تسميتها بذلك يعود إىل أ غين، أو أ

ّوحاجبيها، أي حتركهما وهذا هو معىن رمز، وهو معىن متحصل يف زمر، وهو ما تعنيه 
ًوقد قيل زمرت النعامة تـزمر زمارا إذا صوتت. من اهتزاز الصوت يف القصبة َِْ وقد . ََ

ًزنرا وزمرا: تبادلت امليم والنون فقيل ً َْ
)٢٣(.  
َّل على اجلمال، فالزمريواكتسبت مادة زمر ما د الغالم اجلميل والغناء : ّ

َاحلسن: َّالزمري   .كما اكتسبت معىن اجلماعة. َ
ُّوقد أشري يف تفسري الزمرة مبعىن الفوج إىل ما يربط هذا املفهوم 

ًبالصوت، فجاؤوا زمرا أي  مجاعات، يف تفرقة، بعضها إثر بعض، مأخوذة من ((َُ
))ماعة ال ختلو عنهَّْالزمر الذي هو الصوت، إذ اجل

)٢٤(.  
وأحسب أن زبر وزمر قد التقتا يف الداللة على القصبة واخلوصة وما 

ّيتغىن به ّاملزامري، إذ مزامري داود ما كان يتغىن به من الزبور: ومن ذلك. ُ وال . ُ
أحسب أن أصل التقائهما يعود إىل الصوت، والغناء، وإمنا يعود إىل احلركة 

ُوقد أطلق هذا املفهوم على . ت حتسني الصوتوهو من مواصفا. ّوالتموج
ّوعلى الزمارة، وهي القصبة اليت يزمر . ََالقلم، ألنه أداة احلركة يف حتقيق الكتابة ُ ّ

                                                            
  .٤٥/ ١٥) ترمز: التاج( انظر رأيه لدى الزبيدي )٢٢(
  .٤٤٢/ ١١) زمر: التاج(يدي  انظر الزب )٢٣(
  .٢٤٤/ ١١) زمر: التاج( انظر الزبيدي  )٢٤(
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 وتبادلت –ً انتقاال من القلم فيما يبدو –ّوقد دلت زبر على الكتابة . ا
 مبا حتمله –ّكما دلت على القراءة . الكتابة: ّالزاي مع الذال، فالذبر والزبر

القراءة املرتلة من حاجة إىل التغين واستعمال آلة التزمري، كما دلت مادة ذبر 
خوص (ّعلى الكتاب، يف احلمريية، مبا حتمله الكتابة من مدلول على العسيب 

ًالذي قد يصلح ورقا يكتب عليه، وقلما يكتب به) ّالنخل ًَ ُ
: والزبور. )٢٥(

  .)٢٦(الكتاب املسطور
ْكون الذمر وال أستبعد أن ت أي زئري األسد، على عالقة ) من ذمر(َّ

ّبزمر، اليت دلت على صوت النعام، مث وظف التنويع الصويت ليرتتب عليه  ُ ّ
ًغري أن مبدأ التصويت ظل مقدارا جامعا بني املادتني. مفارقة يف املعىن ً.  

   رزن- ن رص– عرص– ع رص– رصا– رسا– رس-  رضف– رصف– رض–رص
ألصقت بعضه : صت الشيء أرصه رصارص: جاء يف مادة رصص

  .ببعض، ومنه البنيان املرصوص، واحلجارة املرصوصة
األرض املرضوضة باحلجارة، . ّوجاء يف مادة رض أن الرضراض

ا: َّوالرضراض ا، أي يدق  َُاحلصى الصغار، واملرضة األداة اليت يـرض  َُ َّ
ِ ِّ.  

  :وقد رويت بعض النصوص بالصاد والضاد، فقيل
ا ّيـلت احلصى لتا بسمر، كأ ٍ ْ ُ ِ ًَّ َ َ َُّ َحجارة ر   ُ ٍضراضُ ِ بغيل مطحلبْ ْ َْ ُ ٍ َ ِ 
ْفقد رويت رضراض ورصراص َ َْ.  

ّ أي رض أو رص، רצץّوقد ورد يف مقابل هاتني املادتني يف العربية  ّ
  .بالصاد

                                                            
  .٣٦١/ ١١) ذبر: التاج( انظر الزبيدي )٢٥(
  .٣٩٨/ ١١) زبر: التاج( انظر الزبيدي )٢٦(
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ّوالصاد العربية قد يقابلها يف العربية الضاد أو الصاد، وأما اآلرامية ففيها  ّ ّ
ّ الضاد العربية، ولذا كانت املادة املقابلة يف اآلرامية العني مقابل ، רצצّ

ّويبدو أن الضاد العربية أصل، إذ قابلتها العني يف اآلرامية . والسريانية        ّ
ّوالسريانية، والصاد يف العربية ّ.  

ْومن رص ورض جاءت رصف ورضف، فاملرضافة واملرصافة ْ
ِ ِ ّ هي : ّ

َاملرضة، أو املطرقة اليت َّ َ
ا احلجارة، فيضم بعضها إىل بعض وتثبتِ ّ ترصف  ُ ُ .

احلجارة : ّوالرضف. ّاحلجارة املرتاصفة املثبتة بضم بعضها إىل بعض: ّوالرصف
ْاليت رصف بعضها إىل بعض وقد أمحيت ُ ِ ُوالرتاصف تنضيد احلجارة وشد . ُ

  .بعضها إىل بعض

والفاء  بالصاد rāsef  רצּףّوقد جاءت مادة رصف يف العربية، ومنها 
 ويف العربية )٢٧(، وتعين فيهما حجارة الرصفra fāويف السريانية       

ّ بالصاد يف اآلرامية، רלצوقد جاءت . )٢٨( تعين مرصوفrāsūf ּצּרּףר
ْ مبعىن، رصيف ورصفrasāpuّوكذلك يف السريانية      ، ويف األكادية  َ

)٢٩(.  

. إىل الشيءّوقد التقت املواد السابقة يف معىن التثبيت، برص الشيء 
ّفالرس والرسو مبعىن واحد((ّوالتقت يف ذلك بكل من رس ورسا،  ُ ُّ ّ((

ومن ، )٣٠(
  الشيء الثابت الذي: َّوجاء يف مادة رسس أن الرسيس. ذلك مرساة السفينة

                                                            
  .Gesenius ٧٧٣ انظر )٢٧(
  .٤٥٦ص ) املعجم احلديث( انظر رحبي كمال )٢٨(
  .Gesenius ,٩٥٩ Von Soden II ٧٧٢ انظر )٢٩(
  .٣٢٢/ ١٤) رسا: اللسان( ابن منظور )٣٠(



  

٧٧١  الدكتور  إمساعيل أمحد عمايرة –  حماولة يف التأصيل –ّيف سبيل معجم تارخيي 

َوالرسرسة هي الرصرصة، وهي . ّورس اهلوى قلبه إذا دخل وثبت.  قد لزم مكانه َْ َّ َّْ
ْرسست ورصصت أي أثبتتو. ّالتثبيت واإلحكام والتمكن ْ َِْ ُْ َ ِّ ُ َُ ِّ

)٣١(.  
: احملكم، وتراص القوم: ّوجاء يف مادة رصص أن البنيان املرصوص

وجاء يف مادة . ورصرص إذا ثبت يف املكان. ّتصافوا يف القتال والصالة
َّالرصاصة والرضاضة احلجارة الالزمة ملا حوايل العني اجلارية، أي اليت : رصص َّ

  .)٣٣(أحكمه: وجاء يف مادة رصا أن رصاه، )٣٢(ُأحكم تثبيتها
وعلى هذا فإن هذه املواد رس ورسرس ورص ورصرص ورسا ورصا، 

وقد أخذت تتنوع وتتلون معانيها بألوان . ّورض، دلت على التثبيت واإلحكام
من التوظيف الذي أصبحت تتمايز مبوجبه وتكتسب أهليتها لالستقالل من 

  .اينةخالل تباين وظائفها ومعانيها املتب
ّويبدو أن مادة رض قد اتسعت كذلك باحلاء وباخلاء، ومها صوتان يتبادالن 

ما يف املخرج، فقيل رضح رأسه ورضخ رأسه، ويقابلهما يف العربية مبعىن   ّلقر
ّ  مبعىن مكسرרצץّ يف العربية من rāsūs רלךץكما أن . )٣٤(حطم وكسر َ ُ.  

تثبيت وضم ّوإذا كانت مادة رص قد عنت فيما عنت الرصف وال
ّالشيء بعضه إىل بعض، فإن رصع تعين ضم بعض الشيء إىل بعض، وقد 

                                                            
  .٩٨/ ٦) رسس: اللسان( ابن منظور )٣١(
  .٤١/ ٧) رصص: اللسان( ابن منظور )٣٢(
  .٣٢٣/ ١٤) رصا: اللسان( ابن منظور )٣٣(
  .٧٧٢ Gesenuis انظر )٣٤(



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٧٧٢  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

ًحنت رصع منحى التجميل كرتصيع اجلواهر أي تثبيتها بعضا إىل بعض ْ مث . ََ
ّقلبت رصع يف العربية ُّالرتصع مثل التعرص: قال ابن منظور. ُ ْ ِ ُّ َّ)٣٥(.  

ّوقد جاءت مادة رصن يف العربية دالة على الثبوت وال وقابلتها . رصانةّ
ّ مبعىن الرصانةצּךת~רצّيف العربية 

ّوقد جاءت كذلك رزن دالة يف . )٣٦(
 دلت רלזّويف العربية . وتبادل الصاد والزاي معروف. ّالعربية على الرصانة
  .)٣٧( باملعىن نفسهrussunuويقابلها يف األكادية . على القوة والتماسك

   تبن–طبن 

ما متب القش : فالتنب. ًاينتان أصال يف املعىنمادتا طنب وتنب يبدو أ
ما تداخلتا عرضا عن طريق التبادل الصويت. الفطنة: والطنب. املهروس . ًغري أ

ًفالتبانة والطبانة شدة الفطنة، فهي أصال من طنب ِّ وقد حدث التداخل من . ِّ
وأما يف العربية فقد جاءت املادة الدالة على الفطنة . )٣٨(أثر انقالب الطاء تاء

  . فطنةtāban כזּתفيها بالتاء 

ومثة تداخل آخر جاء من أثر انقالب معكوس، وهو انقالب التاء 
ْما جاء به الريح من احلطب والقمش: ِّفالطنب. ًطاء ومن هنا جاءت تسمية . َ

الطابون الذي خيبز فيه الفالحون، فهو من طنب، والطابون مكان تدفن فيه 

                                                            
النشاط، مثل : ّوالرتصع:جاء يف اللسان. [١٢٥/ ٨) رصع: اللسان( ابن منظور )٣٥(

  ].لةا/ التعرص
  .Gesenuis ٧٥٣ انظر )٣٦(
  .Gesenuis ٧٥٣ انظر )٣٧(
  .٢٦٣/ ١٣) طنب: اللسان( انظر ابن منظور  )٣٨(



  

٧٧٣  الدكتور  إمساعيل أمحد عمايرة –  حماولة يف التأصيل –ّيف سبيل معجم تارخيي 

ِّوعلى هذا تكون التنب قد التقت .  ال تطفأكي) ِّالطنب(النار املشتعلة باحلطب 
ّوقد جاءت التنب يف العربية. مع الطنب

  .teben תבז بالتاء )٣٩(

   شمر–صمر 

))يابس اللحم على العظام: َرجل صمري((: جاء يف مادة صمر
ومن هذا . )٤٠(

وقد اقرتن يبس اللحم على العظام، . البخل واملنع: ُّفالصمور. جاء مفهوم البخل
يابس اللحم على : رجل صمري((: قال ابن منظور عن ابن دريد. ََائحة العرقبصدور ر

))ََالعظم، تفوح منه رائحة العرق
وإمنا . ، ففوح رائحة العرق ليس هو املعىن األصلي)٤١(

  .هو معىن عارض، إذ املعىن األصلي هو الضمور واالنكماش

نكماش، ومن ّوقد التقت مادة صمر مبادة مشر اليت دلت هي األخرى على اال
ّمث دلت على التهيؤ للشر والتهيؤ للحق ِّلثة متشمرة((: يقال. ّ َ ََُ الزقة بأسناخ األسنان، : ِ

))َْانضم ضرعها إىل بطنها: وشاة شامرة
)٤٢(.  

ا  ًوال شك يف أن كال من هاتني املادتني هلا معانيها اخلاصة اليت تبتعد 
 مانع مينع من أن تكون فال. ولكن هذا املعىن قد مجع بينهما. عن األخرى

ّوأما التقاؤمها يف . ُاملعاين اليت تباعد بينهما هي من أثر اختالف املادتني أصالة

                                                            
  .Fürst II ٥١٣ انظر )٣٩(
  .٤٦٧/ ٤) صمر: اللسان( ابن منظور )٤٠(
  .٤٦٨/ ٤) صمر: اللسان( ابن منظور )٤١(
  .٤٢٨/ ٤) مشر: اللسان(ابن منظور ) ٤٢(



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٧٧٤  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

وقد قابل هاتني . هذا املعىن، فهو من أثر التبادل الصويت بني الصاد والشني
  .)٤٣( انكمشšāmar מרׁש وتعين מרׁשّاملادتني يف العربية مادة 

 -  سخخ- صيخ- زخخ-  ثيخ- تخخ-  ثخخ- زوخ- سيخ-سوخ
   ضيح، ضحح، صيخ-صوح

فاألقدام . ّدلت مادة سوخ على االخنساف، وعلى الغوص يف األرض
ثاخت األرض : وقيل. تغوص): بالواو والياء(تسوخ وتسيخ يف األرض 

والزاي . ّ بالزاي)٤٤(وقع فيه: ََّوساخت بالثاء والسني، وتزوخ يف الطني أي
  .تتبادلوالسني والثاء أصوات تتقارب، وقد 

وقيل . ًأي كثر ماؤها أو مطرها فأصبحت طينا) من سوخ(ُّواألرض السواخ 
من (وتبادلت الثاء مع التاء باملعىن نفسه ). من ثخخ(ّثخ الطني والعجني إذا كثر ماؤه 

  .وجاء يف مادة ثيخ أن ثاخت رجله تثيخ مثل ساخت). ختخ
  وعلى هذا قيل من املواد

ُأصبح رخوا يغاص فيهكثر ماؤه، و: ّتخ الطني: ختخ ً.  
  .غاصت: تاخت اإلصبع: وتوخ
  .ّ كتخ–ّثخ الطني كثر ماؤه : وثخخ
ًثاخ الشيء ثـوخا: وثوخ ْ   .ساخ أو غاص: َ
  .مثل ساخت إذا غاصت: ثاخت رجله تثيخ: وثيخ

ّسخ يف األرض وزخ غاص، وسخت اجلرادة: وسخخ ّ َّ غرزت ذنبها يف : َ
  .األرض لتبيض

                                                            
  .Fürst II ٤٧٣ انظر )٤٣(
  .٢٧/ ٣) سوخ: اللسان(انظر ابن منظور ) ٤٤(



  

٧٧٥  الدكتور  إمساعيل أمحد عمايرة –  حماولة يف التأصيل –ّيف سبيل معجم تارخيي 

  . األرضغاصت يف: صاخت الصحرة: وسوخ
  .ًغاص أو اندفع داخال، ومنه اجلماع: وزخخ
  .صاخ كساخ يف األرض غاص فيها: وصيخ
  .غاصت، مثل ثاخت: ساخت الرجل تسيخ: وسيخ
  .الصواح من اللنب ما غلب عليه املاء: وصوح
ّاللنب اخلاثر يصب فيه املاء مث خيلط: ِّالضيح، والضياح: وضيح َ ُ.  
ْالضحضاح: ضحح   . الغدير أو حنوهبقية املاء يف: َّ
َوانساح . وقد دلت على املاء املندفع، وعلى اندفاع الصخرة: سيح

َالبطن من السمن وقد أشري يف هذه املادة إىل تبادل السني واحلاء . ّاتسع ودنا: ِّ
  .والصاد واخلاء
ورمبا كانت هذه أضعف . تسيل من أدىن املطر: َأرض شحاح: وشحح

وقد ورد يف مقابل هذا املفهوم املشرتك يف . اداحللقات يف هذه السلسلة من املو
شيح، ومنها          : ّويف السريانية.  من شوح، مبعىن غاصsūwwah רמׁשّالعربية 

sihāلغوره ومائه)٤٥(، وهي تدل على البئر ،.  

   كي-  كئن- كاي-  كاين-  وكائن-)كأين(ّكأي 
ا اآلية الكرمية )٤٦(هذه أشكال قرائية متعددة  من دابة وكأين، قرئت 

فهي مكونة من كاف التشبيه ) كأين(أما . )٤٧(ال حتمل رزقها اهللا يرزقها
                                                            

  . Gesenuis ,٤١٩ Fürst II انظر )٤٥(
معجم القراءات (وانظر مكرم . ٤٢١/ ٣) الدر املصون( انظر السمني احلليب )٤٦(

  .١٩٤/ ٣) القرآنية
  .٦٠ سورة العنكبوت، اآلية )٤٧(



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٧٧٦  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

رورة، وقد ظهر التنوين عليها ) أي(و ًوقد كتبت بالنون أيضا ) ٍّكأي(ا
) الرتكيب(من أثر اندماج الكلمتني يف كلمة واحدة على أساس ظاهرة ) ّكأين(

ًوبذا فإن أيا من الكلمتني مل ختسر شيئا من اً   . أصوا

أي من مقطع . ين/ أي/ ك: ًصوتيا من املقاطع اآلتية) كأي(وتتألف 
ٍقصري مغلق منته بشبه حركة + قصري مفتوح  مقطع قصري مغلق يبدأ بشبه + ُْ

ا هذه املقاطع اليت تتضمن شبه احلركة، . حركة والعربية تتحاشى يف بعض هلجا
ُصلها يقول  وأYaqūlيف بعض املواطن، كما هي احلال يف يقول  ْyaq/ wul ،

، ولذا فإن مجيع القراءات باستثناء القراءة yam/ yil وأصلها yamilومييل 
ّبكأين، قد ختففت من توايل مقطعني تضمن كل منهما شبه حركة، كما هي 

خلت من املقطعني كليهما، اللذين تضمنا شبه ( إذ kā´inاحلال يف كائن 
حبذف التنوين تكون (ٍوكأي )  منهاختلصت من واحد (kā/ yinاحلركة، وكاين 

ٍ، وكي ً)ختلصت منهما معا(وكئن ) قد ختلصت من واحد منهما َka/ yin 
  ).ختلصت من واحد منهما(

ٍكي(و) كاين(ًوال شك يف أن كال من  قد حدث فيهما شيء من ) َ
  .ًالنحت باختفاء اهلمزة تسهيال

عربية يف غري مكان، ّوالتخلص من املقطع املتضمن شبه حركة، ظاهرة تعرفها ال
ْتـوجل(فمن ذلك القراءة بـ   املقطع القصري املغلق بشبه احلركة ))تو((إذ تضمنت ) َ

)taw ( والقراءة ـب))ُتوجل(( tūğalو ))تاجل((
)٤٨( ،tāğal  ،هي بالتخلص من شبه احلركة

ًحوبا، وحوبا، وحابا((ومن ذلك القراءات بـ  ً َ ًْ((.  

                                                            
  .١٦٤/ ٧) الدر املصون( انظر السمني احلليب )٤٨(



  

٧٧٧  الدكتور  إمساعيل أمحد عمايرة –  حماولة يف التأصيل –ّيف سبيل معجم تارخيي 

: َف على بعض القدماء، قال املالقيوكاف التشبيه يف كأين وكائن مل خت
ما جعلتا (( ُوهي مركبة من كاف التشبيه املذكورة، وأي االستفهامية، إال أ

ًلفظا واحدا مبنـزلة  ))املذكورة) كم(ً
ومما يؤكد ما ذهب إليه املالقي من أن . )٤٩(

قليلة غلبت فئة كم من فئة : أن قوله تعاىل) كم(تعين ما تعنيه ) ّكأين(
))َُّأيب((، قد وردت فيها قراءة أخرى عن )٥٠(كثرية

وقد وردت . ))ّكأين من((: )٥١(
ا كالعربية اجلنوبية   .)٥٢(كاف التشبيه يف العربية وأخوا

يف ) ّأن(وتركبت يف هذه اللغات تركبها يف العربية، فمن أمثلة تركبها مع 
ّوقد تركبت مع النون يف اآلرامية) ّكأن(العربية الفصحى أن يقال 

)٥٣( .Kn 
وهي ). كما(يف العربية فقيل ) ما(وقد تركبت الكاف مع . العربية) ّكأن(مبعىن 

 ووردت هذه Kemō ּךמּכ   )٥٤( ويف العربيةמּאּכيف اآلرامية املسيحية 
ََّ وتركبت مع امليم تـركبها مع النون يف العربية، ki، )٥٥(األداة للتشبيه يف األكادية

kamو، kimaو، kemفقيل 
)٥٦(.  

                                                            
  .٢٨١) رصف املباين ( املالقي)٤٩(
  .٢٤٩سورة البقرة، اآلية ) ٥٠(
  .٢٦٧/ ٢) تفسري البحر احمليط( انظر أبا حيان )٥١(
  .Höfner ١٤٦ص ) العربية اجلنوبية( انظر هوفنر  )٥٢(
  .٦٢ Dengen انظر )٥٣(
  .Gesenius ٣٥٠ انظر )٥٤(
  .Riemschneider ١٤٣ انظر )٥٥(
  .٤٧٠ Von Soden I انظر )٥٦(



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٧٧٨  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

) هكذا(، و)كذا(فقيل ) ذا(ه الكاف يف العربية مع وتركبت هذ
akia ويف األكادية kohويقابلها يف العربية 

)٥٧(.  

   لن–ال 

ّيبدو أن اخلليل كان حمقا حني عد  َ ً ّ قال ). أن(، و)ال(مكونة من ) لن(ُِ
ا ((: سيبويه ، ولكنهم حذفوا لكثرته يف كالمهم، )ال أن(فأما اخلليل فزعم أ

ْويـ: كما قالوا ُلمه، وجعلت مبنـزلة حرف واحدَ ِّ ُ((
تدل على ) أن(وملا كانت . )٥٨(

ا بالالم جعل منهما أداة متمحضة : املستقبل يف حنو ّأريد أن أفعل، فإن اقرتا َ
ال : وحدها، فهي قد تنفي احلال، حنو) ال(أما . يف الداللة على نفي املستقبل

وقد تدل ) اآلن(املطر ل أينـز: ، إجابة عن سؤال من يسأل)اآلن(ينـزل املطر 
ال حيب اهللا اجلهر بالسوء: على النفي املطلق، يف حنو

 وال يستوي اخلري ،)٥٩(
  .والشر

ألن يكفيكم أن : يف حنو) ال(مع ) لن(ومثة استعمال تستوي فيه 
ّميدكم ربكم بثالثة آالف من املالئكة منـزلني ُِ

 )٦١(، فقد ذكر أبو حيان)٦٠(
  .))أال يكفيكم((:  بـ))َُأيب((قراءة اآلية عن 

                                                            
  .٥٣ص ) حبوث يف االستشراق واللغة(ر عمايرة  انظ)٥٧(
  .٥/ ٣) الكتاب( سيبويه )٥٨(
  . ١٤٨ سورة النساء، اآلية )٥٩(
  .١٢٤ سورة آل عمران، اآلية )٦٠(
  .٥٠/ ٣) تفسري البحر احمليط( انظر أبا حيان )٦١(



  

٧٧٩  الدكتور  إمساعيل أمحد عمايرة –  حماولة يف التأصيل –ّيف سبيل معجم تارخيي 

 لغة استحدثت هذه األداة لتوظفها )٦٢(وال أعرف من شقيقات العربية
  .يف الداللة على الزمن اخلاص بنفي املستقبل

   وإلى–ل 
م: قرئ قوله تعاىل ِلما أصا

، قراءة أخرى منسوبة إىل )٦٣(
م((: ، وهي)٦٤(الشنبوذي ران يف  ومعلوم أن هاتني األداتني تتعاو))إىل ما أصا

األمر يل أو إيل مبعىن انتهاء : وعلى هذا تستطيع أن تقول. مواقع من استعماهلما
تفيد ) ل(ًجئت ألستقبل زيدا، فإن: وحىت مفهوم التعليل يف قول القائل. غايته

بيد أن مواطن التعليل اليت ميكن أن . التعليل الذي هو الغاية اليت من أجلها جئت
ويف هذا ما يقف ). إىل(صبحت خاصة بالالم دون أ) حىت(أو ) كي(تأيت فيها، 

بنا على خصيصة يف العربية، وهي الرغبة يف التوظيف الدقيق أللفاظها، وعلى هذا 
غلبت عليها الداللة على انتهاء الغاية، وغلب على الالم التعليل، ومل ) إىل(فإن 

ًجتز العربية، انطالقا من مبدأ التخصيص والتوظيف، أن تستخدم  للتعليل، ) إىل(ُِ
  .جئت إىل أستقبل: فال يقال

) إىل(وإذا عدنا إىل أخوات العربية فإننا سنجد أن الالم قد تبادلت مع 
. كما هي احلال يف العربية، وكان تبادهلما يف معىن التعليل وانتهاء الغاية

Ьχ  él أو eleوهكذا فإن 
، وكذلك         )حىت(و) إىل (Ь: تعين )٦٥(

                                                            
  .٥١ص ) خصائص العربية( انظر عمايرة )٦٢(
  .١٤٦ سورة آل عمران، اآلية )٦٣(
  .٧٢/ ٢) معجم القراءات( مكرم  انظر)٦٤(
  . ٦٥٠ Fürst     انظر  )٦٥(



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٧٨٠  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

. يف العربية، وهي كذلك يف اآلرامية والسريانية) حىت(و) إىل(وهي الالم، تعين 
  . وتقابل لla و) إىل( وتقابل  eli )٦٦(ويف األكادية

   شرج-  سجهر- سكر- سجن- سجل-سجر
سجر، : تشتت املعاين اليت وردت يف املعجم هلاتني املادتني كليهما

: املسجورالبحر : مأل، مث تلون هذا املعىن، فقيل: فمن معاين سجر. وسجل
ِّسجرت البحار: وقيل. ًاململوء نارا ًأفضى بعضها إىل بعض فصارت حبرا : ُ

  .ويف هذا معىن االمتالء والفيضان. ًواحدا
ِّسجرت: وقيل ِّفجرت: ُ   .ًويف هذا أيضا مفهوم االمتالء والفيضان. ُ

ُوسجرت املاء َّ   .صببته: َ
َّالفارغ الذي ليس فيه شيء، ومنه املسجر: واملسجور َ ُ

  .الذي غاض ماؤه: 
وتسجره بالوقود سجرا أي متلؤه، ومن . السجر يف التنور اإليقاد: وقيل

َّهذا أطلق على احلطب اسم السجور، ألنه ميأل به التنور، وعلى هذا يكون  ُ َّ َ َ
َّاإلشباع بالوقود، أي امللء معىن آصل من معىن الوقود نفسه، مث اقرتن السجر  َ َ

  .باإلمحاء واإليقاد واحلطب
َالشعر املنسجر واملسجور: ن معاين سجروم فهل . ّاملسرتسل واملرجل: ُْ

جاء الشبه بني الشعر واملاء من االرختاء كموج املاء؟ مث يتكرر السؤال نفسه 
ّمد : ومن ذلك االسرتسال. بشأن داللة سجر على اللؤلؤ املنظوم املسرتسل َ

ّفالناقة تسجر سجورا وسجرا مدت ح. ًالصوت حنينا ًَ ًْ َ ُ ُ وقد انتقل املعىن . نينهاْ
ْوانتقل مفهوم النار واالشتعال إىل احلمرة . من صوت اإلبل إىل صوت الرعد ُ

                                                            
  .٢٠٠ Von Soden I ,٣٦ Gesenius انظر )٦٦(



  

٧٨١  الدكتور  إمساعيل أمحد عمايرة –  حماولة يف التأصيل –ّيف سبيل معجم تارخيي 

َوغدير أسجر. ُْعني سجراء أي خالطتها محرة: اليت ختالط لون العني، فقيل ْ :
  .ُيضرب ماؤه إىل احلمرة

ّ اليت يصعب ردها إىل ما سلف أن الساجور من سجر تعين املعاينومن 
ِاخلليل والصفي، والسجوري:  والسجريالقيد، َ ْ َّ   .األمحق: ّ

ّويبدو أن اإلدغام فك من سجر، فقيل ّ ّاسجهرت النار، أي اتقدت : ُ ِ َّ َ َ ْ
َّوالتهبت، وسحابة مسجهرة ِ َ ْ َّومها معنيان مرا يف سجر. يرتقرق فيها املاء: ُ

)٦٧(.  
ُوقد تبادلت اجليم والكاف، فسكرت اإلناء وسجرته إذا مألته وبذ ْ َ ا َ

  .تكون مادة سجر قد اختلطت مبادة سكر
كما دلت على . ّويف مادة سجل، دلت سجل على االمتالء باملاء

ْالدلو اململوءة باملاء وقد انتقلت الداللة من االمتالء باملاء إىل داللة أخرى . َّ
ّقريبة، فسجل القراءة أي قرأها قراءة متصلة، من االسرتسال يف القراءة، قال  َ َ

ُّالصب، يقال: َّمن السجل(( :ابن منظور ًّسجلت املاء سجال إذا صببته صبا : َّ ً ْ َ َُ َ
ًمتصال ّ((

َساجل الرجل إذا باراه، وقد ملح : وقد جاء مفهوم املباراة، فقيل. )٦٨(
ّابن منظور أن هذا املفهوم يعود إىل االستقاء، فكأمنا هي إشارة إىل املاء يتدفق 

َّخرة واحلرب من كر وفـر، يوم لك ويوم عليكًدلوا بعد دلو، وكذا املباراة واملفا ٍّ .
أصل املساجلة أن يستقي ساقيان فيخرج ((قال ابن بري فيما ذكره ابن منظور 

ُ
ُِكل واحد منهما يف سجله مثل ما خيرج اآلخر، فأيهما نكل فقد غلب،  َ َ ْ َ
َفضربته العرب مثال للمفاخرة، فمعناه أنه خيرج من الشرف مثل ما خير َ ََّ ِ ْ ُْ ً َ جه َ

                                                            
  .٣٤٥/ ٤) سجهر: اللسان( انظر ابن منظور )٦٧(
  .٣٢٥/ ١١) سجل: اللسان( ابن منظور )٦٨(



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٧٨٢  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

احلرب : وتساجلوا أي تفاخروا، ومنه قوهلم. ُِاآلخر، فأيهما نكل فقد غلب
ّسجال، وانسجل املاء انسجاال إذا انصب ً ِ((

)٦٩(.  
هذا هو املعىن . مأل: ّوهكذا تكون انسجل مبعىن انصب وأسجل

وأما املعاين األخرى فهي متطورة . ّانصباب الشيء إىل حد االمتالء: األصلي
ْكالسجلعن هذا املعىن،  ّاجلواد، والغين: َّ أرسله، وإسجال : َوأسجل الكالم. َ

  .إرساهلا ترعى: األنعام
ا فارسية األصل ّوأما سجيل، مبعىن احلجارة من طني، فقد قيل إ ّ وقد . ِ

ِّتبادلت الالم والنون، فقيل سجني ّوكذلك السجل. ِ
ِ كتاب العهد ومجعه : ِّ

وهذان املعنيان قد يكونان . كتابّسجالت، ويعين كذلك الصحيفة اليت فيها ال
ًللفظني اتفقا مع وزن من أوزان العربية شكال، ولكن املضمون خيتلف ّ ّ.  

بقي أن نشري إىل أن مفهوم اإلرسال واالنسياب والتدفق موجود يف 
ا الرائية، ففي العربية ّبعض اللغات السامية، وهو هلذه املادة يف صور َ ّ

)٧٠( 
ّ ويف اآلرامية šāgar רׁשּג

  šegarّ، ويف السريانية      šegar רׁשּג )٧١(
ّوأما . مبعىن سال الدمع أو انسكب املاء، ومبعىن انسكب، للشيء الساخن

:  وهي مبعىن– وقد تكون مقلوب شجر –، فقد جاءت فيها شرج )٧٢(السبئية
ْالشرج، وجمرى املاء، ومسيل املاء ّوكلها معان يـرد بعضها إىل بعض. ّ وقد جاء . َُ

                                                            
  .٣٢٦ /١١) سجل: اللسان(ابن منظور ) ٦٩(
  .٤١١ Furst II انظر  )٧٠(
  .٨٠٨ Gesenius ,٣٥٩ Costaz انظر )٧١(
  .١٣٤ Beeston انظر )٧٢(



  

٧٨٣  الدكتور  إمساعيل أمحد عمايرة –  حماولة يف التأصيل –ّيف سبيل معجم تارخيي 

ُعرب أن الشرج تعين مسيل املاء من احلرار إىل السهولةيف لسان ال َ ْ َّ
ولعل . )٧٣(

ّويوضح املعىن األصيل لالنصباب . ّيف هذا ما يرجح األصل الرائي للكلمة
  .واهللا أعلم. واالنسياب

  المراجع
تفـــسري البحـــر : حممـــد بـــن يوســـف، أبـــو حيـــان األندلـــسي): البحـــر احملـــيط( أبـــو حيـــان -١

  .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣احمليط، دار الفكر، 
بـريوت )  عـريب–عـربي (املعجم احلـديث : رحبي كمال): املعجم احلديث( رحبي كمال -٢

١٩٧٥.  
  .تاج العروس من جواهر القاموس: بيديَّالسيد مرتضى احلسيين الز): التاج( الزبيدي -٣
الـــدر : أمحـــد بـــن يوســـف املعـــروف بالـــسمني احللـــيب): الـــدر املـــصون( الـــسمني احللـــيب -٤

  . علوم الكتاب املكنون، حتقيق أمحد حممد اخلراط، دار القلم، دمشقاملصون يف
الكتــاب، حتقيــق عبــد الــسالم هــارون، : عمــرو بــن عثمــان بــن قنــرب): الكتــاب( ســيبويه -٥

  .م١٩٦٨ -١٩٦٦ّاهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة 
 االستــشراق حبــوث يف: إمساعيــل أمحــد عمــايرة): حبــوث يف االستــشراق واللغــة( عمــايرة -٦

  .١٩٩٦ مؤسسة الرسالة، عمان –واللغة، دار البشري 
تطبيقـــات يف املنـــاهج : إمساعيـــل أمحـــد عمـــايرة): تطبيقـــات يف املنـــاهج اللغويـــة( عمـــايرة -٧

  .٢٠٠٠اللغوية، دار وائل للنشر، عمان، سنة 
 رصـــف املبـــاين يف شـــرح حـــروف: أمحـــد بـــن عبـــد النـــور املـــالقي): رصـــف املبـــاين( املـــالقي - ٨

  ).الطبعة الثانية (١٤٠٥املعاين، حتقيق أمحد حممد اخلراط، دمشق 
معجــم : عبــد العــال ســامل مكــرم وأمحــد خمتــار عمــر): معجــم القــراءات القرآنيــة( مكــرم -٩

  .م١٩٨٨هـ ١٤٠٨، ٢القراءات القرآنية، مطبوعات جامعة الكويت، ط
  .صادر، بريوت  العرب، دارلسان: ابن منظور اإلفريقي): اللسان( ابن منظور -١٠

                                                            
  .٣٠٦/ ٢) شرج: اللسان( انظر ابن منظور )٧٣(



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٧٨٤  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

مغين اللبيب، حتقيق حممد حميي الدين عبد :  ابن هشام األنصاري):املغين( ابن هشام -١١
  احلميد
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٧٨٥  

  قضية المصادر في جمع مادة المعجم
  إبراهيم بن مراد. د

  :في أركان التأليف المعجمي:  مقدمة- ١
 مبحث – أي تأليف القواميس أو املعاجم املدونة –التأليف املعجمي 

ّمنتم إىل املعجمية التطبيقية ّواملعجمية التطبيقية ليست فيما نرى . ّّ  ))صناعة((ّ
ّغب، بل هي القسم العملي من علم لساين له ميكن أن يتعاطاها أي هاو أو را

ّمكوناته املتكاملة وقوانينه اليت تنظمه وقواعده اليت يتأسس عليها، هو علم 
ّفإن .  هو علم املفردات– )١( كما بينا يف حبث سابق–وعلم املعجم . املعجم

ّ هي اليت تكون معجمها–ّ يف أي لغة من اللغات –املفردات  ومادامت . ّ
ّهي اليت تكون املعجم فإن كل ما يكون املفردات يعترب من مكونات املفردات  ّ ّّ

ّالنظرية املعجمية ّ ّومكونات املفردات ثالثة ال يتحقق وجود املفردة يف اللغة . ّ ّ ّ
ا، هي املكون ) ٣(املكون الصريف؛ ) ٢(ّاملكون الصويت؛ ) ١: (ّعامة إال 

ّللسانيات احلديثة ّوقد أصبحت هذه املكونات الثالثة يف ا. الداليل ّ وخاصة –ّ
ّ مباحث معجمية خالصة، وظهر ما –ّخالل السنوات اخلمس عشرة األخرية 

ّوعلم الصرف ) Phonologie  lexicale(أصبح يعرف بالصومتية املعجمية 
ّوعلم الداللة املعجمية ) Morphologie lexicale(ّاملعجمي  ّ)Sémantique 

lexicale(باملعجم قدمية يف الدراسات اللغويةّ، وإن كانت صلة الداللة ّ .
ّوبتحقيق هذه املكونات الثالثة تكتسب املفردة أربع خصائص ضرورية واجبة  ّ

                                                            
 ١٩٩٧ريوت مقدمـة لنظريـة املعجـم، دار الغـرب اإلسـالمي، بـ: ُ ينظر إبـراهيم بـن مـراد)١(

  .١٣٣ – ١٠٥، ٥٧ -٣٧ص 



  

لد – ربية بدمشقجممع اللغة العجملة  ٧٨٦  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

التأليف الصويت ألن أول ما يؤلف املفردة هي ) ١: (الوجود فيها، هي
ّالبنية الصرفية ألن األصوات اليت تكون املفردة البد أن تشتمل ) ٢(األصوات؛  ّ

ّفية داخلية قد تقبل التجزئة إىل وحدتني صرفيتني أو أكثر وقد عليها بنية صر ّ ّ
ّتقبل القولبة بأن تدرج يف جدول صيغي ما مثلما هو األمر يف اللغة العربية؛  ّ

ّالداللة املعجمية إذ ال يكفي التأليف الصويت والبنية الصرفية لتكوين ) ٣( ّ ّ
 ما يف جتربة اجلماعة ّاملفردة بل البد من ارتباطهما مبعىن حييل إىل مرجع

ّاللغوية؛  ّاالنتماء املقويل، أي أن تنتمي املفردة إىل إحدى املقوالت ) ٤(ّ
 وهي فيما نرى – أي أقسام الكالم حسب االصطالح القدمي –ّاملعجمية 

ّمخس، هي االسم والفعل والصفة والظرف واألداة ّ.  
ّوكل ما حصل من املفردات يف اللغة يكون ما يسمى املعجم ّ ّ اللساين، ّ

ّوهو الرصيد العام املشتمل على كل ما ينتمي إىل لغة ما من املفردات؛ وهذه  ّ
 والكامنة يف أذهان – خماطبة وكتابة –املفردات هي املستعملة يف الكالم 

ّالناس أو يف النصوص املدونة يف خمتلف العصور اليت استعملت فيها اللغة ّ .
 هو –ّيث املكونات واخلصائص  وخاصة من ح–والبحث يف هذه املفردات 

ًفإذا أخذ املعجمي من ذلك الرصيد العام اجلامع جزءا . ّقوام املعجمية النظرية ّ ّ
ّ فدونه يف كتاب أو خزنه يف مكنـز مسي ما دونه – سواء كرب أو صغر – ّ
ًمعجما مدونا(( وال ميكن للمعجم . ، حسب االصطالح الشائع))ًقاموسا(( أو ))ًّ

ّ أن يستوعب املعجم اللساين –كن غاية املؤلف استقصائية  مهما ت–ّاملدون 
ًوإذن فإن العمل الذي يقوم به مؤلف املعجم قوامه املفردات هو أيضا، . ّكله

ى  ّلكنه ليس حبثا نظريا يف مكونات املفردات وخصائصها بل هو تطبيق ملا أ ً ً ّ
يقي إذن غري ّويالحظ أن التطب. ّإليه البحث النظري يف املفردات من النتائج

ّمنفصل عن النظري وغري مستغن عنه، فإن مؤلف املعجم إذا طبق ينبغي أن  ّ ّ ّ
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ّيطبق شيئا ما قد سبق له أن حذقه، وهو القسم النظري من علم املعجم ّ فإذا . ً
ُحذقه أمكن له أن يكون تصورا دقيقا لإلجرائيات والكيفيات اليت تعتمد يف  ّ ً ً ّ ّ

ّيفيات هي املكونة ملا نسميه أركان التأليف وتلك اإلجرائيات والك. التأليف ّ ّ
ّ أي مجع الرصيد اجلزئي ))اجلمع((ويطلق على اإلجرائيات مصطلح . ّاملعجمي ّ

ّالذي قد يصغر وقد يكرب من املفردات اليت سيشتمل عليها املعجم املدون، 
ّاملصادر اليت تعتمد يف مجع الرصيد ) ١: (ّوأهم ما يكون اجلمع ركنان مها ُ

معة؛ وأما ) ٢(ّجمي واملع ّاملستويات اللغوية اليت تنتمي إليها املفردات ا ّّ ّ
معة ))الوضع((ّالكيفيات فيطلق عليها مصطلح   أي منهج معاجلة املفردات ا

ًقاموسيا، وأهم ما يكون الوضع ركنان أيضا مها  ًّ ّ ّالرتتيب أي تبويب ) ١(ّ
ّالتعريف وهو ) ٢(ّأو جتمعها، ّاملفردات داخل املعجم املدون وتفصيل تتابعها 

ْاإلخبار عن اخلصائص الذاتية واخلصائص العالقية اليت تكون للمفردات ُ ّ ّ ّ ُ َ ْ.  
ّوقد سبق لنا أن أمجلنا القول يف األركان األربعة اليت ذكرنا ، كما )٢(ْ

ّسبق لنا أن فصلناه يف بعض منها
ّ، ونريد أن خنص يف هذا البحث )٣(

ّو الركن اإلجرائي األول أي مصادر اجلمع، ّ بالقول املفصل، وهأحدها ّ ّ
                                                            

املعجـــم العلمـــي : إبـــراهيم بـــن مـــراد: ورد ذلـــك يف مواضـــع كثـــرية، خنـــص منهـــا بالـــذكر )٢(
: ؛ نفـــسه١٤٧ -٦٩، ص ١٩٩٣العـــريب املخـــتص، دار الغـــرب اإلســـالمي، بـــريوت، 

، ١٥٥ -١٣١، ص ١٩٩٧مــــــسائل يف املعجــــــم، دار الغــــــرب اإلســــــالمي، بــــــريوت، 
الدراســـات والبحـــوث األعجميـــة يف عربيـــة نفـــزاوة، مركـــز  الكلـــم: ؛ نفـــسه٢٢١ -٢٠٩

  .٩٧ - ٨٥، ص ١٩٩٩االقتصادية واالجتماعية، تونس، 
، وعـن قـضايا ٢٥٥ -٢٢٢مسائل يف املعجـم، ص : ّقد حتدثنا عن قضايا الرتتيب يف) ٣(

ّتعريـف أمسـاء املواليـد يف املعجـم اللغـوي العـام((: إبـراهيم بـن مـراد: ّالتعريف يف ، ضـمن ))ّ
ّحبـــوث النـــدوة الدوليـــة للمعـــاجم : ّمـــدحلمي هليـــل وســـعد مـــصلوح وحـــسن العجمـــيحم

ّاللغوية واملختصة، جامعة الكويت،  ّ   .١٤٧ -١٢٥، ص ٢٠٠٠ّ
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) ٢(املصادر واالستعمال؛ ) ١: (وسنتناوله من حيث صلته بثالث مسائل هي
ّاملصادر واملدونة املعجمية) ٣(ّاملصادر والنقل؛  ّ.  

  :ينـ المصادر واالستعمال اآل- ٢
ّمصادر اجلمع هي املظان اليت يرجع إليها املعجمي جلمع املادة اللغوية ّ ّ 

ا يف املعجم الذي يبتغي تأليفه وقد شغلت هذه املسألة . ّاليت يريد إثبا
ّاللغويني العرب منذ بدؤوا يهتمون بوصف اللغة العربية وإذا أخذنا برأي أيب . ّ

م وتواصل ٧٠٩/  ه٩٠قلنا إن ذلك بدأ سنة ) م٩٥٠/  ه٣٣٩(نصر الفارايب 
ّ الفارايب تغطي القرن ّ، واملدة اليت ذكرها)٤(م٨١٥ -٨١٤/  ه٢٠٠حىت سنة 

ّالثاين اهلجري كله، وهي املدة اليت عاش فيها مؤسسو الدرس اللغوي العريب  ّّ ّّ ّ ّ– 
ّمؤسس الدرس النحوي، ) م٧٦٦/  ه١٤٩. ت(مثل عيسى بن عمر الثقفي  ّ

ّمؤسس الدرس املعجمي ) م٧٧٤/  ه١٥٧. ت(وأيب عمرو بن العالء  ّ  مث –ّ
ّواضعو أسس الدرس النظرية وت ُّ ّ ا، وخاصة اخلليل بن أمحد ِ . ت(ّطبيقا

ّالذي أرسى قواعد النظر والبحث يف املعجم ويف النحو ) م٧٩١/  ه١٧٥ ّ
ّمجيعا، فكان مؤلف أول معجم مدون  ّ ّ  باملفهوم – ))كتاب العني(( هو –ً

ّاللساين والواضع احلقيقي للنظرية النحوية العربية كما ظهرت يف  ّ ّّ ّ ّ  ))الكتاب((ّ
ّونرى أن قدم كتاب العني واكتمال التأليف ). م٧٩٢/  ه١٧٧. ت(لسيبويه  َ َ ِ ّ

ًاملعجمي فيه يؤهالنه ليكون منطلقا جيدا للحديث عن املصادر يف عصر  ّ ً ّ ّ
ّاالحتجاج اللغوي ّوالنظر املعمق يف الكتاب يظهر أن املصادر األساسية اليت . ّ ُ ّ

ّاعتمدها اخلليل مخسة نوردها فيما يلي حسب أمهيتها بالن سبة إىل املسألة اليت ٌ

                                                            
كتاب احلروف، حتقيـق حمـسن مهـدي، دار املـشرق، بـريوت، : أبو نصر الفارايب: ينظر) ٤(

  .١٤٧، ص ١٩٦٩



  

  ٧٨٩   الدكتور إبراهيم بن مراد – قضية املصادر يف مجع مادة املعجم - ندوة املعجم العريب 

  .))املصادر واالستعمال((ندرس أي 
  : الرواية عن األعراب–أ 

مدار ((ّلقد كان من أهم غايات اخلليل من تأليف كتاب العني أن جيعله 
))كالم العرب وألفاظهم فال خيرج منها عنه شيء

وأن يستوعب ما  .)٥(
ا فال ي(( ّشذ عنه شيء من تستعمله العرب يف أشعارها وأمثاهلا وخماطبا ِ

))ذلك
ّ إما أن يعتمد املقول من – لتحقيق تلك الغاية –وقد كان عليه . )٦(

ًاللغة بأن يأخذه مشافهة من أفواه املتكلمني املعاصرين له، وذلك يعد وصفا  ّ ّ ّ
َآنيا للغة يعتمد فيه االستعمال املعاصر للواصف، وإما أن يـعتمد املكتوب  ُِ َْ َ ُّ ّ ًّ

 أو تكون قدمية –ًّ فيكون الوصف آنيا – اليت تكون حديثة ّاملدون يف الوثائق
ًفيكون الوصف زمنيا، وإما أن يعتمد املقاربتني معا يف الوصف فيستعمل  ًّ

ّوإذا علمنا أن عصر اخلليل كان عصر رواية . ّاملقول واملكتوب على السواء
ًأكثر مما كان عصر تدوين وأن التدوين فيه كان تدوينا للمقول املرو ّ ّي خاصة ّ ّ

  . يف تأليف كتاب العني– أي املستعمل املعاصر –ّّتبيـنا أثر املقول 
ّوأهم ما ميثل املقول يف عصر اخلليل كان املروي عن األعراب ّ فقد كان . ّ

م ببواديهم ليالقوهم ويأخذوا عنهم  ْاللغويون يشدون إليهم الرحال يف مظا ُ ّ ّ ّ ّ
ّوحنن نعلم أنه قد . ة إىل الباديةّوقد قام اخلليل نفسه بالرحل. ّفصيح اللغة

امة؛ فقد سأله يونس بن حبيب  . ت(ارتـحل إىل بوادي احلجاز وجند و
من بوادي احلجاز وجند ((:  فقال))من أين علمك هذا؟((): م٧٩٨/  ه١٨٢

                                                            
ّزومي، وإبـراهيم الـسامرائي، مؤسـسة كتاب العني، حتقيق مهدي املخ:  اخلليل بن أمحد)٥(

  .٤٧/ ١، ) أجزاء٨ (١٩٨٨األعلمي للمطبوعات، بريوت، 
  .٤٧/ ١ نفسه )٦(
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امة ))و
امة مل يكونوا وحدهم مصادر املقول  .)٧( ْلكن بدو احلجاز وجند و ّ

ّكانت له يف تدوينه مصادر أخرى، خنص منها ّاآلين يف كتاب العني، بل 
  :بالذكر ثالثة هي

فصحاء األعراب الذين كانوا يعيشون يف احلواضر مثل البصرة والكوفة ) ١(
ًوهؤالء أعراب قد انتقلوا من بواديهم إىل املدن فاختذوها موطنا وكانت هلم . وبغداد ّ

ّبني العلماء سوق نافقة رغم تشدد بعضهم يف األخذ عمن  سكنوا احلواضر ولو ّ
وقد ذكر اخلليل مجاعة من هؤالء األعراب الفصحاء ونسب إليهم . كانوا بدوا

ّمفردات وشروحا، منهم عرام ْ وأبو الدقيش)١٠( وأبو ليلى)٩( وزائدة)٨(ً ُّ
)١١( ◌ِ

ّ ومحاس)١٤( وأبو سعيد)١٣( وشجاع)١٢(والضرير
  .إخل ... )١٥(

ِأو من فصحاء وهؤالء ليسوا من عرب البوادي . أهل األمصار) ٢(
َ َ ُ

فليست . األعراب الذين سكنوا املدينة، فهم إذن ليسوا من مصادر الفصاحة
ّاملادة املعجمية اليت اشتمل عليها كتاب العني إذن عربية أعرابية فقط بل إن  ّ ّ ّ ّ

                                                            
ّ ابـــن األنبـــاري، نزهـــة األلبـــاء يف طبقـــات األدبـــاء، حتقيـــق إبـــراهيم الـــسامرائي، بغـــداد، )٧(

  .٤٣، ص ١٩٥٩
  .إخل... ١١٩، ١٠٨، ١٠١، ٩٨، ٩٧/ ١ اخلليل، كتاب العني، )٨(
  .إخل... ١٤١، ١٠٨، ٩٣، ٨٩، ٦٥/ ١ه،  نفس)٩(
  .إخل... ٣٠٦، ٣٠٥، ٢٩٦، ٢٩٥، ٢٩٢، ٢٨٠، ٢٦٧، ٢٦٤/ ١ نفسه، )١٠(
  .إخل... ٢٧٤، ١٨١/ ٣، ٣٠٩، ٢٧٧، ٣٨/ ٢، ٢٨٨، ١٩٠/ ١نفسه، ) ١١(
  .إخل... ٣٢٩، ٣٠١، ٣٠٠، ١٤٥، ٩٧/ ١ نفسه، )١٢(
  .إخل ... ١٤٩، ١٣٧، ١٣٤/ ٢، ٣٣٣، ٣٤٧، ٣٠٢/ ١نفسه، ) ١٣(
  .إخل... ٢٩٥، ١٠٩، ٩٨/ ١ نفسه، )١٤(
  .إخل... ٥٧، ٤٠/ ٢، ٣٦٧/ ١ نفسه، )١٥(
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ُّفيها من لغة العرب الذين ال يـعتد بفصاحتهم َْ وقد أورد اخلليل إشارات كثرية . ُ
 )١٨( واليمن)١٧( والشام)١٦(د ذكر من األمصار العراقوق. إىل لغات األمصار

ّوقد خيص بعض املواضع بالذكر مثل البصرة  . )١٩(ومصر  ومحص )٢٠(بالعراقّ
ّعلى أن اخلليل قد ال يكتفي بذلك بل يسجل . )٢٢( واجلوف باليمن)٢١(بالشام ّ

ّكالم العامة باعتبار العامي مستوى من مستويات العربية وليس باعتبار خروجه ّ ّ ّ 
ّعن النماذج الفصيحة من االستعمال اللغوي  ّ ّ

)٢٣(.  
ُاإلسالمي املحدث) ٣( َ ْ ُ ُومتثله املصطلحات املولدة أثناء عصر االحتجاج، اليت . ّ َ ََُّّ

ُاعرتف اللغويون بفصاحتها، فليست هي إذن من الفصيح البدوي الذي يـقصد من أجله  ُ َّْ ّ ّ
ََّاللغويون األعراب يف بواديهم بل هو مما ول ّ ّدته احلاجة إىل التعبري عن املفاهيم اجلديدة الطارئة ّ ُْ َ

ّعلى احلياة الفكرية العربية ّوقد ذكر اخلليل من العلماء املستحدثني مجاعة جلهم من أهل . ّ
ّصناعته أي من اللغويني مثل  ))أهل النحو((ّ

))ّأهل العربية((، و)٢٤(
أصحاب ((و، )٢٥(

                                                            

  .٤٩/ ٦، ٣٩/ ٣، ٣٥٥/ ١ نفسه، )١٦(
  .١١٨/ ٥، ١١٦/ ١ نفسه، )١٧(
  .٨٨/ ٥، ١٦٣/ ١ نفسه، )١٨(
  .١١٨/ ٥ نفسه، )١٩(
  .٢٨٩، ٤٤/ ٣، ٦٣/ ١نفسه، ) ٢٠(
  .٢٢/ ٣نفسه، ) ٢١(
  .٢٨٧/ ١نفسه، ) ٢٢(
  .إخل... ٢١٤، ١٢١، ١٠٣، ٥٥، ٤٩، ٤٨/ ١نفسه، ) ٢٣(
  .٧٣/ ١ نفسه، )٢٤(
  .٩٤/ ١ نفسه، )٢٥(



  

لد – ربية بدمشقجممع اللغة العجملة  ٧٩٢  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

))ّالتصريف
م ومصطل،)٢٦(   .)٢٧(حات غريهم الكثري وذكر من مصطلحا

ّوإذن فإن املقول الذي دون يف كتاب العني مل يكن مما روي عن  ّ ّ
ًاألعراب فقط بل كان من كالم طبقات خمتلفة، فكان الكتاب لذلك واصفا 

َللمستعمل من لغة العصر الذي ألف فيه ُِّ.  

  :ّ الشعر–ب 
ًميكن اعتبار الشعر يف عصر اخلليل منتميا إىل املقول أيضا  ً ّألن العناية ّ

ًبروايته كانت أكرب من العناية بتدوينه؛ مث إنه كان جزءا أساسيا من  ً ّالثقافة ((ّ
ّ بعد، على أن الشعر يف عصر ))ّالثقافة العلمية((ّ العربية اليت مل تزامحها ))ّاألدبية ّ

ّشعر قدمي، هو اجلاهلي الذي ميثل البيئات اليت قيل فيها، : اخلليل صنفان
ّو اإلسالمي الذي ميثل إىل حد كبري الواقع اجلديد الذي ارتبط يف وشعر حديث، ه

  .ّحياة العرب باإلسالم وما أدخله من مؤسسات وأفكار وعادات جديدة

 حسب الكشف –فقد اعتمد . وقد اعتمد اخلليل يف كتابه على شعر كثري
))ّمعجم الشعراء يف كتاب العني((الذي قام به صاحب 

مئيت ّ، على ستة وتسعني و)٢٨(
ّشاعر منهم اجلاهلي ومنهم اإلسالمي الذي عاش يف صدر اإلسالم ومنهم ) ٢٩٦( ّ

                                                            
  .٢١٠/ ١ نفسه، )٢٦(
) ٨٨، ٧٢/ ١ ())فعــل الزم((و) ٣٦١/ ١ ())فـــعل((، و)٦١/ ١ ())حنـت(( ومثاهلـا مــصطلحات )٢٧(

ــــسانية، و)٣٢٢/ ١ ())اســــم((و) ١٢٩، ١٢٧/ ١ ())نعــــت((و ــــة((، وكلهــــا مــــصطلحات ل  ))قدري
  . وهو من مصطلحات علم الكالم) ١١٢/ ٥(

، ص )١٩٨٨ (٢/ ١٧املــورد، ) ١: (معجــم الــشعراء يف كتــاب العــني: عبــد العزيــز إبــراهيم )٢٨(
  .٢٨٥ - ٢١٤، ص )١٩٨٨ (٣/ ١٧املورد، ) ٢(؛ ٢٢٧ – ١٩٦
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ّاألموي ومنهم العباسي ّ النسب ))ّمعجم الشعراء يف كتاب العني((ّوقد حدد صاحب . ّ
ّ وأخربنا بأن نسبة –ّ دون أن نراه أحصى عدد الشعراء من كل مجاعة –املئوية 

ْ وقد ضم إليهم املخضرمني –ني األول ّ، ونسبة اإلسالمي%٤٥ّاجلاهليني  ُ ّ– ٢٤% ،
ّوإذن فإن نسبة اإلسالميني عامة . )٢٩(% ٣ّ، ونسبة العباسيني %٢٨ّونسبة األمويني  ّ ّ

ّ على أن هذا اإلحصاء قد اعتمد عدد الشعراء ومل يعتمد عدد الشواهد لكل %.٥٥ ّ ّ
ّفإذا أخذنا بعدد الشواهد الحظنا أن اإلسالميني . شاعر ّة األمويني، وقد ّ وخاص–ّ

ّ أهم منـزلة من اجلاهليني–عاصر اخلليل مجاعة منهم  ّفإن شواهد إمرئ القيس تبلغ . ّ
ّ، وشواهد النابغة الذبياين تبلغ مثانية )٣٠(بني بيت تام وشطر) ١١٥(مخسة عشر ومئة 

ّ، وقد كان هذان معدودين من فحول الشعراء اجلاهليني؛ )٣١()١٣٨(وثالثني ومئة  ّ
ًواحدا وسبعني ومئتني ) م٧٥٥/  ه١١٧. ت(ّّغت شواهد ذي الرمة بينما بل

مخسة ومثانني ) م٧٦٢/  ه١٤٥. ت(رؤبة بن العجاج ، وبلغت شواهد )٣٢()٢٧١(
ّالشواهد اإلسالمية داللة على ميل اخلليل إىل  ونرى يف غلبة منـزلة ،)٣٣()٤٨٥(وأربع مئة 
  .ّ من مفردات اللغة))املعاصر((املستعمل 

  :آن الكريم القر–ج 
ّوميكن أن يعد استعمال القرآن الكرمي آنيا يف كل عصور العربية  ّّ ً ّ
ّاإلسالمية، وخاصة يف عصر االحتجاج، أي يف القرون الثالثة اهلجرية األوىل  ّ ّ ّ

                                                            
  .٢٠٠/ ١ نفسه، )٢٩(
  .٢٠٤/ ١ نفسه، )٣٠(
  .١٩٨/ ٢ نفسه، )٣١(
  .٢١٢ -٢١١/ ١ نفسه، )٣٢(
  .٢١٣ -٢١٢/ ١ نفسه، )٣٣(



  

لد – ربية بدمشقجممع اللغة العجملة  ٧٩٤  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

ّ مندرجا يف اللغة –ّ مثل الشعر –ّوإذن فإنه يف عصر اخلليل كان . ّعلى األقل ً
ّالطبيعية اليت يتكلمها الناس ّ ّعلى أننا مل جند للقرآن يف كتاب العني املنـزلة اليت . ّّ ّ

ّيتنـزهلا الشعر، فإن منـزلة الشعر أقوى بكثري ّ ّ
ّوذلك يدل فيما نرى على أن . )٣٤(

ّالقرآن كان مصدرا لالستشهاد أكثر مما كان مصدرا لالستقراء املعجمي ً ًّ.  
  : الحديث النبوي–د 

ًويعد استعماله هو أيضا آنيا مثل ال ًّ ّ ًقرآن النتشاره مثله، فهو أيضا ُ
ّمندرج لذلك يف اللغة الطبيعية اليت يتكلمها الناس ّ على أن منـزلته يف كتاب . ّّ

ة ملنـزلة القرآن ّ، وذلك يدل أيضا على أن الغاية األساسية من )٣٥(العني مشا ّ ً ّ
  .استعمال احلديث هي االستشهاد

  : المأثور من كالم العرب-   ه
ذا املفهوم ال ))املأثور((و. ّ وحكمهم وأقواهلم السائرةويشمل أمثال العرب  

 أي منتصف القرن الثاين اهلجري –ّينتمي إىل اآلن الذي توصف فيه اللغة 
 بل إىل زمان مضى قد حدث فيه ما أوجب ظهور –بالنسبة إىل اخلليل وكتابه 

ُالكالم وارتباطه باملقام الذي قيل فيه ارتباطا جيعله يذكر يف ك َ ُْ ل مقام يشبهه، ً
ًويصبح بذلك قوال مأثورا ً ّوإذن فإن هذا الصنف من األقوال يعد من املستعمل . ُ ّ ّ
ّعلى أنه ال يتنـزل هو أيضا منـزلة الشعر. ًاآلين أيضا يف عصر اخلليل ً ّ ّ.  

ّتلك إذن مخسة مصادر قد اعتمدها اخلليل يف مجع مدونته املعجمية،  ّ
                                                            

ّ قد أحصينا شواهد اخلليل الشعرية والقرآنية واحلديثية يف أول باب مـن أبـواب حـرف )٣٤( ّ
ّ شــــاهد شــــعري، ١٤٤فوجــــدنا ) ٩٥ -٦٢/ ١وهــــو بــــاب الثنــــائي الــــصحيح، (العــــني 

  .ّوأربعة شواهد قرآنية، وأربعة شواهد حديثية
  . ينظر التعليق السابق)٣٥(
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لالستقراء ومنها ما كان امليل إىل اعتماده يف ًوقد رأينا أن منها ما كان مصدرا 
ّلكنها مجيعها كانت ممثلة لالستعمال اآلين ألن جل ما . االستشهاد أغلب ّّ ّ

ّتشتمل عليه من املفردات كان حميال إىل مراجع قائمة يف واقع اجلماعة اللغوية  ً
ّاليت يصف اخلليل لغتها، سواء كان الواقع واقعيا مدركا باحلس أو ك ً ً ٌ ًان حقيقيا ّ

ّمدركا بالذهن ً.  
ّوقد تواصل بعد اخلليل اعتماد املصادر نفسها اليت اعتمدها، أي الرواية عن  ْ

ّوقد ظل املصدر األول . ّاألعراب والشعر والقرآن واحلديث واملأثور من كالم العرب ّ
ّخاصة وسيلة مفضلة جلمع املدونة املعجمية ّ ر ّفقد اعتمده يف القرن الرابع أبو منصو. ّ

. ت(ّ وأبو نصر اجلوهري ))ّذيب اللغة((يف تأليف ) م٩٨٠/  ه٣٧٠. ت(ّاألزهري 
ّتاج اللغة وصحاح العربية((يف تأليف ) م١٠٠٧/  ه٣٩٨ ومل أودع ((ّفقد قال األول . ))ّ

ًكتايب هذا من كالم العرب إال ما صح يل مساعا منهم أو رواية عن ثقة أو حكاية  ّ ّ
ٍعن خط ذي معرفة ثاقبة ٍ((

ّقد أودعت هذا الكتاب ما صح عندي ((ّ، وقال الثاين )٣٦(
ا العرب (...) ّمن هذه اللغة  ا دراية ومشافهيت  بعد حتصيلها بالعراق رواية، وإتقا

))العاربة يف ديارهم بالبادية
)٣٧(.  

 يف عصر اخلليل يف –ّ أي الرواية عن األعراب –ّعلى أن مـنزلة هذا املصدر 
ّـزلته يف عصر األزهري واجلوهري أي القرن الرابع، سواء من حيث ّالقرن الثاين غري من ّ ّ

ّفلقد تضاءلت البداوة عما كانت عليه . ّاالنتشار أو من حيث التمثيل لالستعمال اآلين
ّيف القرن الثاين لتفشي العمران وانتشار احلضارة وظهور احلواضر الكربى يف بالد العراق  ّ

                                                            
  .٤٠/ ١، ١٩٦٤اهرة، ذيب اللغة، الق:  األزهري)٣٦(
/ ١ ١٩٧٩تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق عبد الغفور عطار، بـريوت، :  اجلوهري)٣٧(

٣٣.  



  

لد – ربية بدمشقجممع اللغة العجملة  ٧٩٦  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

ّ العربية اليت كانت البداوة من أهم ))امللكة األدبية(( ّوالشام واجلزيرة؛ وتناقصت لذلك
ا وكان الشعر أهم عاكس هلا، مث إن العربية قد خرجت عن حدودها اليت كانت  ّمكونا ّ ّ ّ

ً لتمتد امتدادا إىل –ّ وهي اجلزيرة والعراق وبالد الشام –ّتستعمل داخلها يف القرن الثاين  ّ
ّق هذا التطور ظهور ملكة جديدة ميكن تسميتها وقد راف. مصر وبالد املغرب واألندلس

ّ قد عربت عنها –ّ ذات األصول البدوية ))ّامللكة األدبية(( يف مقابل – ))ّامللكة العلمية((
ّنصوص جديدة ختتلف عن النصوص اليت كونت املصادر اخلمسة اليت اعتمدها اخلليل، 

ّومن تلك النصوص ما وضع باللغة العربية مثل نصوص اجل ّ /  ه٢٥٥. ت(احظ ّ
/  ه٢٦٠. ت(وحنني بن إسحاق ) م٨٧٠/  ه٢٥٦حوايل . ت(والكندي ) م٨٦٩
/  ه٣١٣. ت(وأيب بكر الرازي ) م٨٩٢/  ه٢٧٩. ت(وإسحاق بن عمران ) م٨٧٣
/  ه٤٠٤. ت(وأيب القاسم الزهراوي ) م٩٨٠/  ه٣٦٩. ت(وأمحد بن اجلزار ) م٩٢٥
وغريهم، ومنها ما ترجم من ) م١٠٢٣/  ه٤١٤. ت(وأيب حيان التوحيدي ) م١٠١٣

ّاللغات األخرى وخاصة من اليونانية ّفتلك النصوص كلها نصوص أدبية وفلسفية . ّ
ّوعلمية دالة على أن العربية قد خرجت من طور البداوة احملض إىل طور اللغة احلية املعربة  ّ ّ ّّ

ّال العربية ّورغم هذا التطور احلاصل يف استعم. عن املستحدث من املفاهيم واألشياء
ّ كما رأينا عند األزهري واجلوهري –ّفإن معجميينا قد بقوا  ّ يشدون إىل البدو الرحال –ّ ّ

ّأو يأخذون من ثقات العلماء الذين رووا عنهم، فكانت املعاجم العربية بعد كتاب العني 
ّال تصف املستعمل اآلين من مفردات العربية بقدر ما تصف املستعمل الزماين الذي  ّ ّ

ّوقد أدى التقيد بتدوين . ّثل ملكة مل يبق هلا من االنتشار والتمثـيل ما كان هلا من قبلمي
ّ طلبا ملا مساه األزهري واجلوهري –ما ميثل تلك امللكة  ّ  إىل – يف االستعمال ))ّصحة((ً

  .ّالنقل اخلالص من املتون املؤلفة يف عصر االحتجاج
  : المصادر والنقل من المتون- ٣
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ّر النقل عند األزهري، فقد قال إنه اعتمد ما مساه قد رأينا أث ّ ّ حكاية عن خط ((ّ
))ذي معرفة ثاقبة

ّوأصحاب اخلطوط ذوو املعرفة الثاقبة الذين أشار إليهم هم . )٣٨(
ّالعلماء الذين ألفوا قبله املعاجم املدونة، وقد حاول اإلحاطة بذكرهم يف مقدمة كتابه  ّ ّ

ّلكن انتقاده جللهم كان أكرب من ً مدحه لبعضهم، ومن املعاجم اليت عول عليها تعويال ّ ّ
ًتاما كتاب العني الذي استوعب مادته لكنه انتقصه مع ذلك انتقاصا شديدا ً ًّ ّ ّ
)٣٩( ،

ّفاقرتن النقل عنده لذلك بضعف األمانة العلمية ّ.  
ّلكن النقل بعد األزهري قد صار الوسيلة املتبعة عند مجيع املؤلفني عدا  ّ

ّوأول مثال جيد للنقل يف القرن الرابع أمحد بن فارس . أينااجلوهري كما ر ّ ّ . ت(ّ
ّفقد نبه يف مقدمته إىل أنه . ّوخاصة يف كتاب املقاييس) م١٠٠٥/  ه٣٩٥ ّ ّ

ّأخذ جل مادته من مخسة مصادر ُوبناء األمر يف سائر ما ذكرناه على كتب ((: ّ
ّمشتهرة عالية، حتوي أكثر اللغة أيب عبد الرمحن فأعالها وأشرفها كتاب . ُ

، ومنها كتابا أيب عبيد يف  (...)))كتاب العني((اخلليل بن أمحد املسمى 
ابن ] لـ [))كتاب املنطق((ومنها  (...) ))ّمصنف الغريب(( و))غريب احلديث((

فهذه  (...). ))اجلمهرة((السكيت، ومنها كتاب أيب بكر بن دريد املسمى 
ّ من مقاييس اللغة، وما بعد هذه ُالكتب اخلمسة معتمدنا فيما استنبطناه

))الكتب فمحمول عليها، وراجع إليها
)٤٠(.  

ّوقد أصبح النقل بعد القرن الرابع تقليدا متبعا؛ وقد يعني البعض  ُ ً ّ ً ّ ّ
                                                            

  .٤٠/ ١ذيب اللغة، :  األزهري)٣٨(
  .٢٤ -١٩/ ١ ينظر بيان ذلك يف مقدمة حمققي كتاب العني، )٣٩(
، ٣.  طمعجـــم مقـــاييس اللغــة، حتقيـــق عبـــد الــسالم حممـــد هـــارون:  أمحــد بـــن فــارس)٤٠(

  .٥ -٣/ ١، ) أجزاء٦ (١٩٨١مكتبة اخلاجني، القاهرة، 



  

لد – ربية بدمشقجممع اللغة العجملة  ٧٩٨  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

ّيف مقدمة لسان ) م١٣١١/  ه٩١١. ت(مصادر نقله مثلما فعل ابن منظور 
ًالعرب، فقد نبه إىل أنه اعتمد على مصادر مخسة هو أيضا، ّ  ))ّالتهذيب(( هي ّ

/  ه٤٥٨. ت( البن سيده ))احملكم(( للجوهري، و))الصحاح((لألزهري، و
على صحاح اجلوهري، ) م١١٨٧/  ه٥٨٢. ت( ابن بري ))حواشي((و) م١٠٦٦

؛ وقد أمهل )٤١()م١٢١٠/ ه٦٠٦. ت( البن األثري ))النهاية يف غريب احلديث((و
 طيلة ما ميكن تسميته ل هذاُأكثرهم تعيني مصادره اليت نقل عنها، وقد تواص

ّاملعجمية العربية القدمية(( ّ اليت تنتهي بنهاية القرن الثاين عشر الذي ألف فيه ))ّ
تاج العروس من جواهر ((معجمه ) م١٧٩٠/  ه١٢٠٥. ت(مرتضى الزبيدي 

 للفريوز ))القاموس احمليط(( الذي أخذ من جواهره هو ))القاموس((، و))القاموس
  ).م١٤١٥ / ه٨١٧. ت(آبادي 

ّ منذ النصف الثاين من القرن الرابع اهلجري على –ّوإذن فإن القدماء  ّ ّ ّ
ً قد أصبح الحقهم ينقل عن سابقهم، وهم ينقلون متنا متشابه –األقل 

ّالعناصر جله من الرصيد البدوي الذي كان قد روي عن ثقات العلماء الذين  ّ ّ
ّدث وخاصة مما دون ّأخذوه بدورهم عن األعراب، وبعضه من اإلسالمي احمل ّ ّ

ُوأما املولد الذي ظهر يف عصر . يف كتب غريب القرآن وغريب احلديث ّ
ّاالحتجاج نفسه مث فيما بعده سواء على ألسنة املتكلمني املستعملني للعربية أو  ّ ِ َِ ْ ّ

ا فقد أقصي إقصاء ُْيف النصوص املؤلفة  ّ  بعد -ّوإذن فإن معامجنا القدمية. ّ
ّ قد قامت على وصف ملكة لغوية قد سلفت، –ة ّعصر االحتجاج خاص

ّوتدوين رصيد معجمي قد بليت مراجع الكثري من مفرداته، فكانت لذلك 
                                                            

لــــسان العــــرب، تــــصنيف يوســــف خيــــاط ونــــدمي مرعــــشلي، دار لــــسان :  ابــــن منظــــور)٤١(
  .ّمن مقدمة املؤلف)  د–خ (، ص ص ) أجزاء٣ (١٩٧٠العرب، بريوت، 
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ّمعاجم تشتمل على املستعمل الزماين القدمي الذي ظهر يف عصر بعينه بل ويف  َ
ّمصر بعينه هو جزيرة العرب، وختلو من املستعمل اآلين الذي واكب يف كل  ّ

ّستعمال العربية بعد عصر االحتجاج حاجات الناس إىل عصر من عصور ا ّ
ا ّالتعبري عما استحدث من األشياء واملفاهيم املرتبطة  ّ.  
ًومل يشذ احملدثون يف احلقيقة عن القدماء إال قليال ّفإن النظر يف مؤلفات . ّ ّ ّ

ا قد اقتفوا آثار مرتضى الزبيدي يف تأليف ت ّالقرن التاسع عشر يبني أن أصحا ّ اج ّ
ًفإن الزبيدي قد اعتمد القاموس احمليط للفريوزابادي أصال وجعل غريه من . العروس ّ

ًاملؤلفني فروعا أخذ منها ما مل جيده يف منت  وقد قام مبثل ذلك . القاموس فأضافه إليهّ
ّسر الليال يف القلب واإلبدال(( يف )م١٨٨٧. ت(أمحد فارس الشدياق  وبطرس  ))ّ

أقرب ((يف ) م١٩١٢. ت( وسعيد الشرتوين ))حميط احمليط((  يف)م١٨٨٣. ت(ّالبستاين 
ًفإن صلة األول بالفريوزابادي متينة من خالل تأليفه كتابا كامال عن القاموس . ))املوارد ً ّ ّ

 ما ورد يف ))ّسر الليال((، وقد استوعب يف ))اجلاسوس على القاموس((احمليط هو 
ًالقاموس احمليط مما كان أكثر تداوال وأشه وقد جعل . ًر استعماال من األفعال واألمساءّ

استدراك ما فات صاحب القاموس من لفظ أو مثل أو ((ّاملقصد الثالث من كتابه 
))ّإيضاح عبارة ونسق مادة

ّ، وقد متم هذا املقصد الثالث بإيراد نقدين للقاموس )٤٢(
ملقصد وقد أضفت إىل هذا ا((: احمليط استخرجهما من كتابه اجلاسوس على القاموس

ِاألخري يف آخر املؤلف نقدين من كتايب اجلاسوس على القاموس ِ ّ
ُ

أحدمها فيما ذكره : 
ًصاحب القاموس يف غري حمله املخصوص به، والثاين فيما مل يذكره مطلقا وقد اشتهر  ّ ّ

                                                            
/  ه١٢٨٤ســــــر الليــــــال يف القلــــــب واإلبــــــدال، اآلســــــتانة، :  أمحــــــد فــــــارس الــــــشدياق)٤٢(

  .٦م، ص ١٨٦٧
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))ّعند األدباء واملؤلفني
ّ؛ ونبه الثاين )٤٣(  على سبب تسمية معجمه – أي البستاين –ّ

ّوملا كان هذا املؤلف حيتوي على ما يف حميط الفريوزابادي الذي ((: المبحيط احمليط فق
ّ

ّهو أشهر قاموس للعربية، من مفردات اللغة، وعلى زيادات كثرية عثرنا عليها يف كتب  ّ
ّالقوم، وعلى ماالبد منه لكل مطالع من اصطالحات العلوم والفنون، مسيناه مبحيط  ّ ّ

))احمليط
ّ؛ وأما الثالث فقد جع)٤٤( ّل القاموس احمليط أساسا لكنه تصرف يف مادته ّ ّ ّ ً

ّفحذف منه ما عده زائدا يف الشروح اللغوية وأضاف إليه من املعاجم األخرى  ّ ً ُ  مثل –َّ
ّاملصباح املنري للفيومي واللسان البن منظور واملفردات للراغب األصفهاين واملعرب  ّ ّ ّ

ر عنده االقتباس من معاجم ّ، مث ظه)٤٥(ً ما رآه نقصا–للمطرزي والتاج للزبيدي 
ّالقرن التاسع عشر أيضا فأخذ عن حميط احمليط للبستاين وبعض معاجم  ً ّ

  .)٤٦(املستشرقني
ّويالحظ إذن أن املؤلفني الثالثة قد اختذوا القاموس احمليط أصال مث  ً ّ ّ ّ ّ

ّأضافوا إىل مادته نقوال من مراجع فرعية ً ّوهذه اإلضافات عند البستاين . ّ
ّألفاظ لغوية عامة قد عول فيها على معاجم اللغة خاصة، : وعانوالشرتوين ن ّ ُّ ّ ّ

ّومصطلحات علمية وفنية قد ظهرت يف القرن التاسع عشر قد مجعت إما مما  ّ ُ ّ ّ
 – وهذا كان عمل البستاين –كان رائج االستعمال يف كتابات أهل العصر 

  .ّوإما من متون املعاجم احلديثة، وذلك كان عمل الشرتوين

                                                            
  .٦نفسه، ص ) ٤٣(
  .٢/ ١، ١٨٧٠حميط احمليط، مكتبة لبنان، بريوت، مصورة عن طبعة : بطرس البستاين) ٤٤(
ّأقــــرب املــــوارد إىل فــــصح العربيــــة والــــشوارد، املطبعــــة الكاثوليكيــــة، : ســــعيد الــــشرتوين) ٤٥(

  .٦/ ١)  أجزاء٣ (١٨٩٣ -١٨٨٩بريوت، 
  .٩/ ١ نفسه، )٤٦(
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ّديد يف معجم الشرتوين إذن هو نقله عن معاجم معاصريه، وخاصة واجل
ّفإن حميط احمليط قد . ومل يكن آخر من نقل عن هذا املعجم. عن حميط احمليط

ّأصبح له من املنـزلة يف النصف األول من القرن العشرين  ّ يف معاجم اللبنانيني –ّ ّ
ًفقد أصبح مصدرا . ّ ما كان للقاموس احمليط يف القرن التاسع عشر–ّخاصة 

ّأساسيا ملؤلفني كثريين خنص منهم بالذكر جرجس مهام  الشويري يف  ّ ّ ّ معجم ((ًّ
ّالطالب يف املأنوس من منت اللغة العربية واالصطالحات العلمية والعصرية ّ(( 

ّ الصادر سنة ))املنجد((، واألب لويس املعلوف يف ١٩٠٧ّالصادر سنة 
ُعتمد فيما حيتاج إليه املتأدبون امل((، وجرجس شاهني عطية يف ١٩٠٨ ّ ُ

، وعبد اهللا البستاين يف ١٩٢٧ّ الصادر سنة ))ّواملنشئون من منت اللغة العربية
ّوميكن أن نعد هذه املعاجم كلها إذن . )٤٧(١٩٣٠ّ الصادر سنة ))البستان(( ّ ُ

منتمية إىل مدرسة واحدة، هي مدرسة البستاين يف حميط احمليط، وهي مدرسة 
ّن مذهبية مسيحية يسوعية يف التأليف املعجمي لعل أهم مالحمها ال ختلو م ّ ّ ّ ّ ّ

ّإخالء املعجم من ألفاظ السوءات وإدراج ما حسن يف نظر املؤلف وراق لذوقه  ُ ْ ّ ُ ْ
ًمن األلفاظ العامية اللبنانية، وتدوين املفردات الدينية املسيحية اخلاصة جدا  ّ ّّ ّ ّ ّّ

ّأحيانا، وإيراد ما يراه املؤلف صاحل ّا من املصطلحات العلمية، والفنية اليت ً ّ ّ ً
ّظهرت يف القرن التاسع عشر خاصة ّ.  

 ))املعجم الوسيط((ّوميكن أن يعد . وقد عيب على هذه املعاجم تقليدها

                                                            
: نـصارحـسني : هذه املعاجم مبحيط احملـيط ومظـاهر القـصور فيهـاينظر حول صلة ) ٤٧( 

:  ريـاض قاسـم،٥٨٢ - ٥٧٧، ص ١٩٨٨، القـاهرة، ٤. املعجم العريب، نشأته وتطوره، ط
 ١٩٨٢اجتاهـــات البحـــث اللغـــوي احلـــديث يف العـــامل العـــريب، مؤســـسة نوفـــل، بـــريوت، 

  .٣٥٠ -٣٤٢/ ٢، )جزءان(
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ّمع اللغة العربية بالقاهرة أهم حماولة جادة، لتجاوز مظاهر النقص فيها ّ ّ ّ ّ .
مع نفسه مل خيلص من النقل ّولكن ا ّد أعدت مادة معجمه جلنة جممعية فلق. ّ ّ ْ ّ

ا مع ومؤمتره فيناقشا ّكانت جتمع املادة مث تعرضها على جملس ا ّومل حيدثنا . ّ
مع  ّ يف أي من طبعات املعجم الوسيط الثالث –ا ّ عن املصادر اليت –ّ

ا اللجنة اليت كلفت إعداد املعجم، وليس غريبا أن جند فيه آثار  ًاعتمد ّ ّّ
ّالقدمية مثل لسان العرب والقاموس احمليط، خاصة وأن اللجنة قد املعاجم  ّ ّ

مع نفسه من  ّمجعت املادة من املتون األصول وأضافت إىل ما مجعته ما أقره ا ّ
وهذه اإلضافة فيما . مصطلحات العلوم والفنون، ومن ألفاظ وأساليب حديثة

مع الوحيد يف معجمه إىل االستعمال اآل ّين، ولكنه مدخل نعلم هي مدخل ا
ّمقيد بقيود جممعية صارمة حول املقرتضات واملولدات اليت وضعها احملدثون  ّ ّ ّ

مع   .خارج ا
ّوما يستنتج مما تقدم إذن هو أن معامجنا العربية  ّ ّ  – قدميها وحديثها –ّ
ّمعاجم قائمة على النقل، وخاصة عن املعاجم السابقة ّ ّفإن الالحق . ّ  كما –ّ

ّينقل عن السابق، فإذا تصرف تصرف يف تبويب املادة أو يف  –ذكرنا من قبل  ّ ّ ّ
ّحشوها باحلذف منه، أو يف نقصها بالزيادة إليها من متون معجمية أخرى ّ .

ّوالنقل ال يدل على وصف االستعمال اآلين ملفردات اللغة بل يدل يف جوهره  ّ ّ ّ ّ
ّعلى وصف االستعمال الزماين الذي كان آنيا يف عصر املؤلف ًّ ّ ُ الذي يـتخذ ّ ُّ

ّكتابه مصدرا للنقل ّعلى أن هذه اآلنية مل تتحقق إال يف كتاب العني للخليل . ً ّ ّ
ًحتققا يكاد يكون تاما ًّ ّ.  

ّ المصادر والمدونة المعجمية- ٤ ّ:  
مع من النصوص، وال نعين  ّنعين باملدونة املعجمية الرصيد املعجمي ا ّ ّّ ّ
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ا ّبالنصوص املعاجم املدونة، بل نعين  ّ الوثائق اليت مل حترر لغايات قاموسية ّ ّ ّ
ّباللغة اليت يراد وصفها؛ وهي جامعة ملا يكتب يف خمتلف جماالت النشاط  ّ ّ

من أدب وصحافة وعلم وسياسة واقتصاد وإدارة وفنون على : ّالفكري
ّوينبغي أال تعد النصوص اليت تكتب يف مصر ما أو يف جمال ما . اختالفها ٍ ْ ّ ّ ّ ّ

ّص اليت تكتب باللغة نفسها يف أمصار أخرى أو يف جماالت ّأفضل من النصو ّ
ّأخرى، كأن تعد فرنسية فرنسا أفصح من فرنسية كندا أو فرنسية بلجيكا؛ أو  ُ
ّتعد إنكليزية إنكلرتا أفصح من إنكليزية الواليات املتحدة أو إنكليزية أسرتاليا؛  ّ

ًأو يرى يف عربية املشرق فضال على عربية املغرب؛ أو أ ّ ّن تفضل النصوص ُ ّ
ّاألدبية اخلالصة على ما عداها من النصوص ّفإن النظر اللساين احملض ال . ّ ّ ّ
ُيفاضل بني جهة وجهة أو بني جمال وآخر ّمث ينبغي أن تراعى يف النصوص . ُ ُ ّ

ّآنيتها، فيطبق من مقياس الزمن ما جيعلها معاصرة حبق، فال تصل يف القدم  ّ ّ
  .ةًمثال إىل أكثر من ثالثني سن

ّفإذا علمت النصوص أقبل املعجمي على استقرائها الستخراج املدونة  ّ ّ َ
ُِ
ّومل يكن مثل هذا العمل يف احلقيقة سهال أو ممكن التحقيق . ّاملعجمية منها ً

ّبالنسبة إىل املعجميني العرب القدامى أو حىت معجميي القرن التاسع عشر أو  ّ ّ ّ
ّيد القدماء كان مواقفهم املتعصبة من ّوأول ما ق. النصف األول من القرن العشرين َ َُ ّ

م كانوا يفضلون الفصيح الذي دون يف عصر االحتجاج  ّاملستويات اللغوية أل ّ ّ ّ
ّويسقطون ما عداه من املستويات، وخاصة العامي واملولد؛ مث إن وسائلهم يف  ّ ّ

ُ ّ ّ
ّولقد ضعف العامل األول بالنسبة إ. اجلمع واالستقراء كانت ساذجة بسيطة ىل ّ

ً قد ظل قائما– أي بساطة الوسائل –ّاحملدثني، ولكن العامل الثاين  ّ.  
ًولكن ما كان عسريا قبل سنوات أو قبل قرون قد صار اليوم ميسورا،  ً ّ
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ّونعين به معاجلة النصوص معاجلة حاسوبية ُفإن النصوص إذا مجعت عاجلتها . ّ ّ ّ
ّاحلواسيب معاجلة آلية بأي طريقة وألي غاية يشاء امل ّ ُومن أهم ما تنهي . عاجلّ ّ

وهذه . إليه املعاجلة احلاسوبية تصنيف املفردات املستقراة حبسب نسب تواترها
ّالنسب تظهر عادة وجود ثالثة أرصدة معجمية ّ:  

ّوهذا الرصيد . ّرصيد تكونه مفردات شائعة االستعمال متواترة: ّاألول
ّفإن من . ّ اللغةّيصف عادة املظاهر الباقية املستمرة من جتربة مستعملي

ا اخلليل يف كتاب العني يف القرن الثاين اهلجري عددا كبريا  ًاملفردات اليت دو ً ّ ّ ّ ّ
م ألن املراجع اليت  ّجدا مازال الناس اليوم يستعملونه يف التعبري عن حاجا ّ ّ ّ ً ّ
ّترتبط به مازالت قائمة مل تبل بعد، ومثاله الكثري مما عرب عن عواطف اإلنسان  ّ َ ْ

ّإخل، وعن حاجاته املعيشية مثل األكل والشرب ...ّب وكره وخوف وأملمن ح
فما يبلى ليست . إخل...والنوم واليقظة والعمل والراحة والتنقل واالستقرار

. ُاحلاجات اللصيقة بالطبيعة البشرية بل الوسائل اليت تستعمل لتحقيقها
ّفاألكل مثال هو األكل لكن مواده وأدواته قد تغريت تغري ّ ّ ّ ّا كبريا، والتنقل هو ً ّ ً ً

ًالتنقل لكن وسائله ومشاكله قد تطورت تطورا هائال ًّ ّ ّ وهذا الذي يبقى . إخل...ّ
ّالعريب األديب((ّجاري االستعمال هو الذي نسميه  ّ، وهذا يدون كله يف ))ّ ّ

  .املعجم
ّرصيد تكونه مفردات أقل شيوعا وتواترا من مفردات الرصيد األول، : ّوالثاني ّ ً ً ّ ّ

ّو واصف عادة للمولد واملقرتض من املفردات اليت تستحدث يف اللغة لسد وه ّ ُ
: ّفإن يف كل عصر من عصور استعمال اللغة صنفني من املفردات. اخلانات الفارغة

 الذي انتقل إىل اجلماعة اللغوية عن األجيال السابقة من املتكلمني، ))احلاصل((صنف 
ّدخل يف الرصيد األول الذي ذكرنا، وصنف فهو متناقل متوارث بني األجيال، وهو أ ُ َ ْ



  

  ٨٠٥   الدكتور إبراهيم بن مراد – قضية املصادر يف مجع مادة املعجم - ندوة املعجم العريب 

ا إىل التعبري للداللة على ))احلادث(( ُ الذي تـولده اجلماعة اللغوية نتيجة تطور حاجا ُ َُّ
ا ّواملفردات املكونة هلذا الرصيد من . املفاهيم اجلديدة واإلحالة إىل املراجع املرتبطة 

ّ يف املعجم اللغوي العام ألنه معرب عن ّنوع منتم إىل اللغة العامة وهذا يدون: نوعني ّ
ّالتجربة اجلماعية ومنتم إىل اللغة الطبيعية؛ ونوع منتم إىل لغة العلوم فهو من املولدات 
ّاملستحدثة للتعبري عن املفاهيم العلمية، أي من املصطلحات اليت يولدها األفراد أو 

ّاملؤسسات لسد اخلانات الفارغة يف جماالت علمية خالصة  فتكون إذن مصطلحات ّ
ّ أو يف جماالت علمية إنسانية فتكون املصطلحات لذلك فنية–ّعلمية  ّ واملصطلحات . ّ

ّالعلمية اخلالصة تدون يف املعاجم املختصة، وأما املصطلحات الفنية فذات قابلية ألن  ّ ّّ ّ ّ
ا يف الغالب تكون وسطا بني املفردات اللغوية  ّتدون يف املعاجم العامة أل ّّ ً ّ ّالعامة ّ

  .ّواملصطلحات العلمية اخلالصة

ّوالرصيد الثالث تكونه مفردات ال تواتر هلا وال شيوع ّ ّوهو واصف إما . ّ
ملظاهر قد بليت مراجعها فأسقطت نتيجة ذلك من االستعمال، مثل املفردات 
ّالدالة على ما أشرنا إليه من قبل من مواد األكل وأدواته أو وسائل التنقل ومشاكله،  ّ ّ ّ ّ
ٍوإما ملظاهر متثل خصوصيات يف جتربة اجلماعة اللغوية فتكون من استعمال بلد  ّ ّّ ّ ّ
ُواحد من جمموعة بلدان تتكلم اللغة نفسها أو جهة واحدة من جهات تكون  ّ ُ

ٍ ٍ ٍ ّ ّ ٍ

ُّبالدا، أو عدد نادر من الكتاب ٍ ٍ ّوليس ملفردات هذا الرصيد من األمهية ما جيعلها . ً ّ
ّ صالحية اإلثبات يف املعجم اللغوي العامّجديرة بالتدوين ويكسبها ّ وهي صاحلة . ّ

ّبدون شك لتكون مادة للمعاجم املخصصة اليت تفرد ملواضيع مستقلة، وتصف  ّ ّ ّ ّ ّ
ّخصوصيات بعينها يف جتربة اجلماعة اللغوية ّ ّ.  

ّوإذن فإن املعجمي إذا مجع النصوص فكون  ّ ّ ّ ّ نصية مث عاجل ))ِقاعدة((ّ ّ
ا وكون منها  حاس))القاعدة((تلك  ّوبيا فاستقرى مفردا ّمدونة معجمية((ًّ  مث ))ّ

ا ودون منها يف معجمه الشائع  ّصنف مفردات هذه املدونة حبسب أرصد ّ ّ ّ



  

لد – ربية بدمشقجممع اللغة العجملة  ٨٠٦  )١(اجلزء ) ٧٨( ا

ًّاملتواتر يف االستعمال يف عصره، كان معجمه عصريا وكان وصفه ملعجمها 
ًّاللساين آنيا   .وال نعلم أن للعربية مثل هذا املعجم اليوم. ّ

  :ة خاتم- ٥

ّقد بني لنا التحليل أن العربية مل تطابق وصفها مصادر اجلمع فيها إال  ُ َ ّ ّ ّ ّ
ّيف كتاب العني للخليل بن أمحد، يف القرن الثاين اهلجري ّوقد تطور منوذج . ّ

ًاالستعمال الذي وصفه اخلليل بعد القرن الثاين تطورا قد تواصل قرونا ً ّ لكن . ّ
ّمؤلفي املعاجم قد تشبثوا بوصف الن ّ ًموذج األول وأمهلوا إمهاال يكاد يكون تاما ّ ّ ً ّ

ا قد توقفت يف  ّما ظهر بعده من مناذج فكانت معامجهم لذلك توقيفية أل ّ
تمع  ّالزمن فلم تتجاوز عصرا بعينه بينما تطور االستعمال اللغوي بتطور ا ّّ ّ ً ّ

ّفكانت العربية لغة حية تصف واقعا واقعيا وواقعا حقيقيا متطو ً ً ً ًّ ّ ّ فقد كانت . رينّ
ّمنذ عصر اجلاحظ لغة األدب والثقافة والعلم والفن واالقتصاد والسياسة  ّ ّ

ّوأصبحت بداية من القرن الرابع لغة العامل احلية األوىل. واإلدارة َِ ومل جند هلذه . ّ
ْاحليوية أثرا يف معامجنا القدمية ويف معامجنا املتأخرة اليت نقلت عنها، بل ملسنا  ّ ّ ً ّ

ّلقوية بواقع تغلب عليه البداوة، منحصر يف الزمان ويف املكانروابطها ا وإذن . ّ
ّفإن العربية كانت والتزال لغة حية متطورة، ولكن وصف املعاجم العربية القدمية  ّ ّّ ّ

ّواحلديثة هلا ال يدل البتة على حيويتها ّ ّ.  



٨٠٧    

  عن أعمال المجمعالسنوي التقرير
  م٢٠٠٢ عام دورة في

   عدنان عبد ربهإعداد
   المجمعأمين بإشراف 

  : الداخلية للمجمع والقواعد اإلجرائية لتنفيذ أحكامهاالالئحة – ًأوال
 اجلمهورية القانون اجلديد للمجمع ذا الرقم رئيس أن أصدر السيد بعد

رحلة جديدة للمجمع أرست  مبدايةم الذي كان ٦/٦/٢٠٠١تاريخ /٣٨/
مع جلنة   من أعضائه خاصةقواعد العمل فيه، ونظمت شؤونه كلف جملس ا

 مواد قانونه اجلديد، َّفصلت أعدت مشروع الئحة داخلية جديدة للمجمع ،
مبا خيدم أغراضه اليت حددها   أعماله ومهام أعضائه والعاملني فيه ،تمَّونظ

  .القانونذلك 
  ذي السيد وزير التعليم العايل بالقرارعنيدة  الالئحة اجلدوصدرت

 مخس وأربعني مادة على واشتملتم ١٥/١/٢٠٠٢ تاريخ ع.ت/٢رقم ال
   :ًضمن أحد عشر فصال، وأهم ما جاء فيها

 نص القانون على الذي - مجمع املؤمتر السنوي للأعمال تنظيم -
 ،اسيتناوهل يتال ات وحتديد املوضوع– كل عام الربع األخري من  يفانعقاده

  ).١٢ – ٨ املواد –الفصل الثالث  ( املشاركة فيهإىل واملدعوين
مع ونائبه واألمني، ومهام أصول بيان -  الرتشيح ملنصب رئيس ا
  ).١٥- ١٣ املواد -الفصل الرابع  (األمني

مع أعمال تنظيم -  يف  اإلداريةاللجنة حل حمل الذي مكتب ا



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٨٠٨  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

مع ونائب الرئيس من ملؤلفا والئحته الداخلية، والقانون السابق  رئيس ا
مع، من منتخبنيواألمني وعضوين  الفصل . ( اختصاصاتهوحتديد أعضاء ا

  ).٢١ -١٦ املواد –اخلامس 
مع وأعضاء الشرف واألعضاء أعضاء ترشيح أصول بيان -  ا

م،املراسلني   وحتديد جيب توافرها يف املرشحني، اليت والشروط وانتخا
مع، يف العلمية احلاجاتزمة لسد  الالالتخصصات  املختلفة واحلاالت ا

  ). ٣٣ -٢٢ املواد –الفصل السادس . (املتعلقة بأوضاع أعضائه
ا، وحتديد واملؤقتة، الدائمة اللجان تأليف -  واحلد مهامها واختصاصا

 وأصول دعوة األعضاء انعقادها، ومواعيداألدىن لعدد أعضاء اللجنة، 
  ).٣٦-٣٤ املواد –السابع الفصل . (لالجتماع

 للمجلس الالئحة على تأليف ست عشرة جلنة دائمة، وجعلت ونصت
 أو ، يزيد أو ينقص عدد اللجان، فينشئ من بعضها جلنة أو أكثرأناحلق يف 

 .يدمج بعضها يف بعض، وله أن يرجئ تأليف بعضها إىل أن يستكمل أسبابه
  ).٣٧ املادة –الفصل السابع (

  ).٣٨ املادة –الفصل السابع . ( جلنة من اللجان الدائمةلك اختصاص بيان - 
 نظام ووضع الظاهرية التابعة للمجمع، الكتب دار تأكيد أمهية -
ا، وبيان نظام خاص معيف العمل إلدار اوأوجه ، مكتبة ا .  االنتفاع 

  ).٤٠ – ٣٩ املادتان –الفصل الثامن (
مع جملة إبراز أمهية - من حبوث ودراسات، وإسناد  وما ينشر فيها ا

ا إىل  معرئيسرئاسة حتريرها وإدار   ).٤١ املادة –الفصل التاسع  ( ا
 –الفصل العاشر ( واملوظفني التابعني للمجمع العاملني شؤون حبث -



مع يف دورة التقرير السنوي    ٢٠٠٢عام عن أعمال ا

  
  

٨٠٩

  ).٤٢املادة 
من الالئحة لألحكام اخلاصة بصرف ) ٤٥-٤٤( املادتان وخصصت

  .خمتلفة ملدد بالتغيب متعويض األعضاء، وإجاز
 الالئحة اجلديدة قد توسعت يف البحث يف اختيار أن مما سبق ويتضح

مع، وأصول ترشيحهم  مأعضاء ا م، ومنح وانتخا  وسفرهم وتعويضا
 للثقافة، أو للمجمع، أوعضوية الشرف ملن أدى خدمات جليلة للغة العربية، 

  .واختيار أعضائه املراسلني
لجان الدائمة واملؤقتة، وضم  اختصاصات البيان كذلك يف وفصلت

ماخلرباء املختصني إليها وأحكام عملهم    .وتعويضا
مع بوضع قرارات ناظمة  قاممث  اإلجرائية لقانون للقواعد مكتب ا

مع والئحته الداخلية،  لس عرضهاوا  وصدرت بقرار عليها، فقفوا على ا
مع برقم    .م٢٢/١٠/٢٠٠٢تاريخ / ١٦/من السيد رئيس ا

  : به المجمع من أعمالقامأهم ما : ًانياث
مع وجلانهأقسام أهم األعمال اليت متت يف يلي فيما ونبني   : ا

   المجمعمجلس: ١
 حبث فيها األمور جلسةم سبع عشرة ٢٠٠٢ يف عام مع جملس اعقد

  :اآلتية
مع يف املدة من ندوة نتائج مناقشة - ٢٢ املعجم العريب اليت أقامها ا

  .م١٠/٢٠٠١ /٢٥
 محاية اللغة العربية يف القطر الذي وضعته جلنة تعزيز قانون مشروع إقرار

معاللغة العربية يف    .ا



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٨١٠  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

مع ونائبه حلضور مؤمتر جممع إيفاد على املوافقة -  السيدين رئيس ا
  .م٢٥/٣/٢٠٠٢ بتاريخ عقداللغة العربية يف القاهرة الذي 

لقطر وخارجه ليكونوا ً مرشحا من داخل اوأربعني ثالثة انتخاب -
  .أعضاء مراسلني للمجمع

 األول للمجمع، واختيار املوضوع الذي سيعاجله، للمؤمتر اإلعداد -
  . الذين سيشاركون فيهواألعضاءواحملاور اليت سيدور حوهلا، 

الدكتور موفق دعبول، :  للمجمع مهاجديدين عضوين انتخاب -
  .واألستاذ شحادة اخلوري

مع إىل بروكسل حلضور اجتماعات دإيفا على املوافقة -  السيد أمني ا
 -٢٩/٥ األكادميي الدويل يف املدة من لالحتادالدورة السادسة والسبعني 

  .قاهرةم إال أنه مل يسافر ألسباب ٢/٦/٢٠٠٢
، ٢٠٠١ السنوي للمجمع يف دورة عام التقرير على املصادقة -

مع   .واملوافقة على نشره يف جملة ا
معاللجانف  تأليإعادة -   . العلمية الدائمة يف ا
مع، واألستاذ نقوال زيادة عبد الدكتور ترشيح -  الكرمي اليايف، عضو ا

 مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية يف جائزةمن القطر اللبناين لنيل 
ا الثامنة    .٢٠٠٢/٢٠٠٣دور

مع، حتديد مشروع إقرار -  تعويضات حضور جلسات جلان ا
مع، ورفعه إىل رئاسة يفج الفكري فيه، الذي وضعته جلنة خاصة واإلنتا  ا

  .جملس الوزراء العتماده
مع ، والدكتور موفقشاكر الدكتور ترشيح -   دعبول  الفحام، رئيس ا



مع يف دورة التقرير السنوي    ٢٠٠٢عام عن أعمال ا

  
  

٨١١

 أقيمت اليت )) العربية يف عصر احلوسبة والعوملةاللغة قضايا((للمشاركة يف ندوة 
  .م١٩/٩/٢٠٠٢ -١٦يف عمان يف املدة من 

مع والئحته الداخلية، اليت أحاهلا اإلجرائية القواعد إقرار -  لقانون ا
مع   .عليه مكتب ا

مع، فقرر جلنة قواعد اإلمالء اليت وضعتها دراسة -  األصول يف ا
لس إحالتها على وزارة الرتبية لبيان رأيها يف    .تطبيقهاا

مع لعام موازنة مشروع إقرار -   .م٢٠٠٣ ا
 إلياس زرهوين، اجلزائري األصل، مدير معاهد الدكتور األستاذ يحترش -

 األمريكية لنيل اجلائزة العاملية لإلدارة املتحدةالصحة الوطنية يف الواليات 
  .الكاتالونية يف إسبانيا

مع إىل املغرب للمشاركة يف ندوة إيفاد على املوافقة -  السيد أمني ا
أقامتها املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة يف  اليت ))أين العربية إىل اللغة((

  م٣/١١/٢٠٠٢- ١املدة من 
مع للمشاركة يف امللتقى الثاين حلماية اللغة نائب السيد ترشيح -   رئيس ا

 اإلمارات يف أقامته مجعية محاية اللغة العربية الذي )) العربية والتعليماللغة((:بعنوانالعربية 
  .م٢٠٠٢ كانون األول ٢٥- ٢٣ يف املدة من – الشارقة - العربية املتحدة 

معالدكتور:  السادةترشيح -   والدكتور عادل ، إحسان النص، نائب رئيس ا
مع، لعضوية جلان التحكيم يف جائزة العيسى،العوا واألستاذ سليمان   عضوي ا

ا الثامنة الثقافيةمؤسسة سلطان بن علي العويس    .م٢٠٠٢/٢٠٠٣ يف دور
  :مكتب المجمع: ٢

مع يفمكتب عقد  جلسة ، حبث فيها يف وثالثني الدورة اثنتني  هذه ا



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٨١٢  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

مع،  واإلدارية املتعلقة املاليةودار الكتب الظاهرية، واختذ القرارات  شؤون ا
مع إىل عدد من املؤسسات  وشراء  ،والشخصياتما، كما قرر إهداء جملة ا

مع،كتبيتملجمموعة من الكتب  ً عددا من ورشحار الكتب الظاهرية، ود  ا
  . العاملني املناسبني لدورات تدريبية خمتلفة

ا املكتب هذا العاماألعمال وأهم   : اليت قام 
مع لعام أعمال السنوي عن التقرير دراسة -  على وإحالته م،٢٠٠١ ا

مع   .جملس ا
معنةجل تأليف -   . لدراسة قواعد تعويضات اإلنتاج الفكري يف ا
لس على االقرتاح - من /آ /  بعض التعديالت على الفقرة إجراء ا

مع، / ٣٣/املادة  من الالئحة الداخلية للمجمع املتعلقة بسفر أعضاء ا
  . ملدة تزيد على السنةالقطروإقامتهم خارج 

، فيه ملشاركني ، واللمجمع بأمساء أعضاء املؤمتر األول قائمة وضع -
لسعلى اوإحالته   . ا

مع موازنة مشروع دراسة - لسإحالتهم ، و٢٠٠٣ لعام ا   . على ا
مع والئحته دراسة -  مشروع القواعد االجرائية لتنفيذ قانون ا

لسوإحالتهالداخلية،    . على ا
اء -  مع خدمات إ  أو النتهاء ة، السن القانونيلبلوغهم بعض العاملني يف ا

  .زراء والقيادة القطرية حلزب البعث جملس الورئاسةمدد عقودهم وفق تعميم 
مع ألداء مهامه اجلديدة بعد صدور قانونتوسيع اقرتاح -    .  اجلديده مالك ا
مع من مطبوعات عدد اختيار -  ا يف لالشرتاك ا  الشارقة معرض 

م، ومعرض ١/١١/٢٠٠٢إىل / ٢٢/١٠ من املدة يف عقد الذي للكتابالدويل 



مع يف دورة التقرير السنوي    ٢٠٠٢عام عن أعمال ا

  
  

٨١٣

  .م٧/٢/٢٠٠٣إىل /٢٣/١ من املدة  للكتاب الذي عقد يفالقاهرة
 حول ما مت تنفيذه من والدراسات على جمموعة من التقارير االطالع -

  .ً مستقبال تنفيذهأعمال الرتميم يف املدرسة العادلية، وما سيتم 
 العاملني ضمن اختصاصات خمتلفة يف من تعيني عدد على املوافقة -

مع ، ودار الكتب الظاهرية، وتعيني  أعضاء من اهليئة الفنية، أربعة كل من ا
مع ، وتعديل أوضاع بعض    .العاملنيوفق ما ورد يف قانون ا

ً، ومعاونا للسيد أمني للمجمعً عدنان عبد ربه مراقبا األستاذ تسمية -
لس  مع ، وتكليفه متابعة تنفيذ قرارات ا   . واللجانا

مع مبا حيتاجه من احلواسيب تزويد - الليزرية والذاكرات  والطابعات ا
معًاحلاسوبية، وربط دار الكتب الظاهرية حاسوبيا بشبكة  ، وتزويدها خبطني ا

   .احلاسوب وخطني آخرين للمجمع، أحدمها لشبكة ، نيهاتفي
 شحادة اخلوري، األستاذ اجلديد، عضو استقبال المواعيد حتديد -
ر هاشم، والدكتور  حومد، والدكتور خمتاالوهاب الدكتور عبد أعضائه وتأبني

  .عادل العوا رمحهم اهللا
   المجمع لجان: ٣

  :  المجلة والمطبوعاتلجنة
 عشرة جلسة، درست إحدى ٢٠٠٢ اللجنة يف عام جلسات عدد بلغ

لة ، فقبلت املرسلةفيها املقاالت   فأخرجته يف منها ًعددا اليها لنشرها يف ا
لد لةال ين  السابع والسبعني، واستبعدت منها ماا   .اسب خطة ا

  : املطبوعات اليت قررت طباعتها فهيأما
  : التي أنجز طبعها وهي في مستودع المجمعالكتب



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٨١٤  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

 أيب تأليف – أبنية كتاب سيبويه –) واألفعال واحلروف األمساء (كتاب  - ١
  .محوشحتقيق الدكتور أمحد راتب )  هـ٣٧٩- ٣١٦(ُّبكر حممد بن احلسني الزبيدي 

معفهرس جملة  (كتاب -٢ ) ٧٥- ٦١( عشرة مناخلمسللمجلدات ) ا
  .الصاغرجيم اجلزء السابع، صنعة األستاذ مأمون ٢٠٠٠-١٩٨٦من سنة 
  : ما تزال في التنضيد التي الكتب
لد عساكر، البن)  دمشقمدينة تاريخ (-١  األستاذة حتقيق ٦١ ا

  .سكينة الشهايب
قيق الدكتور  ، حتللزبيدي)  الواقع يف كتاب العنيالغلط استدراك (-٢

  . صالح الفرطوسي
  : تزال قيد الطبعما التي الكتب
لد البن عساكر، دمشق تاريخ مدينة - ١  سكينة األستاذة حتقيق ٦٠ ا
  .الشهايب

  : المخطوطات وإحياء التراثلجنة -٢
  : من أبرز ما مت فيهاكان اللجنة يف هذا العام مثاين جلسات، عقدت - 
لد دراسة -  ،البن عساكر) تاريخ مدينة دمشق(من كتاب  )٦١( ا

  . على طبعهاملوافقة اقرتاحالذي حققته األستاذة سكينة الشهايب و
تأليف ابن احلاجب، حتقيق  )اإليضاح يف شرح املفصل( كتاب دراسة -

  .اهللالدكتور إبراهيم عبد 
ليف أيب منصور أت) شرح غريب ألفاظ الشافعي(  كتابدراسة -
 لصدور عنه صرف النظر وقد السامرائي ، إبراهيم الدكتور حتقيق ،األزهري

  .طبعة أخرى له عن إحدى دور النشر



مع يف دورة التقرير السنوي    ٢٠٠٢عام عن أعمال ا

  
  

٨١٥

  :  م وكان من أهم بنودها٢٠٠٣ خطة عمل اللجنة لعام وضع -
معخمطوطات فهرسة -أ   .وتوصيفها  ا

 لالستفادة جرد مصغرات خمطوطات املكتبة الظاهرية ، وذلك جلنة تأليف - ب
  .منها يف أعمال التحقيق

  : لجنة تنسيق المصطلحات وتوحيدها وألفاظ الحضارة- ٣
  :ا وعشرين جلسة، كان مما مت فيهاً يف هذا العام أربعاللجنة عقدت

   . الشائعةاألجنبية عربية لعدد من األلفاظ مقابالت وضع -
 مكتب تنسيق عن  الصادرارةض معجم ألفاظ احلمشروع مراجعة - 
 جمموعة من مصطلحات حيوي، وهو معجم يف ثالثني ومئة صفحة. التعريب

ا، وامل  واملكتب وأدواته، واملركبات،ل وأدواته، ز ناألماكن، واملرأة ومستلزما
ا  زهري البابا،  األستاذان الدكتور حممدكلف وقد. واحلرف واملهن وما يتعلق 
وقررت .  فقاما بذلكمبراجعته،  القيام اجلزائريوالدكتور حممد مكي احلسين

مع، منتصفاملراجعة قبل اللجنة إرسال  ً كانون األول وفاء مبا تعهد به ا
 استكمال املعجم لبعد املشروع اقرتحتوستنظر اللجنة فيها بعد ذلك، كما 

  .عن الوفاء باألغراض اليت وضع من أجلها
 العايل التعليم وزارة اإلعالم ونسخة عنه إىل وزارة إىل كتاب رفع -

َخلوي (لتصبح) ّيِوَيْلِخ(بتصحيح كلمة   على مجيع الوزارات لتعميمه ،)َ
  . اللغوي على ألسنة العامة اخلطأ دون انتشار ؤولحومؤسسات الدولة، لل

 إىل السيد وزير التعليم العايل بشأن تزويد جممع اللغة العربية كتاب رفع - 
 اجلامعية يف خمتلف الفروع واألقسام، من أجل جتميع التعليميةبالكتب 

 بالتعاون مع وزارة لتوحيدها مشروعات  وإعدادالكتباملصطلحات من هذه 



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٨١٦  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

  .  السوريةاجلامعاتالتعليم العايل، يف سبيل توحيد املصطلحات العلمية بني 
 وإدراجها يف مشروع اخلطة العلمية للمجمع اللجنة لعمل خطة وضع - 

  .  م٢٠٠٣للعام 
  :يميائية الرياضية والمعلوماتية والفيزيائية والكالعلوم لجنة مصطلحات - ٤
  :اآلتية اللجنة يف هذا العام سبع جلسات، حبثت فيها األمور عقدت - 
 وكان ، توحيد مصطلحات الفيزياء بني اجلامعات السوريةعلى العمل -

  : العملهذامما مت يف إطار 
 مصطلحات الفيزياء يف توحيد معاجلة موضوع يف ئباد املبعض اعتماد 

  .اجلامعات السورية
وقد استخدم يف هذا املشروع . احلاسوبلفيزياء  مصطلحات اإدخال 

   .السوريةا من خمتلف اجلامعات ً كتابأربعني  منحنو
 على مجيع املصطلحات العربية باحلصول الربنامج الذي يسمح إعداد 
 اللغتني بإحدى الواردة يف املشروع األجنبية املصطلحات من ملصطلحاملقابلة 

   .وبالعكس الفرنسية واإلنكليزية
  .) Aو (B املبدوءة حبريفاملصطلحات دراسة جنازإ
   :الثقافي لجنة النشاط - ٥

  : اآلتيةعمالأل يف هذا العام مخس عشرة جلسة، قامت فيها بااللجنة عقدت
مع، وموسم ثقايف لهإلقامة الرتتيب -   . مؤمتر سنوي يف ا
مع للعام وضوعم ختيار ا-    :لسببني ))حو تعليم النتيسري(( م بعنوان ٢٠٠٢ مؤمتر ا
 ومن ، لدى الطالبإللقاءا الضعف املالحظ يف الكتابة والقراءة و-أ
  .  األحاديث واحملاضرات يف شىت وسائل اإلعالمويلقون ،الكتابةميارسون 



مع يف دورة التقرير السنوي    ٢٠٠٢عام عن أعمال ا

  
  

٨١٧

  . مادة النحواستيعاب الصعوبة اليت يعانيها املتعلمون يف -ب
املقرتح  على أمساء الباحثني املوافقة املؤمتر، وموضوع حماور اختيار

م  إرسال حبوثهم كاملة بغية فيه،  املشاركنيالباحثني إىل والكتابة ه، حلضوردعو
اية شهر    .م٢٠٠٢ آبقبل 

  : اللغة العربية وأصول النحولجنة - ٦
  : يف هذا العام سبع جلسات مت فيها اللجنة عقدت

  . دراسة قواعد اإلمالءاستكمال -
  . اإلمالءبقواعد يتعلق فيمارتبية  وزارة المن لوارد االتقرير يف النظر - 
  . طائفة من األخطاء اللغوية والنحوية للنظر فيها ومناقشتهاعرض -
 على البواب مروان األستاذ إعداد )دليل مجوع التكسري (كتاب إحالة -

  .لدراسته خمتصة جلنة
  .الثقايف املؤمتر اليت أحيلت من جلنة النشاط حبوث مناقشة -
  :غوية  لجنة المعجمات الل- ٧

   : نشاطها فيهاأبرز عدد جلسات اللجنة يف هذا العام عشر جلسات، كان من بلغ
  : معجم األلوان، ودراسة معاجم األلوان وما كتب عنها وأمههايف البحث متابعة - 

  . اللغة واألدب والعلم، للدكتور زين اخلويسكييف األلوان معجم -أ
  .د خمتار عمر الذي أعده األستاذ أمحواللون اللغة معجم -ب
  . املعجم العريب، تأليف الدكتور عبد الكرمي خليفةيف األلوان -ج
  . احلسني النمريتأليف ،))امللمع(( كتاب -د
  . األستاذ عبد العزيز بنعبد اهللاتأليف  ،))األلوان(( معجم -    ه

 املداولة صرف النظر عن معجم األلوان، واالنصراف بعد اللجنة وارتأت



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٨١٨  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

 به النواقص واهلنات املوجودة يف املعاجم تتالىفلغوي واف، إىل إعداد معجم 
  .احلديثة

  : لجنة المكتبة- ٨
 واقع مكتبيت فيها تحبث ، سبع جلساتالعام يف هذا اللجنة عقدت

مع والظاهرية فكان مما أجنزته األعمال التالية   :ا
معيف  العربيةلمكتبةل املوضوعي التصنيف مبشروع البدء -  أن بعد : ا

مع أمت  ُألفت احلاسوب  املكتبةكتب أمساء  يف العام املاضي إدخال فهرسةا
 وهو ، للقيام بالتصنيف املوضوعي للكتب حسب تصنيف ديوي العشريجلان
  .  به يف املكتباتاملعمول تصنيفال

 ما بدأته اللجنة تابعت : والدوريات العربية واألجنبيةالكتب جتليد -
 االستعانة قررتعرضة للتلف للحفاظ عليها ، كما ا من جتليد الكتب املًسابق

  .مبكتبة األسد لتعقيم جمموعة من الكتب القيمة
 طال أمد اليت الكتب السرتداد السعي اللجنةتابعت  :املعارة الكتب -

ا، واستعادت بعضها   . إعار
 معرض الكتاب يف من كتب شراء ختصيص مبلغ مئة ألف لرية لأقرت  - 

االت   ملكتبة كتاب  ومئةستني  العامهلذا ة املشرتاالكتب عدد بلغ وقدخمتلف ا
مع و   القواميس باللغة من وجمموعة ، للمكتبة الظاهريةًاكتاب وعشرين مخسةا
  . قيمتها مخسني وثالمثئة ألف لرية سوريةبلغت الفرنسيةب أخرىاالنكليزية و

مع مشاركة اقرتاح  -  كتابال معرض يف  مع وزارة التعليم العايلا
   .١٨/١٠/٢٠٠٢-٨ أقامته مكتبة األسد يف املدة من الذي العريب



مع يف دورة التقرير السنوي    ٢٠٠٢عام عن أعمال ا

  
  

٨١٩

  :دار الكتب الظاهرية: ٤
بلغ عدد الكتب املشرتاة يف هذا العام أربعة :  الكتب واملطبوعات– آ
 يصبح وبذلك. كما أهدي إىل الدار ثالثة وعشرون ومئة كتابً.كتاباوسبعني 

  ومت.كتابمثئة وستة وسبعني ألف  وثالن  وستين جمموع الكتب يف الدار اثني
  .اًا فنيً جتليدكتابجتليد أربع مئة 

الت- ب الت املهداة إىل الدار يف هذا :  الدوريات وا بلغ عدد ا
ً جملة حتمل ثالثني عنوانا، منها مثان وأربعون جملة سورية، ن وسبعيا ًالعام أربع

  .ة الشقيقة إىل الدار هدية من الدول العربيوردوما تبقى منها 
الت والدوريات يف الدار اثنيوبذلك  وستمئة وتسعة ن  يصبح عدد ا

  . عددألفوثالثني 
 ن  وثالثين بلغ عدد القراء املشرتكني يف الدار اثني:  رواد املكتبة– ج
  . آالف مشرتكوأربعة

ًما يزال العمل مستمرا يف ترميم : الدار يفاإلصالحات اجلارية  – د
لالستخدام، كما جهز مستودع ً جاهزا، وأصبح عدد من غرفها املدرسة العادلية

ًاملطبوعات، وترتب فيه الكتب ترتيبا حسن إصالح بعض التمديدات  ومت. اً
 . العادلية والظاهريةاملدرستنيوالصحية يف  الكهربائية

  المجمع ومشاركاته العلميةمؤتمر: ٥
  :المجمع مؤتمر -آ

مع، َّ ملا أقرًإنفاذا  تعليم تيسري(( بعنوانقد املؤمتر األول ُعه قانون ا
 اللغة جممع يف رحاب ٣١/١٠/٢٠٠٢ – ٢٧/١٠ املدة من يف ))والنح

 اجلمهوريةالعربية بدمشق، برعاية كرمية من سيادة الرئيس بشار األسد رئيس 



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٨٢٠  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

  .العربية السورية
 ٢٧ األحد حفل افتتاح املؤمتر يف الساعة السادسة من مساء يوم أقيم

 السيد ل راعي احلفلَّ يف قاعة احملاضرات مبكتبة األسد الوطنية، ومث١٠/٢٠٠٢/
 نائب رئيس اجلمهورية، كما حضر احلفل السادة ،الدكتور حممد زهري مشارقة

 التقدمية، القومية والقطرية، وأعضاء القيادة املركزية للجبهة الوطنية ن  القيادتيأعضاء
مع، وأعضاءمع اللغة العربية بدمشق، والسادة الوزراء والسفراء العرب، ورئيس جم  ا

 العربية، األقطاروخنبة مصطفاة من الباحثني املختصني يف موضوع املؤمتر من خمتلف 
  .ومجهور غفري من املدعوين واملعنيني باللغة العربية 

  : منٍّ وألقيت يف احلفل كلمات كل-
  .ممثل راعي احلفل الدكتور حممد زهري مشارقة نائب رئيس اجلمهورية، السيد - ١
  . العايلالتعليم الدكتور حسان ريشة وزير األستاذ -٢
  . اللغة العربية بدمشقجممع الدكتور شاكر الفحام رئيس األستاذ -٣
مع الدكتور أمحد مطلوب عضو األستاذ -٤ ً العلمي العراقي ممثال ا

  .لألساتذة املشاركني يف املؤمتر
ًم بدءا من األحد  جلسات املؤمتر طوال مخسة أياقدتُع

م، وبلغ عددها سبع ٣١/١٠/٢٠٠٢م حىت صباح اخلميس ٢٧/١٠/٢٠٠٢
  .)) تعليم النحوتيسري((ً حبثا، تناولت موضوع وعشرونجلسات، ألقي فيها أربعة 

  : اآلتيةاحملاور اشتمل هذا املؤمتر على وقد -
  : النحو وتيسريهتعليم أسس : األولالمحور - ١
  املنطقية س األس-ج.   النفسيةاألسس  -ب.   الرتبويةاألسس - آ
  : تدريس النحومشكالت : الثانيالمحور - ٢



مع يف دورة التقرير السنوي    ٢٠٠٢عام عن أعمال ا

  
  

٨٢١

   نصوص القواعد النحويةتعقيد -١
   التعريفات والتشعباتكثرة -٢

   املعلم- ٣.    الكتب-٢.   املناهج -١
  : تيسري تعليم مباحث النحو:الثالث المحور - ٣
   عامة يف تيسري تعليم النحومبادئ  - آ 
  :تيسريهان املباحث اليت حيسن  مأمثلة -ب

   املنادى- املستثىن- اخلمسةاألمساء -  العدد - من الصرفاملمنوع
 الدراسية أساليب تدريس النحو يف خمتلف املراحل :الرابع المحور - ٤

  .ووسائل تيسريها
  ً)االبتدائية واإلعدادية سابقا (األساسي التعليم النحو يف مرحلة تدريس - آ

  :  املرحلة اجلامعية النحو يفتدريس -ب
   يف اللغة العربيةللمختصني -أ

   املختصني يف اللغة العربيةلغري -ب
   الناطقني بالعربيةلغري النحو تدريس -ج

  :  اآلتيةوالتوصيات القراراتُ ختام املؤمترتليت ويف
   القرارات-ًأوال

ن   إعادة تصنيف النحو العريب ليأخذ شكليه الوظيفي والوصفي املناسبي- ١
  .ًتواصل احليايت والبناء اللغوي معا مبا يناسب كل مرحلة من مراحل التعليملل

 استخدام وسائل التقنية احلديثة يف تعليم النحو كاحلاسوب وتسجيل - ٢
  .زرية واستخدام األشرطة املرئية واملسموعة املباحث النحوية على أقراص لي

 جلنة اللغة ي ألقيت يف املؤمتر على  إحالة طائفة من البحوث الت-٣



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٨٢٢  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

العربية وأصول النحو لدراستها وإقرارها، ومنها مباحث االستثناء واملنادى 
  .واملمنوع من الصرف

ن يف خمتلف املراحل الدراسية استعمال  ن واملدرسي  تكليف املعلمي-٤
اللغة العربية السليمة يف دروسهم، ليعتاد التالميذ والطالب مساع هذه اللغة 

  .مواستقرارها يف ذاكر
ن عن اإلعالم منع استخدام اللغة العامية يف   مناشدة املسؤولي-٥

ي من  ر الت رامج اإلذاعية واملتلفزة املوجهة إىل الطالب واجلماهي املسلسالت والب
ا إفساد لغتنا العربية   .شأ

  التوصيات - ًثانيا
   يف املراحل التعليمية األوىل–آ 
وفق املراحل التعليمية، وجتنب ّ التدرج يف إكساب املهارات النحوية -١

  .استعمال املصطلحات النحوية يف املراحل املبكرة من التعليم
 اإلكثار من تكليف التالميذ حفظ النصوص يف املراحل األوىل من - ٢

ًالتعليم من القرآن الكرمي والسنة النبوية واألشعار اجلزلة واخلطب البليغة لتكون رصيدا 
ا كتابته ن يف املر ًلغويا للمتعلمي ا لسان املتعلم وتصح  ّاحل التالية وليستقيم 

  .على أن تضبط الكتب كافة يف املراحل التعليمية األوىل بالشكل. ره وتعبي
 استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات احلديثة كاحلاسوب يف تعليم -٣

النحو وتوضيح مفاهيمه ومن هذه الوسائل استخدام البطاقات والصور 
  .قات واللوحات وعرض أفالم مناسبة لسن األطفالوامللص

ً إعداد معلم النحو يف املراحل التعليمية األوىل إعدادا علميا وتربويا - ٤
  .ن يكفل له النجاح والتوفيق يف عمله التعليمي وإقامة دورات تدريبية للمعلمي



مع يف دورة التقرير السنوي    ٢٠٠٢عام عن أعمال ا

  
  

٨٢٣

وإقدار ر والقراءة والكتابة   العناية بتكوين املهارات اللغوية يف التعبي-٥
التالميذ على االستنتاج واالستقراء وتشجيعهم على كتابة موضوعات ميسرة 

ا يت   .رك هلم اختيار موضوعا
  : تأليف كتب للمرحلة االبتدائية حتقق أهداف املنهج وتراعي ما يلي- ٦
  .ي يسهل على التالميذ فهمها  استخدام اللغة امليسرة الت–أ 

  .ن من اللغة اليومية القريبي اصطناع أسلويب السرد واحلوار –ب 
  . ضبط النصوص بالشكل التام–ج 
  . جتنب التسميات واملصطلحات املعقدة واحلاالت الشاذة–د 
م-  ه م واهتماما   . اختيار موضوعات النصوص من بيئة التالميذ وحيا

ي تيسر على التالميذ فهم   االستعانة بالصور واخلرائط واجلداول الت–و 
  .الدرس وحفظه

  .ربوية احلديثة يف عرض املباحث النحوية  استخدام الطرق الت– ز
  :ن الثانوية والجامعية  النحو في المرحلتي–ب 

ن يف تدريس املوضوعات النحوية اليت سبق  ن املرحلتي  يتوسع يف هاتي-٧
ا املبسطة ويضاف إليها بالتدريج  تدريسها يف مرحلة التعليم األساسي بصور

يسبق تدريسها، وال تعطى املباحث النحوية املعقدة إال يف ي مل  املباحث الت
  .ن يف اللغة العربية املرحلة اجلامعية للمختصي

ا - ٨ ّ صوغ القواعد النحوية صوغا مبسطا ييسر على الطالب استيعا ً ً
  .واالبتعاد عن التعريفات وصيغ القواعد املوروثة اليت يعسر فهمها على الطالب

رية والشعرية ومن القرآن الكرمي والسنة  النث اإلكثار من النصوص -٩
  .النبوية ليستقيم أداء الطالب، وتكليفه حفظ طائفة منها



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٨٢٤  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

  : توصيات عامة–ج 
ّ اإلبقاء على املصطلحات النحوية اليت خلفها لنا أسالفنا، - ١٠

ي تؤدي إىل البلبلة وجتعل العودة إىل كتب النحو  واالبتعاد عن االجتهادات الت
  .رة عسياملتوارثة 

ز على املوضوعات النحوية الوظيفية  ركي  جتنب القواعد الشاذة والت- ١١
ًى له أن يقرأ ويكتب ويفهم فهما  ي حاجاته كي يتسن ي ختدم املتعلم وتلب الت

  .ًصحيحا
ن واألساتذة   التنبيه على مواطن اخلطأ يف أساليب املعلمي- ١٢

  .وإرشادهم إىل األساليب الصحيحة
لتقنيات احلديثة يف تعليم النحو كاحلاسوب وأجهزة االستماع  استخدام ا- ١٣

  .ربوية وعرض األفالم واالستعانة باجلداول والصور وحنوها من الوسائل الت
 النظر إىل علم النحو على أنه وسيلة حتقق حفظ نظام اللغة العربية - ١٤

ة وصيانته من اخللل ولذلك ينبغي تدريس النحو يف ضوء هذه الغاية ومراعا
  .اجلانب الوظيفي فيه، وليس النظر إىل علم النحو على أنه غاية يف ذاته

ن النحو العلمي والنحو التعليمي، فتسهيل النحو   ضروة التفريق بي- ١٥
ال يدخل الفساد على النحو نفسه وإمنا ييسر حفظه واستخدام قواعده وحيفظ 

  .لسان املتعلم من اللحن واخلطأ
ي  يالت املنطقية والعلل الكالمية الت ختليص النحو من التعل- ١٦

  .أفسدته يف العصور املتأخرة
 جتنب فصل النحو من علوم العربية األخرى كاألدب والبالغة - ١٧

  .وتدريسها يف نصوص تكاملية



مع يف دورة التقرير السنوي    ٢٠٠٢عام عن أعمال ا

  
  

٨٢٥

ن علم   غرس حب العربية يف نفوس الطالب وإزالة النفرة بينهم وبي- ١٨
قيق هذه الغاية، ومن هذه األساليب ربوية املؤدية إىل حت النحو باتباع األساليب الت

  .رية والشعرية وآيات من القرآن الكرمي إيراد نصوص خمتارة من األدب العريب النث
 ضرورة استخدام العربية امليسرة يف تدريس مجيع العلوم واستبعاد - ١٩

ويوصى بضبط الكتب املدرسية على اختالف . العامية من املناشط كافة
ا بالشكل يف  ًحرصا على –ي التعليم األساسي واملرحلة الثانوية  مرحلتموضوعا
  .استقامة ألسن الطالب

  : ويف جمال تعليم األطفال العرب يف املهاجر يوصى مبا يأيت- ٢٠
ربية إىل وضع منهج تعليمي  ن يف جمال التعليم والت  دعوة املسؤولي–أ 

  .ديدة للطفلمغاير للمناهج السائدة يف األقطار العربية يراعي البيئة اجل
 تلبية حاجات الطفل يف املهاجر إىل تعلم اللغة العربية لغة ثانية –ب 

  .ميكن استخدامها يف حياته اليومية إىل جانب اللغة األجنبية األوىل
*  *  *  

 إىل سيادة الرئيس بشار األسد رئيس املؤمتر رفع املشاركون يف مث
  .ايته الكرمية هلذا املؤمتر لرعوعرفاناجلمهورية العربية السورية، برقية شكر 

مع مث   موجزة، كلمة ألقى األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس ا
 ألقى مثشكر فيها األساتذة الباحثني املشاركني يف املؤمتر على حبوثهم القيمة، 

األستاذ الدكتور عوض محد القوزي كلمة باسم األساتذة املشاركني يف املؤمتر 
ر فيها جممع اللغة العربية لضيافته املؤمتر، كما شكر  األقطار العربية، شكمن

ِ على إعداد املؤمتر، لما قاموا به من جهد حممود يف اإلعداد له املشرفني

  ً. دقيقاًتنظيماوتنظيمه 



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٨٢٦  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

  :المجمع مشاركات - ب
مع شارك السيدان رئيس -  يف مؤمتر جممع القاهرة يف دورته ونائبه ا

  .م٢٥/٣/٢٠٠٢ريخ الثامنة والستني الذي عقد بتا
مع شارك السيد رئيس -   اللغة العربية يف قضايا(( موفق دعبول يف ندوة والدكتور ا

  .م١٩/٩/٢٠٠٢- ١٦ أقيمت يف عمان يف املدة من اليت ))والعوملةعصر احلوسبة 
مع شارك السيد أمني -   أقامتها املنظمة اليت )) العربية إىل أين؟اللغة(( ندوة يف ا
  .م٣/١١/٢٠٠٢- ١رتبية والعلوم والثقافة يف الرباط يف املدة من  للاإلسالمية
مع يف امللتقى الثاين حلماية اللغة العربية رئيس شارك السيد نائب -  ا
 أقامته مجعية محاية اللغة العربية يف الذي ))والتعليم العربية اللغة((: بعنوان

  .م٢٥/١٢/٢٠٠٢-٢٣ الشارقة يف املدة من –اإلمارات العربية املتحدة 
مع يف معرض -  الثامن عشر الذي أقامته مكتبة الكتاب شارك ا

  .م١٨/١٠/٢٠٠٢- ٨األسد يف املدة من 
 احلديثة يف معرض الشارقة الدويل مطبوعاته كما شارك بعدد من -

  .م١/١١/٢٠٠٢-٢٢/١٠للكتاب الذي عقد يف املدة من 
  :مكتبة المجمع: ٦

مع يف هذه مت  كتاب مئة بستة وثالثني وست ورةالد إغناء مكتبة ا
 ومئة وتسعونًباللغة العربية منها أربعة وأربعون وأربع مئة كتاب إهداء، واثنان 

مئة  ًكتاب شراء، وأصبح عدد الكتب العربية يف املكتبة ستة وثالثني وست
  . وعشرين ألف كتابومخسة

ًشراء  األجنبية زودت املكتبة األجنبية بثالثة ومئة كتاب باللغات كما
الت والدوريات العربية إحدى وستون. وإهداء   .ودوريةجملة  ودخل قسم ا



مع يف دورة التقرير السنوي    ٢٠٠٢عام عن أعمال ا

  
  

٨٢٧

  :حفالت االستقبال والتأبين: ٧
  :االستقبال حفالت

مع -  ً ثالثة احتفاالت استقبل يف كل منها عضوا جديدالعام هذا أقام ا   .ا للمجمعً
 قاعة م يف جلسة علنية يف٦/٢/٢٠٠٢ أقيم احلفل األول مساء األربعاء - 

مع، مت فيه استقبال  معاألستاذاحملاضرات يف مبىن ا   .ً الدكتور حممود السيد عضوا يف ا
 احلفل خنبة من رجال العلم واألدب والسياسة، ومجع غفري من حضر
  . وأصدقائه وطالبهبهزمالء احملتفى 
مع قد انتخب األستاذ الدكتور حممود السيد عضوا وكان ً جملس ا
 بتسميتهم، وصدر ١١/٤/٢٠٠١ بتاريخ عقدها يف جلسة معاًعامال يف 

  .م١٤/٥/٢٠٠٢تاريخ/٢٧١/املرسوم اجلمهوري ذو الرقم 
مع حفله الثاين مساء األربعاء - م يف جلسة ٢٦/٦/٢٠٠٢ وأقام ا
مع، استقبل فيه األستاذ الدكتور حممد مكي قاعةعلنية يف   احملاضرات يف ا

مع، حضره كوكبة من رجال العلم واألدب،  يفًعضوااحلسين اجلزائري،   ا
  .وعدد كبري من األصدقاء والزمالء

مع قد انتخب األستاذ الدكتور حممد مكي احلسين وكان  جملس ا
مع يف جلسة عقدها بتاريخ ًعامالًاجلزائري عضوا  م، ١١/٤/٢٠٠١ يف ا

  .م١٤/٥/٢٠٠١تاريخ /٢٧٢/ الرقم ذووصدر بتسميته املرسوم اجلمهوري 
مع وأقام م يف جلسه علنية ١٨/١٢/٢٠٠٢ الثالث مساء األربعاء حفله ا

مع،يف قاعة احملاضرات يف  معا   .ً استقبل فيه األستاذ شحادة اخلوري عضوا يف ا

 احلفل خنبة من أهل العلم واألدب، ومجع غفري من أصدقاء حضر
  .وزمالئهالعضو املنتخب 



لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٨٢٨  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

مع قد انتخب األستوكان ا يف جممع ًاذ شحادة اخلوري عضو جملس ا
م، وصدر بتسميته املرسوم ٢٠/٣/٢٠٠٢ عقدها بتاريخ جلسةدمشق يف 

  .م١٦/٩/٢٠٠٢تاريخ /٣١٨/اجلمهوري ذو الرقم 
  : حفالت التأبين- ب

مع هذا العام بفقد ثالثة من أعضائه هم األساتذةرزئ الدكتور :  ا
ور عادل العوا فكان  حومد، والدكتور خمتار هاشم، والدكتالوهابعبد 

 ذويهم وزمالئهم وأصدقائهم، وصدى حزين يف نفوسلفقدهم وقع شديد يف 
مع حفلني تأبينيني لألولني منهم، فأقاماألوساط العلمية واألدبية املختلفة،   ا
  .القادمّوأجل إقامة احلفل الثالث إىل العام 

ومد مساء  احلفل التأبيين األول لألستاذ الدكتور عبد الوهاب حأقيم
م يف قاعة احملاضرات مبكتبة األسد، مبناسبة مرور ١٣/٣/٢٠٠٢األربعاء 
 كوكبة من رجال العلم واألدب والقانون، ومجع وحضرهوفاته،  ا علىًأربعني يوم

  . وزمالئهغفري من أهل الفقيد وأصدقائه 
 احلفل التأبيين الثاين لألستاذ الدكتور خمتار هاشم مساء الثالثاء وأقيم

مع٣١/١٢/٢٠٠٢   .م يف قاعة احملاضرات يف مبىن ا
  :موازنة المجمع : ٨

م ٢٠٠٢لعام ) العادية واالستثمارية( االعتمادات املخصصة جمموع
  . لرية سورية ١٩.٢٥٦.٣٧٤

  .  لرية سورية١٦.٤٠٨.٨٣٤م ٢٠٠٢ هذه االعتمادات يف عام من ما أنفق جمموع
   .سوريةة  لري٢.٨٤٧.٥٤٠ من املوازنة  املتبقي االعتماد
  .٪٨٥.٠٢م ٢٠٠٢ املئوية لإلنفاق يف عام النسبة



  

٨٢٩  

 والمجالت المهداة الكتب
  اللغة العربية جممعمكتبة  إىل
  م٢٠٠٣من عام  األولالربع  يف

  
  العربيةالكتب  – أ

  اهللا الشريف خير

/ دراسة تحليلية في القصة مع مختارات قصصية حة والشمس:ـاألجن -
(سلسلة كتاب  - ١٩٩٨الكويت: رابطة األدباء،  -١ط -د. جنمة إدريس

  ).٤الرابطة 
 -صالح دبشة /المذكرات (محمد الفايز: الرؤية والممكن)أحاديث  -
  ).٢١(سلسلة كتاب الرابطة  -٢٠٠١الكويت: رابطة األدباء،  -١ط
الكويــت:  -د. ســليمان الشــطي، ســليمان اخلليفــيإعــداد  /أحمــد العــدواني -

  .١٩٩٣رابطة األدباء، 
ليلــى حممــد  /١٩٩٦ -١٩٦٤أدبــاء وأديبــات الكويــت أعضــاء الرابطــة  -

  الكويت: رابطة األدباء. -١ط -صاحل
/ د. أمحـــــد صـــــدقي أزمـــــة الحـــــل العنصـــــري لفلســـــطين وســـــبيل تحريرهـــــا -

  .١٩٩٩القاهرة: دار املستقبل العريب،  -الدجاين
أبــو  -١ط -/ د. غــازي النقشــبنديأســس وتقنيــات ري األراضــي الزراعيــة -

  .٢٠٠٢ظيب: الدائرة اخلاصة، 



  
لد ( – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٨٣٠  )٣) اجلزء (٧٨ا

 -د. مرســـل فـــاحل العجمـــي /يـــةإســـماعيل فهـــد إســـماعيل: ارتحـــاالت كتاب -
  ).١٤(سلسلة كتاب الرابطة  -٢٠٠١الكويت: رابطة األدباء،  -١ط
 قــــم: -١ط -رعــــي اابــــن ســــينا؛ حتقيــــق: جمتــــىب الز  /اإلشــــارات والتنبيهــــات -

  هـ.١٤٢٣مؤسسة بوستان كتاب، 
املنســــق  /إشــــراقات: نصــــوص أدبيــــة ألعضــــاء منتــــدى المبــــدعين الجــــدد -

    .٢٠٠٢كويت: رابطة األدباء، ال -١ط -العام: محد احلمد
صــــــدر الــــــدين القونــــــوي، قدمــــــه  /إعجـــــاز البيـــــان فـــــي تفســـــير أم القـــــرآن -

قــم: مركــز انتشــارات دفــرت تبليغــات  -١ط -وصــححه: جــالل الــدين اآلشــتياين
  ).١٦(سلسلة آثار األستاذ اآلشتياين  -هـ١٤٢٣إسالمي، 

دقي د. أمحـــد صـــ /انتفاضـــة األقصـــى وتفجـــر الحـــل العنصـــري لفلســـطين -
 .٢٠٠١القاهرة: دار املستقبل العريب،  -١ط -الدجاين

 -١ط -د. أمحــد صــدقي الــدجاين /االنتفاضــة الفلســطينية وإدارة الصــراع -
  .١٩٩٠القاهرة: دار املستقبل العريب، 

ــــــر -  -١ط -د. أمحــــــد صــــــدقي الــــــدجاين /االنتفاضــــــة الفلســــــطينية والتحري
  .١٩٨٩القاهرة: دار املستقبل العريب، 

 -١ط -د. أمحــد صــدقي الــدجاين /اضة الفلســطينية وزلــزال الخلــيجاالنتف -
  .١٩٩١القاهرة: دار املستقبل العريب، 

ــــة -  -د. أمحــــد صــــدقي الــــدجاين /االنتفاضــــة الفلســــطينية والصــــحوة العربي
  .١٩٨٨القاهرة: دار املستقبل العريب،  -١ط
ــــة... لعــــام  - ــــة األردني ــــا الوطني وت تقــــدمي: مــــأمون ثــــر  /٢٠٠١الببليوغرافي

  .٢٠٠٢عمان: دائرة املكتبة الوطنية،  -التلهوين



  

الت املهداة    الكتب وا
  

٨٣١

د. أمحــد  /بداية الصحوة العربيــة فــي مواجهــة الغــزوة الصــهيونية العنصــرية -
  .١٩٨٦القاهرة: دار املستقبل العريب،  -١ط -صدقي الدجاين

دارة امللــك عبــد العزيــز، مكتبــة  /برنــامج المحافظــة علــى المــواد التاريخيــة -
  .٢٠٠٢الدارة،  الرياض: -الكونغرس

دمشــق: جممــع اللغــة  -ابن يزيد، حتقيق: حممد مطيع احلــافظ /تاريخ الخلفاء -
  .١٩٧٩العربية، 

طهــران:  -مســكويه، حققــه وقــدم لــه: د. أبــو القاســم إمــامي /تجارب األمم -
  ج.٨ -٢٠٠٢ -٢٠٠١دار سروش، 

 -د. أمحـــد صـــدقي الـــدجاين /تجديـــد الفكـــر اســـتجابة لتحـــديات العصـــر -
  .١٩٩٦: دار املستقبل العريب، القاهرة

 -١ط -عبــــاس يوســــف احلــــداد /تجليــــات األنــــا فــــي شــــعر ابــــن الفــــارض -
  ).١٠(سلسلة كتاب الرابطة  -٢٠٠٠الكويت: رابطة األدباء، 

مكتــب العمــل  /الــتعلم والتــدريب مــن أجــل العمــل فــي مجتمــع المعــارف -
  .٢٠٠٣جنيف: األمم املتحدة،  -١ط -الدويل

 -١ط -د. أمحـــد صـــدقي الـــدجاين /أفكـــار للنهـــوضتفـــاعالت حضـــارية و  -
  .١٩٩٧القاهرة: دار املستقبل العريب، 

بـــــريوت:  -١ط -الربيعـــــيزغيــــــّر نصـــــار  /تكـــــوين العقـــــل الجـــــدلي وعقـــــده -
  .٢٠٠٢مؤسسة املواهب، 



  
لد ( – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٨٣٢  )٣) اجلزء (٧٨ا

د. زهــراء رهنــورد؛ ترمجــة: باســل أدنــاوي؛ مراجعــة:  /حكمــة الفــن اإلســالمي -
سلســــلة  ( -٢٠٠١ارية اإليرانيــــة، دمشــــق: املستشــــ -د. حممــــد علــــي آذر شــــب
  ).٨كتاب الثقافة اإلسالمية 

د. أمحــد صــدقي  /الحوار العربي األوربي: الفكــر والمســار والمســتقبل... -
  .٢ج -١٩٩٣القاهرة: دار املستقبل العريب،  -الدجاين

القــاهرة: دار املســتقبل  -١ط -د. أمحد صدقي الدجاين /حوار ومطارحات -
  .١٩٨٦العريب، 

 :قــم -١ط -حممــد جــواد الطبســي /الصديقة فاطمة: دراسة وتحليــل حياة -
  هـ .١٤٢٣مؤسسة بوستان كتاب، 

 -د. علــي عاشــور، عبــاس يوســف احلــداد /منهجــاً و خالد سعود الزيد سيرة  -
  ).٢٠(سلسلة كتاب الرابطة  -٢٠٠١الكويت: رابطة األدباء،  -١ط
القــاهرة:  -٢ط -د. أمحــد صــدقي الــدجاين /الخطــر يتهــدد بيــت المقــدس -

  ).١(سلسلة كتاب القدس  -٢٠٠١مركز اإلعالم العريب، 
ـــراءة فـــي شـــعر أحمـــد الســـقاف - ـــا: ق ـــدوائر والزواي أبـــو  لـــيد. خمتـــار ع /ال

  ).١١(سلسلة كتاب الرابطة  -٢٠٠١الكويت: رابطة األدباء،  -١ط -غايل
الريـــاض:  -عـــالء الـــدين آغـــا :صـــنعه وشـــرحه /ديـــوان أبـــي الـــنجم العجلـــي -

  ).٣٣(سلسلة كتاب الشهر  -١٩٨١األديب، النادي 
 -د. أمحــد صــدقي الــدجاين /رحــالت ولحظــات ممتــدة: تــأمالت وخــواطر -
  .١٩٨٧القاهرة: دار الطيف،  -٢ط



  

الت املهداة    الكتب وا
  

٨٣٣

حســن  /م١٨٨٩رسائل البشرى في السياحة بألمانيا وسويسرا فــي ســنة  -
الكويـــت: رابطـــة  -توفيـــق العـــدل، دراســـة وحتقيـــق: د. حممـــد حســـن عبـــد العزيـــز

  (سلسلة كتاب الرابطة، من أدب الرحالت). -١٩٩٩باء، األد
قــــــم: مؤسســــــة بوســــــتان   -١ط –الشــــــهيد األول  /رســــــائل الشــــــهيد األول -

  هـ. ١٤٢٣كتاب، 
 -د. أمحـــد صـــدقي الـــدجاين :تقـــدمي /رســـائل المـــؤتمر القـــومي اإلســـالمي -
  ج.٢ -١٩٩٧القاهرة: مركز يافا للدراسات واألحباث،  -١ط
قــم: مؤسســة -١ط -الشــهيد الثــاين /ية في علــم الدرايــةالرعاية لحال البدا -

  ).١٣(سلسلة مؤلفات الشهيد الثاين  -هـ١٤٢٣بوستان كتاب، 
 -١ط -ســـــليمان الشـــــطي /الرمـــــز والرمزيـــــة فـــــي أدب نجيـــــب محفـــــوظ -

 -د. أمحــــد صــــدقي الــــدجاين /رؤى مســــتقبلية عربيــــة للثمانينــــات – .١٩٧٦
  .١٩٨٣القاهرة: دار املستقبل العريب،  -٢ط
ــــه وشــــعره -   - د. عــــاطف عبــــد احلميــــد عــــواد /الســــيد محســــن األمــــين: حيات

  ).١٦(سلسلة كتاب الثقافة اإلسالمية  - ٢٠٠٢دمشق: املستشارية اإليرانية، 
د. حممــد حســن عبــد  /الشعر والقومية: أربعة أصوات من الخلــيج والجزيــرة - 
  ).٦(سلسلة كتاب الرابطة  - ٢٠٠٠الكويت: رابطة األدباء،  - ١ط- اهللا
الشــــيخ عبــــد العزيــــز الرشــــيد: دوره فــــي الحركــــة األدبيــــة والثقافيــــة فــــي  -

 -٢٠٠١الكويــت: رابطــة األدبــاء،  -١ط -يعقــوب يوســف احلجــي /الكويــت
  ).١٣(سلسلة كتاب الرابطة 



  
لد ( – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٨٣٤  )٣) اجلزء (٧٨ا

د. أمحــــد  /صــــبرا وشــــاتيال: الجريمــــة اإلســــرائيلية والمســــؤولية األمريكيــــة -
  .١٩٨٤ريب، القاهرة: دار املستقبل الع -١ط -صدقي الدجاين

د. أمحــد  /الطريــق إلــى حطــين والقــدس: إحيــاء الــذكرى بعــد ثمانيــة قــرون -
  .١٩٩١عمان: دار البشري،  -١ط -صدقي الدجاين

الكويـــت:  -١ط -د. عبـــد اهللا القـــتم /عبـــد الـــرزاق البصـــير: حياتـــه وأدبـــه -
  ).١٨(سلسلة كتاب الرابطة  -٢٠٠١رابطة األدباء، 

 - خالــد ســامل حممــد /في، المــؤرخ، الباحــثعبــد اهللا خالــد الحــاتم: الصــح - 
  ).١٢(سلسلة كتاب الرابطة  - ٢٠٠١الكويت: رابطة األدباء،  - ١ط
ــــه وشــــعره -  -١ط -فاضــــل خلــــف /عبــــد اهللا ســــنان مغنــــي الشــــعب: حيات

  ).٨كتاب الرابطة سلسلة  ( -٢٠٠٠الكويت: رابطة األدباء، 
 -١ط -دةد. سامل عبــاس خــدا /عبد المحسن الرشيد: الشاعر والشعرية -

  ).١٥(سلسلة كتاب الرابطة  -٢٠٠١الكويت: رابطة األدباء، 
ــــــرب وتأصــــــيل المســــــرح -  -١ط -د. خالــــــد عبـــــــد اللطيـــــــف رمضـــــــان /الع

  ).٩(سلسلة كتاب الرابطة  -٢٠٠٠الكويت: رابطة األدباء، 
القــاهرة: مكتبــة  -د. أمحــد صــدقي الــدجاين /العــرب وتحــديات المســتقبل -

  .١٩٧٦األجنلو املصرية، 
القــاهرة: دار  -١ط -د. أمحــد صــدقي الــدجاين /عــرب ومســلمون وعولمــة -

  .٢٠٠٠املستقبل العريب، 
بـــريوت: منشـــورات  -د. أمحـــد صـــدقي الـــدجاين /عروبـــة وإســـالم ومعاصـــرة -

  .١٩٨٢فلسطني احملتلة، 
  .٢٠٠١دمشق:  -د. نبيه كبتول /العروض الالزوردية -



  

الت املهداة    الكتب وا
  

٨٣٥

 -١ط -فهـــد إمساعيـــلإمساعيـــل  /علـــي الســـبتي شـــاعر فـــي الهـــواء الطلـــق -
  ).١٧(سلسلة كتاب الرابطة  -٢٠٠١الكويت: رابطة األدباء، 

د. أمحــــد صــــدقي  /عمـــران الطغيـــان: تجـــددنا الحضـــاري وتعميـــر العـــالم -
  .١٩٩٤القاهرة: دار املستقبل العريب،  -الدجاين 

د. أمحــد صــدقي  /عن شعب فلسطين العربي: منظمته، ميثاقــه، مشــكالته -
  .١٩٨٦هرة: دار املستقبل العريب، القا -١ط -الدجاين

 -١ط -د. أمحـــد صـــدقي الـــدجاين /عـــن المســـتقبل برؤيـــة مؤمنـــة مســـلمة -
  .١٩٩٢عمان: دار البشري، 

البعلـــي، حتقيـــق: د. ممـــدوح حممـــد  /الفـــاخر فـــي شـــرح جمـــل عبـــد القـــاهر -
لـــس الـــوطين للثقافـــة والفنـــون واآلداب،  -١ط -خســـارة  -٢٠٠٢الكويـــت: ا

  ).٢٤اثية (السلسلة الرت  -ج٢
 -١ط -د. فايز الدايــة /فاضل خلف: هاجس الريادة والحقول المفتوحة -

  ).١٩(سلسلة كتاب الرابطة  -٢٠٠١الكويت: رابطة األدباء، 
القـــــاهرة: دار املســـــتقبل  -١ط -د. أمحـــــد صـــــدقي الـــــدجاين /فكـــــر وفعـــــل -

  .١٩٨٥العريب، 
لــب: ح -إعداد: حممد عــزت عمــر /فهرس المخطوطات المصورة: ملحق -

  .١٩٨٦معهد الرتاث العلمي العريب، 
القــاهرة:  -د. أمحــد صــدقي الــدجاين /فــي مواجهــة نظــام الشــرق األوســط -

  . ١٩٩٤دار املستقبل العريب، 



  
لد ( – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٨٣٦  )٣) اجلزء (٧٨ا

 - د. أمحــــد صــــدقي الــــدجاين /القـــدس وانتفاضــــة األقصـــى وحــــرب العولمــــة - 
  ).١٣(سلسلة كتاب القدس  - ٢٠٠٢ ،القاهرة: مركز اإلعالم العريب - ١ط
القــاهرة:  -بسمة أمحد صدقي الــدجاين /يدة العربية األندلسية الغزليةالقص -

  .١٩٩٤دار املستقبل العريب، 
  .١٩٦٤دمشق: جامعة دمشق،  -د. عادل العوا /الكالم والفلسفة -
 -١ط -د. أمحـــــد صـــــدقي الـــــدجاين /لقــــاء الكهــــل بالشــــاب الــــذي كانــــه -

  .١٩٩٩القاهرة: مركز يافا للدراسات واألحباث، 
د. أمحــد صــدقي  /بعــد حــرب رمضــان: فلســطين والعــالم العربــي... مــاذا -

  .١٩٨٩القاهرة:  -الدجاين
قــم: مؤسســة  -١ط -حممــد حســن القــديري /المباحــث فــي علــم األصــول -

   .١ج -هـ ١٤٢٣بوستان كتاب، 
ـــة التـــي صـــورها المعهـــد مـــن دار المخطوطـــات فـــي  - المخطوطـــات العربي

الكويــت: معهـــد املخطوطـــات  -١ط -إعــداد: عصـــام حممــد الشـــنطي /صــنعاء
  .١٩٨٨العربية، 

 -١ط -د. أمحـــــد صـــــدقي الـــــدجاين /مدرســـــة عربيـــــة فـــــي علـــــم السياســـــة -
  .١٩٨٨القاهرة: دار املستقبل العريب، 

د. حممـــد حســـن  /الخليجـــي: تـــأثره بالمســـرح العربـــي والعـــالمي المســـرح -
(سلســــلة كتــــاب الرابطــــة  -١٩٩٦الكويــــت: رابطــــة األدبــــاء،  -١ط -عبــــد اهللا

٢.(  
د. أمحــد صــدقي  /مســلمون ومســيحيون فــي الحضــارة العربيــة اإلســالمية -

  .١٩٩٩القاهرة: مركز يافا للدراسات واألحباث،  -١ط -الدجاين



  

الت املهداة    الكتب وا
  

٨٣٧

 -١ط -مجــع وتنظــيم: كامــل اجلبــوري /معجــم الشــعراء فــي معجــم البلــدان -
  .٢٠٠٢بريوت: مكتبة لبنان ناشرون، 

د.  /ي: دراســـة فنيـــةمفـــردات التكـــوين فـــي شـــعر محمـــد أحمـــد المشـــار  -
(سلسلة كتــاب  -٢٠٠١الكويت: رابطة األدباء،  -١ط -نسيمة راشد الغيث

  ).١٦الرابطة 
عبــد احلميــد  /مفــردات القــرآن: نظــرات جديــدة فــي تفســير ألفــاظ قرآنيــة -

بــريوت: دار  -١ط -الفراهي؛ حتقيق وشــرح: د. حممــد أمجــل أيــوب اإلصــالحي
  .٢٠٠٢الغرب اإلسالمي، 

 د. علــي أكــرب واليــيت؛ ترمجــة: د. حممــد /لحركــة المشــروطة مقدمــة فكريــة -
(سلســلة كتــاب الثقافــة  -٢٠٠١دمشــق: املستشــارية اإليرانيــة،  -آذرشــب علــي

  ).٩اإلسالمية 
لــس األعلــى  -جمموعــة مــن البــاحثني /عــالء المعــريالنــدوة أبــي  - دمشــق: ا

  ج.٢ -١٩٩٨لرعاية الفنون واآلداب والعلوم االجتماعية، 
القــاهرة: دار  -١ط -د. أمحد صدقي الدجاين /في قضايا معاصرة نظرات -

  .١٩٨٧املستقبل العريب، 
د. أمحــد صــدقي  /وحدة التنوع وحضــارة عربيــة إســالمية فــي عــالم متــرابط -

  .١٩٨٦القاهرة: دار املستقبل العريب،  -١ط -الدجاين
ترمجهــا  /مختــارات ديــوان شــمس تبريــز لجــالل الــدين الرومــي ،يد العشــق -

دمشق: املستشارية اإليرانية،  -عن الفارسية وقدم هلا: د. عيسى علي العاكوب
  ).١٠(سلسلة كتاب الثقافة اإلسالمية  -٢٠٠٢

  



  
لد ( – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٨٣٨  )٣) اجلزء (٧٨ا

  
  
  
  
   
  



  

لد ( – جممع اللغة العربية بدمشق جملة ٨٣٨  )٣) اجلزء (٧٨ا

 المجالت العربية - ب
  هالة نحالوي

  المصدر  سنة اإلصدار  العدد  اسم المجلة

  سورية    ٨٥٠ -٨٤٥)، ٢٠٠٢( ٨٣٦  األسبوع األديب
  ٨٥٩ - ٨٥٥، ٨٥٣، ٨٥٢      
  ٢٠٠٣( ٨٦١(  

  سورية  ٢٠٠٣  ٤٦  بناة األجيال
  سورية  ٢٠٠٢  ٢٤، ٢٣  التعريب

  سورية  ٢٠٠٣  ٥٢  احلياة املسرحية
  سورية  ٢٠٠٣  ٤٢٣  صوت فلسطني

  سورية  ٢٠٠٣  ٦، ٥، ٤، ٣  ادالض
  سورية  ٢٠٠٣  ٨٤  عامل الذرة

  سورية  ٢٠٠٣  ١٧  جملة باسل األسد
  للعلوم اهلندسية
لة البطريركية   سورية  ٢٠٠٣  ٢٢٣و ٢٢٢و ٢٢١  ا

  سورية    م٢٠٠١) ٣(العلوم اهلندسية:  ٢٣مج   جملة جامعة البعث
        م٢٠٠٢) ٣(العلوم اإلنسانية:  ٢٤مج   
      م٢٠٠٢) ٤، ٢ة: (العلوم اهلندسي ٢٤مج   
      م٢٠٠٣) ١(العلوم اإلنسانية:  ٢٥مج   

  سورية  ١٩٩٦  )٦( ١٨مج   جملة جامعة تشرين
        ١٩٩٧) ٦(العلوم األساسية:  ١٩مج   للدراسات والبحوث العلمية

        ٢٠٠٠) ٩(العلوم األساسية:  ٢٢مج   
        ٢٠٠٠) ١٠(العلوم الزراعية:  ٢٢مج   
      ٢٠٠٠) ٩(العلوم الطبية:  ٢٢مج   

  سورية    ١٩٩٧(العلوم الزراعية)  ١٣مج   جملة جامعة دمشق
              ١٩٩٨) ٢(العلوم االقتصادية والقانونية:  ١٤مج   

        ١٩٩٨) ٢(العلوم اهلندسية:  ١٤مج   
      ١٩٩٩) ١(العلوم الصحية:  ١٥مج   
      ٢٠٠٢) ٢(العلوم الصحية:  ١٨مج   
        ٢٠٠٢) ٢(العلوم اهلندسية:  ١٨مج   



  

الت املهداة   الكتب وا
  

٨٣٩

  المصدر  سنة اإلصدار  العدد  لةاسم المج

لة العربية للعلوم الصيدلية   سورية  ٢٠٠٣  )٥( ٢مج   ا
  سورية    )،٢٠٠٢(٤٧١ -٤٦٠)، ٢٠٠١( ٤٥٩  املعرفة

  ٢٠٠٣( ٤٧٦، ٤٧٢(        
  سورية  ٢٠٠٣  ٣٨٥، ٣٨٤  املوقف األديب

  سورية  ٢٠٠٣  ٢٧  نضال الفالحني
  سورية  م٢٠٠٣  ٩١  ج االسالم

  ردناأل  م٢٠٠٣  ٤٤٩، ٤٤٨  الشريعة
  األردن  ٢٠٠٢     ٦٣  جملة جممع اللغة العربية األردين

  اإلمارات   م٢٠٠٣  ٤٠  آفاق الثقافة والرتاث
  تونس  ٢٠٠٢  )١٩، ١٨(  أخبار األلكسو
  السعودية    )٢٠٠٢/ ١١(ج  ٦مج   جذور الرتاث
  السعودية  م٢٠٠٣  ١٠، ٩، ٣  احلج والعمرة

  السعودية    )٢٠٠٢/ ٤٦(ج  ١٢مج   عالمات يف النقد
  السعودية  م٢٠٠٣  ٣١٩  الفيصل

  السعودية  ٢٠٠٣  )١٥(مج  ٢، ١  -جملة جامعة امللك سعود
        اآلداب

لة العربية   السعودية  م٢٠٠٣  ٣١٤، ٣١٣  ا
  السعودية  م٢٠٠٣  )١( ٩مج   جملة مكتبة امللك

        فهد الوطنية
  السعودية  ٢٠٠٢  ٢٢  نوافذ
  الكويت  ٢٠٠٣  ٣٩٤(عدد خاص)،  ٣٩٣  البيان

  لكويتا  ٢٠٠٣  ١٤  تعريب الطب
  الكويت  م٢٠٠٣ -  ٢٠٠٢،      ١٩٦، ١٩٥( ٢٣احلولية   حوليات اآلداب والعلوم

      )١٩٧  االجتماعية
  الكويت  ٢٠٠٣  )٣ -٢، ١( ١٩مج   جملة العلوم

  مصر  ٢٠٠٢  عدد تشرين األول  الرسالة اجلديدة
  إيران  م٢٠٠١  ٨٧  الثقافة اإلسالمية

  ماليزيا  م٢٠٠٣  ١٣  التجديد
  



  

لد ( – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٨٤٠    )٣) اجلزء (٧٨ا

  الكتب والمجالت األجنبية - ج

  طهران صارم

١- Books: 
- Atale of Two Cities/ by Sharles Dickens, England. 
- Ashort view of Elizabethan Drama/ by Thomas Marc 

Parrott and Robert Hamilton Ball,Newyork. 
- Beyond Formalism/ by Geoffrey H. Hartman, 

London. 
- The Car Doctor A to Z/ by B . C. Macdonald, Great 

Britain. 
- The English Humourists/ by W. M Thackeray, 

London. 
- The English Utopia/ by A. L. Morton, London. 
- Epic And Romance/ by W.P. Ker, Newyork. 
- Hidden Patterns/ by Leonard and Eleanor Manheim. 
- Homer And The Epic/ G. S. Kirk/ Britain. 
- Imagination all Compact/ A. N . W. Macdonald, 

Britain. 
- James Thomson/ J. Logie Robertson, London. 
- John Keats/ Aileen Word, London 
- The Language Poets use/ Winifred Nowothny, 

London. 
- The Life of Sir Walter Scott/ J. G. Lockhart, London. 
- Literary Essays of Ezra Pound/ T. S. Eliot, London. 
- Milton/ by Douglas Bush, London. 
- Modern English literature/ G. H. Mair and A. 

C.Ward, Oxford Press. 
- The new National Dictionary/ London  
- Plato, Five Dialogues/ A. D. Lindsay, Newyork. 



  

الت املهداة الكتب   وا
  

٨٤١  

- Persian Poems/ A. J. Arberry, London. 
- Picasso/ Roland Penrose. 
- Poems/ Vladimir Mayakovsky, Moscow. 
- The Poetical works of Adam Lindsay Gordon, 

London. 
- The Poems and fables of John Dryden/ James 

Kinsley, London. 
- The real foundations/ David Craig, London. 
- Recollections of the Lakes and the Lake Poets/ 

Thomas De Quincey, Great Britain. 
- Romanticism/ Lilian R. Furst, U. S. A. 
- Shakespear’s Comedies/ Bertrand Evans, Oxford. 
- Shakespear’s History Plays/ W. M. W. Tillyard, 

Great Britain. 
- Soviet Literature/ K. Zelinsky, Moscow. 
- Tales from Shakespear’s Lamb/ Charles and Mary 

Lamb, Great Britan. 
- Atreatise on The Novel/ Robert Liddell, London. 
- Tolstoy And The Novel/ John Bayley, London. 

٢ – Periodicals : 
- International family Planing Perspectives, Newyork, 

U. S. A.Vol. ٢٩, No. ٢٠٠٣ ,١. 
- The Middle East Journal Vol. ٥٧, No. ٢٠٠٣ ,٢, france. 
- The Muslim World. Vol. ٩٣, No ٢, April ٢٠٠٣. 
- Resistance No. (٤,٥), ٢٠٠٣, Syria. 
- SELF Realization, Spring ٢٠٠٣, U. S. A. 

  
  



  والسبعين الثامنمن المجلد الثالث فهرس الجزء 
  من بحوث األولالقسم  وفيه

  ندوة المعجم العربي
  م)٢٠٠١تشرين األول  ٢٥-٢٢هـ/١٤٢٢شعبان  ٨- ٥( 

   )جلسة االفتتاح(

  ٥١١      تقدمي
  ٥١٣  الدكتور حممد زهري مشارقة  كلمة ممثل راعي احلفل األستاذ 

  ٥٢١  ن ريشةالدكتور حسا  كلمة وزير التعليم العايل
  ٥٢٥  الدكتور شاكر الفحام  كلمة رئيس جممع اللغة العربية

  ٥٣٣  الدكتور عبد الكرمي خليفة  كلمة ممثل الوفود املشاركة يف الندوة
  ٥٣٧  الدكتور أمحد شفيق اخلطيب  رئيس دائرة املعاجم (مكتبة لبنان)كلمة 

   )بحوث الندوة(
  ٥٣٩  الدكتور أمحد شفيق اخلطيب  القواميس فن وعلم

  معجم ألفاظ احلياة العامة (املشروع األردين منوذجاً)
  ٥٦٩  الدكتور عبد الكرمي خليفة    

  ٥٩٧  الدكتور أمحد مطلوب  معجم احلضارة احلديثة
  ٦١٧  الدكتورة فاتن حمجازي  املعاجم املوسوعية العربية بني الواقع والطموح

  ٦٥٥  الدكتورة ناديا حسكور  املعجم العريب بني الواقع والطموح
  ٦٧٣  الدكتور عبدالرمحن احلاج صاحل  نواع املعاجم احلديثة ومنهج وضعهاأ

  ٦٨٥  الدكتور الشاهد البوشيخي  مشروع املعجم التارخيي للمصطلحات العلمية
  ٧٠٩  الدكتور ممدوح خسارة  املعاجم اللغوية وأمهيتها يف وضع املصطلحات

  معاجم األبنية يف العربية (ديوان األدب للفارايب منوذجاً)
  ٧٤١  الدكتور حممد علي الزركان    

  ٧٥٥  الدكتور إمساعيل عمايرة  يف سبيل معجم تارخيي (حماولة يف التأصيل)
  ٧٨٥  الدكتور إبراهيم بن مراد  قضية املصادر يف مجع مادة املعجم

  (آراء وأنباء)
متع)   ٨٠٧  إعداد األستاذ عدنان عبد ربه   التقرير السنوي (بإشراف أمني ا

الت مع يف الربع الثاين من عام  الكتب وا   ٨٢٩   ٢٠٠٣املهداة إىل مكتبة ا
  
٨٤٢  
   



  ٨٤٣  
  

  
  ١٩٨٧المجمع في عام  مطبوعات

  حتقيق غالوجني والذهيب ٤ـ١للسري الرفاء مج  واحملبوب احملب
  صنعة د. حيىي اجلبوري ،بن زهري العامري خداش شعر
  حتقيق سكينة الشهايب ٤،٠، ٣٨دمشق البن عساكر، مج  مدينة تاريخ
  حتقيق عبد اإلله نبهان، ) ٢النبوي للعكربي (ط احلديث إعراب
  وضع غزوة بدير  ،٦جممع اللغة العربية بدمشق ج لةجم فهرس
  وضع اخليمي واحلافظ، ملخطوطات دار الكتب الظاهرية  العام الفهرس
  حتقيق أمحد خمتار الشريف ٤يف النحو للسيوطي، ج والنظائر األشباه
  دراسة وحتقيق د. مرايايت وطيان ومريعلم، واستخراج املعّمى عند العرب  التعمية علم

  وضع حممد خري حممد،  ٥جممع اللغة العربية بدمشق ج لةجم فهرس

  ١٩٨٨في عام  المجمع مطبوعات
  حممد كرد علي (ط ثالثة)  األستاذاإلسالم لظهري الدين البيهقي، حتقيق   حكماء تاريخ
  فضالن، حتقيق الدكتور سامي الدهان (ط ثانية) ابن رسالة

  طفى الشهايب (ط ثانية)يف اللغة العربية لألمري مص العلمية املصطلحات
  العزيز باهللا الفاطمي، حتقيق األستاذ حممد كرد علي (ط ثانية) لبازيار البيزرة
الطيب اللغوي، حتقيق األستاذ عز الدين التنوخي (ط ثانية مع استدراك لألســتاذ أمحــد  أليب اإلتباع
  النفاخ) راتب
  الم، للدكتور عدنان اخلطيبكفاح مخسة وستني عاماً دفاعاً عن العروبة واإلس  فروخ، عمر

  عبد الستار اجلواري، حياته وآثاره (فصلة) للدكتور عدنان اخلطيب أمحد الدكتور
  احملمصاين، حياته وآثاره (فصلة) للدكتور عدنان اخلطيب صبحي الدكتور
مع (فصلة)، للدكتور شاكر الفحام عبد األستاذ   اهلادي هاشم فقيد ا



  ٨٤٤  
  

  ١٩٨٩المجمع في عام  مطبوعات
  الفتح الُبْسيت، حتقيق درية اخلطيب، لطفي الصقال أيب ديوان
يف الرد على أهل األقوال الفاسدة أليب حممد بن حزم األندلسي، حتقيق حممــد صــغري  الباهرة الرسالة
  املعصومي حسن
يف تباشــري الســـرور أليب العبــاس عبـــد اهللا بــن املعتـــز، حتقيــق وتقـــدمي الــدكتور جـــورج  التماثيـــل فصــول
  الدكتور فهد أبو خضرة ،قنازع

  ١٩٩٠في عام  المجمع مطبوعات
مشــكل اللغــة وشــرحها أليب بكــر حممــد بــن القاســم األنبــاري (فصــلة)، حتقيــق عــز الــدين  يف قصــيدة
  النجارالبدوي 
جة البيطار نعةاملفصل البن يعيش، ص شرح فهارس   عاصم 

  ١٩٩١في عام  المجمع مطبوعات
  حتقيق سكينة الشهايب ٤١ دمشق البن عساكر، مج مدينة تاريخ
  دمشق البن عساكر، السرية النبوية (القسم الثاين) حتقيق نشاط غزاوي مدينة تاريخ
كنــــون: ســــبعون عامــــاً مــــن اجلهــــاد املتواصــــل يف خدمــــة اإلســــالم والعروبــــة للــــدكتور عــــدنان   اهللا عبــــد

  (فصلة) اخلطيب
  ح القمري حتقيق وفاء تقي الدينيف االصطالحات الطبية، أليب منصور احلسن بن نو  التنوير كتاب

  ١٩٩٢في عام  المجمع مطبوعات
  ، حتقيق سكينة الشهايب٤٢دمشق البن عساكر مج  مدينة تاريخ
  التصحيف والتحريف يف كتب الرتاث، تأليف الدكتور صاحل األشرت من ألوان
  لدايلالبن جين (وهي مامل ينشر يف املطبوعة) حتقيق الدكتور حممد أمحد ا اخلاطريات بقية
مع األستاذ أمحد راتب النفاخ  تأبني حفل   م١٩٩٢ـ  ١٩٢٧فقيد ا



  ٨٤٥  
  

  
  ١٩٩٣في عام  المجمع مطبوعات

  ، حتقيق سكينة الشهايب٤٣دمشق البن عساكر مج  مدينة تاريخ
  م١٩٩٢ـ  ١٩١٣األستاذ املهندس وجيه السمان  تأبني حفل

  ١٩٩٤في عام  المجمع مطبوعات
مع حماضرات   )  ١٩٩٣ـ  ١٩٩٢معية (يف الدورة ا ا

  ١٩٩٥في عام  المجمع مطبوعات
  . حممد أمحد الدايل (أربعة أجزاء)داملشكالت وإيضاح املعضالت للباقويل، حتقيق  كشف
  مأمون الصاغرجي وحممد أديب اجلادر حتقيقالزواهر يف معرفة األواخر البن اللبودي،  النجوم
لد  تاريخ   سكينة الشهايب األستاذةحتقيق  ٤٤مدينة دمشق البن عساكر ا

  ١٩٩٦في عام  المجمع مطبوعات
لد  تاريخ   سكينة الشهايب األستاذةحتقيق  ٤٥مدينة دمشق البن عساكر ا

  ١٩٩٧ في عام  المجمع مطبوعات
  سكينة الشهايب األستاذة، حتقيق ٤٧مدينة دمشق البن عساكر مج  تاريخ
  وحتقيق د. مرايايت، د.مريعلم، د. الطيان دراسة، ٢التعمية واستخراج املعمى عند العرب ج علم

معية  حماضرات مع يف الدورة ا   م١٩٩٥ـ  ١٩٩٤ا
  سكينة الشهايب األستاذة، حتقيق ٣٦ـ  ٣٥مدينة دمشق البن عساكر مج  تاريخ

  ١٩٩٨ في عام  المجمع مطبوعات
مع حماضرات معية  ا   ١٩٩٦ – ١٩٩٥يف الدورة ا
 حــافظ العصــر جــالل الــدين الســيوطي، تــأليف عبــد القــادر الشــاذيل،العابــدين برتمجــة  جــة كتــاب
  الدكتور عبد اإلله نبهان حتقيق
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