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  أمريكياً في البلدان األجنبيةدوالراً  ١٨  م١٩٩٦  

لة إىل املشرتك خارج القطر بالربيد اجلوي املسّجل   ترسل ا

  (تدفع قيمة االشتراك عند طلبه)

  (خطة المجلة)

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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  معجمات الترتيب الصوتي
  عند العرب القدماء

  سامي عوض. د
 :)هـ٢٥٥ت (جوهر الكالم ومادته، يقول اجلاحظ  هو صوت اإلنسان

ُوالصوت هو آلة اللفظ، واجلوهر الذي يقوم به التقطيع، وبه يوجد التأليف،  َ ُ ُ ُ
ِ ُ

َّولن تكون حركات اللسان لفظا وال كالما موزونا وال منثورا إال بظهور ً ً ً  الصوت ً
َّ، وال تكون احلروف كالما إال بالتقطيع والتأليف ً)١(:  

ّوهذا يعين أن الكالم يتحدد بداهة، بأنه ((: يقول الدكتور حلمي خليل ُ َّ َّ
ّأصوات متقطعة ومنظومة يف آن، ألن مادة الكالم هي أصوات متقطعة، ولكنها  َّ

ِّمنظومة على وجه خمصوص يف كل لغة، وهذا التصور يؤدي إىل َّ أن الدراسة ُ
َّالعلمية للكالم تقتضي حتليله من اجلزء إىل الكل ومن الكل إىل اجلزء، ألن  ّ ّ
األصوات املفردة املعزولة، إذا نظمت صارت كلمات، والكلمات مبا حتمله من 

ًدالالت إذا دخلت يف عالقات النظم صارت مجال وكالما ً)٢(.  
ًحتليل الصوت اللغوي معزوال ومنظوما: ويقول  كان حمور التفكري الصويت ً

م كادوا جيمعون على  ّعند علماء اللغة قدميا وحديثا، حىت إ ً ً
                                                            

 حتقيق وشرح األستاذ عبد السالم ،))البيان والتبيني(( ،))اجلاحظ(( عمرو بن حبر أبو عثمان 
لد األول، دار الفكر بريوت ص   يذكر الدكتور حلمي خليل أن علماء ٧٩هارون، ا

هو للداللة على الصوت )) احلرف((العربية القدماء منذ اخلليل كانوا يستعملون مصطلح 
  .انوا يستعملونه للداللة على احلرف املكتوباللغوي املفرد املنطوق كما ك

حلمي خليل، مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي، دار النهضة العربية للطباعة والنشر . د) ٢(
  .١٢٤بريوت ص 

  

)١(  

٨٤٧  



لد – جممع اللغة العربية بدمشقة جمل   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا
  

٨٤٨ 

َّأن اللغة أصوات، وأن احلدث الكالمي ال يدرك أو يتجلى إال يف الصوت ّ َّ)٣(.  
َّويرى الدكتور أمحد خمتار عمر أن علماء اللغة احملدثني يرون أن دراسة  َّ

ِّاألصوات هي أول خطوة يف أي  ا تتناول أصغر وحدات ّ ّدراسة لغوية، أل
  .)٤(اللغة وهو الصوت الذي هو املادة اخلام للكالم اإلنساين

ُّويـعد عمل أيب األسود الدؤيل  ُّ  يف نقط القرآن الكرمي البدايات )هـ٦٩ت (َُ
األوىل يف نشأة الدرس اللغوي العريب على أساس صويت، ويتجلى هذا األساس 

  :ًختار أبو األسود رجال من عبد القيس وقال لهًالصويت واضحا عندما ا
َّخذ املصحف وصبغا خيالف لون املداد، فإذا فتحت شفيت فانقط واحدة فوق (( ً ِ

ما فاجعل النقطة  احلرف، وإذا ضممتهما فاجعل النقطة إىل جانب احلرف، وإذا كسر
ُّيف أسفله، فإذا أتبعت شيئا من هذه احلركات غنة فانقط نقطتني ً((

)٥(.  
ويف هذا النَّص ((: ويوضح الدكتور حممد خري حلواين ذلك بقوله

جانبان، جانب فيزيولوجي يعتمد مظاهر احلركات املادية يف نطق احلركات، 
وجانب علمي يعتمد اإلدراك اللغوي، فهو يدفع كاتبه إىل مالحظة طريقة 
ًالنُّطق، وشكل الشفتني، وهو بذلك يرسي أسسا صوتية ماتزال مستخدمة  ً

  .)٦( ))حىت أيامنا هذه
ّومل يقتصر األساس الصويت يف ذلك العمل على تلك املالحظات، وإمنا 

 قد اختار أن تكون الفتحة من فوق - على أغلب الظن-نرى أبا األسود 
                                                            

  .١٢٥ - ١٢٤املرجع السابق ص ) ٣(
  .٧٢أمحد خمتار عمر، البحث اللغوي عند العرب، نشر عامل الكتب، الطبعة الثالثة ص . د) ٤(
ُِبو عمرو الداين، املحكم يف نقط املصاحف، عين بتحقيقه دأ) ٥( ُ

  .٤ ص١٩٦٠ِّعزة حسن دمشق . 
ّ املفصل يف تاريخ النحو العريب، ،ر حلواين حممد خي. د) ٦( ُ

، )اجلزء األول قبل سيبويه(
  .١٠٣ص ١٩٧٩ِّمؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل 
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٨٤٩  

ّاحلرف ألن فيها استعالء، وأن تكون الكسرة من حتته ملا فيها من تسفل، ومل  َّ
  .)٧(أمامهَيبق للضمة غري موضع واحد هو وسطه أو 

َّأما التنوين فقد جعله من حيث الرمز كاحلركة، وهو بذلك يربط بني 
َُّ واحلركة، ورمبا فعل ذلك ملا الحظه يف التنوين من -ّ وهو نون خفية-التنوين 

َّظهوره مرة، وخفائه مرة أخرى فربط بينه وبني حركة اإلعراب اليت تزول يف  ََّ َ
  .)٨(الوقف وتظهر يف الوصل

ّدر اإلشارة إليه أن القراءات القرآنية شكلت البدايات املبكرة ِّومما جت َّ
لظهور الدرس الصويت العريب، خاصة ما يتعلق منها مبالحظة االختالفات بني 

َّإن ((: حممد خري حلواين. ُّقراءات القراء، وهي صوتية يف معظمها، يقول د
نضج عند القراءة القرآنية هي اليت دعت إىل ظهور علم األصوات الذي 

ًالعرب، فاملقرئ كان مضطرا إىل إخراج احلروف خمرجا فصيحا، وكان مضطرا  ًً ً
ِّأيضا إىل معرفة املد وقوانينه

َ ً((
)٩(.  

ّيذكر ابن جماهد أن ابن أيب بـزة روى عن ابن كثي ََّ ا((َّر أنه قرأ  َّ  ))ّتعتدو
ا: من قوله تعاىل ُّمن عدة تـعتدو ََّْ َ ٍ ِ

ً عنه نفسه أيضا خفيفة الدال، ورويت)١٠(
بالتشديد، فاستفسر منه عن ذلك فأجابه رجعت عنها، ويتابع ابن جماهد 

                                                            
  .٤٢ احملكم يف نقط املصاحف ص–آ ) ٧(

اية القرن اخلامس اهلجري، حبث أعده  مفهوم الد-    ب َّرس الصويت عند العرب حىت  َ
  .الدكتور ماهر حبيب لنيل درجة املاجستري من جامعة تشرين بإشرايف

  .٥٩ احملكم يف نقط املصاحف ص- آ ) ٨(
  .٢٩ مفهوم الدرس الصويت عند العرب ص-    ب 

  .١٧املفصل يف تاريخ النحو ص ) ٩(
  .))٤٩((ية سورة األحزاب من اآل) ١٠(



لد – جممع اللغة العربية بدمشقة جمل   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا
  

٨٥٠ 

َّذاكرا أنه غلط يف ثالثة مواضع وحددها َ ّ ّومن ذلك أيضا ما ذكره مكي . )١١(ً ً
 من مالحظة للقراءة بإمشام الضم يف أوائل ستة أفعال قد اعتلت )١٢(القيسي

ا وهي  َسيء، وسيق، وحيل،((عينا
ِ ِ َِ ِ وجيء، وقيل، وعيضَ ِ  فقرأ هشام ))ِ

ِوالكسائي بإمشام الضم يف أوائلها، وقرأ ابن ذكوان باإلمشام يف أول سيء،  ّ
ِوسيق، وحيل، وقرأ نافع باإلمشام يف سيء، وسيئت خاصة، وبالكسر يف  ِ

  .))باقيها، وقرأ الباقون بالكسر يف أوائل مجيعها
 وبالصاد وبالزاي، ًومن ذلك أيضا مالحظته قراءة الصراط بالسني

ْونسبة كل قراءة إىل من قرأها َ ِّ ُ((
)١٣(.  

من هنا ندرك أمهية القراءات القرآنية يف ظهور دراسة صوتية عند 
ا تعني القارئ على مراعاة صفة احلروف وخمارجها حىت يتمكن من  ّالعرب، أل

  .تطبيق القراءة اليت يتلقاها عن شيخه دون أن خيلط بينها وبني سواها
  :ع الترتيب المعجمي عند العربتنوي

ام والغموض، ففي اللسان))عجم((تفيد مادة  :  يف اللغة معىن اإل
ٌورجل أعجمي وأعجم إذا : ّاألعجم الذي ال يفصح وال يبني كالمه، وفيه((

  .))كان يف لسانه عجمة
 اكتسب الفعل معىن ))أعجم(( ليصري ))عجم((ِفإذا أدخلنا اهلمزة على الفعل 
                                                            

شوقي ضيف، طبع دار املعارف مبصر، . ابن جماهد، السبعة يف القراءات حتقيق د) ١١(
  .٦٧١، ٦٢١ وينظر يف الصفحتني ٥٢٣ -٥٢٢بال تاريخ ص 

. ّمكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع، وعللها وحججها، حتـقيق د) ١٢(
  .٢٢٩م ص١٩٨٤حميي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 

  .٣٤الكشف عن وجوه القراءات ص ) ١٣(
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٨٥١  

))فيد هنا السلب والنفي واإلزالةًجديدا ي
ُ، ومن هنا أطلق على نقط احلروف )١٤(

ً ألنه يزيل ما يكتنفها من غموض، ومن هنا أيضا جاء لفظ ))اإلعجام((لفظ 
ُ مبعىن الكتاب الذي جيمع كلمات لغة ما، ويشرحها، ويوضح معناها، ))املعجم((

ّمعجما إما ألنه مرتب ُويرتبها بشكل معني، ويكون تسمية هذا النوع من الكتب  َّ ً
ام أو غموض )احلروف اهلجائية(على حروف املعجم  َّ، وإما ألنه قد يزيل أي إ ّ َّ

ام ))ٍمنه، فهو معجم مبعىن مزال ما فيه من غموض وإ
)١٥(.  

ّ كل مؤلف مرتب وفق نظام »Dictionary«ويعين مصطلح املعجم  ُ
ا، أو هجائها، أو خاص، ويرجع إليه ملعرفة معىن كلمة، أو طريقة لفظه

ا، أو تارخيها، أو مستواها االستعمايل، أو تأثيلها، أو  استعماهلا، أو مرادفا
  .)١٦(اشتقاقها، أو زمن دخوهلا يف اللغة

ًويشمل هذا التحديد أي كتاب يضم مفردات لغوية مرتبة ترتيبا معينا  ًّ ً ٍ ّ

                                                            
  .١١٦ البحث اللغوي عند العرب ص –آ ) ١٤(

أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، الطبعة األوىل .  صناعة املعجم احلديث، د–  ب   
  .١٩م ص١٩٩٨-   ه١٤١٨

  .١١٦ البحث اللغوي عند العرب ص –آ ) ١٥(
  . ١٩ صناعة املعجم احلديث ص –  ب   

لبعلبكي رمزي منري، معجم املصطلحات اللغوية، دار العلم للماليني، الطبعة  ا–آ ) ١٦(
  .١٤٧م بريوت ص ١٩٩٠األوىل 

َّاجلياليل حالم املعامجية العربية، قراءة يف التأسيس النظري، ديوان املطبوعات .  د–ب    َ
  .١٠م ص١٩٩٧ - ه١٤١٨اجلامعية، وهران الطبعة األوىل 



لد – جممع اللغة العربية بدمشقة جمل   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا
  

٨٥٢ 

ٍوشرحا هلذه املفردات، أو ذكرا ملا يقابلها بلغة أخرى ً ً((
)١٧(.  

 وشاع، على ))معاجيم ومعجمات((ً قياسيا على ))معجم((وجيمع لفظ 
، ومع ذلك فقد أجاز جممع اللغة العربية ))معاجم((خالف القياس، مجعه على 

  .)١٨()معاجم ومعجمات(ًيف القاهرة صحة اجلمعني معا 
ّويظهر لنا من خالل حتليل أهم الدراسات العربية احلديثة اليت عاجلت 

ا غالبا ما اختذت التقسيم املدرسي أساسا هلا، وقد قضايا املعجمي ًة العربية أ ً ّ
َّأخذ به جل الدارسني يف العصر احلديث، فذهب الدكتور حسني نصار إىل  ُّ ُ

  :تقسيم املعاجم العربية إىل أربع مدارس وهي
ويضع فيها كتاب العني للخليل بن أمحد : مدرسة الترتيب المخرجي –آ 

، واحملكم البن )هـ٣٨٥ت ( واحمليط للصاحب بن عباد ،)هـ١٧٥ت(الفراهيدي 
  .)هـ٤٥٨ت(سيده 

ً ويدرج ضمنها كال : مدرسة الترتيب األلفبائي على أول الكلمة–ب  ُ ِ ُ
مل ألمحد ابن : ، وكتايب)هـ٣٢١(مجهرة اللغة البن دريد : من مقاييس اللغة، وا

  .)هـ٣٧٥(فارس 
ويدرج حتتها : مةمدرسة الترتيب األلفبائي على آخر الكل – ج

 ولسان العرب )هـ٦٥٠(َُ والعباب للصاغاين )هـ٤٠٠ت(الصحاح للجوهري 
 وتاج العروس )هـ٨١٧( والقاموس احمليط للفريوزابادي )هـ٧١١(البن منظور 

  .)هـ١٢٠٥(للزبيدي 
                                                            

ًنقال عن املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، املعجم  ١٠املعامجية العربية ص) ١٧(
  .٨٢٤، ص١٩٨٩العريب األساسي، الروس باريس 

ً نقال عن املعجم الوسيط الصادر عن جممع اللغة العربية ١٠املعامجية العربية ص) ١٨(
  . ))عجم((:  ينظر١٩٧٣بالقاهرة طبع دار املعارف مصر الطبعة الثانية 



   عوض الدكتور سامي- معجمات الرتتيب الصويت عند العرب القدماء 
  

٨٥٣  

ً ويدرج حتتها كال من : مدرسة الترتيب األلفبائي دون تقليب- د  ُ ُ
ن، كاملنجد للويس   ومعاجم اليسوعيي،)هـ٥٣٨(أساس البالغة للزخمشري 

مع ١٩١٩م، وأقرب املوارد للشرتوين ١٩٤٦معلوف  م وغريمها، ومعاجم ا
  .)١٩(اللغوي يف القاهرة كاملعجم الوسيط واملعجم الكبري

ًويثبت األستاذ عدنان اخلطيب التقسيم املدرسي السابق نفسه تقريبا مع 
 إىل )هـ٧٧٠ت(ر للفيومي  صباح املني وامل)هـ٢٠٦ت(إضافة كتاب احلروف للشيباين 

زمرة معاجم مدرسة الرتتيب األلفبائي دون تقليب، كما أضاف ديوان األدب 
  .)٢٠(مدرسة الرتتيب األلفبائي على آخر الكلمة إىل )هـ٣٥٠ت(للفارايب 

  :ويضع الدكتور أمحد خمتار عمر املعاجم العربية ضمن ثالث مدارس وهي
ذيب :  مدرسة الترتيب المخرجي-آ  ًويدرج فيها كال من العني، و

  .اللغة لألزهري، وخمتصر العني للزبيدي، واحملكم البن سيده
ّ ويعد ضمنها :مدرسة الترتيب األلفبائي على أول الكلمة -ب 

  .اجلمهرة البن دريد، ومقاييس اللغة البن فارس، وأساس البالغة للزخمشري
 ويضع فيها :ة مدرسة الترتيب األلفبائي على آخر الكلم-ج 

الصحاح للجوهري، لسان العرب البن منظور، والقاموس احمليط للفريوزابادي، 
  .)٢١(وتاج العروس للزبيدي

ّيـعد اخلليل بن أمحد الفراهيدي رائد علم الصوت يف تاريخ الدراسة  َ ُ
                                                            

َّحسني نص. د) ١٩( ار املعجم العريب، نشأته وتطوره، دار مصر للطباعة، الطبعة الثانية َ
  .  وما بعدها٨٦ ص١٩٦٨

مع العلمي العريب، دمشق جملد ) ٢٠( األستاذ عدنان اخلطيب، املعجم العريب، جملة ا
  .٢٠٨ ص١٩٦٥ ١ ج٤٠

  .١٧٠- ١٢٢: البحث اللغوي عند العرب ص) ٢١(



لد – جممع اللغة العربية بدمشقة جمل   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا
  

٨٥٤ 

ً، فقد كان أول من صنف كتابا يقوم على أساس )٢٢(اللغوية عند العرب
  .)٢٣(يه على أساس خمارج األصواتّصويت، حيث صنف الكلمات ف
ّ أن مؤلفه مل جيمع مفرداته عن -  عدا نظامه–ّوأهم ما مييز هذا املعجم 

طريق استقراء ألفاظ اللغة، وتتبعها يف مؤلفات السابقني، ومجعها من شفاه 
الرواة، وإمنا مجعها بطريقة منطقية رياضية، حيث الحظ أن الكلمة قد تكون 

ويف كل حالة . ية، وقد تكون رباعية، وقد تكون مخاسيةثنائية، وقد تكون ثالث
ا  باالنتقال من حرف (إذا أمكن تبديل حروف الكلمة إىل مجيع احتماال

وأمكن تقليب أماكن هذه احلروف إىل مجيع أوجهها ) هجائي إىل الذي يليه
. ًاملمكنة يكون احلاصل معجما يضم مجيع كلمات اللغة من الناحية النظرية

                                                            
اجلامعة التونسية / ٥عدد/لسلة اللسانيات أكرم عثمان يف س. ينظر ما كتبه د) ٢٢(

حيث () دراسة يف املنهج الصويت عند العرب((:  حتت عنوان١٩٥، ص١٩٨٣تونس 
  .وصفه بأنه العامل األول عند العرب

، أن ٩٦ ص))مفهوم الدرس الصويت عند العرب((نقل الدكتور ماهر حبيب يف حبثه ) ٢٣(
ّيل، فمن الباحثني من أيد نسبته، ومنهم  للخل))العني((ًهناك خالفا حول نسبة كتاب 

  :من رفض ذلك، وينظر من احملدثني الذين عرضوا آراء الفريقني وناقشوها
  .٧٧ - ٧٣ ص ))يف أصول اللغة والنحو((: فؤاد حنا ترزي يف كتابه.  د–آ 

  . وما بعدها٤٧ ص))املعاجم العربية بال تاريخ((: عبد اهللا درويش يف كتابه.  د–ب 
  .٥٣، ص١٩٨١يف املعاجم اللغوية العربية دار العلم للماليني : يل يعقوبإم.  د–ج 
  .٢٧٩ ص))نشأته وتطوره: املعجم العريب((: حسني نصار يف كتابه.  د–د 
  .١٣١ - ١٢٧ ص))البحث اللغوي عند العرب((: أمحد خمتار عمر يف كتابه.  د-   ه
  . وما بعدها٢٣٥ ص))ند العربالدراسات اللغوية ع((:  حممد حسني آل ياسني يف كتابه–و 
 ١٩٨٦الطبعة الثانية  ))اخلليل بن أمحد الفراهيدي((: مهدي املخزومي يف كتابه.  د–ز 
  .))عبقري من البصرة((، ويف كتابه ١٥٢ص
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٨٥٥  

ا النظرية، وهلذا كان البد للخليل ولكن ال َُّ توجد لغة تستخدم مجيع إمكانيا
بعد اإلحصاء النظري أن مييز بني املستعمل من هذه الصور واملهمل، وقد فعل 
ذلك، واستفاد، يف متييز املستعمل من املهمل، بثقافته اللغوية اخلصبة وخبربته 

ا الصوتية الباهرة، ومعرفته بالتجمعات الصوتية امل ا وغري املسموح  سموح 
َّيف اللغة العربية؛ وبذا حكم القوانني الصوتية إىل جانب حتكيمه للمادة اللغوية 

  .)٢٤(املسجلة
ّويرى الدكتور املخزومي أن الذي دفع اخلليل إىل العدول عن نظام 
ترتيب األحرف املعروف يف عصره، وهو الرتتيب األجبدي، والرتتيب األلفبائي 

َ الرتتيب املوروث السابق مل ينب على أساس علمي فهو حني أراد هو أن هذا ُ
أن يصنفها على قدر خمارجها كان يرمي إىل إعادة تنظيمها ولكن على أساس 

  .)٢٥(علمي واضح
ّوقد روى اخلليل أنه رفض البدء من أول أ، ب، ت، ث ألن

)٢٦( ،
  .ّاأللف حرف معتل، فلما فاته احلرف األول كره أن يبتدئ بالثاين

َّألن اهلمزة مهتوتة ) أجبد هوز(ّكما أنه مل يأخذ بالرتتيب األجبدي 
ُِّمضغوطة، فإذا رفه عنها النت فصارت الياء أو الواو أو األلف

، يقول )٢٧(
فأقصى احلروف كلها العني مث احلاء، ولوال حبة يف احلاء ألشبهت ((: اخلليل

اهلاء ألشبهت احلاء لقرب العني لقرب خمرجها من العني، مث اهلاء ولوال هتة يف 
                                                            

  .١٢٣ - ١٢٢البحث اللغوي عند العرب ص ) ٢٤(
  .٣٤مهدي املخزومي، العراق وزارة اإلعالم ص. عبقري من البصرة، د) ٢٥(
. مـهدي املخـزومي ود.  أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي حتقيق دالعني) ٢٦(

  .٤٧ ص١ ج ه١٤٠٥، ١إبراهيم السامرائي من منشورات دار اهلجرة قم ط
  .٥٢/ ١العني ) ٢٧(



لد – جممع اللغة العربية بدمشقة جمل   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا
  

٨٥٦ 

َُّمث اخلاء والغني يف .. خمرج اهلاء من احلاء، فهذه ثالثة أحرف يف حيز واحد
َّكلهن حلقية، مث القاف والكاف هلويتان، والكاف أرفع مث اجليم : حيز واحد ُ ُ

ّن والزاي يف حيز واحد، مث الطاء  والشني والضاد يف حيز واحد، مث الصاد والسي
ّز واحد، مث الظاء والذال والثاء يف حيز واحد، مث الراء ّ  يف حيوالدال والتاء َّ َُّ ُّ

ّوالالم والنون يف حيز واحد، مث الفاء والباء وامليم يف حيز واحد، واهلمزة يف  ّ
  .)٢٨(اهلواء مل يكن هلا حيز تنسب إليه

موعات السابقة إىل مكان  ّمث نسب كل جمموعة وضعها يف حيز من ا ّ َُّ
  :)٢٩(خروجها
  .ّ العني واحلاء واخلاء والغني حلقية ألن مبدأها من احللق-١
  . القاف والكاف هلويتان ألن مبدأمها من اللهاة-٢
  . اجليم والشني والضاد شجرية، ألن مبدأها من شجر الفم-٣
  . الصاد والسني والزاي أسلية، ألن مبدأها من أسلة اللسان-٤
  .أها من نطع الغار األعلىَّ الطاء والدال والتاء نطعية، ألن مبد-٥
  .َّ الظاء والذال والثاء لثوية، ألن مبدأها من اللثة-٦
  .َّ الراء والالم والنون ذلقية، ألن مبدأها من ذلق اللسان-٧
  .َّ الفاء والباء وامليم شفوية، ألن مبدأها من الشفة-٨
ا ال يتعلق -٩ ا  الياء والواو واأللف واهلمزة هوائية يف حيز واحد، أل

  .ٌشيء فنسب كل حرف إىل مدرجته وموضعه الذي يبدأ منه
ًونستطيع أن نـلخص عمل اخلليل يف كتابه العني استنادا إىل ما ذكره  ِّ َُ

                                                            
  .٥٨ – ٥٧/ ١العني ) ٢٨(
  .٥٨/ ١العني ) ٢٩(
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٨٥٧  

  .)٣٠(الدكتور أمحد خمتار عمر
ًرتب كلمات معجمه على احلروف ترتيبا خمرجيا، وقد وجد أعمق ) ١( ً َ ََّ

ا، ومل يكتف بذل َّك، بل رتب حروف احللق ِاحلروف هي حروف احللق فبدأ 
اهلمزة واهلاء، مث العني واحلاء، مث : فيما بينها فوجدها ذات خمارج ثالثة هي

الغني واخلاء، وقد كان من املتوقع أن يبدأ اخلليل معجمه حبرف اهلمزة وأن 
، ولكنه عدل عن ذلك، وبدأ حبرف العني ومسى كتابه ))اهلمزة((: يسمي كتابه

ُ والسر يف ))العني(( ٌذلك أن اخلليل قد وجد حبسه الصويت، أن اهلمزة صوت ّ ِّ ّ
ا، ووجد أن  ََّمعرض للتغيريات مثل التسهيل أو احلذف، فلم يشأ أن يبدأ  ُ
ا، وانتقل إىل احليز الثاين  ّاهلاء صوت مهموس خفي، فلم يشأ أيضا أن يبدأ  ً

ا   أي أوضح ))أنصع((من حروف احللق فوجد فيه العني واحلاء فبدأ بالعني أل
ا جمهورة َْأل ّ.  

ا بعد ) ٢( كان يلتزم جتريد الكلمة من زوائدها، مث يضعها يف مكا
 وأمهل حروف ))األصول(( أو ))اجلذور((ذلك، ومعىن ذلك أنه بىن معجمه على 

  .ُوقد ظل هذا دأب معظم معامجنا حىت اآلن. الزيادة
َرتب األصوات على الوجه اآليت) ٣( َّ:  

رل / ظ ذ ث/ ط د ت/ ص س ز/ج ش ض / كق / خ غ  ع ح ه
  /.و ا ي/ ق ب م/ ن

ًخصص لكل حرف كتابا أمساه بامسه، فاملعجم عبارة عن كتب ) ٤( ّ َّ َ
  .ن، كتاب احلاء، كتاب اهلاء بعدد حروف اهلجاء هي كتاب العي

الذي . ُويف كل كتاب كان يضع الكلمات اليت تشتمل على احلرف) ٥(

                                                            
  .١٣٤ – ١٣١البحث اللغوي عند العرب، ص ) ٣٠(



لد – جممع اللغة العربية بدمشقة جمل   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا
  

٨٥٨ 

  . موضع هذا احلرف، يف األول أو الوسط أو اآلخرًّحيمل الكتاب امسه أيا كان
حني يتناول كلمة ما كان يقلبها على مجيع أوجهها املمكنة، وكان ) ٦(

وقد طبق .. يف كثري من األحيان يلتزم بيان األوجه املستعملة، واألوجه املهملة
ّاخلليل نظام التقليبات مع مجيع كلمات الثنائي والثالثي، وكان ينص على 

َّعمل من هذه الصور واملهمل، ولكن مع الرباعي واخلماسي وجد أن املست
ًالعملية طويلة واالحتماالت كثرية والصور املستعملة فعال، بالنسبة للمهملة، 

  .ًولذا اكتفى بالتقلبات العملية فقط ال املمكنة عقال.. قليلة جدا
ّنتيجة لنظام التقلبات فإن كل كتاب ال يشمل على كلمات ف) ٧( يها ُ

 ألن ))عني((ال يشتمل على أي كلمة منها ) احلاء(فكتاب : حروف سابقة
مجيع الكلمات اليت تشتمل على حرف العني قد سبقت يف كتاب العني، 
ا سبقت .. وكتاب اهلاء ال يشتمل على أي كلمات فيها عني أو حاء أل
إن وهكذا، ومعىن هذا أن الكتب األوىل أكرب من الكتب املتأخرة، وهلذا ف

كتاب العني يعد أكرب كتب املعجم، وحىت تصل إىل الكتاب األخري جنده 
  .عبارة عن ورقتني أو ورقة واحدة

ًخضع تبويب الكلمات لنظام الكمية، فمثال يف باب العني جند ) ٨(
  :الكلمات مسجلة حسب التقسيم اآليت

. سيُّالثنائي، الثالثي الصحيح، الثالثي املعتل، اللفيف، الرباعي، اخلما
َّأما الثنائي فقد قصد به اخلليل ما اجتمع فيه حرفان من احلروف الصحيحة، 
َّوأما الثالثي الصحيح فهو عنده، كما هو عند غريه، ما اجتمع فيه ثالثة 
حروف صحيحة، وأما الثالثي املعتل فهو ما اجتمع فيه حرفان صحيحان 

ّوحرف علة سواء كان مثاال أو أجوف أو ناقصا، وأما ا ً ً للفيف فقد عىن به ما ّ
  .ن اجتمع فيه حرفا علة سواء أكانا مفروقني أو مقروني



   عوض الدكتور سامي- معجمات الرتتيب الصويت عند العرب القدماء 
  

٨٥٩  

  :َّأما طريقة الكشف في العين فتقتضي
ًأوال ا إذ إن ذلك : ّ َّجتريد الكلمة من زوائدها ورد اجلموع إىل مفردا ّ

  .يؤدي إىل معرفة املادة األصلية
الكلمة هو كتاب ًّ أيا كان موضعها، فإن مكان ))ع((فإن كان من بينها 

  .العني
ًترتيب حروف املادة ترتيبا صوتيا حسب النظام الذي اختاره اخلليل، : ًثانيا ً

ويبحث عن مشتقات املادة يف باب أسبق حروفها من حيث املدارج الصوتية، 
...  ج، وهكذا يف ع ه) هجع(يبحث عنه يف مادة ع ج د، ولفظ ) جعد(فلفظ 

  .ث الرتتيب املخرجي للحروفَُّهلذا كان البد أن يعرف الباح
َّإذا كانت الكلمة مضعفة مثل رد، زلزل، استغين عن التضعيف : ًثالثا َ ّ

ًلتعود الكلمة إىل أصوهلا ثنائية أو ثالثية مثال، مث يبحث عنها يف بنائها الثنائي 
  .)٣١(أو الثالثي وهكذا

ّوالشك أن مجيع ما سبق يتطلب من الباحث دراية سابقة بكثري من 
ًعد الصرفية والنحوية، كما يتطلب درايته سلفا بالتنظيم الصويت الذي القوا

ُاختاره اخلليل، وبطريقته يف رد املشتقات إىل مادة تعترب أصال هلا مجيعا، ويفتقد  ً ً ّ
ّالبحث عنها يف غري هذا املوضع، مما حدا العلماء من بعده إىل تناول منهجه 

ضة معجمية بالتعديل يف ناحية منه أو أكثر، وكان ذلك ً سببا يف 
  .)٣٢(عظيمة

                                                            
  .١٣٤العرب ص  البحث اللغوي عند –آ ) ٣١(

 املعاجم العربية، دراسة حتليلية، الكتاب األول، تأليف الدكتور عبد السميع –ب   
  .٣٩حممد أمحد، نشر دار الفكر العريب ص 

  . ٣٩املعاجم العربية ص ) ٣٢(



لد – جممع اللغة العربية بدمشقة جمل   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا
  

٨٦٠ 

َّوالشك أن طريقة الكشف على هذا : ويقول الدكتور حلمي خليل
ا بعض  النحو حتتاج إىل بعض التدريب، ورمبا كانت هذه الصعوبة اليت شعر 
واضعي املعاجم بعد اخلليل، سواء من حيث بناء املعجم، أو الكشف فيه، هي 

م إىل حماولة اكتشاف  منهج جديد يف ترتيب املداخل، وطريقة اليت حدت 
ّوضع املعاجم، مما أدى إىل تطور واضح يف فن صناعة املعجم عند العرب

)٣٣(.  
ًومع ذلك فقد وجدنا يف الرتاث املعجمي العريب عددا من كبار علماء 
ج اخلليل حبيث تألفت منهم تلك املدرسة  اللغة واملعاجم ممن ساروا على 

  :اريخ املعاجم العربية منهماملعجمية الرائدة يف ت
  .))البارع(( صاحب )هـ٣٥٦ت (   أبو علي القايل –آ   
  .))ذيب اللغة((صاحب ) هـ٣٧٠ت ( أبو منصور األزهري –ب 
  .))احمليط(( صاحب )هـ٣٥٨ت ( الصاحب بن عباد –ج 
  .))احملكم(( صاحب )هـ٤٥٨ت ( ابن سيده –د 

                                                            
مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب، الدكتور حلمي خليل، دار النهضة العربية ) ٣٣(

  .١٥٨للطباعة والنشر ص 



   عوض الدكتور سامي- معجمات الرتتيب الصويت عند العرب القدماء 
  

٨٦١  



لد – جممع اللغة العربية بدمشقة جمل   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا
  

٨٦٢ 

ل السابق يرى الباحث ماهر من خالل مقارنة ترتيب األصوات يف اجلدو
ً، أن هناك اتفاقا يف بعض النواحي، كما أن هناك اختالفا أيضا)٣٤(حبيب ً ًّ.  

  :االتفاق: ًأوال
هناك اتفاق بني ترتيب العني، وترتيب  في ترتيب المجموعات - ١

التهذيب وترتيب احمليط يف ترتيب األصوات، ويف تسمية خمارجها، ويف عددها 
موعات دون ترتيبهاكما نالحظ اتفاق الع   .ني، والبارع يف عدد ا

هناك اتفاق يف ترتيب األصوات ضمن  ضمن المجموعات - ٢
موعات بني العني والتهذيب واحمليط ما عدا جمموعيت األصوات الذولقية،  ا

ًكما نالحظ أن هناك اتفاقا بني العني والبارع يف عدد . واألصوات اهلوائية
موعات دون  ترتيبها، إال جمموعة األصوات احللقية حيث األصوات ضمن ا

  .ن األصوات اهلوائية زاد عليها القايل اهلمزة، بينما جعلها اخلليل بي
  :االختالف: ًثانيا

هناك اختالف بني العني والبارع يف  في ترتيب المجموعات - ١
موعات جيث قدم القايل األحرف الذولقية إىل ما بعد األحرف  َّترتيب ا

كما يظهر اختالف بني . َّ وأخر األحرف األسلية إىل ما بعد النطعيةالشجرية،
موعات، ويف تسميتها، ويف عددها، ويف  العني واهلمزة واجلمهرة يف ترتيب ا

  .خمارج األصوات
وهناك اختالف بني العني من جهة، والتهذيب واحمليط من جهة أخرى 

  :يف
موعة بالالم، حيث بدأ اخلليل:  جمموعة األصوات الذولقية–آ   هذه ا

                                                            
  .١٠٩ -١٠٧مفهوم الدرس الصويت عند العرب ص ) ٣٤(



   عوض الدكتور سامي- معجمات الرتتيب الصويت عند العرب القدماء 
  

٨٦٣  

  .يف حني بدأها األزهري والصاحب بالراء
) و،ا،ي،ء(حيث جاءت عند اخلليل :  جمموعة األصوات اهلوائية–ب 

  ).ي،و،ا،ء(وعند الصاحب ) و، ي، ا(يف حني جاءت عند األزهري 

  :وهناك اختالف ضمن المجموعات بين العين والبارع في

زاد القايل اهلمزة عليها، وقدم حيث :  جمموعة األصوات احللقية-آ 
  .اهلاء على العني واحلاء

حيث قدم القايل الضاد على اجليم :  جمموعة األصوات الشجرية-ب
ا والشي موعة    .ن فبدأ ا

حيث قدم القايل الزاي على السني :  جمموعة األصوات األسلية-ج
قية، وهناك اختالف بني العني واجلمهرة تظهر يف جمموعة األصوات احلل

  .واللهوية، والشجرية، واألسلية، والذولقية
ِّوباستقراء نقط االشرتاك بني كل ثنائية من هذه املعاجم ال نكاد نتبني  ُ
األسس النظرية اليت ميكن أن جتمع بني معاجم املدرسة الواحدة، فنظرة اخلليل 

قوم على ابن أمحد إىل اللغة املنبثقة عن احملاكاة، ونظريته يف مجع املادة اليت ت
  .)٣٥(أساس حصر ما ميكن تأليفه من احلروف العربية من كلمات وألفاظ

وال تتفق مع نظرية األزهري التوقيفية اليت تعتمد التأكيد على الصحيح 
ذيبه مل أودع كتايب هذا من كالم العرب إال ((: من اللغة، كما جاء يف مقدمة 

ًما صح يل مساعا منهم أو رواية عن ثقة، أو حكا ً ّ ًية عن خط ذي معرفة ثاقبة، َ

                                                            
  .٥٢عبد اهللا درويش ص . كتاب العني للخليل بن أمحد الفراهيدي، حتقيق د) ٣٥(



لد – جممع اللغة العربية بدمشقة جمل   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا
  

٨٦٤ 

))اقرتنت إليها معرفيت
)٣٦(.  

ّن التقسيم املدرسي املذكور، ليس يف وسعه أن أن  ويرى بعض الباحثي
ًيـقدم للمعامجية العربية خدمة، سواء من حيث التأسيس النظري أو من حيث

ِ َُ 
 ر التأسيس النظري  للمعجم  ألنه يفتقر حسب رأيهم إىل تفسي، التطبيقيالبناء

  :ن من زاويتي
 إغفال نظرة املعجمي إىل اللغة، وإىل أهم عناصر املعجم كاجلمع، -١

ومستويات الرصيد اللغوي، والتعريف، والداللة، والشواهد املقيدة، وصلة 
  .املعجم بالنظام اللساين عامة

 عدم التأكيد على اهلدف من تأليف املعجم، والعالقة النظرية -٢
للخليل بن أمحد، أو ) العني الصوتية(تيب، كنظرية املوجودة بني اجلمع والرت

نظرية مجهرة اللغة عند ابن دريد، والصحاح عند اجلوهري، والتأصيل عند ابن 
َّإن مثل هذه األبعاد النظرية والتطبيقية يف املعجم جتعل التقسيم السابق . فارس

امجية ال يكاد يرقى إىل املفهوم احلقيقي للمدرسة، ناهيك عن النظرية املع
ًاملتكاملة، ومن مث يصبح العمل على إعادة تشكيل املعاجم العربية تشكيال  ََّ
ًجديدا يستند إىل معطيات علم اللسان احلديث، ويعتمد التأسيس النظري 

ًلعناصره مطلبا ضروريا ً)٣٧(.  
َّومن هنا فإن مسار املعجمية العربية احلديثة املعاصرة أصبح يتجه حنو 

بذلك أخذت تضمحل النظرة املعيارية إىل الرصيد األهداف الوظيفية، و

                                                            
ذيب اللغة، حتقيق األستاذ عبد السالم هارون، الدار املصرية للتأليف ) ٣٦( األزهري، 

  .٤٠ ص١ج. ١٩٦٤والرتمجة 
  .٣٩النظري صاملعامجية العربية قراءة يف التأسيس ) ٣٧(



   عوض الدكتور سامي- معجمات الرتتيب الصويت عند العرب القدماء 
  

٨٦٥  

ّاملفردايت لتحل النظرة الوصفية اليت تعامل اللسان على أنه كائن حي ينمو 
  .)٣٨(ويتطور ويزيد وينقص

*  *  *  

  المصادر والمراجع
شوقي ضيف، طبعة دار املعارف .  ابن جماهد، السبعة يف القراءات، حتقيق د- ١

  .مبصر، بال تاريخ
  .عبد اهللا درويش. د الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، العني، حتقيق د أبو عب- ٢
مهدي .  أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراهيدي، العني، حتقيق د- ٣

  . ه١٤٠٥، ١، ط١إبراهيم السامرائي، منشورات دار اهلجرة، ج. املخزومي، ود
قيق وشرح األستاذ ، البيان والتبيني، حت))اجلاحظ(( أبو عثمان عمرو بن حبر - ٤

لد األول، دار الفكر بريوت   .عبد السالم هارون، ا
  .عزة حسن، دمشق.  أبو عمرو الداين، احملكم يف نقط املصاحف، حتقيق د- ٥
  .أمحد خمتار عمر، البحث اللغوي عند العرب، نشر عامل الكتب، الطبعة الثالثة.  د- ٦
  .١٩٩٨امل الكتب، الطبعة األوىل أمحد خمتار عمر، صناعة املعجم احلديث، ع.  د- ٧
ذيب اللغة، حتقيق األستاذ عبد السالم هارون، الدار املصرية - ٨  األزهري، 

  .م١٩٦٤، ١للتأليف والرتمجة ج
  .١٩٨١ عام ١إميل يعقوب، يف املعاجم اللغوية العربية، دار العلم للماليني، ط.  د- ٩
، دار العلم للماليني،  البعلبكي، رمزي منري، معجم املصطلحات اللغوية-١٠

  .١٩٩٠الطبعة األوىل 
 اجلياليل أعالم املعامجية العربية، قراءة يف التأسيس النظري، ديوان -١١

  .م١٩٩٧املطبوعات اجلامعية، وهران، الطبعة األوىل 
حسني نصار، املعجم العريب، نشأته، وتطوره، دار مصر للطباعة، .  د-١٢

                                                            
  .١٠٦املرجع السابق ص) ٣٨(



لد – جممع اللغة العربية بدمشقة جمل   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا
  

٨٦٦ 

  .الطبعة الثانية
، مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي، دار النهضة العربية حلمي خليل.  د-١٣

  .روت للطباعة والنشر بي
 عبد السميع حممد أمحد، املعاجم العربية، دراسة حتليلية، الكتاب األول، -١٤

  .نشر دار الفكر العريب
  .فؤاد حنا ترزي، أصول اللغة والنحو.  د-١٥
اية القرن ماهر حبيب، مفهوم الدرس الصويت عند العرب ح.  د-١٦ ىت 

  .اخلامس اهلجري، رسالة ماجستري، بإشراف األستاذ الدكتور سامي عوض
 جممع اللغة العربية، املعامجية العربية، القاهرة، طبعة دار املعارف، مصر -١٧

  .م١٩٧٣الطبعة الثانية 
  . حممد حسني آل ياسني، للدراسات اللغوية عند العرب-١٨
 يف تاريخ النحو، اجلزء األول قبل سيبويه، حممد خري حلواين، املفصل.  د-١٩

  .مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل
 مكي القيسي، الكشف عن وجوه القراءات السبع، وعللها وحججها، -٢٠

  .م١٩٨٢حميي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة . حتقيق د
بية، املعجم العريب  املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، املعامجية العر-٢١

  .م١٩٨٩األساسي الروس، باريس 

  الدوريات

، اجلامعة التونسية، تونس /٥/أكرم عثمان، سلسلة اللسانيات، عدد .  د- ١
  .م، دراسة يف املنهج الصويت عند العرب١٩٨٣

مع العلمي العريب، دمشق جملد - ٢ ، ٤ عدنان اخلطيب، املعجم العريب، جملة ا
  .١٩٦٥، ١ع



  

٨٦٧   

  نظرة في معجمين حديثين للمترادفات
  ز الكبيرـز العربي المعاصر، والمكنـالمكن

  أحمد مختار عمر. د

  :مدخل
  :مفهوم كلمة مكنـز

. thesaurus) ذات األصل اليوناين(كلمة املكنـز ترمجة للكلمة اإلجنليزية 
ًوقد تطور معناها يف اللغة اإلجنليزية تطورا كبريا، فبعد أن كانت تعين  زن خم((ً

، أو ))الثروة(( أصبحت تعين ))املكان الذي حيتوي على كنـز((، أو ))البيت
 مثل املعجم، أو ))مستودع املعلومات((، مث تطور معناها فأصبحت تعين ))الكنـز((

، وأطلق يف هذه املرحلة على عدد من )١٥٦٥عام (املوسوعة، أو ما شابه ذلك 
 ظهر ١٨٥٢ويف عام . ألماكن املشهورةمعاجم اللغات الرومانسية، والالتينية، وا

  : املعنونRogetعمل روجيه 
Thesaurus of English Words and Phrases

)١(  

  :وتوالت بعد ذلك األعمال املعجمية اليت حتمل االسم نفسه، مثل
١-Cook’s Thesaurus. 
٢- Astronomy Thesaurus. 
٣- NASA Thesaurus. 
٤- Thesaurus for Graphic Materials. 

٥- Global Legal Information Network Thesaurus
)٢(
. 

املعجم ((: ))مكنـز((أما يف اللغة العربية فقد كان أول من ترجم الكلمة إىل 
التعريفات ً، وقد أعطاها عددا من ))املوسوعي ملصطلحات املكتبات واملعلومات



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٦٨  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

ًت وفقا لألفكار،  بأنه معجم أو جمموعة مفردات مجع))املكنـز((يهمنا منها تعريفه 
  .)٣(ا جتميع أو تصنيف للمرتادفات، وأشباه املرتادفات، واألضدادإأي 

الذي اشتمل ) إجنليزي–عريب  ())املورد((ويف العام نفسه ظهر معجم 
  .thesaurusوترمجها إىل  ))مكنـز((على كلمة 

 الذي ))املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات(( ظهر ١٩٨٩ويف عام 
نظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم بتونس، وقد وضع أمام كلمة أعدته امل
thesaurusمكنـز((، و))ذخرية لغوية((:  لفظني عربيني مها((

)٤(.  
 وكتب على غالفه ))املكـنز(( ظهر أول معجم عريب حيمل اسم ١٩٩٣ويف عام 

  :وباإلنكليزيةمعجم يف املرتادفات واملتجانسات، : املكـنز العريب املعاصر: بالعربية
Modern Arabic Thesaurus: Arabic- Arabic 

، وكتب على ))املكـنز(( ظهر ثاين معجم عريب حيمل اسم ٢٠٠٠ويف عام 
  .معجم شامل للمجاالت واملرتادفات واملتضادات: املكـنز الكبري: غالفه بالعربية

ريب  باعتبارها املقابل الع))مكنـز((وبظهور هذين املعجمني استقرت كلمة 
  .thesaurusلكلمة 

  :المفهوم االصطالحي لكلمة مكنـز
 بأنه معجم thesaurusاملفهوم االصطالحي لكلمة ) كمربدج( موسوعة حتدد

يعرض الكلمات بطريقة منظمة عن طريق تقسيمها إىل جمموعات حسب معانيها، 
ًوداخل كل جمال تأيت الكلمات ذات الصلة حبيث يشرح بعضها بعضا
)٥(.  

ًلف على هذا النوع من املعاجم مأخذا مهما، هو أنه حمدود وأخذ املؤ
القيمة؛ ألنه ال حيوي معلومات عن العالقات الداللية بني الكلمات املستقلة، وال 
يبني استخدام الكلمة حسب املناطق، أو الظروف االجتماعية، أو التنوعات 



  

٨٦٩    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا

ّالتخصصية، ولكن الكلمات يـرص بعضها إىل جانب بعض دون تعقي   .بَُ
ولكنه اعرتف بأمهية هذا النوع من املعاجم، وبفائدته يف املواقف العملية 

  .)٦(اللغوية، مثل الكتابات املتخصصة، والرتمجة
ماذا يريد الباحث من الـ : ، فقد طرح السؤال التايل)٧(أما معجم وبسرت

thesaurusمث أجاب عنه قائال ،ً:  
ة من تلك اليت وردت يف  إنه يريد منه أن يقدم له كلمة أكثر مالءم- ١

  .ًذهنه، وهذا جيعله خمتلفا عن معاجم املرتادفات واملتضادات
 من الكلمة  أو أضعف إن املكنـز ميكن أن ميد القارئ مبرادف أقوى- ٢

ّ ذات تصاحب لفظي حتمل نفس املعىن الذي ٍاليت خطرت بباله، أو يزوده بعبارة ٍ ِ

  .)٨(لرتادف أو التضادأراده، وهذه أمور ال تتحقق عند احلديث عن ا
 وحيدد معجم وبسرت مواصفات املكنـز املثايل بأنه ال يكتفي بسرد - ٣

قائمة الكلمات، ألن ذلك ال يكشف عن معىن كل كلمة، بل البد أن يبني 
  .)٩(ًلب املعىن لكل كلمة، ويعطي مثاال توضيحيا

  التعريف بالمكنـز العربي المعاصر
  يني وآخرينتأليف الدكتور محمود إسماعيل ص

تشغل املادة اللغوية اخلالصة (يقع هذا املكنـز يف مئة ومخسني صفحة 
باإلضافة إىل مقدمة تقع )  صفحة منها، والباقي يشغله كشاف اجلذور١١٩

  .يف إحدى عشرة صفحة
  :ًأما املقدمة فتعاجل عددا من القضايا، أمهها

ورها على مدار استعراض تارخيي لنشأة معاجم املعاين العربية وتط: ًأوال
األلفاظ الكتابية : وقد تناول هذا االستعراض ثالثة أعمال قدمية هي. السنني
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ًكما تناول عددا من . للهمذاين، وفقه اللغة للثعاليب، واملخصص البن سيده
جنعة الرائد إلبراهيم اليازجي، والرافد لألمري أمني : معاجم املعاين احلديثة هي

سني يوسف موسى وعبد الفتاح الصعيدي، آل ناصر الدين، واإلفصاح حل
  .)١٠(واملنجد يف املرتادفات واملتجانسات لرفائيل خنلة اليسوعي

  :هي نقاط ثالث التعريف هذا يف تناول وقد باملعجم، أو باملكنـز، التعريف: ًثانيا
املكنـز هو يف :  حتديد مفهوم املكنـز واختصاصاته، وقد حدده بقوله–أ 

ت، وهو مرشد للباحث عن الكلمات املرتبطة مبفهوم ما عرفنا ذخرية للكلما
فهو أداة لتذكري الباحث مبا يعرف من كلمات مما قد ال يرد إىل . ميثله املدخل

  .ذهنه أو خاطره ساعة حاجته إليها عند التأليف أو الرتمجة
 الفرق بني معجم املعاين واملكنـز بأن الثاين يبين )١١( ويبني املؤلفون–ب 
ًلى األلفاظ بوصفها متثيال للمعاين املختلفة، ومن مث ال حيتاج الباحث تنظيمه ع

وكل ما على . عن الكلمة املناسبة إىل البحث يف الفهارس ورؤوس املوضوعات
الباحث أن يذكر كلمة شائعة تتعلق بالفكرة أو املفهوم الذي يود التعبري عنه، 

  .مث يبحث عنه يف مكانه وفق الرتتيب األلفبائي
وينفي املؤلفون عن املكنـز قدرته على التمييز بني الكلمات  –ج 

  .)١٢(املرتادفة أو املتجانسة، أو على شرح معاين املداخل
  :، ويتلخص فيما يأيت))املكنـز((احلديث عن النظام الذي اتبعه : ًثالثا
 اختياره للكلمات الكثرية الدوران والشيوع لتمثل املدخل إىل –أ 

  .الكلمات األخرى
  ).صفة/ اسم/ فعل( بيان جذر الكلمة، ونوعها –ب
انسة للمدخل مرتبة حسب درجة شيوعها–ج   . ذكر الكلمات املرادفة أو ا
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 ذكر بعض التعبريات االصطالحية أو شبه االصطالحية اليت تؤدي -د
  .معىن كلمة املدخل

  .ا اتباع الرتتيب اللفظي األلفبائي دون النظر إىل جذر الكلمة أو اشتقاقه-  ه
 تزويد املكنـز بفهرس للجذور يضم الكلمات املشتقة من كل جذر -و

  .ز مما ورد يف املكن
إيراد مصادر املكنـز، وهي يف مجلتها من نوع معاجم األلفاظ : ًرابعا

  .واملعاين املعروفة
  :بيان طريقة استخدام املكنـز، وتتلخص فيما يأيت: ًخامسا

ا وفق ا–أ     .لرتتيب األلفبائي البحث عن الكلمة يف مكا
  ).فعل، اسم، صفة( النظر حتت نوع الكلمة -ب

  :نظرة نقدية في المكنـز العربي المعاصر
  :ٌيلفت نظر املستخدم هلذا املكنـز مجلة من الصفات اإلجيابية منها

  .ً االختصار والرتكيز، واالعتماد على سلسلة الكلمات يف شرح بعضها بعضا- ١
غرض من تأليفه، وهو إرشاد الباحث أو  ال-إىل حد كبري-  حتقيقه -٢

املرتجم إىل الكلمات املناسبة ملوضوعه اليت يبحث عنها، واليت قد تكون من 
  .حمفوظاته اللغوية، ولكنها ال ترد إىل ذهنه ساعة حاجته إليها

 أنه يوفر على الباحث يف معاجم املوضوعات خطوة باستبعاده -٣
 األوىل يف سلسلة املدخل لتكون هي ، واعتماده الكلمة))رؤوس املوضوعات((

  .املعربة عن املوضوع
 الرتتيب اللفظي األلفبائي، دون اعتبار جلذر - يف عرضه للكلمات-  أنه اختار - ٤

  .الكلمة الذي يقتضي جتريدها من الزوائد للوصول إليها، وهو ما يرهق املثقف العام
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  . ذكره بعض التعبريات االصطالحية والسياقية-٥
  . بكشاف للجذور يضم كلمات املداخل املشتقة من كل جذر تزويده- ٦
  . بالشكل- أو ما ألبس منها- ضبطه الكلمات -٧

  :كما يلفت نظره جملة من الصفات السلبية، وأهمها
ّ أن املؤلفني اتبعوا أيسر سبيل عليهم، وهو االكتفاء برص الكلمات -١

  .بعضها إىل جانب بعض
 للمكنـز املثايل بأنه ال يكتفي )وبسرت(ّ وقد مر علينا وصف معجم -

  .)١٣(بسرد الكلمات، بل البد أن يبني لب املعىن لكل كلمة
َّ أن املعجم خال من أي أمثلة توضيحية، وهو مطلب نص عليه -٢

  .كذلك معجم وبسرت
 أن املعجم خال من أي إشارة إىل حتديد االختالفات بني -٣

، أو ظروف اجتماعية، أو الكلمات، سواء كانت ناجتة عن اختالفات مكانية
  ).كمربدج(تنوعات ختصصية، وهو مأخذ سبق أن أشارت إليه موسوعة 

ا شيوعا لتمثيل املدخل -٤ ً أن بدء املؤلفني كل جمموعة بأكثر كلما
م ال يستطيعون أن يقطعوا بأن  إىل الكلمات األخرى ال خيلو من التحكم، أل

  .ًما يعدونه أكثر شيوعا سيعده غريهم كذلك
؟ وهل ))رجع((، و))عاد((ً أكثر شيوعا من -ًمثال– ))َآب((فهل كلمة 

ّأب((؟ وهل ))عاون((، و))ساند((ً أكثر شيوعا من ))آزر((كلمة   –ً أكثر شيوعا ))َ
؟ وهل ))يأ((، و))استعد((، و))َّجتهز(( من -إن كانت شائعة على اإلطالق

َبـرهم((؟ وهل ))ّعبأ((، و))مأل((ً أكثر شيوعا من ))أترع(( إن كان أحد منا قد – ))َْ
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ّحدق((، و))رنا((ً أكثر شيوعا من -مسع عنها أو استعملها  ))ُحوب((؟ وهل ))َ
ْجرم((، و))ْذنب(( و))إمث((ًأكثر شيوعا من    ؟...))ُ

 قد خضع كذلك ملبدأ ))املدخل(( أن ترتيب الكلمات بعد كلمة - ٥
ًالشيوع، حيث بدئ باألكثر شيوعا، فالذي يليه، و ِ هكذا، أو على حد تعبري ُ

 ))مرتبة وفق درجة شيوعها.. الكلمات((املؤلفني 
وينطبق على هذا الصنيع ما . )١٤(

قلناه يف املأخذ السابق، إذ إن الباحثني لن يتفقوا على حتديد درجة الشيوع لكل 
  : الكلمات اآلتية بالرتتيب))ََآزر((ورد بعد املدخل : وعلى سبيل املثال. لفظ

 - أجار-  أجند-ّ أيد- أعان- نصر- ساند– وازر-على أسعد -آسى
  .  ضافر- أسعف- أغاث- دعم- ساعد- عان- عاون-ّ أمد-رفد

 ))أجند(( و))وازر((، و))أسعد على((ًولو كان اخليار يل ألخرت كال من 
موعة))عان((و   .)١٥( إىل آخر ا

عوا  أن املؤلفني كان عليهم، لينجوا من املأخذين السابقني، أن يتب-٦
  :ًمنهجا آخر يقوم على ما يأيت

  .ً إلغاء مبدأ الشيوع متاما، واالستعاضة عنه بالرتتيب األلفبائي–أ  
، مبعىن ))املدخل(( اتباع فكرة التدوير لكل الكلمات الواردة أمام كلمة - ب

ًوضع كل كلمة وردت يف املعجم، وضعها يف ترتيبها األلفبائي، لتصبح مدخال مرة 
  .ًم، وكلمة مرادفة يف عدد من املداخل يساوي عدد مرات تكرارهاواحدة يف املعج

ً أو االستعاضة عن فكرة التدوير جبعل كشاف اجلذور شامال لكل -ج
فالباحث ال يستطيع أن . كلمات املعجم، وليس لكلمات املداخل فحسب

 إال -  من خالل كشاف اجلذور-ٌيعرف ما إذا كانت كلمة ما واردة يف املعجم
  .ف وجودها يف عمود املداخلإذا تصاد
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ِّ وهناك مأخذ آخر، هو أن املؤلفني مل يراعوا االطراد والشمول يف -٧

ولتوضيح . كل مدخل من مداخل املعجم بالنظر إىل ما ورد فيه من كلمات
ًإنين اضطررت إىل التنقل بني سبعة عشر موقعـا: هذه النقطة أقول

 يف )١٧(
ولو أننا استقرأنا هذه . ))عاد((فات الفعل املعجم، ألمجع أكرب قائمة تضم مراد

املواقع مجيعها الكتشفنا أن هذه القائمة الشاملة قد خلت من كلمات أخرى 
  . وصل- ورد-واىف: كانت تستحق أن تذكر، مثل

 كذلك مجلة سلبيات - يف املكنـز العريب املعاصر- وقد لفت نظري-٨
  :من أمهها
 ))اشتعل((فمع . املتعدية والالزمة بني األفعال -ًأحيانا– وقوع خلط –أ 

ً مع أن هناك مدخال مستقال للفعل ))أضرم((وضع    .))أشعل((ً
 وضع ))إشعال(( بني مصادر األفعال، فمع -ًأحيانا– وقوع خلط -ب

  .))تأجيج((:  وصحتها))ُّتأجج((
: ُفلماذا حتت املدخل الفعلي وجد.  عدم املنطقية يف وضع املشتقات كمداخل- ج

  ؟))اشتعال(( ومل يوجد ))إشعال((ُ؟ مث يف املدخل املصدري وجد ))أشعل((، و))اشتعل((
  : وقوع هفوات يرجع بعضها إىل خطأ الضبط، أو سهو الطبع مثل- د
ا )٩ص(َّاستعر :  هكذا))استعر(( ضبط كلمة - ََ، وصحتها استـعر؛ أل َ

  .من سعر، وليست من عرر
  .، وهي ممنوعة من الصرف)١١ص( تنوين أعمى -
  .وصحتها بالفتح) ٤١ص( بكسر اخلاء ))خصم(( ضبط كلمة -
  .، وصحتها بكسرها)٤٦ص( للذئب بفتح السني ))سرحان(( ضبط كلمة - 
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). ٧٦ص ())عاد(( ضمن مرادفات الفعل ))أثاب(( ورود الفعل -
  . من دون مهزة))ثاب((واملوجود يف املعاجم 

، ))برء((، و))فاءش((: ً مدخال ملرادفات امسية هي))فاء(( ورود كلمة -
ا األفعال)٨٥ص ())نقه((، و))صحة((و   .، ومكا

ا) ٩٥ص ())لئيم(( مرادفة ))رذل(( ضبط كلمة -    .بكسر الذال، والصواب بسكو

  التعريف بالمكنـز الكبيـر

  تأليف الدكتور أحمد مختار عمر

 ١٨٥١ً مدخال، موزعة على ٣٤٥٣٠حيتوي هذا املكنـز على 
ًموضوعا

 صفحة، خلص منها للمادة ١٢٣٢ دالليا، ويقع يف ً، أو جماال)١٨(
، والفهارس من ٢٥ صفحة، وشغلت املقدمات حىت صفحة ٩١٢املعجمية 
  .١٢٣٢ حىت صفحة ٩٤١صفحة 

  :أما املقدمات فقد اشتملت على ما يأيت
ا: ًأوال ّقائمة بفريق العمل، واملهمات اليت كلف  ُ.  
ًنت تعريفا باملعجم، وحتدثت عن طريقة كلمة رئيس فريق العمل اليت تضم: ًثانيـا

ة وقد شغلت . مجعه وترتيبه، وبينت أهم مزاياه وما ينفرد به عن غريه من املعاجم املشا
  :هذه املقدمة ثالث صفحات من املعجم، وتضمنت األفكار اآلتية

ً يضم هذا املعجم بني دفتيه معجما للموضوعات أو املعاين أو –أ 
االت، ومعجما ثان ًيا للمرتادفات واملتضادات، ومعجما ثالثا ملعاين ًا ً ً

ًالكلمات، ومعجما رابعا لأللفاظ أو الكلمات ً.  
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 ال تنحصر قيمة هذا املعجم يف فكرته املبتكرة، ولكن متتد لتشمل - ب
منهجيته وإجراءات العمل فيه، واتباعه أحدث املواصفات العاملية يف صناعة 

ًيدي الباحث ليس عمال معجميا عاديا، وإمنا ُوما وضع بني . املعاجم وإخراجها ً
ًهو نقطة حتول يف صناعة املعجم العريب؛ إنه ليس تكرارا أو تقليدا لعمل  ً

 شأن العديد من املعاجم –ًمعجمي سابق، أو مجعا ملعجم من عدة معاجم 
  .َّ جديدة تقدم للقارئ العريب ألول مرة))موالفة(( وإمنا هو - السابقة

ًخطيط هلذا املعجم والعمل فيه مجعا وتصنيفا وتبويبا  استغرق الت-ج ً ً
ًوحتريرا ومراجعة وبرجمة وإدخاال، زمنا ليس بالقصري ً ً ً وقد وضع حتت يد فريق . ً

العمل قبل البدء يف العمل وأثناء العمل كل ما احتوته املكتبة العربية من 
البن فالعامة مثل الصحاح للجوهري، ولسان العرب . معجمات عامة وخاصة

منظور، والقاموس احمليط للفريوزابادي، وتاج العروس للزبيدي، وأساس البالغة 
  :واخلاصة مثل. للزخمشري، واملقاييس البن فارس

االت، وأمهها املخصص البن سيده، وفقه - ١ ّ معاجم املوضوعات وا
 اللغة للثعاليب، واأللفاظ الكتابية للهمذاين، وجواهر األلفاظ لقدامة بن جعفر،
ذيب األلفاظ البن السكيت، ومعجم أمساء األشياء لللبابيدي، واإلفصاح يف  ِّو ِّ

  .فقه اللغة لعبد الفتاح الصعيدي، وحسن يوسف موسى، وغريها
األلفاظ املرتادفة : فالقدمية مثل.  معاجم املرادفات قدميها وحديثها- ٢

طرب، والكليات للرماين، والفروق اللغوية أليب هالل العسكري، وكتاب الفرق لق
معجم املعاين للمرتادف واملتوارد والنقيض : أليب البقاء الكفوي، واحلديثة مثل

لنجيب إسكندر، وقاموس املرتادفات واملتجانسات لألب رفائيل خنلة اليسوعي، 
وجنعة الرائد يف املرتادف واملتوارد إلبراهيم اليازجي، ومعجم اجليب للمرتادفات 
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كنـز العريب املعاصر حملمود إمساعيل صيين وآخرين، ومعجم ملسعد أبو الرجال، وامل
  .املرتادفات العربية األصغر لوجدي رزق غايل

ا ال تفي حباجة الباحث، وال تليب - د ُ بعد استعراض هذه املصادر وجد أ
ا ختلط القدمي باجلديد، أو تكتفي حبشد الكلمات جنبا إىل  ًاحتياجاته، فضال عن أ ً

عني، ودون تدقيق يف معانيها، ودون إعطاء معلومات عنها تتعلق جنب دون ترتيب م
ُومن أجل هذا وضع هلذا املكـنز منهج جديد يتجنب عيوب . بدرجتها يف االستعمال

ة، ويسمح باستخالص عدد من املعاجم منه   .األعمال املشا
 وقد ظهر التفرد يف منهج هذا املعجم منذ نقطة البداية، وهي مرحلة -  ه
 على معاجم السابقني، وإمنا ضمت إليها - ً اعتمادا كليا- ادة، فلم تعتمد مجع امل

مادة غزيرة مت استقاؤها من تفريغ العشرات من كتب اللغة واألدب ودواوين الشعر، 
البيان والتبيني : ٍوعدد من الصحف اليومية، منها على سبيل املثال ال احلصر

وان شوقي، جممع األمثال للميداين، من للجاحظ، ديوان املتنيب، ديوان اجلارم، دي
كنوز القرآن حملمد السيد الداودي، أعمال حيىي حقي، أعمال أمحد عبد املعطي 
حجازي، أعمال إبراهيم عبد القادر املازين، أعمال صالح عبد الصبور، اللغة 

  .وغريها... واللون ألمحد خمتار عمر، وعينة من بعض الصحف
 األول كان صناعة معجم للمرتادفات  وعلى الرغم من أن اهلدف- و

ًواملتضادات العربية مما كان يسمح بالتخفف من إعطاء أي معلومات إضافية، اعتمادا 
ًعلى أن كلمات كل جمال يشرح بعضها بعضا، فإن املعجم مل يقنع بذلك، وأضاف 

  :إىل قوائم املرتادفات واملتضادات معلومات أخرى تتلخص فيما يلي
مع فصل كل نوع يف ) فعل، اسم، صفة، حرف(لمة  بيان نوع الك- ١

  .جمموعة مستقلة
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ال الداليل العام الذي تنتمي إليه جمموعات الكلمات -٢  حتديد ا
واجتهدنا بالنسبة لكلمات املعاين أن نستخلص لكل . املرتادفة أو املتضادة

ال املضاد له، وهو صنيع ختفف منه كثري من كتب الرتادف   .جمال اسم ا
 بيان اجلذور جلميع كلمات املدخل، وهو أمر أمهله معظم كتب املرتادفات، - ٣

وقد نبع هذا احلرص من رغبة املعجم يف . ًإما على سبيل التخفف، أو نظرا لصعوبته
متكني الباحث من استدعاء مجيع مشتقات اجلذر الواحد دفعة واحدة، سواء اتفق معناها 

  . مباشرة بينها أو مل توجدأو اختلف، وسواء وجدت عالقة اشتقاقية
، أو )أو كليهما( وضع شرح موجز أمام كل كلمة، أو مثال توضيحي - ٤

ال نفسه –كما راعى املعجم يف األمثلة . اإلحالة إىل كلمة أخرى وردت يف ا
 أن تكون طبيعية غري مصطنعة وال - خاصة بالنسبة للكلمات احلية املعاصرة
أما األمثلة الرتاثية فقد راعى .  حي حديثمتكلفة، أو أن تكون مأخوذة من نص

  .فيها اإلجياز والرتكيز، وأن تكون كاملة املعىن، بقدر اإلمكان، وذات مغزى
 إضافة مناذج من املصاحبات اللفظية اليت يكثر استخدامها، -٥

وأخرى من التعبريات السياقية اليت اكتسبت معاين جديدة زائدة على معاين 
ا مقابل الكلمة اليت : هذه التعبريات يف مكانني، أحدمهاُوقد وزعت . مفردا

ال حىت يتطابق معىن التعبي اية ا ر مع معىن  ورد فيها التعبري، واآلخر يف 
ال دون أن حيتوي على أي كلمة من كلماته   .ا

 إضافة معلومة مل تتطرق إليها معظم معامجنا العربية، وهي املعلومة - ٦
). دليل التصنيف: انظر(بيان درجتها يف االستعمال اخلاصة بتصنيف الكلمة و

ًونبع حرص املعجم على هذا التصنيف من اإلميان بأن جزءا من معىن الكلمة يأيت 
ًمن حتديد مستواها يف اللغة، الذي خيتلف تبعا الختالف األسلوب، أو الزمان أو 
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ّ ترص كلمات إذ ليس من املعقول أن. املكان، أو الطبقة االجتماعية أو الثقافية ُ
ا، لرتادفها يف معناها اللغوي،  الرتادف بعضها إىل جانب بعض على توهم أ
مرتادفة كذلك يف معانيها الثانوية واألسلوبية والسياقية، وهو ما ال يقول به أحد 

  ).١انظر امللحق رقم. (من علماء اللغة والداللة املعاصرين
  :ن املبادئ، أمهها ما يأيتإرشادات االستخدام وقد تضمنت مجلة م: ًثالثا
االت الداللية الواردة يف املعجم ألفبائيا، وكذلك ترتيب –أ  ً ترتيب ا

  .ًالكلمات داخل كل جمال ألفبائيا
ا حني يتوافر - ب  إتباع مرادفات كل جمموعة مبجموعة مضادا

موعتني مرادفا، . )١٩(ذلـك ًوملا مل يكن هناك معيار حاسم العتبار إحدى ا
االت قد أزال احلاجز بني النوعني، واشتمل واأل ًخرى مضادا، فإن فهرس ا

ال املضاد، مرة مقرتنا بقسيمه املرادف، ومرة باعتباره مرادفا مع ذكر  ًعلى ا ً
باعتباره ) ٥٧٢يف ص (ًفمجال البكاء مثال ورد . ًقسيمه أمامه باعتباره مضادا

ال الضحك  االتولكنه ورد مرتني ) ٥٧١ص(ًمضادا  مرة يف : يف فهرس ا
ًحرف الباء باعتباره جماال دالليا، ومرة يف حرف الضاد باعتباره جماال مضادا ً ًً.  

 توسيع مفهوم الرتادف ليشمل كذلك أشباه الرتادف، والكلمات - ج
  .املتقاربة يف املعىن

 وضع كلمات الرتادف أو التضاد يف جمموعات متجانسة من حيث - د
، مع فصل أمساء األعيان عن املصادر، ومع )٢٠()فة، حرففعل، اسم، ص(النوع 

رد مما مساه النحاة اسم : توسيع معىن املصدر ليشمل كل ما يدل على احلدث ا
  .املصدر، أو املصدر امليمي
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إذا – احتواء املعجم على أمثلة كثرية للتعبريات السياقية، وهذه -  ه
ال  نفسه مع الكلمة،  وضعت يف السطر-اشتملت على إحدى كلمات ا

ال  ال فكانت توضع جمموعة يف آخر ا أما إذا خلت من إحدى كلمات ا
  .بعد االنتهاء من مجيع كلماته

ن مستوى   إتباع كل كلمة يف املعجم بوصف تصنيفي يبي–و
وقد روعي توحيد التصنيف حينما يتكرر بأكثر من نوع كالمي، . استخدامها

 االستعمال ألحدمها، فكان املعجم يعرب عن إال إذا كان هناك فرق يف درجة
 الذي ))كاس((هذا االختالف مبخالفة التصنيف، كما فعل املعجم مع الفعل 

 على أنه ))كياسة((ُّصنف على أنه من لغة املثقفني، يف حني صنف مصدره 
  .إجيايب معاصر
  :دليل التصنيف، وقد تضمن املعلومات اآلتية: ًرابعا
د اإلجيايب الذي ميكن استخدامه يف لغة العصر  التمييز بني الرصي-١

احلديث، والرصيد السليب الذي فقد وجوده يف اللغة احلية مبستوييها الرتاثي 
وهذا النوع . واحلديث، ومل ينتقل من جيل إىل جيل إال من خالل املعاجم

، وقد )ممات أو مهجور (obsoleteاألخري يقابل ما يسمى يف اللغة اإلجنليزية 
  .٪١ كلمات، أي بنسبة أقل من ٣٠٣موعه يف املعجم بلغ جم

 التمييز بني الرصيد اإلجيايب املعاصر الذي ميثل اللغة احلية السائدة -٢
Current Arabic ،أو النمط املشرتك الذي يربط املثقفني بعضهم مع بعض ،

ويستخدمونه لنقل أفكارهم إىل مجهورهم، والرصيد اإلجيايب الرتاثي الذي ال 
فه الباحث إال يف النصوص القدمية، وال يستخدمه إال املتصلون بالرتاث يصاد

ّيف املناسبات اخلاصة، وهم مع ذلك ال يسرفون يف استخدامه، وال يضمنونه 
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كالمهم إال على سبيل االقتباس أو االستشهاد دون أن يتحول إىل منط 
 يف العصر وال يعين وصفنا اللفظ بأنه من الرصيد املعاصر أنه استجد. سائد

وميثل . ًاحلديث، وإمنا يعين أنه مستعمل يف العصر احلديث ولو كان قدميا
  .الرصيد املعاصر األغلبية العظمى يف املعجم

ًنظرا ملا لالستعماالت القرآنية من – متييز الرصيد القرآين من غريه - ٣
 مع مالحظة الفصل بني الكلمات القرآنية الرتاثية اليت مل يعد - قيمة خاصة

 مبعىن هرب، ))َأبق((مثل الكلمات (ًاستعماهلا شائعا يف لغة العصر احلديث 
َضيزى((رفع، و:  مبعىن))َنتق((و ...) دائم الزم:  مبعىن))ِواصب((جائرة، و:  مبعىن))ِ

ًواألخرى الشائعة االستعمال اليت كثريا ما تقتبس يف لغة املعاصرين، وقد بلغت 
  .٪٢٢ً والقرآين املعاصر حنوا من ٪٣ًنسبة القرآين الرتاثي حنوا من 

 التمييز بني االستعمال العام، واالستعمال اخلاص أو املقيد مبكان -٤
هلجة أو لغة حملية، رمسي، من لغة (معني، أو موقف معني، أو فئة معينة 

  ).املثقفني، مصطلح علمي
 التمييز بني الكلمات أو الدالالت املستقرة يف املعاجم القدمية، وتلك - ٥

اية عصر االستشهاد ا ًملولدة أو املستحدثة اليت دخلت اللغة مؤخرا، أو بعد 
َّواليت غالبا ما تعرب عن ظاهرة حضارية استجدت يف ) القرن الثالث اهلجري( ً

تمع فوضع بإزائها لفظ يعرب عنها  ِا
، وذلك مثل الكلمات )مولد أو حمدث(ُ

إخل ومثل هذا النوع ... ))مسرح((، و))شاحنة((، و))سيارة((، و))ّحبذ((، و))تالشى((
  .ًمن الكلمات قد يكون سائدا يف لغة العصر احلديث وقد ال يكون
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ا حمظورة أو -٦  متييز كلمات معينة للتحذير من استخدامها إما أل
ّفمثل هذه الكلمات ال حيسن استخدامها يف املواقف الرمسية . مبتذلة أو سوقية

  . أو األطفالأو العامة، أو يف حضور النساء 
وقد اقتصرنا يف هذه وتلك على أقل القليل من الكلمات، وجتنبنا 

  .الصريح أو املباشر منها
ذا تبلور التصنيف يف األنواع اآلتية   :و

  .٪٢٢   بنسبة    كلمة٧٦٠٠وقد بلغ    إجيايب قرآين معاصر-١
  .٪٣٥.٩١٧ بنسبة  كلمات ١٢٤١٠وقد بلغ      إجيايب معاصر-٢
  .٪١٧.٣٤٣بنسبة    كلمة٥٩٨٨وقد بلغ      إجيايب تراثي-٣
  .٪١٦.١٣٩بنسبة    كلمة٥٥٧٣وقد بلغ    من لغة املثقفني-٤
  . ٪٣.٥٧٦بنسبة    كلمة١٢٣٥وقد بلغ    مولد أو حمدث-٥
  .٪٢.٧٩بنسبة    كلمة٩٦٠وقد بلغ    إجيايب قرآين تراثي-٦
  .٪٠.٩٥٥بنسبة    كلمة٣٣٠وقد بلغ    هلجة أو لغة حملية-٧
  .٪٠.٨٧٧بنسبة    كلمات٣٠٣ وقد بلغ     سليب-٨
  .٪٠.١٨٨بنسبة    كلمة٦٥وقد بلغ    مصطلح علمي-٩
  .٪٠.١٣بنسبة    كلمة٤٥وقد بلغ      مبتذل- ١٠
  .٪٠.٠٤١بنسبة    كلمة١٤وقد بلغ      حمظور- ١١
  .٪٠.٠١٤بنسبة    كلمات٥وقد بلغ      رمسي- ١٢

  .ليزيةك مراجع إن٥ مرجع عريب، و١٠٥قائمة باملراجع، وقد حوت : ًخامسا
ًأما فهارس املعجم فتعد عمال متميزا يف بابه؛ إذ مت إعدادها باستخدام  ً

  : هيعاحلاسوب، وضمت ثالثة أنوا
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االت الداللية –أ    ).٩٨٢-٩٤١ص ( فهرس ا
  ).١١٥٨-٩٨٣ص (   فهرس الكلمات -ب
ا -ج   ).١٢٣٠-١١٥٩ص ( فهرس اجلذور ومشتقا

مثلة هذه هي أهم مواصفات املعجم وخصائصه، وأضرب بعض األ
  :التوضيحية حىت تكتمل الصورة

  :على املعلومات اآلتية) ٤٥٥ ص ١٠٦٦رقم  ())الرسالة(( اشتمل مجال - ١

َ الرسالة-١٠٦٦ ِّ  

َالرسالة ِّ:  
  .رسالة]: ت[إجيايب تراثي ] ج[ألك ] ا [َُألوك
َألوكة   .رسالة]: ت[إجيايب تراثي ] ج[ألك ] ا [َُ

رسالة ترسل بواسطة املربقة ]: ت[مولد أو حمدث ] ج[برق ] ا [َِّرقيةْـَب
  .))تعزية/ نئة  برقية(() التلغراف(

. ُما يتلقى من رسائل وطرود]: ت[إجيايب معاصر ] ج[برد ] ا [يدِرَب
  .موظف خمتص بنقل الرسائل: ساعي الربيد] م[

ًأرسل تلغرافا إىل ((برقية ]: ت[مولد أو حمدث ] ج[تلغراف ] ا [ِتلغراف
  .مكان خمصص إلرسال الربقيات واستقباهلا: غرافمكتب تل] م. [))أهله

َجواب رمبا ] م. [ٌّرد على رسالة]: ت[إجيايب معاصر ] ج[جوب ] ا [َ
  .ًكان السكوت جوابا

َخطاب خطاب ] م. [رسالة]: ت[إجيايب معاصر ] ج[خطب ] ا [ِ
  .رسالة توجه إىل مسؤول عن طريق الصحافة: مفتوح
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َرسالة َ بعث برسالة ((خطاب ]: ت [إجيايب معاصر] ج[رسل ] ا [ِ
ََّمسجلة َ َّمسجلة/ الدكتوراه/ رسالة املاجستري] م. [))ُ َ ُ.  

رسالة ترسل بواسطة ]: ت[مولد أو حمدث ] ج[فكس ] ا [فاكس
  ).جهاز الفاكس(الناسوخ 

ِاذهب بكتايب رسالة ]: ت[إجيايب قرآين معاصر ] ج[كتب ] ا [َِكتاب َِ ِ َ ْ
ِهذا فألقه إليهم َْ ِ َِْ َ َ َ.  

ْمأ   .رسالة]: ت[إجيايب تراثي ] ج[ألك ] ا[ُلك َ
َمألكة ُْ   .رسالة]: ت[إجيايب تراثي ] ج[ألك ] ا [َ

ُمكتوب ْ   .رسالة]: ت[هلجة أو لغة حملية ] ج[كتب ] ا [َ
ال بالبحث مباشرة يف املعجم مع اتباع الرتتيب  وميكن الوصول إىل هذا ا

االت ال ، أو )٩٦٠ص(داللية األلفبائي للمجاالت، أو من خالل فهرس ا
  ).١١٨٢رسل ص(، أو فهرس اجلذور )١٠٦١ص(فهرس الكلمات 

سيجد الباحث مثانية عشر ) ١٢١٢ص ())كتب(( تحت الجذر - ٢
، وهي )ُللرجوع إىل أماكنها يف املعجم يرجع إىل فهرس الكلمات(ًلفظا 

ال(حسب ترتيبها األلفبائي    ):والرقم هو رقم ا
 اكتتب - )٢٢٧٣( اكتتاب - )٢٢٧٢ ( استـكتب–) ٢٢٧٣(استـكتاب 

َ كـاتـب - ) ٢٤( الكتـاب - )٢٢٧٢(   ِ كـاتـب- ) ١٧٩٣(َ
ّ كتـابـي - )١٦٧٩( كتابة - )٤٦٦(ِ كتاب - )١٢٠٩(َُّكـتاب  - )١٦٨٠.٤٦٧ (
َ كـتـب - )١٦٨١( َ  كتيبة - )١٦٧٩(ِْ كتبـة - )١٦٧٨، ١٦٣٧، ٥٩٠، ٥٣٣(َ
   مكتبة - )١٧٦٠( مكتب - )١٧٩٤( مكاتبة - )٢١١٧(
  ).١٠٦٦( مكتوب - )١٨٨٣(
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ّ كمثال مت جتميعه من فهرس الكلمات ))كتب((:  إذا أخذنا الفعل- ٣ ٍ

  :جنده قد توزع على أربعة جماالت هي
 اليت ))اإلجبار((، وقد ورد مع جمموعة )وضده اإلجبار: ( التخييـر- أ

أجرب، وأرغم على، وأكره على، وأوجب، واستكره، : تضم ثالثني كلمة، منها
  .إخل.. ّوكلفومحل، وقسر، 

: ، وقد ورد مع جمموعة تضم ثالث عشرة كلمة، منها التشريع- ب
َّأوجب، وسن، وشرع وشرع، وفرض َ َ ّ َ...  

: ، وقد ورد مع جمموعة تضم ست عشرة كلمة، منهاالقضاء والحكم - ج
ّأفىت، وأمر، وأمضى، وأنفذ، وبت، وحسم، وحكم، وفصل، وقدر، وقرر ََ ََ َ َ ّ...  

استطر، : مع جمموعة تضم عشرين كلمة، هي، وقد ورد  الكتابة-د
ّوحرب، وخط، ودون، ورسم، ورشم  ّ ََ، ورقش، ورقم، ورقن )كلمة سلبية(ّ

َ، ورقن، وزبر، وسجل، وسطر، وسطر، وقيد، وكتب، ولمق، ونسخ، )حملية( َ ّ َ َ ّ ََ ّ
  ).٢انظر امللحق رقم. (ونقل، ومننم
) ّا معرفة بألالحظ أ( كنموذج أخري ))الكتاب(( إذا أخذنا كلمة - ٤

ضمن جمموعة ) ٣٢ ص٢٤رقم ())أمساء القرآن((جندها قد وردت حتت جمال 
  .ِّالتنـزيل، والذكر، والفرقان، والقرآن، والكتاب، واملثاين، واملصحف: ضمت

 ٤٦٦رقم  ())التأليف(( منكرة فقد وردت حتت جمال ))كتاب((أما كلمة 
ّ ورقيم، وزبور، وسجل، أطروحة، وحبث، ورسالة،: ، ضمن جمموعة ضمت)٢١٧ص

َّوسفر، وكتاب، ومؤلف، ومبحث، وخمطـوط، وخمطوطة، ومصنـَّف ْ انظر امللحق . ()٢١(ِ
ٍضمن جمموعة من ) ٤٥٥ ص١٠٦٦رقم (كما وردت ضمن جمال الرسالة ) ٣رقم 

  . من هذا العدد٨٦٩الكلمات سبق ذكرها يف ص 



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٨٦  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  نظرة مقارنة بين المكنـزين
 أن يضع يده عليها كل من ألقى نظرة هناك مجلة من املالحظات ميكن
  :فاحصة على كال العملني، ولعل أمهها

ً االختالف اجلذري بني منهجي املعجمني بدءا من طريقة مجع -١
االت، وشرح معاين  ًاملادة، وانتهاء بتحريرها، ومرورا بذكر مضادات ا ً

  .الكلمات، وإعطاء كل كلمة درجتها يف سلم التصنيف
ية الكبرية اليت حققها املكنـز الكبري بالنسبة للمكنـز  الطفرة العلم-٢

العريب املعاصر، واليت متثلت يف استخدام الربامج احلاسوبية، واجلمع امليداين، 
وإعداد نسخة إلكرتونية للمعجم مزودة مبحلل صريف يسمح للمستخدم أن 

ع أي بصيغة املاضي أو املضارع أو األمر، م) بالنسبة لألفعال(يدخل الكلمة 
سابقة إضافية، ومع أي الحقة من لواحق ضمائر الرفع، وسيتوىل احمللل الصريف 

 رد الكلمة إىل شكلها املوجود باملعجم، كما يسمح له أن -بالنيابة عنه–
مفردة، أو يف صورة مجع التكسري، مع أي ) بالنسبة لألمساء(يدخل الكلمة 
  .سابقة إضافية

ّلد صريف كذلك يتوىل توليد املرادف أو ّوإىل جانب احمللل الصريف هناك مو
ًفمثال إذا . َّاملضاد من الكلمات املخزنة بنفس املالمح الصرفية للكلمات املدخلة

 من القائمة، ))التهم(( واختار الباحث املرادف ))يأكلون((كانت كلمة البحث هي 
  .))يلتهمون((ًفإن مربعا خاصا يظهر أمامه على الشاشة متضمنا كلمة 

وإذا كان املكنـز الكبري .  االختالف الشديد يف حجم املعجمني- ٣
ًمزودا باألرقام واإلحصاءات نظرا لطبيعة إجنازه احلاسوبية، خبالف املكنـز العريب  ً



  

٨٨٧    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا

املعاصر، مما جيعل املوازنة الدقيقة صعبة بينهما، فإننا ميكننا أن نلجأ إىل طريقة 
  :ن مل حتقق الدقة الكاملةأخرى قد تكون نتائجها أقرب إىل الدقة، وإ

 صفحة يف املكـنز الكبري ٩١٢إذا كانت املادة املعجمية اخلالصة تشغل 
وكانت الصفحة الواحدة فيه ذات عمودين، أي تعادل صفحتني، فإن عدد 

 صفحة، يف حني أن ما يقابلها من ١٨٢٤صفحات هذا املعجم تقفز إىل الرقم 
: ١٥ًصفحة، أي إن النسبة بينهما تبلغ تقريبا  ١١٩املكنـز العريب املعاصر ال يتجاوز 

  .ً، أي إن املكنـز الكبري يبلغ مخسة عشر ضعفا للمكنـز العريب املعاصر١
 على ))اإلشعال((فإذا أخذنا جمال . وليست هذه املوازنة بعيدة عن الواقع

ه ٍن وثالثني كلمة كفعل يف املكنـز الكبري، يف حني أن سبيل املثال جنده حيوي اثنتي
فإذا ضممنا إىل ذلك . حيتوي على مخس كلمات فقط يف املكنـز العريب املعاصر

االت بالزيادة يف جانب املكنـز الكبري، وذكر املضادات ملعظم  اختالف عدد ا
االت، وانفراد   – بإعطاء معلومات داللية وتصنيفية عن كل كلمة ))الكبري((ا

  .اطمأن قلبنا إىل النتيجة السابق ذكرها
ً على الرغم من اشرتاك املعجمني يف النص على اجلذر، فإن هناك فرقا - ٤

فاجلذر يف املكنـز الكبري يتبع كل كلماته يف حني أنه يف املكـنز العريب . ًجوهريا بينهما
  .املعاصر يتبع كلمات مداخله فقط

َ أنه مل تند كلمة يف املكـنز الكبري عن اإلحصاء، ومل تستبعد كلمة من - ٥ ُ
 ٣٤٥٣٠ي اجلذور والكلمات، وبالتايل فإن أمام أي باحث فرصة الدخول بـ فهرس

ًمدخال خمتلفا هي عدد مداخل املكنـز الكبري، يف حني أن فرصه حمدودة بالنسبة  ً
للمكـنز املعاصر، إذ ليس فيه فهارس بالكلمات، وفهرس اجلذور فيه ال يتناول إال ما 

ًورد يف املعجم باعتباره مدخال رئيسيا  الً   .ًأو عنوانا على ا



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٨٨  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

فقد استغرق التخطيط للمكنـز الكبري قرابة السنة، وامتد مجع : وبعد
مادته وحتريرها قرابة السنتني، واحتشد إلجنازه فريق عمل يبلغ األربعني على 
رأسهم مقدم هذا البحث، صاحب فكرة املعجم، واملخطط له واملتابع لكل 

م الدين حمجوب املسؤول عن الشؤون مراحل إجنازه، واألستاذ الدكتور حسا
وكان . وقد كنا نصل الليل بالنهار، وال نضن جبهد أو عرق. الربجمية واحلاسوبية

حافزنا األكرب فيما حتملناه من جهد، وما تكبدناه من مشاق أملنا يف حسن 
استقبال املثقفني له بعد صدوره، وهو ما حدث حبمد اهللا، إذ جاءت ردود 

 ذوي التخصص وأهل اخلربة، ونذكر من بينهم األستاذ األفعال مشجعة من
الدكتور حممد عناين أستاذ اجلامعة وخبري املعاجم والرتمجة الذي كتب يقول 

إنه معجم حديث خيلو من مثالب املكانز األجنبية، ويضرب بسهم وافر ((: عنه
ول لكل إنه موجه يف املقام األ... يف فنون املعاجم العاملية احلديثة يف آن واحد

من يكتب العربية فيشرح له معىن الكلمة يف إجياز يقرتب من اإلعجاز، مث 
وال أبالغ حني أقول إن كل من . يضيف الفروق اللغوية يف املعىن واألسلوب

يكتب، أي كل من يفكر لن يستطيع االستغناء عن هذا املكنـز الكبري، وال 
ه لكل من ينتمي بصلة إىل ًأبالغ أيضا حني أقول إنه معجم نادر، وال غناء عن

  .))اللغة العربية

  الحواشي
  .The Oxford English Dictionary انظر يف كل ما سبق - ١
  . هذه املعلومات مأخوذة من عدد من املواقع على الشبكة العاملية- ٢
  .م١٩٨٨، وقد طبع عام ١١٢٠ صthesaurus مادة - ٣



  

٨٨٩    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا

يف تلك الفرتة قد خلت من كلمة  يالحظ أن بعض معاجم املصطلحات اللغوية الصادرة - ٤
:  مثل معجم املصطلحات اللغوية لرمزي بعلبكي الذي ترجم الكلمة إىل))مكنـز((

  .معجم موضوعي، وذكر أنه معجم مرتب على املوضوعات واألبواب
٥ -        The Cambridge Encyclopedia of Language p. ١٠٤.  

  . السابق والصفحة نفسها- ٦
  .Webster’s School Thesaurus:  امل اسم املعجم الك- ٧
  . املدخل- ٨
  . أ٧ ص- ٩
  . صفحة ز وما بعدها-١٠
حممود إمساعيل صيين، وناصف مصطفى عبد العزيز، ومصطفى . د:  املؤلفون هم-١١

  .أمحد سليمان
  . صفحة م، ن-١٢
 ال يقلل من هذا املأخذ نص املؤلفني يف مقدمة املعجم على أنه ليس من هدفهم -١٣

بعد أن رأينا معجم ) صفحة ن(ز بني الكلمات، وال شرح معاين املداخل التميي
  .وبسرت يعرتض على هذه الطريقة

  . صفحة ن-١٤
 أو ))هجوع(( أو ))اضطجاع(( أشهر من ))انسداح((كلمة : ))استلقاء(( وهل يف مدخل -١٥

  مث))اضطجع((:  بدأ بـ))استلقى((؟ وإذا كانت أشهر فلماذا يف الفعل ))رقود((
  .؟))انسدح(( مث ))هجع((

  .وما بعدها) ١٢١( ص -١٦
 -  آد-  قفل- آل-  آض- انقلب-٢ رجع- ١ رجع-  عاد- آب:  هي مواقع املداخل-١٧

ويل مالحظة على (ّ كر - فاء- أثاب-  ثاب-  قدم- عطف-  حار-انكفأ
  ).ُ ستأيت بعد))فاء(( و))أثاب((املدخلني 



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٩٠  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

االت اليت جاء - ١٨  ٢٣٥٥منها أكثر من نوع كالمي، ويبلغ الرقم  إذا ألغينا التكرار يف ا
قد ) ومضاده الضعف(وعلى سبيل املثال فإن جمال القوة . إذا مل نلغ هذا التكرار

ًأحصي ثالث مرات باعتباره فعال مرة، وامسا مرة ثانية، وصفة مرة ثالثة ويرتفع الرقم . ً
  . موضوع إذا أحصينا كل جمال له مضاد مبجالني اثنني٣٢٠٠إىل 

ا مثال-١٩ االت اليت خلت من مضادا  أمساء -أمساء الذهب–أدوات الرمي : ً من ا
 - اإلشاعة-  اإلدمان-  اإلجهاض-  األثاث-  األنسجة احلريرية- القرآن

  . االفرتاس، وغريها- االستدارة
 إال يف حاالت قليلة اختلط فيها نوعان، أو خرج فيها اللفظ عن أصله فانتقل من نوع - ٢٠

  .ًان املعجم يضع اجلميع حتت أشهر النوعني، وأكثرمها استخداماإىل آخر، فك
  . انظر النموذج التوضيحي امللحق بالبحث-٢١



  

٨٩١    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٩٢  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  



  

٨٩٣    أمحد خمتار عمركتورد ال–ت نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفا



  

لد –جممع اللغة العربية بدمشق  ة جمل ٨٩٤  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  المراجع العربية
  

  .٢٠٠٠ أغسطس -٤٥ العدد -حممد عناين.  د– افتتاحية مجلة سطور -١
 - والعلـوم املنظمة العربية للرتبية والثقافة– المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات -٢

  .تونس
 –)  عـــريب–إجنليـــزي  (المعجـــم الموســـوعي لمـــصطلحات المكتبـــات والمعلومـــات -٣

  .م١٩٨٨ السعودية - دار املريخ للنشر-أمحد حممد الشامي، سيد حسب اهللا
حممــــود .  د-معجــــم فــــي المترادفــــات والمتجانــــسات: المكنـــــز العربــــي المعاصــــر -٤

 مكتبــة –طفى أمحــد ســليمان إمساعيــل صــيين، ناصــف مــصطفى عبــد العزيــز، مــص
  .م١٩٩٣ -١/  ط– بريوت -لبنان

  – معـجم شامل للمجاالت والمترادفـات والمتضـادات: المكنـز الكبـير -٥
  .م٢٠٠٠ -١/  ط- السعودية- سطور–أمحد خمتار عمر .  د
 -  بـريوت-  دار العلم للماليني–روحي بعلبكي .  د– ) إنكليزي–عربي (المورد  - ٦
  .م١٩٨٨ - ١ /ط

  لمراجع األجنبيةا
  

١- The Cambridge Encyclopedia of Language, David Crystal, 
٢nd. Ed. Cambridge University press, ١٩٨٧. 

٢- The Compact Edition of The Oxford English Dictionary, 
Oxford University Press,Ninth Printing, ١٩٧٥. 

٣- Roget’s Thesaurus of English Words and Phrases, Robert A. 
Dutch, Penguin Books, ١٩٧٩. 

٤- Webster’s School Thesaurus, Marriam Webster, Librairie du 
Liban Publishers, ١٩٩٤. 



  
٨٩٥  

   االصطالحية التعبيرات صور بعض
  ة المعاصرالعربية في

   كامل فايدوفاء. د

  
   :فاتحة

 صور من التعبريات منها ما يندرج حتت التعبري العربية يف تشيع
 يدخل يف إطار التعبري ما ومنها ، Collocations اللفظيةالسياقي، أو املتالزمات 

ذا النوع من التعبريات، إال  القدماءومل يهتم اللغويون . Idiom االصطالحي
 هذا النوع من الرتاكيب ، دراسة فلم جند كتب الرتاث تتخصص يف ،فيما ندر

ا عرض  يف املعاجم الكلماتا عند تفسري معاين بعض ًبل وجدناهم يوردو
  . واملصنفات القدمية

ذا النوع من التعبريات ابن وممن :  يف كتابه)هـ٢٩١ت (سلمة اهتم 
 حني) ٢()مثار القلوب( يف كتابه )هـ٤٣٠ت( فعل الثعاليب وكذلك ،)١()الفاخر(

ت (اخلفاجي   الشهابكما أورد. ًريا من التعبريات االصطالحيةـًددا كبـأورد ع

                                                            
 اهليئة املصرية – حتقيق الطحاوي والنجار –الفاخر :  طالب املفضل بن سلمة أبو) ١(

  . هللا درك ، يف ورطة وقع:   ، ومن أمثلته ١٩٧٤ للكتابالعامة 
 ط احلليب –مثار القلوب يف املضاف واملنسوب : الثعاليب  عبد امللك بن حممد )٢(

كة، جند إبليس ، وكر  املالئطاووسخط املالئكة ، : ومن تعبرياته  . ١٩٠٨
  . وما بعدها ٤٩الشيطان ، حبائل الشيطان ص 



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة      )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  

٨٩٦

 هو من – يف أساس البالغة–)هـ ٥٣٨ت( الزخمشري وكان. )٣(بعضها )هـ١٠٦٩
عبريات، وإن  هذين النوعني من التفيهخصص معجمه للرتاكيب والعبارات، فأدرج 

  .ن ي املبدععباراتاقتصر على التعبريات البليغة اليت وردت يف 

 سابقيهم برصد هذه من يكن الباحثون املعاصرون أكثر اهتماما ومل
، الذين الباحثنيالتعبريات ودراستها؛ فلم حتظ إال باهتمام عدد قليل من 

 كتب ناياث إىل التعبريات القدمية املرصودة يف – عادة–انصرفت عنايتهم
دة، ممثال ّات االصطالحية املول أشار إىل التعبريالذي )٤(الرتاث، منهم خليل
 خصص هلا دراسة مستقلة، قام الذي )٥( و حسام الدين؛ّهلا، وحملال بعضها

 الرتكيـبية؛ وأبو وأمناطهفيها بتأصيل املصطلح وحتديد مفهومه وجماالته الداللـية 
 قسما وخصص )٦( هلذا النوع من الرتاكيبخصصه ًسعد الذي صنف معجما

   .)٧(منه للعبارات االصطالحية املولدة

                                                            
 مطبعة – ١ ط–شفاء الغليل فيما يف كالم العرب من الدخيل :  الدين اخلفاجي شهاب) ٣(

تربية ، ١٩ص: أبناء الدهاليز وأبناء السكك : ومن تعبرياته  .   ه١٣٢٥ القاهرة –اخلاجني 
ّ كعبه مدور  ،١٥١:  فاتك الشنب - وذج السوق ، فال٦٤، جاسوس القلوب ٥٦: القاضي

  .٢١٤: ، ال أركب البحر ١٧٣: ، كعبه مبارك ١٧٢: 
 اهليئة – دراسة يف منو وتطور اللغة العربية بعد اإلسالم –د َّلَاملو:  خليل حلمي) ٤ (

   .٤٨٤- ٤٧١، ص١٩٧٨ للكتاب العامةاملصرية 
  .١٩٨٥ مكتبة األجنلو املصرية – ١ط –التعبري االصطالحي :  زكي حسام الدين كرمي) ٥(
القدمي منها واملولد : معجم الرتاكيب والعبارات االصطالحية العربية :  أبو سعد أمحد) ٦(

  .١٩٨٧ بريوت – دار العلم للماليني – ١ ط–
   .٣٦٨- ٢٥٨ الصفحات يف) ٧(
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٨٩٧

  من البحث شبه مهجورة رأت الباحثة أن حتاولاملنطقة كانت هذه وملا
 ختصص هذا البحث لدراسة التعبريات بأنإلقاء مزيد من الضوء عليها؛ 

  .الم العريب واإلعالصحافةاالصطالحية املعاصرة، اليت تشيع يف لغة 
  : البحث أهداف
  : وتصنيفها وفقا لالعتبارات التاليةاملعاصرةرصد أبرز التعبريات االصطالحية  - ١

  . الرتكيب النحوي -أ
االداللية العالقات -ب   . واألسلوبية بني مكونا

  .ُ اليت نقلت التعبريات منها املصادر - ج

 واملعاجم العربية  كل من جممع اللغة العربية بالقاهرة ،موقف تبني -٢
  . التعبرياتاحلديثة من هذه  

  . اجلدة أو التغري يف التعبريات االصطالحية املعاصرة عناصر حتديد - ٣

   :البحث مادة

 املصرية، اليت تضم اليومية الصحافة كما تتجلى يف جريدة األهرام لغة
  .العربيةبني حمرريها عددا من اإلعالميني العرب من خمتلف الدول 

  : المفاهيمتحديد
 ثابت من التعبريات، خيتص بلغة بعينها، منط : االصطالحيالتعبير

 وال يتضح معناه الكلي من جتميع معاين الكلمات ،ويتكون من كلمة أو أكثر
ّاملكونة له

وهو ) تعبري اصطالحي جزئي(ومنه ما ميكن أن يطلق عليه . )٨(

                                                            
)٨      (                          Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of 

Language. CUP.١٩٩٥.P. ١٠٥.   

=  



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة      )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  

٨٩٨

عمال، على حني  معناها الدارج يف االستالكلماتالذي حتمل فيه إحدى 
ذا السياق   .)٩(حتمل األخرى معىن خاصا 

 كالمي يتكون من كلمتني أو أكثر، تتابع به أي يقصد : المركب
  .ويكون بني أجزائه عالقة حنوية 

  : االصطالحية المعاصرة، وتصنيفها التعبيرات أشهر : ًأوال
ا ميكن و لاملعاصرة مجع التعبريات االصطالحية العربية بعد أن حظ أ
  :تندرج حتت
  : التقسيمات النحوية – أ
  . إليهٍ ومضافٍويتكون من مضاف : اإلضايف املركب -١

   ).ونعتمنعوت  (وصفةويتكون من موصوف  : الوصفي املركب - ٢

                                                                                                                                 
Hartmann, R.& James, G. : Dictionary of Lexicography Routledge _ 
١٩٩٨.p.٧١  
Hartmann, R.R.K. : Solving Language Problems , Univ.of Exeter Press, 
١٩٩٦.P.١٠١.  
Hockett,C.F.: A Course in Modern Linguistics. Oxford IBH ٣rd ed 
١٩٧٦.PP.٢-١٧١.  
Makkai, A.: Idiom Structure in English. Mouton. The Hague١٩٧٢ p ٢٨,  
Palmer, F.R.: Semantics .Cambridge University Press, ١٩٩٦. P.٧٩.  
Pei, M. : Glossary of Linguistic Terminology.Columbia U.P ١٩٦٩. p ١١٩ 
&see :..  

 Drew,p.& Holt, E.: Idiomatic Expression..., in Idioms: Structural and  
Perspectives. Ed By Everaert,  M.,Linden, E.,Schenk,    Psychological   

Schreuder,R   & A   
 LEA ١٩٩٥. P.١١٧   

  .                     ٣٤ص  : االصطالحيالتعبري  : وكذلك
)٩(          Palmer, F.R.: Semantics . ١٩٩٦. P. ٨١.          
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٨٩٩

  .ويتكون من فعل وفاعل  : الفعلي املركب -٣

  .ويتكون من مبتدأ وخرب  : االمسي املركب -٤

  .شبه مجلة ويتكون من  : العباري املركب -٥

 املسجلة االصطالحية البحث فيما يلي مناذج من التعبريات ويورد
  :حتت كل منها 

  : من مركب إضافي المكون التعبير االصطالحي - ١

 أوراق –) ١٢( نبض الشارع –) ١١( جلد الذات –) ١٠( الشيطان حدائق
) ١٦( نقطة نظام –) ١٥( عاصفة الصحراء –) ١٤( أجندة العمل –) ١٣(الضغط 

تمع  نسي-  دفرت –) ١٩( تعبئة الشعب –) ١٨( إغراق األسواق –) ١٧(ج ا
 السيولة  عجز - ) ٢٢( آليات السوق –) ٢١( سقوط األقنعة –) ٢٠(األحوال 

                                                            
  .٩ ـ ص٢٠٠٠ /٢ /٢٤ مقال أمحد إبراهيم الفقيه ، يف من) ١٠(
  .١١ ـ ص٢٠٠٠ /٧/ ٢٨ مقال حسن حممد وجيه ، يف من) ١١(
  .١ ـ ص٢٠٠٠ /١٠ / ٢٢، يف .. ) القمة العربية جتسد (  حتقيق من) ١٢(
  .٣٤ ـ ص٢٠٠٠ /١١/ ٢ يف، مقال سكينة فؤاد  من) ١٣(
  .١١ ـ ص٢٠٠٠ /١٠/ ٥ مقال مرسي عطا اهللا ، يف من) ١٤(
  .٣٥ ص – ١٩٩٨ / ١١ / ١٩إبراهيم نافع ، يف ) : حقائق ) ( ١٥(
  .١١ ـ ص٢٠٠٠ /٣/ ٢٤ مقال فتحي أبو رفيعة ، يفمن) ١٦(
جت  من) ١٧(  ، وعاصم ٢ ـ ص٢٠٠٠ /٥/ ٢٢، يف ) عامل املافيا (  مقايل أمحد 

  .٢٦ ، ص ١٠/١١/٢٠٠٠: القرش 
  .٢ ـ ص٢٠٠٠ /٢ / ٢٥  مقال أمحد إبراهيم البعثي ، يفمن) ١٨(
  .٧ ـ ص٢٠٠٠ /٩/ ٢٤ مقال شريف الشوباشي ، يف من) ١٩(
  .٧ ـ ص٢٠٠٠ /١٠ / ٦ مقال هدى املهدي ، يف ملحق أهرام اجلمعة  من) ٢٠(

=  



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة      )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  

٩٠٠

 األدمغة وبرجمة الوجدان برجمة –) ٢٤( األموال ضخ –) ٢٣( السيولة وسحب
  .)٢٧( بالط السلطة – )٢٦( تدوير القمامة–) ٢٥(
  :ن من مركب وصفي  االصطالحي المكوالتعبير - ٢

 -)٣٠( العرقي التطهري –) ٢٩( التحتية البنية –) ٢٨( اجلسدية التصفية
 - )٣٣( القبضة احلديدية –) ٣٢( الصحفية التغطية -)٣١( السياسي املطبخ

 الدار –) ٣٦( اخلطوط العريضة–) ٣٥( روح رياضية - )٣٤(الدوالب احلكومي 

                                                                                                                                 
  .٣ ـ ص٢٠٠٠ /١١ / ٣، يف أهرام اجلمعة ) دوء (  مقال إبراهيم نافع من) ٢١(
  .١٣ ـ ص١٢/٨/٢٠٠٠ حتقيق عبري الضمراين ، يف من) ٢٢(
  .١٤ ـ ص٢٦/٢/٢٠٠٠ مقال ياسر صبحي ، يف من) ٢٣(
  .١ ـ ص٢٠٠٠ /١٢/ ٦، يف ... ) بدء تعيني ) ( ٢٤(
  .٢٨ ـ ص٢٠٠٠ /١٠/ ٣٠ يف ، مقال فوزي فهمي  من) ٢٥(
  .٢٠ ـ ص٢٠٠٠ /١٠/ ٢٦ مقال أسامة عبد العزيز ، يف من) ٢٦(
  .٩ ص – ١٩٩٨/ ٧/١٢حميي الدين عميمور ، ): املسحرايت ) ( ٢٧(
، وعبد امللك خليل ٣٤ ـ ص ١٨/٦/٢٠٠٠مقايل سناء صليحة ، يف أهرام   من) ٢٨(

  .١ ـ ص٢٠٠٠ /٢ / ١٧، يف 
على هامش (، و ١١ ـ ص٢٠٠٠ / ٢ / ١٦ مقال صالح الدين حافظ ، يف من) ٢٩(

  .   ٨،ص١٨/٣/٢٠٠٠) : السياسة 
  .٩ ـ ص١/٤/٢٠٠٠ مقال حممد إبراهيم الشوش ، يف من) ٣٠(
  .٣٠ ـ ص٢٠٠٠ /٨/١١يف  ،)  أحزاب ونواب ) ( ٣١(
  .١٠ ص – ٧/١٢/١٩٩٨سالمة أمحد سالمة ، يف ): من قريب ) ( ٣٢(
  .٩ ص – ١٩٩٨/ ١١/١١حممد السماك ، ): البلقنة ) ( ٣٣(
  .١٠ ـ ص٣/٢٠٠٠/ ٢٠، يف ) شهادة حق (  مقال علي فاضل حسن من) ٣٤(
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٩٠١

-) ٤٠(لسوق السوداءا- )٣٩(السوق احلرة– )٣٨( اجليش األمحر– )٣٧(البيضاء
  .)٤١(املنطقة احلرة 

  : من مركب فعلي المكون االصطالحي التعبري -٣

 )٤٣( جر إىل احللبة – الراية البيضاء يرفع – )٤٢(األخضر الضوء يعطي
 يركب الطبقة األرستقراطية – يركب املوجة – )٤٤( ال يدفن الرؤوس يف الرم–

  .  كل واشكر–) ٤٥(

  :من مركب اسمي  املكون االصطالحي التعبير - ٤

                                                                                                                                 
  .٣٢ ـ ص٢٠٠٠ /١١ / ٥، يف ) حقائق (  مقال إبراهيم نافع من) ٣٥(
:  ، وأيضا يف أخبار العامل ٣٤ ـ ص٢٠٠٠ /١١ / ٤مقال عادل محودة ، يف  من) ٣٦(

  .٤ ، ص ٧/١١/٢٠٠٠أهرام 

   .٢٠ ـ ص ٧/٢٠٠١/ ٢٦ حتقيق علي بركة ، يف من) ٣٧(

  .٦ ص – ٢٠/١٠/١٩٩٨، )املسرية اليت غريت وجه التاريخ (  الشيخ طارق) ٣٨(

جت ، يف ) : العوملة ) ( ٣٩(    .٢ ص – ١٩/١١/١٩٩٨أمحد 

  .٢٦ ص – ٢٠٠١/ ٧/ ٣١ عبد العال ، سهام) ٤٠(

  .١١ ص – ٢٠٠١/ ٨ / ١ األهرام ، بريد) ٤١(

  .٤ ، ص ٢٠٠٠ / ١١ / ٢٤، يف ) مسؤول أمن إسرائيلي يعرتف ) ( ٤٢(

  .٤ ص – ١٩/٤/٢٠٠١، يف ) سياسة خارجية (  هالل رضا) ٤٣(

  .١٠ ص– ٧/١٢/١٩٩٨علي فاضل حسن ، يف ): شهادة حق ) ( ٤٤(

  .٤ ص – ٣٠/١٢/١٩٩٨ حازم عبد الرمحن ، يف  مقالمن) ٤٥(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة      )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  

٩٠٢

  اللعب– )٤٧( اللعب على املكشوف– )٤٦( الوقت الضائعيف اللعب
  .)٥٠( اخلروج من عنق الزجاجة – )٤٩( بطال على عمال  –) ٤٨(بالنار

  : من مركب عباري املكون االصطالحي التعبير - ٥

   .)٥٢( على اهلواء– بعد خراب مالطة – )٥١( كف عفريتعلى

   :ية بين عناصر التعبيرات االصطالحية والمجازاألسلوبية العالقات - ب

 العالقات عناصر بعض التعبريات االصطالحية أنواع من يربط
  :األسلوبية، كما نلحظ فيما يلي 

  : عالقات المجاز بين عناصرها ربطت تعبيرات - ١

 متزيق اهلوية – زرع األلغام –) ٥٤( خيط التضامن –) ٥٣( الغضب عناقيد

                                                            
  .١١ ـ ص١٧/٦/٢٠٠٠، يف ) بدون مقدمات (  مقال زكريا نيل من) ٤٦(

   ـ ٢٠٠٠ /١١ / ١٢، يف ) من قريب (  مقال سالمة أمحد سالمة من) ٤٧(
  .١٠٧ص

  .٣ ، ص٢٠٠١ / ٧ / ٢٧رأي األهرام، يف ): حكومة شارون واللعب بالنار ) (٤٨(
  .١١ص– ١١/١١/١٩٩٨، )األقباط واحلملة على مصر : (فظ الدين حاصالح) ٤٩(
  .٢٦ ـ ص٢٠٠٠ /١١/ ١٨ أهداف البنداري ، يف حتقيقات) ٥٠(
  .٧ ـ ص٢٠٠٠ /١١/ ٢٠ مقال حممد إبراهيم الدسوقي ، يف من) ٥١(
  .٦ ص -١٩٩٩/ ٥/١عبد العظيم درويش ، يف )النواب على اهلوا ) ( ٥٢(
ذاكرة (  ، وزكريا نيل ٩ ـ ص٢/٢٠٠٠/ ١٦ حممد السماك ، يف : مقايلمن) ٥٣(

  .١١ ص - ٢١/٤/٢٠٠١، يف )التاريخ
  .١١ ـ ص٢٠/٤/٢٠٠٠ يف ، مقال مرسي عطا اهللا  من) ٥٤(
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٩٠٣

/ غضبة –)٥٨( غسل األموال -  )٥٧(ختناقات املرور ا–) ٥٦( اختناقات سلعة – )٥٥(
 برجمة – تبخر األحالم– ضخ األموال- ) ٦٠( اخرتاق الضمائر–)٥٩(ارتياح الشارع

 اندالع – التطهري العرقي–السكاين  االنفجار–اجلسدية التصفية –الوجدان
   .)٦١( الدممحام – جتميد األرصدة – الصحف الصفراء –االنتفاضة 

  : فيها أسلوب الكناية استخدم عبيرات ت- ٢

 رأس –) ٦٤( غصن الزيتون –) ٦٣( قلعة العروبة –) ٦٢( الدنيا أم  
 خلو –)٦٧( وضع اليد –) ٦٦( القطط السمان –) ٦٥( ربط األحزمة –األفعى 

                                                            
  .١٠ ـ ص٢٠٠٠ /٢/ ١٧ مقال إقبال حسين ، يف من) ٥٥(
  .١٤ ـ ص٢٠٠٠ /١١ / ٢١ يف ، مقال عاطف عبد اهللا  من) ٥٦(
   .١١ ص – ٢٠٠٠ / ١١ / ١٨ مقال صالح منتصر ، يف  من) ٥٧(
، ٢ ص٢٣/٢/٢٠٠٠: ، وهشام الزيين١١ ص١٨/٦/٢٠٠٠: منتصرصالح  )٥٨(

  .٢ ص٢٠٠٠/ ٢٥/٢: أمحد إبراهيم البعثي 
   .١١ ص – ٢٠٠٠ / ١٠ / ١٧ يف ، مقال مصطفى عبد اهللا  من) ٥٩(
  .٢٤ ـ ص ٢٠٠٠ /١٠ / ٢١ مقال عادل محودة ، يف من) ٦٠(
جت من) ٦١(    . ٢ص – ٢٠٠٠ / ١١/  ١٦صندوق الدنيا ، يف :  مقال أمحد 
  .٣ ـ ص٢٠٠١ /٧ / ٢١ يف، مقال عزت السعدين  من) ٦٢(
  .١١ ـ ص١٨/٦/٢٠٠٠، يف ) بعد حافظ األسدةسوري( حتقيق صحفي بعنوان من) ٦٣(
  .١٠ ـ ص ٢٠٠٠ /١١ / ٩ يف، مقال عاطف صقر  من) ٦٤(
  .٧ ـ ص٢٠٠٠ /٢/ ١٣ مقال غادة الشرقاوي ، يف من) ٦٥(
  .١ ، ص ٢٠٠٠ / ٢ / ١٧ليل ، يف  مقال عبد امللك خمن) ٦٦(
) : عصابات الربك ( ،١ ـ ص٢٠٠٠ /١١/ ٤، يف ) ألف حالة ٢٠تسوية ) ( ٦٧(

  .١٣ ص- ٢٤/١٢/١٩٩٨حممد هندي، 



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة      )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  

٩٠٤

 النصف احللو –) ٦٩( الطابور اخلامس – )٦٨(العلمي/ يف العقليز نَّ ال–الرجل 
 الذراع – خادم احلرمني –يد  نظافة ال– نظافة العقل –) ٧٠( ثورة بيضاء–

   .)٧٢( حتريك املياه الراكدة–) ٧١(الطويلة
   :االصطالحية مصادر التعبيرات -ج

 االصطالحية إىل أصول خمتلفة، ميكن أن التعبريات عدد من يرجع
  :ندرجها فيما يلي

  : تعبيرات مقترضة من لغات أجنبية - ١
 –)٧٥( األخضرالضوء –)٧٤( الساخناخلط –)٧٣( احلمراءاخلطوط

 بوتيكات –)٧٨( السوداءالكوميديا –)٧٧( البيت األبيض– )٧٦( األسودالصندوق
                                                            

   .٢٨ ص – ٢٠٠٠ / ١١ / ٥ مقال ألفريد فرج ، يف من) ٦٨(
 ، وسالمة أمحد سالمة ، ١٠ ـ ص٢٠٠٠ /١٠/ ٢٢ مقايل نبيل عمر ، يف من) ٦٩(

  .١٠ ص، ٢٠٠٠ /١٠/ ٢١يف 
  .١١ ص - ٢٠٠١ / ٤ / ٢٠، يف ) صحافة عربية (  مقال أمحد اجلار اهللا من) ٧٠(
   .١ ص – ٢٠٠٠ / ١١ / ٢، يف )  فلسطينيني ٥استشهاد ) ( ٧١(
   .٢٦ ص – ٢٠٠٠ / ١١ / ٥ مقال فاروق جويدة ، يف من) ٧٢(
  .٣٢ ـ ص٢٠٠٠ /١١ / ٧ يف ، مقال أمني هويدي  من) ٧٣(
) : إذاعيات اليوم (  ، و٢ ـ ص٢٠٠٠ /١٠ / ٧هرام األ إعالن نشر يف من) ٧٤(

  .٢ ، ص ٢١/١٠/٢٠٠٠
   .٤ ص – ٢٠٠٠ / ١١ / ٢٤، يف  ... ) مسؤول أمن ) ( ٧٥(
جت ، يف ) : السحابة السوداء ) ( ٧٦(    .٢ ص – ٢٠٠٠ / ١١ / ١٠أمحد 
، وصفحة أخبار العامل من ١١ ـ ص١٠/٢٠٠٠/ ٢٨ مقال زكريا نيل ، يف من) ٧٧(

   .٥ ، ص ٢٠٠٠ / ١١ /٥أهرام 
جت ، يف ) : يف االنتخابات ) ( ٧٨(   .٢ ص – ٢٦/٩/٢٠٠٠أمحد 
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٩٠٥

   .)٨١( فريوسات اإلنرتنت– )٨٠( املكانمتشيط –)٧٩( اليوبيل الفضي–العمالة 

                                                            
 ، وهو من ألفاظ احلضارة ١٥ ـ ص٢٠٠٠ /٢/ ٢٦ مقال أسامة غيث ، يف من) ٧٩(

 املطبعة - ١ ط–معجم احلضارة : حممود تيمور: انظر  : الفرنسيةاملقرتضة من 
  .١٩٦١ القاهرة –النموذجية 

  . ، وهو تعبري مرتجم ٨ ـ ص١٩٩٨ / ١٢ / ٣٠ يف ،... )  ش اجلزائري تقوم قوات اجلي) ( ٨٠(
   .٢١ ص – ٢٠٠٠ / ١١ / ٢٨) ٨١(

  



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة      )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  

٩٠٦

  : في مجال الرياضة واأللعاب المقترضة التعبيرات ومن

  .) ٨٣( خلط األوراق – )٨٢( الكرة يف ملعب–األصفر/ األمحرالكارت

  : أو علمي طبيرات مصدرها  تعبي- ٢

 – )٨٦( القمر الصناعي–) ٨٥( الشمس ضربة -)٨٤( احلمراء الذئبة
   .)٨٩( االقتصادياالنفتاح – )٨٨( غسل املخ-  )٨٧(الذكاء الصناعي

  :العسكري تعبيرات من المجال - ٣

) ٩٢( عسكريةضربة -)٩١( ساعة الصفر-) ٩٠( طلعة جوية–جوي إبرار

                                                            
   .١١ ص – ٢٠٠٠ / ١٠ / ٥ عطا اهللا ، يف مرسي) ٨٢(

: ، وقدري حفين ١١ ـ ص٣/٦/٢٠٠٠، يف ) ذاكرة التاريخ (  مقايل زكريا نيل من) ٨٣(
   .٣٢ ، ص١/١١/٢٠٠٠

  .١١ ص – ٢٠٠١/ ٧ / ٢٨ )من ريع الوقف: ( األهرام بريد) ٨٤(

  .٢ ص – ٢٠٠١/ ١/٨ املهدي ، هدى) ٨٥(

   .١ ص – ٢٠٠٠ / ١١ / ٢:  األهرام تعليق) ٨٦(

   .٢٧ ص – ٢٠٠٠ / ١٠ / ١٧:  الكتاب العلمي غياب) ٨٧(

  . علم النفس من) ٨٨(

   .٢٨ ص - ٢٠٠٠ / ١١ / ٥:  فرج ألفريد) ٨٩(

  .٩ ص – ٢٠٠١/ ١/٨، ) انتهاكات الطائرات ) ( ٩٠(

  .١٠ ـ ص٢٠٠٠ /١٢ / ٦ يف ، مقال حممد أسامة عبد العزيز  من) ٩١(

   .٤ ص – ٢٠٠٠ / ١٢ / ٤) ٩٢(
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٩٠٧

   .)٩٤(جواء خرق األ–) ٩٣( اخرتاق حاجز الصوت–

  : من العامية تعبيرات - ٤

 – )٩٦( الطواقي تلبيس  – تصقيع األرض –) ٩٥( األرض تطبيل
 كرسي– )٩٨( عمال على بطال – احلكمأجهزة تربيط  -) ٩٧(تشميع شارع 

  .)١٠٠( كل واشكر-)٩٩(يف الكلوب 
  

  : الحديثة من التعبيرات االصطالحية العربية المعاجمموقف  : اًثاني

 احلديثة من التعبريات العربيةيتبني موقف املعاجم  البحث أن حاول
 من -  بالقاهرة العربيةاالصطالحية املعاصرة، إىل جانب موقف جممع اللغة 

معية اخلاصة باأللفاظ واألساليب، والقرارات ،خالل معجمه الوسيط  ا
  :  ؛ حلداثتها النسبيةالتاليةواعتمد كال من املعاجم 

                                                            
   .٨ ص – ٢٠٠٠ / ١١ / ٨... ) الطريان اإلسرائيلي ) ( ٩٣(

   .٨ ص – ٢٠٠٠ / ١١ / ٢شؤون عربية ، يف ) : لبنان يطالب ) ( ٩٤(

  .٣٥ ، ص ١٩٩٨ / ١١ / ١٩أنيس منصور ، يف) : مواقف ) ( ٩٥(

  .٤٠ ـ ص٢٠٠٠  /١١ / ٢ إعالن منشور بتاريخ  من) ٩٦(

  .١٣ ـ ص١٢/٨/٢٠٠٠ حتقيق عبري الضمراين ، يف من) ٩٧(

  .١١ ص– ١١/١١/١٩٩٨، ) األقباط واحلملة على مصر : (  الدين حافظصالح) ٩٨(

 / ١١ / ١٤.. ) : فتش عنهم ( ، ١١ ص – ٢٠٠١/ ٨ /٣ هاس ، عمرية) ٩٩(
   .١١ ص – ٢٠٠٠

  ..ٍوهي اسم لنوع من احللويات ،عامية السورية المن) ١٠٠(



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة      )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  

٩٠٨

 ،)١٩٨٨ ()١٠٢(، املعجم العريب األساسي)١٩٨٥( ) ١٠١( الوسيطاملعجم
، معجم الرتاكيب والعبارات  ) ١٩٩٤ ( )١٠٣(معجم اللغة العربية: احمليط

   ).١٩٨٧( ) ١٠٤(االصطالحية

 مدى ورود عينة من التعبريات االصطالحية التايل اجلدول ويبني
  :املدروسة يف املعاجم السابقة 

   التراكيبمعجم  المحيط   األساسيالعربي  الوسيط  لتعبيراالصطالحيا

  القضيةاختزال
   العرقيةالتصفية
   األمحراخلط
   الساخنةاملواقع
   السياسياملطبخ
   الساخن اخلط
   السمانالقطط
   األمةذاكرة
   اإلعالموسائل تعتيم

- 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

- 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

- 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

- 
  موجود
  موجود

-  
-  
-  
-  
-  
-  

                                                            
   .١٩٨٥ القاهرة – ٣ ط –املعجم الوسيط :  اللغة العربية جممع) ١٠١(
   .١٩٨٨ الروس –املعجم العريب األساسي :  العربية للرتبية والثقافة والعلوم املنظمة) ١٠٢(
حادة  أديب اللجمي ، البشري بن سالمة ، ش–معجم اللغة العربية  : احمليط) ١٠٣(

   ١٩٩٤ – ٢  ط– اللطيف عبيد ، نبيلة الرزاز عبداخلوري ، 
القدمي منها : معجم الرتاكيب والعبارات االصطالحية العربية :  أبو سعد أمحد) ١٠٤(

   ١٩٨٧ بريوت – دار العلم للماليني – ١ ط –واملولد 
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٩٠٩

   التراكيبمعجم  المحيط   األساسيالعربي  الوسيط  لتعبيراالصطالحيا

  الشارع نبض
  األموال غسل
   الذاتجلد
  األوراق خلط
  الشيطان حدائق
  السالح رفيق
  التضامن خيط
  السيولة سحب
  األخضر الضوء
   الزاويةحجر
  األسافني دق
   البيضاء الراية

  مكوكية جوالت
   اخلامس الطابور

   الكرة يف ملعبهرمى
  بالنار اللعب
  املوجة يركب
  السوداء السوق

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  موجود

-  
-  
-  
-  
-  

  موجود
-  
-  
-  

  موجود
-  
-  
-  

  موجود
-  
-  
-  

  ودموج

-  
-  
-  
-  
-  

  موجود
-  
-  
- 

  موجود
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

  موجود

-  
-  
-  
-  
-  

  موجود
-  
-  

  موجود
  موجود
  موجود
  موجود
  موجود
  موجود
  موجود
  موجود
  موجود
 موجود

  :  اجلدول السابق نلحظ ما يلي ومن  



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة      )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  

٩١٠

عة وعشرون  سبوعددها االصطالحية بالعينة ، التعبريات  جمموع من
  : ورودها باملعاجم املعتمدة على النحو التايل ّني ا، تبًتعبري

ا، من جمموع ًا واحدًا اصطالحيً املعجم الوسيط إال تعبرييورد مل - 
  . أنه جممعيإىلوقد نبه  ؛)٢٧: ١ نسبة الورود به هيأنأي (تعبريات العينة، 

  ).٢٧: ٤سبة بن( أربعة تعبريات باملعجم العريب األساسي، منها ورد - 

  ).٢٧: ٣ بنسبة(،)معجم اللغة العربية: احمليط( ثالثة تعبريات يف منها ورد - 

 ا من تعبريات العينة،ً سعد يف معجمه ثالثة عشر تعبريأبو أورد -
  ).٢٧: ١٣ بنسبة(

 السابقة نتبني مدى إغفال التعبريات االصطالحية يف النتيجة ومن
 املعجم الذي خصصه واضعه هلذا النوع من أما. العامةاملعاجم العربية احلديثة 

 االصطالحية املعاصرة فيه مخسني باملئة التعبرياتالتعبريات فلم تبلغ نسبة ورود 
  .من جمموع تعبريات العينة 

  : أو التغير في التعبيرات االصطالحية المعاصرة الجدة عناصر : ًاثالث
 املعاصرة يف ةاالصطالحي عناصر اجلدة أو التغري يف التعبريات تتمثل
  :املظاهر اآلتية

  .ا ًا أو مورفولوجيً عناصر تغري استعماهلا دالليفيها تعبريات -١

  .ا ً اكتسبت معىن جمازيكلمات فيها تعبريات -٢

  .ا من جتمعات جديدة ًن جزءّ تكوكلمات فيها تعبريات -٣

  .ا ًا إحيائيً معىن جديداكتسبت تعبريات -٤

  :ا يلي العناصر فيمهذه توضيح وميكن
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٩١١

  

  : تغير استعمالها دالليا أو مورفولوجيا عناصرها في تعبيرات - ١

 اختناقات – اختناقات املرور– تعتيم وسائل اإلعالم–القمامة تدوير
 هذه وتندرج . مقلب قمامة– املقلب العمومي–العائلية الرتبيطات –سلعة
  . حتت املصادر ، أو اسم املكانالصيغ

  : المصادرـ

الوسيط، والعريب ( املعاجم املعتمدة ذكرت: ةالقمام تدوير -
(  ّن الفعل دور،ـاملصدر القياسي م)  اللغة العربيةمـمعج: األساسي، واحمليط

  . املعاصر يف أي منهامبعناه؛ ومل يرد )مضعف العني
 هذا املصدر يف االستعمال املعاصر متعديا ورد : اإلعالم وسائل تعتيم -

 ورد الفعل من هذا املصدر متعديا فقد. احلديثةجمباملعابنفسه، خالفا ملا جاء 
 ولكن مبعىن مغاير ملعناه يف الوسيط،بنفسه أو حبرف جر يف املعجم 

 باملعىن ، املصدر يف املعجمني األساسي واحمليط وورد. املعاصر االستعمال
   .)١٠٥()على( املعاصر، ولكنه متعد حبرف اجلر االستعمالاملعروف يف 

    

  :  يف التعبريات االصطالحية املعاصرةورد :وعالمجم المصدر ـ

  . العائلية التربيطات – سلعة اختناقات – المرور اختناقات

 بيان العدد أو النوع ا ذهب النحاة إىل أن املصادر اليت ال يقصد وقد
 على جواز أمجعوا فقد ،ال تثىن وال جتمع، خبالف املصادر الدالة على العدد

                                                            
 على تيمالتع((:  احمليط  . ))جتاهله أوإخفاؤه:  على اخلرب التعتيم(( : األساسي) ١٠٥(

  . ))إخفاؤها أو جتاهلها: األنباء 
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٩١٢

  .تثنيتها ومجعها 

 جممع اللغة واختذ. )١٠٦(املصدر الدال على النوع فقد اختلفوا فيه أما
)) ختتلف أنواعهعندما مجع املصدر جيوز((: القرار ونصالعربية قرارا جبوازه، 

)١٠٧ (

.  

 أن مجع املصدر يف االستعمال املعاصر مل ختتلف فيه األنواع، ويلحظ
عربية فضال عما  االستعمال املعاصر مغايرا لقرار جممع اللغة الكانومن مث 

  .ذهب إليه النحاة

  : المكاناسم - 
  .قمامة مقلب، والعمومي املقلب:  هذه الصيغة يف التعبريينوردت

  ). قلب(هي صيغة اسم املكان القياسية من الفعل ) مقلب (وكلمة

                                                            
اآلية ) : وتظنون باهللا الظنونا : (  شواهد القائلني منهم جبوازه قوله تعاىل ومن) ١٠٦(

  : سورة األحزاب ، وقول الشاعرمن ١٠
   ، وحب هو القتلقّمتال وحب    فحب عالقة   : أحباب ثالثة    
 األنواع جاز تثنيته ومجعه ، واملناسب  قصد بهوإذا «:  البقاء أيب جاء بكليات وقد    

وجيوز مجع املصادر وتثنيتها ...  مفردا نظرا إىل رعاية القاعدة املشهورة إيرادهمع ذلك 
وكذا جيمع إذا أريد به الصفة ...  يف آخرها تاء التأنيث كالتالوات والتالوتني كانإذا 
   .٣٢٧ص  . » االسم ، وكالمها شائع كالتسبيحات أو

مع ٢٤٥ ص – ١٠ الدورة – حماضر اجللسات – ٤ يف اجللسة صدر) ١٠٧(  ، جملة ا
 ٥٤ ص – العلمية القرارات – ثالثني عاما يف اللغة العربية  جممع ، ٧٥ ص – ٦ج 

.  
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٩١٣

املكيدة واحليلة، :  مبعىنواألساسي) ١٠٨( املعجمان الوسيطأوردها وقد
ا حمدثة    .احمليطا معجم ومل يورده. مع إثبات أ

 تغري داللة هذه الصيغة يف التعبري املعاصر عما ورد يف نلحظ وهنا
  .املعاجم احلديثة

  :ا ًها كلمات اكتسبت معنى مجازيفي تعبيرات - ٢
 السوق – تعرية الفكر – التغطية الصحفية – اجلسدية التصفية

ة  القبض– ضخ األموال – العرقي التطهري – احلرب الباردة –السوداء 
 اخرتاق – الشارع نبض – جلد الذات – عناقيد الغضب –احلديدية 
  . خيط التضامن –الضمائر 

  :ا من تجمعات جديدة ًن جزءّ تكوكلمات هافي تعبيرات - ٣
 – الصندوق األسود – اخلط الساخن – اهلوية متزيق – واشكر كل

/ ياسي املطبخ الس– رفيق السالح – االقتصادي االنفتاح –يف العلمي زنَّال
   .القضية اختزال – الدوالب احلكومي –االنتخايب 

  :ا ًا إيحائيً معنى جديداكتسبت تعبيرات - ٤
 الصحف – اخلطوط احلمراء– حدائق الشيطان–الصحراء عاصفة

 – القطط السمان– غسل األموال–الرجل خلو – تلبيس الطواقي–الصفراء
 – ثورة بيضاء –مة األحزربط – رأس األفعى– غصن الزيتون–إغراق األسواق
  . يعطي الضوء األخضر –يركب املوجة

  خاتمة
فقد رصد أبرز التعبريات االصطالحية :  يف حتقيق أهدافهالبحث مضى

 مث أخضع هذه التعبريات ، ورودها يف صحيفة األهراممواضع حمددا .املعاصرة

                                                            
، يف الطبعة الثانية من املعجم الوسيط ، ومل تدون هذه ) ق ل ب  ( مادة) ١٠٨(

  . الثالثة منه الطبعةالكلمة يف 
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٩١٤

اختص أوهلا بتصنيفها وفقا لرتكيبها النحوي، : ثالثةللدراسة وفقا ملعايري 
اإلضايف، والوصفي، :  أنواع من املركباتمخسةواندرجت التعبريات فيه حتت 
 املعيار واختص . األمثلة املوضحة لكل نوعاًموردوالفعلي، واالمسي، والعباري؛ 

ازية بني عناصر التعبريات   ،االصطالحيةالثاين بتحديد العالقات األسلوبية وا
 عالقاتلتعبريات اليت ربطت رصد أوهلما ا: فقسمت فيه التعبريات قسمني

از بني عناصرها ، وسجل ثانيهما التعبريات اليت استخدم فيها أسلوب  ا
 فقد حبث مصادر التعبريات االصطالحية املعاصرة، الثالث املعيار أما  .الكناية

ا تنقسم التعبريات املقرتضة من لغات أجنبية، :  هيأقسامأربعة  ووجد أ
والتعبريات اليت ترجع إىل اللهجة   علميا،أوصدرها طبيا والتعبريات اليت يكون م

ال العسكري   .العامية، وتعبريات ا
 املعاجم العربية موقف اهلدف الثاين حاول البحث أن يتبني ولتحقيق

 من سبعة عشوائية فاختار عينة ،احلديثة من التعبريات االصطالحية املعاصرة
 العريبمن املعجم الوسيط، واملعجم ًوعشرين تعبريا، حبث مدى ورودها يف كل 

معجم الرتاكيب والعبارات (، و)معجم اللغة العربية: احمليط(و األساسي،
وسجل مدى إغفال املعاجم الثالثة األوىل هلذا النوع من ). االصطالحية
  . يف املعجم الرابع بنسبة تقل قليال عن النصفوظهورهاالتعبريات، 
 اجلدة أو التغري عناصرحث حتديد  اهلدف الثالث حاول البولتحقيق  

ا تتمثل يف  :  أمناط، هيأربعةيف التعبريات االصطالحية املعاصرة، فوجد أ
ا عناصر تغري استعماهلا دالليا أو مورفولوجيا،  ا كلمات وتعبرياتتعبريات   

ا من جتمعات ًها كلمات تشكل جزءفياكتسبت معىن جمازيا، وتعبريات 
  .اًا إحيائيًبت معىن جديد، وتعبريات اكتسجديدة

   المراجعثبت
  : العربية المراجع : ًأوال

–ط احلليب  –  القلوب يف املضاف واملنسوبمثار):  عبد امللكمنصورأبو  (الثعالبي



  
  وفاء كامل فايد. د –  يف العربية املعاصرةالصطالحيةارات  بعض صور التعبي

  
٩١٥

  .١٩٠٨ القاهرة
  .١٩٨٥مكتبة األجنلو املصرية  –١ط –االصطالحي التعبري): كرمي زكي(  الدينحسام

 –١ط –ليل فيما يف كالم العرب من الدخيل الغشفاء): شهاب الدين (الخفاجي
  . ١٣٢٥ القاهرة –مطبعة اخلاجني

 اهليئة – دراسة يف منو وتطور اللغة العربية بعد اإلسالم – املولد): حلمي (خليل 
  .١٩٧٨املصرية العامة للكتاب 

القدمي منها :  الرتاكيب والعبارات االصطالحية العربية معجم): أمحد ( سعدأبو
  .١٩٨٧ بريوت – دار العلم للماليني – ١ط – واملولد
 اهليئة املصرية – الطحاوي والنجار حتقيق – الفاخر): أبو طالب املفضل ( سلمةابن

  .١٩٧٤العامة للكتاب 
  . ه ١٢٥٣ – القاهرة – مطبعة بوالق –الكليات ): احلسيينالبقاءأبو ( الكفوي
جمي، البشري بن سالمة، شحادة أديب الل - معجم اللغة العربية: احمليط ):أديب( اللجمي

  .١٩٩٤باريس  – دار احمليط – ٢ط  –، عبد اللطيف عبيد، نبيلة الرزازاخلوري
  : العربية اللغة مجمع
 – الكيالين مطبعة –) جمموعة القرارات العلمية: ( ثالثني عامايف جممع اللغة العربية  ـ
   .١٩٧١ القاهرة – ٢ط 
  .١٩٥١ القاهرة – األمرييةطبعة  امل– ٦ ج -  جملة جممع فؤاد األول ـ
  .١٩٧٠ القاهرة -  مطبعة الكيالين– العاشرة الدورة حماضر جلسات ـ
  .١٩٧٢ القاهرة – ٢ ط – الوسيط املعجم ـ
  .١٩٨٥ القاهرة – ٣ ط  – الوسيط املعجم ـ

  : للتربية والثقافة والعلوم العربية المنظمة
  .١٩٨٨ – الروس– العرباللغوينيمجاعة من كبار – العريب األساسياملعجم  

  :المراجع األجنبية  : ثانيا
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٩١٥  

  المعجم الفقهي اللغوي  
  )١(ً نموذجا)المصباح( و)المغرب(

  عبد اإلله نبهان. د
   

ً يف املعجم العريب منذ بدايته اجتاها موسوعيا وذلك من التأليف اجته ً
 ومن حيث استيفاء القول واستقصاؤه ، املستعملةاملوادحيث استيعاب مجيع 

 ،ادة على املعجم السابق حياول الزيالالحقيف املادة الواحدة، وكان املعجم 
ً تاما ويضيف ما يستطيع ًاستيفاءمبعىن أنه كان يستوعب ويستويف ما سبقه 

 مل تكن ٍ ومساعات،لسابقهإضافته مما توافر لديه من مصادر مل تكن متوافرة 
 )هـ٣٧٠ت(متيسرة، وقد صرح اإلمام األزهري أبو منصور حممد بن أمحد 

ْ وإن مل يكن هذا وكتايب((:  فقال»ةغذيب الل «بذلك يف مقدمته ملعجمه
ّجامعا ملعاين التنـزيل وألفاظ الس ً فإنه حيوز مجال من ،ّنن كلهاً ً ونكتا من فوائدهاّ

ّغريبها ومعانيها غري خارج فيها عن مذاهب املفسرين ومسالك   املأمونني األئمةٍ
))االستقامة ووالدينمن أهل العلم وأعالم اللغويني واملعروفني باملعرفة الثابتة 

)٢( .
 بني يدي األزهري عدد من املصادر ليس باليسري ككتب معاين القرآن وكان

ًممامل يكن متوافرا ملؤلف كتاب ، والعلل والقراءات والتفسري والنحووكتب اللغة 
» ةذيب اللغ «ّلذلك كله جاء كتاب.  )هـ١٧٠ت (أمحدالعني اخلليل بن 

ٍ استقصاء، ولو أننا نظرنا يف مادة ما ّشدوأًأضخم من كتاب العني وأكثر مشوال 
ً

 مبا يقابلها يف ّوقارناها ))كنع(( مادةٍعلى حنو اعتباطي يف كتاب العني ولتكن 
 بينما ،صفحةالتهذيب لوجدنا أن هذه املادة وردت يف كتاب العني يف نصف 
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ّإن مثل هذا االجتاه إىل .. وردت يف التهذيب يف صفحتني ونصف الصفحة
 وعلى مئات ،ً جعل املعجم ضخما يشتمل على املهمل واملستعملاالستقصاء

 اآليات واألحاديث وكالم العرب شعرهم ونثرهم وأمثاهلم منالشواهد اللغوية 
م املروية ً ما أمرا حيتاج إىل ً يف البحث عن معىناستخدامه وأضحى ،ّوكلما

عجم لذلك كان ظهور م.. استخدامهجهد ناهيك عن طريقة ترتيبه وكيفية 
 )هـ٣٩٨ حنو  ت( للجوهري إمساعيل بن محاد »صحاح اللغة وتاج العربية«

 املعجمّاستجابة حلاجة ملحة، لقد كان مجهور املتعلمني حباجة إىل مثل هذا 
جممل «ً وبإجيازه اجلميل، ويف أيامه أيضا ظهر معجم ،برتتيبه السهل الرائع

فف من الشواهد  الذي خت)هـ٣٩٥ت ( البن فارس أمحد بن فارس »اللغة
ّإن النـزعة : ونستطيع القول باطمئنان.  وسعه اإلجيازمابقدر اإلمكان وأوجز 

 قابلتها نزعة إىل االختصار واإلجياز واالقتصار العريبإىل املوسوعية يف املعجم 
 وجتاوز الغريب املهمل ، الشواهدمن والتخفف ،على معاين املفردات

ّ منوه كانت العلوم يتابع املعجم العريب ويف الزمن الذي كان فيه.. ّواحلوشي
ا وختتص لغتها   خاصة، بأساليبّالعربية اإلسالمية تنمو وتتكون مصطلحا

وتكتسب بعض األلفاظ فيها دالالت سياقية مل تكن هلا يف االستعمال 
 ،ح لعلم األصول لغته وهكذا أصب..  الشائع املعروف يف املعجماتاللغوي

وكان علم الفقه من ..  وللطب لغته،علم النحو لغته و ل،لغتهولعلم الكالم 
 باألحكام العلم هو(( الفقه بالتعريف وعلمالعلوم اليت تنامت واتسعت، 

 ّمتكلمّالشرعية الثابتة ألفعال املكلفني خاصة حىت ال يطلق اسم الفقيه على 
ّوفلسفي وحنوي وحمدث ومفسر ّ ّ ّ((

ه مما  مذاهبُدُّ أسهم يف منو الفقه تعدومما ،)٣(
 موجز وآخر مبسوط مث وشرحاستلزم تعدد املؤلفات فيه، فهناك كتاب أصل 
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 كلمة أو لكلنشأت املتون بلغتها املوجزة الدقيقة اليت حسب فيها حساب 
ويف هذه الكتب ... ّمث شرحت وحشيت وكتب التقرير على احلاشية.. أداة

 ُ كلمات بدالالت جديدة خلعت عليها ضمن السياق، كمااستخدمت
ّوأحس .. ّ الشرح والتفسري ليتضح معناهابعضاستخدمت كلمات حتتاج إىل 

ّ باحلاجة املاسة إىل كتاب اللغوينياللغويون من الفقهاء أو بعض الفقهاء من 
 إليه القارئ يف حيتاجُخاص أو معجم خاص بلغة الفقه، يقتصر فيه على ما 

ًكتاب فقهي معني أو مذهب فقهي حمدد، وانطالقا من ه ّ  اإلحساسذا ّّ
 ألن ،ُنشأت فكرة املعجم اخلاص الذي ال يعىن بالشمول وال االستقصاء

 على تفسري املفردات املستخرجة من كتاب واحد أو من كتب ّمنصبةعنايته 
 باملعىن الذي وردت عليه يف سياقها من غري تفسريها على أن يكون ،حمددة

َ أول من حنا هذكانورمبا . اتساع إىل دالالت أخرى ا املنحى اإلمام أبو منصور ّ
 »ّتفسري ألفاظ خمتصر املزين« يف ًكتاباّ الذي صنف )هـ٣٧٠ ت(األزهري 

ْالقفطي وذكره )هـ٢٦٤ ت( )٤(إمساعيل بن حيىي ت ( علي بن يوسف ِ
))الفقهية األلفاظ(( باسم كتاب )هـ٦٤٦

ُّ السبكي عبد الوهاب بن والتاج ،)٥(
ّظ املزينتفسري ألفا« باسم كتاب )هـ٧٧١ت(علي 

كان أمحد ِّلَ خوابن ،»)٦(
تصنيف يف غريب األلفاظ اليت استعملها « باسم )هـ٦٨١ت(بن حممد 

وهو عمدة الفقهاء يف تفسري ما يشكل ((: كانِّلَ قال ابن خ،»)٧(الفقهاء
))ّ املتعلقة بالفقه، والكتاب مرتب على أبواب الفقهاللغةعليهم من 

وهو . )٨(
ًنا وال نعلم له طبعة يف مكان ما لنبسط القول ن أيدي  ليس بيحالعلى كل 

 .)٩(فيه
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ا،  ويبدو أن الكتب الت ي اجتهت هذا االجتاه مل تكن موازية لكتب الفقه يف كثر
ّ للمطرزي »املغرب يف ترتيب املعرب«بل إنه مل يشتهر منها عند املتأخرين إال كتابان مها 

 »ملنري يف غريب الشرح الكبرياملصباح ا« و)هـ٦١٠ت ()١٠(أيب الفتح ناصر الدين
  .)هـ٧٧٠:ت حنو ()١١(للفيومي أمحد بن حممد بن علي املقري

  :المغرب في ترتيب المعرب
ّكتاب املغرب خاص بكتب الفقه احلنفي، وهو معجم لغوي فقهي، وذكر  ّ ّ

ّاملطرزي أن كتابه هذا إمنا هو اختصار لكتاب كبري ومسه بـ  مث اختصره » ُْاملعرب«ّ
» ْاملعرب«ُر يف كتب مل يكن قد نظر فيها من قبل، عند تأليفه بعد أن نظ

وقد اندرج يف أثناء ذلك ما ((: وأضاف إىل ذلك إضافات مما سئل عنه، قال
الس املختلفة علي، مث فرقت ما  ّسألين عنه بعض املختلفة إيل، وما ألقي يف ا ّ ّ

ّاجتمع لدي وارتفع إيل من تلك الكلمات املشكلة والرتكيبا ت املعضلة على ّ
ِ خالعا عنها ربقة اإلشكال، حىت انضوى كل إىل مأرزه، وأشكال،أخوات هلا  َِ ٌّ ْ ً

ُواستقر يف مركزه، ناهجا فيه طريقا ال يضل سالكه، وال جتهل عليه مسالكه، بل  ّ ً ً ّ
))ًيهجم بالطالب على الطلب عفوا من غري ما تعب

)١٢(.  
روف اهلجاء مع ورتب املطرزي كتابه على أوائل األصول حسب ح

، وسنذكر )١٣(مراعاة الثواين والثوالث حسب خطة بسط القول فيها يف مقدمته
املصادر اليت وقعنا على ذكرها يف املغرب، وهي املصادر اليت استخرج منها 

  :ّاملطرزي الكلمات اليت فسرها يف معجمه
 اجلامع الصغري حملمد -. )١٥( أساس البالغة- . )١٤( أجناس الناطفي-

 اجلامع الكبري حملمد بن احلسن -. )هـ١٨٩ت ()١٦( احلسن الشيباينابن
. الرشيد إىل هارون )١٩( رسالة أيب يوسف-. )١٨( مجع التفاريق-.)١٧(الشيباين
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ّ كتاب السري- . )٢٠( الزيادات- 
 شرح -. )٢٢( شرح خواهر زادة- . )٢١(

 - )٢٧(خمتصر الكرخي-)٢٦( الفائق-)٢٥( الشروط-)٢٤( الشروط-)٢٣(الكايف
ُ معرفة الصحابة للدغويل-)٢٨(معجم الطرباين معرفة الصحابة البن -)٢٩(َّ

ْمنده َْ
  .)٣١( املنتقى-)٣٠(

ّوضع املطرزي بني يديه طائفة من كتب الفقه احلنفي، ومنها من 
 الذي مجع أهم مسائل الفقه، »اجلامع الكبري«األمهات والسيما كتاب 

فكان يستخرج .. احلرب وقوانينهااجلامع ألحكام  »املغازي«ّوكتاب السري 
ّاللفظ الذي يريد تفسريه ويرده إىل أصله وقد يورده ضمن العبارة اليت ورد فيها، 
ّمث يقوم بتفسريه تفسريا لغويا موجزا، مث يفسره كما ورد يف سياقه ويشري إىل ما  ً ً ً
يتعلق به من تصحيف أو حتريف، ويذكر استخدامه يف احلديث النبوي أو يف 

ّ وسنعرض أمثلة وافية تبني منهجه وتكشف طريقته يف تعامله مع اللغة غريه،
ٍاليت اختارها حسب طريقة انتقائية نسبية، فاملطرزي مل يذكر كل لفظ ورد يف 

ّ ّ
ا حتتاج إىل تفسري،  مصادره الفقهية، وإمنا كان خيتار منها األلفاظ اليت يرى أ

املعجمات ستعملة واملذكورة يف ًفكان من الطبيعي أن يهمل كثريا من املواد امل
ّاألخرى، ألن االستيعاب واالستقصاء ليسا من شروطه ال يف مجع املواد وال يف 
ًاملادة الواحدة اليت يذكرها، فقد يقتصر فيها على معىن حمدد ويرتك سائر املعاين، 

ّ مثال مل يذكر اإلبل وإمنا اقتصر على القول بأن أبلة البصرة))أبل((ففي مادة  ّ ً 
ا، وهي فيما يقال إحدى جنان األرض، أما يف مادة   فقد ذكر ))أبد((موضع 

ًاملعىن اللغوي أوال واحتج له بشعر قدمي وحديث نبوي، مث أورد قوال حملمد بن  ًّ ٍ

ّ من كتاب السري وفسره كما ورد يف سياقه، قال)هـ١٨٩ت(احلسن الشيباين  ِّ: 
  : خليفةقال خلف بن. الدهر الطويل: األبد: ))أبد((
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ُأفناهم حدثان الدهر واألبد   ًال يبعد اهللا إخوانا لنا سلفوا ُ 
  :وقال النابغة

َّيا دار مية بالعلياء فالسند  ِأقوت وطال عليها سالف األبد   ّ

ّ يعين صوم الدهر، وهو أال ))ْال صام من صام األبد((: قال عليه السالم
ان هذا يف آباد الدهر أي فيما ك: وقوهلم. ّيفطر إال يف األيام املنهي عنها

ُقد دعوا يف آباد الدهر، وروي يف : ّتقادم منه وتطاول، ومنه قوله يف السري
  .فتحريف: وأما آبادي. بادئ الدهر أي يف أوله

ومثل هذا النص، على التحريف يف مواضع والتصحيف يف مواضع، 
لة أخرى، كان من الظواهر البارزة يف هذا املعجم، وميكن أن نضرب له أمث

  :))أحن((فمن ذلك قوله يف مادة 

ٌإحن((احلقد، واجلمع : اإلحنة ُ واحلنة لغة ضعيفة، ومنه لفظ الرواية ))َ ال ((ِ
ٍجتوز شهادة ذي حنة وأورد يف . فتصحيف باجليم والنون املشددة ))ّجنة((ّ وأما ))َِ

ْإذا وضع أحدكم بني يديه مثل مؤخرة الرح((:  احلديث))أخر((مادة  ّ
ِ ْ ُ ّل فليصل ُ

ّوال يبال من مر وراء ذلك قال ْ َ   .خطأوتشديد اخلاء : ِ

ّكما أشار يف املادة نفسها إىل ما ورد يف حديث ماعز األسلمي ويف 
ّاألخر، بكسر اخلاء، هو املؤخر املطرود فقال: ّخمتصر الكرخي وهو مقصور : ِ
  .حتريف) األخري(واملد خطأ و

ًحلف ال يدخل دارا فدخل ((: ّ يذكر لفظ الكرخي))برح((ويف مادة 
ّمراحا وهو موضع إراحة اإلبل، وكأنه (( ويف القدوري ))ًبراحا ال بناء فيه ُ

  . واألول أوجه))ًخرابا((ّولفظ السرخسي .. تصحيف
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ًوكان املطرزي حريصا على ذكر التصحيف يف األعالم أيضا، ففي مادة  ً
  .ديار تصحيف:  ويقول))ِبئار بين شرحبيل(( يذكر ))بأر((

َأنه أقطع أبيض بن محال ملح ...  ذكر احلديث))أرب((ويف مادة  ّ
  .ومحاد تصحيف. ّوابن محال صحايب معروف: قال. مأرب

ا وردت يف ))غمد((ويف مادة  شرح (( ذكر حديث الغامدية وذكر أ
  .إنه تصحيف: فقال. العامرية بالعني املهملة: ))اإلرشاد

ريف عناية بالغة، وكأنه بذلك ّلقد أوىل املطرزي ظاهرة التصحيف والتح
ّيصحح ويقوم ما تسرب إىل الكتب الفقهية اليت اعتمدها من آفات  ِّ َ

ًالتصحيف ليكون معجمه مفسرا أللفاظها، مصححا ألغالطها ً ّ.  
ويكثر املطرزي من إيراد األحاديث النبوية، وميكن الوقوع على ذلك يف املغرب 

حديث السؤال عن صوم الدهر وجواب  يذكر ))دهر((ّمن غري ما تتبع، ففي مادة 
ًويفسر احلديث نقال عن اخلطايب. ))ال صام وال أفطر((: الرسول  ّ.  

 وهو أن ))ّى أن يدبج الرجل يف ركوعه((:  يورد احلديث))دبج((ويف 
  .يطأطئ رأسه حىت يكون أخفض من ظهره

ُوشر السري احلقحقة((:  أورد احلديث))حقق((ويف   وهي أرفع السري ))ّ
  .وأتعبه للظهر
  .))إياكم واإلقراد(( أورد احلديث ))قرد((ويف 
  .))ْجر ى عن امل(( أورد ))جمر((ويف 
  .))دع ما يريبك إىل ما ال يريبك((:  أورد احلديث))ريب((ويف 
  .))لعن اهللا الراشي واملرتشي(( أورد احلديث ))ريش((ويف 
  .))م فلينظر امرؤ ما يقولإن اهللا وراء لسان كل مسل(( ذكر احلديث ))ورأ((ويف 
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  .))إنا معاشر األنبياء ال نورث((:  أورد احلديث))ورث((ويف 
م سنة أهل الكتاب((: أورد احلديث يف جموس هجر))سنن((ويف  ّسنوا  ّ((.  

ّوكان للمطرزي عناية باملعرب فهو ينص عليه وقد يذكر يف مواضع 
ّبوخ، وهو معرب، واألزج فاآلجر هو الطني املط.. أصل اللفظ يف لغته األصلية

ْسغ(و) أوستان: (ًبيت يبىن طوال يقال له بالفارسية واأليل بضم ). ْكمرا(و) َ
كوزن، : َّالذكر من األوعال، ويقال هلا بالفارسية: اهلمزة وكسرها وتشديد الياء

 يذكر ))صنج((ويف مادة . واجلمع أيايل، ومسجد إيليا هو املسجد األقصى
ًّصنج ما يتخذ من صفر مدورا، ويقال ملا جيعل يف إطار ٍعدة معان منها أن ال ٍ ْ ُ ّ ّ

ًالدف من اهلنات املدورة صنوج أيضا وهذا مما تعرفه العرب، وأما الصنج ذو  ّ ّ
  .ّاألوتار فمختص به العجم، وكالمها معرب

ٍمن االستشهاد بالشعر القدمي غالبا واالستئناس بشيء من ) املغرب(وال خيلو 
ً

ًرا، لكنه مل يكن حريصا على الشعر حرصه على احلديث وكالم َالشعر احملدث ناد ً
  .ّ تلو الصفحات من غري أن مير بنا بيت شعرالصفحات الفقهاء، وإننا لنقرأ

ّنعود إىل خصوصية هذا املعجم وكونه مجع مادته من كتب الفقه احلنفي  ّ
ّليفسر الكلمات املشكلة والرتكيبات املعضلة فيها، وال ريب أن مثل هذ ا التفسري ّ

ًالداللة اللغوية أوال مث الداللة السياقية يف كتب الفقه ثانيا، : سينصب على داللتني ً
ّوهو اهلدف الرئيسي للمطرزي، وسنختار مادة منوذجية تربز تعامل املطرزي مع 

  :))سكك((األلفاظ اليت جنح إىل اختيارها وتفسريها، ولنأخذ مادة 

َُصغر: َالسكك:  املعىن اللغوي-١
ّ األذن ورجل أسك، وعنـز سكاءِ ٌ َْ.  
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. وهي عند الفقهاء اليت ال أذن هلا إال الصماخ:  الداللة السياقية-٢
ْسألت أبا يوسف عن السكاء واليت ال قرن هلا فقال: وعن هشام جتزئ وإن : ّ

ا ال جتزئ   .كانت صغرية األذن، فإن مل يكن هلا أذن فإ
هي : ًأذن هلا خلقة ومن قالّفأما السكاء فهي اليت ال : ولفظ القدوري

  .اليت ال قرن هلا فقد أخطأ

ًالسكة هي الزقاق الواسع، وهي أيضا دار الربيد، :  دالالت أخرى-٣ ُ
ّ، هم البـرد املرتبون )٣٢(يف كتاب عمر بن عبد العزيز) أصحاب السكك(و ُُ

َليـرسلوا يف املهمات ْ ُ...  

ّنالحظ أن املطرزي أورد الداللة اللغوية على حنو م وجز، مث اسرتسل يف ذكر ّ
الدالالت السياقية للكلمة كما وردت يف كتب فقهاء احلنفية، وانتقل بعد ذلك إىل 

ا الرمسية   .داللة اصطالحية برزت بعد ظهور الدولة العربية مبؤسسا

  : كما أوردها قال))نتج((ًولنأخذ أيضا مادة 

ُّليث، مث مسي عن ال. اسم جيمع وضع الغنم والبهائم كلها: ِّالنتاج: نتج
 يعين نتاج ))َْال جيوز بيع احلمل وال النتاج((: به املنتوج، ومنه ما يف املختصر

ُاحلمل، وهو حبل احلبلة يف احلديث املشهور ََ.  

ْومن قال: [تعليق للمطرزي املراد باحلمل ما يف بطون النساء، وبالنتاج ما : َ
ْعن بيع احلمل((: يف بطون البهائم، فبعيد، ومن روى   ]. فضعيف)) قبل النتاجَ

ّوقد نـتج الناقة ينتجها نتجا إذا ويل نتاجها حىت وضعت، فهو ناتج،  َ ً ُْ ِ َ ََ
ًوهو للبهائم كالقابلة للنساء، واألصل نتجها ولدا، معدى إىل مفعولني وعليه  َ

  :ُبيت احلماسة
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ًْهم نتجوك حتت الليل سقبا َ ِخبيث الريح من مخر وماء   ُ ٍ 
ًنتجت ولدا(( األول قيل ُفإذا بين للمفعول ُإذا وضعته: ))ُ وعليه حديث . ْ

ًكنا إذا نتجت فرس أحدنا فـلوا أي مهرا، ذحبناه وقلنا((: احلارث ُُ َُ ْ ُ ُاألمر قريب، : ّ
ًال تفعلوا، فإن يف األمر تراخيا: فقال فبلغ ذلك عمر  .  يعين أمر الساعة))ّ
ْوالرتاخي البـعد ُ.  
ُنتج الولد، وعليه قول أيب الطيب املتنيب:  للمفعول الثاين قيلبينمث إذا  َ ُ:  

ا   ً قياما حتتهمنتجتّفكأمنا  م ولدوا على صهوا ُوكأ ّ 
ا نتجت عنده((: ومنه قول الفقهاء ُولو أقام البينة يف دابة أ ّ  أي ولدت ))ّ

  .ُووضعت
  .)٣٣(وهذا التقرير ال يعرفه إال هذا الكتاب: قال املطرزي

ْ عىن بالناتج من ))ّالناتج أوىل من العارف((: حُومن الناتج قول شري َ
ْنتجت عنده أو نتجها هو، وبالعارف ًاخلارج الذي يدعي ملكا مطلقا دون : ُ ً ْ ِ ّ

ّوإمنا مسي عارفا ألنه قد كان فقده فلما وجده عرفه. النتاج ً ّ.  
ِوفرس نـتوج ومنتج ٌ َُ . دنا نتاجها وعظم بطنها، وكذا كل ذات حافر: ٌ

ْوقد أنتجت إذ ًاستعار دابة نتوجا فأزلقت من غري أن ((ا صارت كذلك، ومنه ْ ّ
  .))َُقـرب: َيعنف عليها، من باب

ّوهذه املادة تعد منوذجية يف اتساعها، ولداللتها على تعامل املطرزي مع 
ًاللغة، فقد أورد املعىن اللغوي أوال نقال عن الليث ، مث انتقل إىل خمتصر )٣٤(ً

ّقية فيه، مث رد على أولئك املولعني بذكر الفروق الكرخي ليبني الداللة السيا
ًاللغوية، مث اتسع يف إيراد كالم الفقهاء مستطردا إىل ذكر شيء من الرتاكيب 

وهذا التقرير ال يعرفه إال هذا الكتاب، كأنه : ّالنحوية، ومما يلفت النظر قوله
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دة ّينبه إىل اجتهاده يف تفسري بعض املفردات، وقد فعل مثل ذلك يف ما
ّيتفعل من أثاث البيت: ))ما يتأثث به((ْ فقد أورد قول الكرخي ))أثث(( ُ ..

  ..وهذا مما مل أجده: وعقب على ذلك بقوله

وكان شديد العناية بتفسري مفردات كالم اإلمام حممد بن احلسن 
 فهو يورد أقواله من كتبه املختلفة، ويقدم هلا التفسري )هـ١٨٩ت (الشيباين 

ّديد االحرتام والتوقري له، فال خيطئه وال يتجرأ عليه ففي مادة املناسب، وكان ش
ْوأما ما ذكره حممد رمحه اهللا أن بسر السكر والبسر األمحر :  يقول))بسر(( ْ ُ ّ

ًفاكهة، فكأنه عىن باألمحر الذي أزهى وملا يـرطب، أو أراد ضربا آخر ُِ ْ ّ
فهو . 

 ختطئته كما هو شأنه يف مواد يرتك أمر املعىن املراد إلرادة اإلمام ومل يهجم على
.  إذا مالت))ركعت النخلة(( أورد عبارة ))ركع((ويف مادة ... عديدة مع غريه

  .ًمل أجده وإن كان يصح لغة: فقال

 كان )هـ٥٣٨ت(وعلى طريقة شيخه اإلمام الزخمشري حممود بن عمر 
ازي يف املواضع اليت تتطلب ذلك، فقد ذكر كلمة  ّينص على االستعمال ا

ُاملوضع الذي يداس فيه الطعام، مث أوردها ضمن :  وذكر أن معناها))البيدر((
ولو شرطا احلصاد والدياسة والتذرية ورفع البيدر على املزارع مل ((قول الكرخي 

ُ َْ ّ
:  يقول))علق((ويف . ًأراد بالبيدر ما فيه من الطعام والتنب جمازا:  قال))جيز

ًعلقت املرأة إذا حبلت علوقا، و ُ ْ ُالغراس تبدل بالعلوق((: قولهُ ُ َّ َ  جماز منه، واملعىن ))ِ
ًأن ما يغرس يصري متبدال ألنه ينمو ويسمو إذا علق باألرض ّّ  ))شرم((ويف . ُ

ً نقال عن الصاغاين على أن الناقة الشرماء واألتان الشرماء هي ))ّالشرماء((يذكر 
  .ًفإن صح كان جمازا: فقال. ُُاملشقوقة القبل
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ّملطرزي الفرصة لبث مواد معرفية ال صلة هلا باملعجم من ّوال يفوت ا ّ
ذه املادة اللغوية  حيث اللغة، فقد كان يذكر بعض األعالم ممن تتصل أمساؤهم 

م، ففي مادة   يقول وكتاب األم أحسن ))أمم((ّأو تلك، أو يذكر ما يتصل 
 أبو وإليها ينسب: الصيمرة ويقول:  يذكر))صمر((ويف . ّتصانيف الشافعي

ّالقاسم عبد الواحد بن احلسني الصيمري صاحب التصانيف من فقهاء 
خراسان، سكن البصرة، وكذا الشيخ أبو عبد اهللا احلسني بن علي الصيمري 

 يذكر ابن أم عبد وهو عبد اهللا بن ))عبد((ّمصنف مناقب أيب حنيفة، ويف مادة 
ُ يذكر موالة أيب بكر أم عبيس))عبس((مسعود، ويف مادة   يذكر ))عثم((، ويف َّ
ّ ذكر عدة ))عيش(( يذكر علي بن خشرم، ويف ))خشرم((ويف . ُعثمان بن حنيف

ّفعال منه، وبه كين أبو عياش الزرقي، خمتلف يف امسه : ّوعياش: أمساء مث قال ّْ ّ ّ ّ
ّونسبه، واألكثر أنه زيد بن الصامت، صحايب، يروي حديث صالة اخلوف يف 

ال أقبل حديث زيد أيب عياش يعين : حنيفة رمحه اهللاذات الرقاع، وفيه يقول أبو 
ُومسي به والد القاسم بن عياش وعياش بن خليس .. حديث بيع الرطب بالتمر ّ ّ ّ

َْومها يف السري، وعباس بن احللبس تصحيف َ ِّ.  

ًإن ما تقدم كان تعريفا عاما وتعليقات عامة على هذا املعجم املفعم  ً ّ
نحوية وغريها مع وضوح تام وإجياز مجيل، بالفوائد اللغوية والفقهية وال

  .وسنجمل القول يف قيمته بعد االنتهاء من القول يف املصباح املنري

  :المصباح المنير
املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري للرافعي، من تأليف أمحد بن حممد 

ّ وهو معجم لغوي فقهي، تلقف صاحبه )هـ٧٧٠ت (بن علي املقري الفيومي 
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 لإلمام الرافعي عبد الكرمي بن )٣٥(عجمه من كتاب الشرح الكبريمفردات م
ّ وهو من كتب فقه الشافعية املعتمدة، وصرح الفيومي أنه، )هـ ٦٢٣ت (حممد 

ٍبعد أن مجع مادته ورتبها على ترتيب كان ارتآه، جنح إىل الرتتيب السهل 

  :امليسر الذي وصل إلينا معجمه عليه قال
 يف غريب شرح الوجيز لإلمام الرافعي وأوسعت ًفإين كنت مجعت كتابا((

فيه تصاريف الكلمة، وأضفت إليه زيادات من لغة غريه، ومن األلفاظ 
املشتبهات واملتماثالت، ومن إعراب الشواهد وبيان معانيها وغري ذلك مما 
ّتدعو إليه حاجة األديب املاهر، وقسمت كل حرف منه باعتبار اللفظ إىل 

ِّأمساء متنوعة ىل مكسور األول ومضموم األول ومفتوح األول، وإىل أفعال إ: ٍ
ا، فحاز من الضبط األصل الويف، وحل من اإلجياز الفرع العلي،  ّحبسب أوزا ّ ّ
ّغري أنه افرتقت باملادة الواحدة أبوابه، فوعرت على السالك شعابه، وامتدت  ِ

ّ، فجر إىل ًبني يدي الشادي رحابه، فكان جديرا بأن تنبهر دون غايته ركابه
ملل ينطوي على خلل، فأحببت اختصاره على املنهج املعروف والسبيل 
ّاملألوف، ليسهل تناوله بضم منتشره، ويقصر تطاوله بنظم منتثره، وقيدت ما 

 وأكمل الفيومي على هذا النمط ))إخل...حيتاج إىل تقييده بألفاظ مشهورة البناء
لفاظ حبسب أوائل أصوهلا مع شرح خطته يف ترتيب معجمه الذي رتبت فيه األ

أساس «: مراعاة الثواين والثوالث، كما فعل اإلمام الزخمشري يف معجمه
  .»البالغة

مل يذكر الفيومي مصادره اللغوية لكنه كان ينثو أمساء اللغويني الذين 
ّينقل عن كتبهم يف ثنايا مواده، كما أنه مل يكثر من إيراد عبارات شرح الرافعي 

ّفقهاء مما كان ظاهرة بارزة لدى املطرزي، وكان يكتفي بتفسري وال عبارات ال
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اللفظ كما ورد يف سياقه يف شرح الرافعي مع بعض زيادات يف مواضع، وكان 
تفسريه لأللفاظ شديد اإلجياز يف مواضع، وقد يستطرد يف مواضع، إال أن 
ري ّاإلجياز عليه أغلب، وال خيلو معجمه من فوائد حنوية وصرفية، ومن تفس

ًوهذا كله ال خيرجه عن كونه معجما .. بعض كلمات اآلي أو األحاديث ّ
ّخاصا بكتاب فقهي معني، مع أن أكثر الناس يف أيامنا إىل عهد قريب كانوا  ًّ ّ
ًيستخدمونه على أنه معجم لغوي من غري أن يكرتثوا خبصوصيته، وذلك نظرا 

ّ إن املرتضى الزبيدي إلجيازه وسهولة ترتيبه وملا اشتمل عليه من الفوائد حىت
ّ ذكره ضمن املصادر اليت اعتمدها يف معجمه املوسوعي )هـ١٢٠٥ت(

  .الضخم
وسنعرض لعدد من الظواهر اليت تربز يف هذا املعجم وسنختار مادة أو 

  :))بلغ((أكثر تربز لنا ظاهرة نقله عن اللغويني وعن الفقهاء، قال يف مادة 
ًبلغ الصيب بلوغا من باب قعد   .بلغ احللم: واألصل. لم وأدركاحت: ّ

ً بلغ بالغا فهو بالغ واجلارية بالغ أصال )هـ٥١٤ت(وقال ابن القطاع  ً
  .بغري هاء

جارية بالغ فاستغنوا بذكر : قالوا: )هـ٣٢٨ت(قال ابن األنباري 
  .املوصوف وبتأنيثه عن تأنيث صفته كما يقال امرأة حائض

جارية :  يقول)ـه٢٠٤ت (وكان الشافعي : )هـ٣٧٠ت (قال األزهري 
وهذا التعليل والتمثيل يفهم . ٌامرأة عاشق: وقال. ُبالغ، ومسعت العرب تقوله

ّْأنه لو مل يذكر املوصوف وجب التأنيث دفعا للبس حنو مررت ببالغة ورمبا : ً
  .ّأنث مع ذكر املوصوف ألنه األصل
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وبلغ . ًبلغ بالغا فهو بالغ واجلارية بالغة: )هـ٣٦٧ت (قال ابن القوطية 
ًالكتاب بالغا وبلوغا وصل ً.  

  .أدركت ونضجت: وبلغت الثمار
ًلزمه ذلك بالغا ما بلغ، منصوب على احلال أي مرتقيا إىل : وقوهلم ً

اياته من قوهلم   .بلغت املنـزل إذا وصلته: أعلى 
ّفإذا بـلغن أجلهنوقوله تعاىل  َ ََ َ ْ َ] أي فإذا شارفن ] ٢/٢٣٤: البقرة

ّفبلغن أجلهن فال تعضلوهنضع انقضاء العدة، ويف مو ُُّ َ ْ] ٢٣٢/ ٢: البقرة[ 
  .ّأي انقضى أجلهن

  .بذلت اجلهد يف تتبعه: وبالغت يف كذا
ّتبلغ به إذا اكتفى به : يقال. ما يتبلغ به من العيش وال يفضل: والبلغة

ٌوجتزأ، ويف هذا بالغ وبلغة وتبلغ أي كفاية ّ.  
َوبـلغ بالضم بالغة فهو . وصلهأ: ّوأبلغه السالم وبلغه باأللف والتشديد َُ

َبليغ إذا كان فصيحا طلق اللسان ْ ً.  
ًنالحظ أن الفيومي ذكر الداللة اللغوية األصلية أوال، مث أورد آراء 
ًاللغويني من حيث جواز تأنيث اللفظ أو تذكريه، وذكر نقوال عن ابن األنباري 

ّري، وفسر الكلمة ونقل عن الشافعي برواية األزه.. وابن القطاع وابن القوطية
  .املذكورة يف سياقها يف آيتني مع عنايته بتقييد ضبط الكلمة

  : وجدنا أنه))شعر((فإذا ما رددنا النظر يف مادة 
ا-   . يضبط الكلمة ويذكر وز
  . وينقل عن العباب وعن األزهري-
  . ويورد املعاين الدينية للشعائر واملشعر احلرام-



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٩٣٠   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  . وتأنيثه وينقل عن الزجاج تذكري الشعري-
ّ ويعرف الشعر وينـزه القرآن والسنة عنه- ْ ِّ ّ.  
  .ً ويعلل مجع شاعر على شعراء نقال عن ابن خالويه-
  .))ليت شعري(( ويورد معىن تركيب -
  .َأشعرت البدنة:  ويفسر قوهلم-

ًواتسع أيضا يف مادة    :))شعب((ّ
  .ِّ ذكر الشعب مبعىن الطريق يف اجلبل وذكر مجعه-
  .ّعب مبعىن احلي العظيمَّ وذكر الش-
  .ً أثار مسألة التضاد يف اللغة وذكر تعليقا للخليل-
ًنقال عن السهيلي وعن ) شداد بن األسود(َ ذكر ابن شعوب -

  .احلميدي أنه شداد بن جعفر
  .ّ فسر معىن الشعوبية-
  . ذكر تسلسل الكلمات اليت تدل على معىن اجلماعات يف العربية-
  .فارايب ونقل عن ابن فارس وال-
ّ وفسره بأنه على التشبيه بأغصان ))ُّالشعب األربع(( وذكر حديث -

  .الشجرة، وذكر أنه كناية
هذه املواد اليت أشرنا إليها كانت من املواد اليت أسهب فيها صاحب 
املصباح، لكنه كان يف كثري من املواد مييل إىل االقتضاب، حىت إن بعض املواد 

ًحدا، فمثال يذكر يف مادة ًال يتجاوز تفسريها سطرا وا ُ أنه الذي خيبز ))ّالتنور((ً
ليس بعريب، واجلمع : وقال أبو حامت.فيه، وافقت فيه لغة العرب لغة العجم

  .تنانري
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احلوت العظيم من السمك وهو مذكر ويف التنـزيل :  يقول))حوت((ويف 
فالتقمه احلوت] واجلمع حيتان] ١٤٢/ ٣٧: الصافات.  

َحافة كل شيء ناحيته، واألصل حوفة مثل قصبة، :  يقول))حوف((ويف  َ
: وحافتا الوادي. ًفانقلبت الواو ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها واجلمع حافات

  .عرق أخضر حتت اللسان: واحلاف. جانباه
ًأومض الربق إمياضا ملع ملعانا خفيفا:  يقول))ومض((ويف  ً ويف لغة . ً

  .ومض من باب وعد
مواده كانت تأيت بني بني، أي يف احلد املتوسط بني ّعلى أن األكثر من 

اإلجياز واإلسهاب، وسنكتفي بعرض مادتني مما جاء على هذا النحو، ولنأخذ 
  : كما وردت قال))رحم((مادة 

ًورمحت زيدا رمحا بضم الراء . رمحنا اهللا وأنالنا رمحته اليت وسعت كل شيء ُ ً
رحيم ومجعه : احم ويف املبالغةورمحة ومرمحة إذا رققت له وحننت، والفاعل ر

ََرمحاء، ويف احلديث  يروى بالنصب على أنه ))إمنا يرحم اهللا من عباده الرمحاء((: ُ
  . مبعىن الذين))ما(( و))ّإن(( وبالرفع على أنه خرب ))يرحم((مفعول 

َّموضع تكوين الولد، وخيفف بسكون احلاء مع فتح الراء ومع : والرحم
ً ويف لغة هلم تكسر احلاء إتباعا لكسرة الراء، مث كسرها يف لغة بين كالب،

ًمسيت القرابة والوصلة من جهة الوالء رمحا، فالرحم خالف األجنيب والرحم . ّ
  .أنثى يف املعنيني، وقيل مذكر، وهو األكثر يف القرابة

 على هذا النحو من التوسط بني اإلجياز ))غرق((وقد جاءت مادة 
  :واإلسهاب قال
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ًاملاء غرقا فهو غرق من باب تعب وجاء غارق أيضا، غرق الشيء يف  ِ ً
ْالراسب يف املاء من غري موت، فإن مات : ِالغرق: وحكى يف البارع عن اخلليل ٍ

ّوجوز يف البارع الوجهني يف . ًغرقا فهو غريق مثل كرمي، هذا كالم العرب
: هاءِالقياس وعلى ما نقل عن اخلليل من الفرق بني الغرق والغريق، فقول الفق

إن أريد اإلخراج من املاء فهو ظاهر، وإن أريد خالصه ) إلنقاذ غريق(
ّوسالمته من اهلالك فهو حمال ألن امليت ال يتصور سالمته ومجع الغريق ُ :

. أغرقته وغرقته: ّقتيل وقتلى، ويعدى باهلمزة والتضعيف فيقال: َغرقى، مثل
 بالغ فيه وأطنب وأغرق الرامي يف القوس استوىف مدها، وأغرق يف الشيء

  .االستيعاب: كالمها باأللف، واالستغراق
ّومل يعن صاحب املصباح بذكر التصحيف والتحريف عناية املطرزي،  َ

ّلكنه كان ينص على الكلمات املعربة ففي مادة   ذكر أن بعضهم قال ))زنديق((ّ
ا فارسي معرب، ونقل عن ابن اجلواليقي قوله ّإ  رجل زندقي وزنديق إذا كان: ّ

ويف مادة . شديد البخل، ونقل عن البارع بأن هذا ليس من كالم العرب
وهو : قال اجلوهري وتبعه ابن اجلواليقي. ٌّحب معروف: املاش:  يقول))موش((

ّمعرب أو مولد ّ بسكون السني وبتاء مثناة))ْاملاست((ويف . ّ كلمة فارسية، اسم : ٍ
ًللنب، حليب يـغلى مث يرتك قليال، ويلقى عليه ق ْ بل أن يبـرد لنب شديد حىت ُ

  .باغرت: ّيثخن ويسمى بالرتكي
وميكن اآلن بعد عرض أهم ظواهر هذين املعجمني أن نورد بعض 

  :املالحظ
ً ظهر املعجم اخلاص يف اللغة العربية بدءا من القرن الرابع على يد أيب -

السابع منصور األزهري، مث منا هذا االجتاه ليتجلى يف ترتيبه وإجيازه يف القرنني 
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والثامن يف املغرب واملصباح، وعندما نقول املعجم اخلاص نستبعد املعجمات 
  .اخلاصة باملصطلحات

ا األساسية من كتب العلوم املؤلفة - ّ استمدت هذه املعجمات ماد
  .وليس من كالم العرب أو شعرهم، ومل تبال بالسماع

ليها يف  حافظ املعجم اخلاص على ذكر الداللة اللغوية املنصوص ع-
  .املعجم اللغوي مث ذكر معىن اللفظ يف داللته السياقية يف كتب الفقه

 وقد ذكر يف هذه املعجمات دالالت سياقية لعدد من األلفاظ مل -
  .تكن هلا يف األصل، أي يف املعجم اللغوي

ا - ا راعت جانب اإلجياز غري املخل فلم تغرق صفحا ِّ كما أ
  .بالشواهد واالستطرادات

ًد استعان صاحب تاج العروس باملصباح وعده مصدرا من  وق- ّ
  .مصادره املعتمدة

 هذه املعجمات وأمثاهلا ميكن أن تكون من النماذج احلية لالتساع يف - 
ا مما يثري  ا وفنو صناعة املعجمات اخلاصة بالكتب على اختالف موضوعا

  .ّافد ثرة غنيةألفاظ اللغة بدالالت جديدة، ويرفد املعجم العريب الكبري برو

  

*    *  *
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  التعليقات

، وطبع بعد ذلك يف حلب بتحقيق األستاذين   ه١٢٢٨ طبع املغرب يف حيدر أباد سنة - ١

أما . ، وعلى هذه الطبعة احملققة كان االعتماد١٩٧٩حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار سنة 

  . ه١٣١٥ام املصباح فله طبعات عديدة وقد اعتمدنا طبعة املطبعة العلمية مبصر ع

ذيب اللغة - ٢  ٦، ٥: ١.  

  .٤: ١ املستصفى - ٣

ّ كان زاهدا عاملا قوي  ه١٧٥ إمساعيل بن حيىي، صاحب اإلمام الشافعي ولد سنة - ٤ ً ً
عن . اجلامع الكبري واجلامع الصغري واملختصر والرتغيب يف العلم: احلجة، من كتبه

  .٣٢٧: ١األعالم 

  .١٧٥: ٤ إنباه الرواة - ٥

  .١٠٦: ٢لشافعية الكربى  طبقات ا- ٦

  .٣٣٦ – ٣٣٤: ٤:  وفيات األعيان- ٧

  .املوضع السابق:  وفيات األعيان- ٨

ذيب اللغة عدة نسخ هلذا الكتاب يف عدد من مكتبات - ٩  ذكر يف مقدمة حمقق 

  .١٣: ١ذيب اللغة . العامل

م ناصر بن عبد السيد أيب املكارم ١٢١٣ - ١١٤٤ =  ه٦١٠ -٥٣٨ّ املطرزي -١٠

أديب عامل باللغة، من فقهاء :  أبو الفتح، برهان الدين اخلوارزمي املطرزيعلي

، وتويف يف خـوارزم،  ه٦٠١ًاحلنفية، ولد يف جرجانية خوارزم ودخل بغداد حاجا سنة 

 يف ))املصباح((لـه .   قصيدة٣٠٠وملا تويف رثي بأكثر من . ًكـان رأسا يف االعـتزال

حممد الدايل .  نشر يف جامعة قطر بتحقيق د))لقناعاإلقناع ملا حوى حتت ا((النحو و

  .٣١١: ٨عن األعالم بتصرف . سالمة السويدي. ود
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أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي أبو ) م١٣٦٨ =  ه٧٧٠ت حنو ... ( الفيومي- ١١

ورحل إىل محاة » مبصر«ولد ونشأ بالفيوم و» املصباح املنري«ّالعباس، لغوي، اشتهر بكتابه 

: قال ابن حجر. وملا بىن امللك املؤيد إمساعيل جامع الدهشة قرره يف خطابته. فقطنها» سوريةب«

  .٢١٦: ١ عن األعالم )هـ٧٧٠(كأنه عاش إىل بعد 

  .٢٠:  املغرب-١٢

  .٢١، ٢٠:  املغرب-١٣

: أمحد بن حممد بن عمر أبو العباس الناطفي) م١٠٥٤ =  ه٤٤٦ت ( الناطفي -١٤

« األجناس والفروق«كتبه ّلري، نسبته إىل عمل الناطف من ّفقيه حنفي، من أهل ا

  .٢٠٧: ١ عن األعالم .»األحكام«و» الواقعات«و

  .)هـ٥٣٨ت ( أساس البالغة للزخمشري حممود بن عمر -١٥

 مسألة كما قال البزدوي، وذكر االختالف يف ١٥٣٢ اجلامع الصغري يف الفروع مشتمل على - ١٦

  .)هـ٣٧٠ت ( الرازي اجلصاص أمحد بن علي  مسألة، وقد شرحه أبو بكر١٧٠

  .١٠٥: ))اإلمام أمحد بن علي الرازي اجلصاص((: انظر كتاب

 اجلامع الكبري يف الفروع وهو جامع كبري جلالئل مسائل الفقه، وله شروح عديدة، -١٧

  .١٠٥: انظر املرجع السابق. منها شرح لإلمام اجلصاص

  .٦٠٣: ٢ مفتاح السعادة )هـ٥٨٦ت (زمي احلنفي  مجع التفاريق حملمد البقايل اخلوار- ١٨

 ت( يعقوب بن إبـراهيم صاحب اإلمـام أيب حنيفة )هـ١٨٢ت ( أبـو يوسف - ١٩

  .٢٥٢/ ٩انظر األعالم .  وتلميذه)هـ١٥٠

 وقد ٢٦٢: ٢الزيادات يف فروع احلنفية لإلمام حممد بن احلسن الشيباين، مفتاح السعادة  -٢٠

  .( ه٤٤٨ت (ي من كبار فقهاء احلنفية وامسه عبد العزيز شرحه مشس األئمة احللوائ

لد األول منه عام -٢١ ّ كتاب السري أي املغازي وهو حملمد بن احلسن الشيباين وصدر ا
صالح الدين املنجد .  عن معهد املخطوطات العربية بالقاهرة بتحقيق د١٩٥٨
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املنجد، . ث بتحقيق د صدر الثال١٩٦٠وصدر يف العام نفسه اجلزء الثاين، ويف عام 

.  صدر اجلزءان الرابع واخلامس بتحقيق عبد العزيز أمحد١٩٧٢ و١٩٧١ويف عام 

  .ولإلمام حممد كتابان يف السري مها السري الصغري والسري الكبري

حممد بن احلسني من خبارى كان شيخ املذهب احلنفي فيما وراء النهر :  خواهر زاده-٢٢

  .)هـ٤٨٣(تويف سنة 

 ٣٣٤( يف فـروع احلنفية للحاكم الشـهيد حممد بن حممد احلنفي املتوىف سنـة  الكايف-٢٣

مجع فيه كتب حممد بن احلسن املبسوط وما يف جوامعه، وهو كتاب معتمد يف نقل )هـ

ّاملذهب، وشرحه مجاعة من املشايخ منهم مشس األئمة السرخسي وهو املشهور 
  .٢ون عن كشف الظن. مببسوط السرخسي، كما شرحه غريه

 علم الشروط يبحث يف كيفية ثبت األحكام الثابتة عند القاضي يف الكتب -٢٤

) الشروط(و. والسجالت على وجه يصح االحتجاج به عند انقضاء شهود احلال

كشف الظنون . )هـ٢٦١ت (ّاملذكور هنا للخصاف أمحد بن عمر بن مهري الشيباين 

  .١٧٨/ ١ األعالم ١٠٤٦/ ٢

  .)هـ٣٢١ت (أيب جعفر أمحد بن حممد للطحاوي :  الشروط-٢٥

  .)هـ٥٣٨ت ( الفائق يف غريب احلديث للزخمشري -٢٦

ت (احلسني الكرخي  خمتصر الكرخي يف فروع احلنفية لإلمام أيب احلسني عبد اهللا بن -٢٧

 كما شرحه )هـ٤٢٨ت ( وقد شرحه اإلمام القدوري أبو احلسني أمحد بن حممد )هـ٣٤٠

  .)هـ٣٧٠ت (حلنفي اإلمام أبو بكر اجلصاص ا

 له املعجم الكبري واألوسط والصغري )هـ٣٦٠ت ( الطرباين أبو القاسم سليمان بن أمحد - ٢٨

  .١٧٣٧/ ٢كشف الظنون / يف احلديث

ُ الدغويل حممد بن عبد الرمحن أبو العباس من حفاظ احلديث - ٢٩  له معجم )هـ٣٢٥ت (َّ

  .٦٢/ ٧ األعالم –يف احلديث ورجاله 
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َ ابن مند-٣٠ ْ . )هـ٣٩٥ت (ه حممد بن إسحاق أبو عبد اهللا من كبار حفاظ احلديث َ

  .٢٥٣/ ٦األعالم 

 املنتقى يف فروع احلنفية للحاكم الشهيد أيب الفضل حممد بن حممد بن أمحد املقتول -٣١

  .١٨٥١/ ٢كشف الظنون . )هـ٣٣٤(ًشهيدا سنة 

  .)هـ٩٩(م  ويل اخلالفة بعد سليمان عا)هـ١٠١ - ٦١( عمر بن عبد العزيز - ٣٢

 كان ثقًة في  )هـ٧٨ت ( شريح بن احلارث املعروف بشريح القاضي -٣٣

  .٢٣٦/ ٣ األعالم –احلديث 

ّ الليث بن املظفر بن نصر بن سيار الذي صنف له اخلليل كتاب العني ورواه عنه-٣٤ ّ َّ .

  .٥٩انظر نور القبس 

روع، وهو عمدة  كتاب الوجيز يف الف)هـ٥٠٥ت ( صنف اإلمام أبو حامد الغزايل -٣٥

ْوقد شرحه كثريون، منهم أبو القاسم عبد الكرمي بن حممد القزويين . مذهب الشافعي َ
ً وشرحه شرحا كبريا مساه)هـ٦٢٣ت (الرافعي  فتح العزيز على كتاب الوجيز، وهو : ً

  .٢٠٠٢/ ٢كشف الظنون . الذي مل يصنف يف املذاهب مثله

  مراجع البحث

  .١٩٦٩بريوت . ٣ ط– خري الدين الزركلي.  األعالم- 

 دار القرآن –عجيل جاسم النشمي . د.  اإلمام أمحد بن علي الرازي اجلصاص- 

  .١٩٨٠ – الكويت –

 تح حممد أبو الفضل إبراهيم – ٤ج.  القفطي– إنباه الرواة على أنباه النحاة - 

  .١٩٧٣ القاهرة –دار الكتب املصرية 

 حممد زاهد الكوثري –الشيباين  بلوغ األماين يف سرية اإلمام حممد بن احلسن - 

  .١٩٦٩ محص – نشره راتب حاكمي –
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  .١٩٦٥الكويت . ّ تح عبد الستار فراج- ١ ج– تاج العروس - 

ذيب اللغة لألزهري ج-   تح عبد السالم حممد هارون، الدار القومية - ١ 

  .١٩٦٤القاهرة . للطباعة

 الكوثري، حممد زاهد.  حسن التقاضي يف سرية اإلمام أيب يوسف القاضي- 

  .١٩٦٨ محص –نشره راتب حاكمي 

ّ شرح كتاب السري الكبري حملمد بن احلسن الشيباين إمالء حممد بن أمحد - 
معهد املخطوطات العربية بالقاهرة . صالح الدين املنجد. تح د٣ - ٢ - ١السرخسي ج

  .١٩٧٢/ ١٩٧١تح عبد العزيز أمحد ٥ - ٤ وج١٩٦٠ - ١٩٥٨

  . ه١٣٢٤املطبعة احلسينية بالقاهرة . ج السبكيالتا.  طبقات الشافعية الكربى- 

. إبراهيم السامرائي ود. تح د. اخلليل بن أمحد الفراهيدي) كتاب العني( العني - 

  . بغداد–دار الرشيد . مهدي املخزومي

 مصور عن ط.  بغداد–مكتبة املثىن ) وذيله وهدية العارفني( كشف الظنون - 

  .١٩٥١إستانبول سنة 

  . ه١٣١٥ القاهرة –املطبعة العلمية .  يف غريب الشرح الكبري للفيومي املصباح املنري- 

  .حسني نصار.  املعجم العريب د- 

. تح حممود فاخوري وعبد احلميد خمتار. ّ املغرب يف ترتيب املعرب للمطرزي- 

  .١٩٧٩حلب 

تح كامل كامل بكري وعبد الوهاب أبو . طاش كربى زاده.  مفتاح السعادة- 

  .١٩٦٨ – القاهرة –تب احلديثة دار الك. النور

  .١٩٦٤ تح رودلف زهلامي فسبادن –للمرزباين .  نور القبس املختصر من املقتبس- 

  .١٩٧٢دار صادر، بريوت . ّإحسان عباس. تح د.  ابن خلكان– وفيات األعيان - 



  

٩٣٩  

ٍنحو معجم جديد للمعاني َ  
  محمود فاخوري

كانت حركة التدوين اللغوي عند العرب قد بدأت تتسع يف أواسط 
ًالقرن الثاين للهجرة، إذ اجتهت جهود اللغويني والنحويني معا يف البدء إىل مجع 
ا األعراب الفصحاء، والتقاط فرائد اللغة من أفواه أولئك  األلفاظ اليت ينطق 

لبوادي املختلفة، حيث رحلوا إليها وتنقلوا فيها مبدادهم األعراب يف ا
وصحفهم غري مبالني باحلر الشديد، وباملشقات املضنية، وقد روي أن 
الكسائي أنفد مخس عشرة قنينة من احلرب يف الكتابة عن فصحاء األعراب، 
الذين تنبهوا إىل ذلك فأخذ بعضهم يرحلون إىل احلواضر لتؤخذ عنهم مسائل 

  .واللغة، وأساليب العربية وطرائقها يف التعبريالنحو 
وإىل جانب هذا املصدر األعرايب، كان اللغويون يعتمدون على 

ن الفروق  مصدرين آخرين يف استقاء ألفاظ اللغة العربية، وحتديد معانيها، وتبي
  :بني هذه املعاين، وهذان املصدران مها

 –، اجتهد اللغويون  القرآن الكرمي، الذي حيوي مادة لغوية وافية- ١
ا وتتبع األشباه والنظائر فيما بينها– املفسرون ومعهم   . يف شرح مفردا

ُّ الشعر العريب القدمي الذي حيتج به، والذي حيفظ الرواة قصائده -٢ َ ُ
  .وشوارد أبياته

تلك هي املصادر األوىل واألساسية، يف تدوين مجهرة األلفاظ الفصيحة 
اية عصور والرتاكيب الصحيحة اليت ج رت على ألسنة العرب حىت 

ِاالحتجاج، وبذلك حفظت تلك األلفاظ والرتاكيب وما إليها من الضياع  ُ
واالندثار، لتنشط اللغة العربية من بعد، إىل آفاق احلياة املتجددة، وتفتح 
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ا الفنية، ولتدخل ميدان التأليف  صدرها للعلوم املستحدثة، ومصطلحا
م اللغوية، والتصنيف، بعد أن ظفر ا للغويون مبواد وافرة، بنوا عليها نظريا

م الواسعة حول اللغة العربية وخصائصها وعبقريتها يف األداء والتعبري،  ودراسا
  .وأمدوا املكتبة العربية بكتب مثينة يف هذه امليادين

وكان املضمار املعجمي من أبرز تلك االجتاهات حنو تأليف الكتب 
  :ريقني اثننيوقد سار يف ط. اللغوية

 للخليل بن أمحد ))العني((ًبدءا من :  تأليف معجمات األلفاظ:األول
، وما تاله بعد ذلك من معجمات لغوية على طريقة )هـ١٧٠ت (الفراهيدي 

، والتهذيب )هـ٣٥٦ت ( يف مراعاة خمارج احلروف كالبارع للقايل ))العني((
كالصحاح، : ملواد، أو على احلرف األخري من أصول ا)هـ٣٧٠ت (لألزهري 

ردة.. واللسان، والقاموس احمليط،  : أو على احلرف األول من تلك األصول ا
ِكاألساس، واملغرب، واملصباح املنري

ُ
..  

وهذه املعجمات تقصد إىل بيان . تأليف معجمات املعاين: والثاني
ًاملفردات املوضوعة ملختلف املعاين الكلية العامة، بابا بابا، أو املعاين  اجلزئية ً

ًاخلاصة املتجانسة فصال فصال، وهذا هو السائد فيها، وحتت كل باب أو  ً
فصل تندرج األلفاظ اليت تستعمل للتعبري عن متعلقات ذلك الباب العام، أو 

  .ذاك الفصل اخلاص
 وينطوي هذا ))األمراض واألدواء((: فمن املعاين العامة، على سبيل املثال

األمراض اليت تعرتي اإلنسان، وأحوال : ة، مثلٍاملعىن العام على معان جزئي
ُالعليل، وأمساء األدوية وأوصافها، واألورام واخلراجات والبثور والقروح، وتفصيل 

  .إخل... أحوال املوت
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 ويندرج حتت هذا ))السماء واألفالك وما فيها((: ًومن املعاين العامة أيضا
لكواكب والنجوم، والشهب، نواحي السماء، وا: املعىن العام معان فرعية، مثل

ا، والربوج، والضوء والنور   ...والقمر ومنازله، والشمس وما يتصل 
 ويتفرع هذا املعىن العام ))السالح والقتال والضرب واملوت((: ًومنها أيضا

السيف وأمساؤه وصفاته، الرمح وأجزاؤه وصفاته، : إىل فصول جزئية منها
ا، الرت وس، الدروع، أنواع السالح والذخرية، القوس وأنواعها وما يتعلق 

األساطيل، اجليوش، احلصون والقالع، الرتب العسكرية، املبارزة يف القتال، 
  .إخل... القتل وحنوه

وعلى هذا، فإن معجمات املعاين ال نعود إليها ملعرفة معىن كلمة 
غامضة بني أيدينا، فذلك شأن معجمات األلفاظ، وإمنا نلجأ إليها عندما 

ي علينا إجياد لفظ مناسب ملعىن يدور يف خاطرنا، وال نعرف كيف نعرب يستعص
ًعنه تعبريا دقيقا، أو عندما يتعذر علينا معرفة تركيب موافق ملعىن ما، جيول يف  ً ً

  .خلدنا، ومل نستطع تذكر ذلك الرتكيب أو الوصول إليه
ّوتأليف معجمات املعاين كانت له بدايات أولية جتلت يف كتيبات، أو 

ًسائل لغوية صغرية، يتناول كل منها معىن واحدا أو اثنني من املعاين العامة أو ر
اخلاصة، وما يندرج حتت ذلك من ألفاظ لغوية خمتلفة، وقد يسمون تلك 

، )هـ٢٠٤ت(ُللنضر بن مشيل : كتاب السالح: ومن أمثلتها. ))ًكتبا((الرسائل 
َاللبأ واللنب((، و))الشجر((: َْوكتايب : ، وكتب)هـ٢١٥ت(يد األنصاري  أليب ز))ِّ

  .إخل.. )هـ٢١٦ت(اإلبل، والنخل، والشاء، وهذه الثالثة لألصمعي 
ج واضح، وال ترتيب معني، وإمنا تسرد  وهذه الرسائل ال تسري وفق 
ًاأللفاظ اللغوية املتعلقة باملوضوع سردا اعتباطيا كيفما اتفق، ومثال ذلك قول  ً
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بعري أمحر، : يقال((: ))ألوان اإلبل((: عنوان حتت ))كتاب اإلبل((األصمعي يف 
ُفإذا بولغ يف نعت محرته قيل. وناقة محراء ٍكأنه عرق أرطاة، ويقال: ُ ُأجلد : ِْ َ

ُاحلمر: اإلبل وأصربها ْ ٌفإذا خلط احلمرة صفار قيل.. ُ َ َ َأمحر مدمى: َ ُ فإذا ... ُ
َْخلط احلمرة صفرة كالورس قيل ٌ ُ َ ٌأمحر رادين، وناقة ر: ُ ٌّ ِ ٌادنيةُ ِ...((

)١(.  
مث اتسع التأليف يف هذا امليدان، ولكن بعض اللغويني مل يتوقفوا عن 

 )هـ٢٥٠ت حنو (ًوالكتيبات أيضا، فالبن أيب ثابت . تأليف الرسائل الصغرية
وصف (( كتاب )هـ٣٢١ت (، والبن دريد األزدي ))ْخلق اإلنسان((كتاب 

غاية اإلحسان يف خلق (( كتاب )هـ٩١١ت (وللسيوطي ... ))املطر والسحاب
  ...))اإلنسان

وخالل قرون متعاقبة، ظهرت كتب كاملة يف نطاق ما يسمى 
ُِّ، ومسي كل منها بعنوان خاص، وهي مكسرة على أبواب ))معجمات املعاين((

يف املعاين العامة الكلية، وقد تقسم هذه األبواب يف بعض تلك الكتب إىل 
  .ًفصول، كما قد تكون خلوا منها

املعجمات ال تتشابه فيما بينها، وال تساير كلها الزمن يف تطورها وهذه 
  .وتدرجها حنو النضج والكمال، وإن استفاد بعضها من بعض

 قد حتددت – اليت سبق ذكر بعضها –وإذا كانت معجمات األلفاظ 
طرائقها عامة، واتضحت مناهجها، وأمكن تصنيفها حبسب ذلك كله، فإن 

ا يقصدون إىل ًهذا األمر مل يتحقق متام ا يف معجمات املعاين اليت كان أصحا
م يف مدى الشمول  التنوع يف العرض واملنهج، وكان أن تفاوتت معجما

                                                            
 - ١٥٠م ص ١٩٠٣ نشره أوغست هفنر، بريوت – الكنـز اللغوي يف اللسن العريب  )١(

١٥١.  
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ًواالتساع، اتفاقا تارة، واختالفا تارة أخرى  هذه املعجمات، –ومن مث تتأىب . ً
 على املرحلية وحالة –ًحني نعود إليها مجيعا وال نقتصر منها على ما نريد 

الرتقي، فلكل معجم يف املعاين خصائصه وطريقته الغالبة عليه، وقد يشبهه يف 
، وإن كانت )٢(شيء من ذلك معجمات أخرى، متقدمة عليه أو متأخرة عنه

  .كلها تقوم على املعاين الكلية العامة
اختالفها يف عدد : على أن من أبرز الفروق بني هذه املعجمات

ًاألبواب والفصول، قلة وكثرة،  ويف مدى اهتمام مؤلفيها باأللفاظ املفردة ً
ا، أو بالرتاكيب واجلمل وطبيعتها، ويف القصد إىل التوسع يف اجلزئيات  ومشتقا

  :والتفاصيل، أو اختصارها والتخفف منها
ً فأقدم كتاب كامل وصل إلينا، مما ميكن أن نسميه معجما يف -١

ِّ البن السكيت ))كتاب األلفاظ((املعاين، هو  ، وهو ميثل صورة )هـ٢٤٤ت (ِّ
متطورة وناضجة يف التبويب والتوثيق والشرح، بالقياس إىل ما قبله من الرسائل 

 الذين خلفوا بعد ابن –الصغرية، حىت إن أصحاب معجمات املعاين 
م، ملا اتصف به من جودة يف –السكيت   اختذوا منهجه قدوة يف مؤلفا

ثري من كالم العرب، شعره ونثره، مع التأليف، ودقة يف الرواية، واستيعاب لك
  .)٣(االهتمام بالغريب من األلفاظ

                                                            
صرين من تقسيم التأليف يف  وهذا خالف ما درج عليه مجهور الباحثني واملؤلفني املعا)٢(

معاجم املعاين إىل ثالث مراحل زمنية، مقتصرين على ذكر ما يريدون من كتب معينة 
ًوهذا التقسيم املرحلي ليس دقيقا كما . ًتؤيد أقواهلم، وتابع بعضهم بعضا يف ذلك

  .سنرى
فخر الدين .  البن السكيت طبعة علمية كاملة بتحقيق د))كتاب األلفاظ((طبع ) ٣(

وكان لويس شيخو قد نشر بعض . ١٩٩٨قباوة، ونشرته مكتبة لبنان يف بريوت سنة 
  .خمتصراته من قبل



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق جملة  ٩٤٤  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

: ً بابا يف املعاين العامة، من حنو١٤٦وقد وزعه ابن السكيت على 
ّالغىن واخلصب، والفقر واجلدب، والغضب واحلدة والعداوة، والشجاعة،  ِ

ل وهذه األبواب ترتجح بني الطو. إخل... واأللوان، وأمساء القمر وصفته
وقد ذكر ابن السكيت يف كل . والقصر، وليس هلا فصول، وال تفريعات جزئية

، اليت تستعمل يف التعبري عن كل ًاأللفاظ والجمل معاباب من هذه األبواب، 
وتواردت األبواب فيه . معىن جزئي يتصل بذلك الباب، وما بينها من فروق

ه من القرآن واحلديث ًتباعا بال ترتيب معني، وال تنسيق منظم، واختار شواهد
  .والشعر، وهو يذكر أمساء الرواة واللغويني الذين روى عنهم يف مطاوي أبوابه

الفقري : قال يونس((: ))باب الفقر واجلدب((ومن أمثلة ذلك قوله يف 
  :الذي ال شيء له، قال الراعي: واملسكني. ُيكون له بعض ما يقيمه

ُ الفقري الذي كانت حلوبتهأما َ ُوفق العيال، فلم يرتك له سبد   ُ ََ ُ َ ْ َ 

ال واهللا، بل : أفقري أنت أم مسكني؟ قال: وقلت ألعرايب: قال
ّومنهم املقرت، وهو املحوج املقل: أبو زيد. مسكني

ِ
ُ ُ ُ

ِ وهو اإلقتار واإلقالل . ِْ
))وهو شيء واحد، وهو من الفقر. واإلحواج

)٤( .  
اهتمامه باأللفاظ و يف طريقته الغالبة عامة، ))كتاب األلفاظ((ويشبه 

، معجمات أخرى والجمل والفروق بين معانيها وإيراد الشواهد عليها
  :للمعاين جاءت بعده وأشهرها

وقد جعله يف . )هـ٣٩٥ت( البن فارس اللغوي :ّ متخير األلفاظ–أ 
ً بابا، بال فصول، وختري فيها ما حسن من األلفاظ، دون الوحشي الغريب، ١١٤

                                                            
ووفق العيال، أي بقدر ما . الناقة فيها لنب حتلب: احللوبة. ١٤كتاب األلفاظ، ص )٤(

  .الشيء: والسبد. يكفي العيال
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م، كقوله وما ساغ من الرتاكيب، و م وجمازا ما ابتكره الشعراء من صور يف تشبيها
ُوإنه خلبيث النميمة، أي . ًنام ينام نوما: يقال(() ١٣٢ص  ())باب النوم والسهر((يف 

َاحلال اليت ينام عليها َُورجل نـومة. ِ َوهجع وهجد. أي كثري النوم: ٌ َ : ّفأما التهجد. َ
ٌورجل ..  )١٧/٧٩اإلسراء (  َّهجد بهِومن الليل فت: قال اهللا تعاىل. فالتيقظ
ٌسهد ُ ِإنه لشديد جفن العني: ّقال ابن السكيت. النعاس: والكرى. قليل النوم: ُ إذا : ُ

  .))ًكان صبورا على النعاس، ال يغلبه النوم
يعد . )هـ٤٢٩ت( أليب منصور الثعالبـي : فقه اللغة وسر العربية–ب 

املعاين القدمية اليت تعىن بألفاظ هذا الكتاب حلقة مهمة من سلسلة معجمات 
ي  وقد جعله الثعالب. اللغة العربية وتراكيبها، وتكشف عن أسرارها وفقهها

  :ن قسمي
، وهو يف حقيقته معجم للمعاين »فقه اللغة«:  فيما مساه األول-

ًوقد وزعه على ثالثني بابا عاما، وكل باب يتألف من . باملعىن االصطالحي ً
ًكثر، وتطول أو تقصر، ويضم كل فصل منها فرعا جزئيا عدة فصول، تقل أو ت ً

وهذا القسم يعادل ثالثة أرباع . من املعىن العام الذي عقد عليه الباب األصلي
يف ذكر أحوال وأفعال : الباب الثامن عشر((: ومن أبوابه العامة. الكتاب

ل يف فص((: يقول يف الفصل الثاين منه وعنوانه. ))لإلنسان وغريه من احليوان
  :))ترتيب اجلوع

ِأول مراتب احلاجة إىل الطعام(( ِ ُ ََاجلوع، مث السغب، مث الغرث، مث : َّ َ َّ ُ
ُّالطوى، مث املخمصة، مث الضرم، مث السعار ََّ َ ْ َ

َّ((.  
، وقد تناول فيه الثعالبـي بعض ))سر العربية(( يف : والقسم الثاني-

ب يف التعبري، مقرونة األساليب والرتاكيب يف اللغة العربية، وطريقة العر
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بالشواهد املختلفة من آيات قرآنية وأشعار فصيحة، ومن مأثور كالم العرب، 
ّمثل تقدمي املؤخر، وتأخري املقدم، وإقامة الواحد مقام اجلمع، وما يذكر وما 

وهذا القسم يعادل ربع الكتاب، ... يؤنث، وااللتفات، واالستعارة، والنحت
ومن أمثلة هذا القسم قول الثعالبـي يف . ًئة تقريباوهو موزع على فصول تبلغ امل

َهو من سنن العرب، وذلك أن تتبع الكلمة الكلمة على ((: ))اإلتباع((فصل  ُ َ
ا ورويها إشباعا وتوكيدا، كقوهلم ًوز ً ٌجائع نائع، وساغب الغب، وعطشان : ّ ٌ

  .))...نطشان
ََ، والنَّعم، والغنم، النساء((: ))اجلمع الذي ال واحد له من لفظه((وقوله يف 

واخليل، واإلبل، والعامل، والرهط، والنفر، واملعشر، واجلند، واجليش، واملساوئ، 
َ َ َ ْ ّ َ

واملحاسن، واملسام
َ َ

...((.  
وقد حظي هذا الكتاب بشهرة واسعة، ملا ميتاز به من تنسيق دقيق، 
وتبويب حسن، ومنهج قومي، وعناية خاصة بتحديد داللة كل لفظة ومعناها 

ا، وتوضيح ما بني املعاين من فروق دقيقة تنفي عن األلفاظ صفة ا خلاص 
  .الرتادف يف معانيها

َ البن سيده األندلسي : المخصص–ج  وهو أوسع . )هـ٤٥٨ت(ِ
ًمعاجم املعاين القدمية مطلقا، وأغزرها مادة، وأجدر الكتب يف موضوعه بأن 

ا اتسم به من التقصي حيمل اسم معجم كامل للمعاين باملعىن االصطالحي، مل
ً اليت مساها كتبا، وأحيانا يسميها أبوابا–واالستيعاب للمعاين العامة  ً ً بدءا من -ً

اإلنسان وما يتصل به، فاحليوان ومتعلقاته، فالسماء واألفالك وما فيهما، 
لكننا قد نلمح بعض اخللل واالضطراب يف تتابع . فاألرض وما فيها وما عليها

غري أنه، مع ذلك، يظل من حيث . ٍ من آن إىل آخر– أو كتبه –أبوابه 
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ًهيكله العام وخطوطه العريضة متسما حبسن التبويب، ومراعاة التنظيم بالقياس 
ا وفروعها،  إىل غريه، واحلرص على حتديد معاين األلفاظ والرتاكيب، ومشتقا

ل إىل وإيراد الشواهد املناسبة من الشعر والنثر وآيات التنـزيل، ونسبة كل قو
  .مصدره أو قائله

 يف كالمه على اجلوع ملقابلته مبا ذكره ))املخصص((وهذا مثال من كتاب 
َضد الشبع، قال سيبويه: اجلوع((: ))فقه اللغة((صاحب  ًجاع جوعا، وهو : ِ ُ

ٌواجلمع جياع، ابن السكيت. جائع ٌوجوع: ِ َّ ْرجل جائع وجوعان، . ُغري واحد. ُ َ
ْمن قوم جياع وجوعى َ

ِ ُ أجعته وجوعتهوقد. ٍ ُّ : حكاه صاحب العني، وأنشد. َ
ُجموع البطن كاليب اخللق( َّ ِ َ َّ َقد أصابتهم جماعة، وجموعة، : ابن السكيت). ُ َْ َ

ُوجموعة، وهو عام اجلوع ُجعت إىل لقائك: صاحب العني. َُ ُغرثت، وهو على : ُ ِ َ
ُعطشت: َاملثل، كما قالوا ِ َ...((.  

هتم مؤلفوها بتقصي وبعض معجمات المعاني القديمة ا - ٢
األلفاظ المفردة وحدها، التي يشتمل عليها كل معنى عام أو جزئي، 

 وأشهر هذه وبشرح معاني هذه األلفاظ، واالستعانة بالشواهد عليها،
  :املعجمات
 أليب هالل العسكري :))األشياءالتلخيص في معرفة أسماء (( - أ

ويتألف كل باب، يف . ةً يضم جزآه أربعني بابا يف املعاين العام.)هـ٣٩٥ت(
.  يف فروع ذلك املعىن العام– تطول أو تقصر –األغلب، من فصول 

والعسكري يشرح ما يورده من األلفاظ هنا وهناك، وقد يأيت بالشواهد، كقوله 
ذكر ((): ١١٢ص  ())..يف ذكر أخالق اإلنسان وأفعاله((يف الباب الثاين 

َهو اجلوع، والغرث والسغب وال: اجلوع ََّ َ َرجل غرثان، وسغبان . ّطوىُ َْ
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ًَوقد غرث وسغب، وطوي يطوى طوى... ِوساغب َْ َ ِ َ
ِ َ َ ِ ْواخلمص.. َ وهو .. اجلوع: َ

َخامص ومخيص َفمن اضطر يف خممصة: ويف القرآن. ِ ََْ ُّ)  ٥/٣املائدة.(  
هذا الكتاب . )هـ٤٢١(للخطيب اإلسكايف :  مبادئ اللغة- ب

فصول، مثل ذكر السماء والكواكب، مقسم إىل عدد من األبواب العامة، بال 
. إخل.. َّأمساء الربوج واألزمنة واألوقات، الليل والنهار، صفة احلر والربد، الرياح

ٍوهو خال من مقدمة للمؤلف، الذي يسري فيه على طريقة العسكري يف 

 من ذكر األلفاظ املفردة، ومعظمها من الغريب، وشرح معانيها، ))التلخيص((
وقد يأيت بآيات . واهد الشعرية القدمية ذات األلفاظ الغريبةواالستعانة بالش

: ِوالطرس((): ٩٠ص ())ّباب آالت الكتاب((ومن أمثلته قوله يف . ًالتنـزيل قليال
ُالكتاب املمحو الذي يستطاع أن تعاد فيه الكتابة ُ ُّ َ ُ .. ِفعلك به: والتطريس. ِ

ْوالطلس، بالالم ُكتاب مل يـنـعم حموه فيصري : ِ َْ َ َْ ًطرساِ َواملجمجة. ِ َ
ِختليط الكتب :  ْ َ

ّوهو أال يبني الكالم، من غري عي: َوإفساده بالقلم، كاجلمجمة باللسان
ِ ُ َ .

ّوالقط. ما كان من جلود: ُّوالصحف ّواملجلة. ِالكتاب: ِ
َ

صحيفة كانوا يكتبون : 
  :قال النابغة. فيها احلكمة

ُجملتهم ذات ا ُّ َه يرجون خري العواقببَقومي،    إلله ودينهمَ َ(( 

وهو بعد . )هـ٤٨٠ت(ََّلعيسى بن إبراهيم الربعي :  نظام الغريب- ج
. يضم مئة وأربعة أبواب يف املعاين العامة، وال فصول هلا. ِعصر ابن سيده بقليل

ًوهو يعىن بالغريب من األلفاظ غالبا، ويشرح معانيها، ويستشهد عليها بأبيات من 
  ):٩٥ص( ))يف أمساء العسل((لثالثني كقوله يف الباب احلادي وا. الشعر

ّالشهد، واألري، والضرب، واملاذي، واجللس، كله مبعىن: العسل(( َْ ّ
ِ

ََّ ُ َْ َّ .
ْوالسلوى   :قال خالد بن زهري. العسل: َ
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ًوقامسها باهللا جهدا ُ ُألذ من السلوى إذا ما نشورها   ُألنتم: َ ُ َ ْ َ ُّ 

واملشتار
ُ

ُالذي جيين العسل، شارها يشورها:  ََ .. َ، واشتارها يشتارهاَ
َواخلشرم. َذكر النحل: واليعسوب ْ موضع اجتماع النحل، ويكون النحل : َ

ْوالدبر. ًأيضا   .))...النحل: َّ
إلبراهيم بن إمساعيل الطرابلسي، املعروف :  كفاية المتحفظ–د 
 ))باب((وتكسريه على املعاين العامة يأخذ عنوان . )هـ٦٥٠ت حنو (باألجدايب 
باب يف (( تارة أخرى، بال تنسيق وال ترتيب، فتحت عنوان ))صلف((تارة، و
ذكر صفات السيوف احملمودة، ((: وردت العناوين اآلتية) ٢٥ص ())السالح

يشرح واملؤلف . ))صفات الرماح، باب يف السهام، باب الدروع والبيض
ومن . الكلمات املذكورة يف كل باب أو فصل، وقلما يستعني بالشواهد الشعرية

 وقد سبق مثله وهو هنا بتمامه ))فصل يف العسل((ثلة ذلك قوله حتت عنوان أم
  :، للموازنة بينهما))نظام الغريب((يف كالمنا على كتاب 

ُاألري(( ّواملاذي. العسل: َْ
: ِوالدبس. ََالعسل األبيض، وكذلك الضرب: ِ

ْالصقر: عسل التمر، ويسميه أهل احلجاز ْوالشور. َ : اجتناء العسل، يقال: َ
ُشرت العسل، وأشرته، واشتـرته ُْ ْ َْ َ َُ ُواخلاليا األجباح، . َإذا أخذته من أجباحه: ُ

ا خلية ))ّواحد
)٥(.  

، مع أن ٧١وهذا الكتاب يعد من املختصرات يف بابه، وعدد صفحاته 
ًمؤلفه متأخر جدا عمن سبقه من أصحاب معجمات املعاين املطولة، أو املرتبة 

ًترتيبا جيدا ً.  
                                                            

الباء، وهو ْمفردها جبح، بتثليث اجليم وسكون :  واألجباح٦٢كفاية املتحفظ )٥(
ّاملوضع الطبيعي تعسل فيه النحل ُ.  
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ا  وبني أي-٣ دينا مجلة ثالثة من معجمات املعاين، سار فيها أصحا
اهتموا في كتبهم بجمع التراكيب والعبارات المترادفة أكثر سرية أخرى، إذ 

 وكأن اهلدف من تأليفها تعليمي، لتدريب .من اهتمامهم باأللفاظ المفردة
 الكتب وأشهر هذه. الناشئة واملتأدبني على إتقان الكتابة، والرباعة يف اإلنشاء

  :ثالثة
وأبوابه العامة . )هـ٣٢٠ت(لعبد الرمحن اهلمذاين :  األلفاظ الكتابية–أ 

ببعض ًالثالمثئة تقريبا ال فصول هلا، ويغلب عليها القصر، وقد يأيت خالهلا 
  ):١٣٣ص( ))باب التكرب((األقوال البليغة واألبيات، ومن أمثلتها ما جاء يف 

ّرب فهو متجرب، وتعظم فهو متعظم، ّتكرب فالن فهو متكرب، وجت: يقال(( ّ َّ
ِوتطاول فهو متطاول، واختال فهو خمتال، وتغطرس فهو متغطرس، ْ َ ِ : ويقال... َ

َمشخ بأنفه، ونفخ بأنفه، وزم بأنفه، ووزم بأنفه، وعدا طوره َ ََ َّ َ َ هو : ويف األمثال... َ
  .))..أزهى من غراب، وأزهى من ديك

يشتمل على . )هـ٣٢٠تبعد (لقدامة بن جعفر :  جواهر األلفاظ- ب
ً بابا، تطول وتقصر، بال فصول وال شواهد من الشعر أو النثر، وقد ميهد ٣٧٢

للباب بذكر بعض األفعال املاضية املتعلقة مبوضوع ذلك الباب، قبل أن ينتقل 
إىل غايته األساسية وطريقته املفضلة، وهي أن تكون الرتاكيب واجلمل املرتادفة 

ا عن الشواهد النثرية من عنده مسجوعة متواز نة يف الغالب، وكأنه استعاض 
 وهو شبيه ٢٦٤ ص ))َباب التكرب والصلف((أقوال البلغاء، كقوله فيما مساه 

  :))األلفاظ الكتابية((بنظريه يف 
َََّتكرب، وجترب، وتعظم، وتطاول، وتـنبل(( َ َّ ّ ِوتصلف، وأعجب، وانتخى، ... َّ ُ ّ

ِد الصلف، كثري السرف، عظيم التيه والزهو، هو شدي: ويقال. َواختال، وزخر ْ َ ِّ َ َ َ
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ّشديد الكرب، عظيم العجب والتجرب شديد النخوة والتكرب، متطاول بذاخ،  ّ ْ ُ ْ ِ

ّمتعظم مشاخ ّ...((.  
. )هـ٤٢٩ت(أليب منصور الثعاليب :  سحر البالغة وسر البراعة-ج

رتاكيب من  يف عنايته اخلاصة بال))جواهر األلفاظ((وهذا الكتاب يفوق كتاب 
لكنه أصغر . جهة، وبالتنميق والسجع والرتادف بني اجلمل من جهة أخرى

ً كتابا واسعا ١٣ًمنه حجما، فقد جعله الثعاليب يف  : مثل) بدل األبواب(ً
كتاب األزمنة واألمكنة، كتاب الطعام والشراب، كتاب وصف النظم والنثر، 

 من ))كتاب((وقسم كل . إخل..)٦(وكتاب املساوئ واملقابح، وكتاب التعازي
َفـتحت . تلك الكتب إىل عناوين فرعية ْ  ٣٦ ص))كتاب الطعام والشراب((ََ

يف الفواكه والثمار، ذكر اجلوع، وصف القدور، مقدمة : تتواىل العناوين التالية
الطعام، وصف املوائد، وصف األلوان من األطعمة، وصف ألوان من احللواء، 

  .إخل... ذكر النهم األكول
 وهو هنا بتمامه، وقد سبق مثله عند ٣٧ ص))ذكر اجلوع((الثعالبـي يف يقول 

  : البن سيده))املخصص((ي نفسه، و  للثعالب))فقه اللغة((الكالم على كل من 
َسلطان اجلوع يسيء امللكة. ُال هجوع مع اجلوع(( ُ ٍهو أجوع من ذئب . ُ َ ْ

ٍمعشش بني أعاريب ُقد أثر اجلوع يف األخالط. ِّ قد انقلبت، واألكباد ُالعيون . ّ

                                                            
 وضمنه فقرات ))كتاب األمثال واحلكم((: مسى الثعاليب الكتاب األخري، الثالث عشر) ٦(

ابن العميد، والصاحب ابن عباد، : ًبليغة، ومجال فصيحة خمتارة ألعيان عصره، ومنهم
  ...والببغاء
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ّحتلبت األفواه، وتوقدت األكباد. قد التهبت ُامتدت إىل اخلوان األعناق، . ّ
ّوأحدت حنوه األحداق، وحتلبت له األشداق َّ ُِ((

)٧(.  
 الذي نسقناه حبسب ما بدا لنا من طرائق معجمات –من هذا العرض 

ا ال تساير الزمن والتطور– )٨(املعاين القدمية  يف رحلتها التارخيية من  يبدو لنا أ
املتطور، الذي بدايتها إىل منتهاها، ومن مث ال يصدق عليها الطابع املرحلي 

 على سبيل –ولو كان األمر كذلك لكان . متسك به كثري من املعاصرين
 وهو بعد ابن سيده – )هـ٤٨٠ت(ََّ للربعي ))نظام الغريب((:  كتابا–املثال 

 البن األجدايب وهو بعده بأكثر من قرنني ))كفاية املتحفظ(( و-بنصف قرن 
ً أكثر تكامال ونضجا من – ًفضال عما ميتاز .  وهذا ما مل يكن))املخصص((ً

به كل معجم من معجمات املعاين تلك، من خصائص ومزايا ال تتوافر يف 
  .غريه، أو ال يشبهه فيها متام الشبه

تطورة، وكثر ويف العصر احلديث اشتدت احلاجة إىل معجمات املعاين امل
البحث والسؤال عن األلفاظ واجلمل الصاحلة للتعبري عن متطلبات احلياة 
املعاصرة، وعن شؤون احلضارة ومعاين التمدن، وما تتطلبه احلركة العلمية 

االت   .الناهضة، من مفردات ومصطلحات يف خمتلف امليادين وا

                                                            
 فلكل منهما ))فقه اللغة((كتابه السابق  من هذا يتبني لنا أن كتابه هذا خيتلف عن )٧(

ما من معجمات املعاين وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من . منهج وطريقة وهدف، مع أ
  .نفي املرحلية عن سري التأليف يف معجمات املعاين

 رمبا يكون لغرينا وجهة نظر خاصة يف تصنيف معجمات املعاين القدمية وفق معايري )٨(
على أن ما سلكناه يف ذلك وجدناه األقرب .  هنا ذو سعةأخرى، ألن جمال القول

ًواألوضح، تبعا لرجوعنا إىل تلك الكتب، وملا أوردناه من نصوصها وما برهنا عليه من 
  .آراء يف مطاوي البحث، تؤيد وجهة نظرنا
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بعضها يف وهذا ما دعا إىل ظهور عدد من الكتب اليت ميكن أن يسلك 
معجمات املعاين العامة، كما يتخذ بعضها اآلخر مسة معجمات خاصة يتناول كل 

  :وأشهر املعجمات العامة احلديثة على التوايل. منها معاين فرعية تضيق أو تتسع
ِ جنعة الرائد، وشرعة الوارد، يف املرتادف واملتوارد-١ ِ ِ إلبراهيم : )٩(ُ
ًاء تضم اثين عشر بابا كبريا، ولكن مل يقع يف ثالثة أجز). م١٩٠٦ت(اليازجي  ً

: منها) أي ثلثي الكتاب(يطبع منه سوى جزأين يشتمالن على مثانية أبواب 
ا، وصف الغرائز وامللكات، األحوال  اخللق وذكر أحوال الفطرة وما يتصل 

. إخل... الطبيعية يف العلم واألدب وما إليهما يف األرض وجوها، الدهر وأحواله
  .نها ينقسم إىل عدد من الفصولوكل باب م

 – كما قال يف املقدمة –وقد راعى املؤلف أن جيمع للمشتغلني باللغة 
َّما جيعل نادها منهم على حبل الذراع، ويسدد ((ألفاظها وتراكيبها من مرتادف 

ا مبا يهيئ هلم من بعد املتناول، وانفساح  ُأقالمهم للجري على حمكم أسلو
وقد سار فيه . له على املعاين العامة اليت حيوم حوهلا الفكر، وأدار ذلك ك))الباع

 اليت ))سحر البالغة(( و))جواهر األلفاظ(( و))األلفاظ الكتابية((على طريقة 
جيمعها مذهب واحد يف هذا الباب كما رأينا، إال أنه ال يسعى وراء العبارات 

  .املسجوعة
يف سياقة :  السابع من الباب))جودة الرأي وفساده((ومن قوله يف فصل 

                                                            
الذي يتقدم قومه يف التماس :  والرائد–الذهاب لطلب الكأل يف مواضعه :  النجعة)٩(

مبعىن األلفاظ الدالة : واملرتادف واملتوارد. الطريق إىل املاء للشرب: شرعةوال. النجعة
على معىن واحد، إما من أصل الوضع، وإما لتعاقب اللفظني وتواردمها على معىن 

  .حضروا، الواحد بعد اآلخر: توارد القوم إىل املكان: يقال. واحد
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  ).٩٢/ ٢ ())...األحوال وأفعال شىت
ّهذا رأي سديد، ورأي أسد، ورأي صائب، وصواب على : يقال((

ًورأي أصيل، ثاقب، بازل، جزل، نضيج، خمتمر، وإن فالنا . الوصف باملصدر َ ْ َ ِ

َلذو رأي رميز، ورأي رزين، ووزين، وإنه جليد الرأي، وحمكم الرأي، وحمصد  ُ َُ ِ َ َ ٍَ ٍ
  ..رأيال

ِهذا رأي فائل، ضعيف، سخيف، سقيم، واهن، : ّويقال يف ضده

ٌوإن فالنا لرجل أفني. سيئ، فاسد، ساقط ِ ٌ َ ُ، وأفني الرأي، وفاتل )١٠(ً ُ َِ
  .))إخل...الرأي

كتاب تعليمي ): م١٩١٢ت(لسعيد الشرتوين : َ نجدة اليراع- ٢
وهو حيوي خمتصر يقع أصله يف ثالثة أجزاء صغرية، طبع األول منها وحده، 

ًفقرا وتراكيب للبلغاء يف عدد من مواضيع الكتابة اليت كانت سائدة يف عصر 
ِ

  .))يف القيود واألمثال((: ، والثالث))يف املتضادات((أما اجلزء الثاين فهو . مؤلفه
 صفحة تشتمل على حنو مئة عنوان ١٤٤يقع جزؤه األول املطبوع يف 

ِذكر النوم : مثل) باب وال للفصلبال تسمية لل(يف املعاين العامة بإجياز 
ر سرقسطة، استدعاء الشراب، صناعة  ٍوالنعاس، ذم املغنني، صفة نزهة على  ِ ّ ّ

ُوكتب على غالفه العبارة التالية. إخل...الكالم  مرتب ))قاموس((وهو معجم ((: ُ
ُوقد ضبطت نصوصه بالشكل الكامل، وأحلق به فهرس . ))على أبواب املعاين ُ

  . ورد يف أبوابه من الغريب، ويف ذلك فائدة للطالبلغوي يفسر ما
وهو معجم وجيز ). م١٩٥٣ت(ألمني آل ناصر الدين :  الرافد- ٣

ُلإلنسان واحليوان واهلوام، وما يتصل بذلك، وملا يستعمل من األدوات  َ
                                                            

  . أي ضعيف الرأي)١٠(
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مطالب عامة رئيسية، وكل ((وقد قسم إىل . واألواين، وملا يف السماء واألرض
واملؤلف . وين جزئية ملوضوعات تتعلق بذلك املطلبمطلب منها يضم عنا

ًيقتصر على ذكر األلفاظ املفردة وشرح معانيها شرحا واضحا موجزا ً وللكتاب . ً
  . لأللفاظ الواردة فيه))فهرس ألفبائي((

ألفه عبد الفتاح الصعيدي، وحسني :  اإلفصاح في فقه اللغة- ٤
وقد هذب فيه مؤلفاه . يوسف موسى، ويعد أفضل معجمات املعاين املعاصرة

 البن سيده، حبذف أسانيده وشواهده، واختصار مادته، ))املخصص((كتاب 
والتوفيق بني رواياته، وإضافة زيادات من معجمات وكتب لغوية أخرى استدعتها 

ً بابا عاما، وحتت كل باب منها عناوين ٢٣حاجة العصر، حىت بلغ عدد أبوابه  ً
ِها بذلك الباب، وشرحت معاين الكلمات الواردة ًجزئية كثرية جدا تتعلق مضامين ُ

َُيف الكتاب مجيعا، وقد تـبني الفروق الدقيقة بني تلك املعاين، مع االستعانة  ً
  .ببعض اجلمل الفعلية القصرية للتوضيح

خالصة وافية (( -  كما قال املؤلفان –وبذلك كله جاء هذا الكتاب 
  .))ن جهة أنه جامع حملاسن اجلميعللمعاجم العربية، ال من جهة االختصار، بل م

ْيف خلق اإلنسان((: فالباب األول َاحلمل : ومن عناوينه اجلزئية الكثرية. ))َ
ِوالرضاع والفطام، تغذية الولد، احلضانة والرتبية، الولد السيئ الغذاء، ظهور 

ّ
  .إخل... أسنان الصيب، أمساء األوالد يف الصغر،

ومن عناوينه . ))اعها، ويف األحذيةيف املالبس وأنو((: والباب السابع
ُالثياب، نسج الثياب، تبييض الثياب، العيب يف الثوب، الرقيق من : الفرعية َ

ّالثياب، املخطط من الثياب، ثياب الكتان، ثياب الصوف، األردية  َّ

  .إخل... واملالحف
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وقد حتققت يف هذا الكتاب مجلة من امليزات ليست متوافرة يف غريه من 
عاين القدمية واحلديثة، كتفصيل املوضوعات اجلزئية حتت كل باب معجمات امل

مع مراعاة اإلجياز يف الشرح، وإضافة الكثري من املسميات اليت فرضها التقدم 
ا، العلمي والفين، والتوسع يف املواد بذكر ما فيها من صيغ  األفعال ومشتقا
ا ًوذكر بعض املرتادفات للمعىن الواحد قصدا إىل إجياد ثر وة لفظية ميكن 
  .ختصيص لفظ لكل معىن إذا تعددت املعاين يف العلوم املختلفة

 صفحة، يتبعها ١٣٩٦ مبجلديه الضخمني ))اإلفصاح((وقد بلغت صفحات 
  .بعد ذلك معجم لأللفاظ الواردة فيه مرتبة على حروف اهلجاء حبسب نطقها

 حنو أربعة ً مل يعد كافيا اليوم، بعد مضي– على جودته –هذا املعجم 
عقود من السنني على طبعته الثانية املعدلة واملزيدة، وهو حيتاج إىل إضافات 
ًجديدة استجدت يف هذا العصر، فضال عما فيه من ثغرات، وما يؤخذ عليه  ّ ْ

وأبرزها اإلكثار من األلفاظ الغريبة . من مالحظات ال سبيل إىل إيرادها هنا
  .ا اليوموالوحشية اليت ال حنتاج إىل استعماهل

وإىل جانب معجمات املعاين العامة اليت ظهرت يف العصر احلديث، 
ًألفت أيضا معجمات أخرى خاصة يتناول كل منها موضوعا فرعيا، مثل ً ً:  

يف أمساء ((، وهو )م١٨٧١ت(لناصيف اليازجي :  معجم القطيفة-١
ا، والصفات اجلارية عليه من احللى والعيوب ، ))أعضاء اإلنسان وما يتعلق 

وشرح ألفاظها اللغوية، ومعظمها من الغريب النادر، وقد رتبت على احلروف 
ردة وبذلك يصبح هذا الكتاب أقرب إىل أن . اهلجائية بعد ردها إىل أصوهلا ا

  .ًيكون معجما لأللفاظ ذات املوضوع الواحد
  ).م١٩٤٣ت(ومها ألمني املعلوف .املعجم الفلكي- ٣.  معجم احليوان- ٢
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  .)١١(أمحد مطلوب. د: البس يف لسان العرب معجم امل-٤

*  *  *  
وقد . تلك هي أشهر معجمات املعاين املطبوعة، من قدمية وحديثة

جعلنا وكدنا أن نوضح طرائقها متفرقة أو جمتمعة، وطبيعة صياغة مواد كل 
منها فحسب، وإن كانت مالحمها العامة وخطوطها العريضة متقاربة يف األعم 

 –بأمثلة من نصوص معظم تلك املعجمات لكي تتضح األغلب، وأيدنا ذلك 
 معامل معجم املعاين اجلديد الذي ننشده ونسعى إليه، –يف ضوء هذا الصنيع 

  .ًوحناول أن نضع له تصورا أدعى إىل القبول
 ال حتمل ))املعجمات(( أن تلك – من مجلة ما تقدم –وقد الحظنا 

اية من تأليفها، وما اختطه ، وإمنا اختلفت أمساؤها حبسب الغ))معجم((اسم 
ا من طرائق ومناهج ًكما الحظنا أيضا قلة عددها بالقياس إىل . أصحا

 –َقسيمتها معجمات األلفاظ، وهذا يدل على أن معجمات املعاين مل تنل 
 ما نالته تلك من وفرة واهتمام، ومن عناية ومتابعة –على توايل العصور 

ا ال تقل عن معجمات ا ا، وال يف احتياج وتنظيم، مع أ أللفاظ أمهية يف با
  .أويل العلوم املختلفة إليها

وال جدال يف فائدة معجمات املعاين وضرورة وجودها، على أكمل وجه، 
م، وال سيما يف عصرنا احلديث،  بني أيدي الباحثني مهما اختلفت اختصاصا

حاجة املرتمجني ًعصر احلياة املتجددة، والتقدم العلمي واألديب والفين، فضال عن 

                                                            
معجم مفصل ((يف كتابه ) م١٨٨٣ت ())دوزي((لندي  سبقه إىل ذلك املستشرق اهلو)١١(

  . بالعربية والفرنسية))يف أمساء األلبسة عند العرب



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق جملة  ٩٥٨  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

ًوالشعراء واخلطباء واملنشئني إىل تلك املعجمات، لتأخذ بأيديهم مجيعا إىل ما 
  .يريدون، وجتعل األلفاظ والرتاكيب الشاردة عنهم على حبل الذراع

فقه اللغة، واملخصص، : (وإذا كانت معجمات املعاين الثالثة
ا مل تعد ) واإلفصاح اليوم كافية وال وافية، أفضل املعجمات يف هذا الباب، فإ

إذ إننا يف مسيس احلاجة إىل أن يكون بني أيدينا معجم مطول للمعاين، جيمع 
الوقت نفسه حسنات ما سبقه من معجمات، ويتالىف نقائصها، ويكون يف 

ًمسايرا لعصرنا احلديث، وما صحبه من مظاهر التقدم العلمي والتطور التقين، 
 كما كانت إبان مرحلة – تكون اللغة العربية وبذلك. وفنون احلضارة املستحدثة

 لغة حية مستجيبة ملتطلبات احلضارة احلديثة من –االزدهار يف العصر العباسي 
  .ًالوجهة اللغوية، معاين وتراكيب، وألفاظا وأساليب

أجل حنن اليوم يف مسيس احلاجة إىل ذلك املعجم املنشود، املعجم 
 هو األمثل، نقرتح أن جيري العمل فيه املفضل واملفصل للمعاين، ولكي يكون

  :ن على مرحلتي
يئة ما يتطلبه هذا : األولى  من ))املشروع((مرحلة اإلعداد والتنظيم و

اختيار العاملني فيه، وتشكيل جلان ذات كفاية يوكل إىل أعضائها ما ينبغي أن 
ق يقوم به كل منهم إلجناز هذا العمل، ويدخل يف نطاق ذلك حتقيق ما مل حيق

أو مل يطبع من معجمات املعاين السابقة والالحقة، لتكون بني أيدي الذين 
  .سيقومون بإعداد مواد املعجم اجلديد وتأليفه

وهنا ميكن . مرحلة اإلعداد ملواد هذا املعجم، وما يشتمل عليه: الثانية
أن نذكر مجلة من االقرتاحات والشروط حول اخلصائص اليت ينبغي أن تتوافر 

  :ملعجم وصفاته وكيفية السري فيه، جنملها فيما يلييف ذلك ا
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 العودة إىل معجمات املعاين السابقة كلها حىت الرسائل اللغوية -١
ًواقتباس موادها مجيعا وما تشتمل عليه من مفردات وتراكيب ومصطلحات، 
ويثبت ذلك كله يف جذاذات تصنف وتبوب على حسب املعاين الكلية 

ًني إليها واختيار ما يرونه صاحلا ومفيدا منها، فإذا مل واجلزئية، لرجوع املتخصص ً
ازي   فإذا مل يوفقوا انصرفوا إىل –يظفروا مبا يريدون، جلؤوا إىل الوضع ا

  .التعريب واعتماد الدخيل

َّ االستعانة بكتب الدخيل واملعرب، من قدمية وحديثة، كاملعرب -٢
فارسية املعربة ألدي شري، للجواليقي، وشفاء الغليل للخفاجي، واأللفاظ ال

وتفسري األلفاظ الدخيلة لطوبيا العنيسي، وغريها، والقيام بعملية خنل وغربلة ملا 
  .يف هذه الكتب

كالتعريفات للسيد اجلرجاين، :  وكذلك كتب املصطلحات املختلفة-٣
والكليات أليب البقاء، وكشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي، ودستور 

  .وغري ذلك.. محد نكريالعلماء لأل

 اإلفادة مما أصدرته جمامع اللغة العربية من معجمات خمتلفة -٤
ا وكتبها، وما  امع ونشر يف جمال كاملعجم الوسيط، والكبري، وما أقرته تلك ا

معجم «: كتبه أو نشره أعضاؤها من حبوث ومقاالت وكتب متخصصة، مثل
 يف ))ملكتب الدائم لتنسيق التعريبا(( حملمود تيمور، وكذلك ما أعده »احلضارة

املغرب من معجمات متنوعة يف موضوعات جزئية، وما صدر من موسوعات 
ومعجمات معرفية تعىن بشؤون احلضارة والرتاث العريب واملصطلحات العلمية، 
وتواكب ما يستجد من شؤون احلياة، كاملعاجم الفقهية، واالقتصادية، ومعاجم 



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق جملة  ٩٦٠  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

وإن كان بعضها جيمع بني . إخل... راعية، واألساطرياملصطلحات األثرية، والز
كمعجم املصطلحات العلمية والفنية ليوسف : العربية ولغة أجنبية أخرى

اخلياط، ومعجم األلفاظ الزراعية ملصطفى الشهايب، ومعجم الطحانة واخلبازة 
  .والفرانة، الذي نشره املكتب الدائم لتنسيق التعريب

فردات وجتنب ما ال يفيد القارئ، أو ال يالئم  اختيار املأنوس من امل-٥
العصر من األلفاظ والرتاكيب، واختالف اللغات والشروح، وإمهال الكلمات 

إليه، ومل يعثر والتعابري الغريبة أو الوحشية النادرة، إال ما تدعو الضرورة واحلاجة 
 أوىل ألن اللفظ العريب. على لفظ آخر بديل ومألوف، يؤدي إىل املعىن املطلوب

باالستعمال وأحق من غري العريب، ويف ذلك إحياء لكلمات كانت مطوية يف 
  .عامل النسيان، أو مفقودة يف عامل األقالم واأللسنة

 العناية واالهتمام بكل معطيات هذا العصر العلمي املتقدم -٦
ا الضرورية، ليكون املعجم املزمع تأليفه كافيا ووافيا،  ًوالتنقيب عن مفردا ً

ًالئما كل املالءمة ملختلف املوضوعات واملعاين واالختصاصات وهذا وم
يقتضي زيادة عدد املواد اللغوية للمعجم، وذكر بعض املرتادفات للمعىن 
ا ختصيص لفظ لكل معىن إذا تعددت  الواحد، بغية إجياد ثروة لفظية ميكن 

فظ عريب يؤديه املعاين يف العلوم واآلداب والفنون املختلفة، فيكون لكل معىن ل
ًكما يقتضي ذلك توسعا يف املواد بذكر ما . بصيغته دون اعتماد على القرائن

ا حىت يتيسر التصرف يف الكلمات وفقا  ًفيها من صيغ األفعال ومشتقا
  .للحاجة إليها، دون الرجوع إىل معجم آخر

 تقسيم املعجم إىل أبواب رئيسية يف املعاين العامة الكلية، وتقسيم -٧
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 األبواب إىل فصول أو عناوين فرعية مناسبة، وترتيب ذلك كله وفق منهج تلك
 من اإلنسان وما يتعلق – على سبيل املثال –قومي، وتسلسل منطقي، ينتقل 

ما فيها وما : به وخبلقه وبصفاته وطباعه، إىل احليوانات بأنواعها، مث األرض
ًعليها، حبرا وبرا، فالسماء واألفالك وما يتبعها من  هواء وفضاء وأنواء وجنوم، ً

وتوزع جذاذات األلفاظ واجلمل وما إليها على هذه األبواب .. وفصول وأزمنة
ًوفروعها، كما سبق، وتشرح معانيها مجيعا بوضوح وإجياز، وتبني الفروق 
ا، مع االستعانة ببعض األمثلة والشواهد  ا واستعماال الدقيقة بني دالال

ة، والبأس باستعمال اللون األمحر يف أماكن يتفق القصرية عند احلاجة والضرور
  .عليها

 ويف هذه احلال البد أن تتداخل عناصر بعض الفصول واألبواب، -٨
وما تشتمل عليه من ألفاظ وتراكيب، حبيث يصعب حتديد مواضعها هنا أو 
ا، وعندئذ البد من تكرارها يف  ًهناك حتديدا دقيقا، لتعدد وظائفها ودالال ً

ا عدة مواض ًع حرصا على الفائدة، أو توضع يف املكان األقرب إىل دالال
  .املستعملة أو الشائعة، وحيال على األمكنة األخرى

ًويـتغلب على هذه العقبة أيضا  َّ  بفهرس لغوي لأللفاظ – بعد ذلك –َُ
ًوعندئذ يصبح هذا املعجم اجلديد مرجعا . الواردة يف املعجم، يثبت يف آخره

ًاين األلفاظ أيضا يف مواضع منه، إىل جانب كونه معجما ملن يبحثون عن مع ً
  .ًللمعاين، وبذلك جيمع الفضيلتني معا

 تزويد املعجم بالرسوم والصور امللونة، واخلرائط واأللواح الضرورية يف -٩
أمكنتها املناسبة، وال سيما احليوانات والنباتات واحلشرات واألدوات املختلفة، 
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األجهزة املهمة ملنع االلتباس والغموض فيما بينها، واالخرتاعات احلديثة، و
  .ًوليزداد املعرف وضوحا وجالء

معجم (( أو ))املعجم اجلديد للمعاين(( أن يوسم هذا املعجم بـ - ١٠
ًوإن كان خلوا من الرتتيب اهلجائي، ليعرف مضمونه وما  ))املعاين اجلديد

داللة على املراد، يشتمل عليه، بعد أن شاع هذا املصطلح وأصبح واضح ال
َوألنه ال يوجد لدينا ما حيمل هذا العنوان من معجمات املعاين السابقة اليت 

  .اختلفت أمساؤها وعناوينها

تلك هي مجلة االقرتاحات اليت ميكن أن تسهم يف إعداد معجم معاصر 
وجديد للمعاين، وال جرم أن هذا كله حيتاج إىل جهد ووقت ومثابرة؛ ولو 

 الثقافية ودور النشر قيمة هذا املعجم وقدرت مزاياه وفوائده، عرفت املؤسسات
  .ملا ضنت مبال أو جهد، يف سبيل حتقيق األمل املرجو، واملعجم املنشود

  
  

*  *  *
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  المصادر والمراجع

 الطبعة –عبد الفتاح الصعيدي، وحسني يوسف موسى :  اإلفصاح يف فقه اللغة- ١

م ١٩٦٤ =   ه١٣٨٤ القاهرة –الطبعة الثانية  و- م١٩٢٩ =  ه١٣٤٨) جملد واحد(األوىل 

  ).جملدان(

لويس شيخو :  ضبطه وصححه–عبد الرمحن اهلمذاين :  األلفاظ الكتابية- ٢

  .م١٨٩٨ بريوت –اليسوعي 

 –عزة حسن .  تح–أبو هالل العسكري :  التلخيص يف معرفة أمساء األشياء- ٣

  .م١٩٧٠ =   ه١٣٩٠دمشق 

 –حممد حميي الدين عبد احلميد .  تح–جعفر قدامة بن :  جواهر األلفاظ- ٤

  .م١٩٧٩ =   ه١٣٩٩بريوت 

  .م١٩٧٩ =   ه١٣٩٩ بريوت –أمني آل ناصر الدين :  الرافد- ٥

  . ه١٣٥٠ دمشق – أمحد عبيد: بعناية – ي الثعالب: سحر البالغة وسر الرباعة - ٦

ر  مص–مصطفى السقا وآخرين .  تح–الثعالبـي :  فقه اللغة وسر العربية- ٧

  .م١٩٧٠ =   ه١٣٩٢

  .١٩٩٨ بريوت –فخر الدين قباوة .  تح–ابن السكيت :  كتاب األلفاظ- ٨

  .  ه١٣٤٥ حلب –ابن األجدايب :  كفاية املتحفظ- ٩

َ الكنـز اللغوي يف اللسن العريب- ١٠   .م١٩٠٣ بريوت –نشره أوغست هفنر : َّ

 –نعساين حممد بدر الدين ال:  صححه–اخلطيب اإلسكايف :  مبادئ اللغة-١١

  .  ه١٣٢٥مصر 

  .م١٩٧٠ =   ه١٣٩٠ بغداد –هالل ناجي .  تح–أمحد بن فارس : ّ متخري األلفاظ- ١٢

  ).طبعة مصورة ) ه١٣٨٦ نشرة املكتب التجاري يف بريوت –ابن سيده : ّ املخصص- ١٣
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 حلب –حممود فاخوري :  مصادر الرتاث والبحث يف املكتبة العربية-١٤

  .م١٩٨٩ =   ه١٤٠٩

  .م١٩٨٧ =   ه١٤٠٧ بريوت –رياض زكي قاسم : عجم العريب امل-١٥

  .م١٩٨٢ بريوت –حكمت كشلي :  املعجم العريب يف لبنان-١٦

  .م١٩٨٤ الطبعة األوىل، بريوت –ناصيف اليازجي :  معجم القطيفة-١٧

  .م١٩٠٥) لبنان( بعبدا –سعيد الشرتوين :  جندة الرياع-١٨

ِ جنعة الرائد وشرعة الوارد-١٩   .م١٩٧٠ لبنان –اهيم اليازجي إبر: ُ

 –حممد األكوع اخلوايل .  تح–عيسى الربعي احلمريي :  نظام الغريب-٢٠

  .م١٩٨٠ =   ه١٤٠٠دمشق، بريوت 



  

٩٦٥  

  في المعجمية العربية
  كتب األلفاظ ومعاجم المعاني

  صالح كزارة. د
   مقدمة في اتجاهات الدرس المعجمي عند العرب-ًأوال

توزعت جهود الباحثني يف الدرس اللغوي املعجمي عند العرب، نشأته 
 حتت قسمني )١(تناوله أصحاب االجتاه األول. ٍوتأصيله، اجتاهات ثالثة

  :)٢(رئيسني مها
 وترمي إىل شرح معاين املفردات، فرتتب :)٣(اجم األلفاظ مع–أ 

ًالكلمات ترتيبا خاصا يسهل على من يريد الوقوف على معىن أي كلمة  ً
  :وأبرز طرائق هذا الرتتيب ثالث هي. )٤(الرجوع إليها يف مواطنها

ً ترتيب الكلمات ترتيبا صوتيا حبسب خمارج احلروف، كالعني للخليل - ١ ً
 ،)هـ٣٧٠ت (، والتهذيب لألزهري )هـ٣٥٦ت (والبارع للقايل ، )هـ١٧٠ت حنو (

  .)هـ٤٥٨ت (، واحملكم البن سيده )هـ٣٨٥ت (واحمليط للصاحب بن عباد 
ً ترتيب الكلمات ترتيبا هجائيا وفق احلرف األول من الكلمة، -٢ سواء ً

نري  واملصباح امل،)هـ٥٣٨ت (طرح نظام األبنية والتقليبات، كأساس البالغة للزخمشري 
ا كاجلمهرة)هـ٧٧٢ت (للفيومي  ، )هـ٣٢١ت ( البن دريد )٥(، أم احتفظ 

مل واملقاييس البن فارس    .)هـ٣٩٥ت (وا
ً ترتيب الكلمات ترتيبا هجائيا وفق احلرف األخري من الكلمة، أو -٣ ً

ما أطلق عليه نظام الباب والفصل، أو الرتتيب حبسب القافية، كالصحاح 
، والقاموس احمليط )هـ٧١١ت (، واللسان البن منظور )هـ٤٠٠حنو (للجوهري 

  .)هـ٨١٧ت (للفريوزابادي 
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وهي اليت يلجأ إليها الباحث، ال عندما : )٦( معاجم المعاني–ب 
. )٧(عليه املعىن، ولكن عندما يستعصي عليه لفظ يوافق معىن يدور يف خاطرهيعسر 

متثلت األوىل يف : ًل ثالثاوقد رصد الباحثون يف نشأة هذه املعجمات وتطورها مراح
رسائل صغرية تستقل كل منها بألفاظ معىن أو جنس من أجناس النبات أو احليوان، 

، واخليل واإلبل والنبات )هـ٢١٦ت (املطر، واللبأ واللنب، أليب زيد األنصاري : مثل
ًوظهرت يف الثانية مؤلفات أوسع حجما . ، وغري ذلك كثري)هـ٢١٤ت (لألصمعي 
ن الرسائل السابقة مجعت أكثر من موضوع واحد، كالغريب املصنف ًوموضوعا م
ِّ، واأللفاظ البن  السكيت )هـ٢٢٤ت (أليب عبيد   والصفات للنضر )هـ٢٤٤ت (ِّ
ّأما املرحلة الثالثة فقد انتهت بتأليف معاجم املعاين .  وغريها)هـ٢٠٤ت (بن مشيل 

  .ًحقا، وأمهها املخصص البن سيده
 الثاين إىل هذا الدرس نظرة تارخيية زمنية، ولكنهم انقسموا ونظر أصحاب االجتاه

م هذه فريقني، تتبع األول ً منهما هذه الدراسات عرب القرون مصاحبا هلا منذ )٨(يف نظر
ا يف القرن الثاين للهجرة حيث كانت رسائل صغرية احلجم يتوفر كل منها على  نشأ

ًكتبا أضخم حجما وأمشل مادة يف موضوع معني من موضوعات اللغة، إىل أن استوت  ً
 – حبق –يعد ((القرن الثالث، وحىت نضجت معاجم كاملة اخللق يف القرن الرابع الذي 

ُقرن املعاجم العربية أو كنوز األلفاظ، ففيه ألف أكرب عدد من املعاجم املشهورة املعتمدة، 
)٩(وفيه أخذ املعجم العريب الصورة املألوفة لنا

 املعاجم العربية بعد مث يعرض ألشهر. ))
القرن الرابع حىت يقف عند القاموس احمليط الذي تصدى له كثري من الباحثني يشرحونه 

  .وينتقدونه ويستدركون ما فاته
 فقد التقى مع أصحاب االجتاه األول يف حديثهم عن )١٠(أما الفريق الثاين

ا، ولكنه مساها املعاجم امل وضوعية أو التجانسية، ّمعاجم املعاين واملراحل اليت مرت 
ّوافرتق عنهم يف الكالم على معاجم األلفاظ فسماها معجمات أجبدية، وعرضها 
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ًعرضا تارخييا زمنيا حبسب ظهورها بادئا بالعني للخليل، ومنتهيا باملعجم الوسيط الذي  ً ًً ً
ط ً، مارا باجلمهرة والبارع والتهذيب واحملي)١١(أصدره جممع اللغة العربية يف القاهرة

مل واملقاييس والصحاح واحملكم وأساس البالغة ومفردات الراغب األصفهاين  وا
والنهاية والعباب ولسان العرب واملصباح املنري وخمتار الصحاح والقاموس احمليط وتاج 
العروس وحميط احمليط واجلاسوس على القاموس وأقرب املوارد واملنجد ومعجم الطالب 

  .)١٢(طالبوالبستان وفاكهته ومنجد ال
ّأما االجتاه الثالث

 لكي يصل إىل دراسة – )١٤(، فقد رأى صاحبه)١٣(
ا العرب قبل أن يؤلفوا –املعاجم   أن يصور الدراسات اللغوية اليت اضطلع 

ّاملعجم األول؛ فدرس كثريا من الرسائل اللغوية، وخص بالبحث املوضوعات اليت  ً
ًوتتبع كل موضوع منها تتبعا نشأت قبل كتاب العني أو يف زمن معاصر له، 

ًتارخييا إىل أن انتهى التأليف فيه، أو إىل العصر احلديث، ليتبني ما طرأ عليه من 
تطورات، وآثاره يف مناهج املعجمات وموادها، فاجتمع له من ذلك كله كتاب 

درس يف :  من مؤلفه الضخم، كسره على تسعة أبواب)١٥(يقرب من مئيت صفحة
والفقه، وتناول يف الثاين كتب اللغات ) القرآن واحلديث(ن  أوهلا كتب الغريبي
لغات القرآن، لغات القبائل، املعرب، املعاجم املزدوجة اللغة، (ّوالعامي واملعرب 
، وعرض يف الباب الثالث كتب اهلمز، وأفرد الرابع لكتب )كتب حلن العامة

ر، وذهب ّ، وخص اخلامس بكتب النواد...)كتب احلشرات، اخليل(احليوان 
السادس بكتب البلدان واملواضع، واستقل السابع بكتب اإلفراد والتثنية واجلمع، 

املصادر، الصيغ اخلاصة من األفعال، األفعال عامة، أمثلة (والثامن بكتب األبنية 
ّ، أما الباب األخري وهو التاسع فقد تكلم فيه على كتب الصفات، وهي )األمساء
ضوع واحد، بل حتاول أن جتمع ما أمكنها من ال تقصر حبثها على مو((كتب 

الصفات : ومن هذه الكتب... ًوتسمى أيضا الغريب املصنف... موضوعات



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٩٦٨   )٤(زء اجل) ٧٨( ا

للنضر بن مشيل، والصفات لألصمعي، والغريب املصنف أليب عبيد، واأللفاظ 
ّالبن  السكيت، ومبادئ اللغة لإلسكايف، واملخصص البن سيده الذي توج هذا  ِّ ِّ

)) ومسا به إىل القمةالنوع من الكتب
)١٦(.  

وبعد هذه اجلوالت يف أبواب الكتاب انتقل إىل الكتاب الثاين فتحدث فيه 
ا تتوزع يف مدارس أربع رتبت أوالها املواد حبسب خمارج : عن املعاجم، فرأى أ

احلروف، ومتسكت الثانية بالرتتيب األلفبائي، ورتبت الثالثة الكلمات حبسب 
  .عة حبسب احلرف األولاحلرف األخري، والراب

  : واختالف الباحثين في تصنيفها)١٧(كتب األلفاظ: ًثانيا

تلك هي االجتاهات اليت سار فيها الدرس اللغوي عند العرب منذ نشأته 
ِّولو تساءل الباحث عن كتـب كاأللفاظ البن  السكيت . حىت عصرنا احلاضر ت (ِّ

وجواهر األلفاظ لقدامة ابن ، )هـ٣٢٠ت (، واأللفاظ الكتابية للهمذاين )هـ٢٤٤
النصف األول من القرن الرابع (، واأللفاظ البن املرزبان )هـ٣٣٧ت (جعفر 
ّ، وغريها مما يشاكلها، ما )هـ٣٩٥ت (ر األلفاظ البن فارس ّ ، ومتخي)للهجرة

  .ٍموقعها من هذه االجتاهات؟ وما موقف الباحثني منها؟ ملا ظفر جبواب شاف
ًراها كتبا جامعة لعدد كبري من األبواب واملعاين، َ من ي)١٨(فمن الباحثني

ا، ال ميكن اعتبارها معاجم حقيقية، فهي بعيدة ((وهي  على رغم تعدد أبوا
ا   مل يلتزم يف – من جهة ثانية –عن االستيعاب والشمول من جهة، كما أ

ا نظام معني، وهاتان الصفتان الشمول والرتتيب : تصنيفها وتنسيق أبوا
  .))مالزمان لفكرة املعجمشرطان 

دف ... ًكتبا تعليمية داللية ذات تصنيف موضوعي(( من جيعلها )١٩(ومنهم
  .))إىل تقريب األلفاظ ملن أراد حصيلة لغوية تعينه على الكتابة العربية الفصيحة
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ا )٢٠(ويذهب بعضهم معجمات متوسطة احلجم ومرتبة على (( إىل أ
ا )٢١(رون، يف حني يصفها آخ))حسب املعاين معجمات جامعة ترمي إىل (( بأ

  .))بيان املفردات املوضوعة ملختلف املعاين
ّولكن بعض الباحثني

ّ صنفوها ضمن املعاجم املوضوعية، وضموا إليها )٢٢( ّ
ًكتبا أخرى كالغريب املصنف أليب عبيد، ومبادئ اللغة للخطيب اإلسكايف 

  .، وغريها)هـ٤٨٠ت (بعي ّ، ونظام الغريب لعيسى بن إبراهيم الر)هـ٤٢٥ت (
ّأما حسني نصار

ِّ فقد جعل كتاب ابن  السكيت فقط ضمن كتب )٢٣( ِّ
َّ أحس أن يف الكتاب ما - مع ذلك–الصفات أو الغريب املصنف، ولكنه 

ِّ أي ابن  السكيت –وأكثر عناية املؤلف ((: مييزه منها فقال  موجهة إىل –ِّ
 ضمن معاجم املعاين، )٢٤(ن ظاظا، يف حني أدرجه حس))العبارات ال األلفاظ

 فيها، وكأمنا ))األلفاظ الكتابية((ّ حترج من إدراج – يف الوقت نفسه –ّولكنه 
ّأما األلفاظ الكتابية ((: شعر بأن له طبيعة خاصة، فأفرده حبديث بعدها فقال

ّللهمذاين، فإنه يصرف مهه إىل انتقاء تعبريات، بعضها مجل كاملة مرتبة حبسب 
ّت إلمداد الكتاب، وال سيما كتاب الدواوين بأساليب فصيحة املوضوعا

م ا كما هي يف كتابا   .))يضعو
ِّ من صنَّف كتب ابن  السكيت واهلمذاين وابن فارس )٢٥(ومن الباحثني ِّ

  !.ّيف معاجم املعاين، وصنف كتاب قدامة بن جعفر فقط يف كتب املرتادفات

  :أليف اللغوي كتب األلفاظ اتجاه مستقل في الت- ًثالثا

ًتلك هي أيضا نظرة الباحثني إىل تلك الكتب، وحيسن يب قبل أن أديل 
ّبدلوي فيها أن أبني موقفي من تلك االجتاهات اليت عمت الدرس اللغوي  ّ
املعجمي عند العرب، فأقف مع أصحاب االجتاه الثالث منها؛ فال ريب أن 
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ا، و ا هذه النظرة اليت رصدت اجلهود اللغوية منذ نشأ تتبعتها يف مسارا
ّاملختلفة حىت انتهى التأليف فيها إىل العصر احلديث، نظرة موضوعية تتسم 

ا  ّبالدقة والشمول، إال أ  مل تنج يف حديثها عن تلك الكتب، – مع ذلك –ّ
ا أفردت هذه الكتب عن  ّوأعين كتب األلفاظ، مما وقع فيه اآلخرون، ولو أ

كتب األلفاظ ألصابت :  أمستهكتب الصفات وجعلتها يف باب خاص
ِّاأللفاظ البن  السكيت، واأللفاظ : ذلك أين أرى أن هذه الكتب. الغرض ِّ

الكتابية للهمذاين، وجواهر األلفاظ لقدامة بن جعفر، واأللفاظ البن املرزبان، 
كل هذه ... ّومتخري األلفاظ البن فارس وغريها مما وصل إلينا أو مل يصل

 مع –ًستقال من اجتاهات التأليف اللغوي ميكن تسميته ًالكتب تؤلف اجتاها م
  .))مدرسة األلفاظ(( -شيء من التجوز 

وهذا االجتاه أو تلك املدرسة تفرتق عن مدرسة الصفات أو الغريب 
ّاملصنف وإن قامتا على أساس واحد هو الرتتيب حبسب املوضوعات، إال أن 

 عن املوضوعات – مجلتها  يف–املوضوعات اليت عاجلتها كتب األلفاظ ختتلف 
فكتب األلفاظ ال تعىن مبوضوعات كتب الصفات . اليت طرقتها كتب الصفات

إخل عناية ... أو الغريب املصنف كخلق اإلنسان وخلق الفرس واإلبل والشاء
كبرية، ولكنها تورد األلفاظ اليت تدل على أفعال هذه املخلوقات وخباصة 

ا تعىن، غالبا، اإلنسان يف أحواهلا املختلفة أو بع ا؛ أي إ ًض ما يتعلق 
ت (باألعراض من دون اجلواهر، فكتاب كالغريب املصنف أليب عبيد 

 يعرض يف أبواب عدة وفصول )هـ٤٥٨ت ( أو املخصص البن سيده )هـ٢٢٤
متنوعة ملوضوعات اللغة عامة، كخلق اإلنسان واخليل والوحوش والسالح 

ًإخل، ويفصل القول يف كل منها تفصيال ...والنبات واجلبال واألودية واحلشرات ّ
ا، كذلك يعرض لظواهر لغوية وحنوية  ًكبريا ال يكاد يغادر شيئا يتعلق  ً
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ًوصرفية، فنجد أبوابا كثرية ملوضوعات كاألضداد، واإلتباع، والقلب واإلبدال، 
فهذه . إخل...واملقصور واملمدود، وأبنية األفعال، واملصادر، والتصغري، واجلمع

لغوية ضخمة تكاد جتمع معظم ألفاظ ) دوائر معارف(كتب أشبه مبعلمات ال
ا، يف حني أن كتب األلفاظ إذا عرضت  اللغة املعروفة إىل زمن أصحا
ا تعرض لأللفاظ الدالة على صفة من صفاته، كاألصل  ًلإلنسان مثال فإ

ْوالكرم، والكرب، والذكاء، وضعف القلب، واجلنب، والشجاعة، واخلوف ِ.. .
وغري ذلك من األحوال، أو تعرض لعيب من العيوب اليت تصيب بعض 

. وحنو ذلك... ّأعضائه كاهلزال، والسمن، وضعف اخللق، واحلروق، واجلروح
هذا فرق، ومثة فرق آخر بني كتب األلفاظ وكتب الغريب املصنف أو الصفات 

ا تستهدف مجع ا للغة وهو أن كتب الصفات تعىن باملفردات واستقصائها أل
وتدوينها، يف حني أن كتب األلفاظ تصرف معظم عنايتها للعبارات 
والرتاكيب، ألن غايتها تعليمية ترمي إىل تقريب األلفاظ ملن أراد حصيلة لغوية 
ّتعينه على الكتابة العربية الصحيحة، كما وضح ذلك اهلمذاين يف مقدمة 

ٍولو وازنا مثال بني بابني يف موضوع واحد. )٢٦(كتابه ً ، وليكن باب الشجاعة، ّ
أحدمها من الغريب املصنف أليب عبيد، واآلخر من جواهر األلفاظ لقدامة بن 

  .ِّجعفر لوقفنا على تلك الفروق بكل جالء ووضوح
))الشجاعة وشدة والبأس((: يقول أبو عبيد يف باب

)٢٧(.  
اكة: ُالنَّهيك من الرجال: األصمعي(( ًالشجاع، وقد نـهك  ومن . َُ
ٍالشجاع أيضا، من قوم أذمار: َالذمر: َّالفراء. لقوي الشديدا: اإلبل ً .

َالغشمشم: األصمعي َْ َالذي يركب رأسه ال يثنيه شيء عما يريد ويهوى: َ َ َّ .
ُوالصهميم ْ ُواملزير. حنوه: ِّ َِ

ُواحلميز. الشديد القلب:  ُّمثله، الذكي القلب: َ َّ .
ُواملزير َِ

الذي يربط نفسه عن الفرار : جلأشالرابط ا. العاقل املتصرف يف األمور: 
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ُيكفها جلرأته وشجاعته ُوالغلث. ّ َالشديد القتال اللزوم ملن طالب: َِ َ وقال أبو . َّ
ًْرجل ثـبت الغدر، إذا كان ثـبتا يف قتال أو كالم: زيد َْ َْ َ ُ ّالشجاع، : ُالباسل: غريه. ٌ

ُوقد بسل بسالة، واملشيع ََّ ُ ً َ َُ الالزم للشيء ال : الالشجاع، ويق: ََْواحللبس. مثله: َ
َِواحلالبس. يفارقه   : يصف الكالب والثور)٢٨(قال الكميت. مثله: ُ

ْفلما دنت للكاذتـني وأخرجت َْ َ ْ ََ ِ ْ ََ َ ِ َ َ َ َبه حلبس◌ا عند اللقاء حالبسا   ّ َِ ُ َ
ِ ِّ ً َ َْ

ِ 

ُالصمة: قال الكسائي َّ َصمم: الشجاع، ومجعه: ِّ ّرجل خمش : أبو عمرو. ِ َِ

ْوخمشف ومها اجلريئ َ ْ   .))ان على الليلِ
))الشجاعة((ويقول قدامة بن جعفر يف باب 

)٢٩(.  
َْهو مشيع القلب، مهيج احلرب، رابط اجلأش، بطيء االحنياش، ثـبت (( ّ ُ َُّ َ

ِاجلنان، حتف األقران، شديد الطعان، جريء اللبان، قصري العنان، بعيد  َّ ّ ْ َ َ
ِّاإلمعان، جريء الفؤاد، حليف الطراد، قليل الشراد، فقري ُ ّ   ... اجليادَ

َهجم يف احلرب ومل حيفل، وانقحم فيها ومل يـعبأ، وتـهكمها ومل : ويقال َّ َ َ َ َْ ََ ِ َْ
َّيـفثأ، ومضى فيها، وهجم عليها ومل يـنف◌ثئ، وأقدم ومل حيجم، وتقدم ومل  ُ ِْ ِ َ َْ ََ
َيـعقب، وتقحم ومل يـعرج، وصدمها ومل يـنـهنه، وتدرعها ومل يتكعكع، واندغم  َْ َْ ُ َ ُ َُّ ِ َ َ َ َ ََ ّ ّ

ََّجاجها ومل يكفكف، وجل يف حومتها، وانغمس يف معركتهاَيف ع َ ِ َ َكفر : ويقال. ُ َ
َيف درعه، وتكمى بسالحه، ودجج يف شوكته، وخطر برحمه، وانصلت بسيفه،  َ َّ َّ َ ْ ِ

ُّوانربى بنباله، وإنه لتام األدوات، كامل اآلالت شاكي السالح، قوي البصائر ََ َّ .
ِأقبل يف شكته، وبصريت: ويقال ِ

َ َّ َُّه، وشوكته، وآلته وسالحه، وعليه سنـوره َ ََ ِ ِ َِ َ
ْومغفره، وألواحه وبصائره ِ...  

َمعه األبطال املساعري، واألْجناد املغاوير، وكماة الوقائع، ومحاة : ويقال َ َ
ا ا، وضرام الوغى وشها ُاحلقائق، وأنياب احلروب وسنا ِ ِ...  
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 وأخدان ُهم ليوث غابة، وغيوث سحابة، إخوان الكرانه،: ويقال
  .))...الوقائع

ِّفالفرق بني البابني يف الكتابني، وإن كان موضوعهما واحدا، واضح بني ال  ٌ ً
حيتاج إىل تعليق، وفيه خري برهان على ما تقدم من تفريق بني كتب األلفاظ وكتب 

ًعلى أن هذا التفريق ال يعين أن بينهما افرتاقا تاما، وحدودا فاصلة، . )٣٠(الصفات ً ً
ّ فال لقاء بينهما، فهذا ضرب من التحكم ال يقره البحث العلمي، فمادام َّومن مث ُ ّ ٌ

َْ يـنهضان على أساس واحد، هو – كتب الصفات وكتب األلفاظ –االجتاهان 
ّاملوضوعات، فالبد أن يكون بينهما التقاء ما، مهما اختلفت صوره وأشكاله، 

ّ كاحلدود اليت متيز – إن صح التشبيه –ّفاحلدود اليت تفصل بينهما ليست إال 
  .احملافظات املتعددة ضمن البلد الواحد

  : التأليف في األلفاظ–ًرابعا 

ًنشأ هذا الضرب من التأليف يف وقت مبكر، وكان مسايرا حلركة التأليف 
فمنذ النصف األخري من القرن الثاين للهجرة وحىت مطلع القرن . اللغوي عند العرب

 فيما توصلت إليه بعد –االجتاه، بلغ عددها احلايل ظهرت كتب كثرية يف هذا 
ّ تسعة عشر كتابا، وصل إلينا منها ستة بني مطبوع وخمطوط مما –البحث والتنقيب  ً

ّأما . ّخلفه األقدمون، يضاف إليها كتابان ألفهما احملدثون على غرار كتب األقدمني
  .الباقي فقد حفظت لنا مصادر الرتاث العريب أمساءه وأمساء مؤلفيه

َّأما الكتب الستة اليت خلفها األسالف ووصلت إلينا فهي على الرتتيب  ّ ّ
ِّاأللفاظ أليب يوسف يعقوب بن إسحاق بن  السكيت: الزمين ت  ()٣١(ِّ
َّ، واأللفاظ أليب إسحاق الزجاج)هـ٢٤٤ ، واأللفاظ الكتابية )هـ٣١١ت  ()٣٢(َّ

لفاظ لقدامة بن ، وجواهر األ)هـ٣٢٠ت  ()٣٣(لعبد الرمحن بن عيسى اهلمذاين
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 )٣٥(، واأللفاظ أليب منصور حممد بن سهل بن املرزبان)هـ٣٣٧ت  ()٣٤(جعفر
ّ، ومتخري األلفاظ أليب احلسني أمحد )النصف األول من القرن الرابع للهجرة(

  .)هـ٣٩٥ت  ()٣٦(بن فارس
 )م١٩٠٦ – ١٨٤٧(ويف مطلع هذا القرن سلك الشيخ إبراهيم اليازجي 

ّ كتابا على هدي كتبهم مساه َّمسلك القدماء فألف جنعة الرائد وشرعة الوارد ((ً
))يف املرتادف واملتوارد

 - ١٨٤٩(ّ، كما ألف معاصره سعيد اخلوري الشرتوين )٣٧(
ّكتابا مماثال مساه) م١٩١٢ ً ))جندة الرياع((: ً

)٣٨(.  
ّأما الكتب األخرى اليت احتفظت لنا املصادر بعناوينها وبأمساء مؤلفيها 

املفضل :  ومؤلفوها هم على الرتتيب الزمين))األلفاظ((: ًعا يف العنوان وهوفتشرتك مجي
ت  ()٤١(، واألصمعي)هـ١٨٩ت  ()٤٠(، والكسـائي)هـ١٦٨ت  ()٣٩(الضيب
وكلثوم ابن ، )هـ٢١٨ت ويف قبل  ()٤٢(، وهشام بن احلكم موىل بين شيبان)هـ٢١٤

ّعمرو العتايب الشاعر
، وأبو نصر )هـ٢٣١ت  ()٤٤(، وابن األعرايب)هـ٢٢٠ت  ()٤٣(

َ وعبد امللك بن قطن املهري)هـ٢٣١ت  ()٤٥(الباهلي  وأبو عمر ،)هـ٢٥٣ت  ()٤٦(َ
  ).ت ؟ ()٤٨(، وحممد بن أيب احلسني الكاتب)هـ٣٤٥ت  ()٤٧(الزاهد

  :ويف اخلتام نشري إىل أمور ثالثة تتصل بكتب األلفاظ بسبب
 )هـ٦٢٦ت ( احلموي ، وتابعه ياقوت)هـ٣٨٥ت (نسب ابن الندمي : أولها

 )هـ٢٩١ت (ً، كتابا أليب العباس أمحد بن حيىي ثعلب )٤٩()هـ٦٤٦ت (ِوالقفطي 
 املتأخر عن )هـ٦٨١ت (ّ، ولكن ابن خلكان ))استخراج األلفاظ من األخبار((: عنوانه

))األلفاظ((: هؤالء واملرجح أنه ينقل من كتبهم ذكر الكتاب بعنوان
فهل !  فقط)٥٠(

على كتاب آخر غري الذي ذكره ابن الندمي ومن تابعه وعنوانه وقف ابن خلكان 
ّ لثعلب، أو أنه تصرف بالعنوان املطول فاختصره على هذا النحو، أو أن ))األلفاظ((

ًذلك كان فعل النساخ أو الناشرين؟ هذا ما ال نستطيع له نفيا أو إثباتا ً ّ.  
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تنبول أن يف مكتبة شهيد علي باس) ٥١(ذكر فؤاد سزكني: وثانيها
ا/ ٣٠٥/خمطوطة حتمل الرقم  املعاين رسالة يف ((: وتقع يف ثالث ورقات عنوا

 مل ،)هـ٤٣٧ت ( أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي ))املختلفة لأللفاظ
ا   .نتمكن من معرفة مضمو

 من ٤٤٣/ ٨(وقع يف كتاب تاريخ الرتاث العريب لفؤاد سزكني : وثالثها
 البن املرزبان، فقد جاء ))األلفاظ((راب حول كتاب خلل واضط) الرتمجة العربية
  :فيه كما يلي

ًسهل بن املرزبان، أبو نصر، كان لغويا أدبيا شاعرا من أهل (( ً أصفهان، ً
وأخباره يف ). م١٠٣٩/ ه٤٣٠(سكن نيسابور، ويبدو أن وفاته كانت حنو سنة 

كتاب (( له. ٢١٠/ ٣ األعالم للزركلي - ٣٩٢ - ٣٩١/ ٤يتيمة الدهر للثعاليب 
 نسخت  ورقة،٨١(٤ً ويوجد خمطوطا يف املدينة، عارف حكمت، لغة ))األلفاظ
ويف خمطوطة أمحد الثالث، ). ٤٦، انظر املنتخب لكحالة )هـ٧٦٦(سنة 

، ))كتاب األلفاظ((كتاب يف املرتادفات امسه ) أ٣٦ –أ ٢٦ (٢/ ٢٤٩٧
وجيب . منصور بن سهل بن محمد بن المرزبان الحاسبمنسوب إىل 

  .))لبحث عن عالقة املخطوطتني بعضهما ببعضا
  :ولنا على ما جاء به سزكني التعقيبات التالية

ً من الواضح أن هناك خلطا بني أيب نصر سهل بن املرزبان وأيب -١
ّمنصور حممد بن سهل بن املرزبان، وقد نبه على هذا اخللط بني الرجلني حمقق 

  .٢٥كتاب األلفاظ يف مقدمة التحقيق ص 
، ) لغة٤( رقم خمطوطة الكتاب يف مكتبة عارف حكمت  إن-٢
كما هو واضح جلي يف صورة صفحة العنوان من )  لغة١٤: (صوابه

ا، انظر مقدمة حتقيق الكتاب ص    .٣٥املخطوطة ذا
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 تابع سزكني صاحيب األعالم واملنتخب من خمطوطات املدينة املنورة -٣
وال ندري . ان النيسابورييف نسبة كتاب األلفاظ أليب نصر سهل بن املرزب

ا يف (كيف وقع هؤالء الثالثة يف هذا الوهم، مع أن صفحة العنوان  انظر صور
من تأليف اإلمام ((تنص صراحة على أن الكتاب ) ٣٥مقدمة التحقيق ص 

ّاألجل أبي منصور سهل بن المرزبان األشل النهاوندي َّ ولعل سبب هذا . ))َ
عاصر الثعاليب، وعدم الوقوف على ترمجة الوهم شهرة أيب نصر النيسابوري م

  .أيب منصور األشل يف الفهرست البن الندمي
منسوب إىل (( إن عبارة سزكني يف صفة خمطوطة أمحد الثالث -٤

 رمبا وقع فيها اضطراب من ))منصور بن سهل بن حممد ابن املرزبان احلاسب
) أيب (فأول ما يالحظ سقوط كلمة. وجوه عدة تسبب فيه ناسخ املخطوطة

اورة كلمة )منصور(قبل  ، ورمبا كان ذلك بسبب السهو أو انتقال النظر 
ها يف الرسم ) أيب( فلعلها حتريف لكلمة ) احلاسب(ّأما كلمة ). إىل(ملا يشا
ًيسريا، ) حممد(و) سهل(كما سنرى، ويبقى أمر التقدمي والتأخري يف ) الباحث(

 من اسم الرجل )٥٢(مي يف الفهرستوهذا التصويب يستند إىل ما ذكره ابن الند
: أبو منصور، ولقبه: حممد بن سهل بن املرزبان، وكنيته: وكنيته ولقبه، فامسه

َوقال يل من رآه إنه ((: ويضيف ابن الندمي قوله. الباحث عن معتاص العلم
ًوحيتوي على اثين عشر كتابا ) املنتهى يف الكمال(ّأشل اليد، وله من الكتب 

... كتاب الشوق والفراق... األدب، كتاب صفة البالغةكتاب مدح : وهي
إن اتفاق ما جاء يف صفحة العنوان . ))كتاب األلفاظ، كتاب نفائس احلكم

انظر الصورتني يف مقدمة (ملخطوطيت الكتاب اللتني اعتمد عليهما يف التحقيق 
مع ما جاء يف الفهرست البن الندمي يكاد يقطع ) ٤٠ و٣٥التحقيق ص 

 نسبة الكتاب أليب منصور الباحث األشل، وينفيها عن أيب نصر باليقني يف
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معاصر الثعاليب وخباصة أن الذين ترمجوا هلذا األخري وأمههم صديقه الثعاليب 
  .))األلفاظ((ًنفسه مل يذكروا له كتابا حيمل عنوان 

 ))الشوق والفراق((ُويستأنس إىل جانب كل هذا مبا ذكره حمقق كتاب 
 بن سهل بن املرزبان من أن صاحب الفهرست أورد أمساء أليب منصور حممد

ّبعض األدباء الذين لقبوا ألقابا طريفة أو مضحكة، وهلذا فإن ابن املرزبان  ً
ذا اللقب  ّودليلنا أنه وشح ]. الباحث عن معتاص العلم: يقصد[ّرحب  ّ

))قال الباحث: بعض أجزاء كتابه بعبارة
)٥٣(.  

 حمقق كتاب األلفاظ البن املرزبان مل يقف ًوجتدر اإلشارة أخريا إىل أن
ًعلى نسخة أمحد الثالث اليت ذكرها سزكني، وأنه حقق الكتاب معتمدا خمطوطة 
مكتبة عارف حكمت اليت تقدمت صفتها، وخمطوطة مكتبة األوقاف الوطنية 

 وتقع يف إحدى وسبعني ورقة، ومل يذكر تاريخ ١٧٤حبلب ذات الرقم 
ّا ضم إىل مكتبة األسد الوطنية بدمشقوهي اليوم مم. )٥٤(نسخها ُ.  

  
  الحواشي

نظرة ) ١٩٥٤ ١ط/ ١٩٦٩ ٤ط( أجمد الطرابلسي – على الرتتيب الزمين –وهم ) ١(
املعاجم العربية ) ١٩٥٦(، وعبد اهللا درويش ١٠تارخيية يف حركة التأليف عند العرب ص 

املعجمات الصحاح ومدارس ): ١٩٥٦(، وأمحد عبد الغفور عطار ١١٩، ٨٩، ١١ص 
املعجم العريب بني املاضي واحلاضر ص ): ١٩٦٧(، وعدنان اخلطيب ٩٣العربية ص 

، وعبد السميع أمحد ٤٣٥الوجيز يف فقه اللغة ص ): ١٩٦٩(، وحممد األنطاكي ٤٧
البحث اللغوي عند ): ١٩٧١(، وأمحد خمتار عمر ١٨املعاجم العربية ص ): ١٩٦٩(

فصول يف فقه ): ١٩٧٣ ١ط/ ١٩٨٧ ٣ط(، ورمضان عبد التواب ١٣٥العرب ص 
، ٢٩ - ١٩املعجم العريب ص ): ١٩٨٧(، ورياض زكي قاسم ٢٢٩اللغة العربية ص 

، ٧٦دراسات يف املكتبة العربية وتدوين الرتاث ص ): ١٩٩١(وحممود أمحد املراغي 
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، وحممود سليمان ٣٦،٤٠، ٢٧أحباث يف اللغة واألدب ص ): ١٩٩٤(ومسعود بوبو 
، ٢٣ - ٢٠اجم املوضوعات يف ضوء علم اللغة احلديث ص مع): ١٩٩٤(ياقوت 
، وحلمي خليل ١٠نشأة املعاجم العربية وتطورها ص ): ١٩٩٥( سقال هوديزيري

  .١٢١ - ١٢٠مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب ص ): ١٩٩٧(
اختلف بعض املعاصرين يف هذه االجتاهات فجعلوها أربعة أو مخسة أو أكثر، وهي ) ٢(

ّ تعدو التنويع على التقسيم األساسي الذي سار عليه رواد الدرس املعجمي تقسيمات ال
وقد جلأ هؤالء املعاصرون إىل هذه التقسيمات والتفريعات الكثرية ألغراض . من احملدثني

تعليمية؛ إذ كانت أصول كتبهم حماضرات على طالب بعض اجلامعات العربية عندما 
إميل يعقوب : ، انظر على سبيل املثال))وية العربيةاملعاجم اللغ((ُّكلفوا بتدريس مادة 

املدارس ): ١٩٩٠(وي ا وما بعدها، وصالح ر١٥املعاجم اللغوية ص ): ١٩٨١(
  . وما يليها٣٧املعجمية العربية ص 

نسة((ّويسميها بعضهم ) ٣( ّ ويسمي معاجم املعاين باملعاجم املبوبة، انظر ))ّاملعاجم ا
، وقد تابعه يف هاتني التسميتني حممد ١٣جم العربية ص نشأة املعا: ديزيريه سقال

الثعاليب وكتابيه فقه اللغة وسر العربية، يف جملة : السيد علي بالسي يف مقالته عن
  .٣٥ص ) ١٩٩٦أيار  (٢٥من السنة / ١١/العدد ) الرياض(اخلفجي 

  .٢٧٧فقه اللغة ص ) ١٩٤١ ١ط/ ت .  د٦ط(علي عبد الواحد وايف ) ٤(
 اجلمهرة من التصنيف يف مناهج أو مدارس، ألنه عض الباحثني تنحية معجميرى ب) ٥(

أخذ بنظام التقاليب الذي ابتدعه اخلليل، وأخذ بالرتتيب اهلجائي الذي سبق إليه، 
ُوأبقى على فكرة توزيع املادة اللغوية يف أبواب متعددة، فمنهجه املعجمي وليد مدرستني 

  .٣٦أحباث يف اللغة واألدب ص : مسعود بوبو: انظر. وأخذ مبنهجني
ويسميها بعضهم املعاجم املوضوعية أو التجانسية أو معاجم التوارد أو معاجم تداعي ) ٦(

، وتابعه يف ذلك من دون ١٤٨كالم العرب ص ) ١٩٧١(حسن ظاظا : املعاين، انظر
حقول ((ً مضيفا تسمية ٩١، ح٢٩املعجم العريب ص : إشارة إليه رياض زكي قاسم

ّوقد مساها . ٢٠معاجم املوضوعات ص : حممود سليمان ياقوت: ً أيضا، انظر))املعاين



  

٩٧٩  صالح كزاره. د –كتب األلفاظ ومعاجم املعاين : يف املعجمية العربية

ّوفرق أمحد الشرقاوي إقبال . ٣بعض الباحثني باملعاجم املبوبة، انظر ما تقدم يف احلاشية 
معجم : ًبني معاجم املعاين ومعاجم املوضوعات مصنفا كل نوع يف جمموعة مستقلة، انظر

  .٢٨١ و٩١ص ) ١٩٨٧(املعاجم 
  .١٤٨كالم العرب : حسن ظاظا) ٧(
وانظر حول مناهج .  وما بعدها٢٢٣داللة األلفاظ ص ) ١٩٧٣: (إبراهيم أنيس) ٨(

من ): ١٩٨٦(حممد رشاد احلمزاوي : املعجمات العربية يف مسارها الزمين التارخيي
ًقضايا املعجم العريب قدميا وحديثا ص  ً٤٩ - ٣٩.  

  .٢٣١داللة األلفاظ ص : إبراهيم أنيس) ٩(
فقه : علي عبد الواحد وايف: ، وانظر١٣٨ - ١٢٨كالم العرب ص : حسن ظاظا) ١٠(

  .٢٧٧ - ٢٧٦اللغة ص 
  . بإشراف عبد السالم حممد هارون١٩٦٢ - ١٩٦١ظهرت طبعته األوىل عام ) ١١(
 ، أبو علي القايل)هـ٣٢١ت (ابن دريد : أصحاب هذه املعجمات على التوايل) ١٢(

 ابن فارس )هـ٣٨٥ت (، الصاحب بن عباد )هـ٣٧٠(زهري ، أبو منصور األ)هـ٣٥٦ت (
، )هـ٥٣٨ت (، الزخمشري )هـ٤٥٨ت (، ابن سيده )هـ٤٠٠ت حنو (اجلوهري ، )هـ٣٩٥ت(

ت (، وجيعل حمقق املفردات صفوان عدنان الداودي وفاته سنة )هـ٥٠٢ت (الراغب األصـفهاين 
ت ( ، الصغاين )هـ٦٠٦ت (ثري ، جمد الدين بن األ) ٣٨(، انظر مقدمة التحقيق ص )هـ٤٢٥
، الفريوزابادي )هـ٧٦٠ت (، الرازي )هـ٧٧٢ت (، الفيومي )هـ٧١١ت (، ابن منظور )هـ٦٥٠

، أمحد فارس )م١٨٨٣ت (، بطرس البستاين )هـ١٢٠٥ت (، املرتضى الزبيدي )هـ٨١٧ت (
ت (ّ، جرجس مهام الشويري )م١٩١٢ت (، سعيد اخلوري الشـرتوين )م١٨٨٨ت (الشدياق 
  ،)م١٩٤٦ت (، لويس املعلوف )م١٩٣٠ت (، عبد اهللا البستاين )م١٩٢١

ّمنسق( فؤاد أفرام البستاين  وقد أنشأ فؤاد أفرام البستاين معجم منجد الطالب على أساس ). َُ
ًمتجها وجهة الطالب، وهو خيلو من الكلمات املهجورة، ويهتم للمعلوف ) املنجد يف اللغة(

معجم املعجمات ): ١٩٩٣ت(وجدي رزق غايل : انظر. خمتصرةباملفردات املستحدثة، وشروحه 
  .٢٢العربية ص 



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٩٨٠   )٤(زء اجل) ٧٨( ا

 ٢ وط ه١٩٥٦ ١ط(املعجم العريب نشأته وتطوره : وميثله حسني نصار يف مؤلفه الضخم) ١٣(
ً، وتابـعه يف ذلـك موجزا وخمتصرا عزة حسن يف كتابه) يف جزأين١٩٦٨ املكتبة العربية : ً

ًفصال ) ١٩٧٣(علم اللغة العربية : فقد أفرد يف كتابهّأما حممود فهمي حجازي ) ١٩٧٠(
 مجع اللغة - ١:  اشتمل على األقسام التالية))املكتبة اللغوية((: بعنوان) ١١٧ - ٩٥ص(ًمطوال 

 مصادر - ٤ معاجم الرتتيب اهلجائي، - ٣ معاجم الرتتيب الصويت، - ٢وتأليف املعاجم، 
 املعاجم - ٦ة اخلاصة ذات الرتتيب اهلجائي،  املعاجم الداللي- ٥املعاجم املوسوعية العامة، 

 كتب - ٩ كتب التثقيف اللغوي وحلن العامة، - ٨ كتب األبنية الصرفية، - ٧املوضوعية، 
  .املوضوعات الصوتية

  .٩/ ١املعجم العريب ): ١٩٦٨(حسني نصار ) ١٤(
  . من اجلزء األول٢١٣ إىل الصفحة ٣٩يشغل من الصفحة ) ١٥(
  .٢١١ - ٢٠٦/ ١املرجع السابق ) ١٦(
مصنفات الثروة ((أطلق البدراوي زهران على هذه الكتب وأشباهها تسمية ) ١٧(

ا خمالفة للمعجم يف الغرض والوظيفة وطرائق االستعمال))اللفظية : انظر. ، ورأى أ
، ٦٩ - ٦٨ص ) ١٩٨٩/ ٣ط(مقدمة حتقيقه لكتاب األلفاظ الكتابية للهمذاين 

  .١٣٥ص ) ١٩٩٣/ ٣ط(مقدمة يف علوم اللغة : وكتابه
نظرة تارخيية يف حركة التأليف عند العرب يف اللغة واألدب ص : أجمد الطرابلسي) ١٨(

مقدمة حتقيقه لكتاب األلفاظ الكتابية للهمذاين ص : ، وقارن بالبدراوي، زهران٦٨
  ).راجع احلاشية السابقة (٦٩ -٦٨

:  زكي قاسمرياض: ، وانظر١١٣علم اللغة العربية ص : حممود فهمي حجازي) ١٩(
  .١٧٣ -١٧٢املعجم العريب 

نشأة املعاجم : ، وقارن بديزيريه سقال٢٣٠داللة األلفاظ ص : إبراهيم أنيس) ٢٠(
  .٢١العربية وتطورها ص 



  

٩٨١  صالح كزاره. د –كتب األلفاظ ومعاجم املعاين : يف املعجمية العربية

املعجم العريب بني املاضي واحلاضر : ، وعدنان اخلطيب٢٧٧فقه اللغة ص : على عبد الواحد وايف) ٢١(
البحث اللغوي عند : ، وأمحد خمتار عمر٣٥ه اللغة ص الوجيز يف فق: ، وحممد األنطاكي٤٣ص 

  .٢٦٠فصول يف فقه العربية ص : ، ورمضان عبد التواب٢٠٣العرب ص 
معاجم : ، وحممود سليمان ياقوت١٤٥معجم املعاجم ص : أمحد الشرقاوي إقبال) ٢٢(

مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي :  وما بعدها، وحلمي خليل١١٥املوضوعات ص 
  .٣٠٥ - ٣٠٤العريب ص 

  .٢١٠/ ١املعجم العريب ) ٢٣(
  .١٢٨كالم العرب ص ) ٢٤(
  .٤٠، ٣٨، ٣٧، ٢٥معجم املعجمات العربية، الصفحات : وجدي رزق غايل) ٢٥(
 - ١٦٢ص :  و٨ - ٧ص) ١٩١١ بتحقيق لويس شيخو بريوت ٨ط(األلفاظ الكتابية ) ٢٦(

: ، وانظر)١٩٨٠صر  دار املعارف مب٣ط( من الطبعة اليت حققها البدراوي زهران ١٦٣
  .١١٣علم اللغة العربية ص : حممود فهمي حجازي

  .٨٢ - ٨١/ ١) ١٩٨٩حققه حممد املختار العبيدي، تونس (الغريب املصنف ) ٢٧(
ّبتحقيق داود سلوم، النجف (البيت يف جمموع شعر الكميت بن زيد األسدي ) ٢٨(

٢٤٣/ ١) ١٩٦٩.  
 الدين عبد احلميد، مكتبة اخلاجني، بتحقيق الشيخ حممد حميي(جواهر األلفاظ ) ٢٩(

  .١٥٨ - ١٥٥ص ) ١٩٣٢القاهرة 
 )٨٥ - ٨٣/ ١(ًملزيد من التوضيح وازن أيضا باب اجلنب وضعف القلب يف الغريب املصنف ) ٣٠(

وكذلك ، )زهران.  ط٢٣٠ ص –شيخو .  ط٦٨ص (بباب اجلبان يف األلفاظ الكتابية 
نون يف الغريب املصنف  ّباب املس والتصورات واجلنون يف األلفاظ ب) ٩٠ - ٨٩/ ١(باب ا

ا يف الغريب املصنف )زهران.  ط٢٦٧ ص –شيخو .  ط٩٧ص(الكتابية  ، وباب السيوف ونعو
  .٢٥٣بباب أمساء السيوف يف جواهر األلفاظ ص ) ٢٩٣/ ١(

ذيب اخلطيب : وقف على طبعه وضبطه األب لويس شيخو اليسوعي) ٣١( ونشره مع 
ذيب األلفاظ((: التربيزي بعنوان  يف بريوت، املطبعة ))كنـز احلفاظ يف كتاب 



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٩٨٢   )٤(زء اجل) ٧٨( ا

ِّمث أفرد الناشر منت ابن  السكيت وطبعه بعنوان. م١٨٩٥الكاثوليكية  خمتصر ((: ِّ
  .م١٨٨٧ يف املطبعة نفسها عام ))ذيب األلفاظ

 وصل إلينا منه نسخة خطية حمفوظة يف املكتبة العامة بالرباط، جمموعة الكتاين رقم) ٣٢(
  .١٦٨/ ٨فؤاد سزكني تاريخ الرتاث العريب : ، عن٩٩٦

ًنشر الكتاب مرارا يف القاهرة وبريوت، وأفضل طبعاته اليت أخرجها األب لويس شيخو ) ٣٣(
م، وحنيل إىل املطبعة الثامنة مبطبعة اآلباء اليسوعيني يف بريوت عام ١٨٨٥يف بريوت عام 

 اثنان، أوهلما - ١٦٥/ ١ إنباه الرواة  فيما يقول القفطي يف- م، وقد شرح الكتاب١٩١١
يف مصر وهو العميدي، والثاين يف خراسان وهو اإلمام مهدي اخلوايف، وكالمها من أهل 
املئة اخلامسة، وقد وصلت إلينا نسخة من الكتاب منسوبة البن األنباري عبد الرمحن بن 

  ه١٣٠٢ة ، نشرها السيد نعمان آلوسي زاده يف القسطنطينية سن)هـ٥٧٧ت (سعيد 
ّألفاظ األشباه والنظائر، مث حقق البدراوي زهران هذه النسخة وقدم هلا بدراسة : بعنوان

ا كتاب اهلمذاين نفسه نسب خطأ البن األنباري الذي كانت له  ُوافية أثبت فيها أ
تعليقات وشروح على هذا الكتاب فنسبه إليه تلميذه مكي بن ريان وقد طبع حتقيقه يف 

، انظر مقدمة التحقيق ص ١٩٨٩ ثالثة صدرت عن دار املعارف مبصر سنة القاهرة طبعة
  . وما يليها١١

  .م١٩٣٢حققه الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد، ونشرته مكتبة اخلاجني يف القاهرة سنة ) ٣٤(
م، وأشار حمقق ١٩٩١ي ونشرته دار البشري يف عمان سنة  حققه حامد صادق القينب) ٣٥(

إىل أن كتب الرتاجم ختلط بني مؤلف الكتاب أيب ) ٢٥لتحقيق ص مقدمة ا(الكتاب 
منصور حممد بن سهل الذي يصفه ابن الندمي باألشل وبالباحث عن معتاص العلم 

، وبني أيب نصر سهل بن املرزبان الوزير )١٥٢ ص - ١٩٧١طهران .  ط–الفهرست (
ت ( بأيب منصور الثعـاليب  بسبب التشابه بني األمساء والقـرتان الثاين ه٤٢٠املتوىف سنة 

  . صاحب يتيمة الدهر وفقه اللغة وسر العربية)هـ٤٢٩
ًحققه هالل ناجي، ونشره أوال املكتب الدائم لتنسيق التعريب يف الوطن العريب ) ٣٦(

ويذكر . م، مث نشر يف السنة نفسها يف بغداد بتحقيق ناجي نفسه١٩٧٠بالرباط سنة 



  

٩٨٣  صالح كزاره. د –كتب األلفاظ ومعاجم املعاين : يف املعجمية العربية

مع العلمي (عراق يف نشر الرتاث العريب مشاركة ال: كوركيس عواد يف كتابه مطبعة ا
 أن حممد عبد اللطيف جبارة نال بتحقيقه درجة ١٩ص ) ١٩٦٩العريب ببغداد 

  .املاجستري من جامعة بغداد
، مث ١٩٠٥ - ١٩٠٤طبع الكتاب للمرة األوىل يف جزأين مبطبعة املعارف سنة ) ٣٧(

سنة ) لبنان( بولس يف حريصا ًأعيد طبعه ثانية يف جزأين أيضا مبطبعة القديس
م يف طبعة جديدة ١٩٧٠م، مث أصدرته مكتبة لبنان يف بريوت سنة ١٩١٤ - ١٩١٣

ا الطبعة الثانية للكتاب  أشرف على ضبطها األمري ندمي آل ناصر الدين وومست بأ
ا األوىل، وال ندري سبب إغفال طبعة لبنان سنة  وأشري إىل طبعة مصر على أ

فحق الطبعة . ر اجلديد مل يقف على الطبعة الثانية من الكتاب، ولعل الناش١٩١٣
ًاجلديدة أن توسم بالثالثة، وقد صدرت يف جملد واحد ضم اجلزأين معا ّ.  

، مث حققه شفيق ١٩٠٥عام ) لبنان(طبع للمرة األوىل باملطبعة اللبنانية يف بعبدا ) ٣٨(
م، وذيل عنوانه ١٩٨٤األرناؤوط وأصدرته دار ألف باء للطباعة يف بريوت عام 

وقد أشار . ))معجم قاموس مرتب على أبواب املعاين((: األساسي بعنوان فرعي هو
ر  الناشر إىل هذه الطبعة عندما أسقط امللحق الذي ختم به املؤلف كتابه وعنوانه تفسي

، وقد رتبت فيه األلفاظ على حروف ١٤٣ - ١٢٩معاين هذا اجلزء من الغريب ص 
  .املعجم

  .١٧٣/ ٧معجم األدباء : ، وياقوت احلموي٦٩الفهرست ص : لندميابن ا) ٣٩(
  .١١٧/ ٦شرح أبيات مغين اللبيب : عبد القادر البغدادي) ٤٠(
، والسيوطي بغية ٢٠٣/ ٢إنباه الرواة : ، والقفطي٤٥الفهرست ص : ابن الندمي) ٤١(

  .١٣٩٦كشف الظنون ص : ، وحاجي خليفة١١٣/ ١الوعاة 
  .٢٢٤ - ٢٢٣ص ) طهران. ط(رست الفه: ابن الندمي) ٤٢(
  .٦١٣/ ٦معجم األدباء : ، وياقوت احلموي١٢١الفهرست ص : ابن الندمي) ٤٣(



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٩٨٤   )٤(زء اجل) ٧٨( ا

:  والقفطي٩/ ٧معجم األدباء : ، وياقوت احلموي٦٩الفهرست ص : ابن الندمي) ٤٤(
د الصريح : ، واللبلي١٠٦/ ١بغية الوعاة : ، والسيوطي١٣١/ ٣إنباه الرواة  حتفة ا

  .١٣٩٦كشف الظنون ص : جي خليفة، وحا٥٤٢ص 
د الصريح ص : ، واللبلي٥٠٤رسالة الصاهل والشاحج ص : أبو العالء املعري) ٤٥(   .٥٤٢حتفة ا
  .٢٠٩/ ٢، والقفطي إنباه الرواة ٢٣٠طبقات النحويني واللغويني ص : أبو بكر الزبيدي) ٤٦(
  .١٣٦٩كشف الظنون ص : حاجي خليفة) ٤٧(
  .١٩٦ص ) طهران. ط(ست الفهر: ابن الندمي) ٤٨(
، ١٥٣ - ١٥٢/ ٢، ومعجم األدباء ٧٤الفهرست : انظر على التوايل) ٤٩(

  .١٥١/ ١وإنباه الرواة 
  .١٠٤/ ١وفيات األعيان ) ٥٠(
  . من الرتمجة العربية٤٨٣/ ٨تاريخ الرتاث العريب ) ٥١(
  .١٥٢طهران ص . ط) ٥٢(
 دار(قيق خليل العطية كتاب الشوق والفراق حملمد بن سهل بن املرزبان، حت) ٥٣(

  .١١، مقدمة للتحقيق ص )١٩٨٨: الغرب اإلسالمي، بريوت
  .٣٢ - ٣١مقدمة حتقيق كتاب األلفاظ ص ) ٥٤(

  المصادر والمراجع
  المصادر: ًأوال
  :)هـ٦٨١ت (أبو العباس أمحد بن حممد :  ابن خلكان- 

  .١٩٦٨وفيات األعيان، حتقيق إحسان عباس، دار صادر بريوت     
ِّلسكيت ابن  ا-    :)هـ٢٤٤ت (أبو يوسف يعقوب بن إسحاق : ِّ

ذيب األلفاظ، حتقيق األب لويس شبخر،      كنـز احلفاظ يف كتاب 
  .م١٨٩٥املطبعة الكاثوليكية، بريوت 

  :)هـ٣٩٥ت (أبو احلسني أمحد بن فارس :  ابن فارس- 
  .م١٩٧٠مطبعة املعارف، بغداد : حتقيق هالل ناجي: َّمتخري األلفاظ    



  

٩٨٥  صالح كزاره. د –كتب األلفاظ ومعاجم املعاين : يف املعجمية العربية

  )ت ويف أواسط القرن الرابع للهجرة(أبو منصور حممد بن سهل : املرزبان ابن - 
  .م١٩٩١َّي، دار البشري، عمان  كتاب األلفاظ، حتقيق حامد صادق القنيب    
  .١٩٨٨كتاب الشوق والفراق، حتقيق خليل العطية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت     

  )هـ٣٨٥ت (أبو الفرج حممد بن إسحاق :  ابن الندمي- 
  .م١٨٧١ حتقيق غوستاف فلوغل، ليبزيغ -١: الفهرست    
  .م١٩٧١ وحتقيق رضا جتدد، طهران -٢            

  )هـ٢٢٤ت (ّالقاسم بن سالم :  أبو عبيد- 
ت ( قرطاج –الغريب املصنَّف، حتقيق حممد املختار العبيدي، بيت احلكمة   

  .م١٩٨٩) ونس
  )هـ٤٤٩ت (أمحد بن سليمان :  أبو العالء املعري- 

حتقيق عائشة عبد الرمحن، دار املعارف : سالة الصاهل والشاحجر      
  .م١٩٨٤، ٢مبصر ط

  )هـ١٠٦٧ت (حممد عصمت بن إبراهيم :  حاجي خليفة- 
 مبطبعة وكالة املعارف، ١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ط    

  .م١٩٤١استنبول 
  )هـ٣٧٩ت (أبو بكر حممد بن احلسن :  الزبيدي- 

  .م١٩٧٣ واللغويني، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف مبصر طبقات النحويني   
  )هـ٩١١ت (جالل الدين :  السيوطي- 

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار   
  .١٩٦٥إحياء الكتب العربية، القاهرة 

  )م١٩١٢ت : ( سعيد اخلوري الشرتوين- 
  :جندة الرياع  

  .م١٩٠٥ املطبعة اللبنانية بعبدا، لبنان - ١
  . ه١٩٨٤ حتقيق شفيق األرناؤوط دار ألف باء للطباعة، بريوت - ٢

  



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٩٨٦   )٤(زء اجل) ٧٨( ا

  )هـ٣٢٠ت : ( عبد الرمحن بن عيسى اهلمذاين- 
 مبطبعة االباء اليسوعيني، ٨ حتقيق األب لويس شيخو، ط-١األلفاظ الكتابية،   

  .١٩٨٩ر املعارف مبصر  دا٣ بتحقيق البدراوي زهران، ط- ٢، ١٩١١بريوت 
  )هـ١٠٩٣ت : (  عبد القادر البغدادي- 

شرح أبيات مغين اللبيب، حتقيق عبد العزيز رباح وأمحد يوسف دقاق، دار املأمون   
  .م١٩٨٧للرتاث، دمشق 

  )هـ٣٣٧ت (أبو الفرج :  قدامة بن جعفر- 
  .م١٩٣٢اهرة جواهر األلفاظ، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، مكتبة اخلاجني، الق  

  )هـ٦٤٦ت (الوزير مجال الدين علي بن يوسف :  القفطي- 
إنباه الرواة على أنباء النحاة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتب   

  .١٩٥١املصرية، القاهرة 
  )هـ١٢٦ت : ( الكميت بن زيد األسدي- 

  .١٩٦٩شعر الكميت بن زيد األسدي، مجع داود سلوم، مطبعة النعمان بالنجف   
  )هـ٦٩١ت (أمحد بن يوسف :  اللبلي- 

د الصريح يف شرح الكتاب الفصيح، حتقيق عبد العزيز امليمين   جملة جممع . حتفة ا
لد    .، دمشق، سورية٥٤٥ -٥٤١، ص ١٩٦٠، السنة ٣٥اللغة العربية ا

  )م١٩٠٦ت (الشيخ إبراهيم :  اليازجي- 
 مبطبعة املعارف مبصر ١ ط- ١رد، جنعة الرائد وشرعة الوارد يف املرتادف واملتوا  

  .١٩٧٠، مكتبة لبنان، بريوت ٢ ط- ٢، ١٩٠٥
  )هـ٦٢٦ت (شهاب الدين ياقوت بن عبد اهللا :  ياقوت احلموي- 

  . وما بعدها١٩٢٠معجم األدباء، حتقيق مرجليوث، مطبعة هندية، القاهرة   
  المراجع: ًثانيا

  .صفحة/ ٢٢٤/ر العريب القاهرة، دار الفك.  املعاجم العربية- ١٩٥٦:  أمحد عبد السميع- 
  .صفحة/ ٣٩١/دار الغرب اإلسالمي بريوت، .  معجم املعاجم– ١٩٨٧:  إقبال الشرقاوي- 
  .صفحة/ ٤٧٥/ الوجيز يف فقه اللغة، مكتبة الشهباء حلب، – ١٩٦٩ األنطاكي حممد، - 



  

٩٨٧  صالح كزاره. د –كتب األلفاظ ومعاجم املعاين : يف املعجمية العربية

  .صفحة/ ٢٦٧/ مكتبة األجنلو املصرية القاهرة، ٣ط.  داللة األلفاظ– ١٩٧٣ أنيس إبراهيم، - 
جملة اخلفجي العدد .  الثعاليب وكتاباه فقه اللغة وسر العربية– ١٩٩٦ بالسي حممد السيد علي، - 

  .، الرياض، اململكة العربية السعودية٣٥ - ٣٣، ص ٢٥، السنة ١١
  .صفحة/ ٢٥٤/دار مشال دمشق .  أحباث يف اللغة واألدب– ١٩٩٤ بوبو مسعود، - 
  .صفحة/ ٣٧٩/وكالة املطبوعات الكويت، . م اللغة العربية عل- ١٩٧٣ حجازي حممود فهمي، - 
  .صفحة/ ٢٢٥/ املكتبة العربية، املطبعة اهلامشية دمشق، – ١٩٧٠ حسن عزة - 
ً من قضايا املعجم العريب قدميا وحديثا– ١٩٨٦ احلمزاوي حممد رشاد، -  دار الغرب . ً

  .صفحة/ ٣٠٧/اإلسالمي بريوت، 
معهد البحوث .  العريب بني املاضي واحلاضر املعجم– ١٩٦٧ اخلطيب عدنان - 

  .صفحة/ ١٠٢/والدراسات العربية القاهرة، 
دار النهضة العربية .  مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب– ١٩٩٧ خليل حلمي، - 

  .صفحة/ ٥٥٨/بريوت، 
 مقدمة حتقيق مفردات ألفاظ القرآن للراغب – ١٩٩٢ الداودي صفوان عدنان، - 

  .صفحة/ ١٢٤٨/ القلم دمشق، دار. األصفهاين
مكتبة .  املعاجم العربية مع اعتناء خاص مبعجم العني– ١٩٥٦ درويش عبد اهللا، - 

  .صفحة/ ١٦٦/األجنلو املصرية القاهرة، 
  .صفحة/ ٣٧٩/ املدارس املعجمية العربية دار الثقافة العربية القاهرة، – ١٩٩٠ رمزي صالح، - 
  .صفحة/ ٢٣٧/ دار املعارف مبصر القاهرة، ٣ط.  علوم اللغة مقدمة يف– ١٩٩٢ زهران البدراوي، - 
ترمجة عرفة مصطفى، جامعة الرياض، .  تاريخ الرتاث العريب– ١٩٨٨ سزكني فؤاد، - 

  .صفحة/ ٧٢٥/
دار الصداقة العربية بريوت، .  نشأة املعاجم العربية وتطورها– ١٩٩٥ سقال ديزيريه، - 

  .صفحة/ ٨٨/
نظرة تارخيية يف حركة التأليف عند العرب يف اللغة واألدب  – ١٩٦٩ الطرابلسي أجمد، - 

  .صفحة/ ٢٨٠/، دار الفتح دمشق، ٤ط



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٩٨٨   )٤(زء اجل) ٧٨( ا

مطبعة املصري .  كالم العرب من قضايا اللغة العربية– ١٩٧١ ظاظا حسن، - 
  .صفحة/ ٢٢٠/اإلسكندرية، 

، مكتبة اخلاجني القاهرة، ٣ط.  فصول يف فقه العربية– ١٩٨٧ عبد التواب رمضان، - 
  .صفحة/ ٤٥٦/

 الصحاح ومدارس املعجمات العربية، دار الكتاب – ١٩٥٦ عطار أمحد عبد الغفور، - 
  .صفحة/ ١٥٥/العريب، 

توزيع دائرة املعارف مبصر .  البحث اللغوي عند العرب– ١٩٧١ عمر أمحد خمتار، - 
  .صفحة/ ٢٧٢/القاهرة، 

مع العلمي .  مشاركة العراق يف نشر الرتاث العريب– ١٩٦٩ عواد كوركيس، -  مطبعة ا
  .صفحة/ ٩١/العراقي بغداد، 

 معجم املعجمات العربية، مكتبة لبنان ناشرون، بريوت، – ١٩٩٣ غايل رجدي رزق، - 
  .صفحة/ ٢٨٥/

دار .  املعجم العريب حبوث يف املادة واملنهج والتطبيق– ١٩٨٧ قاسم رياض زكي، - 
  .صفحة/ ٤٣١/املعرفة بريوت، 

دار العلوم .  دراسات يف املكتبة العربية وتدوين الرتاث– ١٩٩١ املراغي حممود أمحد، - 
  .صفحة/ ٣٢٥/احلديثة بريوت، 

مكتبة مصر القاهرة، .  املعجم العـريب نشأته وتطوره د– ١٩٦٨ نصـار حسني، - 
  .صفحة/ ٨٣٥/

ضة مصر القاهرة، ٦ط.  فقه اللغة–ت .  وايف علي عبد الواحد، د-  / ٣٢٠/، دار 
  .صفحة

 معاجم املوضوعات يف ضوء علم اللغة احلديث، – ١٩٩٤حممود سليمان،  ياقوت - 
  .صفحة /٤٨٠/دار املعرفة اجلامعية القاهرة، 

ا وتطورها، دار العلم للماليني بريوت، – ١٩٨١ يعقوب إميل، -   املعاجم اللغوية بداء
  .صفحة/ ٢٠٨/



  

٩٨٩  

  معاجم غريب القرآن
   أنواعها- مناهجها 

  عوض بن حمد القوزي. د

  
حظي الكتاب العزيز باهتمام املسلمني يف كل زمان، فمنذ نزوله تقبلته 
النفوس، وعقلته القلوب، وعين به اخلاصة والعامة، وكان له الفضل يف قيام علوم 

لقرآن الكرمي، ال تعرفها العرب من قبل، وما كان لتلك العلوم أن تظهر لوال ا
 وما يتبعه فالنحو –ًلقد كان القرآن العزيز سببا يف ظهور علوم كثرية : وبلفظ آخر

من قوانني لغوية إمنا قام لتيسري قراءة القرآن دون حلن، ومل خيرج عن دائرة القرآن 
. إال بعد أن حقق هدفه األول يف حفظ النص القرآين من التحريف والتصحيف

 املتنوعة وأشكاله املختلفة، مل يظهر إال لتسهيل فهم  بطرقهوعلم التفسير،
القرآن، ومعرفة أحكامه وإدراك مرامه، واكتشاف أسراره، وإذا كان النحو قد اهتم 

 اللغةً قد اهتم بدراسة بيانه وبديعه، متاما كما اهتم علماء البالغةبإعرابه، فعلم 
ه ومشكله ون فدرسوا رمسه وأحصوا وبرز آخر. بتتبع ألفاظه ودراسة غريبه ومتشا
كما درسوا ناسخه ومنسوخه، . )١(مصاحفه املعروفة عند الصحابة والتابعني

وأسباب النـزول، وتتبعوا املدين منه واملكي، ناهيك عن قراءاته وحروفه ومعانيه 
ِوأسراره وحكمه، والبحث يف فضائل سوره وآياته ومنافعهما، إال أن هذا الفن  َ ِ

ح وما مل يصح من األحاديث يف فضائل القرآن، األمر األخري دخل فيه ما ص



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٩٠   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

الذي أدى إىل أن تؤلف كتب يف الكشف عن الوضع والضعف الذي نال هذا 
  .)٢(املوضوع

وهذه اجلهود كلها تصب يف قناة واحدة قوامها االهتمام بكتاب اهللا 
ُالعزيز وخدمته، وهدفها تيسريه للقارئ، وتقريبه من الفهوم، وكان تـوجه  ُّ َ َ

ّاملهتمني إىل هذه العلوم دليال صادقا على أن اهللا تكفل حبفظ كتابه  ًً ّ ُإنا نحن ْ َ ّ
َنـزلنا الذكر وإنا له لحافظون ُ ِ َ َُ َِّ َ ْ ِّ َََّْ ]ْاحلجر وأنه جعل السبيل إليه سهلة ] ١٥/٩: ِ

ٍولقد يسرنا القرآن للذكر فـهل من مدكرميسرة  ِِ َّ ُ ْ َِ ْ َ َ ْ ِّ ِ َ ُ ََْ َّ ْ َ] هم ف]. ٥٤/١٧: القمر
ٌّمجيعا خدم هلذا الكتاب الكرمي، كل فيما حيسن، وبفضل هذا االهتمام الذي  ً
تنوعت مصادره ومشاربه ومآربه، أصبح لدينا مكتبة قرآنية زاخرة بعلومها 
ا ومطالبها، فهناك كتب يف إعراب القرآن،  ا، تفاوتت يف مستويا وفنو

به ومشكله وغري ذلك من وأخرى يف قراءاته، وثالثة يف تفسريه، ورابعة يف غري
  .الفنون العلمية النافعة

ْواحلديث عن هذه الفنون كلها ذو شجون، إال أن وكد ورقتنا هذه 
ا يف هذا اللقاء، إذ كان عليها أن تستقرئ صنفا واحدا من  ًحمدود حبدود زما ً

  .ً حمورا هلا))معجم الغريب((التأليف املتصل بالقرآن الكرمي، فاختارت 

ء البد من طرح بعض األسئلة حول الغرابة املذكورة؛ فما وبادئ ذي بد
َ يف القرآن الكرمي؟ وإذا تقرر عند علماء البالغة أن اهللا سهل ))الغريب((معىن  َّ

سبيله وأخرجه عن الوحشي املستكره، والغريب املستنكر، وعن الصنعة 
ًاملتكلفة، وجعله قريبا إىل األفهام، يبادر معناه لفظه إىل القلب،  ويسابق املغزى ّ

ّفقد أوضح مناره، وقرب منهاجه، وسهل سبيله، ... منه عبارته إىل النفس َّ



  

٩٩١   عوض بن محد القوزي. د – معاجم غريب القرآن

ا متماثال ًوجعله يف ذلك متشا ً
فكيف يقول أهل اللغة بوجود الغريب . )٣(

  ٌفيه؟ وهل للغريب صلة مبسألة اإلعجاز؟

ًأنه لو كان أكثر ألفاظ القرآن غريبا، ((ولقد تقرر عند أئمة البالغيني 
ًكان حماال أن يدخل ذلك يف اإلعجاز، وأن يصح التحدي به، ذاك ألنه ال ل

ُخيلو، إذا وقع التحدي، من أن يتحدى من له علم بأمثاله من الغريب، أو من 
ّفلو حتدي به من يعلم أمثاله مل يتعذر عليه أن يعارضه . ال علم له بذلك

ِولو حتدي به من ال علم له بأمثال ما في... مبثله، ِّ ِزلة ْ ه من الغريب كان ذلك مبنُُ
ُأن يـتحدى العرب إىل أن يتكلموا بلسان الرتك َُ((

)٤(.  

 خارج عن باب الفضيلة، الغريبكما تقرر عند فصحاء العرب أن 
م يرون الفضيلة يف ترك استعماله وجتنبه، فهذا عمر بن اخلطاب ميدح شعر  أل

 قال ))ُ حوشي الكالمُكان ال يعاظل بني القول، وال يتتبع((: زهري بقوله
 اليت ))املعاظلة(( وهو الغريب من غري شبهة إىل ))احلوشي((فقرن تتبع ((: اجلرجاين

))التعقيد((هي 
)٥(

((.  

ً إذن ليس معجزا، ألنه إن نبا عن اإلدراك عند فئة من الناس فالغريب
إنسهم : ُمل يستعجم عند أخرى، خبالف املعجز الذي يستوي فيه اجلميع

ما ال (( من األلفاظ معناه ضد الواضح منها، وهو الغريبك أن وذل. وجنهم
 وهو ))ّحييط به إال عريب خالص يعرف لغته، ومل وضعها؟ أو عامل ثبت متقن

ًيعرف أيضا بالنادر أو الشاذ ُ
  .)٧(أو هو العقمي الغامض. )٦(

  :مث إن الكالم يف عمومه على ضربني

  .عرف ظاهر كالم العرب وهو الذي يفهمه كل أحد ))الواضح(( :أحدهما



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٩٢   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

، وهو الذي يأتيه اإلشكال من جهة غرابة لفظه، ))املشكل((: والثاني
وهذا يقع يف الكالم العام، ومنه شيء غري قليل يف القرآن الكرمي، كما جاء 

ًأيضا يف احلديث النبوي الشريف، ويف الشعر وأمثال العرب
)٨(.  

ّ قح، أو عامل متمرس ّكما أن هذا النوع من اللفظ ال يفهمه إال عريب
ّيف العلم بلسان العرب، وقد يند فهم بعض األلفاظ حىت على أولئك العرب 
ُاخللص، ألن اإلحاطة بلغات العرب قبل تدوينها أمر ال يطاق، وليس يف  َّ

. مقدور كل أحد مهما بلغت درجة فصاحته معرفة مفردات هذه اللغة مجيعها
ا غري قليلة من لغات القبائل، وأخرى من ًوإذا علمنا أن يف القرآن الكرمي ألفاظ

لغات شىت غري العربية، أدركنا أن وقوع الغريب يف القرآن ليس مبستغرب، 
ُفهناك ما قيل إنه يوافق لغة كنانة، ولغة طي، ولغة عمان، ولغة جرهم، كما أن  ْ ُ َ ُ ّ َ َِ

، وهناك مبعىن اجلبل) ُّالطور(ّبعض األلفاظ العربية وافقت اللغة السريانية كلفظ 
َألفاظ بلغة هذيل، وأزد شنـوءة، ومذحج، ومحري، ومتيم، وحضرموت  ْ َْ َ ََ ْ ِْ َِ َْ ِ ْ ُ َ ِ ْ َ ُ

  .)٩(وغريها

اللغات في القرآن ((وهناك رسالة تنسب إىل ابن عباس بعنوان 
ا إىل  ))الكريم مل تقتصر على األلفاظ املفردة للغات قبائل العرب بل تعد

ا، وهو يرى يف هذه الرسالة أن القرآن ليس لغات الفرس والنبط واحلبشة وغريه
فيه لغة إال لغة العرب، ورمبا وافقت اللغة اللغات، وأما األصل واجلنس فعريب 

  .)١٠(ال خيالطه شيء

ُومن أجل ذلك فإذا ورد لفظ يعزى إىل غري العربية أشار إىل موافقة لغة 
َبل، وافقت لغة َيعين اجل: ً مثال قال))ُّالطور((العرب تلك اللغة، ففي تفسري 

ًوأحيانا يسكت عن تلك املوافقة، . )١١(العرب يف هذا احلديث لغة السريانيني



  

٩٩٣   عوض بن محد القوزي. د – معاجم غريب القرآن

ْالكلب((ً مثال يعين ))َِّْفالرقيم((إذ يكتفي بذكر املعىن يف اللغات األجنبية،   بلغة ))َ
ِّسريا((و. )١٢(ُّالروم ُّاليم((و. )١٣( بلغة توافق السريانية))ًجدوال(( تعين ))َ ين  يع))َ

  .)١٤( بلغة توافق النَّبطية))البحر((

، أو يف ))القرآن الكرمي(( يف الغريبفال عجب إذن أن تلقى اللفظ 
احلديث الشريف، بل ال غرابة يف وجود الغريب يف اللغة نفسها، يف الشعر 
ض لتتبع الغريب يف مظانه خنبة من  القدمي وأمثال العرب، ومن أجل ذلك 

بكر، ال سيما بعد انتشار اإلسالم خارج أرض علماء األمة، منذ وقت م
ًاجلزيرة، ودخول األجناس األخرى فيه واختاذهم العربية لسانا، هذا االمتزاج 
ّالعقيدي والعرقي واللغوي سهل تسرب اللحن إىل ألسنة الناطقني بالعربية من 

  .ًأبنائها فضال عن أولئك األعاجم

ذه املشكلة، فربزت ّمن أجل ذلك دعت احلاجة إىل التأليف حلل ه
غريب (( وثالثة يف ))غريب الحديث(( وأخرى يف ))غريب القرآن((كتب يف 

ً وهكذا، وطبيعي أيضا أن يكون بني دراسة هذه الغرائب وجوه من ))اللغة
  :ً مثال ذات شقني))غريب احلديث((الشبه واالختالف، فدراسة 

زيادة،  يتصل بسند احلديث، وما يتعلق باملنت من حيث ال:األول
  .واالختالف يف الرواية

ما يتصل بتفسري بعض األلفاظ الغريبة، والكلمات املشكلة، والتعريف : الثاني
  .مبعانيها وضبط بنيتها، والوقوف على تصريفها واشتقاقها، وتأليف حروفها

 – إىل علوم اللغة تنتمي وتنتسب ))غريب الحديث((وملا كانت دراسة 
سه البد أن يتصف بالدراية، وضبط الرواية، ، فإن دار–كما قال اخلطايب 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٩٤   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

ومن هذا يتضح مدى . )١٥(وامللكة احلافظة، والتثبت التام، والتحري األمني
ا كل  الرتابط والتشابك بني هذه الدراسات واملؤهالت اليت ينبغي أن يتصف 
ًمهتم بالغريب أيا كان مصدره، وأن هناك أصوال تتطلبها مسؤولية النهوض 

أمثلة ((لم الذي مالكه السيطرة على األبواب الثالثة املتمثلة يف معرفة ذا الع
))األمساء، وأبنية األفعال، وجهات اإلعراب

)١٦(.  

ّولن يهتم مبثل هذه العلوم إال من عرف العربية وأحبها، ولن حيبها إال 
ا، وانصرفت إليه اهلمم  من أحب أهلها، مث أحب الكتاب الكرمي الذي أنزل 

وحتفظه وتزداد معارفها بإعجازه وحالوة بيانه، والوصول إىل هذه تدرسه 
الغايات حمفوف بصعوبات ال يتخطاها كل أحد، وال يقوى عليها إال من 
كانت حليته الصرب، وعدته التبحر يف طلب العلم مهما كلفه األمر، والتفكر 

  .يف نصوص القرآن وشوارد اللغة

ذا العلم مجلة من العلما م ولقد اهتم  ء منذ وقت مبكر، حىت إ
، واقتضت هذه الكثرة اختالف مناهجهم يف التأليف، )١٧(أصبحوا ال حيصون

ِلكن الذي جيمعهم استنادهم مجيعا إىل لغة العرب، شعرها ونثرها مما صحت  ِ ً
إذا ((: فقد روي عن ابن عباس قوله. )١٨(روايته للكشف املراد عن اللفظ املشكل

 )) فالتمسوه في الشعر، فإن الشعر ديوان العربسألتموني عن غريب اللغة
الشعر ديوان العرب، فإذا خفي عليهم احلرف من القرآن الذي أنزله ((: وعنه قوله

م فالتمسوا معرفة ذلك ))اهللا بلغتهم رجعوا إىل ديوا
)١٩(.  

ًكما روي عن ابن عباس أيضا أنه كان ال يعلم تفسري كثري من 
يأ له السما   .)٢٠(ع من بعض العرب ففهم املراداأللفاظ، حىت 



  

٩٩٥   عوض بن محد القوزي. د – معاجم غريب القرآن

ومن أجل إحكام هذه الصنعة كان البد من إحكام اللغة، فهذا مالك ابن 
 حيذر غري العامل بلغات العرب أن جيرتئ على تفسري كتاب اهللا )هـ١٧٩ت (أنس 
ال أوتى برجل يفسر كتاب اهللا غير عالم بلغة العرب إال جعلته ((: فيقول
  .)٢١())ًنكاال

بغري علم، والكالم ) القرآن(حيرم تفسريه ((: )هـ٦٧٦ت (ووي وقال الن
وتفسري األلفاظ اللغوية ال جيوز ... ،)العربية(يف معانيه ملن ليس من أهلها 

))الكالم فيه إال بنقل صحيح من جهة املعتمدين من أهله
)٢٢(.  

ًوسواء أكان التفسري ملعاين القرآن الكرمي مجيعه، أو كان خاصا بتفسري 
ه، أو جمازه، فإن ذلك كله يعد إعرابا له وكشفا عن غريب ًه، أو تبيينا ملتشا ً ّ ّ ً

 فيما أخرج البيهقي )هـ٥٩ت (غامضه، وهو أمر منصوص عليه، فعن أيب هريرة 
 )هـ٧٣ت (، وعن ابـن عمر ))أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه((: ًمرفوعا قوله

رف عشرون حسنة، ومن قرأه بغري من قرأ القرآن فأعربه كان له بكل ح((: ًمرفوعا
املراد ((: )هـ٩١١ت (قال السيوطي . ))إعراب كان له بكل حرف عشر حسنات

بإعرابه معرفة معاين ألفاظه، وليس املراد به اإلعراب املصطلح عليه عند النحاة، 
وهو ما يقابل اللحن، ألن القراءة مع فقده ليست قراءة، وال ثواب 

))...فيها
)٢٣(.  

ه ضرورية للمفسر : ة معاين القرآنإذن فمعرف َغريبه وحمكمه ومتشا ُ
والقارئ على السواء، ألن ذلك يسهل فهم املراد من كالم اهللا تعاىل، قال 

ومن كماله أن يعرف اإلعراب والغريب، فذلك مما ((: )هـ٦٧١ت (القرطيب 
))معرفة ما يقرأ، ويزيل عنه الشك فيما يتلو) القارئ(يسهل عليه 

)٢٤(.  



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٩٦   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

ا يلحق بتفسري الغريب واملشكل يف القرآن الكرمي، اهتمام السلف ومم
ّبإعراب القرآن كله أو جله، وبيان معانيه، فقد وصلت إلينا كتبهم يف معانيه  ِّ

 ومعاين )هـ٢١٥ت (، ومعاين القرآن لألخفش )هـ٢٠٧ت (كمعاين القرآن للفراء 
 ولكثرة ،)هـ٢٢٦(عبيدة ، وجماز القرآن أليب )هـ٣١١ت (ّالقرآن وإعرابه للزجاج 

ًالتأليف يف املعاين صارت اإلشارة إىل أهلها حتمل هذا املسمى دليال عليهم، حىت 
 فاملراد به ))قال أهل املعاين((: وحيث رأيت يف كتب التفسري((: قال ابن الصالح

))...مصنفو الكتب يف معاين القرآن كالزجاج ومن قبله
)٢٥(.  

 على مذاهب النحاة كما نرى عند كما اهتمت طائفة أخرى بإعرابه
ً، بل لقد أفرد بعضهم ملشكل إعرابه مصنفا )هـ٣٣٨ت (أيب جعفر النحاس 

ذكر فيه علله وصعبه ونادره، وهذا النوع من التأليف مل يقصد به خدمة كل 
ًقارئ للقرآن فحسب، بل توجه به إىل أولئك الذين شدوا طرفا من العربية  ْ َ َ

ًا النحوية، ومجال من عواملها، وتعلقوا بطرف من ّوعلومها وتفهموا ظواهره
  .)٢٦(أصوهلا

ً، وما جاء منه خمتلفا بزيادة أو تقدمي، متشابههواعتىن آخرون بدراسة 
ولقد بلغ من اهتمامهم بالغريب وتفسريه . )٢٧(أو إبدال حرف بآخر، أو تكرار

ي حني ًأن نظموه شعرا ليسهل حفظه ونقله كما فعل اإلمام أبو زرعة العراق
  .)٢٨(نظم ألفيته املشهورة يف تفسري غريب ألفاظ القرآن

  :وهنا حيسن إيراد بعض أمثلة اللبس اليت كشف عنها هذا الكتاب

َقل ال أسألكم عليه أجرا، إن هو إال ذكرى :  قوله تعاىل-١ ًْ ِ َّ ِ َِ ُ ْ ْ ِْ َ ْ ُ ُ ْ ُ
َللعالمين ِ َِ ْ] يوسف قاله هنا بدون تنوين، ويف سورة ] ٦/٩٠:سورة األنعام
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َوما تسألهم عليه من أجر إن هو إال ذكر للعالمين: بالتنوين قوله ِ َِ ْ ٌ ْ ِ َّ ِ َِ ُ ْ ٍ ْ ْ َِ ِ ْ َُ ْ َ 
َفال تـقعد بـعد الذكرى: ؛ ألنه ذكر هنا قبـل قوله] ١٢/١٠٤: يوسف[ ْ ّ ْ َ ُ ْ َ َ 
  .بال تنوين، فناسب ذكره هنا كذلك] ٦/٦٨: األنعام[

ْولى مستكبرا كأن : قوله تعاىل -٢ َ ًِ ْ َ ْ ُ ًلم يسمعها كأن في أذنـيه وقـراَّ ْ َ َ ِْ ِْ ََْ ُ ّ َ ْ َ ْ َّ 
ًكأن في أذنـيه وقـراقاهلا هنا بزيادة ] ٧/ ٣١:سورة لقمان[ َ َ ِ َِْ ْ َّ ويف 
َيسمع آيات اهللا تـتـلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن حبذفه ] ٨/ ٤٥:اجلاثية[ ًِ ْ َ ْ َ ُْ ُ َ َُّ َِّ ُِ ِ َْ ََ ُْ ِ ُ

ٍلم يسمعها فـبشره بعذاب أليم ِ ٍ َ ََِ ُ ِّ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ . ما نـزال يف ت  ())النضر بن احلارث((مـع أ
 حيث كان يعدل عن مساع القرآن إىل اللهو ومساع الغناء؛ ألنه تعاىل بالغ )هـ٢

وهكذا جل املواقف . ّيف ذمه هنا، فناسب زيادة ذلك، خبالف ما يف اجلاثية
  .اليت ورد فيها لبس أو شبهه يف القرآن الكرمي كله

ن تفاسري جندها مرتبة برتتيب السور يف املصحف، وبالنظر إىل ما تقدم م
 فقد جاءت على ))الغريب((تبدأ مجيعها بالفاحتة، وختتتم بسورة الناس، أما كتب 

ّمنهج معجمي مرتب إذا استثنينا منها ما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنهما  ُ
  .معني اليت رويت على غري نظام )هـ٦٥ت ( ))مسائل نافع بن األزرق((عند جوابه 

َّوسواء أصحت الرواية لتلك املسائل مجيعها أو بعضها، أم مل تصح،  َ َ
ا تظل أثرا من آثار الرواية يف تفسري ألفاظ القرآن الكرمي، بله موافقة بعضها  ًفإ

  .)٢٩(ملا روي عن ابن عباس يف كتب التفسري

  :وعلى هذا فالمنهج الذي سلكته كتب الغريب على قسمين

 ترتيب سور القرآن، وقسم رتب الغريب على قسم سلك يف تفسريه
  .ترتيب حروف املعجم



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ٩٩٨   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

وقبل اخلوض يف هذين املنهجني حيسن بنا إلقاء نظرة سريعة على حركة 
  :))غريب القرآن((التأليف يف 

ًفقد روى السيوطي طرفا مما ثبت عن ابن عباس وأصحابه اآلخذين 
... سانيد الثابتة الصحيحةورد عنه ما يستوعب غريب القرآن باأل((: ًعنه، قائال

))ًوعليها اعتمد البخاري يف صحيحه، مرتبا على السور
)٣٠(.  

 الغريبمن هنا جيعل املهتمون بالدراسات القرآنية عمل ابن عباس يف 
ٌأول حماولة يف هذا الباب، وعلى غري سابقة يف الشرح والتفسري؛ وعمل كهذا  َ َ

ابن ((: اخلطاب قال عنهال يستغرب من ابن عباس، فقد روي أن عمر بن 
، وأثىن عليه علي بن أيب طالب ))عباس أعلم أمة حممد مبا نزل على حممد

))كأمنا ينظر إىل الغيب من سرت رقيق((: بقوله
)٣١(.  

بعد ابن عباس توالت معاجم الغريب، وسلكت مسالك خمتلفة من 
 ًالتنظيم على ما أمجلنا آنفا، حيث تقاطروا بعد ابن عباس، كل يتناول

َ من زاويته اليت يرى أن عصره حباجة إليها، فقد أثر أن أول من ))الغريب((
ُِ

، مث مؤرج )هـ١٤١ت ( هو أبان بن تغلب بن رباح ))معىن الغريب((صنف يف 
احلارث َْ، مث أبو فـيد مرثد بن )هـ١٧٤ت (ابن عمرو السدوسي النحوي 

مث أبو  ،)هـ٢٠٣ت (، مث النضر بن مشيل البصري )هـ١٩٥ت (السدوسي 
، فاألخفش األوسط سعيد بن مسعدة )هـ٢١٠ت (عبيدة معمر بن املثىن التيمي 

اشعي   فأبو عبد ،)هـ٢٢٤ت (، مث أبو عبيد القاسم بن سالم )هـ٢١٢ت (ا
، )هـ٢٣٧ت (الرمحن، عبد اهللا بن حيىي بن املبارك العدوي املعروف باليزيدي 

، مث ابن دريد أبو حممد )هـ٢٦٦ت (مث أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة 
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كثر ((:  وغريهم األمر الذي جعل السيوطي يقول)هـ٣٢١ت (بن احلسن 
ذا الفن حىت كادوا ال حيصون ))املشتغلون 

)٣٢(.  

ًوقد جاء أكثر هذه التفاسري مرتبا على ترتيب سور القرآن الكرمي، وهو 
، وفيه منهج يقوم على ترتيب الغريب يف كل سورة حبسب وروده على حدة

تيسري على القارئ وهو يتلو تلك السورة ليطلع على الغريب فيها، فتكون 
  .)٣٣(تالوته مقرونة بفهم مجيع األلفاظ الواردة فيها

َْوتفسري الغريب غالبا ما يتكئ على الشعر، ومل يؤثـر ذلك عن ابن  ً
فهذا عمر ابن . )٣٤(عباس وحده، بل كان جل الصحابة والتابعني يفعلون ذلك

ٍأو يأخذهم على تخوفطاب وهو يقرأ قول اهللا تعاىل اخل ُّ َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ
 فيتوقف عند )٣٥(

ُّالتخوف((معىن  ُهذه لغتنا، التخوف: ، فيقوم رجل من هذيل فيقول له))َّ ُّ َ َّ 
ُالتـنـقص: عندنا ُّ َ وهل تعرف العرب ذلك يف أشعارها؟ فريد : ، فيقول له عمرَّ

  :عليه أن نعم، ويستشهد بقول الشاعر
ًتخوف الرحل منها تامكا قردا ِ َ ً ِ َ َُ ْ َّ َ َّ ُما تخوف عود النَّبـعة السفنَك   َ ِ َِّ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ 

وما : ُّعليكم بديوانكم ال تضلوا، قالوا((: ً إىل القوم قائالفيلتفت عمر 
))ّشعر اجلاهلية، فإن فيه تفسري كتابكم ومعاين كالمكم: ديواننا؟ قال

وهكذا . )٣٦(

  :هو ولد الزنا، ومتثل قول الشاعر:  فقال))َّالزنيم(( عن وقد سئل مرة عكرمة 
ُزنيم ليس يـعرف من أبوه ْ َ ُُ ْ َ ْ َْ ٌ ِبغي األم ذو حسب لئيم   َِ َِ َ َ َُ ّ ُّ ِ

)٣٧( 

وملا كثر هذا النوع من االستشهاد أنكره مجاعة من النحويني، زاعمني أن 
ّمن يفعل ذلك جيعل الشعر أصال للقرآن الكرمي، فريد عليهم ليس األمر أنا ((: ً

ًجعلنا الشعر أصال للقرآن، بل أردنا تبيني احلرف الغريب من القرآن بالشعر، 
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وذلك أنه سبحانه وتعاىل أنزل القرآن الكرمي بلسان عريب مبني، وقد روي عن 
الشعر ديوان العرب، فإذا خفي علينا احلرف من القرآن الذي أنزله ((: ابن عباس

ا فالتمسنا معرفة ذلكاهللا بلغة العرب، رجعنا إىل  ))ديوا
)٣٨(.  

 وكثر االهتمام به أخذ الدارسون ))الغريب((مث ملا اتسع موضوع دراسة 
يبتعد بعضهم عن مناهج بعض، فهذا يطيل يف تفسري اللفظ ويستشهد عليه 
ًبأقوال العرب، وذاك خيتصر ويكتفي باملعىن الدقيق مؤثرا عدم اإلسهاب، مث 

م ))الغريب((هذا يزيد عدد   عنده عن اآلخر، ومن أجل ذلك تفاوتت مؤلفا
يف الطول والقصر، ورمبا وجدنا بعضهم يهمل بعض األلفاظ ويذكر أخرى، 
وعلى العكس منه جند آخرين يهتم بعضهم ببعض ما أمهل سواهم ويهملون 
بعض ما ذكر أولئك، ناهيك عن اكتفاء بعضهم بإيراد املرادف القريب للفظ 

تفسير غريب ((ة واحدة مفسرة، وهكذا، فإذا نظرنا إىل الغريب، فيأيت بكلم
ً، مثال جند هذا املعجم مرتبا على ترتيب )هـ٢٦٦ت ( البن قتيبة ))القرآن ً

السور يف كتاب اهللا، تلته معاجم أخرى على املنهج نفسه، وسبقته معاجم 
بعض ألفاظ الغريب أو نقصها، أخرى، وإن خالفته يف شيء فإمنا هو يف زيادة 

ً يف تفصيل معانيها أو اختصارها، فمن سبقه مثال أبو عبد الرمحن، عبد اهللا بن أو
غريب القرآن (( الذي ألف كتابه )هـ٢٣٧: ت (حيىي بن املبارك اليزيدي 

))وتفسيره
)٣٩(.  

ً متناوال األبنية واختالف ))الغريب((فاليزيدي يقدم التفسري اللغوي للفظ 
ًىل مثلثات اللغة، مستشهدا على ذلك اللغات أو تعددها فيه، باإلضافة إ

ّباآليات القرآنية أحيانا، وباحلديث النبوي الشريف حينا آخر، وأحيانا يدلل  ً ًً
. )٤٠(على ذلك مبا روي يف احلرف من شعر أو مثل أو قول من أقوال العرب
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))َّبكة((فعند تفسريه 
إن موضع الطواف : قال بعض املفسرين((: قال. )٤١(

َّبكة(( ًنه يـبك بعض الناس بعضا وهو االزدحام، واسم القرية ، أل))َ ُ ُّ َّمكة((َُ َ(( 
ُبكة مأخوذ من بككت الرجل أي: ويقال ْ َ َ ا : ََّ ُوضعت منه ورددت خنوته، وكأ

  :تضع من خنوة املتجربين وأنشد الشاهد عن أيب عبد اهللا
ْإذا الشريب أخذته أكه َّ ُ ْ َ َ ُ ِ ّ ْفخله حتى يـبك بكه   َ ََّ َ ُ ََّ َ َّ ِ ِّ َ 

َملكوت السموات واألرض: ويف تفسري قوله تعاىل ُ ََ
ُملك ((: قال. )٤٢(

ٌآيات السموات، ومثل للعرب: السموات، ويف التفسري َ َ ٌالرهبوت خير من ((: ُ ُ َّ
َالرح َأن ترهب خري من أن تـرحم((: ، يريد))ُموت َّ ُْ ٌُ َ َ((

)٤٣(.  

ًور آنفا، فألفاظ هذا املنهج هو نفسه املتبع عند ابن قتيبة يف كتابه املذك
ما معا يتفقان يف االستشهاد  ًالغريب عندمها تكاد تكون واحدة، كما أ
باآليات واألحاديث النبوية والشعر، ورمبا كان كتاب ابن قتيبة أغىن وأكثر 

وكتاب ابن قتيبة أكثر شهرة العتماد أكثر األئمة عليه، واتباعهم . )٤٤(ًتفصيال
 الرغم من اختصاره وعدم التفصيل يف معىن ًمنهجه، ونقلهم عنه كثريا، على

ًمستشهدا . ًكثري من األلفاظ، مكتفيا مبا يزيل الغرابة، ويكشف الغموض
 يف ))البحر احمليط((ًبالدليل من الشعر قليال، ال كما يشبهه بعضهم بتفسري 

  .)٤٥(الشرح والتفصيل

ا  فيها، ومل ختضع ما))الغريب((هذه املعاجم مل تتفق يف حجم مادة  د
ألي ترتيب معجمي سوى ترتيب السور حبسب ترتيب املصحف، مث ترتيب 
از،  اآليات حبسب ورودها يف السورة، وتسميتها معاجم إمنا هو على سبيل ا
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ألن ترتيب السور يف املصحف مل خيضع لفكرة معجمية، كما أن ترتيب 
  .اآليات يف كل سورة ما كان إال بتوجيه من النيب 

 من هذا النوع من التفسري، فهو الذي يقوم على ثانيأما القسم ال
ً ترتيبا هجائيا، متخذا النظام األلف بائي للكلمات، وقد ))الغريب((ترتيب  ً ً

وضع أصحاب هذا األسلوب الرتتيب املعجمي أمام أنظارهم، ولعلنا نكتفي 
  :ًبالوقوف على ثالثة من أشهر معاجم هذه الطائفة وأقدمها تأليفا

نزهة القلوب يف تفسري غريب : ّ في غريب القرآن، المسمىالتبيان - ١
  .)هـ٣٣٠ت (َُالقرآن العظيم أليب بكر حممد بن عزيز السجستاين، املفسر اللغوي 

وهذا الكتاب يأيت يف مقدمة هذه الزمرة من املعاجم، ومن أكثرها شهرة، 
قد و. )٤٦(أقام صاحبه يف تأليفه مخس عشرة سنة حيرره هو وشيخه األنصاري

ِّحظي باهتمام الدارسني قدميا وحديثا، فالعسقالين وهو يعرف باملؤلف يصفه  ُ ً ً
))صاحب الكتاب املشهور((: بقوله

، وحاجي )٤٨(، ومثله قال الذهيب)٤٧(
  .)٥٠(، وغريهم)٤٩(خليفة

وقد استفاد منه دارسو الغريب، وبلغت درجة اهتمامهم به أن شرح 
أما يف العصر . )٥١(نظمه يف أرجوزةبعضهم شواهده، ورتبه بعضهم، وبعضهم 

وقد كشف املؤلف . )٥٢(احلديث فإن إقبال الدارسني على نشره دليل على أمهيته
ِّهذا تفسري غريب القرآن، ألف على حروف ((: عن منهجه فقال يف املقدمة

))املعجم، ليقرب تناوله، ويسهل حفظه على من أراده
)٥٣(.  

ًال تتبع نظاما منهجيا واحدا، فهو وإن وإذا نظرنا إىل مادة الكتاب جندها  ً ً
مل يهتم بأصول الكلمات االشتقاقية، فإنه كان يرتبها حبسب احلرف األول من 
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ًكل كلمة، وال يفرق بني ما إذا كان هذا احلرف أصال فيها أو هو حرف أجنيب 
ًأما احلرف الثاين من الكلمة فلم يعره اهتماما يف . عنها كواو العطف أو فائه

  .تيب، كما أنه مل يراع بقية حروف الكلمةالرت

ّأزهلما (( قبل ))ًأندادا((جتد املؤلف يورد كلمة : ًففي باب اهلمزة مثال
، ))األسباب(( قبل ))األسباط((، و))أماين(( قبل كلمة ))آيات((، وكلمة ))الشيطان

، ))أنباء((بعد  ))أساطري((، و))األحبار(( قبل ))األزالم((، و))األرحام(( قبل ))األنامل((و
ٌأذان من اهللا((، و))أمطرنا(( اليت تليها ))ًََأمنة(( قبل ))أنفال((و ٌ ْأسلفت((، و))ََ  بعد ))ََ
ٌأواه(( اية ))َِإرم((وتأيت كلمة .  بعدمها بكثري))أدىل دلوه(( و))ّ  قبل بضع كلمات من 

  . يف سورة الكوثر))َْاْحنر((باب اهلمزة، الذي ختمه بكلمة 

تفكر يف هذا الرتتيب يلحظ أن املؤلف حاول بقدر اإلمكان إيراد إال أن امل
هذه األلفاظ حبسب ورودها يف سورها فرتاه يتتبع اهلمز من أول املصحف إىل 
ًآخره، حماوال اتباع منهج يف تفسري الغريب مراعيا حركة احلرف األول من الكلمة،  ً

ذه الراء يف ًففي باب الراء مثال، يبدأ بالراء املفتوحة، فريتب ال كلمات املبدوءة 
ًمجيع سور القرآن مبتدئا بالبقرة فآل عمران حىت ينتهي ورود الكلمات املبدوءة 
بالراء املفتوحة، مث الراء املضمومة، فيعود ليبدأ ترتيب الكلمات من جديد حبسب 

 يف البقرة، وانتهت بكلمة ))ُركبان((ورودها يف املصحف، حيث بدأت بكلمة 
ًرجاال (( يف سورة العلق، مث ينتقل إىل فصل الراء املكسورة فيبدؤه بكلمة ))الرجعى(( ِ

ُركاب(( يف البقرة، وينهيه بكلمة ))ًأو ركبانا وهكذا كان يقسم .  يف سورة احلشر))ِ
ًاحلرف إىل فصول حبسب حركة احلرف األول من الكلمات، فباب اهلمزة مثال 

مزة املفتوحة، وترد حتته مجيع مقسم على ثالثة فصول، األول منها خيتص باهل
ًالكلمات الصعبة بدءا من سورة البقرة وانتهاء بسورة اإلخالص، مث ينتقل إىل 
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ًفصل اهلمزة املضمومة، مبتديا من جديد بسورة البقرة منتهيا عند قوله  َأفك((ً  من ))ِ
حظ واملال. ًمث ينتقل إىل فصل اهلمزة املكسورة متبعا النظام نفسه. سورة الذاريات

على هذه الفصول أن السجستاين ال يفرق بني مهزيت الوصل والفصل، فهو يضع 
ْأف، أفرغ، أخفيها، أزلفت((الكلمات  َِْ ِ ْ ْ ِْ ُاضمم ، اسلك، اغضض، (( إىل جنب ))ّ ْ ْ ُ ْ ْ ُ ْ

ْاركض  مث ليس هناك فرق بني األمساء واألفعال يف ))...ّأويل، أم، أولو(( إىل جنب ))ُْ
  .هذا الرتتيب

َِاهدنا، ((: ر نأخذه من فصل اهلمزة املكسورة، حيث ورد فيهومثال آخ ْ
َاستـوقد َ ْ َ ْإذ، إذا(( إىل جوار ))ْ ُإبليس(( تالها ))ِ ْ

َُارهبون(( و))ِْ ُاهبطوا ((، مث ))إسرائيل(( مث ))ْ ِ ْ
َمنـها   .وهكذا... ))ِْ

 أليب عبيدة يف ))جماز القرآن((والواقع أن هذا الكتاب رمبا استفاد من كتاب 
ّ الغريب وجمازه، فظهر وكأنه خمتصر غري منهجي له، لكنه يسر استعماله تفسري

ًبرتتيب املواد املختارة منه ترتيبا هجائيا ً
وهو غري مسبوق إىل هذا الرتتيب . )٥٤(

ٌواجلهد يف تتبع الغريب يف عموم املصحف وترتيبه هذا الرتتيب جهد ال . املعجمي ُ
مي، ناهيك عن ضعف الوسائل املعينة يف يقدره إال من خرب صعوبة التأليف املعج

عصره، مث إن تقسيم الغريب يف أبواب على حروف اهلجاء يتبعه تقسيم كل 
ِّحرف إىل فصول حبسب حركات احلرف األول، أمر يف منتهى الدقة لو أسند 
بالنظرة االشتقاقية لكل مادة، إال أن هذا املعجم يظل ضمن دائرة معاجم الغريب 

امها ترتيب السور يف القرآن الكرمي، ومل خيالفها إال يف التقسيم اليت راعت يف نظ
الداخلي، حني قسم كل حرف أو باب إىل ثالثة فصول حبسب حركات أوائل 

ا   .كلما
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وقد تال هذا املعجم عدد غري قليل من معاجم الغريب حىت جاء أبو عبيد 
تاب الغريبني، ك((، فألف كتابه )هـ٤٠١(اهلروي، أمحد بن حممد، املتوىف سنة 

ْ ورتبه على حروف املعجم على وضع مل يسبق فيه، وكان ))غريبـي القرآن واحلديث َ ْ ُ
ًجامعا يف احلسن، وأصبح عمدة الدارسني للغريب، ودارت حوله دراسات 
ومشروعات معجمية أخرى، بعضها تعقبه بالنقد والتصحيح، وبعضها بالزيادة 

ريب بعد ذلك على منهج الرتتيب يف ويستمر التأليف يف الغ. )٥٥(واالختصار
))الغريب إىل جوار املشكل((املصحف، ومجع بعضهم 

)٥٦(.  

حىت إذا جاء الراغب األصفهاين، احلسني بن حممد الفضل، أبو القاسم 
َّ فغري نظام ))المفردات في غريب القرآن(( الذي ألف كتابه )هـ٥٠٢(املتوىف سنة 

املفردات يف ((ركه يبني للقارئ خطته يف كتابه املعجم إىل ترتيب مل يسبق إليه، وسأت
ُإن أول ما حيتاج أن يشتغل به من علوم القرآن((: ، يقول))غريب القرآن العلوم : ُ

 فتحصيل معاين مفردات ))األلفاظ املفردة((اللفظية، ومن العلوم اللفظية حتقيق 
َِّ كتحصيل اللنب ألفاظ القرآن يف كونه من أوائل املعاون ملن يريد أن يدرك معانيه،

ُّفألفاظ القرآن هي لب كالم ... َّيف كونه من أول املعاون يف بناء ما يريد أن يبنيه ُ
وقد ... وإليها مفزع حذاق الشعراء والبلغاء يف نظمهم ونثرهم... ُالعرب وزبدته

مفردات ألفاظ القرآن على استخرت اهللا تعاىل يف إمالء كتاب مستوىف فيه 
م ما أوله األلف ثم الباء على ترتيب حروف المعجم، حروف التهجي، فنقد

ًمعتبرا فيه أوائل حروفه األصلية دون الزوائد، واإلشارة فيه إلى المناسبات 
 حسبما حيتمل التوسع يف هذا التي بين األلفاظ المستعارات منها والمشتقات

))الكتاب
)٥٧(.  
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ًجاء كتابا، وقد التزم الراغب هذا املنهج، وأفرد لكل حرف من حروف اهل
ًفكان كتابه مشتمال على مثانية وعشرين كتابا هي عدة حروف اهلجاء من األلف  ً
إىل الياء، وكل مادة يبدؤها باملعىن اللغوي لذلك األصل، مث يسرد ما تصرف منه 
ًوما جاء من ذلك يف القرآن الكرمي، غري مقصر يف االستدالل أحيانا على املعاين 

يث أو الشعر أو املشهور من أقوال العرب، ففي كتاب الباء باآلية الكرمية أو احلد
ٌَّركية بديع، : ُاإلبداع إنشاء صنعة بال احتذاء واقتداء، ومنه قيل: بدع((: ًمثال قوله

َّأي جديدة احلفر، وإذا استعمل يف اهللا تعاىل فهو إجياد الشيء بغري آلة، وال مادة، 
ِيقال للمبدع، حنو قوله: البديعو. وال زمان، وال مكان، وليس ذلك إال هللا ُْ : ُبديع ْ ِ َ

ِالسموات واألرض ْ ِ َّويقال للمبدع َ ُحنو ركية بديع، وكذلك البدع: ُْ ْ ِ ٌ ِ َ يقال هلما : ٌََِّ
ِقل ما كنت بدعا من الرسل: وقوله تعاىل. ًمجيعا مبعىن الفاعل واملفعول ُ ُّ ً ْ ِ ُ ُ قيل 

ٌمبدعا مل يتقدمين رسول، وقيل: معناه ً َ ًدعا فيما أقولهمب: ُْ : ِوالبدعة يف املذهب. ِ
ُإيراد قول مل يسنت قائلها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلها املتقدمة، وأصوهلا  َّ َ ْ َ

ٍكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة، وكل ضاللة في النار((وروي . املتقنة ٍَ َْ ِْ ِّ ٌّ َ َ ْ ُ(( .
ُواإلبداع بالرجل َِاالنقطاع به ملا ظهر من كالل: َّ ِ راحلته وهزاهلاَ َُ((

)٥٨(.  

فالناظر يف هذا الكتاب يلحظ دقة الراغب يف تقليب األلفاظ على معانيها 
ا من املعاين، موثقا ذلك بالدليل  ًالقريبة والبعيدة، واشتقاقات الكلمة وما تعلق 
الصحيح، والبأس من عرض مثال آخر نورده دون اختيار مقصود لذاته، ولكن 

فمن كتاب : راغب، وهو يعاجل اللفظ ويستشهد على الغريبلنتبني منه منهج ال
ُريش الطائر معروف، وقد خيص اجلناح من بني سائره، ولكون : ريش((: الراء قوله ِ

ُوريشا ولباس : ِّالريش للطائر كالثياب لإلنسان، استعري للثياب، قال تعاىل َِ َ ً ِْ

ْالتـقوى َِّأعطاه إبال بريشها، أي ما عليها :  وقيل ِْ ِ ُمن الثياب واآلالت، ورشت ً ْ ِ ِّ



  

١٠٠٧   عوض بن محد القوزي. د – معاجم غريب القرآن

ٌالسهم أريشه ريشا فهو مريش ِ َ ً َُْ ِ َ ْ ِّجعلت عليه الريش، واستعري إلصالح األمر، : َّ
ُرشت فالنا فارتاش أي حسن حاله، قال: فقيل َ ََ ُ َ َْ َ ً ُ ْ ِ:  

ِفرشني بحال طالما قد بـريـتني َِْ َ َ ْ َ َ َ ٍ َِ ْ ِ ُفخيـر الموالي من يريش وال    َ َِ ْ َ ِ َ ُ ْ َ َ

ُمح راش خوار، تصور منه خور الريشُور ََ َ َِّ ُ ُ َّ ٌ ٌ ْ((
)٥٩(.  

ولست حباجة إىل أن أعيد إىل الذاكرة ما يف هذا التفسري من معان خمتلفة 
  .واستعارات طريفة، مع استشهادات من القرآن والشعر وفصيح أقوال العرب

وهكذا نسق هذا الكتاب اجلليل الذي مل يكن السيوطي وحاجي خليفة 
  .)٦٠(حني وصفاه بأنه من أحسن التصانيفمبالغني 

ًومل يقف التأليف يف الغريب، ومل خيرج عن الرتتيبني املذكورين آنفا، أعين 
ًترتيب الكلمات حبسب ورودها يف السور أو ترتيبها هجائيا، إال أن بعض املؤلفني 

  .)٦١(يضيف إىل غريب اللفظ غريب املعىن، كما فعل ابن اجلوزي

جانب تفسري الغريب باإلعراب واملعاين وذلك بتأثري من واهتم بعضهم إىل 
اهتمامهم اللغوي الواسع كما فعل صاحب خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر 

كما . ))روضة الفصاحة في غريب القرآن(( يف كتابه )هـ٦٦٦(الرازي املتوىف سنة 
ارئ كان بعضهم خيتصر مادته، وبعضهم يتدارك على السابقني فيحاول إغناء الق

  .ِّمبا مل تضمه كتب الغريب املتقدمة عليه

ولعلنا هنا نقف عند مثال أخري هلذه املعاجم القرآنية وقد سلك صاحبه 
ً يف الرتتيب واختلف عنه قليال باختالف اهلدف، إنه ))مفردات الراغب((طريق 

 أليب حيان األندلسي، أثري ))حفة األريب مبا يف القرآن من الغريبت ((كتاب 
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ِّ حممد بن يوسف بن علي الغرناطي، األديب النحوي، املفسر، املتوىف سنة الدين
  .)٦٢()هـ٧٤٥(

ًويلخص أبو حيان معىن الغريب يف القرآن الكرمي موضحا منهجه الذي يسري 
لغات القرآن ((: ًعليه كتابه واهلدف من اختصاره ذاكرا الرتتيب الذي سيسلكه فيقول

ك يف فهم معناه عامة املستعربة وخاصتهم كمدلول ٌقسم يكاد يشرت: العزيز على قسمني
ٌوقسم خيتص مبعرفته من له اطالع وتبحر يف اللغة . السماء واألرض، وفوق، وحتت

 واملقصود يف هذا ))غريب القرآن((العربية، وهو الذي ضعف أكثر الناس فيه، ومسوه 
ذكر يف كل املختصر أن نتكلم على هذا القسم، وأن نرتبه على حروف املعجم، فأ

ًحرف ما فيه من املواد معتربا يف ذلك احلروف األصلية ال الزائدة، مقتصرا يف ذلك على  ً
))شرح الكلمة الواقعة يف القرآن العزيز

)٦٣(.  

ًوهذا الكتاب يعد خمتصرا يف مادته، يعتمد يف تفسري الغريب على أقرب  ُّ
للفظ، كما ال يقدم املعاين وأدقها للفظ، وال يهتم باملعاين اليت يستوعبها ا

تفسريات لغوية خمتلفة، وال يستدل على ذلك بالشعر أو غريه، فمهمته تقف عند 
وأبو حيان يف . ًاملعىن املباشر للكلمة أوال، ليخف محله ويسهل على املتعلم فهمه

 البن قتيبة، فقد نقل ))فسري غريب القرآنت ((حتفته قد استفاد من سابقيه السيما 
ًعنه نقال صرحي  لكن االستفادة منه ظاهرة، – وإن مل يشر إىل مصدره –ًا ودقيقا ً

ولوال ثقتنا بعلم أيب حيان وسعة ثقافته، وأن عدم ذكر مصدره أو مصادره هنا 
كانت مسة لعصره وعلماء زمانه، لرابنا الشك يف أمانته العلمية، ولكنا حنمله على 

أوسع من هذا وأوىف من غريب ًحسن الظن، السيما وقد رأينا له تأليفا يف التفسري 
 الذي مل يقف عند تفسري ))البحر احمليط((ابن قتيبة، ونعين به كتابه املوسوم 

ا من حيث  ًاأللفاظ وحدها، أو اختص بالغريب منها، لكنه حوى أمورا تتعلق 



  

١٠٠٩   عوض بن محد القوزي. د – معاجم غريب القرآن

اللغة والنحو والتصريف، واالستدالل لكل أمر بالشواهد القرآنية وغريها، باإلضافة 
، فقد أراد أن ))البحر(( بـ))التحفة((َّونظلم الرجل لو قارنا . لغريب فيهاإىل بيان ا

 ال يهتم إال بالقسم الغامض من األلفاظ، ذلك القسم ))ًخمتصرا((تكون التحفة 
 ))البحر احمليط((، وأما ))خيتص مبعرفته من له اطالع وتبحر يف اللغة العربية((الذي 

  .فله من امسه نصيب

 األصفهاين قد جلأ إىل تفصيل املعاين لكل لفظ غريب، وإذا كان الراغب
ًورتبه على حروف التهجي يف أبواب، وأن كل باب يشمل ثالثة فصول تبعا 

 سعى إىل اإلجياز، وابتعد عن ))حتفة األريب((حلركات احلرف األول، فإن 
االستطراد، لكنه استفاد من منهج الراغب يف ترتيب الغريب حبسب حروف 

 أنه كان أكثر حرية منه يف الرتتيب، فالراغب كان يرتب الكلمات اهلجاء، إال
ًحبسب احلرف األول آخذا يف االعتبار احلرف الثاين من الكلمة نفسها، ويف هذا 
الرتتيب التزام باحلروف كما هي يف الرتتيب اهلجائي، يف حني يلتزم أبو حيان 

ً يلتفت إليه كثريا، بل مل احلرف األول واحلرف األخري من الكلمة، أما احلشو فلم
  :ًيدخله يف حسابه، والبأس أن نورد مثاال من الكتابني

الوالد، : األب: وفيه: (أبا:  كالتايل))كتاب األلف(( جاء ))املفردات((ففي 
ُويأبو بـهمه يتفقدها، و َ ْ َ من (بابا، وأىب : نداء األب، وبأبأ الصيب إذا قال] ِيا أبت[َ

ٌّورجل أيب، وتيس) اإلباء ٌّ أيب، وعنـز أبواء، وأبٌ َّأي مرعى، وأب إىل وطنه وإىل : ٌّ
ـيأ لسله، وإبان ذلك وهو الزمان املهيأ لفعله وجميئه ُسيفه إذا  َّ ِّ ّ.(  

ه ملا جاء يف معاين اللفظ  يلي هذا اللفظ األلفاظ التالية بتفصيالت مشا
َأبد، أبق، أبل، أتى: السابق، وسأكتفي بإيرادها يف ترتيبها َ َ َ ْ، أث، أثر، أثل، إمث، َ َ َ َ

أج، أجر، أجل، أحد، أخذ، أخ، آخر، إد، أداء، آدم، أذن، أذى، إذا، أرب، 
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ّوهنا قد اختل ترتيبه فقدم (أرض، أريك، أرم، أز، أزر، أزف، أس، أسف، أسر،  ّ
وهذا مكان آخر الختالل (، أسن، أسا، أشر، أصر، أصبع، )الفاء على الراء

  ... .أفك، أفل، أكلّأصل، أف، أفق، ). املنهج

والراغب يشقق املعاين يف كل مادة ويستشهد عليها ويوثقها يف أسلوب 
ظاهره االختصار، وهو حياول التزام منهج واحد يف الرتتيب إال أن نظامه خيتل 

  . كما رأينا يف احلرفني السابقني–ًأحيانا فيقدم ما حقه التأخري 

  :كما يلي)  اهلمز–أللف باب ا( فقد كان ترتيب ))حتفة األريب((أما 

أ ب ب، أرب، أوب، أ ل ت، أ م ت، أ ث ث، أ ج ج، أ دد، أ ح د، (
أود، أ ي د، أ ث ر، أ ج ر، أ م ر، أزر، أ ص ر، أ س ر، أزر، أ ف ك، أرك، أي 

  ...).ك

فالعمدة عنده على احلرف األول واألخري من اللفظة، أما احلشو فال أمهية 
ا املعاين فإن أبا حيان يف حتفته ال يربح املعىن له تقدمت رتبته أو تأخرت، أم

القريب املباشر للفظ، وال يهتم باملعاين الثانوية األخرى، ومل أره يستشهد على 
  .املعاين اليت يثبتها

ٌ باهتمام الدارسني بعد أيب حيان، فمختصر ))حتفة األريب((وقد حظيت  ِ

ا ترتيبا يشابه ترتيب مفردات ال ِّراغب، ومعلق عليها بأوجه ًهلا، ومرتب ملاد
  .القراءات، مستدرك ملا أغفله

ْ وقفت عند مناهجها ))غريب القرآن(( فهذه نظرة سريعة يف معاجم وبعد
َّومل تتقص جهود علمائها، وبان بعد ذلك أن هذه املعاجم سلكت يف ترتيب 

ا مسلكني   :ماد
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  .ّ رتب غريبه حبسب ترتيب سور القرآن الكرمي:األول
ّ رتب غريبه حبسب حروف اهلجاء إال أن أصحاب هذا املسلك :والثاني
ًفريق رتب الغريب هجائيا مراعيا جتريد اللفظ من الزوائد، ومراعيا : انقسموا فريقني ً ً

وفريق رتب الغريب حبسب احلروف . ًأيضا احلرف الثاين من حروف األصل
ًاهلجائية ناظرا إىل احلرف األخري من الكلمة، مهمال احلشو بي   .نهماً

ومن حيث احملتوى، كان بعض معاجم الغريب يستفيض يف شرح الغريب 
ويستدل عليه بالشعر أو بالقرآن أو سوامها من كالم العرب أو احلديث الشريف، 
ًمقلبا للفظ ومعانيه، مبينا اشتقاقه وما حيمله من استعارات ومعان بعيدة أو قريبة،  ً

الختصار واكتفى باملعىن الدقيق يف الوقت الذي مال بعض هذه املعاجم إىل ا
ذه النظرة املتفاوتة تقدم  ا اللفظ، وهي  للكلمة، ومل يعبأ باملعاين األخرى اليت يفرد 

ًزادا علميا للقارئ حبيث ال يرى أن بعضها يغين عن بعض ً.  

ذه العلوم، فسيظل مشعل نور  ًوكما كان القرآن الكرمي باعثا على اإلهلام 
  .مصدر هداية ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيدللذين يتدبرونه، و

  وباهللا التوفيق

  اإلحاالت
ت  (اختص بعض الصحابة مبصاحفهم وفيها كـما يروي أبو بـكر بـن أيب داود) ١(

ّ من الزيادة أو النقصان، فهناك مصحف عمر بن اخلطاب ومصحف علي، )هـ٣١٩
بن اومصحف عبد اهللا ّومصحف أيب بن كعب، ومصحف عبد اهللا بن مسعود، 

عباس، رضي اهللا عنهم، مث ملا مجع عثمان الناس على املصحف اإلمام أمر بنسخ 
انظر كتاب املصاحف، أليب بكر السجستاين، (املصاحف منه لتوزع على األمصار 

  ). فما بعدها٥٠ص



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠١٢   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

 وفضائل )هـ٢٠٤ت (لإلمام الشافعي : منافع القرآن: من الكتب يف هذا الفن) ٢(
 )هـ٢٢٩ت (، وفضائل القرآن خللف بن هشام )هـ٢٠٧ت (البـن أيب شيبة القرآن، 
العلل : كتاب: ّومن الكتب اليت ترد على بعض املصنفات يف الفضائل. وغريهم

املتناهية يف األحاديث الواهية، وكتاب املوضوعات الكربى البن اجلوزي، والآللئ 
  .٨/ ٢انظر اإلتقان، . ثرياملصنوعة يف األحاديث املوضوعة للسيوطي، وغري ذلك ك

  .٤٦الباقالين، إعجاز القرآن، ص) ٣(
  .٣٩٧عبد القاهر اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص ) ٤(
  .٣٩٨اجلرجاين، دالئل اإلعجاز، ص ) ٥(
  .٤٧، ص١ كتاب غريب احلديث، ج: انظر اهلروي، أبو عبيد القاسم بن سالم) ٦(
  .))غرب(( ١١٥، ص٨ ذيب اللغة، ج: انظر األزهري، أبو منصور) ٧(
  .٤١ -٤٠ :انظر ابن فارس، الصاحيب يف فقه اللغة) ٨(
وهو انظر ما ورد يف القرآن الكرمي من لغات القبائل لإلمام أيب القاسم بن سالم، ) ٩(

عبد  منشور حباشية تفسري اجلاللني، طبعة البايب احلليب وشركاه، وقد نشر بتحقيق
 : جامعة الكويت؛ وانظر كتابم ضمن منشورات١٩٨٤احلميد السيد طلب، 

 جلالل الدين السيوطي بتحقيق الدكتور ))ّاملهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب((
؛ وكتاب  ه١٤٠٨ًالتهامي الراجي اهلامشي، ونشره أيضا مسري حسن حليب يف بريوت 

، وقد ))شفاء الغليل فيما يف كالم العرب من الدخيل((: شهاب الدين اخلفاجي املعنون
 ))األلفاظ اهلذلية الواردة يف القرآن الكرمي((ً حبثا يف  الراجيرد األستاذ الدكتور التهاميأف

  . بالرباط٩نشره يف جملة دعوة احلق، العدد الرابع، السنة 
  .١٦اللغات يف القرآن، ص ) ١٠(
  .١٧املصدر نفسه، ص ) ١١(
  .٣٣املصدر نفسه، ص ) ١٢(
  .٣٤املصدر نفسه، ص ) ١٣(
وقد حقق هذا الكتاب الدكتور صالح الدين املنجد، ونشرته دار . ٣٤نفسه، ص املصدر ) ١٤(



  

١٠١٣   عوض بن محد القوزي. د – معاجم غريب القرآن

مقدمة كتاب املهذب : انظر. وهذه الرسالة تنسب خطأ إىل القاسم بن سالم. الكتاب اجلديد
كما نشر الدكتور جاسر خليل أبو . ٤ - ٣للسيوطي، بتحقيق التهامي الراجي اهلامشي، ص

  . ه١٤٢٠دار أجا، الرياض : ، الناشر))ُب القرآن عريب أصيلَّعرم((ًصفية كتابا عنون له بـ 
  .املقدمة/ ٥١، ص١ كتاب غريب احلديث، ج: انظر ابن سالم) ١٥(
غريب احلديث، حتقيق عبد الكرمي : ْانظر اخلطايب، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم) ١٦(

  .٥٣، ص١م، ج١٩٨٢/  ه١٤٠٢جامعة أم القرى، دار الفكر . إبراهيم العزباوي، ط
  .١١٥، ص ١ السيوطي، اإلتقان، ج) ١٧(
  .))فسر(( ٥٥، ص٥ ابن منظور، لسان العرب، ج) ١٨(
  .٢٩٤ - ٢٩٢، ص ١ الزركشي، الربهان، ج) ١٩(
  .٢٩٣، ص ١ ، الزركشي، الربهان، ج٤٤، ص١ انظر القرطيب، اجلامع، ج) ٢٠(
  .٢٩٢، ص ١ الزركشي، الربهان، ج) ٢١(
  .١٠٠ - ٩٩، ص ١  يف آداب محلة القرآن، جالنووي، التبيان) ٢٢(
  .١١٥، ص ١ السيوطي، اإلتقان، ج) ٢٣(
  .٢١، ص ١ القرطيب، اجلامع، ج) ٢٤(
  .٢٩١، ص ١ الزركشي، الربهان، ج) ٢٥(
  .٦٤، ص٢  القرآن، جانظر القيسي، مكي بن أيب طالب، مشكل إعراب) ٢٦(
تح الرمحن بكشف ما يلتبس يف القرآن، ف: األنصاري، اإلمام أبو حيىي زكريا: ًانظر مثال) ٢٧(

  .م١٩٨٥/  ه١٤٠٥ّحققه وعلق عليه حممد علي الصابوين، عامل الكتب، بيـروت 
فسري القرآن العظيم، لإلمامني اجلليلني جالل الدين ت ((انظر هذه األلفية منشورة بذيل ) ٢٨(

 طبعته الصادرة حممد بن أمحد احمللي، وجالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي، يف
ا عيسى البايب احلليب وشركاه بالقاهرة   .عن مطبعة دار إحياء الكتب العربية، ألصحا

حققها وعلق عليها ووضع ... انظر مسائل نافع بن األزرق، عن عبد اهللا بن عباس) ٢٩(
َّالدكتور حممد أمحد الدايل، اجلفان واجلايب للطباعة والنشر، قربص، : فهارسها
  .م١٩٩٣/  ه١٤١٣



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠١٤   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  .١١٥، ص ١ السيوطي، اإلتقان، ج) ٣٠(
  .٦٧ - ٦٥، ص ١ الذهيب، التفسري واملفسرون، ج) ٣١(
  .١١٥، ص ١ السيوطي، اإلتقان، ج) ٣٢(
هناك لبس عند بعض الدارسني بني تفسري ابن عباس للغريب، واملسائل اليت كانت ) ٣٣(

ّجوابا لسؤاالت نافع بن األزرق، ورمبا كان مرد هذا اللبس إ ىل األسلوب يف معاجلة ً
 على غريب القرآن ومشكله الغريب فيما يروى عن ابن عباس، حيث كان حيتج 

حممد إبراهيم سليم، : انظر غريب القرآن، البن عباس، عرض وتعليق وتقدمي. بالشعر
  . ه١٤٠٨ القاهرة –مكتبة القرآن 

  .١٥٧، ص ١ السيوطي، اإلتقان، ج: انظر) ٣٤(
  .٤٧/ يةسورة النحل، اآل) ٣٥(
  .٧٤، ص١ الذهيب، التفسري واملفسرون، ج) ٣٦(
  .٢٥، ص ١ القرطيب، اجلامع، ج) ٣٧(
  .١٥٧، ص ١ السيوطي، اإلتقان، ج) ٣٨(
م، ١٩٨٥/  ه١٤٠٥نشر الكتاب بتحقيق وتعليق حممد سليم احلاج، عامل الكتب، بريوت، ) ٣٩(

  .م١٩٨٧/  ه١٤٠٧م كما نشرته مؤسسة الرسالة ببريوت، بتحقيق عبد الرزاق حسني عا
  .١٢ - ١١املقدمة، ص : انظر) ٤٠(
  .٩٦/ سورة آل عمران، اآلية) ٤١(
  .٧٥/ سورة األنعام، اآلية) ٤٢(
امليداين، جممع : ؛ وانظر املثل يف١٣٨اليزيدي، غريب القرآن وتفسريه، ص ) ٤٣(

ُألن ترهب خري من أن ترحم:  ومعناه٢٨٨، ص١ األمثال، ج ُ.  
وكذلك تفسريمها لقوله . ٢٥٩/ ، البقرة، اآليةكيف ننشزهاوله تعاىل قارن تفسريمها لق) ٤٤(

َّوما كان لنيب أن يـغل: عز وجل ُ َ١٦١/ ، آل عمران، اآلية.  
   .١١حتفة األريب مبا يف القرآن من الغريب، أليب حيان األندلسي، املقدمة، ص : انظر) ٤٥(
  .١١٥، ص ١ اإلتقان، ج) ٤٦(



  

١٠١٥   عوض بن محد القوزي. د – معاجم غريب القرآن

  .٩٤٨، ص ٣ نتبه، جالعسقالين، تبصري امل) ٤٧(
  .٢٦١، ص ٢ الذهيب، املشتبه، ج) ٤٨(
  .١٢٠٨، ص ٢ حاجي خليفة، كشف الظنون، ج) ٤٩(
  .٢٣انظر مقدمة احملقق حممد أديب مجران، ص ) ٥٠(
  .٢٤ - ٢٣انظر مقدمة احملقق، ص ) ٥١(
  .٢٩ - ٢٨أحصى احملقق مثاين طبعات قبل طبعته، انظر ص ) ٥٢(
  .٤٣غريب القرآن، ص ) ٥٣(
العمدة يف غريب القرآن، ملكي بن أيب طالب القيسي، حتقيق يوسف عبد : انظر) ٥٤(

  .، مقدمة احملقق٢٨م، ص ١٩٨١/  ه١٤٠١الرمحن املرعشلي، مؤسسة الرسالة 
والقيسي، مكي بن أيب . ١٢٠٦، ص ٢ حاجي خليفة، كشف الظنون، ج: انظر) ٥٥(

  .، املقدمة٣٠ - ٢٩ُطالب، العمدة يف غريب القرآن، ص 
  . ه٤٥٤ِّعلى حنو كتاب القرطني، حملمد بن أمحد بن مطرف الكناين، املتوىف سنة ) ٥٦(
  .، مقدمة املؤلف٦الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص) ٥٧(
  .٣٩- ٣٨الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، كتاب الباء، ص ) ٥٨(
  .٢٠٧رآن، كتاب الراء، ص الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب الق) ٥٩(
  .١٢٠٨، ص ٢ ؛ وكشف الظنون، ج١٣٣، ص ١ انظر اإلتقان، ج) ٦٠(
، واسم كتابه  ه٥٩٧هو عبد الرمحن بن علي بن حممد القرشي أبو الفرج، تويف سنة ) ٦١(

 انظر حاجي خليفة، كشف ))األريب مبا يف القرآن من الغريب((يف هذا املوضوع 
  .١٢٠٨، ص ٢ الظنون، ج

ذوب، ونشره يف بريوت )٦٢(  مطلوبم، كما حققه أمحد ١٩٧٣ حقق الكتاب مسري طه ا
 سنة القاهرة يف سابقة نشرات وقد نشر. م١٩٧٧ يف بغداد احلديثي، ونشراه وخدجية
  ).نشرة بغداد( مقدمة الكتاب من ١٤، انظر ص  ه١٣٤٥ سنة محاة، ويف  ه١٣٣٢

  .٢٨ -٢٧انظر مقدمة الكتاب، ص ) ٦٣(



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠١٦   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  لبحثمصادر ا

، املؤسسة املصرية العامة تهذيب اللغة:  األزهري، أبو منصور محمد بن أحمد-
  .م١٩٦٤للنشر، القاهرة 

، حتقيق المفردات في غريب القرآن: األصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد-
  ).ت.د(حممد سيد كيالين، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، لبنان : وضبط

، حققه فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن: حيى زكريا األنصاري، أبو ي-
/  ه١٤٠٥وعلق عليه حممد علي الصابوين، عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل 

  .م١٩٩٥
، حتقيق أمحد صقر، دار املعارف، القاهرة، إعجاز القرآن:  الباقالني، أبو بكر-

  .م١٩٥٤
مود حممد شاكر، مكتبة اخلاجني ، حتقيق حمدالئل اإلعجاز:  الجرجاني، عبد القاهر-

  .م١٩٨٤/ ه١٤٠٤بالقاهرة 
، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون:  حاجي خليفة، مصطفى عبد اهللا-

  . بريوت–مكتبة املثىن 
:  أبو حيان األندلسي، أثير الدين محمد بن يوسف بن علي الغرناطي الحياني-

كتور أمحد مطلوب والدكتورة  حتقيق الدتحفة األريب بما في القرآن من الغريب،
  .م١٩٧٧/  ه١٣٩٧خدجية احلديثي، مطبعة العاين، بغداد، الطبعة األوىل، 

، حتقيق عبد غريب الحديث: ْ الخطابي، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم-
 .م١٩٨٢/  ه١٤٠٢الكرمي إبراهيم الغرباوي، جامعة أم القرى، دار الفكر، 

/  ه١٣٩٦الطبعة الثانية ر والمفسرون، القاهرة، التفسي:  الذهبي، محمد حسين-
  .م١٩٧٦

، حتقيق حممد أبو البرهان في علوم القرآن:  الزركشي، بدر الدين محمد بن عبد اهللا-
  . بريوت–الفضل إبراهيم، دار املعرفة 



  

١٠١٧   عوض بن محد القوزي. د – معاجم غريب القرآن

، المصاحف:  السجستاني، أبو بكر، عبد اهللا بن أبي داود سليمان بن األشعث-
  ).ت.د( القاهرة –لتوزيع مؤسسة قرطبة للنشر وا

، رواية ابن حسنون املقرئ بإسناده إىل  اللغات في القرآن-:  ابن سالم، أبو القاسم-
الدكتور صالح الدين املنجد، دار الكتاب اجلديد، بريوت، لبنان، : ابن عباس، حتقيق

،  ما ورد في القرآن الكريم من لغات القبائل-. م١٩٧٨/  ه١٣٩٨الطبعة الثالثة، 
جالل الدين السيوطي، :  لإلمامني اجلليلني))فسري القرآن العظيمت ((بوع بذيل مط

ا  وجالل الدين حممد بن أمحد احمللي، مطبعة دار إحياء الكتب العربية، ألصحا
  .عيسى البايب احلليب وشركاه، القاهرة

، دار أجا، الرياض، الطبعة  عربي أصيل–معرب القرآن :  أبو صفية، جاسر خليل-
  .م٢٠٠٠/  ه١٤٢٠وىل األ

 اإلتقان في علوم -:  السيوطي، جالل الدين أبو الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر-
 المهذب فيما وقع في القرآن - . ه١٣٦٨ لبنان –، دار الفكر، بريوت القرآن

، تقدمي وحتقيق الدكتور التهامي الراجي اهلامشي، صندوق إحياء الرتاث من المعرب
مطبعة فضالة .  اململكة املغربية ودولة اإلمارات العربية املتحدةاإلسالمي املشرتك بني

  ).ت.د( املغرب – احملمدية –
فضائل القرآن، وما أنزل :  ابن الضريس، أبو عبد اهللا محمد بن أيوب بن يحيى-

، حتقيق ودراسة الدكتور مسفر بن سعيد دماس من القرآن بمكة وما أنزل بالمدينة
  .م١٩٨٨/  ه١٤٠٨شر والتوزيع، الطبعة األوىل الغامدي، دار حافظ للن

، حققها الدكتور حممد أمحد الدايل،  مسائل نافع بن األزرق- :  ابن عباس، عبد اهللا-
 غريب -. م١٩٩٣/  ه١٤١٣اجلفان واجلايب للطباعة والنشر، قربص، الطبعة األوىل 

م ١٩٨٨هرة، ، عرض وتعليق حممد إبراهيم سليم، مكتبة القرآن، بوالق، القاالقرآن
  ).إيداع(

، حتقيق حممد فؤاد سزكني، مجاز القرآن:  أبو عبيدة، معمر بن المثنى التميمي-
  .م١٩٨١/  ه١٤٠١الطبعة الثانية، مؤسسة الرسالة، بريوت، 



  
لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق  ١٠١٨   )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

الصاحبي في فقه اللغة العربية :  ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا-
أمحد حسن بسج، :  عليه ووضع حواشيه، علقومسائلها، وسنن العرب في كالمها

  .م١٩٩٧/  ه١٤١٨دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل، 
، حتقيق أمحد صقر، تفسير غريب القرآن:  ابن قتيبة، أبو محمد عبد اهللا مسلم-

  .م١٩٧٨الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، القاهرة 
، الجامع ألحكام القرآن: األنصاري القرطبي، أبو عبد اهللا، محمد بن أحمد -

  .م عن طبعة دار الكتب املصرية١٩٦٧/  ه١٣٨٧الطبعة الثالثة، 
، حققه وعلق  العمدة في غريب القرآن-:  القيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب-

يوسف بن عبد الرمحن املرعشلي، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة : ّعليه وخرج نصه
  .م١٩٨١/  ه١٤٠١األوىل 

، حتقيق الدكتور حامت الضامن، مؤسسة الرسالة، بريوت، الطبعة  مشكل إعراب القرآن-
  .م١٩٨٤/  ه١٤٠٥الثانية 

تفسير : ِّ ابن الملقن، سراج الدين أبو حفص عمر بن أبي الحسن علي بن أحمد-
ذوب، عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل غريب القرآن ، حتقيق مسري طه ا

  .م١٩٨٧/  ه١٤٠٨
، حتقيق الدكتور حسني حممد  كتاب غريب الحديث: الهروي، أبو عبيد القاسم بن سالم- 

 –حممد شرف ومراجعة عبد السالم حممد هارون، اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية 
  .م١٩٨٤/  ه١٤٠٤القاهرة 

، غريب القرآن وتفسيره:  اليزيدي، أبو عبد الرحمن عبد اهللا بن يحيى بن المبارك-
/  ه١٤٠٥قه وعلق عليه حممد سليم احلاج، عامل الكتب، بريوت، الطبعة األوىل حق

 .م١٩٨٥



  ١٠١٩  

  المعجم العربي المعاصر
   في نظر المعجمية الحديثة

  محمد رشاد الحمزاوي. د. أ
] إىل طرح قضايا اللغة[ّكان جممع اللغة العربية بدمشق أول من سبق ((

يف ظروف كانت اللغة العربية تواجه فيها أزمة كبرية، قد حتمت على تلك 
ا، وأن اهليئة اجلديدة أن تقوم برهان صعب من شأنه أن يعيد إىل  العربية شبا

يزودها بالطرق واملناهج اليت تساعدها على أداء املفاهيم اليت يستوجبها 
ا ))التقدم، واليت حيتاج إليها الناطقون 

)١(.  
I-مدخل :  

ّلقد سبق لنا أن عربنا عن الرأي املذكور أعاله يف الدراسة اليت كنا خصصناها 
ال غرابة من أن يواصل جممعنا املشوار ويطرح و. )٢(ّمع اللغة العربية بدمشق قبل غريه

ًقضية هي يف الصميم حتتاج إىل مزيد من العناية، فضال عما قامت به مؤسسات 
 ومجعية املعجمية ،)٣(عربية خمتلفة وأخص بالذكر منها جممع اللغة العربية بالقاهرة

                                                            

 دار –جممــع اللغــة العربيــة بدمــشق والنهــوض باللغــة العربيــة :  حممــد رشــاد احلمــزاوي )١(
 : سية بعنـوان وقـد صـدر هـذا العمـل بالفرنـ-١٩٨٨ تـونس ٦ – ٥الرتكي للنشر ص 

L’Académie Arabe de Damas et le probléme de la 
modernisation de la langue Arabe -Brill-   Leiden ١٩٦٥.      

  . نفسه)٢(

 دار الغــرب اإلســالمي –أعمــال جممــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة :  حممــد رشــاد احلمــزاوي )٣(
ـــونس، ١٩٧٥ة ســـنة  صـــفحة، وقـــد صـــدر باللغـــة الفرنـــسي٦٣٧ يف ١٩٨٨بـــريوت   بت

مــــع يف امليــــدان املعجمــــي، إذ وضــــع معجــــم ألفــــاظ القــــرآن، = وعرضــــنا فيــــه أعمــــال ا



  

لد –  بدمشقجملة جممع اللغة العربية ١٠٢٠  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

، ومن آزر ذلك من أهل الذكر يف األقطار العربية )٤(العربية بتونس
وال شك يف أن طرح قضية املعجم العريب يف رحاب هذا الصرح . )٥(جهاوخار

ذا الشكل، ويف الظروف احلالية، يوحي بأننا أمام  العلمي العريب الرائد، و
إشكالية مازالت قائمة، إن مل نقل أزمة دائمة من زمان، على جالل قدر ما 

 أن نقف –ذات  يف هذا املقام بال–بذل من جهود خمتلفة ملعاجلتها، تستحق 
َمنها موقف التأمل طمعا يف التوصل إىل اقرتاحات يرتضى اعتمادها َ ُ ً.  

مع اللغة العربية بدمشق على عزمه على دعوة الفكر  وتقديرنا موصول 
اللغوي واملعجمي العريب النقدي إىل أن تركز العناية على هذه القضية اليت 

  :نيتستوجب، حسب رأينا، أن نقف منها موقفني أساسي
مقاربتها مقاربة معرفية ونقدية عميقة تتحاشى على وجه اخلصوص ) أ

غنائية مفرطة آراؤها وحلوهلا، وردية خالبة : طرفني مستبدين يف هذا امليدان
  .لكنها مل تسمن ومل تغن من جوع، وبكائية سوداوية حتبط العزائم

                                                            
واملعجم الوسيط، واملعجم الوجيز، وختلـى عـن معجـم فيـشر التـارخيي، واهـتم بـاملعجم =

  .الكبري الذي هو بصدد اإلجناز
يات واملعجميــات  ثلــة مــن املهتمــني باللــسان١٩٨٢ مجعيــة علميــة جامعيــة كونتهــا ســنة )٤(

. ١٥ عــددها ٢٠٠١ الــيت بلغــت ســنة ))جملــة املعجميــة((الدوليــة والعربيــة، وهــي تــصدر 
ـــتم بـــاملعجم وقـــضاياه، ومنهـــا النـــدوة  ا نـــدوات دوليـــة عربيـــة  ولقـــد عقـــدت منـــذ نـــشأ

 مـــن جملـــة ٦و٥والـــيت صـــدرت يف العـــددين ) متـــع(املخصـــصة للمعجـــم العـــريب التـــارخيي 
  . صفحة٥١٥، ١٩٩٠املعجمية تونس 

 انظر يف هذا الصدد أعمال حسني نصار، ووجدي رزق غايل وغريمهـا وكـذلك أعمـال )٥(
J. Haywoorth Dunne .وحممد علي اخلويل.  
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ّاالقتصار على اللغة إلصالح اللغة وما إليها من أسس فنية ) ب
ضارية دون الوقوع يف اهلامشيات املذهبية والسياسية والغوغائية مبىن ومعىن، وح

  .واليت حالت دون معاجلة القضايا األساسية املتعلقة مبوضوعنا
ّوال شك يف أن املعجم عموما، وباألحرى املعجم العريب، مسألة محالة  ً

 مستدمية ّوجوه، ألن طبيعته ووظيفته تكونان إشكالية معرفية وفنية وحضارية
تطرح من الرؤى واخليارات واملنهجيات والتقنيات املتحركة، ما يكيف كما 
ًوكيفا هذه األداة الذاكرة اجلماعية، وما حتتوي عليه من قضايا معرفية وعلمية 
وثقافية وحضارية، كل واحد منا طرف فيها بقدر ما ينتظر منها أن تكون 

ريب يف مجيع مستوياته، حسب منظوره شاهد صدق وعدل على اخلطاب الع
َّسواء املفضلة منه أو املعيشة، وحظها منه من دون إقصاء مبدئي مطلق مسبق 

ا جبرأة وعزم وهي التوقيفية : استبدت به تناقضات ثالثة البد أن نبت يف شأ
  . واستبداد طبقة األدباء بشأنه– والغنب –
II  -التوقيفية اللغوية والمعجمية :  

 هي أوىل القضايا اليت تستحق االعتبار، ألن ))يةالتوقيف((وعندنا أن 
وهي مقولة قد . عروقها مازالت متمكنة من الذهنيات واخليارات إىل اليوم

فلقد اختلف اليونان يف أصل اللغة الطبيعية . عرفتها لغات كثرية ومنها اليونانية
، أو )(QUGELفوسـال اإلنسانية باعتبارها ملكة طبيعية حبتة عرب عنها مبصطلـح 

ّنتاجا مصطلحيا متواضعا عليه عبـر عنه مبصطلح  ً ً ولعل هذا اخلالف ) (’VEGELيسال ڤً
بني دعاة الفصاحة  ١٩١٠ًكان سببا يف احلرب اللغوية اليونانية سنة 



  

لد –  بدمشقجملة جممع اللغة العربية ١٠٢٢  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

)Katharasouva()٦( واللغة الشعبية اجلماهريية ،Demodi)()اليت ناصرها )٧ ،
ّومن احملتمل أنه كان . عصور احلديثةالالجئون منهم إىل اإلسكندرية مبصر يف ال

هلذين املفهومني صدى يف الذهينة اللغوية واملعجمية العربية اليت قالت بـ 
ً، وقد عرض قضايامها وجدهلما العنيف أحيانا ))االصطالح(( و))التوقيف((

، بالصدر منه، وأطلق عليها مصطلحات )٨(جالل الدين السيوطي يف املزهر
  .))الوضع(( و))اإلهلام((أخرى منها 

ًفالتوقيفية حسب رأينا ذهنية لغوية متثل رصيدا من التصورات اللغوية 
  :واملعجمية اليت تستحق حصرها، فمنها

ولعله كان مظهرها األول يف الثقافة املعجمية العربية :  التوقيف- ١
 بعضهم أن مفردات اللغة األصلية  يف نظرإن اعتربنا مسته العقائدية اليت تفيد

ا، موحاة لإلنسان معىن ومبىن وكما وكيفَْعلى املعجم مجاليت  ًعها والعناية  ا ُ
َم األمساءَ آدَمّوعلباعتبار اآلية الكرمية  ًولقد ظل هذا التصور عالقا . )٩(َّلهاُ كَ

                                                            
ــا الــصفاء والــصحة املتمثلــة يف الرصــيد الرتاثــي )٦(  اليونــاين املــستمد مــن ))الفــصيح(( ويعــىن 

  .كبار شعرائه
ــــا الــــشعب، ومنهــــا )٧(  أي حكــــم الــــشعب Democratie/ Democraty ويعــــىن 

وســـــنعود يف مقارنـــــة الحقـــــة هلـــــذين املفهـــــومني وأثرمهـــــا يف التفكـــــري اللغـــــوي . واألغلبيـــــة
ولقــد وفقــت اليونانيــة يف العــصور احلديثــة إىل املــصاحلة بــني النـــزعتني . واملعجمــي العــريب

ًيف التعليم ابتدائيا وثانويا وعاليا ً ً.  
/ ١ صـــيدا بـــريوت ج– املكتبـــة العـــصرية –) ت.د( املزهـــر – جـــالل الـــدين الـــسيوطي )٨(

٢٧ -٨.  
  .٣١/ ٢ البقرة – قرآن كرمي  )٩(
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ً قد خرج اآلية خترجيا مرضيا مبعىن ِّباألذهان وإن كان ابن جين ً ))أقدر آدم((ّ
)١٠( .

ٍ غيبية للرصيد اللغوي واملعجمي تستند إىل ٍجتذر نظرةإال أن ذلك مل مينع من 

مرجعية ضاربة يف الدهر ال نصوص هلا تربرها، مما حدا ببعضهم إىل أن قال 
))ذكرها يف األصول فضول((

غري أن آثار التوقيف مازالت ظاهرة يف تعلق . )١١(
وحى  وكأنه م–بعض اللغويني مبقاربة تراثية تقليصية تتمثل يف تفضيل القدمي 

أمل يفضل بعضهم اخلشكنان الفارسية . ّ على احلديث، إىل حد السذاجة–
ومها يف األعجمية سواء، واهللا أعلم مبا إذا . )١٢(القدمية على البسكويت الغربية؟
ومن هذا القبيل الذي أوقف مفردات اللغة . كانت األوىل تؤدي معىن الثانية

 وال جديد ،وجد أحسن مما كانما كان سيكون، وال ي: ومعامجها كثري، باعتبار
ًوينقلب هذا التوقيف بسبب طبقيته رصيدا مرفوضا ال حظ له . حتت الشمس ً
ًفيصبح توقيفا مهجورا مضعفا يسد مداخل معجمية متعددة . من االستعمال ًً

ًتقوم مقام مداخل مهمشة معجميا، ضاربة يف االستعمال والتخاطب مما يؤول 
ولنا يف نصوص معامجنا احلديثة مناذج من . هًحتما إىل عزل املعجم عن حميط

  .املفيد ختصيص دراسات هلا
 وهو نوع من التوقيفية يف مستوى اجلملة وتراكيبها : التضمين–٢

ّاملتنوعة، البسيطة منها واملعقدة، العميقة منها والسطحية على حد تعبري 
صيب اللغة يف وتقتضي توقيفية التضمني اليت ت. اللسانيني التحويليني التوليديني

ا الضخمة أن يعود الرتكيب   إىل أصله ))املخالف((آلية عطائها وتوليدا

                                                            
  .١١/ ١ السيوطي، املزهر  )١٠(
  .٢٦ نفسه ص )١١(
  . جاءت مذكورة يف حماضر جلسات جممع اللغة العربية بالقاهرة )١٢(



  

لد –  بدمشقجملة جممع اللغة العربية ١٠٢٤  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

مـن : ، على آيات كثرية من القرآن الكرمي)١٣(ولقد طبق التضمني. ))الصائب((
ًوال تأكلوا أمواهلم إىل أموالكم إنه كان حوبا كبريا: ذلـك قوله تعاىل ً ُ ِ َ ُ ُ 

)١٤( .
، حىت خيضع الرتكيب لقاعدة ))ضم(( معىن ))أكل((وهي آية قد ضمن فيها 

توقيفية عامة ويتعدى بإىل، مما يعين فرض منوذج موقف سابق، أو رفض 
ًاستعمال أسلويب جديد حيمل وجوها متنوعة من اللغة، تعرب عن مفاهيم 
ّحديثة، وبالتايل مينع باسم التضمني وفنياته التوقيفية، أن تتجاوز اللغة 

ا ومعجمها القرآين حدو د النحو والبالغة إىل آفاق األسلوبية وإسهاما
  .اإلبداعية واجلمالية

ً توظيفا مل تربره لغة القرآن وأساليبه ))التضمني(( و))التوقيف((ّولقد وظف 
ازية اخلصبة، كما يشهد بذلك  اليت جتاوزت باللغة مرحلة التأصيلية إىل رحابات ا

إىل الذي مل ينل ) م٨٢٤/  ه٢٠٩ت (جماز القرآن أليب عبيدة معمر بن املثىن 
اآلن حقه لضبط منـزلته من وضع أسس أسلوبية عربية تستحق العناية، وكما 

أساس : يف معجمه) م١١٤٤/  ه٥٣٨ت (أبدى من بعد ذلك الزخمشري 
  . )١٥(البالغة

                                                            

 ومـا بعـدها حيـث احلـديث ٣٥٧ حممـد رشـاد احلمـزاوي، أعمـال جممـع القـاهرة ص  )١٣(
  .بالتفصيل عن هذه القضية

  .٢/ ٤ سورة النساء – قرآن كرمي )١٤(
حممـــد رشـــاد احلمـــزاوي، النظريـــات املعجميـــة العربيـــة وســـبلها إىل اإلحاطـــة باخلطـــاب ) ١٥(

 ومـا بعـدها حيـث احلـديث عـن ١٥٥ ص ١٩٩٩ تـونس – دار بـن عبـد اهللا –العريب 
  .إسهام الزخمشري يف وضع أسس األسلوبية املعجمية
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ا على :  الفصاحة بفصيحها وأفصحها- ٣  لكل لغة فصاحة تتقيد 
ا ويستعملها أساس تصورات لغوية مربرة هلا صلة تمع الذي ينطق   وثيقة با

 يف املئة على أقل تقدير، شريطة ٩٠أداة تواصل يوميا يف حدود ما يقرب من 
تمع واستعماالته هلا  ًأن تراجع تلك الفصاحة ومقاييسها انطالقا من ذلك ا
ا، من معجزها وفصيحها إىل العادي منها والشعيب، حىت ولو  يف مجيع مستويا

Lingua Franca تلك اللغة تعتمد لغة مشرتكة كانت
، لغايات عقدية، )١٦(

ًوتربوية وثقافية وحضارية، حىت ال تكون معزولة تارخييا واجتماعيا فوقية  ً
))بنكرونية((

ا ومفاهيمها، وما هلا من )١٧( تمعات وحاجا ، فوق التاريخ وا
م املعجم وتكيفه   .مفردات وتراكيب وأساليب 

قيفية يف لغتنا إىل أن تضيق اخلناق على معجمنا ولقد سعت التو
باعتماد مفهومي الفصيح واألفصح، ومها من املواصفات اليت تطلق على 
املداخل املعجمية يف كل معامجنا القدمية واحلديثة لتمييزمها وتفضيلهما على 

فالفصيح مفهوم يعترب من ركائز الفصاحة، ومن أرقى . أصنافها األخرى
 ممن ال – شريطة أن يكون من كالم العرب الذين يعتد بعربيتهم مفردات اللغة،

. صلة هلم مباشرة باحلضارات الكربى من فرعونية وفارسية ويونانية وبيزنطية
ًفالفصيح بدوي أساسا، انعزايل يوهم بلغة صافية نقية، ذات مستوى واحد 

 املعربات أوحد ال بديل عنه، ال يأتيها التلوث من قبل وال من بعد، سليمة من
إن هذه النقاوة املطلوبة . املعيشةًوالدخيالت واللهجات، مما ينفيه قطعا واقع اللغة 

                                                            
  .٤٨ -٢٧ ص ٢٠٠١/ ١٥جملة املعجمية عدد :  عبد الرزاق بنور )١٦(

La lingua Franca et I’hypothèse de la ((Relexification)) .             
  .Panchronic/ Panchronique فوق الزمانية )١٧(



  

لد –  بدمشقجملة جممع اللغة العربية ١٠٢٦  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

 كما –وباألحرى املنشودة، حىت يف عصورنا احلديثة، مراتب، ألن فوق الفصيح األفصح 
ففيها . رتب الفصيح متفاوتة ((:  قدوة باحلديث الشريف–يشهد بذلك نقد لغة اجلرائد 

ففيها صحيح .  ونظري ذلك يف علوم احلديث تفاوت رتب الصحيح.فصيح وأفصح
))وأصح

ّفالرب أفصح من القمح واحلنطة، وإن مل يرد واحد منها يف القرآن الكرمي، . )١٨(
ضرب الزب أفصـح من : ويف الصحاح((والقمح واحلنطة مستعمالن والرب مهجور 

))الزم
 طني الزبّإنا خلقناهم منوقد جاء يف القرآن الكـرمي . )١٩(

حيث ال تقوم . )٢٠(
ًفندرك من األمثلة السابقة دور التوقيفية الرتتيبية التفضيلية املتشددة، فضال . الزب مقام الزم

 املهجور ال يؤدي بالضرورة معىن الزم، وإن كان إبدال امليم باء ألسباب ))الزب((عن أن 
 مقارنة اللغة باعتماد معايـير وال داعي بنا إىل. صوتية وارد، دون أن يؤول إىل ترادف داليل

ًعلم آخر، وباألحرى احلديث الشريف الذي كثريا ما يروى مبعناه ال بلفظه، مما حدا بكثري 
من اللغويني واملعجميني إىل إقصائه من الشواهد املعجمية، لوال ابن منظور الذي اعتمده يف 

ًلسان العرب، وجممع اللغة العربية بالقاهرة الذي أقره مصدر ًا أساسيا من مصادر اللغة، ّ
، )٢١(فخلص املعجم من التوقيفية ومن فصاحة الفصيح واألفصح املربوطني بالزمان واملكان

ويف  ((: احلضر املنتشرة الغازيةوباألحرى من أولوية فصاحة الوبر وتفضيلها على فصاحة 
 :يقال للرجل الذي إذا أكل اليبقي من الطعام وال يذر: فقه اللغة للثعاليب

                                                            
  .٢١٢/ ١ املزهر – السيوطي )١٨(
  .٢١٣ نفسه ص )١٩(
  .١١/ ٣٧ سورة الصافات – قرآن كرمي  )٢٠(
العربية واحلداثة أو الفصاحة فصاحات، املعهـد القـومي لعلـوم :  حممد رشاد احلمزاوي)٢١(

ً حيث احلديث عن مراجعة أصول الفـصاحة قـدميا ٢٩ -١١ ص ١٩٨٢الرتبية تونس 
  .ًوحديثا



  
١٠٢٧   يحممد رشاد احلمزاو. د – املعجم العريب املعاصر يف نظر املعجمية احلديثة    

))، وهو من كالم احلاضرة دون البادية)قحطي(
ومن هذا القبيل املتخلص . )٢٢(

معرفة ((من الفصيح واألفصح كثري ذكره السيوطي يف معجمه حتت باب 
))َّاملولد

، وإن كان يف هذا املفهوم التوقيفي نظر باعتباره جاء بعد عصور )٢٣(
  .)٢٥(ة املولد، اليت آلت حسب رأينا إىل فصاحات، منها فصاح)٢٤(الفصاحة

ولقد سعى جممع اللغة العربية بالقاهرة إىل التحرر من هذه الذهنية 
التوقيفية بأن فتح باب القياس من جديد باعتبار قول املازين ما قيس على 

ًّ بلة ملا دعا إىل ))التيسري((وزاد يف . )٢٦(كالم العرب فهو من كالم العرب
ِالسماع من احملدثني وأهل احلرف والصنائع  وأدرج يف مداخل معجمه الوسيط .َ

: ، مواصفتني جديدتني ومها)مع ())املعرب((و) د(زيادة على الفصيح والدخيل 
معية ) حمدثة(احملدثة    ).مج(وا

اية األمر مرتبطا مبفهوم توقيفي نسبيا، نابع من العرقية  ٍولكنه ظل يف  ً ً
من الطعن، ويستوجب الذي ال يسلم ) مو ())املولد((والزمانية واملكانية، وهو 

 قد حسم ذلك )م١٠٠٢/  ه٣٩٢ت (ِّاالعتبار والنظر، وإن كان ابن جين 
  يستشهد بشعر املولدين يف املعاين كما يستشهد بشعر العرب: بقوله املشهور

                                                            

ا عراقية٣٠٧ – ٣٠٦/ ١ السيوطي، املزهر  )٢٢(   . ويرى املعلق باملزهر أ

  . وما يعدها٣٠٤ نفسه ص )٢٣(

  . وقد حددت بالقرن الثالث وقيل الرابع بالبوادي والقرن الثاين وقيل الثالث باملدن)٢٤(

  .١٤، املقدمة ص ١٩٦٠ املعجم الوسيط جزآن – جممع اللغة العربية بالقاهرة )٢٥(

  .  مبدأ أساسي يف تصور املعجم املفتوح على الزمان واملكان)٢٦(



  

لد –  بدمشقجملة جممع اللغة العربية ١٠٢٨  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  .)٢٧(يف األلفاظ
ًفقدم لنا ربطا حمكما ومقاربة المعة تقر تطور اللغة من مرحلة إىل  ً

ّ أصوهلا وفروعها مما خلصها واملعجم من أخرى، وتواصل حقبها من خالل
ٍالنظرة الدونية اليت تنـزل املولد منـزلة فصيح من مرتبة ثانية َّ ِ لكن ما هي . ُ

مع اللغة العربية، وما  مواصفات هذا املولد الوارد ذكره يف املعجم الوسيط 
معي؟ سعى املعجم الوسيط يف  هي صالته باملعرب والدخيل واحملدث وا

اللفظ الذي استعمله الناس ((هو : فاملولد.  التنظري إىل التمييز بينهامستوى
َّقدميا بعد عصر الرواية، واملعرب هو اللفظ األجنيب الذي غريه العرب بالنقص : ً

: هو اللفظ األجنيب الذي دخل العربية دون تغيري: أو الزيادة والقلب، والدخيل
معي ي أقره جممع اللغة العربية، هو اللفظ الذ: كأكسجني والتليفون، وا

هو اللفظ الذي استعمله احملدثون يف العصر احلديث، وشاع يف لغة : َواحملدث
))احلياة العامة

 ))التخت((أما يف مستوى التطبيق، فلقد الحظنا أن مدخل . )٢٨(
ّ، وأن تراخوما جممعية )مو(ّ، وكذلك بسمة املولد )مع(موسوم بسمة املعرب 

ودموع التماسيح ) مو(، والتفافة مولدة )د(يا دخيلة فحسب، وتراجيد) مج(
ا مثل). حمدثة(حمدثة  التاريخ : وقد جاءت مداخل من دون ذكر مواصفا

ا عربية وفصيحة وال شك يف أن التشويش املنبثق عن . والتنور والرتمجان كأ
َالتوقيفية أساسا غالب يف هذه املصطلحات املعجمية، فرواية اللغة تعزى لـ  ً

                                                            
 ال ينفـي ))ّـللمولدين(( املقابـل ))العرب((وم ، واملالحظ أن مفه٥٦/ ١ السيوطي املزهر )٢٧(

ًالعروبــة عــنهم بالــضرورة وكــذلك العجمــة، وإن كــان املــراد منــه عمومــا العــرب واألعــاجم 
ًالذين عاشوا بعد عصور الفصاحة زمانا ومكانا ً.  

  .١٤ص / ١ املعجم الوسيط جـ )٢٨(



  
١٠٢٩   يحممد رشاد احلمزاو. د – املعجم العريب املعاصر يف نظر املعجمية احلديثة    

مع(( و))العرب(( و))األجنيب(( و))الناس(( ، كما أن ))احملدثني(( و))مؤسسة ا
 ال ))املعرب والدخيل(( مقصور على القدمي بعد عصر الرواية، وأن ))املولد((

ّعصور هلما حىت وإن كانا من عهد الفصاحة أو املولد أو احلداثة، وأن 
معي(( .  اليت تبدو خمتلفة عنه))ثةاحلدا(( كذلك ال زمان له بالتحديد مثل ))ا

ًويف انتظار تنظيم تلك املفاهيم وتدقيقها فإن املطلوب عموما أن تركز العناوين 
  :املداخل على ثالثية نوعية

  الدخيل) ٣(  َّاملعرب) ٢(    العريب) ١(
ٌباعتبار أن األول خاضع بفصيحه وأفصحه ومولده وشعبيه للقياس 

ٌالعريب الكالسيكي عموما، أو متصل  وال حيتاج إىل صفة تذكر أمام . بهً
مداخله إال يف معجم تارخيي باألرقام مثلما هو الشأن يف معجم أكسفورد 
ًومعجم ليرتى، والثاين ملتزم أوزان العريب ولو نسبيا، والثالث خارج عنها حيتاج  َ

  :، مع وصف هذه الثالثية بصفات)٢٩(إىل ضبط وتقنني
معي      )مح(    واحملدث   ) ق(       القدمي    )مج(وا

) مح(و) ق(مواصفات لغوية مربرة ثابتة و) ٣(و) ٢(و) ١(ألن 
ًمواصفات زمانية متحولة مهما كان نوعها، وبالتايل نربط، ولو شكليا، ) مج(و

ًبني الثابت واملتحول ختلصا، ولو نسبيا، من التوقيفية يف انتظار وضع نظام  ً ّ
  .ألصناف املداخل أكثر دقة

                                                            

 جملـة املعجميـة – الـنص املعجمـي يف املولـدات واألعجميـات:  حممد رشـاد احلمـزاوي)٢٩(
  .١٩ – ٩ ص ١٩٩٥/ ١١عدد 

  



  

لد –  بدمشقجملة جممع اللغة العربية ١٠٣٠  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

َهي مظهر من التوقيفية املتشددة اليت تعىن مبظهرين  و: النخبوية- ٤
إن األدبيات .  ولغة الصحافة))العامية((ًحديثني نسبيا من اللغة يف مستوى 

الرافضة هلذين الصنفني من املفردات والرتاكيب تتميز بعنفها وبأحكامها 
 ))العامي((املطلقة، وإن كان السيوطي قد زودنا يف مزهره بعينات من 

يف أمايل (( حسب أمايل ثعلب ))املولد(( من ))ًصنفا((وهو يبدو . )٣٠(القدمي
وهذا ضابط حسن . ))هو كل شيء مولد: سئل عن التغيري، فقال: ثعلب

مز أو تركه أو تسكني  ٍيقتضي أن كل لفظ كان عريب األصل مث غريته العامة 

 وقد مشى على. وهذا جيمع منه شيء كثري. أو حتريك، أو حنو ذلك مولد
فإنه قال يف . ))ديوان األدب(( يف ) م١٢٧٥/  ه٣٥٠ت حنو (ذلك الفارايب 

ْالشمع والشمعة بالسكون، إنه مولد، وإن العريب بالفتح وكذا فعل يف كثري . ْ
ّويف هذه القضية القدمية جدال كبري مل نبت فيه ومل حنتج له . )٣١(من األلفاظ

 تقبل مبثيل عينات السيوطي مبا فيه الكفاية بسبب استبداد توقيفية خنبوية ال
ًاملفيدة، وإن كان املعجم الوسيط قد اختذ حال وسطا، فأثبت الشمع بالسكون  ً

  .ّوالشمعة بالتحريك
وتتواصل القضية احلديثة يف مستوى اآلداب العربية املعاصرة اإلبداعية 
ًقصة ورواية ومسرحا وشعرا وغناء وعلوما، واليت زودتنا برصيد لغوي معريف  ًً

ًفساين واجتماعي وثقايف ومجايل وحضاري اليزال واقفا على احلدود، ينتظر ون
ا ومعجمها  بدون – ))العامي((أليس . تأشرية دخول إىل رحاب العربية وخطا

ذا املنظار –رنة دونية إقصائية   حيتل، مبعربه ودخيله، املرحلة الثالثة ))ًمولدا(( 
                                                            

  .٣٢٠ -٣١١/ ١ السيوطي، املزهر  )٣٠(
  .٣١١ نفسه ص ٨٥/ ١ املعجم الوسيط )٣١(



  
١٠٣١   يحممد رشاد احلمزاو. د – املعجم العريب املعاصر يف نظر املعجمية احلديثة    

ألقل يف مستوى ما هو مشرتك مطرد من مراحل العربية ويستحق العناية، على ا
ّمنه عند كل الناطقني بالعربية؟ فيخصص له حيز مهم من مداخل املعجم إذ 

  .ً كما قيل سابقا؟))جيمع منه شيء كثري((
ّولقد سعى جممع اللغة العربية إىل إدراجه يف معجمه باحتشام كبري، 

عروف يف مصر وهو امل) شامية(التفاف ((السيما إذا كان على وزن عريب مثل 
ّ وصفاف شعر النساء، وهي مزينة–احلالق : َّاملزين(( و))باسم اجلعيضيض ّ(( 

مع كما أشرنا سابقا إىل السماع من احملدثني من . )٣٢()مو( ًوقد دعا نفس ا
وأكد مصطفى الشهايب على ضرورة اعتماد هذا . أهل احلرف والصنائع

/  ه٦٤٦ت (بابن البيطار ، قدوة )٣٣(ّاملستوى اللغوي يف تصنيف املواليد
، )٣٤(ّيف مفرداته، وأشار حممد كرد علي إىل عجائب اللهجات) م١٢٤٨

، )٣٥(ًواعتربه الشيخ عبد القادر املغريب صنفا من أصناف الكلمات القاموسية
ا، وجاهر الروائي العريب التونسي بشري خريف خبطر الفصحى  اليت يؤخذ 

  .)٣٦(على العربية

                                                            
  . املالحظ أن املولد هنا يشمل العامي، القريب من عامي املزهر للسيوطي )٣٢(
، وحممــــد رشــــاد ٩٤ – ٩١/ ١٣ّاملولــــد، جملــــة جممــــع القــــاهرة :  مــــصطفى الــــشهايب)٣٣(

  .٢٧٩أعمال جممع القاهرة ص : احلمزاوي
  .١٣٧ -١٢٨/ ٧ّعجائب اللهجات، جملة جممع القاهرة :  حممد كرد علي)٣٤(
الكلمـــات غـــري القاموســـية، حماضـــر جلـــسات جممـــع : خ عبـــد القـــادر املغـــريبـالـــشي  )٣٥(

  .٣٣٠ -٣٢١ – ٢٩٧/ ١القاهرة 
ًواياتــه املــشهورة معتــربا أن اســتثمر هــذا الروائــي العربيــة العفويــة الــشعبية مبهــارة يف ر )٣٦(

  . العربية الفصحى مرحلة من مراحل العربية



  

لد –  بدمشقجملة جممع اللغة العربية ١٠٣٢  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

وقيفية يهمش خطاب شرائح اجتماعية حديثة إن موقف النخبوية الت
ًكثرية على غرار موقف النخبوية القدمية، وإن كانت أكثر تفتحا واعتداال كما  ً

واملنتظر أن يدخل املعجم ذلك املستوى . جاء يف مزهر السيوطي السابق الذكر
ة ّاللغوي بأوزانه املطردة الغالبة املشرتكة بعدما يوصف ويقنن، فيضيف إىل العربي

 كما فعل أمحد ))التفصيح((ًأوزانا ومقاييس هي من صلبها، شريطة أال يؤول إىل 
تيمور يف إعادة مفرداته إىل أصوهلا الفصيحة يف معجم األلفاظ العامية، وإن 

ًكان ذلك مطلوبا يف املعاجم التأصيلية طبقا لوظيفتها ً.  
أما لغة الصحافة فحدث عنها وال حرج، وتستدعي أن جيمع ما 

 هلا من األدبيات والتصويبات لندرك آثار التوقيفية يف القضية ويف اللغة خصص
ا املرفوضة اليت يسعى مستعملوها من املتعلمني واملثقفني  العربية احلديثة ومقدرا
والصحافيني واألدباء واملتخصصني إىل االستفادة من وجودهابالقوة الذي مشل 

ا مل تسلم من ا لتوقيفية الرتاثية اليت ترمجت البورجوازية كل ميادين احلياة، إال أ
 Opportunistesباللهازم والديبلوماسية بالعهادة، والشـيوعية باملشاعية و

  .إخل... باملداورين
ِّواملالحظ أنه لو خصص للغة الصحافة من العناية والتأهيل والتوظيف  ُ

ًما خصص لنقدها ورفضها مجلة وتفصيال يف الواقع ويف الذهنيات ْ ْ ِّ ، الستفاد ُ
منها املعجم العريب استفادة كبرية، ومل يقرب الرصيد اللغوي اهلائل الذي تعامل 
ًمعه املواطن العريب على حقب كثرية دون أن يظل شاهدا عليه وعلى قضاياه 

ًوكان اإلنسان أكثـر شيء جدالوجـدله الوجـودي  َ َ
ٍ

ََ ُ َ
)٣٧(.  

                                                            
  .٥٤/ ٨ سورة الكهف – قرآن كرمي  )٣٧(
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استأثر بذلك ، و)٣٨(مل يؤخذ برأي اليازجي يف ضرورة مجع معجمها
املستشرقون من أمثال األملاين هنس فري والفرنسي دنيال ريغ يف معجميهما 

ًوالشك يف أننا جند يف أعمال جممع القاهرة جهودا من . املستقرأين من جرائدنا
األلفاظ ((هذا القبيل نستشفها من مشروعه املتواصل حتت عنوان 

))واألساليب
م أمحد العوامري، وهو من وكان أول من نبه للقضية املرحو. )٣٩(

معيني ذا املوضوع يف حد ذاته يف . الرعيل األول من ا واملطلوب أن يعىن 
وذلك ما دعانا إىل اإلفادة من الصحافة العربية . مجيع املؤسسات املختصة

، من خالل جريدة الرائد الرمسي )٤٠(معجم المفاهيم الحضاريةبتونس فوضعنا 
ن حريصون على مواصلته إىل حدود سنة وحن). ١٩٠٠ - ١٨٦٠(التونسي 
ّ اقتناعا بأنه زودنا وسيزودنا مبفاهيم ومصطلحات ال وجود هلا يف لسان ٢٠٠٠ ّ ً
ذا املظهر . )٤١(العرب إن معامجنا احلديثة، ومنها الوسيط مدعوة إىل العناية 

  .اخلصب من لغتنا يف العصور احلديثة
يا ال صلة هلا مباشرة  ومن مظاهرها تطويع اللغة لقضا: المذهبيات- ٥

ا، خالفا ملا دعت إليه اللسانيات احلديثة وما زودتنا به من  ا وحد ذا ًبذا
ًمنهجيات وصفية وعلمية ملواجهة التوقيفية التقليدية اليت كثريا ما حتول قضايا 

                                                            
  . مشهور ورائد))لغة اجلرائد((: ً وقد خصص للقضية مؤلفا عنوانه)٣٨(
 صــفحة ٣٢٢، ١٩٨٥ القــاهرة –ّ جممــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة، األلفــاظ واألســاليب )٣٩(

  ).يناجلزء الثا(
 مركـــز الدراســـات االقتـــصادية –معجـــم املفـــاهيم احلـــضارية : حممـــد رشـــاد احلمـــزاوي) ٤٠(

  . صفحة٣٤٧ -١٩٩٨واالجتماعية تونس 
ا )٤١(   . سواء يف شكلها أو دالال



  

لد –  بدمشقجملة جممع اللغة العربية ١٠٣٤  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

اللغة واملعجم إىل مهاترات وهامشيات تفسد للفكر والعقل والود كل قضية، 
وع من اإلرهاب الفكري باسم العقيدة والقومية واالستشراق ًوتؤول أحيانا إىل ن

إخل اليت تستعمل الستصفاء حسابات كثرية على عاتق اللغة ...والصهيونية
  .واملعجم

وال شك يف أن للغة واملعجم مظاهر حضارية واجتماعية ال ميكن 
، وحق ًاالستغناء عنها تعلقا بالذات العميقة، واملخزون الرتاثي اجلماعي املعقلن

ا الغالبة كما أشرنا إىل  ا بلغا الشرائح االجتماعية الغفرية يف التعبري عن حاجا
وللتوقيفية الراشدة يف هذا امليدان إمكانات إجيابية واسعة، فهي مؤهلة . ذلك

ًألن تكون طرفا يف منهجية علمية لو التزمت مبا يسمى باملستقر من اللغة، 
ياته املختلفة، ووصفته وربطته باملتحرك منها السنكروين يف فرتاته ومستو: وهو

وهو الديكروين، كما ربط ابن جين بني األلفاظ واملعاين، ألخرجتنا من دوامة 
  .اللغة البنكرونية األزلية الصفاء

ًإن الرتكيز على التوقيفية مصطلحا
، ورؤى لغوية ومعجمية، ال يعين )٤٢(

ة، بل إىل العناية بظاهرة الدعوة إىل مقاربات لغوية ومعجمية مهجية فوضوي
ا ))التوقيف((جتاوزت مرحلة   إىل ذهنية تكاد تكون مستدمية تستحق االهتمام 

ا وإجيابيات غريها لوصف اللغة من جديد يف حركتيها  ّوتسخري إجيابيا
وتطورها واعتمادها مرآة صادقة صدوقة عن اإلنسان العريب يف جمتمعاتنا بكل 

 األوربية مثل معجم أكسفورد أسوة حسنة من خالل ولنا يف املعاجم. شرائحها
ّرصيده اهلائل الذي صاحل بني أرصدة اللغة وسخرها لكل ما ينتج ويبدع؛ فمىت 

                                                            
ـا أصـبحت ذهنيـة ))عـن التوقيـف((ً اسـتعملنا املـصدر الـصناعي عوضـا  )٤٢(  للتعبـري عـن أ

  .مذهبية أكثر منها آلية لغوية
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ُسنتخذ القرارات اللغوية واملعجمية لتجاوز مرحلة التوقيفية إىل قدرة تـقدر 
ِ ْ ُ ّ

 على تعلم األمساء كلها يف ماضيها –ِّ حسب تعبري ابن جين –اإلنسان 
حاضرها ومستقبلها مثلما دعا إىل ذلك اخلليل من قبله باعتماده منهج و

التقليب مبستعمله ومهمله، لريصد املنتظر الذي يبشرنا مبعجم مثايل تفوق 
 يف ١٠، مل تبلغ معامجنا األمهات منه )٤٣( مليون مدخل وزيادة١٢قدرته 
  .املئة
III -منـزلة المعجمية في الذهنية العربية :  

ً هذه املنـزلة قد تأثرت كثريا مبا للتوقيفية من سلبيات إىل حد يبدو لنا أن
ًغبنها ولو نسبيا مقارنة بالعلوم األخرى يف الذهنية اللغوية العربية، ونعين بالغنب 

  :الوجوه املوضوعية التالية
 تنـزيلها منـزلة ثانوية ملحقة تكاد تكون تكميلية إن مل نقل جانبية –أ 

ًعىن باملعجم من شاء، فأصحاب معامجنا كانوا دائما ُهامشية، وإن كان ال ي َ
ًمن األدباء املوسوعيني خالفا للنحويني والبالغيني والعروضيني الذين برزوا يف 

ا ًفلم يرو لنا تراثنا أخبارا عمن ادعى أنه معجمي أو . ميادينهم وعرفوا  ِ

. بمعامجي أو قاموسي مثلما نطلق ذلك اليوم على املتخصص يف هذا البا
ِّمصنف مجع (( واملعجمي ))الكتاب املصنَّف يف اللغة((فاملعجم كان يدعى 

ومل يطلق مصطلح املعجم على أمهات . )٤٤(ًنقال عن السيوطي يف مزهره ))اللغة

                                                            
اخلليل بـن أمحـد الفراهيـدي ونظريتـه املعجميـة، جملـة املعجميـة :  حممد رشاد احلمزاوي)٤٣(

  .٢٨ -١١، ص ١٩٩٣/ ١٠ -٩عدد 
  .٧٦/ ١ السيوطي، املزهر  )٤٤(



  

لد –  بدمشقجملة جممع اللغة العربية ١٠٣٦  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

 يف ))املعجم((معامجنا قدميها وحديثها حىت الثالثينيات، إذ ظهر مصطلح 
مع اللغة العربية بالقاهرة وبال   .ئحته الداخليةالدستور األساسي 

 غياب برامج تدريسية وحبثية جامعية تعىن باملعجم يف القدمي ويف –ب 
، وإن استثنينا بعض )٤٦(، حىت السبعينات وبعدها)٤٥(الربامج التدريسية احلديثة

  .الربامج االستشراقية يف اجلامعات الغربية
ة ّ، على غرار املدرسة النحوية أو البالغي)٤٧( غياب مفهوم املدرسة–ج 

  .إخل... مثل مدارس البصرة والكوفة وبغداد والقريوان واألندلس
وإن كانت مدرسة اخلليل ختتلف يف نظريتها عن مدرسة ابن فارس 

 يف ))مسائل اخلالف((واجلوهري، والفريوزآبادي، وفارس الشدياق وما إليها من 
 موضوعنا املطروح، وقد بذل فيه هؤالء املعجميون الالمعون كل حيل العلم

  .للتخلص من التوقيفية املستبدة، دون أن يتخلصوا منها مبا فيه الكفاية
ذا الرصيد القدمي واحلديث وما إليه من  ولقد بادرنا إىل العناية 

 مبنـزلة يف التدريس والبحث تتساوى ١٩٦٩إجيابيات، فحظي بتونس منذ سنة 
ا وراءها من بالعلوم اللغوية األخرى بكلية اآلداب من اجلامعة الوطنية، وم

ِّوتكونت من أجله مجعية علمية متخصصة وهي . قضايا وشهائد ورتب جامعية

                                                            
  . ظلت املعجمية واملعجم مغبونني يف أغلب الربامج بكليات اآلداب العربية )٤٥(
ارات وجامعـــة الـــسلطان قـــابوس يف مل يــــكن للمعجميـــة واملعجــــم أثـــر جبامعـــة اإلمـــ )٤٦(

  . حىت أقحمناها يف برامج قسم العربية حىت درجة املاجستري١٩٩٤ و١٩٩١
 ١٩٥٦ دار مـصر للطباعـة – جـزآن –املعجـم العـريب نـشأته وتطـوره :  حسني نصار)٤٧(

 يف عملــه الوصــفي والتــارخيي القــيم للمعجميــة ))املدرســة((كــان أول مــن اســتعمل مفهــوم 
  . واملعجم العريب
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ا جملة علمية عربية دولية ))١٩٨٢مجعية املعجمية العربية بتونس سنة (( ، وآزر
، وقد ١٩٨٥ الصادرة سنة ))جملة املعجمية((ال نظري هلا بالعامل العريب وهي 

اجلمعية للقضية سلسلة ، وخصصت ٢٠٠١، سنة ١٥بلغت أعدادها 
 )))متع(ندوة املعجم العريب التارخيي ((متواصلة من الندوات العربية الدولية منها 

  .)٤٨(١٩٩٠املنعقدة بتونس يف سنة 
َُوقد آتت تلك اجلهود أكلها من خالل اجلدال واخلالف   ويف –ُ

 عندما أدرجناها يف نطاق الدراسات والنظريات اللسانية –اخلالف رمحة 
ّعجمية احلديثة، وجترأنا ألول مرة على القول بنظريات معجمية عربية وامل

ا)٤٩(ممكنة ، ألننا سعينا إىل أن نقرأها قراءة جديدة على )٥٠(، أو ملحقة 
  .ضوء سلبيات التوقيفية وإجيابيات العلوم اللسانية احلديثة

، وال ميكن لنا أن ننسى يف هذا املضمار اجلهود املبذولة يف العامل العريب
ً، أو لوضع معاجم جمددة معرفيا وتربويا وحضاريا، ال )٥١(سواء للتاريخ للقضية ً ً

، ويف املؤسسات الوطنية العربية )٥٢(ّسيما يف رحاب جممع اللغة العربية بالقاهرة
                                                            

  . من هذا البحث٤ انظر حاشية رقم )٤٨(
َّالنظريــات املعجميــة العربيــة الــسابق الــذكر حيــث فــصلنا يف :  حممــد رشــاد احلمــزاوي )٤٩(

  .املوضوع
، ١٩٩٩تـونس / نظرية النحت العربيـة، دار املعـارف، سوسـة:  حممد رشاد احلمزاوي)٥٠(

فيـــة املقابلـــة للمدرســـة ص وفيهـــا التأكيـــد علـــى مدرســـة ابـــن فـــارس املعجميـــة الكو١٩١
ًاملعجميــة اخلليليــة البــصرية ومــا وراءهــا واملدرســة الزخمــشرية املكيــة وأتباعهــا، فــضال عــن 

  . مدرسة الشدياق احلديثة
ّ وقد أرخ هلا حسني نصار السابق الذكر )٥١( ّ.  
  .ً ومعامجه مذكورة سابقا يف هذا البحث )٥٢(



  

لد –  بدمشقجملة جممع اللغة العربية ١٠٣٨  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

، مع اإلشارة إىل أن تلك )٥٣(واإلقليمية سواء اجلامعية منها أو الثقافية
ا من أجل املبادرات تستوجب وصفها ومجعها ومقارن ًتها طمعا يف ضبط حماوال

ا، طبقا ملا تقتضيه  ًالتجديد العميق، والتخلص بكل عزم من التوقيفية وسلبيا
املعجمية واملعجم باالستناد إىل النظريات اللسانية احلديثة، وملا تستدعيه حرفة 

، قائمة الذات يف )٥٤(املعجم من آليات وتكنولوجيات ألنه أصبح صناعة
  . املعارف وعلوم الرتبية، والشهادة على املعامل الثقافية واحلضاريةسبيل جتديد

ّويف هذا السياق سعينا إىل أن نضع يف اللغة العربية األسس النظرية َْ َ
)٥٥( 

وقد . ّوالتطبيقية للمعجم واملعجمية الصاحلة لكل اللغات ويف مقدمتها العربية
ياه احلديثة، مركزين على ًفصلنا يف املوضوع يف مكانه إسهاما منا يف عرض قضا

، باعتباره األرضية )٥٦(النص المعجمي وخطابهوجه اخلصوص على مفهوم 
  .األساسية يف نطاق قضيتنا ومفتاحها ملعاجلة مسائلها بوضوح وعمق وجرأة

                                                            
الـيت وضـعت املعجـم األساسـي ) ألكـسو(العلـوم  مثل املنظمة العربية للرتبيـة والثقافـة و)٥٣(

  .لغري الناطقني بالعربية
املعجـم العـريب بـني ((َّ ولقـد ملـح إىل تلـك الظـاهرة وأمهيتهـا عـدنان اخلطيـب يف كتـاب  )٥٤(

ًفضال عن أمثلتها يف الغرب من خالل معجم أكسفورد مثاال. ))املاضي واحلاضر ً.  
لــس األعلــى للثقافــة–مقاربــة نظريــة .. ميــةظــاهرة املعج:  حممــد رشــاد احلمــزاوي)٥٥( .  ا

  . صفحة١٠٨، ١٩٩٦القاهرة 
 يــــشمل هــــذا اخلطــــاب التعريفــــات الــــصوتية والــــصرفية والنحويــــة والدالليــــة والــــشواهد )٥٦(

ـــا مـــن أدب وتـــاريخ، وفقـــه وحـــديث وحـــىت . إخل...والبالغيـــة واألســـلوبية ومـــا يتـــصل 
  .الصورة والتكنولوجيات بأنواعها



  
١٠٣٩   يحممد رشاد احلمزاو. د – املعجم العريب املعاصر يف نظر املعجمية احلديثة    

مل، ربطا مبا سبق، قضية   يف منظورها احلديث، فدعونا ))الفصاحة((ًومل 
عرب عنه باإلنكليزية والفرنسية مبصطلحي ، امل)٥٧(إىل تركيزها على نطام التقييس

))Standardization((     و ))Normalisation(( املطبق اليوم على اللغات املعاصرة ،
ومفاده اعتماد مبادئ وقواعد لغوية، تعاجل معاجلة حاسوبية رياضية، . الرائدة

يفية وتتلخص تلك املبادئ الك. لتوحيد مداخل املعجم، ال سيما مداخله العلمية
) ٤ (- املالءمة ) ٣ (- يسر التداول ) ٢ (- االطراد ) ١(والكمية يف قواعد 

ًحرصا منا على وضع املعجم . التجديد) ٦ (- املراجعة ) ٥ (-  )٥٨(التوليد اللغوي
ًالعريب مداخل ونصوصا وفصاحة يف مدار العلوم احلديثة، مما دعانا يف مناسبات 

 العربية يف ندوات ومؤمترات كثرية عليه كثرية إىل عرض هذا املشروع على الدوائر
  .)٥٩(دون أن ينـزل منـزلة التنفيذ إال ما ندر

ًإن هذه القضايا املوصوفة قدميا واملقرتحة جزئيا ً ، يف احلديث، )٦٠(ّ
تستوجب منا أن نعرض ولو بعجالة، ومن خالل عينات من املعجم الوسيط 

سية املطلوبة القرتاح بنية ّمع اللغة العربية بالقاهرة، بعض العناصر األسا
  .ًاملعجم املنتظرة القابلة طبعا للمراجعة والتطور

                                                            
 –املنهجيــة العامــة لوضــع املــصطلحات وتوحيــدها وتنميطهــا :  رشــاد احلمــزاوي حممــد)٥٧(

  . صفحة١٣٠، ١٩٨٦ بريوت –دار الغرب اإلسالمي 
  . املخصص لتقييس كلمة تليفون يف العربية املعاصرة١ انظر امللحق رقم  )٥٨(
اللغـــة تبنَّاهـــا مكتـــب تنـــسيق التعريـــب يف النـــدوة املنعقـــدة بعمـــان بالتعـــاون مـــع جممـــع ) ٥٩(

  . ١٩٩٣/ العربية األردين سنة
  . ويدخل يف ذلك مقرتحات جممع اللغة العربية احملدودة املتحشمة)٦٠(
  



  

لد –  بدمشقجملة جممع اللغة العربية ١٠٤٠  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

IV -ًقال منط)٦١(المعجم الوسيط:  بنية المعجم العربي المعاصر:  
ّجممع اللغة العربية ّالبد أن نقر أن هذا املعجم ميثل مثرة من مثرات جهود 

، وإيفاء مبا جاء يف بالقاهرة استفادة من األدبيات النقدية املتعلقة بالقضية
ّدستوره والئحته من مشاريع تتجاوز سلبيات التوقيفية، وتسن قواعد ملقاربات 

ًوعلى هذا األساس اختذناه عينه، فضال عما متيز به بكونه . معجمية متنوعة
ّأول معجم مجاعي عريب يصدر عن مؤسسة علمية حمكمة قد التزمت بقرارات 

 من جتارب جممعيني من مشارب خمتلفة علمية كثرية يف هذا الشأن، وغنمت
  .ومن عطائهم
معجم وسيط، وسط وظيفته تربوية أدبية ثقافية، ألنه موجه : فهو

ًللغة ماضيا ((للطالب واألدباء واملثقفني، يربط بني الرتاثيات واحلداثيات ألن  ّ
))فلها قدميها املوروث وحاضرها احلي الناطق. ًوحاضرا

، وهو ال يقر )٦٢(
ًانا وال مكانا للفصاحة زم فيستشهد فيه بالشعر والنثر مهما يكن العصر ((ً

الذي أنشئ فيه، وتثبت األلفاظ الطارئة اليت دعت إليها ضرورات التطور أو 
))فرضها تقدم احلضارة ورقي العلم

)٦٣(.  

  ال يقل يف(( فهو ١٩٣٦ولقد طالبت به وزارة املعارف مبصر سنة 
  

                                                            
 أشـرف علـى -١٩٦٠ – جـزآن – املعجـم الوسـيط – جممـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة  )٦١(

معيــون إبــراهيم مــصطفى وأمحــد حــسن الزيــات وحامــد عبــد القــادر وحممــد  إخراجــه ا
  .وأجنز طبعه عبد السالم هارونعلي النجار، 

  .٦ نفسه، تصدير إبراهيم مدكور ص  )٦٢(
  . نفسه )٦٣(
  



  
١٠٤١   يحممد رشاد احلمزاو. د – املعجم العريب املعاصر يف نظر املعجمية احلديثة    

))نظامه عن أحدث املعجمات األجنبية
معيون األربعة . )٦٤( مما احتج له ا
ولذلك جاء على النظام األلفبائي . املكلفون بإخراجه يف التقدمي املخصص له

، )د(والدخيل ) مع(واملعرب ) مو(االشتقاقي، ومشلت مداخله الرتاثي واملولد 
 الذي مل حيظ ))العامي((اجلديدين، وحىت ) مج(واملعجمي ) حمدث(واحملدث 

  .، مييزه مثل غريه)٦٥(ٍمزيف مداخله بر

معي العريب من سورية املرحوم عدنان  وكان أول من بادر بنقده ا
مع اللغة العربية بدمشق، وقد اعتمدنا نقده يف رسالتنا  ّاخلطيب األمني العام 
مع  اجلامعية عن أعمال جممع القاهرة، كما أننا كنا أول من آزره يف رحاب ا

 يف هذا الشأن بينه وبني املرحوم الدكتور بيومي مدكور املذكور ملا اشتد النقاش
مع القاهري آنذاك   .رئيس ا

املعجم العريب بني املاضي ((ولقد أشار إىل ذلك يف إهدائه كتابه 
هدية املؤلف إىل الصديق القدمي ((فذكر بتلك املناسبة خبط يده . ))واحلاضر

 رأي ارتأيته يف املعجم األسـتاذ الدكتور رشاد احلمزاوي أول من دافـع عن
 ١ دمشق –وكان من املشجعني على إعادة طبع هذا الكتاب . الوسيط

))١٤١٤رمضان املبارك 
)٦٦(.  

. وليس مرادنا هنا أن ندخل يف مقاربة تتعلق مبا هلذا املعجم وما عليه
  ولقد كفانا عدنان اخلطيب وغـريه مـؤونة ذلك سواء يف مظاهره اإلجيابية

                                                            
  .٧ نفسه ص )٦٤(
  .إخل ...))يف مصر(( و))شامية(( يشار إليه مبصدره  )٦٥(
  .١، ص١٩٩٤.  ط– املعجم العريب بني املاضي واحلاضر – عدنان اخلطيب )٦٦(



  

لد –  بدمشقجملة جممع اللغة العربية ١٠٤٢  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  .بية منهاالغالبة أو السل
وسيكون اقتصارنا على عنصر من عناصر البنية املعجمية احلديثة اليت 
نروم عرضها ولو باختصار يف هذا البحث، ونعين بذلك النص املعجمي يف 

فما . ًمعجمنا املذكور، نظرا ملا هلذا النص من أمهية نعتربها من ركائزه اجلوهرية
املداخل املذكورة بالصفحة عسانا نالحظ يف النصوص املعجمية الواردة يف 

  :، من معجمنا املعين باألمر؟ إننا جند ما يلي)٦٧(٧١
 –البندق، البندقي (ً مدخال ١٢ كثرية تبلغ ))دخيلة(( مداخل –أ 
 – البنك – البنفسج، تبنك – البنـزين، البنط – بنـزهري – البندول –البندقية 
ً مدخال عربيا، جممو١٧وهي تقابل ).  بنكنوت–بنكام   ٢٩ع الصنفني ً

، مما يشري إىل تفتح املعجم الوسيط على هذه ٪٣٥ًمدخال، مثل الدخيل منها 
معي والعامي  وهو يعىن ) ّالبين بالكسر(الشرحية مما يسميه الدخيل وا

  .مبصطلحات نباتية واقتصادية
 أضاف إىل التعريف باملرادف التعريف بالصور اليت خصصها –ب 

  .ً مدخال٢٩ من جمموع  ٪١٣.٨و ألربعة مداخل مما ميثل حن
  : جاءت مداخله معرفة حسب مناهج خمتلفة–ج 
ً مدخال، والباقي ١٢وتبلغ .  باملنطق أي بطبيعة الشيء ووظيفته- * 

  .معرف بالرتادف
بنك، وبىن، وهو :  اعتمد التعريف باالستشهاد بالشعر يف مدخلني-* 
  . من جمموع املداخل٪٧ما ميثل 

                                                            
  .١٩٦٠ سنة ٧١/ ١ املعجم الوسيط ج )٦٧(



  
١٠٤٣   يحممد رشاد احلمزاو. د – املعجم العريب املعاصر يف نظر املعجمية احلديثة    

ً طويل أو متوسط، وفيها ما يكاد يكون قحال  من النصوص ما هو-* 
  .مثل البنك، وتبنك عزه

 من املداخل ما ال تذكر مواصفته اللغوية مثل البندق وهو معرب - * 
ا على . حسب اجلواليقي) مع( وذلك شأن البندقي والبندقية والبنك وتبنك أل

ن مع مالحظة البنفسج والبنـزهري والبنـزي) د(ويدخل حتت الدخيل . أوزان عربية
فهي مستعملة يف البندق والبنط . اعتماد أداة التعريف يف مداخل دون غريها

  .والبندول وغائبة يف بنـزهري وبنكنوت
ا   :فما نستخلص من هذه املداخل ومن نصوصها املعجمية؟ إ

بسيطة مفردة ال ) كلمة واحدة ())معيجمات(( مداخل مكونة من -
من هذا القبيل ) Bank) noteنت بنكنوت تزامحها معيجمات مركبة، وإن كا

  ).مكونة من ثالث كلمات فأكثر(ًأصال، وال معقدة 
ً النص املعجمي يستوجب عنوانا، وهو مدخله، وشروحا وتفسريات - ً

تسعة على أقل تقدير ليست موفرة كلها يف مداخلنا املختارة من املعجم 
ي يف نطاق بنية الوسيط كما سنرى ذلك عند حديثنا عن بنية النص املعجم

عناصر املعجم املطلوبة؛ مما يفيد أن املعجم يستوجب أن يركز على مقاييس 
لسانية ومعجمية منتظمة مرتابطة، مستمدة من رؤى ونظريات لغوية أساسية 

  .وخيارات مساعدة
وهنا نصل إىل بيت القصيد، ونعين بذلك العناصر األساسية اليت 

ا شر ٍوط لزوم لوضع معجمه وهيّتستوجب على املعجمي التقيد  َ:  
 ومها مصطلحان وردا يف مقدمة لسان العرب : الجمع والوضع-١-

ًالبن منظور، ويكونان ثنائيا لسانيا معجميا دوليا مرتابطا؛ فاألول يرادف  ً ً ً ً



  

لد –  بدمشقجملة جممع اللغة العربية ١٠٤٤  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

، والبد منهما إلجناز املعجم ))الرتتيب((، والثاين مفهوم ))احملتوى((مفهوم 
أما من أحسن مجعه فإنه ((ن منظور الذي قال النموذج، كما أشار إىل ذلك اب

وأما من أجاد وضعه فإنه مل جيد مجعه، فلم يفد حسن اجلمع . مل حيسن وضعه
))مع إساءة الوضع، وال نفعت إجادة الوضع، مع رداءة اجلمع

)٦٨(.  
فاملعجم ال يسلم من التأرجح بني احلسن واجلودة، واإلساءة والرداءة، 

جم املثايل يطلب فال يدرك، وأن كل معجم منوذج مما يوحي إلينا بأن املع
 .نسيب، البد من مراجعته وتطويره

 Order /Ordre مفهوم ))الوضع((، و))Corpus(( مفهوم ))اجلمع((ويقابل 
فاألول منهما يفرتض ضبط املصادر واملراجع املكتوبة . اللسانيني الغربييـن

ً، احملددة زمانا )٦٩( عليهاواملقولة حسب كل املستويات، أو املستويات املتفق
ولقد . ًومكانا ال خروج عليها باعتبار املعجم املوضوع ووظيفته األساسية

 دون أن حتافظ عليه، فكان ))اجلمع((سعت معامجنا األمهات التقيد مبفهوم 
، وابن منظور يف لسان )٧٠(السبق يف هذا امليدان البن فارس يف مقاييسه

                                                            

  .ّ املقدمة– لسان العرب – ابن منظور اإلفريقي  )٦٨(
، ))كتـاب العـني(( كان ابن فارس أول من اعتمد على مخسة مراجع يف مقاييسه وهي )٦٩(

ِّ البـن الـسكيت، و))إصـالح املنطـق(( البن دريـد و))اجلمهرة((للخليل و  ))غريـب احلـديث((ِّ
  .  أليب عبيد))الغريب املصنف((و

 لألزهــري، ))التهــذيب((: يقــي وقــد اعتمــد علــى مخــسة مراجــع كــذلك ابــن منظــور اإلفر)٧٠(
 البـــــن األثـــــري اجلـــــزري، ))النهايـــــة(( البـــــن ســـــيده و))احملكـــــم(( للجـــــوهري، و))الـــــصحاح((و
  .))ِّحواشي ابن بري((و

  



  
١٠٤٥   يحممد رشاد احلمزاو. د – املعجم العريب املعاصر يف نظر املعجمية احلديثة    

ا )٧٢( الذي اعتمده الوسيط))اجلمع((ولسنا نعلم ما هو . )٧١(العرب ؛ املهم أ
كانت ومازالت حسب نسب متفاوتة واضحة يف هذا امليدان للتلفيق 
ا لوضع معجم عريب  والتداخل، مما جيعل من العسري التفكري يف االستعانة 
ا مل ترض بالتمييز بني معجمة اللغة يف استقرارها وقرارها  ّتارخيي أو عام، أل

مرحلة معينة، ويف استنفارها وتطورها عرب حقب   ويف)٧٣(روينالنسيب السنك
  .، وإن كانت احلالتان متواصلتني مرتابطتني)٧٤(متواصلة معينة ديكرونية

إن مداخل معامجنا القدمية واحلديثة ال تعتمد على بطاقة تعريف تشهد 
ا، ومستواها الذي أخذت منه فهي مطموسة . على تاريخ ميالدها ومكا

ًموما، خالفا للمداخل الواردة يف معجم أكسفورد اإلنكليزي ومعجم الذاكرة ع ً
ولقد سعينا إىل . ليرتي الفرنسي، وما تفرع عنهما من معاجم وظائفها خمتلفة

المصطلحات اللغوية الحديثة في اللغة ((استعادة تلك الذاكرة يف معجمنا 
))العربية

ً زمانا ومكانا  االصطالحي املستمد من مصادر عربية حديثة حمددة)٧٥( ً
 ))معجم المفاهيم الحضارية((ًوموضوعا، وذلك ما حرصنا عليه كذلك يف معجمنا 

                                                            
 ومـــا بعــدها حيـــث ٥١٣أعمـــال جممــع القـــاهرة الــسابق ص :  حممــد رشـــاد احلمــزاوي)٧١(

  .جع القدمية بالنسبة للمعجم الوسيطًيركز أساسا على املصادر واملرا
ً رغم املصادر واملراجع املختارة املذكورة أعاله واليت مل تستثمر استثمارا تارخييا )٧٢( ً.  
 املستقر يف زمـن – وهو التزامين Synchronic /Synchronique وهو ما يقابل )٧٣(

  .واصفه
  .حسب حقب وهو التطوري Diachronic /Diachronique وهو ما يقابل )٧٤(
 تــونس اجلزائــر ســنة –معجــم املــصطلحات اللغويــة احلديثــة :  حممــد رشــاد احلمــزاوي )٧٥(

  . صفحة٣١٨ -١٩٨٧



  

لد –  بدمشقجملة جممع اللغة العربية ١٠٤٦  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

السابق الذكر املستقى من الصحافة العربية التونسية املعاصرة، وباألحرى من الرائد 
  ).١٩٠٠ - ١٨٦٠(الرمسي التونسي 

أما الوضع أو الرتتيب فأمره يبدو أهون، ألنه يستوجب أن ترتب 
ًل املعجم خارجيامداخ

، حسب حاجة املستفيد منه، ومن ذلك أن املعجم )٧٦(
ًاملدرسي يدعو إىل ترتيب مداخله ترتيبا ألفبائيا، دون أن يكون بالضرورة  ً

ًداخليا باالشتراك أو ويأيت الرتتيب . ًاشتقاقيا لتعسر ذلك على األحداث
 غالب فيها فاالشرتاك الذي استبد مبعامجنا، إال ما ندر منها،. التجنيس

ويتطلب أن تدرج حتت املدخل الواحد مفاهيم أو معان كثرية متداخلة إىل حد 
انظر مدخل (اخلطأ، ألنه يوهم أن كل املعاين ترجع إىل أصل واحد أساسي 

ًالكريك يف املعجم الوسيط مثال ألنه ليس من كرك وألنه مأخوذ من لغات 
  ).  ثالث ال رابط بينها))دخيلة((

أو الرتتيب بالتجنيس إىل غايات تربوية تارخيية حضارية ويهدف الوضع 
ًمتصلة مبفهوم اجلمع السابق زمانا ومكانا وموضوعا، فضال عن أنه مييز بني  ً ً ً

نه يتدرج يف مراتب إالبسيطة واملركبة واملعقدة، أي ) املعيجمات(املداخل 
فهو . ًاالستعمال مهما كانت أنواع املداخل، سواء أكانت أمساء أم أفعاال

ًخيصص مدخال مستقال لكل معىن من البسيط إىل املعقد مثل ً:  
  .اجلارحة: العني) ١(
  .منبع املاء: العني) ٢(
  .سيدهم: عني القوم) ٣(

                                                            
، بـأواخر الكلمـات )ابن فارس(األلفبائي ) اخلليل(الصويت :  ويعين بالرتتيب اخلارجي)٧٦(

  ).إخل... ابن سيده يف املخصص(املوضوعي ) ابن منظور(
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  .خالصه: عني الذهب) ٤(
  .جاسوس: عني على الناس) ٥(

ولقد زامحت املداخل املركبة واملعقدة املداخل البسيطة املفردة، ال سيما 
تقنية والتكنولوجية، مثلما يشهد على ذلك املداخل التالية الواردة يف املعاجم ال

يف معجم مصطلحات االتصاالت الدويل اإلنكليزي اإلسباين الفرنسي الذي 
 وزارة عربية يف الربيد واالتصاالت ٢١أشرفنا على نقله إىل العربية لتستفيد منه 

  :)٧٧( ولذلك جند يف ذلك املعجم املداخل التالية–
  : ع داف-١

Drive – Propulseur – Propulsor 

  : آلية التحريك-٢
Drive mechanism – Mecanisme d’entrainement-Mecanismo de arraste. 

  : تنويع برتددين-٣
Dual frequency diversity 
Diversité à deux fréquences 
Deversidad con dos frecuencias 

له فحسب، بل بأهدافه  املعجم ال يقاس بعدد مداخ: الوظيفة-٢-
ا ً وباألحرى بوظيفته اليت تأخذ بعني االعتبار أوال وبالذات حاجات ،وبكيفيا

ن :فمعجم الطالب أو معجم السياح أو معجم التكنولوجيي. املستفيدين منه
بقدر ما يعتمد املبادئ العامة للمعجم، يلتزم كذلك بفنيات ومنهجيات هلا 

                                                            
ــــــدويل لال )٧٧( ــــــصاالت  االحتــــــاد ال  International Union ofت

Communication- معجـــــم مـــــصطلحات االتـــــصاالت Glossary of 

Telecommunication Terms- واملعجــم حيتــوي ٢١٩ ص -١٩٨٧ جنيــف 
  . صفحة١٠٠٥على 



  

لد –  بدمشقجملة جممع اللغة العربية ١٠٤٨  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

ما مل تؤكد عليه معامجنا القدمية واحلديثة، وما وذلك . صلة وثيقة بالتكنولوجيا
فالتعريف الداليل يف املعاجم . مل تقبله الذهنيات العامة أو املتخصصة إىل اآلن

ًالعلمية كثريا ما يعتمد التعريف باملنطق الذي يصف املدخل املعجمي بطبيعته 
... وًووظيفته، خالفا للتعريف األديب الذي يستوجب الرتادف والصرف والنح

  .إخل

وعلى هذا األساس . ورأينا أن الكيف هو الذي حيدد الكم ال العكس
 والعام واملتخصص، ،األحادي اللغة، وثنائيها ومتعددها: فإن املعجم معاجم

 واملقارن واملعرب والدخيل ،والتزامين والتارخيي والتأصيلي، والتقابلي والتجانسي
صفاته من حيث مجعه ووضعه فالوظيفة تفرض موا. إخل..والوصفي والسياقي

راقية، عادية، (وزمانه ومكانه ونصه املعجمي وخطابه ومستوى لغته أو لغاته 
  ).إخل..وسطى، شعبية، علمية، سوقية، بذيئة

ولقد سعت معامجنا إىل أن تعتمد مفهوم الوظيفة، فأصابت بقدر ال 
 الذي  للجواليقي))املعرب((ونذكر على سبيل املثال . سيما املتخصصة منها

  .ًيعترب مثاال للمعجم الفين العريب الدويل إن اعتربنا زمانه

 مجع فيه ما ،ّأما لسان العرب فلقد أدى يف رأينا وظيفة املعجم املتحف
ًهب ودب، متجاوزا وظيفة الصحة االنكماشية يف صحاح اجلوهري، ألنه كان 

صار ((ية وألنه يهدف إىل محاية العربية من االندثار أمام هجوم الرتكية والفارس
ًالنطق بالعربية من املعايب معدودا، وتنافس الناس يف تصانيف الرتمجات يف 
اللغة األعجمية، وتفاصحوا يف غري العربية، فجمعت هذا الكتاب يف زمن أهله 
بغري لغته يفخرون، وصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون ومسيته 
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))لسان العرب
دفاعية يف سبيل لغة مشرتكة موحدة وكانت جل معامجنا . )٧٨(

آلت يف بعض األحيان إىل توقيفية مل تسلم من التلفيق والتداخل، والتقليد 
  .والتكرار

 لقد كنا أول من دعا إىل االهتمام : النص المعجمي وخطابه- ٣
ًذين املفهومني وإدراجهما يف املعجم عموما، ويف املعجم العريب على وجه 

فالنص املعجمي وخطابه قد أثارا حفيظة التقليديني . اخلصوص، وكانا غائبني
َّوالتوقيفيني بطبيعة احلال ممن نزلوه كما رأينا منـزلة ثانوية مهمشة، وهامجوا كل 
مبادرة تدعو إىل تأصيل هذين املفهومني يف األذهان، ألن للمعجم أولوية يف 

ا وعلومها وآدا ا بأنواعها هذا امليدان على كل العلوم، فهو جممع مقوال
وتكون نصوصه خطابات ال حتصى وال تعد مما . وشواهدها، شعرها ونثرها
 واخلطاب األكرب Macrotext (e)فهو النص األكبـر . ينـزله منـزلة جممع البحار

Macrodiscours (e) . فهو يشابه النص األديب أو العلمي بعنوانه املتمثل يف
ته وشروحه وشواهده، مع اختالف يف  ومبحتواه املتمثل يف تعريفا))املدخل((

ما   .ًوهو يتكيف حسب وظيفة املعجم كما أحملنا إىل ذلك سابقا. مواصفا

ًعينا إىل تصور منوذج للنص املعجمي مجعا ووضعا كما هو وارد َوكنا س ً َْ
من هذا البحث، وغايتنا منه منهجية تنظيمية ) ٢(يف املخطط بامللحق رقم 
ْه األساسية، مع ضرورة تطويرها، ودرءا للخلطتدعو إىل االلتزام بعناصر ً 

 أو التخليط واالنكماش إىل حد القحط ،والتداخل والفوضى املوسوعية
ًوالقحالة، مما وفر لنا نصوصا وخطابات غري متوازنة، ال تتقيد بعناصر لغوية 
البد منها حىت يؤدي املعجم وظيفته مبا فيها من حسن وجودة حسب تعبري 

                                                            
  . املقدمة– لسان العرب – ابن منظور اإلفريقي  )٧٨(



  

لد –  بدمشقجملة جممع اللغة العربية ١٠٥٠  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

فهو مركب من عنوان مدخل وتعريفات . فريقي يف لسان العربابن منظور اإل
ا واضحة يف املخطط )٧٩(تسعة ، البد منها وال داعي إىل التفصيل فيها أل

  .امللحق املذكور أعاله

ويكفينا هنا أن نشري إىل أن النص املعجمي مجعا ووضعا خيار ال 
 ،حسب وظيفتهيستغىن عنه وعن عناصره األساسية اليت تتكيف بطبيعة احلال 

حىت يظل املعجم أداة مجاعية معرفية وعلمية وتربوية وثقافية شاهدة علينا 
  .وعلى جمتمعاتنا

 ال ميكن أن : الخطاب المعجمي ومدى شهادته على مجتمعه- ٤
نقر أن للمعجم وظيفة لغوية حبتة دون سواها، فالشعوب قد اختذته منذ القدم 

ن، ومرآة عاكسة ملعارف ذاتية وسيلة لتسجيل مآثر فكرها وتصورها للكو
أليس من املفيد أن خنصص دراسة لألسباب اليت . ومجاعية تستحق النظر

دعت اخلليل إىل تصور معجم مفتوح، واجلوهري إىل معجم مركز على الصحة 
وتقشفها، وجممع اللغة العربية إىل طرح جتديد املعجم العريب؟ ولقد سبق أن 

ا قضايا جديرة باالعتبار . ع لسان العربذكرنا ما حدا بابن منظور إىل وض إ
نرجو أن حتظى بالدراسة والبحث يف نطاق علوم معجمية تتجذر وتنمو يف 

  .صة يف املستقبلّرحاب اجلامعات واملعاهد واملؤسسات املتخص

ًومرادنا أساسا هنا لفت النظر إىل صلة املعجم ببيئته وقضاياه، مما مل 
                                                            

) ٥(–الــداليل) ٤ (–النحــوي ) ٣ (–الــصريف ) ٢ (-التعريــف الــصويت) ١( وهــي  )٧٩(
ــازي ) ٦ (–البالغــي  ويتفــرع كــل . بالــصورة) ٩ (–بالــشاهد ) ٨(األســلويب ) ٧ (-ا

واحــد إىل فــروع ولــيس مـــن الــضروري أن تطبــق كلهــا يف الـــنص الواحــد باعتبــار وظيفـــة 
  .ًاملعجم، وهي مطلوبة أساسا يف املعجم العام
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ا القدمية، وإن كانت احلديثة منها، مثل ى يف مقدمات معامجنًجند له صد
 قد أشار إليها يف مقدمته دون أن يزودنا برؤى ومنهجيات ،املعجم الوسيط

 ملقاربة هذه املسألة اليت نعتربها من أهم أهداف املعجم –ً ولو نسبيا –ملزمة 
العريب املعاصر، ورأينا أن تعىن بتسخري آليات اللسانيات احلديثة إلثراء هذا 

  .ضوعاملو

ا مؤهلة  ًإن للسانيات اجلغرافية دورا أساسا يف إثراء رصيد معجمنا، أل ً
ًلتزويدنا مبعلومات مثينة البد منها تدعونا إىل أن نقرأ حسابا للغات واللهجات 
اليت حتيط باللغة الرمسية الرتبوية والثقافية واحلضارية املشرتكة املتطورة املتفق 

مل ما هلا من تعامل وتفاعل مع اللغة الرمسية عليها، فال جيوز أن نقصيها و
ا . املفضلة املعزولة يف ميادين معينة فالعربية املشرتكة ال تتصور بدون هلجا

 مثلما جرى يف –ومددها املشرتك الذي ميكن أن يعتمد بعد الوصف والتقنني 
ً فيوفر للعربية أوزانا وصيغا يتفق عليها تشهد على ت–اليونانية احلديثة  طورها ً

والبد من أن نأخذ بعني االعتبار . مثلما شهدت عليه صيغها السابقة
اورة ّ، مثل الرببرية والكردية، واللغة اخلليط مثل )٨٠(اللهجات واللغات ا

املالطية واللغات الغربية ورصيدها املتجذر يف حميطنا ألسباب قدمية وحديثة، ال 
ومي املعيش الذي البد من أن ًسيما إذا كانت جزءا ال يتجزأ من معجمنا الي

يعكسه معجمنا املشرتك بأنواعه حسب مناهج وأهداف متفق عليها، خالصة 

                                                            
ّعـزل أساسـا ومبـدئيا عمـا حيـيط  يف مفهوم الفـصاحة القدميـة كانـت اللغـة الفـصحى ت )٨٠( ً ً

والواضح أن هذه احلالة مستحيلة يف شأن كـل لغـة . ا من لغات جماورة خشية التلوث
ا العميقـة والثريـة باللغـات . ))عزلتها((مهما كانت  وذلك ال يطبـق علـى العربيـة واتـصاال

  .الكثرية ال سيما لغات األقطار اإلسالمية
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من التوقيفية واملذهبيات والرتهات، والشك يف أننا سنجد يف منهجيات 
 ما جيمع لنا أرصدة األرياف والقرى واملدن، وإن كانت نادرة األطالس اللغوية

  .ا ووصفها واالستفادة منها يف معامجنااليوم جلمع اللغة جبميع مستويا

يف اللسانيات االجتماعية آفاق كثرية للمعجم، سعت املعجمية 
فلقد سبق للمفكر املوسوعي يف عصر النور، . االجتماعية إىل استثمارها

لغة شعب ما (( أن أسس هلذه املقاربة بأن أشار إىل أن Diderotالفرنسي ديدرو 
فيكفي .  مرآة تعكس بأمانة معارف ذلك الشعب وتعترب،توفر مفردات كالمه

أن نقارن مفردات كالم أمة على مدى حقب خمتلفة لنستخلص منها فكرة 
))عما حققته من تقدم

ً، فضال عما تتميز به تلك اللغة من مواصفات )٨١(
وخصائص مشرتكة أو خمتلفة أو متنافرة يف مستوى شرائحها االجتماعية 

  .ّاملعنية

 أن ندخل يف املستويات اللغوية االجتماعية وال داعي هنا إىل
اليت البد من ) إخل..األكادميي واألديب، والعادي، والشعيب والصويف، واملالحنة(

مصداقة عنها، وتنـزيلها من املعجم ومداخله حسب ) Corpus(وضع مدونات 
ويهمنا باخلصوص يف هذا . مقاييس متفق عليها وحسب وظيفة كل معجم

االنطاق املنهجي   .ات اليت يعتمد عليها الستقراء الشرائح االجتماعية ولغا

  :فلقد زودتنا املعجمية االجتماعية مبناهج متعددة منها العناية بـ

                                                            
)٨١(    

Georges Matoré – la méthode en Lexicologie – Paris ١٩٥٣ – Préface  
) تصدير-املنهجية يف املعجمية (  
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 وباألحرى السياسية واحلضارية، وما ينشأ  األحداث التاريخية- 
ًمنها من رؤى ومفاهيم تعرب عن تغريات عميقة كثريا ما تطرأ إثر وفاة ملك أو 

ائد، أو حرب أو كوارث طبيعية، أو اخرتاعات علمية تؤسس للخطاب زعيم ر
  .املعجمي وتؤازره وجتدده

ا كثريا ما  جدل األجيال-  ً على أساس أن مفاهيمها وصراعا
ا ومفاهيمها اليت هي  تتولد عنها لغة بل لغات هلا خصائصها ورؤاها وخيارا

 سنة ٣٥ و٣٠ وحيدد عمر اجليل مبدة وسط تراوح بني. يف تطور مستمر
تتوفر يف غالب األحيان فيها أرصدة لغوية ومعجمية تستحق أن جتمع 

  .وتوصف ومتعجم
، وهي كلمات ومفاهيم ليست  الكلمات الشاهدة على زمانها- 

افهي كلمات تتميز . مطردة بالضرورة  املعجمي على غرار الوزن ثقلها/ بوز
ا  حدث فكري واجتماعي جيسم الشعار املادي املعرب عن ((الذري للمادة، أل

ًحدثا حضاريا   :وذلك ما تنبه إليه الشيخ املرصفي بعنايته بالكلمات التالية. ))ً

ّإخل اليت تغريت معانيها اجلديدة عن أصوهلا ...تربية، حكومة، عدل
تمع الذري ، من هذا القبيلAtomeفكلمة ذرة . القدمية  وهي شاهدة على ا

 Computer /Ordinateur حسوب / حاسوبيتاحلديث وذلك شأن كلم
.  الشاهدتني على عهد االتصاالت واإلعالميات والعوملةInternetوانرتنيت 

ًولقد تكاثرت هذه الكلمات الشاهدة حىت كادت تبلغ نسبا من الشيوع 
 مما يفيد أن اإلنسان املعاصر قد انتقل من مرحلة الوصف واالستطالع ،مهمة

  .إىل مرحلة االخرتاعات واإلبداع
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 وهي الكلمات بأنواعها البسيطة واملركبة : الكلمات المفاتيح-  
. واملعقدة اليت ترمز إىل مثل اجتماعي أعلى ختتص به حقبة أو جمتمع معني

ا أن تدل على تغريات  وهي تعرب عن مبادئ، وعقائديات ومذهبيات من شأ
تمع سلبا أو إجيابا مثل برجوازية، رأمسالية، اشرتاك ًيف كيان ا ية، عمالية، ً

  .إخل، وما وراءها...وطنية، قومية، استعمار، عامل ثالث الئكية، علمانية

  :ويف هذا السياق ميكن أن نعىن مبنهجيات فرعية تركز على

 -القانون، علم االجتماع، البيولوجية، املاورائيات الفيزيا( العلوم -
  ).إخل...الفقه

 باجلسم والصحة، احلرف واملهن والتخصصات املتعلقة( التقنيات -
  ).إخل... واالستهالك، والصيانة

الفنون اجلميلة، التصوير، الرسم، املوسيقى، الرقص، ( اجلماليات -
  ).إخل... الغناء، الشعر، الرواية، املسرح

والبد أن خنتم هذه املنهجيات باإلشارة إىل منهجية املعجمية 
عجم بأنواع الكلمات اليت تزود امل) Lexicometry /Lexicometrie(اإلحصائية 

املذكورة أعاله من مجيع شرائحها االجتماعية، وتوفر له نسب اطرادها 
ا املقتبسة واهلامشية  ا وداللتها واستعماال ا، ومواصفا وشيوعها وندر

 النص املعجمي وخطابه يوالبالغية واألسلوبية، وكل ما من شأنه أن يثر
  .دة صدق على جمتمعاتنامبحتويات مرقمة دقيقة وموضوعية شاهدة شها

ويف هذا السياق املتصل مبوضوع ندوتنا نطرح قضية املعاجم املطلوبة 
ا. باألولوية ، ومعجم )متع(املعجم التارخيي العريب : ورأينا أن حيظى 

الصحافة، واملعجم العام املشرتك مبستوياته، واملعجم العلمي املقيس املوحد، 
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التأصيلي، ومعجم املرتادفات واملعجم اللهجي املشرتك، واملعجم 
إخل وهي كلها أدوات عمل وتواصل عربية مشرتكة البد منها ...واألضداد

  . العريب–لصاحل احلوار العريب 

V -ومقترحنا أن تركز على القضايا التالية:  التوصيات:  
 تنـزيل املعجمية واملعجم مادة أساسية معرفية وتربوية وثقافية -١

  .بحث يف الكليات واملعاهد باجلامعات العربيةوحضارية من التدريس وال
 تركيـز الدراسات املعجمية على الرؤى والنظريات اللسانية الرائدة يف -٢

ا   .سبيل معجمية عربية شاهدة على جمتمعا
يئة املعجمية واملعجم اختصاصا علميا جامعيا وفنيا وتقنيا له -٣  ً ً ً ً ً

  .منافذه العلمية واالقتصادية واحلضارية
واعتباره ) متع( ضرورة التعاون على وضع املعجم العريب التارخيي -٤

اية ًاًمشروعا عربي   . على أقصى تقدير٢٠٠٥ً مجاعيا يستوجب إجنازه يف 
 ضرورة وصف اللغة العربية من جديد، وحسب مناهج وحقب -٥

 ،مرتابطة متواصلة من مجيع الشرائح االجتماعية لضبط رصيدها باستمرار
ا املتجددة لتجديد النص املعجمي وخطابهوتوفري أر   .صد
 تكوين شبكة من الكليات واملعاهد واملؤسسات العربية، لتكليفها -٦

ًبرضاها وختصصها طبعا بوضع معاجم أساسية مطلوبة بالتنسيق مع أهل الذكر 
  .بالعامل العريب

  ١الملحق رقم 

  توضح وتفسر كقاييسه المختلفة على الشاشة الضوئية

 العربية الواردة يف املصادر العربية املوثقة على جذاذات Téléphoneس ترمجات تقيي - أ
  املصطلحات املعنية
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يسر  االطراد الرتمجات الرقم
 املعاجلة

موع املالءمة احلوافز  ا

 ٢٨ ٩ ٦ ٤ ٩ تليفون ١

 ٣٤ ٩ ٨ ٨  ٩  هاتف ٢

َّمسرة ٣ َ
ِ  ١٤ ١ ٦ ٦  ١ 

َمقول ٤ ْ
ِ  ١٤ ١ ٦ ٦  ١ 

ِإرزيز ٥ ْ  ١٠ ١ ٤ ٤  ١ 

 ٤ ١ ١ ١  ١  مساعة كربيت ٦

 ٤ ١ ١ ١  ١  مساعة حديث بالسلك ٧

 ٤ ١ ١ ١  ١  آلة تكلم على بعد  ٨

 ٤ ١ ١ ١  ١  آلة متكلمة ٩

  ٤ ١ ١ ١  ١  تلغراف ناطق ١٠

   إىل الفرنسية الواردة يف املصادر واملراجع الفرنسية املوثقةTalkie - Walkieتقييس ترمجات  - ب

سر ي االطراد الرتمجات الرقم
 املعاجلة

موع املالءمة احلوافز  ا

١ Talkie - Walkie ٢٤ ٠ ١٠ ٥ ٩  

٢ Émetteur récepteur  ٢٨ ١٠ ١٠ ٢ ٦ 

٣ Radiotéléphone 
portatif 

١١ ٣ ٣ ٤ ١ 

٤ Interphone ٢٠ ٨ ٦ ٥ ١ 

٥ Top - Toc ٢٠ ٨ ٦ ٥ ١ 

٦ Combiné  
portatif 

١ 

١ 

٥ 

٥ 

٦ 

٦ 

٨ 

٨ 

٢٠ 

٢٠ 
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I -المحتوى( الجمع النص المعجمي في مستوى(  

  المدخل أو العنوان
  - عناصره المكونة له -

  النص المحض
  - أنواع التعريف -

  معيجمة بسيطة
  )فرس(

  معيجمة معقدة
  )محض هيدرو حديد وسيانينيك(

  )ذهبوا شذر مذر(

  معيجمة مركبة
  )فرس حبر(

  التعريف النحوي ) ٣         (         التعريف الصريف) ٢         (  التعريف الصويت) ١(

  ...نيوي التحليلي    املصادر املعجمية    املصادر األدبية والعلمية            الب  االمسي            املنطقي      

         باملعاوضة      باملقابلة  باملرادف  بالضد  باإلحالة  بالصعب اخل    بالطبيعة  بالوظيفة

  )أ(

  )ب(

  )٢(قم امللحق ر

ازي   )  ٦(التعريف بالشاهد   ) ٥(التعريف الداليل    )٤( التعريف بالصورة        ) ٨(التعريف األسلويب   ) ٧(التعريف ا
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II- الترتيب(النص المعجمي في مستوى الوضع(  
  

  

  

  الترتيب الخارجي
  والترتيب الداخلي

  معيجمة عامة
  أو خمتصة

  معيجمة معربة
  أو دخيلة

  معيجمة عربية
  قدمية أو حمدثة

  النظام الصويت
  )اخلليل(

  النظام املوضوعي
 –الغريب أليب عبيد (

  )املخصص البن سيده

  النظام األلفبائي
  ..)ابن فارس والزخمشري(

    بالتجنيس      باالشرتاك     بالتجنيس           باالشرتاك     بالتجنيس  باالشرتاك

  )أ(

  )ب(

  ل أو العنوانالمدخ



  

١٠٥٩  

  االستشهاد بشعر المولدين والمعاصرين
   في المعجم الكبير
  أحمد بن محمد الضبيب. د

- ١ -  
  يد  تمه

ري له  ر الذي بدأ جممع اللغة العربية يف القاهرة بالتحض يعد املعجم الكبي
م أهم عمل ١٩٧٠يف اخلمسينيات امليالدية، مث صدر أول أجزائه سنة 

ومنذ ذلك . ة يف البالد العربيةمعجمي لغوي شامل تقوم به مؤسسة علمي
احلني صدرت من املعجم مخسة أجزاء آخرها ضم حرف احلاء الذي نشره 

مع سنة    .م٢٠٠٠/   ه١٤٢١ا

 إىل تلبية حاجة – من الناحية اللغوية –لقد هدف هذا املعجم 
ال للغة يف مجيع  اإلنسان املعاصر من حيث الشمول اللغوي، ففسح ا

ا احلاجة يف  يعاب املفردات واالستعماالت اليت متس إليها، وحاول است عصوره
ا إىل عصور اللغة مجيعها منذ عصور  ذا امتدت النظرة فيه ذا العصر، وهل ه

ًاالحتجاج اللغوي إىل عصرنا احلاضر، متجاوزا بذلك ما مسع عن العرب إىل 
مع  ا يقول  كم–ما ورد يف كتابات املولدين بله املعاصرين، فقد استقر رأي ا

على أن اللغة العربية ليست مقصورة على ما (( -رئيسه يف مقدمة اجلزء األول 
جاء يف املعجمات وحدها، بل هلا مظان أخرى جيب تتبعها واألخذ عنها، ويف 
مقدمتها كتب األدب والعلم، ومن اخلطأ أن يرفض لفظ ال لسبب إال أنه مل 

))يرد يف معجم لغوي
كل متصل األجزاء يرتبط حاضره أن اللغة ((: ، كما رأى)١(
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ا عند حدود معينة، وينبغي أن يعرب املعجم ... مباضيه ومن الظلم أن نقف 
احلديث عن عصور اللغة مجيعها، وأن يستشهد فيه بالقدمي واحلديث على 

))السواء
)٢(.  

إن هذا املوقف اللغوي يتماشى مع التطور اللغوي الذي متر به اللغة، 
ظ لكل عصر بالسمات اليت أدخلها على املفردات أو وهو منطقي إذا احتف

ً دون أن حتملها عبئا ال – من حيث الصوتيات والبنية والداللة –الرتاكيب 
. تستطيع محله بنقلها من سياقها املعريف أو الزماين إىل سياق آخر ال حتمله

ٍولتحقيق ذلك أكثر املعجم الكبري من االستشهاد بأشعار لشعراء جاؤوا بعد 

ذه األشعار، ع صر االحتجاج اللغوي، وتناقش هذه الورقة طريقة االستشهاد 
ًوهل حققت هدفا معينا يتوخاه املعجم أو يتوقع منه، حبيث دلت على  ً
استعمال جديد لأللفاظ، أو تطور ملعىن من املعاين على أيدي من استعملها 

  !من الشعراء

تصر على اجلزء ميكن أن تعد هذه الدراسة دراسة استطالعية إذ تق
، وهو يشتمل على املادة اللغوية اخلاصة حبرف ))املعجم الكبري((األول من 

 تعطي يف – أي الدراسة – صفحة، ولكنها ٧٠٠اهلمزة، ويقع هذا اجلزء يف 
كما قد تفيد يف . ًالوقت نفسه، مؤشرا على القيمة املعجمية هلذه الشواهد

والذي ميثل . يؤمل منه نفع كبريتسديد ما تبقى من هذا العمل اجلبار الذي 
ًجهدا كبريا مشكورا تنهض به منذ عقود من السنني مؤسسة لغوية عريقة ً ً.  

كان موضوع الشواهد اللغوية والنحوية من املوضوعات املهمة اليت 
ًتدارسها علماؤنا القدماء ومرت مبراحل عديدة وفقا لتصور كل عامل منهم، 

ا ما وكان اهلدف من هذه الدراسات احلف اظ على نقاء اللغة من أن يشو
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ا عن املنبع سواء يف الصوت أو البناء أو  ميكن أن يغري معاملها أو يبتعد 
ولذلك فقد تشدد الرواد القدماء يف االستشهاد بالشعر املعاصر هلم . الداللة

أو القريب من عصرهم، فنجد علماء الطبقة األوىل من اللغويني كأيب عمرو 
عبد اهللا بن إسحاق احلضرمي، واحلسن البصري، وعبد اهللا بن ابن العالء، و

م ّشربمة يلحنون الفرزدق والكميت وذا الرمة وأضرا ّ
، ويروى عن األصمعي )٣(

قوله املشهور الذي ذكر فيه أنه جلس إىل أيب عمرو بن العالء عشر حجج 
ًويال، غري أن هذه النظرة املتشددة مل تسد ط. )٤(فما مسعه حيتج ببيت إسالمي

إذ وجدنا بعض العلماء جييـز االستشهاد بشعر اإلسالميني، ومينع االستشهاد 
َبشعر املولدين أو احملدثني كبشار وأيب نواس وابن املعتز وغريهم، حىت يأيت 
الزخمشري، يف القرن السادس اهلجري، فيخرق القاعدة باالستشهاد بشعر أيب 

ُوإذا أظلم عليهم قاموا: متام، عند الكالم على تفسري قوله تعاىل َ ْ ََ َ َ َ ِ) البقرة :
ً، حمتجا بورود الفعل أظلم متعديا يف شعر حبيب ابن أوس، معقبا على )٢٠ ًً

ًوهو وإن كان حمدثا ال يستشهد بشعره يف اللغة فهو من علماء ((: ذلك بقوله
ليه الدليل ع: العلماءالعربية، فاجعل ما يقوله مبنـزلة ما يرويه، أال ترى إىل قول 

))بيت احلماسة، فيقتنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه
، ومع ذلك فقد اعرتض )٥(

قبول الرواية مبين على الضبط والوثوق، واعتبار القول ((عليه العلماء بأن 
واالستشهاد به مبين على معرفة األوضاع اللغوية، واإلحاطة بقوانينها، ومن البني 

ن الدراية، فال يلزم من تصديق العلماء إياه فيما أن إتقان الرواية ال يستلزم إتقا
مجعه من احلماسة من أشعار من يستشهد بأقواهلم أن يكون مجيع ما يف شعره 

م ًمسموعا منهم أو مستنبطا من القوانني املأخوذة من استعماال ً((
)٦(.  
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 من أكثر اللغويني الذين استشهدوا بشعر )هـ٥٨٢ت سنة (ولعل ابن بري 
فقد ورد شعر أليب . من استشهاد بشعره) اللسان(يعزى إليه ما ورد يف املتنيب، و

سبعة منها نقلها عن حواشي ابن بري على ) اللسان(الطيب يف مثانية مواضع يف 
  :الصحاح، وواحد مل يبني مصدره فيه وهو استشهاده بقول أيب الطيب

م فخر كل من نطق الضــا  د وعوذ اجلاين وغوث الطريد   و

وال يبعد أن يكون يف نسخة من . أن الضاد للعرب خاصةعلى 
حواشي ابن بري مل تصل إلينا، إذ إن املادة املتعلقة به غري موجودة يف النسخة 

  .املطبوعة من كتاب ابن بري وهي على كل حال نسخة ناقصة

وقد أورد ابن بري شواهد يف كتابه ملولدين آخرين كأيب اهلندي 
 وأيب علي )هـ٢١٠ت( وبشر بن املعتمر )هـ٢٠٨ت( والعتايب )هـ١٨٨ت(

  . وغريهم)هـ٤٤٩ت( وأيب العالء املعري )هـ٢٥٥ت(ابن البصري 

ًوجند االستشهاد بشعر املولدين ومن أتى بعدهم من الشعراء واضحا 
  .)٧()تاج العروس(عند السيد حممد مرتضى الزبيدي يف 

ت املولدين يف غري أن من املالحظ أن علماءنا القدماء، وإن ذكروا أبيا
ا على صحة اللغة بقدر ما يفسرون ما جاء فيها  م ال يستدلون  كتبهم، فإ
ًعلى ما مسع عن العرب، أو ما أورده العلماء القدماء، ولذلك فإننا كثريا ما 

وعليه قول ((: نرى ابن بري يقدم هلذه الشواهد بعد إيراد الرأي اللغوي بقوله
ستعمال أيب الطيب يتوافق مع املسموع، لكنه ، فا)٨( أو حنو ذلك))..املتنيب

  .ًليس دليال على صحته
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وعنصر آخر ميكن أن يالحظه الدارس الستشهادات القدماء بأشعار 
احملدثني وهو إيراد أبيات العلماء من الشعراء، وقد نص الزخمشري يف تسويغه 

لالستشهاد بشعر أيب متام بكونه عاملا باللغة وبعدالته وذلك بقوله
ً

وهو وإن ((: 
ًكان حمدثا ال يستشهد بشعره يف اللغة فهو من علماء العربية، فاجعل ما يقوله 

))...مبنـزلة ما يرويه
وجند إشارات متعددة إىل علم هؤالء الشعراء باللغة، . )٩(

ِكم لنا من اجلموع على وزن فعلى؟ فيقول : فاملتنيب يسأله أبو علي الفارسي

َحجلى وظرىب: ًاملتنيب سريعا ِ َ ففتشت كتب اللغة ثالث ليال ((: ، قال الفارسيِ
))ًفلم أجد هلما ثالثا

َْفعيول((ويذاكره أبو علي فيما جاء على . )١٠(  فيذكر أبو ))ِ
َكسيون((علي ما يعرفه منها فيقول املتنيب و ْ من :  وهو موضع فقال أبو علي))ِ

 :والناس يقولون((): سفر السعادة(حكاه؟ فسكت أبو الطيب، قال يف 
ُكسيون(( ْ )) بكسر الكاف وضم الياء؛ والذي قال أبو الطيب أصوب))ِ

)١١( .
ويسجل ابن بري سعة علم أيب العالء املعري مبصادر اللغة، فبعد أن ينتقد 
: ًاجلوهري لعدم ذكره شيئا يف فصل الياء من باب احلاء يستدرك عليه مادة

 وهو تصحيف -لباءبا–ُهو بوح : وكان ابن األنباري يقول: ُيوح الشمس، قال
 عن املربد بالياء املعجمة باثنتني، ))احللبيات((منه، وذكره أبو علي الفارسي يف 

  :يف شعره فقال) املعري(وكذلك ذكره أبو العالء أمحد ابن سليمان 
ًويوشع رد يوحا بعض يوم َوأنت مىت سفرت رددت يوحا   ُ َ 

صحفته، وإمنا : ُوملا دخل بغداد اعرتض عليه يف هذا البيت، وقيل له
ِّالبن السكيت، فقال هلم) األلفاظ(ُهو بوح بالباء واحتجوا عليه بكتاب  ِّ :

َهذه النسخ اليت بأيديكم غريها شيوخكم، ولكن أخرجوا النسخ العتيقة،  َّ
))فأخرجوا النسخ العتيقة فوجدوها كما ذكر أبو العالء

)١٢(.  



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٦٤  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

أي (مل يذكر ((: )برأ(وينتصر ابن بري لبشار بن برد فيقول يف مادة 
 وقد ذكره سيبويه، وأبو عثمان – بالضم يف املستقبل –ُبرأت أبرؤ ) اجلوهري

َّاملازين وغريمها من البصريني، وإمنا ذكرت هذا ألن بعضهم حلن بشار ابن برد 
  :يف قوله

 ُوفز بصرب لعل عينك ترب   نفر احلي من بكائي فقالوا
))فبنات الفؤاد ما تستقر   من صدود عبدة ضرّمسه 

)١٣(. 

وهكذا كان االستشهاد على صحة اللغة عند علمائنا القدماء ال يتم 
إال بإيراد أشعار القدماء من املنتمني إىل الطبقات الثالث املتقدمة، وهي طبقة 

أما املولدون واحملدثون فهم، وإن استأنسوا . اجلاهليني واملخضرمني واإلسالميني
م ال جيعلو وال شك أن مسلكهم يف ذلك . ا عمدة يف ذلكبأشعارهم، إال أ

يدل على التزام مبنهج سليم، ينم عن إدراك ملا يعتور اللغة أثناء مسريها من 
تغري أو تبدل سواء يف األصوات أو البنية أو الداللة، فكيف يستدلون على 
شرح بيت جاهلي بقول شاعر حمدث، قد يكون أصاب الرتكيب أو اللفظ 

 مرور الزمن؟ وكيف يفسرون القرآن بناء على معطيات لغوية لديه تغيري بفعل
  متأخرة عن وقت نزوله بأكثر من مئيت عام؟

ذلك موقف ميكن أن نفهم دواعيه، لكنهم حبفاظهم على نقاء اللغة 
ْاستبعدوا كثريا من األلفاظ اليت استجدت بفعل التطور اللغوي، واستعملها  َّ ً

هلم الفكرية، ولو سجلوها ألضافوا إىل اللغة العلماء والشعراء والكتاب يف أعما
غري أننا نالحظ أن املتأخرين منهم كالفريوزابادي يف . إضافات جلى

ًقد سجلوا كثريا من ) تاج العروس(والسيد حممد مرتضى الزبيدي يف ) القاموس(



  

١٠٦٥  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

األلفاظ املستعملة يف غري عصور االحتجاج، ولكن ذلك جاء يف زمن متأخر، 
  .فكري بتأليف معجم لغوي تأرخييمما استوجب الت

- ٢ -  
  :الدراسة

أن يسد مسد املعجم التارخيي ) املعجم الكبري(مل يكن من أهداف 
العريب الذي يتطلع إليه اجلميع، لكن املعجم، وهو يعرب عن عصور اللغة 

مع يف مقدمته ً نراه يقرتب كثريا من -)١٤(مجيعها، كما نص على ذلك رئيس ا
:  أشار منهج املعجم إىل ذلك من طرف خفي فجاء فيههذه املهمة، وقد

ًواستشهد بالشعر القدمي واحلديث تأكيدا لوحدة اللغة وتكاملها، وغرسا لنواة (( ً
))يف سبيل معجم تارخيي

)١٥(.  

ًوتأسيسا على هذا الكالم فإن من املتوقع أن تكون الشواهد الشعرية 
صور من قالوها، فهل هي ممثلة للغة يف ع) املعجم الكبري(اليت وردت يف 

ًكذلك؟ وبعبارة أخرى هل كان املنهج واضحا يف أذهان مؤلفي املعجم حبيث 
اختريت الشواهد لتعطي دالئل توثيقية للكلمات أو االستعماالت اللغوية؟ 
ا كانت ذات  وهل كانت هلذه الشواهد إضافات معجمية حقيقية أم إ

  . يف هذه الورقةإضافات حمدودة؟ ذلك ما حناول أن جنيب عليه

ًاستشهد يف اجلزء األول من هذا املعجم خبمسني شاعرا من املولدين 
ً شاهدا، وتبني ١٨٧واملعاصرين، بلغ عدد الشواهد اليت نسبت إليهم فيه 

  :القائمة اآلتية أمساء هؤالء الشعراء وعدد مرات االستشهاد لكل منهم
  عدد مرات االستشهاد      الشاعر
  ٢٩        أبو متام



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٦٦  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  ٢٢        نيباملت
  ٢٠        البحرتي

  ٢٠      أبو العالء املعري
  ١٦      ابن الرومي

  ١٢      أبو فراس احلمداين
  ٦      البهاء زهري

  ٥    حممود سامي البارودي
  ٤        ابن املعتز

  ٣      بشار بن برد
  ٣      مهيار الديلمي

  ٣    احلسني بن الضحاك
  ٢      أمحد بن املعذل

  ٢      أبو العباس الصفري
  ٢      الشريف الرضي

  ٢      ني الدارميمسك
  ٢      مسلم بن الوليد

  ٢      أمحد شوقي
  ٢      حافظ إبراهيم

  :واستشهد لكل واحد من الشعراء اآلتية أمساؤهم بشاهد واحد

دعبل اخلزاعي، سديف، القناين، ابن أيب أمية الكاتب، صاحل بن عبد 
القدوس، حممد بن عبد امللك الزيات، طريح الثقفي، املعتضد، مربمان 

د موىل العباس بن حممد، إبراهيم بن املهدي، حيىي بن الفضل، النحوي، خلي



  

١٠٦٧  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

أسامة بن منقذ، الطغرائي، أبو حممد الفقعسي، ابن أيب اخلرحني، حممد بن 
الفضل اجلرجرائي، عبد اهللا املياجني، ابن صارة الشنرتينـي، أبو احلسن بن نزار، 

أبو . فتح البسيتابن الفارض، سليمان بن داود القضاعي، ابن عبد ربه، أبو ال
يعلى عبد الباقي بن أيب حصن، صردر، ابن اجلوزي، علي بن نصر، عبد 

  .اجلليل بن وهبون، أبو الغريب النصري، البوصريي

ًكان من هدف املعجم أال يكون ممحضا لالستعماالت اللغوية، وإمنا 
يضم بني دفتيه معلومات حضارية وموسوعية، فهو إىل جانب مادته اللغوية 

ّدائرة معارف تعرف بعض املظاهر والظواهر واألعالم والبلدان واملواقع ميثل 
ًوغري ذلك، وقد مشل االستشهاد بالشعر كثريا من املواد املوسوعية اليت سطرت 

  .يف املعجم

لن يكون مبقدورنا أن نستعرض كل ما استشهد به من شعر يف هذا 
ذه الورقة، لكن اجلزء من املعجم، فذلك خيرج عن نطاق الزمن املخصص هل

اية البحث إىل  ًيكفي أن نعطي مناذج من الشواهد أمال يف أن خنلص يف 
مالحظات عامة وتوصيات مبا نراه لتحقيق اهلدف، وقد آثرنا أن نقسم ما 

  :اخرتناه من مناذج شعرية ثالثة أقسام

  . األلفاظ العربية-١

  . األلفاظ الدخيلة-٢

ازية-٣   . التعبريات والرتاكيب ا
  : األلفاظ العربية- ١



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٦٨  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

الدائم، والدهر، وقيل الدهر ((: بأنه) ٢٧/ ١(ّعرفه املعجم : األبد
يبيـن ) التعريفات(ً، كما ذكر كالما للجرجاين يف ))الطويل الذي ليس مبحدود

األبد استمرار الوجود يف أزمنة مقدرة غري ((الفرق بني األزل واألبد هو أن 
 استمرار الوجود يف أزمنة مقدرة غري متناهية يف جانب املستقبل، واألزل

، واستشهد على تعريف األبد وتنكريه حبديث شريف، ))متناهية يف زمن املاضي
، يضرب لكل ما قدم، مث استشهد ببيت أيب متام ))طال األبد على لبد((وباملثل 

  :يف مدحه أبا سعيد الثغري وإشادته بانتصاره
 ًبأسرها واكتسى فخرا به األبد   أخذ اإلسالم زينتهيوم به 

االستشهاد ببيت أيب متام يوحي بعدم وروده عند من هم أقدم : قلت
منه من الشعراء، مع أنه ورد يف الشعر اجلاهلي يف مطلع قصيدة النابغة الذبياين 

  :املشهورة
  )١٦(بدأقوت وطال عليها سالف األ   يا دار مية بالعلياء فالسند

 – عند العرب – يدل على أن األبد – إىل جانب سبقه –وبيت النابغة 
زمن غري متناه يف املاضي، على عكس ما ذكره اجلرجاين، ويعطي املثل الذي 
ًذكره املعجم هذه الداللة أيضا، وحبذا لو أشار املعجم إىل ذلك، إذ يكون يف 
ًتعريف اجلرجاين ختصيص للمعىن بوصفه مصطلحا من مصطلحات املناطقة 

  .وعلماء الكالم

ّل به املعجم يف هذه املادة الكنايات اليت استعملها الشعراء على ومما أخ
  :سبيل التأبيد، وأكثروا منها، مثل قول زهري بن أيب سلمى

 ّحلوا إليه إىل أن ينقضي األبد   رحب الفناء لو أن الناس كلهم



  

١٠٦٩  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

  :وقول حسان
 ويف مسية حىت ينفد األبد   ْفاللؤم فيك ويف مسراء ما بقيت

ال أفعله (( أو ))حىت ينقضي األبد(( أو ))حىت ينفد األبد((عرب إن قول ال
، أو غري ذلك من تعبريات جندها يف أشعار الشعراء ))آخر األبد((، أو ))طول األبد

  .العرب وخباصة يف العصر العباسي هي تعبريات من املفيد أن يضمها املعجم

ازي، من املعروف أن املعىن احلسي يسبق امل: ّاألخية واألواخي عىن ا
وأن من شروط جودة التأليف املعجمي أن تبدأ املادة باملعىن احلسي مث يذكر 

 –ً أحيانا –يبدأ ) املعجم الكبري(بعد ذلك ما طرأ على املعىن من جماز، لكن 
ازي، دون أن يؤسسه على معىن حسي يسبقه ) أخ ي (ففي مادة . باملعىن ا

ًاصطنع معه معروفا، وأسداه :  فالن آخيةآخى يف((: يبدأ املعجم املادة هكذا
ّأخى فالن ((: مث يقول بعده. ))آخى فالن يف فالن آخية فكفرها: ويقال. إليه

 مث يأيت ))ِّأخ يل آخية أربط إليها مهري: للدابة، عمل هلا آخية، قال أعرايب
عود يعرض يف احلائط، ويصري : ّتعريف اآلخية بعد أكثر من عشرة أسطر وهي

ًهو حبل يدفن يف األرض متينا (( أو ))لعروة، أو كاحللقة تشد به الدابةوسطه كا
  .))الطنب(( أو هو ))ويربز منه شبه حلقة تشد إليه الدابة

  : ببيت أيب فراس احلمداين))األواخي((: وقد استشهد املعجم على مجع اآلخية
 ُّأواخي من آرائه وأواصر   يت ملنالهَّ عدٍوأسعى ألمر

 ببيت أيب فراس جيد، وخباصة أن املعجم أورده للتدليل واالستشهاد 
على معىن احلرمة والذمة اليت ترعى، لكن قد يوحي االستشهاد به بعدم وجود 

  :اجلمع يف الشعر العريب قبل أيب فراس، وقد ورد عند الفرزدق يف قوله



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٧٠  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

 )١٧(عاّز نَّأواخي جمد ثابت أن ي   هو األقرع اخلري الذي كان يبتنـي

  :ددت الكلمة عند البحرتي يف عدة أبيات منها قولهوتر
 )١٨(منهم بكل رحيب الباع والبلد   وما تزال أواخي امللك ثابتة

ّإبان كل شيء وقته وحينه الذي ((): ٥٦/ ١(جاء يف املعجم : ّإبان
) األساس(وآخر من ) اللسان( واستشهد على ذلك برجز من ))يكون فيه

  :ببيت نسبه إىل املتنيب هوجمهويل القائل، مث استشهد 
 ّللناس ما مل يأت يف إبانه   واعلم بأن الغيث ليس بنافع

 نسبة البيت إىل املتنيب غري صحيحة، فالبيت للبحرتي من :قلت
ا احلسن بن وهب مطلعها   :قصيدة ميدح 

 )١٩(والطرف جار يف امتداد عنانه   البيت مبين على أركانه

يف نسبة هذا البيت لعدم دقتهم يف النقل من وإمنا أخطأ مؤلفو املعجم 
، إذ إن فيشر ذكر - فيما يبدو –الذي اعتمدوا عليه ) معجم فيشر التارخيي(

ًمنسوبا للبحرتي، نقال عن شرح ديوان املتنيب للواحدي يف ) ٢٧: ص(البيت  ً
  .، فظن مؤلفو املعجم أن البيت للمتنيب٦٢١الصفحة املرقمة 

أتبيـن اهلدف من إيراد هذا الشاهد يف هذا املوضع، أنين مل : األمر الثاين
فإن كان القصد توضيح االستعمال للكلمة فقد وضحه الرجز الذي استشهد 
ا كانت  ّبه قبل، وإن كان القصد إثبات استعماهلا عند املتنيب فقد تبني لك أ
  :يف االستعمال قبله بل قبل البحرتي صاحب البيت، إذ وجدت عند أيب نواس

ُذهبا يثمر درا  ّبان وحنيكل إ   ً

  وقد ذكره فيشر يف معجمه فلم مل يستفد منه؟



  

١٠٧١  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

حزن أشد : أسف أسفا وأسافة((): ٢٨٦(جاء يف املعجم : أسف
ِّإنه ألسيف بـني األسافة: احلزن، ويقال   :قال البهاء زهري. َ

ّال تأسفن لشيء بعد   ورأس مالك وهي الروح قد سلمت  ))ا ذهباهَ

:  باآلية الكرمية))أسف على ما فاته((: ذلك على قوهلمواستشهد بعد 
َوتـوىل عنهم وقال يا أسفى على يوسف ُ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ َ ) وأتبع ذلك بشاهد ) ٨٤يوسف

  :للنابغة الشيباين هو قوله
ٍَومعشر أكلوا حلمي بال ترة
 ًولو ضربت أنوفا منهم رعفوا   ِ

م أسفوا   عذبت ألسنهمال يأسفون وقد أ  َولو يظنون أن أعىن 

  :ًمث أورد شاهدا للمتنيب يهجو به إسحاق بن كيغلغ
 أو عاش عاش بال خلق وال خلق   إن مات مات بال فقد وال أسف

الكلمة مألوفة مستعملة يف مجيع العصور والبيئات العربية، وكان : قلت
يكفي فيها االستشهاد باآلية الكرمية وبيت النابغة الشيباين، أما االستشهاد 
ًببيتـي املتنبـي والبهاء زهري فلست أرامها يزيدان املعىن وضوحا، وال يضيفان معىن 
ًحقيقيا أو جمازيا للكلمة، ولو اتبعنا هذا املنهج يف حشد الشواهد لكل كلمة  ً

  .مألوفة المتألت معجماتنا بالشواهد بال طائل

أساة وإساة : مجوع آس وهي) ٣٠٥/ ١( ذكر املعجم :اآلسون
  :ستشهد على األخري بقول إبراهيم بن املهديوآسون، وا

 اك املنون رقيبرعليها ألش   ًومل ميلك اآلسون دفعا ملهجة

 إن كان املقصود من االستشهاد بالبيت االستدالل على ورود اجلمع :قلت
  :يف استعماالت الشعراء فإن لذلك شواهد تسبق ابن املهدي، منها قول احلطيئة



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٧٢  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

 )٢٠(ءّتواكلها األطبة واإلسا   َّهم اآلسون أم الرأس ملا

كما ورد مجع املذكر . وقد استشهد به املعجم يف موضع آخر من املادة
  :السامل عند الفرزدق يف قوله

ا الثعل   ْإذا نظر اآلسون فيها تقلبت  )٢١(محاليقهم من هول أنيا

َّألـه ًأله فالنا اختذه إالها و((): ٤٤١/ ١(جاء يف املعجم : َ ً ، ))مهّ عظ- ّ
  :ًواستشهد على املعىن األخري بقول حافظ إبراهيم يف عمريته يذكر عمر وعليا

ُِّأعاظما أهلوا يف الكون تأليها   فاذكرمها وترحم كلما ذكروا ً 

 مل جند هذا املعىن يف املعجمات العربية وال يف شعر العرب قبل :قلت
 العبادة، فهو يقول حافظ، وأظن املعىن الذي قصد إليه حافظ ال خيرج عن معىن

ًإذا رأيت بشرا يصرف هلم نوع من أنواع العبادة، وهو ضالل بال شك، فاذكر 
  .ًهذين وترحم عليهما، فلو أن بشرا يعبد لكان هذان أحق بالعبادة

أما إن ثبت استعمال التأليه مبعىن التعظيم من قبل حافظ أو غريه من الشعراء، 
  .عمال خاص بالشاعر الذي ورد يف شعرهفإن من الواجب اإلشارة إىل أنه است

ً بيتا ))األمل((ًشاهدا على لفظة ) ٤٨٢/ ١( أورد املعجم :األمل
  : للبارودي هو

 تقطع رجائي فقد أشفقت من حرجي   مل يبق يل أمل  إال إليك فال

  .ًوأورد قبله آية قرآنية وبيتا لقطري بن الفجاءة

 اجلاهلية، وإيراد بيت  الكلمة مألوفة يف الرتاث اللغوي منذ:قلت
ًالبارودي ال يضيف إىل املعىن شيئا جديدا، فإن كان القصد من إيراده متثيل  ً



  

١٠٧٣  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

العصور اليت وردت يف نصوصها هذه الكلمة فقد كان األوىل البدء بالعصر 
  :اجلاهلي فقد جاءت يف شعر عبيد بن األبرص

 )٢٢(وكل ذي أمل مكذوب   فكل ذي نعمة خملوسها

  :لراعي يف العصر اإلسالمي يف قولهووردت عند ا
 )٢٣(فاآلن قصر عن تلقائك األمل   أملت خريك هل تأيت مواعده

وقد تعدد ورود الكلمة عند الشعراء العباسييـن أيب متام وأيب العتاهية 
والبحرتي وابن املعتز، فشاعت يف أشعارهم كما شاعت عند أيب العالء 

لشعر العريب فإن املنتظر من املعجم أن املعري، فإن كان القصد متثيل عصور ا
يورد شواهد من هذه العصور، أما االستشهاد ببييت قطري والبارودي فإن ذلك 
. يوحي بعدم ورود الكلمة يف الشعر العريب قبل قطري، أو بينه وبني البارودي

والواقع أن الكلمة مألوفة، وال تستحق االستشهاد عليها إذ ليس فيها غموض 
تشهاد، وال استعمال غريب تفرد به أحد الشعراء، وال تطور يف يوضحه االس

  .الداللة حلق الكلمة عرب العصور

ذه الكلمة فعل األمر   فقد استشهد عليه املعجم ببيت ))ّتأمل((ويلحق 
  :للبارودي

ًتأمل هل ترى أثرا فإين  أرى اآلثار تذهب كالرماد   ّ

  :واستشهد قبله ببيت زهري) ٤٨١/ ١ ())تثبت يف األمر والنظر((على معىن 
 ُِمثرُحتملن بالعلياء من فوق ج   ّتأمل خليلي هل ترى من ظعائن



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٧٤  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

 مل أجد فائدة أو وظيفة معجمية لبيت البارودي ختتلف عما :قلت
ًيدل عليه بيت زهري، فإن كان القصد تارخييا فإن الشعر العريب على امتداد 

  .تار منها ما ميثل تلك العصورعصوره ممتلئ باألمثلة اليت كان جيب أن خي

  :على لفظة األنني ببيت عمر بن أيب ربيعة) ٥٧٠/ ١( استشهد املعجم :أنين
ِ فارقت بلدا خٍأنني مكاك   وجملس أصحايب كأن أنينهم  صباً

  :وقول البارودي
 يدل عليه السمع من كل جانب   ُوكيف تواريه وهذا أنينه

ضافة إىل العمل املعجمي، إال  ليس يف بيت البارودي ما يعد إ:قلت
  .أن يكون من قبيل الزخرف الذي يثقل املعجم

على هذه الكلمة باآلية الكرمية ) ٥٩٩/ ١(استشهد املعجم : يؤوده
ِوسع كرسيه السموات واألرض وال يؤوده حفظهما ُّ ،)٢٥٥: البقرة( ،

  :ًوبأبيات للحارث بن خالد املخزومي، مث أورد بيتا للبارودي هو قوله
 يؤازره يف كل خطب يؤوده   وحسب الفىت من رأيه خري صاحب

 الكلمة مألوفة يف الشعر العريب وال أرى مزية لالستشهاد ببيت :قلت
البارودي عليها مادامت ال متثل عصره، ومل تأت يف سياق خمتلف عما أتت 

  :فيه عند الشعراء قبله، كما يف قول عمر بن أيب ربيعة
ا ُبهر الضعيف يؤوده الىشمم   وتنو فتصرعها عجيز

)٢٤( 

  :وقول بشار
 )٢٥(إن اجلواد يؤوده تعبه   خذ من صديقك غري متعبه



  

١٠٧٥  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

َأوليات َأوليات(على ) أوىل(استشهد املعجم على مجع : ُ بقول حافظ ) ُ
  :إبراهيم

 من له مثل أوليايت وجمدي   إن جمدي يف األوليات عظيم

ذ يبدو أن استعمال مجع املؤنث  هذا االستشهاد ال غبار عليه، إ:قلت
ً قليل جدا يف الشعر العريب القدمي، ومل – وهو قياسي –) األوىل(السامل لكلمة 

  : يف قوله)هـ٤٧٣سنة (ّ سوى عند ابن حيوس – قبل حافظ –أجده 
 )٢٦(مآثر أعيت كل كهل ويافع   ُمهام حوى يف أوليات شبابه

  : األلفاظ الدخيلة- ٢

  :بقول أيب متام) ١٢/ ١(ليه شجر، استشهد ع: اآلس
ْنـور العرارة نوره ونسيمه  نشر اخلزامى يف اخضرار اآلس   َ

: ورد اللفظ يف الشعر احملتج به قبل أيب متام، قال ابن دريد يف اجلمهرة: قلت
))ًأحسبه دخيال، على أن العرب قد تكلمت به، وجاء يف الشعر الفصيح((

، ومل )٢٧(
  : من الشعر، وقد ورد يف شعر رؤبةًيورد ابن دريد عليه شاهدا

 )٢٨( واآلسءخيضر ما اخضر األال   ًتراه منصورا عليه األرغاس

  :الذهب اخلالص، استشهد املعجم عليه ببيت الطغرائي: اإلبريز
 يف األرض إذ صار إكليال على ملك   ّبينا ترى الذهب اإلبريز مطرحا

ء القرن السادس  وهو من شعرا–االستشهاد ببيت للطغرائي : قلت
 على هذه اللفظة يوحي بعدم ورودها يف الشعر القدمي قبله، وهو –اهلجري 

ًأمر يتناىف مع كون املعجم شامال للغة يف مجيع عصورها، فقد وردت يف شعر 
  :أليب متام يف قوله



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٧٦  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

 )٢٩(ـريز فينا واألروع الغرنيق   باألسيل الغطريف والذهب اإلبـ

  :ويف شعر البحرتي
 )٣٠(َّذهب اإلبريز قبلك بالسبكصفا ال   وقد هذبتك النائبات ورمبا

 وشعر صفي الدين )هـ٤٠٦سنة (كما وردت يف شعر الشريف الرضي 
  .)هـ٧٥٠ت (احللي 

  :بقول ابن املعتز) ٧٣/ ١(استشهد املعجم عليه : ُاألترج
 ْحتدث يف النفس الطرب   ّيا حبذا أترجة
ا كافورة  ْهلا غشاء من ذهب   كأ

 وردت لفظة األترجة يف الشعر اجلاهلي يف بيت لعلقمة بن عبدة :قلت
  :هو قوله

ا ا يف األنف مشموم   ّحيملن أترجة نضخ العبري   )٣١(َكأن تطيا

ضمن ما يهمز من األمساء اليت ) أدب الكاتب(وذكره ابن قتيبة يف 
ا أو تسقطها   .مومل يشر إىل ذلك يف املعج. )٣٢(يبدل العوام مهز

  : التعبيرات والتراكيب المجازية- ٣

من حماسن هذا املعجم اشتماله على عدد غري قليل من التعبريات 
ازية اليت وردت يف النثر أو الشعر، غري أن مما يالحظ أن معظم  والرتاكيب ا
ًهذه النماذج قد بـثت يف املعجم دون مراعاة لسياقها التارخيي، وأحيانا دون  ُّ

ازية وسنعرض لبعض هذه النماذج مما يتصل منها تنبيه على وظيفته ا ا
  .مبوضوع االستشهاد بشعر املولدين أو املعاصرين



  

١٠٧٧  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

واألدمي من كل ((): ١٥٣/ ١( قال يف املعجم الكبري :أديم األرض
  : مث أورد بيت األعشى))شيء ظاهره، يقال أدمي األرض

 ـس ويوما أدميها نغال   يوما تراها كأردية اخلمــ

  :أورد بيت املعريكما 
 رض إال من هذه األجسادأ   خفف الوطء ما أظن أدمي الـ

 القول بأن األدمي من كل شيء ظاهره مل أجد له سنداً  يف :قلت
استعمل ) أدمي األرض(معجماتنا العربية، وقد صرح علماؤنا القدماء بأن تعبري 

از، جاء يف  از األدمي من ((): التاج(على سبيل ا الضحى أوله، حكى ومن ا
از األدمي من : اللحياين جئتك أدمي الضحى، أي عند ارتفاع الضحى، ومن ا

ورمبا مسي وجه األرض ) الصحاح(السماء واألرض ما ظهر منهما، ويف 
))ًأدميا((

  .، مث أورد بيت األعشى السابق)٣٣(

يدخل من باب ) أدمي األرض(((): املضاف واملنسوب(وقال الثعاليب يف 
 وذكر بيت ))تعارة، كما يقال أدمي السماء، وأدمي األرض ملا حسناالس

كثرة : ويف استعارة األدمي لغري األرض يقول بعض الكتاب((: األعشى مث قال
))العتاب تنغل أدمي املودة

)٣٤(.  

ترى أن إطالق القول بأن أدمي كل شيء ظاهره ليس  فأنت: قلت
ًصحيحا، وأن ورود األدمي مضافا إىل األرض  أو السماء هو استعمال جمازي ً

از واسع ومما ال شك فيه أن  ذا املعىن، فباب ا أدمي (قد ال يرد يف غريمها 
يف قول الكاتب ال يعين ) أدمي املودة(ليس ظاهره وإمنا هو أوله و) الضحى

  .ظاهر املودة بقدر ما يعين وجودها



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٧٨  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

 الصناعة  أن االستشهاد ببيت أيب العالء مل يضف إىل:واألمر الثاني
ًاملعجمية شيئا، فالرتكيب ليس من ابتكارات املعري، فإىل جانب سبق األعشى 

  :ًله جند االستعمال أيضا عند الشعراء العباسييـن كأيب نواس يف قوله
 )٣٥(حىت له يف أدمي األرض أخدود   قد أسحب الزق يأباين وأكرهه

ليك عين يف ويقال إ((): ٤٥٢/ ١(جاء يف املعجم الكبري : إليك عني
ً وذكر حديثا يف استعماهلا، مث أورد شاهدا للمتنيب هو قوله))ِّطلب التنحي ً:  

 عضاض األفاعي نام فوق العقارب   إليك فإين لست ممن إذا اتقى

 استعمال اسم الفعل هذا مألوف يف عصور الشعر العريب :قلت
 –التارخيية  من الناحية –املختلفة، واالقتصار على شاهد للمتنيب قد يوحي 

  :وقد ورد االستعمال يف شعر اجلاهلية يف قول النابغة. بعدم وروده عند غريه
 )٣٦(ينإليك ع.. سأهديه إليك   ألكين يا عيني إليك قوال

نون   :ويف شعر ا

 )٣٧(أما ترى اجلسم قد أودى به العطب   هائم وصب) إين(إليك عين 

طريقة االستعمال، فإن ما ورد يف وإن كان القصد من إيراده التمثيل على 
بيت املتنيب ميثل صورة واحدة من صور استعمال هذا التعبري يف الشعر العريب، فقد 
تفنن الشعراء يف صياغته، فتارة يأتون به كما ورد يف األبيات السابقة، وتارة 

  :، كقول العباس ابن األحنف))عين(( و))إليك((يدخلون كلمة بني 
 )٣٨(اشتغالفإين عن هواك لذو     عين– هواك –فقلت هلا إليك 

  : كما يف قول أيب متام))عين((وتارة يقدمون 
 )٣٩(ي مهجيت وغدِّكَبُ يـٌيل منه يوم   عين إليك فإين عنك يف شغل



  

١٠٧٩  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

 كما يف قول أيب العتاهية يف أرجوزته ذات ))إليك((ًوأحيانا يكررون كلمة 
  :األمثال

 )٤٠(ي مينَّماذا تريدين، ختل   إليك يا دنيا إليك عين

ويقال مشخ فالن (() ٥٥٧/ ١( جاء يف املعجم الكبري :شامخ األنف
 مث استشهد ))مرتفع معتز بنفسه: ًرفع رأسه متكربا، وهو شامخ األنف: بأنفه

  :ببيت للبهاء زهري
 ْهَُّشامخ األنف أمش   كامل الظرف أديب

يه قبل البهاء زهري  التعبري مألوف يف الشعر العريب، وقد ورد ف:قلت
  :بقرون، يف شعر عبيد بن األبرص
ْيف روايب عدملي شامخ  )٤١(ٍأنف فيه إرث جمد ومجال   ْ الـُ

ًوحبذا لو كان التمثيل من شعر البهاء ميثل استعماال نادرا أو متصال  ً ً
  .بلغة عصره فذلك أجدر بالتمثيل

د أوله وأشده، وأنف الرب) ٥٥٩/ ١(جاء يف املعجم الكبري : أنف البرد
  :قال أبو العالء املعري

 عقيب التنائي كان عوقب باجلدع   ّمىت ذن أنف الربد سرمت فليته

ّمراعاة للجانب التارخيي الستعمال هذا الرتكيب نشري إىل أن أبا : قلت
  :العالء مل يكن أول من استعمله فقد سبقه إليه ذو الرمة يف قوله

 )٤٢(مراس األوايب وامتحان الكوامت   إذا شم أنف الربد أحلق بطنه

 يف هذا الصدد أن األنف قد ورد عند ))املعجم((ومما يستدرك على 
العرب يف استعارات كثرية، كان من املستحسن تضمني معظمها يف هذا 



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٨٠  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

جدع احلالل أنف ((: املعجم املوسوعي الكبري، من ذلك قول الرسول 
أن استعارة األنف للكرم من ابتكارات ) مثار القلوب(، وذكر الثعاليب يف ))الغرية

  :بشار بن برد يف قوله
 ليخربين أنا أنف الكرم   ًأال أيها السائلي جاهال

  :وقوله أليب عمرو بن العالء
 عطس اجلود بأنف مصطلم   أنت أنف اجلود إن زايلته

  :مث تبعه ابن الرومي وزاد عليه وأحسن يف قوله((: قال الثعاليب
د كنت سوادها  ))جلود كنت املارناأو كنت أنف ا   لو كنت عني ا

ًوقد أورد الثعاليب مجلة من هذه االستعارات، مشريا إىل أن الناس قد 
  .)٤٣(..تصرفوا يف استعارة األنف بني اإلصابة واملقاربة

- ٣ -  
  نتائج البحث

يتضح من دراستنا لشواهد شعر املولدين واملعاصرين يف املعجم الكبري 
  :يتما يأ

 مل يوضح املعجم املعايري اليت ارتضاها مؤلفوه الختيار الشواهد -١
  واحلدود اليت التزموها يف ذلك،. بصفة عامة، والغرض من إيرادها يف املعجم

 ورد معظم هذه الشواهد للتدليل على ألفاظ أو تراكيب كانت قد -٢
اد اللغوية وذلك قد يوحي بعدم ورود املو. وردت عند الشعراء احملتج بشعرهم

املستشهد هلا عند أولئك الشعراء القدماء، مما يتعارض مع اهلدف التارخيي 
  .للمعجم



  

١٠٨١  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

 ال متثل معظم الشواهد املنسوبة إىل الشعراء املولدين واملعاصرين -٣
عصورهم، فليس يف هذه الشواهد ما يعرب عن ألفاظ أو تراكيب تنتمي إىل 

ذا ميكن أن يقال إن املعجم تلك العصور، أو ابتكارات هلؤالء الشعراء ، و
ًفيما خيص الشواهد كان حمافظا إىل حد بعيد على الرغم من أنه أورد شواهد 

وهذا يتعارض مع قول رئيس جممع اللغة العربية يف . كثرية للمولدين واملعاصرين
ًوينبغي أن يعرب املعجم احلديث عن عصور اللغة مجيعا، ((: مقدمته للمعجم

ًمن ذلك مثال أن املعجم . ))بالقدمي واحلديث على السواءوأن يستشهد فيه 
ًأورد كلمة األزل ذاكرا قول ابن فارس يف عدم قياسيتها وقول الزخمشري إن 

م نظروا يف ذلك إىل لفظ  ، )مل أزل(اللفظ مصنوع، ليس من كالم العرب وكأ
ًلكن املعجم مل يورد شاهدا عليها، سواء من النثر أو الشعر، منسوبا  إىل من ً

استعملها من العلماء أو األدباء وقد وردت النسبة إليها عند أيب العالء يف 
  :شعره وذلك يف قوله

 )٤٤(سنفعشنا وعدنا راجعني إىل الق   لقد فرعتنا قدرة أزلية

  :وقوله
 )٤٥(ومل تدركي بالقول أن تصفيها   وصفت لقوم رمحة أزلية

ببيت للمتنيب، ) األستاذ(وقد وفق املعجم يف االستشهاد على لفظة 
  :ولكن الكلمة وردت يف الشعر املنسوب لإلمام الشافعي يف قوله

 سأنبيك عن تفصيلها ببيان   أخي لن تنال العلم إال بستة
 )٤٦(وصحبة أستاذ وطول زمان   ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٨٢  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

وهنالك استعماالت كثرية للشعراء املولدين وتصرف يف بعض األلفاظ 
لتعبريات قد ال تكون مسعت من العرب، ولكنهم قاسوها على كالم العرب أو ا

 ))اإلطار((فلم يضمها املعجم، فمن استعماالت بشار وابتكاراته إطالقه كلمة 
  :على حوض املاء يف قوله

 )٤٧(شركت الكلب يف ذاك اإلطار   وكنت إذا ظمئت إىل قراح

يب بالقدر الكايف، فقد  مل خيدم اجلانب التارخيي لأللفاظ والرتاك-٤
استفاد مؤلفو املعجم من القطعة اليت صنعت من جذاذات معجم فيشر، لكن 
مل تبذل جهود واضحة للتقدم خطوات حنو هذا اهلدف، على الرغم من أن 

  .الوسائل املتاحة اآلن خري منها عندما كتب فيشر جذاذاته

 على ألفاظ  أكثر املعجم من االستشهاد بالشعر املولد أو املعاصر-٥
ا، فهي  مألوفة يف مجيع عصور العربية، دون فائدة حقيقية لألبيات املستشهد 
ال تؤرخ للفظة وال توضح استعماهلا يف سياق معني، وال تدل على تغري حقيقي 
أو جمازي طرأ عليها، مما يوحي بأن الشاهد مقصود لذاته، مع أن املفرتض أن 

  .يكون للشاهد وظيفة معجمية حمددة

ض به و  جممع –ً مشكورا –ًأخريا فإن املعجم الكبري عمل ضخم 
اللغة العربية يف القاهرة، وأحرى مبثل هذا العمل الكبري أن يردد النظر فيه بني 
حني وآخر، وأن يستفاد يف إعداده من املعطيات احلديثة، وخباصة ما يعني 

ة، بعد أن أصبح منها على توثيق األلفاظ والرتاكيب وربطها بعصورها التارخيي
  .واهللا ويل التوفيق. الوصول إىل ذلك أسهل من ذي قبل

  



  

١٠٨٣  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

  الهوامش

  .)و/ ١ (،م١٩٧٠مطبعة دار الكتاب : ، القاهرةالمعجم الكبيرجممع اللغة العربية، ) ١
  .نفسه) ٢
، حتقيق عبد السالم حممد خزانة األدب ولب لباب لسان العربالبغدادي، عبد القادر، ) ٣

  .)٦/ ١(، م١٩٦٧/ ه١٣٨٧/ ١دار الكاتب العريب للطباعة والنشر، : هارون، القاهرة
  نفسه) ٤
مصطفى البايب احلليب وأوالده سنة . مط: ، القاهرةالكشافالزخمشري، جار اهللا، ) ٥

  .)٢٢١ – ٢٢٠/ ١(م، ١٩٦٦/  ه١٣٨٥
اجلرجاين، السيد علي بن حممد، حاشية على الكشاف، على هامش الطبعة السابقة ) ٦

  ).٢٢١/ ١(شاف، من الك
هاشم طه شالش، .  تأليف د))الزبيدي في كتابه تاج العروس(( :انظر يف ذلك كتاب) ٧

  . وما بعدها٤٤٢م، ص ١٩٨١/  ه١٤٠١، بغداد، دار الكتاب للطباعة سنة ١ط
  ).رأى(و) قوم(و) قرط (اللسانعلى سبيل املثال : انظر) ٨
  .٢٢الكشاف، مصدر سابق ص ) ٩

دار الكتب : ، بريوتشذرات الذهب في أخبار من ذهببلي، ابن العماد احلن) ١٠
  .)هـ٣٥٤حوادث سنة  (١/ ١٤ت، . العلمية، د

حممد أمحد . ، حتقيق دسفر السعادة وسفير اإلفادةالسخاوي، علي بن حممد، ) ١١
  .)٤٣٣/ ٢(م، ١٩٩٥/  ه١٤١٥دار صادر : ، بريوت٢الدايل، ط

، حتقيق مصطفى عما وقع في الصحاحالتنبيه واإليضاح ابن بري، عبد اهللا، ) ١٢
اهليئة املصرية العامة للكتاب . جممع اللغة العربية، مصر:  القاهرة١حجازي، ط

  .)٢٨٠/ ١(م، ١٩٨٠
  .)٧/ ١(نفسه، ) ١٣
  .و: ، املقدمة، صالمعجم الكبير) ١٤



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٨٤  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  .ص: ، صالمعجم الكبير) ١٥
دار :  فيصل، دمشقشكري.  صنعة ابن السكيت، حتقيق دديوان النابغة الذبياني،) ١٦

  .٢، ص ]م١٩٦٨[الفكر 
/  ه١٤١٢دار الكتاب العريب :  بريوت١، شرح جميد طراد، طديوان الفرزدق) ١٧

  .)٢٥/ ٢(م، ١٩٩٢
/ ٢(ت، . دار املعارف د: ، القاهرة٣حتقيق حسن كامل الصرييف، طوان البحتري، ـدي) ١٨

٦٦٠(.  
  .)٢٢٦٢/ ٤(ديوانه السابق ) ١٩
 ،م١٩٨٧/  ه١٤٠٧مكتبة اخلاجني : ، القاهرة١نعمان طه، ط. حتقيق د، ديوان الحطيئة) ٢٠

  .٨٧ص 
  .٢٠٨ديوانه السابق، ص ) ٢١
مكتب مصطفى البايب : حسني نصار، القاهرة. د، حتقيق ديوان عبيد بن األبرص) ٢٢

  .١٣ ص ،م١٩٥٧/  ه١٤٧٧ي سنة  احللب
  .١٩٨م، ص ١٩٨٠ / ه١٤٠١: فايربت، بريوت. ، حتقيق رديوان الراعي النميري) ٢٣
املكتبة :  الدين عبد احلميد، القاهرةيحممد حمي:  نشر أبي ربيعة، بنديوان عمر) ٢٤

  .١٥٠ص . م١٩٥٢/  ه١٣٧١التجارية الكربى سنة 
الشركة التونسية : ، حتقيق حممد الطاهر بن عاشور، تونسديوان بشار بن برد) ٢٥

  .)٢٧٦/ ١(م، ١٩٧٦للتوزيع، سنة 
/ ١(م، ١٩٨٤/  ه١٤٠٤دار صادر، : وس، حتقيق خليل مردم بك، بريوتَُّديـوان ابن حي) ٢٦

٣٢٩.(  
  .)١٧/ ١(ت، . مكتبة املثىن، د: ، ط مصورة، بغدادالجمهرة في اللغةابن دريد، ) ٢٧
، حتقيق وليم بن الورد )ضمن جمموع أشعار العرب (ديوان رؤبة بن العجاج) ٢٨

  .م١٩٠٣زج، بالربوسي، لي



  

١٠٨٥  أمحد بن حممد الضبيب. د – االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين

  دار املعارف،: ، القاهرة٤، حتقيق حممد عبده عزام، طاممـوان أبي تـدي) ٢٩
  .)٤٣٣/ ٢(ت، . د
  ت،. دار املعارف، د: ، القاهرة٣١، حتقيق حسن كامل الصرييف وان البحتريـدي) ٣٠

)١٥٦٤/ ٣(.  
دار الكتاب : ، حتقيق لطفي الصقال ودرية اخلطيب، حلبديوان علقمة الفحل) ٣١

  .٥١م، ص ١٩٦٩/  ه١٣٨٩سنة . العريب
 حممد حميي الدين عبد : حتقيقأدب الكاتب،ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم، ) ٣٢

  .٢٨٥ص . م١٩٦٣/  ه١٣٨٢، القاهرة، مط السعادة سنة ٤احلميد، ط
  ).أدم(، تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، حممد مرتضى، ) ٣٣
 حممد أبو :، حتقيقثمار القلوب في المضاف والمنسوبالثعاليب، عبد امللك، ) ٣٤

ضة مصر : الفضل إبراهيم، القاهرة   .٥١٥ص . م١٩٦٥/  ه١٣٨٤دار 
، حتقيق إيفالد فاجنر، النشرات ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ الحكمي) ٣٥

  .)١١٨/ ٣(م، ١٩٨٨/  ه١٤٠٨يسبادن سنة ڤاإلسالمية، 
  .١٩٧ديوان النابغة، مرجع سابق، ص ) ٣٦
. ة مصر، دـمكتب: عبد الستار أمحد فراج، القاهرةمجع وحتقيق ديوان مجنون ليلى، ) ٣٧

ًفبدا مكسورا، وقد أضفناها كي يستقيم ) إين(ورد البيت بدون كلمة . ٤١ت، ص 
  .الوزن

، ص  ه١٩٨٢/  ه١٤٠٢دار بريوت للطباعة والنشر، :  بريوتديوان العباس بن األحنف،) ٣٨
٢٤٥.  

  .)٧٥/ ٤( مرجع سابق، ديوان أبي تمام،) ٣٩
مكتبة دار : شكري فيصل، دمشق.  د: حتقيقأشعاره وأخباره،: العتاهيةأبو ) ٤٠

  .٤٥٥ص . ت. املالح، د
مكتبة مصطفى البايب : حسني نصار، القاهرة.  د:حتقيقديوان عبيد بن األبرص، ) ٤١

  .١١٨م ص ١٩٥٧/  ه١٣٧٧  سنةاحلليب،



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٨٦  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

غة العربية سنة جممع الل: عبد القدوس أبو صاحل، دمشق.  حتقيق دديوان ذي الرمة،) ٤٢
  .)٧٦٦/ ٢(م، ١٩٧٢/  ه١٣٩٢

  .٣٣٠ مرجع سابق ص ثمار القلوب في المضاف والمنسوب،) ٤٣
. ت. دار األرقم، د: ريوتـعمر الطباع، ب. ، حتقيق داللـزومياتاملعري، أبو العالء، ) ٤٤

)٢٨/ ٢(.  
  .)٤٣٥/ ٢(نفسه ) ٤٥
دار العلم سنة : ، جدةمكتبة املعرفة: ديوانه، مجع حممد عفيف الزعيب، محص) ٤٦

  .٨١م، ص ١٩٧٢/  ه١٣٩٢
  .)٢٠٩/ ٣(ديوانه، مرجع سابق ) ٤٧



  

١٠٨٧  

  منهج أحمد بن فارس في النقد اللغوي
   في معجم مقاييس اللغة

  ًنقد الخليل وابن دريد نموذجا
  ّمحمود عبد اهللا جفال. د

I - التمهيد :  
 هو أحد أعالم اللغة والنحو )هـ٣٩٥ت (ّالعالمة اللغوي أمحد بن فارس 
ديد من وقد شهر بالع. العاشر امليالدي/ والفقه واحلديث يف القرن الرابع اهلجري

  .مؤلفاته يف شىت صنوف املعرفة املتعلقة باللغة واألدب والفقه واحلديث
ًكما شهر ابن فارس أيضا بآرائه اللغوية املتميزة يف عصره؛ فهو أول  ُ

، وهو من األعالم اللغويني الذين ))فقه اللغة((: مؤلف لكتاب يف اللغة عنوانه
: يت وضعها معجماهوضعوا أكثر من عمل معجمي، ومن أشهر املعاجم ال

مل يف اللغة شهرة واسعة لدى ) املقاييس(وقد نال . املقاييس يف اللغة، وا
ًالدارسني قدميا وحديثا ًولعل سبب شهرة هذا املعجم أنه وضع تطبيقا . ً

ما ابن فارس ومها نظرية األصول واملقاييس بالنسبة : ُلنظريتني لغويتني عرف 
وأما . ظرية النحت للمواد الرباعية واخلماسية األصولللمواد الثنائية والثالثية، ون

مل يف اللغة فقد وضع لغاية معجمية خالصة تتمثل برتتيب األلفاظ  ُمعجمه ا
  .مث ذكر معانيها جمملة

وقد أتيح البن فارس أن ينظر نظرة ثاقبة يف األعمال اللغوية اليت سبقته 
ة جعلها مصادر رئيسة ً غري أنه استصفى منها أعماال مخس– وهي كثرية –

) معجم العني: (وهذه اخلمسة هي. ملعجمه املقاييس، وكل ما عداها فروع



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٨٨  )٤(جلزء ا) ٧٨( ا

، وكتابا أيب عبيد القاسم )هـ١٧٠ت (املنسوب إىل اخلليل بن أمحد الفراهيدي 
، وكتاب )مصنف الغريب(و) غريب احلديث: ()هـ٢٢٤ت (ّبن سالم اهلروي 
ّابن السكيت  ت (اب أيب بكر بن دريد ، وكت)املنطق: ()هـ٢٤٤ت (ّ

  .)١()اجلمهرة: ()هـ٣٢١
ًألفاظا : ّوالناظر املتفحص يف املقاييس جيد أن الكم األكرب من مادته

العني واجلمهرة، فقد أكثر ابن فارس من : ومعاين مستقاة من مصدريه الرئيسني
ا بالفعل مصادر  النقل عنهما واقتباس ما ورد فيهما، حبيث تبدو بقية املصادر كأ

  .وتكاد ال ختلو صفحة من املقاييس من ذكر للخليل وابن دريد. ثانوية
ْومما جتدر اإلشارة إليه أن جعل بعض الدارسني ابن فارس من املعدودين 

ً، غري أنه مل يظهر تعصبا هلذا املذهب على )٢()البغدادي(على املذهب الكويف  ُ
لشديد بإمام العربية ويتضح عدم تعصبه يف إعجابه ا). البصري(املذهب املنافس 

. وعاملها األول اللغوي البصري اخلليل بن أمحد الفراهيدي، فقد تأثر به ونقل عنه
وكذلك احلال بالنسبة إىل ابن دريد البصري، غري أن هذا اإلعجاب والتأثر مل مينعا 
ابن فارس من نقد العني واجلمهرة يف املواطن اليت يراها ابن فارس معارضة ملواقفه 

ولعلنا منذ اآلن، نطمئن على حقيقة أن التعصب املذهيب مل يكن الدافع . ةاللغوي
  .البن فارس يف مآخذه ومن مث نقده للعني واجلمهرة

II-موقف ابن فارس من الخليل :  
املنسوب إىل اخلليل على رأس مصادره ) العني( جعل ابن فارس –أ 

ّاخلمسة للمقاييس، ويظهر هذا جليا يف عبارته اليت صدر  ا مصادره اخلمسة ً
))..فأعالها وأشرفها((: إذ يقول

، وهذا يدلنا على مكانة اخلليل وكتابه العني )٣(



  
١٠٨٩  ّحممود عبد اهللا جفال. د – منهج أمحد بن فارس يف النقد اللغوي

ذروة ((لدى ابن فارس الذي استصفى من كل كتب اللغة مخسة، وجعل العني 
  .))سنام هذه اخلمسة

َومن اجلدير بالذكر أن عددا من اللغويني والدارسني من قدامى وحمدثني  ُ ً
  : نسبة العني إىل اخلليل، وهلم يف ذلك ثالثة مذاهبقد شككوا يف

) إقرار نسبة العني إىل اخلليل؛ ج) إنـكار نسبة العـني إىل اخلليل؛ ب) أ
ومذهب ثالث يرى أن اخلطة واملنهج مها للخليل، وأما حشو املادة فهو لغريه، 

  .)٤(وعزا عدد من الدارسني حشو املعجم إىل الليث بن املظفر
 يقر بنسبة العني إىل اخلليل؛ إذ – فيما يبدو –بن فارس فإنه وأما أمحد 

فارس ورغم ذلك فقد وجه ابن . يذكر العني وسلسلة سند رواته إىل اخلليل
ًأحيانا نقدا شديدا للعني  ً   .-  إن شاء اهللا – كما سيتضح ذلك فيما بعد –ً

 يقوم  ويرى أثر العني يف ترتيب املقاييس، ومن املعلوم أن ترتيب العني–ب 
  :على ثالثة أسس

  . الرتتيب املخرجي للحروف- ١
  ).وهي ستة أنواع( ترتيب األبنية -٢
  . نظام التقاليب-٣

وعلى الرغم من اختاذ ابن فارس الرتتيب األلفبائي للحروف، إال أنه اقتبس 
/ الثنائي: من العني ترتيب األبنية وإن خالف اخلليل يف جعل األبنية ثالثة أقسام

  ).ويشمل الرباعي واخلماسي(، ومازاد على الثالثي )٥(الثالثياملضاعف، و
وجتدر اإلشارة هنا إىل أن ابن دريد اختذ الرتتيب األلفبائي للحروف؛ 
غري أن األبنية عنده ستة أنواع تشبه تقسيم اخلليل مع اختالفات يسرية، وأبقى 

ًفاقا ويرى بعض الدارسني احملدثني ات. صاحب اجلمهرة على نظام التقاليب



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٩٠  )٤(جلزء ا) ٧٨( ا

ًكبريا يف الرتتيب يف اجلمهرة واملقاييس على أن ابن فارس طرح نظام التقاليب 
  .ّومل يعتد به

ورمبا جيد الدارس املطالع للمعاجم العربية القدمية أن معجم ابن فارس 
ا، ويتبعه يف ذلك معجمه اآلخر  املقاييس ميكن أن يشكل مدرسة قائمة بذا

مل( حسني . د(خ دارسي املعاجم من احملدثني إىل حد ما، إال أن شي) ا
مل معه –جعل املقاييس ) ّنصار  ضمن مدرسة اجلمهرة، مع اإلشارة – وا

مل ورغم ذلك فقد . إىل أوجه الفرق بني اجلمهرة وبني كل من املقاييس وا
  .)٦(كان املقاييس أقرب إىل العني منه إىل اجلمهرة

ن فارس اقتفى أثر اخلليل وابن أن اب((ًوحلظ الدارسون احملدثون أيضا 
ًدريد يف ترتيب املواد بالنسبة حلروفها التالية شريطة أن يكون التايل متأخرا عن 

))سابقه يف ترتيب اهلجاء
يبدأ ) باب السني(ومن ذلك أن حرف السني . )٧(

بالكلمات اليت يكون احلرف التايل للسني يف الرتتيب اهلجائي هو الذي يبدأ 
  .به ابن فارس

سع، سغ، سف، سك، سل، : يف املضاعف: نجد الكلمات التاليةف
ّسن، سم، سب، ست، سج، سح، سخ، سد، سر، ويف الثالثي ّ ّ ّ ّ سطع، : ّ

  .إخل... سطل، سطن،
وحني ينتهي ابن فارس إىل حرف الياء أو أي حرف قبل الياء مما 

 للسني تتألف منه املواد املستعملة يعود فيقدم األلفاظ اليت يكون احلرف التايل
  ..إىل ما قبل السني... هو األلف مث الباء مث التاء



  
١٠٩١  ّحممود عبد اهللا جفال. د – منهج أمحد بن فارس يف النقد اللغوي

ويرى هؤالء الدارسون أن هذا الرتتيب يناسب منهجي العني واجلمهرة، 
ما جيمعان  ًوسبب ذلك أن هذا الرتتيب كان ضروريا للخليل وابن دريد أل

  .)٨ (التقاليب يف موضع واحد؛ فتأيت تآليف كل حرف فيما سبقه من أبواب
  : إمامة الخليل في اللغة–ج 

أقر ابن فارس بفضل اخلليل يف عملية استنباط األصول واملقاييس، كما 
ومن املعلوم . ّأقر بأن اخلليل هو الذي مهد الطريق إىل اكتشاف نظرية النحت

أن املقاييس كتاب لغوي يف ثوب معجمي، وقد جتاوز فيه ابن فارس جمرد مجع 
وهو يعرتف بإمامة . ليلها واستنباط أصوهلا ومقاييسهااملواد اللغوية وترتيبها إىل حت

أصل يدل على االنتصاب، ((: وهي) جذو(ففي مادة . اخلليل يف ذلك كله
ينقل ابن فارس عن اخلليل . ))جذوت على أطراف أصابعي؛ إذا قمت: يقال
مث يأيت . ))ّجذا جيذو، مثل جثا جيثو، إال أن جذا أدل على اللزوم: يقال((: قوله
ليق ابن فارس املؤيد لقول اخلليل، بل إن قول اخلليل هو الدليل على صحة ما تع

وهذا الذي قاله اخلليل دليل لنا يف بعض ما ذكرناه ((: استنبطه ابن فارس، قال
))من مقاييس الكالم، واخلليل عندنا يف هذا إمام

)٩(.  
ًوكثريا ما يذكر ابن فارس أقوال اخلليل تأييدا ملا يستنبطه من أ صول ً

))ٌوهذا قياس أخذناه من اخلليل((): أخر(ومقاييس؛ كقوله يف مادة 
 ، ويف)١٠(

))ّوهذا الذي أصله اخلليل رمحه اهللا صحيح((): ّعق(مادة 
): عرب(، ويف مادة )١١(

))والذي قاله اخلليل صحيح يدل على صحة القياس الذي ذكرناه((
)١٢(.  

اية موقف ابن فارس، أو واخلليل ثقة فيما يروى عنه حىت لو خالفت الرو
وهي أصل واحد يدل على لني ) خنب(كانت الرواية مثرية للشك؛ ففي مادة 

ٌهو خنأب؛ : وحكى بعضهم عن اخلليل أنه قال((: ورخاوة، يقول ابن فارس ُّ ِ



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٩٢  )٤(جلزء ا) ٧٨( ا

وهذا ((: ، ويتبع ابن فارس ذلك بتعليقه التايل))مكسور اخلاء شديدة النون مهموزة
))ّثقة، وإال فهو ما ذكرناه من غري مهزإن صح عن اخلليل، فاخلليل 

)١٣(.  
  : اعتماده على شروحات الخليل وتعليقاته–د 

ًاعتمد ابن فارس اعتمادا كبريا يف الشرح والتفسري على اخلليل من بني  ً
ولعل . ًاللغويني القدامى، بل إنه يقدم أقوال اخلليل على سائر اللغويني غالبا

، مبا يؤيد ما استنبطه من األصول هذا التقدمي مشروط، لدى ابن فارس
ًواملقاييس، فها هو ذا ابن فارس يورد تفسريا لغويا دقيقا للخليل تعليقا على  ً ً ً

وهو أصل يدل على الدوام؛ ينقل قول اخلليل ) بقى(هلجة عربية، ففي مادة 
بقى يبقى، وكذلك لغتهم ((: ّكيفية تصريف املادة يف لغة طيئ، فهم يقولون

م يف كل مكسور م ا ألفا؛ حنو بقى ورضا، وإمنا فعلوا ذلك أل ًا قبلها، جيعلو
  .)١٤(ًيكرهون اجتماع الكسرة والياء فيفتحون ما قبل الياء، فتنقلب الياء ألفا

ومن مظاهر اعتماده على شرح اخلليل وتفسريه إقراره بالتفسري 
ً؛ إذ يذهب اخلليل إىل أن البحر مسي حبرا )حبر(االشتقاقي ملادة  الستبحاره ((ُّ

))..وهو انبساطه وسعته
)١٥(.  

ًومن مظاهر اعتماده على اخلليل اقتباسه ما ذكره اخلليل مصوبا به ما 
كلمة تدل على قصد ((: وهي) ّمي(ففي مادة . أخطأ فيه الناس من رواية لفظة

ًتيممت فالنا بسهمي ورحمي، : ، ينقل عن اخلليل قوله))الشيء وتعمده وقصده ُ ْ َّ
  :ون سواه، وأنشد قول الشاعرإذا قصدته د

ًميَّمته الرمح شزرا مث قلت له َ ْ ُ ُهذي البسالة ال لعب الزحاليق   ْ ْ
ِ ُ 

ُْأممته: ويبدو أن بعض الرواة قال ولذلك عقب ابن فارس بقول اخلليل . َّ
ُْأممته فقد أخطأ؛ : ومن قال يف هذا البيت((: ًمبينا وجه اخلطأ يف هذه الرواية َّ



  
١٠٩٣  ّحممود عبد اهللا جفال. د – منهج أمحد بن فارس يف النقد اللغوي

ًشزر: ألنه قال ْ : ا، وال يكون الشزر إال من ناحية، وهو مل يقصد أمامه فيقولَ
))َُّْأممته

)١٦(.  
ويالحظ فيما سبق ذكره أن ابن فارس ينقل عن اخلليل معاين املادة 
وشروحها والتعليق عليها، غري أنه يف مئات األمثلة يكثر االقتباس والنقل عن 

 ذلك ما ورد من مادة ومن أمثلة. اخلليل من دون تعليل أو تعليق أو تعقيب
ْالبـوع والباع ((: وهو أصل واحد هو امتداد الشيء، فقد قال اخلليل) بوع( َ

ْلغتان، ولكنهم يسمون البـوع َّ فأما بسط الباع يف الكرم وحنوه فال . ِْاخللقة: ّ
))يقولون إال كرمي الباع

)١٧(.  
III  - نقد الخليل:  

إمامته يف اللغة وتوثيقه،  مل مينع إعجاب ابن فارس باخلليل، وإقراره ب–أ 
  .من توجيه النقد إىل أقواله، وخمالفته، والتشكيك بصحة ما ورد عنه

ولعل من أهم أسباب ذلك أن ابن فارس كان صاحب نظر لغوي، 
فكان حيكم بعدم الصحة وعدم الصواب لكل ما كان خيالف موقفه اللغوي 

  .ًحىت لو كان مرويا عن إمام اللغويني اخلليل بن أمحد
من اجلدير بالذكر أن ابن فارس يعزو الكثري من األقوال اليت ال توافق و

ًموقفه مما ينسبه إىل اخلليل ليس للخليل مباشرة، بل ينسبه إىل ما يسميه 
))الكتاب املنسوب إىل اخلليل(( أو ))الكتاب الذي للخليل((

ولعل أقسى . )١٨(
): عك(وله يف مادة ُعبارة نقدية وجهها ابن فارس إىل ما روي عن اخلليل ق

ّالذكر اخلبيث من السعايل، : أن العكنكع... وقد ذكر عن اخلليل... ((
  :وأنشد

ا وهو إذا استبا معا ّكأ ْ ُ َغول تداهي شرسا عك   ّ ً ِ َ ُ  ))عاَكْنٌ



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٩٤  )٤(جلزء ا) ٧٨( ا

وأرى أن ((: وخيتم ابن فارس بالتعليق على هذه املادة، وهذا املعىن بقوله
  .)١٩( أهل العلم ملثل هذه احلكاياتًكتاب اخلليل إمنا تطامن قليال عند

ًولكنه يقف موقفا مغايرا من بعض الروايات املخالفة، فيبدي شكه يف  ً
نسبتها إىل اخلليل، ومن أمثلة ذلك فيما يروي عن اخلليل ما أشار إليه من أن 

 قد ورد يف ))التخلية عن الشيء((؛ وهي يف األصل )ترك(معىن من معاين مادة 
ًيقال تركت احلبل شديدا.. ((: ىل اخلليل كما يليالكتاب املنسوب إ ويرى . ))ُ

وما أحسب هذا من كالم ((: ابن فارس أن هذا املعىن ليس للخليل بقوله
))اخلليل

)٢٠(.  
ٌّوهناك نص يف املقاييس يثري الريبة حول وضع اخلليل لكتاب العني ففي 

ا ) شجذ(مادة  ما نسخيت من وأ((:  مث قال))كلمة واحدة((ذكر ابن فارس أ
ٌكتاب العني للخليل، ففيها أن ش ج ذ مهمل، وال أدري أهي سقط يف 

))السماع أم خفيت الكلمة على مؤلف الكتاب، والكلمة صحيحة
)٢١(.  

يفتح الباب أمام املتشككني ) اخلليل(ومل يقل ) مؤلف الكتاب(وقوله 
ة فكان لتالمذة الذين ذهبوا إىل أن اخلطة واملنهج كانا للخليل، وأما حشو املاد

ويعجب . بالذكر) الليث بن املظفر(ّوقد خص بعض الدارسني اسم . اخلليل
ًالباحث من موقف ابن فارس هذا، فهو يقر سلفا بنسبة العني للخليل، وقد  ّ
. ورد هذا يف مقدمته للمقاييس، مث يف أثناء الكتاب يتشكك يف هذه النسبة

ا لورود مواد لغوية أو تفسريات ًتفسري/ ولعل يف موقف ابن فارس هذا إجابة أو
ذه  عديدة خمالفة آلراء ابن فارس يف اللغة، ولذلك جلأ إىل التشكيك 

أو ما إىل ذلك من ) الكتاب الذي للخليل(ًاآلراء فنسبها مرة إىل / األقوال
، فإن ))ًإن كان صحيحا(( أو))إن صحت(( أو ))ّإن صح((: أو قد يقول. عبارات



  
١٠٩٥  ّحممود عبد اهللا جفال. د – منهج أمحد بن فارس يف النقد اللغوي

. ًوأما إن خالفت رأيه أبدى تشككا فيها. ََِرأيه قبلها/ كانت ال ختالف موقفه
على أن ابن فارس مل يكن يتشكك بكل ما روي عن اخلليل مما ذكر أنه ورد 

))يف الكتاب الذي للخليل((
)٢٣(.  

 ويتشكك ابن فارس يف عدد كبري من املواد اليت نقلت عن –ب 
اس منها، ففي مادة ًاخلليل، وكان يرى أن الكثري منها ليست أصوال وال يق

ّليست أصال يعول عليه وال ينقاس منه((وهي عنده ) ّدظ( ، ينقل عن الرواة ))ً
ّعن اخلليل أن الدظ الشل؛ يقال دظظناهم إذا شللناهم(( ّ وملا كان ابن فارس . ))ّ

ًال يرى املادة أصال مقيسا فقد أعقب قول اخلليل بتعليقه التايل وليس ذا ((: ً
فض ما نقل عن اخلليل، والشك فيما روي عنه من وهذا يعين ر. ))بشيء
) أي العني(ُومن مظاهر الشك فيما نقل عن اخلليل وذكر يف كتابه . )٢٤(معىن

إذا أمعنت الكالب يف ((، وهو أصل صحيح، من أنه )غرب(ما ورد يف مادة 
. ))وفيه نظر((: ويعقب ابن فارس على هذا بقوله. ))ّغربت: طلب الصيد قيل

وقد يصل األمر إىل حد أنه مل . ّلعبارة تدل على تشكك ابن فارسولعل هذه ا
  .)٢٥(ينكر هذه الرواية

وال . ))زعم اخلليل((: وقريب من هذا ما أورده ابن فارس وقدم له بقوله
ا تعين ما خص به  ّندري إن كان هذا يعين رفض الرواية أو إنكارها، أو أ

ّسر أو وضحاخلليل ومل يرد عند غريه؛ فقد تكون مبعىن ف ورمبا ال حتمل كلمة . ّ
والذي حيملنا على هذا التفسري عدم تصويب ابن . ً تشكيكا يف الرواية))زعم((

ورد لفظ ) عدل(ففي مادة . فارس لكثري من الروايات اليت نقلت عن اخلليل
ْعدولية( َ ْيقال لضرب من السفن عدولية((: يف النص التايل) َ َ على أن اخلليل .. َ

ا من َعدوىل: سوبة إىل موضع يقال لهزعم أ ْ َ َ((.  



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٩٦  )٤(جلزء ا) ٧٨( ا

أو / ويالحظ وقوع اإلبدال أو القلب يف بعض حروف أكثر املواد
وقد انتهج ابن فارس . ُاأللفاظ اليت تشكك فيها ابن فارس ونسبت إىل اخلليل

ليس له ((ًعدة طرق يف التعامل مع تلك األمثلة، فنراه تارة يقول يف مادة 
  .))ال ينقاس منه(( وثالثة يقرر ))ليست بشيء(( :ً، وتارة أخرى يقول))أصل

ولعل بعض هذه األمثلة ما يقع يف الفروق بني اللهجات العربية، أو رمبا 
يقع حتت ما يسميه القدماء بالتصحيف أو التحريف؛ وقد يكون التصحيف 
ًعادة من نقل النساخ، وأما التحريف فكثريا ما يقع من اخلطأ يف السماع، واهللا  ّ ً

  .أعلم
اليت يرجح ابن فارس أن ) سدع(ومن بني األمثلة على اإلبدال مادة 

ّويشري ابن فارس إىل أن ما ذكره اخلليل عن ). صدع(ًفيها إبداال، إذ األصل 
))ال أصل له((هذه املادة 

)٢٧(.  
اهلنة يف : ُّالرتفة((: ُما نسب إىل اخلليل) ترف(ومن أمثلة القلب يف مادة 

 ال ))كتاب اخلليل(( فارس الذي ينسب هذه املادة إىل ولكن ابن. الشفة العليا
ًاخلليل نفسه، يرى اللفظة غلطا منسوبا للخليل ّويصوب هذا الغلط ببيان . ً

وهذا يدلنا على ما وقع فيها من قلب مكاين . ّالتفرة: وجه الصواب فيها وهو
  .)٢٨(بني الراء والفاء

ه يرى أن اخلليل ورمبا يشك ابن فارس فيما يروى عن اخلليل، بل إن
ويرى ابن ). عضم(، كما ورد يف مادة ))أن يصحح مثل هذا((أعلى رتبة من 

ُ، وأن ما ذكر ))غلط من الرواة عنه((ّفارس أن ورود كلمات مروية عن اخلليل  ّ
ًغري أنه يذكر هذه الروايات تعريفا هلا ال . ))ال أصل له((، وهو ))كله كالم((

ًإقرارا مبا ورد فيها
)٢٩(.  



  
١٠٩٧  ّحممود عبد اهللا جفال. د – منهج أمحد بن فارس يف النقد اللغوي

ًأو شرح للفظة عربية رادا يف / ًتهد ابن فارس أحيانا يف تقدمي تفسريوجي
ًما يقدمه تفسريا روي عن اخلليل، ومناقشا  ففي مادة . ))التفسري اخلليلي((ً

ا ) عجم( ذهب اخلليل إىل أن حروف املعجم هي احلروف املقطعة؛ أل
ّتنقيطه حىت يستبني عجمته ويتض: وكتاب معجم، وتعجيمه. أعجمية . ))حُ

ا ((: ويؤول ابن فارس قول اخلليل مبا يلي وأظن أن اخلليل أراد باألعجمية أ
ا ال تدل  مادامت مقطعة غري مؤلفة تأليف الكالم املفهوم، فهي أعجمية أل

كان هذا أراد فله وجه، وإال فما ((ويرى ابن فارس أن اخلليل إن . ))على شيء
: فيقول ابن فارس وجهة نظره مث يقدم. ))أدري أي شيء أراد باألعجمية؟

والذي عندنا يف ذلك أنه أريد حبروف املعجم حروف اخلط املعجم، وهو اخلط ((
ّفأما أنه إعجام اخلط باألشكال فهو عندنا يدخل يف باب العض على . العريب

ًالشيء ألنه فيه، فسمي إعجاما ألنه تأثري فيه يدل على املعىن
)٣٠(.  

تتح مواده أن يذكر إن كانت املادة إن من منهج ابن فارس حني يف
ذات األصول / ولكنه يف عدد كبري من املواد الصحيحة. صحيحة أو غري ذلك

ا املتنوعة/ الصحيحة يذكر مقاييسها مث يعرض بعد ذلك إىل ما . أي اشتقاقا
ّوالشاذ عند ابن فارس كثري، وهو يروي هذا . ّشذ عن األصول الصحيحة
 على – ومنهم اخلليل، ويالحظ أن ما شذ يعين به الشاذ عن العلماء السابقني

ألفاظ مع األصل الصحيح، ولكن املعىن /  اتفاق حروف لفظة–الغالب 
ًوروى ابن فارس عددا من مثل هذه األلفاظ عن . خمتلف عن معىن األصل

وهي أصل صحيح يدل على إمهال وإرخاء، مث ) مهى(اخلليل كقوله يف مادة 
ٌعيب وأود : أن املهاء ممدود((:  املعىن عن اخلليلينقل لفظة شاذة عن هذا ٌ



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١٠٩٨  )٤(جلزء ا) ٧٨( ا

وحيتمل أن يكون من الباب ((: غري أنه يستدرك فيقول. ))يكون يف القدح
))ًأيضا؛ فإن ذلك يقرب من اإلرخاء وحنوه

)٣١(.  
أو مواد مل ترد يف كتاب / ًويستدرك ابن فارس على اخلليل فيذكر ألفاظا

ا معروفة ومستعملة ، )عكش( وقد صرح ابن فارس يف مادة .اخلليل رغم أ
وهي من املواد املهملة يف كتاب اخلليل بأنه قد يشذ عن العامل الباب من 

))األبواب، والكالم أكثر من ذلك
مل يذكر اخلليل منه (() عيق(ويف مادة . )٣٢(
))ساحل البحر: ًشيئا، وهو صحيح، يقولون العيقة

)٣٣(.  
كما ورد . اجلمهرة البن دريد بالعنيويقرن ابن فارس يف بعض استدراكاته 

كلمة ليست يف الكتابني، وإن صحت فهي تدل على ((؛ إذ يقول )ثب(يف مادة 
  .)٣٤(ويالحظ أن ابن فارس ينعت العني واجلمهرة بالكتابني. ))تناهي الشيء

IV -موقف ابن فارس من ابن دريد :  
لرتتيب سبقت اإلشارة إىل أن ابن فارس قد اقتفى أثر ابن دريد يف ا

، -  حسب أوائل الكلمات –املعجمي املعتمد على الرتتيب األلفبائي للحروف 
 كما يف –والرتتيب البنائي وإن اختلفا يف عدد األبنية اليت جعلها ابن دريد ستة 

ً، وجعلها ابن فارس ثالثة وفقا لنظرته اللغوية لأللفاظ العربية - مدرسة العني 
  .التقليبات اخلليلي الذي اقتفاه ابن دريدوأصوهلا، وقد طرح ابن فارس نظام 

وال خيفى على مطالعي مقاييس ابن دريد أن يرى أثر ابن دريد الذي يأيت 
  :ويتجلى موقف ابن فارس من ابن دريد ومجهرته فيما يلي. ًثانيا بعد اخلليل

 كثرة االقتباس والنقل، غري أنه يالحظ أن ابن فارس ميحص ما –أ 
يده ويقره إذا انسجم ما يذكره ابن دريد مع مقاييسه، ينقل عن ابن دريد فيؤ

  .ولكنه يرفض وينكر ما ال ينسجم مع مقاييسه



  
١٠٩٩  ّحممود عبد اهللا جفال. د – منهج أمحد بن فارس يف النقد اللغوي

ّ تأصيل ابن دريد للمواد، ويوافق ابن فارس على ما أصله ابن –ب 
ّأصل فيه ابن : اليت يقول فيها) ردح(كما يف مادة . دريد من أصول اعتمدها

))ضه على بعضأصله تراكم الشيء بع: ًدريد أصال، قال
)٣٥(.  

ًويعتمد ابن فارس كثريا على املعاين :  إقرار معان ذكرها ابن دريد–ج 
  :وله فيها موقفان. اليت ينقلها عن ابن دريد

يدل ((: وهو) جسم(ذكرها دون تعليق أو تعقيب حنو قوله يف مادة   ) أ
  .))على جتمع الشيء، فاجلسم كل شخص مدرك، كذا قال ابن دريد

الثاين ففيه جيعل قول ابن دريد أصح من أقوال غريه إذا وأما املوقف ) ب
يرجح ابن ) جرم(اختلف اللغويون يف ذكر معاين مادة من املواد، ففي مادة 

: وأما قوهلم لصاحب الصوت((: فارس قول ابن دريد على أقوال غريه، فيقول
يد مث يضيف قول ابن در. ِْالصوت يقال له اجلرم: ِْإنه حلسن اجلرم، فقال قوم

ُحسن : إن معناه: من ذلك قول أيب بكر بن دريدوأصح ((: ًمرجحا له؛ فيقول َ َ
))خروج الصوت من اجلرم

)٣٦(.  
  :نقلها عن ابن دريدي من ألفاظ اللغات واللهجات التي فارس ابنموقف 

ً مجهرة ابن دريد مصدرا من مصادر ألفاظ اللغات، فارس ابنجعل 
أو /  ينقل هذه املوادفارس ابنومل يكن . واللهجات العربية، واأللفاظ املولدة

وله يف تناول هذه األلفاظ . األلفاظ يف كثري من األحيان دون متحيص وتدقيق
  :عدة طرائق، منها

يذكر حكاية ) فدى(يكتفي مبجرد ذكرها دون تعليق، حنو مادة . ١
ِالفداء ممدود؛ هو مسطح التمر بلغة عبد القيس((عن ابن دريد أن  َ َ((

)٣٧(.  



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١١٠٠  )٤(جلزء ا) ٧٨( ا

األلفاظ من اللغات اليمانية، رغم أنه منكر / ذا يفعل يف بعض املوادوك
. لكون هذه األلفاظ تنسجم مع مقاييسه، ومن مث مع ألفاظ العربية الشمالية

ْالقشبة((): قشب(فها هو ذا يروي عن ابن دريد يف مادة  اخلسيس من : ِ
))الناس؛ لغة ميانية

)٣٨(.  
اليمانية باالستشهاد ببعض  موقفه من اللغات فارس ابنوقد ينقض 

َعنك(ففي مادة . ّأقوال ابن دريد حول هذه األلفاظ فيؤيده ويقره عليها ََ (
ُعنكت الباب وأعنكته، أي أغلقته، لغة ميانية((: يروي عن ابن دريد قوله ْ(( .

، وحلظ ابن فارس أن هذا املعىن فارس ابنوهلذه املادة أصالن كما استنبط 
ُوهذا يصحح ما ((: ً فيقول معقبا على قول ابن دريدينسجم مع األصل الثاين ِّ

))ذكرناه من قياس األصل الثاين
)٣٩(.  

ً نسبة ألفاظ معينة إىل العربية، مستندا يف حكمه فارس ابنوينفي . ٢
وهو : فارس ابناليت يقول فيها ) هرو(هذا على ما ذكره ابن دريد، حنو مادة 

، مث ينقل عن ابن دريد ))تباينةمل يوضع على قياس وأصول، وكلمة م((باب 
ُاهلرو ال أصل له يف العربية إال أن ابن مالك جاء حبرف أنكره أهل ((: قوله َْ

))ّهروت اللحم، أنضجته، وإمنا هو هرأته: اللغة، قال
)٤٠(.  

ا مولدة، ولكن . ٣  يرى فارس ابنويسمي ابن دريد بعض األلفاظ بأ
 دريد هلا، كما يف مادة بعضها ذات أصول صحيحة، والينكر نعت ابن

هو ما يقع على اإلنسان ) الكابوس(وفيه أن . الذي هو أصل صحيح) كبس(
))ًأحسبه مولدا((: ًويراه ابن دريد مولدا يف قوله. بالليل

)٤١(.  



  
١١٠١  ّحممود عبد اهللا جفال. د – منهج أمحد بن فارس يف النقد اللغوي

ّ ألفاظا معربة عن الفارسية كما يقول ابن دريد؛ فارس ابنوينقل . ٤ ً
هو ... ينفق السراويل((قوهلم  عن ابن دريد أن فارس ابنيورد ) نفق(ففي مادة 

))ّفارسي معرب
)٤٢(.  

  : من اتفاق أقوال الخليل وابن دريد واختالفهافارس ابنموقف 
والبن فارس يف هاتني . قد تتفق أقوال اخلليل وابن دريد، أو قد ختتلف

  :احلالتني عدة مواقف، منها
كالم موافقة ما جاء عن العاملني، ويالحظ يف هذه احلالة أن يتفق ال. ١

 فارس ابناملنسوب إىل اخلليل وابن دريد مع األصول واملقاييس اليت استنبطها 
ّتعرف الشيء مبس لطيف((وهو ) ّجس(ففي مادة . للمادة  فارس ابن، يروي ))ّ

ّأن احلواس اليت هي مشاعر اإلنسان رمبا مسيت جواس((عن اخلليل  مث نقل عن . ))ُ
ّ أن هذا يصحح ما فارس ابنويرى . ))ّوقد يكون اجلس بالعني((: ابن دريد قوله
  :مث أورد شطر بيت ذكره ابن دريد يف هذا املعىن. ))قاله اخلليل

ّفاعصوصبوا مث جسوه بأعينهم
)٤٣( 

السكوت عن التعليق إذا اختلف التفسريان، ويف هذه احلالة : ومنها. ٢
ن فقد ذكر أ. يذكر ابن فارس تفسري كل منهما دون ترجيح واحد على اآلخر

جنـزت الشيء أجنـزه ((: ّكلمة واحدة، مث قدم قول ابن دريد) جنـز(يف مادة 
ولكن اخلليل يرى أن اشتقاق لفظ . ))ًجنـزا، إذا سرتته، ومنه اشتقاق اجلنازة

فأما اخلليل فمذهبه غري هذا؛ ((: اجلنازة غري هذا؛ إذ يذكره ابن فارس كما يلي
ًى القوم واغتموا به هو أيضا اجلنازة امليت، والشيء الذي ثقل عل: قال

))جنازة
)٤٤(.  



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١١٠٢  )٤(جلزء ا) ٧٨( ا

َومنها رفض تفسريي اخلليل وابن دريد إذا اتفقا يف معىن، ولكن قد . ٣
فقد أورد ابن فارس يف تقدمي ) تلم(حنو مادة . يزيد أحدمها معىن على اآلخر

والغريب أنه قدم تفسري ابن دريد . هذه املادة تشككه يف صحة بعض معانيها
 إنه التالميذ، ))ّالتالم يف قول ابن دريد((: ع تفسري اخلليل وهو أنرغم اتفاقه م

  :وأنشد
 كاحلماليج بأيدي التالم

ََّالتـلم : ويف الكتاب املنسوب إىل اخلليل((: مث أورد تفسري اخلليل فقال
ًمشق الكراب بلغة أهل اليمن، وذكر يف التالم حنوا مما ذكره ابن دريد

ِ ُّ َ َ((.  
ا ويظهر أن ابن فار ليس بأصل، ((س تشكك يف هذه املادة فرأى أ

ّ؛ ولذلك فقد عقب على هذه املادة مبا ال ))وليس فيه كالم صحيح وال فصيح
ولعل سبب رفض ابن . ))ّوما يف ذلك شيء يعول عليه((: ينايف ما قدمه، فقال

فارس هلذه املادة يعود إىل أحد أمرين أو كليهما؛ فأما أحدمها فهو ما ذكره من 
وأما الثاين فقد يكون بسبب نسبة لفظ . ))أن التلميذ ليس من كالم العرب((
  .)٤٥(الذي ذكره اخلليل، إىل لغة اليمن) التلم(

ّويرى الباحث يف هذه املادة أنه كان على ابن فارس أن يقدم كالم 
ًاخلليل على ما ذكره ابن دريد؛ ألن اخلليل أقدم زمنا من ابن دريد، وألنه زاد 

  .معىن عليه
 ترجيح قول ابن دريد على رأي اخلليل إذا اختلفا، ومن –ومنها . ٤

أصل واحد إليه ترجع ((: وهي) أخر(أمثلة ذلك ما ذكره ابن فارس يف مادة 
هذا قياس أخذناه عن ((ويعرتف ابن فارس أن . ))فروعه وهو خالف التقدم

ُواألخر نقيض القدم. ِاآلخر نقيض املتقدم: اخلليل، فإنه قال ُ ُ ولكن ابن فارس . ))ُ



  
١١٠٣  ّحممود عبد اهللا جفال. د – منهج أمحد بن فارس يف النقد اللغوي

تفسري ابن دريد على قول اخلليل؛ / يف إيراده لبعض فروع هذه املادة يقدم رأي
ٍاآلخر تال لألول((: فروى عن ابن دريد قوله ، ويعقب ابن فارس على قول ابن ))ِ

ِوهو قريب مما مضى ذكره، إال أن قولنا قال آخر الرجلني، وقال ((: ًدريد قائال

))ّدريد أشد مالءمة وأحسن مطابقةِاآلخر، هو لقول ابن 
)٤٦(.  

  :نقد ابن فارس لما جاء عن ابن دريد
ً ذكر سابقا أن ابن فارس مل يكتف باقتباس أقوال ابن دريد وآرائه، –أ 

بل أخضع ما نقل عنه للقبول أو للنقد والتمحيص، ومل يتحرج ابن فارس من 
اوز ابن فارس جمرد ورمبا يتج. إبداء الشك يف الكثري مما نقله عن ابن دريد

ففي . الشك إىل نقد املادة أو نقد اللفظة، إىل نقد منهج ابن دريد يف ذكرها
؛ وهذا ما استنبطه ))َالكرب، واحلرص على األكل: أصالن((، وهي )جعم(مادة 

فإنه : ابن فارس من أقوال اخلليل، غري أنه أورد قول ابن دريد وقدم له بقوله
جعم : ً، وأراه قد أماله كما ذكره حفظا، فقالًذكر ما أرجو أن يكون صحيحا

ًجيعم جعما؛ إذا مل يشته الطعام؛ قال َ م رمبا مسوا : َْ وأحسبه من األضداد؛ أل
ًالرجل النهم جعما ِ هذا قول ((: ًويعقب ابن فارس على قول ابن دريد قائال. ))َ

ُجعمت البعري م: فأما قوله. أيب بكر، واللغات ال جتيء بأحسب وأظن ْ َ ثل َ
كعمته، فلعله قياس يف باب اإلبدال استحسنه فجعله لغة، واهللا أعلم 

))بصحته
)٤٧(.  

إحدامها حماكاة ابن فارس : ولنا على تعقيب ابن فارس ملحوظتان
واللغات ال جتيء ((: ّملناهج الفقهاء، وهو يقرر قاعدة منهجية لغوية يف قوله

. ال للحسبان والظن، إذ ليس يف تقرير القواعد الفقهية جم))بأحسب وأظن
، ))واهللا أعلم بصحته((: ما ختم به ابن فارس معاجلته للمادة بقوله: والثانية



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١١٠٤  )٤(جلزء ا) ٧٨( ا

ًوهذه عبارة تتكرر كثريا يف املعجم وخاصة يف املواد األلفاظ اليت قد يتشكك / ً
ولعل هذا أن يكون من تأثري علماء الشريعة . أو بصحتها ابن فارس/ فيها

))واهللا أعلم((: ونه بقوهلمالذين خيتمون كل أمر يعاجل
)٤٨(.  

  : نقد اللغات اليمانية–ب 
على الرغم من أن ابن فارس جعل ابن دريد من مصادره الرئيسة يف 
. ُاللغات واللهجات، إال أنه كان يرفض الكثري مما ينسب إىل اللغات اليمانية
هلا، ًواحلق أن ابن دريد كان متهما لدى علماء العربية بوضعه لأللفاظ وافتعا

  .اللغة اليمانية/ ونسبة أكثرها إىل اللغات
يذهب بعض الدارسني احملدثني إىل أن معجم اجلمهرة البن دريد كان 
ًمصدرا مهما من مصادر اللهجات العربية، خاصة اليمنية واألزدية منها، يقول  ً ً

ًركز عنايته باللغة اليمانية خاصة فذكرها يف ((: حسني نصار عن ابن دريد
ا لغته األصلية، وأنه كان متعصبا . ً موضعا٢٢٠قريب من  ًولعل سبب ذلك أ

وكانت الكلمات اليمنية من أهم ما دار حول اجلمهرة من . ألهله من اليمن
))شك ونقد، لعدم اتساقها مع املعروف من لغة الشمال

)٤٩(.  
األلفاظ ورفضها مث / ومل يكن ابن فارس الوحيد الذي أنكر هذه املواد

ا ت (م إىل ابن دريد بافـتعاهلا؛ بل لقد اتـهمه معاصره نفطويه وجه اال
 بالكذب ووضع األلفاظ، وتبعه يف ذلك األزهري صاحب )هـ٣٢٣

م فيها ابن فارس ابن دريد بصنعها . )٥٠(التهذيب ومن األمثلة الكثرية اليت ا
أصل واحد، وهو وعاء من ((وهي عند ابن فارس ) ثنب(ما ذكره يف مادة 

ٌكيس تتخذ فيه املرأة املرآة : املثبنة((وروى عن ابن دريد قوله . ))األوعية
ا ًوقال ابن دريد قياسا ((: وقدم ابن فارس لقول ابن دريد بالتعليق التايل. ))وأدا



  
١١٠٥  ّحممود عبد اهللا جفال. د – منهج أمحد بن فارس يف النقد اللغوي

ا لغة ) أي ابن دريد(وزعم ((: مث ختم املادة بقوله. ))ًما أحسبه إال مصنوعا أ
 على رواية ابن دريد، فهو حكم وكأين بابن فارس قد قدم احلكم. ))ميانية
  .)٥١(مسبق

ًويالحظ الباحث املتفحص للمقاييس أن ابن فارس قد بالغ أحيانا يف 
ام والنقد القاسي إىل ابن دريد فيما يتعلق باملواد األلفاظ / توجيه أصابع اال

ًال يصلح أن يكون كالما إال ((: يقول ابن فارس) جفز(ففي مادة . اليمانية
َبه ابن دريد من أن اجلفز السرعة، وما أدري ما أقولكالذي يأيت  َْ((

)٥٢(.  
اجلفز السرعة يف ((:  فهو– كما ورد يف اجلمهرة –وأما نص ابن دريد 

))املشي لغة ميانية ال أدري ما صحتها
)٥٣(.  

م به ابن دريد حيتاج إىل مراجعة وحتقيق؛ فإن ما  ويرى الباحث أن ما ا
امه، فإذا كان ابن فارس قد تشكك ذكره ابن دريد يرد دعوى ابن  فارس وا

ومن أوضح . بصحة هذه املادة، فإن كالم ابن دريد ال خيرج عن هذا املعىن
ام إىل ابن دريد ما أورده ابن  األمثلة على عدم دقة ابن فارس يف توجيه اال

ثحجه : فقد ذكر عن ابن دريد أن معىن قوهلم) ثحج(فارس يف معاجلته مادة 
ا هي برجله إذا ا لمهرة بن حيدان(( ضربه  ْكلمة زعم أ َ ْ ويرى ابن فارس . ))ِ

. ))شاهده ما استطاع((يف تعقيبه على هذا التعبري ومعناه أن ابن دريد قد أبعد 
لغة ((ولكن مبقابلة ذلك مبا ورد يف اجلمهرة جيد الباحث أن ابن دريد قال 

))...مرغوب عنها ملهرة بن حيدان
)٥٤(.  

 الدارسني احملدثني أن يؤول موقف ابن فارس من لقد حاول بعض
اللغات اليمانية اليت رواها عن ابن دريد فذهبوا إىل أن ابن فارس كان ال يعتد 
ًباللغة اليمانية أصال من األصول اليت يقاس عليها يف كالم العرب، ويقصد ابن 



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١١٠٦  )٤(جلزء ا) ٧٨( ا

عربية ُفارس بكالم العرب العربية الشمالية العدنانية، إذ خيرج ابن فارس ال
  .)٥٥(اجلنوبية من مقاييسه العربية الصحيحة

واحلقيقة أن ابن فارس مل يكن يرفض كل ما ذكره ابن دريد ونسبه إىل 
أو ألفاظ ذات أصول ميانية ينقلها ابن فارس / اللغة اليمانية، بل هناك مواد

))دون تعليق
)٥٦(.  

فارس األلفاظ اليت جعل فيها ابن / وميكن للباحث املتبصر يف املواد
ا بالفعل ألفاظ ميانية، وليس البن دريد  ًشيخه ابن دريد مولدا هلا ومفتعال، أ ً
من ذنب سوى أنه ينقلها ويرويها ويذكرها يف معجمه، وهذا مما جيعل ابن 
مة  فارس، كمن سبقه من اللغويني، يتسرع يف احلكم على ابن دريد بتوجيه 

ًا مر آنفا  كم–وكان ابن فارس . االفتعال والتوليد هلا   . يتشكك يف صحتها–ّ
امه بألفاظ  ام ابن فارس يف املقاييس البن دريد، ومتثل ا ّويكثر ا

مه بالتوليد والتدليس وغريها ًمتعددة تؤدي غرضا واحدا؛ فقد ا ومن أمثلة . ً
مة توليد األلفاظ إىل ابن دريد كما يف مادة   غ ج(ّذلك أن وجه ابن فارس 

فال أصل هلا يف الكالم، والذي قاله ابن دريد يف ... ((: ، إذ يقول عنها)ب
َاجلغب إنه ذو الشغب، ويعقب ابن فارس على قول ابن دريد بقوله عن هذا  َّ ْ َ

))فجنس من اإلبدال يولده ابن دريد ويستعمله((: املعىن
)٥٨(.  

ًووجه ابن فارس أيضا عبارة ً تعليقا على مادة ))أعاجيب ابن دريد((: ّ
ا اليت قا) خزف( هذا ((ويرى أن اخلزف . ))ليس بشيء((ل ابن فارس عنها إ

ْاخلزف ((، وأما ابن دريد فقد ذكر أن ))معروف، ولسنا ندري أعريب هو أم ال؟
من أعاجيب ابن ((وهذا املعىن يراه ابن فارس . ))اخلطر باليد عن املشي

))دريد
)٥٩(.  



  
١١٠٧  ّحممود عبد اهللا جفال. د – منهج أمحد بن فارس يف النقد اللغوي

وقد وقف . هأو ألفاظ مل ترد عند غري/ وقد انفرد ابن دريد بذكر مواد
 كما يف مادة ))ًليست أصوال((منها ابن فارس موقف املتشكك فجعل بعضها 

حبص ((: ًليس أصال، ويزعمون أن فيه كلمة واحدة، ذكر ابن دريد(() حبص(
))ًالفرس؛ إذا عدا عدوا

)٦٠(.  
وهي ثالثة أصول ) حرب(وقد جيعل ابن فارس اللفظة شاذة، ففي مادة 

ُْشذ عنها احلربة ا العزارة السوداءذك((: ّ ))ر ابن دريد أ
)٦١(.  

وهي من . ))التدليس((ومن نعوت ابن فارس لبعض ما يذكره ابن دريد 
ًأو األلفاظ اليت ختالف قياسا جاء به ابن / التهم اليت وجهها ابن فارس إىل املواد

ا ليس فيها كالم أصيل رغم ما روي ) عزق(ففي مادة . فارس ُيرى ابن فارس أ
ا مستعملة يف الكالم يف أكثر من معىن، غري أن ابن فارس عن اخللي ل من أ

، مث أتبع ))وكل هذا يف الضعف قريب بعضه من بعض((: ًعلق عليها مجيعا بقوله
ام إىل ابن دريد إذ يقول وأعجب منه اللغة اليمانية ((: ذلك بتوجيه إصبع اال

إن العزيق : ، وقولهاليت يدلسها أبو بكر حممد بن احلسن الدريدي رمحه اهللا
  .)٦٢ (ًمطمئن من األرض، لغة ميانية، وال نقول ألئمتنا إال مجيال

ونعت ابن فارس بعض ما جاء به ابن دريد باهلفوات، وبأن ما يأيت به 
ليس بشيء إال كلمة ((): عدك(ًليس بشيء؛ كالذي ذكره تعليقا على مادة 

َملطرقةٌضرب من الصوف با: العدك: من هفوات ابن دريد، قال
ِ((

)٦٣(.  
ّومرة أخرى مبراجعة اجلمهرة نرى أن ابن فارس قد جتىن على ما ذكره 

  والعدك لغة ميانية زعموا((: ابن دريد، فقد ورد يف اجلمهرة النص التايل



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١١٠٨  )٤(جلزء ا) ٧٨( ا

))وهو ضرب الصوف باملطرقة
)٦٤(.  

وهذا يدلنا على أن ابن فارس، رغم تقواه، إال أنه كان حيرف ويصحف 
يما نقله عن ابن دريد، إذ ال وجه لتخطئة ما ذكره ابن دريد ًومل يكن دقيقا ف

 حذف نسبة الكلمة إىل اللغة اليمانية، – رمحه اهللا –ًخاصة أن ابن فارس 
))زعموا((كما حذف قول ابن دريد 

)٦٥(.  
ام ابن دريد يف عدد ) زعم(ويظهر أن ابن فارس قد استخدم كلمة  ال

ًأيضا ) زعم( ابن فارس قد استخدم من املواد اليت تشكك بصحتها، على أن
ْزعم ابن دريد أن الفذغ((: يقول) فدغ(يف مواد يراها صحيحة، ففي مادة  َ :

ْالشدخ، وذكر احلديث  ْإذا تـفدغ قريش رأسي((َّ َ ويعقب ابن فارس على هذا . ))ً
))وهذا صحيح((: احلديث بقوله

)٦٦(.  
: بن دريد بقولهأو األلفاظ اليت يذكرها ا/ ونعت ابن فارس بعض املواد
ليس منها إال طريفة من ((: يقول) فدش(طريفة ومجعها طرائف، ففي مادة 

ُفدشت الشيء إذا شدخته: طرائف ابن دريد ُ((
)٦٧(.  

  :تغليط ابن دريد

ًويغلط ابن فارس تفسريا أورده ابن دريد، فقد ذكر يف مادة  ): فصح(ّ
ًريب إفصاحا، أفصح الع: ويف كتاب ابن دريد. أصل يدل على خلوص شيء((

ًوفصح العجمي فصاحة؛ إذا تكلم بالعربية، وأراه غلطا، والقول هو األول ُ ً ُ((
)٦٨(.  

ًوينقض ابن فارس استنتاجا لغويا البن دريد، ففي مادة  : وهي) قفى(ً
فالن : يقال((: ، مث ينقل عن ابن دريد قوله))إتباع شيء لشيء: أصل صحيح((

ميت: ِْقفويت ويعقب ابن . ))فكأنه من األضداد:  قال.ِخرييت: وقفويت. أي 
وهذا الذي قاله فإن املعىن فيه إذا : فارس بنفي استنتاج ابن دريد إذ يقول



  
١١٠٩  ّحممود عبد اهللا جفال. د – منهج أمحد بن فارس يف النقد اللغوي

مه ًقفاه أي تبعه بطلب سيئة عنده، وإذا كان خريته قفاه أيضا؛ أي تبعه : ا َ ِ

  .)٦٩(وليس ذلك عندنا من طريقة األضداد. يرجو خريه

م ابن فارس ابن دريد برو َوا ، ومل ترو ))ليس فيها شيء يصح((اية ألفاظ ُ
ليس فيه شيء ((: اليت يصفها بقوله) قلط(إال عن طريق ابن دريد؛ حنو مادة 

ٌرجل قالط((: ، مث يذكر قول ابن دريد))يصح ))قصري: ٌ
)٧٠(.  

مه أيضا بأنه قد انفرد برواية ألفاظ أو أصول مل ترد عند شيوخه، / ًوا
ُّالدلك، ومعت : ْاملعت): أي ابن دريد(و بكر قال أب((: ،)معت(حنو مادة 

))دلكته، وهو عند اخلليل مهمل: األدمي
)٧١(.  

: ْالولذ(() ولذ(ًوأنكر ابن فارس ألفاظا غريبة ذكرها ابن دريد، حنو مادة 
وعزا ابن فارس هذه املادة إىل ما مساه . ))ٌسرعة يف املشي واحلركة، وولذ يلذ

)))غرائب ابن دريد(
)٧٢(.  

أو / لفاظ الغريبة هي األلفاظ غري املألوفة، وهي كذلك احلوشيةواأل
ا خطأ، بل هي . الوحشية ّورمبا ال تصل هذه األلفاظ إىل حد أن توصف بأ

ويظهر أن ابن دريد قد . معانيها/ غريبة إما لتأليف حروفها، أو لغرابة معناها
األصمعي عن تأثر بشيوخه يف حفظ هذه األلفاظ، ورمبا نقل الكثري منها عن 

ًواملعلوم أن األصمعي كان مشهورا . طريق ابن شقيق األصمعي عبد الرمحن
  .حبفظه للغرائب من األلفاظ واحلكايات

، ))حكاية((ًوأنكر ابن فارس أيضا مادة لغوية عزاها إىل ما يسميه 
واملعلوم أن ابن فارس ينكر أن تكون ). حكايات األصول(ويقصد بذلك 

اًحكايات األصوات أصوال ) لتغ(فنراه يقول يف مادة .  هلا مقاييس يعرتف 



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١١١٠  )٤(جلزء ا) ٧٨( ا

. ))أنتغ الرجل إذا ضحك ضحك املستهزئ((قال . ))ليس بشيء غري حكاية((
))رجل منتغ فعال لذلك((مث روى عن ابن دريد أن قوهلم 

)٧٣(.  

  الخالصة

. لقد كان أمحد بن فارس ذا بصر لغوي نافذ يف الدرس اللغوي العريب
 كان ينقله أو يرويه عن شيوخه من علماء العربية فحسب، بل ومل يكن يردد ما

وكان يؤيد ويقر ما ينسجم مع . كان خيضع الروايات مجيعها للدرس والنقد
  .مقاييسه ونظراته اللغوية، وينكر ويرفض ما خرج عنها

أو املعاين / واتبع ابن فارس مناهج متعددة يف التعامل مع املواد اللغوية
ويلخص أحد الدارسني احملدثني منهج ابن فارس يف . يوخهاليت تلقاها عن ش

املقارنة : إصدار احلكم بالضعف، وثانيها: أوهلا: النقد اللغوي يف ثالثة أمور
ردة، وثالثها املقارنة مع الرتجيح تصويب : وميكن إضافة أمر آخر وهو. )٧٤(ا

  .ًما كان يراه خطأ أو حمرفا

 وحيتج على ذلك بأمثلة ))قاييسنضج النقد يف امل((ويرى دارس آخر 
تاخت اإلصبع مثل ((: ، إذ يقول)توخ(منها ما أورده ابن فارس يف مادة 

تاخت : ًذكر يف كتاب اخلليل حرف أراه تصحيفا، قال((، ويضيف ))ثاخت
))اإلصبع يف الشيء الرخو، وإمنا هو بالثاء ثاخت

)٧٥(.  

الثاء ((: يرى أنيف املقاييس نرى أن ابن فارس ) ثوخ(ومبراجعة مادة 
ألن قوهلم ثاخت اإلصبع إمنا ((؛ وبني أن سبب ذلك ))ًوالواو واخلاء ليس أصال

))تاخت: هي مبدلة من ساخت، ورمبا قالوا بالتاء
)٧٦(.  



  
١١١١  ّحممود عبد اهللا جفال. د – منهج أمحد بن فارس يف النقد اللغوي

ًولقد اصطنع ابن فارس أيضا مناهج علماء الشريعة من فقهاء وحمدثني 
كان خيضع مواد ف. ومفسرين باإلضافة إىل مناهج اللغويني والرواة املدققني

ًمعجمه، أصوال ومقاييس، هلذه املناهج مجيعا ً.  

واصطنع ابن فارس كذلك العدل واملوضوعية يف نقده ملصادره، فكان 
 اليتحرج من – ومنهم اخلليل وابن دريد –ًرغم إعجابه الكبري بشيوخه مجيعا 

ُرد بعض ما أصلوه أو فسروه، ولعل أهم شرط لنقده هو خمالفة ما روي ع ّ ّ ّ نهما ّ
  .لألصول واملقاييس اليت استنبطها يف معجمه املقاييس

ُومن عناصر نقده ملا نقل إليه عن اخلليل وابن دريد أن أخضع الروايات 
ّوالتفسريات ملبدأ الشك الذي يصل به إىل اليقني؛ فكان يرجح، أو يصوب، 

  .أو ينكر، أو يستدرك ما فات هذه املصادر من أصول وفروع

ّ أن ابن فارس كان جيل اخلليل –مما ورد يف البحث  –ًويبدو واضحا 
ّويقدمه يف التأصيل على سائر اللغويني ومنهم ابن دريد، ولكن ابن فارس أكثر 

  .ًمن ختطئة ابن دريد خاصة يف رواياته أللفاظ اللغة اليمانية

ّويؤخذ على ابن فارس أحيانا حتريفه وتصرفه للنصوص اليت يرويها عن  ً
ّ كما يؤخذ عليه تسرعه يف إصدار احلكم على ما نقل عن ًابن دريد خاصة،

  .ابن دريد

  

  

 *  *  *



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١١١٢  )٤(جلزء ا) ٧٨( ا

  الحواشي والمصادر والمراجع

  .٥- ٣/ ١ أمحد بن فارس، مقاييس اللغة، - ١
  .٣٥٢/ ١ جالل الدين السيوطي، بغية الوعاة، - ٢
  .٣/ ١ املقاييس، - ٣

أمحد عبد الغفور عطار، : وانظر.  وما بعدها٧٧/ ١ السيوطي، املزهر يف علوم اللغة، - ٤
  . وما بعدها٦١مقدمة الصحاح، ص 

 الثالثي - ٢املضاعف واملطابق، /  الثنائي- ١:  ترتيب األبنية يف مدرسة العني- ٥
ويالحظ أن .  اخلماسي- ٦ الرباعي، - ٥ اللفيف، - ٤ الثالثي املعتل، - ٣الصحيح، 

ًحظ أيضا أن العني ويال. الثالثي ثالثة أنواع يف حني أنه نوع واحد عند ابن فارس
ًجعل الرباعي بابا مستقال، واخلماسي بابا آخر مستقال، بينما جعل ابن فارس كال  ً ًً ً

مازاد على الثالثي، وهو الذي طبق عليه نظريته : ًمن الرباعي واخلماسي واحدا أمساه
  .يف النحت

  .٤٤٥/ ٢ املعجم العريب، - ٦

  .١٢٥ّ رضوان، العالمة ابن فارس، ص - ٧

  .١٢٥رضوان، ابن فارس، ص : ، وانظر٤٣٩ -٤٣٦/ ٢ املعجم العريب، ّ نصار،- ٨

  .٤٤٠ – ٤٣٩/ ١ املقاييس، - ٩

  .٧٠/ ١ املصدر نفسه، -١٠

  .٤– ٣/ ٤ املصدر نفسه، -١١

  .٧١/ ١، سطن، ١٦١/ ٢خدع، : ، وانظر املواد٢٠٨/ ٤ املصدر نفسه، -١٢

ا ما يتشكك يف صحة ًوالواقع أن ابن فارس كثري. ٢٢٢ - ٢٢١/ ٢ املصدر نفسه، -١٣
مادة أيس : وانظر. ألفاظ مروية عن اخلليل، مث يقرها ويذكرها لذكر اخلليل إياها/ مواد



  
١١١٣  ّحممود عبد اهللا جفال. د – منهج أمحد بن فارس يف النقد اللغوي

ًليست أصال يقاس عليه، ومل يأت فيه إال كلمتان ما أحسبهما ((وهي عند ابن فارس 
  .١٦٤/ ١املقاييس . ))لذكر اخلليل إيامها((ويعرتف أنه يذكرمها . ))من كالم العرب

  .٢٧٦/ ١ملصدر نفسه،  ا-١٤

  .٢٤٦/ ١ املصدر نفسه، -١٥

  .١٥٣ - ١٥٢/ ٦ املصدر نفسه، -١٦

  .٣١٨/ ١ املصدر نفسه، -١٧

، ٢٨٧/ ٣، صعد ٤٣٧/ ١جذر :  انظر على سبيل املثال ال احلصر املواد التالية-١٨
  .١٣٩/ ٥، كنو ٤٦٤/ ٣َّ، ظب ٤١٤/ ٣طفو 

  .١٢ - ٩/ ٤ املقاييس، -١٩

  .٣٤٦/ ١ املصدر نفسه، -٢٠

  .٢٤٦/ ٣ املصدر نفسه، -٢١

  .١٧٤/ ٤، وعهم ١٦٦/ ٤عهب :  انظر املواد-٢٢

  .٣٥٧/ ١، توخ ٣٦٤/ ١، ترك ٢٤٦/ ١بزر :  املصدر نفسه، انظر املواد-٢٣

  .٥٠٨/ ٢، وانظر مادة ردخ ٢٥٧/ ٢ املصدر نفسه، -٢٤

  .٤٢٢ – ٤٢٠/ ٤ املصدر نفسه، -٢٥

، ومادة كدى، ٢٦٣ - ٢٦١/ ٤، مادة عرس: ، وانظر٢٤٧/ ٤ املصدر نفسه، -٢٦
١٦٧/ ٥.  

زمخ وأصلها : ، وانظر على سبيل املثال ال احلصر املواد١٤٨/ ٣ املصدر نفسه، -٢٧
  .٥٢/ ٤، وعظ ولعلها يف األصل عض، ٢٣/ ٣مشخ 

ً، ومما يراه ابن فارس غلطا على اخلليل ووقع فيه إبدال مادة ٣٤٥/ ١املصدر نفسه،  -٢٨
ُالعسوم(( اخلليل أن ؛ فقد روي عن)٣١٥/ ٤(عسم  َكسر اخلبز: ُ

، ويرجح ابن فارس ))ِ
  .٣٢١/ ٤عشم، : ، وانظر مادة))هذا يف باب الشني أصح((أن 



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١١١٤  )٤(جلزء ا) ٧٨( ا

يسمى الشراب ((: وانظر مادة علق، قال اخلليل. ٣٤٧ -٣٤٦/ ٤املصدر نفسه،  -٢٩
ومثل هذا ((: لكن ابن فارس يتشكك يف صحة هذا القول، فيعقب عليه بقوله. ))ًعليقا
  .٣٠٧ – ٣٠٦/ ٤وانظر مادة عزق، . ١٢٨/ ٤؛ ))ا لعل اخلليل ال يذكرهمم

فقد ورد يف كتاب اخلليل أنه : دمع: وانظر مادة. ٢٤١ - ٢٤٠/ ٤ املصدر نفسه، -٣٠
األصح من هذا ((ّ، ولكن ابن فارس يذهب إىل أن ))ًتسيل دما: ّيقال شجة دامعة((

ا خيرج ًأن اليت تسيل دما هي الدامية، فأما الدامعة ف ا اليت كأ أمرها دون ذلك أل
  .٣٨/ ٤ّعز، : وانظر مادة. ٣٠١/ ٢، ))ٌمنها ماء أمحر رقيق

إن ) ١٠٧/ ٦(وزن : ، وانظر قول اخلليل يف مادة٢٨٠/ ٥ املصدر نفسه، -٣١
ًاحلنظل املعجون كان يـتخذ طعاما: الوزين(( ا . ))ُّ من الشاذ ((ّوقد صرح ابن فارس أ

  .))الذي نقل عن اخلليل

  .١٠٨/ ٤ املصدر نفسه، -٣٢

  .٢٥٢/ ٤عدب، : ، وانظر مادة١٩٨/ ٤ املصدر نفسه، -٣٣

  .٣٨٠ - ٣٧٩/ ١، وثغم، ٣٧٧/ ١ثعم، : ، وانظر املواد٣٧٠/ ١املصدر نفسه،  -٣٤

القطع مث ((فأصل الباب ) ٦٣/ ٣(ّسب : ، وانظر املواد٥٠٨/ ٢ املصدر نفسه، -٣٥
الذي قاله ابن دريد صحيح، وأكثر الباب ((ن ويرى ابن فارس أ. ))اشتق منه الشتم

  .٢٥٣/ ٤، وعجس، ٤٧٣ - ٤٧٢/ ٣ظهر، : ومادة. ))موضوع عليه

  .٤٤٦ - ٤٤٥/ ١ املصدر نفسه، -٣٦

  .٤٨٤/ ٤ املقاييس، -٣٧

  .٤٣٥/ ٢، ركع، ٤٠١/ ٢، وانظر املواد، رضف، ٩٠/ ٥املصدر نفسه،  -٣٨

  .٢٣٥/ ٤عجس، : ، وانظر مادة١٦٥/ ٤ املصدر نفسه، -٣٩

  .٤٨/ ٦ املصدر نفسه، -٤٠

  .٣٠٥/ ١ّ، وانظر املزهر، باب املولد، ١٥٤/ ٥، املقاييس، ٢٨٧/ ١ اجلمهرة، -٤١



  
١١١٥  ّحممود عبد اهللا جفال. د – منهج أمحد بن فارس يف النقد اللغوي

  .١٥٥/ ٣، وانظر اجلمهرة، ٤٥٥/ ٥ املقاييس، -٤٢

  .٤١٤/ ١ املصدر نفسه، -٤٣

  .٤٨٥/ ١ املصدر نفسه، -٤٤

  .٣٥٣/ ١ املصدر نفسه، -٤٥

  .٧٠/ ١ املصدر نفسه، -٤٦

  .٤٦٢ -٤٦١/ ١، املقاييس، ١٠٣/ ٢ة،  اجلمهر-٤٧

  .٢٣٣/ ٥ انظر املقاييس، مادة لتخ، -٤٨

شرف الدين الراجحي، حممد بن دريد وكتابه : ، وانظر٤٢٩/ ٢ املعجم العريب، -٤٩
  . وما بعدها٢٩٩اجلمهرة، ص 

ذيب اللغة، -٥٠   .٣١/ ١ أبو منصور األزهري، 

  .٤٠١/ ١ املقاييس، -٥١

  .٤٦٤/ ١ املصدر نفسه، -٥٢

  .٩٠/ ٢ اجلمهرة، -٥٣

  .٣٧٢/ ١، املقاييس، ٣٢/ ٢ املصدر نفسه، -٥٤

  رضوان، العالمة ابن فارس،: ، وانظر٤٢٩/ ٢ نصار، املعجم العريب، - ٥٥
  .١٦٠ - ١٥٩ص 

  .٣٨٨/ ٥، املقاييس، )نتك( انظر على سبيل املثال ال احلصر مادة -٥٦

  .٤٠١/ ١ انظر مادة ثنب، -٥٧

  .٤٧٠/ ١، وانظر مادة جلج، ٤٦٤/ ١ املصدر نفسه، -٥٨

  .١٧٧/ ٢ املصدر نفسه، -٥٩

  .مس، ومدس، ومدق، ومدل: ، وانظر املواد١٢٩/ ٢ املصدر نفسه، -٦٠



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١١١٦  )٤(جلزء ا) ٧٨( ا

  .٤٩/ ٢ املصدر نفسه، -٦١

  .٣٠٧ - ٣٠٦/ ٤، املقاييس، ٦/ ٣ اجلمهرة، -٦٢

  .٢٤٦/ ٤ املقاييس، -٦٣

  .٢٨٠/ ٢ اجلمهرة، -٦٤

، كدع، ١٦٤/ ٥، كحم، ٥/٩٠، قشب، ٣٨٨/ ٥نتك :  املقاييس، انظر املواد-٦٥
١٦٥/ ٥.  

  .٤٨٢/ ٤ املصدر نفسه، -٦٦

  . املصدر نفسه، وانظر املواد، فدك، فدخ، فشح، قزب، قزع، هوب، هدق-٦٧

/ ٢، وقارن اجلمهرة، ٢٩٩/ ٥جمل، : ، وانظر مادة٥٠٧/ ٤ املصدر نفسه، -٦٨
١١١.  

  .١١٣ - ١١٢/ ٥ املقاييس، -٦٩

  .٢١/ ٥ املصدر نفسه، -٧٠

  .٢٣٥/ ٥ املصدر نفسه، -٧١

  .١٤٣/ ٦، املقاييس، ٣١٨/ ٢ اجلمهرة، -٧٢

  .٣٨٧/ ٥ املقاييس، -٧٣

  .١٦٥ حممد رضوان، العالمة اللغوي ابن فارس، ص -٧٤

  .٣٥٧/ ١ املقاييس، -٧٥

  .٣٩٦/ ١ املصدر نفسه، -٧٦



  

١١١٧  

  ّنظرة نقدية مقارنة 
  في المعجم اللغوي العربي الحديث
  ًانطالقا من أربعة معاجم متداولة
  عبد اللطيف عبيد. د

  
  :ن ّ يف اللغة العربية تسمية اصطالحية تشري إىل املفهومني التاليي))املعجم ((

ا املعجمية الدالة-١ ّ جمموع ألفاظ اللغة، وبالذات وحدا ّ.  

ُ الذي جتمع فيه ألفاظ اللغة جلها أو بعضها، )َّاملؤلف( الكتاب -٢ ُّ ُ
ّوترتب ترتيبا ألفبائيا أو غري ألفبائي، وتكون مصحوبة ببيانات معجمية  ً َّ ُ

  .ّأخصها الشرح أو التعريف

ّ معجم حي –ّ باملعىن األول –ومعجم اللغة العربية احلديثة أو املعاصرة 
ّمتجدد متطور، يسعى إىل مواكبة احلراك الذي ع تمع العريب منذ مطلع ّ رفه ا

ّالقرن التاسع عشر مث يف النصف الثاين من القرن العشرين خاصة، وذلك على  ّ
ّالرغم مما تتعرض له اللغة العربية من مزامحة العاميات وهيمنة اللغات األجنبية ّ ّّ .

ّ بتغري يطرأ على –ّ كغريه من معاجم اللغات احلية –ّويتجدد معجم اللغة العربية 
  .ّض املباين واملعاين تارة، وبالزيادة والنقص فيها تارة أخرىبع

ً باملعىن الثاين املذكور آنفا –ويفرتض يف املعجم اللغوي العريب احلديث 
ّ أن يعكس تطور اللغة العربية وجتدد معجمها أي جمموع ألفاظها، وأن – ّ



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١١١٨  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

ملعاصرة يف ّيكون مرآة صادقة لنهضتها وحيويتها وحداثتها ومواكبتها للحضارة ا
االت ويف كل أحناء الوطن العريب   .ّخمتلف ا

ّ أن تتصف مادته – أي القاموس –ًويفرتض أيضا يف املعجم اللغوي  ّ
ّاللغوية بالغزارة والشمول، والدقة واملوثوقية، وجودة العرض والرتتيب، فيكون  ّ

ّتطويرا حقيقيا للصناعة املعجمية العربية، مؤديا لوظيفته األسا ّ ّسية أداة تربوية ً ً ّ
ّوعلمية وثقافية ال غىن عنها للمتعلم واملعلم والباحث واملثقف ّ ّ ً.  

وسيحاول هذا البحث اختبار مدى توافر هذه اخلصائص والشروط يف 
ّاملعجم اللغوي العريب احلديث يف ضوء األدبيات العربية واألجنبية القائلة بأن 

عامجنا القدمية املشهورة من ّمعجمنا احلديث صورة مصغرة، أو تكاد، من م
ّجهة؛ وانطالقا من فحص أربعة معاجم لغوية عربية حديثة متداولة صدرت  ً

وهذه . خالل العقود األربعة األخرية بأربعة من أقطارنا العربية من جهة أخرى
  :املعاجم األربعة هي

مع اللغة العربية بالقاهرة، وقد اعتمدنا طبعته ))املعجم الوسيط(( -أ   
  .١٩٨٥لثالثة اليت صدرت سنة ا

 لألستاذ حممد خري أبو حرب والصادر يف ))املعجم املدرسي(( -ب
  . عن وزارة الرتبية السورية١٩٨٥طبعته األوىل سنة 

وهم (ْعلي بن هادية وزميليه :  لـ))القاموس اجلديد األلفبائي(( -ج
 ))لنشرّاألطلسية ل(( عن ١٩٩٧والصادر يف طبعته العاشرة سنة ) ّتونسيون
  . ببريوت))األهلية للنشر والتوزيع((بتونس و
 الصادر يف طبعته األوىل سنة ))املنجد يف اللغة العربية املعاصرة(( -د
  . ببريوت))دار املشرق(( عن ٢٠٠٠



  
١١١٩  عبد اللطيف عبيد. د – نظرة نقدية مقارنة يف املعجم اللغوي العريب احلديث   

ّولدراسة هذه املعاجم دراسة نقدية اخرتنا مواد حرف   اليت ))القاف((ّ
ّ من جمموع صفحات كل ٪٥ًمتثل يف املعاجم األربعة ما يزيد قليال على 

  .ّمعجم، وهي نسبة قد تكون كافية للوصول إىل نتائج ذات مصداقية

 صفحة أي ما ٦٦ يف ))املعجم الوسيط((ّتقع مواد حرف القاف يف 
  . من جمموع صفحات املعجم٪٥.٩٤نسبته 

 صفحة أي ما ٦٠ يف ))املعجم املدرسي((ّوتقع مواد حرف القاف يف 
  .فحات املعجم من جمموع ص٪٥.١٨نسبته 

 صفحة ٥٨ يف ))القاموس اجلديد األلفبائي((ّوتقع مواد حرف القاف يف 
ّ من جمموع صفحات املعجم، علما بأن بعض مشتقات ٪ ٥.٥٢أي ما نسبته  ً

ّهذه املواد تتضمنها حروف أخرى نظرا إىل أن هذا املعجم ألفبائي ال جذري ً ّ ّ.  

 ٨٧ يف ))العربية املعاصرةاملنجد يف اللغة ((ّوتقع مواد حرف القاف يف 
  . من جمموع صفحات هذا املعجم٪٥.٥٣صفحة أي ما نسبته 

ُأما هذه املواد نفسها فقد بلغ عددها يف املعجم الوسيط  ّ مادة أو ٣١٥ّ
ًأصال، أي مدخال رئيسيا ّوقد أفرغنا هذه املواد يف جدول اختذناه عينة . ً ّ

ّ، مث قارنا به املداخل الرئيسية يف )ّانظر العمود األول يف ميني اجلدول(أصلية، 
  :ّاملعاجم الثالثة األخرى، وتوصلنا إىل النتائج اإلحصائية التالية

ّ مادة كما ٣١٥) أي مداخله الرئيسة(ّ تبلغ مواد املعجم الوسيط -١
ّ مواد مشرتكة ٢٠٧ّ مادة منها ٢١١ ))املعجم املدرسي((ّذكرنا، بينما تبلغ مواد 

 إىل ما اشرتك ))املدرسي((ّ مواد أضافها ٤و)  واملدرسيالوسيط(بني املعجمني 
ََقـرزمو) ُالقدمي، والعظيم من اإلبل (ُالقدموس:  وهي))الوسيط((فيه مع  ْ ُ الشاعر َ
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َشعره 
ُالقطرسو) ًجاء به رديئا(ِ َْ ُوالقنبـز) إخل... ّجنس طيور حبرية (َ ُّحب  (ُُْ َ

  ).ِالقنَّب

ّ مادة يشرتك فيها مع ٢٢١ة منها ّ ماد٢٢٦ ))األلفبائي((ّ تبلغ مواد -٢
َقسح:  وهي))الوسيط((ّ مواد جديدة عنده وال وجود هلا يف ٥، و))الوسيط(( َ َ 
َصلب= ُالشيء ( ُ ٌقرطل، و)َ َ ّسلة من قضبان أو قصب (ْ ًوقرطلة أيضا... َ ََّ ْ

ِ (
َقـرقعو َ ًأمسع صوتا جافيا (َْ َ َْقـرنـبىو...) َ َ ْدويبة طويلة الرجلني تشبه اخلنفساء (َ ُ (
ِّقشابيةو ّ ُجلباب مغريب منسوج من صوف ينتهي بطربوشة توضع على  (َ

  ).الرأس، أو تنـزل على القفا

ّ مادة مشرتكة بينه وبني ٢٢٨ّ مادة منها ٢٦٥ ))املنجد((ّ تبلغ مواد -٣
أي (ّ مادة جديدة فيه وال وجود هلا يف العينة األصلية ٣٧ و))الوسيط((

ًالة غالبا على أدوية أو نباتات أو حيوانات أو ّوهذه املواد اجلديدة د). الوسيط
َقابوق، قاشاين، قاوون، قباجور، أو أباجور، قتامني، قرتني، (أدوات حديثة  ُ

ٌقـرطل َ   ).إخل... َْ

  :ّومما ميكن استنتاجه من مقارنة هذه اإلحصائيات ما يلي

ّ إن املعجم الوسيط أوفر هذه املعاجم األربعة مواد، فهو يزيد على - ١ ّ
  .٪١٥.٨ بـ ))املنجد(( وعلى ٪٢٨.٣ ـب ))األلفبائي(( وعلى ٪٣٣ بـ ))ملدرسيا((

 ))املنجد(( و))األلفبائي(( و))املدرسي((ّ إن نسبة التجديد يف مواد -٢
 اليت ال ختتلف –ُّ الذي ألف قبلها وظهرت طبعته األوىل ))الوسيط((ًقياسا بـ 

٪ يف ٠.١٩وهي تبلغ . ا حمدودة جد–ًكثريا عن طبعته الثالثة املعتمدة 
ّ مواد جديدة من جمموعة مواده البالغ عددها ٤ ())املدرسي(( ) ّ مادة٢١١ّ
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 ٣٧ ())املنحد((٪ يف ١٣.٩٦و) ٢٢٦ّمواد من ٥ ())األلفبائي((٪ يف ٠.٢٢و
  ). مادة٢٦٥مادة جديدة من 

) ّأي القاموس املؤلف(ّويستخلص من ذلك أن مداخل املعجم العريب 
َثر مما تتجدد بالزيادة وتبين املولد واحملدث واملقرتض، كما ّتتجدد باحلذف أك َ ّ ّ ّ ّ

ّميكن أن نستشف من هذه املقارنة نزعة تقليدية حمافظة لدى مؤلفي املعاجم  ّ
ّالعربية احلديثة حىت وإن صرحوا يف مقدمات معامجهم بعكس ذلك ّ واحلقيقة . ّ

ْأن التقليد واحملافظة لدى هؤالء املؤلفني ليسا ناجتني  عن اختيار واع وموقف ّ
ّمدروس من اللغة وما يطرأ عليها من تغري، بقدر ما مها نتيجة استسهال 

ُُ الذي جعل منه صدوره عن ))املعجم الوسيط((ّللتأليف املعجمي واتكاء على 
ّجهة لغوية رمسية حتظى بكل االحرتام والتوقري  ً يف اللغة ومعيارا ينسج ))ّحجة((ّ

ّويتضح لنا من فحصنا ملواد املعاجم اللغوية العربية . هُعلى منواله وحيتذى حذو
ّ أن هذه املعاجم ))املعجم الوسيط(( و))املنجد يف اللغة((ّاحلديثة اليت ألفت بعد 

ّال تكاد تضيف جديدا إىل هذين املعجمني إال يف ما ندر ّوإذا علمنا أن . ً
ُ كثريا ما وصفا ب))املعجم الوسيط(( و))املنجد يف اللغة(( ذيب ً ما تشذيب و ٌأ

ّ أدركنا سر –ّ وخاصة لسان العرب والقاموس احمليط –ملعامجنا اللغوية القدمية 
ّتواصل هذه النـزعة التقليدية احملافظة يف معامجنا احلالية أو يف معظمها على 

  .ّاألصح

ّوإذا رجعنا إىل اجلدول املتضمن مواد املعاجم األربعة الحظنا أن من  ّ ّ
ّأهم املواد  :  ما يلي))الوسيط((اليت استغنت عنها املعاجم الثالثة األخرى غري ّ

َقأب، قنت، قثا، قحر، قدف، القذعملة، قذم، قرث، القردد، القردع،  ُ َْ
ِ َ ََ َُ َُ ِ ْ

َالقرشب، قرطب، قـرمص، قـزا، قسب، قسقس، قشا، قصمل، قضف، قـعتل،  ََْ َْ َ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ْ َ ََ َ َ َ ْ َْ ُّ َ ِ
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َقـعث، قـعسر، قـعش، قـ َ َ ََ َ ََ َ ْ َِعضب، القعضم، قـعط، قع، قـعفز، قـعم، قـعول، قفئ، َ َ َ َ َ ََ َ ْ ْ َْ َََ َّ َ َ َ
َقـفح، قـفس، قـفن، قـلز، القلفع، قمد، قـنع، قـنسر َ َْ َ َ َ َ َ ََ َُ َ َ

ِ ِْ ََ َ َ َ ََ   .إخل...َ

تنتمي إىل املهجور أو املمات الذي ) أو األصول أو اجلذور(ّوهذه املواد 
ُ

ّعز على مؤلفي  فيه على الرغم من انعدام مشتقات ّ أن يفرطوا ))املعجم الوسيط((ََّ
ّحية من هذه املواد يف العربية املعاصرة، وعلى الرغم من أن  ّ ّ ّ إمنا ))املعجم الوسيط((ّ
مع  العامل العريب مبعجم ((ُّألف بناء على طلب وزارة املعارف املصرية ليسعف ا

ّعلى خري منط حديث، حبيث ال يقل يف نظامه عن أحدث املعجمات األجنبي ة، ّ
وبذا ينتفع به (...) فيجيء حمكم الرتتيب، واضح األسلوب، سهل التناول 

 مثلما جاء يف تصدير املرحوم الدكتور ))ّطالب العلم، وييسر عليهم حتصيل اللغة
  .ّإبراهيم مدكور للطبعة األوىل الصادرة يف مطلع الستينيات

ّواحلقيقة أن نظرة املعجميني خاصة، واللغويني عامة، التز ّ ّ ال تقليدية يف ّ
ُومن أبرز خصائص هذه النـزعة التقليدية احملافظة عدم التمييز . معظمها ِ

ّومن املعلوم أن العربية ممتدة يف . الواضح بني اآلنية والزمانية يف النظر إىل اللغة ّ
ّالزمان واملكان، لكن ذلك ال ينفي تنوعها عرب الزمان واملكان أيضا، ألنه  ً من ّ

ّالتغري جتمد اللغة وتتحجرّدون هذا التنوع و  –ّوإن معامجنا احلديثة . ّ
ّ تـفرط يف القدمي وتفرط يف الكثري من – ))املعجم الوسيط((ورائدها حىت اآلن  ُ ِ ْ ُ

ّاحلديث الذي حيتاج إليه املتعلم واملعلم والباحث واملرتجم واملثقف ال من  ّ ّ
عنا هنا إال أن لذلك ال يس. ًالعرب فحسب بل من غري الناطقني بالعربية أيضا

إن : خنالف املرحوم الدكتور إبراهيم مدكور عندما قال يف تصدير الطبعة األوىل
قد خطا يف سبيل التجديد اللغوي خطوات فسيحة، ففتح باب (( ))الوسيط((

ّولعل عدم التفريق . ))ّوشدد يف هجر احلوشي والغريب(...) الوضع للمحدثني 
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ّ يتضح مما قاله الدكتور مدكور نفسه ))لوسيطا((بني املكاين والزماين يف تأليف 
يضع ألفاظ القرن العشرين إىل جانب (( ))الوسيط((يف التصدير نفسه من أن 

ألفاظ اجلاهلية وصدر اإلسالم، ويهدم احلدود الزمانية واملكانية اليت أقيمت 
ّوحنن، وإن كنا حريصني أشد احلرص على . ))...خطأ بني عصور اللغة املختلفة َ ّ ْ

ّحدة اللغة واستمراريتها، فإنا نرى أن هذه الوحدة وتلك االستمرارية يضمنها و ّ
 أي جمموع ألفاظ –ّتواصل البىن الصوتية والصرفية والنحوية للعربية، أما املعجم 

ّ فهو نظام مفتوح كما يقول اللسانيون، وهو متجدد باستمرار بالتغري –اللغة  ّ
ُميحو اهللا ما . والزيادة والنقصان ُّيشاء ويثبت وعنده أم الكتابَ ُ ِ ُ ُ]  الرعد :

٣٩.[  

ّإال أن احلكم بأن املعاجم اللغوية العربية احلديثة تقليدية حمافظة ال  ّ ّ
ٍتعكس حيوية اللغة العربية حكم حيتاج إىل مزيد دليل من جهة، وإىل تعديل  ٌ

، ّوقد سبق أن استشهدنا على ما نقول مبواد املعاجم. واستثناء من جهة أخرى
ّوسنقدم اآلن أمثلة من املداخل الفرعية . ّأي مبداخلها الرئيسية ) املشتقات(ّ

ٌّيتضح يف بعضها التقليد ويف بعضها اآلخر سعي جاد إىل التجديد وجعل  ٌ
املعجم اللغوي يواكب االستعمال الواقعي احلقيقي للغة يف إطارها االجتماعي 

  .والعلمي والثقايف

َقـبـص: ّ يف مادة))الوسيط((جاء يف    : ما يليََ

ًقـبص يقبص قـبصا َْ َُ َِ َ ًعدا عدوا سريعا: َ َّشب: ُوـ الغالم. ً تناوله : َوـ الشيء. َ
َوـ الرجل وغريه. بأطراف أصابعه َ ّقطع عليه ما هو فيه قبل أن يتمه: ُ َقـبص : يقال. ُ ََ

َقطع عليه شربه قبل أن يروى: َالشارب ُ َْ ُ.  
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ًقبص يـقبص قـبصا َ ََ َُ َْ َ ِخف ونشط: ِ َ ّ ٌأصابه القبص، فهو قبص:  وـ.َ َِ ُ ََ وـ . َُ
ُالرجل ُعظم رأسه، فهو أقـبص، وهي قبصاء: ُ ََْ ُ ُ : ُهو أقبص الرأس: ويقال. ُ

َُّضخمه مدوره ُ ْ ٌقـبص) ج. (عظيمة ضخمة مرتفعة: وهامة قبصاء. َ ُُ.  
َقـبص الشيء َ   .تناوله بأطراف أصابعه: ََّ

  .أخذها: ًاقتبص من أثره قبصة
  .انقبض: انقبص
َتقبص ُوـ احلبل. ّتقبض:  اجلراد على الشجرَّ   .ّمل ميتد: ْ
ُقوابص) ج. (اجلماعة: القابصة ِ.  
ُالقبص  َوجع يصيب الكبد= ََ ُ ُ ٌَ َ.  
ِهم يف قبص احلصى، ال : يقال. العدد الكثري من الناس= ِالقبص 

فالن كرمي : يقال. األصل: وـ. َّجمتمع الرمل الكثري الكبري: وـ. ّيستطاع عدهم
ْالقبص ِ.  
ُلقبصا ٌحبل قبص:  يقال-: َِ َِ ْ   .ّال ميتد: َ

ُالقبص ُالقبص: ََ ِْ.  
ُالقبصة ََ ّوــ من الطعام واحلبِ . َما تناولته بأطراف أصابعك: ْ ْما محلت : َ َََ

  .ُاجلرادة الكبرية: وــ. كفاك
موع: القبيص ّالوثيق اخللق ال ميس األرض منه : وــ من اخليل. ُالرتاب ا َْ

  .ٍُُف سنابكه من قدمعند الركض إال أطرا
ُاملقبص َ َاحلبل الذي ميد بني أيدي اخليل يف احللبة إذا سوبق بينها: ِْ ِ ُ َ ّ ُ ْ .

ُمقابص) ج( ِ.  

  : هذه املادة فأبقى على))املدرسي((ّوقد شذب 
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ًقـبص الشيء يقبص قـبصا َْ َِ َ َ   .تناوله بأطراف أصابعه: َ
  :ّ فتضمن))األلفبائي((أما 

ُقـبص يقبص قبصا الرجل ً َ ًا عدوا شديداعد: ََ   .إخل... ً
ُقبص يـقبص قـبصا الرجل ُ ًَ َ ََ َُ ْ ٌأصابه وجع القبص، فهو قبص: ِ َِ ْ َ ُ َ ََ كما . ُ

ْخصص مدخلني لـ ٌقـبص وقـبصة: ّ َ َْ ٌَ َ.  
  :ّ فتضمن))املنجد((ّوأما 

ًقـبص يـقبص قـبصا َْ َُ َِ ْ َ   .تناوله بأطراف أصابعه: الشيء: َ
ٌقـبصة َ ْما محلت . ))ًصىَقبصة من ح((ما تناولته بأطراف أصابعك : َْ

  .))َْقـبصة من طعام((: كفاك
ّوهكذا مل يتمكن  ْ من االنفالت من أسر معامجنا ))املعجم الوسيط((َ

ّالرتاثية القدمية، كما مل تتمكن املعاجم الثالثة األخرى من التخلص من  ّ
َقـبصة(( ، وهذا على الرغم من !))ّما ال مفر منه(( الوسيط، وإن احتفظت بـ ))َْ

ا تتجنب احلوشي واملهجور مثلما رأينا يف تصدير ّزعمها كل ّها أ ّ  ))الوسيط((ّ
ّ عندما صرح مؤلفوه من أنه ))املنجد((ّومثلما جاء يف مقدمة  ّ ُّكان البد من أن ((ّ

ْنضع، إىل جانب املنجد يف اللغة الذي يبقى يف خدمة اللغة واألدب القدميني، 
ًمنجدا حديثا، أمسيناه املنجد يف اللغة ا ً ّلعربية املعاصرة، يضم مجيع املفردات ُ

ّوالعبارات اليت حيتاج إليها مثقف القرن احلادي والعشرين، حىت املأخوذة من  ّ
  .))أصل غري عريب

ّأما عن جوانب التجديد يف اختيار مشتقات املادة اللغوية  أي املداخل (ّ
ّاملداخل الفرعية ّوشرحها وحتديث معانيها والتمثيل هلا فيمكن أن منثل هلا ب) الفرعية
  :جاءت املداخل الفرعية ملادة قبس كالتايل: قبس يف املعاجم األربعة: ّملادة
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ٌ قـبس- قابوس-ٌ قابس- اقتبس- أقبس ُ قوابس-َْ قـبسة-ََ  - ٌ مقباس-ِ
ٌمقبس ِ َ مقبس-َ ْ ٌ مقتبس، ووردت املداخل الفرعية التالية يف -ِ ََ   :))املدرسي((ُ

ٌقـبس ٌ قـبسة- ََ َ ٌ قابس-َْ ٌ مقباس-  قابوس-ِ ٌ مقبس-ِ ِْ َ مقبس-َ ٌ مقبس-َ َْ
ِ- 

َأقـبس َ اقتبس-ََْ ٌ مقتبس-َ ََ ْ ُ.  
  : فقد ورد فيه))األلفبائي((أما 
ٌقـبس َ قـبسة- ََ ِْ مقبس-  مقباس- ِ قابس- َْ َ مقبس- َ ٌ مقتبس- ِ  -  أقبس- ُ

  .اقتبس
َقـبسة، وأقـبس، وأضاف:  املشتقات املذكورة باستثناء))املنجد((وتضمن  ََْ َ َْ :

  .مقتبس
ّ التأمل يف شرح هذه املداخل الفرعية جند أن لكن عند ّ قدم ))املنجد((ّ

ّشروحا عصرية مالئمة لروح العصر ومواكبة للتطور الفكري والفين ّ ً.  
طلب : ًوــ فالنا. ََقـبسها: ًنارا__ :  بقولهاقتبس ))الوسيط((فبينما شرح 

جئت : ويقال. استفاده: ًمنه علما__ و. ًويقال اقتبس منه نارا. ًمنه نارا
، ))األلفبائي(( و))املدرسي((إخل؛ وتابعه يف مثل هذا الشرح ... ألقتبس من أنوارك

َاقتبس: ّ قد عرف اقتبس كما يلي))املنجد((جند  ّاستمد: َ َيقتبس القمر نوره ((: َ ُ ُ
ّ اختار فكرة من كاتب وتصرف فيها وأعاد صياغتها يف نص – ))من الشمس ّ
َ اختار كتابة وأعاد سردها حرفيا يف –. ))اقتبس فكرة من كاتب((ّخاص به  ً

  .إخل... ))ًاقتبس مقطعا من كتاب((: ّنص من تأليفه
ومثل هذا التطوير يف تضمني املشتقات وحتديث شروحها جنده يف 

ّولنذكر هنا، على سبيل املثال أيضا، أن مادة .  يف مواضع كثرية أخرى))املنجد(( ّ ً
ُ تضمنت مداخل فرعية مبعان حمقبل ٍ . ّدثة ال جندها يف املعاجم الثالثة األخرىّ



  
١١٢٧  عبد اللطيف عبيد. د – نظرة نقدية مقارنة يف املعجم اللغوي العريب احلديث   

ّمقبولية، قـبلي، قبليا، قـبلية، قبلي، ال تقبلية، مستقبلي، مستقبلية: من ذلك ّ ّ ّّ ّْ ْ َْ َ .
  : كما يلي))املعجم الوسيط(( يف المقابلةُّوبينما عرفت 

ِاملقابـلة من الشاء والنُّوق ِ ُ ا قطعة مل تنب وتركت : ََ َِما قطعت أذ ُ َْ ِ ً ُ ُُ ًمعلقة ُ َّ ُ
ُمن قدم ُ ْ ا عرفت يف ... ِ ُّإخل، فإ   : كما يلي))املنجد((ّ

ّلقاء شخص لعرض مشكلة أو التقدم مبطالب َْ ُالتمس مقابلة مدير أو ((: ٌ َ ْ
ِ َ

ّمواجهة صحافية ألخذ حديث من شخص رمسي، ومناقشته، : _. ))رئيس ّ ِ

ِوطرح األسئلة عليه، ملعرفة آرائه وتوجهاته، ومن مث نقلها ََّ ّ إىل مجهور القراء على ّ
  .))...أجرى مقابلة مع وزير((: سبيل التوضيح وتعميم الفائدة

ّ تقليديا حمافظا يف اختيار املواد أي املداخل ))املنجد((وهذا فإذا كان  ً ً
ّ فإنه كان – ))األلفبائي(( و))املدرسي((ّ وإن كان ذلك بدرجة أقل من –ّالرئيسية 

ًجمددا يف اختيار املداخل ال ا، مبا جيعله أكثر التصاقا ّ ًفرعية وحتديث مدلوال ّ
ّبواقع اللغة وأكثر تصويرا حليويتها وتطورها املستمرين، وهو ما يسمح لنا  ّ ً

  .ّباعتباره خطوة متطورة على طريق حتديث املعجم العريب

ّوإذا كان البد من خامتة هلذه الورقة املقتضبة فهي التأكيد على أننا أردنا  ّ
ّ انطالقا من أمثلة قليلة تتضمنها أربعة من معامجنا احلديثة املتداولة –ّأن نبني  ً– 

ّأي املعىن األول (ّأن الفرق عندنا كبري بني املعجم باعتباره جمموع ألفاظ اللغة 
ّواملعجم املصنوع أو املدون، وأن الثاين ) ّملصطلح معجم كما أوردناه يف املقدمة ّ
ّال يعكس األول وإمنا هو متخلف ّ ّفمعجمنا املدون تقليدي حمافظ يف .  عنهّ

ّمواده وفروعه وشروحه، وما ذلك إال بسبب نظرتنا إىل اللغة نظرة ال تارخيية من 
يقول حممد عابد . ّجهة، وتأخر صناعة املعاجم العصرية عندنا من جهة أخرى

يب األعرا((:  وعنوانه))تكوين العقل العريب((ّاجلابري يف فصل مهم جدا من كتابه 



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١١٢٨  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

ّوالنتيجة هي أن اللغة العربية الفصحى، لغة ((:  ما يلي))صانع العامل العريب
ُاملعاجم واآلداب والشعر، وبكلمة واحدة لغة الثقافة، ظلت وماتزال تنقل إىل  ُ ّ
م، بل يف  ًأهلها عاملا يزداد بعدا عن عاملهم، عاملا بدويا يعيشونه يف أذها ً ًً

م، عاملا يتناقض ُخياهلم ووجدا ً
 التكنولوجي الذي يعيشونه -  مع العامل احلضاري

ًوالذي يزداد غىن وتعقيدا ًفهل نبالغ إذا جنحنا إىل القول بأن األعرايب هو فعال . ً ّ ْ ََ
وأن هذا العامل ناقص فقري ضحل جاف، حسي (...)  العريب، ))العامل((صانع 

لي، عصر ما العصر اجلاه:  العرب))ما قبل تاريخ(( طبيعي، ال تارخيي، يعكس –
  .)) وتأسيس الدولة))الفتح((قبل 

ّعلى أن تطوير الصناعة املعجمية وحتديث املعاجم املصنوعة لن يتحققا إال 
ّمبزيد من االنكباب على دراسة العربية نفسها وخاصة معجمها، أي جمموع  ٍ

ّوما أحوجنا إىل مرصد للمولدات أو احملدثات اللفظية العربية، يسجل . ألفاظها َ ّ ْ َ
ا يظهر منها مبختلف أرجاء الوطن العريب يف الصحافة والتأليف والتدريس، م

امع  َويتتبع مساره، ويضبط معانيه، وحييله إىل ا ُّ املعاجم، فتسد به ومؤلفيّ َ ُ
 وظيفيا عمليا مبا جيعلها يف ًثراءثغرات كثرية ماثلة يف معامجنا، وتثرى به لغتنا 

 .املنشودةلشاملة خدمة اإلنسان العريب وتنميته ا

   حديثةعربية حرف القاف في أربعة معاجم لغوية ّمواد
مع اللغة العربية بالقاهرة  = الوسيط    .املعجم الوسيط 
  .ْ اجلديد األلفبائي لعلي بن هادية وزميليالقاموس  =األلفبائي
 وزارةاملعجم املدرسي من تأليف حممد خري أبو حرب وإصدار  = املدرسي

  .ورية الرتبية الس



  
١١٢٩  عبد اللطيف عبيد. د – نظرة نقدية مقارنة يف املعجم اللغوي العريب احلديث   

  بريوت –املنجد يف اللغة العربية املعاصرة لدار املشرق : املنجد
٣٦- ١٩ ١٨- ١ 

 المنجد األلفبائيالمدرسي الوسيط المنجد األلفبائيالمدرسي الوسيط
َقتد + + + القاف َِ + + + 

 + + + َََقـتـر    قأب

ُقئِْالقئ
َقـتع  +  ِ ََ   + 

َّقب َقـتل + + + َ ََ + + + 

ُالقبج  + + + َمََقـت +   ََ

َقـبح َقـنت + + + ََ َ َ    

  + + ََقـتا + + + َََقـبـر

ََأقثأ + + + ََقـبس َ + + + 

َقـبص   +  َقثَّ + + + ََ

َقـبض َقـثم + + + ََ ََ +   

َقـبط     َقثا + + + ََ

َقـبع َقحب + + + ََ َ◌َ  + + 

َقـبـقب َ  + + + َّحَق + + + َْ

َقـبل َقحر + + + ََ َ َ    

َقـنب َقحز + + + ََ َ َ  +  
َقحط + + + ََقـبا َ َ + + + 
َقـتب َقحف  + + ََ َ َ + + + 
َّقت َقحل + + + َ

ِ َ + + + 
    



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١١٣٠  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

٧٦- ٥٧ ٥٦ - ٣٧ 

 المنجد األلفبائيالمدرسي الوسيط المنجد األلفبائيالمدرسي الوسيط
َقحم َ َقـرت + + + َ ََ  +  

َقحا َقـرث +   َ ََ    

َقـرح + + + ََقدح ََ + + + 

 + + + ََقـرة + + + ََّقد
َقدر َ َقـردح + + + َ َ َْ + + + 

َقدس ُ ُالقردد + + + َ َ ْ َ    

َقدع َ ُالقردع  +  َ َ ْ
ِ    

َقدف  + + + ََّقـر    ََ

َقدم َ َقـرس + + + َ ََ + + + 
َقدا َقـرش   + َ ََ + + + 
ِالقرش + + + ََّقذ ْ

    ُّبِ
َقذر َ َقـرص + + + َ ََ + + + 
َقذع َ َقـرمع + + + َ ََْ  +  

ُالقذعملة َُ ِ ْ  + + + انصُالقر    َ

َقذف َقـرض + + + ََ ََ + + + 
َقـرضب + + + ََقذل َ َْ +   
َقذم َ َقرط    َ َِ + + + 

َقـرطب + + + َقذى َ َْ    

َقـرطس + + + َََقـرأ َ َْ + + + 

َقـرب َقرطم + + + ََ َ َ +  + 



  
١١٣١  عبد اللطيف عبيد. د – نظرة نقدية مقارنة يف املعجم اللغوي العريب احلديث   

١١٦- ٩٧ ٩٦- ٧٧ 

 المنجد األلفبائيالمدرسي الوسيط المنجد األلفبائيالمدرسي الوسيط
َقـرظ  +   ةَرَقـ + + + ََ

    ُ جوزََقـره + + + ََقـرع

َقـرف  + + + قرا + + + ََ

َقـرفص َ َقـزح + + + َْ ََ + + + 

َقـرفل َ  +  + ََّقـز  + + َْ

َقـرق َقـزع + +  ََ ََ + + + 

ََقـرقـر َقـزل + + + َْ ََ  + + 

ُالقرقس
ِ ِ
 + + + َََقـزم +   ْ

َقـرقف َ ُالقزان + + + َْ َِ  + + 

َِّالقرىل     ََقـزا + + + ِ

َقسب + + + َََقـرم َ َ    

َقـرمد ََقسر + + + ََْ َ + + + 

ُالقرمز ِْ
َّقس + + + ِ َ + + + 

َقـرمش َقسط +   ََْ َ َ + + + 
َقـرمص ََقسطر    ََْ ْ َ +  + 
َقـرمط ُالقسطل + + + ََْ َ ْ َ + + + 
َقـرمل َقسقس + + + ََْ َ ْ َ    
َقـرن َقسم + + + ََ َ َ + + + 
َقـرنس َسنَْأق +  + ََْ َ    
ُفلْنـََالقر َقسا + + + ُ َ + + + 



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١١٣٢  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

١٥٦- ١٣٧ ١٣٦- ١١٧ 

 المنجد األلفبائيالمدرسي الوسيط المنجد األلفبائيالمدرسي الوسيط
َقسور َْ َقصف  +  َ َ َ  +  +  +  

َقشب َ َقصقص + + + َ َ ْ َ  +  +  +  

َقشد َقصل + + + َ َ َ  +  +  +  
َقشر َ َقصم + + + َ َ َ  +  +  +  

َّقش َقصمل + + + َ َ ْ َ        

َقشط َ َقصا + + + َ َ  +  +  +  
َقشع َ َقضئ +  + َ ِ َ        

ََّاقشعر َ َقضب + + + ْ َ َ  +  +  +  

ْالقشعام َّقض +  + ِ َ  +  +  +  

َقشف ِ َقضع + + + َ َ َ  +      

َقشقش َ ْ َقضف +   َ ُ َ      +  

َقشم َ َقضقض +   َ َ ْ َ  +  +  +  

َقضم    َقشا َ َ  +  +  +  
َقصب َ َقضى + + + َ َ  +  +  +  
َقصد َ َقطب + + + َ َ َ  +  +  +  
ُالقصدير

ََقطر + + + ِ َ  +  +  +  
ََقصر َتـقطرب + + + َ َْ َ َ  +  +  +  

َّقص َقطرن  +  +  +  َ َْ َ    +  +  

ُالقصطل ْ َقط◌  +  +  +  َ َّ َ  +  +  +  

َ◌قصع َ َقطع  +  +  +  َ َ َ  +  +  +  



  
١١٣٣  عبد اللطيف عبيد. د – نظرة نقدية مقارنة يف املعجم اللغوي العريب احلديث   

١٩٦- ١٧٧ ١٧٦- ١٥٧ 

 المنجد األلفبائيالمدرسي الوسيط المنجد األلفبائيالمدرسي الوسيط
َقطف َ َّقع  +  +  +  َ َ        

َقطقط َْ َقـعف  +      َ َ َ  +      

َقطل َ ََقـعفز  +      َ ْ َ        

َقطم َ َقـعقع  +  +  +  َ َ ْ َ  +  +  +  

ُالقطمري
َقـعم  +  +  +  ِ َ َ        

َقطن َ َقعن  +  +  +  َ َِ    +    

َقطا َقـعنب  +    +  َ َْ َ        

َقـعب َّ َقعي    +  +  َ
َِ  +  +  +  

َقـعبل َْ َقـعول        َ َ ْ َ        

َقـعث َ َقفئ        َ
َِ        

َقـع َقـفح  +  +  +  َدَ ََ        

ََقـعر َقـفد  +  +  +  َ ََ      +  

َقـعس َ   +  +  +  َََقـفر  +  +  +  َ

َقـعسر َ ْ   +  +  +  َََقـفز        َ

َقـعش َ َقـفس        َ ََ        

َقـعص َ َقـفش    +  +  َ ََ    +  +  

َقـعضب َ ْ َقـفص        َ ََ  +  +  +  

ُالقعضم َ ْ َقـفط        َ ََ      +  

َقـعط َ ْالقفطان        َ ُ      +  

َقعط َقـفع        َِ ََ  +  +  +  



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١١٣٤  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

٢٣٦- ٢١٧ ٢١٦- ١٩٧ 

لفبائياألالمدرسي الوسيط المنجد األلفبائيالمدرسي الوسيط  المنجد 
َّقف َقـلقل  +  +  +  َ ََْ  +  +  +  

َقـفقف َ ْ َّقل  +  +  +  َ َ  +  +  +  

َقـفل َقـلم  +  +  +  ََ ََ  +  +  +  

َقـفن َُالقلنسوة        ََ ُ ََْ  +  +  +  

َقال  +  +  +  ََقـفا   +  +  + ََ قـلى- َ

َقـلب َقمأ  +  +  +  ََ َ َ  +    +  

َقلت َقمع    +  +  َِ َ َ  +  +  +  

َقلع ُالقمحدوة  +  +  +  َِ َ َُ ْ َ     +  

َقـلس َقمد  +  +  +  ََ َ َ        

ََقمر  +      َََقـلز َ  +  +  +  

ََقمز        َََْقـلزم َ    +    

َقـلس َقمس  +  +  +  ََ َ َ  +  +  +  

َقـلص َقمش  +  +  +  ََ َ َ  +  +  +  

ُالقليط َقمص  +      ِّ َ َ  +  +  +  

َُقالووظ َقمط        َ َ َ  +  +  +  

َقـلع ََقمطر  +  +  +  ََ ْ َ  +  +  +  

َقـلف َقمع  +  +  +  ََ َ َ  +  +  +  

ُالقلفع ِ َقمقم        ِْ َ ْ َ  +  +  +  

َقـلق َقمل  +  +  +  ََ
ِ َ  +  +  +  

ُالقلقاس َ َّقم  +  +    ُْ َ  +  +  +  



  
١١٣٥  عبد اللطيف عبيد. د – نظرة نقدية مقارنة يف املعجم اللغوي العريب احلديث   

٢٧٦- ٢٥٧ ٢٥٦- ٢٣٧ 

 المنجد األلفبائيالمدرسي الوسيط المنجد األلفبائيالمدرسي الوسيط
َقمن ِ ََقـنطر  +  +  +  َ َْ  +  +  +  

َقمه َ َقـنع    +    َ ََ  +  +  +  

َ قمى–َقما  َقنف    +  َ َِ        

َتـقنـفن    +  +  َََقـنأ َ َْ َ  +  +  +  

َقـنب َقنم  +  +  +  ََ
َِ  +  +  +  

ّقن  +  +    َُُُْالقنبـرة َ  +  +  +  

ُالقنبيط ُالقنقن  +  +  +  ُّ
ِ ِْ      +  

َقـنبع     +  +  ََقـنا  +  +  +  ََْ

َقـنبل َقهب  +  +  +  ََْ َِ        

َقـنت َقـهد  +  +  +  ََ َ َ    +    

َقـنح َقـهر        ََ َ َ  +  +  +  

َقـند َُالقهرم  +      ََ ْ َ    +  +  

َقـندس َ ََقـهقر  +  +  +  َْ ْ َ  +  +  +  

َقـندل َ َقـهقه  +  +    َْ َ ْ َ  +  +  +  

ُالقنـزع ُ َقهل  +    +  ُْ َِ    +    

َأقـنس َقهم    +  +  ََْ َِ    +  +  

ََقـنسر         ََّقه        َْ

َقـنص َأقـهى  +  +  +  ََ َْ    +  +  

ُالقنصل ُ َقهي  +  +    ُْ َِ    +  +  

َقـنط   +  +  +  َقاب  +  +  +  ََ



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ١١٣٦  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

٣١٥- ٢٩٧ ٢٩٦- ٢٧٧ 

 المنجد األلفبائيالمدرسي الوسيط المنجد األلفبائيالمدرسي الوسيط
ُالقولون  +  +  +  َقات ُ ُ      +  

َقاوح   +  +  +  َقام  +      َ

َُالقونة  +  +  +  َقاد َْ        

        ََّقـوة  +  +  +  َقار

َقوي    +    َََّقـوز َِ  +  +  +  

َقـوزع َْ   +  +  +  َقاء    +    َ

ُالقيثار  +  +  +  َقاس
    +  +ُالقيثارة- ِ

َتـقوم ْ َ   +  +  +  َقاح        َرَ

  +  +  +  َقاد  +  +  +  َقاض

ُالقوط ْ   +  +  +  َََّقـيـر  +      َ

  +  +  +  َقاس  +  +  +  َقاع

        َقاص  +  +  +  َقاف

َُالقيصر  +  +  +  َقاق َْ  +  +  +  

ََقوقأ   +  +  +  َقاض        ْ

َقـوق ْ َقاظ◌  +     )ت(َ َ  +  +  +  

ُاملقوقس
ِ
ْ   +  +  +  َقاق      +  َُ

ُالقوقع َ ْ ُ يقيل- قال  +      َ َ +  +  +  

َوقلَقـ َ َقـيم        ْ ََّ        

  +  +  +  َقان    +  +  َقال

ُالقولنج َْ ُ      +          
  



  ١١٣٧  

  نحو تصور جديد لبناء المعجم العلمي العربي المختص
  اًمعجم المصطلحات اللسانية نموذج

  عز الدين البوشيخي. د.أ
  :مدخل

ذا امللتقى، وأن يشكر للقائمني عليه أن ال يسع املرء املريء إال  ينوه 
والداعمني له جهودهم املوصولة وصنيعهم احلسن، وذلك لعظم األهداف 

  :نهااملتوخاة منه، وم
  .تعميق النظر يف أهم قضايا املعجم النظرية والتجريبية  -أ

تطوير البحث املعجمي يف اجتاه ترسيخ قواعده ومبادئه العلمية  –ب 
  .وتدقيق أدواته ووسائله املنهجية

دف –ج   تقومي األعمال املعجمية العربية، ومعاودة النظر فيها 
  .كمل وجهتطويرها لتؤدي األهداف املتوخاة منها على أ

 توسيع فئة املهتمني باملعجم العريب والتنبيه إىل أمهيته يف تنمية –و 
هود العلمي العريب وتقويته وإشاعته   .ا

  . ربط نتائج البحث املعجمي باملتطلبات العلمية للرتمجة-   ه
تتعلق مسامهتنا يف هذه الندوة بتقدمي تصور جديد لبناء معاجم 

  :من أجل هذا الغرض اخلطوات التاليةوسنتبع . املصطلحات العلمية
ِّسنذكر بأهم خصائص الصناعة املعجمية احلديثة، العلمية منها 
والتقانية، مث نبني برتكيز أهم حدود املعجم العريب املعاصر، مث نتجه إىل تقدمي 
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تصور جديد لبناء املعجم العلمي العريب املختص، حمددين الفوائد النظرية 
  .ن يقدمها معجم عريب قائم على هذا األساسوالعملية اليت ميكن أ

  : خصائص الصناعة المعجمية الحديثة- ١
ا، عامها أو خاصها–لقد حظيت املعاجم   - أحادية اللغة أو متعدد

بعناية متزايدة من أهل االختصاص يف املعجم واملصطلح والرتمجة والتوثيق، 
وبالنظر إىل هذه . عالوة على اللسانيني وخرباء التعليم وعلماء احلاسوب

ا، الورقية منها  ًالعناية، عرفت املعاجم الغربية تطورا نوعيا يف شكلها ومضمو ً
ويرجع الفضل يف إجناز هذا التطور إىل التقدم احملرز يف البحث . واإللكرتونية

  :املعجمي املعاصر الذي ميكن اختزال أهم خصائصه يف ثالث، هي
ا حتديد موضوع البحث  خاصية الواقعية العلمية، ومضمو-١

املعجمي بدقة، وحتديد اإلطار النظري الذي سيعاجل فيه، وحتديد الوسائل 
ًالصورية اليت متكن من متثيل املوضوع متثيال كافيا فإذا كان موضوع البحث . ً

، فإن اختيار اإلطار ))القدرة املعجمية((ُاملعجمي احلديث قد حدد يف وصف 
 ))القدرة اللغوية((القدرة ضمن باقي مكونات النظري يقتضي حتديد موقع هذه 

ا، كما تعني املواد  ا باختاذ قرارات نظرية تعني مكونا ككل، وحتديد مضمو
وبفضل الوسائل الصورية يتم . اليت تنتمي إىل هذه القدرة واملواد اليت ال تنتمي

فة تعيني طريقة مضبوطة وموحدة لتمثيل املعلومات داخل املعجم، ومنذجة املعر
  .املعجمية

وعلى هذا األساس، فإن بناء معجم لغة من اللغات يندرج يف إطار 
ً اليت يتوفر عليها املتكلم استنادا إىل ))القدرة املعجمية((أعم هو وصف 
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ويعين . معطيات لغة حمددة كاللغة العربية أو اإلنكليزية أو اليابانية أو غريها
  .ات تصورية ونظرية وجتريبيةذلك بناء منوذج للمعرفة املعجمية وفق حمدد

 الواقعية الذهنية، ومضمون هذه اخلاصية التقيد بنتائج األحباث –ب 
 ببناء -  عامة- النفسية ونتائج اللسانيات النفسية التجريبية وكل الدراسات املعنية 

فإذا كان موضوع البحث املعجمي . مناذج اإلدراك وغريها مثلها يف بناء املعجم
 الذي يكتسبه كل متكلم فطري ))املعجم الذهين(( املعجمية أو احلديث هو القدرة

ًأيا كانت اللغة اليت اكتسبها، فإن صناعة املعجم جيب أن تكون حمكومة بأهم 
النتائج اليت تسلط الضوء على املعجم كما هو قائم يف ذهن املتكلم أو عقله، 

  .وعلى صانع املعجم أال يتصور أنه حر يف بناء املعجم كما يشاء
ا بناء املعجم بصورة تيسر برجمته يف احلاسوب–ج  .  احلوسبة، ومضمو

انتقاء املواد املدرجة يف املعجم على أساس : ويعين ذلك التقيد بعدة قيود؛ منها
ًاالقتصاد وتاليف احلشو، ومتثيل هذه املواد املعجمية متثيال صوريا، ومراعاة  ً

  .النسقية يف هذا التمثيل
اء أي جهاز حاسويب قادر على الرتمجة من لغة إىل لغات ومن املعلوم أن بن

 يف –أخرى، أو قادر على توليد الكالم أو على حتليل النصوص وغريها، متوقف 
وهذا ما يفسر ارتباط األهداف .  على النجاح يف حوسبة املعجم- جزء كبري منه

ًالعلمية عموما باألهداف التقانية انسجاما مع التصور العلمي املعاص ر الذي يرهن ً
  .)١(قيمة النظريات العلمية مبدى ما هلا من إسقاطات تقانية

ًونقدم منوذجا هلذا التطور الذي عرفه املعجم من خالل العمل الذي 
  .أجنزه زوتفن يف إطار نظرية لسانية حديثة، هي نظرية النحو الوظيفي
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 Longman(زية املعاصرة املسمى  ًانطالقا من معجم اللغة اإلنكلي

Dictionary Of Contemporary English(قام زوتفن ،)باستخالص كل )٢ 
املعلومات الواردة فيه، وأعاد صياغتها يف صورة تطابق صياغات النحو 
. ًالوظيفي، مث وضع قواعد إعادة كتابتها وفقا للمتطلبات احلاسوبية التقنية

 له ذلك وقد مت. وكانت نتيجة عمله حوسبة معجم اللغة اإلنكليزية املعاصرة
بفضل ما يوفره النحو الوظيفي من نسقية يف متثيل املعلومات وصورنتها؛ حيث 
َّميثل للوحدات اللغوية يف صورة مداخل معجمية أو أطر محلية مصحوبة 

  :ويتضمن اإلطار احلملي املعلومات اآلتية. مبعانيها التعريفية
ردة    ،)أي جذره ووزنه الصريف(صورة احملمول ا

  ،)عل أو اسم أو صفةف(ومقولته 
  ،)٣، س٢، س١س(وحمالت موضوعاته 

وقيود االنتقاء اليت يفرضها احملمول على حمالت موضوعاته 
  ،...)>جمرد<، >حسي<، >إنسان<(

  ...).منفذ، متقبل، مستقبل(والوظائف الداللية 
ويقوم على فكرة مفادها . ُويصاغ التعريف يف صورة إطار محلي آخر

الكلمة املراد تعريفها إىل حني بلوغ مرحلة ال ميكن تأليف كلمات أبسط من 
ا   .)٣(تعيني معىن هذه الكلمات بالطريقة ذا

فاملعجم، إذن، ليس قائمة من الكلمات تدرج كيفما اتفق، وترتب 
كيفما اتفق؛ وإمنا هو نسق من العالقات الرتكيبية والصرفية والداللية القائمة 

دئ عامة حتكم تنظيم مواده وبناء عالئق بني الوحدات املعجمية، ومنضبط مببا
  .نسقية بينها
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  : حدود المعجم العربي المعاصر- ٢
ا مل تواكب  يتيح النظر يف املعاجم العربية املعاصرة عامة اخللوص إىل أ
هذا التطور؛ حيث مل يرتبط بناء هذه املعاجم بتصور مضبوط، أو بنظرية يف 

ومازال صانع املعجم العريب . و غريهااملعجم حمددة، أو بنتائج أحباث لسانية أ
ٍيتصور أنه حر من أي قيد يف بناء املعجم الذي يريد، غري آبه باإلجابة عن 

  :األسئلة الضرورية اليت حتدد طريقة بنائه للمعجم، من قبيل
  ما مصدر املعطيات اللغوية اليت يضمنها معجمه؟

  لم العريب املعاصر؟وإىل أي حد يعتمد املعطيات اللغوية اليت ينتجها املتك
  وأي حتديد يقدمه للمتكلم العريب املعتمد؟

  ّوعلى أي أساس ينتقي مواد معجمية دون أخرى؟
  وكيف ميثل هلذه املواد املعجمية داخل املعجم؟

  وما النظرية اليت يعتمدها يف ذلك؟
  وألي طبقة من املتكلمني يقدم هذا املعجم؟
ذا املعجم؟وما اهلدف أو األهداف اليت يريد حتقيقها    

  وما الدراسات واألحباث املعتمدة يف اختاذ ما يتخذ من قرارات؟
 رغم بعض - يقول أحد املختصني–إن املعاجم العربية احلالية ... ((

اجلهود القليلة املبذولة، ال تتيح مواكبة تطور اللغة، وتطور مناهج التحليل 
  ...اللساين، وتطور تقنيات وأساليب وضع املعاجم

ارة أخرى، فإن هذه املعاجم ال ختتلف عن سابقتها يف حصر املادة وبعب
وانتقائها وترتيبها، ويف طبيعة املواد اليت ترد يف املداخل، بل حىت يف التقنيات 

  .ًأحيانا
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ومهما يكن من أمر املعاجم العربية احلديثة، وأمر ما وصل إليه البحث 
 Le عام متوسط من مثل املعجمي العريب، فإنه مل يصل بعد إىل وضع قاموس

Petit Larousse الفرنسي، أو الروس األطفال، أو The Shorter Oxford 

English Dictionary يف أحجام خمتلفة، أو غريها من معاجم األمم األخرى 
اليت يبلور فيها القاموس ثقافة العصر ولغته، ويستجيب لألهداف املتوخاة من 

ًعجم الوسيط قد اعترب جتديديا ألنه أمهل إذا كان امل((ويضيف أنه . ))...وضعه
مع اللغوي  ًاملواد الغريبة واملهجورة، وأثبت ألفاظا مستحدثة أو معربة مما أقره ا

وسبب . ًبالقاهرة، فإنه يظل، مع هذا، بعيدا كل البعد عن املعجم املنشود
ذلك يرجع، من جهة، إىل مشكل حتديد املادة املعتمدة، ومن جهة أخرى إىل 

))رق تنظيم هذه املادة ومعاجلتهاط
وعلى الرغم مما يالحظ من إنتاج . )٤(

معجمي متزايد، فماتزال احلاجة قائمة إىل معاجم عربية مبنية بطريقة نسقية 
ا لكل فئة من  تراعي أهم املستجدات العلمية والتقانية، وبصورة تستجيب 

ًاملتكلمني، أطفاال ومتوسطني وكبارا، وملختلف األهداف  اليت ينشدها ً
  .املتعلمون

  : المعجم العلمي العربي المختص- ٣

مبا أنه يتعذر توحيد لغة إنتاج املعرفة، فإنه ال مندوحة من البحث عن 
: ومن أهم هذه الوسائل. الوسائل الكفيلة بالتقريب بني لغات إنتاج املعرفة

ا تيسر التوا ا؛ إذ إ صل بني املعاجم املصطلحية الثنائية اللغة أو متعدد
الباحثني والعلماء واخلرباء يف جماالت العلوم واملعارف املتنوعة املتعددة؛ كما 
تسمح بإدراك اإلنتاجات العلمية واملعرفية، وتسمح بالعمل على تطويرها سواء 
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ا . بلغة إنتاجها أو باللغة املنقولة إليها وبالنظر إىل أمهيتها وتعدد وظائفها، فإ
 املنظمات الدولية املختصة، وكذا من العلماء أهل حتظى بعناية متزايدة من

ً اإلحبار انطالقا من مواقع معلومة -إلثبات هذه العناية–ويكفي . االختصاص
يف اإلنرتنت لالطالع على األعداد الكبرية من املعاجم العامة واخلاصة، ومن 

ويرها، اهليئات واملؤسسات واجلامعات ومراكز البحث الدولية املعنية ببنائها وتط
ناهيك عن األرقام املدهشة املقدمة عن الكلمات أو املصطلحات املخزنة يف 

  .هذه املعاجم
وإذا كنا نرى غري مفيد أن نسرد ما استطعنا احلصول عليه من هذه 
ًاملعاجم، فإننا نرى من املفيد أن نورد بعضا منها حصرا لألهداف اليت وضعت  ً

  :من بني هذه األهداف. من أجلها
يب املعارف والعلوم من خالل الربط بني عشرات املعاجم  تقر-١

 )٥(Alex Fomineالعامة واخلاصة املتعددة اللغات، كما هو الشأن يف معجم 
ر البحث فيها من خالل  الذي استطاع الربط بني أكثر من مئة معجم، وتيسي

معجم واحد، وكما هو شأن بنك املصطلحات املتعددة اللغات بتعدد دول 
 األورويب، حيث بلغ جمموع ما حيتويه هذا البنك من املصطلحات فقط االحتاد

  .مخسة مالييـن، مرفوقة بتعاريفها وسياقات ورودها
 تطوير العمل املعجمي واستثمار النظريات اللسانية يف ذلك، –ب 

كما هو شأن املعاجم املبنية على أساس نظرية احملالتية، من قبيل املعجم الذي 
  :لبحث يف النحو املقارن ببلجيكا، وعنوانهأجنزته جمموعة ا

- The Dutch -French- English contrastive verb Valency Dictionary 
  : تيسري الرتمجة، كما هو شأن املعجم اآليت–ج 

- Dictionnaire anglais francais de traduction.  
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  : الشأن يف تيسري تعليم لغة من اللغات باعتبارها لغة أجنبية، كما هو–د 
  . إجنليزي، ملؤلفه ستانغلس–عريب :  قاموس املتعلم-

  .)٦( إجنليزي، ملؤلفه سلموين حبيب أنطون–عريب : والقاموس العايل للمتعلم
  :ومعاجم تعليم اللغة اليابانية

- Kanji Dictionary: Dictionaries for Learning Japanese. 
  :أن يف تقوية لغة الكتابة األدبية، كما هو الش-و
  .)٧( فرنسي، ملؤلفه أوغست تربونو–عريب ): اللغة الكتابية( قاموس - 

وبالطبع، فإن تنوع هذه األهداف يقتضي اختالف طرائق وضع هذه 
ا ًوتقيدا مبا اخرتنا احلديث عنه يف هذه املناسبة . املعاجم وكيفية تدبري ماد

امعاجم املصطلحات العلمية الثنائية ا((سنحصر عنايتنا يف    .))للغة أو متعدد
 -كما يوجد يف أغلبه اليوم–ما نالحظه أن هذا النمط من املعاجم 

يتعامل مع املصطلح العلمي كأنه وحدة لغوية معزولة، ويبحث عن مقابل له 
ويعتمد يف إيراده . يف اللغة اهلدف، دون اعتبار لعالقته مبصطلحات أخرى

.  امليدان املعريف الذي ينتمي إليهالرتتيب األلفبائي الذي يطمس وظيفته يف بنية
وبعبارة . ٍيضاف إىل ذلك عدم إرفاقه بتعريف حيدد املفهوم الذي حييل عليه

أوضح، إن هذه املعاجم تتعامل مع املصطلحات كما تتعامل أبسط املعاجم 
ُالعامة مع الكلمات، بل تكون دون مستواها حني ال تعرف حبدود مضبوطة 

ا معاجم بال كفاية وظيفية، علميا وتعليميا؛ . يةما تقدمه من مواد اصطالح ًإ ً
ال العلمي أو املعريف الذي تقدم مصطلحاته،  حيث ال تساعد على متثل ا

ال   .كما ال تساعد الطالب على إدراك مفاهيم هذا ا
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املعجم املوحد ((ًفما العالقة مثال بني هذه املصطلحات اليت يوردها 
))ملصطلحات اللسانيات

  .؟C حرف  يف)٨(
 Calligraphy فن اخلط

جئة خاطئة أو غري واضحة  Cacography  خط أو 

 Calque  اقرتاض بالرتمجة

 Cacology  هجنة

 Caninocal Form  صيغة معيارية

 Cacophony  تنافر صويت

 Capactiy  قدرة

 Cacuminal  تقعيسي

 Cardinal number  عدد أصلي

 Cadence  نغمة ختامية

 Cardinal Vowels  أصول املصوتات

 Caducous  معرض للحذف

 Caret  عالمة إقحام

 Caesura  مقطع شعري

ما املفاهيم اليت حتيل عليها؟ وأين تتجلى نسقيتها؟ وما وظيفتها يف جماهلا 
  العلمي؟

جند بعض عناصر اإلجابة يف ما قررته دراسة تقوميية هلذا املعجم بالقول 
دد كبري منها ضمن ما ميكن أن نسميه ً مدخال يندرج ع٣٠٥٩يضم املعجم ((

أي اليت ليست أساسية بالنسبة للموضوع املبحوث فيه، ((مصطلحات عامة، 
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مقابل املصطلحات اخلاصة، أي املصطلحات الضرورية لتمثل النظرية اللسانية 
حسب  [))وأصوهلا وتطبيقها حبيث جيب أن ترد يف أي مشروع لساين قبل غريها

ًذلك أن عددا وافرا من مصطلحات املعجم ]. قامسيعبارة الدكتور علي ال ً
ًاملوحد يتناول جوانب عامة جدا يف دراسة اللغة تتعلق باخلط والكتابة والنقوش 
واإلمالء والقراءة وتعليم اللغة وأمراض اللغة والرتمجة والشعر والبالغة والعروض 

))ونشأة اللغة وأنظمة سيميولوجية أخرى
)٩(.  

يضيف متاعب جديدة ((ُ وصف هذا املعجم بأنه ونتيجة لذلك وغريه،
))إرباكه((، وقد يزيد يف ))للقارئ العريب

)١٠(.  
ًوليست املعاجم العربية املختصة أحسن حاال من املعجم املوحد، فقد 

من ((: وصل بعضها إىل حد من الضعف دفع أحد الدارسني إىل القول
 ))خلص((أنه ) مد التوجنياملعجم املفصل يف األدب حمل( هذا املعجم ))حسنات((

) وأنه(املشكالت والسلبيات اليت قد تعرتض سبيل التأليف املعجمي املختص، 
))...ميثل درجة من درجات االستخفاف بالقارئ واحتقاره

يضاف إىل . )١١(
ال اعتاد إحصاء األخطاء ورصد الثغرات  ذلك أن اخلطاب السائد يف هذا ا

حام العقبة بإجناز أعمال معجمية تستفيد من وتتبع املزالق والعثرات دون اقت
التجارب السابقة ومن جتارب األمم املتقدمة، أو بتقدمي تصورات جديدة 

  .ًمؤسسة علميا

  : نحو تصور جديد لبناء المعجم العربي المختص- ٤

ًلتجاوز الوضع املوصوف أعاله، نقرتح تصورا جديدا لبناء معاجم  ً
ااملصطلحات العلمية ثنائية اللغة  وجوهر هذا التصور يكمن يف . أو متعدد
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بناء املعجم بطريقة يصبح فيها مرآة تعكس صورة العلم الذي يقدم 
مصطلحاته بوضوح؛ حىت ليمكن القول إن املعجم العلمي املختص مرآة للعلم 

  .الذي ميثله
ويقوم ذلك على أساس مراعاة خصائص هذا النمط من املصطلحات، 

  .، ومراعاة خصائص العلم موضوع املعجمي املصطلحات العلمية أعن
 أن املصطلح العلمي منط ضمن أمناط مصطلحية -ًبدءا–نفرتض 

ًمتعددة، له وضع خاص جيب اعتباره يف التعامل معه بناء ودراسـة وتقوميـا ً
)١٢( .

إذ إن هذا النمط من املصطلحات خيتلف عن املصطلحات التقنية اليت تصف 
، كالتلفزة واحلاسوب واملسبار واألقمار أدوات وأجهزة تقنية وتقانية

وخيتلف عن املصطلحات اليت تنتمي إىل حضارة معينة وتعرب ... االصطناعية
، وخيتلف ...عن فكر أمة من األمم، كمصطلحات الشورى واإلمامة واخلالفة

 - عن املصطلحات العامة اليت ال تتقيد مبيدان علمي حمدد، وال تشكل 
  .وناته، كاملصطلحات الدالة على املهن وغريها مثلهاً مكونا من مك-بالضرورة

ا   :وترجع خصوصية املصطلحات العلمية إىل كو
ً مصطلحات تشكل مكونا من مكونات أي علم من العلوم، سواء -

ًأكانت علوما شرعية أم علوما إنسانية أم علوما مادية، حىت إنه ال ميكن تصور  ً ً
ا، بل ميكن قياس درجة ن ضج علم من العلوم مبدى توفقه يف بناء قيام علم دو

  .أنساقه االصطالحية متعالقة مع أنساقه املفهومية
فباملصطلح يتم حتديد املوضوع العلمي يف جمال خمصوص، وباملصطلح 
يتم وصف ظواهر املوضوع احملدد يف علم من العلوم، وباملصطلح يتم وضع 

ملصطلح تبىن النظريات القواعد وصوغ املبادئ اليت تفسر سلوك الظواهر، وبا
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وباستحضار قليل من مصطلحات اللسانيات التوليدية . )١٣(وتقام املناهج
ا املصطلح العلمي لنتذكر مدى : نستطيع إدراك أمهية الوظائف اليت يقوم 

التغيري الذي أحدثه مصطلح القدرة اللغوية ومصطلح اإلجناز اللغوي، 
ما كمصطلح النح وية ومصطلح املقبولية واملصطلحات اليت ارتبطت 

  .ومصطلح احلدس اللغوي
ولنتذكر املصطلحات اليت وردت يف تركيب القواعد وصوغ املبادئ 
كمصطلح البنية التحتية ومصطلح البنية السطحية ومصطلح السلكية ومصطلح 

ًولنتذكر أيضا مصطلح الصورنة ... اإلشراف ومصطلح املراقبة، وغريها كثري
  .التمثيل، ومصطلحات الرتكيب والداللة والصواتةومصطلح التوليد ومصطلح 

ولعله من املفيد هنا أن نبني أن تراكم املصطلحات يف جمال من 
ال بالنضج العلمي ما مل يستطع  االت ليس كافيا للحكم على هذا ا ًا
توظيف مصطلحاته يف حتديد موضوعه العلمي، وبناء نسقه املفهومي، وصياغة 

  .سريية، وإقامة نظرية علمية ومنهج حمددقواعده ومبادئه التف
 ومن خصائص املصطلحات العلمية انتظامها يف نسق اصطالحي مربوط - 

ُويعين ذلك أن حيدد لكل . بواسطة احلدود والتعريفات بنسق املفاهيم املعتمد
 .)١٤(مصطلح مفهومه بالنظر إىل باقي املصطلحات اليت تتوارد معه يف النسق

 جيوز أن نتحدث يف جمال املعرفة العلمية عن مصطلحات وبالنتيجة، فإنه ال
معزولة أو عن مفاهيم معزولة، وإمنا عن أنساق املصطلحات وأنساق املفاهيم؛ إذ 
بفضل هذه األنساق يتم تنظيم املعرفة العلمية وتصميم هندستها، وليس 

  .للمصطلح أو املفهوم املتعالق معه قيمة علمية خارج نسقه ونظامه املعريف
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على أساس ما تقدم، فإن معاجم املصطلحات العلمية الثنائية اللغة أو 
ا ال ميكن أن حتقق كفايتها الوظيفية ما مل تراع خصائص املصطلح  متعدد
العلمي املشار إليها أعاله، وما مل تراع اهلدف أو األهداف اليت وضعت من 

ذه املعاجم ون . وعية تكوينهمًأجلها أصال، وما مل تراع طبيعة املخاطبني 
  :وتفصيل ذلك كاآليت

  : بقيدين اثنني- على األقل–إن هذا النمط من املعاجم مقيد 
  ّ بأال يورد إال املصطلح دون الكلمة أو غريها،-
  .ّ وبأال يورد إال املصطلح الذي ينتمي إىل ميدان علمي حمدد-

ومبقتضى ما تتميز به املصطلحات العلمية من خصائص نسقية 
. إن هذه املعاجم مطالبة بأن تبىن بطريقة تعكس هذه اخلصائصووظيفية، ف

ال العلمي أو  ويتم ذلك بإيراد املصطلحات معرفة وحبسب نسقيتها داخل ا
ً من إيرادها مرتبة ترتيبا -بعد ذلك–والبأس . النظرية العلمية اليت تنتمي إليها

ًألفبائيا يف مسرد خاص تسهيال للبحث   :اآلتيةونبني ذلك بالتجربة . ً
ًاخرتنا كتابا يشكل أساس توجه جديد يف اللسانيات املعاصرة، هو كتاب 

  :سيمون ديك، رائد اللسانيات الوظيفية وصاحب نظرية النحو الوظيفي، وعنوانه
The Theory of Functional Grammar 
Part ١: The structure of the clause. 

دف بناء معجم قمنا باستخالص املصطلحات الواردة يف هذا الك تاب 
ً إجنليزي استنادا إىل –عريب /  عريب–إجنليزي : للمصطلحات اللسانية الوظيفية

  :ًبعد جرد املصطلحات، وجدناها أصنافا أربعة. التصور املشار إليه أعاله
  . صنف ينتمي إىل العلوم كافة، وال خيتص باللسانيات فقط-
  .ص به اللسانيات الوظيفية وصنف ينتمي إىل اللسانيات العامة، وال ختت- 
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  . وصنف ينتمي إلىالنظرية الوظيفية خاصة-
 وصنف ينتمي إلىالنظريات اللسانية غري الوظيفية اليت ورد احلديث -

عنها يف سياق املقارنة، كالنظرية التوليدية أو نظرية النحو الوظيفي املعجمي أو 
  .نظرية النحو املركيب املعمم أو غريها من النظريات

ًر هذا الوضع عددا من املشكالت؛ إذ إن ذكر كل هذه األصناف وأثا
من املصطلحات يتعذر معه احملافظة على النسقية املطلوبة، وحذفها يعرض 

فاقرتحنا لتجاوز هذا الوضع بناء املعجم على . املعجم لقصور خمل وغري مقبول
ًاملوضوعات واملفاهيم؛ حيث تصنف هذه املوضوعات تصنيفا ير: أساسني اعي ُ

ا العلمية من قبيل اللسانيات العامة، واللسانيات التصنيفية،  خصوصيا
َواللسانيات النظرية أو التفسريية، ويعرض داخل كل موضوع ما يتعلق به من  ُ
مصطلحات حبسب جماالته الفرعية ونظرياته، كمصطلحات النظرية الوظيفية 

 تامة تعكس ًمثال، ويتم عرض هذه املصطلحات داخل موضوعها يف نسقية
  :وبيان ذلك كاآليت. نسقية النظرية اليت متثلها
 Explicative Linguistics اللسانيات التفسريية

 Functionalism  الوظيفية) اللسانيات(

 Funcitonal theory  النظرية الوظيفية

 Communicative  competence  القدرة التواصلية

 Pragmatic competence  القدرة التداولية

 Capacities  الطاقات

 Grammatical capacity  الطاقة النحوية

 Cognitive capacity  الطاقة املعرفية
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 Logical capacity  الطاقة املنطقية

 Perceptual capacity  الطاقة اإلدراكية

 Social capacity  الطاقة االجتماعية

 Functional grammars  أحناء وظيفية

 Explanatory adequacy  لكفاية التفسرييةا

 Typological adequacy  الكفاية النمطية

 Pragmatic adequacy  الكفاية التداولية

 Psychological adequacy  الكفاية النفسية

 Computational adequacy  الكفاية احلاسوبية

 Functional grammar  النحو الوظيفي

 Predicative structure  بنية محلية

 Functional structure  بنية وظيفية

 Constituency structure  بنية مكونية

 Fund  األساس

 Lexicon  املعجم

 Formation rules  قواعد التكوين

 Basic Predicates  احملموالت األصول

 Derived predicates  احملموالت املشتقة

 Basic terms  احلدود األصول

 Derived terms  احلدود املشتقة

 Predicative frame  اإلطار احلملي
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 Form (of the predicate)  صورة احملمول

 Category (of the Predicate)  )احملمول(مقولة 

 Quantitative valency  الكمية) احملمول(حمالتية 

 Arguments  املوضوعات

 Qualitative valency  الكيفية) احملمول(حمالتية 

 Selection restriction  اءقيود االنتق

 Semantic functions  الوظائف الداللية

يعكس هذا الرتتيب بنية النظرية اللسانية موضوع هذا املعجم والعالئق 
النسقية القائمة بني مفاهيمها؛ فاللسانيات التفسريية هي اإلطار العام الذي 
تندرج فيه اللسانيات الوظيفية يف مقابل لسانيات وظيفية أخرى تندرج يف 

والنظرية الوظيفية املتحدث عنها هنا تتفرع .  اللسانيات الوصفيةإطار آخر هو
عن اللسانيات الوظيفية ذات البعد التفسريي، وموضوعها املنشغلة به هو 

ومكونات القدرة التواصلية أو التداولية جمموعة . القدرة التواصلية أو التداولية
قة املنطقية والطاقة الطاقة النحوية والطاقة املعرفية والطا: من الطاقات، هي

ًونظرا لتعدد األحناء داخل النظرية الواحدة، فإن . اإلدراكية والطاقة االجتماعية
. كل نظرية تضع معايري تفاضل بواسطتها بني هذه النماذج النحوية املقرتحة

 يف –ُويقاس جناح النحو مبدى بلوغه أعلى درجة من الكفاية التفسريية احملددة 
الكفاية النمطية والكفاية :  يف أنواع أربعة من الكفايات، هي-النظرية الوظيفية

ومن أهم األحناء الوظيفية . )١٥(النفسية والكفاية التداولية والكفاية احلاسوبية
ومكونات النحو . )١٦(املعروفة اآلن النحو الوظيفي لصاحبه سيمون ديك

والبنية البنية احلملية :  بنيات ثالث، هي-حسب صيغته األوىل–الوظيفي 
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ًتبىن البنية احلملية انطالقا من األساس الذي يضم . الوظيفية والبنية املكونية ُ
أما املعجم فيتضمن احملموالت واحلدود األصول؛ وأما . املعجم وقواعد التكوين

وميثل داخل . قواعد التكوين فتضطلع بتكوين احملموالت واحلدود املشتقة
  :لي يتضمن املعلومات اآلتيةيف إطار مح) أو حد(املعجم لكل حممول 

 وحمالتية احملمول الكمية، أي – ومقولته، ج – صورة احملمول، ب –أ 
  : وحمالتية احملمول الكيفية، أي-عدد حمالت موضوعات احملمول، د

   قيود االنتقاء اليت يفرضها احملمول على حمالت موضوعاته،-  
  . والوظائف الداللية املسندة إىل هذه احملالت-  
 أن نستمر على هذا املنوال حىت االنتهاء من مصطلحات النحو كنومي

، مث ننتقل إىل مصطلحات حنو وظيفي آخر )١٧(الوظيفي لصاحبه سيمون ديك
  .كنحو هاليداي أو النحو النسقي إىل حني االنتهاء من األحناء الوظيفية املوجودة
عد ب–وال مينع هذا الرتتيب النسقي للمادة املصطلحية من عرضها 

ً مرتبة ترتيبا ألفبائيا تسهيال لالطالع- ذلك ً ً.  
هذا فيما يتعلق برتتيب املصطلحات داخل املعجم، أما عن تعريف 
املفاهيم اليت حتيل عليها فريفق كل مصطلح بتعريف حيدد مفهومه بدقة، ويورد 

  :)١٨(وبيان ذلك اآليت. املقابل له يف اللغة اهلدف
  Arguments     الموضوعات 

Are those terms wich are required by 
 some predicate in order to form a 
 complete nuclear predication. 

  Terms            الحدود 
 Are expressions wich can be used to 
 refer to entities. 
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  Predicates         المحموالت 
  Are expressions which designate 
 properties or relations. 

 Predication          الحمل
  When a predicate is applied to 
 an appropriate set of terms, 
 the result is a predication. 

ًويف اجلزء الثاين، يورد املصطلح املقابل، ويعرفه تعريفا دقيقا، مث يورد إىل  ً
  :)١٩(ويبني املثال اآليت ذلك. جانبه املصطلح يف لغته األصل

 Arguments        ضوعاتالمو
هي احلدود اليت يستلزمها احملمول لبناء محل نووي تام، وال تكون 

  .اخلاصية أو العالقة اليت يعينها احملمول تامة وال كافية إال بوجودها
    Terms          الحدود 

  .هي العبارات اليت ميكن أن تستعمل لإلحالة على األشياء أو الذوات
 Predicates        المحموالت 

  .هي العبارات اليت تعني خصائص احلدود أو العالقات القائمة بينها
 Predication          الحمل 

  .هو العبارة الناجتة عن تطبيق حممول على جمموعة مناسبة من احلدود
 إضافة أمثلة توضيحية حبسب مستوى -  بطبيعة احلال- وميكن 

ذا املعجم  احلدود املناسبة على) كتب(مثال ذلك تطبيق احملمول . املخاطبني 
  : على احلمل اآليت- ًإمجاال–فنحصل ). البارحة(و) رسالة(و) زيد: (التالية

  . كتب زيد رسالة البارحة-    
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يعني موضوعني اثنني لقيام احلمل، ويستلزمهما ) كتب(احملمول 
ًإنسانا (الذي يفرض عليه احملمول أن يكون ) زيد(ًاستلزاما، ومها املوضوع 

ًعاقال كاتبا ًشيئا (الذي يفرض عليه احملمول أن يكون ) رسالة(واملوضوع ، )ً
فيمكن االستغناء عنه دون اإلخالل ) البارحة(وأما احلد ). ًقابال للكتابة

ًباحلمل، لذلك ال يعد حدا موضوعا؛ بل يعد حدا الحقا ً ًً.  
ذه الطريقة، ال نقدم  ا يف اللغة -  فقط–و  مصطلحات العلم ومقابال

  .ًقدم أيضا العلم ذاته من خالل نسقه املفهومي والتصور الذي حيكمهاهلدف، وإمنا ن
ذه الصورة نتأكد   من مدى استيعاب املؤلف للمعرفة العلمية - ً أيضا –و

َاليت يقدم معجمها املصطلحي، واستيعابه هلا شرط وجوب يف قبول علمه ٍ ُ.  
كما تفيد هذه الطريقة املؤلف ذاته أثناء البحث عن مقابالت 

صطلحات اليت يوردها، إذ إنه يتعامل معها باعتبارها وحدات يف نسق، للم
ًوسيستحضر كل مكونات هذا النسق مهتديا مبا يرتبط به من مفاهيم، وما 

  .يستند إليه من تصورات
ا تزوده باملادة  أما عظيم الفائدة فيجنيها املقبل على هذه املعاجم أل

  .صطلحات العلم الذي يبحث فيهالعلمية ومبفاتيحها املفهومية من خالل م
. على هذا األساس نقرتح أن تبىن معامجنا العلمية العربية اخلاصة

  :ونستدرك هنا بتقرير أمرين اثنني
، إننا نقصر احلديث هنا عن املعاجم اخلاصة مبصطلحات علوم أولهما

إن تبينت –استوت شخصيتها العلمية، وال نرمي إىل تعميم هذا التصور 
  . كل املعاجم اخلاصة على-كفايته
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ا وثانيهما ، إن تطبيق هذا التصور على املعاجم الثنائية اللغة أو متعدد
ًحيسن، بل ينبغي، أن يكون مسبوقا بوجود معاجم أحادية اللغة قائمة على 

  .أساس التصور املقرتح ذاته
  : خاتمة- ٤

 لقد كان هدفنا أن نبني أن املعجم العريب املعاصر مازال يف حاجة إىل
التطوير حىت يستجيب حلاجات العصر وحلاجات املستهلكني، وأن حتقيق 
ذلك رهني باالنفتاح على جتارب األمم املتقدمة يف هذا امليدان واستثمار 

  .معطيات النظرية اللسانية وغريها يف بناء املعجم املنشود
ومن أجل املسامهة يف حتقيق هذا اهلدف، أحلحنا على ضرورة تعميق 

يفية بناء املعجم العريب املعاصر، العام منه واخلاص، داعني إىل النظر يف ك
  .االستفادة من أهم املنجزات العلمية والتقانية اليت حققها عصرنا الراهن

واجتهدنا يف تقدمي تصور جديد لبناء معجم املصطلحات العلمية الثنائي 
دين ًاللغة، يقوم أساسا على مراعاة خصائص املصطلح وخصائص العلم، حمد
  .الفوائد النظرية والعملية اليت ميكن أن يقدمها معجم عريب قائم على هذا األساس

  الهوامش
خصائص الصناعة ((: ً انظر مزيدا من التفاصيل يف مقال صاحب هذا البحث- ١

، ٤٦، جملة اللسان العريب، العدد ))املعجمية احلديثة وأهدافها العلمية والتكنولوجية
  .راجع الواردة هناكًوانظر أيضا امل. ١٩٩٨

  . انظر مقال زوتفن يف قائمة املراجع- ٢
قدرة املتكلم التواصلية (( انظر يف هذا الصدد األطروحة اجلامعية لكاتب هذا البحث - ٣

  .١٩٩٨، كلية اآلداب، مكناس، ))وإشكال بناء األحناء
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، الصفحات مناذج حتليلية جديدة– الدكتور عبد القادر الفاسي الفهري، املعجم العريب - ٤
  .١٩٨٦–الدار البيضاء، املغرب / ، دار توبقال للنشر٢٠- ١٩ و١٤- ١٣

  : انظر التفاصيل يف املوقع اآليت- ٥
- Index of  on 
line Dictionaries 

  : انظر التفاصيل يف املوقع اآليت- ٦
WWW. Librairie -du- liban. Com. ١b 

  : انظر التفاصيل يف املوقع اآليت- ٧
WWW. Librairie -du- liban. Com. ١b 

 املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات، املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم، - ٨
  .١٩٨٩/  وما بعدها، تونس٢٢الصفحة 

 الدكتور مصطفى غلفان، املعجم املوحد ملصطلحات اللسانيات، أي مصطلحات - ٩
  .١٩٩٨، السنة ٤٦، جملة اللسان العريب، العدد ١٥٤ألي لسانيات؟ ص

: ونشري إىل أن ما ورد بعبارة الدكتور علي القامسي أحيل عليه يف املقال كاآليت
الدكتور علي القامسي، النظرية العامة والنظرية اخلاصة يف علم املصطلح، 

  .١٩٨٧، السنة ٢٩، جملة اللسان العريب، العدد١٢٧ص
  . من املرجع السابق١٥١ و١٥٠ و١٤٩ انظر الصفحات -١٠
 حممد خطايب، املادة املصطلحية احلديثة يف املعجم املفصل يف األدب حملمد  الدكتور-١١

نشري إىل أن . ١٩٩٨، السنة ٤٦، جملة اللسان العريب، العدد١١٧التوجني، ص
  .ُما وضع بني قوسني من عندنا

واقعية املبادئ األساس يف وضع املصطلح (( انظر مقال صاحب هذا البحث -١٢
 ٢٥ندوة اليت انعقدت مبجمع اللغة العربية بدمشق من  ضمن وقائع ال))وتوليده

إقرار منهجية موحدة لوضع ((: ، يف موضوع١٩٩٩ من شهر أكتوبر ٢٨إىل 
  .))المصطلح العلمي العربي وتوحيده وإشاعته
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دور المصطلحات في بناء (( لالطالع أكثر، انظر مقال صاحب هذا البحث -١٣
  .لدراسة املصطلحية والعلوم اإلسالميةا:  ضمن وقائع ندوة))العلوم اإلسالمية
  .١٩٩٦مطبعة املعارف اجلديدة، 

المصطلح والمفهوم وأشكال التعالق (( لالطالع أكثر، انظر مقال صاحب هذا البحث - ١٤
. ))قضية التعريف في الدراسات المصطلحية الحديثة((:  ضمن وقائع ندوة))بينهما

  .١٩٩٨، ٨ناظرات منشورات كلية اآلداب بوجدة، سلسلة ندوات وم
النحو الوظيفي وإشكال (( انظر التفاصيل يف الرسالة اجلامعية لكاتب هذا البحث -١٥

  .١٩٩٠ كلية اآلداب، مكناس، ))الكفاية
النحو ((زية حيمل عنوان   ظهر النحو الوظيفي يف صيغته األوىل يف كتاب باإلنكلي-١٦

  مت تطوير الصيغة١٩٨٩، ويف سنة ١٩٧٨ لصاحبه سيمون ديك سنة ))الوظيفي
 نظرية ((األوىل للنحو الوظيفي يف كتاب باإلنكليزية حيمل اجلزء األول منه عنوان 

نظرية النحو ((، وحيمل اجلزء الثاين منه عنوان )) بنية العبارة–النحو الوظيفي
 بعد وفاة ١٩٩٧ُ، وقد نشر سنة ))العبارات املشتقة والعبارات املركبة–الوظيفي 

 من أجل تطوير - إىل حد الساعة–والتزال األحباث قائمة . نيصاحبه بنحو سنت
ًهذا النحو نظريا وتطبيقيا وحاسوبيا ً انظر يف هذا الصدد األطروحة اجلامعية –. ً

كلية ، ))قدرة املتكلم التواصلية وإشكال بناء األحناء((لكاتب هذا البحث 
حو الن((ًوانظر أيضا مقال صاحب هذا البحث . ١٩٩٨اآلداب، مكناس 

  .١٩٩٠/ ٥و٤ مبجلة مكناسة، عدد ))الوظيفي وبناء احلاسوب
ا املصطلحات اإلنكلي-١٧ زية الواردة يف اجلدول أعاله   املصطلحات العربية اليت قابلنا 

ًن الوظيفيني املغاربة، وهي عموما من وضع الدكتور أمحد  هي املتداولة بني اللسانيي
  .ه املشار إليها يف قائمة املراجعًلالطالع، انظر بعضا من أعمال. املتوكل

ً استخلصنا مضمون هذه التعريفات من كتاب ديك املشار إليه سابقا، الصادر سنة -١٨
  . بالتوايل٤٦ و٧٣ و٧٢، الصفحات ١٩٨٩

  . صياغة هذه التعريفات باللغة العربية من اجتهادنا اخلاص-١٩
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  :المراجع العربية
  : البوشيخي، عز الدين-

 رسالة جامعية لنيل دكتوراه السلك .إشكال الكفايةالنحو الوظيفي و
  .املغرب/  مكناس١٩٩٠الثالث، مرقونة، كلية اآلداب،

 مكناسة، جملة كلية اآلداب والعلوم ))النحو الوظيفي وبناء الحاسوب ((
  . املغرب– ٥/١٩٩٠و٤اإلنسانية مبكناس، عدد 

الدراسة :  ندوةضمن وقائع. ))دور المصطلحات في بناء العلوم اإلسالمية ((
  .١٩٩٦املغرب، / ، الرباطاجلديدة املعارف مطبعة اإلسالميةاملصطلحية والعلوم 

  .قدرة المتكلم التواصلية وإشكال بناء األنحاء
 – ١٩٩٨أطروحة جامعية لنيل دكتوراه الدولة، مرقونة، كلية اآلداب، 

  .املغرب/ مكناس
لمية خصائص الصناعة المعجمية الحديثة وأهدافها الع ((

  .املغرب/ الرباط– ١٩٩٨، ٤٦جملة اللسان العريب، العدد . ))والتكنولوجية
: ضمن وقائع ندوة. ))المصطلح والمفهوم وأشكال التعالق بينهما((

منشورات كلية اآلداب . قضية التعريف يف الدراسات املصطلحية احلديثة
  .املغرب– ١٩٩٨، ٨بوجدة، سلسلة ندوات ومناظرات 

  :د املتوكل، أمح-
 مطبعة دار اهلالل العربية، :آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي

  .املغرب/ الرباط– ١٩٩٣
 البنية التحتية أو -قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية

  .املغرب/  الرباط– ١٩٩٥ مطبعة دار األمان، . التداولي-التمثيل الداللي 
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 بنية المكونات أو -ة قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفي
  .املغرب/  الرباط– ١٩٩٦ مطبعة دار األمان، .التركيبي -التمثيل الصرفي 

قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية بنية الخطاب، من 
  .املغرب/ الرباط– ٢٠٠١ مطبعة دار األمان، .الجملة إلى النص

  : املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم-
 مطبعة املنظمة العربية .لموحد لمصطلحات اللسانياتالمعجم ا

  . تونس- ١٩٨٩للرتبية والثقافة والعلوم، 
  :المراجع األجنبية
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١١٦٧  

  
  )كلمة الختام(

  لألستاذ الدكتور شاكر الفحام
  رئيس مجمع اللغة العربية

  السادة العلماء األفاضل
ذا  أحييكم أمجل التحيات وأكرمها، وأعرب لكم عن سعاديت البالغة 

  َّاللقاء احملبب الذي مجعنا لنتدارس يف موضوع

  المعجـم العربـي
  .وهو موضوع له شأنه الكبري يف حياتنا الثقافية

 )م٢٥/١٠/٢٠٠١- ٢٢(لقد أمضينا يف رحاب جممع اللغة العربية أربعة أيام 
ّكانت حافلة مبا ألقي فيها من حبوث جادة مفيدة، تناولت املاضي اللغوي العريب،  ّ
ْوما أغىن به املكتبة العربية من معاجم وكتب ودراسات لغوية مجة، واستـعرضت من  َ َْ َ ّ

َبعد معاجم عصر النهضة العربية، وم ُا مت فيها من تطور، وتتابع احلديث ليتوقف هنيهة ُ َّ
  .عند املعجم احلاضر فيصف واقعه حبسناته ومتطلباته

مث تتالت البحوث اجلادة اليت تناولت مستقبل املعجم العريب بتنوعاته، ليكون 
َأقدر على تلبية مطالب احلركة العلمية املتجددة املتسارعة، ويستجيب لدواعيها، 

عجم العريب احلديث، واملعجم التارخيي، واملعجمات املدرسية، فتحدثت عن امل
  .واملعجم احلضاري، وأمثاهلا

وقد حرصت هذه البحوث على بيان الصفات األساسية اليت جيب أن تلتزم 
ُا أمثال هذه املعجمات املتنوعة لتلبـي متطلبات العصر، وتستشرف آفاق املستقبل، 
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ا مادة، وتسعى لتبلغ من الدقة واإلتقان  ًما جيعلها أقرب إىل الكمال يف موضوعا
  .َوحسن عبارة

ٌّلقد قضينا معا أياما خصبة غنية متور بالعمل اجلاد املنتج، وساد ندوتنا جو من  ً ً
َّاأللفة واملودة، وتبادلنا اآلراء واألفكار ال هم لنا إال الوصول إىل األحسن واألنفع، وقد  ّ

ُأكملت مناقشاتنا وتوصياتنا ال وسنضع . َصورة املثلى اليت رمسناها ملعامجنا املرتقبةُ
ُاخلطط اليت تتيح لنا أن تتقاسم جمامعنا اللغوية يف الوطن العريب العمل يف املعجمات 
الكبرية اليت يتطلب إجنازها سنوات وسنوات لنقوى على إخراجها يف أحسن حلة، 

  .وأقل زمن ممكن
ا، حيدونا إىل إننا نفتتح صفحة جديدة يف تاريخ املعجم  ُالعريب تكمل سابقا

ّمتابعة العمل وحث اخلطا لنمضي يف الطريق القاصد املوصل إىل اهلدف ما للمعجم 
من أثر بعيد يف تثقيف من يعودون إليه من القراء والباحثني ينهلون من ينابيعه، إنه 

غة، يأخذ بيدهم، ويرشدهم إىل الضبط الصحيح، واملعىن الدقيق، وحيفظ عليهم الل
ا من عبث العابثني وغلط اجلاهلني   .ويصو

وإين ألستعرض بعني الرضا واالرتياح ما انتهت إليه ندوتنا، وما ختمت به 
أعماهلا بإصدار هذه التوصيات اليت تفتح لنا الطريق الالحب، وتفسح لنا األمل يف 

ا إن شاء اهللا، لتظل العربية طاقة إبدا عية متجددة جناح أعمالنا اليت نزمع النهوض 
تعرب عن عصرها، وتستجيب ملتطلباته، وتقدم ألجيال العربية ما يغين ثقافتها، ويؤهلها 

  .لتساير الركب احلضاري العاملي
أعود فأشكر لكم، أيها السادة األفاضل، كل الشكر مشاركتكم اجلادة، 

ا يف ًوجهودكم املوفقة اليت أغنت ندوتنا، وأجنحت خطتنا، وأرجو أن نتابع اخلطا مع
  .وإىل اللقاء يف ندوة قادمة إن شاء اهللا. خدمة هذه اللغة الشريفة



  )(آراء وأنباء

  انتخاب

  األستاذ الدكتور محمد عزيز شكري 

  عضًوا في مجمع اللغة العربية

/ ٤/ ٢٥جملس جممع اللغة العربية جبلسته املنعقدة بتاريخ  انتخب 
معية لعام  م٢٠٠٣/ ٦/ ٢٥املوافق   ه١٤٢٤ ) األستاذ ٢٠٠٣(من الدورة ا

بية، وقد صدر بتعيينه عضًوا يف جممع اللغة العر  الدكتور حممد عزيز شكري
  ) التايل:٢٨٤املرسوم اجلمهوري ذو الرقم (

  /٢٨٤المرسوم رقم /

  يرسم ما يلي:رئيس الجمهورية 

ا يف جممع عّني األستاذ الدكتور حممد عزيز شكري عضوً يُ  - ١المادة 
  اللغة العريبة.

  ينشر هذا املرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. -٢المادة 

  ئيس الجمهوريةر    ه ١٤/٦/١٤٢٤دمشق في 

 بشار األسد  م١٢/٨/٢٠٠٣             

١١٦٩  



  

  انتخاب

  البيطار ماألستاذ عاص 

  عضًوا في مجمع اللغة العربية

/ ٤/ ٢٥جملس جممع اللغة العربية جبلسته املنعقدة بتاريخ  انتخب 
معية لعام  م٢٠٠٣/ ٦/ ٢٥املوافق   ه١٤٢٤ ) األستاذ ٢٠٠٣(من الدورة ا

هوري عضًوا يف جممع اللغة العربية، وقد صدر بتعيينه املرسوم اجلم عاصم البيطار
  ) التايل:٢٨٥ذو الرقم (

  /٢٨٥المرسوم رقم /

  يرسم ما يلي:رئيس الجمهورية 

  ا يف جممع اللغة العريبة.عّني األستاذ عاصم البيطار عضوً يُ  -١المادة 

  ينشر هذا املرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه. -٢المادة 

  رئيس الجمهورية   ه ١٤/٦/١٤٢٤دمشق في 

 األسد بشار  م١٢/٨/٢٠٠٣             

  

١١٧٠  



  

١١٧١  

والمجالت المهداة الكتب  
اللغة العربية جممعمكتبة  إىل  
م٢٠٠٣عام  منالربع الثاين  يف  

العربيةالكتب  – أ  
اهللا الشريف خير  

. دلألمن االجتماعي في المجتمع الكويتي/  المتزايدة واالنعكاسات اآلثار −
(سلسلة حوليات  – ٢٠٠١الكويت: جملس النشر العلمي،  –حممد سليمان احلداد 

  ).١٦٦؛ الرسالة ٢١والعلوم االجتماعية  اباآلد
 - . عبد اجلليل هنوشدللشعر/  التداوليطباطبا العلوي والتصور  ابن −

حوليات اآلداب والعلوم سلسلة ( – ٢٠٠١، ي : جملس النشر العلمالكويت
  ).١٦٨؛ الرسالة ٢١االجتماعية 

 –مجعة  د. حسني علينقدية وأدبية/  فكريةالمقفع بين حضارتين: قراءة  ابن −
  ).١٧(سلسلة كتاب الثقافة اإلسالمية  – ٢٠٠٣: املستشارية الثقافية اإليرانية، دمشق
جدة: عبد املقصود حممد سعيد  – ١ط –جمموعة من األساتذة / االثنينية −

  ).١٩ج ( – ٢٠٠٢خوجه، 
 عطيةاإلسالمي المعاصر/  العالمالوقف وحركة التقنين في دول  أحكام −

  . ٢٠٠٢كويت: األمانة العامة لألوقاف، ال – ١ط –فتحي الويشي 
اجلحاف؛ حققه وعلق عليه: المبين/  البالغةالمؤمنين إلى معرفة نهج  إرشاد −

شيكاغو:  –احلسيين اجلاليل، تقدمي: حممد حسني احلسيين اجلاليل  جوادحممد 



  
لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق   ١١٧٢  )٤) اجلزء (٧٨ا

  .٣و  ٢ج  – املفتوحةاملدرسة 
لس األ/ الطوسيالعلم األربعون..: شرف الدين  أسبوع −  –على للعلوم ا

  . ٢٠٠٠الالذقية: جامعة الالذقية، 
 ١٩٩٨بريوت:دار صادر،  – ١ط –خري عماد  حممدالمال بمناقب المال/  إعالم −
.  
لتحوالت التي تترتب على ا ضوءمستقبل للبلدان المتنامية في  أي −

(سلسلة  – ٢٠٠٢الرباط: أكادميية اململكة املغربية،  –جمموعة من الباحثني العولمة؟/ 
  لدورات).ا
مجعية /  ه١٤٢١ – ١٤٢٠نشاطات جمعية العاديات لعام  برنامج −

  .٢٠٠٠حلب: اجلمعية،  –العاديات 
د. حممد مدحت جابر جغرافي../  تحليلومشكلة التدخين في العالم:  التبغ −
(سلسلة حوليات اآلداب والعلوم  – ٢٠٠١الكويت: جملس النشر العلمي،  –

  ).١٦٧الرسالة  ؛٢١االجتماعية 
الرياض: دارة امللك عبد  –د. عبد اهلادي التازي إلى البيت العتيق/  لتحليقا −

  ).١الدارة كتاب(سلسلة   -   ه١٤٢٢العزيز، 
شني؛ إعداد وترمجة: د. حمسن  باربرااألسرة يحافظ على الحياة/  تنظيم −

القاهرة: مركز ابن خلدون،  – ٣ط –يوسف؛ مراجعة: د. عبد الرحيم عمران 
  . ١٩٩٧للسكان؛ املكتب املرجعي 

. عبد د/ العروس والمعجم الكبير لتاجالجاسر اللغوي في ضوء نقده  حمد −
  .٢٠٠٣الرياض: دار تراث العربية،  – ١ط –التوجيري  الكرميالعزيز بن عبد 

 –أغناطيوس الرابع؛ إعداد: د. يوسف هزمي / ٢٠٠٠ – ١٩٧٩ حوارات −



  

الت املهداة ١١٧٣  الكتب وا

  ج.٢ – ٢٠٠١ ،ساألرثوذكدمشق: بطريركية الروم  – ١ط
ياسني الفاداين؛  حممدبالعترة/  المسلسلالمنتثرة في طرق الحديث  الدرر −

  . ه١٤٢٢شيكاغو: املدرسة املفتوحة،  – ١ط –: حممد احلسني احلسيين اجلاليل  استدراك
  .٢٠٠٣حلب: اجلامعة،  –حلب  جامعةجامعة حلب/  دليل −
مشق: د –التعليم العايل  وزارة/ ٢٠٠١عام لرسائل الدراسات العليا  دليل −

  .٢٠٠٢الوزارة، 
 –. حسن حممد نور عبد النور د/ فنيةاألكراد بإيران: دراسة أثرية  سجاد −

(سلسلة حوليات اآلداب والعلوم  – ٢٠٠١الكويت: جملس النشر العلمي، 
  ).١٦٥؛ الرسالة ٢١االجتماعية 

: ابن سهيل اإلسكايف؛ حتقيق: حممد جواد احلسيين روايةالسجادية/  الصحيفة −
 . ه١٤٢٢املفتوحة،  املدرسةشيكاغو:  –اجلاليل 

.../ ابن أيب اخلصال؛ تقدمي: حممد حسني احلسيين ظل الغمامة وطوق اإلمامة −
  . ه١٤٢٢شيكاغو: املدرسة املفتوحة،  - ١ط –اجلاليل 

 –؛ تقدمي: حممد حسني احلسيين اجلاليل اابن سينوالتصوف/  العرفان −
  . ه١٤٢٢شيكاغو: املدرسة املفتوحة، 

دمشق: بطريركية الروم  –غناطيوس الرابع؛ إعداد: د. يوسف هزمي أ/ عظات −
  .١ج – ٢٠٠٢األرثوذكس، 

من القرن الحادي والعشرين: أي أفق؟/  األولىالدولية في العشرية  العالقات −
  ).الدورات(سلسلة  – ٢٠٠٢الرباط: أكادميية اململكة املغربية،  –من الباحثني  جمموعة

من  جمموعةالحرمين الشريفين/  خادمفي عهد  السعودية المصرية العالقات −
  . ٢٠٠٢: دارة امللك عبد العزيز، الرياض –الباحثني 



  
لد ( –جملة جممع اللغة العربية بدمشق   ١١٧٤  )٤) اجلزء (٧٨ا

. عبد اللطيف بن عبد د/ السعوديالعهد  في يالمسجد الحرام والمسجد النبو  عمارة −
  .١٩٩٩الرياض: األمانة العامة لالحتفال مبرور مئة عام على تأسيس اململكة،  –بن دهيش ا اهللا
تونس:  –مد جنيب بوطالب حم. د../ واالستمرارالتونسية بين التغير  لةالقبي −

لد – ٢٠٠٢اإلنسانية واالجتماعية،  العلومكلية    ).VIII (سلسلة علم االجتماع؛ ا
 –د. عبد الستار ضيف / ...))االحتاللفي قفص  قصائد ((في ديوان  قراءة −

اآلداب والعلوم (سلسلة حوليات  – ٢٠٠١الكويت: جملس النشر العلمي، 
  ).١٦٢؛ الرسالة ٢١االجتماعية 

الكويت:  –. عبد اهللا العمر د/ ٢٠٠٠ – ١٩٨٠التحليلي  الكشاف −
  . ٢٠٠١جملس النشر العلمي، 

/ ١٩٩٩ – ١٩٨٣ يألردنا العربيةالمواسم الثقافية لمجمع اللغة  كشاف −
  .٢٠٠٠األردين،  ةعمان: جممع اللغة العربي – العناسوةإعداد: حممد علي 

  .٢٠٠٢جدة: املؤلف،  – ١ط –حممد الفايدي ا/ ال يهم أحدً  كالم −
إعداد: عبد الرمحن بن عبد العزيز الشريفة/  الكعبةالخطب المنيفة من منبر  كوكبة −

  السفر األول. – ٢٠٠٢مكة املكرمة: مكتبة إمام الدعوة العلمية،  – ١ط – السديس
صدام/  حوار أم الحضاراتنواصل مشروع حوار الحضارات:  كيف −

 – ٢ج – ٢٠٠٢: املستشارية الثقافية اإليرانية، دمشق –من احملاضرين  جمموعة
 ).١٣(سلسلة كتاب الثقافة اإلسالمية 

 –قراءة ميثولوجية/ إبراهيم حممد علي  :اإلسالمفي الشعر العربي قبل  اللون −
  .٢٠٠١طرابلس: جروس برس،  – ١ط
وحترير: إدوارد. ب. أدكوك  مجعمعها/  والتعاملالعناية بمواد المكتبة  مبادئ −

الرياض: دارة امللك عبد  –ترمجة: د. عبد العزيز املسفر، د. فؤاد فرسوين  وآخرين؛



  

الت املهداة ١١٧٥  الكتب وا

  . ه١٤٢٣ العزيز،
الرياض:  – ١ط –إعداد: عبد اهللا بن إبراهيم اهلويش الضمير/  محكمة −

  .٢٠٠٠مكتبة احلميضي، 
بلقزيز  حممدتأثيل/ بطريقة ال األصيلةالعلل في المراجع العربية  مصطلحات −
  مج.٣ – ٢٠٠٢البيضاء: مطبعة النجاح اجلديدة،  الدار – ١ط –
ام الدين سعساكر؛ حتقيق: د. ح ابنالشعراء من تاريخ مدينة دمشق/  معجم −

  ).٤ – ١ج ( – ١٩٩٩الفكر،  داردمشق:  –فرفور وآخرين 
: د. دإعداالهندية الباكستانية.../  القارةالمطبوعات العربية في شبه  معجم −

  ).٤٧(السلسلة الثالثة  – ٢٠٠٠الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية،  – خانأمحد 
: عبد إعدادبن عبد اهللا الهويش/  إبراهيمرواد التعليم والقضاء: الشيخ  من −

  .٢٠٠٠طابع احلميضي، مالرياض:  –اهلويش  إبراهيماهللا بن 
 – ١ط  –م رة اإلعالاوز .../ الشريفينخادم الحرمين لالفكري  المنظور −

  ج.٢ – ٢٠٠٠ نرباس،الرياض: 
الرابع؛ إعداد: د. إيلي أديب سامل، د. يوسف هزمي  أغناطيوسوأقوال/  مواقف −
  . ٢٠٠١ البلمند،طرابلس: جامعة  –
  . ه١٤٢٣دمشق: مكتب املرجع الديين،  –اخلامنئي  اإلمام.../ هام نداء −
 جمموعةالوطن العربي/ العالي في  التعليمالرابعة للمسؤولين عن تعريب  الندوة −

  .٢٠٠٣ ،دمشق: املركز العريب للتعريب والرتمجة والتأليف والنشر – الباحثنيمن 
 –. أنطوين جوهي دفريقي/ : ليو اإلمعلوفالرحالت في رواية أمين  نماذج −

(سلسلة حوليات اآلداب والعلوم  – ٢٠٠١لس النشر العلمي، جم: الكويت
  ).١٦٣ الرسالة؛ ٢١االجتماعية 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  

١١٧٦  

   المجالت العربية- ب

  هالة نحالوي

 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة
، )١٩٧٩/ (٢٢) عدد خاص  ( ٤، ٣، ١  اآلداب األجنبية

  ١٩٨٠) عدد خاص ( ، ٢٤، ٢٣
  سورية  

، ٨٦٣، ٨٦٢، ٨٤٤، ٨٤٣، ٨٤١  األسبوع األديب
٨٦٩، ٨٦٨، ٨٦٧، ٨٦٦، ٨٦٥ ٨٦٤  

  سورية  ٢٠٠٣

  سورية  ٢٠٠٣  ٤٧  بناة األجيال
 ١٥٥٠، ١٥٤٩، ١٥٤٨، ١٥٤٧  اجلندي

١٥٥٤، ١٥٥٣  
  سورية  ٢٠٠٣

  سورية  ٢٠٠٢  )٨٠ – ٧٩(  دراسات تارخيية
  سورية  ٢٠٠٣  ٤٢٧، ٤٢٦، ٤٢٥  صوت فلسطني

  سورية  ٢٠٠٣  ٨٦، ٨٥  عامل الذرة
  ،)١٩٨٠(٢، )١٩٧٩ (٤، )١٩٧٦ (٤   الفكر العسكري

 ١٩٨٤ (٦، )١٩٨٣ (٤(  
  سورية  

  سورية  ١٩٨٤  ٩  الكاتب العريب
لة البطريركية   سورية  ٢٠٠٣  )٢٢٦ – ٢٢٥ – ٢٢٤(  ا

  )٢٠٠٢ ) (٥: العلوم الطبية ( ٢٤مج   جملة جامعة البعث
  )٢٠٠٢ ) (٧، ٦: العلوم اهلندسية( ٢٤مج 
  )٢٠٠٣ ) (٢: العلوم الطبية ( ٢٥مج 
  )٢٠٠٣ ) (٣: العلوم اهلندسية ( ٢٥مج 

  سورية  

  ) ٢:إلنسانية والعلوم ااآلداب (١٨مج   جملة جامعة دمشق
  ) ١:العلوم االقنصادية والقانونية (١٩مج

٢٠٠٢  
٢٠٠٣  

  سورية

لة العربية للعلوم الصيدلية   سورية  ٢٠٠٣  )٢مج  (٦  ا
لة العسكرية   سورية  ١٩٥٨  ١  ا



  
الت املهداة   الكتب وا

  

  

١١٧٧

 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة
   ،١٩٥٥/ عدد خاص) ٨ و ٧(، )٢ و ١( املعلم  العريب

  ،١٩٥٦/ عدد خاص) ٨ و ٧(، )٦ و ٥(، ٤
  ،)١٩٦٠)/ (عدد خاص (٤، )١٩٥٧)/ (٢و ١(
  ، )١٩٦١/ (عدد خاص) ٧ و ٦(
 )٢٠٠٣(١، ١٩٦٢) / عدد خاص (٩

 سورية

  سورية    )٢٠٠٢ (١٣٨، ١٣٧  املهندس العريب
  ،)١٩٧٩ (٩٩، ٩٥، ٩٣، )١٩٧٧(، ٨٠، ٧١ املوقف األديب

 ٢٠٠٣ (٣٨٨، ٣٨٧، ٣٨٦( 
 سورية

  سورية  ٢٠٠٣   ١  النشرة االقتصادية لغرفة جتارة دمشق
  سورية  ٢٠٠٣  ٢٨  نضال الفالحني

  )٢٠٠٢) ( ٢: علوم الشريعة والقانون (٢٩مج  دراسات
  )٢٠٠٣) (١: العلوم اإلدارية (٣٠ مج 
  )٢٠٠٣) (١: العلوم اإلنسانية واالجتماعية (٣٠مج 
  )٢٠٠٣) (١: العلوم الرتبوية (٣٠مج 
 )٢٠٠٣) (١: علوم الشريعة والقانون (٣٠ مج 

 األردن

  األردن  ٢٠٠٣  ٤٥١، ٤٥٠  ةالشريع
  تونس  ٢٠٠٣  )٢٣ – ٢٢(  أخبار األلكسو
  السعودية  ٢٠٠٣  )١٣ج  (٧مج   جذور الرتاث

  السعودية  ٢٠٠٢  )١٩و ١٨( ، ٧١  الدرعية
  السعودية  ٢٠٠٣  )٢٤مج (عدد مزدوج ) ٦ و ٥(  عامل الكتب

  السعودية  ٢٠٠٣  )٤٨ج  (١٢مج   عالمات يف النقد
لة العربية   السعودية  ٢٠٠٣   ٣١٦، ٣١٥  ا

  يةالسعود  ٢٠٠٣  ٢٤  نوافذ
  العراق  ١٩٩٣  ٣  الثقافة اجلديدة
  العراق  ١٩٧٩  ١١  الطليعة األدبية

  الكويت  ٢٠٠٣  )٣٩٧ – ٣٩٦(، ٣٩٥  البيان
  الكويت  ٢٠٠٣ – ٢٠٠٢)      ١٩٩، ١٩٨ (٢٣احلولية حوليات اآلداب والعلوم 



  
لد – جملة جممع اللغة العربية بدمشق    )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

  

١١٧٨  

 المصدر سنة اإلصدار العدد اسم المجلة
  )٢٠١، ٢٠٠(  ااالجتماعية
  الكويت    )٢٠٠٣/ ٥ – ٤ (١٩مج   جملة العلوم
  )١٩٥٤ (١٢ – ١، )١٩٥٣ (١٢ – ١  اآلداب

١٩٥٦ (١٢ - ١، )١٩٥٥ (١٢ – ١ (  
١٩٥٩ (١٢ - ١، )١٩٥٨ (١٢ - ١ (  
  ١٩٧٧)/ ٩و٨(، )٦ و٥(، )١٩٦٢ (٧

  لبنان  

  لبنان  ٢٠٠٢  ١٠  إسكوا اليوم
  لبنان  ٢٠٠٣  ٥٤  الدراسات الفلسطينية

  لبنان    )١٩٧٩ (٣٤، )١٩٧٨ (٣٣  مواقف
  لبنان  ١٩٦٤  ٢  الوقت

  مصر  ١٩٦٥  ١٧  لشعرا
لة   مصر  ١٩٦٥  ١٠٦، ١٠٤  ا

  مصر  ٢٠٠٣  ٣٠  جملة كلية دار العلوم
  املغرب  ٢٠٠٢  عدد مزدوج) ١٦ – ١٥(  دراسات مغاربية
  إيران  ٢٠٠٣  ٩ الدورة – ٣٦  رسالة التقريب

  إيران  ١٩٧٥  )٢٦ – ٢٥(  الفكر اإلسالمي
  تركيا  ٢٠٠٣  ٦٠  النشرة االخبارية ملركز األحباث للتاريخ والفنون

  ، )١٩٨٧)  (٤ – ٣ (٣٨مج  ثقافة اهلند
   ،)١٩٨٨)] (٤- ٣ (٢، ج)٢- ١ (١ج [٣٩مج  

  )١٩٩٠) (١ (٤١ مج 
   
  
  
 

 نداهل

 



  

لد –جملة جممع اللغة العربية بدمشق    ١١٧٩  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

   الكتب والمجالت األجنبية- ج

  طهران صارم

Books 
− Acritical History of English Poetry / by: Herbert Grierson and  

J . C . Smith. 
− Ahistory of Modern Criticism / by: Ren’ Wellek,  London. 
− Ahistory of Fcench Literature / by: L . Cazamian, Oxford ١٩٦٠. 
− Archetypal patterns in poetry/ by: maud bodkin, oxford. 
− Ashort History of English Poetry / by: James Reeves, London. 
− Aspects of Eighteenth Century Nature Poetry / by: C. V. 

Deane, Holland. 
− Critcs on pop / by: Judith O’ Neill, London. 
− The Death of Tragedy / by: George Steiner, London. 
− English Poetry / by: F. W. Bateson. 
− The Forked Flame / by: H. M. Daleski,London. 
− The First Philosophers / by: George Thomson. 
− Herbert Read Poetry and Experience / by: Herbert Read, 

London. 
− James Joyce / by: Richard Ellmann, U. S. A. 
− Milton’s Grand Style / by: Christopher Ricks. 
− N ew Bearings in English Poetry / by: F. R. Leavis. 
− Our Language / by: Simeon potter, London. 
− Political and Comic Charcters of Shakespeare. 
− Purity of Diction in English Verse / by: Donald Davie, London. 
− The Romantic Imagination / by: Maurice Bowra, London. 
− Shakespearean Tragedy / by: A. C. Brad Ley. 

Perioclicals 
− Acta Orientalia, Vol. ٥٦, no. ٢٠٠٣ ,١ 
− Ajames, No. ٢٠٠٣ , (٢– ١) ١٨, Japan. 
− Awŕaq, Vol. Xx٢٠٠٠ ,١, Madrid. 
− Boleti’n de la Asociaci’on Española de orientalistas, Ano. 

XXXVIII, ٢٠٠٢, Madrid. 
− Dawah, vol. XIII, Issue ١١,٢٠٠٢, Islam Abad. 
− Deutshland, No. (٤ – ٣), ٢٠٠٣, Germany. 
− Dirasat, Vol. ٣٠, no. ٢٠٠٣ ,١, Jordan. 



  
الت املهداة   الكتب وا

  

١١٨٠  

− East Asian Review, Vol. ١٥, No. (٣ – ٢), ٢٠٠٣, Korea. 
− Hamdard Islamicus, Vol. xxvI, No.٢٠٠٣ ,١, Pakistan. 
− I B L A, No. ٢٠٠٣ ,١٩١. 
− Interational Family Planning Perspectives, Vol. ٢٩, No. ٢٠٠٣ ,٢. 

− Journal of Asian and African Studies, No. ٢٠٠٣ ,٦٥, Japan. 
− The Middle East Journal, VOL. ٥٧, No. ٢٠٠٣ ,٣. 
− Le Muséon, Tom. ١١٦, Fasc. (٢ – ١), ٢٠٠٣, Belgique. 
− The Muslim World, No. (٤ – ٣), ٢٠٠٣, Norwich. 

لد السادس/ مرياث شهاب    -)  فارسية ( إيران –قم / ا
Orient, VOL. XXXVIII, ٢٠٠٣, Japan. 

− Population and Development Review, Vol. ٢٩, No. ٢٠٠٣ ,١ 
− Resistance, No. (٨ ,٧ ,٦)٢٠٠٣, Syria. 
− Self Realisation, Summer, ٢٠٠٣, U.S.A.  

 
 



  ١١٨١  

  
  والسبعين الثامنمن المجلد الرابع فهرس الجزء 
  من بحوث الثانيالقسم  وفيه

  ندوة المعجم العربي
  م)٢٠٠١تشرين األول  ٢٥-٢٢هـ/١٤٢٢شعبان  ٨- ٥( 

   )بحوث الندوة( 

  ٨٤٧  الدكتور سامي عوض  معجمات الرتتيب الصويت عند العرب القدماء
  يب املعاصر واملكنـز الكبرينظرة يف معجمني حديثني للمرتادفات:املكنـز العر 

  ٨٦٧  الدكتور أمحد خمتار عمر    
  بعض صور التعبريات االصطالحية والسياقية يف العربية املعاصرة

  ٨٩٥  الدكتورة وفاء كامل فايد    
  املعجم الفقهي اللغوي (املغرب واملصباح منوذجاً)

  ٩١٥  الدكتور عبد اإلله نبهان    
  ٩٣٩  د فاخورياألستاذ حممو   حنو معجم جديد للمعاين

  يف املعجمية العربية: كتب األلفاظ ومعاجم املعاين
  ٩٦٥  الدكتور صالح كزارة    

  ٩٨٩  الدكتور عوض بن محد القوزي  معاجم غريب القرآن، مناهجها، أنواعها
  ١٠١٩  الدكتور حممد رشاد احلمزاوي  املعجم العريب املعاصر يف نظر املعجمية احلديثة

  ملعاصرين يف املعجم الكبرياالستشهاد بشعر املولدين وا
  ١٠٥٩  الدكتور أمحد حممد الضبيب    

منهج أمحد بن فارس يف النقد اللغوي يف معجم مقاييس اللغة (نقد اخلليل وابن دريد)
  ١٠٨٧  الدكتور حممود عبد اهللا اجلفال    

نظرة نقدية مقارنة يف املعجم اللغوي العريب احلديث انطالقاً من أربعة معاجم متداولة
  ١١١٧  دكتور عبد اللطيف عبيدال    

حنو تصور جديد لبناء املعجم العلمي العريب املختص (معجم املصطلحات اللسانية )
  ١١٣٧  الدكتور عز الدين البوشيخي    

   )جلسة الختام(
  ١١٦١    التوصيات

  ١١٦٧  الدكتور شاكر الفحام  كلمة رئيس جممع اللغة العربية



  ١١٨٢  

  (آراء وأنباء)
  ١١٦٩  جممع اللغة العربيةحممد عزيز شكري عضًوا يف انتخاب األستاذ الدكتور 

  ١١٧٠  جممع اللغة العربيةانتخاب األستاذ عاصم البيطار عضًوا يف 
الت املهداة يف الربع الثالث من عام    ١١٧١   ٢٠٠٣الكتب وا

لد   ١١٨١    فهرس ا



١١٨٣  

  الفهارس العامة للمجلد الثامن والسبعين

  أ. سامر الياماني

  اب المقاالتفهرس أسماء كتّ  - أ
  منسوقة على حروف المعجم

 ٧٨٥ د. إبراهيم بن مراد
  ٣٥٣  د. إبراهيم حممد عبد اهللا

  ١٠٧  د. إحسان النص
  ٧٥٥  د. إمساعيل عمايرة

  ٥٣٩، ٥٣٧  د. أمحد شفيق اخلطيب
  ١٠٥٩  بد. أمحد حممد الضبي
  ٨٦٧  د. أمحد خمتار عمر
  ٥٩٧  د. أمحد مطلوب
  ١٩٩  د. برهان العابد
  ٥٢١  د. حسان ريشة
  ٨٤٧  د. سامي عوض

  ٤٨٤  د. مسري إبراهيم حسن
 ١١٦٧، ٥٢٥، ٤٧٥، ١٨٨، ١٦٧، ١٤١   د. شاكر الفحام

  ٦٨٥  د. الشاهد البوشيخي
  ١٧٩  أ. شحادة اخلوري
  ٩٦٥  د. صالح كزارة

  ٤٢٣  راخد. عباس هاين اجل



  
لد ( – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )٤) اجلزء (٧٨ا

  

١١٨٤  

  ٩١٥  د. عبد اإلله نبهان
  ٦٧٣  د. عبد الرمحن احلاج صاحل

  ٣  أ. عبد القادر زمامة
  ٨١  د. عبد الكرمي حسني
  ٥٦٩، ٥٣٣  د. عبد الكرمي خليفة
  ١١١٧  د. عبد اللطيف عبيد

  ٥٧  عبد اهللا أمحد حممد اجلبوريد. 
  ١٤٥  د. عبد اهللا واثق شهيد

  ٨٠٧، ٢٩١  أ. عدنان عبد ربه
  ٤٩١  عزت السيد أمحدد. 

  ١١٣٧  د. عز الدين البوشيخي 
  ٤٨٨  د. علي عقلة عرسان

  ٩٨٩  د. عوض بن محد القوزي
  ٢٠٣  أ. غياث خمتار هاشم

  ٦١٧  د. فاتن حمجازي
  ١٠١٩  د. حممد رشاد احلمزاوي

  ٢٥١  د. ليلى الصباغ
  ١٧١  د. حممد زهري البابا

  ٥١٣  د. حممد زهري مشارقة
  ٢١  د. حممد سواعي

  ٧٤١  د. حممد علي الزركان
  ١٥٥  د. حممد مكي احلسين



  
  ١١٨٥  )٧٨الفهارس العامة للمجلد (

  ١٩٥  د. حممد وليد مجران
  ١٠٨٧  د. حممود عبد اهللا اجلفال

  ٩٣٩  أ. حممود فاخوري
  ٧٠٩  د. ممدوح خسارة

  ٣١٣  د. مهدي أسعد عرار
  ٦٥٥  د. ناديا حسكور

  ٤٩٤  د. نبوغ العوا
  ٤٧٢  د. جنوة قصاب حسن
  ٨٩٥  د. وفاء كامل فايد

  
  المقاالت عناوينس فهر  - ب
  منسوقة على حروف المعجم 

  ٢١  أمحد فارس الشدياق ورأيه يف بعض املستشرقني ويف مشكالت الرتمجة
  ١٠٥٩  االستشهاد بشعر املولدين واملعاصرين يف املعجم الكبري

مع الراحلون   ٢١٥  أعضاء ا
مع يف مطلع عام    ٢٠٩  ٢٠٠٣أعضاء ا

  ١١٦٩   جممع اللغة العربيةمد عزيز شكري عضوًا يف انتخاب األستاذ الدكتور حم
  ١١٧٠  جممع اللغة العربيةانتخاب األستاذ عاصم البيطار عضًوا يف 

  ٦٧٣  أنواع املعاجم احلديثة ومنهج وضعها
  ٨٩٥  بعض صور التعبريات االصطالحية والسياقية يف العربية املعاصرة

  ١٠٧  تعليق على الرسالة البغدادية
  ٨٠٧  سنويالتقرير ال



  
لد ( – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )٤) اجلزء (٧٨ا

  

١١٨٦  

  ١١٦١  ندوة املعجم العريب توصيات
وَعب

ُ
  ٥٧  ابن التـَّيَّاين وامل

   ١٦٥  حفل استقبال األستاذ شحادة الخوري:
  ١٦٧  كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية

  ١٧١  كلمة األستاذ الدكتور حممد زهري البابا
  ١٧٩  كلمة األستاذ شحادة اخلوري

  ١٣٩  بال الدكتور مكي الحسني:حفل استق
  ١٤١  كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية
مع    ١٤٥  كلمة األستاذ الدكتور عبد اهللا واثق شهيد أمني ا

  ١٥٥  كلمة األستاذ الدكتور حممد مكي احلسين 
   ٥١١    حفل افتتاح ندوة المعجم العربي:

  ٥١٣  حممد زهري مشارقة د.  –كلمة ممثل راعي احلفل 
  ٥٢١  د. حسان ريشة -كلمة وزير التعليم العايل

  ٥٢٥  د. شاكر الفحام -كلمة رئيس جممع اللغة العربية
   ٥٣٣  د. عبد الكرمي خليفة  –كلمة ممثل الوفود املشاركة يف الندوة 
  ٥٣٧  د. أمحد شفيق مطلوب - كلمة رئيس دائرة املعاجم (مكتبة لبنان)

  ٤٧١  لدكتور عادل العوا:حفل تأبين ا
  ٤٧٢  وزيرة الثقافة - كلمة الدكتورة جنوة قصاب حسن 
  ٤٧٥  رئيس جممع اللغة العربية - كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام
  ٤٨٤  كلية اآلداب  - كلمة الدكتور مسري إبراهيم حسن 
  ٤٨٨  احتاد الكتاب العرب - كلمة الدكتور علي عقلة عرسان 

  ٤٩١  طالب الفقيد - السيد أمحد كلمة الدكتور عزت 



  
  ١١٨٧  )٧٨الفهارس العامة للمجلد (

  ٤٩٤  أسرة الفقيد -  العواعادل كلمة الدكتور نبوغ 
   ١٨٧  حفل تأبين الدكتور مختار هاشم:

  ١٨٨  كلمة األستاذ الدكتور شاكر الفحام رئيس جممع اللغة العربية
   ١٩٥  كلمة الدكتور حممد وليد مجران نقيب أطباء دمشق

  ١٩٩  كلمة الدكتور برهان العابد
  ٢٠٣  الفقيد كلمة األستاذ غياث هاشم جنل

  ٣   خاطرات تُثريها كثرة االستشهادات بأبيات البن املعتز
  ٣١٣  الدرس اللغوي االجتماعي عند اإلمام الغزايل يف املستصفى 

  ٤٢٣  ديوان جمري الدين ابن متيم، قراءة ومستدرك
  ٨١  بطالن نسبتها وتسميتها –الرسالة البغدادية 

  ٢٩١  (القسم الثالث)  )٤٧ -  ١وعات جملة اللسان العريب (فهرس موض
  ٧٥٥  يف سبيل معجم تارخيي (حماولة يف التأصيل)

  ٩٦٥  يف املعجمية العربية: كتب األلفاظ ومعاجم املعاين
مع   ١٠٩  قانون ا

  ٧٨٥  قضية املصادر يف مجع مادة املعجم
  ٥٣٩  القواميس فن وعلم

الت املهداة إىل  مع يف الربع الرابع من عام الكتب وا   ٢٢٥  ٢٠٠٢مكتبة ا
مع يف الربع األول من عام  الت املهداة إىل مكتبة ا   ٤٩٧  ٢٠٠٣الكتب وا
مع يف الربع الثاين من عام  الت املهداة إىل مكتبة ا   ٨٢٩   ٢٠٠٣الكتب وا

مع يف الربع الثالث من عام  الت املهداة إىل مكتبة ا   ١١٧١   ٢٠٠٣الكتب وا
  ١١٦٧   )كلمة رئيس جممع اللغة العربية (يف جلسة ختام ندوة املعجم العريب

مع اللغة العربية   ١٢٠  الالئحة الداخلية 



  
لد ( – جممع اللغة العربية بدمشقجملة    )٤) اجلزء (٧٨ا

  

١١٨٨  

مع العلمي العريب بدمشق واملرأة   ٢٥١  ا
مع   ١٣٧   مرسوم تعيني األستاذ الدكتور موفق دعبول عضًوا يف ا

مع مرسوم تعيني األستاذ شحادة اخلوري   ١٣٨  عضًوا يف ا
  ٦٨٥  مشروع املعجم التارخيي للمصطلحات العلمية

  ٧٤١  معاجم األبنية يف العربية (ديوان األدب للفارايب منوذًجا)
  ٩٨٩     معاجم غريب القرآن، مناهجها، أنواعها

  ٧٠٩  املعاجم اللغوية وأمهيتها يف وضع املصطلحات
  ٦١٧  الطموحاملعاجم املوسوعية العربية بني الواقع و 

  ٨٤٧  معجمات الرتتيب الصويت عند العرب القدماء
  ٥٦٩  معجم ألفاظ احلياة العامة (املشروع األردين منوذًجا)

  ٥٩٧  معجم احلضارة احلديثة
  ٦٥٥  املعجم العريب بني الواقع والطموح

  ١٠١٩  املعجم العريب املعاصر يف نظر املعجمية احلديثة 
  ٩١٥  رب واملصباح منوذًجا)املعجم الفقهي اللغوي (املغ

  ١٠٨٧  منهج أمحد بن فارس يف النقد اللغوي يف معجم مقاييس اللغة (نقد اخلليل وابن دريد)
  ١١٣٧  حنو تصور جديد لبناء املعجم العلمي العريب املختص (معجم املصطلحات اللسانية )

  ٩٣٩  حنو معجم جديد للمعاين
  ٣٥٣    نظرات يف كتاب (معاين القرآن) للفراء

  ٨٦٧  نظرة يف معجمني حديثني للمرتادفات:املكـنز العريب املعاصر واملكنـز الكبري
نظرة نقدية مقارنة يف املعجم اللغوي العريب احلديث انطالقًا من أربعة 

  عاجم متداولة م
١١١٧  
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