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 " :المعجمية"قائمة المصادر والمراجع في مقياس 
أحمد ، عبد السميع محمد، المعاجم العربية، دراسة تحليلية، الكتاب األول ،دار الكتب الظاهرية، دمشق، -

 ، د ط،       9191
العلمية، بيروت، آل ياسين ، محمد حسين، الدراسات اللغوية خالل القرن الرابع الهجري، دار الكتب -

 .9، ط5002
 .9، ج9، ط5002أمين أحمد، ضحى اإلسالم، دار الكتاب العربي، بيروت، -
 .9، ط5000بحيري ،سعيد حسن، المدخل إلى مصادر اللغة العربية، مؤسسة المختار، القاهرة، -
  . 9191،  9ابن مراد، إبراهيم، دراسات في المعجم العربي ، دار الغرب اإلسالمي ،  بيروت ، ط-
 .9،ط9111مسائل في المعجم، دار الغرب اإلسالمي، بيروت،  -   
المعجم العلمي العربي المختص حتى منتصف القرن الحادي عشر هجري، دار الغرب اإلسالمي، -   

 .9، ط9111بيروت، 
ة، التراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحديث، مكتبة الثقافة الدينية، القاهر  البهنساوي ، حسام،-

  .9،ط5002
،  9111الجياللي حالم ، تقنيات التعريف المعاجم العربية المعاصرة ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،  -

 د ط 
، المؤسسة الوطنية للفنون 5الحاج صالح ،عبد الرحمن، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ج-

 .، دط5001المطبعية، الجزائر، 
بالحديث في المعاجم العربية، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية، دت،  حافظ ،أشرف أحمد، االستشهاد-
 .         دط
قرطاج )، دط، 9110المعجم العربي، إشكاالت ومقاربات، بيت الحكمة، تونس، ، الحمزاوي، محمد رشاد-

 (.9، ط9119
، 5002تونس، المعجمية، مقدمة نظرية ومطبقة، مصطلحاتها ومفاهيمها، مركز النشر الجامعي، -   
 .دط
النظريات المعجمية العربية وسبلها إلى استيعاب الخطاب الغربي، مؤسسات ابن عمر للنشر -   

  .والتوزيع، دط، دت
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الخطيب، عدنان، المعجم العربي بين الماضي والحاضر، محاضرات ألقاها على طالب قسم الدراسات -
 .، دط9191األدبية واللغوية، معهد البحوث والدراسات العربية، 

المعجم العربي ونظرات في المعجم الوسيط، مطبعة الترقي بدمشق ، مطبوعات المجمع العلمي العربي -  
 .،دط 9192بدمشق وغيره، 

 9،ط 9119خليل ،حلمي، دراسات في اللغة والمعاجم،دارالنهضة العربية،بيروت ،-
 .1، ط9199ان، الرافعي ،مصطفى صادق، حضارة العرب، دار الكتاب اللبناني، لبن-
، 9199الزركان، محمد علي، الجوانب اللغوية، عند أحمد فارس الشدياق، دار الفكر، دمشق، سورية، -
 .9ط

الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث ، دراسة ، منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، -    
 .، د ط  9119

 . ، دط 5009المعارف ، البليدة ،  ساسي،عمار، اللسان العربي وقضايا العصر ، دار-
 ،دط،9119الشلقاني ،عبد الحميد، رواية اللغة، دار المعارف،مصر،-
الشهابي ،مصطفى، المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم والحديث، دار صادر، بيروت، -

 .1، ط9112
 .دت، دطعطار ،أحمد عبد الغفور، مقدمة الصحاح، مطابع الكتاب العربي، مصر، -
عمر، أحمد مختار، البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر، عالم الكتب، القاهرة، ، -

 9ط،5001
  9، ط  9119صناعة المعجم الحديث ، عالم الكتب ،  -    
 . 9، ط9112محاضرات في علم اللغة الحديث، عالم الكتب، القاهرة،  -    
ن، المعجمات العربية، بيلوغرافيا شاملة ومشروحة، الهيئة المصرية العامة غالي ،وجد رزق ونصار حسي-

 .، دط9119للتأليف والنشر، القاهرة، 
 . 9، ط 5001القاسمي ، علي، المعجمية العربية بين النظرية و التطبيق ، مكتبة لبنان  ، ناشرون ،  -

 .   ،دط  9112علم اللغة و صناعة المعجم ، مطبوعات جامعة الرياض ، -     
 ،دط 9192المصطلحية ، مقدمة في علم المصطلح ، دار الحرية ، بغداد ، -     
  .، دط9199المسدي،عبد السالم،التفكير اللساني في الحضارة العربية، الدار العربية للكتاب، -
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عامة لشؤون مدكور ،إبراهيم، بحوث وباحثون، الكتاب األول، مجمع اللغة العربية، بالقاهرة، الهيئة ال -
 .، دط9191المطبعة األميرية، القاهرة، 

 .5ج-9، ج2، ط9119نصار ،حسين، المعجم العربي نشأته وتطوره، دار مصر للطباعة، مصر -
الودغيري ،عبد العلي، قضايا المعجم العربي في كتابات أبي الطيب الشرقي، منشورات عكاظ، الرباط، -

 . 9، ط9191
هـ، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، 92ي إلى بداية القرن المعجم في المغرب العرب -  

 .9، ط5009المغرب، 
 .9المعجم العربي باألندلس، مكتبة المعارف الجديدة، الرباط، ط -     
جورج مونان، تاريخ علم اللغة منذ نشأتها حتى القرن العشرين ترجم بدر الدين القاسم، مطبعة جامعة  -

 .دط ،9115دمشق، دمشق، 
أ، المعجمية العربية ، نشأتها ومكانتها في تاريخ المعجميات العام ، ترجمة عناد غزوان ، .هيوود ،جون-

 ، د ط ، 5002منشورات المجمع العلمي ، 
،  9111، جمعية المعجمية العربية ، تونس (حول المعجم المختص)وقائع الندوة العلمية الدولية الثالثة ،-

 .9، ط 9119بيروت دار الغرب اإلسالمي ، 
 .المعاجم اللغوية العامة والمختصة القديمة والحديثة-
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 مدخل اصطالحي
 تحديد المفاهيم 

 :معجم وقاموس ومصطلح -
شاع استخدام لفظتي معجم وقاموس بين اللغويين والباحثين بوصفهما مترادفتين وهذا ما أدى إلى محاولة 

للتعبير عن ثنائيات مصطلحية مفهومية متكاثرة تكاثرا مطردا في  الكثيرين  تخصيص هذين المترادفتين
 .البحث اللساني الحديث

فكان الحاصل من هذا أن كثرت الثنائيات المصطلحية والثالثية وكثرت المفاهيم  والتعاريف المخصصة 
لمعاجم، ومعجمانية وعلم المعجم وعلم المعاجم ،وصناعة ا ،معجم ، وُمعجمية، وَمعجمية: لهما فظهر 

 .ومعجمية عامة أو متخصصة ومختصة، المعجماتية  وغيرها 
 .قاموس ، وقاموسية ، و قاموساتية : وظهر أيضا  
مصطلح ، مصطلحية علم المصطلح  ومصطلحاتية ، كل له ما يبرر استعماله في مقابل : كما ظهر 

 , Lexicographie , Lexicologieمفاهيم متعددة ومتداخلة في مقابل مصطلحات أجنبية متعددة أيضا 
dictionnaire – Lexico – Lexique , Terminolographie , Terminologie    وكله . وغيرها

يلقي بظالله الفوضوية في ذهن الباحث والقارئ والدارس،مما يشوش مفاهيمها ويدفعه إلى تبني أي منها 
 .دون معرفة أصولها وما أخطر هذا النوع من التبني للمصطلحات

 :معجم وقاموس-2
 :معجم : تاريخ استعمال مصطلح -2-2

يتبادر إلى الذهن في الوهلة األولى أن نجد كلمة معجم على رؤوس المعاجم اللغوية القديمة والحديثة      
منذ أول ظهورها مع الخليل والقالي وابن دريد وابن فارس وابن منظور والبستاني وأمين معلوف وغيرهم ، 

ير ذلك تماما ، فإن هذا المصطلح لم يكن أصال في بداية استعماله من وضع أصحاب لكن واقع الحال غ
المعاجم اللغوية ، بل قد ظهر في وقت متأخر عند علماء الحديث أوال، أطلقوه على كتبهم المرتبة فيها 

م 101 –م 952) أعالمهم على نمط معين هو في الحقيقة حروف المعجم كما فعل أبو يعلى بن المثنى 
فمصطلح . مثل فهرست ابن النديم وغيره " الفهرست " وقد كان مرادفا لمصطلح " معجم الصحابة " في ( 

لم يكن له أدنى عالقة مفهومية بين ما كان يحيل عليه في ذلك الوقت  -القليل -معجم في بداية استعماله
 .ه من داللة ، وما اعتبره اللسانيون المحدثون أنه يحيل علي(الترتيب على حروف المعجم)
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نجد أن أصل تسمياتها الحقيقية " معاجم لغوية : " وبعودتنا إلى ما أطلق عليه تجاوزا مصطلح      
 .متعدد ومتنوع بتنوع أهداف أصحابها ووجهات نظرهم ، ورؤيتهم اللغوية الشاملة 

ل المسلمين ، والمتمثلة في أعمافيما يدل عليه مصطلح معجم حديثا بداية من األعمال األولى–أوال
ى بـ المرتبطة بالقرآن الكريم والحديث الشريف حرصا منهم على فهمها والوقوف على غريبها ظهر ما يسم

، والمالحظ أنه لم تستخدم كلمة معجم لوصف تلك غريب القرآن وغريب الحديث، وغريبي القرآن والحديث:
 .األعمال 

عراب وجمع اللغة من مصادرها األصلية وتدوينها مع عصر رحلة العلماء إلى البادية لمشافهة األ –ثانيا
صدارها في كتب اصطلح عليها اسم  ،وكانت تضم عناوين مختلفة " الكتب أو الرسائل اللغوية"وتصنيفها وا 

كتاب الخيل ، وكتاب اإلبل ، وكتاب الحشرات ، وغيرها ، وقد كان : حسب موضوعها ، فنجد منها مثال 
عجمي فيما بعد ، فكانت نواة حقيقية للمعاجم المختصة ، وكان مخزنا وكنزا لها دور مزدوج في التأليف الم

حمل أبدا مصطلح معجم في والمالحظ أيضا أنها لم ت.بما تحمل من مادة غنية للمعاجم اللغوية العامة
 .عناوينها

 معجم العين للخليل بن أحمد –حسب اتفاق كل العلماء –مع ظهور المعاجم الحقيقية بظهور –ثالثا
بداعا أيضا فإننا أوتطويرا أو  ،وكل المعاجم التي تلت هذين المعجمين تقليداأوالجيم للشيباني الفراهيدي ا 
جمهرة اللغة، والبارع ، والتهذيب، والمحيط والمحكم والعباب : يسمون كتبهم تسميات متنوعة منها نجدهم

" الحظ أيضا أننا ال نجد كلمة والم. والقاموس وغيرها،وكل له وجهة نظر ومنطلق يبرر سبب التسمية 
 .في عناوين مؤلفاتهم " معجم 

) لنصل إلى أواخر القرن الرابع الهجري حيث نجد أبا هالل العسكري صاحب كتاب الصناعتين  – رابعا
في األدب ، يؤلف معجما مختصا في ما تبقى من األشياء ، فكان استخداما متميزا لهذا ( الشعر والنثر 
ولعله سماه " . المعجم في بقية األشياء " على ما عمم عليه تجاوزا ، فسمى كتابه (  المعجم) المصطلح 

 .كذلك لترتيب مواده على حروف المعجم ال لسبب آخر مما يدور في أذهاننا وشاع بيننا حديثا
: ونجد إلى جانبيه في أواخر القرن الخامس الهجري مؤلفا آخر ظهر مصطلح معجم في عنوانه هو 

. استعجم من أسماء البالد والمواضع ألبي عبيد البكري ، ولعله أطلقه لنفس السبب السابق معجم ما 
 .والمالحظ أن المؤلفين كالهما من المعاجم المختصة 
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أما المعاجم اللغوية العامة فلم تطلق هذا المصطلح على عناوينها حيث استمر الوضع على  – خامسا
قديما .يط ، وقطر المحيط والمنجد  والمورد والبستان ، وغيرها تاج العروس ، ومحيط المح: حاله فنجد 

 .وحديثا 
" المعجم الوسيط" لنجد هذا المصطلح يأخذ مكانه بقوة في العمل الجماعي المعجمي الكبير وهو – سادسا

المعجم العربي "لمؤسسة الروس ، و" المعجم العربي الحديث" لمجمع اللغة العربية بالقاهرة ، وظهر بعده
للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ،ونجده في عناوين أعمال بعض األفراد كعبد اهلل " األساسي

 " .المعجم " العاليلي في 
على عناوين األعمال المعجمية وأصبح يعني " معجم " وقد كانت هذه البداية الحقيقية لظهور المصطلح 
اختالف مشاربهم  ومذاهبهم بأنه  الكتاب الذي يضم بين  فيما يعني من مفاهيم كثيرة يحددها العلماء على

 .دفتيه كلمات اللغة مرتبة ترتيبا معينا ومشروحة شرحا وافيا 
 : قاموس : مصطلح تاريخ استعمال  -2-0

حيث نجد في غمار تلك " المعجم"أبسط بكثير من حكاية مصطلح " القاموس"لعل حكاية مصطلح        
ماء لمؤلفاتهم كإطالق الصحاح والجمهرة والمحيط ، والقاموس الذي اتخذه مجد التسميات المتنوعة للعل

اعتبارا منه أنه يحيط بكل اللغة ويغوص " القاموس المحيط " الدين الفيروزآبادي علما على مؤلفه فسماه 
 بفترة "القاموس المحيط " وبعد صدور .في أعماقها ، جمع فيه صاحبه محاسن أفضل المعاجم السابقة 

وجيزة ، انتشر انتشارا كبيرا لما فيه من ميزات وحسنات يفضل بها عن غيره، فاعتمد عليه القاصي 
تاج العروس " والداني من اللغة ، واتخذه العلماء من بعده منطلقا لهم في أعمالهم كما فعل الزبيدي في 

مية النقدية التصحيحية، ، ومحيط المحيط للبستاني ،والشدياق في أفكاره المعج" من الجواهر القاموس 
 .ونظرا لقيمته الكبيرة فقد ترك أثره في كثير من الباحثين والدارسين قديما وحديثا

ومحاولة إطالقه على كل " القاموس " كل هذه األسباب نجد فيها المبرر الكافي النتشار مصطلح         
طالقه على عمل يدخل في باب المعجم بمعناه الحديث، والمالحظ أن مبرر استعما ل مصطلح قاموس وا 

هذا النمط من التأليف، وهذا أوضح من استعمال مصطلح معجم الذي لم يكن استعماله كبيرا في القديم ، 
مرتبطا في البداية بحروف اللغة وليس له صلة غير داللته اللغوية وهي اإليضاح واإلبهام فكان 

 .ثم اتصل مباشرة بكلمات اللغة ( األلفبائية)
ن كا  أقرب جدا إلى (  قاموس)أوضح ، فإن مبرر المصطلح الثاني(  معجم)ن مبرر المصطلح األول وا 

 .الموضوعية والعلمية 
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 ":قاموس "و "معجم " الترادف بين مصطلحي  –2-2
مما سبق نالحظ التدرج الزمني في داللة كال المصطلحين حتى العصر الحاضر، حيث نجد        

. يرتهما الداللية التاريخية قد وصال إلى المفهوم نفسه في نهاية المطافأنفسنا أمام مصطلحين حسب مس
 .فأصبح المصطلحان مترادفين في نظر بعض ، وغير مترادفين في نظر آخرين 

ولعل أشهر من يرى الترادف بينهما وقد أقره باإلجماع هو مجمع اللغة بالقاهرة، لنجده يتكرر       
ن كان إطالق المعجم على المعاجم األحادية اللغة . بي األساسي وغيرهبالداللة نفسها في المعجم العر  وا 
 .والقاموس على المتعددة اللغات 

معجم : وفي ما يأتي نورد رأي الحمزاوي على سبيل المثال في عرض الداللة الحديثة للمصطلحين  
 .وقاموس 
" تشومسكي " ، و" لموجود بالقوة با" يرى الحمزاوي أن المصطلح األول يمثل ما عبر عنه الخليل       

" ،والثاني هو ما عبر عنه الخليل ب " الرصيد اللغوي " بالقدرة اللغوية ، ويستحسن أن نعبر عنه اليوم ب 
، وتشومسكي بالمنجز أوالمطبق ، [ الجوهري بـ الصحاح ] ،و " الجمهرة " وابن دريد بـ " الموجود بالفعل

 .1، وما يلحقه من أوصاف " المعجم " طلح ويجوز لنا اليوم أن نطلق عليه مص
 :  dictionary: تاريخ كلمة -0

هي الصورة المعدلة للكلمة الالتينية القروسطية " معجم " اإلنجليزية معناها  Dictionaryكلمة 
dictionarium  أو كلمةdictionarius  و معناها قائمة عبارات أوكلمات،وهي مشتقة من الكلمة ،

في إنجلترا هو جون  dictionarius،ومعناها كلمة أوعبارة، وأول من استعمل كلمة dictionesالالتينية
حيث وردت هذه الكلمة ضمن عنوان كتاب له ضمنه مجموعة من العبارات . م  9552جارلند ، حوالي 
 .والكلمات الالتينية

مجموعة من  rid chard melkasterم ناشد مدرس إنجليزي يدعى ريتشارد ملكاستر9295وفي سنة 
العلماء أن يجمعوا كل الكلمات المستعملة في اللغة االنجليزية في كتاب واحد أشار إليه بكلمة معجم ، و 

 . dictionarieكانت تكتب آنذاك 
ضمن ) ... (   dictionaryكلمة  Henry kokermanم ، استعمل هنري كوكرمان9951و في سنة 

 .ة عنوان كتاب يضم الكلمات اإلنجليزية الصعب
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ضمن عناوين الكتب التي تعالج معجمة مفردات " معجم "   dictionaryاستعملت كلمة  ذلك الوقت منذو 
 .اللغة اإلنجليزية 

على خالف " معجم "    Dictionaryومن المالحظ أن عناوين المعاجم االنجليزية الحديثة تتضمن كلمة 
 2معجم  عناوين المعاجم العربية بعامة ، فهي ال تشتمل على كلمة

على أن علماء العربية الذين ابتدعوا فكرة المعجم ودونوا : "...وقد علق على ذلك عدنان الخطيب بقوله 
،بل اختار "معجم"مفردات اللغة في المعجمات العديدة التي ألفوها لم يطلق أي واحد منهم على مؤلفه اسم 

المعجم في بقية األشياء ألبي هالل " وورد عند عدد قليل منهم مثل . 3كل واحد اسما خاصا بمعجمه 
بينما المعجميون المحدثون الغربيون استعملوه في الغالب اسما لمعاجمهم مضافا له وصفا أو .العسكري
 .إضافة 

  :الصناعة المعجمية  
إن االهتمام بصنع المعاجم أمر يتعلق بالمستوى الحضاري ألبناء اللغة، فكثيرا ما تكشف المعاجم        

عن حضارة أصحابها ودرجة تقدمهم أو تخلفهم،ومقدار ماحققوه  -كانت معاجم مختصة أو عامة سواء -
 .  من تقدم علمي يواكب التطورات الحديثة في المجال المعرفي والفكري والعلمي

تضم صناعة المعجم عامة شقين متداخلين ومتكاملين ، يتصف أولهما بطابع نظري، ويتمثل في        
أما الشق الثاني فهو ذو . النظرية والمنهجية العلمية  واألهداف المرجوة من وضع المعجم اختيار األسس

طابع عملي ويشمل الخطوات التطبيقية التي يمكن إتباعها من أجل إنجاز المعجم العلمي المختص 
 :وذلك وفق ثالث مراحل هي .األحادي أو الثنائي أو متعدد اللغات 

 .مرحلة ما قبل اإلنجاز  – 9 
 .مرحلة اإلنجاز  – 5 
 . 4مرحلة ما بعد اإلنجاز والتحيين  – 1 

ن صناعة المعجم لها أسس لغوية تقوم على عدد من التخصصات        .وا 
 ( .المجاالت الداللية ، والعالقات الداللية ( )  Semantique) علم الداللة 

                                                           
داود حلمي السيد ، المعجم االنجليزي بين الماضي والحاضر، دراسة في منهج معجمة اللغة االنجليزية ،الكويت ،  - 2

 .  95،  99، ص  9، ط  9119
م 9191.  9199ن الماضي والحاضر، معهد البحوث والدراسات العربية ، القاهرة ، عدنان الخطيب،المعجم العربي بي - 3

 .وما بعدها  15، د ط ، ص 
 ( .جامعة حلب ، سوريا ) جورج مصري ، صناعة المعجم العلمي المختص من منظور اللسانيات الحديثة  -  4
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 ( .النطق والتدوين ( )  Phonetique) علم الصوتيات 
 ( .التأصيل المعجمي ، تاريخ الكلمة )   ( Etymologie) ل علم التأصي

 ( .الصيغة التصريفات ( )  Morphologie) علم الصرف 
 (.العمل النحوي ، االرتباط بكلمات وظيفية ( )  Syntaxe() التراكيب ) علم النحو 

وتطبيقاته المنهجية  إن األسس العامة التي يقوم عليها المعجم العربي منذ وضع الخليل تصوره النظري  
 :في القرن الثاني الهجري هي نفسها التي يقوم عليها المعجم المختص  وأهم تلك األسس اثنان

المصادر :ونعني به تكوين المدونة التي يشتمل عليها المعجم ، وتتفرع عن الجمع مسألتان: الجمع  -2
 .والمستويات اللغوية 

نجازه أو تأليفه فتصبح الوحدات المجمعة مداخل معجمية وهو إخراج المعجم الكتاب أو إ: الوضع -0
ذات وظائف في كتاب مدون بعد أن كانت مفردات مشتقة موزعة على جذاذات مستقلة تحملها دون 

 .تصنيف مقصود،و تتفرع عن الوضع مسألتان أيضا هما الترتيب والتعريف 
ن العمل المعجمي مهما كان نوعه      المصادر، )على ركني الجمع والوضع يقوم ( عاما أو مختصا)وا 

، وينبغي في المعجم المختص أن ينطلق في تأليفه من تحديد (والمستويات ،والترتيب ، والتعريف
المقتضيات العلمية والمنهجية فالبد من تحديد مالمح المستعمل الذي يؤّلف له المعجم، ويراعي فيها 

باإلضافة إلى حسن تبويب .اللغوية وبالمصادر التوفيق بين القديم والحديث في األخذ بالمستويات
 .المصطلحات العربية التي تجعل مداخل رئيسية، وتكون تامة التعريف والتقديم

) إن أهم علم ذي صلة وثيقة بصناعة المعجم السيما المعجم المختص هو علم المصطلح      
Terminologie) التصاله الوثيق بمدخالته وهي المصطلحات العلمية. 

 :لمصطلحية ا
يعتبر علم المصطلح أو المصطلحية أو المصطلحاتية من أحدث علوم اللسانيات التطبيقية ،       

موضوعه هو المصطلح وما يطرح من قضايا تتعلق بوضعه وصياغته واستعماله وتوحيده وتوليده، ويحدد 
ح والبحث علم المصطلح وصناعة المصطل: العلماء مجاالت المصطلحية في ثالثة فروع هي 

 .المصطلحي 
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يختص بدراسة المفاهيم العلمية في العلوم والمعارف المختلفة بدقة وموضوعية ، ثم :  علم المصطلح
تحديد مصطلحاتها الخاصة بها  وتقييسها وقد وضع له العلماء المختصون مبادئ وخطوات حتى تتواءم 

 .5اللغويالمصطلحية وهو يقوم على جانبين هما الجانب المنطقي والجانب 
بالتقييس والتوثيق،ويهتم بالمنظومات ( التصورات الذهنية) فالجانب المنطقي هو الذي يتناول المفاهيم 

المفهومية وتآلفها، ويحدد مكان المفهوم الجديد في حقل المنظومة المفهومية ذات العالقة ،ثم يضع تعريفا 
حات المقاربة وشبكات منظومات التصورات دقيقا واضحا يميز المفاهيم من بعضها، بدراسة شبكة المصطل

 .أو المفاهيم ذات العالقة، استعدادا للجانب اللغوي من العملية، بعد توثيق هذه التعريف أيضا
ويتناول الجانب اللغوي طرق وضع المصطلح وهي معروفة ،ودراسة بنية المصطلح األجنبي لعلها تساعد 

 .في اقتراح مصطلح مقابل مناسب
 :وتتم وفق ثالث عمليات أساسية وهي : طلح صناعة المص-5
 . وهو البحث عن قائمة مصطلحات مجال علمي: الحصر  -5-9 
 .تعريف وترتيب المصطلحات: التحرير  -5-5
 .نشر المعجم المختص ورقيا أو إلكترونيا: النشر  -5-1
 :ويختص بالبحث في الموضوعات اآلتية :البحث المصطلحي  – 1
 .صطلحتاريخ علم الم -1-9
 .المدارس المصطلحية  -1-5
 6. التوثيق والتدريب -1-1

هذه أنماط من اختالف الدارسين العرب المحدثين في وضع مقابل لمفهوم                           و     
 "Terminologie  : "7 
 

 اسم الباحث
المفهوم الغربي و ما يقابله من مصطلحات 

 عربية
المفهوم الغربي          

يقابله من  و ما
 مصطلحات عربية

                                                           
ربي ، بحث مقدم إلى ندوة التقييس والتوحيد محمد حلمي هليل ، خطوات نحو تقييس المصطلح اللساني في الوطن الع-5

 .وما بعدها 90، ص 9191مارس  91،91المصطلحيان في النظرية والتطبيق،تونس 
 . 511،دط ، ص  9192القاسمي ، المصطلحية ، مقدمة في علم المصطلح ، دار الحرية ، بغداد ،  -91  6

 .لحدود و اآلفاء ، دار ما بعد الحداثة ،دب،دت ،دطخالد اليعبودي، طبيعة البحث المصطلحي بالعالم العربي ا 7
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 Terminologie Terminography 
  "المصطلحية "  ( 9192) المسدي 

 
 ( 9191) القاسمي

 "علم المصطلح " 
 "المصطلحية " 
 "علم المصطلحات " 

 

 
 
 

 ( 9112) القاسمي 
 5009علم المصطلح 

 علم المصطلح  -
 علم المصطلح  -المصطلحية     -

 ناعة المصطلحص -                 
 :علم المصطلح يضم  -

االصطالحية تختص في مباحث                
Terminology  

المصطلحية تختص في مباحث           
Terminography  

 
 
 
 "المصطلحية " 

 "المصطلحية "  "علم المصطلح "  ( 9111) سماعنة 
  "علم المصطلحات "  ( 9111) عصام عمران 

 "النظرية المصطلحية العامة "  - ( 9119) سماعنة 
 "النظرية المصطلحية الخاصة "  -

 

 
 ( 9111) سماعنة 

 علم المصطلحات -
 (الخاص / العام ) علم المصطلح  -
 المصطلحية -

 

 "المصطلحاتية "  ( 9119) حالم الجياللي 
 اصطالحية

 "المصطلحاتية " 

  "علم المصطلحات "  ( 9119) أرخصيص 
 

 (تج فليبر( )  9191) هليل 
 المصطلحية  -
 علم المصطلح -
 علم المصطلحية -

 
 التدوين المصطلحي



 0202.0202يمينة مصطفاي   دروس ومحاضرات في المعجمية  لسانيات عامة    السنة الثالثة .د

 االصطالحية المصطلحية ( 9112) الحمزاوي 
 :المعجم العام والمعجم المختص

المعجم العام : إن للتأليف المعجمي عند العرب تصنيفات كثيرة باعتبارات مختلفة، ولعل أهمها      
ذين عرفهما العرب معرفة كبيرة جدا منذ القديم، وكال الصنفين ليس له نظير قديما الل.والمعجم المختص

 .في التأليف المعجمي عند األمم األخرى
عرف العرب التأليف المعجمي العام اللغوي، كما عرفوا إلى جانبه أيضا التأليف المعجمي        

دّون إاّل األلفاظ الّلغوية، وكان لالقتراض المختص، ما يلغي تماما فكرة القول بأن المعجم العربي لم ي
المعجمي فيه دور كبير وهام في إثرائه من جهة، ومن جهة أخرى في إبراز قدرة الّلغة العربية على 

وهي لم تصبح ما أصبحت عليه إاّل بفضل ما . استيعاب الثقافات األعجمية الوافدة عليها مشرقا ومغربا
ي من االنفتاح الثقافي والحضاري نتيجة ما كان عليه من استقالل كان يسود المجتمع العربي اإلسالم

 .وقّوة
 تعريف المعجم المختص، تعريف المعجم العام

 :المعجم المختص -
] هو كتاب يشمل بين دفتيه متنا مصطلحيا متداوال بإحدى المجاالت المعرفية، التقنية أو المهنية         

ق نمط من أنماط ترتيب المداخل المعجمية ويعد مختصا في حال ، وترد مداخله مرتبة وف[ أو العلمية
 . iتوفر على بيانات تشمل تعريفات، سياقات وصور وجداول موضحة لمداخله 

، وهو من صنع (يضم مصطلحات فنية ) معجم فني   -9:في العربية نوعان  والمعجم المختص     
 .اللغويين في الغالب 

 .وهو من صنع العلماء في الغالب(.لمية يضم مصطلحات ع) ومعجم علمي -5
معجم للمعاني، وكالهما من صنع  -5معجم لأللفاظ و -9: في العربية نوعان  المعجم العام 

 . اللغويين
يتحرك من التصور  المعجم المختصمن الكلمات لمعانيها ، فإن  المعجم العامفبينما ينطلق       

بائي للمداخل،فكل مدخل يبدأ بالكلمة الرئيسية متبوعة بنص للمصطلح، ويتبع المعجم العام الخط األلف
شارح أوتعريفي أو سياق توضيحي، أما العمل في المعجم المختص فال يعنى بتعريف الكلمة أواستعمالها 



 0202.0202يمينة مصطفاي   دروس ومحاضرات في المعجمية  لسانيات عامة    السنة الثالثة .د

، ألن 8في سياق معين، بل يعنى بالتصور أو النظام الداللي والمفهومي العام الذي يصاغ فيه بعد ذلك
فالعالقات )...( ح هو جزء ال ينفصل عن منظومة المفاهيم وعالئق الترابط بينها، المفهوم أو المصطل

القائمة بين المفاهيم تمثل عنصرا هاما في عملية فهم المصطلح وتعريفه ومن ثم إيجاد المقابل المناسب 
 .9" له في العربية بل و الحد من الترادف والتحكم في نظم اإلحالة وحصر المصطلحات التكاملية

 المعجم المختص،في حين يحتوي على كل أقسام الكلم من أسماء وأفعال وحروف المعجم العاميحتوي  -
الوحدات المصطلحية االسمية المفردة والمركبة، فاالسم المعرفة هو قطب العناية ومحور اهتمام علم على 

 .المصطلح، ألنه جوهر التعيين الذي يربط االسم بالشيء المسمى 
 : العربينشأة المعجم 

يعد العمل المعجمي من أهم األعمال اللغوية التي تشهد على جهود علماء العربية  والتي ترمز لمدى      
صدقهم ووفائهم لها، وقد كان هم علماء العربية األوائل حفظ القرآن الكريم، وبالتالي حفظ لغته في جميع 

والداللية، وقد كانت عملية جمع اللغة وتشكيل ( غة النحو والبال. ) مستوياتها الصوتية واإلفرادية والتركيبية
-مدونة الدرس والتقعيد منها هي أولى وأهم عملية يقومون بها، واتجهوا إلى جمعها باعتبارها لغة  واحدة 

ن تعددت لهجاتها  .، مادامت بالنسبة لهم واحدة في القرآن الكريم-وا 
حديث عن مراحله  وبذوره األولى ،التي يتفق أغلب إن الحديث عن المعجم العربي يقودنا إلى ال       

اللغويون أنها متصلة مباشرة بالقرآن الكريم، وباألخص بشرح ما استغلق على الفهم من ألفاظه، فظهر ما 
مراحل جمع اللغة حتى " ضحى اإلسالم " عرض أحمد أمين في كتابه  يسمى بكتب غريب القرآن،وقد

 : تأليف المعاجم كاآلتي
جمع الكلمات حيثما اتفق، فالعالم يرحل إلى البادية ليسمع كلمة في المطر ويسمع كلمة : األولى المرحلة

 الخ، فيدون ذلك كله حسبما سمع من غير ترتيب إال ترتيب... في السيف  وأخرى في الزرع والنبات

                                                           
 921مالحظات مصطلحية ولسانية، محمد حلمي هليل ، ص : وقائع الندوة الدولية الثالثة ، المعجم المختص: ينظر - 8
– 922 . 
 تطبيق: ، محمد حلمي هليل ، نحو خطة منهجية لوضع معجم ثنائي متخصص  9، ع  9115المعجمية ، تونس ،  - 9

 . 995 – 999على اللسانيات ، ص 
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الحديث في  وكان جمع اللغة متزامنا مع جمع الحديث تقريبا لهذا تأثر أهل اللغة بجامعي 10السماع،
   11.المنهجية والطريقة والتجريح

وكان علماء اللغة يرتحلون إلى مصادرهم  ويتصلون بهم في بواديهم للرواية عنهم، كما كانوا يأخذون     
عن األعراب الذين انتقلوا إلى الكوفة والبصرة واتخذوهما وطنا، ولعلها العملية األولى في الدفاع عن اللغة 

 .يهددها نتيجة امتزاج األلسن في الحاضرة من اللحن الذي كان
لكننا إذا دققنا النظر فإن اللحن وصل إلى قراء القرآن الكريم، إضافة إلى أن القرآن قد أنزل على        

سبعة أحرف، فتعددت قراءاته نتيجة تعدد لهجاته التي كانت من أهم األسباب التي أدت إلى ظهور نوع 
فوجدت في القرآن الكريم كثير من األلفاظ التي استغلق فهمها " الغريب"  من األلفاظ اصطلح عليه باسم

كتب الغريب، التي تحاول تفسير وشرح المفردات : على العرب أنفسهم، مما أدى إلى ظهور ما يسمى ب
: الغامضة في القرآن الكريم،  فتوفر عامالن أساسان أديا إلى االهتمام بلغة القرآن ثم اللغة عامة هما

 .، والغريب بمعنى عدم فهم داللة بعض األلفاظ أصال(الذي أدى إلى سوء الفهم) حن الل
، والذي دعا إلى هذا في )...(جمع الكلمات المتعلقة بموضوع واحد في موضع واحد :  المرحلة الثانية

جمعها في  أنهم رأوا كلمات متقاربة المعنى فأرادوا تحديد معانيها، فدعاهم ذلك إلى –اللغة على ما يظهر 
، وتوجت هذه المرحلة بكتب تؤلف في الموضوع الواحد، فألف أبو زيد كتابا في المطر )...(موضع واحد 

وكتابا في اللبن، وألف األصمعي كتبا كثيرة صغيرة، كل كتاب في موضوع، وكتابا في النخل والكرم، 
 .ائل المفردة أو الرسائل اللغوية، وهي ما يطلق عليه الرس12<<إلخ...وكتابا في الشاء وكتابا في اإلبل 

لنستخلص من هذا أن المرحلة األولى في جمع اللغة على طريقة المعجم، تمثلت أوال في كتب       
هذه المرحلة األولى في المعجم وليس ) غريب القرآن مع عبد اهلل بن عباس في سؤاالت نافع بن األزرق، 

وازى التأليف في غريب القرآن مع الجمع العام والعشوائي ، بعدها مباشرة ت(لجمع اللغة، فال يجب الخلط
أول الرحالة إلى منتجعات البادية، استنطق األعراب ( ه922ت )أبو عمر بن العالء >> وقد كان . للغة

      13.<<وأطال مكوثه واستماعه إليهم

                                                           
 .229، ص9،ط9،5002ج9أحمد أمين،ضحى اإلسالم ،دار الكتاب العربي ،بيروت، -  10
، شاكر عبد 1، ع 5001،أبحاث الملتقى المغاربي األول ،جامعة سعد دحلب ،البليدة ،( مجلة)، الصوتيات، -  11

 .52،صالقادر،المعجمية العربية ،التاريخ ،التطور ،تجديد ،صناعة
 .221،ص5أحمد أمين ،ضحى اإلسالم ،ج 12
 .. ،دط،ص9119عبد الحميد الشلقاني، رواية اللغة، دار المعارف،مصر، -  13
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من أراد البحث وضع معجم يشمل كل الكلمات العربية على نمط خاص ليرجع إليه : المرحلة الثالثة>>
 –على ما بلغنا  –عن معنى كلمة، وأول من فكر في هذا الموضوع في اللغة العربية الخليل بن أحمد 

 14.<<فكر في أن يجمع كل ما عرف من ألفاظ العرب في كتاب مرتب 
لنناقش هذه المرحلة، وهل فعال هي مرحلة مستقلة بفاصل زمني من حيث البداية على األقل، لعل  

 :فعال مع الخليل لكنها ال تعتبر مرحلة ثالثة لما سيأتي بدايتها
إن المرحلة التي اعتبرها أحمد أمين مرحلة أولى قد عرفنا أنها ليست كذلك، بل كتب غريب القرآن        

زالة الغموض  ن كان يبدو أن هدفها األساس ليس الجمع بقدر ما هو الشرح وا  هي مرحلة الجمع األولى، وا 
يتواصل التأليف فيه ويتوازى مع جمع اللغة العشوائي، ثم تظهر أيضا في نفس الفترة تقريبا وعدم الفهم، و 

ن كانت كتب غريب القرآن والحديث تدرج ضمنها، التي اسمرت مع  ما سمي بالرسائل اللغوية المفردة، وا 
في الرسائل مرحلة المعجم الشامل حتى وقت بعيد جدا، فنجد من العلماء من ألف المعجم الشامل وألف 

 17األسماء في اللغة للزمخشري، 16األجناس البن السكيت، 15،(ه502ت ) المفردة مثل الخيل للشيباني 
هو كالمعجم الجغرافي : كتاب األمكنة والجبال والمياه 18،(ه991ت )أسماء النكاح للفيروز آبادي 

للغوية القديمة وغيرهم وصوال حتى الزبيدي صاحب آخر معجم يصنف ضمن المعاجم ا 19.للزمخشري
، والذي ألف إلى جواره كتاب اإلبل ونتاجها وما تصرف "تاج العروس من جواهر القاموس"وهو معجم 

  20.منها
إذن نالحظ أن الرسائل اللغوية قد استمرت جنبا إلى جنب مع المعاجم اللغوية حتى القرن التاسع        

 . الجمع بقدر ما هي صورة من صور الجمعمع الفيروزآبادي، وبالتالي فهي ليست مرحلة من مراحل 

                                                           

 .220،ص5أحمد أمين،ضحى اإلسالم ،ج 14-
تعريف بنحو ألف ونصف ألف من المعاجم العربية التراثية، دار الغربي ) أحمد إقبال الشرقاوي ، معجم المعاجم  -  15

 .909، ص (مزيدة ومنقحة )  5، ط9111مي، لبنان، اإلسال
 .199أحمد إقبال الشرقاوي ، معجم المعاجم ،ص  -  16
 155أحمد إقبال الشرقاوي ، معجم المعاجم ، ص  -  17
 .591أحمد إقبال الشرقاوي ، معجم المعاجم ، ص  -  18
 .29جورجي زبدان،تاريخ آداب العرب ، ص  -  19
 .902، معجم المعاجم ، ص  أحمد إقبال الشرقاوي -  20
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يضاف إلى هذا أن أشهر مؤلفي الرسائل اإلفرادية عاصروا الخليل وجاءوا بعده كاألصمعي،        
وقد كانت الرسائل اللغوية اإلفرادية صورة فريدة في حمل وجمع المفردات  21واألنصاري أبو زيد وغيرهما،

 .لكون عامةالمرتبطة باللغة، اإلنسان، الحياة، وا
 : الرسائل اللغوية وشموليتها لكل المواضيع 

لقد شملت هذه الرسائل موضوعات متعددة ومتنوعة، وقد حاولت أن أجمع بين المشترك والمتقارب        
 .منها، ونجد عند حسين نصار والشرقاوي تصنيفات مختلفة حاولت أن أستخرج منها التصنيف اآلتي

 .بالقرآن والحديثالكتب المتصلة مباشرة  – 9
 .كتب الغريبين –ج .كتب غريب الحديث –ب .كتب غريب القرآن –أ  

 (.لغات القبائل، النوادر) غير القرآن  في.*القرآن في.*كتب اللغات –د       
 .كتب المباحث الصوتية – 5
 .الهمز، الضاد والظاء، الصوت منفردا< ---. الفونيتيك –أ  
 .الصوت في السياق... دال، الوقف اإلب< ---الفونولوجيا  –ب  
 .كتب المباحث الصرفية والنحوية - 1
اإلفراد والتثنية .* المذكر والمؤنث.* المقصور والممدود* )األسماء –ج . األفعال –ب  .المصادر –أ 

 .(والجموع
 .كتب فقه اللغة – 2
 .االشتقاق –ج .األضداد –ب .المعرب –أ  
 .خارجيكتب حول اإلنسان والعالم ال – 2
 .كتب الوحوش –ه .كتب اإلبل –د .كتب الخيل –ج .كتب الحشرات –ب .كتب الحيوان –أ  
 .كتب الجغرافيا -ك .كتب النبات-ي  .كتب الفرق –و

 :يمكننا تسجيل المالحظات اآلتية 
بيان اهتمام علماء العربية بمختلف موضوعات الحياة من لغوية وغير لغوية، ولكن االهتمام كان  -9
 .يا في الغالبلغو 
تمثل مادة الرسائل اللغوية األرضية والمخزون والرصيد الذي اعتمده أصحاب المعاجم المختلفة على  – 5

 .اختالف أنواعها
                                                           

 .11،دط ،ص  9192عدنان الخطيب، المعجم العربي ،مطبعة الترقي ،دمشق ، -  21
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، واألولى للمادة -مع وجود عملية الجمع العشوائي-تمثل الرسائل اللغوية مرحلة الجمع الحقيقية  – 1
 .                                           ها في المعاجم من بعداللغوية التي تم تنظيمها وتبويبها وترتيب

إن المعجميين األوائل قد اعتمدوا في مصادر مادتهم على المشافهة والرحلة إلى البادية، إال أنه كان -2
لهم رجوع واعتماد كبير على الرسائل اللغوية، ولعل حضور أسماء أصحابها بقوة في أغلبها يؤكد ذلك 

وغيرهما، وكان منهم من ألف في الرسائل اللغوية وألف في المعاجم ... صمعي، وأبي عمر بن العالءكاأل
 .لكبيرة كالزبيدي والقالي وغيرهماا

 :القديمة  العامة المعاجم اللغوية
المعجم العربي منذ نشأته كان يهدف إلى تسجيل المادة اللغوية بطريقة :" يقول األستاذ جون هيوود 

و بهذا يختلف عن كل المعاجم األولى األهم األخرى ، التي كان هدفها شرح الكلمات النادرة منظمة، وه
 . 22أو الصعبة 

 :أنواع المعاجم العامة -
 :صنفت المعاجم اللغوية العامة في العربية حسب طريقة الترتيب وهي كاآلتي  
 :وتتفرع إلى :   معاجم األلفاظ: أوال   
 معاجم األبنية  -9
 :اجم الترتيب الهجائي  والتي تتفرع إلى مع  -5

 الذي ابتكره الخليل بن أحمد الفراهيدي    . معاجم الترتيب الصوتي -9             
 :    الترتيب األلفبائي   والذي يتفرع إلى  -5             

 بعد التجريد أو بدون تجريد :   الترتيب بحسب أوائل الكلمات  -9                
 بعد التجريد أو بدون تجريد                     : الترتيب بحسب أواخر الكلمات  -5                         

فهي في الغالب تتخذ الترتيب الموضوعي أو ما يسمى  :معاجم المعاني أو معاجم الموضوعات : ثانيا 
 .  بالترتيب بحسب الحقول الداللية

                                                           
 .  جون هيوود ، المعجمية العربية -  22
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 معاجم األلفاظ : أوال 
   ".العين " في معجم .هـ 271ليل بن أحمد الفراهيدي ت لخا -2

، الذي يعتبره بعض العلماء "العين"مما ال شك فيه أن الخليل بن أحمد الفراهيدي هو صاحب معجم     
أّول معجم عرفته الّلغة العربية، وصاحبه عالم في الّلغة، واألصوات، والعروض، وموسيقى الشعر والنغم، 

وقد اجتمعت كل هذه االختصاصات وتضافرت ليؤّلف معجمه بذلك القدر الكبير . ابوالرياضيات والحس
 .من الدقة والعلمية والشمولية

بدأنا » : فّكر الخليل بن أحمد في أن يجمع كل ماُعرف من ألفاظ العرب في كتاب مرتب قال الخليل    
نستوعب كالم العرب الواضح في مؤّلفنا هذا بالعين، وهو أقصى الحروف، ونضم إليه ما بعده حتى 

 (23)«والغريب 
 :وقد اعترضته في ذلك صعوبتان    

 .(24)كيف يرتبها: الثانية. كيف يحصر لغة العرب: األولى
ولعّل المسألة األولى هي التي شغلته ألّنه لم تقنعه طرق الجمع المختلفة المتبعة في عصره، والتي     

جمع العشوائي الذي كان في البداية فقط، ثم انتظم على شكل يرى بأنها لن تفي بمجموع الّلغة، فال ال
الرسائل الّلغوية المفردة، وال الجمع على شكل هذه األخيرة قادر على اإللمام بكل الّلغة، خاصة أنها تعتمد 
على الرواية ومشافهة األعراب، ثم السماع والتسجيل، ورأى أّنه رغم صحتها إاّل أنها ال يمكن أن تستوعب 

تغرق كل الّلغة، بمعنى أن العالم مهما حّل وارتحل، وسمع واستمع لن يتمكن من سماع وتسجيل كل وتس
 .ما نطقت به العرب

هي طرق الترتيب السَّائدة حتى عصره، وأهمها الترتيب األلفبائي والترتيب : والمسألة الثانية    
األبجدي فلم يؤلف على مواله أي كتاب أما الترتيب [.المتبع في الرسائل الّلغوية( ]المعنوي)الموضوعي

 .    حسب علمنا واطالعنا
استبعد الخليل الترتيب الموضوعي لبعده عن الهدف المنشود وهو جمع الّلغة وحصرها،وليس جمع     

المعاني والموضوعات، ونظرفي ترتيب الحروف الهجائية، فلم يجد مبّرًرا علميا لذلك التتابع للحروف، 
ة المأخوذة عن الفينيقيين أو في األلفبائية التي وضعها نصر بن عاصم على شكل سواء في األبجدي

                                                           

، 9199عبد الـرحمن الخليـل بـن أحمـد الفراهيـدي، كتـاب العين،مقدمـة العـين، تحقيـق الهنـداوي،، دار الرشـيد للنشـر،   –(23)
 .90ص  9ج
 .220، ص 5ج 9، ط5002حمد أمين، ضحى اإلسالم، دار الكتاب العربي ، بيروت، أ – (24)
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ب ) مجموعات متتابعة، كل مجموعة تحمل الحروف المتشابهة خًطا، حتى حروف المجموعة الواحدة مثال
لم ير فيها المبرر العلمي الذي يجعلها على ذلك الترتيب، وبناء على هذا قّرر ما ( ج ح خ)أو (  ت ث 
 :يأتي
فيما يخص ترتيب الحروف، عرف وأدرك من البداية أن الّلغة منطوقة قبل أن تكون مكتوبة، والحظ  :أوالا 

التي هي جوهر وأساس الّلغة هي األصوات، فنظر ( ألفبائي أو أبجدي) أن مواد الترتيب مهما كان نوعه 
فالحظ  ،25تميًزا من الكتابةضوًحا و الصوت أقوى داللة وأكثر و إليها بعين علمية والحظ أن تمييز الحرف ب

من هذه الجهة أن لها مواصفات دقيقة يمكن استغاللها إلعادة الترتيب وفق أسس علمية، فكان له الترتيب 
 .الصوتي أو المخرجي لألصوات

 :مادة المعجم –
ّدتها من هذه عندما تّم للخليل ترتيب الحروف على هذا النحو الدقيق، انتقل إلى اللغة التي تتكّون ما    

كالم العرب مبني على أربعة أصناف، على الثنائي والثالثي » : ، قال الليث قال الخليل(26)الحروف
وليس للعرب بناء في األسماء وال في األفعال أكثر من خمسة » : قال الخليل)...( « والرباعي والخماسي 

ّنها زائدة على البناء، وليست من فمهما وجدت زيادة على خمسة أحرف في فعل أو اسم، فاعلم أ. أحرف
االعتبار الكمي ألنواع أبنية » وبهذا يدخل الخليل اعتباًرا آخر في تأليف المعجم وهو .(27)«أصل الكلمة 

 (28)«(ثنائي، ثالثي، رباعي، خماسي) العرب 
في كل فوجد فيها الصحيح والمعتل، وفّرق بينهما [ قوالب صوتية صرفية ] ونظر في هذه األبنية       

الثنائي الصحيح، الثالثي الصحيح، الثالثي المعتل، الثالثي إلى :بناء فقسم األبنية على هذا األساس
 .اللفيف، الرباعي الصحيح، الرباعي المعتل، الخماسي الصحيح، الخماسي المعتل

                                                           

، 9زكـــي ريـــاض قاســـم، المعجـــم العربـــي، بحـــوث فـــي المـــادة و المـــنهج و التطبيـــق، دار المعرفـــة، بيـــروت، لبنـــان، ط –( 25)
 .912، ص 9191

، 9190لثالـث، دار مكتبـة الحيـاة، بيـروت، محمد حسين آل ياسين، الدراسات اللغوية عند العرب  إلى نهاية القرن ا – (26)
 .521،، ص 9ط
 . 21،  29الخليل بن أحمد،العين،مقّدمة العين،تحقيق الهنداوي، ص  – (27)
 . 10العربي من النشأة إلى االكتمال، ص  يلي األخضر ميدني، المعجم اللغويابن حو  – (28)
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وجدت  فمهما. ال في األفعال أكثر من خمسة أحرفوليس للعرب بناء في األسماء و » : قال الخليل     
 (29)«زيادة على خمسة أحرف في فعل أو اسم، فاعلم أّنها زائدة على البناء، وليست من أصل اللغة 

 .الخماسيبين الثنائي و فأبنية اللغة محصورة 
اقترب الخليل من هدفه وبقي عليه أن يخطو الخطوة األخيرة للوصول إليه، وقد تم له ذلك باهتدائه إلى   

ه بمقدوره أن يأخذ كل بناء من هذه األبنية األربعة فيقلبه على جميع أوجهه فكرة التقليب، إذ وجد أن
: ، قال الليث قال الخليل(30) الممكنة، فيحصل على وعاء يضم جميع ألفاظ الّلغة فال يفلت منها شيء عنه

ى والكلمة الثالثية تتصّرف على ستة أوجه وتسم)...( أعلم أن الكلمة الثنائية تتصّرف على وجهين » 
وجًها، وذلك أن حروفها وهي أربعة أحرف تضرب في وجوه  52مسدوسة والكلمة الرباعية تتصّرف على 

والكلمة )...( وجًها، يكتب مستعملها ويلغى مهملها  52الثالثي الصحيح وهي ستة أوجه فتصير 
 52وذلك أن حروفها خمسة أحرف تضرب في وجوه الرباعي وهي . وجًها 950الخماسية تتصّرف على 

 (31)«وجًها، يستعمل أقّله وُيلغى أكثره  950فتصير 
 :ويمكن أن نختصر العملية الحسابية بهذه الصورة  

 .129( =  9 – 59)×  59: عدد األبنية الثنائية         
 .91929( = 5 - 59) ×  129: عدد األبنية الثالثية         
  219200 ( =1 - 59)×  91929: عدد األبنية الرباعية         
 99111900( = 2 - 59)×  219200: عدد األبنية الخماسية         

  (32).بناء. 95102295=                                                       
 :تشكل بناء المادة  –

غة هو والمستعمل من ألفاظ اللّ » (المستعمل والمهمل)سها ثنائية ظهرت بعض القوانين والقواعد على رأ    
المنجز بالفعل على ألسنة أفراد المجموعة الّلغوية، أما المهمل فهو المتصّور بالذهن دون أن يكون له في 

                                                           

  21، ص 9مقّدمة العين، تحقيق الهنداوي، ج – (29)
 . 520حسين آل ياسين، الدراسات اللغوية عند العرب، ص  محمد – (30)

 . 9الخليل،العين،مقدمة العين، تحقيق الهنداوي، ج  -  (31)
 . 19ابن حويلي األخضر ميدني، المعجم اللغوي العربي، ص  – (32)
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اآلن المتحدث عنه ظهور على ألسنة الناس، وقد دّون الخليل في معجمه المستعمل من ألفاظ الّلغة وترك 
 (33).«المهمل ألنه غير موجود بالفعل 

لثنائية من إقصاء عدد كبير من كالم العرب، وذلك ما شّكل بعض المآخذ عليه وتمكن بتوظيف هذه ا    
ويتصل )...( كإهماله أبنية مستعملة في الّلغة لم يذكرها ألنه لم يسمع فيها شيًئا، ووصفها بأّنها مهملة » 

لم يستوف  بالنقص السابق نقص آخر داخل المواد نفسها التي ذكرها ووصفها بأّنها مستعملة، فهذه المواد
والسبب في هذا النقص عند الخليل معروف فهو أّول من جمع )...( صيغها وال معانيها المختلفة الكثيرة 

 (34)«. في الّلغة كتابا كبيًرا، فالعلم ما يزال بادًئافي عهده
وقد أثبت الخليل في مقّدمته مجموعة من القوانين الصوتية الدقيقة التي تمكن من معرفة وحصر     
 :لمات العربية فقط، ومن هذه القوانين نذكرالك
فإّنها ( ف ب م ) كالحروف الشفوية  مخرج واحدال تجتمع في كل واحدة ثالثة أحرف أصلية من  -9    

 (35).الحروف األصول فإن اجتماعها في الكلمة جائز تباعدتال ترى مجتمعه في كلمة، ولكن إذا 
الخ والخماسي من الكلمات العربية البّد ... ضّعف مثل زلزال إن الرباعي باستثناء الرباعي الم – 5    

وما خالف ذلك فليحذر ( ل،ن،ر، ف،ب،م)أن يشتمل بين حروفه على أحد أحرف الذالقة المنحصرة في 
فإن وردت عليك كلمة رباعية أو خماسية معّراة من حرف الذلق أو الشفوية » : نسبته للعربية، قال الخليل

الكلمة من هذه الحروف حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أّن الكلمة محدثة وال يكون في تلك 
مبتدعة ليست من كالم العرب ألنك لست واجًدا من يستمع من كالم العرب كلمة واحدة رباعية أو 

 (36)«خماسية إاّل وفيها من حروف الذلق والشفوية واحد أو اثنان أو أكثر
أخرى تؤّدي إلى إقصاء كثير من المفردات خارج دائرتها، ولعّلها في باإلضافة إلى قوانين صوتية     

، من حيث دخول بعض <<الخصائص الفنولوجية لبناء الكلمات العربية » إطار ما سبق ذكره من 
الفونيمات في بناء معّين، أو عدم دخولها، فوجد أن تقارب المخرج بصفة عاّمة من العلل المانعة لدخول 

 :واحد في بناء واحد على النحو اآلتيفونيمين من حيز 

                                                           

الغــــرب إبــــراهيم بــــن مــــراد، المعجــــم العلمــــي العربــــي المخــــتص حتــــى منتصــــف القــــرن الحــــادي عشــــر الهجــــري، دار  – (33)
 . 51، ص 9111، 9اإلسالمي، تونس، ط

 (. تقليل من التصّرف) 599، ص 9حسين نصار، المعجم العربي، ج – (34)
 . 29، ص 9مقّدمة العين، ج – (35)
 . 25، 29مقّدمة العين، ص  – (36)



 0202.0202يمينة مصطفاي   دروس ومحاضرات في المعجمية  لسانيات عامة    السنة الثالثة .د

العين والحاء ال تجتمعان في كلمة واحدة لقرب مخرجيهما، إال أن ينحت من ذلك فعل ُجمع من  -9    
 .حي على : حيعل المنحوتة من قولهم: كلمتين
 .العين مع الغين، والهاء مع الحاء مهمالت ألّنهّن من حيز واحد -5    
 .مع الكاف في كلمة واحدة، لقرب المخرجالقاف ال تجتمع  -1    
 .القاف والجيم كيف قلبتا لم يحسن تأليفهما إال بفصل الزم -2    
الضنك : الضاد والكاف ال تقع في األسماء واألفعال إاّل مفصوال بينهما بحرف نحو -2    

 (37)«.والضحك
 :خالصـــة  

عة أسس ذات صلة دقيقة أتقن الخليل استغاللها إن تشكل بناء المعجم عند الخليل يقوم على مجمو  -أوال 
 :وهي
تجّسد في تسمية معجمه بصوت العين، وترتيب : وهو األساس الصوتي الخالص: األساس القاعدي -9 

 .األصوات حسب تدّرجها في المخارج
ئي الذي تجّسد في تحديد نوع و عدد أبنية الّلغة المحصورة بين الثنا: األساس الصرفي الرياضي -0   

 .والخماسي بكل األنواع المدرجة ضمنها
 .تجسد في القوانين الصوتية لنسج الكلمات العربية: األساس الصرفي الصوتي  - 1  
تجّسد في التقليبات المختلفة واالحتماالت الممكنة ووفقا لألسس : األساس الصوتي الصرفي الرياضي -2 

 .والقوانين المختلفة يحّدد المستعمل منها والمهمل
 .باإلضافة إلى األساس الداللي الناتج عن كل ما سبق

النظام ]وآليات التقليب  النظام الصرفي ] ع آليات البنية وبالتالي تضافرت آليات النظام الصوتي م      
مليون مدخل أو كلمة تقريبا بين مستعمل  95والحقول المعجمية لتوّفرلنا معجما تبلغ مداخله  [الرياضي

(38).ّلغة في ماضيها وحاضرها ومستقبلها بدون إسقاط وال إهمال وال تكرارومهمل يحيط بال  
. فتح الخليل الباب على مصراعيه لعلماء الّلغة بعده، ومّهد لهم الطريق إلى التأليف المعجمي -رابعا 

لم يترك لمن بعده غير البحث اتبعت خطواته وانتفعت بمنهجه، و  فكان مؤسسا لمدرسة معجمية اقتفت أثره
 . عن تيسير السبيل

                                                           

 (.، و ما بعدها29مقّدمة العين، ص )، نقال عن 991عّزة حسين غراب، المعاجم العربية، ص  – (37)
 . 22ص . محمد رشاد الحمزاوي، النظريات المعجمية العربية – (38)
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توالت التصانيف في هذا المجال تابعة  ،القرن الثاني الهجري بعد وضع الخليل لمعجمه في       
ن كان الهدف العام واحًدا بينهم جميًعا وهو  لمنهجه، مصححة ألخطائه أو مجّددة في المنهج والبناء وا 

 .جمع الّلغة العربية لحفظها من عوادي الزمن
 .أّول معجم ظهر في األندلس(: هـ213ت : )لّلغة ألبي علي القاليالبارع في ا -0
يعقوب وهم أعالم اللغة ثم علي أبي زيد واألصمعي و )...( ى الخليل اعتمد القالي أّول ما اعتمد عل   

لم يعتمد على مشافهة األعراب و الرحلة إلى البادية وهو يؤلف معجمه هذا في » فهو إذن (39).الثالثة
 (40)«. أعراب في األندلس، فهو أّول معجم لم يشافه مؤّلفه األعراباألندلس وال

فاتبع منهج الخليل في عرض المادة اللغوية على الحروف بحسب مخارجها غير أنه بّدل بعض     
ولم يختلف القالي عن الخليل فيما عالجه في مواده من »، (41).ل لهذه الحروفالشيء في ترتيب الخلي

، كذلك ال خالف بينهما في طريقة العالج )...(غيرهاأو البقاع أو  ن أو النباتتتصل بالحيوا ألفاظ
 .وفي أخذه بالتقاليب أيضا (42)«. واإلستشهاد

يرجح عبد اهلل درويش أن شخصية األديب في القالي كانت تطغى على الشخصية اللغوية مما يضطره و 
ن اختلفت موضوعات الكتابين اختالفا إلى اإلطناب واإلستطراد كما كان يفعل في كتاب األمالي، وا  

 (43).«كّليا
، وأيضا في الزمن "األندلس"هو يه المعجم و في البلد الذي ألف فإنه مما يميز القالي في معجمه و     

مما يمّيزه الخوف من اللحن والتحريف أن يطرأ على األلفاظ،  –الذي ألف فيه، االبتعاد عن الفصاحة 
في المعاجم العربية ضبط األلفاظ التي  للمّرة األولىالتي تقيها ذلك، فالتزم ومحاولة إحاطتها بالضمانات 
قال :"بيان الشكل، مثل قوله: ّولهماسار في ضبطه في طريقين، أة، و يخاف عليها اللبس بالعبار 

: مثل قوله: والطريق الثاني بيان الوزن...". بالهاءجّدة النهر بكسر الجيم  تشديد الدال و :... صمعياأل

                                                           

 . 521، ص 9حسين نصار،المعجم العربي، ج – (39)
ص  يـة، اإلسـكندرية، د ت، د ط،أشرف أحمد حافظ، اإلستشهاد بالحديث في المعاجم العربيـة، دار المعرفـة الجامع  - (40)

921. 
 . 59ربية، ص محمد علي سلطاني، التذكرة في المعاجم الع – (41)
 .521ص ، 9حسين نصار، المعجم العربي،ج – (42) 
 . 21، نقال عن عبد اهلل درويش، المعاجم العربية، ص 909شرف الدين عبده الراجحي، في علم الّلغة العام، ص  – (43)
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في كان و  ،"الفاء وفتح العين، وِفعال بكسر الفاءِفعله بكسر يقال زج وزججُه، وزجاج على مثال ُفعل و "
 ( 44).ضمان لها من التصحيفذلك ضبط للحروف أنفسها أيضا و 

 (.هـ 272 -هـ  080)ألبي منصور األزهري « تهذيب الّلغة »  -2
ب المخارج وقسم العين بحذافيره، فالتزم ترتي اتبع األزهري المنهج الذي وضعه الخليل في مقّدمة    

 (45)الخ...المهمللتقاليب ونّبه على المستعمل   و راعي االمعجم إلى كتب وجعل كل كتاب ستة أبواب، و 
قد سميت كتابي تهذيب الّلغة، ألني قصدت بما جمعت فيه نفي ما و » قول األزهري في مقّدمة معجمه ي

لتي أزالها األغبياء عن صيغتها، وغّيرها الغتم عن سننها، فهذبت ما أدخل في لغات العرب من األلفاظ ا
جمعت في كتابي من التصحيف والخطأ بقدر علمي، ولم أحرص على تطويل الكتاب بالحشو الذي لم 

 (46)«. أعرف أصله والغريب الذي لم يسنده الثقات إلى العرب
لى من سبقه اظ السيئة التي أطلقها األزهري عاأللفلتعليق على المصطلحات والتسميات و الحاجة لدون     

التي تحتاج إلى بعض التهذيب العتبار أخالقيات العلم، ننتقل إلى مالحظة بعض من مؤّلفي المعاجم، و 
وحشو الكتب بما ال .التصحيف في بعض الصيغك ألزهري في المعاجم السابقة منهاالعيوب التي رآها ا
 .ردات الغربية التي ال تنتمي إلى لغة العربوحشو الكتب بالمف.أصل له في الّلغة

ثائق في تاريخ التأليف الّلغوي وتاريخ المدارس اللغوية من أهم الو » باألخص مقّدمته لهذا فمؤّلفه و     
ذكر األئمة الذين : حيث مضى  في ذكر أئمة اللغة الذين اعتمد عليهم من معجمه  بعنوان»(47).«األولى

ياهم في في هذا الكتاب، من الصفحة الثامنة إلى الصفحة األربعين مرتبا إاعتمادي عليهم فيما جمعت 
وبيان جهود العلماء في المراحل المختلفة في تشكل ذلك )...( آثارهم الّلغوية طبقات، ملّخصا تراجمهم و 

ية فتجمع في هذا المعجم جميع التيارات التي غلبت على حركة التأليف اللغو  (48)«التراث الّلغوي الضخم 
 .بمعجمهممن ثقات اللّغة الذين يعتد بهم و فأصبح بذلك ثقة  (49).في هذا القرن

  :يقول إلىمن أجل ذلك فقد استند  كما و     

                                                           

 . 521، ص 9حسين نصار، المعجم العربي، ج – (44)
 . 599، ص 9حسين نصار،المعجم العربي، ج – (45)
 . 22، نقال عن مقدمة التهذيب ص 521، ص 9حسين نصار، المعجم العربي ج  – (46)
 .91، نقال عن مقّدمة المحقق، ص 911أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند العرب، ص  -(47)
 .511سعيد حسن بحيري، المدخل إلى مصادر الّلغة و األدب، ص  – (48)
 . 521، ص 9حسين نصار،المعجم العربي، ج – (49)
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فجعل  (50)«. أقمت بين ظهرانيهم سّنياتفواه العرب الذين شاهدتهم و أتقييد نكت حفظتها وعيتها من » -9
لعل هذا راجع إلى ظروف تأليفه، حيث كان أسيًرا و  كتابه األولى، لمشافهة من مصادرابذلك الّسماع و 

عارضت القرامطة الحاج بالهبير  كنت امتحنت باإلسار سنةو » مطة، يقول دائما في المقّدمة عند القرا
ال خطأ وال يكاد يقع في منطقهم لحن و )...( هم عربا عامتهم من هوازن كان القوم الذين وقعت في سهمو 

واستفدت من مخاطبتهم ومحاورة بعضهم بعضا ألفاظ جّمة )...( ًرا طوياًل هفاحش، فبقيت في إسارهم د
كأّنه قد أغرته فاكتسب خبرة لغوية واسعة، و  (51).«نوادر كثيرة أوقعت أكثرها في مواقعها من الكتاب و 

 العربيةصّحة الّصحة والفصاحة و : مّيز عن أقرانه بأمرينلغتهم فأراد أن ينقل منها أكبر قدر ممكن، فيت
اعتداده بنفسه بسبب ما أتيح من جهة، والسعة والشمول من جهة أخرى، وهذا ما أّدى إلى تعصبه الشديد و 

فاستغلها ليحقق بها أكبر نعمة علمية ( وقوعه في األمر)له من إمكانيات، في الواقع كانت نقمة عليه 
 .ولغوية له ولغيره ممن أتى بعده وهي التوثيق اّللغوي

تأكيد األزهري أن اللغة ليست لغة الكتب والمخطوطات فقط، إّنما هي أكثر وأفضل يضاف إلى هذا     
من ذلك هي لغة االستعمال أي األداء الفعلي لّلغة، فانتهج لنفسه منهج التجربة الذاتية التي يسميها في 

في [ لعربيةاللغة ا]فقد جعلته يدرك الخطاب العربي )...( المقّدمة المشاهدة، والتي اعتمدها إثر أسره 
الواقع، مما حدا به إلى االهتمام بمفهوم األداء منه مقارنة بالنظر الوارد في كتب أئّمة الّلغة و منهم الخليل 

 (52).المنتقد
األزهري باعتمادها قد مّد عصر ن القالي لم يعتمد أصال المشافهة، ونجد أويضاف إلى هذا،         

حتجاج زمان االهذه أيًضا إضافة نوعية يعتد بها، فغّير عجم و كالم العرب حتى عصر تأليف مستشهاد باال
 .والرابع للبادية  لألمصار بالنسبة باللغة الذي وضعه وضبطه علماء الّلغة من قبل بنهاية القرن الثاني

المياه عناية كبيرة جعلت كتابه من أصح المصادر في هذا عني األزهري بالبلدان والمواضع واألمكنة و -5
أخذ معجمه صفة الموسوعات التي تتجاوز و  .53فقد وقف هو نفسه على كثير منها أو كلهاالسبيل، 

 . غيرهاوالمياه و  العالم الخارجي كالبلدان الجوانب اللّغوية إلى جوانب تخص
                                                           

أبـو منصــور محمــد بــن أحمــد األزهـري، تهــذيب اللغــة، حققــه وقــدم لــه عبـد الســالم محمــد هــارون، المؤسســة المصــرية  – (50)
 . 09، ص 9، دط، ج9192العامة للتأليف والنشر الدار المصرية للتأليف والترجمة، دار القومية العربية للطباعة 

 .1، ص9أبو منصور األزهري، تهذيب اللغة، ج – (51)
ـــة العربيـــة، ص محمـــ – (52) ـــق محمـــد أحمـــد : ، نقـــال عـــن الســـيوطي2د رشـــاد الحمـــزاوي، النظريـــات المعجمي المزهـــر، تحقي

 .، و ما بعدها11المولى، ص 
 .911رجب عبد الجواد إبراهيم، دراسات في الداللة و المعجم، ص  – (53)
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 :ه118-298المحكم و المحيط األعظم البن سيده -1
فراد ابن  نظام المحكم هو نظام العين مع فروق طفيفة، مثل إدماج الخليل      للهمزة في حروف العّلة،وا 

وغيرها في القضايا الجزئية، وهو آخر معجم يؤّلف على نظام الخليل من حيث  (54) سيده الهمزة بالذكر
الزبيدي عليه من إصالح في  بعدما أدخل أبو بكر» وقد أخذه . الترتيب المخرجي ومن حيث التقليبات
 (55)«مختصره،وسارعليه دون أدنى تغيير 

 :معاجم الترتيب االلفبائي بحسب أواخر الكلمة 
وسنالحظ فيما سيأتي (56).وصاحب المعجم كان ضريًرا شاعًرا عارفا بالّلغة :للبندنيجي  التقفية في اللغة 

افز معاناة البندنيجي لها هي الح» عمل صاحبه ليوّفر لنفسه ولغيره من الشعراء آلة الشعر وهي القافية، و
إلى جانب ما وجده من حاجة غيره من الشعراء واألدباء وسائر )...( النفسي الخاص إلى وضع معجمه 

 (57)«. الناس مثله
ونظرنا في نهاية الكالم فجمعنا إلى كل كلمة » : هو من معجمات األلفاظ، يّصرح البندنيجي بمنهجه قائالً 

 (58)«. ف الثمانية والعشرينما يشاكلها، ما نهايتها كنهاية األّول قبلها من حرو 
اختار البندنيجي أن يقسم معجمه إلى أبواب مرتبة ترتيب الحروف الهجائية كما فعل قبله أبو »         

، لكّنه خالفه في اعتبار الحرف األّول من ألفاظ كل باب، وذهب إلى " الجيم"عمرو الشيباني في معجمه 
وأهمل . اختار الترتيب األلفبائي العادي بحسب األواخر يعني أنه قد (59)«اعتبار الحرف األخير منها 

" وذلك  (60)«النظر في الحرف األّول والثاني من األلفاظ مكتفًيا باعتبار قوافيها في تقسيمها على األبواب 
 (61)".بغض النظر عن كونها حروفا أصلية أو زائدة

هذا كان عن قصد منه في تأليف معجمه  لعللخليل كثيًرا هو مبدأ الجذرية، و فأهمل مبدأ اشتهر به ا    
 .على القافية التي قد ال تتحقق في ألفاظها إذا أخذ مبدأ الجذرية

                                                           

 . 500أحمد مختار عمر،البحث اللغوي عند العرب، ص  – (54)
 .519، ص  9العربي، ج حسين نصار،المعجم – (55)
 . 95، تحق جوستيف فليجل، محمد عوني عبد الرؤوف، إيمان السعيد جالل، ص 9ابن النديم، الفهرست، ج – (56)
 . 591للغوية عند العرب، ص الدراسات ا محمد حسين آل ياسين،– (57)

(58 نقال .681ص  ، ، دط5002ية، مكتبة نانسي دمياط، ة، رحلة في الجذور، التطور والهوالمعاجم العربي ،عّزة حسين غراب – (

. عن مقدمة المعجم  

 .519اللغوية عند العرب، ص محمد حسين آل ياسين، الدراسات  – (59)
 . 519محمد حسين آل ياسين، الدراسات اللغوية عند العرب، ص  – (60)
 . 555العرب، ص أحمد مختار عمر، البحث اللغوي عند  – (61)
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دون توضيح معانيها، لدرجة أن تتساوى مع المشروح منها في مجموع » وكانت الكلمات تتتابع تتابعا     
قد وجد وكأّنه ال يريد، و )...( بذكرها  الكتاب، إذ وجدها مألوفة مستعملة ال تحتاج إلى تفسير فاكتفى

 . (62)«. إاّل إثبات فصاحتها في الّلغة و قبولها القافية في الشعر –معناها معروفا 
ومادام المؤّلف مهتما بالتقفية، فإنه كان يحشد ما استطاع من األلفاظ المتشابهة في الوزن، دون أن     

 .يعنى بإيراد األصول المجّردة لهذه األلفاظ 
سبق نخلص إلى أن البندنيجي قد جّدد في بناء المعجم العربي، وأضاف إضافة نوعية متميزة،  مما    

وهي النظر للحرف األخير بدل األول في الترتيب األلفبائي للمواد، هذه اإلضافة التي غرس بذورها األولى 
ها ونضجها مع الفارابي في معجمه فكان الرائد في منهج القافية لكن بالنظر فقط للحرف األّول لتعرف نموّ 

في ديوان األدب، والجوهري في الصحاح، وقد احتذت حذوه  كثير من المعاجم حتى آخر معجم من 
 .المعاجم القديمة، وهو تاج العروس للزبيدي

 :جمهرة اللغة  –2 
، وأدرك ابن دريد أن كتاب العين للخليل "العين"في غير الخليل " جمهرة الّلغة"ابن دريد في معجمه     

أصبح عسيًرا على المتعّلمين الّلغة، وال يفهمه إاّل من كان واسع االّطالع في الّلغة وعلومها، وأصبحت 
الحاجة ماسة إلى كتاب أسهل من كتاب العين فتصّدى لهذه المهمة، فشرع بوضع كتاب يجمع فيه األلفاظ 

اوال سهال بين عامة الناس، فأملي كتابه في بغداد، و البصرة ارتجااًل، حيث سلك العربية، و يكون متن
 (63).منهجا خالف فيه من سبقه من مؤلفي المعجمات فابتكر نظاما خاصا به

 .خرج ابن دريد عن الترتيب الخليلي لألصوات وهو الترتيب المخرجي، وفّضل عليه الترتيب األلفبائي -9
استند إلى المعيار العلمي الدقيق في اختيار الترتيب المخرجي، فإن ابن دريد قد إذا كان الخليل قد  -5

 .استند إلى معيار مختلف تماما، هو معيار الشهرة والشيوع عند العاّمة والخاّصة
عند النظر في متن المعجم و طريقة انتظام مواده نجد أن ابن دريد لم يتبع النظام الخليلي في تقسيم     

ى كتب فيجعل كتابا للهمزة و آخر للياء و ثالثا للتاء وغيرها بل جعل نظام األبنية أساسا لتقسيمه الكتاب إل

                                                           

 .592محمد حسين آل ياسين الدراسات اللغوية عند العرب ، ص  – (62)
 .502، 501حمودي زين الدين عبد المشهداني، الدراسات اللغوية خالل القرن الرابع الهجري، ص  – (63)
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فأصبحت األبواب عنده لألبنية موسعا  (64).مع مراعاة نظام األلفباء و نظام التقليبات الخليلي في آن واحد
 (65) :فيها بعدما كانت عن الخليل للحروف يعني

 ....ثالثي/ ثنائي/ بالحرف ـــــــ  ثم األبنية الخليل     يبدأ      
 .والملحقات..... ابن دريد    يبدأ بالبناء الثنائي ــــ ثم الحروف، أ، ب، ت، ث     

 .و الملحقات..... بالبناء الثالثي ــــ ثم الحروف أ، ب، ت، ث                      
. هـ239)لقزويني أبي الحسين بن فارس ،ألحمد بن زكريا ا".مجمل الّلغة"و" مقاييس الّلغة -3

 (.هـ291
 .مقاييس اللغة البن فارس-

الذي يرجع " اإلشتقاق الكبير"يعني بكلمة المقاييس ما يسميه بعض الّلغويين : معنى المقاييس: أوال    
لتي أو الصفة ا فالمقياس هو المعيار (66).مفردات كل ماّدة إلى معنى أو معاٍن تشترك فيها هذه المفردات

نظرية ابن فارس في اإلشتقاق الكبير، بيد أّنها تقوم على نظرية و  (67).تربط أصل بأصل أو فرع بفرع
طالما أن لها أصوال في الّلغة، العرب القياسية، فإّنها تسمح بهوامش من التسهيل الشتقاق كلمات حديثة، 

ى مواكبة متطّلبات العصر هة أخر من جالثروة الّلفظية لّلغة من جهة، و هذا مما يساعد على نمو و 
  (68).تبلغ الغاياتحاجات و الحضارة عن طريق توفير فصائل لغوية تسد الو 

قد أّلف و . إن للغة العرب مقاييس صحيحة وأصوال تتفّرع منها فروع: "بالّله التوفيقأقول و : قال أحمد» 
ال أصل من تلك المقاييس، و ذلك عن مقياس من لم يعربوا في شيء من اس في جوامع الّلغة ما أّلفوا، و الن

 (69)«. تلك األصول
إلى كشف الستار عن المعنى األصلي المشترك في ( المقاييس)فرمى هذا الّلغوي في كتابه الثاني » 

، و لم يكن يرمي إلى مجّرد جمع الّلغة و تصنيفها في مواد مرتبة ليسهل على (70)«. جميع صيغ الماّدة

                                                           

 . 11، ص إميل يعقوب، المعاجم العربية، بداءتها و تطّورها، دار العلم للماليين، بيروت، د ت، د ط– (64)
 . ، و غيره22عبد السميع أحمد، المعاجم العربية، ص : ينظر – (65)
 
 .11ص . ، مقّدمة المحقق 9ابن فارس، مقاييس الّلغة ، ج –( 66)
 .99، ص  النظريات المعجمية العربية وسبلها إلى استيعاب الخطاب العربي محمد رشاد الحمزاوي ، – (67)
 . 519ارس المعجمية، ص عبد القادر عبد الجليل ،المد – (68)
 . 1ابن فارس، مقاييس اللغة، ضبط و تحقيق عبد السالم محمد هارون ،مقّدمة ابن فارس، ص  – (69)
 . 120، ص 5حسين نصار،المعجم العربي، ج – (70)
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لبحث عنه و معرفة ما يجهل و إّنما كان يرمي إلى استجالء أصول من ال يعرف معنى لفظ من األلفاظ ا
 (71).المواد
انطلق من مفهوم " المنطلق الذي ينطلق منه حيث إنه قد ف عن المعاجم األخرى في األساس و فاختل    

نائية أو بقطع النظر عن بنية الكلمة سواء أكانت ث المعنىهو مفهوم جديد تماما ليرّكز عليه معجمه، و 
ن كان قد ُنظر ،و (72)هذه أّول مّرة يتجه فيها المعجم العربي هذه الوجهة العميقةو )...(الثية أو رباعيةث ا 

 .إليها من بعيد قبله مع أصحاب معاجم المعاني لكن بصورة مختلفة
لكنها لم تكن تنطبق تمام االنطباق إاّل مسيطرة عليه، فسمى بها الكتاب، و فكانت فكرة المقاييس هي ال    
ن بتوضيحه في الثالثية، أما ما زاد على ذلك فله فيه مذهب آخر، لم يعتلى األلفاظ الثنائية المضاعفة و ع

ّنما يتضح في عالج أبواب ما زاد على الثالثي،وفي قوله في أثالمقّدمة كسابقه، و  اعلم أن » : ناء الكتابا 
، ومعنى منحوتأكثر ما تراه منه  الخماسي مذهبا في القياس يستنبطه النظر الدقيق، وذلك أنللرباعي و 

 (73)«النحت أن تأخذ كلمتان وتنحت منهما كلمة واحدة تكون آخذة منهما جميعا بحظ 
هذه ج لها في معجمه وهي فكرة النحت،و فظهرت إذن إلى جانب فكرة المقاييس فكرة أخرى أراد أن يرو     

حيعل الرجل إذا قال الخليـل من قولهم  و األصل في ذلك ما ذكره»:األخيرة أيضا أخذها عن الخليل يقول
أّولها المنحوت من كلمتين فقط، وهو أكثر : وقد صّنف المؤّلف المنحوت أصنافا»  (74)«...حّيى على
: آخرهاو .دخلته زيادة حرفالمنحوت من كلمتين و : ثالثهاو .المنحوت من ثالث كلمات: ثانيها و.الكلمات

 (75)«. الكلمات المتأرجحة بين النحت و الزيادة
خالفا للخليل الذي طبق له [ و تطبيقيا]يعود إليه الفضل في تعريف النحت ألّول مّرة تعريفا نظرًيا و     

 (76).في متن العين
في الهمزة قد خصص للنحت بل المنحوتات ملحقا ذيل به كل حرف من حروف المعجم باستثناء حر و     

ه هذا يعني حسب مقاربتيس كّله في جميع حروفه، و المقاي المنحوتات موضوع معجموالهاء، فكان النحت و 
 (77).من معجمهاأنه جزء ال يتجزأ من العربية ومن رصيدها و 

                                                           

 . 192، ص 5المعجم العربي، ج – (71)
 . 11عربي، ص الحمزاوي، النظريات المعجمية العربية وسبلها إلى استيعاب الخطاب ال – (72)
 .120، ص 9مقاييس الّلغة، ج – (73)
 .151، ص 9مقاييس الّلغة، ج – (74)
 .122، 122، ص 5حسين نصار، المعجم العربي،ج -(75)
 . 91الحمزاوي ،النظرياتالمعجمية و سبلها إلى استيعاب الخطاب العربي، ص  – (76)
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نما هو معجم خاص يدافع عن فكرة ييس أنه ليس معجما عاما لّلغة، و مجمل القول في المقاو     بعينها، ا 
فقد أتى بأشياء  أما الماّدةالمنهج، ادة و فاد المعاجم العربية في الملكنه برغم ذلك أفتشكل منهجه وفقا لها، و 

ن كان معاصروه يفوقونه كثيرا في هذه  كثيرة ليست عن الخليل وابن دريد اللذين سبقاه في التأليف، وا 
ّدم للمعجمات فكرتي وق)...( األزهري، أما المنهج فقد طرح فكرة التقاليب للمرة األولىالناحية كالقالي و 

 .(78).منهما خاّصة الصاغاني في العباب والزبيدي في التاج اللتين أفاد نحتاألصول وال
 (:هـ212ت ) معجم ديوان األدب للفارابي  - 7

 "يوان األدب للفارابيد"بإجماع العلماء هو معجم جامع يرتب ماّدته حسب األبنية و  لعّل أّول معجم    
« . ألبنية قبل الفارابي صورة المعجم الكامل الذي اتجه إلى حصر الماّدة الّلغويةولم يأخذ التأليف في ا»
 :متمّيزة، حيث إن صاحبه لكن بطريقة فريدة و  (79)

 (80)«. يراعى في ترتيب الكلمات الحركة إلى جانب الصوت الساكن  -9»     
ال ابن و أبواب الخليل، و  شاكلة كتبقّسم كتابه إلى ستة أقسام سماها كتب ليست ال على  -5      
 (81): هي على الترتيب اآلتيبل يطبعها الجانب الصرفي أكثر، و دريد، 

 .ما سلم من حروف المد و اللين و التضعيف: كتاب السالم
 .ما كانت العين منه و الالم من جنس واحد: كتاب المضاعف

 .ما كان في أّولها واو أو ياء: كتاب األمثال
 .و هو األجوف. ما كانت العين منه حرف من حروف المد و اللين: كتاب ذوات الثالثة
 .ما كانت الالم منه حرفا من حروف المد و اللين، و هو الناقص: كتاب ذوات األربعة

 .ما كانت فاؤه أو المه أو عينه همزة: كتاب المهموز
المتكلم تتكّون من ثالثة أحرف، ومن أربعة والكتابان الرابع والخامس سميا كذلك باعتبار تصريفها مع 

 .       من ذوات ثالثة: قمت: أحرف، مثل
مشتمال على تأليف لم أسبق ...» : فهو قد أّلف كتابه على نمط لم يسبق إليه كما يقول في مقّدمته     

ذا النظام بأّن سبب اختيار الفارابي له (83)ويعلّل بعض العلماء(82)«...إليه،وسابقا بتصنيف لم أزاحم عليه
                                                                                                                                                                                     

 . 552، د ط، ص 9110مة، تونس، الحمزاوي، المعجم العربي، إشكاالت و مقاربات، بيت الحك – (77)
 . 192، ص 5حسين نصار، المعجم العربي،ج – (78)
 .21، ص " معاجم األبنية"، مسعود بوبو ، 11، ع9111، (مجلة)التراث العربي،  – (79)
 .592أحمد مختار عمر،البحث اللغوي عند العرب، ص   -( 80)
 .29األبنية ، ص ،   مسعود بوبو، معاجم  11،  ع9111التراث العربي،  – (81)
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الفارابي عاش في المائة الرابعة للهجرة، وأخرج معجمه في قرن عرف بقرن المعاجم، أّلف فيه أكبر عدد 
العين للخليل، الجيم للشيباني، الغريب المصّنف ألبي عبيد، األلفاظ : من المعاجم المشهورة المعتمدة منها

اتبع الترتيب الصوتي ونظام التقليبات ومنها الترتيب البن الّسكيت، وجمهرة الّلغة البن دريد، فمنها من 
بات، فأراد هو أن األلفبائي العادي ومنها الترتيب الموضوعي، ومنها الجامع للترتيب األلفبائي ونظام التقلي

يسبقهم بتصنيف لم يزاحم عليه على حد قوله، فألف معجمه على هذه الصورة الجديدة يتفّوق عليهم و 
العربي، وهو لم يأخذ بالترتيب الصوتي بل إضافة نوعية في التأليف المعجمي لك والفريدة فكان بذ

بالترتيب األلفبائي وفق الحرف األخير، وقد سبقه إلى هذا اليمان بن أبي اليمان البندنيجي في معجمه 
 .، لكنه هو كان أكثر انتظاما وتطّوًرا"التقفية"

 (.هـ 292ت )الجوهري  إلسماعيل بن حماد أبو نصر" الصحاح " معجم -8
عليه بتأليفه لمعجمه المتمّيز  لم يدع الجوهري القرن الرابع ينتهي قبل أن يضع بصمته الكبيرة    
له صلة ض المعاجم السابقة عليه كالعين والجمهرة والبارع  والتهذيب والمحيط، و المختلف جًدا عن بعو 

حيث بناء المعجم، من رابي خال الجوهري، و النسب، فالفامن حيث " ديوان األدب"وثيقة بصاحب معجم 
سع فخطا بحركة المعاجم أو  (84).في التأليف المعجمي فقد أخذه عنه وطّور فيه حتى بلغ مرتبة خاصة 

 (85).يكاد يصل إلى مستوى صاحب العينو )...( خطوة بعد خطوة الخليل 
 .اسما لمعجمه" الصحاح"نبدأ أوال من اختياره     

اسما لمعجمه إنما ذهب بها ليجاري أصحاب الحديث، " صحاح"ي اختباره لّلفظة يظهر أن الجوهري ف
عجم يحمل داللة الّصحة ، و سواها من المصّنفات فلم ال يكون للغويين م"صحيح البخاري"فكما أن لهم 
  (86)متنه؟في شكله و 

 .فما الذي يمّيز الصحة عند الجوهري؟
فهو التزم الصحيح واقتصر عليه فلم يذكر سواه، )...(ره يقول السيوطي هناك فرق بين الصحاح وغي    

وكانت الدعائم التي أقام عليها )...( أّما هذه المعاجم فلم تقتصر عليه، بل ذكرت غير الصحيح و نقدته 
                                                                                                                                                                                     

 ، ص9ديوان األدب،ج – (82) 
 . 991عزة حسين غراب، المعاجم العربية، ص : ينظر – (83)
 
 .و ما بعدها 559أحمد مختار عمر، البحث الّلغوي عند العرب، ص : ينظر التفاصيل – (84)
 . 112، ص 5حسين نصار،المعجم العربي، ج – (85)
 . 102معجمية، ص عبد القادر عبد الجليل، المدارس ال – (86)
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الجوهري نقده األلفاظ السماع والفهم، وأراد بالّسماع روايته عن العلماء، فال اعتماد عنده على الكتب أو 
فلم يكن هدف  (87).وخاصة في الحجاز وبالد ربيعة و مضر وكذلك مشافهة العرب في الباديةالوجادة، 

حصائها كما فعل الخليل بن أحمد في معجم العين، ومن تاله  )...( الجوهري في معجمه حصر الّلغة أوا 
ال يصح في إّنما صرف همة إلى تسجيل البنية الّلغوية الصحيحة للوحدات اللغوية، والتمييز بينما يصح و 

فجاء منهجه انتقائيا اختياريا ال  (88)عصر اختلطت فيه موازين الكلم، وعّمت الفوضى معايير النحو،
 .إحصائيا حاصًرا

رصيد لغوي ومعجمي محدود، يمكن أن نعتبره مرادفا : الصحيح عند الجوهري"نستخلص أن     
، بل يكاد يكون [ئع عند ابن دريديختلف عن المشهور الشا]للمستعمل الموجز والمختصر عند الخليل 

المعاني الثرية والفّنية التي استعاض عنها و  ء به الفكر اإلسالمي من المفاهيمانكماشا يناقض تماما ما جا
تأثًرا بأستاذه أبي علي الفارسي صاحب النظرية التوقيفية في نشأة  (89).الصحاح برصيد بدوي يبدو توقيفًيا

 .الّلغة
والذي عرفنا نواته األولى مع البندنيجي في : اختار الترتيب األلفبائي حسب األواخر: ترتيب مادة المعجم 

ن كانت ضعيفة جًدا مقارنة بما أوصلها إليه الجوهري باتباعه نظام القافية إنما ألنه أراد أن يبني "التقفية، وا 
كما وكيفا في العربية  نظامه الترتيبي على صحة صرفية بنيوية مفادها أن الم الفعل الثالثي، وهو متمكن

ال يكون عرضة للتغيير، خالفا لفائه وعينه في االستعمال كما هو معروف، ونحن  (90)حسب سيبويه
ن كان الجوهري لم يشر إليه صراحة بل استعماال في المتن  نعتبر تخريجنا هذا ال يخلو من صواب وا 

شتان ما بين هذا و  (91).لسابقة الذكروالترتيب فصحة الوضع والترتيب هنا تعتبره مواصلة لصحة الجمع ا
ن كنا ال  التخريج الذي قدمه الجوهري لسبب اختيار نظام القافية عنده، وبين الذي عند البندنيجي، وا 

 .نستبعد حضور حاجة الشعراء في هذا االختيار

                                                           

 
 .912، نقال عن بغية الوعاة، ص 199، ص 5حسين نصار، المعجم العربي،ج – (87)
 . 109عبد القادرعبد الجليل، المدارس المعجمية، ص  – (88)
 . 991الحمزاوي، النظريات المعجمية العربية وسبلها إلى استيعاب الخطاب العربي ، ص  – (89)
 
، نقـــال عـــن مصـــطفى 999جميـــة العربيـــة وســـبلها إلـــى اســـتيعاب الخطـــاب العربـــي ، ص الحمـــزاوي، النظريـــات المع – (90)

 .525، ص 9119الشويمي، الفعل في القرآن، باريس، 
 . 999الحمزاوي، النظريات المعجمية العربية وسبلها إلى استيعاب الخطاب العربي ، ص  – (91)
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رى من هي صورة أخلترتيب األصح و األنسب لمعجمه، و فكان الترتيب األلفبائي بالنسبة له بمثابة ا    
 .صور الّصحة في فكره المعجمي

يتفق العلماء على أن معجم الصحاح يفوق ما تقّدمه من » :واختصاًرا يقول عبد السميع محمد أحمد    
المعاجم نهجا و حسن مأخذ، فقد ذّلّل صعوبتين شاقتين و رثهما المعجميون الذين وقفوا أنفسهم على 

ويين على أن يكون البناء الكّمي  و النوعي أساسا ال يستغنى حرص الّلغ: تدوين المعجم العربي، إحداهما
ثنائية، ثالثية، : عنه في تدوين المعجم أبوابا حسب عدد حروف الماّدة األصلية، و نوع هذه الحروف

االضطراب مدى بعيدا في مرحلة من مراحل وبلغ التعقيد والتفتيت و . خماسية، سالمة أو معتّلةو ة  رباعي
 .لى يد أبي بكر بن دريدتدوين المعجم ع

حشدها ن جمع مشتقات الماّدة الواحدة، و كاتيب المواد حسب المنهج السابق، و الحيرة في تر : وثانيتهما  
سوقها تحت أسبق حروفها من حيث المدارج الصوتية عند الخليل أو من حيث وضعها في موضع واحد و 

عناًء كان ذلك شاقا يتطّلب جهًدا و  –ن دريدعند اب( الخ...ج/ث/ت/ب/أ)المألوف  *في الترتيب األبجدي
في البحث عن الماّدة، و جهًدا و عناء بعد التوصل إليها، يتمثل في ضرورة قراءة المادة حتى يعثر على 

 (92)«مقلوبها المراد
فدارت حوله كتب كثيرة منها « إذا نظرا ألهمّيته لم يكن لمعجم قبله األثر الذي تركه في غيره         
تحاول إكمال الفراغ  (93)ختصار، أوتكملة، أو حواش، أو دفاع، أو  هجوم، أو نقد أو ترجمةكتب ا

ت بعد )المنتهي في اللغة للبرمكي محمد بن تميم أبو المعالي : الحاصل فيه أو استدراك  ما فاته، منها
( هـ 920 -هـ  221)والتكملة والذيل ومجمع البحرين للصغاني الحسن بن محمد العمري ( هـ111

لزين الدين " مختار الصحاح"و( هـ 929ت )لمحمود بن أحمد أبو المناقب الزنجاني " تهذيب الصحاح"و
لمجد الدين محمد بن يعقوب أبو " القاموس المحيط"،وأشهرها (هـ999ت بعد )محمد بن محمد الرازي 
كثير من التفاصيل ب  » (94).، وقد ذكرها حسين نصار في كتابه(هـ991هـ،  151)طاهر الفيروز آبادي 

 .المميزة لكل منها
 :ه128-137أساس البالغة للزمخشري -1 

                                                           

 .19ية ، الكتاب األّول، ص عبد السميع محمد أحمد، المعاجم العربية، دراسة تحليل – (92)
 111، ص 5حسين نصار، المعجم العربي،ج –( 93)
 . 299ص  –، إلى 119، ص 5ينظر حسين نصار،المعجم العربي، ج – (94)
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ع في اللغة، تهذيب اللغة، بعدما كانت الكتب قبله تحمل عنوانا متصال بالّلغة كجمهرة الّلغة، البار       
 البالغة،مقاييس الّلغة، أتى هو بعنوان يختلف ميدانه عن ميدان المعاجم السابقة هو و في الّلغة، المحيط

والغرض منه ليس التقييد أو التقنين للبالغة إّنما األساس هو بيان اإلعجاز البالغي في القرآن الكريم،ثم 
 .بعدها معرفة األسس البالغية حتى ينشأ المبدعون والفحول

هذا الخالف في الهدف جعله يختلف عن بقية المعاجم في ميدان البحث، فالشغل الشاغل   
أيا كانت منزلتها األدبية، أما المعجم كان معناها، أّيا كان قائلها، و  هو الّلفظة المفردة، أياللمعجم الّلغوي 

ّنما العبارة ا لتي لها مركز في عالم الّلغة البالغي فيعنى بالعبارة المرّكبة، وليس كل عبارة مرّكبة، وا 
الّلفظ رات المؤتلفة، مرتبة بسبب ليس معجما لأللفاظ المفردة، بل للعبا" األساس"أي أن )...(  (95)األدبو 

صة في القسم خاذلك أنه لم يورد ألفاظا مفردة وفّسرها بل فعل ذلك كثيًرا،  ال يعنيالبارز فيها ال األّول، و 
تمثلت هذه العبارات المؤّلفة عند بارات المؤّلفة عنايته األولى، و لكّنه وّجه إلى العالحقيقي من مواده، و 
 : هيالمؤّلف في عّدة أنواع 

 .اآليات القرآنية - 9                        
 .األحاديث النبوية - 5                        

 األسجاعاألمثال و  - 1                        
 األعرابأقوال الفصحاء و  - 2                        

 (96).التعبيرات الخاّصةو  - 2                        

قسمين األّول للمعاني الحقيقية كان يقسم مواده إلى "هو أّنه ل ميزة خاّصة بهذا المعجم و نسجّ  هناو      
ومن خصائص ههذا الكتاب تخير ما وقع : كان يولي لها الغاية األكبر يقولوالثاني للمعاني المجازية، و 

اؤه تحتها، مبدأ في عبارات المبدعين، وانطوى تحت استعماالت المفلقين، أو ما جاز وقوعه فيها وانطو 
باألحرى االستعمال، و "فإّنه قد رّكز على بالتالي ، و 97التراكيب التي تصلح وتحسن وال تنقبض عنها األلسن

ضميناتها تو عديدة متنّوعة، بجميع معانيها، تتآلف في نصوصلجملة التي تتكّيف فيها الّلغة وتتمحور و ا
التوقيف على مناهج التركيب و "ن يعتمد على لذلك فإّن من خصائص المعجم أاألسلوبية المتحّركة، و 

                                                           

 .229، ص 5حسين نصار، المعجم العربي،ج – (95)
 .291، 295، ص 5حسين نصار، المعجم العربي،ج – (96)
الزمخشري، أساس البالغة، تحقيق محمد باسل عيون السود، دار الكتب أبو القاسم محمود بن عمر بن أحمد  –(  97)

 .92، المقدمة، ص9، ج9، ط9119العلمية، بيروت، 
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التأليف، و تعريف مدارج الترتيب و الترصيف بسوق الكلمات متناسقة ال مرسلة،ومتناظمة ال طرائف 
مناقضا تمام التناقض بنية النص  *وذلك ما يفسر منهجه في ابتداء المدخل عموما بجملة (98)."قددا

 (99).المعجمي التقليدي كما رأينا سابقا
 :هو بذلك حقق هدفين خالف فيهما سابقيه و معاصريهو     
ى وفق منظوري عله القوم و نظرية عصر االحتجاج، وعالج مدخالته تجاوز بشجاعة متج"هو أنه : األّول

فردة، وكذلك وّسع فتحّرر بذلك من قوانين سابقيه في تحديد المدخل بالّلفظة الم (100).المجازالحقيقة و 
 بذلك فقد اهتموى بالجودة والتعبير المتمّيز، و ر االستشهاد إلى زمن غير محّدد سمّد عصمجال الّلغة و 

هي تتمثل في دراسة تطّور سة التطّورية المعجمية، و التأسيس لمبدأ الدرابالمظهر التطّوري في الّلغة، و "
 :ما يأتي (101)لقد طبق لها الزمخشري من خاللزمن إلى آخر عموما،و الّلغة من 

 -األعراب،و أقوال الفصحاء لى اآليات القرآنية واألحاديث النبوية واألمثال واألسجاع و باإلضافة إ-  
هو بالغي بالدرجة األولى، ستند إليها في تحقيق هدف معجمه و التي ي -باإلضافة إلى كل هذه المواد

ع مصادر ومراج"أضاف لها عبارات المبدعين المتمّيزين في أي زمان و في أي عصر حيث اعتمد على 
وتختلف تماما [.حتجاج الّلغويوهو خارج مساحة اال]بها معاصر له مجتمعية حّية،ومستويات لغوية غال

 عن مصادر ابن فارس، ومصادر ابن منظور الخمسة
   (102)".الكالم المكتوب الموروثو )...( ن الكالم المقول المسموع المكتوبة الموثقة، فمصادره مأخوذة م

البارع، أو و ستقصائية كالعين ة االم التي سبقته التي تتسم إّما باإلحصائيهذا ما ال نجده في المعاجو 
التخصيصية  اإلنتقائية الصوابية كالصحاح، أو التأصيلية كالمقاييس أونتقائية التصحيحية كاألزهري، أو اإل

 . غيرها، و المعنوية كالمخصص
ري والسياقي في الّلغة قد رّكزه في المجاز هو التطوّ ّل القسم الثاني الذي تمّيز به وخالف به غيره و لعو      

اّدة معجمه من استعارة وكناية فصل فيه تفصيالت كثيرة مأل بها مبالغي الذي عني به عناية كبيرة و ال

                                                           

 .99، المقدمة، ص9أبو القاسم الزمخشري، اساس البالغة، تحق محمد باسل عيون السود، ج – (98)
 . 921بي، ص الحمزاوي، النظريات المعجمية و سبلها إلى استيعاب الخطاب العر  – (99)
 .592عبد القادر عبدالجليل، المدارس المعجمية، ص  – (100)
 .990الحمزاوي، النظريات المعجمية و سبلها إلى استيعاب الخطاب العربي ، ص  – (101)
 
 .929، 921الحمزاوي، النظريات المعجمية و سبلها إلى استيعاب الخطاب العربي ، ص  – (102)
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في القرن السابق عليه على حد قول حسين نصار في وقد كان سائًدا في عصره، و (103).أنواع أخرىو 
 .كتابه
هو سيره على الترتيب األلفبائي للمّرة األولى في تاريخ ي المنهج، و ب للزمخشري فضل آخر فينسو      

إلى نهاياتها كما فعل الجوهري  المعاجم العربية بإعتبار أوائل الكلمات فثوانيها فثوالثها أي من بداياتها
ن خالفهم فهم قد بدؤوا من األواخر وهو بدأ من األوائلو (104).أتباعهو   . ا 

السادس الهجريين فإن كثيًرا من المعجميين لمعجم فيما بين القرنين الخامس و بالرغم من ظهور هذا او     
الزبيدي يروز أبادي في القاموس المحيط، و ، والف"لسان العرب"الذين أتوا بعده لم يتبعوه كابن منظور في 

ّنما ظهر ترتيبه بقّوة مع أصحاب المع محيط " ستاني فيباجم الحديثة كما سنرى الحقا، كالتاج العروس وا 
ولويس معلوف في " أقرب الموارد في فصح العربية والشوارد" ، الشرتوتى في"قطر المحيط"، و"محيطال
 .غيرهامجمع الّلغة العربية بالقاهرة، و المعجم الوسط لوالمعجم الكبير، و " المنجد"

يد عن أصول علنصل إلى القرن الثامن الهجري الذي عرف معجما كبيًرا له قيمته في ذلك القرن الب    
  .البن منظور " لسان العرب"في عصرنا أيضا، هو العربية، و 

 (.هـ722هـ 322: )لمحمد بن مكرم األنصاري ابن منظور"لسان العرب" –90 
 :يشبهها كثيًرا من حيثظروف الجمع األّول لّلغة و لعل ظروف تأليف هذا المعجم اقرب ما تكون ب    
والفارسية  التركية اتبها الّلغاستبّدت بعد أن فسدت األلسن و من الضياع  الخوف على العربية -9    
 .غيرهما، فجاء مؤّلفه تعبيًرا عن موقف دفاعي عن الّلغةو 

ة الجمع األّول عدم تجاوزها إلى غيرها كما كان الحال في مرحلجمع الّلغة من مصادر محدودة و  -5    
 .مكان الجمعالذي حّدد زمان و 

عّل ابن لو  في مرحلة الجمع العشوائي شرحها، كما كان حال الّلغةالمواد و عدم اإلنتظام في  -1    
المجموع )هم هذا هو حتى يؤّكد للعرب في عصره أن لسان" لسان العرب"سماه منظور أسرع بهذا العمل و 

.( ها أهلهاحتى يسرع بالحفاظ عليها بعد أن استبد با يتفاخرون به من ألسن أعجمية، و ليس مو ( في مؤّلفه
أصح ترتيب في المعاجم في  الذي يرجع إلى ظرف خاص اختار لترتيبه موادهلتحقيق هدفه الخاص و و 

                                                           

 
 .و ما بعدها 229، ص 9حسن نصار، المعجم العربي ج: عند ينظر تفاصيل دراسة المجاز – (103)
  .299، ص 5حسين نصار،المعجم العربي، ج – (104)
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تّبته ترتيب الصحاح في األبواب والفصول ر و :"يقول في مقّدمته(نظام القافية)هو ترتيب الصحاح نظره و 
 :أتيأما الماّدة، فكان له طريق خاص في جمعها نشرحه فيما ي" سهولة تأليفهلحسن تبويبه و 

تهذيب األزهري : أن عدد المصادر التي اعتمدها، وهي يقول ابن منظور في مقّدمة معجمه بعد    
فجمعت منها في هذا »: نهاية ابن األثير، يقولومحكم ابن سيدة وصحاح الجوهرى وحواشي ابن بري و 

أّدعي فيه دعوى الكتاب ما تفّرق، فانتظم شمل تلك األصول كّلها في هذا المجموع، وأنا مع ذلك ال 
شافهت أو سمعت أو فعلت أو صغت، أو شددت أو رحلت    أو نقلت عن العرب العرباء أو : فأقول

لم يفعل و . «، ولم يخليا فيه ألحد مجاالابن سيدة لقائل مقاالل هذه الدعاوى لم يترك األزهري و حملت، فك
وسيلة أتمّسك بسببها، سوى أنني ال في هذا الكتاب فضيلة أمّت بها، و ليس لي » : شيًئا سوى، يقول

 .ّرق من تلك الكتب من العلومجمعت ما تف
 :نسّجل من البداية المالحظات اآلتية  

ينزعون إلى االختيار و االنتقاء من المادة الّلغوية المتاحة " لسان العرب"كان مؤّلفو المعاجم قبل  -9    
موسوعي كبير لكّنه يلجأ     إلى جمع الماّدة لهم في مصادرهم، أما ابن منظور فقد أراد تأليف معجم 

جمعا مباشًرا كما فعل الّلغويون في القرن الثاني و كما فعل األزهري في القرن الرابع، بل اعتمد على 
وليس لي في هذا الكتاب فضيلة أمت بها وال وسيلة أتمسك >> :يقول (105).خمسة معاجم اعتماًدا كامال

 106.<<تلك الكتب من العلومبها سوى أني جمعت ما تفرق في 
التي حّددها في خمسة مصادر كما ماّدة أوال بل لمصادرها أوال، و االختيار عنده لم يكن للفمبدأ االنتقاء و 

 .ذكرنا
وأنا مع ذلك >> : و هو بذلك قد حّدد لنا مدّونة معجمه التي هي ذات طبيعة مكتوبة فقط، حيث يقول    

سمعت أو فعلت أو شددت أو رحلت أو نقلت عن العرب العرباء أو  ال أدعي فيه دعوى فأقول شافهت أو
 107.<<حملت فكل هذه الدعاوي لم يترك فيها األزهري وابن سيدة لقائل مقاال، ولم يخليا ألحد فيه مجاال

و في ذلك إقرار بزوال الرواية بالمشافهة و هو في القرن الثامن الهجري أبعد ما يكون عن زمن  -5    
استبّدت فيها الّلغة التركية باإلدارة   و المعامالت "اإلضافة إلى المكان فقد كان في بقعة الفصاحة، ب

                                                           

 
 .909، 902محمود فهمي حجازي، علم الّلغة العربية، ص  – (105)
نان، أحمد بن سالم بن مكرم بن منظور،لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لب–(  106)

 .99، المقدمة، ص1، ط9111
 .99، المقدمة، ص1ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، ط –(  107)
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بمصر، و اعتمدت الفارسية لغة للعلم و األدب، فضال عن الّلغات األجنبية األخرى و العاّمية، و ذلك 
 (108).على حساب العربية الفصحى

فقد سبقه إليها ابن فارس     في مقاييسه » اعتمدها ـ،  و هذه المدّونة المكتوبة و إن لم يكن أّول من     
 :لكنها تتمّيز بالمواصفات اآلتية« حيث اعتمد على ابن دريد و الخليل قبله 

: المعتمد على مصادر ومراجع مكتوبة مما يفيدنا بانتهاء عهد الرواية السماعية، يقول: التوثيقية -9    
 109<<نقاه عن هذه االصول الخمسةفليعتد من ينقل عن كتابي هذا أن ي>> 
التنّوعية الواضحة المرتكزة على معاجم مختلفة الوظائف، فمنها المعاجم العامة الموسوعية،  -5    
حاشية ابن )و المعجم المستدرك أو التكملة ( النهاية)، و المعجم المختص (التهذيب، الصحاح، المحكم)

نقدية الستجالء مواطن الضعف في المعجم العربي بغية ، و الذي شّكل بدوره مرجعية (بري على الصحاح
 .تجاوز سلبياته

فقد بدأها من القرن الرابع الهجري مع األزهري و الجوهري إلى القرن الرابع مع ابن سيدة : الزمانية -1    
 .و ما بين القرنين السادس و السابع مع ابن بري و ابن األثير فهو قد غطى مساحة زمنية واسعة

حيث اعتمد على معاجم مشرقية و أخرى مغربية كمحكم ابن سيدة باألندلس فكأنه : المكانية -2    
 (110).اعتمد علم اللغة الجغرافي لإلحاطة بالفكر العربي في حقبات زمانية متتابعة"

تنزيل الحديث الشريف منزلة المصدر اللغوي األساسي حتى يكون في مرتبة القرآن و الشعر  -2    
هذا توسع لغوي بارز في حقل لسان العرب و ( )...البن األثير" النهاية في غريب الحديث"باعتماده 
سالمي الجديد، من خالل الحديث مجازات عن المجتمع اإليزّودنا بمفاهيم ودالالت و )...(المعجمي 

 (111)"اإلجتماعية و الحضارية فضال عن مقاصده الدينيةو خلفياته الّلغوية و األدبية و  مهادهو 
فجمع شتات الماّدة الّلغوية المتفّرقة في المصادر الخمسة فأثرى العربية بألفاظ واستعماالت و »        

أساليب يحق لنا أن نرى فيها سعيا إلى ضبط مراحل الّلغة الفصحى و تاريخ استعماالتها حسب العصور 
لمصادر الخمسة، فإّنه يعود و لكن يجدر اإلشارة إلى أّنه بعودته إلى ا(112)«. و حسب المناطق الجغرافية

إلى أغلب المصّنفات في الّلغة قبله ألن المصادر الخمسة المعتمدة، لكل منها مصادره و أصوله، و 
                                                           

 (.بقليل من التصّرف)، 955الحمزاوي، النظريات المعجمية العربية ، ص  – (108)
 .91، المقدمة، ص1لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، ط –( 109)
 .959يات المعجميةالعربية، ص الحمزاوي، النظر   – (110)
 (.بتصّرف)و ما بعدها،  952النظريات المعجمية العربيةص  – (111)
 . 901، د ط،ص 9110الحمزاوي، المعجم العربي، إشكاالت و مقاربات، بيت الحكمة، تونس،  – (112)
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مجموعها يشكل تقريًبا أهم ما أّلف قبل ابن منظور من رسائل لغوية و معاجم موضوعات و معاجم 
ة في التأليف المعجمي كالمقاييس، و األلفاظ، و إن كان قد أغفل بعض المعاجم التي لها رؤى خاص

 .األساس و غيرهما، فضّيع جزًءا مهما من مواد لّلغة
و رأيت علماءها بين :"إن البن منظور في هذه المصادر و غيرها رأي دفعه لتأليف كتابه يقول       

م يفد ، و أما من أجاد وضعه فإنه لم بجد جمعه،فلوضعهفإّنه لم يحسن  جمعهرجلين، أما من أحسن 
 (113)«. حسن الجمع مع إساءة الوضع و ال نفعت إجادة الوضع مع رداءة الجمع

الفضل أساسا "الجمع و الوضع، فيعود إليه : فأشار و نّبه إلى مبدأين أساسين في تأليف المعاجم هما    
ت في وضع و إقرار هذين المفهومين الجوهريين المعجميين الدوليين اللذين ينتسبان إلى اللسانيا

فمفهوم فإّنهما يكونان شبه قانونين عاّمين و يعتبران مفتاحين أساسين من مفاتيح كل معجم، )...( الحديثة
يشمل الحقل المعجمي أي مصادر الجمع و مراجعه التي يستقي منها ماّدته و يستمد منها  الجمع

 .مصداقيته و حجيته وقد أحصيت حديثا بالحاسوب في جامعة إربد   باألردن
أما الوضع فهو متمم لألّول و يعتبر آلية مستخدمة الستيعاب ذلك الجمع حسب نظام ترتيبي معّين     
، وصاحب اللسان يدعو إلى التوفيق بين الجمع و الوضع ليدرك المعجم النسبي النموذجي الخليلي )...(

إعداد يوسف " حيط لسان العرب الم"و ذلك ما تمّيز به في العصور الحديثة بطبعته الحديثة تحت عنوان 
منذ عصر النهضة إلى يومنا هذا، مما يؤكّد و )...(خياط، الذي استوعب المصطلحات العلمية و الفنية
 (114).يدعم رؤية ابن منظور في المعجم مشروعا مفتوًحا

في التأليف [ في الجمع و الوضع]يتجّنب مساوئهم أن يفيد من محاسن من سبقه و "عجمهقد أراد في مو    
 (115).تبويباا وأغزرها مما تركوا، وأحسن ترتيب وتنظيما و أدقهبوضع معجم لجمع أفضل ماّدة و  جميالمع
 :إضافة إلى ما سبق نسجل بعض خصائص المعجم    
 لكنه مع مصادره في جمع الّلغة لم يفعل ذلك، كأّنه كان (116)كان ابن منظور مشهوًرا بالمختصرات -    

حفظها في كتاب واحد من مجموعة أصول يسعى إلى جمع اللغة و يسعى إلى تحقيق هدفه المنشود، وهو 

                                                           

) ،1، ط9111لبنـــان،  ابــن منظــور، لســان العــرب، دار إحيــاء التــراث العربــي، مؤسســة التــاريخ العربــي، بيــروت،  - (113)
 .91-99المقدمة، ص9، ج(طبعة جديدة مصححة وملونة

 
 .952، 951الحمزاوي،النظريات المعجميةالعربية، ص  – (114)
 . 102سعيد حسن بحيري، المدخل إلى مصادر الّلغةو األدب، ص – (115)
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تدوين أهم ما فيها حتى ال يضيع شيء من الّلغة، مخالفا بذلك ما عرف به طوال حياته من اختصار 
 .الكتب المطّولة التي صّنفت قبله

ا من المدّونة كان معجميا مجّددا قد تصّور المعجم انطالق"نقول ما قاله الحمزاوي عن هذا المعجميو     
استحالت، بل تصّور بالرواية المباشرة التي انقرضت و ال من الرواية، ألّن التجديد في عصره ال يقاس 

مفهوم المدّونات و مستلزماتها من استقراء و استنباط و جمع و ضع، و لذلك يعتبر ابن منظور أّول من 
 (117).اابتكر هذا المنهج و جعله سنة من السنن العاّمة للمعجم عموم

 .ه827-739القاموس المحيط للفيروز آبادي  –99  
 :يبين صاحب الكتاب في مقّدمة أسباب تأليفه لمعجمه في اآلتي

هو جدير بذلك غير أنه فاته نصف الّلغة أو ، و قبال الناس على صحاح الجوهريلما رأيت إو » : يقول    
أردت أن يظهر للناظر بادئ بدء فضل كتابي أكثر، إما بإهمال الماّدة أو بترك المعاني الغريبة الشاذة، 

ت ثم ذكر سبب ايثاره الصحاح بالنقد دون غيره من المعجما. «عليه فكتبت بالحمرة الماّدة المهملة لديه 
في غالبها من اختصصت كتاب الجوهري من بين الكتب الّلغوية مع ما و » : كلسان العرب أو غيره يقول

حة، لتداوله واشتهاره بخصوصه، واعتماد المدرسين على قوله ضاألغالظ الفااألوهام الواضحة، و 
 «نصوصه و 

نقص وعيب رغم شهرة هذا المعجم  من" الصحاح"فهو يحاول أن يؤّلف معجمه على ما رآه في معجم     
ر مغربي اآلخعلى مرجعين أساسيين واحد مشرقي و لقد اعتمد في تأليفه لمعجمه وتداوله بين الّناس، و 

 .المحيط األعظم البن سيدةللصاغاني، والمحكم و العباب : هما
 :أهم ظاهرة في القاموس»     
 .االنتظام في الترتيب الداخلي للمواد -9
 .االنتظام في عالجها -5
ال يعود إليها بمعانيها كّلها مّرة واحدة، و تقفى فيقوم على الصيغ، تقّدم الصيغة و أما الترتيب الداخلي  -9

هلم جر، وتخّلصت المواد بهذا و ...لى غيرها، فحيث تنتهي، غيرهاكّلها بل ينتقل إ مّرة ثانية في الماّدة
لصيغة التي اإلنتظام من التشتت الذي كان يرغم الباحث على قراءة الماّدة كّلها كي يحصل على معاني ا

                                                                                                                                                                                     

، مقّدمـة المحقـق، 1، ط5002لسـان العـرب، دار صـادر، بيـروت، طبعـة جديـدة محققـة، : ينظر حياتـه ابـن منظـور – (116)
 . 99ص 

 (. بتصّرف) 922الحمزاوي، من قضايا المعجم العربي، ص  – (117)
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فيعيد  ا بعد أن طال به المدى في صيغ مختلفةو ، والتكرار الذي يقع فيه المؤلف سه)...(يريدها كّلها
مع االنتظام الموجود في وهذا االنتظام أخذه الفيروز آبادي من ج«(118)بعض ما مّر ذكره في أوائل الماّدة

جعل مؤّلفه من منهجه السير على ترتيب خاص لصيغه فقّدم الصيغ "الموجود في العباب فالمحكمالمحكم و 
 .   المجّردة وأّخر المزيدة

ن لم ينّبه عليها في مقّدمته فصار ترتيب و .ة أكثر من التزام نظيره لهالخطالتزم ا[ العباب]المرجع الثاني و  ا 
 )...(.التحاقها بها ميسوًرا على المؤّلف صيغ وفقا لتجّردها من الزيادات و ال

شتقاق مع معاني كل صيغة عن زميلتها في اال فاإلنتظام الداخلي للمواد في القاموس يقوم على فصل
ساعد المؤّلف على هذه الخطوة اإليجاز الذي تحّراه لمزيدة، وتأخير األعالم و م الصيغ المجّردة على اتقدي

 (119).في مواده
ا كانت أما انتظام عالج الصيغ فيقوم على ميل المؤّلف إلى استكمال زوايا الصيغ التي يذكرها فإذ -5

ذا كانت الو )...( الصيغة فعال ذكر ماضيها ومضارعها ومصدرها ل جموعها صيغة اسما ذكر جمعها با 
 .مؤنثها أيضاوجموع جموعها أحيانا وذكر مفردها ومذّكرها و 

 (120).هذان النوعان من االنتظام هما اللذان يمّيزان القاموس المحيط عن بقية المعاجم العربية    
قريب منها عناية و )...( حية في العلوم المختلفة كالفقه والعروض خاّصةعنايته باأللفاظ االصطال -
كثاره منهاراد المولد من األلفاظ واألعجمي والغريب و مؤلف بإيال  (121).ا 
وقد احتلت )...( عنايته بالماّدة الطّبية في مواده فقد كان يذكر النبات ثم يقفي على ذلك بمنافعه الطبية -

 (122).هذه المعارف قسطا كبيًرا من زيادات المؤّلف
من ذلك بالخصوص التدليل على و ( )...في وضع رموز للنص المعجميكان صاحبه أّول من فّكر  -

ع، د، ة، ج، )و بالتالي فإن الرمز ( ث)الحديث الشريف بـ و ( خم)ي و مسلم بـ و البخار ( جج)الجمع بـ 
 (123).الجمع و معروفعلى الموضع والبلدة و القرية و  يدل( م

                                                           

 
 .299، ص 5حسين نصار، ج – (118)
 .299، ص 5حسين نصار، ج – (119)
 . 291، 299، ص 5حسين نصار، ج – (120)
 . 215، ص 5حسين نصار، ج – (121)
 (. بتصرف) 210، ص 5حسين نصار،ج – (122)
 . 911ي، النظريات، ص الحمزاو  – (123)
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على األلسنة  قّدر للقاموس المحيط أن ينال شهرة عظيمة، فقد صار لهذا الصنف من التأليف مرادفا -
 ( 124)".معجم"لمصطلح 

) أن يصرف الناس بعده عن كتاب ( القاموس المحيط ) يرى الودغيري أنه مهما يكن فقد استطاع و    
المادة ،واالختصار في استقصاء : ألنهم رأوا فيه محاولة للجمع بين ثالثة عناصر هامة هي ( الصحاح 
معول عليه في حل مشاكل اللغة ، لوقت هو الكتاب الالدقة في التنظيم ، فأصبح منذ ذلك االشرح ، و 

دراسات فاقت الكتاب ما وضع حوله من شروح وحواش ومقارنات و  يفسر هذا االهتمام الشديد الذي نالهو 
 .لكتب األخرى إلى العصر الحديث جميع ما وضع حول ا

 ه2021-2211تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي، –20
تسمية معجمه بالقاموس المحيط ليحيط بكل دات الفيروز آبادي على الصحاح، و امع ما عرفنا من زي    

ان هو أيضا مع نقد بدوره،      وعليه تأسس معجم الّلغة التي لم يذكرها الجوهري، إاّل أن هذا المعجم ك
". تاج العروس من جواهر القاموس"هو معجم أكثر إحاطة، وأشمل ماّدة و أوسعها وأغزرها وأوضحها و 

عروس، اعتباره مدّونة أساسية لبناء معجم جديد هو تاج الإلنطالق من شرح القاموس المحيط و ا"فكان 
 (125)".التواصلفيكون التاج معجم األصول و 

المحصورة في ن منظور لنوع المدونة المعتمدة وهي المدونة المكتوبة و مع ما عرفنا من تحديد ابو    
كانت له مدّونة اتبعه في هذا الفيروز أبادي، إاّل أن الزبيدي قد ة محددة  من المصادر المنتقاة، و مجموع

رجع المؤّلف إلى "حّدداه، حيثمن نفس الطبيعة وهي الكتوبة لكّنها أوسع وأشمل بكثير جًدا مما ذكراه و 
كتابا نستطيع أن  950قد ذكر من هذه المراجع في مقّدمته المراجع ليأخذ منها مواد شرحه، و عدد كبير 

 :ا فيما يأتينصّنفه
والرسائل .( التلخيصاتالمعاجم المؤلفة والمستدركات والشروح والحواشي و  و التي تضم)المعاجم الّلغوية، 

وكتب علوم قرآن .أدبوكتب .أنسابتاريخ وطبقات و وكتب .صرفوكتب نحو و .األمثال وكتب.لّلغويةا
 (126).نظمسة و وكتب سيا.نبات وطبوكتب .وكتب حيوان.بلدانجغرافية و وكتب .قراءاتو 

نقلت و "استفاد منها، قال في مقّدمته  كان مرتضى ينقل من هذه المراجع مباشرة ال عن طريق منو     
. أي معجم من المعاجم المتأّخرةفحقق بذلك الدقة في التوثيق أكثر من ". بالمباشرة ال بالوسائط عنها

                                                           

 .192ص . سعيد حسن بحيري ، المدخل إلى مصادر الّلغة – (124)
 .919، 911الحمزاوي، النظرياتالمعجمية العربية و سبلها الستيعاب الخطاب العربي، ص   – (125)
 (.بتصّرف)و بعدها  201، ص 5حسين نصار،المعجم العربي، ج– (126)
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والفيروزآبادي، ولقد دّعمه بما زوده  استكمل شروط المعجم الّلغوي الموسوعي الذي بادر به ابن منظورو 
 (127).المؤّلفات المختصةالتراث النقدي المعجمي العربي، و المعاجم األصول،و : نواع ثالثةأمن مصادر من 

فتاج العروس قد أثرى النص المعجمي إثراًء " .ائر المعارف من المعاجم الّلغويةفكان بذلك أقرب إلى دو 
 (128)."كميا و كيفيا لم يسبق له مثيل

منذ وقت الزبيدي و معجمه تاج العروس، لم نر في سماء العربية معجما استطاع أن يثبت اسمه في و    
العصر المعجمي الحديث مع "بقي الحال هكذا إلى حين بزوغ نجم معاجم متن اللسان العربي، و  قائمة

 .م 9910البستاني في محيطه المنشور عام 

 :المعاجم الموضوعية :نيا ثا  
للمعاجم وترتيبها تبعا ما يسّمى بمدرسة المعاني التي تعتمد في تصنيفها موضوعات معاجم ال شكلت   

ه الطريقة تنبني على وفحوى هذ ،كتب الّصفاتّ أو الموضوعات أو ما يعرف بالحقول الداللية،للمعاني و 
، ويؤّكد كثير من الباحثين أن طريقة المعاني تعتبر فصول للمسّميات التي تتقارب في المعنىعقد أبواب و 

 (129).طريقه في جمع الرسائل األولى[ المعجمي] التأليف الّلغوي الطريقة األولى التي بدأ فيها 
لم ترد إلى أذهان علماء العربية في ذلك « فكرة المعجم الموضوعي نفسه »والجدير بالمالحظة أن     

ّنما كان شغلهم الش اغل هو محاولة تقييد هذا الذي يجمعونه ثم تصنيفه وحفظه في مجموعات الوقت، وا 
فهؤالء العلماء كانوا يسألون األعراب عن كل ما يتعّلق بموضوع معين، وبالتالى .)...( حتى ال يضيع

فإّنهم يجدون أنفسهم يدّونون كل ماله صلة ببعضه في مكان واحد فتشّكلت الرسائل المفردة التي جمعت 
  (130).هو المعجم الموضوعي( في الغالب)عام يضعها ويشملها جميعا  في كتاب

 (:هـ001ت)ألبي عبيد القاسم بن سالم " الغريب المصّنف"معجم -2
أقدم ما وصل إلينا من "وهو . هو ثالث معجم يذكر في سلسلة المعاجم العربية حسب الترتيب الزمني   

تلقاها العلماء بالقبول، ية التي نالت الحظوة عند الناس و أحد المصّنفات الّلغو "وهو (131)".معجمات المعاني

                                                           

 . 929الحمزاوي، النظريات ص   – (127)
 . 929النظريات، ص  – (128)
، "المعجمية العربية بين العناية والكفاية المدارس" م، عمر بن طرية  5001. 1جامعة البليدة ع( مجلة)الصوتيات  – (129)

 . 29ص 
(130 ،  دت، د ط ة الجامعية، اإلسكندرية،معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحديث، دار المعرف ،محمود سليمان ياقوت – (

. 61 ص. 62ص   
 .519الدراسات اللغوية عند العرب، ص . محمد حسين آل ياسين – (131)
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واشتغل بها األشياخ والطلبة تعليما وتعّلما، وتناولها الّلغويون بالشرح وبالتلخيص ومسوها باالنتقاد، 
وانتصروا لها بالرد عليه، وهو من أجل مصّنفات أبي عبيد، ومن أوائل المعاجم التي أّلفت على 

 (132).الموضوعات
كتاب خلق اإلنسان، : يتألف الغريب المصّنف من ألف باب متفّرقة في كتبه السبعة والعشرين منها    

الجبال، الشجر )...( الطير والهوام،)...( كتاب النساء، كتاب اللباس، وكتاب األطعمة، األمراض 
واألجناس، )...( ل ونعوتها األزمنة، أمثلة األسماء، األفعال، األضداد، اإلب)....( والنبات، المياه وأنواعها،

نّما جاء بها كيفما اتفق، وهذا ما نجده و » وليس لها ترتيب معين  (133).وهذا األخير له كتاب خاص فيه ا 
مما أّدى إلى غياب كثير من  (134)«.في جميع كتب الغريب المصّنف، إذ ال منهج لها في ترتيب األبواب

 .من المجاالت التي تقارب الثالثين التي ذكرها ألفاظ الّلغة في معجمه ألنها ال تنتمي إلى مجال
نخلص من » : ويخلص محمد حسين آل ياسين من دراسته المستفيضة لهذا المعجم ما يأتي، يقول    

هذه الوقفات الّدارسة لكتب الغريب المصّنف وأبوابه، إلى أن أبا عبيد تميز فيه بمنهج خاص ال يخلو من 
 :عيوب أّهمها

 .عدم ترتيب موادهبواب الكتاب الواحد ترتيبا ما، و ب أعدم ترتي - 9    
،مع عدم تنوعها وعدم  (135)االختصار الشديد في تفسير األلفاظ، والقّلة المفرطة في الشواهد - 5    

تجاوز شعر عصر األمويين، مع كثرة مواضع إهماله نسبته، على أنه من الجانب اآلخر اختص بحسنات 
معجمات المعاني، عدد ألفاظ وعدد أبواب، و أن مؤّلفه التزم نسبة اآلراء واألقوال  أهمها أنه يعّد تطّوًرا في

إلى أصحابها الّلغويين واألعراب، بل كان يلتزم أيضا بالنص على اآلراء المثقفة واألخرى المختلفة، فحفظ 
 (136)«.لنا بذلك من الّلغة قدًرا كبيًرا

مع ]كتابه نهجا آخر غير الترتيب الصوتي المخرجي  أما في ترتيب المادة المعجمية فقد نهج في    
له، فصّنفها إلى  ، ذلك أنه عمد إلى المدّونه المتجمعة[مع الشيباني]، والترتب األلفبائي العادي [الخليل

أو  –قسم تلك المجاالت نفسها إلى أبواب، فكان معجمه لذلك مرتبا بحسب المواضيع و . مجاالت كبرى
ب الحروف، وقد فتح أبو عبيد بذلك اتجاًها جديًدا في التأليف المعجمي وليس حس –حسب المعاني 

                                                           

 . 929معجم المعاجم، ص . الشرقاوي – (132)
 (.بتصّرف) 925الشرقاوي، معجم المعاجم، ص  – (133)
 .512محمد حسين آل ياسين، الدراسات اللغوية عند العرب ، ص  -( 134)
 . 925ص . عمل ألفا و مائتي شاهدرغم أن الشرقاوي يذكر في معجمه أنه است – (135)
 . 10عند العرب، ص  محمد حسين آل ياسين، الدراسات اللغوية – (136)
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العربي، على أن عمله  كان في الحقيقة تتويًجا ألعمال أخرى سبقت في أواخر القرن الثاني  وبدايات 
 . القرن الثالث الهجريين

تي بقيت مستمّرة حتى بعد إن عمل أبي عبيد هو مرحلة تالية مباشرة لمرحلة الرسائل المفردة الفوبذلك     
التي جمعها  أّلف من مجموعها نوًعا خاًصا من المعاجم العربية هو  -ظهور مثل هذا النوع من المؤّلفات 

المعجم الموضوعي الذي يعتبر في الحقيقة معجم الرسائل المفردة، لكن بنظام أكثر وترتيب أفضل وهدف 
 .أكبر
  :ه118-298 هالمخصص البن سيد -5

إن مخصص ابن سيده : نقولسالم هو رائد معاجم الموضوعات، و ما سبق أن أبا عبيد بن عرفنا في     
الذي تّوج هذا  رأى النصف األّول من القرن الخامس الكتاب"حيث . هو خاتم معاجم الموضوعات الّلغوية
أكبر "هو و  (137)".الغريب المصّنف"سار فيه على طراز ،و [المخصص]النوع من الكتب وسما به إلى القّمة 

 (138)"معجم موضوعي بالّلغة العربية
كتاب خلق اإلنسان ثم كتاب الغرائز، : جمع في معجمه مجموعة مواضيع وّزعها على كتب، ابتدأها بـ    

في الحيوانات المختلفة كالوحوش والغنم والسباع ثم كتاب النساء ثم كتاب الّلباس، باإلضافة إلى كتب 
عات الّلغوية كاألضداد واألفعال والمصادر والمقصور والممدود، الموضو اختتمها بكتب في والحشرات و 

ل كتاب، فتنّوعت بذلك موضوعاته بين هذه الكتب بعض الموضوعات الفرعية حسب ما يستوجب كو 
ن تفوق هو عليهماوابن السكيت وغيرهما في هذا، و  شابه أبا عبيدو   .ا 
لهجات وأصوات ن معجم وفقه ولغة و عربية كّلها موالمعجم موسوعة شاملة في علوم الّلغة ال 

وصرف ونحو وقراءات وغير ذلك من العلوم الّلغوية والشرعية، وغيرها من العلوم التي اقتضتها معرفته 
 ونبات وجماد وآالت وجبال وبحار،وأنهاراختالف األنواع من إنسان وحيوان بصنوف األشياء على 

 (139).الخ...وأماكن وبلدان
أشمل كتب المعاني وأجودها في استقصاء األلفاظ  وتنظيمها "ير من العلماء لهذا فهو بإجماع كث    

المكتبة العربية التي " ابن سيدة"وتبويبها، ولم يصل إلى مرتبته كتاب في تراث العربية، فقد نفض فيه 

                                                           

 
 .991، ص 9حسين نصار، المعجم العربي،ج – (137)
 . 991محمود فهمي حجازي، علم الّلغة العربيةـ ص  – (138)
 . 90ابن سيده، المخصص،مقّدمة المحقق، ص  – (139)
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فقد توّزعت  (140)،"وصلت إلى يده، وأعاد نثرها ونّظمها في سلك واحد يجمع فيه المعاني المتشابهة
، (الغريب المصّنف)دره بين اختصاصات مختلفة ومتنّوعة منها الرسائل الّلغوية، ومعاجم المعاني مصا

، وكتب (البن جني)، وكتب علم األصوات (سيويه)، وكتب النحو والصرف (الخليل)ومعاجم األلفاظ 
ق خمسين العروض وغيرها كثيرة جًدا في كل االختصاصات التي أوردها بجملتها في مقّدمته، وهي تفو 

 (141)(.كتابا من أّمهات الكتب

   :      نسجل المالحظات اآلتيةو       
،  (الميالديأواخر القرن السابع ) بدأت الحركة المعجمية العربية في منتصف القرن األول للهجرة  – 9
ها أساسا لتفسير غريب القرآن، وتاليا تفسير غريب الحديث، والحقا تفسير غريب السعر وجمع كانت غايتو 

 . القرآن ثم التوسع في اللغة ككل  البداية من .النوادر 
غيرهم من المسلمين ، أخذ القلقون على اللغة يجمعون مفرداتها اختالط العرب باألعاجم و لكن مع  – 5

 .من أفواه الناس قبل أن يفسدها ذلك االختالط 
موضوع واحد ، فألف بعضهم  التدوين عن طريق جمع األلفاظ التي تدور حولوقد بدأت عمليات الجمع و 

وفي النبات والمطر والسحاب ، ن إبل وغنم وخيل وطيرا يتصل به وفي الحيوان ممرسائل في اإلنسان و 
جبال : ثم في البيئة العربية ومعالمها مثل.الكرم والنخل والنحل والعسل والذباب وخصائص البشراللين و و 

 .رب، وغيرهاأسواق العالعرب، ومياه العرب، و 
، إلى فكرة لفاظ من المواضعوا مرحلة كتب األ، تجاوز عرب مع استمرار هذا النهج، بل ومرافقا لهلكن ال–1

بدءا بكتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي األزدي ثم كتاب الجيم  –المعجم الشامل الذي يستغرق اللغة 
 142 مناهجهاهما المعجمات على اختالف نسقها و اللذين توالت بعد،سحاق الشيباني الهرويوا  عمر  ألبي

 .من جواهر القاموس للفيروزآبادي وصوال إلى تاج المعاحم العربية وهو تاج العروس.
                                                           

 
 
 

                                                           

 . 02، مقدمة المحقق، ص 9ابن سيدة، المخصص، ج– (140)
 . و ما بعدها 21المخصص، ص : ينظر – (141)

، أحمد شفيق الخطيب،   900، ع  5001.  1القسم  99المجمع القاهري دار الجمهورية للصحافة ، الدورة   -  142
 . 1 – 9القواميس فن و علم ص 
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 :العربية المختصة  المعاجم
حلقة بين المعاجم العامة والمختصة ( م 891/ هـ  080ت : ) كتاب النبات ألبي حنيفة الدينوري "  

  :القديمة
هو موسوعة في حوالي ستة أجزاء ، أربعة منها في موضوع النبات عامة، واثنين في مصطلحات       

والتمثيل  المصادر حو سابقيه من اللغويين فيوقد نحا ن)...( النبات خاصة، مرتبة على حروف المعجم 
إال أن أبا حنيفة قد تجاوز سابقيه من  ،بالشواهد وخاصة من الشعر والقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف

اللغويين المؤلفين في المادة النباتية تجاوزا كبيرا ، بإتيانه بإضافات كثيرة مهمة ، وأهم إضافاته كان في 
 :منحنين 

 :في ترتيب المادة : هما أول -9
إن كتاب أبي حنيفة قد أخضع لنوعين من الترتيب أولهما هو الترتيب الموضوعي على غرار ما        

، وثاني النوعين هو ترتيب أسماء أعيان النبات على )...( فعله أبو عبيد الهروي في الغريب المصنف ،
وقد اتبع ترتيبا ألفبائيا عاديا من األلف إلى الياء، ، )...(حروف المعجم في الجزئين األخيرين من الكتاب 

إال أن )...( ولم يراع في مداخله المعجمية الجذور األصول، بل أثبت مداخله غير معراة من زوائدها 
)...( ترتيب مداخل الكتاب شديد االضطراب والخلل ذلك أن المؤلف لم يراع في الكلمة إال حرفها األول 

 . iثواني والثوالث وما يليها فقد أهمل أما تتابع الحروف ال
وكأن الفصلين األخيرين هما صورة بدائية بسيطة ومرحلة أولى لظهور معاجم المصطلحات مرتبة        

 .ترتيبا ألفبائيا من لدن معاجم مفردات لغوية 
، "علميالتعريف ال" هو " النبات " والمنحنى الثاني الذي ظهر فيه تجديد أبي حنيفة في كتاب - 5 

يختلف اختالفا كبيرا عن التعريف في " النبات " فإن تعريف المداخل، أي أسماء أعيان النبات في كتاب 
 . iالمعاجم السابقة ،فاعتمد على التعريف المنطقي  وهو الذي يغلب في المعاجم العلمية المختصة 

في المعاجم اللغوية الموضوعية  فحوى بذلك معجمه إلى جانب األلفاظ اللغوية العامة التي تكون        
ثروة مصطلحية خاصة بالنبات وما يتعلق به ،وهي خطوة جريئة وعظيمة خطاها الدينوري في نقل 

 .فكان معجمه وسطا بين المعجم العام والمعجم المختص . التأليف المعجمي من العام إلى المختص 
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 :العلمية المختصةالمعاجم : أوال 
 ( :م  890/ هـ 079ت ) ية المفردة إلسحاق بن عمران كتاب األدو  -2
هو أول معجم علمي مختص يؤلف في اللغة العربية ، فقد ظهر المعجم :" يقول عنه ابن مراد  

فظهر أول كتاب في أسماء األدوية .  i" أول ما ظهر في إفريقية بالقيروان   –إذن  –العلمي المختص 
في ذكره أدوية [ باإلضافة إلى تأثيره في غيره ] م ابن عمران أكثر ، وتبرز أهمية معجiطابع معجمي  يذ

لم يكن لليونانيين بها سابق معرفة بل هي من نباتات األرض اإلسالمية في  –وهي كثيرة  –نباتية جديدة 
 . iالمشرق والمغرب، فهذا المعجم يعتبر إسهاما حقيقيا في إثراء المعجم العربي 

 :منهجه
وكان تأثيره فيمن ألف بعده من المغاربة " مقاالته الخمس"فيه أثر ديوسوقريدس في لقد اقتفى       
بإخباره عن خصائص الشيء " ، حيث نجده ينحو في تعريف مواده تعريفا موسوعيا فكان يتميز iوغيرهم

لذي المتحدث عنه، وهو هنا الدواء المفرد من نواح عدة كالشكل واألبعاد و الوظيفة والزمن أو الموضع ا
الخ، وقد نتج عن هذه النزعة إلى التوسع العلمي في تعريف الدواء المفرد ظهور أركان قاّرة ... يوجد فيها 

في التعريف عند إسحاق بن عمران يخبر فيها عن الدواء المتحدث عنه بمجموعة من المعلومات 
في يعرف فيه المصطلح التعريف اللغوي وهو في الغالب تعريف تراد: الضرورية وهي عنده خمسة، أولها

بمرادف أو مرادفات تكون عادة من أكثر من لغة واحدة ، وأهم اللغات المعتمدة في المرادفة هي الفارسية 
وثانيها ذكر طبيعة الدواء من حيث القوة والدرجة والطبيعة )...(. واليونانية والالتينية والبربرية والسريانية 
ثها وصف الدواء وصفا علميا دقيقا بذكر خصائصه وخاصة ما من حرارة وبرودة ويبوسة ورطوبة، وثال

يتميز به عن غيره، ورابعها ذكر خواصه العالجية من حيث المنافع والمضار، وهذا الركن هو أطول 
وقد انتشرت هذه الطريقة انتشارا واسعا وظلت )...(. األركان غالبا، وخامسها ذكر أبداله في حال انعدامه 

البن حمادوش " كشف الرموز"الثاني عشر الهجري، إذ نجدها متبعة في كتاب  مستعملة حتى القرن
 . iالجزائري 

 ( :هـ  239/  081) كتاب االعتماد في األدوية المفردة البن الجزار  -0
ألفه أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن أبي خالد بن أحمد بن الجزار القيرواني، يعد أقدم المعاجم التي  

، ويعد ابن الجزار iالعاشر الميالدي/ ألنه وضع في النصف األول من القرن الرابع الهجرينعتمدها زمنا، 
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في هذا الكتاب من أوائل من فصلوا األدوية المفردة عن المباحث الطبية العامة ، وفي ذلك في الحقيقة 
 .iفصل بين الطب والصيدلة

ر قد طور من هذه الطريقة أيما تطوير إال أن ابن الجزا" طريقة ابن عمران،  في التعريف اتبع     
بإضافته أركانا أخرى إلى األركان الخمسة، أهمها ذكر المكان الذي يوجد أو ينبت فيه الدواء المعرف، 
وذكر زمن نباته إن كان نباتا، وذكر معدل الشربة منه، وما أضافه ابن الجزار يعد مهما جدا في تطوير 

على أنه البد من مالحظة أن هذه األركان جميعا ال تعتمد دائما  ،)...(التأليف في األدوية المفردة 
 .iمجتمعة مع كل مدخل معجمي بل إنها قلما تجتمع كلها في المادة الواحدة

 .محمد بن زكريا الرازي: الحاوي للرازي - 2 
د مما ال شك فيه أن الفضل األكبر في إحياء التراث الطبي العربي القديم يعود إلى الطبيب محم 

مقتطفات " الحاوي"، ذلك ألنه استطاع أن يجمع في كتابه (ه150ه أو 199ت )بن زكريا الرازي 
ومصطلحات من مؤلفات يونانية وفارسية وسريانية بعد أن ترجمها إلى العربية يوحنا بن ماسويه، وحنين 

ين األموية بن إسحاق ومدرسته، إلى جانب المؤلفات الطبية و النباتية التي ظهرت في صدر الدولت
، ومن مميزات كتاب الحاوي أنه يضم عدة معاجم، فمنها معجم بأسماء األمراض، ومعجم )...(والعباسية 

 .iبأسماء األدوية المركبة، ومعجم بأسماء األدوية المفردة، ومعجم بأسماء األوزان والمكاييل
ألفه أبو داود (: ه281ت )كتاب تفسير أسماء األدوية المفردة من كتاب ديسوقوريدس البن جلجل  -4

 .سليمان بن حسان المعروف بابن جلجل
 ( هـ  292ت ) التنوير في االصطالحات الطبية للقمري  -1
كتب ابن البيطار، ضياء الدين أبو محمد عبد اهلل بن أحمد المالقي النباتي المعروف بابن البيطار، -3
 (هـ313ت )

 طبيةيذكر له العلماء اثنين من الكتب المعجمية ال
 .كتاب المغني في األدوية المفردة -2 
  كتاب الجامع لمفردات األغذية واألدوية -0 

 (:فرع من العلوم) المعاجم الفنية المختصة  -ثانيا
  :الكتب المتصلة بالقرآن والحديث:2   
  :في غريب القرآن-2-2
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على اعتبار أن أهم ما  معجم مختص ، محاولة لتأليفيمكن أن نقول إن كتب غريب القرآن تعتبر أول 
يميزه هو تخصيص الحقل الداللي الذي تنتمي إليه المفردات المشروحة، باإلضافة إلى أن هذه الكتب 

 .ظلت مستمرة حتى العصر الحديث مع تطوير وتحسين في بنائها من حيث طريقة الترتيب خاصة
ي، والتي تضم كلمات بشروحها وكتب غريب القرآن تعتبر أول صورة تعطي مالمح المعجم العرب        

في ) ، مساءالت نافع بن األزرق (ه 99ت ) وشواهدها، كما نجد في غريب القرآن لعبد اهلل بن عباس 
وقد شك الكثير من العلماء  i، الذي يعتبر أقدم كتاب في هذا المجال ولم يصلنا منه شيء،(غريب القرآن 

في هذا المجال كتاب أبي بكر محمد بن عزيز بن ومن الكتب  القديمة المشهورة  iفي صحة وجودها،
 . المسمى غريب القرآن (ه110ت)أحمد السجستاني

والمفردات هي المحور الذي يدور حوله علماء القرآن، والفقهاء والحكماء، والشعراء والبلغاء، وقد          
ينا معناها اللغوية، ثم اآلية أو رأى أن يعرض هذه األلفاظ مرتبها ترتيبا ألفبائيا، معتمدا مبدأ الجذرية مب

اآليات وردت فيها ثم شرحها حسب اآلية ، أي السياق الذي ترد فيها، فتصبح لها داللة مجازية جديدة، 
وذكر مشتقاتها، ثم يستشهد بالحديث والشعر دون خروج عن حدود كتابه بذكر أسماء لغويين ومواد 

وهو أكثر تطورا ودقة من iبمعجم كامل لأللفاظ القرآنية، فكتابه أشبه ما يكون"خارجة عن اللفظ القرآني، 
 .الكتب السابقة، بل يعتبره بعض العلماء أنضج كتاب في غريب القرآن

تحفة األريب بما في القرآن من الغريب، ألثير الدين أبي حيان محمد بن يوسف بن علي بن " كتاب
 .يوسف بن حيان النفزي الجياني 

 :في غريب الحديث-9-5
وقد تكلم الرسول صلى اهلل عليه وسلم بالكثير من )...(د بغريب الحديث مثل ما أريد بغريب القرآنيرا

األقوال في التشريع والمواعظ واآلداب،وانتهى إلينا غير قليل من أقواله مضافا إليه أقوال صحابته 
 i.وتابعيهم، وفي كل ذلك غريب اهتم به اللغويون فدونوا فيه معاجم

ت )أبو عبيدة معمر بن مثنى التيمي : إن أول من ارتاد الطريق وصنف في غريب الحديثويقال       
  i.، وقد ذكر الشرقاوي في معجمه ما يقارب سبعين كتابا في غريب الحديث(ه590

)  لجار اهلل أبي القاسم محمود بن عمر بن محمد بن عمر الزمخشري" الفائق في غريب الحديث"-9
 i.أغزر كتب الحديث مادة لغوية حتى عصره" كتب الحديث مادة فقد كان ، وفعال قد فاق(ه 219ت
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إلى حصاد طيب في ( ه909ت )والذي انتهى فيه ابن األثير " النهاية في غريب الحديث واألثر-5"
المغيث " شرح غريب الحديث، واعتمد كثيرا في كتابه على كتاب غريب القرآن والحديث للهروي، وكتاب

ألبي موسى محمد بن أبي بكر المديني، وال يعرف أحد صنف في غريب " الحديث في غريب القرآن و 
، وانحصرت الجهود بعد ذلك في التذليل على (ه929ت ) الحديث بعد ابن األثير سوى ابن الحاجب 

 i.النهاية واختصارها
 :في لحن العامة والتصويب اللغوي:0

تفشى في اللسان العربي بعد الفتوح اإلسالمية عالجت األخطاء التي أخذت ت"هذه المعاجم  إن       
، والتي تمثلت في تصحيف الحروف، وفي تغيير أبنية الكلم بالزيادة فيها أو النقص منها، وفي )...(

تخفيف المشدد وتشديد المخفف، وتحريك المسكن وتسكين المحرك، ومنه الغلط في النسبة وفي التصغير 
غير ذلك من أنواع الخطأ التي ألف فيها عدد كبير من الكتب، و  i،"وتعميم الخاص أو تخصيص العام

أو " إصالح المنطق" أو " ما خالفت العامة أو الخاصة"أو " لحن"، أو "ما تلحن"تحمل في الغالب عنوان 
وهي تعرض للخطأ وترشد إلى الصواب، فهي إذا من قبيل كتب أو معاجم التصويب " التنبيه على الغلط"

لها حسين نصار بكثير من التفاصيل حاصرا المؤلفات وأصحابها ومناهجها ومادتها اللغوي وقد تعرض 
 i.قديما وحديثا

وقد حصرها الشرقاوي في معجمه حيث بلغت ما يزيد على مائة كتاب وأشهرها إصالح المنطق       
 i.البن السكيت، أدب الكاتب البن قتيبة، وفصيح ثعلب ودرة الغواص للحريري

  :في الفقه:2
كانت العلوم الدينية أسبق العلوم ظهورا وأكثرها سيادة على المجتمع العربي في أكثر عصوره، وكان       

ومن الطبيعي أن يتبع هذا االزدهار واالنتشار اصطالحات )...( للفقه من هذه العلوم منزلة خاصة، 
با أحيانا، وبعيدا في أحيان خاصة يستعملها أهل الفقه، تختلف عن المعاني اللغوية الخالصة اختالفا قري

 : وهي خمسة كتب iأخرى، وفعني الفقهاء وأهل اللغة بشرحها،
 –ه 595)اإلمام الشافعي،ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري " الزاهر في غرائب األلفاظ" -9

 i.، وعماده جامع إسماعيل بن يحي المزني الذي اختصره من مؤلفات الشافعي(ه110
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 –ه 219)، ألبي الفتح ناصر بن عبد السيد المطرزي الخوارزمي "تيب المعربالمغرب في تر "و -5
، وعماده كتاب المغرب له الذي اعتمد فيه على كتاب الغريبين للهروي، والجامع لشرح الرازي، (ه999

 .والزيادات لكشف الحلواني، ومختصر الكرخي وغيرها
ه، وعماده 919 –ه 919ن شرف النووي ألبي زكريا محي الدين ب" تهذيب األسماء واللغات"و -1

 .مختصر المزني والمهذب والتنبيه والوسيط والوجيز والروضة
، وعماده (من أهل القرن السابع) لمحمد بن عبد السالم األموي المكي " لغات مختصر ابن الحاجب"و -2

 مختصر ابن الحاجب،
 i.رافعي على الوجيز للغزاليه، وعماده شرح ال110والمصباح المنير ألحمد المقري الفيومي -2

ويشترك أكثرها في اإلكثار من ."وتشترك هذه الكتب جميعها في أنها اتخذت كتبا فقهية أساسا لها        
باعتبار أن مادتها خاصة وهي مرتبطة بمجال الفقه للتدليل  i،"االستشهاد بالحديث واإلقالل من الشعر

من أنواعها الحديث الشريف، فالشاهد ليؤكد على وجوده أكثر  عليه، والفقه مستمد من السنة النبوية التي
 .من شرحه، ووجوده حتما يكون في الحديث أكثر من الشعر

) وهؤالء العلماء  iويشترك أكثرها في العناية بأسماء الفقهاء والمحدثين، واألماكن الواردة في الحديث،
رب ورودهم بكثرة في مثل هذه الكتب، باعتبارهم هم رواة الحديث ،وبالتالي ال نستغ( الفقهاء والمحدثين 

حملة أغلب مادته، وتشترك أيضا هذه الكتب في العناية باللفظ ذي المعنى الفقهي وعدم إيراد شيء من 
لكن ما يالحظ على هذا النوع من        iمشتقاته، إال ما يوضح معناه أو ما يتصل به اتصاال شديدا،

معاجم "الفقه أننا نجد لها ذكرا في معجم المعاجم للشرقاوي تحت عنوان التأليف المعجمي الخاص بمجال 
، وكأنه يؤكد على الداللة االصطالحية  للمفردات المكونة لمداخل المعجم، باعتبار أنها "المصطلحات

تحمل داللة فقهية اصطالحية جديدة تختلف عن الداللة اللغوية األصل، فهي إذا تعتبر  من نواة المعاجم 
 (.متخصصةال)
 :المصنفات المرتبة وفقا ألبواب الفقه -1-9

 (:ه272ت)الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي لألزهري  - أ
، وقد "تهذيب اللغة" صاحبه أبو منصور محمد بن أحمد األزهري صاحب المعجم اللغوي العام  

 .iألفه اعتمادا على مختصر المزني لكتب الشافعي
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ذا كان المزني كما يقول حاجي خ  ذا كان وا  ليفة هو أول من صنف في مذهب الشافعي، وا 
في غريب فإن األزهري هو أول من صنف )...( مختصره هو أحد الكتب الخمس المتداولة بين الشافعية،

  .i، وعلى كتاب الزاهر اعتمد المصنفون من بعدالفقه
 .ألفه نجم الدين أبو حفص عمر بن محمد النسفي(:هـ127ت)طلبة الطلبة للنسفي  -ب
أول كتاب لغوي فقهي جمع فيه مؤلفه رحمه اهلل : " وكتابه كما يقول محققه الشيخ خالد العك 

 .i"معاني األلفاظ والكلمات التي استعملها الفقهاء األحناف
و " المقاييس"ألفه ابن فارس أبو الحسين احمد صاحب (:هـ291ت )حلية الفقهاء البن فارس  -ج
اإلمام الشافعي التي وردت في مختصر المزني على غرار ما فعله ، وهو أيضا شرح أللفاظ "المجمل"

ن كان دونه مادة، ويتميز الكتاب بأنه فسر في مستهله عددا من األلفاظ الشائعة في أصول  األزهري، وا 
 .iالفقه

 .ألفه محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي(:هـ373ت )تحرير التنبيه للنووي  -ه
للفقيه الشافعي جمال "  التنبيه"ي على أبواب الفقه، بحسب ورودها في كتاب وهو معجم لغوي فقه 

 (.هـ 219ت ) الدين أبي إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروز أبادي الشيرازي 
ألفه قاسم بن عبد (:هـ 978ت) أنيس الفقهاء في تعريفات األلفاظ المتداولة بين الفقهاء للقونوي  -و

 .لقونوياهلل بن أمير على ا
والكتاب كما هو واضح من عنوانه، خاص بالمصطلحات الفقهية وتعريفاتها، ال يفسر ألفاظ كتاب  

 .فقهي أو كتب بل يفسر ألفاظ المذهب
 :المصنفات المرتبة وفقا لحروف المعجم – 2-0
 .ألفه أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد المطرزي(:هـ322ت) المغرب للمطرزي  –أ  
ألفه محي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، (: هـ 373) ب األسماء والصفات للنووي تهذي – ب
 .ألفه أحمد بن محمد علي الفيومي( :هـ772ت) المصباح المنير للفيومي – ج
هـ فقيه 159ألفه زكريا بن محمد بن زكريا األنصاري المتوفى  :الحدود األنيقة والتعريفات الدقيقة -د

 ونحوي،شافعي وأصولي 
 :في  هذه المصنفات:خالصة القول  
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هي أقرب إلى المعاجم اللغوية العامة منها إلى المعاجم المتخصصة، وقد اعتمدت عليها  -9 
 .بدرجة كبيرة

 (.أو مذهب أو مذاهب) هي تقوم دائما على مؤلف فقهي  -5 
 .الصطالحيتعتمد التعريف اللغوي أوال في الغالب ثم تنقل إلى التعريف الشرعي ا -1 
مرتبة في الغالب على أبواب الفقه، وبعضها ترتيبا ألفبائيا، ألن أغلبها ال يريد الخروج عن  -2 

 .دائرة التأليف الفقهي إلى دائرة التأليف المعجمي
باإلضافة إلى أنها لم يظهر فيها تميز واضح في بناءها فقد كانت على نسق مع المعاجم اللغوية  

 .لمعاني الفقهية التي كانت تورد لمصطلحاتهافي الغالب باستثناء ا
 :في علم الكالم :1

علم ) عرف البحث في األحكام اإلعتقادية الشريعة اإلسالمية أو األصول الدينية الكلية لإلسالم باسم 
وبلغت أوجها في القرنين الثالث والرابع، ومع ذلك فإن أقدم (. الفقه األكبر) أو ( أصول الدين)أو ( الكالم
وقد جمع . iثار التي أمكن العثور عليها حتى اآلن في المصطلح الكالمي تنتمي إلى القرن الرابعاآل

 .المصنفون الذين سنعرض لكتبهم بين مصطلحات الكالم وأصول الفقه وأحيانا الفلسفة أيضا
 ألفه أبو بكر محمد بن(هـ123ت )الحدود في األصل البن فورك األنصاري األصفهاني الشافعي  1-2

 .الحسين فورك األصفهاني
ن كان يضم إليه مصطلحات .. وكتابه هو أول كتاب في المصطلح الكالمي لمؤلف سني   وا 

 .iأصول الفقه، ومصطلحاته مشفوعة بتعريفاتها دون ترتيب معين
ألفه أبو الوليد سليمان بن خلف بن (هـ171ت) الحدود في األصول البن سعد الباجي األندلسي  -1-0

 .ي األندلسيسعد الباج
 ( هـ200ت )كتاب الزينة في الكلمات اإلسالمية ألبي حاتم الرازي اإلسماعيلي  -2-1
ن الكتاب يتوفر في .يعد كتابه أقدم كتاب في المصطلح العلمي بوجه عام بعد كتاب الكندي"  وا 

ن الجانب األكبر منه على شرح المصطلحا ت الكالمية، وذلك بعد أن يعرض في مفتتحه لطائفة م
الكلمات التي وردت في الشعر والنثر ويشرحها شرحا لغويا منبها على ما لحقها من تطور في المعنى، 

 . iوكلها مصطلحات دينية كالمية)...( 
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ألفه سيف ( :هـ322هـ، ت 112) المبين في شرح معاني ألفاظ الحكماء والمتكلمين لألمدي  -1-1
 .لم اآلمديالدين علي بن أبي علي بن محمد بن محمد بن سا

 :في الفلسفة -1     
ألفها جابر بن حيان، وهي رسالة في المصطلحات (هـ022ت) الحدود البن حيان  -1-2 

 .الفلسفية وفي حدودها أو تعريفاتها
ألفها أبو يوسف يعقوب بن ( :هـ010ت) رسالة حدود األشياء ورسومها للكندي  – 1-0 

 .سم األول من رسائل الكندي الفلسفيةإسحاق الكندي، وهي الرسالة الثانية من الق
 ( هـ1ق) ()رسالة الحدود والرسوم إلخوان الصفا -1-2 
ألفها أبو علي الحسين بن عبد اهلل الشيخ الرئيس ( :هـ108ت) رسالة الحدود البن سينا  -2-2 

 ابن سينا وهي الرسالة الرابعة من مجموع رسائله في الحكمة والطبيعيات
ألفه محمد بن محمد بن محمد أبو حامد الغزالي، وهو ( هـ121ت )إلمام الغزالي كتاب الحدود ل -1-1

 ".معيار القلم"باب من كتابه 
 :في علم التصوف -3
غالبا "المصطلح الصوفي أنتجه مقامات الصوفية وأحوالهم وأذواقهم الروحية لهذا كانت لغتهم إن  

وفي مهددا في تبليغه لتجربته بأن يقع إما في ما تعجز عن تصوير أكثر المشاعر موضوعية لذا كان الص
ن اختار من األلفاظ  اإلغراب أو اإللباس ، فإن آثر من األلفاظ ما يختص بتجربته لم يكن إال مغربا ، وا 
ما يتداوله الناس لم يكن إال ملبسا، وتفاديا لهذين الطرفين الذين الشك أنهما يبعدان خطاب التصوف عن 

 .iاصطفى الصوفية ألنفسهم مسارا يعرج بلغة التداول نفسها وفي آفاقها عروجاالفهم والتداول ، فقد 
يذهب بعض الدارسين إلى أن المتصوفة كان لهم دور بارز في وضع علم االصطالحات حتى و      

و ذلك راجع إلى أن الكثير من . i"إنهم تقريبا واضعو علم االصطالحات:" قال عنهم لويس ماسينيون 
دوا للبحث في مصطلحات التصوف منذ وقت مبكر و ذلك بهدف تقريبه إلى اآلخرين نظرا المتصوفة تص

لخصوصية داللته الفوق اصطالحية إن صح التعبير نظرا لخصوصية الداللة االصطالحية 
 .لمصطلحاتهم

 .ألفه محي الدين بن عربي ( : معجم ) الفتوحات المكية البن عربي  -3-2
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ألفه كمال الدين أبو الغنايم عبد الرزاق (: ه823ه أو 821ت )شاني اصطالحات الصوفية للكا-3-0
رشح الزالل في شرح األلفاظ المتداولة بين أرباب :" الكاشاني و له أيضا في المصطلحات الصوفية 

 " . لطائف األعالم في إشارات أهل اإللهام " و " األذواق و األحوال 
 :في علم النحو -7
ألفه تاج الدين أبو القاسم أحمد بن هبة اهلل (هـ338ت )حو للجبراني الحدود في علم الن -7-2 

 .الجبراني
ألفه جمال الدين عبد اهلل بن (هـ970هـ ت899) شرح كتاب الحدود في النحو للفاكهي  -7-0 

 .أحمد الفاكهي
، وهو متن هذا الكتاب، اقتصر فيه المؤلف على ذكر حدود المصطلحات "الحدود النحوية"له كتاب 

 . النحوية فحسب دون شرح أو شواهد أو أمثلة
 : المعاجم الفنية المختصة في مجموعة من العلوم والفنون

صاحبه هو أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب ( :هـ  287ت ) مفاتيح العلوم للخوارزمي  1
 .الخوارزمي رائد من رواد المعجمات العربية المتخصصة 

ن جامعا لمفاتيح العلوم و أوائل الصناعات ، متضمنا بين كل طبقة من يكو "وأراده صاحبه أن  
 . iالعلماء المواضعات واالصطالحات التي خلت منها أو من جلها الكتب الحاصرة لعلم اللغة 
( مفاتيح العلوم ) ويعد الخوارزمي الكاتب أول من تحدث عن التعريف المصطلحي في مقدمة معجمه 

 . i" .ف كتابه و هو الحاجة إلى التعريف المصطلحي أساسا مبرزا الدافع إلى تألي
 (:ه712/823)معجم التعريفات للجرجاني  -0

هو علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريف، من رجال القرن التاسع الهجري، جاء    
قه وتفسير وحديث بعد الخوارزمي بنحو خمسة قرون ، وعاش في عصر غلبت فيه الدراسات النقلية من ف

 )...(i  لذا ألفه صاحبه في ألفاظ العلوم العقلية والنقلية ، أي األلفاظ المصطلح عليها بين المحدثين
عني خاصة بالعلوم الدينية واألدبية "فهو قد . iوالفقهاء والنحويين والصرفيين والمفسرين)...( والمتكلمين 

وعصره ، سلك  ئيل ، فهو صورة صادقة لثقافته وبيئتهوحظ العلوم الطبيعية والرياضية فيه جد ض)...( 
فالكتاب معجم شرح األلفاظ المصطلح عليها بين الفقهاء . iفيه مؤلفه مسلكا واضحا في التلخيص والتركيز 

  .والمتكلمين والنحاة والبالغيين والمتصوفة ، وغيرهم من علماء العربية والشريعة
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 ( :مصطلح  2222قرابة ( ) هـ  2222 –هـ  910) اوي التوقيف على مهمات التعاريف للمن - 2
هو زين الدين محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين الحدادي ، المناوي  

 . iالقاهري الشافعي 
 2291     -2208) الكليات ، معجم في المصطلحات و الفروق اللغوية ، ألبي البقاء الكفوي  -1

 .البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي صاحبه أبو( :هـ 
جاء الكشاف (.مصطلحا 2112( )ه2217)كشاف اصطالحات العلوم و الفنون للتهانوي  -71

استجابة لملء الفراغ في المكتبة العربية واإلسالمية و قد استقصى فيه التهانوي بحث المعاني و إيرادها 
لى الداللة النقلية فالعقلية ثم العلمية ، و توسع أحيانا في على مختلف دالالتها متدرجا من الداللة اللغوية إ

إيراد المسائل التي اقتضاها البحث في مجال من المجاالت و أسهب و سار على المنوال نفسه في بعض 
 iاأللفاظ الفارسية التي طعمها في الكتاب و السيما في آخره 

ثم كان أقرب إلى الموسوعة منه إلى  وهو من أكبر مصنفات المصطلح حجما وأوفاها مادة ، ومن 
،وهذا معقول جدا ألنه كلما تأخر كلما كان أجمع و أغزر مادة و أضبط منهج، iالمعجم العلمي المختص

صورة مكبرة و مقلدة عن المفاتيح للخوارزمي من حيث األسباب الموضوعية الداعية إلى التأليف، " وهو 
 .ع بعض االختالف في التفاصيل كما رأينا في منهجهومنهج المؤلف في تصنيف أبواب الموسوعة م

 
 
 
 
 
 
 
 


