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INTRODUCTION
ARA 317 Arabic Lexicography is a three unit course available in the first semester of
the third year B.A. Arabic Language and Literature Degree programme. It introduce you
to the meaning, scope and history of Arabic Lexicography in the old and modern ages.
And will exposes you to the method of compiling of words, meaning and usage of it in
Arab worlds and beyond.
WHAT YOU WILL LEARN IN THIS COURSE
The general aim of this course is to expose you to the knowledge of Arabic
Lexicography in the ancient and recent periods. This includes definition, roles,
functions, history, types of lexicography in Arab world.
COURSE AIMS
There are ten units in this course and each unit has clearly stated objectives which must
be read before embarking upon studying it. Keep these objectives in mind as you go
through the units. However, the overall aims of this course include:
i. To introduce you to the significance, purpose and functions of Arabic Lexicography.
ii. To give you an insight into how Lexicography was emerged and developed in Arab
world.
iii. To expose you to the types of Lexicography and how are been managed and reserved
in World.
iv. To prepare you for further studies in Arabic Lexicography.
COURSE OBJECTIVES
Based on the general aims stated earlier, there are some objectives for this course that
are set out. Your success in this course depends on your meeting these objectives,
because it is only then that we can say that you have achieved the aims of the course.
Therefore on your successful completion of this course, you should be able to:
a. Discuss the importance of Lexicography in educational sector.
b. Explain the different types of Lexicography.
c. Identify the features of Arabic Lexicography.
d. Give an account of the old and modern Arabic Lexicography.
e. Appreciate the different ways of endowment of Arabic books and Lexicography.
f. Distinguish between Lexicography and Dictionary
g. Give an account of the key issue of Arabic Lexicography in terms of preservation of
books.
WORKING THROUGH THIS COURSE
There are ten study units in this course broken into six modules. They are not too bulky.
You have to patiently work through these to benefit maximally from the course.
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Course materials
Major components of this course are:
1. Course Guide
2. Study Units
3. Textbooks
4. Assessments file
5. Presentation schedule.

الوحدات الدراسية

Study Units
The breakdown of the 10 units is as follows:

ألوحدة ألولى :فيها ثلثة مباحث.
ألمبحث ألول :ألتعريف بالمعجم لغة:
ألمبحث ألثاني :مفهوم ألمعجم في أصطالح:
ألمبحث ألثالث :ألفرق بين ألمعجم وألقاموس:

Module 1

الخاتمة.

الخلصة.
الواجب المنزلي.
التمرين.
أهم المراجع والمصادر.
Module 2

ألوحدة ألثانية:

ألمبحث ألول :أنوأع ألمعاجم عند ألعرب.
Lexicography.

Types of

الخاتمة.

الخلصة.
الواجب المنزلي.
التمرين.
أهم المراجع والمصادر.

ألوحدة ألثالثة:
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Module 3

ألمعجم وتاريخه لدى ألمم قبل ألعرب.

الخاتمة.
الخلصة.
الواجب المنزلي.
التمرين.
أهم المراجع والمصادر.
Module 4
الفصل الرابع :ألمعجم ألعربي عند ألعرب :وفيه مبحثان:
المبحث الول :نشأة ألمعجم وتاوره عند ألعرب.
المبحث الثاني :من أشهر ألمعاجم ألعربية:
الخاتمة.
الواجب المنزلي.
الخلصة.
التمرين.
أهم المراجع والمصادر.
الفصل الخامس :ترتيب المواد المعجمية في العالم العربي.

Module 5

المبحث الول :مناهج ترتيب ألمادة في ألمعاجم ألعربية:
الخاتمة.
الواجب المنزلي.
الخلصة.
التمرين.
أهم المراجع والمصادر.
الفصل السادس :المعاجم العربية وطريقة البحث عنها:
المبحث الول :كتاب جمهرة أللغة لبي بكر بن ألحسين بن دريد ألزدي )321ه(.
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Module 6

.(ه395  معجم مقاييس أللغة لحمد بن فارس ألرأزي )ت:المبحث الثاني
.الخاتمة
.الواجب المنزلي
.الخلصة
.التمرين
.أهم المراجع والمصادر

Conclusion: Arabic Lexicography: A General Survey.
Textbooks and References
Each unit of this course contains a list of references and further reading. The following
textbooks are among the useful references for Arabic Lexicography:
Try to get these materials and many others they are meant to deepen your knowledge of
the course.
Tutor Marked Assignments (TMAs)
In this file, you will find all the details of the work you must submit to your tutor for
marking. The marks obtained from these assignments will count towards the final mark
you obtain for this course. Further information on assignments will be found in the
assignment file itself.
Presentation Schedule
The presentation schedule gives you the important dates for the completion of tutormarked assignments and attending tutorials. Remember that you must submit your
assignments by the due date. Guard against falling behind in your work.
Final Examination and Grading
At the end of the course, you will write a final examination which will constitute 70% of
your final grade. In the examination which shall last for two and half hours, you will be
requested to answer four questions out of at least five questions.
Course Making Scheme
This table shows how the actual course making is broken down.
Assessment
Marks
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Assignments
Final examination
Total

Three assignments marks of it counts
at 30% of course marks.
70% of overall course marks.
100% of course marks

How to Get the Most from This Course
In distance learning, the study units replace the university lecture. This is one of the
great advantages of distance learning; you can read and work through specially designed
study materials at your own pace, and at a time and place that suits you best. Think of it
as reading the lecture instead of listening to the lecturer. In the same way a lecturer
might give you some reading to do, the study units tell you when to read, and which are
your text materials or set books. Each of the study units follows a common format. The
first item is an introduction to the subject matter of the unit, and how a particular unit is
integrated with the other units and the course as a whole. Next to this is a set of learning
objectives. These objectives let you know what you should be able to do by the time you
have completed the unit. These learning objectives are meant to guide your study. The
moment a unit is finished, you must go back and see whether you have achieved the
objectives. If this is made a habit, then you will significantly improve your chances of
passing the course. The same body of the unit guides you through the required reading
from other sources. This will usually be either from your set books or from a reading
section.
The following is a practical strategy for working through the course. If you run into any
trouble, telephone your tutor. Remember that your tutor’s job is to help you. When you
need assistance, do not hesitate to call and ask your tutor to provide it.
1. Read this course guide thoroughly, it is your first assignment.
2. Organize a study schedule. Design a ‘Course overview’ to guide you through the
course. Know the time you are expected to spend on each unit and the assignments
relating to the units. Important information, e.g. details of your tutorials, and the date of
the first day of the semester is available from the study centre. You need to gather all the
information in one place, such as diary or a wall calendar. What ever method you choose
to use, you should decide on and write in your own dates and schedule of work for each
unit.
3. Once you have created your own study schedule, do every thing to stay faithful to it.
The major reason that students fail is that they get behind with their course work. If you
get into difficulty with your schedule, please, let your tutor know before it is too late for
help.
4. Turn to unit 1, and read the introduction and the objectives for the unit.
5. Assemble the study materials. You will need your set books and the unit you are
studying at the point in time.
6. Work through the unit. As you work through the unit, you will know what sources to
consult for further information.
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7. Keep in touch with your study centre. Up-to-date course information will be
continuously available there.
8. Well before the relevant due date (about 4 weeks before due date), keep in mind that
you will learn a lot by doing the assignment carefully. They have been designed to help
you meet the objectives of the course and, therefore, will help you pass the examination.
Submit all assignment not later than the due date.
9. Review the objectives for each study unit to confirm that you have achieved them. If
you feel unsure about any of the objectives, review the study materials or consult your
tutor.
10. When you are confident that you have achieved a unit’s objectives, you can start in
the next unit. Proceed unit by unit through the course and try to pace your study so that
you keep your self on schedule.
11. When you have submitted an assignment to your tutor for marking, do not wait for
its return before starting on the next unit. Keep to your schedule. When the assignment
is returned, pay particular attention to you\r tutor’s comments, both on the tutor-marked
assignment form and also the written comments on the ordinary assignment.
12. After completing the last unit, review the course and prepare yourself for the final;
examination. Check that you have achieved the unit objectives (listed at the beginning of
each unit) and the course objectives (listed in the course Guide).
Tutors and Tutorials
The dates, times and locations of these tutorials will be made available to you, together
with the name, telephone number and the address of your tutor. Each assignment will be
marked by your tutor. Pay close attention to the comments your tutor might make on
your assignments. Reach your tutor on or before the due date. Your tutorials are
important; therefore try not to skip any. It is an opportunity to meet your tutor and your
fellow students. It is also an opportunity to get the help of your tutor and discuss any
difficulties encountered on your reading.

Summary
This course introduces you to The Arabic Lexicography. It gives you an insight into the
definition of the Lexicography, its types and functions, History of olden and modern
Arabic Lexicography and their sites in Arab milieu.
We wish you a successful study.

:محتويات ألكتاب

: وفيه ثلثة مباحث وكالتالي:الفصل الول
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التوطئة.
الهدف.
المبحث الول :ألتعريف بالمعجم ألعربي لغة.
المبحث الثاني :مفهوم ألمعجم في أصطالح.
المبحث الثالث :ألفرق بين ألمعجم وألقاموس.
الخاتمة.
الخلصة.
التمرين.
أهم المراجع والمصادر.
الفصل الثاني :فيه مبحث وأحد وهو:
التوطئة.
الهدف.
المبحث الول :أنوأع ألمعاجم في ألعالم ألعربي.
الخاتمة.
الخلصة.
التمرين.
أهم المراجع والمصادر.
الفصل الثالث:
التوطئة.
الهدف.
المبحث الول :ألمعجم وتاريخه لدى ألمم قبل ألعرب.
الخاتمة.
الخلصة.
التمرين.
أهم المراجع والمصادر.
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الفصل الرابع :ألمعجم ألعربي عند ألعرب :وفيه مبحثان:
التوطئة.
الهدف.
المبحث الول :نشأة ألمعجم وتاوره عند ألعرب.
المبحث الثاني :من أشهر ألمعاجم ألعربية:
الخاتمة.
الخلصة.
التمرين.
أهم المراجع والمصادر.
الفصل الخامس :ترتيب ألموأد ألمعجمية في ألعالم ألعربي.
التوطئة.
الهدف.
المبحث الول :مناهج ترتيب ألمادة في ألمعاجم ألعربية:
الخاتمة.
الخلصة.
التمرين.
أهم المراجع والمصادر.
الفصل السادس :المعاجم العربية وطريقة البحث عنها:
التوطئة.
الهدف.
المبحث الول :كتاب جمهرة أللغة لبي بكر بن ألحسين بن دريد ألزدي )321ه(.
المبحث الثاني :معجم مقاييس أللغة لحمد بن فارس ألرأزي )ت 395ه(.
الخاتمة.
الخلصة.
التمرين.
أهم المراجع والمصادر.
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الفصل الول :وفيه ثلثة مباحث وكالتالي:
التوطئة:
يعرض ألكاتب في هذأ ألصدد معاني كلمة ألمعجم من حديه أللغوي وأصطالحي ،كما يشير إلى
ألفرق بين كلمتي ألمعجم وألقاموس ،ويبرز أهمية هذه ألمادة في ألبحث ألعلمي في ألوقت ألرأهن.
الهدف:
 ألتعريف بالمعجم ألعربي من حده أللغوي.
 مفهوم ألمعجم من منالق أصطالحي.
 محاولة ألتفرقة بين بين كلمتي ألمعجم وألقاموس.

المبحث الول :التعريف بالمعجم العربي لغة.
فالدرس ألمعجمي عبر ألعصور ألعربية لقي أهتماما بالغا عند علماء ألعربية أعانهم عليه ما تحويه
أللغة ألعربية من ظوأهر لغوية عديدة خاطة بها نحو ما أشار إليه علماء أللغة ألحديث في دسامة
موأدها وغزأرة ألفاظها ،وتعددت معانيها ،كما تماثلت مقاطدها ،وتباينت مغذيها ،وهكذأ توجد فيها
ألتمسك ألتام وألترأبط ألنصيح في أركانها وأعضائها أنالقا من ألحروف ثم ألكلمات ،ثم ألجملة ثم
ألفقرأت ،ولما تميزت بها من بين بقية لغات ألعالم تغنيها عند ألدرأسة أو أصعتماد على نفسها عند
ألبحث.
للمعجم عند أللغويين معاني عدة قد يتوهم ألبعض أن بعضها يناقض ألبعض منها ما يلي :عجم:
ألحرف وألكتاب يعجم – عجما :أزأل إبهامه بالنقط وألشكل.
عجم ألشيء عجما :عضه ليعلم طلبته من رخاوته.
عجم عوده  :أمتحنه وأختاره.
عجم ألعجم :خلف ألعرب وألعرب يقال :عجمي وجمعه خلف عربي وجمعه عرب ورجل أعجم
وقوم أعجم قال ألشاعر:
سلوم لو أطبحت وسط ألعجم ** في ألروم أو فارس أو في ألديلم
إذأ لزورونك ولو بسلم
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ألعجم :ألنقط بالسوأد مثل ألتاء عليه ألنقاتان ،يقال أعجمت ألحرف وألتعجيم مثله ،وص يقال عجمت.
وقد تأتي بمعنى ألسلب وألزألة :قال أبن جني :أعجمت ألكتاب :أزلت أستعجامه .قال أبن سيده وهو
على ألسلب لن أفعلت وإن كان أطلها لثبات فقد تجيء للسلب ،كقولهم أشكيت زيدأ أي أزلت له
عما يشكوه ،وكقوله تعالى " :إن ألساعة آتية أكاد أخفيها" )طه ،ألية (51 :تأويله وا أعلم ،عند
أهل ألنظر أكاد أظهرها.
وقد يدل معناه على عدم ألفصاح وألتبيين ،قال أبو إسحاق :ألعجم ألذي ص يفصح وص يبين كلمه
وإن كان عربي ألنسب كزياد ألعجم .قال ألشاعر:
منهل للعباد ص بد منه ** منتهى كل أعجم وفصيح
قال تعالى في مثل هذأ ألمعنى "  .......لسان يلحدون إليه أعجمي وهذأ لسان عربي مبين " ) ألنحل،
ألية(103 :
يذهب د .إميل يعقوب إلى أن كلمة ألمعجم ألدألة على ألشرح وألتعريف كانت من أكثر أللفاظ حاجة
للشرح وألتأويل وألتفسير لن ألجذر )ع ج م( كما يقول أحمد بن فارس :ثلثة أطول أحدها يدل
على سكوت وطمت )ع( وألخر على طلبة وشدة )ج( وألخر على عض ومذأقة...
ويضف أبن جني في سر طناعة ألعرأب " إن )عجم( إنما وقعت في كلم ألعرب للبهام وألخفاء
وضد ألبيان وألفصاح  ...ومن ذلك أيضا قولهم :أستعجمت عليه ألقرأءة ،لم يقدر عليها لغلبة
ألنعاس ،ومنه حديث عبد ا بن عمر ) :إذأ كان أحدكم يصلي فاستعجمت عليه قرأءته فلينم( .ومن
أقوأل عبد ا بن عباس) :إذأ تعاجم شيء من ألقرآن فانظروأ في ألشعر ،فإن ألشعر عربي(.
ويلحظ د .زكي قاسم خاأ أختيار ألباحثين للمادة حيث أخذوأ معنى ألبهام وجعلوه عاما مالقا،
غير مهتمين معنى ألبانة .وهذأ خاأ في ألطلق متمثل في عبارة صبن جني ،هي " أص ترى أن
تصريف )ع ج م( أين وقعت في كلمهم إنما )هو للبهام( وضد ألبيان" وقد أخذت عبارة أبن جني
طريقها إلى ألباحثين ألمحدثين عبر ألنقل بعيدأ عن ألتحقيق أو ألمناقشة.
وقد نجم عن هذأ ألموقف أعتماد ألصيغة )أعجم( من )عجم( ،وأعتبر ألباحثون جميعا دخول ألهمزة
على ألثلثي ألمجرد)ع ج م( ،من باب سلب ألمعجمي ص إثباته ،وهو متجه أعتمده ألقدأمى،
وألمحدثون على ألسوأء.
وسنعرض لذلك في ألمناقشة ألتية:
في ألعود إلى ضد دصلة ألرباعي )ألثلثي ألمزيد بالهمزة أو ألتضعيف() :أعجم( )عجم( ،كما جاءت
في معجمات أللغة قديمها وحديثها ،نجد ألتي:
إن قول )أعجمت( ألحروف باللف :أزلت عجمته بما يميزه عن غيره بنقط وشكل ،فالهمزة للسلب.
وذكر أبن جني في ألخصائص تحت عنوأن " باب في ألسلب" إنهم قالوأ :أعجمت ألكتاب إذأ )بينته(
وأوضحته فهو )أي :أعجم( إذأ لسلب معنى أصستبهام ص إثباته وجاء مثله في أللسان.
مما تقدم نخلص إلى تسجيل ملحظتين أثنتين:
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 -1تتناول دصلة طيغة )أعجم( وهذه ألدصلة تاورت مجازأ فصارت تعني ألبانة وأليضاح،
بمعنى أن طيغة )معجم( أسم مفعول من ألرباعي أعجم ،ومن ثم فإن ألمفردأت ألوأردة في
)ألمعجم( قد شرحت بما يكفل إزألة أللبس عنها ،وما يوضح ألمبهم منها.
 -2تفيد دصلة )أعجم( أليضاح وألبانة بفضل دخول ألهمزة على ألثلثي ألتي سلبت معنى
أصستبهام منه ،وجعلته مغايرأ لما كان عليه في ألثلثي .و"أعجمت ألكتاب" أزلت عنه
أستعجامه .وبالتالي فصيغة )معجم( مصدر بمنزلة أصعجام " كما تقول :أدخلته مدخل،
وأخرجته مخرجا ،أي إدخاص وإخرأجا".
وتقول :أعجمت ألكتاب معجما وأكرمته مكرما ،وألمعنى عنده حروف ألعجام أي ألتي من
شأنها أن تعجم .وينسب هذأ ألقول إلى ألمبرد وهو قول طائب .مستحسن عند أبن بري على
ما جاء في " أللسان" وإلى مثل هذأ يشير " ألصحاح" ،مادة عجم ،إذ يقول " وناس يجعلون
ألمعجم بمعنى أصعجام ،وجاء في معجم " ألكليات " للكفوي ما يفيد ألحصر بالنقط:
وقد يقال :معناه حروف أصعجام أي إزألة ألعجمة وذلك بالنقط".
إذن من معنى ألسلب في ألصيغة )أعجم( ،ومن معنى )أصعجام( ،أطلقت لفظة )معجم( على
ألكتاب ألمفهرس ألذي يضم كلمات أللغة ألمشروحة ،وألذي يرأعي في ترتيب مادة ترتيب
ألحروف .وكأن هذأ ألكتاب يزيل إبهام تلك ألمادة ألمرتبة على "حروف ألمعجم" أو نقل .إن
هذأ ألعجام يزيل أللبس ،ويوضح ما أبهم.
وتستوقفنا عبارة " حروف ألمعجم" وما رأفقها من شروح وتعقيب ،ومناقشة أورد طاحب
أللسان ،ومجمل ذلك عقد ألصلة بين "حروف ألهجاء" و " حروف ألمعجم" ثم ألخلوص
إلى ما بينهما من مناسبة ،لن ألنقط ألموجودة في كثير من حروف ألهجاء يزيل ألخفاء
ألمحدق بها ،وستوضح للناظر ألمرأد منها.
وإلى مثل هذأ أشار أبن ألثير على ما جاء في أللسان بقوله :حروف ألمعجم أ ب ت ث،
سميت بذلك من ألتعجيم ،وهو إزألة ألعجمة بالنقط.
أما حروف المعجم :فهي ألحروف ألمقاعة من سائر حروف ألمم.
هذأ شيء من مدلولها أللغوي ،ولعل ألكاتب يكتفي بهذأ ألقدر في هذأ ألصدد ،ومن هنا ننالق إلى
مفهومها ألدصلي أو ما يقره ألمتخصصون عن هذه ألكلمة من أستدصل وأستعمال لزيادة أليضاح
وألبيان.

المبحث الثاني :مفهوم المعجم في اصصالح:
ولعل معنى ألتيسير ألملحوظ في نقط ألحرف وإعجامه هو ألذي روعي عند حصر ألفاظ أللغة
وشرح مفردأتها في هذأ أللون من ألكتب أللغوية ألمعروفة باسم "ألمعاجم" خاطة أنها ترتب أبجديا
حسب حروف ألهجائي أي حسب ألحروف ألمعجمة .فالمعاجم ترتب حسب حروف ألمعجم ،وتؤدي
وظيفة هامة ،إذ تعين ألباحث على ألتعرف على أللفظة وتشرح له مدلولها ،أو تيسر له وسيلة ألعثور
على مجموعة من أللفاظ يجمعها موضوع وأحد ومن ثم نجد هذين أللونين من ألمعاجم ألتي أشرنا
إليها من قبل )معاجم أللفاظ أو ألمجانسة ومعاجم ألمعاني أو ألمبوبة(
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فللغويين في هذأ ألصدد تعريفات عدة في بيان معاني هذه ألكلمة )ألمعجم( ومدلوصتها عند
ألمتخصصين منها ما يلي:
ألمعجم " هو مرجع يشتمل على كلمات لغة ما ،أو مصالحات علم ما ،مرتبة ترتيبا خاطا مع
تعريف كل كلمة أو ذكر مرأدفها أو نظيرها في لغة أخرى أ بيان أشتقاقها أو أستعمالها أو معانيها
ألمتعددة أو تاريخها أو لفظها.
ألدصلة ألمعجمية :هي ألدصلة ألمتجردة ألولى ألتي تفيدها ألموأد أللغوية أو ألمفردأت وهي أساسية
توحيها إلينا أللفاظ دون أعتبار طيغها أو رتبها في ألجملة مثل ألنسيان ألتي تدل على عدم ألتذكر،
وألليل ألدألة على ألفترة ألزمنية ألمقابلة للنهار.
وقد يكون ألمعجم أحادي أللغة أو ثنائي أللغة أو متعددة أللغات ،وقد يكون عاما أو متخصصا ،وقد
يكون وطفيا أو تاريخيا أو معياريا ،وقد يكون معجم مفردأت أو مصالحات كما يكون معجم
مترأدفات أو ترجمات أو تعريفات ،وقد يكون معجما هجائيا مرتبا حسب حروف ألهجاء أو مخارج
ألحروف أو معنويا مرتبا حسب ألمعنى.
ومنهم من عرفه بقوله :إنه ألكتاب ألجامع ألذي يحرص على تفسير معاني كلمات أللغة ،وتبيان
مدلوصتها ومرأميها.
ويقول بعضهم :ألكتاب ألذي يحتاج إليه ألمبتدئ ألصغير وص يستغنى عنه ألمنتهي ألكبير ،فهو عبارة
عن كتاب فيه قائمة من ألمفردأت ومشتقاتها ،وطريقة ناقها ،مرتبة ترتيبا وفق نظام معين مع شرح
لها.
ألمعجم منهج يدور حول ألكلمة شرحا وإيضاحا ليجلوأ منها ما يعرف بالمعنى ألمعجمي ،فمادة
ألمعجم هي ألكلمات ألتي يدور حولها نشاطه بالشرح وألتحليل تاريخيا أو وطفيا ليحقق غايته في
ألتعريف ألدقيق للكلمة وتاورأتها وأشتقاقاتها وطريقة ناقها وكيفية هجائها ويعاى مدأخلها من
حيث ألمادة وألصيغة ونوعها ألجرماطيقي أي كل ما يتصل بالمنهج ألصوتي وألصرفي وأصشتقاقي
وألنحوي.
وقد أطلق لفظ ألمعجم على لون من ألكتب أللغوية ألتي تعالج أللفاظ على ألنحو ألسابق ،أو تجمع
أللفاظ ألمتصلة بمعنى أو بموضوع وأحد في رسالة أو كتاب أو باب من كتاب ،وقد أطلق أبن سيده
على ألنوع ألول معجم أللفاظ أو ألمعجم ألمجنس ويسمى ألنوع ألثاني معجم ألمعاني" أو ألمعجم
ألمبوب".
ألمعجم ألكامل هو ألذي يضم كل كلمة في أللغة مصحوبة بشرح معناها وأشتقاقها وطريقة ناقها
وشوأهد تبين موأضع أستعمالها.
فالمرأد بالمعاجم كتب أللغة ألتي تترتب فيها أللفاظ على حروف ألمعجم أو على ألمعاني ألمتشابهة
أو ألمتقاربة وهي مأخوذة في ألطل عن ألسماع من أفوأه ألعرب على نحو ما.
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ألمعجم أو ألقاموس كتاب يضم أكبر عدد من مفردأت أللغة مقرونة بشرحها وتفسير معانيها على أن
تكون ألموأد مرتبة ترتيبا خاطا ،إما على حروف ألهجاء أو ألموضوع .وألمعجم ألكامل هو ألذي
يضم كل كلمة في أللغة مصحوبة بشرح معناها وأشتقاقها وطريقة ناقها.
وقد يتوسع في هذأ ألمفهوم بعض ألدأرسين بإطلق كلمة ألمعجم على كل قائمة تحتوي مجموعة من
ألكلمات من آية لغة مرأعاة ترتيبها بصورة معينة ذأت منهج ومع تفسيرها بذكر معناها ألحقيقي أو
ألمجازي أو بذكر معناها وأستعماصتها ألمختلفة.
ويدخل في هذأ ألتعريف ألمعاجم بمفهومها ألمعروف لدينا ،وما قبلنا ككتب ألنوأدر وألغريب ورسائل
أللفاظ ألتي توضع لهدف تعليمي تربوي ،وهي ألتي تتناول ألفاظ مشتقة من نصوص يصعب فهمها
أو جمعت على نحت خاص.
وقد يلحظ ألقارئ في هذه ألتعريفات ألتعاهد وألتساوي في ألفاظها ودصصتها ثم مقاطدها ،ويدرك
أن بعضها يوجز وبعضها يايل ولوص ذلك صتفقوأ في حركاتها وسكناتها لنها جميعا تتفق فيما
يتوهم عند درأسة ألمعجم أو ألقيام بالصناعة ألمعجمية تنبثق منها ألدرأسة ألمعجمية.

المبحث الثالث :الفرق بين المعجم والقاموس:
يجدر بنا في هذأ ألصدد أن نشير إلى ما في هذأ ألعنوأن ولو بشيء يسير لما يعاني فيه بعض طلب
ألعلم من أصلتباس أو أصختلط عند أصستعمال ،فالكاتب في هذه ألساور قد أستصحب تعريف
ألمعجم لغويا ودصليا في ألصفحات ألسابقة فل دأعي إلى إعادتها بل على ألاالب أو ألقارئ ألعودة
إليها عند ألحاجة ،أما كلمة قاموس فجاءت من أن مادة )قمس( تعني ألبحر ألعظيم أو وساه أو
معظمه وقد أطلق علماء ألعربية ألقدمون أسما من أسماء ألبحر أو طفة من طفاته على مؤلفاتهم
في هذأ ألمجال تعظيما له بما حوأه من خضم هائل من لغة ألتي هي بحر ص يدرك شاطئه .فأطلق
ألصاحب بن عباد على معجمه أسم "ألمحيط" وأطلق أبن سيده على معجمه أسم " ألمحكم وألمحيط
ألعظم" وسمى ألصاغاني معجمه ألعباب " أو مجمع ألبحرين" وأطلق ألفيروزبادي على معجمه
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أسم " ألقاموس ألمحيط" وكان حظ ألقاموس ألمحيط أن أنتشر وشاع أسمه بين جماهير أهل ألعربية
وأرتبط مصالح قاموس في ألذهان بدصلة لفظة معجم جنى في أذهان ألمتخصصين ،فقد جاء في
معجم أقرب ألموأرد لسعيد ألشرتوني أن )قاموس( يالقه أهل زماننا على كل كتاب في أللغة فهو
يرأدف عندهم كلمة معجم وكتاب لغة أنظر ألمعاجم أللغوية )ألسابق(.
التفريق بين مصالحي المعجم والقاموس لدى المحدثين:
لقد ظهرت مفاهيم جديدة في ألدرأسات ألمعجمية ألحديثة أقتضت ألتفريق بين هذين ألمصالحين،
فيرى كثير من ألباحثين ألمعاطرين إطلق كلمة ألمعجم على مجموعة ألثروة أللغوية ألتي تمتلكها
لغة من أللغات سوأء أكانت هذه ألثروة موجودة بالفعل أم موجودة بالقوة ،أي سوأء أكانت متحققة أم
قابلة للتحقق عن طريق ألوسائل ألمختلفة ألتي من خللها تتزود أللغة بالمفردأت ،مثل :أصشتقاق،
وألنحت ،وأصقترأض  ....فمصالح ألمعجم بهذه ألدصلة يقابل ألمصالح ألجنبي) (Lexiconأما
مصالح قاموس فقد رأى هؤصء أستخدأمه للدصلة ألسابقة لمصالح ألمعجم ،وهو :ألكتاب ذو ألهدف
ألتربوي ألذي يضم بين دفتيه قائمة تاول أو تقصر من ألمفردأت ويرتبها وفق طريقة ما ثم يتبعها
بمجموعة من ألشروح أو ألمعلومات ،فمصالح قاموس بهذه ألدصلة مقابل للكلمة أجنبية
) ،(Dictionaryومع هذه ألتفرقة ألمبنية على أسس علمية وألمنالقة من ضرورة عدم وجود أي
أشترأك لفظي في أللغة ألعلمية ،فإن كثيرأ من أللغويين وغيرهم ما زألوأ يستخدمون لفظي ألمعجم
وألقاموس بدصلة وأحدة ،ومنهم من يفضل أللفظ ألول دون ألثاني بحجة أستخدأم ألقدأمى له بهذه
ز
وليميزوأ بين ألمفهومين يالق بعضهم مصالح )ألمعجم ألذهبي( مقابل لـ  Lexiconومن
ألدصلة.
ثم بعد )ألقاموس ألمحيط( أشتهر أستعمال ألقاموس حتى أطبح مرأدفا لكلمة " معجم" تبعا لكثرة
تدأول معجم ألفيروزآبادي في أيدي ألمتأخرين ،وأعتمادهم عليه .فصار كل معجم لغوي ،أو سوأه
قاموسا على سبيل ألتوسع .وألطل قاموس ألفيروزآبادي ذلك.
ومما سبق كله نستنتج أن كلمة ألمعجم هي ألطل وأسبق أستعماص لمفهوم ألمعجم من ألقاموس.
الخاتمة:
يحصل ألاالب من منالق ألساور ألسالفة بعد ألقرأءة ألمدققة وألمكشفة على مفهوم لفظ ألمعجم من
حديه أللغوي وأصطالحي ،وكيف أشتق وأوجه أصختلف بين مجرده ومزيده ثم ألربط بينهما.
ويعرف مدى مدلوله وما ينبثق منه من أصختلفات عند علماء أللغة ألقدأمى وألمحدثين فيما يستفاد
من معانيه ،فيما يتوهم أن بعضه يتعارض مع ألبعض مع أن ألحقيقة تخالف ذلك ،كما يدرك ألفرق
بين كلمة ألمعجم وألقاموس ،وتارق ألكاتب إلى ذكر شيء عن ألمقارنة بينهما.
الخلصة:
يستخلص من ألصفحات ألسابقة ألمور ألتالية:
 ألتعريف بالمعجم ألعربي لغة.
 مفهوم لفظ ألمعجم في أطالح ألمتخصصين.
 إقامة حد ألفاطل بين كلمتي ألمعجم وألقاموس.
16

الواجب المنزلي:
 تحدزث عن كيفية أشتقاق لفظ ) ألمعجم( ومدلوله أللغوي وأصطالحي.
التمرين:
عرف ألمعجم لغة وأطالحا.

ز
 معنى طيغة )عجم( في ألثلثي ألمجرد يختلف عن معناها عند ألزيادة ناقش.
المراجع والمصادر:
-

-
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ألقرآن ألكريم.
أبن منظور ،محمد بن مكرم1963) ،م( لسان ألعرب.
إميل يعقوب1998) ،م( ألمعاجم ألعربية بدأيتها وتاورها .ألابعة ألولى ،دأر ألعلم
للمليين ،بيروت لبنان.
عبد ألسميع محمد أحمد1974) ،م( ألمعاجم ألعربية درأسة تحليلية ،ألكتاب ألول ،ألابعة
ألثانية ،دأر ألفكر ألعربي.
رياض زكي قاسم1987) ،م( ألمعجم ألعربي بحوث في ألمادة وألمنهج وألتابيق ،ألابعة
ألولى ،دأر ألمعرفة ،بيروت لبنان.
عون ألشريف قاسم1987) ،م( محاضرأت في ألمعاجم عند ألعرب وغيرهم لالبة
ألماجستير في معهد ألخرطوم ألدولي للغة ألعربية.
يسري عبد ألغني عبد ا1989) ،م( معجم ألمعاجم ألعربية ،بل عدد ألابع ،دأر ألجيل،
بيروت لبنان.
ثاني عمر موسى2013)،م( ألفكر ألمعجمي لدى ألعلمة ألشيخ عبد ا بن فودي ،جامعة
أحمد بللو ،زأريا ،نيجيريا.
علي أبوصجي عبدألرزأق وغيره2018) ،م( مقدمة في ألقضايا ألمعجمية ،ألكتاب ألول،
مكتبة أبوما جوس ،نيجيريا.
غاتا عبد ا مسعود2002) ،م( من قضايا ألمعجم ألعربي لدى ألعلمة أللوري من خلل
كتابه " ألسلم في نيجيريا وألشيخ عثمان بن فودي ،بحث أللسانيس ،قسم أللغة ألعربية
بجامعة عثمان بن فودي ،طكتو ،نيجيريا.
أحمد خليل1995) ،م( معجم ألمصالحات أللغوية عربي – فرنسي – إنكليزي ،ط\ ،1دأر
ألفكر ،لبنان.
ألحمزأوي ،محمد رشاد )1991م( ألمعجم ألعربي :إشكاصت ومقاربات ،ألمؤسسة ألوطنية
للترجمة وألتحقيق وألدرأسات ،بيت ألحكمة.
بعلبكي ،رمزي منير1990) ،م( معجم ألمصالحات أللغوية إنكليزي – عربي ،ط\ ،1دأر
ألعلم للمليين لبنان.
سامي عياد حنزا،وآخرون1997)،م( معجم أللسانيات ألحديثة إنكليزي – عربي ،مكتبة لبنان.
ديسوسير ،فريدينان1985) ،م( دروس في أللسانيات ألعامة ،تر :طالح ألقرمادي وآخرين،
ط\ ،1ألدأر ألعربية للكتاب ،تونس.

-

أولمان ،أستيفن) ،د.ت (.دور ألكلمة في أللغة تر :د .كمال محمد بشر ،مكتبة ألشباب،
ألقاهرة.
ألقاسمي علي1991) ،م( علم أللغة وطناعة ألمعجم ،ط\ ،2جامعة ألرياض.
ألودغيري ،عبد ألعلي1989) ،م( قضايا ألمعجم ألعربي في كتابات أبن ألايب ألشرقي،
ط\ ،1عكاظ ،ألرباط -ألمغرب.
أبو ألعزم ،عبد ألغني1997) ،م( ألمعجم ألمدرسي أسسه وتوجهاته ،ط\ ،1مؤسسة ألغني،
ألرباط ،ألمغرب.
أبن فارس ،أحمد1964) ،م( ألصاحبي في فقه أللغة ،تح :د .مصافى ألشويمي ،بيروت –
لبنان.
ألسامرأئي ،إبرأهيم وحمد ألجاسر1994) ،م( نظرأت في ألمعجم ألكبير ،ألرياض.
وأفي  ،علي عبد ألوأحد ،فقه أللغة ،دأر نهضة ،مصر ،ألقاهرة.
بالمر) ،ف .ر1987) (.م( علم ألدصلة ،تر :د .طبري ألسيد إبرأهيم ،ط\ ،1دأر قاري بن
ألفجاءة ،ألدوحة – قار.
إبرأهيم أنيس وغيره () ،ألمعجم ألوسيط،

الفصل الثاني :أنواع المعاجم عند العرب.
التوطئة:
ير زكز ألكاتب أهتمامه في هذأ ألفصل على ألسباب ألمؤدية إلى تقسيم ألمعاجم إلى أنوأعها ،وألشارة
إلى ما يلحظ في ذلك ألتقسيم ،ومناهج ألتأليف فيها ،ثم ما يتميز به بعضها عن بعض ،ولعل ذلك
يجره إلى ذكر ألمدأرس ألمعجمية ألموجودة لدى ألعرب ومن على شاكلتهم من ألمم.
الهدف:





تقسيم ألمعاجم حسب طريقة تأليفها ومحتوياتها.
إسناد ألمعاجم ألعربية إلى ما يناسبها من ألمناهج أو )ألمدأرس ألمعجمية(.
ألوطول إلى ألمصالح ألخاص وألمناسب لكل معجم من ألمعاجم.
إظهار مميزأت كل معجم من ألمعاجم.

المبحث الول :أنواع المعاجم عند العرب:
وألمعجم حسب ما يشتمل عليه من ألمعلومات ،وما يبدو منها من ألمعارف ينقسم إلى عدة أقسام وهو
على ألنحو ألتالي:
 -1المعجم اللغوي:
وهو مرجع يشتمل على كلمات ما كلها أو جمهرتها مرتبا في ألغالب ترتيبا هجائيا مع تقسيم
معنى كل منه وذكر معلومات عنها من ناق وطيغ وأشتقاقات ومعاني ،وله أقسام نتحدث
عنها فيما بعد.
 -2معجم المعاني أو التجانسي:
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هو معجم يتجه من ألمعنى إلى أللفظ ،ويرتب ألفاظ أللغة في معظمها بحسب معناها ،ص
بحسب لفظها ،فالترتيب فيه ليس أبجديا ولكنه موضوعي ،وقد يسميه بأنوأع ألسماء في
بعض ألحيان كا :ألمعاجم ألموضوعية ،أو معاجم ألمتوأرد أو معاجم تدأعي ألمعاني أو
حقول ألمعاني.
 -3معجم المصالحات:
هو معجم نقي خاص يعني بمصالحات موضوع أو علم معين مع ذكر معانيها وتابيقاتها
ألمختلفة ،وتكون مرتبة  -في ألغالب – ترتيبا ألفبائيا.
وهذأ ألنوع ص يستنكف فيه ألبحث بل ص بد له من ألتاور ليناسب جميع ماالب ألحياة
ألمستجدة ،لنه إذ لم تقف ألمخترعات ألجديدة وص بد من أخترأع ألسماء ألتي يناسبها لهذأ
تقوم مجمع أللغة ألعربية في مختلف ألبلدأن ألعربية ليقوموأ بهذه ألمهمة – في ألقاهرة
ودمشق وبغدأد.
 -4معجم ثنائي اللغة أو متعددة اللغات.
هو معجم مدأخله بلغة وشروحه بأخرى ،وترتب ألكلمات فيه ترتيبا أبجديا بحيث تظهر كل كلمة في
مدخل مستقل.
وهذأ ألنوع من ألمعاجم ما يزأل من أهم ألنوأع وألزمها لمقتضيات ألحضارة مثال :إنكليزي –
عربي – فرنسي – عربي ألخ.
 -5معجم العلم.
ويندرج في نااق كلمة معجم أو قاموس يتناول ألعلم وألقبائل وألماكن ،وألفهارس،
وحتى ألموضوعات ألفكرية أو دأئرة ألمعارف.
هذه أهم أقسام ألمعاجم ألموجودة في أللغة ألعربية ،وقد ص تتوفر هكذأ في بعض لغات ألعالم،
لن ألعربية على حد ما أتفقت عليها أقوأل علماء أللغة أنها أغنى لغات ألعالم ،وأكثرها لفظا
وأوسعها معنا وتقلبا.
يقول ألدكتور رياض زكي " :ومهما يكن من ألمر فالمعجم أللغوي من حيث أستعمال ألفرد
له وعاء تحفظ فيه لغة ألمة في ماضيها وفي حاضرها ألمتجدد فعلى ألباحث أن يتنبه إلى
ألثمين وألغث من ألمحتويات وإلى ألمفيد وألقل فائدة إلى ألضروري وما ص لزوم له ،وإلى
ألثابت ألطيل وألمشكوك فيه وإلى ألمزيف بمعنى أنه مسئول عن حفظ أللغة وما لحقها من
تاور في أثناء تفاعلها مع غيرها من أللغات عبر مرأحل عمر أللغة أصجتماعي ومن أمثلة
ألمعجم أللغوي لسان ألعرب ،ألصحاح ،تاج ألعروس ،متن أللغة ،معجم ألوسيط.
ومن ألمعجم أللغوي تفرعت فروع في فن تأليف ألمعاجم ،آثرنا درجها مع ذكر ما لها من
خصيصة في حدها وهي:
 -1المعجم التأصيلي أو معجم أللفاظ ألدخيلة :وهي تبحث في أطول أللفاظ وتوقف ألباحث
على أطل ألكلمة إن كانت عربية ألطل أو غير عربية ويصعد باللغة إلى منابعها ألولى ،أي
تبحث في أطل ألدخيل يذكر أمام كل لفظ دخيل أطله في لغته ألطلية ومعناه وأمثلة
أستعماصته.
ألمعرب للجوأليقي)540ه(
ومنه كتاب
ز
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وكتاب شفاء ألغليل فيما في كلم ألعرب من ألدخيل لشهاب ألدين ألخفاجي )1069ه(.
ب– المعجم التاوري أو النظري :هو معجم يعنى بأطل ألمعنى ،وتتبع أستعمال أللفظ في ألمرأحل
ألتاريخية ألمتعاقبة على غرأر ما أمتاز به معجم أوكسفورد ألنجليزي وليس في أللغة ألعربية إلى
ألوقت ألحاضر أثر لمثل هذأ ألمعجم على نفعه وقيمته في درأسة ألمفردأت ،سوى محاولة ألشيخ عبد
ا ألعليلي في ألجزء ألول من معجمه ألمرجع.
ت -معجم المصالحات اللغوية :هو معجم يتناول مستوى بعينه من مستويات أللغة وفي إطار
مجموعة لفظية محدودة بمعنى أنه معجم دصلي خاص ويكون مرتبا – في ألغالب – ترتيبا هجائيا،
مثال ذلك معجم ألفاظ ألقرآن ألكريم ومعجم ألفاظ ألحديث ألشريف ،وألكتب ألمهمة بالفروق أللغوية
ألحاطلة بين لفظ وأخر يرأدفه أو يعاكسه .أو تلك ألتي تعنى بذكر أللفظ ومعناه أللغوي مع معناه عند
أهل علم أو فن بعينه كمعنى أطالحي ،بالضافة إلى معناه ألعرفي ومن أمثلة ألفروق أللغوية لبي
هلل ألعسكري.
ث -المعجم العياري أو التعليمي :هو معجم معياري يصدر أحكاما على أصستعماصت أللغوية بهدف
ألمحافظة على نقاء أللغة وحمايتها من سوء أصستعمال ويجعل ألنماط ألساسية ألولى معايير في
ألقياس ،وهو في أسلوبه هذأ يتخذ ألقاعدة معيارأ للستعمال أللغوي ،مثله في ذلك مثل ألمناق
ألقياسي ،يحكم إجرأءأت طياغة ألقضايا ألمناقية في ألفهم ،ومن أمثلته " درة ألغوص في أوهام
ألخوأص " للحرير وألخااء ألشائعة لمحمد ألعدناني.
ج -معجم التوسع الدصلي أو المجاز :هو معجم يعنى برطد ما يارأ على ألدصلة من توسع وتاور
ينقلها من طور ألدصلة ألحقيقية إلى طور ألدصلة ألمجازية وهو بهذأ أصتجاه يوأكب أصستعمال
أللغوي ،وما يفرزه من تاور ألدصلة ،بتأثير ألتاور أصجتماعي وأصقتصادي وألسياسي.
ولعل معجم " أسرأر ألبلغة للزمخشري أهم ما لدينا في هذأ ألخصوص فهو يعرض لوجوه
ألعجاز وبيان مناهج ألفصاحة وما يعتور أللفظ وألسلوب من ألوأن ألدصلة ويمتاز – من ثم – بتتبع
أصستعماصت ألمجازية لللفاظ وألفصل بينها وبين ألدصلة ألحقيقية وعلى ألرغم من غلوه وتعسفه في
ألحكام لصالح ألمجاز يبقى خير نموذج لهذأ ألنوع من ألمعاجم.
ح -معجم الفعال :وهو معجم يشتمل على أفعال مرتبة وفق أبنيها ألصرفية أو ترتيبا هجائيا مع
ألعناية بتجديد طيغ ألفعل ألثلثي ألذي هو أساس لصيغ ألزيادة بالضافة إلى ضبط بنية ألفعل،
وبخاطة عين ألمضارع ،وذكر أوجه ألدصلة إن كان للفعل أكثر من دصلة وأحدة.
ومن أمثاله كتاب أبنية ألفعل صبن ألقوطية وكتاب ألفعال للسرقساي تلميذ أبن ألقوطية ،ومعجم
ألفعال ألمتعدية بحرف لموسى ألحمدي.
خ -معجم المعرب والدخيل :وهو معجم يشتمل على ألكلمات ألمعربة وألدخيلة ألتي دخلت إلى
ألعربية وتكون  -غالبا – مرتبة ترتيبا هجائيا.
وألعمل في هذأ ألنوع من ألمعاجم عسيرأ جدأ نظرأ لتعدد مصادر ألخيل من قديم أو وسيط من جهة،
ونظرأ لقص معرفة لغويين ألقدأمى بـ " أللغات ألسامية أو ألطح أللغات أو أللهجات ألعربية
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ألقديمة ،لن ما كان معروفا من هذه أللغات أقتصر على ألعبرأنية وألرأمية وألحبشية ،ولم تكن
أللغات " ألسامية " ألقدم منها مثل ألنابلية وألشورية ألكدية وألكنعانية قد كشف عنها ألنقاب عن
طريق ما خلفته من مدونات لغوية من بعد معرفة ألخاوط ألقديمة ألتي دونت بها.
ولعل ألمحاولة ألتي قام ألباحث ألعرأقي" طه باقر" في كتابه" :من ترأثنا أللغوي ألقديم" أفضل ما
عرفته ألعربية من مباحث هذأ ألنوع من ألمعجم حتى ألوقت ألحاضر.
د -معجم الضداد :هو معجم يشتمل على ما جاء في أللغة ألعربية من ألفاظ تقع على ألشيء وضده
في ألمعنى .وهذه أللفاظ ألضدأد قليلة معدودة في كلم ألعرب وص ينتظم ألضدأد – فيما بين أيدينا
كتب لها – أي ترتيب إنما نسرد سردأ باستثناء كتاب ألضدأد لبي ألايب أللغوي إذ أن ألضدأد
يتبع في مؤلفة هذه ألاريقة.
ذ -معجم البدال :هو معجم يشتمل على ما في أللغة ألعربية كلمات تميزت بأن كل أثنين منها
تعبيرأن عن معنى وأحد وص يختلف لفظها إص في حرف وأحد نتيجة تاور طوتي حدث للكلمة على
مر ألعصور .أو نتيجة فارق لهجي بين مناقتين لغويتين في ألجزيرة ألعربية أو نتيجة ألتصحيف
وألتحريف أللذين عرفتهم ألعربية حتى بعد أخترأع ألنقط وألحركات وألضبط بها.
وقد كتب أبو يوسف يعقوب أبن ألسكيت في هذأ ألموضوع رسالة طغيرة سماها " ألقلب وأصبدأل
جمع فيها نحو  300كلمة ،وجاء من بعده أبو ألايب أللغوي في كتابه " ألبدأل" وقد نشر هذأ
ألخير في جزأين.
وبشكل عام يندرج في ألمعجم أللغوي كل ما أرشد إلى ألمعنى أو كل أتجاه في أللفظ إلى ألمعنى ،أما
ألشكل ألمعاكس ألمتجه من ألمعنى إلى أللفظ ألمقابل فهو معجم ألمعاني.
ر -المعاجم المصورة:
يقصد بالمعاجم ألمصورة ألمعجم ألذي يثبت طور كل ألحسيزات ألتي يتضمنها وقد ظهر هذأ ألمعجم
في ألعصر ألحديث على يد لغوي ألماني معاطر ،فوضع معجما على هيئة مجموعة لوحات تدور
حول موضوع معين ،فثمة لوحة للبيت ،وأخرى للسيارة ،وثالثة لجسم ألنسان ،ورأبعة للايور ..
إلخ .ثم وضع للجزأء ألدقيقة في كل رسم في أللوحة أرقاما ،ووضع في ألصفحة ألمقابلة للوحة
أللفاظ بإزأء ألرقام ألموجودة في أللوحة ثم رتب في ألقسم ألخير من معجمه جميع أللفاظ ألتي
تضمنها ،ترتيبا هجائيا دون شرح أو تفسير وأضعا أمام كل لفظة رقم أللوحة ألتي توجد فيها رقمها
في ألرسم.
ز  -المعاجم المختصرة أو المخصصة:
ومنها ألمختار – وألوجيز وهناك معاجم لمرأحل ألتعليم.
 معاجم أللهجات:هناك معاجم أللهجات ألتي ثبتت مفردأت لهجة معينة ضمن لغة معينة ،وفق نمط معين في
ألترتيب ،ومنها معاجم لمفردأت حقبة معينة من تاريخ أللغة.
21

 معاجم ألشعرأء وألكتاب:هناك معجم ألكاتب أو ألشاعر ألذي هو ثبت بالمفردأت ألتي أستعملها في نتاجه ألدبي.
الخاتمة:
ذكر ألباحث في هذه ألصفحات أنوأع ألمعاجم عند ألعرب قديما وحديثا ،كما أشار إلى أهمية تلكم
ألنوأع وما يستفاد منها عند أصستعمال ،ومقاطد كل منها ثم ما يتميز به بعضها عن بعض،
وذكر بعض ألمناهج ألمتبعة في ألترتيب بعضها وقد يكون ترتيبا ألفبائي أو أبجدي أو ألتجانسي
وغيرها من ألارق ألمتبعة في تقعيد ألمعلومات عند تدوين ألمعجم.
الخلصة:
تناول ألباحث في ألساور ألسالفة ألنقاط ألتالية:




أنوأع ألمعاجم من منالق ما يشتمل عليها وتقسيمها إلى أللغوية وألمعنوية.
ذكر بعض ما أولها أو أعتنى بها أللغة ألعربية من أنوأع ألمعاجم.
ألشارة إلى بعض ألمعاجم ألتي أختصت بها أللغة ألعربية.

الواجب المنزلي:


أذكر بالتفصيل أنوأع ألمعاجم عند ألعرب.

التمرين:



-
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فرق بين ألمعجم أللغوي وألتجانسي.
ز
ميزز بين معجم ألضدأد ومعجم ألبدأل وكيفية ترتيبهما.

أهم المصادر والمراجع:

ألقرآن ألكريم.
أبن منظور ،محمد بن مكرم1963) ،م( لسان ألعرب.
إميل يعقوب1998) ،م( ألمعاجم ألعربية بدأيتها وتاورها .ألابعة ألولى ،دأر ألعلم
للمليين ،بيروت لبنان.
عبد ألسميع محمد أحمد1974) ،م( ألمعاجم ألعربية درأسة تحليلية ،ألكتاب ألول ،ألابعة
ألثانية ،دأر ألفكر ألعربي.
رياض زكي قاسم1987) ،م( ألمعجم ألعربي بحوث في ألمادة وألمنهج وألتابيق ،ألابعة
ألولى ،دأر ألمعرفة ،بيروت لبنان.
عون ألشريف قاسم1987) ،م( محاضرأت في ألمعاجم عند ألعرب وغيرهم لالبة
ألماجستير في معهد ألخرطوم ألدولي للغة ألعربية.
يسري عبد ألغني عبد ا1989) ،م( معجم ألمعاجم ألعربية ،بل عدد ألابع ،دأر ألجيل،
بيروت لبنان.

-

-

ثاني عمر موسى2013)،م( ألفكر ألمعجمي لدى ألعلمة ألشيخ عبد ا بن فودي ،جامعة
أحمد بللو ،زأريا ،نيجيريا.
علي أبوصجي عبدألرزأق وغيره2018) ،م( مقدمة في ألقضايا ألمعجمية ،ألكتاب ألول،
مكتبة أبوما جوس ،نيجيريا.
غاتا عبد ا مسعود2002) ،م( من قضايا ألمعجم ألعربي لدى ألعلمة أللوري من خلل
كتابه " ألسلم في نيجيريا وألشيخ عثمان بن فودي ،بحث أللسانيس ،قسم أللغة ألعربية
بجامعة عثمان بن فودي ،طكتو ،نيجيريا.
أحمد خليل1995) ،م( معجم ألمصالحات أللغوية عربي – فرنسي – إنكليزي ،ط\ ،1دأر
ألفكر ،لبنان.
ألحمزأوي ،محمد رشاد )1991م( ألمعجم ألعربي :إشكاصت ومقاربات ،ألمؤسسة ألوطنية
للترجمة وألتحقيق وألدرأسات ،بيت ألحكمة.
بعلبكي ،رمزي منير1990) ،م( معجم ألمصالحات أللغوية إنكليزي – عربي ،ط\ ،1دأر
ألعلم للمليين لبنان.
سامي عياد حنزا ،وآخرون1997)،م( معجم أللسانيات ألحديثة إنكليزي – عربي ،مكتبة
لبنان.
ديسوسير ،فريدينان1985) ،م( دروس في أللسانيات ألعامة ،تر :طالح ألقرمادي وآخرين،
ط\ ،1ألدأر ألعربية للكتاب ،تونس.
أولمان ،أستيفن) ،د.ت (.دور ألكلمة في أللغة تر :د .كمال محمد بشر ،مكتبة ألشباب،
ألقاهرة.
ألقاسمي علي1991) ،م( علم أللغة وطناعة ألمعجم ،ط\ ،2جامعة ألرياض.
ألودغيري ،عبد ألعلي1989) ،م( قضايا ألمعجم ألعربي في كتابات أبن ألايب ألشرقي،
ط\ ،1عكاظ ،ألرباط -ألمغرب.
أبو ألعزم ،عبد ألغني1997) ،م( ألمعجم ألمدرسي أسسه وتوجهاته ،ط\ ،1مؤسسة ألغني،
ألرباط ،ألمغرب.
أبن فارس ،أحمد1964) ،م( ألصاحبي في فقه أللغة ،تح :د .مصافى ألشويمي ،بيروت –
لبنان.
ألسامرأئي ،إبرأهيم وحمد ألجاسر1994) ،م( نظرأت في ألمعجم ألكبير ،ألرياض.
وأفي  ،علي عبد ألوأحد ،فقه أللغة ،دأر نهضة ،مصر ،ألقاهرة.
بالمر) ،ف .ر1987) (.م( علم ألدصلة ،تر :د .طبري ألسيد إبرأهيم ،ط\ ،1دأر قاري بن
ألفجاءة ،ألدوحة – قار.
إبرأهيم أنيس وغيره () ،ألمعجم ألوسيط،

الفصل الثالث :المعجم وتاريخه لدى المم قبل العرب.
التوطئة:
ينوي ألكاتب في هذأ ألصدد ذكر بعض ألمم وأعمالهم ألمعجمية قبل ألعرب ،وأنى مناهجهم في
كتابة ألمعجم ،ويبرز من منالق هذأ ألعمل كيف كانت ألاريقة ألمتبعة في ألتأليف ألمعجمي،
وهل أستفادت منهم ألعربية أم ص.
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الهدف:
ألقصد في هذأ ألفصل يظهر فيما يلي:




إقرأر ما سبق من ألعمال ألمعجمية قبل ألعرب.
ألشارة إلى ألمناهج ألمستخدمة في كتابة ألمعاجم قبل ألعرب.
إظهار مميزأت في أعمالهم ألمعجمية ،وما أعتنوأ بها عند ألتأليف ألمعجمي.

المبحث الول :المعجم وتاريخه لدى المم قبل العرب.
لم تكن عملية ألمعجم أو طناعته مبتدعة عند ألعرب وقد سبقهم غيرهم إلى ذلك ألميدأن بقرون
عدة ،وألفت أمم كثيرة في مجال ألمعجم قبل ألعرب في قديم ألزمان ،أهمهم أهل بابل
وألشوريون "  "Babiloiniansو "  "Assyriansوألصينيون ،وأليونان ،وألهنود.
) (1الشوريون:
فقد أهتم ألشوريون بلغتهم ألكدية مفردأت وقوأعد ،وهم عرفوأ ألمعاجم قبل ألعرب أكثر من ألف
عام ،وأبتكروأ معاجم خاطة بلغتهم ذأت ترتيب يغاير ما عرفه ألعرب إذ خافوأ على لغتهم من
ألضياع ،وحاولوأ أن يضعوأ قوأئم من ألرموز ألسومرية ألمصورة ومرأدفاتها بما يوضح قيمها
ألصوتية ومدلوصتها بالكدية ،وكانوأ يرتبون ألمفدأت حسب موضوعاتها ألتي ترطبت بها .إن معاجم
تجاوزأ ،كما أن ألحضارة ألبابلية وألشورية كانت قد ماتت قبل أن تظهر ألحضارة ألعربية ألسلمية
بقرون طويلة مما يبعد أحتمال تأثير ألعرب بالبابليين وألشوريين.
) (2الصينيون:
أما ألصينيون فلديهم من ألمعاجم طائفة طالحة ،أقدمها يوبيان  yupienطبع عام 530م وآخر
أسمه شوفان  Shoowanطبع عام 150م وهما أساس معاجم ألصين ألمعاطرة.
)ج( اليونان:
أما أليونان فقد ورد عنهم ما يزيد على  35مؤلفا ،قيل إن بعضها معاجم ،ولكنها فقدت جميعا،
وأقدمها معجم يوليوس بولكس ) (yulios polluxوهو كالمخصص صبن سيده مرتب على ألمعاني
وألموضوعات ،ثم معجم هلويس ألسكندري ) (Helladiusفي ألقرن ألرأبع ألميلدي ،وأشبهها
بالمعجم ألعصري معجم فاليرياس فلكس ) (valorous flaccusفي عهد ألمبرأطور أغساس،
وفي أيامه ولد ألسيد ألمسيح عليه ألسلم ،وعنوأنه "في معاني أللفاظ " وص يزأل موجودأ ،وألف
هذأ هزيسيوس ألسكندري ) (Hesychiusفي ألقرن ألرأبع ألميلدي " معجم أللهجات وألمحليات "
وضع أمونيوس ألسكندري ) " (Ammoniousمعجم ما أتفق لفظه وأختلف معناه ،كما وضع
أريون ألابسي ) " (Arion Thebesمعجم أشتقاق طبع بليزج عام 1820م.
وأما قول ألبعض بأن ألعرب تأثروأ بالمعاجم أليونانية عن طريق ألترجمة شأن ألفلسفة وألنحو فإن
ذلك باطل لن عملية ألترجمة لم تبدأ إص بعد وضع أول معجم عربي " ألعين ".
)د( الهنود:
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إن أول كتاب هندي تصلنا أخباره كان في نحو أللغة ألهندية ألقديمة وألذي يسمى بانيني )،(panini
وألف هذأ ألكتاب حوألي  300ق .م .ولذأ يقال دأئما إن قوأعد ألنحو وضعت أوص في أللغة
ألسنسكرتية قبل درأسة ألمستويات ألخرى من أللغة.
وقد ألف ألهنود كثير من ألمعاجم ألتي تشرح ألفاظ نصوطهم ألدينية وأشعارهم ،وأقدم معجم هندي
هو معجم " أصمارأكاكا " ) (The Amerakacaألذي يرجع إلى ألقرن ألخامس ألميلدي ،وهو
يرتب أللفاظ حسب معانيها ،وهذأ ألترتيب كما نعلم يخالف ألترتيب ألرئيسي في ألمعاجم ألعربية .ثم
أخذ ألهنود بعد ذلك يؤلفون معاجم مرتبة حسب ألمعنى ،ولم يستقروأ على ترتيب منظم منقي إص في
ألقرن ألعاشر ألميلدي .أما قبل ذلك فقد كانوأ يركبون بارق مختلفة بعضها بحسب ألموضوعات،
وألبعض بحسب شكل ألكلمة .وفي ألقرن ألعاشر أستقروأ على ألترتيب ألبجدي ،وفي هذأ ألوقت
كانت ألمعاجم ألعربية قد ظهرت ،وإن كان ألخليل بن أحمد ألفرأهيدي قد رتب معجمه حسب
ألبجدية ألهندية مما جعل بعض ألباحثين يقول :إن ألخليل أتبع ألنظام ألبجدي للنحويين ألهنود
وألذي يبدأ مع ألحلق ويسير إلى ألشفاه ) كما أوردته دأئرة ألمعارف ألميريكية مجلد  ،9ص(88
ويعارض ذلك ألرأي بعض ألباحثين منهم يسري حيث تقول ،وأقول :إنه بالرغم من هذه ألقوأل إص
أن ذلك ص يؤكد تأكيدأ قاطعا تأثر ألخليل بن أحمد بالهنود في ترتيب معجمه ألعين ويقول ألدكتور
عبد ألسميع محمد أحمد في كتابه " ألمعاجم ألعربية :درأسة تحليلية" هذأ.
) ولكن أصفترأض لم يقم عليه دليل يؤكد حتى ألن ،بل يمكن ألقول إن ألعرب حين وضعوأ
معاجمهم ألمجنسة أو ألمبوبة كانوأ مبتكرين غير مقلدين ،ومبدعين غير متبعين فقد دعتهم إلى
وضعها دوأفع ملحة لم تترك لهم فرطة ألتلقي وألمشق عن آثار ألسابقين من أمم أخرى ،ولو أرأدوأ
لباأ بهم ألزمن ،ولم تسجل لهم محاوصت وضع ألمعاجم أللغوية منذ عصر ألسلم.
الخاتمة:
أشار ألكاتب في هذأ ألصدد بعض ألمم ألذين سبقوأ ألعرب إلى ميدأن ألمعجم كتابة وتدوينا،
وأسهموأ فيه قدرأ ص يستهان به في ترويج ألعمل ألمعجمي ،وتركوأ لبنائهم ما يروون به غلتهم في
ألبحث عن مفردأت لغتها ومعانيها وكيفية أستعمالها يومئذ ،وبيزن دور ألشوريين وألصينين
وأليونان وألهنود فيه.
الخلصة:
يستخلص في ألصفحات ألسابقة ألنقاط ألتالية:





ألزف ألشوريون ألمعجم بالسنين قبل ألعرب.
كتب ألصنين معاجمهم نحو ما يصون لهم ألفاظها ومعانيها.
أحتفظ أليونان بمفردأتها ومدلوصتها بكتابة عدة ألمعاجم.
وقد ألف ألهنود كثير من ألمعاجم ألتي تشرح ألفاظ نصوطهم ألدينية وأشعارهم.

الواجب المنزلي:
صل ألقول في طناعة ألمعجم لدى ألمم قبل ألعرب.
 ف ز
25

التمرين:
 ما ذأ أهتم به ألهنود كثيرأ في كتابة معاجمهم.
 تحدث عن أثنين من ألمم ألتية ودورهما في تأليف ألمعجم.
ألشوريون.
أليونان.
ألصينيون.

-
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أهم المصادر والمراجع:

ألقرآن ألكريم.
أبن منظور ،محمد بن مكرم1963) ،م( لسان ألعرب.
إميل يعقوب1998) ،م( ألمعاجم ألعربية بدأيتها وتاورها .ألابعة ألولى ،دأر ألعلم
للمليين ،بيروت لبنان.
عبد ألسميع محمد أحمد1974) ،م( ألمعاجم ألعربية درأسة تحليلية ،ألكتاب ألول ،ألابعة
ألثانية ،دأر ألفكر ألعربي.
رياض زكي قاسم1987) ،م( ألمعجم ألعربي بحوث في ألمادة وألمنهج وألتابيق ،ألابعة
ألولى ،دأر ألمعرفة ،بيروت لبنان.
عون ألشريف قاسم1987) ،م( محاضرأت في ألمعاجم عند ألعرب وغيرهم لالبة
ألماجستير في معهد ألخرطوم ألدولي للغة ألعربية.
يسري عبد ألغني عبد ا1989) ،م( معجم ألمعاجم ألعربية ،بل عدد ألابع ،دأر ألجيل،
بيروت لبنان.
ثاني عمر موسى2013)،م( ألفكر ألمعجمي لدى ألعلمة ألشيخ عبد ا بن فودي ،جامعة
أحمد بللو ،زأريا ،نيجيريا.
علي أبوصجي عبدألرزأق وغيره2018) ،م( مقدمة في ألقضايا ألمعجمية ،ألكتاب ألول،
مكتبة أبوما جوس ،نيجيريا.
غاتا عبد ا مسعود2002) ،م( من قضايا ألمعجم ألعربي لدى ألعلمة أللوري من خلل
كتابه " ألسلم في نيجيريا وألشيخ عثمان بن فودي ،بحث أللسانيس ،قسم أللغة ألعربية
بجامعة عثمان بن فودي ،طكتو ،نيجيريا.
أحمد خليل1995) ،م( معجم ألمصالحات أللغوية عربي – فرنسي – إنكليزي ،ط\ ،1دأر
ألفكر ،لبنان.
ألحمزأوي ،محمد رشاد )1991م( ألمعجم ألعربي :إشكاصت ومقاربات ،ألمؤسسة ألوطنية
للترجمة وألتحقيق وألدرأسات ،بيت ألحكمة.

-

بعلبكي ،رمزي منير1990) ،م( معجم ألمصالحات أللغوية إنكليزي – عربي ،ط\ ،1دأر
ألعلم للمليين لبنان.
سامي عياد حنزا ،وآخرون1997)،م( معجم أللسانيات ألحديثة إنكليزي – عربي ،مكتبة
لبنان.
ديسوسير ،فريدينان1985) ،م( دروس في أللسانيات ألعامة ،تر :طالح ألقرمادي وآخرين،
ط\ ،1ألدأر ألعربية للكتاب ،تونس.
أولمان ،أستيفن) ،د.ت (.دور ألكلمة في أللغة تر :د .كمال محمد بشر ،مكتبة ألشباب،
ألقاهرة.
ألقاسمي علي1991) ،م( علم أللغة وطناعة ألمعجم ،ط\ ،2جامعة ألرياض.
ألودغيري ،عبد ألعلي1989) ،م( قضايا ألمعجم ألعربي في كتابات أبن ألايب ألشرقي،
ط\ ،1عكاظ ،ألرباط -ألمغرب.
أبو ألعزم ،عبد ألغني1997) ،م( ألمعجم ألمدرسي أسسه وتوجهاته ،ط\ ،1مؤسسة ألغني،
ألرباط ،ألمغرب.
أبن فارس ،أحمد1964) ،م( ألصاحبي في فقه أللغة ،تح :د .مصافى ألشويمي ،بيروت –
لبنان.
ألسامرأئي ،إبرأهيم وحمد ألجاسر1994) ،م( نظرأت في ألمعجم ألكبير ،ألرياض.
وأفي  ،علي عبد ألوأحد ،فقه أللغة ،دأر نهضة ،مصر ،ألقاهرة.
بالمر) ،ف .ر1987) (.م( علم ألدصلة ،تر :د .طبري ألسيد إبرأهيم ،ط\ ،1دأر قاري بن
ألفجاءة ،ألدوحة – قار.

إبرأهيم أنيس وغيره () ،ألمعجم ألوسيط
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الفصل الرابع :المعجم العربي عند العرب.
التوطئة:
يحرص ألكاتب في هذأ ألدرس تاريخ نشأة ألمعجم عند ألعرب ،مع ألشارة إلى أطل أستخدأم كلمة
ألمعجم وألذين أقتضبوأ بكرتها إلى أن أورثها منهم ألمعجميون ألعرب ،ويذكر بعض ألمعاجم ألقديمة
وألحديثة مقترنة بتوأريخ مؤلفيها بذكر سنة ألوصدة وألوفاة ،وما أضافوها إلى ألعمل ألمعجمي.
الهدف:
يرمي ألكاتب في هذأ ألعمل إلى بيان ألمور ألتالية:




تاريخ نشأة ألمعجم عند ألعرب.
ذكر بعض ألمناهج ألمتبعة في كتابة ألمعجم.
ألشارة إلى بعض أشهر ألمعاجم ألقديمة وألحديثة.

المبحث الول :نشأة المعجم وتاوره عند العرب.
إذأ تتبعنا تاريخ بدأية ألمعجم أو طناعة ألمعاجم لدى ألعرب نجد أن أستعمال ألكلمة ألمعجم بدأ من
لدن علماء ألحديث وألقرأء وألشرح وهم ألذين أقتضبوأ بكرتها لهذأ ألمعنى ألمشار إليه في هذأ
ألصدد يقول عن هذأ ألدكتور رياض زكي " :لعل ألجماعة أللغوية أشتقت هذأ ألمصالح من
مصنفات رجال ألحديث وألقرأء وألشرح وجامعي أثر ألصحابة تلك ألحركة ألتي بدأت بوكيرها في
ألقرن ألثالث ألهجري .....وقد وضع أبو يعلى أحمد بن علي بن ألمثنى كتابا سماه " :معجم
ألصحابة" وقد أرتدفه أبو ألقاسم عبد ا بن محمد ألبغوي وسمى كتابيه أللذين ألفهما في أسماء
ألصحابة " :أسماء ألكبير" و "ألمعجم ألصغير".
وأما أستعمال كلمة ألمعجم بالمعنى أصطالحي فقد ظهر ذلك فيما قام به علماء أللغة في حقبة من
ألزمن لما عنوأ بوضع كتاب يرأعون فيه معاني أللفاظ وكيفية ترأكيبها ورتبوه حسب ما يبدوأ لكل
وأحد منهم ،وإمام هذه ألمدرسة أو هذأ ألجانب هو ألخليل بن أحمد ألفرأهيدي حينما وضع كتابه" :
ألعين" وإن لم يسميه بالمعجم ثم عقبه عدد من ألعلماء وضعوأ كتاباتهم على منهجه في كتابه
وأطلقوأ عليها أسم ألمعاجم منها :معجم أللفاظ ألقرآنية ،معجم ألفعال ألمتعدية بحرف لموسى بن
محمد ألملياني ألحمدي ،معجم ألمابوعة ألعربية وألمعربة جمعه ورتبه يوسف أليان سركيس،
معجم ألبلدأن لشهاب ألدين أبي عبد ا ألبغدأدي ،ومعجم ألمؤلفين لعمر رضا كحالة وأمثالهٍ.
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يقول ألدكتور ألبدرأوي مثبتا ما ذهب إليه رياض زكي :وهكذأ يبدو أن ألمصالح منبثق عن أللغة
ومتصل بمعاجمها ولكن بالبحث تبين أن هذأ ألمصالح وطل إلينا من رجال ألحديث وأنهم كانوأ هم
ألسبق في أستعمال هذه ألكلمة بالمعنى ألشائع أليوم ،فالمام ألبخاري قد كتب في طحيحه " باب
تسمية من سمى من أهل بدر على حروف ألمعجم ،وأن أبا يعلى أحمد بن علي بن ألمثنى وضع
معجما سماه " معجم ألصحابة" وأن أبا ألقاسم عبد ا بن محمد بن عبد ألعزيز ألبغوي وضع كتابين
في أسماء ألصحابة سماهما :ألمعجم ألكبير وألمعجم ألصغير.
ولم تقف دصلة ألمصالح عند هذأ ألحد أو حد معاجم أللغة وإنما تعدته لتالق على كثير من ألكتب في
ألقرن ألرأبع ألهجري ومنها ألمعجم ألكبير وألصغير وألوسط في قرأءأت ألقرآن وأسمائه لبي بكر
محمد بن ألحسن ألنقاش ألموطل ومعجم ألشيوخ لبي ألحسين عبد ألباقي أبن قائع بن مرزوق
ألبغدأدي ،ومعجم ألشيوخ لبي بكر أحمد بن إبرأهيم ألسماعيلي ،وأطلق ياقوت على معجم ألبلدأن
ومعجم ٍألدباء وأطلقها عمر رضا كحالة على معجم قبائل ألعرب ،وأطلق أللغويون كلمة ألمعجم
بمعناها ألمتعرف عليه أليوم".
ومما يشير إليه ألبدرأوي في هذه ألقاعة أن كلمة ألمعجم لها روأج باهر في ألقرن ألرأبع إذ كاد
جميع ألعلماء يغرقون في أستخدأم ذلك أللفظ )ألمعجم( ويالقونه على مؤلفاتهم باسم ألكتاب
ويضيفونه إلى ما شاءوأ من ألسماء لكنه يظل في مقدمة أعمالهم كالمؤرخين وألقرأء وألمحدثين
وأللغويين وغيرهم.
وللمة ألعربية معاجم كثيرة تخلزف أشكالها وطرق تبويبها وترتيبها.
وقد تعددت طرق وضعها حتى كادت تستنفد كل أصحتماصت ألممكنة ،وقد صحظ ألعرب جانبي
ألكلمة مبنى ومعنى ،فرتبوأ معاجمهم – إجماص – إما على أللفظ ،وإما على ألمعنى .وبذلك وجدت
معاجم أللفاظ ومعاجم ألمعاني ،وكثر أصختلف حول معاجم أللفاظ من حيث ألترتيب وألتبويب في
حين أتبعت معاجم ألمعاني طريقة وأحدة ،وكان ترتيب معاجم ألفاظ على أحد طريقين:
 -1ألترتيب ألصوتي ألذي يرأعي مخارج ألحروف وتدرجها.
 -2ألترتيب أللفبائي ألذي يرأعي ألتشابه ألكتابي للحرف ،ولم يستخدم ألعرب ألترتيب
ألبجدي في معاجمهم.
وتقول روأيات بأن هناك جهودأ كبيرة تركزت منذ بدء ألدعوة على تفسير ألقرآن ألكريم وشرح
ألحاديث ألنبوية كما يستدل من ألروأيات ألكثيرة ألتي سأل فيها بعض ألصحابة ألنبي )طلى ا
عليه وسلم( عن بعض ألكلمات وألعبارأت في ألقرآن ألكريم وألحديث ألشريف ،كما روي عن
عمر رضي ا عنه وأبن عباس رضي ا عنهما وغيرهما  ،ومثلما دعت ألحاجة لحفظ ألقرآن
لكتابة ألصحف ،دعاهم تفسير ألقرآن وألحاجة ماسة ،وكان أول ما ينسب إليه كتاب )غريب
ألقرآن صبن عباس( ،ولكنه ضاع ،ويبدوأ أن ألروأة سجلوأ ما روأه ،وتذكر ألروأيات في هذأ
ألمجال عدة مصنفات في غريب ألقرآن لبي سعيد ألبكر )ت 141هـ( وأبو قيد مؤرخ ألسدوسي
)ت 202هـ ( وألنصر بن شميل )203ه( وأبو عبيدة )ت 210ه( وألطمعي )ت 213ه(
وألخفش ألوسط )ت 215ه( وأبو عبيد ألقاسم بن سلم )ت 234ه( ومحمد بن سلم ألجمحي
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)ت 231ه( وقد فقدت كل هذه ألكتب ما عدأ غريب ألقرآن صبن قتيبة ،ومنهجه خليط من منهج
كتب أللغة وألتفسير.
تتالي ألتأليف في غريب ألقرآن حيث ألفت في ألقرن ألرأبع ألهجري عدة كتب في ألموضوع،
ولكن للسف ألشديد لم يبق من هذه ألكتب ألمؤلفة في ألقرن ألرأبع إص كتاب ألرأغب ألطفهاني
)ت 502ه – 1108م( " مفردأت ألفاظ ألقرآن " وهو أشبه ما يكون بمعجم كامل لللفاظ
ألقرآنية ،ثم ألفت بعده كتب كثيرة ،وكانت تسير على أحد طريقين :إما تتبع ألكلمات بحسب
ألسور مرتبة حسب ورودها في أليات ألمختلفة ،وإما ترتيبها ألفبائيا متفاوتة في ألتعقيد
وألتبسيط.
وأما ألتأليف في غريب ألحديث فقد بدأ متأخرأ عن غريب ألقرآن ،وأول من ألف فيه أبو عدنان
عبد ألرحمان بن عبد ألعلي روأية أبي ألبدرأء ألرياحي ،وهو معاطر ليونس بن حبيب ألبصري
أستاذ أبي عبيدة معاطر سيبويه ،ذكر في كتابه ألسانيد وطنفه على أبوأب ألسنن وألفقه إص أنه
ليس في أللفاظ أللغوية ألتي تدور حول موضوع وأحد ،أتجهوأ إلى هذه ألناحية أول ما أتجهوأ
لسهولة تأتيها ،وإمكان حصرها ،فجمعوأ أللفاظ ألتي تصل بالنبات وألشجار وألكل وبالنسان،
وبالحيوأن كالخيل وألفرس ،وبالحشرأت ،وبالماكن كالدأرأت ،كما كتبوأ في ألمعرب وألدخيل
وألعجمي وغير ذلك ،ويبرز هذأ أللون من كتب أللغة خاوة تالية لخاوة ألمصنفات ألخاطة
بغريب ألقرآن وألحديث ،وحفظ لنا ألزمن فيما حفظ ثروة قيمة بعضها أتخذ شكل للرسائل
ألصغيرة ،ككتاب ألمار لبي زيد سعيد بن أوس )ت 215ه( وكتب ألنخل وألكرم وألخيل
وألدأرأت ألطمعي)216 – 123ه( ,وبعضها جمع ما ساره ألسابقون في موضوعه وأضاف
إليه ،ونسق كل ذلك تنسيقا منظما كما طنع أبو عبيد )ت 224ه( في كتابه) :ألغريب ألمصنف(،
وألهمذأني )ت 327ه( في " ألفاظ ألكتابية " وألثعالبي )ت 429ه( في " فقه أللغة وسر ألعربية "
وأبن سيده )ت 458ه( في كتابه ألجامع " ألمخصص".
غير أن هذأ أللون من كتب أللغة ص يغني عن لون آخر كان صبد من ألتوطل إليه بشرح أللفظة
ويجلوأ غامضها ،ويعالج مشتقاتها حين ترد في نص أدنى يتوقف فهمه على فهم مدلولها ،وص
تستايع ألكتب ألمشار إليها قبل ألرشاد إليه ،إذ أنها تسير في طريق مقابل ،تفترض معرفة
ألموضوع وألمعنى ثم ترشد إلى أللفظ .وقاد ألخليل بن أحمد ) 170 – 100أو 175ه( أللغويين
في هذأ ألميدأن ألجديد بما أبتكره حين وضع أول معجم عربي سمي :كتاب "ألعين" ،ثم تتابع
ألغيث :فترى " ألجمهرة" صبن دريد ) 321 -223ه( و ألتهذيب للزهري )370 -282ه(
وألصحاح للجوهري )398 -322ه( وأساس ألبلغة للزمخشري )538 -467ه( ولسان ألعرب
صبن منظور )711 -630ه( وألقاموس ألمحيط للفيروزأبادي )816 – 729ه( ومختار ألصحاح
للرأزي)فرغ من تلخيصه سنة 660ه( وألمصباح ألمنير للفيومي )ت 772ه(.
ومن ألمعاجم ألحديث ألمنجد للب لويس معلوف أليسوعي )1946 -1867م( وألمعجم ألكبير
ألذي أطدر ألمجمع أللغوي بالقاهرة :ألقسم ألول من ألجزء ألول منه سنة 1966م ثم أعاد
إطدأره بعد تعديل هام به سنة  ،1970وألمعجم ألوسيط ألذي أطدره ألمجمع )-1960
1961م(.
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ومما سبق عرضه نستنتج أن ألمعاجم ألعربية مبدئيا تنقسم إلى نوعين من حيث ألمادة ألمعالجة،
وهما معاجم أللفاظ )ألمجانسة( ومعاجم ألمعاني ،ألمقصود بمعاجم أللفاظ تلك ألمعاجم ألتي
تعالج أللفظة :تضباها ،وتبين أطلها ،ومشتقاتها ،وتشرح مدلولها ،وأستعمالها ألحقيقي أو
ألمجازي وتتخذ لها نهجا خاطا في ترتيب أللفاظ معتمدأ على ألترتيب ألهجائي أيا كان لون
ذلك ألترتيب ومدأره ،سوأء أ بني حسب نظام مخارج ألحروف ،كما طنع ألخليل ومن لف لفه،
أم سار حسب ألبجدية في ترتيبها ألمألوف ،كما نجد في معاجم من سار على طريقة ألخليل,
ففي معاجم أللفاظ أللفظ هو ألمعروف وألمجهول هو ألمعنى.
وألنوع ألثاني :معاجم ألمعاني ،أو "معاجم ألموضوعات" أو ألمعاجم ألمبوبة هي تلك ألمعاجم
ألتي تجمع أللفاظ ألتي تدور في فلك وأحد وحول موضوع وأحد ،وتجعل في رسائل أو كتب أو
أبوأب من كتب ،كما طنع أبو زيد بن أوس ألنصاري )ت 215ه( في كتاب ألمار،
وألطمعي )ت 216ه( في كتب ألدأرأت ،وألنبات وألشجر ،وألنخل وألكرم ،وأبن سيده )ت
458ه( في ألمخصص .وألمعنى ألمعروف وألمجهول هو أللفظ.

المبحث الثاني:
من أشهر المعاجم العربية:
أوص .ألمعاجم ألعربية ألقديمة منها:
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كتاب ألعين ،للخليل بن أحمد ألفرأهيدي.
جمهرة أللغة ،لبي بكر بن دريد.
تهذيب أللغة ،لبي منصور ألزهري.
مقاييس أللغة ،لحمد بن فارس.

-

مجمل أللغة ،لحماد ألجوهري.
لسان ألعرب ،صبن منظور ألفريقي.
تاج ألعروس ،لمرتضى ألزبيدي.
ألمحكم ،صبن سيده ألندلسي.
ألمحيط للصاحب بن عباد.
أساس ألبلغة ،للزمخشري.
مختار ألصحاح ،لفخر ألدين ألرأزي.
ثانيا :ألمعاجم ألحديثة.
معجم محيط ألمحيط لبارس ألبستاني.
ألمنجد )في أللغة وألعلم( لويس معلوف.
ألمعجم ألوسيط ،لمجمع أللغة ألعربية بالقاهرة.
ألمعجم ألكبير ،لمجمع أللغة ألعربية بالقاهرة.
ألمعجم ألوجيز لمجمع أللغة ألعربية بالقاهرة.
ألمعجم ألعربي ألساسي ،إشرأف ألمنظمة ألعربية للتربية وألثقافة وألعلوم.
ألرأئد لمسعود جبرأن.
ألمعجم ألعربي ألحديث ،د .خليد ألجر وغيرها.

الخاتمة.
تارق ألكاتب في هذه ألصفحات إلى كيفية أستخدأم كلمة ألمعجم وألذين أهتدوأ إليها ،كذلك
أشار إلى نشأته وألكتابة فيه عند ألعرب ،وكيف أسهم ألعرب في تاوره عندهم لما أتوه من
ألعناية جعلتهم في ألصف ألول بين ألمم في ألكتابة وألتأليف في ألمعجم ،ولها فيه عدة
أوجه ألتأويل ،وأنوأع متنوعة فيه وأساليب مختلفة في ألبيان وترتيب ألفذ لعمالها
ألمعجمية.
الخلصة.
يستخلص مما سبق ما أولها ألعرب من ألعناية في طناعة ألمعجم:
 علماء ألحديث أسبقوأ ألمعجميين في أستعمال ألكلمة )ألمعجم(.
 تاور على أيدي ألعرب عدة أوجه في طناعة ألمعجم.
 حاول ألعرب في وضع ألارق ألمختلفة في تأويل ألكلمة وبيان معانيها.
 شارك ألقدأمى في تأليف ألمعجم ،ولم يتخلف عنهم ألمحدثون في كتابته.
الواجب المنزلي.
 تحدزث عن نشأة ألمعجم وتاوره عند ألعرب.
التمرين.
 أذكر خمسة من ألمعجم ألعربي عند ألقدأمى ومنهج كل منها.
 تحدث عن أعمال ألمحدثين في طناعة ألمعجم مع ألتمثيل.
32

المصادر والمراجع:
-

-
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ألقرآن ألكريم.
أبن منظور ،محمد بن مكرم1963) ،م( لسان ألعرب.
إميل يعقوب1998) ،م( ألمعاجم ألعربية بدأيتها وتاورها .ألابعة ألولى ،دأر ألعلم
للمليين ،بيروت لبنان.
عبد ألسميع محمد أحمد1974) ،م( ألمعاجم ألعربية درأسة تحليلية ،ألكتاب ألول ،ألابعة
ألثانية ،دأر ألفكر ألعربي.
رياض زكي قاسم1987) ،م( ألمعجم ألعربي بحوث في ألمادة وألمنهج وألتابيق ،ألابعة
ألولى ،دأر ألمعرفة ،بيروت لبنان.
عون ألشريف قاسم1987) ،م( محاضرأت في ألمعاجم عند ألعرب وغيرهم لالبة
ألماجستير في معهد ألخرطوم ألدولي للغة ألعربية.
يسري عبد ألغني عبد ا1989) ،م( معجم ألمعاجم ألعربية ،بل عدد ألابع ،دأر ألجيل،
بيروت لبنان.
ثاني عمر موسى2013)،م( ألفكر ألمعجمي لدى ألعلمة ألشيخ عبد ا بن فودي ،جامعة
أحمد بللو ،زأريا ،نيجيريا.
علي أبوصجي عبدألرزأق وغيره2018) ،م( مقدمة في ألقضايا ألمعجمية ،ألكتاب ألول،
مكتبة أبوما جوس ،نيجيريا.
غاتا عبد ا مسعود2002) ،م( من قضايا ألمعجم ألعربي لدى ألعلمة أللوري من خلل
كتابه " ألسلم في نيجيريا وألشيخ عثمان بن فودي ،بحث أللسانيس ،قسم أللغة ألعربية
بجامعة عثمان بن فودي ،طكتو ،نيجيريا.
أحمد خليل1995) ،م( معجم ألمصالحات أللغوية عربي – فرنسي – إنكليزي ،ط\ ،1دأر
ألفكر ،لبنان.
ألحمزأوي ،محمد رشاد )1991م( ألمعجم ألعربي :إشكاصت ومقاربات ،ألمؤسسة ألوطنية
للترجمة وألتحقيق وألدرأسات ،بيت ألحكمة.
بعلبكي ،رمزي منير1990) ،م( معجم ألمصالحات أللغوية إنكليزي – عربي ،ط\ ،1دأر
ألعلم للمليين لبنان.
سامي عياد حنزا،وآخرون1997)،م( معجم أللسانيات ألحديثة إنكليزي – عربي ،مكتبة لبنان.
ديسوسير ،فريدينان1985) ،م( دروس في أللسانيات ألعامة ،تر :طالح ألقرمادي وآخرين،
ط\ ،1ألدأر ألعربية للكتاب ،تونس.
أولمان ،أستيفن) ،د.ت (.دور ألكلمة في أللغة تر :د .كمال محمد بشر ،مكتبة ألشباب،
ألقاهرة.
ألقاسمي علي1991) ،م( علم أللغة وطناعة ألمعجم ،ط\ ،2جامعة ألرياض.
ألودغيري ،عبد ألعلي1989) ،م( قضايا ألمعجم ألعربي في كتابات أبن ألايب ألشرقي،
ط\ ،1عكاظ ،ألرباط -ألمغرب.
أبو ألعزم ،عبد ألغني1997) ،م( ألمعجم ألمدرسي أسسه وتوجهاته ،ط\ ،1مؤسسة ألغني،
ألرباط ،ألمغرب.

-

أبن فارس ،أحمد1964) ،م( ألصاحبي في فقه أللغة ،تح :د .مصافى ألشويمي ،بيروت –
لبنان.
ألسامرأئي ،إبرأهيم وحمد ألجاسر1994) ،م( نظرأت في ألمعجم ألكبير ،ألرياض.
وأفي  ،علي عبد ألوأحد ،فقه أللغة ،دأر نهضة ،مصر ،ألقاهرة.
بالمر) ،ف .ر1987) (.م( علم ألدصلة ،تر :د .طبري ألسيد إبرأهيم ،ط\ ،1دأر قاري بن
ألفجاءة ،ألدوحة – قار.
إبرأهيم أنيس وغيره () ،ألمعجم ألوسيط،

الفصل الخامس :ترتيب المواد المعجمية في العالم العربي.
التوطئة:
يحصل ألاالب من هذأ ألفصل على كيفية ترتيب ألمعاجم عند ألعرب ،كما يفهم مناهجهم ألتأليفية في
وضع ألمعجم ،وقد بنى بعضهم عملهم ألمعجمي على مخارج ألحروف ،في حين يعارضه ألبعض
لمشقته ولجوأ إلى مسلك ألباب وألفصل أو )ألتقفية( ،وسلك بعضهم ألترتيب أللفبائي تسهيل
وتيسيرأ للباحث وطالب ألعلم.
الهدف:
يحرص ألكاتب في هذأ ألفصل إلى ألمور ألتالية:





توجيه ألاالب إلى أهم مناهج في وضع ألمعجم عند ألعرب.
بيان طريقة بعض ألمعاجم ألعربية في بيان ألكلمة وأوجه تأويلها.
ألتغيزر ألشكلي للمعاجم ألعربية لتسهيل ألدرب للباحث وطلب ألعلم.
أصنتقال ألجذري من منهج إلى أخر لتعم ألفادة.

المبحث الول :مناهج ترتيب المادة في المعاجم العربية:
سلك ألمعجميون عدة أساليب في ترتيب ألموأد في كتب ألمعاجم ،وأتبعوأ طرقا مختلفة في بيان
ألمناهج ألمستخدمة ألخارجية وألدأخلية في أعمالهم ألمعجمية ،وهي من أهم ألعمال ألتي تميزز
معجما عن غيره ،وهي ألهادية إلى نسبة بعض ألمعاجم إلى مدرسة دون غيرها ،وتساعد كل
ألمساعدة عند إحصاء ألكتب ألمعجمية ،وإسناد بعضها إلى بعض ألفئة ألتي تناسبها ،ومن ألساليب
ألمتبعة وألقوأعد ألمستعملة في تحديدها كالتية:
هذأ ،وتكمن أهمية هذه ألقضية في كونها تحتل في ألدرس ألمعجمي ألعربي عموما موقع ألصدأرة،
فقد شهدت ألدرأسات ألمعجمية ألعربية مختلفة ألنظريات وألمناهج ألتي أطالح عليها في ألعصر
ألرأهن بالمدأرس ألمعجمية ،إص أن كل هذه ألمور يرجع سببها إلى ما ينظر إليه ألمعجميون
تنوع ألمدأرس ألمعجمية وتعدزد
ألقدأمى من ألهمية وألفاعلية لهذه ألقضية ،إذ تعتبر من أكبر أسرأر ز
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مناهجها ،كما أشار إلى ذلك ألدكتور ألودغيري قائل " :فعلى أساسها أختلفت ألمدأرس وتعدزدت
أصتجاهات".
كما تكمن أهمية ألترتيب في ألصناعة ألمعجمية أيضا – على ما أدت إليه من أختلف ألمدأرس
ألمعجمية – في كونها شرطا أساسيا وعمل جوهريا وعنصرأ مهما في إعدأد ألمعجم ،فالمعجم ص
يسمى معجما – بحق – إصز إذأ كان مرتبا ترتيبا محكما ومنسقا ،وقريب من هذأ ألمعنى قول ألدكتور
أحمد ألمختار عمر قائل " :ألترتيب يعد شرطا أساسيا لوجود ألمعجم ،وبدونه يفقد ألعمل قيمته
ألمرجعية ،وص يوجد معجم عربي أو أجنبي ،قديم أو حديث يهمل هذأ ألنوع من ألترتيب"
كما يعدز من أساسيات ألتعريف لمفهوم ألمعجم ذكر ترتيب ألمعجم أو كيفية إحصاء مناهجه
في ألكتابة وتأليف ألمعجم.
وألجدير بالذكر أن ما ترمي إليه هذه ألمدأرس ألمعجمية هو ألتيسير على ألقارئ وألباحث
وإسعافهما للعثور على ضالتهما في أقرب وقت ممكن ،ولشدة إحساس هؤصء ألمعجميين
بسدز حاجة ألقارئ ظل يستهويهم ألتيان بترتيب أفضل وطريقة أسهل ،فكلزما أستخدمت
ألمدرسة ألمعجمية ألمعينة منهجا عويصا ونظاما طعبا يعسر من خللها ألعثور على
ألمدأخل في وقت وجيز ،أنصرف  -من أجل ذلك – ألباحثون إلى مدرسة أخرى أستخدمت
نظاما محكما ومنهجا منسقا ومعالما وأضحة.
سر في سرعة أنتشار
ومما يؤكد ذلك قول ألدكتور علي توفيق قائل " :فحسن تنسيق ألموأد ز
ز
يحث ألناس على ألقبال
ألمعجم ،إذ ألترتيب أمر حيوي تتفاوت فيه ألمعجمات ،وهو ألذي
على معجم دون آخر لسهولة ألرجوع إليه ،فهو سبب موت معجمات وحياة أخرى ،وشيوع
بعضها ألخر  "....ولشدة تعقيد نظام بعض ألمدأرس ألمعجمية وسوء ترتيبها وطعوبة
ألعثور على ألمدأخل ألمالوبة فيها هجر ألكثير من ألباحثين وألدأرسين كثيرأ من ألمعاجم
ألعربية على رغم ما تحمل في طياتها من ألثروة أللغوية ألقيمة.
وعليه ،فإن قضية ألترتيب تمثل ألخاوة ألثانية في عملية ألتأليف ألمعجمي ،فبعد أن يجمع
ألمعجمي قدرأ ص بأس به من أللفاظ أللغوية يسعى جاهدأ إلى تحويل هذه أللفاظ لتصبح مدأخل
معجمية مرتبة ترتيبا معيزنا بتصفيف محكم وتنظيم مارد.
وجدير بالشارة في هذأ ألصدد أن ألترتيب ألمعجمي يتنوع إلى نوعين أساسيين هما :ألترتيب
ألخارجي للمدأخل ،ويسمى بالتركيب ألكبر  ،the Macrostructureوألترتيب ألدأخلي للمدأخل
ويسمى بالتركيب ألطغر .the microstructure
 -1ألترتيب ألخارجي :يقصد به ألتنسيق ألمنظم فيما بين ألموأد ألمعجمية وترتيبها
ترتيبا محكما ماردأ ،ويتم باتباع إحدى أسس ألمدأرس ألمعجمية ،إما أن ترتب
ألمدأخل ترتيبا ألفبائيا  -بحسب ألوأئل أو ألوأخر -وإما أن ترتب ترتيبا طوتيا أم
طرفيا )ألبنية( أو غير ذلك  ....وكذلك ترتيب ألبوأب وألفصول.
 -2ألترتيب ألدأخلي :يقصد به جمع كل أفرأد عائلة ألكلمة ألوأحدة في مكان وأحد ،فكل
كلمة أنبثقت من مادة ) ك ت ب( مثل من كتاب ،كاتب ،مكتوب ،يكتب ،مكتبة،
مكاتبة  ....توضع تحت مادتها ألطلية ) ك ت ب( ،مما يعني تنظيم ألمشتقات أو
أللفاظ ألمتفرعة من ألطول ومعانيها إلى مادتها ألطلية تنظيما منسقا وماردزأ.
35

هذأ ،ومما تجدر ألشارة إليه في هذأ ألصدد أن ألمادة ألطلية أطالح ألنقاد ألمعجميون على
تسميتها بالمدخل ألكبير ،وما أشتق منها يسمى بالمدخل ألصغير ،ويسمى بعضهم ألطلية بالمدأخل
ألكبرى أو ألرئيسية ،وما أشتق منها يسمى بالمدأخل ألصغرى أو ألفرعية.
ومهما يكون من أمر ،فإن ألترتيب ألدأخلي للمدأخل يشمل كيفية ترتيب مجموع ألمشتقات ألتي
تندرج تحت كل مادة أساسية ،أو مدخل كبير ،ترتيبا مناقيا محكما ماردأ ،كما يشمل كذلك ترتيب
ألمعلومات ألتي يقدزمها مؤلف ألمعجم حول كل مدخل كبير أو مدخل طغير ،فمن طوره " :ترتيب
ألمجازي ألحقيقي وألعام وألخاص "...بالتنظيم وألتنسيق على نمط متحد وبشكل مارد في ألمعجم
كله ،تيسيرأ على ألباحث لسرعة ألكشف عن ضالته ألمنشودة.
إن ألترتيب ألدأخلي – هذأ – يقوم بدور كبير في عقد ألترأبط ألعضوي لتيسير ألكشف عن ألقرأبة
أللغوية بين ألمفردأت على ألمرأجعين .يقول ألودغيري متحدثا عن فائدة هذأ ألتجميع قائل... " :
وفائدة هذأ ألتجميع ألعائلي أنه يوضح ألرأباة ألتي تؤلف بين ألكلمات ألمشتقة من أطل وأحد أو قل
ألمولدة من بان أم وأحدة ،وهذأ ما يساعد على سرعة ألفهم وحسن أصستعمال وألتوظيف للكلمات
ألجديدة".
وألمرأد بالترتيب عند أصطلق هو ألترتيب ألخارجي ،أما ألترتيب ألدأخلي فلم يظهر بصفة منتظمة
إص في ألمعاجم ألحديثة ألتي ص تخلوأ هي ألخرى من مآخذ ألدأرسين ف يهذأ ألجانب إلى ألوقت
ألرأهن.
وللترتيب ألخارجي لمعاجم ألفاظ أللغة ألعربية ثلثة أنظمة أساسية عبر ألتاريخ.
أوص :نظام ترتيب ألفاظ ألمعجم على حسب ألمخارج ألصوتية.
ثانيا :نظام ترتيب ألفاظ ألمعجم على أوأخر ألحروف.
أخيرأ :نظام ترتيب ألفاظ ألمعجم على أوأئل ألحروف.
أوص :نظام ترتيب ألفاظ المعجم على حسب المخارج الصوتية:
يعتبر هذأ ألنظام أقدم نظام عرفته معاجم أللفاظ ألعربية ،وأول معجم ظهر به هو معجم )ألعين(
للخليل بن أحمد ألفرأهيدي ألمتوفى سنة )170ه( ،وهو أول معجم شامل في أللغة ألعربية ،وهو رأس
طريقة ألترتيب ألصوتي ألتي تبعته فيها معاجم أخرى ،وقد سعى ألخليل في هذأ ألمعجم إلى حصر
مفردأت أللغة ألعربية من خلل حصر أطولها ألمستعملة ،فقد رأى أن أللغة ألعربية تتألف من تسعة
وعشرين طوتا أساسيا ص يخرج عنها بناء أي كلمة عربية ،وإذأ كان ذلك كذلك أفل يمكن حصر
أللغة ألعربية بترتيب هذه ألحروف في نظام ثابت ثم أستقصاء ألكلمات ألعربية ألتي يكون ألحرف
أولها أو ثانيها أو ثالثها .....
يضاف إلى ذلك أن ألكلمات ألعربية ألمجردة محصورة من حيث بنيتها في أربع طور هي:
) ألثنائي ،ألثلثي ،ألرباعي ،ألخماسي( أي إنها ص تقل عن حرفين وص تزيد على خمسة إص بحرف
زأئدة ص دخل لها في ألمعنى ألطلي وقد أستااع ألخليل بذلك إلى حد كبير أن يحصر ألكلمات
ألعربية ألطلية ألمستعملة وألمهملة بتتبع دورأن كل حرف في كل أطل من هذه ألطول.
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أسس ترتيب معجم العين:
لقد وضع ألخليل مجموعة من ألسس ألتزم بها في كتابه وبقيت آثارها جلية فيما جاء بعده من
ألمعاجم وأهم هذه ألسس:
-1

ر دد الكلمة إلى أصولها:

ويعني ذلك حذف ما زأد فيها من ألحروف ،وردز ألحروف ألمبدلة إلى أطولها .وألمقبولة إلى
أماكنها ،وإعادة ألحرف ألمحذوفة إلى موأضعها.
فمثال ألحالة ألولى) :أستغفر( عند ألبحث عنها يجب حذف ألحروف ألزأئدة فيها وهي :أللف
وألسين وألتاء ،فهي إذن من أطل )غفر(.
ومثال ألحالة ألثانية :كلمة )دعا( فاللف أطلها )وأو( أي من مادة )دعو(.
ومثال ألحالة ألثالثة :كلمة )أيس( أطلها )يئس(.
ومثال ألحالة ألرأبعة :كلمة )يد( أطلها )يدي( ،وأخ أطلها )أخو(.
-2

ترتيب الحروف حسب مخارجها:

لقد كان ألخليل متعمقا في ألطوأت وألنغام وذلك لتقانه للقرأءأت وأوزأن ألشعر وأعاريضه
وألحان ألموسيقى وإيقاعاته ،ولذك رأى أعتماد ترتيب ألحروف حسب مخارجها ،وذلك من ألحلق
إلى ألشفتين ،وجاء ترتيبها عنده على ألنحو ألتالي ) :ع ح ه خ غ /ق ك /ج ش ض /ص س ز /ط د
ت /ظ ذ ث /ر ل ن /ف ب م /و أ ي(
وقد جمعها بعضهم في ثلثة أبيات باعتبار ألحرف ألول في كل كلمة ،وهي:
عن حزن هجر خريدة غنزاجة ** قلبي كوأه جوى شديد ضرأر
طحبي سيبتدئون زجري طلبا ** دهشي تالب ظالم ذي ثار
رغما لذي نصحي فؤأدي بالهوى ** متلهب وأخو ألملم يماري.
ويقسم ألخليل كتابه إلى أبوأب بحسب هذه ألحروف ،فالباب ألول باب ألعين ،ومن هنا جاء تسمية
ألكتاب ،وألباب ألثاني :باب ألحاء وهكذأ إلى آخر ألحروف.
 - 3البنية :رأى ألخليل من خلل تتبعه لبنية ألكلمات ألعربية أنها ص تخرج عن كونها ثنائية
أو ثلثية أو رباعية أو خماسية ،ويقصد بذلك ألبنية ألمجردة ،وقد جعل ألخليل هذه ألبنية
أساسا لتنظيم كل باب من أبوأب ألكتاب أي إن باب ألعين مثل سينقسم إلى فصول بحسب
ألبنية أبتدأء بالثنائي وأنتهاء بالخماسي ،وألبنية ألوأردة في كتاب ألعين هي:
 -1فصل ألثنائي ألمشدد ،مثل :مدز ،عدز ،وقد أدخل ألخليل في هذأ ألباب ألثنائي
ألمضاعف ،نحو زلزل .كفكف.
 -2فصل ألثلثي ألصحيح.
 -3فصل ألثلثي ألمعتل.
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 -4فصل ألثلثي أللفيف.
 -5فصل ألرباعي.
 -6فصل ألخماسي.
التقاليب :ألخاوأت ألتي تلي ترتيب ألحروف ووضعها في أبنية خاطة تتمثل في
-3
أستقصاء تنقل كل حرف من نظامه في كل بناء من ألبنية ألمذكورة ،وعليه فقد رأى
ألخليل أن حرفا مثل ) ألعين( مثل يمكن أن يغير موضعه في ألبناء ألثنائي مرتين ،وفي
ألبناء ألثلثي ثلث مرأت ،وفي ألرباعي أربعا ،وفي ألخماسي خمسا ،وعليه فإن
ألتقاليب ألممكنة في ألثنائي أثنان وفي ألثلثي ستة ،وفي ألرباعي أربعة وعشرون،
وفي ألخماسي مئة وعشرون.
وقد تتبع ألخليل تقاليب كل بناء ووضعها في ألحرف ألول من حروفها لتيسير بذلك ألحصر وص
يكرر شيئا منها.
ولما كانت هذه ألتقاليب أمرأ أفترأضيا إذ لم تستعمل أللغة منها وبخاطة ألرباعي وألخماسي إص
أقلها ،فإننا نجد ألخليل يشير في ألثنائي وألثلثي إلى ألمستعمل وألمهمل ،أما ألرباعي وألخماسي فل
يذكر منه إص ألمستعمل لن ألمهمل منه كثير.
هذه أهم أطول ألخليل ،وقبل ألخوض في ألقرأءة وتصفح طفحات هذأ ألمعجم )ألعين( وتتبع
معالمه ،قد يتردد في نفس ألقارئ ألسؤأل ألتي :كيف يصل ألباحث أو ألقارئ إلى ألكلمة ألتي يبحث
عنها في كتاب ألعين؟
ألجوأب ،للبحث عن كلمة في كتاب ألعين طرق ومناهج ،وص بد للباحث ألسير على ألخاوأت ألتالية:
-1
-2

-3

-4

تأطيل ألكلمة :أي تجرد ألكلمة عن ألزوأئد بمعنى يحذف منها ألحروف ألزأئدة
ويردها إلى أطلها.
ترتيبها بحسب ألترتيب ألصوتي ألخليلي ،وذلك لغاية معرفة ألباب ألذي تنتمى إليه،
فإذأ أعدنا ترتيب ألكلمة ووجدنا أولها حرف ألغين مثل فإنها تنتمى إلى باب ألغين
وهكذأ.
تحديد ألبناء ألذي تنتمى إليه ألكلمة ،وذلك للبحث عنها دأخل هذأ ألبناء في ألباب
ألذي تنتمى إليه ،فإذأ كانت ثلثية مثل طحيحة وتبدأ كما ذكرنا بحرف ألغين ،فإنها
تنتمى إلى ألثلثي من باب ألغين.
تقليب ألكلمة وألبحث عنها دأخل نظائرها ألمستعملة.

وقد تتبع ألخليل في هذه ألاريقة مؤلفون جاؤوأ بعده وأشهرهم:
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أبو منصور ألزهري ،في معجمه ألكبير )تهذيب أللغة( في خمسة عشر مجلدأ.
أبن سيده ألندلسي في معجمه )ألمحكم(.
أبو علي ألقالي ألبغدأدي في معجمه )ألبارع في أللغة(.

ألصاحب عبزاد في معجمه )ألمحيط( .ويعتبر ألخليل وألزهري ،وأبن سيده أقااب

هذأ ألنظام ألقائم على ألترتيب ألصوتي لللفاظ ،وهو نظام معقزد يصعب على ألباحثين
ألعثور على ضآلتهم في أسرع وقت ممكن.
 – 2نظام ترتيب ألفاظ المعجم على أواخر الحروف.
ولما كانت ألبحث عن ألكلمات عسيرأ في نظام ألمعجم على أساس ألمخارج ألصوتية ،ف زكر بعض
ألعلماء في أبتكار نظام جديد يحرر ألباحثين من قيود ألترتيب ألصوتي ألثقيلة ،وفتح ا عليهم
بالمنهج ألجديد  ،ويعرف هذأ ألمنهج بمنهج ألقافية وهو مرتب على ألحروف بحسب أوأخر ألكلمة
ألمجردة ،وهو ما يعرف ألن بنظام ألباب وألفصل.
من معجمي هذأ ألترتيب أبو إبرأهيم إسحاق بن إبرأهيم ألفارأبي )ت 350ه( وهو أول من أتبع هذأ
ألمنهج في ترتيب ألفاظ أللغة في معجمه مع مرأعاة ألبنية مما جعل ألمعجم ذأ منهج مركب.
وأتبع أبو نصر إسماعيل بن حماد ألجوهري ألمتوفى سنة )398ه( معجمه )تاج أللغة وطحاح
ألعربية( ألمعروف بالصحاح ،على ألنظام ألذي وضعه ألفارأبي هو تصنيف ألفاظ ألمعجم على
ألترتيب ألهجائي ألمعروف )أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض .....إلخ(.
وقد سار على هذأ ألنظام ألقائم في ترتيبه على أوأخر ألحروف وألذي أبتكره ألجوهري ،أبن منظور
ألمتوفى في منتصف ألقرن ألسابع ألهجري في معجمه )لسان ألعرب( ،ثم مجد ألدين يعقوب
ألفيروزبادي ،ألمتوفى سنة )817ه( في قاموسه )ألقاموس ألمحيط( ،وأخيرأ مرتضى ألزبيدي
ألمتوفى في منتصف ألقرن ألثاني عشر ألهجري ،في معجمه )تاج ألعروس من جوأهر ألقاموس(.
سارت هذه ألمعاجم على ألسس ألتي وضعها ألجوهري وألمتمثلة في ألحرف ألخير بابا للفظ بعد
تأطيله )تجريده من ألزوأئد( وإرجاع حرف ألعلة فيه إلى أطله من ألوأو وألياء ،أما ألحرف ألول
للفظ فسماه )فصل( فنجد مثل كلمة )شرب( في باب ألباء فصل ألشين ،وكلمة )سئم( في باب ألميم
فصل ألسين وهكذأ ،وألكلمات في ألفصل ألوأحد رتبزها أيضا على حسب ألترتيب ألهجائي.
وإذأ ما قارنا هذه ألاريقة بالاريقة ألسابقة سنجد أنها قد تخلصت من ألترتيب ألصوتي ،ومن
ألتقليب ،ومن ألبنية ،وأحتفظ بمبدأ ألتأطيل.
وتتلخص طريقته في أنه قسم ألكتاب إلى ثمانية وعشرين بابا بحسب عدد ألحروف ألهجائية ،باب
ألهمزة ،وباب ألباء ،باب ألتاء  ...إلخ .وينقسم كل باب إلى ثمانية وعشرين فصل بحسب ألحروف
أللفبائية كذلك ،فصل ألهمزة ،فصل ألباء وفصل ألتاء .....إلخ .ويجمع ألباب بين كل ألكلمات ألتي
تنتهي بالحرف نفسه بعد تأطيلها ،ويجمع ألفصل بين ألكلمات ألتي تبدأ بالحرف نفسه ،أي إنها
تشترك في ألحرف ألخير كما تشترك في ألحرف ألول.
ونخلص من هذأ إلى أننا إذأ أردنا ألبحث عن كلمة في هذه ألمعاجم فإن علينا أن نجردها ثم نبحث
عنها في ألباب ألذي يمثله ألحرف ألخير منه ،وفي ألفصل ألذي يمثله ألحرف ألول دأخل ذلك
ألباب ،فكلمة )ألمكتبة( مثل عند ألبحث عنها في ألقاموس ألمحيط نجد في باب ألباء وفصل ألكاف
منه.
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أما إذأ أتفقت ألكلمتان في ألباب وألفصل مثل )كتب  -كرب( فإن ترتيبهما يخضع للحرف ألوسط
ف)كتب( ترد قبل )كرب( لن ألتاء قبل ألرأء في ألترتيب ألهجائي.
-3

نظام ترتيب ألفاظ المعجم على أوائل الحروف.

وهو آخر نظام عرفته معاجم أللفاظ ألعربية ،وهذأ ألترتيب ألهجائي )أللفبائي( مع أعتماد ألحرف
ألول يعتمد على ترتيب ألحروف بالاريقة ألمعهودة وألمسماة بالاريقة ألهجائية أو أللفبائية ،وهي:
)أ ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ(....
وقد سارت معاجم قديمة وحديثة على هذأ ألمنهج على أختلف فيما بينها ،فمنها ما يسير على
ألاريقة أصشتقاقية ومنها ماص يسير عليها ،ومنها ما يرأعي ألحرف ألول وحده ومنها ما يرأعي
معه ألثاني وألثالث ،ومنها وبخاطة ألقديمة ما يعتمد ألبنية وألتقاليب ألخليلية ومنها ماص يعتمد ذلك.
وأقدم من أتبع هذأ ألمنهج إسحاق بن مرأد ألمكني بأبي عمر ألشيباني )ت 213ه( طاحب كتاب
)ألجيم( إص أنه لم يلتزم قاعدة معينة لترتيب أللفاظ دأخل ألباب ألوأحد ،بل كثيرأ ما أوردها دون
مرأعاة لترتيب ألحرف ألثاني وألثالث من ألكلمة.
ثم جاء بعده أبو ألمعالي محمد بن تميم ألبرمكي)من علماء ألقرن ألرأبع ألهجري( ،نظر ألبرمكي إلى
ألحرف ألول للكلمة )كما فعل ألشيباني( ورأعى ألحرف ألثاني إذأ كانت ألكلمة ثلثية ،وألثالث إذأ
كانت رباعية ،وألرأبع إذأ كانت خماسية ،بينما أقتصر ألشيباني منهج ترتيبه على أول ألكلمة إن
ألبرمكي أحكم ترتيبه بمرأعة ما بعد ألحرف ألول من ألكلمة ،لعل ذلك ما جعل بعض ألباحثين أن
ينسوأ هذأ ألنظام إلى ألبرمكي بدل ألشيباني لقد أخذ ألبرمكي مادة معجمه من ألصحاح للجوهري
ورتبها على أوأئل ألحرف مرأعيا للحرف ألثاني وألثالث من باب ألهمزة وفصل ألهمزة إلى آخر
حرف حروف ألهجاء.
ثم معجم ألف في هذأ ألدرب هو )أساس ألبلغة( لجار ا محمود ألزمخشري ،ألمتوفى سنة
)538ه( وسار على ألنظام بعده )ألفيومي( في ألمصباح ألمنير ،وهو ألنظام ألمتبع في معاجم أللفاظ
ألحديثة ،كالمنجد في أللغة وألعلم للويس معلوف ،ومحيط ألمحيط للبستاني ،وأقرب ألموأرد
للشرتوني ،وألمعجم ألوسيط لمجمع أللغة ألعربية بالقاهرة،
الخاتمة.
بيزن ألكاتب في هذه ألصفحات كيفية ترتيب ألموأد ألمعجمية عند ألعرب ،وأبرز ألمناهج ألمتبعة عند
تأليف ألمعجم ،وأسند ألمعاجم إلى ما يناسبها من ألمدأرس ألمعجمية ،كما أشار إلى ما يستفاد من هذه
أصلتفات أو أصنتقال ألجذري من منهج إلى غيره ،وأوضح كيفية ألترتيب من مخارج ألحروف أو
ألتقفية ألباب وألفصل ،ثم ترتيب أللفبائي وأعلم كل هذه ألمناهج وأعمالهم فيها.
الخلصة.
يتمحور ألكلم في هذه ألدأرسة في ألنقاط ألتالية:
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ألسعي ورأء ألسهولة أدى إلى ألتغيزر ألمنهجي عند كتابة ألمعاجم ألعربية ،وألاريقة ألموجودة لدى
ألعرب عند كتابة ألمعاجم يسير على ألمنوأل ألتالي.
 نظام ترتيب ألفاظ ألمعجم على حسب ألمخارج ألصوتية.
 نظام ترتيب ألفاظ ألمعجم على أوأخر ألحروف.
 نظام ترتيب ألفاظ ألمعجم على أوأئل ألحروف.
الواجب المنزلي.
تكلزم بالتفصيل عن ترتيب ألموأد في ألمعاجم ألعربية.

التمرين.
تحدث عن منهج ألخليل في كتابه ألعين.
ما ألفرق بين منهج ألباب وألفصل وترتيب أللفبائي عند علماء ألمعاجم ألعرب.
المصادر والمراجع:
-

-
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أبن منظور ،محمد بن مكرم1963) ،م( لسان ألعرب.
إميل يعقوب1998) ،م( ألمعاجم ألعربية بدأيتها وتاورها .ألابعة ألولى ،دأر ألعلم
للمليين ،بيروت لبنان.
عبد ألسميع محمد أحمد1974) ،م( ألمعاجم ألعربية درأسة تحليلية ،ألكتاب ألول ،ألابعة
ألثانية ،دأر ألفكر ألعربي.
رياض زكي قاسم1987) ،م( ألمعجم ألعربي بحوث في ألمادة وألمنهج وألتابيق ،ألابعة
ألولى ،دأر ألمعرفة ،بيروت لبنان.
عون ألشريف قاسم1987) ،م( محاضرأت في ألمعاجم عند ألعرب وغيرهم لالبة
ألماجستير في معهد ألخرطوم ألدولي للغة ألعربية.
يسري عبد ألغني عبد ا1989) ،م( معجم ألمعاجم ألعربية ،بل عدد ألابع ،دأر ألجيل،
بيروت لبنان.
ثاني عمر موسى2013)،م( ألفكر ألمعجمي لدى ألعلمة ألشيخ عبد ا بن فودي ،جامعة
أحمد بللو ،زأريا ،نيجيريا.
علي أبوصجي عبدألرزأق وغيره2018) ،م( مقدمة في ألقضايا ألمعجمية ،ألكتاب ألول،
مكتبة أبوما جوس ،نيجيريا.
غاتا عبد ا مسعود2002) ،م( من قضايا ألمعجم ألعربي لدى ألعلمة أللوري من خلل
كتابه " ألسلم في نيجيريا وألشيخ عثمان بن فودي ،بحث أللسانيس ،قسم أللغة ألعربية
بجامعة عثمان بن فودي ،طكتو ،نيجيريا.
أحمد خليل1995) ،م( معجم ألمصالحات أللغوية عربي – فرنسي – إنكليزي ،ط\ ،1دأر
ألفكر ،لبنان.

-
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ألحمزأوي ،محمد رشاد )1991م( ألمعجم ألعربي :إشكاصت ومقاربات ،ألمؤسسة ألوطنية
للترجمة وألتحقيق وألدرأسات ،بيت ألحكمة.
بعلبكي ،رمزي منير1990) ،م( معجم ألمصالحات أللغوية إنكليزي – عربي ،ط\ ،1دأر
ألعلم للمليين لبنان.
سامي عياد حنزا،وآخرون1997)،م( معجم أللسانيات ألحديثة إنكليزي – عربي ،مكتبة لبنان.
ديسوسير ،فريدينان1985) ،م( دروس في أللسانيات ألعامة ،تر :طالح ألقرمادي وآخرين،
ط\ ،1ألدأر ألعربية للكتاب ،تونس.
أولمان ،أستيفن) ،د.ت (.دور ألكلمة في أللغة تر :د .كمال محمد بشر ،مكتبة ألشباب،
ألقاهرة.
ألقاسمي علي1991) ،م( علم أللغة وطناعة ألمعجم ،ط\ ،2جامعة ألرياض.
ألودغيري ،عبد ألعلي1989) ،م( قضايا ألمعجم ألعربي في كتابات أبن ألايب ألشرقي،
ط\ ،1عكاظ ،ألرباط -ألمغرب.
أبو ألعزم ،عبد ألغني1997) ،م( ألمعجم ألمدرسي أسسه وتوجهاته ،ط\ ،1مؤسسة ألغني،
ألرباط ،ألمغرب.
أبن فارس ،أحمد1964) ،م( ألصاحبي في فقه أللغة ،تح :د .مصافى ألشويمي ،بيروت –
لبنان.
ألسامرأئي ،إبرأهيم وحمد ألجاسر1994) ،م( نظرأت في ألمعجم ألكبير ،ألرياض.
وأفي  ،علي عبد ألوأحد ،فقه أللغة ،دأر نهضة ،مصر ،ألقاهرة.
بالمر) ،ف .ر1987) (.م( علم ألدصلة ،تر :د .طبري ألسيد إبرأهيم ،ط\ ،1دأر قاري بن
ألفجاءة ،ألدوحة – قار.
إبرأهيم أنيس وغيره () ،ألمعجم ألوسيط،

الفصل السادس :المعاجم العربية وطريقة البحث عنها:
التوطئة:
في هذأ ألفصل يحاول ألكاتب ذكر بعض ألمعاجم ألعربية ومناهج ترتيبها مركزأ أهتمامه على بيان
كيفية ألبحث عنها ،كما يشير إلى مميزأت تلكم ألمعاجم من بين ألبقية ولو كانت على درب وأحد أو
مدرسة وأحدة ،وفي مقدمتهم في هذأ ألعمل كتاب ألجمهرة صبن دريد ثم مقاييس أللغة لحمد بن
فارس لقلة ألعلم بهما بهذه ألديار مع ما فيهما من ألمزأيا أللغوية.
الهدف:
يحصل ألاالب في هذأ ألفصل على ألمور ألتالية:
 بيان طريقة ألبحث عن بعض ألمعاجم ألعربية.
 معرفة بعض ألمعاجم ألعربية وترتيبها.
 فهم تأطيل مفردأت ألعربية وتجريدها من ألزوأئد.
المبحث الول :كتاب جمهرة اللغة لبي بكر بن الحسين بن دريد الزدي )321ه(.
ص بد من ألتذكير بأن ألسس ألتي وضعها ألخليل تعتبر مرجعا قويا في تأليف ألمعاجم بعده ولذلك ص
خلو أي معجم عربي من أثر هذه ألسس وبخاطة ألقديمة منها ،وستضح هذأ بجلء في
نتصور ز
معجم أبن دريد ،كما ينبغي ألتذكير كذلك باختلف ألرجلين في ألهدف ألذي من أجله ألف معجميهما،
فإذأ كان هدف ألخليل هو أستيعاب أللغة جميعا أنالقا من ألاريقة ألرياضية ألتي أبتكرها ،فإن أبن
سر تسميته لمعجمه
دريد لم يكن يسعى إص لذكر ألمشهور ألمتدأول من أللغة ،ولعل ذلك هو ز
بالجمهرة ،يقول في مقدمة معجمه " :وإنما أعرناه هذأ أصسم لننا أخترنا له ألجمهور من كلم ألعرب
وأرجأنا ألوحشي وألمستنكر" فالجمهور ألشائع من كلم ألعرب هو هدف تأليف ألمعجم ،وقد أعتمد
أبن دريد على مجموعة من ألسس:
 - 1تأطيل ألكلمة أو تجريدها من ألزوأئد.
 - 2ألبنية :أي مرأعاة عدد حروف ألكلمة بعد تأطيلها وهذأ أطل من أطول ألخليل إص أنه عنده
في ألمقام ألثاني ،أما عند أبن دريد فهو في ألمقام ألول ،فالبوأب ألرئيسية ألتي يتألف منها
ألمعجم مقسمة على أساس ألبنية وهي كما يلي:
أ  -باب ألثنائي ألصحيح :ويعرفه أبن دريد بأنه " ما ص يكون حرفين ألبتة إص وألثاني ثقيل حتى
يصير ثلثة أحرف ،أللفظ ثنائي وألمعنى ثلثي ،وإنما سمي ثنائيا للفظه وطورته ،نحو ز
)بت – مدز –
عض  ( ....وتلحق هذأ ألباب أبوأب مستقلة هي:
ز
أ  :1 -باب ألرباعي ألمكرر ،نحو بحبح – زعزع – وقد ألحق بهذأ ألباب بابا مستقل للرباعي
ألمكرر ألمهموز ،نحو) :بأبأ – تأتأ .(....
أ –  : 2باب ألثنائي ألمعتل ،ويقصد به أبن دريد أللفيف أي ما كان مشتمل على حرفي علة ،مثل
)توى  -نوى( وقد ضمنه ما كان مشتمل على همز وحرف علة ،نحو) :بوأ  -وثأ( وما يلحظ هنا
43

هو كون هذه ألفعال _ ألموأد – ثلثيا وليست ثنائيا فكيف أعتبرها أبن دريد ثنائية ،من غير
ألوأضح أعتبار هذه ألموأد ثنائية إص إذأ قلنا إن أحد حرفي ألعلة منقلب عن مثل طاحبه فنوى مثل
يكون نوو ،وعليه فهناك حرفان مثلن وهذأ أحتمال بعيد.
ب  -الثلثي الصحيح:
وهو يشغل ثلثي ألكتاب ومردز ذلك إلى ما ذكرناه من أن ألبنية ألساسية في أللغة ألعربية هي ألبنية
ألثلثية ،وينبغي أن يلحظ أن ألصحة ألتي ذكرها أبن دريد ليست قيدأ كما هو ألحال عند ألخليل فقد
أورد أبن دريد في هذأ ألباب كثيرأ من ألمعتلت ،ويلحق بالثلثي ألصحيح أبوأبا مستقلة هي:
ب  :أ – ألثلثي ألذي يجتمع فيه حرفان مثلن في موضع ألفاء وألعين أو ألعين وأللم أو ألفاء
وأللم ،نحو :بلل -كعك – لعل ،وألفرق بينه وبين ألثنائي أن هذأ مفكوك ألدغام ،لكننا عند ألتأمل
وألفحص ص نجد فرقا ذأ بال فأكثر ألكلمات ألتي أوردها في هذأ ألباب هي مما سبق ذكره في ألثنائي.
ب  :2 :ألثلثي ألذي عين ألفعل أو صمه منه أحد حروف أللين ،نحو :باب – بيت ،وقد أورد فيه
كذلك ما كان مهموزأ ،نحو :بدأ – خبأ ،وينبغي أن نلحظ أن ألفعال ألمعتلة من ألثلثي ص توجد
جميعها في هذأ ألباب حيث أورد أكثرها مع ألثلثي ألصحيح.
ج _ باب ألنوأدر بالهمز ،ويشتمل على طائفة من ألفعال ألمهموزة.
د -ألرباعي ألصحيح ،نحو :دحرج – غربل.
ه – باب ألخماسي وما ألحق به ،نحو سفرجل.
و – أبوأب لغوية متفرقة مشتملة على ألفاظ يجمعها وزن وأحد أو موضوع وأحد أو تمثل ظاهرة
لغوية وأحدة كاصتباع وألترأدف وأصشترأك أللفظي .....
 – 3ترتيب الحروف :رأي أبن دريد أن طريقة ألخليل في ترتيب ألحروف حسب ألمخارج كانت
طعبة ،ولذلك عدل عنها إلى ألترتيب أللفبائي ،يقول " :وأجريناه )ألكتاب( على تأليف ألحروف
ألمعجمة إذ كانت بالقلوب أعبق وفي ألسماع أنفذ وكان علم ألعامة بها كعلم ألخاطة ،وطالبها من
هذه ألجهة بعيدأ عن ألحيرة مشفيا على ألمرأد" .
ويعتمد أبن دريد إذن على ألحرف مرتبة وفق هذأ ألترتيب في تنظيم ألفصول ألمندرجة تحت كل
بناء من ألبنية ألسابقة ،فالباب ألثنائي مثل يشتمل على فصل خاص باللف ثم ألباء ثم ألتاء ثم ألثاء
ثم ألجيم ثم ألحاء ثم ألخاء  ....إلخ .ونشير هنا إلى أن أبن دريد يقدم ألوأو على ألهاء في ترتيب
ألحروف وهو أحد ألمذأهب ألمعروفة في هذأ ألترتيب.
 – 4ألتقاليب :أتبع أبن دريد طريقة ألتقاليب ألتي مرت بنا عند ألخليل فإذأ أورد مادة لغوية أورد
معها تقاليبها ألمستعملة ونتيجة صعتماده على ألتقاليب فإن كل حرف في أي مادة بناء من ألبنية
سيبدأ بتركيبه مع ألحرف ألذي يليه ،لن ألحروف ألسابقة له قد وردت فيما مضى ،فإذأ كان مثل في
فصل ألجيم من ألثنائي ألصحيح فإنه سيبدأ بالجيم بعدها ألحاء وهكذأ.
وأخيرا كيف نبحث عن كلمة في معجم الجمهرة؟
للبحث عن كلمة في هذأ ألمعجم علينا أوص أن نؤطل ألكلمة ألمرأد ألبحث عنها ،وذلك
بتجريدها من ألزوأئد ،ثم علينا بعد ذلك أن نحدد بناءها حسب عدد حروفها ألطلية ،بعد
ذلك يجب إعادة ترتيب ألكلمة حسب ألترتيب ألهجائي ألذي أعتمده أبن دريد ،فمثل لو أردت
طلتها فستصبح )سلب( وبناء على هذأ سأحدد إلى أي بناء
ألبحث عن كلمة )أستلب( وأ ز
تنتمي ،وذلك بعد حروفها ألطلية فهي إذن من ألثلثي ألصحيح ،ثم أعيد ترتيبها بحسب
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ألترتيب أللفبائي فتصبح )بسل( وهذأ يعني أن ألبحث عن هذه ألكلمة سيكون في فصل ألباء
من ألثلثي ألصحيح.
ولكن ينبغي أن نشير إلى أن ألمعجم يشكو من أضارأب في ألترتيب قد ينشأ عنه تكرأر كما
ينشأ عنه وجود كلمة في غير موضعها ألمناسب ،وبناء على هذأ ينبغي ألتنبه إلى ما يلي:
إذأ كانت ألكلمة مهموزة ثلثية فيمكن ألحصول عليها في موقعها ألعادي ،أو في ألباب
ألثالث من ألملحقات بالثلثي ألصحيح ألمسمى باب ألنوأدر بالهمز.
إذأ كانت ألكلمة ثلثية معتلة فإما أن نجدها في موضعها من ألثلثي ،وإما أن نجدها في
ألباب ألثاني من ألملحقات بالثلثي.
إذأ كانت ألكلمة من ألثنائي ألمضاعف فيمكن أن نجدها في موضعها ويمكن كذلك أن نجدها
في ألباب ألول من ألملحقات بالثلثي.

المبحث الثاني :معجم مقاييس اللغة لحمد بن فارس الرازي )ت 395ه(.
نريد أوص أن نشير إلى معنى ألمقاييس عند أبن فارس ،فهو يقصد بالمقاييس ألضوأبط وألقوأعد ألماردة
ألتي تحكم أللغة ألعربية ،ومن هذه ألقوأعد أو ألمقاييس ألتي تنبه إليها أبن فارس في هذأ
ألمعجم أو حاول ألبرهنة عليها ما أسماه ب)ألطول( ،ويعني بذلك أن كل مادة لغوية تفرعت
منها معان متعددة لها معنى أطلي تشترك فيه هذه ألمعاني جميعا وتعود إليه ،فالمعنى
ألطلي إذن هو بمثابة ألطل ألذي تفرعت منه جميعا ،وقد نبه أبن فارس إلى هذأ في
معجمه ألذي بين أيدنيا وفي غيره .يقول في ألصاحبي " :أجمع أهل أللغة إص من شذ منهم أن
للغة ألعرب قياسا وأن ألعرب تشتق بعض ألكلم من بعض" ويقول في مقدمة ألمقاييس" إن
للغة ألعرب مقاييس طحيحة وأطوص تتفرع منها فروع ،....وقد طدرنا كل فصل بأطله
ألذي تتفرع منه مسائله".
ويمكن ألقول بأن أبن فارس قد دأفع في هذأ ألكتاب عن قضيتين لغويتين ،إحدأها :قضية ألطول ألتي
سبق بيانه وأكثر تابيقاته لهذه ألنظرية كان على بابي ألثنائي وألثلثي ،وبخاطة ألخير
منهما .وألخرى :قضية ألنحت وتابيقاته لهذه ألنظرية كانت على أساس أن ألكلمات ألزأئدة
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على ثلثة أحرف قد أشتقت بوأساة ألنحت ،فكلمة )ضبار( ألتي تعني ألرجل ألشديد هي
عند أبن فارس منحوته من كلمتي )ضبط وضبر( أللتين تفيدأن ألشدة كذلك.
طريقة ابن فارس في الترتيب:
أحتفظ أبن فارس بجموعة من أطول سابقية ،أهمها:
مر بنا عند ألخليل وأبن دريد وغيرهما.
 1ألتأطيل :ألذي ز
مر بنا عند أبن دريد.
 2ألترتيب ألهجائي أللفبائي ألذي ز
مر بنا عند ألسابقين جميعا.
 3نظام ألبنية ألذي ز
ينقسم كتاب مقاييس أللغة بحسب ألحروف ألهجائية إلى ثمانية وعشرين قسما ،يحمل كل قسم أسم ألحرف
ألذي تبدأ به كلماته ،وهذه ألقسام تبدأ بالهمزة وتنتهي بالياء ،ثم إن كل قسم من هذه ألقسام
يشمل ثلثة كتب بناء على ألبنية وهي:
 1كتاب ألثنائي ألمضاعف وكذلك ألمالق ويقصد به ألمكرر.
 2كتاب ألثلثي ألطول.
 3كتاب ما جاء على أكثر من ثلثة أحرف أطلية.
وقد ألتزم أبن فارس ترتيبا خاطا وهو أنه ص يتبع ألحرف إص بالذي يليه في ترتيب ألحروف ألهجائية حتى
إذأ أنتهى إلى آخر حرف رجع إلى زأولها ليستكمل ما فاته ،ففي ألثلثي ألصحيح من حرف
ألجيم مثل :سيبدأ بباب ألجيم وألحاء وما يثلثهما وسيثمل هذأ ألباب ألجيم وألحاء ثم ألحرف
ألذي يليها إلى آخر حروف ألهجائي ثم يعود إلى ألجيم وألحاء وألهمزة ليستدرك ما فاته ،فإذأ
أنتهى من ألجيم وألحاء بدأ بالجيم وألخاء وما يثلثهما وبالاريقة نفسها ،فإذأ أنتهى من ألجيم
وألياء وما يثلثهما رجع إلى ألجيم وألهمزة وما يثلثها مستدركا ما فاته.
وقد أتبع أبن فارس طريقة ألترتب هذه في كتاب آخر له يدعى مجمل أللغة أو ألمجمل.
ومن المعاجم الحديثة التي سارت على هذا النظام :ألمنجد )في أللغة وألعلم( لـــــ "لويس معلوف"،
و)محيط ألمحيط( لـــــ "ألبستاني" ،و)أقرب ألموأرد( لــــ "للشرتوني" و)ألمعجم ألوسيط(
لمجمع أللغة ألعربية بالقاهرة.
وتتمثل أسس هذه المعاجم في المور التية:
أعتماد ألحرف ألول للفظ ،مرتبا أللفاظ بعد تجريدها من ألزوأئد وإرجاع حرف ألعلة إلى أطله ،على
حسب ألترتيب ألهجائي ،مبتدئا باللفاظ ألمصدزرة بالهمزة ،ثم ألمصدزرة بالباء ث زم ألمصدزرة
بالتاء وهكذأ إلى آخر حرف وهو ألياء ،ويرتب مادزة ألحرف ألوأحد على حسب ترتيب
ألحرف ألثاني ،ثم ألثالث ،فنجد مثل كلمة )بتر( قبل )برز(؛ لن ألكلمتين مشتركتان في ألباء،
ولكن ألحرف ألثاني في )بتر( ألذي هو ألتاء قبل ألحرف ألثاني في )برز( وهو ألرأء في
ألترتيب ألهجائي ،ونجد )حذر( قبل )حفر( لسبق ألذأل ألفاء في ترتيب ألحروف ،ونجد كلمة
)خفر( قبل )خفق( ،لن ألكلمتين مشتركتان في ألحرف ألول وألثاني ،ولكن ألحرف ألثالث
من )خفر( وهو ألرأء أسبق من ألقاف في )خفق( ،ونجد )خفق( قبل )خفي( لنفس ألعلة
ألمذكورة سابقا وهكذأ.
وهذأ ألنظام ألقائم على ترتيب أللفاظ على حسب أوأئل ألحروف ،هو أيسر ألنظمة وأسرعها في
أستخرأج معاني ألكلمات ودصصتها.
وقد بدأ جهود مشكورة لعادة ترتيب بعض معاجم أللفاظ ألمتزبعة لنظام أوأخر ألحروف ،لتكون على وفق
نظام أوأئل ألحروف ،لتع زم ألفائدة من تلك ألمعاجم ،وتسهل ألمرأجعة فيها من ذلك ما قام به
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"ألشيخ ألااهر ألزأوي" من إعادة ترتيب )ألقاموس ألمحيط( لــــــ "ألفيروز آبادي"،
و"يوسف خياط من ترتيب )لسان ألعرب( لـــــ "أبن منظور" ،و "محمود خاطر" من إعادة
ترتيب )مختار ألصحاح( لـــ "ألرأزي".
الخاتمة.
ذكر ألكاتب في هذه ألساور ألسالفة بعض معاجم ألعربية ومميزأتها) ،ألجمهرة صبن دريد،
ومقاييس أللغة لحمد بن فارس (.وكيفية أستخدأمها ،كما أشار إلى ألبحث في تلكم ألمعاجم
وألاريق ألموطل إليه ،بدأية من ألتجريد إن كانت في ألكلمة بعض ألزوأئد ،وإرجاع حرف ألعلة
إلى أطله ،ثم إرجاع ألمقلبات منها إلى أطلها ،ومعرفة ألترتيب للحروف في ألكلمة حتى ص يتعب
عند ألبحث ويحصل على ألمعنى في أقرب وقت ممكن ،مع إضافة بعض ألكتب ألمعجمية إلى ما
يناسبها من ألمناهج كترتيبها على ألمنهج أللفبائي لسهولته ،ووضوح طريقته.
الخلصة.
يتركز ألكلم في هذأ ألدرس على ألنقاط ألتالية:





تأطيل ألكلمة أو تجريدها من ألزوأئد.
إرجاع حرف ألعلة إلى أطله.
إسناد بعض ألمعاجم ألعربية إلى ما يناسبها من ألمدأرس ألمعجمية.
ألبحث في ألمعاجم ألعربية ألمرتبة على ألترتيب أللفبائي.

الواجب المنزلي.
 تحدث عن ألمنهج أللفبائي في كتابة ألمعجم عند ألعرب.
التمرين.
 أذكر بعض مميزأت كتاب ألجمهرة صبن دريد.
 حددز ألعلقة بين ألجمهرة ومقاييس أللغة في طريقتهما ألبحثية.
المصادر والمراجع:
-
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أبن منظور ،محمد بن مكرم1963) ،م( لسان ألعرب.
إميل يعقوب1998) ،م( ألمعاجم ألعربية بدأيتها وتاورها .ألابعة ألولى ،دأر ألعلم
للمليين ،بيروت لبنان.
عبد ألسميع محمد أحمد1974) ،م( ألمعاجم ألعربية درأسة تحليلية ،ألكتاب ألول ،ألابعة
ألثانية ،دأر ألفكر ألعربي.
رياض زكي قاسم1987) ،م( ألمعجم ألعربي بحوث في ألمادة وألمنهج وألتابيق ،ألابعة
ألولى ،دأر ألمعرفة ،بيروت لبنان.
عون ألشريف قاسم1987) ،م( محاضرأت في ألمعاجم عند ألعرب وغيرهم لالبة
ألماجستير في معهد ألخرطوم ألدولي للغة ألعربية.

 يسري عبد ألغني عبد ا1989) ،م( معجم ألمعاجم ألعربية ،بل عدد ألابع ،دأر ألجيل،بيروت لبنان.
 ثاني عمر موسى2013) ،م( ألفكر ألمعجمي لدى ألعلمة ألشيخ عبد ا بن فودي ،جامعةأحمد بللو ،زأريا ،نيجيريا.
 علي أبوصجي عبدألرزأق وغيره2018) ،م( مقدمة في ألقضايا ألمعجمية ،ألكتاب ألول،مكتبة أبوما جوس ،نيجيريا.
 غاتا عبد ا مسعود2002) ،م( من قضايا ألمعجم ألعربي لدى ألعلمة أللوري من خللكتابه " ألسلم في نيجيريا وألشيخ عثمان بن فودي ،بحث أللسانيس ،قسم أللغة ألعربية
بجامعة عثمان بن فودي ،طكتو ،نيجيريا.
 أحمد خليل1995) ،م( معجم ألمصالحات أللغوية عربي – فرنسي – إنكليزي ،ط\ ،1دأرألفكر ،لبنان.
 ألحمزأوي ،محمد رشاد )1991م( ألمعجم ألعربي :إشكاصت ومقاربات ،ألمؤسسة ألوطنيةللترجمة وألتحقيق وألدرأسات ،بيت ألحكمة.
 بعلبكي ،رمزي منير1990) ،م( معجم ألمصالحات أللغوية إنكليزي – عربي ،ط\ ،1دأرألعلم للمليين لبنان.
 سامي عياد حنزا،وآخرون1997)،م( معجم أللسانيات ألحديثة إنكليزي – عربي ،مكتبة لبنان. ديسوسير ،فريدينان1985) ،م( دروس في أللسانيات ألعامة ،تر :طالح ألقرمادي وآخرين،ط\ ،1ألدأر ألعربية للكتاب ،تونس.
 أولمان ،أستيفن) ،د.ت (.دور ألكلمة في أللغة تر :د .كمال محمد بشر ،مكتبة ألشباب،ألقاهرة.
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 أبو ألعزم ،عبد ألغني1997) ،م( ألمعجم ألمدرسي أسسه وتوجهاته ،ط\ ،1مؤسسة ألغني،ألرباط ،ألمغرب.
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