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ملخص البحث
ظهرت يف العرص احلديث دراسات جديدة ترمي إىل تصحيح مسار املعجم

عاما ،أي :يشمل املعجم ك َّله ،ومنها ما تناول زاوية من زواياه،
العريب ،فمنها ما كان ًّ
نظرا إىل
كالتصحيح والنقد والتكملة وغريها ،وازدادت هذه املوجة شيئًا فشيئًا ً

والسيام أنه يعيش يف عرص الثورة
حاجة املجتمع إىل ما يسدُّ النقص الذي يعاين منه،
َّ

العلمية بمختلف فروعها ،ورسعان ما صارت هذه املوجة ظاهرة الفتة للنظر .ومن
أجل هذا رشعت يف الكشف عن جانب من جوانب هذه الظواهر ،فوسمت بحثي

بـ (مظاهر التجديد يف املعجم العريب يف العرص احلديث ـ النقد واالستدراك مثا ً
ال)،
اقترصت دراستي عىل النقد واالستدراك عىل املعجم العريب ،ألمور:

1 .1سعة الدراسات احلديثة يف هذا امليدان ،ممَّا يدفع بمثل هذه الدراسات إىل
احلجم الكبري .

2 .2يعدُّ النقد واالستدراك من مظاهر التهذيب ،وهو بعيد عن تسقيط ما قام به
اللغويون القدماء.

3 .3تشمل هاتان املسألتان املعجم مجيعه ،وهو ما يعطي فرصة للبحث والتنقيب.
اقتضت طبيعة البحث أن يكون مقسماً عىل متهيد ودراسة وخامتة ،وعىل النحو

اآليت:

1 .1التمهيد :وخصصته لـ ( نشأة الدراسات اللغوية ) ،فذكرت توطئة حول روافد
الدراسات اللغوية وميداهنا ،ومراحل التأليف اللغوي ) .
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 فاخرتت عدَّ ة معاجم لتكون ميدان،) وخصصتها لـ (مظاهر التجديد:الدراسة2 .2

 وأقرب املوارد يف فصح العربية، وقطر املحيط، (حميط املحيط: وهي،بحثي

.) واملعجم الوسيط، واملعجم الكبري، واملعجم التارخيي،والشوارد

. وذكرت فيها أهم النتائج التي خرجت هبا من هذا البحث: اخلامتة3 .3

ABSTRACT
In the modern era, new studies that pursed to correct the track of
Arabic lexicon were conducted. Some of which were general, as it included
the whole dictionary, while others dealt with parts of it, such as: correction,
criticism, complementation, etc. This wave of studies continued to grow
little by little according to the society’s need of covering the shortage it
suffered from, especially that it was experiencing the scientific revolution
in all its varieties. Shortly this wave became eye-catching.
Therefore, I made my efforts to reveal a part of these aspects, and I
entitled my research as: Aspects of Relexification in the Arabic Lexicon in
the Modern Time, the study includes criticism and retractation in Arabic
lexicon only, for a few reasons:
1. There are in Profusion modern studies in this field, enriching such
studies.
2. Criticism and retractation are considered as forms of correction, that
is far from disproving what the old linguists have done.
3. Criticism and retractation include the whole dictionary, that gives a
chance to search and dig.
I devoted the study to (NashaatAldirasat Al logawia), and I provided
a preface about the tributaries and fields of linguistic studies and to
(Madaher Al Tajdeed), and I had chosen a number of dictionaries to be
the field of my research: (Muheet Al Muheet, Quter Al Muheet, Aqrab
Al Maward Fi FusahAlArabiawa Al Shawared, Al Mujam Al Tareekhi, Al
Mujam Al Kabeer, and Al Mujam Al Waseet). Ultimately , it concludes with
the most important results.
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 ...املقدمة ...
رب العاملني ،والصالة والسالم عىل سيدنا حممد سيد األولني
احلمد هلل ِّ

واآلخرين ،وعىل آله وصحبه أمجعني.

انامزت الدراسات اللغوية العربية بوفرة املؤلفات املعجمية ممَّا أعطى للدارسني

مساحة واسعة للبحث والدراسة والتحقيق ،فأوىل الدارسون املحدثون هذه املعاجم
عناية كبرية ،فاختلفت ميادين بحثهم فيها ،وهو ما زاد من حيوية هذه املعاجم،

فض ً
ال عن َّ
أن هذه الدراسات وما يامثلها من دراسات أخرى تكشف للقارئ ما يف

املعجم من كنوز ودرر ،قد تكون خافية عليه فيام سبق.

وعىل الرغم من ثراء ما وفرته الدراسات احلديثة للمعجم ،ظهرت موجة

عاما ،أي:
جديدة من الدراسات ترمي إىل تصحيح مسار املعجم ،فمنها ما كان ًّ

يشمل املعجم ك َّله ،ومنها ما تناول زاوية من زواياه ،كالتصحيح والنقد والتكملة

وغريها ،غري َّ
نظرا إىل حاجة املجتمع إىل ما
أن هذه املوجة أخذت تزداد شيئًا فشيئًاً ،
والسيام أنه يعيش يف عرص الثورة العلمية بمختلف
يسدُّ النقص الذي يعاين منه،
َّ

فروعها ،ورسعان ما صارت هذه املوجة ظاهرة الفتة للنظر.

ومن أجل هذا رشعت يف الكشف عن جانب من جوانب هذه الظواهر،

فوسمت بحثي بـ (مظاهر التجديد يف املعجم العريب يف العرص احلديث النقد
واالستدراك مثا ً
ال) ،اقترصت دراستي عىل النقد واالستدراك عىل املعجم العريب،

ألمور:
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1 .1سعة الدراسات احلديثة يف هذا امليدان ،ممَّا يدفع بمثل هذه الدراسات إىل
احلجم الكبري.

2 .2يعدُّ النقد واالستدراك من مظاهر التهذيب ،وهو بعيد عن تسقيط ما قام به
اللغويون القدماء.

3 .3شمل هاتان املسألتان املعجم مجيعه ،وهو ما يعطي فرصة للبحث والتنقيب.
اقتضت طبيعة البحث أن يكون مقسماً عىل متهيد ودراسة وخامتة ،وعىل النحو

اآليت:

التمهيد :وخصصته ل (نشأة الدراسات اللغوية) ،فذكرت توطئة حول روافد

الدراسات اللغوية وميداهنا ،ومراحل التأليف اللغوي).

الدراسة :وخصصتها ل (مظاهر التجديد) ،فاخرتت عدَّ ة معاجم لتكون

ميدان بحثي ،وهي( :حميط املحيط ،وقطر املحيط ،وأقرب املوارد يف فصح العربية
والشوارد ،واملعجم التارخيي ،واملعجم الكبري ،واملعجم الوسيط) ،اخلامتة :وذكرت

فيها أهم النتائج التي خرجت هبا من هذا البحث.

ويف اخلتام هذا جهد املقل أضعه يف خدمة علوم اللغة العربية ،أرجو من اهلل

رب العاملني
العيل القدير أن يتقبله
خالصا لوجهه الكريم .وآخر دعوانا أن احلمد هلل ِّ
ً
والصالة والسالم عىل س ِّيدنا حممد وعىل آله وصحبه املنتجبني...
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 ...التمهيد ...
نشأة الدراسات اللغوية
توطئة
يف ِّ
والسيام البرصة
ظل هذا التطور الثقايف الذي تعيشه األمصار اإلسالمية،
َّ

والكوفة ،بدأت بوادر التأليف اللغوي ،فكانت الدراسات اللغوية أسبق بالظهور

ماسة ،ح َّتى يمكن القولَّ :
من الدراسات النحويةَّ ،
إن الدراسات
ألن احلاجة إليها َّ
مرت بمراحل خالل سني عمرها ،ح َّتى ظهرت الدراسات النحوية(.)1
اللغوية َّ

اجتمعت جمموعة من الروافد التي مدَّ ت احلركة اللغوية العربية برصيد ٍّثر،

َّ
ولعل من أمهها:
وح َّفزت الدارسني عىل العناية هبا وبتدوينها،

1 .1ظهور اللحنَّ :
إن من أسباب ظهور اللحن اختالط العرب بغريهم من
األعاجم ،فض ً
ال عن دخول املوايل إىل البيوتات العربية ،ح َّتى ازدمحت هبم

هذه البيوتات ،وممَّا زاد من ذلك دخوهلم إىل طبقة اجلند ،فاختلطت لغة املوايل
املحلية بلغة العريب الفصيح ،فام كان من العريب ،حني يريد أن يتفاهم معهم،

إ َّ
ال أن خياطبهم بلغته املحلية ،أو بلغة خليط من لغة العريب الفصيحة ولغة
األعجمي ،عىل أ َّننا نجد جمموعة من العرب قد تعلموا الفارسية(.)2

ُ 2 .2ح ُّب الطبقة احلاكمة لألدب :تعدُّ الطبقة احلاكمة يف كل زمان ومكان الداعم

الرئيس للشعب ،ويغلب عىل دولتهم ما حيبونه ويميلون إليه ،ولذلك نرى
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الطابع العام للدول خمتل ًفا ،فيغلب عىل دولة ما الطابع العسكري ،يف حني

يغلب عىل الدولة األخرى الطابع الديني ،وعىل الثالثة الطابع الثقايف ،ويف هذا
كله تتحكم الطبقة احلاكمة وتوجهاهتا ،وتروي لنا كتب التاريخ َّ
أن املرحلة

مهيأة لذلك ،إذ غلب عىل احلكام يف
التي نشأت هبا الدراسات اللغوية كانت َّ

فقربوا الشعراء والعلامء ،وعقدوا
ذلك الوقت ُّ
احلب الشديد لألدب والشعرَّ ،
اخلاصة ،فظهرت حركة مجع دواوين القبائل والشعراء(.)3
هلم جمالسهم
َّ

3 .3ارتباط الدراسات اللغوية باألدبية :عند النظر يف واقع اللغة العربية ودراساهتا
ً
ً
يف تلك املرحلة ،نجد َّ
مبارشا بالدراسات
ارتباطا
أن الدراسات اللغوية مرتبطة
األدبية ،إن مل نقل :متحدة معها يف النشأة ،وخري ما يمثل هذا االحتاد القرآن

الكريم ،إذ نزل بلغة العرب وأساليبهم وتراكيب ألفاظهم ،وملَّا تفاوت الناس
يف فهمهم لنصوصه ،راح مجلة من العلامء إىل تفسريه بام ورد يف كالم العرب،

ويف مقدمتهم ابن عباس ،إ َّ
ال َّ
أن هذه املحاوالت كانت مقترصة عىل غريب

القرآن ومشكله.

4 .4التدوين العلمي :ظهرت حركة التدوين العلمي واضحة جلية هناية العرص
األموي وبداية العرص العبايس ،فصارت أشبه باملهنة التي َّ
سخر ناس أنفسهم

والسيام
المتهاهنا ،فوضعت األسس العلمية واملعرفية لكثري من العلوم،
ًّ

العلوم اللغوية ،ح َّتى َّ
إن الدارس ليفتقد نشأة العلوم بعد هذا الزمن ،إ َّنام اقترص
عىل تطورها ،ويمكن أن نش ِّبه نشاط التأليف والتدوين بنشاط العرب يف فتوح
البلدان(.)4

ُيعدُّ القرآن الكريم احلافز األكرب لنشأة هذه الدراسات والعناية هبا ،فمن خالل

والسيام املعجمي ،نجد كتب (غريب القرآن) كانت
رصد حركة التأليف اللغوي،
َّ
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أسبق بالظهور ،ح َّتى توالت بعدها الدراسات اللغوية املختلفة ،ككتب النبات
واحليوان وغريها ،وممَّا ُّ
يدل عىل َّ
أن هذه الدراسات بدأت خلدمة القرآن الكريم

أمور هي:

1 .1روي عن العرب أنهَّ م كانوا يستفرسون عن معاين مفردات قرآنية فمن ذلك ما
َّ
ولعل كتاب (سؤاالت نافع بن األزرق البن عباس)
روي عن ابن عباس،

()5

خري دليل عليه.

2 .2كثرة الكتب التي ُأ ِّلفت يف القرآن الكريم وغريبه ولغاته وموضوعاته يف أوائل
مرحلة التأليف اللغوي.

3 .3نشأت العلوم العربية األوىل كالنحو واللغة والتفسري والفقه وغريها خلدمة
القرآن الكريم(.)6

فأمة العرب
مل يكن هذا االهتامم لوال نظرة العريب إىل لغته بقدسية ورفعةَّ ،

«فأما سكان الصني فهم أصحاب السبك والصياغة …
اشتهرت هبا ،قال اجلاحظَّ :

أطباء
ارا وال ص َّن ً
فاليونانيون يعرفون العلل … وكذلك العرب مل يكونوا َّجت ً
اعا وال َّ
ووجهوا قواهم إىل قول الشعر وبالغة املنطق
وال ُح َّسا ًبا … فحني محلوا حدهم َّ

وتشقيق اللغة وتصاريف الكالم … بلغوا يف ذلك الغاية»(.)7

مراحل التأليف اللغوي

مرت هبا هذه احلركةُ ،أورد ما ذكره أمحد
ولكي يقف القارئ عىل املراحل التي َّ

طبيعيا أن يسري مجع اللغة يف مراحل ثالث :املرحلة األوىل :مجع
أمني يف قوله« :كان
ًّ

الكلامت حيثام اتفق … املرحلة الثانية :مجع الكلامت املتعلقة بموضوع واحد يف
موضع واحد … املرحلة الثالثة :وضع معجم يشمل َّ
العربية عىل نمط
كل الكلامت
َّ
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خاص ،لريجع إليه من أراد البحث عن معنى كلمة»( .)8ولكن هل كانت املرحلة
ٍّ

من هذه املراحل تنتهي بظهور املرحلة التي بعدها؟

من الوجهة النظرية للتسلسل الزمني تكون هذه النتيجة حتمية ،ولكن من

التجربة العملية والبحثية يف الدراسات اللغوية التي بني أيدينا أو ما وصلنا من
فهارس للدراسات اللغوية منذ النشأة ال نجد هذه احلتمية .إ ًذا كيف سارت هذه

املراحل؟ بدأت الدراسات يف هذه املراحل بحسب حاجة املجتمع إليها ،فض ً
ال عن

التطور الطبيعي للتأليف ،وعىل النحو اآليت:
املرحلة األوىل

وهي مرحلة اقترصت عىل مجع املشتت من األفواه وتدوينه يف الصحف ،وهو

ما اصطلح عليه بـ (التأليف املختلط)( ،)9إذ َّ
إن العامل «يرحل إىل البادية ،يسمع كلمة
يف املطر ،ويسمع كلمة يف اسم السيف ،وأخرى يف الزرع والنبات ،وغريمها يف

فيدون ذلك كله حسبام سمع من غري ترتيب،
وصف الفتى أو الشيخ ،إىل غري ذلكِّ ،

إ َّ
ال ترتيب السامع»( .)10ختتلف هذه املرحلة عن املرحلتني الالحقتني يف منهجها

وأسلوب بحثها ،ألهنا تتسم بالعفوية وعدم الدقة ،وهذه من أمارات النشأة يف كل

يشء ،ويمكن تقسيم هذه املصنفات عىل قسمني(:)11

1 .1كتب معاين القرآن وجمازه وتأويلهَّ :
ركزت هذه املصنفات عىل دراسة آي القرآن

الكريم وبيان ما يراه املؤلف من مشكالت لغوية ونحوية ورصفية ،فض ً
ال عن

رشح غوامض الكلامت وغريب املفردات ،وقد شاع بني العلامء التأليف يف
هذا اجلانب ،ومنهم :واصل بن عطاء (ت  ،)#131وأبو جعفر الرؤايس (ت

 ،)#180ويونس بن حبيب (ت  ،)#182والكسائي (ت  )#189وغريهم.
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فاملتطلع إىل ما وصلنا من هذه املؤلفات جيد َّ
أن املنهج املتبع يف التأليف غري
مستقر ،أو قل :ال نجد اثنني متفقني يف املنهج ،فض ً
ال عن َّ
املادة العلمية التي
أن َّ

خاصة بعلم من العلوم ،وإ َّنام هي عامة ِّ
لكل ما
تضمنتها هذه املصنفات ليست َّ
يطلبه منهج البحث القرآين.

نادرا يف
2 .2كتب النوادر واألمايل :وهنا نجد اللغوي أو األديب جيمع ما يراه ً
كالم العرب يف مصنف واحد ،أو حيكي عىل تالميذه من حفظه ما سمعه عن
العرب ،فنجد فيها املوضوعات املختلطة ،كمسائل اللغة والنحو ورسد أخبار
العرب وأنساهبم ،ومسائل يف العروض والقافية وغريها من العلوم ،وورد

عن اللغويني جمموعة من هذه املؤلفات ،ومنهم :أبو عمرو بن العالء (ت
 ،)#157واخلليل بن أمحد الفراهيدي (ت  ،)#175وأبو عبد اهلل القاسم بن

معن املسعودي الكويف (ت  )#175ويونس بن حبيب (ت  )#182وغريهم.
املرحلة الثانية

ومع استمرار حركة التأليف اللغوي يف مرحلته األوىل ،وجد مجاعة من

اللغويني احلاجة ماسة إىل التجديد يف التأليف ،وهو نوع من التطور يف الدرس
اللغوي ،فظهرت رسائل املوضوعات املستقلة ،وهو نوع من اجتاه «أهل اللغة إىل
التبويب والتصنيف والتقسيم ،ور ِّد النظري إىل النظريٌّ ،
كل بطريقته اخلاصة التي

املادة اللغوية بحسب املوضوعات … ومنهم من اجته إىل
يراها ،فمنهم من ص َّنف َّ
يدونه ويرويه ويرشح مفرداته الصعبة ،ومنهم من
الشعر اجلاهيل أو اإلسالميِّ ،

اهتم بتسجيل بعض الظواهر اخلاصة التي الحظها [كذا] يف بعض القبائل»(.)12
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مل خيتلف الدافع يف هذه املرحلة عن الدافع يف املرحلة األوىل ،فام زال القرآن

الكريم احلافز األكرب للغويني يف ولوج هذا امليدان ،لذلك نجد كتب غريب القرآن

ولغاته شائعة يف تلك احلقبة ،ويمكن تقسيم فنون الدراسات عىل(:)13

1 .1كتب الغريب ،وتشمل كتب :غريب القرآن ،وغريب احلديث ،وغريب اللغة.

2 .2كتب اللغات ،وتشمل كتب :لغات القرآن ،ولغات القبائل ،وحلن العامة.
3 .3كتب األمثال.

4 .4كتب األصوات ،وتشمل كتب اهلمز واحلروف والوقف واالبتداء واألصوات.

5 .5كتب احليوان ،وتشمل كتب خلق اإلنسان واحلرشات والطري واإلبل والغنم
واخليل والوحوش.

6 .6كتب البلدان واملواضع.

7 .7كتب اإلفراد والتثنية واجلمع.

8 .8كتب األبنية ،وتشمل كتب املصادر والصيغ اخلاصة باألفعال وكتب األفعال
عامة ،وأمثلة األسامء ،األبنية.
َّ

9 .9كتب الصفات.

«توجهت هذه املرحلة بكتب تؤلف يف املوضوع الواحد ،فألف أبو زيد
إ ًذا
َّ

كتا ًبا يف املطر ،وكتا ًبا يف اللبن ،وألف األصمعي كت ًبا كثرية صغرية ،كل كتاب يف

موضوع ،فكتاب يف النخل والكرم ،وكتاب يف الشاء ،وكتاب يف اإلبل ،وكتاب يف
أسامء الوحوش ،وكتاب يف اخليل ،وكتاب يف النبات والشجر إلخ»(.)14

والذي يبدو يل َّ
أن اللغويني يف القرن الثاين اهلجري ،لمَ َّا شاعت دراسات املرحلة

األوىل ،وجدوا الناس مقبلني عىل طلب كل ما يتعلق باللغة ،يف املسجد والسوق

يدرس ما تيرس من آي
والبيت وغريها ،فحني جيلس اللغوي يف حلقة الدرس ِّ
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القرآن ،ح َّتى يصل إىل قوله تعاىل ﴿ َف َّر ْت ِم ْن َق ْس َو َر ٍة﴾ [سورة املدثر ،اآلية،]٥١ :

سورة»( ،)15وعليه يرى رضورة
يواجه بسؤال من احلارضين عن معنى قولهَ « :ق َ
يف وضع رسالة يف لغات القرآن ،ومثل هذا يف غريبه وغريب احلديث ،والنبات،
واحليوان وغريها ،وبالنتيجة تكون هناك دوافع َّأدت إىل ظهور هذا النوع من

الدراسات ،فليست خدمة القرآن الكريم وحدها َّأدت إىل ذلك ،وإ َّنام حاجة الناس
إىل مثل هذه الدراسات ،والدليل عىل ذلك كثرة هذه املؤلفات ،ونحن نعلم أن كثرة

املادة دليل عىل شيوعها يف السوق.
املرحلة الثالثة

أخذت الدراسات اللغوية يف هذه املرحلة شك ً
ال جديدً ا خيتلف عن املرحلتني

السابقتني ،إذ انتقلت الدراسات من الرسائل الصغرية إىل املؤلفات الكبرية ،وذلك

بـ «وضع معجم يشمل كل الكلامت العربية ،عىل نمط خاص ،لريجع إليه من أراد

البحث عن معنى كلمة»(.)16

يمثل ظهور مثل هذه الدراسات انتقا ً
نوعا أم
ال يف الدرس اللغوي ،سواء كان ً

خاصة بموضوعات حمددة
حجماً  ،إذ انتقل املتلقي من االطالع عىل رسائل صغرية َّ

إىل دراسات كبرية حتوي كل ما حيتاجه القارئ ،فض ً
ال عن َّ
أن هذه املرحلة متثل ظهور

بحثي جديد ،إ َّ
أن ما ال يمكن إغفاله َّ
ال َّ
أن مثل هذه الدراسات اعتمدت اعتام ًدا
منهج
ٍّ

ريا عىل الرسائل السابقة يف املرحلتني األوىل والثانية ،إذ يمكن أن نعدَّ ها املصادر
كب ً
التي اعتمدها اللغويون لبناء هذا العمل الكبريَّ ،
رواد املعجم العريب يف
ألن مجيع َّ

هذه املرحلة هم «أولئك العلامء الذين كتبوا وألفوا يف ناحية من نواحي اللغة ،أو
ساعدوا غريهم يف ذلك بالنقل أو بالرواية أو بالتحشية أو بالتعليق ،أو برشح بعض

املسائل اللغوية ،أو باالستدراك عىل من سبقهم من املؤلفني»(.)17
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مل خيتلف الدافع إىل ظهور مثل هذه الدراسات عن الدافع يف املرحلتني األوىل

والثانية ،إ َّ
ال َّ
أن هناك جمموعة من الدوافع اجتمعت ً
أيضا ،ولكن يبقى القرآن
نصه الدافع األول ،فض ً
ال عن خدمة املجتمع واخلوف عىل اللغة
الكريم وخدمة ِّ
من الذهاب ،قال ابن خلدون« :فاحتيج إىل حفظ املوضوعات اللغوية بالكتاب

فشمر كثري
والتدوين خشية الدروس ،وما ينشأ عنه من اجلهل بالقرآن واحلديثَّ ،
من أئمة اللسان لذلك ،وأملوا فيه الدواوين»(.)18

ُيعدُّ اخلليل بن أمحد الفراهيدي رائد هذه املرحلة ،يف وضعه كتاب (العني) ،إذ
يمثل هذا الكتاب طفرة نوعية يف التأليف اللغوي ،فض ً
ال عن عبقرية جبارة وعقلية
فائقة ،يمكن حرص هذا اإلبداع يف أمرين:

1 .1وضع اخلليل كتابه العني يف زمن مل يسبق بمثل هذه الدراسة ،فيعدُّ وضع معجم
أمرا مستحي ً
ال ،أو قل أشبه باملعجزة ،لذلك مثَّل ظهور العني
جيمع اللغة كاملة ً

صدمة كبرية لدى اللغويني ،ممَّا حدا بجامعة منهم أن يدعي أ َّنه أ َّلفه(.)19

َ 2 .2
منهجا يف التأليف ،قام عىل أساس خمارج احلروف ،وهذا
وض َع اخلليل للعني
ً
بحدِّ ذاته أعجوبة ُّ
تدل عىل عبقرية اخلليل ،التي مل يسبقه أحد هبا.

وبعد الفراهيدي بدأت الدراسات اللغوية بالظهور ،يف حماولة منها جلمع

مفردات اللغة ورشحها وبيان معانيها ،فأخذت أشكا ً
ال خمتلفة يف التأليف« ،فمنهم

من اختار مجع املواد حسب [كذا] األلفاظ ،مرت ًبا إياها ترتيبه اخلاص ،ومنهم من

رأى مجع املواد حسب [كذا] املوضوعات ،مبو ًبا هلا حسب [كذا] املعاين ،واختلفت

لدى الطائفتني طرق [كذا] الرتتيب ،فذهبت الطائفة األوىل إىل ترتيب األلفاظ عىل
خمارج احلروف ،أو عىل احلروف اهلجائية ،ناظرة إىل احلرف األول للفظة ،أو احلرف

األخري هلا ،أو كليهام ،وذهبت الطائفة الثانية إىل األلفاظ اخلاصة باملوضوع املعقود
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اخلاصة
له الباب ،واالستشهاد لكل منها أو لبعضها ،أو إيراد النصوص الشعرية
َّ
بالباب ،واستخراج األلفاظ منها ورشحها»(.)20

بعد أن ثبت لنا أن الفراهيدي َّأول من وضع أسس املدرسة املعجميةَّ ،
فإن هذا

ُّ
يدل عىل ُّ
تأخر ظهورها ،وقد أرجعه الدكتور إميل بديع يعقوب إىل عدَّ ة أسباب

بقوله «ومل يعرف العرب التأليف املعجمي قبل العرص العبايس ،ألسباب عدَّ ة أمهها:

1 .1انتشار األمية بينهم ،فالذين كانوا يعرفون القراءة والكتابة قبل اإلسالم قليلون.

2 .2طبيعة حياهتم االجتامعية القائمة عىل الغزو واالنتقال من مكان إىل آخر.

3 .3إتقاهنم للغتهم ،فقد كانت العربية عندهم لسان املحادثة واخلطابة والشعر،
تفهم معنى لفظة استغلق عليه ،جلأ إىل مشافهة العرب
وكان إذا احتاج أحد إىل ُّ
أو إىل الشعر»(.)21

والذي يبدو يل َّ
والسيام السببان
أود مناقشتها،
نظرا ،لذلك ُّ
أن يف هذه األسباب ً
َّ

األول والثاين ،فحني رأى الدكتور الفاضل َّ
األمية سبب يف ُّ
تأخر وضع املعجم
أن
َّ

فاته َّ
أن العرب ،ومنذ انتشار الدعوة اإلسالمية ،انكبوا عىل تع ُّلم القراءة والكتابة،

لتتيح هلم فهم أمور دينهم ،ولع َّلنا نعلم َّ
أن أكثر من قرن ونصف بني الدعوة

اإلسالمية وظهور املعجم العريب كفيل يف ر ِّد هذا السببَّ ،
ألن املدارس ودور العلم
ريا يف هناية العهد الراشدي وبداية العهد األموي ،فض ً
ال عن
قد انترشت
ً
انتشارا كب ً

ذلك َّ
منطقيا،
فإن انشغال العرب بالغزو واالنتقال من مكان إىل مكان ليس سب ًبا
ًّ
أل َّننا نعلم َّ
أن املجتمع العريب بخاصة واإلسالمي بعامة ،كان منقسماً عىل فئات ،فئة

للقتال وفئة للسياسة وأخرى للقضاء ورابعة للعلم وهكذا ،فليس كام يتوقع مجاعة

أن املجتمع يف ذلك الوقت كان منشغ ً
َّ
ال باجلهاد يف سبيل اهلل والفتوحات اإلسالمية،

ولو كان كذلك لمَ َا سارت الدولة وانتظمت احلياة.
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َّأما مسألة إتقاهنم اللغة فهذا أمر مقبولَّ ،
ألن العريب يف عصوره األوىل مل يكن

به حاجة إىل قرطاس ُيع ِّلمه اللغة ،ح َّتى اختلط باألقوام األعاجم يف العراق والشام

ومرص وغريها ،فاختلط لسانه وابتعد عن بيئته العلمية واللغوية ،فرأى مجاعة من

ماسة إىل مجع اللغة ،فهذا دافع من دوافع اجلمع ،ولكن ملاذا تأخر
العلامء احلاجة َّ

ظهور املعجم؟

أن َّ
من الطبيعي َّ
كل علم ينشأ يف بدايات غري منسقة ،فإذا القى عناية الدارسني

واملادة ،وترتبط عناية الدارسني بحاجة املجتمع
تظهر عليه عالمات التطور يف املنهج
َّ

إليه ،فلماَّ التقت احلاجتان ،حاجة املجتمع الختالط اللسان ،وحاجة خدمة القرآن

يتطور شيئًا فشيئًا ح َّتى وصل إىل
الكريم ،اعتكف الدارسون عىل هذا العلم ،فبدأ َّ

مرحلته األخرية ،ولكي نكون منصفنيَّ ،
فإن املدَّ ة التي قضتها الدراسات اللغوية يف

قياسا بالكثري من اللغات التي قضت دراساهتا
مراحلها الثالث مدَّ ة ال تعدُّ طويلةً ،
اللغوية مئات السنني حتى وصلت إىل مرحلة املعجم.

هذه أهم مالمح مراحل التأليف اللغوي ،إذ وقفنا فيها عىل اخلط البياين

للتأليف ،ابتدا ًء من املختلط ،وصعو ًدا إىل التخصص ،وانتها ًء بالتأليف املعجمي،

غري َّ
أن حرص التأليف اللغوي هبذه املراحل قد عارضه مجاعة من املحدثني ،مستندين

إىل َّ
أن اخلليل أسبق طبقة من أيب زيد واألصمعي وأيب عبيدة ،فإذا كان اخلليل قد

ألف العني يف آخر حياته ،فهذا يعني َّ
أن التأليف يف املرحلة الثانية تزامن مع التأليف

يف املرحلة الثالثة(.)22

والذي يبدو يل َّ
أن احلجة التي ذكرها أصحاب هذا الرأي غري ملزمة ،فلو ُعدنا

إىل املراحل وتتبعنا مناهج التأليف فيها لوجدنا َّ
أن املرحلة السابقة ال تنتهي بابتداء
املرحلة الالحقة ،وهو ما ذكرته ساب ًقا ،فمث ً
ال حني كانت املرحلة األوىل مرحلة
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تأليف خمتلطُ ،و ِضع فيها كتب معاين القرآن والنوادر ،نجد َّ
أن هذا اخلط من التأليف
َّ
سائرا عىل خطاه ح َّتى بعد املرحلة الثالثة ،وأوضح ما يمثل هذا كتب معاين
ظل
ً

القرآن للفراء ،واألخفش ،والزجاج وغريهم ،وقد ظهرت يف وقت متأخر ،أي:
بعد ظهور مؤلفات املرحلة الثالثة.

الدراسة
نقد املعجم العريب وتصحيحه
اقرتنت الدراسات املعجمية العربية يف العرص احلديث بالنهضة العلمية

واألدبية التي شهدهتا الدول العربية واإلسالمية ،وأبرز ما يمثل هذه النهضة ظهور
الطباعة ،وهو ما دعا اللغويني إىل تكثيف جهودهم العلمية يف قراءة كتب الرتاث
والسيام كتب معاجم اللغة ،فانقسم الدارسون
وتصحيحها ورشحها واختصارها،
َّ

عىل مدرستني ،مدرسة القديم التي أخذت عىل نفسها الدفاع عن القديم والدعوة إىل
التمسك به وعدم االنجرار وراء الدعوات املنادية إىل التجديد ،ومدرسة التجديد

التي أخذت عىل عاتقها محل لواء التجديد ،عىل الرغم من املعارضات الشديدة.

ويف ّ
ظل الرصاع بني القديم واجلديد ظهرت جمموعة من الكتب التي

وضعها أصحاب مدرسة التجديد ،وهي ترمي إىل جتديد املعجم العريب ،فتعددت
مسالكها( )23واختلفت مراميها وتنوعت نواياها ،فمنهم من بالغ يف منهجه حتى

خرج عن املعتاد ،ومنهم من أنصف فيه ،فقام منهجه عىل البناء القويم.

ولكي يقف القارئ عىل مظاهر التجديد يف معاجم املدرسة الثانية ،أوردها

بحسب سنوات نرشها ،وهي:
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معجم حميط املحيط ،لبطرس البستاين 1883م
يعد معجم حميط املحيط أقدم معجم ظهر لنا حيمل بني صفحاته ثورة التجديد

«أول معجم أنتجه اليسوعيون … وكان ذلك يف
عىل املعجم العريب القديم ،فهو َّ

مفتتح النصف الثاين من القرن التاسع عرش ،إذ فرغ من طبع اجلزء األول يف  21متوز

1866م  ،#1283ومن تبييض اجلزء الثاين يف 12متوز 1869م .)24(»#1286وضع
األب بطرس البستاين معجمه عىل أساس تصحيح ما يف الرتاث من غلط وإكامل ما

فيه من نقص ،إذ قال« :فهذا املؤلف حيتوي عىل ما يف حميط الفريوز آبادي ،الذي هو

أشهر قاموس للعربية ،من مفردات اللغة وعىل زيادات كثرية ،فقد أضفت إىل [كذا]

وأحلقت بذلك اصطالحات
فروعا كثري ًة وتفاصيل ش َّتى،
( )25أصول األركان فيه
ُ
ً

ريا من املسائل والشوارد وغري ذلك مما يتعلق بمتن اللغة،
العلوم والفنون وكث ً
ريا من كالم املو َّلدين وألفاظ العامة ،من ِّب ًها يف أماكنها عىل أهنا خارجة
وذكرت كث ً
عن أصل اللغة»(َّ .)26
مهم جدًّ ا ملعرفة توجهاته واخلطوط
إن ما ذكره البستاين يف نصه ٌّ
التي سار عليها يف وضع حميطه ،وبعد قراءة دقيقة لكالمه نستنتج األمور اآلتية:

1 .1حاول سدَّ النقص املوجود يف معجم (القاموس املحيط) للفريوز آبادي.

2 .2زيادة مصطلحات الفنون والعلوم ،التي يرى َّ
أن الدارس به حاجة إليها.
ِ 3 .3ذ ْكر الكثري من املسائل والشوارد وغري ذلك مما يتعلق بمتن اللغة.
4 .4ذكر الكثري من كالم املو َّلدين وألفاظ العامة.

نلحظ من هذه األمور َّ
أن التجديد حاصل فيها ،إذ سلك طريق التصحيح

والنقد ملا وجده يف القاموس املحيط ،وكان من نتائج التصحيح والنقد أن زاد
جمموعة من األلفاظ واملصطلحات ،ولبيان مظاهر التجديد سأدرس هذه األمور
مع االختصار.
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األول :يتمثَّل نقد البستاين لعبارة الفريوز آبادي يف أ َّنه زاد عليها من كالم
األمر َّ

اللغويني وأنقص غريها ،غري أ َّنه حاول احلفاظ عىل عبارة الفريوز يف مواضع كثرية،
فتتحصل لدينا ثالث صور ،هي:

1 .1احلفاظ عىل عبارة القاموس ،فمن ذلك قوله «(البرَ ْ َغ ُز ،والبرُ ْ ُغ ُز ،والبرُ ْ ُغ ُ
وز،
البرِ ْ َغ ُاز) ولد البقر أو إذا َم َشى مع ُأ ِّمه ،و(البرُ ْ ُغ ُز) :الس ِّيئ اخللق ،أو هذه

تصحيفه ،والصواب ( ُب ْز ُغ ٌر)»( ،)27وورد هذا الكالم يف القاموس ،قال الفريوز
وع ْص ُفور ِ
وط ْر َبال :ولد
آبادي «(البرَ ْ َغ ُز) ،بالغني املعجمة كـَ :ج ْع َفر و ُق ْن ُفذ ُ

البقر أو إذا َم َشى مع ُأ ِّمه وهي هباء ،وكـُ :ق ْن ُفذ :الس ِّيئ اخللق ،أو هذه تصحيفة،

والصواب ( ُب ْز ُغ ٌر)»(.)28

2 .2حذف ما رآه زيادة ،ويمكن إمجال احلذف من القاموس بام يأيت:
 .أمتثيل األلفاظ بضبطها ،سواء باحلركات أم بام يوافقها من األلفاظ
املشهورة ،فيحاول البستاين حذفها واستبداهلا بام يوافقها من اللفظة
ِ
«(الف ِل ُّز) ،بكرس الفاء والالم َ
وشدِّ
املفرسة ،من ذلك قول الفريوز آبادي

وع ُت ٍّلُ :ن َحاس أبيض تجُ ْ ُ
الزاي ،وكـِ :ه َج ٍّ
عل منه القدور ا ُمل ْف َرغة ،أو
ف ُ
«(الف ِل ُّزِ ،
ِ
والف َل ُّزُ ،
ُخ ُ
والف ُل ُّز) :نحاس
بث احلديد»( ،)29يف حني قال البستاين

أبيض جتعل منه القدور املفرغة ،أو هو خبث احلديد»( ،)30فنجده حذف
وشدِّ الزاي ،وكِ :ه َج ٍّ
عبارة (بكرس الفاء والالم َ
وع ُت ٍّل).
ف ُ

اجؤُ ) :ال َّت َب ُ
اطؤُ ،ووهمِ َ ال
 .ب ُّ
الرد عىل اجلوهري ،قال الفريوز آبادي« :و(ال َّت َخ ُ
ِ
اج ِئ) ،وإ َّنام هو (ال َّت َخ ِ
َج ْو َه ِر ُّي يف (ال َّت َخ ِ
بالياء،إذا ُض َّم همُ ِ زَ وإذا
اجي)،
ُك رِس ُت ِر َك ا َهلم ُز»( ،)31يف حني قال البستاين «و(تخَ َ َ
اجؤً ا):
الرج ُل تخَ َ ُ
اجأ ُ
َ
ْ
َ
تباطأ»( ،)32فموضع احلذف واضح.
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«(أج ٌأ)َ :ج َب ٌل لِ َط ِّي ٍئ وبِ ِز َنتِ ِه و .بِ ِمصرْ َ
 .جأسامء البقاع ،قال الفريوز آباديَ :
و ُيؤَ َّن ُث فيهامَ .
«(أج َأ َي ْأ َج ُأ
وك َج َع َلَ :ه َرب»( ،)33يف حني قال البستاين
َ
َأ ْج ًأ)َ :ه َر َب»(.)34

 .دأسامء األشخاص والقبائل ،قال الفريوز آبادي يف مادة (أ س د)« :و
دي) بالضم :نباتَ ،
ُ
عي َ
ري(َ :)35س ْب َع ٌة َص َحابِ ُّي َ
وكأم ٍ
ون.
(األ ْس ُّ
ون وخمَ ْ َس ٌة تابِ ُّ
وابن ِ
وابن
ُ
وكز َبيرْ ٍُ :
ساعدَ َة ُ
وابن َي ْربو ٍع ُ
وابن َث ْع َل َب َة ُ
ابن ُح َضيرْ ٍ ُ
وابن ُظ َهيرْ ٍ ُ
اهلل،وابن أخي ِ
اجلدْ ِ
أيب َ
راف ِع ِ
وابن َس ْع َي َة أو هو
عر ُف بِ َع ْب ِد
بن َخ ٍ
ديج ُ
ُ
عاء،و ُي َ

َ
وع ْقب ُة بن ُأ َسي ٍد :تابِ ِعيُ ،
ري :صحابِ ُّي َ
كأ ِم ٍ
و(أ َس ْيدٌ ) ،يف (س ي د)»(،)36
ونَ ُ .
ْ
ُّ
دي) :نبات ،وقيلَ :
ُ
كاأل ْسدي ،ونبات
يف حني قال البستاين
«و(األ ْس ُّ

تصحيف ثيابُ ،
(األ َس ْيدٌ ) ،اطلب (س و د)»(.)37

هذه أهم مالمح احلذف يف كتاب حميط املحيط ،ولكن ما يمكن قوله هناَّ :
إن

البستاين مل يرس عىل منهج واحد يف احلذف ،إذ قد نجد أسامء األشخاص واألماكن
ِ
«و(ف ْندٌ ) :جبل بني احلرمني ،واسم أيب زيد ،موىل عائشة
يف حميطه ،من ذلك قوله:
بنت سعد بن أيب وقاص ،كان أحد املغنِّني املحسنني»(.)38

3 .3زيادة جمموعة من األلفاظ القياسية وغري القياسية التي أخذها من املعجم
العريب ،من ذلك قوله يف مادة (صلت)« :و(جاء بل َب ٍن َي ْص ِل ُت ،و َم َر ٍق َي ْص ِل ُت)،

إذا كان قليل الدَّ ْسم ،و(ص َل ُّت ُه يف ال َقدَ ِح) ،إذا صبب ُت ُه»( ،)39فنجده يذكر
و(ص َل ُّته) وهذه األلفاظ غري موجودة يف القاموس املحيط ،أو زيادة
( َي ْص ِل ُت) َ

وعاء من خشب أو نسيج ُيصان
األلفاظ املعربة ،من ذلك قوله(« :ال َّت ْخ ُت):
ٌ
شب»( ،)40يف حني
فيه الثياب … وغريه:
ُ
معرب( :تخَ ْ تَه) ،بالفارسية ،ومعنا ُهَ :خ ٌ
قال الفريوز آبادي(« :ال َّت ْخ ُت) :وعاء يصان فيه الثياب»(.)41
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األمر الثاين :يعدُّ األمر الثاين واحدً ا من أساسيات (وضع معجم حديث) ،إذ

نستطيع أن نقولَّ :
إن حميط البستاين أسس خلطني متوازيني مها :النقد والتحديث،

ومها ما شغال الدارسني بعده ،فحاولوا فصل التحديث عن النقد ،فظهرت معاجم

وكأن البستاين رأى َّ
َّ
أن املعجم جيب أن يشمل القديم
خاصة باملصطلحات احلديثة،
َّ

واحلديث لذلك دمج بني َّ
اخلطني ،ومن املصطلحات العلمية التي أوردها يف حميطه
ال َب ُة) عند بعض احلكامء من الكيفيات امللموسة ،ويقابلهاِ :
«(الص َ
(اللينْ ُ )،
قوله:
َّ
ِ
َبس بالرسطان»(.)42
ورم
وعند األطباءٌ :
متداخ ٌل يف ُ
الع ُضو غري ُمؤلمِ ٍ ،وكث ً
ريا ما َي ْلت ُ

معجم قطر املحيط ،لبطرس البستاين ً
أيضا

وضع بطرس البستاين معجماً آخر بعد حميطه ،إذ «فرغ من تأليفه سنة  1869م

 ،#1286أي :مع اجلزء الثاين من املحيط»(.)43

األول حميط املحيط ،وإ َّنام خالفه يف املنهج،
مل يكن قطر املحيط خمتصرَ ً ا ملعجمه َّ

ولكن يبقى هذا املعجم من كتب التجديد ،فقال يف سبب تأليفه« :فلماَّ كان إحياء
ودون ِ
َ
اللغة العربية التي َّ
أهلها
حمياها الساطع
هشمتها أيادي الزمان ،وحال دون َّ

فرضا( )44عىل ِّ
براقع اهلجر واجلهل والنسيان ً
نضع
كل من نطق بالضاد … ،رأينا أن َ
ُ
فيها هذا املؤَ َّلف عىل ٍ
مصباحا يكشف
وجه هينِّ ِ املراس سهل املأخذ ،ليكون للطلبة
ً

هلم عماَّ أشكل عليهم من مفردات اللغة»(.)45

حاول البستاين ترشيق املا ّدة اللغو َّية يف معاجم الترُّ اث اللغوي العريب ،فحذف

ً
استدراكا عليه،
مادة أخرى ،وزاد عىل املعجم ما رآه
ريا،
وترصف يف َّ
َّ
منها جز ًءا كب ً
ويمكن حتديد هذه املظاهر باآليت:
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1 .1احلذف :وهو مظهر شائع يف معجم قطر املحيط ،فتعددت مواضع احلذف
ومصادره ،فمنها ما َح َذفه من املعجم ،ومنها ما َح َذفه من معجمه حميط املحيط،
وال يعنينا احلذف الثاين بقدر ما يعنينا احلذف األول ،ونورده يف األمثلة اآلتية:

حذف الكالم عىل احلروف :اعتاد املعجم العريب أن يصدّ ر مؤ ّل ُف ُه َّ
كل حرف

بكالم عىل احلرف ومزاياه الصوتية ،وهو ما دعا البستاين إىل حذفه ،أل َّنه ال يرى
رضورة لذكره ،ففي باب الباء مث ً
ال بدأ بقوله(« :الباء) هي احلرف الثاين من حروف
املباين ،وهي يف حساب ُ
اجل َّمل عبارة عن (.)46(»)2

حذف جمموعة من املعاين :كام هو معلوم لدى الدارسني يف احلقل املعجمي

أن املعجم العريب ينامز بوفرة املعاين يف اجلذر الواحد ،وهذا ما دعا جمموعة من
املجددين إىل عدّ ها إثقا ً
ال للمعجم ،فارتأوا ترشيقه بحذف جمموعة من هذه املعاين،

وهذا ما نلحظه عند البستاين ،إذ قال يف مادة (أزب)(« :اإلزْ ُب) القصري الغليظ،
والداهية اللئيم ،والذميم ،والدقيق املفاصل الضاوي ،ال تزيد عظامه وإ َّنام زيادته يف
ت اإلبِ ُل َت ْأ َز ُب َأ َز ًبا) :مل جتترَ َُّ ،
وس ْفلته ،و(أ ِز َب ِ
املاء يأ ِز ُب َأزْ ًبا) :جرى،
و(أ َز َب ُ
بطنه ُ

َ
و(تأزَّ ُبوا املال بينهم) :اقتسموا ،و(األزْ َب ُة) :الشدَّ ة والقحط ،و(املِئْزَ اب) :امل ِ ْث َق ُب،

املادة نفسها ،فنجد مث ً
ال
ج( :مآزيب ،وميازيب)»( ،)47وإذا ُعدْ نا إىل املعجم العريب يف َّ
ٌ
ماء
ابن منظور يذكر دالالت أخرى ،وهي( :رجل َأ ِز ٌب وآ ِز ٌب):
طويل،و(إِ ٌ
زاب)ٌ :
َ
العنربَ ،
و(أ َز ُّب) :رجل من ا ِ
ري َّ
الش َع ِر(.)48
جل ِّن،
ل َبني َ
و(األ َز ُّب) :الكث ُ
حذف الصيغ
مصدرا اًّ
مهم من مصادر الصيغ الرصفية ،ففي ّ
مادة
يعدُّ املعجم العريب
كل َّ
ً

فيه نجد مؤلفه يودع جمموعة كبرية منها ،وبحسب ما وجده يف كالم العرب،
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در الفائدة عىل داريس آداب العربية ،غري َّ
أن املجدّ دين يرون يف كثري من هذه
ممَّا َّ
الصيغ إثقا ً
ال للامدة املعجمية ،فذهبوا إىل حذفها ،وهو ما سار عليه البستاين،

نصني ملادة واحدة بني تاج العروس وقطر املحيط نلحظ هذا
ففي موازنة بني َّ
واخل َط ُأ َ
(اخل ْط ُءَ ،
مادة (خطأ) الصيغ اآلتيةَ :
،واخل َط ُاء،
واضحا ،إذ ذكر الزبيدي يف َّ
ً

َ
واخل ِطيئَةِ ،
وخ ِ
،وخ ِط َئَ ،
وأ َ
وخ َطا َياَ ،
واخل ْط ِءَ ،
،وتخَ َ َّط َأ َ
خطأ ،وإِ ْخ َطا ًءَ ،
وخ َّط َأه،
اط َئ ًة َ
وخ ْط َأ ًة ،وا ُمل ِ
وتخَ ْ ِط َئ ًة ،وتخَ ْ ِطيئًا ،ويخَ ْ َط ُأِ ،
واخل ِ
َ
واط ِئ،وتخَ َ َ
اط ْأه،
واخلاطئ،
خط ُئ،
ُ

،وخ ُط ِ
،واستخط َأ ِ
تَ ،
َ
وخ ِّط َئَ ،
وخ َّط ٌاء ُ
واخل ِطيطة ،ويخُ طئُهاُ ،
آت،وا ُملت ََخ
وا ُمل ْست َْخ ِطئ َُة
َّطئ ِ
وخ ْط ًءاَ ،
(خ َط َأ ،وتخَ ْ َط ُأَ ،
َات)( ،)49يف حني ذكر البستاين الصيغ اآلتيةَ :
وخ ِط َئ،
وخ َّط َأ ،وتخَ ْ ِطيئًا ،وتخَ ْ ِط َئ ًةَ ،
وخ ْط ًءاِ ،
يخَ ْ َط ُأِ ،
وخ ِ
وإخ َطا ًءَ ،
وخ ْط َأ ًةَ ،
اطئَة،
وأ ْخ َط َأْ ،
ْ
واخل ِ
واخل ِ
َ
َ
وأخ َط ْي ُت ،وتخَ َ َّط َأ ،وتخَ َ ُّطؤً ا ،وتخَ َ َ
اط َأ ،وتخَ َ ُ
اطئةَ ،
وخ َط َأة،
اط ُئ،
اطؤً ا،
ْ

وخ َواطئَ ،
وخ ِطيئاتَ ،
واخل ِطيئَةَ ،
وتخُ ْ ِط ُئَ ،
وخطايا ،وا ُمل ْست َْخ ِطئة) ،وبالنتيجة نجده
(اخل َط ُاء ،وا ُمل ِ
،واستخط َأ ِ
تَ ،
حذف تسع صيغ ،وهيَ :
َ
واخل ِطيطة ،ويخُ طئُها،
خط ُئ

آت،وا ُملت ََخ ِّطئ ِ
،وخ ُط ِ
وخ ِّط َئَ ،
وخ َّط ٌاء ُ
ُ
َات) ،وزاد عىل صيغ الزبيدي ثامين صيغ ،وهي:
واخل ِ
اطؤً اَ ،
وأخ َط ْي ُت ،وتخَ َ ُّطؤً ا ،وتخَ َ ُ
وخ َط َأة ،وتخُ ْ ِط ُئَ ،
اطئةَ ،
وخ ِطيئات).
(وتخَ ْ َط ُأْ ،
حذف أسامء األعالم واأللقاب
مقترصا عىل تفسري داللة الكلامت واستعامالهتا ،بل نجد
مل يكن املعجم العريب
ً

فيه ورو ًدا ألسامء األعالم كاألشخاص واألماكن والقبائل وغريها ،وهذا ما أعطى
املادة اللغوية حجماً آخر يزاد عىل حجمها ،وهو ما مل ُيرق للمجددين ،فرأوا َّ
أن هذه

املادة غري رضورية وجيب رفعها من املعجم ،وسار عىل هذا املنهج بطرس البستاين
يف معجميه :حميط املحيط ،كام سبق ،وقطر املحيط ،ويمكن للدارس أن جيد هذا

واضحا حني يبحث عن َع َلم ورد يف لسان العرب أو تاج العروس يف قطر املحيط.
ً
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حذف اللغات واللهجات

()50

يعدُّ املعجم العريب سج ًّ
ال ًّثرا للغات واللهجات فالواقف عليه جيد يف أغلب

مواده ما يؤيد هذا ،فأك َث َر أصحاب املعاجم من ذكر اللهجات العربية واللغات

األعجمية بقسميها :املعرب والدخيل ،وهذا ما عارضه املجددون ،ففي مادة
ُ
«و(األ ْر َب ُة)ِ :قالد ُة َ
(أرب) مث ً
الك ْل ِ
ب
ال ذكر ابن منظور ثالث لغات خمتلفة ،فقال:

ُ
(الع ْر ِ
و(األ ْر ُ
بان)،… ،
التي ُيقاد هبا ،وكذلك الدا َّبة يف لغة طيئ،… ،
بان) ،لغة يف ُ
ُ
الع ْر ُب ِ
و(األ ْر ُب ُ
ون»( ،)51وبالرجوع إىل قطر املحيط مل نجد البستاين يذكر
ون) لغة يف ُ
هذه اللهجاتَّ ،أما اللغات فقد ذكر ابن منظور يف مادة (هبرج) عند كالمه عىل كلمة
معربة،وقيل :هي كلمة هندية َأصلهاَ ( :ن َب ْه َل ْه) ،وهو الرديء،
(بهَ ْ َرج)« :واللفظة َّ
فنقلت إِىل الفارسيةفقيلَ ( :ن َب ْه َر ْه) ،ثم ُع ّربت( :بهَ ْ َرج)»( ،)52وبالرجوع إىل قطر
املحيط مل نجد البستاين يذكر هذه اللغة.

حذف جمموعة من الشواهد اللغوية :شاع يف املعجم العريب استعامل الشواهد

بمختلف أنواعها ،الشواهد القرآنية أو القراءات أو احلديث النبوي الرشيف أو

الشعر أو األمثال وغريها ،حتى بلغت ً
مبلغا يف عدد من املعاجم ،وهذا ما دعا
املجددين إىل حذف جمموعة منها ،وباملوازنة بني ما استشهد به ابن منظور وما ورد

مواد معينة ،نلحظ اآليت:
يف قطر املحيط يف َّ

مادة (طغي)( ،)53قوله تعاىل﴿ :إِ ِذ ا ْن َب َع َث
•اآليات القرآنية :ذكر ابن منظور يف َّ
الله َّم َوتحَ ِ َّيت ُُه ْم ِفيها
َأ ْشقاها﴾ [الشمس ]١١وقولهَ ﴿ :د ْع ُ
واه ْم ِفيها ُس ْبحا َن َك ُ

الم َو ِ
واه ْم َأ ِن الحْ َ ْمدُ هللِ َر ِّب ا ْلعالمَ ِ َ
﴿و ُن َق ِّل ُب
آخ ُر َد ْع ُ
ني﴾ [يونس  ،]10وقولهَ :
َس ٌ
صار ُه ْم َكام لمَ ْ ُيؤْ ِمنُوا بِ ِه َأ َّو َل َم َّر ٍة َو َن َذ ُر ُه ْم فيِ ُطغْ يانهِ ِ ْم َي ْع َم ُهونَ ﴾
َأ ْفئِ َد هَت ُْم َو َأ ْب َ

الط ِ
ود َف ُأ ْه ِل ُكوا بِ َّ
اغ َي ِة﴾ [احلاقة ،]٥
[األنعام ]١١٠مرتني ،وقولهَ ﴿ :ف َأ َّما َث ُم ُ
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ناكم فيِ الجْ ا ِر َي ِة﴾ [احلاقة ،]١١وقولهَ :
﴿أ لمَ ْ َت َر
وقوله﴿ :إِ َّنا لمَ َّا َط َغى المْ ُاء حمَ َ ْل ُ ْ
اغ ِ
تاب ُيؤْ ِم ُنونَ بِالجْ ِ ْب ِ
ت َو َّ
الط ُ
ين ُأو ُتوا َن ِصيب ًا ِم َن ا ْل ِك ِ
ين
وت َو َي ُقو ُلونَ لِ َّل ِذ َ
إِلىَ ا َّل ِذ َ
ال﴾ [النساء ،]٥١وقوله تعاىلَ :
َك َف ُروا هؤُ ِ
ين آ َمنُوا َسبِي ً
﴿أ لمَ ْ
الء َأ ْهدى ِم َن ا َّل ِذ َ
ين َي ْز ُع ُمونَ َأنهَّ ُْم آ َمنُوا بِام ُأ ْن ِز َل إِ َل ْي َك َوما ُأ ْن ِز َل ِم ْن َق ْب ِل َك ُيرِيدُ ونَ َأنْ
َت َر إِلىَ ا َّل ِذ َ
اغ ِ
َيت َ
َحاك ُموا إِلىَ َّ
الط ُ
وت َو َقدْ ُأ ِم ُروا َأنْ َي ْك ُف ُروا بِ ِه َو ُيرِيدُ َّ
الش ْيطانُ َأنْ ُي ِض َّل ُه ْم
ُ
الظ ُل ِ
ين آ َمنُوا خُ ْي ِر ُج ُه ْم ِم َن ُّ
امت
َضال ًال َب ِعيد ًا﴾ [النساء ،] ٦٠وقوله
﴿اهلل َوليِ ُّ ا َّل ِذ َ

الظ ُل ِ
وت خُ ْي ِر ُجونهَ ُْم ِم َن ال ُّنو ِر إِلىَ ُّ
ياؤ ُه ُم َّ
الط ُ
ين َك َف ُروا َأ ْولِ ُ
امت
اغ ُ
إِلىَ ال ُّنو ِر َوا َّل ِذ َ
﴿و ُق ْل
ُأولئِ َك َأ ْص ُ
حاب ال َّنا ِر ُه ْم ِفيها خالِدُ ونَ ﴾ [البقرة  ،]٢٥٧وقوله َ
لِ ْل ُمؤْ ِم ِ
ين ِزي َنت َُه َّن إِ َّال ما
وج ُه َّن َوال ُي ْب ِد َ
نات َيغْ ُض ْض َن ِم ْن َأ ْبصا ِر ِه َّن َو حَ ْي َف ْظ َن ُف ُر َ
ين ِزي َنت َُه َّن إِ َّال لِ ُب ُع َ
َظ َه َر ِم ْنها َو ْل َيضرْ ِ ْب َن بِ ُخ ُم ِر ِه َّن َعىل ُج ُي هِ
ولتِ ِه َّن َأ ْو
وبِ َّن َوال ُي ْب ِد َ
ناء ُب ُع َ
آباء ُب ُع َ
ولتِ ِه َّن َأ ْو َأ ْبنائِ ِه َّن َأ ْو َأ ْب ِ
آبائِ ِه َّن َأ ْو ِ
ولتِ ِه َّن َأ ْو إِ ْخوانهِ ِ َّن َأ ْو َبنِي إِ ْخوانهِ ِ َّن

َأ ْو َبنِي َأ َخ هِ
ني َغيرْ ِ ُأوليِ ا ِ
واتِ َّن َأ ْو نِسائِ ِه َّن َأ ْو ما َم َل َك ْت َأ ْيامنهُ َُّن َأ ِو ال َّتابِ ِع َ
إل ْر َب ِة ِم َن
جال َأ ِو ِّ
رات الن ِ
ين لمَ ْ َي ْظ َه ُروا َعىل َع ْو ِ
الر ِ
ِّساء َوال َيضرْ ِ ْب َن بِ َأ ْر ُج ِل ِه َّن
الط ْفلِ ا َّل ِذ َ
ِّ

ني ِم ْن ِزينَتِ ِه َّن َو ُتو ُبوا إِلىَ اهللِ مَ ِ
لِ ُي ْع َل َم ما خُ ْي ِف َ
جيع ًا َأيهُّ َ ا المْ ُؤْ ِم ُنونَ َل َع َّل ُك ْم ُت ْف ِل ُحونَ ﴾
اج َت َن ُبوا َّ
الط ُ
وت َأنْ َي ْع ُبدُ وها َو َأنا ُبوا إِلىَ اهللِ لهَ ُ ُم
اغ َ
﴿وا َّل ِذ َ
[النور  ،]٣١وقولهَ :
ين ْ
ا ْل ُبشرْ ى َف َبشرِّ ْ ِع ِ
نص من هذه
باد﴾ [الزمر  ،]١٧يف حني مل يذكر البستاين َّ
أي ٍّ

النصوص.

•القراءات القرآنية :ذكر ابن منظور قراءتني لقولهُ ﴿ :ث َّم َأ ْت َب َع َس َبب ًا﴾ [الكهف
«(ثم ا َّت َب َع سب ًبا) بتشديد التاء ،… ،وكان َأبو عمرو بن العالء
 ،]٨٩فقالَّ :
يقرؤُ ها بتشديد التاء ،وهي قراءة َأهل املدينة،وكان الكسائي يقرؤُ هاُ ﴿ :ث َّم َأ ْت َب َع
َس َبب ًا﴾ ،بقطع َ
األلف»( ،)54ومل يذكر البستاين أ َّية قراءة منها.
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•األحاديث النبوية الرشيفة وأقوال الصحابة :ذكر ابن منظور يف مادة (فرص)
ال عدَّ ة أحاديث ،وهي َ
َ
مث ً
ثائرا
«أ َّن النبي قال :إِين َأل ْك َره َأن َأ َرى
الرجل ً
و«فجيء هبام ُتر َعدُ فرائِ ُصهام»َ ،
يص َر َق َبتِه قائماً عىل ُم َر َّيتِه يرضهبا»،
و«أنَّ
َف ِر ُ
َ
ْ
ُج َوي ِرية هلا كانت قد َأ َخ َذ هْتا ال َف ْرص ُة» ،و«ر َف َع ُ
اهلل َ
ص ُم ْس ِلماً
احل َر َج إِ َّال َم ِن افْترَ َ َ
ُظلْماً »َ ،
و«أنه قال َ
َ
االغتسال ِم َن املَ ِح ِ
يضُ :خ ِذي ِف ْرص ًة
لألنصاريةَ ،ي ِص ُف هلا
فتطهري هبا» ،وهلذا احلديث روايات أخرى ذكرها ،هيُ :
(خ ِذي ِف ْر َص ًة
مُ َم َّسك ًة َّ
مس ٍ
أي حديث منها.
ك) ،و( َق ْرص ًة) ،و( َق ْرض ًة) ،ومل يذكر البستاين َّ
ِمن ْ

•الشعر :شاع يف لسان العرب االستشهاد بالشعر ،حتى فاق مجيع أنواع الشواهد
مادة واحدة فيه ،كامدة (غمض) ،نجده يورد ()12
اللغوية( ،)55وبالنظر إىل َّ

اثني عرش شاهدً ا شعر ًّيا ،وهي قول رؤبة:
َأ َّر َق َع ْين َْي َك َع ِن ِ
ض نهَ َّ ِ
الغماَ ِ
ـــــــــرى يف َعا ِر ٍ
اض
ض َب ْر ٌق َس
َ
وقول الشاعر:
اح َت َرى البرَ ْ َق لمَ َيغْ ت َِم ْ
وت ُف َوا ًقا َو َيشرْ َ ى ُف َوا َقا
يـــ ُم ُ
َأ َص ِ
ض َ

وقال احلسني بن مطري األسدي:
َ
ُ َ
ال ُأ ِح ُّب ِ
لس ُت َزائِــــ ً
َقضىَ
ك َح َّتى ُيغْ ِم َ
العينْ َ ُمغْ ِم ُ
ض
ض َ
اهلل َيا أ ْسماَ ُء أ ْن ْ
وقال أبو طالب:
همُ َ ا َأ ْغ َمضا للـــــــقو ِم يف َأ َخ َو ِام َ
وص ِل ِهام ِص ْف ُر
وأ ْي ِدهيِام من ُح ْس ِن ْ
ْ
يهْ

قال املتنخل اهلذيل:
ومو َنه َأن ُيغْ ِم َ
س
ض ال َّنقْدَ ِع ْندَ ها وقد َ
َي ُس ُ
حاو ُلوا ِش ْك ًسا عليها ُيام ِر ُ

وقال َأبو النجم العجيل:
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امض َك ْر ًها َ
وط ْو ًعا وعىل ْاعترِ ِ
والشّ ـ ِ ْع ُر ْيأتِيني عىل ْاغتِ ِ
اض

وقال الشاعر:

إِذا ْاعت ََس ْفنا َر ْهو ًة َأو َغ ْمضا

وقال رؤبة:

ب َ
ابن َ
بِ َ
احل َس ِ
ناس وال َأ ْغ ِ
األمحْ ِ
س َبأ ْد ٍ
امض
اض َل
ال ِلَ ،يا َ
يــــــــ َ
ْ

وقالذو الرمة:
ص ِف ْي َها َه َّز ُه ُ
اآلل َأ ْغ َم َض ْت َع َل ْي ِه َكإِ ْغماَ ِ
إِ َذا َّ
ض ا ُمل َغضيِّ ُه ُجـــــــــــولهُ ا
الش ْخ ُ
وقال الشاعر:

الغ ِ
َطيع َج َّره َ
َ
والغ ْر ُب َغ ْر ٌب َب َق ِر ٌّي فا ِر ُ
وام ُ
ض
ســــت ُ
ض ال َي ْ

لؤي:
قال كعب بن ّ

الف ِ
ؤي َ
وج ُ
منك ِذ َّل ُة ذي َغ ْم ِ
ض
لئن َ
ؤاد لقد َبــدَ ا لجِ َ ْم ِع ُل ٍّ
كنت َم ْث ُل َ

وقال َأبو النجم:
ُي ْر ِس ُلها التغْ ِم ُ
يم ا ُمل ْحثَلِ
يض إِ ْن مل ُت ْر َسلِ َخ ْوصــاء ترمي بال َيتِ ِ

بأي بيت من هذه األبيات أو من غريها.
مادة (غمض) ِّ
ومل يستشهد البستاين يف َّ

هذه أهم مالمح احلذف الذي نجده يف معجم (قطر املحيط) ،ويتبني القارئ العزيز
أنه أشبه بثورة عىل املعجم العريب القديم ،يف حماولة للتقريب ،بحسب رأهيم ،بني

القارئ واملعجم.

2 .2الزيادة :مل يقترص منهج البستاين يف قطر املحيط عىل احلذف من املعجم العريب،
بل نجده يزيد عليه ،وهو وجه آخر من وجوه االستدراك ،غري أن هلذه الزيادة

ميزتني مها:
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 .أاتفقت أغلب الزيادات الواردة يف قطر املحيط مع ما يف حميط املحيط.
 .بمل تصل الزيادات يف حجمها إىل ما وصل احلذف.

وملا سبق أن ذكرت مواضع يف الكالم عىل حميط املحيط ،ارتأيت عدم إعادته،

ولكن ما يمكن ذكره يف هذا املوضع أننا نجد زيادات يف قطر املحيط ال نجدها
يف حميط املحيط ،إ َّ
ال أن هذه الزيادات ال تتعدى بعض املشتقات واألفعال املرافقة

للامدة اللغوية.

3 .3الترصف :أجرى البستاين بعض الترصف يف مادة املعجم اللغوي ،وإن مل تكن
الفتة للنظر ،كالترصف يف ترتيب بعض األلفاظ اللغوية يف املادة الواحدة أو
مظهرا ،لذا
تغيري كلمة بأخرى ،ولقلة هذا األمر أرى أ َّنه مل يرتق إىل أن يكون
ً

اكتفي باإلشارة إليه.

4 .4تفاوتت املعاجم العربية يف عدد املواد اللغوية التي حوهتا ،وهذا ملمح رائع من
مالمح معجم الرتاث اللغوي ،فهو وإن َّ
دل عىل يشء إنام ُّ
يدل عىل َّ
أن اللغة

العربية ال حيوهيا معجم واحد ،فبموازنة بني املواد اللغوية يف العني ،وهو أول

معجم لغوي ،واملواد اللغوية يف تاج العروس ،وهو خامتة املتأخرين ،نجد
ريا ،ويعود هذا ألسباب ذكرهتا الدراسات اللغوية األخرى،
الفرق
ً
واضحا وكب ً
ولكن هذا العدد الكبري من املواد اللغوية الذي نجده يف لسان العرب أو تاج
العروس مل يتساو يف االستعامل ،فمنها الشائع ومنها القليل ،فلماَّ أراد املجددون

تصحيح ما يف املعجم العريب رأوا حذف عدد من هذه املواد وزيادة أخرى

واضحا يف قطر املحيط ،ففي (باب اهلمزة
حيتاجها الباحث املعارص ،ونجد هذا
ً
فصل) مث ً
مادة ،يف حني ورد يف قطر املحيط
ال وردت يف هتذيب اللغة (َّ )14
مادة ،وبحسب املخطط اآليت:
(َّ )26
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ت

املادة

هتذيب اللغة

قطر املحيط

2

أبأ

×

*

1
3

4

5

6
7
8
9

آب

×

*

أبب

*

*

أبث

×

*

أبت
أبج
أبخ
أبد
أبر

*
×
×

*

*
*

*

*

×

*

*

*

10

أبرز

12

أبرق( )

×

أبس

*

*

أبص

×

*

أبط

*

11
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

أبرش
أبز

أبش

أبض
أبق

×

×

*

*
*
*

*

*

*

*

أبك

×

أبن

*

أبل

*

*

*
*

*
*
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23

أبنس

×

25

أبو

*

24
26

أبه

أبى

*

*

*

*

*

*

معجم أقرب املوارد يف فصح العربية والشوارد
لسعيد اخلوري الرشتوين ( 1912م)

يعدُّ هذا املعجم ثالث معاجم مدرسة اليسوعيني ،إذ وضعه مؤلفه يف العام

1889م  ،#1307وكان ُّ
مهه أن يضع كتا ًبا للطلبة ،لذلك نجد منهجه يتسم
بمظهرين من مظاهر التجديد ،ومها :النقد والتيسري ،لذا ُ
سأحاول الرتكيز يف هذا
املوضع عىل مواضع النقد.

وضع الرشتوين معجمه عىل اخلط الذي اختطه سابقه البستاين ،وهو خط

وضمنه عدَّ ة مسارات يمكن أن نجعلها مسارات
االستدراك والنقد والتصحيح،
َّ
التجديد أو مظاهره يف هذا الكتاب ،وهي:

1 .1ذكر املصطلحات العلمية والكلم املولد واألعالم ،ويف هذا االجتاه متابعة ملنهج
البستاين يف حميط املحيط ،إ َّ
ال يف ذكر األعالم.

2 .2االستدراك عىل لسان العرب وتاج العروس :أحلق الرشتوين يف كتابه ملح ًقا
ذكر فيه جمموعة أمور منها أ َّنه استدرك عىل لسان العرب وتاج العروس ،وكان

هذا األمر عنده ذا أمهية ،وأشار إليه ً
أيضا يف مقدمته ،فقال« :وقد ضممت
إىل هذا املؤلف ذي ً
ال يتضمن ثالثة أمور… والثاين :ذكر ما استدركته عىل
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اللسان والتاج مما أخذته من كتب الثقات ،أو من نفس الكتابني وار ًدا يف غري

مظانه»(.)56

نلحظ من هذا االجتاه أمرين:
مظهرا من مظاهر التجديد ،ألنه أخذ َّ
خط االستدراك.
1 .1يمكن أن نعدَّ هذا االجتاه
ً

2 .2مل يكن االستدراك ممَّا أل َف ُه املؤلف يف اللغة احلديثة ،وإ َّنام أخذه من املصدر
املستدرك عليه أو من مصادر الثقات.
َ

ختص رؤيته حول املعجم ،و َّ
خلص
وذكر الرشتوين يف ذيل كتابه ثالثة أمور ُّ
كنت قد َأهمْ َ ل ُت ُه وذهل ُت ُه من الكلم الوارد يف كتاب أهل
منهجه فيها فقال« :األول :ما ُ

اللسان .والثاين :كل ما ندَّ عن التدوين ممَّا اف ُت ِل َت ْت ُه أقالم العلامء من أصحاب هذا

ُّ
الضوال التي َم َّن اهلل ع َّ
يل باستدراكها عىل املتقدمني يف العلم والزمان.
الشأن ،وهو

والثالث :إصالح ما أ َد َّب إليه االطمئنان إىل القاموس وغريه من األغالط اللغوية،

قذفت إليه الغفلة البرشية»(.)57
وما
ْ

الواضح ممَّا ذكره الرشتوين أ َّنه أراد من األمرين الثاين والثالث نقد املعجم

العريب ،من خالل االستدراك عىل املتقدمني أو إصالح الغلط املوجود يف القاموس
املحيطُ ،
وسأحاول ذكر مالمح هذين األمرين باختصار ،ومها:
1 .1االستدراك عىل املتقدمني :استدرك الرشتوين عىل املعاجم العربية السابقة جمموعة
اكب)،
من األلفاظ التي وجدها يف كتب املتقدمني ،من ذلك قوله(« :ا ُملت ََس ُ

بمعنى( :املنسكب) ،قال يف الصفحة  102من اجلزء العرشين من األغاين:
مع َك ا ُملت ِ
نك بِعا ِزب َيمري َسوابِقَ َد ِ
َما َب ُ
يس َع َ
َساك ِ
ب»(.)58وقوله:
ال همَ ِّ ك َل َ
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ات) ،بتثقيل الالم وختفيفها :املعطاة َس َل ًفا( ،رسائل البديع ،الصفحة
«(ا ُمل َس َّل َف ُ

 ،)56وهو ممَّا يؤخذ بالقياس»(.)59

2 .2تصحيح الغلط املوجود يف القاموس املحيط :كانت للرشتوين وقفة نقدية مع
القاموس املحيط ،إذ نجده يصحح ما ورد يف القاموس يف غري موضعه من
منه أن َي ِعدَ ُه (القاموس،
«(است َْو َعدَ ُه استِ ْي َعا ًدا)َ :ط َل َب ُ
املواد اللغوية ،كقولهْ :
يف مادة (وأى))»(.)60

واضحا لدينا مالمح التجديد عنده ،ولنا أن ندخل إىل ما ّدته اللغوية،
اآلن صار
ً

ويف قراءة رسيعة هلذا الكتاب أستطيع أن َ
أحلظ مظهرين من مظاهر التجديد ،ومها:

1 .1تابع الرشتوين سابقه البستاين يف حذف موا ّد كثرية ممَّا ورد يف القاموس املحيط،
ك :البقاع ،واألعالم ،والرد عىل اجلوهري ،والضبط بالوزن ،واملصطلحات

وغريها.

2 .2استعامله جمموعة من الرموز الكتابية ،ويمكن أن نعدَّ ه َّأول من استعملها،
وهي:

•اخلط األفقي :استعمل الرشتوين هذا الرمز لإلشارة إىل حمل الصيغ املكررة،
كقولهَ *« :س َّك * الباب ن َي ُس ُّك ُه َس ًّكا :سدَّ هَ .
وض َّب َب ُه باحلديد .والبئرَ :ح َف َر َها.
ُ
وس َل َح ُهَ :ر َمى به َرقي ًقا»(.)61
وأ ُذ َن ْي ِه :اصطلهام.
ُ
والنعام ما يف بطنه :أ ْل َقا ُهَ .

ً
رموزا للداللة عىل أبواب األفعال( ،)62وهي:
•رموز أبواب األفعال :استعمل
الباب

األول
الثاين
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الوزن

َف َع َل َي ْف ُع ُل
َف َع َل َي ْف ِع ُل

العالمة
ن

ض

الثالث

َف َع َل َي ْف َع ُل

ع

اخلامس

َف ُع َل َي ْف ُع ُل

ر

الرابع

السادس

َف ِع َل َي ْف َع ُل
َف ِع َل َي ْف ِع ُل

ل
س

•النجوم :استعمل عالمة النجمة الصغرية ،إذ وضع صورة املادة التي يعاجلها
داء يف ُنغْ ِ
نغ ِه»(.)63
بني نجمتني ،كقولهُ *« :نغْ نِغَ * أصابه ٌ

املعجم التارخيي
وهو من املعاجم املهمة يف العرص احلديث ،وكانت فكرة تأليفه من جممع اللغة

العربية بالقاهرة ،فقرر تكليف املسترشق فيرش باإلرشاف عليه ،ولكن الكتاب مل

يكتمل ،إذ تويف املرشف عليه ومل ينجز منه سوى املقدمة وحرف اهلمزة .ترجع فكرة

تأليف هذا املعجم ألمرين:

1 .1تصحيح ما كان يف املعجم العريب القديم من املادة اللغوية.
2 .2إكامل النقص الواقع يف املعجم العريب القديم ،أل َّنه «يتناول بقدر اإلمكان بحث
تاريخ كل الكلامت التي جاءت يف اآلداب العربية ،مبتدئًا بالكلمة املنقوشة
املعروفة بكتابة النامرة يف القرن الرابع امليالدي ومنته ًيا بالعهد السابق ذكره

[هناية القرن الثالث اهلجري ،أي :حتى منتهى ما وصلت إليه اللغة العربية
الفصحى من كامل]»(.)64

حاول فيرش يف معجمه وضع يشء جديد للدارسني ،فاخلط العام له يسري باجتاه

النقد والتصحيح ،ويمكن حتديد اجتاهاته بام يأيت:
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1 .1مل يذكر أسامء األشخاص والقبائل والبلدان :أمهل فيرش ذكر أسامء األعالم
املختلفة بانتظام ،وإنام يوردها يف املواضع التي حتتاج إليه ،كتبيني معنى اسم

جنس.

2 .2أمهل ذكر املشتقات اخلاصة بالترصيف اللغوي ،ك :صيغ األفعال ،واسمي

الفاعل واملفعول ،واملصادر وغريها ،ممّا مل يرد يف وزهنا معنىَّ ،أما ما ورد
وع ِ
وش ِ
(ح ِ
اك ٌمَ ،
ام ٌل) وغريها ،فقد ذكرها يف
اهدٌ َ ،
يف وزهنا معنى كقولكَ :
موضعها.

3 .3أسهب يف الكالم عىل حروف املعاين واألدوات النحوية ،فتوسع يف ذكر
اخلصائص النحوية هلا ،عىل عكس ما نجده من االختصار يف املعاجم العربية،

لذلك جيد القارئ يف هذا املعجم َّ
كل ما يساعده يف فهم الكتب العربية.
ترتيب املادة

مل يقترص التجديد يف معجم فيرش عىل املنهج ،بل نجده يف ترتيب املادة

منهجا واحدً ا يف مجيع كتابه ،فيبدأ أو ً
ال بذكر الفعل املجرد للامدة
املدروسة ،إذ اتبع
ً

املدروسة ويتبعه املزيد بحرف وبحرفني وبثالثة أحرف ،فيكون ترتيبه عىل النحو

ّ
وافعل،
وتفعل ،وتفاعل ،وانفعل ،وافتعل،
وفعل ،وفاعل ،وأفعلّ ،
اآليت( :فعلّ ،
ّ
وافعال) وغريها ،وحني ينتهي من ذكر األفعال يبدأ بذكر األسامء ك ّلها،
واستفعل،

متبعا يف ترتيبها طريقته يف ترتيب األفعال ،أي :يبدأ باملجرد
املشتقة منها واجلامدةً ،
وبعده املزيد بحرف وبحرفني وبثالثة أحرف وهكذا.

وبعد أن ينتهي من الكالم عىل اللفظ العريب ،ينتقل إىل الكالم عىل اللفظ

األعجمي املعرب ،فإذا كانت هذه الكلامت زائدة عىل ثالثة أحرف ،وترصف

العرب يف لفظها ،يذكرها مع اجلذر العريب املقابل هلا ،فمث ً
ال:
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•(إبريق) ،جتدها يف مادة( :برق).

• ّ
(دكان) ،جتدها يف مادة( :دكن).

•(ديباج) ،جتدها يف مادة( :دبج).

•(أسوار) ،جتدها يف مادة( :سور).

•(رساويل) ،جتدها يف مادة( :رسول).
وهكذا ...
فإذا مل يترصف العرب يف لفظها جعل مجيع حروفها أصلية ،مثل( :إبريسم،

وبنفسج ،وسفرجل ،وشطرنج) وغريها.
رشح املادة

ال خيلو رشح املادة اللغوية (اجلذر) من اللمحة اجلديدة ،إذ حاول أن يمزج بني

اللغة العربية وبعض اللغات األخرى ،كاإلنكليزية والفرنسية ،فنجده حني ينتهي

خمترصا هلا باللغة اإلنكليزية والفرنسية( ،)65وجاء هذا
رشحا
من رشح املادة يذكر
ً
ً

املنهج لتوضيح املعنى وحتديده أكثر ممَّا لو اقترص الرشح عىل العربية ،فض ً
ال عن أ َّنه

ريا.
يوفر للمسترشقني الذين مل يتمكنوا من العربية عو ًنا كب ً

املعجم الكبري

ولد املعجم الكبري من َر ِحم جممع اللغة العربية بالقاهرة ،إذ وجد املجمعيون

آنذاك َّ
أن احلاجة ملحة لوضع معجم عريب كبري جيمع ألفاظ العلوم والفنون
واآلداب ،ال يستغني عنه أحد من الدارسني ،فصدر هبذا األمر قراره(.)66
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مزايا املعجم :انامز املعجم بعدَّ ة مزايا ،وهي:
1 .1ا ُّتبِ َع التبويب األلفبائي يف منهجه ،ليضمن د َّقة الرتتيب ووضوح التبويب،
وهذا يمثل نقدً ا للمعجم العريب ا َّلذي اتبع غري هذا الرتتيب.

تصويرا كام ً
ال ،فيجد طالب القديم حاجتهم ،وطالب
2 .2حاول تصوير اللغة
ً
احلديث ضالتهم فيه.

ريا من خالل ألوان من العلوم والفنون
3 .3يقدّ م هذا املعجم جان ًبا
موسوعيا كب ً
ًّ
واملعارف املختلفة(.)67

مظاهر التجديد يف منهجه

()68

ٌ
عام خيتلف عماَّ عهده الدارسون يف املعاجم
ا ُّتبِ َع يف تأليف هذا املعجم
سياق ٌّ

القديمة ،ويمكن حتديد مظاهره بام يأيت:

1 .1التفصيل يف ذكر ّ
كل ما يتعلق باحلرف املدروس لغو ًّيا ،لتكون مقدمة نافعة
لداريس العربية ،وهو خيتلف عماَّ نجده يف املعاجم العربية القديمة ،فمث ً
ال يف

حرف التاء يبدأ بذكر مرتبته يف احلروف ،وخمرجه وصفته ،وقيمته يف حساب
اجلمل ،وبعدها يذكر ما يطرأ عليه من إبدال ،والنسب إىل هذا احلرف ،ومعاين
َّ

زيادة التاء ومواضعها( ،)69وهذا مظهر من مظاهر التجديد يف هذا املعجم ،فلو
أردنا أن نوازن بني ما ورد هنا وما ورد يف تاج العروس ،وهو آخر مدرسة

املعجم القديم ،نجد أن الزبيدي اكتفى يف َّأول باب التاء بذكر :صورة احلرف،

ريا ،من غري ذكر مواضع اإلبدال.
وصفة صوته ،وأشار إىل أ َّنه يبدل كث ً

2 .2ذكر الكلامت املستعملة وما يقابلها يف اللغة اجلزرية ،مع تقريب االستعامل
اجلزري بكتابته باحلرف الالتيني ورسم ُن ْطقه باحلرف العريب ،من ذلك:
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«ال َّتابوت :يف احلبشية:

(tābōt

تابوت) ،ويف اآلرامية اليهودية:

تيبوتا) ،ويف العربية tēbā( :تيبا)»(.)70

(tēbūtā

3 .3اتبع يف ترتيب املعاين طريقة خاصة أكثر تنظيماً ممَّا نجده يف املعاجم القديمة،

إذ يقدم دائماً املعنى األصيل عىل الفرعي واحليس عىل املعنوي واحلقيقي عىل

املجازي واملألوف عىل الغريب وهكذا ،من ذلك ما ذكره يف مـــادة (ج ب

ب)( ،)71وأ َّنا ُّ
تدل عىل معنيني :القطع ،وجتمع اليشء ،وذكر بعدها ما استعمله

نام)،
(ج َّب
اليشء َج ًّبا َو ِج َبا ًبا)َ ،
العرب بمعنى القطع ،كقوهلمَ :
الس ُ
ُ
و(ج َّب َّ

تدرج
و(ج َّب
و(اإلسالم يجَ ُ ُّب ما قبله)َ ،
ُ
ُ
الغالم) .نلحظ من هذه األمثلة أ َّنه َّ
من املعنى األصيل إىل الفرعي ،ومن احليس إىل املعنوي ،وبعدها رسد ما ورد
و(ج َّبه يف ِ
(ج َّب ٌ
و(ج َّب ْت
الق َرى)َ ،
فالن ُفال ًنا)َ ،
من املعاين املجازية ،كقوهلمَ :

و(ج َّب ِ
و(ج َّب ِ
ُ
ُ
القوم ال َّن ْخ َل)
و(ج َّب
ت
املاشية)َ ،
ت البِ ْئ ُر)َ ،
فالنة النسا َء ُح ْسنًا)َ ،
ُ

وغريها ،وكل هذه االستعامالت ،وإن د َّلت يف استعامهلا عىل القطع ،إ َّ
ال أنهَّ ا

جمازا ،ومثله املألوف والغريب ،لن ِ
إن َّ
َص َل إىل نتيجة هيَّ :
تقاربه ً
كل مادة يف هذا

املعجم هي رصد تارخيي لتطورها.

4 .4اتبع طريقة واحدة يف ترتيب مفردات املادة املدروسة ،فالنظام العام للامدة أ َّنه

يقوم عىل تقديم األفعال عىل األسامء ،فمث ً
ال يف مادة (ح ب ج)( )71بدأ بذكر
(حب َج َ
وأ ْح َب َج) بعدها ذكر األسامء ومعانيها ،وهيَ :
اج،
(احل َب ُ
معاين األفعال َ َ
واحل َب ُجِ ،
واحلبِ ُجَ ،
واحل ْب ُجَ ،
واحل ْب ُجَ ،
َ
واحل ْو َب َج ُة).

5 .5اتبع طريقة واحدة يف ترتيب املفردات يف ِّ
كل قسم من أقسام الكالم( ،األسامء

واألفعال) ،فاتبع يف ترتيب األفعال تقديم الثالثي عىل الرباعي ،واملجرد عىل

املزيد ،والالزم عىل املتعدي ،ويف الثالثي املجرد رتَّب األفعال بحسب ترتيب
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ور ِّت َب املزيد بحسب
أبواب الثالثي املجرد الشائع يف كتب الرصفيني(ُ ،)72

حروف الزيادة ،إذ قدَّ م املزيد بحرف فاملزيد بحرفني فاملزيد بثالثة أحرف،

خاصة بالثالثي ،وهو مقدَّ م عىل الرباعي ،الذي ر َّت َبه بحسب
وكل هذه األوزان َّ
املضعف وبعدها املزيد ،وختم ترتيب األفعال باملبني
أصله ،فقدم املجرد عىل
َّ

للمجهول.

6 .6أمهل ِذ ْكر الكثري من املشتقات ،إ َّ
ال إذا شاركتها يف املعنى غري القيايس.
7 .7استعمل الصور والرسوم التوضيحية واخلرائط اجلغرافية يف املواضع التي
حتتاج إىل توضيح ،ومنها :صور األشخاص ،كام يف الشكل ()1

وصور احليوانات واحلرشات ،كام يف الشكل ()2

164

وصور النباتات ،كام يف الشكل ()3

وصور اجلامدات ،كام يف الشكل ()4

واخلرائط ،كام يف الشكل ()5
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8 .8استعمل املعجم الرموز التوضيحية ،وكام يف املخطط اآليت:
الرمز

مدلوله

(*)

تسبق رأس الكلمة املفرسة

()O

للامدة الفرعية ،متييزً ا هلا من املادة األصلية

و:
ج

[]
()

لبيان ضبط عني املضارع باحلركة ،أو احلركات التي توضع فوقها أو حتتها
للداللة عىل تكرار الكلمة ملعنى جديد

لبيان اجلمع

ريا ملا تقدمهام من لفظ غامض يف كالم أو شعر
حيرصان بينهام تفس ً

لإلشارة إىل أن املعنى بالتفسري هو ما يليها ،أما ما قبلها فقد ذكر ألنه مظ َّنة
الطلب هلذا التعبري

9 .9يذكر مع ِّ
كل كلمة غري عربية لفظها باللغة اإلنكليزية والفرنسية ،كقوله*« :

اجلبرَ ِ َّي ُة)َ :
(اجلبرْ ِ َّي ُة َ
َ
وت .ويف الفلسفة .)73(»Fatalisme (F) Fatalism E :أو
اجلبرَ ُ ُ
جل ْب َل ُة) :األصل ِ
علميا ،كقوله« :و(ا ِ
واخل ْل َق ُة والطبيعة
أن يكون اللفظ
ً
مصطلحا ًّ
… و يف علوم األحياء :الربوتو ْيالزمة .)74(»Protoplasm

1010استشهد بشعر الكثري من الشعراء املولدين واملحدثني حتى صار هذا األمر
واضحا ،ومن أمثلة ذلك استشهاده بشعر املولدين ،ومنهم :ابن أيب حصينة
ً

السلمي ( ،)#457إذ ورد فيه« :و(درب التبانة  … )Milky Wayوقد ورد يف
وأ ُ
الشعر العريب باسم (هنر املجرة) ،قال ابن سناء امللكَ :
ظمأ إِن َأ ْبدَ ى ليِ َ املَ ُاء

ِم َّن ًة ولو َ
املجر ِة َم ْو ِردا»( ،)75أو استشهاده بشعر املحدثني ،ومنهم:
كان يل نهَ ْ ُر
َّ
إالها ،وَّ :
حافظ إبراهيم ،إذ ورد فيه(« :أ َّل َه ُف َ
عظ َم ُه… قال حافظ
ال ًنا) :اتخَّ َ َذ ُه ً
إبراهيمَ :فا ْذ ُك ْرهمُ ا َو َت َر َّح ْم ُكلَّماَ َذ َك ُروا َأ َع ِ
اظماً ُألهِّ ُ وا فيِ َ
الك ِ
ون َت ْألِ َيها»(.)76
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هذه أهم مظاهر التجديد يف هذا املعجم ،ونلحظ أنهَّ ا جديدة عىل املعجم العريب

القديم.

املعجم الوسيط
هو حماولة أخرى من حماوالت جممع اللغة العربية بالقاهرة لوضع معجم

عريب ينقذ الباحثني من صعوبة الرجوع إىل أغلب معاجم اللغة القديمة ،وليكون

مرجعا واف ًيا هلم ،فابتدأ املجمع بتأليفه يف العام 1940م ،وظل يف خفائه حتى العام
ً
1960م ،ليظهر يف طبعته األوىل .يقوم هذا املعجم عىل األسس اآلتية:

1 .1حتقيق الكلامت املعربة وبيان صلتها بالكلامت العربية وأخواهتا اجلزرية ،ور ّدها
إىل أصوهلا ما أمكن.

رشحا
2 .2العناية بأسامء األعالم ،كأسامء احليوانات والنبات واجلغرافية ،ورشحها ً
مشفوعا بالرسوم التوضيحية واخلرائط.
علميا واف ًيا
ً
ًّ

3 .3الرتكيز عىل املصطلحات العلمية التي يكثر دوراهنا عىل ألسنة املتعلمني،
وبحسب ما يضعه املعجم من مصطلحات(.)77

وبعد ِّ
كل هذا رأى أصحاب هذا املعجم أن جيددوا ما اعتاد عليه الدارسون يف

املعجم العريب ،فأدخلوا فيه أشياء جديدة وحذفوا ما وجدوه زائدً ا أو ال فائدة منه،
ويمكن إمجال مظاهر التجديد يف األمور اآلتية:

1 .1إمهال األلفاظ احلوشية اجلافية ،التي هجرها االستعامل ،لعدم احلاجة يف العرص
احلديث إليها.

ً
غامضا.
رشحا
2 .2إمهال األلفاظ التي أمجعت املعاجم عىل رشحها ً
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3 .3إمهال القيايس من املشتقات.
4 .4إمهال األلفاظ املرتادفة.

5 .5إذا ورد الفعل عىل عدَّ ة أبواب ُأهمْ ِ َلت األبواب واقترص عىل باب واحد ،برشط
أن تكون األبواب بمعنى واحد.

6 .6اقترص املعجم يف ذكر املصادر عىل أشهرها ،إذا كانت بمعنى واحد.

والسيام ما حيتاجه الطالب واملرتجم.
7 .7االهتامم باللفظ احلي املستعمل،
َّ

8 .8االهتامم باأللفاظ احلضارية املستحدثة واملصطلحات العلمية املوضوعية أو
املنقولة أو املعربة من العلوم كافة ،وما استقر من ألفاظ احلياة اليومية ،برشط

يقرها املجمع.
أن ّ

9 .9اقترص يف استعامل الشواهد عىل ما تقتضيه الرضورة ،واعتمد يف التوضيح عىل
الرسوم والصور.

1010اعتمد يف ترتيب املواد اللغوية أو ترتيب املادة اللغوية لكل جذر عىل ترتيب
املعجم الكبري.

1111استعمل جمموعة من الرموز التوضيحية ،فاشرتك مع بعض املعاجم التي
سبق ذكرها يف جمموعة من الرموز ،واستحدث جمموعة أخرى ،والرموز التي
استحدثها هي:
الرمز

الداللة

مع

للداللة عىل املعرب

مج

اقره جممع اللغة العربية
للداللة عىل اللفظ الذي ّ

مو
د
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للداللة عىل املو ّلد

للداللة عىل الدخيل

 ...اخلامتة ...
بعد هذه الوقفة عىل أهم مظهرين من مظاهر التجديد يف املعجم العريب ومها:

النقد واالستدراك استطعنا أن نلحظ أهم مسالك التجديد ،وقد خرجت بمجموعة

من النتائج أمهها:

مظهرا من مظاهر البحث اللغوي.
1 .1شاع التجديد يف العرص احلديث حتى صار
ً

2 .2اختلفت مناهج املجددين ،فمنها ما شملت معجماً بعينه ككتاب (حميط املحيط)
الذي خصصه ملعجم القاموس املحيط للفريوز آبادي ،ومنها ما اختص بظاهرة
واحدة من ظواهر التجديد ،كالتكملة أو االستدراك أو التصحيح وغريها.

3 .3ظهور احلداثة بأنواعها كافة عىل املعاجم ،كاملصطلحات العلمية والفنية أو
الصور أو األشكال والرسوم وغريها.

4 .4تعطيل عدد من األصول املعجمية القديمة ،ومنها االستشهاد بشعر املولدين
واملحدثني ،كام نجده يف املعجم الكبري.

وتارخييا.
5 .5اخللط بني اللغات ،ليكون املعجم لغو ًّيا
ًّ

6 .6تنقية املعجم العريب ممَّا َيرون أ َّنه إثقال للامدة اللغوية ،كتعدد األوزان والصيغ
واملشتقات وأسامء األعالم واللغات واللهجات وغريها.

7 .7التقليل من استعامل الشواهد املختلفة ،كالنصوص القرآنية أو األحاديث
النبوية الرشيفة أو الشعر وغريها.
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1 .1تناولت عدَّ ة كتب قديمة وحديثة مسألة نشأة النحو ،ينظر تفصيلها يف احللقة املفقودة .25-7
2 .2ينظر :تاريخ الطربي .597 - 590 / 3
3 .3ينظر :املعجم العريب .26 - 25
4 .4ينظر :ضحى اإلسالم .13 / 2
5 .5وهي جمموعة من السؤاالت التي سأهلا نافع بن األزرق البن عباس ،وقد حقق خمطوطتها
األستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي (رمحه اهلل) ،وطبع يف بغداد1968،م.
6 .6ينظر :املعجم اللغوي العريب يف نشأته وتطوره .22 - 21
7 .7مناقب الرتك .43 - 42
8 .8ضحى اإلسالم .265 - 263 / 2
9 .9ينظر :الدراسات اللغوية عند العرب .101
1010ضحى اإلسالم .264 - 263 / 2
1111ينظر تفصيل الكالم يف هذين القسمني :الدراسات اللغوية عند العرب .142 - 103
1212البحث اللغوي عند العرب .81
1313ينظر تفصيل القول يف هذه الدراسات ومناهجها :املعجم العريب  ،170 - 31والدراسات
اللغوية عند العرب .215 - 146
1414ضحى اإلسالم .265 - 264 / 2
1515معناها :األسد ،بلسان أهل احلبشة ،ينظر :التفسري الكبري  ،187 / 30والدر املنثور / 8
 ،339وتفسري ابن أيب حاتم .3385 / 10
1616ضحى اإلسالم .265 / 2
1717املعجم العريب بني املايض واحلارض .36
1818املقدمة .484
1919ينظر تفصيل هذا يف :مشكالت يف التأليف اللغوي .172 - 165
2020الدراسات اللغوية عند العرب  ،226املعاجم العربية  ،18والبحث اللغوي عند العرب
 ،81وأثر القرآن يف تطور النقد العريب  ،153واملعجم العريب بني املايض واحلارض .36 - 35
2121املعجم اللغوي العريب .20 - 19
2222ينظر :رواية اللغة  ،103واملعجم اللغوي العريب .24 - 23
2323يمكن لنا أن نرصد أكثر من مظهر يف التجديد ،ففض ً
ال عن النقد والتصحيح نجد املظاهر
اآلتية :التكملة ،والتيسري ،واملعجم املساعد وغريها.
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2424املعجم العريب .568 / 2
2525الصوابِ ( :ز ْد ُت عىل).
2626حميط املحيط (فاحتة الكتاب).
2727حميط املحيط ( 36برغز).
2828القاموس املحيط ( 164 / 2برعز).
2929القاموس املحيط ( 184 / 2فلز).
3030حميط املحيط ( 700فلز).
3131القاموس املحيط ( 13 / 1خجأ).
3232حميط املحيط ( 218خجأ).
3333القاموس املحيط ( 7 / 1أجأ).
3434حميط املحيط .3
3535أي :اسم العلم (أسيد).
3636القاموس املحيط ( 272 / 1أسد).
3737حميط املحيط .9
3838حميط املحيط ( 703 - 702فند).
3939حميط املحيط .514
4040حميط املحيط ( 68ختت).
4141القاموس املحيط ( 144 / 1ختت).
4242حميط املحيط ( 514صلب).
4343املعجم العريب .571 / 2
ً 4444
(فرضا) خرب (كان) التي ذكرها أول كالمه.
4545قطر املحيط (فاحتة الكتاب).
4646قطر املحيط .65
4747املصدر نفسه .24
4848ينظر :لسان العرب (أزب).
4949ينظر :تاج العروس (خطأ) ومن اجلدير بالذكر أن هذه الصيغ واردة يف تاج العروس بشكل
أوسع ،وبحسب ترصفات األلفاظ بني التعريف والتنكري ،وأوجه اإلعراب املختلفة وغريها.
5050استعملت مصطلح (اللغات) للداللة عىل اللغات غري العربية ،ومصطلح (اللهجات) عىل
اللهجات العربية.
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5151لسان العرب (أرب).
5252املصدر نفسه (هبرج).
5353ينظر :لسان العرب (طغي).
5454لسان العرب (تبع).
5555بلغت الشواهد الشعرية فيه اثنني وثالثني ألف بيت شعر تقري ًبا .ينظر :معجم الشعراء يف
لسان العرب .23
5656وضع البستاين يف هذه املادة كلمة (اإلبريق) ،وذكر األزهري هذه الكلمة يف مادة (برق).
5757أقرب املوارد .6 / 1
5858املصدر نفسه .4 / 3
5959أقرب املوارد .225 / 3
6060املصدر نفسه .227 / 3
6161املصدر نفسه .438 / 3
6262املصدر نفسه .528 / 1
6363ليس الرشتوين َّأول من استعمل الرموز ألبواب األفعال ،إذ سبقه جربائيل فرحات يف كتابه
(أبواب اإلعراب) ،ولكنه زاد عليه جمموعة منها .ينظر :املعجم العريب .575 / 2
6464أقرب املوارد .1324 / 3
6565املعجم العريب .587 / 2
6666يذكر فيرش يف مقدمته أن عملية ذكر الرشح املخترص باللغتني اإلنكليزية والفرنسية جاءت
بقرار من جممع اللغة العربية بالقاهرة.
6767ينظر تفصيل الكالم يف قراره :املعجم العريب .590 / 2
6868املعجم العريب .591 / 2
6969ذكر الدكتور حسني نصار وص ًفا كام ً
ال هلذا املعجم .ينظر :املعجم العريب ،592 - 590 / 2
واستفدت منه فيام خيص مظاهر التجديد ،وزدت عليه مظاهر وجدهتا عند مطالعة املعجم.
7070ينظر :املعجم الكبري .11 - 9 / 3
7171املعجم الكبري .11 / 3
7272ينظر :املصدر نفسه .28 - 23 / 4
7373ينظر :املصدر نفسه .19 - 17 / 5
7474أي :األبواب التي انتظمت يف الشعر التعليميَ :ف ْت ُح َض ٍّم َف ْت ُح َك رْ ٍ
س َف ْت ٍح َض ُّم
س َف ْت َحتَان َك رْ ُ
س َتان.
َض ٍّم َك رْ َ
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7575املعجم الكبري  ،37 / 4ويقصد بحرف ( )Fاللغة الفرنسية ،وبحرف ( )Eاللغة اإلنكليزية.
7676املصدر نفسه .47 / 4
7777املصدر نفسه .37 - 36 / 3
7878املصدر نفسه .441 / 1
7979املعجم العريب .593 / 2
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املصادر واملراجع
.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

1أثر القرآن يف تطور النقد العريب الدكتور
حممد زغلول َّ
س�لام دار املعارف مرص
1961م.
2أقرب املوارد يف فصح العربية والشوارد
س��ع��ي��د اخل����وري ال�ش�رت���وين اللبناين
م��ن��ش��ورات آي��ة اهلل العظمى املرعيش
النجفي إيران  .#1403ق.
3البحث اللغوي عند العرب مع دراسة
لقضية التأثر والتأثري الدكتور :أمحد خمتار
عمر مطابع سجل العرب القاهرة ط ،6
1988م.
4تاج العروس من جواهر القاموس حممد
بن مرتىض الزبيدي (ت )#1205املطبعة
اخلريية مرص ط .#1306 ،1
5تاريخ الطربي املسمى (تاريخ الرسل
وامل��ل��وك) أب��و جعفر حممد ب��ن جرير
ال��ط�بري(ت )#310حتقيق :حممد أبو
الفضل إب��راه��ي��م دار امل��ع��ارف مرص
1960م.
6تفسري ابن أيب حاتم عبد الرمحن بن حممد
بن إدري��س ال��رازي حتقيق :أسعد حممد
الطيب املكتبة العرصية صيدا.
7تفسري ال��رازي املسمى (التفسري الكبري
مفاتيح الغيب) أبو عبد اهلل فخر الدين
حممد بن عمر ال��رازي (ت )#606دار
الكتب العلمية بريوت ط #1421 ،1
2000م.
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8 .8هتذيب اللغة أبو منصور حممد بن أمحد
األزه����ري (ت )#370حت��ق��ي��ق :عبد
السالم هارون دار الصادق.
9 .9احللقة املفقودة يف تاريخ النحو العريب
الدكتور عبد العال سامل مكرم مؤسسة
ال��وح��دة للنرش وال��ت��وزي��ع الكويت
1977م.
1010ال��در املنثور يف التفسري باملأثور جالل
الدين السيوطي (ت  )# 911دار الفكر
بريوت 1993م.
1111الدراسات اللغوية عند العرب إىل هناية
القرن الثالث اهلجري حممد حسني آل
ياسني دار مكتبة احلياة للطباعة والنرش
بريوت ط  1980 #1400 ،1م.
1212رواية اللغة الدكتور عبد احلميد الشلقاين
دار املعارف مرص 1971م.
1313سؤاالت نافع بن األزرق إىل ابن عباس
حتقيق الدكتور إبراهيم السامرائي مطبعة
املعارف بغداد 1968م.
1414ضحى اإلس�لام أمحد أمني دار الكتاب
العريب ط .1
1515القاموس املحيط جمد الدين حممد بن
يعقوب ال��ف�يروز آب��ادي (ت )# 817
اهليئة املرصية العامة للكتاب #1398
1978م (طبعة م��ص��ورة ع��ن الطبعة
الثالثة للمطبعة األمريية .)#1310

1616قطر املحيط املعلم ب��ط��رس البستاين
بريوت 1869م.
1717لسان العرب أب��و الفضل مج��ال الدين
حممد بن مكرم بن منظور املرصي (ت
 )# 711دار صادر بريوت.
1818حميط املحيط املعلم بطرس البستاين
مطابع تيبو برس لبنان 1987م.
1919مشكالت يف التأليف اللغوي يف القرن
ال��ث��اين اهل��ج��ري ال��دك��ت��ور :رشيد عبد
ال��رمح��ن العبيدي دار اجل��اح��ظ بغداد
1981 #1401م.
2020املعاجم العربية الدكتور عبد السميع
حممد أمح��د دار الفكر ال��ع��ريب ب�يروت
 1974 #1393م.
2121معجم الشعراء يف لسان العرب الدكتور
ياسني األيويب دار العلم للماليني بريوت
ط 1980 ،1م.
2222املعجم ال��ع��ريب ب�ين امل���ايض واحل��ارض
الدكتور عدنان اخلطيب مكتبة لبنان
نارشون ،ط  1994 ،1م.
2323املعجم العريب نشأته وتطوره الدكتور
حسني نصار دار مرص للطباعة القاهرة
ط  1988 #1408 ،4م.
2424املعجم الكبري مطابع دار أخبار اليوم
القاهرة ط 2000 #1421 ،1م.
2525املعجم اللغوي العريب يف نشأته وتطوره
الدكتور إميل بديع يعقوب املؤسسة
احلديثة للكتاب بريوت ط  2011 ،1م.

2626املقدمة أبو زيد عبد الرمحن بن حممد بن
خلدون (ت  )# 808دار القلم بريوت
ط 1984 ،5م.
2727مناقب ال�ترك أب��و عثامن اجلاحظ (ت
 )#255مطبعة التقدم القاهرة ط،1
ضمن كتاب (رسائل اجلاحظ).
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