
  
٦١٧  

  المعاجم الموسوعية العربية 
  بين الواقع والطموح

  فاتن خليل محجازي. د

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

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

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

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

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

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

وقد حيصل التداخل بني املعجم واملوسوعة من حيث الوظيفة، أو 
التوجه، أو التسمية فيصبح املعجم أشبه باملوسوعة عند احتوائه على معارف، 
أو معلومات، أو مفردات حضارية خارجة عن جماله الذي يهتم به وهو منت 
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سعه يف الشرح، وميله إىل التفصيل فيما من شأنه االختصار، اللغة، أو عند تو
، اليت )٢(وجنوحه إىل االستطراد كما هو احلال بالنسبة إىل معظم املعاجم العربية

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

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

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

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

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

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

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

ًم املوسوعي أو املوسوعة فضال عما يتميز به األول عن الثاين يف مستوى املعج
ترتيب املداخل أو املواد، فالنوع األول يهتم مبفردات اللغة واستعماهلا، والثاين 
يركز اهتمامه على املضمون الذي حتيل إليه الكلمات، وميكن أن يتميز املعجم 
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األعالم والبلدان، وإن كان من املوسوعي عن املعجم اللغوي باستيعاب أمساء 
ًاملمكن أن يستوعبها املعجم اللغوي فيصبح معجما لغويا موسوعيا ً((◌ً)٤(.  

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

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

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

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

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

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

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

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

ا وإمنا جتاوز ذلك إىل حضارة اللغة، وهو هدف  يقف عند حدود اللغة ومفردا
  .)١٣(انفرد به ابن منظور عن غريه من علماء املعاجم منذ اخلليل حىت اليوم
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ليلخص ما جاء من معاجم سابقة (  ه٨١٦ت(ادي وقد جاء الفريوزاب
كاحملكم والعباب، وحذف الشواهد، وأضاف مادة جديدة خاصة باألعالم 
ًوالنباتات، وبذلك ضم القاموس مادة لغوية متنوعة قد شرحت شرحا بسيطا  ً
ًحمذوف الشواهد مطروح الزوائد مما أتاح هلذا املعجم شهرة واسعة وانتشارا 

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

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

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

  .على مراجعه واالستشهاد عليه
  :النظرية المعجمية العربية وتطورها •

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

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

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

لطريق حنو معجم عريب موسوعي يليب اللغويون العرب لتصحيحها، ومتابعة ا
  .متطلبات املرحلة احلضارية املعاصرة مما نطمح إليه
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ًويبدو الطموح هنا نوعا من اخليال واجلموح، فاللغة العربية العريقة 
ًمكونة من جمموعة من الطبقات التارخيية املتمايزة بعضها مازال مغيبا عن  ّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

))شزب وشسـب((، و)٢٩(
)٣٠( ،

))لصق ولزق((و
))والرجز والرجس((، )٣١(

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

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

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

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

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

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

ا الن وتقول استعجمت الدار عن جواب ... سبةبلغة عربية إذا مل ترد 
تنقيطه كي : الكتاب وتعجيم... السائل، واملعجم حروف اهلجاء املقطعة

ُوعجمة الرمل. تستبني عجمته ويصح َ ْ ... ًأكثره وأضخمه وأكثره تراكما: ُ
ُعجمو َ ِ التمرَ ْ ُيـعجمنواه، واإلنسان : َّ ُ ْ ا يف فمهَ ُعجمتو.  التمرة إذا الكها بنوا ْ َ َ 

))ُعضضت عليه بأسناين: دالعو
)٣٤(.  

ُالعجـــم((ونالحـــظ أنـــه قـــد بـــدأ باألمســـاء حـــديث يـــذكر اســـم اجلمـــع  َ  مث ))َ
 مث صــــيغة أخــــرى للجمــــع هــــي ))أعجمــــي((النــــسبة إىل هــــذا اجلــــنس مــــن النــــاس 

ـــعجم(( ْ ً مث فعـــال مزيـــدا بثالثـــة ))عجمـــاء(( واملؤنـــث ))األعجـــم(( مث ))ُ  مث ))اســـتعجم((ً
ًا رباعيا  مث مصدر))املعجم((ّاسم    .))تعجيم((ً
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ُيـعجم((مث مضارع الثالثي .. ))ُعجمة((مث االسم  ُ ْ َعجم(( مث ماضي الثالثي ))َ َ َ((.  
ُشــــسعت(( فيقــــول ))شــــسع((أمــــا يف مــــادة  ْ َّ ُأشــــسعته ، وًتشــــسيعاَ النعــــل َ ُ َ

ً أي جعلت هلا شسعاًإشساعا ُشسعَّ السري نفسه ومجعه ِّالشسعو. ُ ُ((
)٣٥(.  

زيـــــد مث مـــــصدره، مث صـــــيغة أخـــــرى لفعـــــل مزيـــــد أي أنـــــه يبـــــدأ بالفعـــــل امل
  .ومصدرها وبعد ذلك الصيغ االمسية املفردة مث اجلمع

مـــن ناحيـــة أخـــرى أدى اعتمـــاد مـــادة مـــسموعة ومكتوبـــة إىل الوقـــوع يف 
 وقــد سـجل لنــا محـزة بــن احلــسن التــصحيف والتحريـفنـوعني مــن األخطـاء أو 

كري جمموعـــة مـــن وأبـــو أمحـــد احلـــسن بـــن ســـعيد العـــس(  ه٣٦٠ت(األصـــفهاين 
  :التصحيفات والتحريفات اليت وردت يف كتاب العني نذكر منها

  نوع الخطأ               الصواب    الخطأ
ّاخلصب احلية ْ ْ   احلضب بضاد منقوطة  ِ ِ

  كتايب  )٣٦(
ُّاملوت الوحي:اهلميع   كتايب  )٣٧(اهلميغ بغني منقوطة  ِ

  صويت/ كتايب    )٣٨(الشدف  الشخص: السدف
  كتايب    )٣٩(اخلبري      احلبري

  كتايب      )٤٠(رثيد    شيء ربيد
  ))قلب مكاين((صويت       )٤١(ربيز    كيس زبري

ّتفيأت  ّتقيأت املرأة لزوجها
  كتايب    )٤٢(

  ))اختزال صائت((صويت     )٤٣(بردى      برد

  :خذ على العنيآومن امل
 فإذا ذكر النبات أو احليوان أو احلشرات قصور التعريف وغموضه

يف إىل شرح وتفسري قال اخلليل يف مادة دع بتعريف احتاج هذا التعر
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ّوالدعاعة حبة سوداء، تأكلها بنو فزارة(( منلة ذات جناحني، : والدعاعة. ُّ
ْشبـهت بتلك احلبة َ ُِّ((

)٤٤(.  
  :ًوقد يكون سبب الغموض ناجتا عن التعريف بألفاظ العموم ومن ذلك

  .)٤٥(معروف: الكوسج
  .)٤٦(نبات: ّالنـُّقاض
ْالكرز   .)٤٧(جلوالقضرب من ا: ُ
  .)٤٨(حي من العرب: باهلة

أو استخدام التفسري بالتضاد والنفي حيث تفسر الكلمة بكلمة أخرى 
تغايرها وختالفها يف املعىن وذلك باستعمال كلمة ضد أو نقيض أو خالف أو عبارة 

ًتفيد النفي وهذه الوسيلة ال تقدم تفسريا دقيقا للكلمة ومن أمثلته يف العني ً:  
ِطعام جشب   .)٤٩(ال أدم فيه: َ

  .)٥٠(ما مل ينخل من الطعام مثل خبز الشعري وشبهه: اجلشب
وقد ذكر أصحاب املعاجم يف املرحلة التالية مآخذهم على العني ونذكر 

  :على سبيل املثال ما ذكره أمحد بن والد من أهل القرن الثالث
كتاب العني ال ميكن طالب احلرف منه أن يعلم موضعه من الكتاب ((

 غري أن يقرأه، إال أن يكون قد نظر يف التصريف، وعرف الزائد واألصلي، من
واملعتل والصحيح والثالثي والرباعي واخلماسي، ومراتب احلروف من احللق 
واللسان والشفة، وتصريف الكلمة على ما ميكن من وجوه تصريفها يف اللفظ 

زوائد بعد على وجوه احلركات وإحلاقها ما حتمل من الزوائد، ومواضع ال
تصريفها بال زيادة وحيتاج مع هذا إىل أن يعلم الطريق اليت وصل اخلليل منها 
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إىل حصر كالم العرب، فإذا عرف هذه األشياء، عرف موضع ما يطلب من 
))كتاب العني

)٥١(.  
  :فترة ما بعد االحتجاج: ب

ًوعلى كون الفكر اللغوي العريب قد أصبح أكثر نضجا على يد تالمذة 
 كما يبدو يف كتاب سيبويه، مل تفلح األجيال التالية يف بناء معجم اخلليل،

عريب شامل للمفردات املستعملة، ويسري على منهج علمي سليم، فقد برز 
عامل شديد التأثري يف اللغة هو عامل الزمن، حيث جند اللغة تتوالد فيه وتنمو 

ا وبنيتها، ومل يكن الفكر العريب مهيأ  للتكيف مع هذا ًَّوتتطور يف دالال
ّالعامل، إن قدسية اللغة والفكر التوقيفي قد مجدا املادة املمعجمة عند حدود 
القرن الثاين اهلجري، وبالتايل، انفصل الباحث اللغوي عن اللغة املستعملة 

احندار الدرس اللغوي بعد أن وصل املنحين : وترتبت على هذا نتائج خطرية
اهلائل من الدراسات مل جند إضافات يف جمال إىل الذروة، فعلى الرغم من الكم 

ًعلم األصوات، أو التشكيل الصويت، أو الصرف، أو النحو بل جند ختلفا ناجتا  ً ّ
ّعن اخللل املنهجي الذي أصاب البحث، لقد أصبحت مادة البحث شواهد 
لغوية معزولة عن سياقها، مكتوبة من مصادر تنتمي إىل أزمنة خمتلفة ال ميكن 

د جنت من تأثريه، وتشهد على ذلك كثرة التصحيفات املوجودة يف أن تكون ق
مل سعي املعجميني العرب حنو تصنيف . املعاجم التالية ولكن ال ميكن أن 

أكثر سهولة للوصول إىل املادة، تصنيف يعتمد الرتتيب األلفبائي كما أن تغري 
م بتحول العرب الشروط التارخيية قد خلق حوافز جديدة حلماية اللغة يف املعاج

ّمن أمة حاكمة ذات سيادة يف عصر اخلليل إىل أمة حمكومة من أجنيب يعمل  ّ
وصار النطق ((على إزالة عروبتها، وقد ضعفت الثقة بالعربية لغة األمة املغلوبة 
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ًبالعربية من المعايب معدودا، وتنافس الناس في تصانيف الترجمانات في 
ً كما قال ابن منظور معلال ))لعربيةاللغة األعجمية، وتفاصحوا في غير ا

فجمعت هذا الكتاب في زمن أهله بغير لغته يفتخرون، ((تأليفه للمعجم 
ّوصنعته كما صنع نوح الفلك وقومه منه يسخرون، وسميته لسان 

))العرب
)٥٢(.  

تاج (( و))القاموس المحيط((ويف ظل ذات الشروط التارخيية، مت تأليف 
ًعقيبا على سابقه، ليسد ما به من نقص،  إذ ألف كل معجم ت))العروس

فالقاموس احمليط ألف بدافع اإلحساس بالنقص فيما تضمنته املعاجم السابقة 
من مفردات اللغة إىل جانب توسعها يف الشروح، ووجود الفضفضة فيها، لقد 

ِالالمع المعلم العجاب الجامع ((دفعه هدف اجلمع واالستقصاء إىل تأليف  ِ ُ َ ْ ُ ّ
ْبين المح ُكم والعبابُ ً لكن ضخامة املؤلف جعلت تناوله صعبا، فاختصره ))َ ّ

ُغير أني خمنته في ستين سفرا يـعجز ((: يف القاموس قال يف مقدمة القاموس ْ ُ ً ّْ ِ ُ ُ ّ َ َ
ٍتحصيله الطالب، وسئلت تقديم كتاب وجيز على ذلك  ٍ َ ُ ْ ُ َ ُّ ُ ٍالنظام، وعمل ْ َ َ ّ

ِمفرغ في قالب اإليجاز واإلحكام، مع التـز ٍ َ ْ ِام إتمام المعاني، وإبرام المباني، ُ ِ ِ ِْ
ُفصرفت صوب هذا القصد عناني، وألفت هذا الكتاب ََُّْ ْ َ َ ْ..((

)٥٣(.  
ََّأما تاج العروس من جواهر القاموس فقد ألفه اإلمام حمب الدين أبو 
الفيض السيد مرتضى احلسيين الواسطي الزبيدي بسبب إجياز القاموس احمليط وهو 

 وأشهر املعاجم العربية، وقد حدد هدفه يف )) ألف يف الفنّأجل ما((يف نظره 
وضع شرح عليه ممزوج العبارة، جامع لمواده بالتصريح .. ((: املقدمة يف قوله

في بعض، وفي البعض باإلشارة، واف ببيان ما اختلف من نسخه، 
والتصويب لما صح منها من صحيح األصول، حاو لذكر نكته ونوادره 
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، واإلنباه عن مضاربه ومآخذه بصريح النقول، والتقاط والكشف عن معانيه
))..أبيات الشواهد له

، وهكذا حيدد هدفه بإيراد مجيع ما يف القاموس، )٥٤(
ًوحتقيقه حتقيقا علميا وشرحه، والتنبيه على مراجعه واالستشهاد عليه ً.  

  :المبادئ التي انطلق منها هؤالء اللغويون بـوميكن أن نلخص 
يت وضعت قاصرة، واملعجم املثايل جيب أن يستوعب ما  املعاجم ال-١

  .جاء يف مصادر عديدة
وهي منهجية تطبيقية وصفية ترتكز على (( اعتماد مفهوم املدونة -٢

مجموعة من النصوص المكتوبة أو المقولة، أو مجموعة من المراجع 
ًالمختارة المصداقة، تؤخذ سندا تستمد منه مادة لغة أو معجم أو مؤلف 

))موضوع من المواضيعأو 
)٥٥(.  

 اعتماد اجلغرافية اللغوية جبمعها بني مؤلفات املشرق العريب -٣
  .ومؤلفات املغرب العريب

 استيعاب الفكر العريب يف معجم يتم باالعتماد على أساسي -٤
  .اجلمع والوضع، وشروطهما

ً اعتماد الرتتيب اهلجائي وفقا ألواخر الكلمات أساس ترتيب -٥
  . هذه املعاجماملدخالت يف

  :مصادر المعاجم الموسوعية العربية
أراد ابن منظور تأليف معجم موسوعي كبري، ولكنه مل يلجأ إىل مجع 
ًاملادة مجعا مباشرا كما فعل اللغويون يف القرن الثاين، وكما فعل األزهري يف  ً
ا  ًالقرن الرابع، بل اعتمد على مخسة معاجم اعتمادا كامال، فأخذ ماد ً

وأنا مع ذلك ال أدعي فيه دعوى، ((: ا يف كتابه، يقول ابن منظوروحشده



  

٦٣١  الدكتورة فاتن حمجازي  – وحاملعاجم املوسوعية العربية بني الواقع والطم     

فأقول شافهت، أو سمعت، أو فعلت، أو صنعت أو شددت أو رحلت 
فكل هذه الدعاوى لم يترك ... أو نقلت عن العرب العرباء أو حملت

ًاألزهري وابن سيده لقائل مقاال ولم يخليا فيه ألحد مجاال ً((
، وقد )٥٦(

  : بعد ذلك مبصادره اليت اعتمد عليها، وهيصرح ابن منظور
ذيب اللغة لألزهري-١   (. ه٣٧٠ت (   
  (. ه٤٥٨ت (   احملكم البن سيده-٢
  (. ه٥٨٣ت (   الصحاح للجوهري-٣
  .على الصحاح(  ه٥٨٣ت (   حواشي ابن بري-٤
  (. ه٦٠٦ت ( النهاية يف غريب احلديث البن اجلزري -٥

جم فاجتمعت لديه مادة أخذ ابن منظور ما وجده يف هذه املعا
ضخمة، مما جيعل الوصول إىل املادة الواحدة املدخلة يستغرق صفحات 
ًعديدة، ويضيع الوقت بال طائل، وظهرت احلاجة إىل معجم أكثر اختصارا 
حييط باللغة دون أن يتوسع يف املادة مبا ال خيدم املعىن، وقد حتقق ذلك يف 

فأقبل الناس عليه وذاعت (  ه٨١٦ت ( للفريوزابادي ))القاموس المحيط((
  .ًشهرته وأصبح عنوانه بعد ذلك علما على كل معجم عريب حديث

ْالمحكماعتمد الفريوزابادي على معجمني موسوعيني مها   البن سيده، ُ
، ويعتمد كل منهما على معاجم أخرى ( ه٦٥٠ت ( للصاغاين ُالعبابو

 أليب بكر اللغةجمهرة  وكتاب العينسبقتهما، فاحملكم يضم ما جاء يف 
 إلمساعيل بن القاسم القايل البارع في اللغةو(  ه٣٢١ت (احلسن بن دريد 

 ألمحد مقاييس اللغة، أما العباب فيضم مادة معجم ( ه٣٥٦: ت(البغدادي 
 أليب نصر إمساعيل بن تاج اللغة وصحاح العربيةو(  ه٣٩٥ت (بن فارس 
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ذلك يقوم عمل محاد اجلوهري، واملعاجم املؤلفة حول الصحاح، وب
ولكنه مل ينسخ ما أخذه من مصادره، بل . الفريوزابادي على كل هذه اجلهود

كان يأخذ خالصة ما فيها، وحيذف الشواهد، ويضيف إىل هذه املادة 
وبذلك ضم القاموس احمليط . معلومات جديدة خاصة باألعالم وبالنباتات
ًمادة لغوية متنوعة، قد شرحت شرحا بسيطا ً)٥٧(.  

أكرب املعاجم العربية على (  ه١٢٠٥ت ( للزبيدي اج العروستويعد 
ًاإلطالق، لقد ألف الزبيدي شرحا للقاموس احمليط، ولكن عمله جتاوز حدود 
الشرح اللغوي البسيط، فأصبح تاج العروس أضخم املعاجم العربية وأكثرها 

مته ً كتابا من هذه املراجع يف مقد١٢٠اعتمد الزبيدي على ذكر . ًمادة وشرحا
  :نستطيع أن نصنفها فيما يلي

 مثل الصحاح أليب نصر اجلوهري، والتهذيب  المعاجم اللغوية- ١
لألزهري واحملكم البن سيده، ولسان العرب، جلمال الدين بن مكرم، والتكملة 
للرضي الصغاين، وخمتار الصحاح للرازي، واألساس للزخمشري، واجلمهرة البن 

مل البن فارس وغريه   .ادريد، وا
ذيب األبنية واألفعال البن القطاع،  الرسائل اللغوية والكتب- ٢  مثل 

وكتاب الغريبني أليب عبيد اهلروي، والنهاية يف غريب احلديث البن األثري، وفصيح 
  .ثعلب، وبعض شروحه، وفقه اللغة، واملضاف واملنسوب للثعاليب

يب  للزخمشري، وجممع األقوال ألالمستقصى مثل  كتب األمثال- ٣
  .ّالبقاء العكربي

  . مثل اخلصائص، وسر الصناعة البن جين كتب نحو وصرف- ٤
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أنساب اخليل، وأنساب :  مثل كتب تاريخ، وطبقات، وأنساب- ٥
ُُالعرب أليب عبيدة، والروض األنف للسهيلي، والبلغة يف تاريخ أئمة اللغة 
م للفريوزابادي، وطبقات أئمة النحو، ولباب األنساب للسمعاين، ومعج

ياقوت، والتجريد يف الصحابة، وديوان الضعفاء للحافظ الذهيب ومعجم 
  .الصحابة البن فهد

زوائد األمايل للقايل، وشرح ديوان اهلذليني للسكري، :  مثل كتب أدب- ٦
  .األنباري البن السبع املعلقات وشرح، للشريشي احلريرية املقامات وشرح

 األئمة السبعة البن خالويه،  مثل احلجة يف قراءات علوم قرآن وقراءات- ٧
القرآن وبصائر ذوي التميـيز يف لطائف كتاب اهللا العزيز للفريوزابادي، واإلتقان يف علوم 

  .أمحد بن عقيلة واإلحسان يف علوم القرآن حملمد بن، للسيوطي
 للبكري ))معجم ما استعجم((مثل :  كتب جغرافية وبلدان- ٨

  . للمقريزي))اخلطط(( و))الحمويمعجم البلدان لياقوت ((و
  . للدمريي وذيله للسيوطي))حياة احليوان((:  مثل كتب حيوان- ٩

التذكرة يف الطب لداود األنطاكي، :  مثل كتب نبات وطب-١٠
  .والنبات أليب حنيفة الدينوري، وحتفة األحباب للملك الغساين

ّ لألسعد بن ممايت، ))قوانني الدواوين((:  مثل كتب سياسة ونظم-١١
  .)٥٨ (ر قوانني الدواوين البن اجليعان، وغري هذه الكتبوخمتص

  :المناهج المتبعة في جمع المادة في هذه المعاجم
  : لسان العرب- أ

ذكر املؤلف منهجه يف التعامل مع مصادر املادة وأمجله يف أخذ ما فيها 
فما يف الكتاب من . واعترب ذلك جهده الوحيد فيه. بنصه دون خروج عليه
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ًولكن تصرف قليال يف النهاية يف . األصول ال من ابن منظورخطأ فهو من 
، إذ رتب املواد اليت كان ابن ( ه٦٠٦ت(غريب احلديث البن األثري اجلزري 

ًاألثري اجلزري رتبها حسب حروفها األصول والزوائد معا باعتبار أصوهلا 
  :قال ابن منظور. وحدها

ّوسيلة أتمسك ّوليس لي في هذا للكتاب فضيلة أمت بها، وال ((
ّبسببها، سوى أني جمعت فيه ما تفرق في تلك الكتب من العلوم،  ُ ّ

فمن وقف . وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسير، وطالب العلم منهوم
فيه على صواب أو زلل أو صحة أو خلل، فعهدته على المصنف األول، 

ألني نقلت من كل أصل . وحمده وذمه ألصله الذي عليه المعول
ًولم أبدل منه شيئا فيقال إنما إثمه على الذين يبدلونه، بل أديت مضمونه 

األمانة في نقل النصوص بالفص، وما تصرفت فيه بكالم غير ما فيها من 
))النص فليعتد من ينقل عن كتابي هذا أنه ينقل من األصول الخمسة

)٥٩(.  
  : القاموس المحيط- ب

  :جم فقالشرح الفريوزابادي املنهج الذي سار عليه يف املع
ًوألفت هذا الكتاب محذوف الشواهد، مطروح الزوائد، معربا عن (( ِ ْ ُ َّ ّ َ َْ ُ َّ

ّالفصح والشوارد، وجعلت بتوفيق اهللا زفرا في زفر، ولخصت كل ثالثين  ُ ُْ َّ ْ ِ ًِ َُ ْ ّ َ ُ
ْسفرا في سفر، وضمنته خالصة ما في العباب والمحكم، وأضفت إليه  ِْ َ ْ ُ ُ ََ ُ ُْ َّ ِ ً

 بها وأنعم، ورزقنيها عند غوصي عليها من بطون َّزيادات من اهللا تعالى
))الكتب الفاخرة الدأماء الغطمطم

)٦٠(.  
ًإذا تأملت صنيعي هذا وجدته مشتمال (( :وقال يف طريقة عالجها ِْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َّ

ِعلى فرائد أثيرة، وفوائد كثيرة، من حسن االختصار، وتقريب العبارة،  ْ ُ َ
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ومن أحسن . في األلفاظ اليسيرةوتهذيب الكالم، وإيراد المعاني الكثيرة 
ُما اختص به هذا الكتاب تخليص الواو من الياء ُ ُوذلك قسم يسم . َّ ِ َ ٌ

ِّالمصنفين بالعي واإلعياء ِ َ َِّ  ))فاعل((َومنها أني ال أذكر ما جاء من جمع . ُ
َفـعلة((ِّالمعتل العين على  َ، إال أن يصح موضع العين منه كجولة وخولة))َ ََ ََ َ ُ َّ ِ .

)) جاء منه معتال كباعة وسادة، فال أذكره الطرادهوأما ما
)٦١(.  

ومن ((: وقد بني املؤلف بعض القواعد اليت سلكها لالختصار فقال
ِبديع اختصاره، وحسن ترصيع تقصاره ِِْ ِ ِِ ْ ِأني إذا ذكرت صيغة المذكر : ُ َّ َ ُ َ ُ ْ َّ

َّأتـبعتها المؤنث بقولي ُ ُ َ َوهي بهاء وال أعيد الصيغة: َْ ّ ُ َكرت المصدر وإذا ذ. ُ ُ ْ
ًمطلقا أو الماضي بدون اآلتي  َْ َ فالفعل على مثال كتب-وال مانع–ُ َ َ وإذا . ُ

َذكرت آتيه بال تقييد فهو على مثال ضرب َ َ ُ َ ُ على أني أذهب إلى ما قاله . ْ
َإذا جاوزت المشاهير من األفعال التي يأتي ماضيها على فـعل : أبو زيد َ َ ِ ْ

َت قلت يفعل بضم العين، وإن شئت فأنت في المستقبل بالخيار، إن شئ َْ ّ ُ ُ ْ
َقلت  ُيفعل بكسرهاْ ّوكل كلمة عريـتها عن الضبط فإنها بالفتح إال ما . ِ ّ ْ َّ ُ ْ َّ

ْاشتهر بخالفه اشتهارا رافعا للنزاع من البـين َ ّ ً ُوما سوى ذلك فأقـيده . ً َِّ ُ
ِبصريح الكالم، غير مقتنع بتوشيح القالم ِ ٍ َ ْ ُ ج، ع، د، ة، {ًمكتفيا بكتابة . َ

ٌموضع، وبلد، وقرية، والجمع، ومعروف:  قوليعن} م ُ ٌ ٌ ٌ((
)٦٢(.  

  : تاج العروس من جواهر القاموس-ج
ِولم آل جهدا في تحري االختصار، وسلوك سبيل التـنقية (( ْ ّ ِ ّ ً ُ

ّواالختيار، وتجريد األلفاظ عن الفضالت التي يستغنى عنها في حط  ُ ّ ِ ِ

ِاللثام عن وجه المعنى عند ذوي األفكار ِ ِ ِوجمع من الشواهد واألدلة ما .. ِّ َِّ َِ
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ُلم يجمع مثله ألن كل واحد من العلماء انفرد بقول رواه، أو سماع أداه  ّ َ ٍ َ ٍ َّ َ ْ ْ ُ
ِفصارت الفوائد في كتبهم مفرقة، وسارت أنجم الفضائل في أفالكها هذه  ِ ُ ُ ْ َ َّ َ ُ ِ ُ

َمغربة، وهذه مشرقة ِّ َ ُ َ ٌُ َفجمعت منها في هذا الشرح ما تفرق. َّ َّ ِ ّ ُ وقرنت بين ُ ْ
ّما غرب منها وبين ما شرق َّ ُفانتظم شمل تلك األصول والمواد كلها في . َ ُ

ِهذا المجموع وصار هذا بمنـزلة األصل وأولئك بمنـزلة الفروع ْ وأنا مع .. ِ
ُذلك ال أدعي فيه دعوى فأقول شافهت أو سمعت أو شددت، أو رحلت  ُ ُْ ُ ْ ْ ْ ُ ّ

َأو أخطأ فالن، أو أصاب، أو غلط ال ٌ وليس في هذا .. قائل في الخطابَ
ّالشرح فضيلة أمت بها وال وسيلة أتمسك بها سوى أنني جمعت فيه ما  ُّ َُ ّ
تفرق في تلك الكتب من منطوق ومفهوم وبسطت القول فيه ولم أشبع 

))..باليسير وطالب العلم منهوم
)٦٣(.  

دي اجلديد عند الزبي. ًوقد قرأنا كثريا مما ورد هنا يف مقدمة لسان العرب
ًأنه عاد إىل الكتب املبكرة، وأخذ عنها أخذا مباشرا يف عصر عزت فيه معرفة  ً

كان معاصرو الزبيدي ومن سبقوه بقرون يعتمدون على . الرتاث العريب القدمي
الكتب اليت نقلت بدورها ما جاء يف الرتاث األقدم، ولكن الزبيدي عاد إىل 

، ولذا يعد ))الوسائط عنهانقلت بالمباشرة ال ب((: هذه الكتب األقدم قال
ًمعجم تاج العروس جامعا جلهد مؤلفي املعاجم، واللغويني، والشراح يف أكرب 

  .موسوعة معجمية للغة العربية
  :معالجة المادة في المعاجم الثالثة

تشكو املعاجم العربية بشكل عام من فوضى ترتيب املادة، وتعود هذه 
ات، وبنية الكلمة العربية، الفوضى إىل وجود خالفات حول أصل املشتق

والعالقة بني األلف واهلمزة، والعالقة بني األلف ونصفي الصائتني الواو والياء، 
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. وتعدد العالقات الداللية يف املشرتك واألضداد واملرتادف، ونضيف ما صنفه د
، ))العيوب التي ال مجال للبحث فيها((رياض زكي قاسم مما أطلق عليه 

عني املضارع وتعدد : عاجلتها بالتهذيب والتطوير وحيصرها بـوبالتايل ال ميكن م
اللهجات يف الفعل الناقص، وتعدد اللهجات يف املهموز، وتعدد اللهجات يف 
املضاعف، وتعدد أبنية اجلموع، واملذكر واملؤنث يف االسم الواحد أو الصفة 

تياجات ًوهذه ليست عيوبا معجمية وإمنا ظواهر لغوية ذوات اح. )٦٤(الواحدة
خاصة جيب أن تؤخذ بعني االعتبار يف أثناء املعجمة، وقد اخرتنا بعض هذه 
املدخالت من ذوات االحتياجات اخلاصة لنرى كيف تعاملت معها املعاجم 

  :املوسوعية العربية
  )هرت/ هرد(

هور للتاء وبالتايل ميكن أن نتوقع كون أحد طريف  الدال هي النظري ا
آلخر، ومثل هذا يطلق عليه يف الدرس اللغوي العريب ًالثنائية متطورا عن ا

مصطلح اإلبدال لذا جند الثنائية يف كتاب القلب واإلبدال البن السكيت يف 
))َهرت عرضه، وهرده((قوله 

  :)هرت(، ويف اللسان جند يف مادة )٦٥(
َهرت((  َهرت: َ َ َ عرضه، وَ َهرطهِ َهرده، وَ َ َهرت عرضه وثوبه : ، ابن سيدهَ ُ ِْ َ َ

ْيـه ًيـهرته هرتا وُُرتهَ ْ َ ُِ ْ ّمزقه وطعن فيه، لغات كلها، األزهري: ٌهريت، فهو ُ ٌ َهرت : َّ َ َ
َّثوبه هرتا إذا شقه َ ً ْ ِأهرت الشقشقة: ِّويقال للخطيب من الرجال. َ ِ ِّ ، ومنه قول ُ

  :ابن مقبل
ِهرت الشقاشق،    ُ ْ ُُظالمون للجزرُ ّ   

ُوالهرت َ ّسعة الشدق: َ ُ َ ُوالهريت. َ  ِهرتشدقني، وقد الواسع ال: َ
ِالشدق ُأهرت بالكسر، وهو  ُوهريتهِّ َ.  
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ْويف حديث رجاء بن حيوة ْال حتدثنا عن : َ ِّ ٍمتهارتَُ ِ ٍمتشدق :  أيَُ ِّ َُ
ِمتكاثر، من  ُ الشدق، وهو سعتهَهرتَُ َُ َ ِ ِّ.  

ُورجل  ُأهرتَ ٌمتسع شق الفم، ومجل : ُأهرت وٌهريتٌ، وفرس َ ََ ِ َ ِّ َ ُ ِ َهريت َّ
ُهريتٌَّكذلك، وحية  ِ الشدق وَ َُمهروتـتهِّ ْ   :ّ أنشد يعقوب يف صفة حيةَ

ُمهروتة    َْالشدقـني حوالء النَّظرَ ُ ِ ْ َ ِّ   
ُالهرت و َ ِّمصدر األهرت الشدقَ ِ ُ َ.  

ُأهرتٌوأسد  ٌالهرت، وهريت، ومنـهرت بني :َ ِ َ َُْ َ ُهريت ٌأسد : ، األزهريَ َ
ِالشدق أي ٌمهروت، ومنـهرت، وهو  :ِّ ِ َ ُْ ُمهروت َْ ْ ٌالفم، وكالبَ ِ ََُّمهرتة َ َ   . األشداقُ

ُ واهلرت ُشقك الشيء لتـوسعه، وهو أيضا جذبك الشدق حنو األذن، : ََ َ ْ ِّ َ ُ َُ َْ ً َ ِّ َ َ ّ ُّ َ
ُاهلرت: ويف التهذيب ُهرتك الشدق حنو األذن:ََ ُ َ ِّ َ ُْ َ.  

ٌمفضاة، ورجل :  وأتومَهريتوامرأة  ّال يكتم سرا ويتكلم مع : َهريتُ ِ
ُ ُ ْ َ

  .ذلك بالقبيح
َهرتو َ رأ:  اللحمَ َّأنضجه، وطبخه حىت  ّ َ َ ََ.  

ًويف احلديث أنه أكل كتفا  َِ ٌمهرتةَ َّ َ ٌ ومسح يده فصلى، حلم ُ ّ َ ٌمهرتََ َّ َ ُ 
ٌومهرد َّ َ ا مهردة بالدالُ َّ إذا نضج، وأراد قد تقطعت من نضجها، وقيل إ َ َُ ِ َ ُ َْ ّ َ ِ((.  

  )هرد(وفي مادة 

َهرد  َ َالثوب َ ًيهرده هرداَّ ْ َ ُ ُهردهََّمزقه، و: ِ َ َّ َهرد و. ّشققه: َ َ َالقصار الثوب َ َّ ُ ّ
ًهرته هردا، و ْ َ ٌمهرود، وهريدفهو ََ َ ََمزقه وخرقه وضربه: ٌ َّ َ ِوهرد العرض. ّ ِ ُ ْ َّْالطعن : َ

َهردفيه،  َ عرضه وَ ًهرته يـهرده هرداِ ْ َ َُ ِْ َ : هرده فالن الشيء وهرت:  األصمعي.ََ
ًأنضجه إنضاجا شديدا ُهردتو. أنعم إنضاجه: وقال ابن سيده. ً ْ َ َاللحم  َ
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ُأهرده ًهردا بالكسر، ِ ُُ طبخته حىت ْ َّمهردّ وتفسخ، فهو َّتهرأْ َ : قال األزهـري. ُ
ْالحردىوالذي حفظناه عن أئمتنا  قال أبو . )١( باحلاء ومل يقله باهلاء غري الليثِ

َفإن أدخلت اللحم النار وأنضجته فهو : زيد ِهردته فهرد وقد َمهرد،ْ َ ُ ْ : قال.  هوَّ
ّوالمهرأ  َ ِهرد ّ مثله شدد للمبالغة، وقد ، والتهريدلهمثُ   .ُاللحمَ

ِيـهردونتركتهم . االختالط كاهلرج: ُالهردو ْ ْميوجون كيـهرجون:  أيَ َ.  

ُوالهرد ْ ا، وقيل: ُ ُالعروق اليت يصبغ  َ ْ ُ ُْهو الكركم: ُ ْمهرود ٌوثوب . ُ َ
ّمهردو الم ينـزل عيسى بن مرمي عليه الس: ُمصبوغ أصفر باهلرد، ويف احلديث: ُ

الذي يصبغ بالورس مث الزعفران فيجيء : الثوب املهرود... يف ثوبني مهرودين
هو عندي خطأ من النقلة وأراه : وقال القتيبـي... َْلونه مثل لون زهرة احلوذانة

َّمهروتين ْ ُهريتيقال .  أي صفراوينَ ُ العمامة إذا لبستها صفراء، وفعلت منه َّْ َْ َ ْ
ُهروت ْ ّوالهردية... َ ْ َ قصبُ ُات تضم ملوية بطاقات الكرم حتمل عليها قضبانهَ ْ ُ ُ َ ُْ ّ ّ َ ُ .
َهرد: أبو زيد َ ْالهردى.. ّ إذا شقههرته ثوبه وَ ْعشبة مل يبلغين هلا :  مقصورِ ُ
ْالهردى: األصمعي.. صفة ِ على فعلى بكسر اهلاء نبت، وقاله ابن األنباري، ِ

ُالهيـردانو. وهو أنثى ْ ْهردانو. وليس يثبت: اللص، قال: َ   . موضع:ُ
  
  
  

كذا باألصل، وال مناسبة له هنا، وإمنا يناسب «: جاء يف حاشية طبعة اللسان) ١[(
ْاهلردى على فعلى بكسر اهلاء، نبت : قوله اآليت لة/ ِ   ].ا
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  :في القاموس المحيط

  ):هرد(
ُهرده يهرده(( َِ ّمزقه وخرقه، واللحم: َ   ّأنعم إنضاجه، أو طبخه حىت : ّ

ِتهرأ كهرده فهرد َ َ ُالهردو. َقدر عليه: ، والشيءّ اهلرج، والطعن يف : ْ
ُْالنعامة، والرجل الساقط، وبالضم الكركم، : ُّالعرض، والشق لإلفساد، وبالكسر ُ ِّ َّ
ا ُوطني أمحر، وعروق يصبغ  َْ ُّالهرديو. ُ ْ ّالهرديةو.  املصبوغ بهُ ْ ّالجردية: ُ ْ ُ .

ُواهلردة بالفتح َ . نبت: َُُّ بالكسر وميدردىِالهو. ع ببالد أيب بكر بن كالب: َْ
ُالهيـردانو ْ ْهردانو .اللص، ونبت، ورجل: َ ُهردت ع ورجل، و:  بالضمُ ْ َ . الشيءَ

ُأهريده ِلبس املهرود، وهو أهرد الشدق أهرته: التهريدو. أردته، أريده: َُ ْ ِّ ُ َ ْ((.  
  ):هرت(

ُالهرت(( ُالطعن، والطبخ البالغ، والتمزيق: ْ ّ ُ ّ ُيـهرت ويـهرت. ُّ ُُ ْ َْ ُالهريتو. َِ َ :
َهرتالواسع وقد  ِ َ كفرحَ ِ َ ُواملرأة املفضاة، واألسد، . َ ُ ُ

ِكالهرت، والهروت  ِ ِ َ
ُ، ورجل ال يكتم سرا ويتكلم بالقبيحّوالهرات ّ ًّ ُ((.  

  :في تاج العروس
  ):هرد(

ُهرده َ َ َ، أي الثوب يـهرده، من حد ضرب، َ ََ ُِ ْ ًهرداَ ْ ََكهرتهَمزقه، : َ َ َوهرد . َ َ
َالقصار الثوب و ّ ََخرقه وضربه، فهو : َتهَهرّ  هردو. ، قاله أبو زيدهريد وهريتّ

ًيهرده هردااللحم  ْ َ ُ ً أنضجه إنضاجا شديدا، قاله األصمعي:ِْ ً ُ َ : وقال ابن سيده. َ
َهردهأنعم إنضاجه أو  َ ّتهرأ وتهرد،كهرده تهريدا فهو مهرد طبخه حىت :َ ّ ّ ًّ ،
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، ّمهردوأنضجته فهو فإن أدخلت اللحم النار : ّشدد للمبالغة، وقال أبو زيد
َوقد هردته فهرد هو كعلم قال

َِ ََ ِ ْ   . مثلهّالمهرأو: ّ
ّوهرد الشيء َ َ َقدر عليه: َ   :ّقال ابن ميادة. َ

ُوبـرز السيد واملسود   َ ُ َِّ َََ   
ُواختلط اهلارد واملهرود   ُ   

ِيـهردوناالختالط، كاهلرج، وتركتهم : ُالهردو ْ . ، أي ميوجون كيهرجونَ
ُواهلرد ِْعن يف العرض، َّالط: َْ َهردُ َ َ عرضه، َ ًوهرته يـهرده هرداِْ َ ُ ِْ َ.  

ُالهردو ْ ُّالشق لإلفساد، واإلخراق ال لإلصالح، كما سيأيت: َ ُالهردو. َّ ْ ِ ،
ُالهردو. النَّعامة األنثى: بالكسر ْ ّالرجل الساقط الضعيف: ِ ُالهردو. ّ ْ ِّ بالضمُ َّ :

ُْالكركم األصفر ْالهرد و. ُ ُهرد الو. طني أمحر: ًأيضاُ ْ ُعروق صفر يصبغ : ًأيضاُ َْ ُ ٌ ْ ُ ٌ ُ
َا، كذا يف النسخ، على أن الضمري راجع إىل العروق، والصحيح أن العروق  ّ
ٍاسم لصبغ أصفر، كما هو يف نص الصاغاين، فحينئذ الصواب يف العبارة  ّ ّ ٍ

ُالهرد:  كما هو نص التكملة، قال))يصبغ به(( ْ ُبالضم العروق: ُ ِّ َُصبغ أصفر : َّ ٌ ْ ِ

ْيص ّبغ به فتأملُ ُ َ.  
ُّالهرديو   .ُْباهلرد: الثوب املصبوغ به، أي: ُ
ّالهرديةو َ وهي قصبات تضم ملوية بطاقات الكرم حتمل عليها ُالحردية: ُ ُْ

ِ
ْ َ َّ ُّ َ ُ

ْقضبانه ْالحردىوالذي حفظناه عن أئمتنا : ُّقال األزهري. ُ ُ ومل يقله باهلاء غري الليثِ ُْ.  
َالهردو ْ ِكر بن كالب نقله ياقوت عن أيب زياد َع ببالد أيب ب:  بالفتحَ ِ ْ

ٌهرد: ّويف التكملة   .موضع ببالد أيب بكر: َ
: ، مقصورِالهردىوقال أبو حنيفة . نبت: ُّ بالكسر، وميدِالهردىو

ّعشبة مل يبلغين هلا صفة، قال وال أدري أمذكرة أم مؤنثة، واقتصر األصمعي  ّ ُ
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 يؤنث، كذا يف كتاب ًأيضا على القصر، وقال نبت، وال أدري أيذكر أم
  .ّوجعلها مؤنثة: ّاملقصور أليب علي القايل، وكذلك قاله ابن األنباري

ُالهيـردانو ْ . وليس بثبت: بفتح فسكون فضم، اللص، قال األزهري: َ
ُالهيـردانو ْ ْكالهردىً أيضا نبت َ ْالهردان، وقيل هو ِ ُهيـردان بالكسر، وِ ْ   .اسم رجل: َ

  .رجلُهردان اسم ع، و:  بالضمُهردانو
ُوهردت ْ َ ُأهريدهَ الشيء َ َ ُأردته أريده، كهراقه يـهريقه: ُ َ َُ َُ َ ُ ُ.  

  .))المهرود لبس التهريدو
  .وال ختتلف بقية املادة عما ورد يف لسان العرب

  ):هرت(
ًوكذلك باملقارنة مع ما جاء يف اللسان ال جند خالفا يف املادة لذا ال 

حتليل املادة يف اللسان سوف جند جدوى من تدوين ما جاء يف هذه املادة فإن 
  .ينطبق على التاج

هر يبدي اعتالل النظرية اليت وجهت  ّإن وضع هذه املادة حتت ا ّ
املعجميني الثالثة، وعدم وضوح الرؤية، فاملعجمي أشبه حباطب ليل جيمع من 
ّاملشرق واملغرب دون أن تكون له خطة سليمة للتعامل مع كم هائل من املادة 

ا الفرز ملعرفة ما جيب أن خيضع للتصنيف، وما ميكن أن يصل حتتاج عناصره
ا  إليه الباحث يف املعجم مبعرفته قوانني التشكيل الصويت اليت جيب أن يزود 

ّاملعجم لتقي املعاجم من خطر التورم، إن كل مدخلة من املدخلتني  السابقتني ّ
  ه) ( ر د ه: (منهماتضم جمموعة من املواد املنسجمة أو املتنافرة، تتكرر يف كل 

 ت  ه(وإذا ما تتبعنا مادة ).  ر و ه(و) ر و د) (ح ر د) ( رج ه) ( رء ه) (رت
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سنجد اختالط موادها مع مواد املدخلتني السابقتني، فإدغام الراء بالتاء ) ت
  .وبالتايل مثة مشكلة حتتاج إىل عناية خاصة) ّهت(سوف ينتج 

ًف اجلديد فينمو املعجم منوا ًأيضا فإن النقل عن مصادر عديدة مل يض
ًصحيا تارخييا، وإن ما نعثر عليه تضخم مرضي حيتاج إىل عالج، ويبقى  ًّ ّ

  .ّالنقص هو هو بإمهال املولد يف كل عصر
ا بسبب األخذ عن مصادر عديدة لكن، ال يذكر  وتتكرر املادة ذا

  .وإن ذكر ال يؤخذ بالرتتيب التارخيي. املصدر يف كل مرة
 واضحة للتعامل مع املصادر واملشتقات، أو احلقيقة وال جند خطة

از، أو تعدد صيغ اجلموع، أو تعدد حركة عني املضارع   .وا
ِتبني النصوص السابقة غموض التعريفات فاهلردى على فعلى بكسر  ِ

ُاهلريدان((ًوال يتواىن اللغوي عن تشكيكنا باملدخلة أحيانا  .نبت: اهلاء اللص، : ))َ
  .قال، وليس بثبت

  :عيوب المعاجم الموسوعية العربية
ًهكذا استطاعت عينة معجمية بسيطة أن تكشف كثريا من عيوب  ّ
ّاملعجم العريب اليت تناوهلا الباحثون يف مؤلفات مستقلة أو يف أثناء دراسات  ّ
ًتتناول البحث املعجمي، وقد يكون نقد معجم سابق متهيدا لبناء معجم 

م اليت أخضعناها للدرس، وميكننا أن نقول جديد كما جند يف مقدمات املعاج
إن أغلب الباحثني يف املعاجم العربية قد حتدثوا عن عيوب املعجم العريب ونذكر 

حممد . حلمي خليل، ود. أمحد حممد معتوق، ود. حسني نصار، ود. د: منهم
رياض زكي قاسم، وما جاء يف نقودهم تكرار ملا ورد يف . رشاد احلمزاوي، ود

  :بقة على أيدي العرب واملستشرقني منهادراسات سا
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 أليب ))كتاب الرد على اخلليل وإصالح ما يف العني من الغلط واحملال((
 أليب ))ّكتاب الرد على الليث((، و( ه٣٠٨(طالب املفضل بن سلمة الكويف 
، ))كتاب استدراك الغلط الواقع يف كتاب العني((منصور حممد بن أمحد األزهري و

 ))كتاب غلط العني((و(.  ه٣٧٩ت ( بن احلسن الزبيدي األندلسي أليب بكر حممد
 (. ه٤٢٠(أليب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا املعروف باخلطيب اإلسكايف 

الدر اللقيط يف أغالط القاموس (( ألمحد تيمور، و))تصحيح لسان العرب((و
، ( ه١٠١٧( حملمد بن مصطفى الداودي املعروف بـ داود زاده ))احمليط

 أليب عبد اهللا حممد ))إضاءة الراموس وإفاضة الناموس على إضاءة القاموس((و
 ألمحد ))اجلاسوس على القاموس((، و( ه١١٧٠(ابن الطيب بن حممد الفاسي 

  .)٦٦(م١٨٨٧=  ه١٣٠٥فـارس الشديـاق 
واجلاسوس على القاموس أشهر ما ألف يف نقد املعاجم العربية وإن 

ًنه مثاال للمعاجم العربية عامة وضمنه أربعة متحور حول القاموس فقد اختذ م
ًوعشرين نقدا تتضمن املنهج، والتصحيف، وترتيب املادة داخل املعجم، وعدم 
الدقة يف التعبري، وخمالفته اللغويني وإيهامه، وغري ذلك كما تبني العناوين 

  :التالية
  .يف الكالم على خطبة املؤلف: النقد األول
  .تعاريفه وجمازفتها وفيه القلب واإلبداليف إيهام : النقد الثاين
  .يف قصور عبارته وغموضها وعجمتها وتناقضها: النقد الثالث
ام عبارته يف املصدر واملشتقات والعطف واجلمع : النقد الرابع يف إ

  .واملفرد واملعرب وغري ذلك
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يف ذهوله عن نسق معاين األلفاظ على نسق أصلها : النقد اخلامس
  .ً بل يقحم بينها ألفاظا أجنبية تبعدها عن حكمة الواضعالذي وضعت عليه

هول دون املعلوم الشائع: النقد السادس   .يف تعريفه اللفظ باملعىن ا
  .فيما قيده من تعاريفه وهو مطلق: النقد السابع
  .يف تشتيته املشتقات وغريها: النقد الثامن
  .رادهفيما أمهل اإلشارة إليه وأخطأه موضع إي: النقد التاسع
  .ًيف ذكره مكررا يف مادة واحدة: النقد العاشر

  .يف غفوله عن األضداد: النقد احلادي عشر
  .يف غفوله عن القلب واإلبدال: النقد الثاين عشر
  .يف تعريفه الدوري والتسلسلي: النقد الثالث عشر
  .فيما ذكره من قبيل الفضول واحلشو واملبالغة: النقد الرابع عشر
يف خلطه الفصيح بالضعيف والراجح باملرجوح : شرالنقد اخلامس ع

  .وعدوله عن املشهور
  ...فيما مل خيطئ به اجلوهري مع خمالفته له: النقد السادس عشر
  .فيما قصر فيه عن اجلوهري: النقد السابع عشر
  .يف أنه يذكر بعض األلفاظ االصطالحية ويهمل بعضها: النقد الثامن عشر

  .ره يف مادته فلتة، أعين من دون تفسري لهفيما ذك: النقد التاسع عشر
  .فيما ذكره يف غري موضعه املخصوص أو ذكره ومل يفسره: النقد العشرون

فيما ذكره يف موضعني غري منبه عليه ورمبا : النقد احلادي والعشرون
  .اختلفت روايته فيه

  .فيما وهم فيه خلروجه عن اللغة: النقد الثاين والعشرون
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يف خطئه وحتريفه وخمالفته ألئمة اللغة وفيه : عشرونالنقد الثالث وال
  .فصل من طراز اللغة

  .)٦٧(يف خصوص غلطه يف تذكريه املؤنث وتأنيثه املذكر: النقد الرابع والعشرون
وقد نبه الدكتور حممد رشاد احلمزاوي إىل أن حمتوى اجلاسوس على 

ريب عبد اهللا حممد القاموس بأكمله، هو يف احلقيقة من وضع العامل اللغوي املغ
إضاءة الراموس وإفاضة ((ابن الطيب الفاسي الشرقي الصميلي صاحب كتاب 

))الناموس على إضاءة القاموس
)٦٨(.  

ومن املستشرقني الذين نقدوا املعاجم العربية الدكتور أرنست فيشر يف 
  :مقدمة املعجم اللغوي التارخيي ومن أهم العيوب اليت وجدها يف املعاجم العربية

 النقص يف املادة اليت اقتصرت على الفصيح مما ال جيعلها قادرة -١
  .على التعبري عن خمتلف املراحل احلضارية

 عدم االتفاق بني اللغويني على حتديد جغرايف مكاين للفصحى، -٢
فالعلماء العرب رفضوا األخذ بلهجات تغلب وبكر وإياد وثقيف وغريها، ومل 

لني، فطرفة وعمرو بن كلثوم واألخطل كانوا يرفضوا األخذ عن شعرائهم األو
ًتغلبيني، واحلارث بن حلزة كان بكريا، ولقيط بن معمر كان إياديا، وأبو حمجن  ً
ًكان ثقفيا، واألعشى الكبري كان ميانيا، وكان شعرهم يف نظر كل اللغويني  ً

  .ًمعدودا يف الفصيح
بية  وتغاضى علماء اللغة من العرب عن كثري من النصوص األد-٣

النثرية اليت حتوي كلمات وتراكيب كثرية ال أثر هلا يف القرآن الكرمي أو احلديث 
الشريف أو الشعر القدمي هذه النصوص اليت تقدم صورة واضحة عن العربية 

  .أفضل من الشعر املقيد بالوزن والقافية
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  . كثرة األخطاء-٤
  .)٦٩(ا خلو املعاجم من الرتتيب الدقيق الواضح للكلمات ومعانيه-٥
ينقص كل مادة من المواد التي في المعجمات وضع قاعدة ثابتة ((

للترتيب، وكان كبار المصنفين للمعجمات وأحسنهم يجمعون دون تمييز 
كل المواد اللغوية التي وجدوها في كتب المتقدمين بغير ترتيب معين، 
ًوهكذا يضطر الباحث في اللسان مثال أو التاج في المواد الغنية 

يفها واشتقاقاتها أن يراجع عشر صفحات أو أكثر ليجد الصيغة بتصار
المطلوبة، أو التعبير المرغوب فيه أو المعنى الموافق، وليس من النادر 
أال يأتي ذكر للكلمة المراد بحثها ضمن المعجمات وهذا بطبيعة الحال 

))مضيعة للجهد والوقت يؤسف عليها
)٧٠(.  
  :جهالمعجم اللغوي الموسوعي الذي نحتا

ليس من الصعب أن ندرك حجم املشكالت اليت تواجه مؤلفي هذا 
النوع من املعاجم، ألن على هذه املعاجم أن تستوعب فكرنا، وحضارتنا عرب 
العصور، وأن تنطلق من نظرية عميقة الرؤية تسمح هلذا املعجم باحتواء كل 

اء اليت فكر جديد، وأن تنهج املناهج املناسبة، كي ال نقع ثانية يف األخط
: جرتنا إليها النظرية التقليدية املتحجرة، وهذا ما يتطلب العمل يف مستويني

أفقي يتناول اللغة املستعملة يف فرتة ما، وعمودي يتناول التطور التارخيي، لكن 
لنستكمل الوصف قبل أن نتحدث يف التاريخ، فنحن مقصرون فيه إىل درجة 

يد املعجم مبا حيتاجه من قوانني لتمييز كبرية، وأشك يف قدرتنا احلالية على تزو
ًما يصح أن يكون مدخلة من غريه مما ميكن أن يكون استعماال خاطئا وفقا  ً ً

  .ًملعايري حمددة ككثرة االستعمال مثال
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 ))الكلمة((ًأيضا حنتاج إىل كثري من اجلهود لتأصيل الكلمات، ونستخدم هنا 
  .ات مناسبة للوحدة املعجميةمع عدم كفايتها ألنا مل نتفق بعد على اصطالح

ًومثل هذا العمل الكبري ال ميكن أن يكون واقعا جبهود فردية منعزلة، 
وإمنا حيتاج إىل عمل مجاعي منسق، وهذا ما نبه إليه األمري مصطفى الشهايب 

  :الذي قدم مالحظاته التالية
 تأليف املعجم عمل مجاعي يتطلب اختصاصات مل تتوفر -١

  .قدميةألصحاب املعاجم ال
 املعجم مادة مستمرة التطور يف مستوى الوضع واجلمع، وذلك ما مل - ٢

ا توارثت تراتيبها وموادها اليت كثريا ما اعتمدت الشعر  ًيتحقق يف املعاجم القدمية أل
  .وفصاحته، وتركت كل ما طرأ من جديد يف امليدان اللغوي والعلمي

ية علمية تربط تلك  املعجم يف تعريفاته ومواده حيتاج إىل منهج-٣
التعريفات بتطورات العلوم وخصائصها، وتدرج يف مواده ما يطرأ على املعارف 

  .اإلنسانية من جديد
 إدراج قسط وافر من العلوم العصرية يف املعاجم العربية مما يفرض -٤

  .)٧١(جتديد موادها، وترك الكثري من القدمي منها
ذا النوع من املعاجم اليت وال ميكن أن نقول برتك شيء من اللغة يف ه

  .يفرتض أن تكون شاملة، ملا أنتجته احلضارة من مفردات
فيشر يف إكمال املشروع الذي سعى . إن الفردية قد أدت إىل إخفاق أ

إليه يف وقت، ال ميكن للباحث فيه أن يعثر على وصف شاف لبنية اللغة 
موعة من الباحثني اللغويني أن  تنتج هذا املعجم العربية، وكذلك ال ميكن 

ًمبعزل عن العاملني يف احلقول األخرى، وقد يبدو تنفيذ هذا املعجم أمرا حمتمال  ً
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يف عصر احلاسوب حيث انتشرت املكتبات اإللكرتونية اليت تضم الكثري من 
الكتب الرتاثية، وقد برجمت مبا يسمح للباحث أن يستعلم عما يريد من 

: كن ما إن يفعل حىت يصاب باخليبةاالستخدامات اللغوية يف وقت قصري ل
إن الكتب اإللكرتونية حباجة إىل حتقيق وتوثيق وهي تفتقر إىل الشروط العلمية 

ّوهذا متوقع ألن إصدار هذه الكتب قد مت . اليت يضعها الباحث ألخذ مادته
  .ًبعيدا عن مراقبة املؤسسات اللغوية املختصة

ي ال ميكن أن يساهم وهكذا نصل إىل أن تطوير وسائل البحث اللغو
يف صناعة املعجم املوسوعي الذي ننشده إذا مل يتم على أيدي املختصني يف 
ّاللغة العربية وعلومها، ولن يتم هذا التطور بشكل سليم إال إذا توحدت 
اجلهود يف إطار نظرية عربية عميقة التصور تنطلق من مصادرات سليمة، يف 

  .خطوات منهجية واضحة
  

  هوامش البحث
  

(١) Britannica ٢٠٠١ Deluxe Edition CD ROM (Dictionary). 

  .٢١، ص١٩٩١أمحد حممد معتوق، . املعاجم اللغوية العربية، د) ٢(
  .٣٦، ص١٩٧١رضا جتدد، طهران، . كتاب الفهرست، ابن الندمي تح) ٣(
احلمـزاوي، تـونس، وزارة حممـد رشـاد .  إشكاالت ومقاربات، تأليف د–املعجم العريب ) ٤(

  .١٧٠- ١٦٩، ص ١٩٩١لثقافة، املؤسسة الوطنية ا
: تـــح(  ه٣٨٥ت(احملــيط يف اللغــة، تــأليف كـــايف الكفــاة الــصاحب إمساعيـــل بــن عبــاد ) ٥(

  .الشيخ حممد حسن آل ياسني، بريوت، عامل الكتب، دون تاريخ
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: تـح(  ه٤٥٨ت(احملكم واحمليط األعظم يف اللغة، تأليف علـي بـن إمساعيـل بـن سـيده ) ٦(
حـــسني نـــصار، القـــاهرة، معهـــد املخطوطـــات جبامعـــة الـــدول . لـــسقا، ودمـــصطفى ا

  .١٩٥٨العربية، 
بـريوت، دار (  ه٧١١ت (ّلسان العـرب احملـيط، حممـد بـن املكـرم املعـروف بابــن منظــور) ٧(

  .لسان العرب
بريوت، مكتـب حتقيـق الـرتاث يف مؤسـسة (  ه٨١٧ت (القاموس احمليط، الفريوزابادي ) ٨(

  .١٩٩٨ حممد نعيم العرقسوسي، الرسالة بإشراف
حممـود فهمـي .  مدخل تارخيي مقـارن يف ضـوء اللغـات الـسامية، د–علم اللغة العربية ) ٩(

  .١٠٥حجازي، القاهرة، ص 
  .مجهرة اللغة، ابن دريد، القاهرة، مطبعة احلليب) ١٠(
  .ذيب اللغة أبو منصور األزهري، القاهرة، مطبعة احلليب) ١١(
  .١٩٨٢أمحد عبد الغفور عطار، بريوت : صحاح العربية، اجلوهري، تحتاج اللغة و) ١٢(
  .٢٥٧حلمي خليل، بريوت، دار النهضة، ص. مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب، د) ١٣(
تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموس، الــسيد حممــد مرتــضى احلــسيين الزبيــدي، جمموعــة ) ١٤(

  -١٦-ـيمن احملققني، الكويت، سلسلـة الرتاث العرب
  .٢٢٣حممد رشاد احلمزاوي، ص . املعجم العريب، د) ١٥(
عبـــد اهللا درويـــش يف كتابـــه .  إىل اخلليـــل د))كتـــاب العـــني((تنـــاول اآلراء حـــول نـــسبة ) ١٦(

 ومــا ٤٧، عــين بنــشره الــسيد حــسن شــربتلي، مطبعــة الرســالة، ص))املعــاجم العربيــة((
، القـــــاهرة، دار ))ة العربيـــــةاملـــــدارس املعجميـــــ((صـــــالح راوي يف كتابـــــه . ود. بعـــــدها

  .، وغريمها من الباحثني٥٩ و٥٨الثقافة، ص 
  .٤٨ املقدمـة، ص ١كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيـدي، ج) ١٧(
مهــدي . إبراهيـــم الــسامرائي ود. د: كتـــاب العــني، اخلليــل بــن أمحــد الفراهيـــدي، تـــح) ١٨(

هلـاء، الربـاعي مـن اهلـاء، اهلـاء ، حرف ا ه١٤٠٥املخزومي، إيران، قم، دار اهلجرة، 
  ).هندس(والسني، 
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  .٦/ ٥كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيـدي، حرف القاف، ج) ١٩(
كتــاب العــني، اخلليــل بــن أمحــد الفراهيـــدي، حــرف القــاف، بــاب الثالثــي الــصحيح ) ٢٠(

  ).قلش(من القاف، باب القاف والشني والالم معهما 
أمحــــد الفراهيـــــدي، حــــرف الكــــاف، بــــاب الربــــاعي مــــن كتــــاب العــــني، اخلليــــل بــــن ) ٢١(

  ).دككص(الكاف، الكاف والصاد 
  .٥/ ٣كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حرف احلاء، ج) ٢٢(
  .١/٥٢كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيـدي، املقدمة، ج) ٢٣(
  .٥٧ -٥٢/ ١كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيـدي، ج) ٢٤(
 -٢٢٥حممد رشـاد احلمـزاوي ص . تأليف د. إشكاالت ومقـاربات–عجم العريب امل) ٢٥(

٢٢٦.  
كتــاب العــني، اخلليــل بــن أمحــد الفراهيـــدي، حــرف احلــاء، بــاب الثالثــي الــصحيح، ) ٢٦(

  ).حرف(احلاء والراء والفاء معهما، 
عبـد الـسالم حممـد هـارون، : كتاب سـيبويه، أيب بـشر عمـر بـن عثمـان بـن قنـرب، تـح) ٢٧(

  .٤٣٢ -٤٣١/ ٤، ج ١٩٧٥ريوت، عامل الكتب، ب
كتــاب القلــب واإلبــدال أليب يوســف يعقــوب بــن إســحاق املعــروف بــابن الــسكيت ) ٢٨(

ز اللغـوي يف  الكن((، نشره الدكتور أوغست هفنر ضمن جمموعة  ه٢٤٤املتوىف سنة 
، وكتـــاب العـــني، ٤٤، ص١٩٠٣، بـــريوت، املطبعـــة الكاثوليكيـــة، ))اللـــسن العـــريب

  .شني، الثالثي الصحيح، الشني والصاد والنون، والشني والزاي والنونحرف ال
، كتــــاب العــــني حــــرف الــــدال، بــــاب ٤٧كتــــاب القلــــب واإلبــــدال، ابــــن الــــسكيت ) ٢٩(

  .وحرف الطاء، الثنائي، الطاء مع امليم. الثنائي، الدال مع امليم
الثالثـــي ، كتـــاب العـــني حـــرف الـــشني، ٤٣كتـــاب القلـــب واإلبـــدال، ابـــن الـــسكيت ) ٣٠(

  .الصحيح، الشني والسني والباء معهما، والشني والزاي والباء معهما
، كتــاب العــني، حــرف القــاف، الثالثــي ٤٤كتــاب القلــب واإلبــدال، ابــن الــسكيت ) ٣١(

  .الصحيح، القاف والصاد والالم معهما، القاف والسني والالم معهما
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، حـــرف اجلـــيم، اجلـــيم ، كتـــاب العـــني٤٤كتـــاب القلـــب واإلبـــدال، ابـــن الـــسكيت ) ٣٢(
  .والسني والراء معهما، اجليم والزاي والراء معما

  .٤٨/ ١كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيـدي، ج) ٣٣(
كتــاب العــني، اخلليــل بــن أمحــد الفراهيـــدي، حــرف العــني، الثالثــي الــصحيح، العــني ) ٣٤(

  .واجليم وامليم معهما
دي، حــرف العــني، الثالثــي الــصحيح، العــني كتــاب العــني، اخلليــل بــن أمحــد الفراهيـــ) ٣٥(

  .والشني والسني معهما
: تـــح(  ه٣٦٠ت (التنبيـــه علـــى حـــدوث التـــصحيف، محـــزة بـــن احلـــني األصفهانــــي ) ٣٦(

أمســـاء احلمـــصي وعبـــد املعـــني امللـــوحي، بـــريوت، دار : حممـــد أســـعد طلـــس، راجعـــه
  .٧٥، ص١٩٩٢صادر، 

وقــد ورد يف . ٧٦ األصــفهاين، صالتنبيــه علــى حــدوث التــصحيف، محــزة بــن احلــسن) ٣٧(
ُّاهليمع املوت الوحي((: كتاب العني ِ َ ُ وبالغني خطأ ألن اهلـاء ال جتتمـع مـع الغـني ... َْ

  . حرف اهلاء، الثالثي الصحيح، العني واهلاء وامليم))يف كلمة واحدة
  .٧٦التنبيه على حدوث التصحيف، محزة بن احلسن األصفهاين، ص) ٣٨(
التــصحيف والتحريــف، أليب أمحــد احلــسن بــن عبــد اهللا بــن ســعيد شــرح مــا يقــع فيــه ) ٣٩(

  .٧٨ -٧٧دمشق جممـع اللغـة العربيـة، (  ه٣٨٢: ت(العسكري 
  .٨٠-٨٧شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، أليب أمحد احلسن العسكري، ) ٤٠(
  .٨٢– ٨٠شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، أليب أمحد احلسن العسكري، ) ٤١(
  .٨٢العسكري، أليب أمحد احلسن رح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، ش) ٤٢(
  .٨٣شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف، أليب أمحد احلسن العسكري، ) ٤٣(
كتــــاب العــــني، اخلليــــل بــــن أمحــــد الفراهيــــدي، حــــرف العــــني، الثنــــائي، بــــاب العــــني ) ٤٤(

  .والدال
الكــــاف، الثالثــــي الــــصحيح، كتــــاب العــــني، اخلليــــل بــــن أمحــــد الفراهيــــدي، حــــرف ) ٤٥(

  .الكاف والسني واجليم معهما
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كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهيدي، حرف القـاف، الثالثـي الـصحيح، القـاف ) ٤٦(
  .والضاد، والنون، معهما

كتــــاب العــــني، اخلليــــل بــــن أمحــــد الفراهيــــدي، حــــرف الكــــاف، الثالثــــي الــــصحيح، ) ٤٧(
  .الكاف والزاي والراء معهما

اهلـــاء . العـــني، اخلليـــل بـــن أمحـــد الفراهيـــدي، حـــرف اهلـــاء، الثالثـــي الـــصحيحكتـــاب ) ٤٨(
  .والالم والباء معهما

كتــاب العــني، اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي، حــرف اجلــيم، الثالثــي الــصحيح، اجلــيم ) ٤٩(
  .والشني مع الباء

كتــاب العــني، اخلليــل بــن أمحــد الفراهيــدي، حــرف اجلــيم، الثالثــي الــصحيح، اجلــيم ) ٥٠(
  .ن مع الباء والشي

حممـد أمحـد : تـح(  ه٩١١ت(املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، جـالل الـدين الـسيوطي ) ٥١(
جـــاد املـــوىل، علـــى حممـــد البجـــاوي، حممـــد أيب الفـــضل إبـــراهيم، مـــصر، دار إحيـــاء 

  .٤٦/ ١ دون تاريخ، ج١الكتب العربية، ط
  .د: لسان العرب، ابن منظور، املقدمة، ص) ٥٢(
س احملــيط، الفريوزابـادي، بــريوت، املؤسـسة العربيــة للطباعـة والنــشر دون تــاريخ القـامو) ٥٣(

  .٣املقدمة، ص
  .تاج العروس من جواهر القاموس، الزبيدي، املقدمة) ٥٤(
  .٢٣٥حممد رشاد احلمزاوي، ص. املعجم العريب، د) ٥٥(
  .د: لسان العرب، ابن منظور، املقدمة، ص) ٥٦(
  .٣زابادي، املقدمة، صالقاموس احمليط، الفريو) ٥٧(
  .تاج العروس، الزبيدي، املقدمة) ٥٨(
  .د:لسان العرب، ابن منظور، املقدمة، ص) ٥٩(
  .٣القاموس احمليط، الفريوزابادي، املقدمة، ص ) ٦٠(
  .٤ -٣القاموس احمليط، الفريوزابادي، املقدمة، ص ) ٦١(



  

لد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة  ٦٥٤  )٣(اجلزء ) ٧٨( ا

  .٤القاموس احمليط، الفريوزابادي، املقدمة، ص ) ٦٢(
  . العروس، الزبيدي، املقدمةتاج) ٦٣(
  .٢٦٢، ٢٦١، ٢٦٠رياض زكي قاسم، بريوت، دار املعرفة، . املعجم العريب د) ٦٤(
  .٥٤كتاب القلب واإلبدال، ابن السكيت، ص) ٦٥(
  .٣٠٣ -٣٠٢/ ١، ج١٩٦٨، ٢حسني نصار، القاهرة، ط. املعجم العريب، د) ٦٦(
وت، دار صـادر نـسخة مـصورة اجلاسوس على القـاموس، أمحـد فـارس الـشدياق، بـري) ٦٧(

  .٨ -٧، املقدمة، ص  ه١٢٩٩عن قسطنطينية 
. اسـم الكتـاب كمـا أثبتــه د. ٢٣٨حممـد رشـاد احلمــزاوي، ص . املعجـم العـريب، د) ٦٨(

، بـــريوت، دار الغـــرب اإلســـالمي، ))معجـــم املعـــاجم((أمحـــد الـــشرقاوي إقبـــال، يف 
ى إضـــــــاءة إضـــــــاءة الرامـــــــوس، وإفاضـــــــة النـــــــاموس علـــــــ((: ٢٣٧، ص١٩٨٧ ،١ط

، لــشمس الــدين أيب عبــد اهللا حممــد بــن الطيــب بــن حممــد بــن أيب موســى ))القــاموس
  .الصميلي الفاسي املعروف بالشرقي

فيشر، والقسم األول، نشره جممـع اللغـة العربيـة، . أ: املعجم اللغوي التارخيي، تأليف) ٦٩(
  .١٦، ١٥، ١٢، ٧، ص١٩٦٧، ١يف القاهرة، ط

  .٢٠فيشر، ص. أ: ي، تأليفاملعجم اللغوي التارخي) ٧٠(
ًمـــن قـــضايا املعجـــم العـــريب قـــدميا وحـــديثا، د) ٧١( حممـــد رشـــاد احلمـــزاوي، بـــريوت، دار . ً

  .٤٧الغرب اإلسالمي، ص


