
  

  معجمات الترتيب الصوتي
  عند العرب القدماء

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

)١(  

٨٤٧  



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

٨٤٨ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َ ً((
)٩(.  

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

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

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

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

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

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



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

٨٥٠ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .٣٤الكشف عن وجوه القراءات ص ) ١٣(
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٨٥١  

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

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

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

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

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

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

ًويشمل هذا التحديد أي كتاب يضم مفردات لغوية مرتبة ترتيبا معينا  ًّ ً ٍ ّ

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

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

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

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

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



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

٨٥٢ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .)هـ١٢٠٥(للزبيدي 
                                                            

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

ً نقال عن املعجم الوسيط الصادر عن جممع اللغة العربية ١٠املعامجية العربية ص) ١٨(
  . ))عجم((:  ينظر١٩٧٣بالقاهرة طبع دار املعارف مصر الطبعة الثانية 
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٨٥٣  

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

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

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

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

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

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

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

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

ّيـعد اخلليل بن أمحد الفراهيدي رائد علم الصوت يف تاريخ الدراسة  َ ُ
                                                            

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

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

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



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

٨٥٤ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



   عوض الدكتور سامي- معجمات الرتتيب الصويت عند العرب القدماء 
  

٨٥٥  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

٨٥٦ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

٨٥٨ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



   عوض الدكتور سامي- معجمات الرتتيب الصويت عند العرب القدماء 
  

٨٥٩  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  . ٣٩املعاجم العربية ص ) ٣٢(



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

٨٦٠ 

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

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

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

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

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

  .١٥٨للطباعة والنشر ص 
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٨٦١  



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

٨٦٢ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



   عوض الدكتور سامي- معجمات الرتتيب الصويت عند العرب القدماء 
  

٨٦٣  

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

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

  :وهناك اختالف ضمن المجموعات بين العين والبارع في

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

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

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

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

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

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

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

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



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

٨٦٤ 

))اقرتنت إليها معرفيت
)٣٦(.  

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

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

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

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

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

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

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

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

بذلك أخذت تضمحل النظرة املعيارية إىل الرصيد األهداف الوظيفية، و

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

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



   عوض الدكتور سامي- معجمات الرتتيب الصويت عند العرب القدماء 
  

٨٦٥  

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

*  *  *  
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