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ٍنحو معجم جديد للمعاني َ  
  محمود فاخوري

كانت حركة التدوين اللغوي عند العرب قد بدأت تتسع يف أواسط 
ًالقرن الثاين للهجرة، إذ اجتهت جهود اللغويني والنحويني معا يف البدء إىل مجع 
ا األعراب الفصحاء، والتقاط فرائد اللغة من أفواه أولئك  األلفاظ اليت ينطق 

لبوادي املختلفة، حيث رحلوا إليها وتنقلوا فيها مبدادهم األعراب يف ا
وصحفهم غري مبالني باحلر الشديد، وباملشقات املضنية، وقد روي أن 
الكسائي أنفد مخس عشرة قنينة من احلرب يف الكتابة عن فصحاء األعراب، 
الذين تنبهوا إىل ذلك فأخذ بعضهم يرحلون إىل احلواضر لتؤخذ عنهم مسائل 

  .واللغة، وأساليب العربية وطرائقها يف التعبريالنحو 
وإىل جانب هذا املصدر األعرايب، كان اللغويون يعتمدون على 

ن الفروق  مصدرين آخرين يف استقاء ألفاظ اللغة العربية، وحتديد معانيها، وتبي
  :بني هذه املعاين، وهذان املصدران مها

 –، اجتهد اللغويون  القرآن الكرمي، الذي حيوي مادة لغوية وافية- ١
ا وتتبع األشباه والنظائر فيما بينها– املفسرون ومعهم   . يف شرح مفردا

ُّ الشعر العريب القدمي الذي حيتج به، والذي حيفظ الرواة قصائده -٢ َ ُ
  .وشوارد أبياته

تلك هي املصادر األوىل واألساسية، يف تدوين مجهرة األلفاظ الفصيحة 
اية عصور والرتاكيب الصحيحة اليت ج رت على ألسنة العرب حىت 

ِاالحتجاج، وبذلك حفظت تلك األلفاظ والرتاكيب وما إليها من الضياع  ُ
واالندثار، لتنشط اللغة العربية من بعد، إىل آفاق احلياة املتجددة، وتفتح 
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ا الفنية، ولتدخل ميدان التأليف  صدرها للعلوم املستحدثة، ومصطلحا
م اللغوية، والتصنيف، بعد أن ظفر ا للغويون مبواد وافرة، بنوا عليها نظريا

م الواسعة حول اللغة العربية وخصائصها وعبقريتها يف األداء والتعبري،  ودراسا
  .وأمدوا املكتبة العربية بكتب مثينة يف هذه امليادين

وكان املضمار املعجمي من أبرز تلك االجتاهات حنو تأليف الكتب 
  :ريقني اثننيوقد سار يف ط. اللغوية

 للخليل بن أمحد ))العني((ًبدءا من :  تأليف معجمات األلفاظ:األول
، وما تاله بعد ذلك من معجمات لغوية على طريقة )هـ١٧٠ت (الفراهيدي 

، والتهذيب )هـ٣٥٦ت ( يف مراعاة خمارج احلروف كالبارع للقايل ))العني((
كالصحاح، : ملواد، أو على احلرف األخري من أصول ا)هـ٣٧٠ت (لألزهري 

ردة.. واللسان، والقاموس احمليط،  : أو على احلرف األول من تلك األصول ا
ِكاألساس، واملغرب، واملصباح املنري

ُ
..  

وهذه املعجمات تقصد إىل بيان . تأليف معجمات املعاين: والثاني
ًاملفردات املوضوعة ملختلف املعاين الكلية العامة، بابا بابا، أو املعاين  اجلزئية ً

ًاخلاصة املتجانسة فصال فصال، وهذا هو السائد فيها، وحتت كل باب أو  ً
فصل تندرج األلفاظ اليت تستعمل للتعبري عن متعلقات ذلك الباب العام، أو 

  .ذاك الفصل اخلاص
 وينطوي هذا ))األمراض واألدواء((: فمن املعاين العامة، على سبيل املثال

األمراض اليت تعرتي اإلنسان، وأحوال : ة، مثلٍاملعىن العام على معان جزئي
ُالعليل، وأمساء األدوية وأوصافها، واألورام واخلراجات والبثور والقروح، وتفصيل 

  .إخل... أحوال املوت
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 ويندرج حتت هذا ))السماء واألفالك وما فيها((: ًومن املعاين العامة أيضا
لكواكب والنجوم، والشهب، نواحي السماء، وا: املعىن العام معان فرعية، مثل

ا، والربوج، والضوء والنور   ...والقمر ومنازله، والشمس وما يتصل 
 ويتفرع هذا املعىن العام ))السالح والقتال والضرب واملوت((: ًومنها أيضا

السيف وأمساؤه وصفاته، الرمح وأجزاؤه وصفاته، : إىل فصول جزئية منها
ا، الرت وس، الدروع، أنواع السالح والذخرية، القوس وأنواعها وما يتعلق 

األساطيل، اجليوش، احلصون والقالع، الرتب العسكرية، املبارزة يف القتال، 
  .إخل... القتل وحنوه

وعلى هذا، فإن معجمات املعاين ال نعود إليها ملعرفة معىن كلمة 
غامضة بني أيدينا، فذلك شأن معجمات األلفاظ، وإمنا نلجأ إليها عندما 

ي علينا إجياد لفظ مناسب ملعىن يدور يف خاطرنا، وال نعرف كيف نعرب يستعص
ًعنه تعبريا دقيقا، أو عندما يتعذر علينا معرفة تركيب موافق ملعىن ما، جيول يف  ً ً

  .خلدنا، ومل نستطع تذكر ذلك الرتكيب أو الوصول إليه
ّوتأليف معجمات املعاين كانت له بدايات أولية جتلت يف كتيبات، أو 

ًسائل لغوية صغرية، يتناول كل منها معىن واحدا أو اثنني من املعاين العامة أو ر
اخلاصة، وما يندرج حتت ذلك من ألفاظ لغوية خمتلفة، وقد يسمون تلك 

، )هـ٢٠٤ت(ُللنضر بن مشيل : كتاب السالح: ومن أمثلتها. ))ًكتبا((الرسائل 
َاللبأ واللنب((، و))الشجر((: َْوكتايب : ، وكتب)هـ٢١٥ت(يد األنصاري  أليب ز))ِّ

  .إخل.. )هـ٢١٦ت(اإلبل، والنخل، والشاء، وهذه الثالثة لألصمعي 
ج واضح، وال ترتيب معني، وإمنا تسرد  وهذه الرسائل ال تسري وفق 
ًاأللفاظ اللغوية املتعلقة باملوضوع سردا اعتباطيا كيفما اتفق، ومثال ذلك قول  ً
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بعري أمحر، : يقال((: ))ألوان اإلبل((: عنوان حتت ))كتاب اإلبل((األصمعي يف 
ُفإذا بولغ يف نعت محرته قيل. وناقة محراء ٍكأنه عرق أرطاة، ويقال: ُ ُأجلد : ِْ َ

ُاحلمر: اإلبل وأصربها ْ ٌفإذا خلط احلمرة صفار قيل.. ُ َ َ َأمحر مدمى: َ ُ فإذا ... ُ
َْخلط احلمرة صفرة كالورس قيل ٌ ُ َ ٌأمحر رادين، وناقة ر: ُ ٌّ ِ ٌادنيةُ ِ...((

)١(.  
مث اتسع التأليف يف هذا امليدان، ولكن بعض اللغويني مل يتوقفوا عن 

 )هـ٢٥٠ت حنو (ًوالكتيبات أيضا، فالبن أيب ثابت . تأليف الرسائل الصغرية
وصف (( كتاب )هـ٣٢١ت (، والبن دريد األزدي ))ْخلق اإلنسان((كتاب 

غاية اإلحسان يف خلق (( كتاب )هـ٩١١ت (وللسيوطي ... ))املطر والسحاب
  ...))اإلنسان

وخالل قرون متعاقبة، ظهرت كتب كاملة يف نطاق ما يسمى 
ُِّ، ومسي كل منها بعنوان خاص، وهي مكسرة على أبواب ))معجمات املعاين((

يف املعاين العامة الكلية، وقد تقسم هذه األبواب يف بعض تلك الكتب إىل 
  .ًفصول، كما قد تكون خلوا منها

املعجمات ال تتشابه فيما بينها، وال تساير كلها الزمن يف تطورها وهذه 
  .وتدرجها حنو النضج والكمال، وإن استفاد بعضها من بعض

 قد حتددت – اليت سبق ذكر بعضها –وإذا كانت معجمات األلفاظ 
طرائقها عامة، واتضحت مناهجها، وأمكن تصنيفها حبسب ذلك كله، فإن 

ا يقصدون إىل ًهذا األمر مل يتحقق متام ا يف معجمات املعاين اليت كان أصحا
م يف مدى الشمول  التنوع يف العرض واملنهج، وكان أن تفاوتت معجما

                                                            
 - ١٥٠م ص ١٩٠٣ نشره أوغست هفنر، بريوت – الكنـز اللغوي يف اللسن العريب  )١(

١٥١.  
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ًواالتساع، اتفاقا تارة، واختالفا تارة أخرى  هذه املعجمات، –ومن مث تتأىب . ً
 على املرحلية وحالة –ًحني نعود إليها مجيعا وال نقتصر منها على ما نريد 

الرتقي، فلكل معجم يف املعاين خصائصه وطريقته الغالبة عليه، وقد يشبهه يف 
، وإن كانت )٢(شيء من ذلك معجمات أخرى، متقدمة عليه أو متأخرة عنه

  .كلها تقوم على املعاين الكلية العامة
اختالفها يف عدد : على أن من أبرز الفروق بني هذه املعجمات

ًاألبواب والفصول، قلة وكثرة،  ويف مدى اهتمام مؤلفيها باأللفاظ املفردة ً
ا، أو بالرتاكيب واجلمل وطبيعتها، ويف القصد إىل التوسع يف اجلزئيات  ومشتقا

  :والتفاصيل، أو اختصارها والتخفف منها
ً فأقدم كتاب كامل وصل إلينا، مما ميكن أن نسميه معجما يف -١

ِّ البن السكيت ))كتاب األلفاظ((املعاين، هو  ، وهو ميثل صورة )هـ٢٤٤ت (ِّ
متطورة وناضجة يف التبويب والتوثيق والشرح، بالقياس إىل ما قبله من الرسائل 

 الذين خلفوا بعد ابن –الصغرية، حىت إن أصحاب معجمات املعاين 
م، ملا اتصف به من جودة يف –السكيت   اختذوا منهجه قدوة يف مؤلفا

ثري من كالم العرب، شعره ونثره، مع التأليف، ودقة يف الرواية، واستيعاب لك
  .)٣(االهتمام بالغريب من األلفاظ

                                                            
صرين من تقسيم التأليف يف  وهذا خالف ما درج عليه مجهور الباحثني واملؤلفني املعا)٢(

معاجم املعاين إىل ثالث مراحل زمنية، مقتصرين على ذكر ما يريدون من كتب معينة 
ًوهذا التقسيم املرحلي ليس دقيقا كما . ًتؤيد أقواهلم، وتابع بعضهم بعضا يف ذلك

  .سنرى
فخر الدين .  البن السكيت طبعة علمية كاملة بتحقيق د))كتاب األلفاظ((طبع ) ٣(

وكان لويس شيخو قد نشر بعض . ١٩٩٨قباوة، ونشرته مكتبة لبنان يف بريوت سنة 
  .خمتصراته من قبل
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: ً بابا يف املعاين العامة، من حنو١٤٦وقد وزعه ابن السكيت على 
ّالغىن واخلصب، والفقر واجلدب، والغضب واحلدة والعداوة، والشجاعة،  ِ

ل وهذه األبواب ترتجح بني الطو. إخل... واأللوان، وأمساء القمر وصفته
وقد ذكر ابن السكيت يف كل . والقصر، وليس هلا فصول، وال تفريعات جزئية

، اليت تستعمل يف التعبري عن كل ًاأللفاظ والجمل معاباب من هذه األبواب، 
وتواردت األبواب فيه . معىن جزئي يتصل بذلك الباب، وما بينها من فروق

ه من القرآن واحلديث ًتباعا بال ترتيب معني، وال تنسيق منظم، واختار شواهد
  .والشعر، وهو يذكر أمساء الرواة واللغويني الذين روى عنهم يف مطاوي أبوابه

الفقري : قال يونس((: ))باب الفقر واجلدب((ومن أمثلة ذلك قوله يف 
  :الذي ال شيء له، قال الراعي: واملسكني. ُيكون له بعض ما يقيمه

ُ الفقري الذي كانت حلوبتهأما َ ُوفق العيال، فلم يرتك له سبد   ُ ََ ُ َ ْ َ 

ال واهللا، بل : أفقري أنت أم مسكني؟ قال: وقلت ألعرايب: قال
ّومنهم املقرت، وهو املحوج املقل: أبو زيد. مسكني

ِ
ُ ُ ُ

ِ وهو اإلقتار واإلقالل . ِْ
))وهو شيء واحد، وهو من الفقر. واإلحواج

)٤( .  
اهتمامه باأللفاظ و يف طريقته الغالبة عامة، ))كتاب األلفاظ((ويشبه 

، معجمات أخرى والجمل والفروق بين معانيها وإيراد الشواهد عليها
  :للمعاين جاءت بعده وأشهرها

وقد جعله يف . )هـ٣٩٥ت( البن فارس اللغوي :ّ متخير األلفاظ–أ 
ً بابا، بال فصول، وختري فيها ما حسن من األلفاظ، دون الوحشي الغريب، ١١٤

                                                            
ووفق العيال، أي بقدر ما . الناقة فيها لنب حتلب: احللوبة. ١٤كتاب األلفاظ، ص )٤(

  .الشيء: والسبد. يكفي العيال
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م، كقوله وما ساغ من الرتاكيب، و م وجمازا ما ابتكره الشعراء من صور يف تشبيها
ُوإنه خلبيث النميمة، أي . ًنام ينام نوما: يقال(() ١٣٢ص  ())باب النوم والسهر((يف 

َاحلال اليت ينام عليها َُورجل نـومة. ِ َوهجع وهجد. أي كثري النوم: ٌ َ : ّفأما التهجد. َ
ٌورجل ..  )١٧/٧٩اإلسراء (  َّهجد بهِومن الليل فت: قال اهللا تعاىل. فالتيقظ
ٌسهد ُ ِإنه لشديد جفن العني: ّقال ابن السكيت. النعاس: والكرى. قليل النوم: ُ إذا : ُ

  .))ًكان صبورا على النعاس، ال يغلبه النوم
يعد . )هـ٤٢٩ت( أليب منصور الثعالبـي : فقه اللغة وسر العربية–ب 

املعاين القدمية اليت تعىن بألفاظ هذا الكتاب حلقة مهمة من سلسلة معجمات 
ي  وقد جعله الثعالب. اللغة العربية وتراكيبها، وتكشف عن أسرارها وفقهها

  :ن قسمي
، وهو يف حقيقته معجم للمعاين »فقه اللغة«:  فيما مساه األول-

ًوقد وزعه على ثالثني بابا عاما، وكل باب يتألف من . باملعىن االصطالحي ً
ًكثر، وتطول أو تقصر، ويضم كل فصل منها فرعا جزئيا عدة فصول، تقل أو ت ً

وهذا القسم يعادل ثالثة أرباع . من املعىن العام الذي عقد عليه الباب األصلي
يف ذكر أحوال وأفعال : الباب الثامن عشر((: ومن أبوابه العامة. الكتاب

ل يف فص((: يقول يف الفصل الثاين منه وعنوانه. ))لإلنسان وغريه من احليوان
  :))ترتيب اجلوع

ِأول مراتب احلاجة إىل الطعام(( ِ ُ ََاجلوع، مث السغب، مث الغرث، مث : َّ َ َّ ُ
ُّالطوى، مث املخمصة، مث الضرم، مث السعار ََّ َ ْ َ

َّ((.  
، وقد تناول فيه الثعالبـي بعض ))سر العربية(( يف : والقسم الثاني-

ب يف التعبري، مقرونة األساليب والرتاكيب يف اللغة العربية، وطريقة العر



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق جملة  ٩٤٦  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

بالشواهد املختلفة من آيات قرآنية وأشعار فصيحة، ومن مأثور كالم العرب، 
ّمثل تقدمي املؤخر، وتأخري املقدم، وإقامة الواحد مقام اجلمع، وما يذكر وما 

وهذا القسم يعادل ربع الكتاب، ... يؤنث، وااللتفات، واالستعارة، والنحت
ومن أمثلة هذا القسم قول الثعالبـي يف . ًئة تقريباوهو موزع على فصول تبلغ امل

َهو من سنن العرب، وذلك أن تتبع الكلمة الكلمة على ((: ))اإلتباع((فصل  ُ َ
ا ورويها إشباعا وتوكيدا، كقوهلم ًوز ً ٌجائع نائع، وساغب الغب، وعطشان : ّ ٌ

  .))...نطشان
ََ، والنَّعم، والغنم، النساء((: ))اجلمع الذي ال واحد له من لفظه((وقوله يف 

واخليل، واإلبل، والعامل، والرهط، والنفر، واملعشر، واجلند، واجليش، واملساوئ، 
َ َ َ ْ ّ َ

واملحاسن، واملسام
َ َ

...((.  
وقد حظي هذا الكتاب بشهرة واسعة، ملا ميتاز به من تنسيق دقيق، 
وتبويب حسن، ومنهج قومي، وعناية خاصة بتحديد داللة كل لفظة ومعناها 

ا، وتوضيح ما بني املعاين من فروق دقيقة تنفي عن األلفاظ صفة ا خلاص 
  .الرتادف يف معانيها

َ البن سيده األندلسي : المخصص–ج  وهو أوسع . )هـ٤٥٨ت(ِ
ًمعاجم املعاين القدمية مطلقا، وأغزرها مادة، وأجدر الكتب يف موضوعه بأن 

ا اتسم به من التقصي حيمل اسم معجم كامل للمعاين باملعىن االصطالحي، مل
ً اليت مساها كتبا، وأحيانا يسميها أبوابا–واالستيعاب للمعاين العامة  ً ً بدءا من -ً

اإلنسان وما يتصل به، فاحليوان ومتعلقاته، فالسماء واألفالك وما فيهما، 
لكننا قد نلمح بعض اخللل واالضطراب يف تتابع . فاألرض وما فيها وما عليها

غري أنه، مع ذلك، يظل من حيث . ٍ من آن إىل آخر– أو كتبه –أبوابه 
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ًهيكله العام وخطوطه العريضة متسما حبسن التبويب، ومراعاة التنظيم بالقياس 
ا وفروعها،  إىل غريه، واحلرص على حتديد معاين األلفاظ والرتاكيب، ومشتقا

ل إىل وإيراد الشواهد املناسبة من الشعر والنثر وآيات التنـزيل، ونسبة كل قو
  .مصدره أو قائله

 يف كالمه على اجلوع ملقابلته مبا ذكره ))املخصص((وهذا مثال من كتاب 
َضد الشبع، قال سيبويه: اجلوع((: ))فقه اللغة((صاحب  ًجاع جوعا، وهو : ِ ُ

ٌواجلمع جياع، ابن السكيت. جائع ٌوجوع: ِ َّ ْرجل جائع وجوعان، . ُغري واحد. ُ َ
ْمن قوم جياع وجوعى َ

ِ ُ أجعته وجوعتهوقد. ٍ ُّ : حكاه صاحب العني، وأنشد. َ
ُجموع البطن كاليب اخللق( َّ ِ َ َّ َقد أصابتهم جماعة، وجموعة، : ابن السكيت). ُ َْ َ

ُوجموعة، وهو عام اجلوع ُجعت إىل لقائك: صاحب العني. َُ ُغرثت، وهو على : ُ ِ َ
ُعطشت: َاملثل، كما قالوا ِ َ...((.  

هتم مؤلفوها بتقصي وبعض معجمات المعاني القديمة ا - ٢
األلفاظ المفردة وحدها، التي يشتمل عليها كل معنى عام أو جزئي، 

 وأشهر هذه وبشرح معاني هذه األلفاظ، واالستعانة بالشواهد عليها،
  :املعجمات
 أليب هالل العسكري :))األشياءالتلخيص في معرفة أسماء (( - أ

ويتألف كل باب، يف . ةً يضم جزآه أربعني بابا يف املعاين العام.)هـ٣٩٥ت(
.  يف فروع ذلك املعىن العام– تطول أو تقصر –األغلب، من فصول 

والعسكري يشرح ما يورده من األلفاظ هنا وهناك، وقد يأيت بالشواهد، كقوله 
ذكر ((): ١١٢ص  ())..يف ذكر أخالق اإلنسان وأفعاله((يف الباب الثاين 

َهو اجلوع، والغرث والسغب وال: اجلوع ََّ َ َرجل غرثان، وسغبان . ّطوىُ َْ
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ًَوقد غرث وسغب، وطوي يطوى طوى... ِوساغب َْ َ ِ َ
ِ َ َ ِ ْواخلمص.. َ وهو .. اجلوع: َ

َخامص ومخيص َفمن اضطر يف خممصة: ويف القرآن. ِ ََْ ُّ)  ٥/٣املائدة.(  
هذا الكتاب . )هـ٤٢١(للخطيب اإلسكايف :  مبادئ اللغة- ب

فصول، مثل ذكر السماء والكواكب، مقسم إىل عدد من األبواب العامة، بال 
. إخل.. َّأمساء الربوج واألزمنة واألوقات، الليل والنهار، صفة احلر والربد، الرياح

ٍوهو خال من مقدمة للمؤلف، الذي يسري فيه على طريقة العسكري يف 

 من ذكر األلفاظ املفردة، ومعظمها من الغريب، وشرح معانيها، ))التلخيص((
وقد يأيت بآيات . واهد الشعرية القدمية ذات األلفاظ الغريبةواالستعانة بالش

: ِوالطرس((): ٩٠ص ())ّباب آالت الكتاب((ومن أمثلته قوله يف . ًالتنـزيل قليال
ُالكتاب املمحو الذي يستطاع أن تعاد فيه الكتابة ُ ُّ َ ُ .. ِفعلك به: والتطريس. ِ

ْوالطلس، بالالم ُكتاب مل يـنـعم حموه فيصري : ِ َْ َ َْ ًطرساِ َواملجمجة. ِ َ
ِختليط الكتب :  ْ َ

ّوهو أال يبني الكالم، من غري عي: َوإفساده بالقلم، كاجلمجمة باللسان
ِ ُ َ .

ّوالقط. ما كان من جلود: ُّوالصحف ّواملجلة. ِالكتاب: ِ
َ

صحيفة كانوا يكتبون : 
  :قال النابغة. فيها احلكمة

ُجملتهم ذات ا ُّ َه يرجون خري العواقببَقومي،    إلله ودينهمَ َ(( 

وهو بعد . )هـ٤٨٠ت(ََّلعيسى بن إبراهيم الربعي :  نظام الغريب- ج
. يضم مئة وأربعة أبواب يف املعاين العامة، وال فصول هلا. ِعصر ابن سيده بقليل

ًوهو يعىن بالغريب من األلفاظ غالبا، ويشرح معانيها، ويستشهد عليها بأبيات من 
  ):٩٥ص( ))يف أمساء العسل((لثالثني كقوله يف الباب احلادي وا. الشعر

ّالشهد، واألري، والضرب، واملاذي، واجللس، كله مبعىن: العسل(( َْ ّ
ِ

ََّ ُ َْ َّ .
ْوالسلوى   :قال خالد بن زهري. العسل: َ



  
  ٩٤٩   حممود فاخوري – حنو معجم جديد للمعاين

ًوقامسها باهللا جهدا ُ ُألذ من السلوى إذا ما نشورها   ُألنتم: َ ُ َ ْ َ ُّ 

واملشتار
ُ

ُالذي جيين العسل، شارها يشورها:  ََ .. َ، واشتارها يشتارهاَ
َواخلشرم. َذكر النحل: واليعسوب ْ موضع اجتماع النحل، ويكون النحل : َ

ْوالدبر. ًأيضا   .))...النحل: َّ
إلبراهيم بن إمساعيل الطرابلسي، املعروف :  كفاية المتحفظ–د 
 ))باب((وتكسريه على املعاين العامة يأخذ عنوان . )هـ٦٥٠ت حنو (باألجدايب 
باب يف (( تارة أخرى، بال تنسيق وال ترتيب، فتحت عنوان ))صلف((تارة، و
ذكر صفات السيوف احملمودة، ((: وردت العناوين اآلتية) ٢٥ص ())السالح

يشرح واملؤلف . ))صفات الرماح، باب يف السهام، باب الدروع والبيض
ومن . الكلمات املذكورة يف كل باب أو فصل، وقلما يستعني بالشواهد الشعرية

 وقد سبق مثله وهو هنا بتمامه ))فصل يف العسل((ثلة ذلك قوله حتت عنوان أم
  :، للموازنة بينهما))نظام الغريب((يف كالمنا على كتاب 

ُاألري(( ّواملاذي. العسل: َْ
: ِوالدبس. ََالعسل األبيض، وكذلك الضرب: ِ

ْالصقر: عسل التمر، ويسميه أهل احلجاز ْوالشور. َ : اجتناء العسل، يقال: َ
ُشرت العسل، وأشرته، واشتـرته ُْ ْ َْ َ َُ ُواخلاليا األجباح، . َإذا أخذته من أجباحه: ُ

ا خلية ))ّواحد
)٥(.  

، مع أن ٧١وهذا الكتاب يعد من املختصرات يف بابه، وعدد صفحاته 
ًمؤلفه متأخر جدا عمن سبقه من أصحاب معجمات املعاين املطولة، أو املرتبة 

ًترتيبا جيدا ً.  
                                                            

الباء، وهو ْمفردها جبح، بتثليث اجليم وسكون :  واألجباح٦٢كفاية املتحفظ )٥(
ّاملوضع الطبيعي تعسل فيه النحل ُ.  
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ا  وبني أي-٣ دينا مجلة ثالثة من معجمات املعاين، سار فيها أصحا
اهتموا في كتبهم بجمع التراكيب والعبارات المترادفة أكثر سرية أخرى، إذ 

 وكأن اهلدف من تأليفها تعليمي، لتدريب .من اهتمامهم باأللفاظ المفردة
 الكتب وأشهر هذه. الناشئة واملتأدبني على إتقان الكتابة، والرباعة يف اإلنشاء

  :ثالثة
وأبوابه العامة . )هـ٣٢٠ت(لعبد الرمحن اهلمذاين :  األلفاظ الكتابية–أ 

ببعض ًالثالمثئة تقريبا ال فصول هلا، ويغلب عليها القصر، وقد يأيت خالهلا 
  ):١٣٣ص( ))باب التكرب((األقوال البليغة واألبيات، ومن أمثلتها ما جاء يف 

ّرب فهو متجرب، وتعظم فهو متعظم، ّتكرب فالن فهو متكرب، وجت: يقال(( ّ َّ
ِوتطاول فهو متطاول، واختال فهو خمتال، وتغطرس فهو متغطرس، ْ َ ِ : ويقال... َ

َمشخ بأنفه، ونفخ بأنفه، وزم بأنفه، ووزم بأنفه، وعدا طوره َ ََ َّ َ َ هو : ويف األمثال... َ
  .))..أزهى من غراب، وأزهى من ديك

يشتمل على . )هـ٣٢٠تبعد (لقدامة بن جعفر :  جواهر األلفاظ- ب
ً بابا، تطول وتقصر، بال فصول وال شواهد من الشعر أو النثر، وقد ميهد ٣٧٢

للباب بذكر بعض األفعال املاضية املتعلقة مبوضوع ذلك الباب، قبل أن ينتقل 
إىل غايته األساسية وطريقته املفضلة، وهي أن تكون الرتاكيب واجلمل املرتادفة 

ا عن الشواهد النثرية من عنده مسجوعة متواز نة يف الغالب، وكأنه استعاض 
 وهو شبيه ٢٦٤ ص ))َباب التكرب والصلف((أقوال البلغاء، كقوله فيما مساه 

  :))األلفاظ الكتابية((بنظريه يف 
َََّتكرب، وجترب، وتعظم، وتطاول، وتـنبل(( َ َّ ّ ِوتصلف، وأعجب، وانتخى، ... َّ ُ ّ

ِد الصلف، كثري السرف، عظيم التيه والزهو، هو شدي: ويقال. َواختال، وزخر ْ َ ِّ َ َ َ



  
  ٩٥١   حممود فاخوري – حنو معجم جديد للمعاين

ّشديد الكرب، عظيم العجب والتجرب شديد النخوة والتكرب، متطاول بذاخ،  ّ ْ ُ ْ ِ

ّمتعظم مشاخ ّ...((.  
. )هـ٤٢٩ت(أليب منصور الثعاليب :  سحر البالغة وسر البراعة-ج

رتاكيب من  يف عنايته اخلاصة بال))جواهر األلفاظ((وهذا الكتاب يفوق كتاب 
لكنه أصغر . جهة، وبالتنميق والسجع والرتادف بني اجلمل من جهة أخرى

ً كتابا واسعا ١٣ًمنه حجما، فقد جعله الثعاليب يف  : مثل) بدل األبواب(ً
كتاب األزمنة واألمكنة، كتاب الطعام والشراب، كتاب وصف النظم والنثر، 

 من ))كتاب((وقسم كل . إخل..)٦(وكتاب املساوئ واملقابح، وكتاب التعازي
َفـتحت . تلك الكتب إىل عناوين فرعية ْ  ٣٦ ص))كتاب الطعام والشراب((ََ

يف الفواكه والثمار، ذكر اجلوع، وصف القدور، مقدمة : تتواىل العناوين التالية
الطعام، وصف املوائد، وصف األلوان من األطعمة، وصف ألوان من احللواء، 

  .إخل... ذكر النهم األكول
 وهو هنا بتمامه، وقد سبق مثله عند ٣٧ ص))ذكر اجلوع((الثعالبـي يف يقول 

  : البن سيده))املخصص((ي نفسه، و  للثعالب))فقه اللغة((الكالم على كل من 
َسلطان اجلوع يسيء امللكة. ُال هجوع مع اجلوع(( ُ ٍهو أجوع من ذئب . ُ َ ْ

ٍمعشش بني أعاريب ُقد أثر اجلوع يف األخالط. ِّ قد انقلبت، واألكباد ُالعيون . ّ

                                                            
 وضمنه فقرات ))كتاب األمثال واحلكم((: مسى الثعاليب الكتاب األخري، الثالث عشر) ٦(

ابن العميد، والصاحب ابن عباد، : ًبليغة، ومجال فصيحة خمتارة ألعيان عصره، ومنهم
  ...والببغاء
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ّحتلبت األفواه، وتوقدت األكباد. قد التهبت ُامتدت إىل اخلوان األعناق، . ّ
ّوأحدت حنوه األحداق، وحتلبت له األشداق َّ ُِ((

)٧(.  
 الذي نسقناه حبسب ما بدا لنا من طرائق معجمات –من هذا العرض 

ا ال تساير الزمن والتطور– )٨(املعاين القدمية  يف رحلتها التارخيية من  يبدو لنا أ
املتطور، الذي بدايتها إىل منتهاها، ومن مث ال يصدق عليها الطابع املرحلي 

 على سبيل –ولو كان األمر كذلك لكان . متسك به كثري من املعاصرين
 وهو بعد ابن سيده – )هـ٤٨٠ت(ََّ للربعي ))نظام الغريب((:  كتابا–املثال 

 البن األجدايب وهو بعده بأكثر من قرنني ))كفاية املتحفظ(( و-بنصف قرن 
ً أكثر تكامال ونضجا من – ًفضال عما ميتاز .  وهذا ما مل يكن))املخصص((ً

به كل معجم من معجمات املعاين تلك، من خصائص ومزايا ال تتوافر يف 
  .غريه، أو ال يشبهه فيها متام الشبه

تطورة، وكثر ويف العصر احلديث اشتدت احلاجة إىل معجمات املعاين امل
البحث والسؤال عن األلفاظ واجلمل الصاحلة للتعبري عن متطلبات احلياة 
املعاصرة، وعن شؤون احلضارة ومعاين التمدن، وما تتطلبه احلركة العلمية 

االت   .الناهضة، من مفردات ومصطلحات يف خمتلف امليادين وا

                                                            
 فلكل منهما ))فقه اللغة((كتابه السابق  من هذا يتبني لنا أن كتابه هذا خيتلف عن )٧(

ما من معجمات املعاين وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه من . منهج وطريقة وهدف، مع أ
  .نفي املرحلية عن سري التأليف يف معجمات املعاين

 رمبا يكون لغرينا وجهة نظر خاصة يف تصنيف معجمات املعاين القدمية وفق معايري )٨(
على أن ما سلكناه يف ذلك وجدناه األقرب .  هنا ذو سعةأخرى، ألن جمال القول

ًواألوضح، تبعا لرجوعنا إىل تلك الكتب، وملا أوردناه من نصوصها وما برهنا عليه من 
  .آراء يف مطاوي البحث، تؤيد وجهة نظرنا
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بعضها يف وهذا ما دعا إىل ظهور عدد من الكتب اليت ميكن أن يسلك 
معجمات املعاين العامة، كما يتخذ بعضها اآلخر مسة معجمات خاصة يتناول كل 

  :وأشهر املعجمات العامة احلديثة على التوايل. منها معاين فرعية تضيق أو تتسع
ِ جنعة الرائد، وشرعة الوارد، يف املرتادف واملتوارد-١ ِ ِ إلبراهيم : )٩(ُ
ًاء تضم اثين عشر بابا كبريا، ولكن مل يقع يف ثالثة أجز). م١٩٠٦ت(اليازجي  ً

: منها) أي ثلثي الكتاب(يطبع منه سوى جزأين يشتمالن على مثانية أبواب 
ا، وصف الغرائز وامللكات، األحوال  اخللق وذكر أحوال الفطرة وما يتصل 

. إخل... الطبيعية يف العلم واألدب وما إليهما يف األرض وجوها، الدهر وأحواله
  .نها ينقسم إىل عدد من الفصولوكل باب م

 – كما قال يف املقدمة –وقد راعى املؤلف أن جيمع للمشتغلني باللغة 
َّما جيعل نادها منهم على حبل الذراع، ويسدد ((ألفاظها وتراكيبها من مرتادف 

ا مبا يهيئ هلم من بعد املتناول، وانفساح  ُأقالمهم للجري على حمكم أسلو
وقد سار فيه . له على املعاين العامة اليت حيوم حوهلا الفكر، وأدار ذلك ك))الباع

 اليت ))سحر البالغة(( و))جواهر األلفاظ(( و))األلفاظ الكتابية((على طريقة 
جيمعها مذهب واحد يف هذا الباب كما رأينا، إال أنه ال يسعى وراء العبارات 

  .املسجوعة
يف سياقة :  السابع من الباب))جودة الرأي وفساده((ومن قوله يف فصل 

                                                            
الذي يتقدم قومه يف التماس :  والرائد–الذهاب لطلب الكأل يف مواضعه :  النجعة)٩(

مبعىن األلفاظ الدالة : واملرتادف واملتوارد. الطريق إىل املاء للشرب: شرعةوال. النجعة
على معىن واحد، إما من أصل الوضع، وإما لتعاقب اللفظني وتواردمها على معىن 

  .حضروا، الواحد بعد اآلخر: توارد القوم إىل املكان: يقال. واحد
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  ).٩٢/ ٢ ())...األحوال وأفعال شىت
ّهذا رأي سديد، ورأي أسد، ورأي صائب، وصواب على : يقال((

ًورأي أصيل، ثاقب، بازل، جزل، نضيج، خمتمر، وإن فالنا . الوصف باملصدر َ ْ َ ِ

َلذو رأي رميز، ورأي رزين، ووزين، وإنه جليد الرأي، وحمكم الرأي، وحمصد  ُ َُ ِ َ َ ٍَ ٍ
  ..رأيال

ِهذا رأي فائل، ضعيف، سخيف، سقيم، واهن، : ّويقال يف ضده

ٌوإن فالنا لرجل أفني. سيئ، فاسد، ساقط ِ ٌ َ ُ، وأفني الرأي، وفاتل )١٠(ً ُ َِ
  .))إخل...الرأي

كتاب تعليمي ): م١٩١٢ت(لسعيد الشرتوين : َ نجدة اليراع- ٢
وهو حيوي خمتصر يقع أصله يف ثالثة أجزاء صغرية، طبع األول منها وحده، 

ًفقرا وتراكيب للبلغاء يف عدد من مواضيع الكتابة اليت كانت سائدة يف عصر 
ِ

  .))يف القيود واألمثال((: ، والثالث))يف املتضادات((أما اجلزء الثاين فهو . مؤلفه
 صفحة تشتمل على حنو مئة عنوان ١٤٤يقع جزؤه األول املطبوع يف 

ِذكر النوم : مثل) باب وال للفصلبال تسمية لل(يف املعاين العامة بإجياز 
ر سرقسطة، استدعاء الشراب، صناعة  ٍوالنعاس، ذم املغنني، صفة نزهة على  ِ ّ ّ

ُوكتب على غالفه العبارة التالية. إخل...الكالم  مرتب ))قاموس((وهو معجم ((: ُ
ُوقد ضبطت نصوصه بالشكل الكامل، وأحلق به فهرس . ))على أبواب املعاين ُ

  . ورد يف أبوابه من الغريب، ويف ذلك فائدة للطالبلغوي يفسر ما
وهو معجم وجيز ). م١٩٥٣ت(ألمني آل ناصر الدين :  الرافد- ٣

ُلإلنسان واحليوان واهلوام، وما يتصل بذلك، وملا يستعمل من األدوات  َ
                                                            

  . أي ضعيف الرأي)١٠(
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مطالب عامة رئيسية، وكل ((وقد قسم إىل . واألواين، وملا يف السماء واألرض
واملؤلف . وين جزئية ملوضوعات تتعلق بذلك املطلبمطلب منها يضم عنا

ًيقتصر على ذكر األلفاظ املفردة وشرح معانيها شرحا واضحا موجزا ً وللكتاب . ً
  . لأللفاظ الواردة فيه))فهرس ألفبائي((

ألفه عبد الفتاح الصعيدي، وحسني :  اإلفصاح في فقه اللغة- ٤
وقد هذب فيه مؤلفاه . يوسف موسى، ويعد أفضل معجمات املعاين املعاصرة

 البن سيده، حبذف أسانيده وشواهده، واختصار مادته، ))املخصص((كتاب 
والتوفيق بني رواياته، وإضافة زيادات من معجمات وكتب لغوية أخرى استدعتها 

ً بابا عاما، وحتت كل باب منها عناوين ٢٣حاجة العصر، حىت بلغ عدد أبوابه  ً
ِها بذلك الباب، وشرحت معاين الكلمات الواردة ًجزئية كثرية جدا تتعلق مضامين ُ

َُيف الكتاب مجيعا، وقد تـبني الفروق الدقيقة بني تلك املعاين، مع االستعانة  ً
  .ببعض اجلمل الفعلية القصرية للتوضيح

خالصة وافية (( -  كما قال املؤلفان –وبذلك كله جاء هذا الكتاب 
  .))ن جهة أنه جامع حملاسن اجلميعللمعاجم العربية، ال من جهة االختصار، بل م

ْيف خلق اإلنسان((: فالباب األول َاحلمل : ومن عناوينه اجلزئية الكثرية. ))َ
ِوالرضاع والفطام، تغذية الولد، احلضانة والرتبية، الولد السيئ الغذاء، ظهور 

ّ
  .إخل... أسنان الصيب، أمساء األوالد يف الصغر،

ومن عناوينه . ))اعها، ويف األحذيةيف املالبس وأنو((: والباب السابع
ُالثياب، نسج الثياب، تبييض الثياب، العيب يف الثوب، الرقيق من : الفرعية َ

ّالثياب، املخطط من الثياب، ثياب الكتان، ثياب الصوف، األردية  َّ

  .إخل... واملالحف
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وقد حتققت يف هذا الكتاب مجلة من امليزات ليست متوافرة يف غريه من 
عاين القدمية واحلديثة، كتفصيل املوضوعات اجلزئية حتت كل باب معجمات امل

مع مراعاة اإلجياز يف الشرح، وإضافة الكثري من املسميات اليت فرضها التقدم 
ا، العلمي والفين، والتوسع يف املواد بذكر ما فيها من صيغ  األفعال ومشتقا
ا ًوذكر بعض املرتادفات للمعىن الواحد قصدا إىل إجياد ثر وة لفظية ميكن 
  .ختصيص لفظ لكل معىن إذا تعددت املعاين يف العلوم املختلفة

 صفحة، يتبعها ١٣٩٦ مبجلديه الضخمني ))اإلفصاح((وقد بلغت صفحات 
  .بعد ذلك معجم لأللفاظ الواردة فيه مرتبة على حروف اهلجاء حبسب نطقها

 حنو أربعة ً مل يعد كافيا اليوم، بعد مضي– على جودته –هذا املعجم 
عقود من السنني على طبعته الثانية املعدلة واملزيدة، وهو حيتاج إىل إضافات 
ًجديدة استجدت يف هذا العصر، فضال عما فيه من ثغرات، وما يؤخذ عليه  ّ ْ

وأبرزها اإلكثار من األلفاظ الغريبة . من مالحظات ال سبيل إىل إيرادها هنا
  .ا اليوموالوحشية اليت ال حنتاج إىل استعماهل

وإىل جانب معجمات املعاين العامة اليت ظهرت يف العصر احلديث، 
ًألفت أيضا معجمات أخرى خاصة يتناول كل منها موضوعا فرعيا، مثل ً ً:  

يف أمساء ((، وهو )م١٨٧١ت(لناصيف اليازجي :  معجم القطيفة-١
ا، والصفات اجلارية عليه من احللى والعيوب ، ))أعضاء اإلنسان وما يتعلق 

وشرح ألفاظها اللغوية، ومعظمها من الغريب النادر، وقد رتبت على احلروف 
ردة وبذلك يصبح هذا الكتاب أقرب إىل أن . اهلجائية بعد ردها إىل أصوهلا ا

  .ًيكون معجما لأللفاظ ذات املوضوع الواحد
  ).م١٩٤٣ت(ومها ألمني املعلوف .املعجم الفلكي- ٣.  معجم احليوان- ٢
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  .)١١(أمحد مطلوب. د: البس يف لسان العرب معجم امل-٤

*  *  *  
وقد . تلك هي أشهر معجمات املعاين املطبوعة، من قدمية وحديثة

جعلنا وكدنا أن نوضح طرائقها متفرقة أو جمتمعة، وطبيعة صياغة مواد كل 
منها فحسب، وإن كانت مالحمها العامة وخطوطها العريضة متقاربة يف األعم 

 –بأمثلة من نصوص معظم تلك املعجمات لكي تتضح األغلب، وأيدنا ذلك 
 معامل معجم املعاين اجلديد الذي ننشده ونسعى إليه، –يف ضوء هذا الصنيع 

  .ًوحناول أن نضع له تصورا أدعى إىل القبول
 ال حتمل ))املعجمات(( أن تلك – من مجلة ما تقدم –وقد الحظنا 

اية من تأليفها، وما اختطه ، وإمنا اختلفت أمساؤها حبسب الغ))معجم((اسم 
ا من طرائق ومناهج ًكما الحظنا أيضا قلة عددها بالقياس إىل . أصحا

 –َقسيمتها معجمات األلفاظ، وهذا يدل على أن معجمات املعاين مل تنل 
 ما نالته تلك من وفرة واهتمام، ومن عناية ومتابعة –على توايل العصور 

ا ال تقل عن معجمات ا ا، وال يف احتياج وتنظيم، مع أ أللفاظ أمهية يف با
  .أويل العلوم املختلفة إليها

وال جدال يف فائدة معجمات املعاين وضرورة وجودها، على أكمل وجه، 
م، وال سيما يف عصرنا احلديث،  بني أيدي الباحثني مهما اختلفت اختصاصا

حاجة املرتمجني ًعصر احلياة املتجددة، والتقدم العلمي واألديب والفين، فضال عن 

                                                            
معجم مفصل ((يف كتابه ) م١٨٨٣ت ())دوزي((لندي  سبقه إىل ذلك املستشرق اهلو)١١(

  . بالعربية والفرنسية))يف أمساء األلبسة عند العرب
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ًوالشعراء واخلطباء واملنشئني إىل تلك املعجمات، لتأخذ بأيديهم مجيعا إىل ما 
  .يريدون، وجتعل األلفاظ والرتاكيب الشاردة عنهم على حبل الذراع

فقه اللغة، واملخصص، : (وإذا كانت معجمات املعاين الثالثة
ا مل تعد ) واإلفصاح اليوم كافية وال وافية، أفضل املعجمات يف هذا الباب، فإ

إذ إننا يف مسيس احلاجة إىل أن يكون بني أيدينا معجم مطول للمعاين، جيمع 
الوقت نفسه حسنات ما سبقه من معجمات، ويتالىف نقائصها، ويكون يف 

ًمسايرا لعصرنا احلديث، وما صحبه من مظاهر التقدم العلمي والتطور التقين، 
 كما كانت إبان مرحلة – تكون اللغة العربية وبذلك. وفنون احلضارة املستحدثة

 لغة حية مستجيبة ملتطلبات احلضارة احلديثة من –االزدهار يف العصر العباسي 
  .ًالوجهة اللغوية، معاين وتراكيب، وألفاظا وأساليب

أجل حنن اليوم يف مسيس احلاجة إىل ذلك املعجم املنشود، املعجم 
 هو األمثل، نقرتح أن جيري العمل فيه املفضل واملفصل للمعاين، ولكي يكون

  :ن على مرحلتي
يئة ما يتطلبه هذا : األولى  من ))املشروع((مرحلة اإلعداد والتنظيم و

اختيار العاملني فيه، وتشكيل جلان ذات كفاية يوكل إىل أعضائها ما ينبغي أن 
ق يقوم به كل منهم إلجناز هذا العمل، ويدخل يف نطاق ذلك حتقيق ما مل حيق

أو مل يطبع من معجمات املعاين السابقة والالحقة، لتكون بني أيدي الذين 
  .سيقومون بإعداد مواد املعجم اجلديد وتأليفه

وهنا ميكن . مرحلة اإلعداد ملواد هذا املعجم، وما يشتمل عليه: الثانية
أن نذكر مجلة من االقرتاحات والشروط حول اخلصائص اليت ينبغي أن تتوافر 

  :ملعجم وصفاته وكيفية السري فيه، جنملها فيما يلييف ذلك ا
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 العودة إىل معجمات املعاين السابقة كلها حىت الرسائل اللغوية -١
ًواقتباس موادها مجيعا وما تشتمل عليه من مفردات وتراكيب ومصطلحات، 
ويثبت ذلك كله يف جذاذات تصنف وتبوب على حسب املعاين الكلية 

ًني إليها واختيار ما يرونه صاحلا ومفيدا منها، فإذا مل واجلزئية، لرجوع املتخصص ً
ازي   فإذا مل يوفقوا انصرفوا إىل –يظفروا مبا يريدون، جلؤوا إىل الوضع ا

  .التعريب واعتماد الدخيل

َّ االستعانة بكتب الدخيل واملعرب، من قدمية وحديثة، كاملعرب -٢
فارسية املعربة ألدي شري، للجواليقي، وشفاء الغليل للخفاجي، واأللفاظ ال

وتفسري األلفاظ الدخيلة لطوبيا العنيسي، وغريها، والقيام بعملية خنل وغربلة ملا 
  .يف هذه الكتب

كالتعريفات للسيد اجلرجاين، :  وكذلك كتب املصطلحات املختلفة-٣
والكليات أليب البقاء، وكشاف اصطالحات الفنون والعلوم للتهانوي، ودستور 

  .وغري ذلك.. محد نكريالعلماء لأل

 اإلفادة مما أصدرته جمامع اللغة العربية من معجمات خمتلفة -٤
ا وكتبها، وما  امع ونشر يف جمال كاملعجم الوسيط، والكبري، وما أقرته تلك ا

معجم «: كتبه أو نشره أعضاؤها من حبوث ومقاالت وكتب متخصصة، مثل
 يف ))ملكتب الدائم لتنسيق التعريبا(( حملمود تيمور، وكذلك ما أعده »احلضارة

املغرب من معجمات متنوعة يف موضوعات جزئية، وما صدر من موسوعات 
ومعجمات معرفية تعىن بشؤون احلضارة والرتاث العريب واملصطلحات العلمية، 
وتواكب ما يستجد من شؤون احلياة، كاملعاجم الفقهية، واالقتصادية، ومعاجم 
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وإن كان بعضها جيمع بني . إخل... راعية، واألساطرياملصطلحات األثرية، والز
كمعجم املصطلحات العلمية والفنية ليوسف : العربية ولغة أجنبية أخرى

اخلياط، ومعجم األلفاظ الزراعية ملصطفى الشهايب، ومعجم الطحانة واخلبازة 
  .والفرانة، الذي نشره املكتب الدائم لتنسيق التعريب

فردات وجتنب ما ال يفيد القارئ، أو ال يالئم  اختيار املأنوس من امل-٥
العصر من األلفاظ والرتاكيب، واختالف اللغات والشروح، وإمهال الكلمات 

إليه، ومل يعثر والتعابري الغريبة أو الوحشية النادرة، إال ما تدعو الضرورة واحلاجة 
 أوىل ألن اللفظ العريب. على لفظ آخر بديل ومألوف، يؤدي إىل املعىن املطلوب

باالستعمال وأحق من غري العريب، ويف ذلك إحياء لكلمات كانت مطوية يف 
  .عامل النسيان، أو مفقودة يف عامل األقالم واأللسنة

 العناية واالهتمام بكل معطيات هذا العصر العلمي املتقدم -٦
ا الضرورية، ليكون املعجم املزمع تأليفه كافيا ووافيا،  ًوالتنقيب عن مفردا ً

ًالئما كل املالءمة ملختلف املوضوعات واملعاين واالختصاصات وهذا وم
يقتضي زيادة عدد املواد اللغوية للمعجم، وذكر بعض املرتادفات للمعىن 
ا ختصيص لفظ لكل معىن إذا تعددت  الواحد، بغية إجياد ثروة لفظية ميكن 

فظ عريب يؤديه املعاين يف العلوم واآلداب والفنون املختلفة، فيكون لكل معىن ل
ًكما يقتضي ذلك توسعا يف املواد بذكر ما . بصيغته دون اعتماد على القرائن

ا حىت يتيسر التصرف يف الكلمات وفقا  ًفيها من صيغ األفعال ومشتقا
  .للحاجة إليها، دون الرجوع إىل معجم آخر

 تقسيم املعجم إىل أبواب رئيسية يف املعاين العامة الكلية، وتقسيم -٧
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 األبواب إىل فصول أو عناوين فرعية مناسبة، وترتيب ذلك كله وفق منهج تلك
 من اإلنسان وما يتعلق – على سبيل املثال –قومي، وتسلسل منطقي، ينتقل 

ما فيها وما : به وخبلقه وبصفاته وطباعه، إىل احليوانات بأنواعها، مث األرض
ًعليها، حبرا وبرا، فالسماء واألفالك وما يتبعها من  هواء وفضاء وأنواء وجنوم، ً

وتوزع جذاذات األلفاظ واجلمل وما إليها على هذه األبواب .. وفصول وأزمنة
ًوفروعها، كما سبق، وتشرح معانيها مجيعا بوضوح وإجياز، وتبني الفروق 
ا، مع االستعانة ببعض األمثلة والشواهد  ا واستعماال الدقيقة بني دالال

ة، والبأس باستعمال اللون األمحر يف أماكن يتفق القصرية عند احلاجة والضرور
  .عليها

 ويف هذه احلال البد أن تتداخل عناصر بعض الفصول واألبواب، -٨
وما تشتمل عليه من ألفاظ وتراكيب، حبيث يصعب حتديد مواضعها هنا أو 
ا، وعندئذ البد من تكرارها يف  ًهناك حتديدا دقيقا، لتعدد وظائفها ودالال ً

ا عدة مواض ًع حرصا على الفائدة، أو توضع يف املكان األقرب إىل دالال
  .املستعملة أو الشائعة، وحيال على األمكنة األخرى

ًويـتغلب على هذه العقبة أيضا  َّ  بفهرس لغوي لأللفاظ – بعد ذلك –َُ
ًوعندئذ يصبح هذا املعجم اجلديد مرجعا . الواردة يف املعجم، يثبت يف آخره

ًاين األلفاظ أيضا يف مواضع منه، إىل جانب كونه معجما ملن يبحثون عن مع ً
  .ًللمعاين، وبذلك جيمع الفضيلتني معا

 تزويد املعجم بالرسوم والصور امللونة، واخلرائط واأللواح الضرورية يف -٩
أمكنتها املناسبة، وال سيما احليوانات والنباتات واحلشرات واألدوات املختلفة، 



  
لد – جممع اللغة العربية بدمشق جملة  ٩٦٢  )٤(اجلزء ) ٧٨( ا

األجهزة املهمة ملنع االلتباس والغموض فيما بينها، واالخرتاعات احلديثة، و
  .ًوليزداد املعرف وضوحا وجالء

معجم (( أو ))املعجم اجلديد للمعاين(( أن يوسم هذا املعجم بـ - ١٠
ًوإن كان خلوا من الرتتيب اهلجائي، ليعرف مضمونه وما  ))املعاين اجلديد

داللة على املراد، يشتمل عليه، بعد أن شاع هذا املصطلح وأصبح واضح ال
َوألنه ال يوجد لدينا ما حيمل هذا العنوان من معجمات املعاين السابقة اليت 

  .اختلفت أمساؤها وعناوينها

تلك هي مجلة االقرتاحات اليت ميكن أن تسهم يف إعداد معجم معاصر 
وجديد للمعاين، وال جرم أن هذا كله حيتاج إىل جهد ووقت ومثابرة؛ ولو 

 الثقافية ودور النشر قيمة هذا املعجم وقدرت مزاياه وفوائده، عرفت املؤسسات
  .ملا ضنت مبال أو جهد، يف سبيل حتقيق األمل املرجو، واملعجم املنشود

  
  

*  *  *



  
  ٩٦٣   حممود فاخوري – حنو معجم جديد للمعاين

  المصادر والمراجع

 الطبعة –عبد الفتاح الصعيدي، وحسني يوسف موسى :  اإلفصاح يف فقه اللغة- ١

م ١٩٦٤ =   ه١٣٨٤ القاهرة –الطبعة الثانية  و- م١٩٢٩ =  ه١٣٤٨) جملد واحد(األوىل 

  ).جملدان(

لويس شيخو :  ضبطه وصححه–عبد الرمحن اهلمذاين :  األلفاظ الكتابية- ٢

  .م١٨٩٨ بريوت –اليسوعي 

 –عزة حسن .  تح–أبو هالل العسكري :  التلخيص يف معرفة أمساء األشياء- ٣

  .م١٩٧٠ =   ه١٣٩٠دمشق 

 –حممد حميي الدين عبد احلميد .  تح–جعفر قدامة بن :  جواهر األلفاظ- ٤

  .م١٩٧٩ =   ه١٣٩٩بريوت 

  .م١٩٧٩ =   ه١٣٩٩ بريوت –أمني آل ناصر الدين :  الرافد- ٥

  . ه١٣٥٠ دمشق – أمحد عبيد: بعناية – ي الثعالب: سحر البالغة وسر الرباعة - ٦

ر  مص–مصطفى السقا وآخرين .  تح–الثعالبـي :  فقه اللغة وسر العربية- ٧

  .م١٩٧٠ =   ه١٣٩٢

  .١٩٩٨ بريوت –فخر الدين قباوة .  تح–ابن السكيت :  كتاب األلفاظ- ٨

  .  ه١٣٤٥ حلب –ابن األجدايب :  كفاية املتحفظ- ٩

َ الكنـز اللغوي يف اللسن العريب- ١٠   .م١٩٠٣ بريوت –نشره أوغست هفنر : َّ

 –نعساين حممد بدر الدين ال:  صححه–اخلطيب اإلسكايف :  مبادئ اللغة-١١

  .  ه١٣٢٥مصر 

  .م١٩٧٠ =   ه١٣٩٠ بغداد –هالل ناجي .  تح–أمحد بن فارس : ّ متخري األلفاظ- ١٢

  ).طبعة مصورة ) ه١٣٨٦ نشرة املكتب التجاري يف بريوت –ابن سيده : ّ املخصص- ١٣
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 حلب –حممود فاخوري :  مصادر الرتاث والبحث يف املكتبة العربية-١٤

  .م١٩٨٩ =   ه١٤٠٩

  .م١٩٨٧ =   ه١٤٠٧ بريوت –رياض زكي قاسم : عجم العريب امل-١٥

  .م١٩٨٢ بريوت –حكمت كشلي :  املعجم العريب يف لبنان-١٦
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