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  مراحل ظهور املعجم العريب املختص
  

  )∗(حممد الفجر .أ

  
اتساع رقعة البالد واالنفتاح العلمي على حضارات األمم ظهور اإلسالم ومع 

يف   يف جماالت عديدة، وكان هلذه العلوم أثر متنوعةٌ نشأت علوم،السابقة ألمة اإلسالم
ونتيجة لتعدد العلوم بدأت طريقةٌ  .ى إىل محل ألفاظها مفاهيم جديدة أد،اللغة العربية

تناول ألفاظ العلوم   متثَّلت يف النقلة احلضارية لألمة،هي وجديدة يف التأليف تتناسب 
 يفاجلديدة مع شرح هلا، وكانت هذه األلفاظ هي املصطلحات اليت صارت مندرجة 

اجة  حمدد، وصار كل من يريد أن يدخل يف مضمار هذه احلقول العلمية حب علميحقلٍ
  .إىل فهم مصطلحاا، اليت متثل مفاتيح العلم املراد حتصيله 

وسط هذه النهضة العلمية واالنفتاح احلضاري، اتسعت الترمجة وزاد االتصال بعلوم 
رجم الكثري من علومها إىل اللغة العربية، وكان من بني الترمجات األمم السابقة، فت

العرب من كانت حتمله؛ حىت يتمكن  ذيترمجة مصطلحات العلوم وشرح املدلول ال
 ويشري العلماء إىل أن خالد بن يزيد األموي كان من أوائل الذين .ولوج هذه العلوم

  أهمولكن، )١(بدؤوا بإدخال كتب جديدة إىل العربية، وأنه قد بدأ بعلم الكيمياء
                                                           

  . عضو اهليئة الفنية يف جممع اللغة العربية)∗(
  .٧٤ت، ص .، د٢عائشة عبد الرمحن، لغتنا واحلياة، القاهرة، دار املعارف، ط. د: انظر )١(
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لحات الترمجات اليت دخلت إىل اللغة العربية يف جمال املصطلحية كانت ترمجة مصط
) قاالت اخلمس، ويسمى كتاب احلشائشامل: ( مهامعجمني خمتصني يف حقل الطب

 ،)٤(جلالينوس) األدوية املفردة( وكتاب ،)٣(ترمجه اصطفن بن بسيل )٢(لدياسقريدس
 املعجمان أولَّ  هذاندوقد ع ،)٥()م٨١٠/ه ١٩٤( وقام بترمجته حنني بن إسحاق

معجملكنهما ليسا من إنتاج البيئة العربية وإمنا من،لعربيةني عرفتهما اللغة اني خمتص  

                                                           
 حشائشي كان بعد بقراط، وترجم من ،دياسقريدس من أهل عني زربى شامي يوناين )٢(

ن تكلم يف أصل عالج الطب وهو العلم يف العقاقري كتب بقراط الكثري، وهو أعلم م
ابن جلجل، طبقات األطباء واحلكماء، حتقيق فؤاد سيد، القاهرة، مطبعة : املفردة، انظر

 .٢١م، ص ١٩٥٥املعهد العلمي الفرنسي، 
ابن الندمي، : ، انظرل خلالد بن يزيد بن معاوية كتب الصنعة وغريهانق: اصطفن القدمي )٣(

، والقنوجي، أجبد ١/٢٤٤جم،٢٠٠٦القاهرة، اهليئة العامة لقصور الثقافة، ، الفهرست
ومل أقف على معلومات . ٢/٢٥٤م، ج١٩٧٨العلوم، بريوت، دار الكتب العلمية، 
  .موسعة عن هذا العامل يف كتب التراجم

 حنومن أهل مدينة برغَمش وهي يف بالد آسيا إىل الشرق من قسطنطينية ولد : جالينوس) ٤(
ابن جلجل، طبقات : م له يف الطب ستة عشر ديوانا، انظر٢٠٠ قُرابةم، وتويف ١٣٠

-٤١، ص ١٩٥٥األطباء واحلكماء، حتقيق فؤاد السيد، القاهرة، املعهد العلمي الفرنسي،
 .١/١٠٩م، ج١٣٧٦/١٩٥٦، وابن أيب أصيبعة،عيون األنباء، بريوت، دار الفكر، ٤٢

)٥ (نني بن إسحاق أبو يزيد العادي طبيب مؤرخ ومترجم، من أهل احلرية يف العراق، ولدحب 
م، أقام مدة يف البصرة وكان شيخه يف العربية اخلليل بن أمحد ٨١٠/ه ١٩٤

الفراهيدي، أخذ الطب يف بغداد عن يوحنا بن ماسويه متكن من اللغات اليونانية 
ثريا من كتب أبقراط ص كجعله املأمون رئيسا لديوان الترمجة خل. والسريانية والفارسية

ابن أيب أُصيبعة، عيون األنباء يف طبقات األطباء، بريوت، دار الفكر، : انظر. وجالينوس
  .٢/٣٢٥والزركلي، األعالم ج. ١٣٩م، ص ١٩٥٦/ه١٣٧٦



  حممد الفجر.  أ-مراحل ظهور املعجم العريب املختص 
  

٥٠٣

هذا الظهور . وكان ظهور هذين املعجمني يف القرن الثالث اهلجري. )٦(إنتاج اليونان
املتأخر للمعجم املختص يشري إىل أن املعجم املختص كان تالياً لظهور املعجم العام؛ 

  الزمنية اليتاحلقبة دعالذي ي - جري  معجم عام كان قبل القرن الرابع اهل أولَّإذ إنَّ
 وهو معجم العني للخليل بن أمحد الفراهيدي -  ظهر فيها املعجم املختص العريب

هذا التأخر يف ظهور املعجم املختص بأن ااالت العلمية، يعلَّل  و).م٧٩١/ه١٧٥(
ى  وهلذا يرلت إليه يف القرن الرابع اهلجري؛مل تكن متسعة االتساع الذي وص

الدكتور حسني نصار أن آخر الظواهر اللغوية اليت بدأ العلماء بتسجيلها، هي ظاهرة 
 وقد - أوائل العصر العباسي  يف أواخر العصر األموي وكانت -  التدوين العلمي

كعلوم القرآن، واحلديث، : توافقت مع وضع أسس معظم العلوم العربية، نقليةً
  .)٧(لرياضة، واملنطق، والفلسفةكا: والفقه، واألصول، والنحو، وعقليةً

الحظ أن املؤلفات العلمية اليت ظهرت يف بداية االحتكاك حبضارات والذي ي
األمم السابقة لظهور األمة العربية اإلسالمية، اقتصرت على حقل علمي واحد، 

، أما )احلشائش، واألدوية املفردة( كما رأينا يف املعجمني اللذين ترمجا إىل العربية 
 العلوم إحصاُء عدم العلمي املختص مبصطلحات حقول علمية متعددة، فياملعج

 الذي ظهر يف القرن الرابع اهلجري، ووزعه وفق احلقول العلمية املتعددة، للفارايب
املعجمفرها يف املعجم املختص ت فيه أغلب الشروط اليت ينبغي تو حتقق الذي الرائد

  .حبقول علمية متعددة
                                                           

، ١إبراهيم بن مراد،  املعجم العلمي العريب املختص، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط. د) ٦(
   .٣٢م، ص ١٩٩٣

م، ١٩٨٨/ه١٤٠٨سني نصار، املعجم العريب نشأته وتطوره، القاهرة، دار مصر للطباعة،ح. د )٧(
ة والتطبيق، بريوت، مكتبة علي القامسي، املعجمية العربية بني النظري. ، وانظر د٣٣/ ١ج

  .٢٤م، ص ٢٠٠٣، ١ طلبنان،
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ن الرابع لشكل الذي وصل إليه يف القرجمي مل يصل إىل هذا االعمل املعولكن 
  .حل ممهدة كانت قاعدةً استند إليها مصنفو املعاجم املختصةااهلجري، إال بعد مر

رضي اهللا عنهما -ت نسبة كتاب غريب القرآن البن عباس وإذا صح - 
يت عرفها  ال اللغويةعد أوىل احلركات العلمية في) ٨()م٦٨٧-٦١١/ه٦٨-ه . ق٣(

 من مفاهيم محلتها كان الغرض من كتاب ابن عباس  تفسري ما جد .)٩(العرب
 معاجم اله بعد ذلك الرسائل اللغوية، مثكلمات وردت يف القرآن الكرمي، وت

إن هذه . موضوعاتية مجعت أغلب املواضيع اليت كان يفرد هلا رسالة مستقلة
  .املعاجم املتخصصةاألعمال اللغوية تعد اإلرهاص األول لتصنيف 

 ، السابق لألعمالترتيبالإىل حد ما بني طريقة ويدعم هذا القول التوافق 
إحصاء «: ثل املتعددة احلقول مة من املعاجم املتخصصوطريقة ترتيب وتصنيف عدد

 طريقة ترتيب ا اتبعاللذَينلخوارزمي  ل»مفاتيح العلوم« للفارايب، و»العلوم
طريقة توزيع ألفاظ و هو  ما، بشكل يتشابه إىل حداملصطلحات وفق احلقول، أي

 أا تقوم على الرسائل لوجدنا فلو نظرنا إىل طريقة توزيع بعض .الرسائل اللغوية
 اخلوارزميالفارايب و ا ومعجم.جيمع ما يتعلق به من كلماتأساس موضوع مفرد 

 ،طلحات وما يتعلق ا من مص)حقول علمية( موضوعات علمية مجع يقومان على
املوضوع، ولكن الذي اختلف هو دقة التصنيف، واملادة اليت تصنيفهما هو أساس ف

 فإذا كانت الرسائل اللغوية، وما تالها من .ني السابقنياملعجمكلٌّ من احتواها 
معاجم موضوعات، قد مجعت مواضيع عامة، فإن املعاجم املختصة قد حصرت 

  . مادا حبقول علمية حمددة
                                                           

ف بصره وكُ. م٦١١/ه. ق٣عبد اهللا بن عباس بن عبد املطلب القرشي اهلامشي، ولد مبكة ) ٨(
 حديثًا، ١٦٦٠له يف الصحيحني . م٦٨٧/ه٦٨يف آخر عمره فسكن الطائف وتويف فيها 

  .٢٢٩-٤/٢٢٨الزركلي، األعالم، ج: انظر). غريب القرآن(وينسب إليه كتاب 
 . ١/٣٢حسني نصار، املعجم العريب، ج. د: انظر) ٩(
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هناك «:  الدكتور أبو الفرج :كما قالاملتأخر بالسابق ظاهرة عامة تأثر إنَّ 
هي أن املتأخرين اعتمدوا على السابقني ... ظاهرةٌ عامةٌ واضحةٌ يف املعاجم العربية 

  .)١٠(» ذلك كان هناك متيز يف املعاجم معهلم عامةً إىل حد بعيد، و
ددة يف التأليف املعجمي، وخري لوا طرقًا متعوقد أقر ذا التأثر العلماء الذين مثّ

ل وتبعية من جاء مثال على ذلك ابن دريد صاحب اجلمهرة؛ فقد أقر بأسبقية اخللي
  .)١١(» بذلك أم جحد، أقرعبن بعده له توكل م«: بعده له بقوله

االطالع على  مفكر من املفكرين، إال من  أيف أفكارِرع ال نستطيع تحننو
 من مل يقرأ إال إنَّ: ، والتأثري يف الالحقني؛ إذ إننا نقول التأثر بالسابقنيمدى

  .)١٢(أفالطون، ال يفهم أفالطون
 مع النظريات اليت تفقهذا التدرج يف استواء هذا الفن من فنون التصنيف ي

 فكما أن اللغة قد تدرجت على مراحل حىت استوت ؛ترى التدرج يف نشأة اللغة
ة؛ فكذلك كلُّ علمٍ مير مبراحل تكويني ،ا اليومعلى الصورة اليت يتعارفها متكلموه
 قائما بذاته له مصطلحاته وقواعده ومناهجه حىت يستوي على سوقه ويصبح حقالً

  حيث بدأ،اليت متيزه عن غريه، وهكذا كان التدرج يف نشوء املعجم املختص
 ،اللغويون جبمع األلفاظ احمليطة بالبيئة اليت كان يعيش فيها بتفسري غريب القرآن، مث

ت معاجم املوضوعات. ظهرت مع تطور احلياةمث جبمع ألفاظعممث املرحلة  وقد ج ،
األخرية وهي تصنيف املعاجم املوزة للمصطلحات حبسب العلم الذي ميثلهاع. 

                                                           
لم اللغة احلديث، القاهرة، حممد أمحد أبو الفرج، املعاجم اللغوية يف ضوء دراسات ع. د) ١٠(

  .٢٧،ص ١٩٦٦دار النهضة العربية،
املكتبة العصرية، جالل الدين السيوطي، املزهر، شرح حممد جاد املوىل وآخرين، بريوت  )١١(

ابن دريد، مجهرة اللغة، بريوت، دار صادر، : ، وانظر٩٢/ ١م، ج١٩٩٢/ه١٤١٢
  .١/٣ت، ج.د

 زينب عفيفي،القاهرة، دار .لغة عند الفارايب، دعاطف لكتاب فلسفة ال. تصدير د: انظر) ١٢(
   .٩م، ص ١٩٩٧ قباء،
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 ):غريب القرآن(املرحلة األوىل 

 متثل املرحلة األوىل إرهاصات  لظهور معجم جامع يف اللغة العربية بشكليه
العام واملختص؛ وهلذا يرى العلماء أن مجيع مظاهر املعجم العريب التارخيية من 
رسائل مفردة، وغريب مصنف، ودالئل إعجاز، ومعاجم خمتصة أو عامة قد 

  .)١٣( آليات القرآن الكرمي ومعانيه وجمازاتهضعت يف أول أمرها تفسريا وتأويالًو
رضي اهللا عنهما، وهو إىل ابن عباس وينسب أول عمل يف حقل التفسري 

  :) غريب القرآن(
يعد هذا الكتاب بداية لتفسري الكلمات ذات املفهوم اجلديد اليت جاءت مع نزول 
القرآن الكرمي، ومع بدء الناس بالسؤال عن تفسري بعض الكلمات الغريبة اليت كانوا 

دة يف جيدوا يف كتاب اهللا تعاىل؛ إذ إن القرآن الكرمي كان فيه كلمات غري موجو
  .)١٤(لسان قريش، وإمنا يف هلجات أخرى، ومل يكن كل الناس يفهمون هذه الكلمات

ا يقوم منهج الكتاب على ذكر اسم السورة، مث يشرح بعض الكلمات مبين
 وأول سورة ابتدأ ا الكتاب هي . هذه الكلماتتستعملأصلها واللهجة اليت 

ن قَالُوا أَنؤم : تفسري قوله تعاىلومن األمثلة على ذلك، ما ذكره يف. سورة البقرة

ومن . )١٥(» بلغة كنانة،والسفيه اجلاهل«:قال. ]١٣: البقرة[ ...ُءكَما آمن السفَها

قال ابن  .]١١: آل عمران[ كَدأْبِ آلِ فرعونَ :سورة آل عمران قول اهللا تعاىل
هذا هو منهج  .)١٦(»هميعين كأشباه آل فرعون بلغة جر«: عباس رضي اهللا عنهما

                                                           
  .٧٨حممد رشاد محزاوي، املعجم العريب، ص . د) ١٣(
أمحد بولوط، مكتبة الزهراء، القاهرة، . عبد اهللا بن عباس، غريب القرآن، حتقيق د: انظر) ١٤(

 .٣٣، ص ١، واملعجم العريب نشأته وتطوره، ج٣٣م، ص ١٩٩٣/ه١٤١٣، ١ط
 .٣٨ غريب القرآن، ص )١٥(
  .٤٠ ص نفسه) ١٦(
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الكلمات  اختيار بعض فهو يقوم علىابن عباس يف هذا الكتاب الذي نسب إليه، 
 للداللة على املعىن يستعملها بعض السور وتوضيح معناها، مث ذكر اللسان الذي من

   .الذي نزلت به اآلية الكرمية
اؤهم مث تتالت املؤلفات اليت كتبت يف غريب القرآن ومن الذين ذكرت أمس

 أبو حممد حيىي بن املبارك اليزيدي: بعد ابن عباسٍ يف تأليف كتب غريب القرآن
-  ٧٤٠/ه٢٠٣-١٢٢(ضر بن شميل الن - )١٧()م٨١٨-٧٥٥/ه٢٠٢-١٣٨(

 - )١٩()م٨٢٤-٧٢٨/ه٢٠٩-١١٠(مر بن املُثَىن ع أبو عبيدة م- )١٨()م٨١٩
  .)٢٠()ه٢١٣(األصمعي

   ):الرسائل اللغوية( املرحلة الثانية -

تعللمعجم املختص الحتوائها على كثري من الكلمات  نواةً الرسائل اللغويةد 
ملمهدة لتلك املعاجم اليت ستدون املصطلحات  ا فهي؛ لذا معنياملرتبطة مبجالٍ

واملعاجم املختصة بأ واحداملرتبطة حبقل علمي ،كثر من حقلٍ علمي.  
                                                           

اتصل ارون الرشيد فعهد . حيىي بن املبارك بن املغرية العدوي أبو حممد اليزيدي من أهل البصرة) ١٧(
النوادر يف : من كتبه. م٨١٨/ه ٢٠٢إليه بتأديب املأمون، وعاش إىل أيام خالفته، وتويف مبرو 

  .٩/٢٠٥الزركلي، األعالم، ج: انظر. ين العباساللغة، واملقصور واملمدود، ومناقب ب
م، وانتقل ٧٤٠/ه١٢٢النضر بن شميل بن خرشة املازين التميمي، ولد مبرو من بالد خراسان ) ١٨(

الصفات، : من كتبه. م٨١٩/ه٢٠٣إىل البصرة، مث عاد إىل مرو فويل قضاءها، وتويف فيها، 
  .٨/٣٥٨األعالم، جالزركلي، : انظر. وكتاب السالح، وغريب احلديث

م، وتويف فيها ٧٢٨/ه١١٠ولد يف البصرة . معمر بن املثىن أبو عبيدة البصري النحوي) ١٩(
، وقرأ عليه أشياء من ه١٨٨م، استقدمه هارون الرشيد إىل بغداد سنة ٨٢٤/ه ٢٠٩
: انظر... نقائض جرير والفرزدق، جماز القرآن، مآثر العرب، ومثالب العرب: له. كتبه

 .٨/١٩١األعالم، جالزركلي، 
 .١/٤٠حسني نصار، تاريخ املعجم العريب نشأته وتطوره، ج. د: انظر) ٢٠(
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 يف شبه اجلزيرة  العربارتبطت تلك الرسائل اللغوية ببعض مظاهر حياة
 اليت كان يعيش فيها العربية، فكانت األلفاظ اليت مجعت فيها نابعةً من البيئة نفسها

 فقد اهتموا باألنواء لصلتها حبيام االقتصادية، واالجتماعية، وكان للخيل .العرب
لفرار  على الرحلة يف طلب الكأل وا حيام قائمةٌ؛ ألنَّ كبريةٌواإلبل والنبات أمهيةٌ

  . )٢١(من اجلدب
ويرى الدكتور حسني نصار أنَّ مجع اللغة يف معاجم صفت على أساس املعاين ن

  .)٢٢(ف الدارسون يف اللغة العربية، إن مل يكن أقدمهاواملوضوعات من أقدم ما ألَّ
تب ر املعاجم مل تظهر بالصورة اليت نراها عليها اليوم ابتداًء، ومل ي فإنَّوهكذا

كتبهم على احلروف، وإنما بدأ التأليف اللغوي برسائل صغرية، مجع فيها اللغويون 
ال  عندهم أساس اجلمعِمؤلفوها األلفاظ املتعلقة بأحد املوضوعات فكان املوضوع 

  .)٢٣(الترتيب وفق احلروف
ينطلق إىل البادية، وجيمع األلفاظ من ساكنيها، فيسجل ما فقد كان اللغوي 

 موضوع اإلبل جيمع األلفاظ املرتبطة :صة له مثلسالة خمصيتعلق باملوضوع ضمن ر
به، مث يصدرها يف رسالة حتمل اسم اال الذي مجع األلفاظ املرتبطة به فظهرت 

  . اإلبل، واخليل، والنبات، واحلشرات:ئلرسا
ويرى الدكتور حممود ياقوت أنّ أقدم الرسائل هي تلك اليت تناولت موضوع 

احلشرات، وتب هذنسابن سيده ، وقد نقل عنه)٢٤(رية األعرايبه الرسالة إىل أيب خ 
                                                           

حسني نصار، معاجم على املوضوعات، سلسلة دراسات يف التراث العريب، الكويت، . د: انظر) ٢١(
حممود سليمان ياقوت، معاجم املوضوعات يف . ، ود٣٦،ص١٩٨٥-١٤٠٥وزارة اإلعالم،

  .٦٦، ص١٩٩٤يث، مصر، اإلسكندرية، دار املعرفة اجلامعية، ضوء علم اللغة احلد
  .٥حسني نصار، معاجم على املوضوعات، املقدمة ص . د) ٢٢(
  .٤٧املرجع السابق، ص) ٢٣(
 .٥٣-٥٢حممود سليمان ياقوت، معاجم املوضوعات، ص. د) ٢٤(
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 منها ، الصغار الدواب:شرة األرضح: قال أبو خرية«: تعريف احلشرة بقوله
  .)٢٥(»...الريبوع والضب

وكانت مادة الرسائل مقتصرةً على الغريب، والسبب يف هذا االقتصار كما يرى 
 يف - من املفردات هو الذي كان حيتاج فقط  هذا النوعالدكتور عبد اهللا درويش أنَّ

ا املفردات األخرى فقد كان من السهل على القارئ  أم، إىل توضيحٍ وتفسري-نظرهم 
  .)٢٦( ويستنتجه من سياق الكالما أن يعرف معناه- يف رأيهم -العادي 
خلْق اإلنسان، واإلبل أليب : ذكرت لنا كتب اللغة الكثري من الرسائل ومنهاو
  . خلإ....ء، لألصمعياإلبل، والشا ة معمر بن املثىن،عبيد

٢٧( لألصمعيوسأمثل هلذه الرسائل برسالة( ،قد عاصر اخلليل، وهو عاملٌ لغوي 
ا وظهر له أثريف املعجم املوضوعي الذي ظهر بعد الرسائل اللغوية، وقد كتب عدد 

  :من الرسائل اللغوية منها
  . النبات- نواء األ–  اخليل–  اإلبل– خلق اإلنسان
أوغست (، اليت نشرها املستشرق )رسالة النبات( هذه  الرسائل لىوكمثال ع

  .)البلغة يف شذور اللغة: (يف كتابه) هنفر
  :منهج األصمعي يف رسالته

، تصنيفها يبدأ األصمعي مبقدمة تبني غرضه من هذه الرسالة، وال منهجه يف مل
فيها ى أساس البدء من األرض اليت تنبتوم علونت يف الرسالة تقإال أن املادة اليت د 

                                                           
  .٩١ص / ٨ت، ج.ابن سيده، املخصص، بريوت، دار الكتب العلمية، د) ٢٥(
  .٨عبد اهللا درويش، املعاجم العربية،ص . د:  انظر)٢٦(
 ١٢٣عبد امللك بن قُريب بالتصغري ابن عبد امللك بن علي بن أصمع األصمعي الباهلي، ولد سنة  )٢٧(

األجناس يف أصول الفقه، أصول الكالم، : له العديد من التصانيف منها ه ٢١٥ت سنة / ه 
 .٥/٦٢٣يفة، كشف الظنون، جحاجي خل: انظر... األضداد يف اللغة، خلق اإلنسان
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ع، وذلك بتخصيص فصل مستقل امث ذكر أمساء النباتات حبسب األنو النباتات،
 بل مشلت  خالصةًومل تكن لغته علميةً. لكل نوع، مث يذكر الشجر وأماكن منوها

 يقال رأيت أرض بين فالن«: اية، اليت ظهرت يف بداية حديثه كالكنأساليب بالغية
املطر واعدةً حسنةً، إذا ر بي خريها، ومتام نبتها يف أول ما يظهر النبت، جِغ

  .)٢٨(»ض إذا رأيت فيها شيئًا من النباتويقال وشمت األر
ويقال «: لألراضي بشواهد شعرية مثل قولهوكان يشفع ما يذكره من أنواع 

كتهل ومعتم، ويقال  م والنبت وقتئذ،لألرض إذا حسن نباا، وامتألت قد أمتَّت
  :قال األعشى. نبت عميم وعمم أيضا
 ها كوكب شرِق  نيضاحك الشمس م  

  

 )٢٩(»مؤزر بعميم النبت مكْتهِلِ    
  

  .)يف النبت من األحرار وغري األحرار( عنوانه مث يأيت فصلٌ
وذكور ) رقةومعىن عتق كَرم والعتق ال(أحرار البقل ما رق وعتق، « :يقول

  .)٣٠(»البقل ما غَلُظَ منه
اص القر: ومن أمساء الذكور«: نبات إىل ذكور وغري ذكور فيقولوقسم ال

  .)٣١(»...واخلُزامى واُألقحوان
                                                           

، كتاب ١٩١٤ أوغست هنفر، البلغة يف شذور اللغة، املطبعة الكاثوليكية، بريوت، )٢٨(
 .١٩النبات، ص 

 .٢٣السابق، ص ) ٢٩(
 .٢٨ السابق، ص )٣٠(
البستاين، : انظر.  يقرص  إذا مسعشب ربيعي ذو وبر حاد: القُراص .٣٣ السابق، ص )٣١(

 تاج :انظر. طَيب الريح كَحبارى نبت : ، واخلُزامى٤٧٤رص، ص قطر احمليط، مادة قَ
نبات له زهر أبيض يف وسطه كتلةٌ : ، واُألقْحوان٨٢ص/٣٢ ج مادة خزم العروس

 الواحدة منه قُحوانة، ،صغرية صفراء، وأوراق زهره مفلَّجة صغرية يشبهون ا األسنان
 .٧٦٧احمليط مادة قحا، ص البستاين، قطر : انظر. وأُقْحوانة
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  .)٣٢( »...اهلَيشر واحلَمض، والرمث«: أما غري الذكور فمنها
ا خاصد لكل مكان نبتهل ا ينبت يفومم«: هقول  يف،كماا بهوحدالس 

  .)٣٣(»....العرفَج
ومما ينبت يف الرمل «: اتات اليت تنبت يف الرمل فيقولكذلك يذكر بعض النبو

مث يبدأ  .)٣٤(»اُألطْمي وله صمغةٌ ميضغها العربمن الشجر اآلالء والواحدة آالءةٌ، و
فيذكر  ).الشجر( يسميه د تناوله للنباتات وخيصص هلا فصالًبذكر أمساء الشجر بع

ومن شجر احلجاز «: كما يف املثال التايلشجار اليت تنمو يف أمكان حمددة األ
  .)٣٥( »الغرقد والسدر، ومما ينبت يف جبال جند الثَّغام واحلُماض

                                                           
نبات رِخو فيه طولٌ وله ورقة فيها شوك : واهليشر. ٣٩أوغست هنفر، البلغة يف شذور اللغة، ص  )٣٢(

ما : واحلَمض. ٦/٤٦٦٧ابن منظور لسان العرب، مادة هشر ج: انظر. ضخم، وزهرته صفراء
. ١٢٦ة حمض، ص البستاين، قطر احمليط، ماد: انظر. ملح وأمر من النبات مجعه حموض

 .٢٢٢مرعى لإلبل من احلمض وشجر يشبه الغضا، السابق مادة رمث، ص : الرمث
نبت واحدته : والعرفج، والعرفج. ٤٠أوغست هنفر، البلغة يف شذور اللغة، ص ) ٣٣(

ابن منظور، : انظر. هو من شجر الصيف له مثرةٌ خشناء كاحلسك: عرفَجة، وقيل
فَج، جلسان العرب، مادة ع٤/٢٩٠٢ر .  

 شجر حسن املنظر مر الطعم: واآلالء. ٤٥أوغست هنفر، البلغة يف شذور اللغة، ص ) ٣٤(
ابن منظور، لسان : انظر.  مثرة تشبه سنبل الذرةوال يزال أخضر شتاء وصيفًا، وله

 .١/١٠٥العرب، مادة أَأل، ج
األول بري ال ينتفع : هو نوعانو: والسدر. ٤٨-٤٧أوغست هنفر، البلغة يف شذور اللغة، ص ) ٣٥(

. بثمره، وال يسوغ يف احللق والعرب تسميه الضال، والثاين ينبت على املاء، ومثره النبق، والنبق
هو : والثّغام. ٦/٤٣٢٨و مادة نبق ج. ٣/١٩٧١ابن منظور، لسان العرب، مادة سدر ج: انظر

ن منظور، لسان العرب، مادة ثغم اب: انظر. نبت أبيض الثمر والزهر يشبه بياض الشيب
. نبت جبلي وهو من عشب الربيع، ورقه عظام ضخم، زهره أمحر: واحلُماض. ١/٤٨٧ج
 .٢/٩٩٧ابن منظور، لسان العرب، مادة محض ج: انظر
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من هذا العرض املوجز ملا ورد يف رسالة النبات لألصمعي، يتبني أن فيها بعض 
غة العلمية لكثرة الدمج بينها وبني ح املعجم املختص، إال أا ال تعد متفقة مع اللممال

اللغة العامة، أضف إىل ذلك أن كثريا من األلفاظ قد ذكرت دون تفسري أو شرحٍ هلا، 
 حديثه عما ينبت يف فقد خلط بني النبات والشجر ،كما أنه مل خيضع املادة لترتيب معني

ت يف الرمل من ومما ينب«:  النبات مث اقتطع احلديث بقولهيف الرمل، فكان يتحدث عن
فهو أدرج . )٣٦(»اُألطْمي وله صمغةٌ ميضغها العربالشجر اآلالء والواحدة آالءةٌ، و

  .أمساء  أشجار مع النبات مع أنه خص الشجر بفصل مستقل، تال حديثه عن النبات

 اللغة العلمية وخاصة يف مساتبعض من  هذه الرسالة  مع ذلك مل ختلولكن
  . بتنوع النبات، ومكان منوهعناوين الفصول، اليت تنوعت

كانت هذه الرسالة منوذجا لطريقة مجع األلفاظ يف الرسائل اللغوية، وكان 
سبب اختيار األصمعي عائدا إىل كونه من املعاصرين للخليل بن أمحد الفراهيدي، 
الذي يعد رائد تصنيف املعاجم العربية العامة؛ وكذلك لألثر الذي تركته هذه 

م املوضوعات اليت مجعت تلك املواضيع اليت كانت جتمع بكتبٍ الرسائل يف معاج
  . مستقلة يف الرسائل اللغوية

  : مرحلة معاجم املوضوعات:  املرحلة الثالثة-

توصف هذه املعاجم بأا مجلة من املعاجم الفنية اليت ضت على أساس فكرة 
  .عيالرسائل اللغوية القدمية اليت خيتص كلٌّ منها بألفاظ موضوع فر

معاجم موسوعية مجعت فيها ألفاظ احلياة العامة ومواصفاا الفنية : فهي
بتبويب رسائلي خاص، وبتصنيفا لتعريفاته، باعتبار  لكلِّ خاصموضوع تبع 

                                                           
 .٤٥أوغست هنفر، البلغة يف شذور اللغة، ص ) ٣٦(
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، وال جيمعها سوى قاسم مشترك واحد هو احلقل )٣٧(العموم فاخلصوص فاألخص
الداليل املعني الذي تأو الباب، ومن )٣٨(ن الفصلسب إليه والذي يلخصه عنوان ،

  ).م ٨٣٨ - ٧٧٤/ه ٢٢٤-١٥٧(الغريب املصنف أليب عبيد اهلروي : أشهرها
 من أنواع املعجم املختص وقد عد أحد الباحثني أنَّ املعجم املوضوعي هو نوع

املعجم : لقد أمدنا التراث اللغوي العريب مبلحقني معجميني أساسيني مها «:فيقول
 وعن هذا األخري تنبثق أربعة أمناط معجمية متكنا من ،تصالعام واملعجم املخ

  :رصدها على امتداد حركة التأليف املعجمي العريب، وهي
  معاجم املوضوعات العامة -أ
   املعاجم املوسوعية االصطالحية-ب
  )ه ٣٨٠(مفاتيح العلوم للخوارزمي : مثال

  )ه ١١٥٨تويف بعد (كشاف اصطالحات الفنون للتهانوي 
   املعاجم الفنية املختصة- ج

  )ه ٣٢٢( كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية للرازي : مثال
   املعاجم العلمية املختصة-د 

  معاجم علمية حمضة - ١
  )ه ٦٦٤( اجلامع ملفردات األدوية واألغذية البن البيطار : مثال

   مؤلفات ذات طابع معجمي- ٢
  ) ه ٦٨٧(املهذب يف الكحل ارب البن النفيس : مثال

                                                           
تأثريها يف املعاجم جواد حسين مساعنة، اخلصائص العامة ملعاجم املوضوعات و. د) ٣٧(

  .١٤٥م،  ص٢٠٠٢/ه١٤٢٣، ٥٣املصطلحية الالحقة، اللسان العريب،عدد 
، ١الرباط، مكتبة املعارف، ط األندلس، العلي الودغريي، املعجم العريب بعبد. د) ٣٨(

  .٧١، ص١٩٨٤
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  .)٣٩( البن سيناالقانون يف الطب
  : أمهها، بعدد من الفوارقاملعاجم اللغوية العامةعن املوضوعات وختتلف معاجم 

ترتب معاجم املوضوعات بناء على املوضوع، أما اللغوية فحروف املعجم  -١
  .هي األساس يف الترتيب

 ملعىن خيتمر مداد الكاتب أو األديب بلفظإدف معاجم املوضوعات إىل  -٢
 . )٤٠(يف ذهنه، أما اللغوية فتهدف إىل شرح ألفاظ غامضة املعىن

 تنحصر مبوضوع واحد، بل  ملكما أا ختتلف عن الرسائل اللغوية فهي
، بل امتدت مل تقتصر على ذكر األلفاظ املنحصرة بالباديةوتعددت املواضيع فيها، 
 .بيئات أخرىإىل إىل ذكر ألفاظ تنتمي 

 اليت مجعت مصطلحات باط بني هذه املعاجم ومعاجم املصطلحاتإن االرت
من حقلٍ علمي يظهر يف طريقة ترتيب املداخل، فال تقوم على إخضاع أكثر ،
األلفاظ، أو بني معاين) التسلسل( سوى ما يدعو إليه  ترتيبٍمفردات اللغة ألي 

، إىل ذكر الثانية،  ذكر الكلمة األوىل الذي يعين أن جير)التشاجر، والتداخل(
وهكذا تنظم األلفاظ يف سلسلة متشابكة، متشاجرة يأخذ .... والثانية إىل الثالثة
  .بعضها بعنق بعض

تبع عندما ينظر املعجمي إىل هذا املنهج ي«ويرى الدكتور علي القامسي أنَّ 
الكون والعامل حوله بوصفه نظاما من املفاهيم، وإىل اللغة بوصفها نظاما من 

عالمات أو املصطلحات اليت تعرب عن تلك املفاهيم، فإنه مييل إىل تقسيم مداخل ال
  .)٤١(»ت اليت يتألف منها نظام املفاهيممعجمه حبسب املوضوعا

                                                           
 .١٤٤، ص اخلصائص العامة ملعاجم املوضوعاتجواد حسين مساعنة، . د) ٣٩(
  .٢٠- ١٩قوت، معاجم املوضوعات يف ضوء علم اللغة احلديث، صحممود سليمان يا. د) ٤٠(
  .١٤، ص ١٩م، جملد١٩٨٢-١٤٠٢علي القامسي، ترتيب مداخل املعجم، اللسان العريب،  . د )٤١(
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وقد ذكر األستاذ أمحد الشرقاوي الكثري من معاجم املوضوعات يف كتابه 
  :ومن أهم تلك املعاجم) معجم املعاجم(

  ).ه٢٢٤(اهلروي الغريب املصنف أليب عبيد  -

 ).ه٢٤٤(ز احلفاظ يف ذيب األلفاظ البن السكيت ـكن -

 ).ه ٢٧٦(أدب الكاتب البن قتيبة  -

 ). ه ٢٣٠(األلفاظ الكتابية للهمذاين  -

 ). ه ٣٧٣(جواهر األلفاظ لقدامى بن جعفر  -

 ).ه ٤٢٩(فقه اللغة وسر العربية للثعاليب  -

 .(٤٢))ه ٤٥٨(املخصص البن سيده  -

  :تصنيف معاجم املوضوعاتمنهج 

قام أصحاب معاجم املوضوعات بتصنيف جماالت املعرفة املتاحة هلم انطالقًا من 
العام إىل اخلاص فاألخص فاألكثر خصوصية؛ لإلحاطة مبجموع عناصر احلقول الدنيا 
للحقل املعريف الواحد، وإن اللجوء إىل هذا املنهج التصنيفي ميكّن من اإلملام مبوضوعات 

  .)٤٣(رفة وسياقاا، وباملوضوع قيد الدرس، ومن رصد أدق املفاهيم اليت تنضوي حتتهاملع

 وضوعي سأعرض عرضا موجزا ملعجموللتمثيل على طريقة تصنيف املعجم امل
يعالغريب  من أوائل املعجمات املوضوعاتية اليت وصلتنا مطبوعةً، هذا املعجم هو د

  ).م٨٣٨-٧٧٤/ه٢٢٤-١٥٧(بن سالم املصنف أليب عبيد القاسم 

  :ويعود اختياري هلذا املعجم لسببني رئيسيني
                                                           

  .١٥٣-١٤١أمحد الشرقاوي، معجم املعاجم، ص :  انظر)٤٢(
  .١٤٦جواد حسين مساعنة،  اخلصائص العامة ملعاجم املوضوعات،  ص.  د)٤٣(
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٥١٦

  .يعد من أوائل معاجم املوضوعات وأشهرهاألنه  :األول
  .  الرتباطه بالرسائل اللغوية اليت صنفت قبله:الثاين

رد يف الرسائل اللغوية، وتطويرا للكتابة املعجمية، وفهو يعد جامعا لكثري مما 
  .العلميةوممهدا للكتابة 

   :)∗(مللقاسم بن سالّ »الغريب املصنف«
قام أبو عبيد جبمع الروايات وتنظيمها، ولكنه مل يرح بأمساء الكتب اليت نقل منها ص

 كتابه موضوعات كانت تفرد برسائل مستقلة، فهو جامع لكثريٍ مما ضمقد  و.مادة كتابه
كثر من االستدالل وعات، وهو يورد يف الرسائل اللغوية اليت سبقت ظهور معاجم املوض

  ).ه٢١٤تـ (وأيب زيد األنصاري ) ه٢١٤تـ  (بأقوال مؤلفي الرسائل اللغوية كاألصمعي
 وافية توضح منهجه يف املعجم، وعالقته مبا سبقه،  معجمه مقدمةتكنومل 

 بعنوان ها أبواب مرتبطةٌمنقسم معجمه إىل كتب وضوقد  .جاء بهواجلديد الذي 
  :ذه الكتب هيوه. الكتاب

   األطعمة-٤   اللباس-٣   النساء-٢   خلق اإلنسان-١

   السالح-٨   اخليل-٧  الدور واألرضني-٦   األمراض-٥

   الشجر والنبات-١٢   اجلبال-١١ األواين والقدور -١٠   الطيور واهلوام-٩

   األزمنة والرياح-١٦   السحاب واألمطار-١٥   النخل-١٤   املياه والقىن-١٣

   األضداد-١٩   أمثلة األفعال-١٨  مثلة األمساء أ-١٧
 األمساء املختلفة -٢٠

  للشيء الواحد

   السباع-٢٤   الوحوش-٢٣   الغنم-٢٢   اإلبل-٢١

         األجناس-٢٥
                                                           

)∗(  ويعلي بن حممد النحوي اهلَر)ة«صاحب ) ه٤١٥ -٣٧٠هييف علم احلروف» اُألز .  
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وكان منهجه يقوم على ذكر اسم العامل الذي أخذها منه، مث ذكر الكلمة 
  : وتعريفها كما يف املثالني التاليني

  قال  «: مسعت أبا عمرو الشيباين يقول    « :نسان قال لق اإل يف كتاب خاألنوف ي
   .)٤٤(»املخاطم، واحدها مخطَم: هلا

البلعوم جمرى الطعام يف    : قال األصمعي «: يف كتاب خلق اإلنسان أيضا قال     و
  .)٤٥(» بلْعم، مثل عسلوج، وعسلُج:احللق، وقد تحذف الواو، فيقال

 متطورة من مراحل التأليف املعجمي الذي ميثل مرحلة ،فاملعجم السابق
ب املعجم معتمدا املوضوع العريب، يعد ممهدا لظهور املعاجم املختصة،  فقد رت

عات رأسية، وموضوعات و يف الترتيب، وجعل احلقول تنقسم إىل موضأساسا
إحصاء ( كما يف ، املختصة املتعددة احلقولمقد ظهر هذا املنهج يف املعاجفرعية، و
فتصنيفهما وارزمي، لخل) مفاتيح العلوم(للفارايب، وبشكلٍ أوضح يف ) العلوم

 على أساس موضوعات العلوم، فكانت العلوم هي املوضوعات قائم ملعجميهما
الرأسية، مث فرعها إىل حقول تنتمي إىل هذه املوضوعات، مث إىل فروع أصغر هي 

ة العامة، والثاين مصطلحات العلوم، فاالختالف ينحصر يف أن األول تناول اللغ
  .تناول اللغة اخلاصة

********  

                                                           
رمضان عبد التواب، مكتبة الثقافة الدينية، . م، الغريب املصنف، حتقيق دابن سالّ) ٤٤(

 .١/٢٦٣، ج١٩٨٩، ١القاهرة، ط
  .٢٦٥-١/٢٦٤ ج،السابق) ٤٥(
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مما تقدم يتبني لنا أنّ تاريخ ظهور املعجم املختص ذي احلقول العلمية 
 »كتب تفسري الغريب«: املتعددة، مهد لظهوره عدة أعمالٍ معجمية، كان أمهها

اليت عنِيت بشرح املدلوالت اجلديدة اليت محلتها الكلمات العربية مع ظهور 
 »الرسائل اللغوية«: اإلسالم ونزول القرآن الكرمي، وكانت ثانية هذه املراحل

اليت عنِي أصحاا جبمع الكلمات اليت تدور حول موضوعٍ واحد، وأما املرحلة 
ا من املعاجم املختصة اليت تعد قريبةً جد »معاجم املوضوعات«الثالثة فكانت 

ا يف طبيعة املواد اليت احتوا؛ إذ إنّ معاجم املتعددة احلقول، إال أنها اختلفت عنه
املوضوعات اهتمت باأللفاظ العامة، أما املعاجم املختصة فإا صنفت الحتواء 

  .املصطلحات العلمية

إنّ املعجم املختص املتعدد احلقول هو وليد البيئة العربية يف : وميكن القول
ت يف البيئة العربية كانت تصنيفه، ومع أنّ أوائل معاجم املصطلحات اليت ظهر

مترمجةً عن اليونانية، فإنّ املعاجم العربية املختصة كانت متأثرةً يف تصنيفها 
بتصنيف املعاجم العربية اليت ظهرت قبلها؛ وهلذا كان ترتيبها وطريقة تعريف 
املصطلحات متفقةً مع طرق الترتيب والتعريف اليت ظهرت يف األعمال املعجمية 

 .خاصةً معاجم املوضوعاتاليت سبقتها، و


