
الم!جمنموأفاق

يثالحةبىالعر

بك!اد-جامكةم!وباثمةه.

.للفيروزآباديالمحيطوالقاموس،منظورلابنالعربالمعنيم:سرن

يجمعونها،اللغويونوطفقعظيما.اهتمامأبلغتهمالعرباهتم

تواكبالعربيةاللغةوكلنت.والأصولالقواعديضعونالنحاةواخذ

أغنىمنوهيإلاقرونتمضولمالجديد،وتحتضنالحضاريالتقدم

المتأخرةالعهودفيالعربأصابماولولاوشمولأ،سعةالعالملغات

ونوائبمحنالعربيةالأمةاجتاحتحينماتوقفتولكنها،مزدهرةلبقيت

والجمود.الذاتسلبالىتسلمهاكادت

البصرةفيظهرفقد،العرببهعنيماأهممنالمعجموكان

فكانباللغةالعنايةالىلناساودفعسبيلهاللعربيهخطمحبقري

نأالمعجمهذايضيرولا.الميدانهذافيألفماأول()العينمعجمه

إلىأوهـ(ا75)-الفراهيديأحمدبنالخليلالعبقريذلكالىينسب

هذاوصار،قراعدهوأرسىفكرتهوضعأنهالخليلوحسبغير.،

فهو،المؤلفونعنهويصدرالباحثرنإليهيرجعالتأليففيعلماالمعجم

الذينوالعلماءالمتتابعةالقرونمنالرغمعلىالدارسينعمدةيزالىلا

جديد.كلالعلمالىوأضافواعمركلفيظمروا

ايغريب،كتبفهصاث.كئيرغصغويةبكتبأععربياضاثويزخر

والأفراد،،والبلدانوالمواضعوالحيوانوالهمزواللغات،والذحقه

منتعدالتيالمعاجموهناك)1(والصفات،والأبنية،والجمعوالتثنية

ولاللهجرةالثانيالقرنفيبالعينبدأتهوقد،والسلمينالعربمفاخر

فيمتفاوتةوهي.العربيالوطنامتدادعلىوهناكهناتصدرتزالى

عبدادلهوقسمها،المعاصرينمنكثيردرسهاوقدومادتها،ترتيبها

ثلاثة:ماهجالىالعلايلي

والجمهرة،سيدهلابنوالمحكم،العينفيالخليلمنهج:الأول

دريد.لابى

للصاحبوالمحيط،اللغةمقاييركتابهفيفارسابنمنهج:الثاني

للفيومي.اقيوالمصباحللزمخشريوالأساس،عبادابن

ولسان،اطصغاتيوالعباب،الصحاحفيالجوهري!كج:الثالث

.37-791صجاوتطورهلأتهالعربيالمعجمفيوالكتبالرسانلهدهتمطر(1)

)1(.للزمخثريالأساسوملخص

.مدارسأربعالىنصارحسينالدكتوروقسمها

والمحيطوالتهذيب،للقاليوالبارع،للخيلالعينتضم:الأولى

.سيدهلابنوالمحكمعبادبنللصاحب

بنلأحمدوالمجملوالمقايش!دريد،لابنالجمهرةتضم:الثانية

.فارس

ولسان،للصغانيوالعباب،للجوهريالصحاحتضم:الثالثة

العروسوتاج،للفيروزاباديالمحيطوالقاموسمنظور،لابنالعرب

.للشيرازيالمعياروكتاب،للزبيدي

الشوعيينومعاجم،لذزمخشريالبلاغةأساستضم:الرابعة

)2(.القاهرةيخاالعربيةاللغةمجمعومشروعات

مناهجهاألىنظرالباحثالأندقيقآالتقسيمهذايكونوقد

ولاالعربيالمعجمتطورمعالىيظهرلاولكنهوأبوابها،وتقسيماتها

5لاأفاطاهـ-أصيفعياي!حثحفالأ5،المادةى.ص!بقالز!ويوضر-

ولو-جديدةمعانمنالألفاظدخلومااللغويةالدلالةتطوريبين

المعجموضعولسهلالمعجمنموحياةلاتضحتزمفيآترتيبآرتبها

منالمولفبهقاممايغنيولاودلالتهااللفظةبتصوريعنىالذيالتأريخي

البارعجاءمدارسالىالمعجمتقسيمخلالمنعرضهمامادتينتتبع

وجاء،الأولىالمدرسةلااليزبعدفيهاهـ(356)-القاليعليلأبي

الثانية،ألمدرسةفيمعحمأولهـ(321)سدريدلا!!الجمهرةكاب

الثالثة،المدرسةقيمعجمأولهـ(004)-للجوهريالصحاجوجاء

المدرسةؤئيمعجمأولهـ(338)سللزمخشريالبلاغةأساسوجاء

فيالعربيةاللغةمجمعومثروعاتاليسوعيينمعاجمضستالتيالرابعة

.لقرونالأساسع!متأخرةوهي،اغاهرةا

.268صراللغريةالمقدمةنهديبينظر)1(

.4ص!230ح،217صراجسوتطررهلأتهسألعريىالمعجميمطر)2(
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التطور،خطيقطع-منهجيةمنفيهمماالرغمعرسالترتيبهذاإن

ظهورتحديديحققولاالأزمانبتغيردلالتهاوتغيرالألفاظيخدم.لا

ترتبأنوجبالدلالةبدثأريدماوإذا.الجديداستعماط!اأواللفظة

الكررويحذفمسيرتهالتتضحمادةكلوتدرسزمنيأ،ترتيبأالعاجم

وضعفيمهمةخطوةوهذ..السابقةالعهودخلالأضيفما.يثبت

علىيقدرونلاالذينالباحثوناليهيسعىالذيالحديثالمعجم

تستغرقولأنها-أيديهمعنمنهاكثبرلبعدكلهاالمعاجمفيالمادةمراجعة

القرننهايةفيكبيرجهدبذلوقد.التدقيقفيوجهداالمراجعةفيزمنأ

نأحاولتكثيرةمعاجموظهرت،القرنهذاومطلعالماضي

مانطاقفيظلمعظمهاولكن،القديمةالمعاجمفيماخيرتستخلص

غامضوشرح،الراجعيتعبللمعانيتشتتمنالقدماءرسمه

بعدالعربيةاللغةعليطرأوبمابالجديدتعنلمأنهاكماالدارصيرهق

.والنحاةاللغويينمنكثيرعندهاوقفالتيالاستشهادعهود

جزؤهصدرالذيالبستانيلبطرساالمحيط"محيطالمعاجم!تلكومن

منآباديللفيروزالمحيطالقاموسفيماعليمحتوياام866الأول

أصولالىومضيفا،أخرىكثيرةزيادإتوعلىاللغةمفردات

اصطلاحاتبهاالبستانيوألحق.شتىوتفاصيلفر.كأفيهالأركان

يتعلقلاوملوالشوارد،والقواعدالسائلمنوكعيرأوالفنونالعلوم

أماكنهلفيمنبهأالعامةوألفاظالمولدينكلاممنكثيرأوذكر.اللغةبمتن

كاملأم!جمهيكونلكيوذلك،اللغةاًصلعنخارجةأنهاعلى

مطلويه.طالبكلفيهيجدشاملأ

ذلكلأنالأخير،دونالكلمةمنحرفأولاعتبارترتيبهفيواختار

حرفأولفيتطلبمجردةاللفظةكانتفإذاعنها،التفيتشفيايسر

الحرفبابفيتطلبثمالزوائدمنأولأتجردمزيدةكانتوإذامنها،

تلكفتطلباخرعنمقلوبحرفالكلمةفيكأنوإذا.بقيمماالأول

"أبد"تطلبذلكوعلى.عنهالمقلوبالأصليالحرفمكانفيالكلمة

فيو"قاتل"الخاء،بلبمن"خرج(في"وإاستخرج،الهمزةبابمن

فيو)غزاأإبيع"فياو"باع!)قومفي"و)قام،القافبابمن"قتل(

الأفعالبينميزالطالبعلىولحسهل!)1(.)رميفي"و"رمى"غزو"

مندرجأحدتهعلىنوعكل-النوعينمنوالمزيدالجردوبين0الأسماء،

لازمأبهوجاءومصدرهمضارعهذكر)اًبد"ففي.الأبنيةمننظيرهمع

والظروف.الأسماءالصفاتبعضوذكر.بالتضعمفبالحرفمتعدياًثم

.الأخرىمعجمهموادفيالمنهجهذاواتبع

معجمهفيهواختصرم9186سنةأصدرهالذى"المحيط،قطروله

كثير،حذففيهيكنولم.فيهرسمهالذيللمنهجعنيخرجولمالأول

ويكاد،بالذاشيثأالمادهمنيحذفلمأنهيتضحالعجمينبينوبالمقارنة

،واحدةالاثنينفي"اًبد"فمادةواحدأيكونالموادفيذكر.مامعطم

نسبتهوأنللأولىغتصرأالمعجمهذايعد-ذلكمنالرغمعلى-ولكن

عيطها،2(.الىدائرةقطركنسبةتكونأنتوشكاليه

فصحيخاالموارد"أفرلبمعجمالشرتونيالخوريسعيدوأصدر

منظورابنالىرجعوقد،م9188عامفيوالشوارد(العربية

المحيهط.قطروفاتحةالمحيطمحيطتظرءفاتحة)1(

المحيط.قطرتحةفل92(
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والطرزيالآصفهانيوالراغبوالفيوميوالجوهريوالزمخثري

البابكتبهممنوأخذ،والرازقيفارسوابنآباديوالفير.زوالزبيدي

قسمين:الىوقسمه

الصرفة.اللغةمفرداتفي:الأول

.والأعلامالمولدوالكلمالعلميةالصطلحاتفي:الثاتي

:امورثلائةيتضمنذيلأوضم

فىسهوأفاتهأوالكتابأولىفيعمدأتركهقدكانماذكر:الأول

عالأبوابسائر

كتبمنأخذءمماوالتاجاللسانعلىاستدركهماذكر:الئاني

غيرمظانه.فيواردأالكتابينمنأوالثقات

مراجعتهمنالفراغبعدالخطأمنمعجمهفي.قعماذكر:الثالث

)1(.الصحيحةبالآمهاتثانيةومعارضت

لم)الزمنولعلالثافيالقسميخرجولم،والذيلالآولالق!م.اًخرج

إ)2(.ليؤلفهيمهله

حيثمنشاكلهومافارسلابنالمجملطريقةالترتيبفيواتع

مترجموسلكهاالتيالطريقةوهياًصولهاأوائلباعتبارالألفاظإيراد

كانمنعليهاوتابعهموفريتغغوليوصمئلوغيرهاباللاتينيةالعربية

ويناه.محيهطهوقطرمحيطهمحيطفيالبستانيبطرسوالإقدامالجدنموذج

قواعد:اربععلى

الستة.الثلاثيةالآفعالأبوابالىالامارة:الأولى

الثلاثيفوقماومصادروالنوعالرةاسممثلالقيساتذكر:الثانية

مقيسة.لأنهايغفلهاكانماوكثيرأ،للاستئناسبقسميهالسلامةوجمع

اًي-بالضمس"الذرعة"مثل،بالحرفالكلمةأولضبط:الثالثة

بالتثليثعقبهوإذا،للثانيالضبطكانبالتسكينعقبهوإذا،اًولهضم

بالتحريكعقبهواذالغاتثلاثاًولهفيأنالىإشارةفذلك،مثلثةأ.

والثاني.الأولفتحالمرادكانبمحركةأو

بينعرضيخطبتوسيطالكلمةمعانياختلافالىأشار:الرابعة

بعدء..ماالعاطف

يرتبهاوأن،والصفاتالأسماءعلىالأفعاليقدمأنالمادةفيوالتزم

"اًبد"مادةففي.المزيدةثم،الرباعيأوالثلاثيمنالمجردالماضيعلى

و"الأبد"و"الآبدة(اتأبد!وذكر،واطضعفاللازمالفعلذكر

فيوتحرى.معجمهفيالبتانيبطرسفعلهماوهذاوإأبدا""و،الأبدي

الفحولكلامعندوالوقوفالأقدمينعباراتعلىالحافظةالشرح

.ابتعد،الصنفينوثقاتالؤلفينعليةمنتقدمهبمنائتمانأالمقدمين

فياللغويينتسلهلوانتقد.الأدبلحرمةرعايةةالمبذوالألفاظعن

طريقة-.أقرب.والحيوانالنباتتعريفقصوروفيالدوريالتعريف

فياسمهيفسرأنهيوالحيوانالنباتمننوعكللتعريف-عند.

البلادأطرافمنطرفكلفيالعاميةالأسماءمنبهيعرفبماالفصيح

العربية.

بعدهل.وماهعىاجالموارأقربينظر()1

971.ص2-جوتطورءنثأتالرلماسالمعجمينظر)2(



فيهاختصروقد،م8091عامفي"المنجد"المعلوفلوشىوأخرج

المحاقظةوتحرىالقديمةبالمعاجمواستعانمنهجهعلى.سارالمحيطعيط

الكلماتمنالآدابحرمةمسماوأغفلالأقدمينعباراتعلى

الذيناليسوعييننهجيتبعذلكفيوهو.بهاالجهليضرلاالتيالبذيئة

الذ.قيقبلهالاالتيالمستهجنةالألفاظمنمعاجمهميجردواأنحاولوا

مماالرغمعلىفنهفيعمدةوصاركبيرةحظوة"النجد،ونال.والأدب

الأولىالطبعةعلىوزيد،مرةعشرينمنأكثروطبع،عنهكتب

فيهووضحت،علميةومصطلحاتمستحدثةومعانجديدةمفردات

وأسهلنفعأأكثرالأخيرةبطبعاتهفصارفهمها،ليسهلالمعانيمظكثير

تناولأ.

وهوام039سنةصدرالذي""البستانمعجمالبستانيولعبدادله

كثيرأ.عنهيختلف-يكاد.لا،ومنهجهمادتهفي"المحيط)محيطكمعجم

وأخر)؟(،وقدمالتعبيرمنوغيرقليلة-عباراتحذف،أبد"مادةففي

بحرمنيغرفونالمؤلفينهؤلاءلأن،جرهرقيتغييرذلكفيوليى

".المحيط"القاموسهوواحد

منبتكليف0391سنةأصدرهأالبستان"فاكهةسما.مختصروله

يحويمختصرلغويمعجمالىماسةالحاجةرأتحينالأميركيةالمطبعة

وجرى.درجاتهااختلافعلىالدارسطلبةاليهايحتاجالتيالكلمات

منالأولالحرفباعتبار"البستان"نسقعلىترتيبهفيالبستاني

الصرفي،الترتيببحسبمشتقاتهاوتتابععنهاالبحثلسهولةالكلمة

يتضح))أبد(مادةفيالمعجمينبينوبالمقارنة،الأولمنكثيرأيحذفولم

)2(.العامالنحىفيتوثرلاقليلةعباراتأوكلماتسوىيحذفلماًنه

الكلمة،أصلترتيبفيالقديمسنحىتنحوالمعاجمهذءوكانت

وظنفاخرها.فوسطهاالكلمةأولاتبعتأنهافيعنهااختلفتولكنها

بدولاالقديمةالطريقةتتبعلأنهاصعبةتزاللاالمعاجمهذءأنبعضهم

استخراجعلىالفاشئونوليقدر،التناولسهلةلتكونتيسرأنمن

ورتبام649سنةوأخرجلة،الرائد"مسعودجبرانفوضعالكلمات

أصوفاحسبالمادةا!يرجعلمأنهأيالأولىلحر.فهاوفقامفرداته

الرجوعمعاناةعنتحدثوقد.ترتيبهابحسبالكلمةحروفالىدهانما

فأدق4العصرمستوىعلىتكن"لمأساليبهاإنفقالالقديمةالمعاج!الى

المطلربة،الكلماتمعانيالىوسهولةبسرعةيهتديأنللباحث

معجمبينأحيانأتختلفبطرائقالمعاجمفيمبثوثةوالكلمات

لاولكنهاوغير.،الصرفيالنطقمراعاةتحاولقواعدحسبوآخر

المستهديللباحثأقالألفاظاوائلفيالأبجديةالمخارجمنطقتراعي

وإدغامإعلالبينمظانهافيتائهةواللفظةالمرادالمعنىعلىيقفأن

وإذا،الميمفيلاالدالبابفيتدرجبالدرسةفإذاوتعريبواشتقاق

بينتحاربقالوإذاالتاء،بلبفيلاالدالبابفيتدرجبتدارس

")3(.وقيل"قرل"

فيالمادةكلماتفتوزعتحروفهاحسبالألفاظترتيبعلىوسار

الميم.فيوالمبدع،الباعفيوالبديع،الهمزةفيبالإبداعوإذامتفرفةأماكر

.صا-2جاالبانيخظر)1(

.اصالبتارفاكهةيظر)2(

.11صالراند)3(

الىالرجوعليسهلالأولىالدراسيةللمراحلجيدةالطريقةوهذه

الفاظهاوترابطاللغةروحمنالمثقفتحرمولكنها،المعجممادة

وتجعلومشتقانها،الواحدةاللغويةبللمادةيتصلماعلىوالوقوف

الثلاءلي،عنيبتعدالرباعيوالفعلتتناثر،والظروفوالأسماءالأفعال

معاجمفينافعةالطريقةهذهتكونوقدالمجرد.عنوالمزيد

ترتبأنيبغيالتياللغةمعاجمفيلاوالبلدانوالأعلامالمصطلحات

أصولهاعومعرفةالألفاظبينبللصلةللاحتفاظالمادةأصلعلى

وعلييحىالحاجبنللجيلانيالجديد""القاموسالمنحىهذاونحا

نافعوهوام)1(.979سنةصدرالذيالبليشوبلحسنهاديةبن

القديمةالمعاجمبينالصلةيقطعكالرائدأنهغيراللغةفيللشادين

.الاشتقاقعلىالمعتمدةالعربيةويفككوالحديثة

معجموضعالىتسعىوكلها،الميدانهذافيكثيرةمحاولاتوهناك

بسماثاحتفظتالتيالمعاجمأهمولعل.السبلاختلفتوانجديد

ثلاذة:الحديثالمعجموخصائصالقديمالمعجم

سنةمنهصغيرفسمصدرالذيالعلايليلعبداللهالعجم:الأول

علىمولفهفيهحافظوقد.فنيةعلميةلغويةموسوعةوهو،ام549

الحقيقةوبين،للمعاقتبعأالأفعالأبواببينوفرقالاشتقافيةالوحدة

الدخيلبتبيانوالعنايةافروقبذكروالاتساعوالنقلوالتنزيلوالمجاز

وذكر.الكلمةميزانعلىوالنصواللزومالتعديةوأفرادوالمولد

بمثابةالجديد.ضعهمنهوماواًفرد،الصرفةالعلميةالمصطلحات

)2(.الزيادةمنمحلهفيالغامضالمزيدووضعللجذر،تذييل

منيتصلمافيهوأدخل،حروفهترتيبحسباثلاثىفيهواتبع

حروفمنفيهوماومصدرءمضارعهذكر)ابد"الفعلففي،الفاظ

علىالمنهجبهذاحافظ.فد.والظروفوالأسنماءالفاعلواسمزيادة

تفرعتاًصليمعنىالىالراجعةمفرداتهابينالربطوسهلالماثةوحدة

المختلفة.المعانيمنه

حذ.فيهحذاوقدا،المرجع9معجمهمنمجلدأ6391سنةوأصدر

إالمعجم"عنيتحدثوهوام549عامقالفدوكان.الأولمعجمه

ثلاثة:معاجمعندهرواجعهمناًستوىقدبأنه

المولدوعلىقديمهافياللغةمنالمأنوسعلىقصرهصغير،معجم1-

وأتعريبأإنالعلميالمصطلحدائرةفيوجودءفرضالذيالحذيث

اشتقاقا.

.للمفرداتالاحصاءمتوصطالثرحوجيزمعجم2-

)3(.الجنباتمتعوهوالمطولالمعجمس3

فيام589سنةصدرالذيرضالأحمداللغةمتنمعجم:الثاني

بدمشقالعريالعلميالمجمعمنباقتراحوضعه.قدأجزاء؟خمسة

منالمجردةالمادةأصلعليورتبه،4(.المجمعراءالذيالنسقوعلى

.217صالريىالمعجماثراءفيالتونيينإسهامندوةوتائعكتابيخظر)1(

.2.2-أصالمعجميخطر)2(

.24س22صالمعجمينظر)3(

.4791سنةحتىوينقحهيراجعهوظل9391شةت.انتهىء391شةبداية)4(
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قديمهاالعربيةاللغةمعاجملىائرفيالحالهوكماالحروففيالزيادات

حروفعلىالكلماتلترتيبتناقادلاالعربيةاللغةلأنوحديثها،

التيالمتصرفةاللغاتمنلأنهاوزائدها،أصلهافيهيكماالكلمة

بتنوعالكلمةوتتغيرالمعنىلزيادةالمادةعلىالزياداتصلبهافيتدخل

منالمشتقةالكلماتفيالشتاتيبعثتنوعآوكثرتهوسعتهالاستقاق

محالهاعنتباعدهاالىويدعوصورخها،علىترتيبهاأريدإذاواحدأصل

العربي.الذوقيأبا.تباعدآتألفهاالذي

الثلاثيالفعلالمادةمنذكرماوأولواحدنسقعليالترتيبوبدا

ثم،الثلاثيمنبالتضعيفالمعدىثم،الستةأبوابهترتيبعلىالمجرد

فيبدأثم."استفعل"الىوهكذاو"تفعل"""افتعلثمبالهمزةالمعدى

ثممكسورها.ثممضمومها،ثمالفاء،المفتوحالمجردبالثلاثيالأسماء

وماوالفعال،مجرأهجرىوماالمفعولثم،وفاعلةفاعلصفةثمالمحرك

بالمضاعفالمادة!تعثم،بالميمالمزيدثم،وأضرابهوالفعيلأشبهه

الدربأسماعفيجاءبماالمادةختمثم"زلل"مادةفيكزلزلالرباعي

الفعلمصادروذكر3العرببلادمنوالبلدانالأمكنةبأسماءثم،منها

لاوالرباعيالمزيداللاثيمصادريذ!!ولمسماعةلانهاكلهاالثلاثي

وقدنادر،وهوالقاعدةعنمنهاشذماإلا،مطردةلأنههامزيدآأودآبر

صلاةوصلىطهوراوتطهروضوعآتوضأمثلفعلهجانبالىذكره

.المفعولواسممنهالفاعلاسمالفعلمعوذكر،ومدركآدركآوأدركه

الشاذةالنسبوذكربالذكرأفردهفائدة-مفردأ-ذكرهفيكانإذاأما

ندر.ماإلايذكرهافلمالقياسيةالنسبأماالقياسعن

فيلأنهاالجموعوذكر،عينهبحركةالمجردالمضارعالىوأشار

مطرد.ضابطفاولي!الأغلبفيسماعيةالثلاثي

فيأقواالمكلسردوتجنبالأئمةعباراتأفضلالمرحفيواختار

المجازالىوأشار،تعليلاخهموتركمنهااليهذهبواماعلىالاستدلال

الأساسفيكالزمخشريالأئمةأقوالعلىبمجازتهالحكمفيمعتمدآ

عثرماووضع،الكتبتضاعيففيجاءماوعلىالتاجفيوالزبيدي

منمحلهفيمادتهعننادآالأئمةكتبفياللغةموادتضاعيففيعليه

دمشقمجمعاإطلاقهصححأووضعهماوذكر.منهاهوالتيمادته

الأوزانبتدقيقوعني.الحديثةللمسمياتالجديدةالأسماءمنوالقاهرة

العشريةوالمكاييلالأوزانعلىوطبقهاالقديمةالمساحةومقاديروانمكاييل

العصرفياللغةعلىطيرأتالتيالكلماتوذكروالمتر.الغراممن

العصر،ذلكمؤلفاتفيمذكورآيزاللاولكنهاندثربعضهاالعباسي

الفصيحالىالعاميبعضوأعاد.اليومالىمستعملأزالماوبعضها

المعجم،متنفيبالعاميالفصيحيختلطأنخشيةالهامث!مكانهوجعل

.العروسوتاجالعربلسانفيذكرتعادةتفوتهلاأنعلىوحرص

كانماإلااللغةعنخارجةلأنهاوالفنونالعلوماصطلاحاتيذكرولم

بالمتن.اساسلهمنها

فيالواردةوالرموزالمزيدةللأفعالالقياسيةالمصادربالمقدمةوألحق

اللغةومجمعنفسههوعربهمامثلاللغةعلىالطارئةوالكلماتالمعجم

الأولمصرومجمعدمشقفيالعلميوالمجمعالقاهرةفيالعربية

أحمدنشرهاأوضاعاوذكرام()019الثانيمصرومجمعم()3918

الكرملي.انستاسوالأبتيمور
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المتأخر-يئكتبلأنالسالفينالأئمةكتبكانتفقدمصصادرهأما

جنبالىالعروستاجأمامهيضعوكان.الخطأمأمونةغيرالمعاصريمن

فيفيطالعهاالمادةويأخذ.العربلسانجنبالىالمحيطالقاموس

ثم،مسودةفيويختصرهاالتاجفيسرحهافيويدققالقاموس

يخرجلاأنعليالاختصارفيويحرصالعربلسانفيبمايعارضها

البا؟غةأساسفيذلكبعدينظرثمكلامهمومدلولمرادهمعن

ذلكوبعد،للفيوميالمنيروالمصباحاطرازيالصحاجونحتارللزمخشري

فيمايبهور.اللغةمتنمعجممنموضعهفياستخرجهمايثبتكله

نقلهماوأماعنهالمنقولالكتاباسمإلىالخمسةالكتبهذهمننقله

)1(.الكتاباسموالىاليهنبهفإنهغيرهاعن

لملأنه،الحديثالمعجموضعفيجديدةخطوةاللغةمتنومعجم

الحضارةألفاظمناستجدمااليهأضافهـانماوحدهالقديمعنديقف

.والقاهرةدمثقمجمعاوضعهوما

القاهرةفيالعربيةاللغةمجمعأخرجهالذيالوسيطالمعجم:الثاك

مادةالىوبالرجوع،موادهترتيبفيالعلايليكمعجموهو0691سنة

الترتيبعلىإلعجمهذاحافظوبذلك،بينهيالصلةتتبين"!بد"

الكلمة.بأصولالمرتبط

العربيةاللغةمجمعمجلسأقرهبماوضعتهالتياللجنةاستهدتوقد

وأموضوعةجديدةمصطلحاتأومستحدثةحضاريةالفاظمنومؤتمره

واضحةدقيقةعلميةتعريفاتأووالفنونالعلوممختلففيمنقولة

هجرهاالتيأوالجافيةالحوشيةالألفاظمنكثيرأوأهملت.للاشياع

المعاجمأجمعتكأنهامنهاالفائدةقلةأواليهاالحاجةلانتفاءالاستعمال

يبينلامقتضبأغامضأشرحآواحدةتكود!تكادبعباراتثرحهاعلى

اختلافمنتنشأالتيالمترادفاتوأغفلتمعانيها،يقربولاحقائقها

والصيبع،الكلماتمنالمأنوسالسهلالحيبإثباتوعنيتاللهجات

عليهايعتمدالتيوالمعاجمبالنصوصللالفاظشرحهافيواستعانت

العربيةوالأمثالالنبويةوالأحاديثالقرآنبةبالآياتبالاستشهادوعززته

ماوصورتوالشعراءالكتابفصحاععناكاثورةالبلاغيةوالتراكيب

علىالحيةالأسالبالشرحفيوآثرتالتصريرالىتوضيحهيحتاج

الألفاظمنإدخالهإلىالضرورةدعتماوأدخلتالميتةالأساليب

وارتضاهاالمجمعأقرهاالتيالدخيلةأوالعربةاوالمحدثةأوالمولدة

أقلامهم.بهاوجرتألسنتهمبهافتحركتالأدباع

بانهاالمعجمموادترتيبفياللجنةنهجتهالذيالمنهجويتلخص

والعى،الأفعالىمنالمزيدعلىوالمجردالأسنماء،علىالأفعالقدمت

!عاللازموالفعل،المجازيعلىوالحقيقي،العقليالمعنىعلىالحي

والفعل،الستةأبوابهعلىالثلاثيالفعلورتبت.المتعديالفعل

المزيدوالثلاذيو"فغل!و"فاعلاأفعلا9عليبحرفالمزيدالثلاثي

المزيدوالثلاءلي(و"افعلو،تفغلا.)تفاعل!أانفعلو9"افتعل9بحرفين

والرباعيو"افعؤل"و"افعاذأوإافعوعل""استفعل"عنأحرفبثلاثة

."تفعللاعلىبحرفالمزيد

إثباتهالذجنةرأتمامنهاذكرفقدأوزانمنبالرباعيألحقماوأما

بعدها.وما72صاجاللغةضمعمفيمهجهينظر)1(



مثلأ-فكوثر-للمواد،الحرفيالترتيبمنموضعهفيعليهالاحالةمع

وفصل""كتر"مادةعلىعالة"كوثر"وفيمعناهاموضحأ)كترافيتذكر

الحرفي،الترتيبمنموضعهفيودكرالثلاذيمادةعنالرباعيمضعف

كلمات.هناك"زلل"فيكتبتو"زبن"ازلزل"مادةفيكتبتفزلزل

وتخموتقىوكهكالتؤدةدائماإبدالأالواومنالمبدلةبالتاءصدرت

وراعتالواو.بابفيأصلهامعاللجنةجعلتهاوقد،والتراثوائقى

!زة،الهمزتانتثبتأنالكلاممبدأفيوقعتإذأ"اسبامثلرسمفي

قواعدكانتو)نياء،المرسومةالكلمةفاءوهمزةألفأالرسومةالوصل

)اًيتب"فيقالبالفعلالبدءفيياقيالثانيةالهمزةبإبدالتقضيالصرف

.هجائيأ)1(ترتيبأالأسماءورتبت

الكلمةبأصولالأخذبينالمنهجبهذاالوسيطالمعجمجمعوقد

وكاناستعمالهسهلوبذلك،الأصلعلىوالاحالةبحروفها،وذكرها

هذافيقيلوقد.الكلمةأصليعرفرنلاالذينللمراجعينفائدةأكثر

منكئيرأذكرلأنهاللغةفيمهماومرجعأنافعأيظلولكنهالكثيرالمعجم

خيرالمعجمو!ذا.اضحأشرحأوشرحهاالمعانيويسرالجديدةالألفاظ

والبلدانالأعلاممنجردماإذاالحديثاللغويللمعجماًساس

أقرتهمماالجديدةالألفاظاليهوأضيفت،الدقيقةالعلميةوالصطلحات

وذوقأ.طبيعةالعربيةاللغةوقبلتهالمجامع

المعجم:آفاق

المعجمولكن،بالمعجمالعنايةفيوالجديدالقديممنكانماذلك

يفكرأنالىذلكدفعوقد،جديدةآفاقأيستشرفيزاللاالعري

وفيقليلبجهدزادخيرلهوتقدمالمراجعتغنيمعاجمبوضعالعلنماء

بالعلومالمتخصصةالعاجملوضعينهدواوانقصير،وقت

جهدبعضها.كانمنها،بكثيرالعربيةالمكتبةوتزخرومصطلحاتها.

وهذا.علميةومؤسساتلغرلةمجامعجهدالآضربعضهاوكانفرد،

يتلمسونوأخذواذاتهمالعربوعىأنبعدعميمبخيريبشركله

علمويعززهاقويةإرادةتدعمهاثابتةبخطىويسيرونالبناءطريق

ولابعيدأ،يزاللاالغايةالىالوصولولكن.دقيقوتخصصغزير

وفي،وتطورأسعةالعلمفيلأن،الباحثينتنتظركثيرةخطواتتزال

كلهبذلكتنهضأنمن،للمعاجمبدولاوتجددآ،تقدمآاخية

.المخلصونإقامتهالىيسعىماوتستثرفالقائمةالحضارةلتستوعب

أنحاء:علىالمعجميالعملاًنالعلايليعبدادلهيرى

القديمة.العاجمسنةعلى.يبحثالاديالمعجم:الأول

.الاصطلاحاتفيويبحثالعلميالمعجم:الثاني

البقاءلأيالكلياتنسقعلىويكونالاصطلاحيالمعجم:الئالث

للجرجاتي.والتعريفات

النشوئي.أوالتاريخيالمعجم:الرابع

باختصار)2(.جميعهاويضم،المعلميالمعجم:الخام!

131.صاجالوسيطالمعجمتقديمينظر)1(

.926صاللغويةالمقدمةتهذيبينظر)2(

منألوانخمسةالأيامهذهفيأجلهمنالعملينبغيماأهمولعل

المعاجم:

معجم:الئالث.المعانيمعجمالثاني.العلميالمعجم:الأولى

.يراد..اللغويالمعجم:الخامس.الأعلاممعجم:الرابع.البلدان

بعينهعلمأصحابيتدا.لهاالتيالمصطلحاتيشملماالعلميبالمعجم

معاجموظهرت،القديممنذالتاليفمناللونهذاالعربعرف.قد

نحتلفة)1(.ألوانأوالعلمألوانمنبلونتعنى

وقدمت،المئاتوبلغتالعصرهذافيبهاالعنايةوزادتوزادت

اللغة""فقهولعل،المعانيبمعاجمالعربواهتم.خدمةأجل

،.وقدالقديمفيعرفماأشهرمنسيدءلابناو)المخصصللثعالبي

انحائهاوتشعبالحضارةازدهاربعدالعصرهذافياليهاالحاجةزادت

منالىويدعويفيضبهفإذاالحياةفيوتفنننحترعاتمندخلماوكثرة

شعروقدباللغةالكاتبينأوالناطقينبينيقربمصطلحأوبلفظيحدء

بضرورةم6191نيسانفيبالرباطانعقدالذيالتعريبموتمرأعضاء

بهليستعينمعانإمعجمابوضعفأوصوااللونهذامنمعجموضع

منأذهانهمفييجوللماالدقيقةالألفاظعلىالعثورفيالعربيةأبناء

المعجمهذابوضععبدادلهبنعبدالعزيزوقاموالصور")2(.المعاني

جمغيضملكتابتمهيدوهو"العرياللسان1مجلةفيمنهفصولأونثر

العصرلهذاملانماتبويبأمعانيهاحسبمبوبةالعربيةاللغةألفاظ

التيللمعانيالمؤديةالألفاظعلىفيهيعزأنالباحثعلىيسهلوذوقه

هديةخيروطبعهإنجازهعندالمعجمهذاوسيكودط،خاطرهفيتجول

والحضارية.اللغويةالأهدافمنكئيرأيحققلأنهالعصرهذالأبناع

القديمةالعاجمأصبحتأنبعدللبلدانمعجمالىالحاجةوتزداد

الىالدارسأوالباحثيرجعأنالدقةمنليرإذالعاصرينتعينلا

فعلكماليالسبعأويومينبمسيرةأوبالفراسخالسافةلهيحددمعجم

قريةمنيخرج،الأعظمدمثقإضربردىعنفقالالوسيطالمعجم

يرجعأوأن0")3(بعلبكيليممادمشقمنفراسخخمسةعلىالزبداني

ونهايةالحمويياقوتفبين،البلدانمنالحديثيضملامعجمالى

بدولاوأقطار،مدنوقامتبلدانفيهااندثرتقرونالعشرينالقرن

اذيكونوأن،وسغانهومساحتهوحدودءبموقعهيعرفأنمنللجديد

بههذاالعربعنايةزادتوقد،معجموللأعلام.علمطالبلكلنفع

الىالمثقفيحتاجولافيضهيفإذا،واتسعتالعاجموكثرتاللون

بينحيآبذكر.يزالولاوعرفمنهااشتهرمايعنيهلهانمافيهاجاعماكل

موجزأيكونللأعلامعاممعجم.ضعالىحتاجهذا.مثل.الناس

معاجمهمفلهمالمتخصصونأما،المعرفةارادلمنمنهالاستفادةنسهل

المعرفةيريدونلالأنهميثاء.نمايفعلواأنولهموالحديثةالقديمة

اليقين.الىوالرصولىالعلمفيالتثبتالىيسعرنوإنماالعاجلة

وقدسوضعهاوليسالعصر،هذافيمهمةالأربعةالألوانهذهإن

واضحةالأهدافمحددةلأنهاالمستحيل(وبالصعب-منهاكثيروضع

بهايقومواأنعلى-ريببلا-قادرونوالمفكرونوالعلنماع،المعالم

بعدها.ومل133صالعربيةالمعجماتتنظر)1(

.2ص!االعربيةاللغةرمستقبلالتعري!ينظر)2(

.47صاجالوسيطالمعجم31(
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مصطلحاتويثرحالفاظهيحددمعجمافناوعلملكلويخرجوا

ولكن.الحضارة.ازدهارالعلمدمتةيضيفهولمايستجدلاوعاءويكون

دلالاتهاونطوراللغويةالألفاظيشمللأنهسلماأصعباللغويالمعجم

ينبغيلابلالأربعةالألوانهذهغبروهو،.نثرهشعرهالأدبفيجاءوما

اللغةأصحابيعنتعملهمألوفأشائعأأصبحماللامنهاموادهتقتربأن

المصطلحاتيضملاأنهأي،الاختصاص.تنوعالثقافةاختلفتمهما

ترتيبويختلبينهاخلطيقعلئلاوالأعلامالبلدانولاالدقيقةالعلمية

عنالناسويعجزيتسعأنلهينبغيلاحيثوش!عحجمهالمعجم

إليه.الرجوع

ف!نه)خراجهأجلمنوعملفثررسمهالذيالتاريخيالمعجمأما

علىأقامهوقدوضعهالسهلمنوليس،ارقتهذافياًهميةكبيرلي!

وبيانيةونحويةوتعبيريةوتصريفبة.اشتقاقيةتاريخيةنواحسبع

الذيالوقتفيعظيماجهدأتتطلبالسغالنواحيوهذ..)1(وأسلوبية

بالتطورلتلحقيبغيمابأسرعخدمتهاالىاللغةاًصحابفيهيسعى

.قد.الزمنيسابقالذيالجديدوالعلمالواسعةوالحضارةالعظيم

خطتهورسمالكبيرا"المعجمبوضعالقاهرةفيالعربيةاللغةمجمعبداً

مؤتمرعلىعرضتوقد،بالقريبليسإكمالهولكنمنهقسماوأصدر

وآذاششباطيخاالمنعقدةوالخمسينالحاديةدورتهفيالعربيةاللغةمجمع

الكبير،المعجممندراستهاالمجمعمجلسانهىالتيالموادام859

واستمعي(،ب)حالىالحاءحرفأولمنالمبتدئةالموادوهي

وعبدالسلامالجاسرحمدالأساتذةقدمهاالتيالملاحظاتالىالؤتمرون

فتقرر،الخطيبوعدنانسبحوحسنيالأثريبهجةوعمدهارون

تلكشملتهاالتيالموادفيالنطرلاعادةالمختصةاللجنةعلىاحالتها

المعجمهذاإكمالالىطويلالطريقأنذلكومعنىاللاحظات)2(.

العربيةالأمةأبناءالىالقرنهذاهدية-ريببلاسسيكونالذي

الأنفعولعل،صعبولكنهمهمالتاريخيالعجموضعإن.القاد.ين

حياةفيهاتعرضفنأوعلملكلتاريخيةمعاجموضعوالأيسرمنه

وتطور،الاصطلاحيمعناهاالىاللغويمعناهامنوانتقالهااللفظة

القرنفيستقرارهااحتىعصرالىعصرمنالاصطلاحيمعناها

المختصونالعلنماءوأخذتظهرالمعاجمهذعبداتوقد...العشرين

ومعجمللنحوومعجمللفقهمعجمفهنياكإخراجها،الىيسعون

الحضارةالأذرانومعجمللفلسفةومعجمللتربيةومعجمللبلاغة

وستكون،الأيامهذهفيبهالعنايةزادتمماذلكوغيرللفنونومعجم

منكثيراليهيطمحالذيالكبيرالتاريخيللمعجمنواةالمعاجمهذه

يتميزلغويمعجمالىالأيامهذفيكبيرةالحاجةولكن...المعاصرين

ولكنهكبيرأفراغا"الوسيط"المعجمسدوقدالعصر،ومواكبةبالسهولة

وحشد،الجديدةالألفاظفينقصمنفيهلماالطموحدونيزاللا

وضعولير...المحليةالعاميةللألفاظوادخال،-البلدانللأعلام

وهمةالتصورفيسعةهناكتزالولابالصعبغرارهعلىحديثمعجم

التيالعربيةللغةمثرعةأبوابهناكتزالولاوالانمجاز،العملفي

تعددتالتيالواسعةاللغةوهي،العلميوالتقدمالحضارةاستوعبت

2وتطورءجلأتهسالعربيوالمعجم137صالعريةالمعاجمينظرللتفصيل)1(

734.عى

.23اص92(س)28المزدوجالعددالأردنيالعربيةاللغةمجمعمجلةتنظر)2(
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والتوليدوالارتجالوالاشتقاقالجازفهناك...وتطورهانمرهاوسائل

العلوملاستيعابتتعوسائلوهي..النحت)1(والاقتراضوالقياس

تمدأنعلى-ريببلاسقادرةوهيوالفاظها،والحضارةومصطلحاتها

ماوتؤديالحياةلمتطلباتتستجبكبيرةلغويةبمادةالحديثالمعجم

وأفكار.معانعنالمعاصربهيعبر

فيوإنماوحدهالأدبفيلي!والابداعللتفننواسعبابفالمجاز

واكبوإنماالعربيةاللغةعهودمنعهدأيفييقفولمالألفاظوضع

منه.كثيرةألوانأالعاصرةالاتجاهاتوشهدتواللغويةالأدبيةالحياة

لاحقائقالمجازاتبعضوأصبحالقديمةالمعاجمفيالمجازدخلوقد

والأسماعالثرعيةالأسنماءمنوكثير،اللغةفيالمتعمقإلاأصلهايعرف

القرآنحددهامجازاتالعلميةوالمصطلحاتالحضارةوالفاظالدينية

الىالذهنيذهبلاحقائقفأصبحتالعلنماءوضعهاأ.الكريم

الزمخشريلجاراللهالبلاغةأساسولعلوالتنقبر.البحثبعدإلاأصلها

أفردكماالحقيفةعنوأفردهبهاهتبمفقدبالمجاز،عنايةالمعاجمأكثر

كلمجازيذكرأنوهوعليهسارمنهجااتخذوقدالتصريحعنالكناية

المجازإومنيقول"أبد"مادةففيالحقيقيةالمعانيمنالانتهاءبعدمادة

لاالتيوهيالشعروباوابدغرائبهوهيالكلامبأوابدمولعفلان

البلاغة""أساسمناًوسعسيكونالحديثوالمعجما)2(جودةتشاكل

وضعحينمامعروفةتكر،لمكثيرةمجازاتسيضملأنهالفنهذافي

فيالقدماءحصرهولطواصعبابوالاشتقاق...اساسهالزنحثري

هذهمنيأخذأنعلىقادرالحديثوالمعجميطلقوهولممعينةمسائل

نأللمعجيمأريدلذا-بدولا،اشتقاقيةلغةالعربيةلأنمادتهالوسيلة

رسمهفيماينحصرلاوانمدىابعدالىبالاشتقاقالأخذمنسينهض

نقلبمعنىالتوليدومثله،الألفاظوضعوسائلمنوالارتجال.القدما،

.السيارةوالمجلة،كجريدةالجديد،المعنىالىالقديمالمعنىمناللفظة

وإن.اسعبابوالقياس..والأداةالآلةأسنماءمنوغيرهاالطيارة0

وفد،النادرةالقليلةالأمثلةعلىالقياصيجيزوا.لمفيهالبصريرننشدد

المحدثينبعضبذلكوأخذالمسموجالمثالعلىالقياسالكوفيونأجاز

مسايرةعلىوقدرةقوةاللغةلتمنحالسموعبالواردالانتفاعالىودعا

عثماناًبو.كان.)3(والحضاريةالعلميةبمستحدثانهاالمتجددةالحياة

:يقولالمازني

")4(.العربكلاممنفهوالعربكلامعلىقيسما9

غيرالعلميةالمصطلحاتفينافعانوهماوالنحتالاقتراضويبقى

يدعوكمااليهسبيلهنماوجدامااذااللغويالمعجميفسدانقدأنهما

العالملغاتعلىالانفتاجالىالداعينبعضبهويأخذالمعاصرينبعض

الحياةوتستوعبالعربيةاللغةلتتقدموسائلمنفيهابماوالأخذ

.الجديدة

منوسيلةواتخذ.هابهاواستعانواالوسائلبهذ.القدماءاخذلقد

يعدها.وما96صالجامعلتفيالعلومتعريبالىدعوةيخ!)1(

عىاالبلاكةاطس)2(

.62،64والنصوصاللغةينظر)3(

..18صاخ!المنص!)4(1



الرواةوجمعهالعربعنسمعماجانطالىالعجمإغناءوسائل

وقد،عنهموينقلونالتقدمينمنيأخذونالمتأخرونوكان.واللغويون

السابقين،بفضلواعترفوامعاجمهممقدماتفيمعظمهمبذلكصرج

اللغةعلىطرأبماينتفعواولمتقدمهممنالىكثيرايضيفوالمولكنهم

كثيربعضهموفاتالتعبير.فيوسعةالألفاظدلالةفيتطورمنالعربية

نصفإنفيهالفيروزاباديقالالذيكالجوهريوالمعانيالألفاظمن

وكانالنادة)1(الغريبةالعانيبتركأوالمادةبإهمالإمافاتهكتزاأواللغة

وقوعهلولاوالمعانيالألفاظمنالكثيرالزبيدييضيفأنالموملمن

الهدفعنأبعدتهكثيرةبأموروانشغالهالحيطا"القاموسأسرفي

المعجم.يؤلفأجلهمنالذياللغوي

مماكثيرأاضاعاللغويالاستشهادعهدعندالقدماءوقوفإن

ازدهرتحيننماكبيرآنموأنمتقدالعربيةاللغةوكانت،استحدث

عنيتحدثونوهموالعلماءوالكتابالشعراءوظهر،العربحضارة

المعجمنموويتم.بهويحسونيثاهدونهعماويعبرونالجديدةالحياة

وتجردهالعربتركهالذيالضخمالتراثالىبالرجوعالحديث

إهماللأن،القديمةالمعاجمأصحابيدخلهالمالتيالألفاظوإدخال

نموهاويعوقمسيرتهاويوقفضيقنطاقفياللغةيحصرالكتب

أأساسفياستفادفقدتحررأالقدماعأكثرمنالزمخشريوكانوتطورها

طالعه.وماالعربعننقلمما"البلاغة

وتخير،كلموجوامعألفاظروائعمنالدفاترومتونالكتببطونفي

ماأوالمغلقيناستعمالاتتحتوانطوىالمبدعينعباراتفيوقعما

لجربهاوتحسنتملعالتيالتراكببمنتحتهاوانطواؤهفيهاوقوعهجاوز

بطونفيالمعانيعلىاباديالفيروشوغاص.والأقلإم)2(الألسنةعلى

طريقوهذا)3(.والعبابالمحكمفيماخلاصةالىوضمهاالكتب

القديمةالكتببطونفيماعلىالغوصفيالمعاصرينحريةالىيفضي

وليظلبالحياةنابضأليكونالعجمفيوإدخالهصحماوأخذ،والحديثة

والعطاء.النمومنيمنعهاقيدألاللغةمسايرأ

منجمعمابهويراد،المعجمالىسبيلهيجدأنمنللمسموعبدولا

ي!نبغيلاأنهأي.الناسعامةلاوفصاحتهمبلغتهموالمعتدالعلماء

كالحدادينالمجتمعطوائفمناليوميسم!!ماليشملالسماعتحرير

ذكركماوالصناعاتالحرفأربابمنوغيرهموالبنائينوالنجارين

العاميودخولاللغةإفسادالىيؤديذلكلأن)4(1،الوسيطالمعجم

المحدثةالألفاظالوسيطالمعجماًدخلوقد.المحرفوالأعجميالمبتذل

وقد.الحياةلغةفيوساعالحديثالعمرفيالمحدثوناستعملهماوهي

أجنببأكانإذاأماعرفوقدعربيةأصولهكانتإذامقبولاذلكيكون

فيهلأنوأهلها،اللغةيرضيلافذلكأصلهعنأبعدءتحريفأحرفأو

)الجزمجي!مثلالألفاظمنللمبتذلوإقرارأعليهاخر.جآ

.")5(و"الطربونر

.17صاجالمحيطالقاموس()1

.)د(صالبلاغةلسلسيخظر)2(

3.صجاالمحيطالقاموسيخظر)3(

.\.ص1جالوسيطالمعجميع!)4(

.955صر2ج،221صىاجالوصيطالمعحمينظر)5(

لاولكنالجديدةالألفاظيستوعبأنينبغيالحديثالمعجمإن

من.يأخذ،الطبيعيةمسيرتهاعنوتبعدهاباللغةتنحدرالتيالألفاظ

والرحلاتوالفقهوانجغرافيةالتاريخوكتبوحدبثهقديمهالأدب

المعاجممنالنقلعلىيقتصرولااللغةنموبوسائلويستعينوغيرها،

القرنومطلعالماضيالقرنأواخرفيبعضهمفعلكماالقديمة

وأيساليبالبلغاءصرينالمعلالفاظويدخليتوسعوإنما،العشرين

تونىفيصدرالذيالجديد(القاموس9أصحابخطاوقد.المبدعين

يستشهدلممنبسعرفاستسهدواالميدانهذافيخطوةام979سنة

يقفواولم.زيدونوابنفراسوأبيوالمعريكالمتنبيالقديمفيبشعرهم

ابراهيموحلفظشوتيكأحمدالمحدثينبشعراستشهدواوإنماهولاءعند

)1(.خريفومصطفىالقيروانيالفائزومحمدوالشايوالعقادوالرصافي

تأتي.قدالسليمةاللغةعلىيخرجوالملأنهمبهؤلاءالاستشهادوكان

الفاظمنالمعاصرونالأدباءيضعهبماالاستشهادوهيجديدةةخطوة

القدماء.يألفهلماستعمالمنكلامهمفييستقرماأوجديدة

فقدالعصر،هذافيالعربيةمعالمجلوضعتهمليهملأنينبغيولا

العلماءوضعهماولاوتطررها،اذعربيةاللغةإغناءفيكبيردورلهاكان

هذينلأن،والعلميةالأدبيةالحياةلغةالىسبيلهووجدوالباحثون

الوضععلىوقدرةعطاءمنفيهمالماويطورهااللغةيمدماأهمالرافدين

اًلفاظسيماولا،الرفيعوالذوقالحديثالعلمبأسبابوالأخذ

عنيعجزونوكادواجانبكلمنالمعاصريناكتنفتالقيالحضارة

.القوموفضلاءالجامعلولاالجديدةالحتةعنالتعبير

نموبوسائليأخذأنينبغيالمعاصرةبالحياةيرتبطالذيفالمعجم

ماأهمولعل.والحديثالقديمفيجهدمنبذلبما.يستعيناللغة

مادته:يوسع

وكتباللغاتوكتب،الفقه0الغربيينكتبمثلاللغويةالرسائلاس

والجمعوالتثنيةالإفرادوكتبالنوادروكتبوالنباتالحيوان

المظانفيموادهبعضوظلتفقدأ.طغمما.غيرهاالأبنيةوكتب

.الأخرى

منوكثيرأوشروحهااللغةمفرداتضمتوقدكثيرةوهيالعاجمس2

عنبعضهايتميزفيهتثتركمماالرغمعلىوهيومعانيهاالأبنية

لمعاجمهم.أساسأتكونوفيرةملدةفيهاالمعاصرونوسيجدبعض

وترتبموادء.تجردأساسأمبسوطمعجميتخذأننافعأيكرنوقد

العجم.ذلكفييردلمماوإدخالالمعادحذفبعددقيقآترتيبآ

وأالؤلفيتيقنحتىمستمرةوالمراجعةمتواصلأالعملويظل

كلضمتوانهاأجزاءهااستوفتاللغويةالمادةأنمنالمؤلفون

.الأخرىوالمواردالعاجمذكرتهاصيطعمنبهايتصلىما

وعلميةوأدببةفقهيةكتبمنالعربتركهماكلويضمالنراثس3

تذكرمالممادةفيهالأنوغيرها،وفنيةوجغرافيةوتاريخية

وحديثه.قديمه:الأدبذلكفيويدخل،المعاجم

الحدادونبهيتحدثمالاالكباروالأدباءالبلغاءمنالسماعس4

المثقفين.غيرالحرفأصحابمن.غيرهموالبناؤونوالنجارون

.228صالعريالمعجمإثراءفياتونسينإسهامندوقونائعكتابينظر)1(
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تضعأناستطاعتوقدكبير،المعجمفيوجهدها،اللغويةالمجاميعس5

معجمالىسبيلهبعضهاوجدالألفاظمنكثيرأوتصححتدققأو

الوسيط.والمعجماللغةمتن

المنزعويحملالجديدللواقعصورةالحديثالمعجميكون.أن

سماته:أهمولعل،الاصط،حياًوالعلميلااللغوي

ولماندرستأسياءعليالدالةاوالمهجورةالألفاظفيهتذكرلااز،ا-

التاريخيالمعجمموضعهالأن،واضحةمعالمالحياةفيلهاتبق

المعجمجانبالىمهمامرجعأتبقىالتيالقديمةلعاجمواالكبير

الحديث.

فيجاءأوضرورةأصبحماولاالأجنبيةالألفاظفيهتذكرلاأنس2

العصر.هذافيمائلآحضورهوظلالقديمةوالكتبالمعاجم

معاجمموضعهالأنالعلميةالمصطلحاتفيهتذكرلاانس3

الأقلاموتداولتهالاعلامأجهزةفيشاعماإلاالمصطلحات

الألسن.دهولهجت

دقيقةعلميةمصطلحاتأصبحتالتيالحضارةألفاظتذكرلاأن4-

الخاصة.المعاجمأوالمصطلحاتمعجمموضعهالأن

.الأعلاممعاجمموضعهالأنالأعلامتذكرلاان5-

دوائرأوالدنمعاجمموضعهالأنوالأماكنالمدنتذكرلاأنس6

.والموسوعاتالمعارف

فيأصللهاليسالتيالعاميةأوالمحليةالعاميةالألفاظعنتبتعداًن7-

ملامحبعضهذهكبيرأانحرافأالفصيحعنانحرفتأوالعربية

مثلالثلاذيةالمادةعلىيرتبأنفينبغيترتيبهأماالحديثالمعجم

اللغةمتنكمعجمالحديثةوالمعاجم"البلاغة))أساسترتيب

ترتيبلافاخرهافوسطهاالمادةبأولالبدعأي،الوسيطوالمعجم

مناتخذتالتيالعروسوتاجالعربولسانالمحيطالقاموس

علىترتيبهأمافصلأ.الأولالحرفومنبابأالأخيرالحرف

أالرائدافيمسعودجبرانبهأخذماوهوسكلهاالكلمةحروف

المادةكلماتبينويفرقالعربيةاللغةخصائصالمعجميفقدفإنه

لاوأندقيفأترتيبأالواحدةاللفظةموادنرتبأنوينبغيالواحدة

!المعجمطريقةوكانت،تنسيقأومنهجغيرمناعتباطأتذكر

إلبه.الرجوعيسهل،واضحةالوسيط!

قياسيأكانماإلاألفاظهاجمعلغويةمادةكلفيتوضعان.ينبغي

178

لأنهاذكرهافينبغيالسموعةوالصيغالمصادرأما،افعولواالفاعلكاسم

.كبيرةثروةالعجميفقدوإهمالهاللقياستخضعلا

المعجمبهيعنىمامقدمةفي)1(.وإيضاحهالمعنىبثرحالعنايةوتأتي

ينبغي:ولذلك،الحديث

تستعمللاوأن،.إبهاملبسفيهلب!واضحأالشرحيكونأنس1

أومضللةأومفهومةغيرتكونماكثيرألأنهاالشروجفيالأضداد

.ذهانايةعنبعيدة

أنهحيوانعناًونباتأنهنبتعنيقالفلابدقةالمعانيتحددأنس2

ويوصفيحددوإنماالقديمةالعاجمأصحابفعلكماحيوان

واضحأ.الفهمالىقريبأليكون

الحسيةالاديةالمعانيمنفيهاوينتقلالواحدةاللفظةمعانيترتبأن3-

يؤقالذيالمجازالىالحقيقةومن،المعنويةاًوالعقليةالمعانيالى

للفظة.متأخرةدلالةلأنهالمعانيآخرفيبه

إلعربيةالمجامعبهتقملممادقيقآالحديثالعربيالمعجميكونولن

أخطاءيضيفقدالفرديللجهدتركهوأن،العلميةالمؤسساتأو

ذلكوفيواخرقطربينتباينأويحدثالفوضىويشيعخللفيويوقع

اللغةسبيلفيوالعاملينالمجامعجهودتثمرلموكأنبدءعلىعود

العربية.

الجديد.ضموالمأنوسالمألوفجمعهوماالمنشوداللغويفالعجم

الوسيطوالمعجم.شرحهفيواضحأمنهجهفيدقيقأوكان،المدروس

المصطلحاتمنهوحذفت،والأعلامالعاميمنجردإذامنطلقخير

أولىالقاهرةفيدالعربيةاللغةومجمع.المختصوقبهيعنىوماالدقيقة

محظورآيكنلمو!ان،رجالهأقلامبينمنخرجلأنهوتجديدء،بتنقيحه

عليهلتبنيعلميةموسسةأيةأوالعربيةالمجامعاتحادبهينتفعأن

إلىمنطلقأويكونالقرنهذاأهلينفعسويأوتخرجهالحديثالمعجم

أسبابوتكثرالحضارةفنونوتتنوعالحياةسبلتتعقدحيثالمستقبل

امتدادأكانواوإنحاجانهموتتعدد،الناسنظرةوتتغير،العلم

للماضين.

الحديث.اللغةعلمدراصاتضوفياللغويةالمعاجمكتلبفياتفسيروسائلتنطر(1)



:درلصاا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)لم1(

)8(

)9(

01(

11(

12(

13(

.ام069القاهرةسالزمحرىجارادلهسالبلاغةأمابو

بسروت.الرتونيالخوريسعيدوالثوارد-العربيةفصحفيالمواردأقرب

.ام988

.ام039بيروتسالبتانيعبدادلهسالبستان

.ام759القاهرة.عبدادلهبنعبدالعزبزسالعربيةاللغةوستقباسالتعريب

.م6891هـسا388بيروت.العلايليعبدادلهساللغويةالمقدمةتهذبس

اهـ-593بيروت.مطلوبأحمدالدكتورسالجامعاتفيالعلومتعريبالىدعوة

.ام759

.ام649بيروت.مسعودجبرانسالرائد

.م.ـ391بيروتسالبستانيعبدادلهسالبستانفىاكهة

.القاهرةساباديالفيروزالدينمجد-المحيطالقاموبس

.م9186بيروت-التانيبطررس-المحيطقطر(

الفاهرة-الانيةالطبعة-حسنعابس-والحديثالقديمبينوالنحواللغة(

.ام719

شوال92(س)28المزدوجالعددسالتاسعةالسنة-الأردنيالعربيةاللغةمجمعمجلة(

.(م8591الأرلكانون-هـ)تموزأ4ء6الئلنيردغهـ-5541

.ام779بيروتسالبستانيرسبطرسالمحيطمحيط(

.م3691القاهرة-درولىعبدادلهالدكور-العربسةالمعاجم

أبوأحمديسمدلدكورا-الحديثاللغةعلمدراساتضوعفياللغويةالمعاجم

.م6691ديروت-الفرج

.ام549بيروت-العلايليعبدادله-المعجم

.ام719اهـ-193القاهرةسغاليرزقوجدىسالعربيةالمعحمات

-القاهرقالثانيةالطبعة.نصارحسينالدكور-وتطورهلئأتهسالعربالمعجم

.ام689

.ام679القاهرة-الخطبعدنانالدكتور-الحاضرالماضيبينالعربالمعجم

.ام589اهـس377ييروت-رضاأحمد-اللغةمتنمعجم

عبدالقلدروحامدالزياتحسنوأحمدمصطفىلبراهيمأخرجه-الوميطالمعجم

اهـ-038هرةالقل.هلرونعبدالسلامطبعهعلىوأشرفالنحارعليومحمد

م.0691

.ام969العشرونالطبعة-بيروتسمعلوفلوير-المنجد

عثملنلأبيالتصريفلكتابجنيبنعثمانالفتحأبيالامامشرجسالمنصف:

.ام459هـ-ا373القاهرة.أمينوعبدادلهمصطفىابراهيمتحقيقاللزني

.ام859بيروت.العربيالمعجمإثراءفيالتونيينماسهلندوةوقائع

لمين!الر!!ا!ابب!ىا

بخمسل

ا!ذ!ق!يئ

لصطزيىفقئد!افي

لفبرفيائنفآ!لف!نخ!!

قزلهـىالمحؤرجمورت

العربيةالفصيدةبنيةحول:ثلاثةرئيسةأسنلةالدرا!ةحي-هتطرح

وغيرضمنيبشكللكن،الحديثةالعربيةالقصيدةبنهوحول،الكلاسيكية

.يالثصىالقدوحول،باشر

النظم،،اللفظ.الأسنماههذءمعاني-بيالعرلل!نفدقراءتهافي-وتستقصي

فيالحروف)نقبالألفاظقتعلقأنساقمنعليهتنطويوما،الشعرعمود

النظم،0وبالتراكيب(الجملنسق،الجملفيالكلماتنسق،الكلمات

ب"الئ!كل"اليومنسميهماأنيرىموقفالىوتصل.والنرضوبالمعنى

والايقاعيةاللنظيةالقصيدةأبعادالفدامىالعربالنفادعنديثملكان

معأ.والمعنوية

أفقتوضحإذلذلك.حديثنلقدضاعر/بهليفوم،حديثةالفرا.ةتلك

حديدفهممن،الحالينفيبذلا:الحديثحولللشاؤلافقأتفتح،الفديم

.جديدأتأريخأالعربيوئلئ!عرالعربيةللفعيدةيؤرخ

لأبعادهاوآمل،الدراسةهذءاهيةليتبدو،نلكاللاثةالأسثلةاطارفي

التعبيربنيةفيالتحولاتترصمتطبيفيةبدراسة،اسنكمالأ،نتقرانيةالنظر

ثة.لحداااهضعرعندالخولاتهذءصملرتمهيدأوذلك،القدامىالشعراءكد

دونب!ا
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