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 مقدمة
 



 المقّدمـة
 

 

 أ

، اّلذي عّلم آدم األمساء كّلها، وأظهر بذلك ضع األلفاظ للمعاين، خالق األلسن و الّلغات، وااحلمد هلل  
 .وآلو شرف الّلغة وفضلها، و الّصالة و الّسالم على سّيدنا زلمد

فهي الوسيلة اّليت يرجع إليها عاجم وعاء الّلغة جتمعها وحتفظها؛ القدمي إىل أن ادل لقد تنبو اإلنسان منذ
بالرعاية  أحاطوىا ك لذل ،أو دراسة مراحل تطور لغة من الّلغات ،من أجل معرفة لغة قوم من األقوامالعلماء 
انطوت حتت كّل الكتب، و  اادلدارس، وأنشأوا فيه ا، فأّسسوا ذلحيبون لغتهمكغريىم من األمم   والعرب ،والعناية

 س يف حفظ، فكانت ذلا أمهية كبرية باعتبارىا ادلنبع األساحصرىااولت كّلها تدليل الّلغة و ح ،مدرسة معاجم كثرية
 .خراجهاإادلصطلحات و 

فنقلوىا، وألّفوا فيها ظر اليوم إىل العربية ليدرك أّن الباحثني فيها قد عمدوا إىل ادلصطلحات الغربية االنّ  إنّ و 
الّلفظ العريب األصيل غريبا يف بيئتو، ال  حّّت صار الّدخيل عليها،با وتركوا ادلصطلحات العربية و ىجروىا، واعتّزو 

 أجاد  فيورية كث تالّنص حبسب ادلصطلحات الغربية وعددىا، فإن كانوصارت قيمة  ،يؤّدي معناه ووظيفتو
ية  ، حّّت إّنك لتسمع الّناطق ينطق بالعربية غري العربو انتقص ّد عليو عملووإن خال منها نّصو ر   ،وأحسن صاحبو

  يف الرتاث ادلعجمي العريبلنيل شهادة ادلاسرت ختر جنا كرة فأردنا أن جنعل مذ  ،ويّتخذ يف ذلك حّجة ودليال
يف  قدديا  يف تلبية حاجة الّناس  العربذكر  جهود و  ،دى تنوّع ادلعاجم العربية وكثرهتاإثبات موكذلك  

من أجل إرسال رسالة العودة إىل كذلك و  ّطالع على مدى ادلخزون العريب القدمي،وضع ادلصطلحات، واإل
 كتب الرّتاث القددية.  

 متوهنا حفظت  الّلغة يف  كتبها القددية اليت عرض مسار تطور ادلعجمية العربية من خالل    هبذا  فحاولنا
 ىي اليوم أساس البحث الّلغوي العريب. ،احلفظ دتهيدا لنشوء وتطّور أنواع أخرى فكان ىذا

 :رلموعة من التساؤالتاإلجابة عن  حاولنا يف حبثنا ومن أجل ىذا 
 تولدألنّو بالّتدوين تكون الكتب، وبالكتب  .عرف العرب الّتدوين قبل اإلسالم؟ كان أّوذلا ىل  

 .ادلصطلحات وحتفظ
 خيّلدون هبا تارخيهم ؟.سائل كتابة يكتبون هبا أحداثهم و ىل كان للعرب و  :لنامثّ تساء 

عاجم؟ وما أو الكتب أشباه ادل ،وماىي ادلعاجم العربية القددية  ،ك حتّدثنا عن كلمة معجم وتعريفهاوكذل
 .وما مدى التنوع ادلعجمي العريب قدديا؟ىو ترتيبها الّزميّن؟

 رأيناىا األنسب دلثل ىذا ادلوضوع ورلملها اآليت: خطّة حبث لإلجابة على ىذه الّتساؤالت على ناواعتمد



 المقّدمـة
 

 

 ب

بعض  ناكر ذ و  ،اإلسالم وبعده يءرب قبل رلّية الّتدوين عند العضق نااألول من خطة حبث نايف فصل ولناتنا 
إىل مصادر مجع الّلغة   ناوتدّرج ،قددياوين ومدى شيوعها عند العرب بعدىا إىل وسائل الّتد نااآلراء يف ذلك وانتقل

الثاين  نافتح احلديث يف فصلنيف ادلعجم ونظرة عامة عن نشأتو للك  بتعر األول بعد ذ ناختم فصلنفيها ل ناففّصل
ذلما  ناب غريب احلديث وغريب القرآن ومثلكت  ناإرىاصات للمعاجم ادلكتملة، فأوردعن الكتب اليت كانت 

وكان  ،ذلا أيضا نامراحلها الثالثة ومثّل ناوذكر  ،ادلوضوعات العربية القدديةبعد ىذا إىل معاجم  نابالنماذج، وانتقل
 دراسة يف "كتاب اجليم" لصاحبو" أبو عمرو الّشيباين ". ناختام فصل

ري الزمين غ ناد معجما من ىذا النوع يندرج يف حدجنخاصا مبعاجم األلفاظ ومل  ثالثال نابعد ىذا جاء فصل
 ناوأرد ،هأثري كتابو فيما جاء بعدت ىو ومدمنهجو، وغرض ناصاحبو، وذكر ب ناف، وعرّ ةبالّدراسناه العني فتناول معجم

 ذكر يف األخري ضوابط عاّمة حول كيفية البحث يف ادلعاجم العربية عموما .نأن 
      قوم بذكر الكتب نحيث  ،وذلك لطبيعة ادلوضوع اإلحصائيادلنهج الّتارخّي على  نا إلجناز حبثناواعتمد

  صادريف ذلك على م معتمدين اكيها، كما ىو معروف على ىذا الّنوع من ادلناىجحنمثّلها و نمناذج منها لوتارخيها و 
ومقّدمة يف  كتاب مصادر الّشعر اجلاىلي لناصر الّدين األسد، وكذلك الفهرست البن الّندمي: منها مراجع كان و 

 اىيدياب العني للخليل بن أمحد الفر تاريخ الّتمّدن اإلسالمي جلرجي زيدان، وكتلمي خليل، و حل الرتاث العريب 
،وكذلك فتوح البلدان للبغدادي، واستعّنا باإلتقان يف علوم القرآن للّسيوطي، وأشركنا ياقوت احلموي مبعجم 

 األدباء.
اخلربة يف التعامل مع مثل ىذا الّنوع  نقص، قلة ادلراجعمن صعوبات فمنها  ثوال خيلو كما ىو معلوم أي حب

 نااليت ختّللت  حبث ّنقائصالر مسبقا عن بعض ذعتنن أود نوهبذا  إذ أن ىذا ىو حبثنا األول، من البحوث العلمية،
 أنّنا طالب علم ىدفنا التعلم وجل من ال خيطأ.يف ىذا وحسبنا 

ظ األوفر يف توجيو هاتو احليلتوج اّلذي كان ،عبد اهلل عيسى حليلح أستاذيو وختام قويل شكري إىل مشريف 
 .خراجا طيبارلال البحث وإخراجو إ

 
 واحلمد هلل رب العادلني                                                                                



 

 الفصل األول
 



 في الّرواية والتدوين عند العرب الفصل األول:
 واية و الّتدوينالعربية بين الرّ           وال:أ

 وسائل الّتدوين عند العرب قديما         :ثانيا
 مصادر جمع الّلغة   ثالثا:    

 نشأة المعاجم عند العرب          رابعا:
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I.  ّالّتدوينواية و العربية بين الر: 
ت ديتد إىل ما قبل اؼبكتباالعربية من تاريخ عريق للكتب و  األّمةت  بو مل ربض أمة من أمم األرض دبا حضي      

اغبضاري ؽبذه عالقة الوثيقة باؼبَتاث الثقايف بل جاء وليد ال، ومل يكن ىذا االمتداد وليد الفراغ طبسة آالؼ عاـ
 .كانت يف يـو من األياـ مكانا يضرب بو اؼبثل يف العلم والّتعلم اّليتالصحراوية العريقة،  اؼبنطقة
 "اؽبمذاين"و "اعباحظ "بقي لدينا من آثار للكتابة، من ذلك ما ذكره  يف ماجلى مالمح ىذا االشعاع تتو         

رقند، وباب الرىا  زين هبا قصر غمداف، وكعبة قبراف، وباب القَتواف، وباب ظب اّليتت بااعن النقوش الكثَتة و الكت
  1وغَتىا .وعمود مأرب 

، وما ت ومَتاث حضاري قدًنباامن كت مل تكن  لتوضع ومل تكن تًتجم ما كاف معروفاً  تباافهذه الكت
كانت   اّلذيعثر عليها إال دليل واضح على االزدىار العلمي و اغبضاري  اّليتالنقوش القددية ت  و بااىذه الكت

العرب قد عرفوا الكتابة منذ العصر  فأحيث ذبمع الدراسات اغبديثة على  ،العربية تعيش فيو آنذاؾ األّمة
لغربي وفي الّشمال  الشرقي لشبو جزيرة العرب، وفي شمالها ا»اعباىلي، خباصة يف مراكز التحضَت اؼبختلفة ،

، وىذا التنوع يف األماكن إمنا ىو دليل على 2«وفي الحجاز أيضا، وفي مكة و المدينة، وفي اليمن جنوبا
 تنشأ اّليتما اختلف الشماؿ عن اعبنوب اختلفت فيو  أنواع اؼبعرفة طبقا  للبيئة كلّ التنوع يف اؼبعرفة واختالفها ألنو  

ذلك يف و  بااانية وعشروف كتشبّ ولقد ذكرت  اؼبصادر العربية أف عدد الكتب عند ؾبيئ االسالـ كاف  ،فيها  الفكرة
 . عدد الكتب يف ىاتُت اؼبدينتُت  كاف أكرب من ذلك اؼبدينة ومكة معا، وإف كاف الراجح  أفّ 

اء الّشعر ابن الصيفي وىو من حكماء العرب يعرؼ الكتابة، ومثلو كذلك أيضا كاف بعض  ثمّ كما كاف أك       
 وف . أانوا يعرفوف كيف يكتبوف وكيف يقر وغَتىها كثَت فبّن ك ،3مثل اؼبرقش األكرب

 :يف سورة البقرة فقاؿ ،ينَّاهلل اؼبسلمُت بكتابة الد أمرحيث ، اغباؿ تتبّدل وبعد نزوؿ القرآف الكرًن        

                          

    . وىو ما يؤكد أف العرب يف تلك الفًتة  كانوا يعرفوف الكتابة حبكم أف  ،[282]البقرة

 ودبا يطيقوف . ،دبا يفهموف الّناسكر وخياطب للذّ  رالقرآف  ميسّ 
                                                           

 .2102تاريخ ، www.arabcin.netينظر فرياؿ عثّماف: اؼبريج تاريخ الوثيقة العربية  -1 
 .01النهضة العربية للطباعة و النشر، دط، بَتوت، لبناف، صعزالدين اظباعيل: اؼبصادر األدبية و اللغوية يف الًتاث العريب، دار  - 2
 .99ـ، ص 0991،  بَتوت، لبناف 0حلمي خليل:  مقدمة لدراسة الًتاث اؼبعجمي العريب ، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، ط  - 3

http://www.arabcin.net/
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   وآيات سورة العلق:                          

                  [9-0العلق] 

 اهللفال يعقل أف  يأمر  ،من جييد القراءة والكتابة أنو كاف ىناؾ يف مكة  من العرب كبَتةوحبجية   تؤّكد
 الشواىد على معرفة العرب للكتابة قبل اإلسالـ كثَتةعلمو، و وسلم بفعل شيء ال ي وآلو صلى اهلل عليو الّرسوؿ

وحجم ما دونو   غير أن الخالف بين الدارسين من العرب و المستشرقين يدور حول مدى ىذه المعرفة»
 .1«اإلسالم العرب قبل

 .عند العرب قبل  اإلسالم الّتدوينفي  رأي المستشرقين -1
ومعظمهم من  ،عند العرب الّتدوينيعود إليها  اّليت ىلو اؼبفكرين حوؿ البدايات األاختلفت آراء اؼبؤرخُت و         
وطائفة تنكر على العرب  قبل اإلسالـ، الّتدوينل من شأف طائفة تقلّ  :تشرقُت حيث انقسموا إىل طائفتُتاؼبس

 .!ـ كاّل وبُت الرّأي والرّأي   قبل ؾبيئو، الّتدوين معرفة

 :ّولالرأي األ  -أ
 حيث يقوؿ:  ̎بالشَت̎ديثلو اؼبستشرؽ الفرنسي و    

 ولكنّ  نوا كتابة بعض القصائد الهامةواة في بعض المراكز الحضرية قد دوّ ال شك في أن بعض الرّ » 
اء الّشعر ل إال جزءا من آثار لم يشمُ  الّتدوينمنا بصحة وقوع ذلك فإن ذلك يعوزه الدليل. حتى لو سلّ 

. وخالصة القول فإن الرواية الّشفويةالحضاريين، أما البقية فقد سارت في الصحراء عن طريق الرواية 
   2«راويتو الّشاعرقذف فيها  الّتية ية، منذ اللحظالّشعر وحدىا تألف الطريقة األساسية لنشر اآلثار  الّشفوية

بعض أشعارىم النادرة وخّلدوىا  او ظوحف ،متواجدين يف اؼبراكز اغبضرية اكانو   ةف الّرواأوىنا يقرُّ بالشَت 
 الّشعر  القسم الغالب من  غَت أفّ  .منطقيا ومقبوال ىنّو يبقأفًتاض يعوزه الدليل إاّل ىذا االورغم أف  ،بالكتابة

 لك آخر وذ حيـو من مكاف إىل ظلو  ،افذقل يف بطن الّصحراء مشافهة من شفاه إىل آو ـ تنكالوغَته من الأ
 حضاري آف ذاؾ. فهي موروثٌ  ،عن جدّ  أباً م كانوا ديارسوف ىذه الطّريقة يف النقل نّ أل

  

                                                           
 .25حلمي خليل: مقدمة لدراسة الًتاث اؼبعجمي العريب، ص- 1
 .021ـ، ص0911، 0عريب، ترصبة إبراىيم الكيالين، دمشق، جبالشَت: تاريخ األدب ال- 2
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 :الرأي الثاني  - ب
ويف ىذا  ،قبل اإلسالـ الّتدويننفي على العرب معرفة تكاد ت من الباحثُت اؼبستشرقُت وىناؾ طائفة أخرى

 .رهيذكؿ مل نقلنا عنو القو  اّلذيالدين إظباعيل  عزّ  ظبو ألفّ ااكرين ولسنا بذ، يقوؿ أحد الباحثُت
لة، فقد غلبت عليهم البداوة، واستغرق وعلوم مسجّ  مدّونةلم يكن للعرب في فترة ما قبل اإلسالم ثقافة » 

خالل ىذه الحقبة المديدة الغامضة من فجر حياتهم سوى ، ولم يتركوا حياتهم التنقل، ففشت فيهم األمية
افرة إال في بعض نقوش قليلة تنبئ عما كان لهم من دور حضاري، حتى إن ىذه النقوش لم تكن متو 

ن كان باطن الصخور، على حيعرب وشمالها، حيث توجد األحجار و ، كجنوبي جزيرة الالمناطق العربية
عاشوا  الّتيرض نها العرب في ترك مياسمهم على األسهوبا وصحاري لم تسعف سكا الجزيرة وأكثر ربوعها

 .1« عديدة باافيها أحق
يف قدرة العرب على الغربيُت البعيدين عن شبو اعبزيرة العربية  من اؼبعقوؿ جدا أف يشك بعض الباحثُت 
ية عاش فيها، واشتهر فيها بالروا اّليتوذلك لطبيعة الفرد العريب، وطبيعة بيئتو  ،والكتابة يف عصور اعباىلية الّتدوين
أف ال ننكرىا يعود العلم فيها هلل  اّليتؼ لألشياء انصإلاولكن من ، عنوانا الروايةحىت صارت ؽبم  ىذه  الّشفوية
 .وترجيح اآلراء فحسب فيها حيق لنا ىو الشك  اّلذيو ، جملّرد الّشك مباشرة

ية وجهد من أحداث تارخي يف نظرهتا لقضايا اإلسالـ كة االستشراؽسهاـ حر إورغم ما يؤخذ على  
حيسب ؽبم  كاف وال يزاؿ جزءا أساسيا من اؼبكتبة  اّلذيإسهاـ ىؤالء اؼبستشرقُت  حضاري للمسلمُت، إال أف

 2 األساسية العربية.
 .! ولو كان مبدأ الشك علمياً حتي  ؟"ك فيهايمكن ان ننكر األشياء لمجرد الشّ أ ،لكن 

 .والدليل العلمي اؼبقبوؿ  اغبّجةبكُت اؼبشكّ  اؼبستشرقُت  ىذا ما جعل بعض الباحثُت العرب يردوف على آراء  

 :قبل اإلسالم الّتدوينأي الباحثين العرب في ر  -2
فقد ك بُت منكر ومشكّ  عند العرب قبل اإلسالـ الّتدوينحوؿ  ستشرقُتاؼبوردهتما عن أن ذيلّ الرّأيُت بعد ال

يف كتابو  ،̎ناصر الدين األسد  ̎̎، ومن ذلك ما ذىب إليو الدكتور أراء الغربيُت عامة رد بعض اؼبفكرين العرب على
ة وإىل واقعة صبع يمن دواوين شعر جاىل "النسابة" ̎دعفل̎، حيث أشار إىل ما كاف لدى اعباىلي الّشعرمصادر 

                                                           
 .09،02عزالدين اظباعيل: اؼبصادر األدبية و اللغوية يف الًتاث العريب، ص - 1
دوين  يينظر:كزافيو دوبالنوؿ، تاريخ أرض اإلسالـ و األسس اعبغرافية لتاريخ اإلسالـ ، ترصبة معاوية سعيدوين، تقدًن ومراجعة ناصر الدين سع-  2

 .00، ص 2118،  0دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط
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يب" عما أفاده من أسفار اغبَتة كلّ إىل رواية "البن ال ثّ  ،العريب يف اعباىلية وتدوينولشعر "النعماف بن اؼبنذر" ل
 :رب اعباىلُت، وختم الدكتور  قولونقوش كنائسها وما كاف فيها من أنساب العو 
ها في كتب، وأسفار كلّ  مدّونةو الروايات شعر جاىلي، وأخبار جاىلية  الّنصوصمنا إذا في ىذه أما» 

 . 1«من الجاىلية نفسهاودواوين، 
 .اإلسالـ  يءرؼ عند العرب قبل ؾبع   الّتدوينإقرار واضح  للدكتور "ناصر الدين األسد" أف  ناوى 

الدكتور ظبيع أبو ̎قالو  ما نهامؾ آراء أخرى ابل ىنيدعم ىذا االذباه،  اّلذيوليس ىذا الرأي الرأي الوحيد 
 :̎ مفلي

 .2« من أمر فإن من عرب الجاىلية من  كان يعرف الكتابة ومهما يكن»
ر يدعم فكرة التحضّ  اّلذيموقفا نضع فيو أنفسنا مع رأي العرب  ذف نتخأا اؼبقاـ إاّل ذواليسعنا يف ى

 اوأنم كانو يعرفوف القراءة والكتابة رغم أنّنا ندري مسبقا أف األغلب فيهم مل يكونو  ،اؼبدين عند العرب قدديا
 .ئايعلموف عنها شي

 :بعد مجيئ اإلسالم الّتدوين  -3
جج وال ديكن إنكار ح   ،ربـو حوؿ معرفة العرب للتدوين قبل ؾبيئ اإلسالـ اّليتتلك كانت بعض اآلراء  

اإلسالـ أقبل اؼبسلموف على تدوين  ءأنو بعد ؾبي ىواؼبؤكد َّ يستند إليها، ولكن اّليتبراىينو  لو كلّ رأي من اآلراء ف
من حالؿ  لضمن الياقوت بل أف ىو فهو عندىم أغلظمنهم يف حف وحباً  القرآف الكرًن، ػبوفهم من ضياعو.

 .القوت

 تدوين القرآن الكريم: - أ
وسلم، ولكن  وآلو صلى اهلل عليو الّرسوؿيف اغبقيقة إف فكرة تدوين القرآف الكرًن كانت ؿبتشمة يف حياة  

اء، َّخالؽبا سبع مئة من القر قتلاؼبرتدين روب بُت اؼبسلمُت و قامت ح ،السالـالصالة و  آلو ىوعل بعد وفاتو عليو
صبع  رضي اهلل عنو "يب بكرأيطلب من " ، و" عمر بن اػبطاب" خصوصا فجعلو ىذاماما أفزع أىل اؼبدينة عمو 

 .القرآف وتدوينو خوفا من ضياعو إذا مات حاملوه
كيف وىو صاحب رسوؿ اهلل يف الغار وخياؼ أف حيدث يف  لو، بكر مل يستسغ  ىذا األمر ومل يرؽ ولكّن أبا

 :فقاؿ قولتو الشهَتة الدين ماليس لو بو علم.

                                                           
 .052، ص0988، 1ناصر الدين األسد: مصادر الّشعر اعباىلي  و قيمتها التارخيية، دار اعبيل، بَتوت، لبناف، ط - 1
 .25، ص0981، 0ظبيع أبو مفلي: يف فقو اللغة و قضايا العربية ، دار اعبدالوي للنشر و التوزيع، عماف، األردف، ط - 2
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 .1« كيف أفعل  أمرا لم يفعلو رسول اهلل ولم يعهد إلينا فيو عهدا» 
 مازاؿ بو حىت أقنعو.رضي اهلل عنو  تقوؿ الروايات أف  "عمرا "  أيضا يف ىذاو  
حابة ، فجمع ما كاف مدونا عند الصّ بن ثابت" ألنو كاف من كتاب الوحيبكر" لذلك "زيد  أبو̎وازبذ "  

، وردبا ال جيد إال نسخة كاف ذلك ىاديا لو إىل الوثوؽ هباف هم،عند اثنُت أو ثالثة من مدّونةورة وردبا وجد السّ 
̎أيب خزدية األنصاري̎مل جيد منها إال نسخة واحدة عند  اّليت، مع سورة التوبة من ذلك ما وقع لوواحدة و 

وحُت  .2
 .3ةعنده حىت وافتو اؼبنيّ  ظليب بكر"، فأالكرًن يف مصحف واحد قدمو إىل " فرغ زيد من صبع القرآف

بن عفاف"  اف ثمّ إىل أف طلبو "ع ،بنتواومن بعد عمر ورثتو حفصة  ،عده ورثو عنو "عمر بن اػبطاب"وب
    ̎سعيد بن العاص̎و  ، ̎عبد اهلل بن الزبَت  ̎و  ،̎زيد بن ثابت  ̎̎ وؼبا استقر عنده دعا لينسخو و يعيده إليها،

إف  ،ءة دبا حفظو القراء، وأشار إليهموغَتىم، وأمرىم بأف ينسخوا تلك الصحف وأف يستعينوا يف ضبط القرا
 .4اختلفتم يف شيء فردوه إىل لساف قريش فإمنا أنزؿ بلسانم 

 تدوين الحديث: - ب
    وكان بعض الصحابة :» ̎حلمي خليل ̎ما يتعلق  بتدوين اغبديث الشريف فقد قاؿ الدكتور  وأّما        
لم رخص لنفر صلى اهلل عليو وس الّرسولبل  يقال أن  ،ون بالكتابة على الحفظ و الروايةالتابعين يستعينو 

نقلو وروايتو طوال القرن  أن السماع و الرواية ظال مسيطرين علىالحديث، غير  من الصحابة في كتابة
 .5« ( فأمر بتدوينو ھ 101حتى تولى عمر بن عبد العزيز خالفة المسلمين )ت  ّولاأل

الكرًن يف بدايات صدر ف حضي هبا القرآ اّليتمل حيظ  باؼبكانة  أف تدوين اغبديث النبوي الشريف رغم
بعد أف كاف  قد ناىم  عنو يف  ،رخص لبعض الصحابة بكتابتو سلمو  آلوصلى اهلل عليو و  الّرسوؿإال أف  اإلسالـ

 بو عن القرآف الكرًن . الّناسشغل نخوفا منو اف ي    من نزوؿ الوحيّوىلالبدايات األ
يف ىذا  ̎عز الدين اظباعيل̎، ويقوؿ الدكتور ̎أبو ىريرة  ̎، و̎عبد اهلل بن عباس̎ص ؽبم  ن ر خّ اّلذيوأبرز         

 .6«  نفسو الّرسولمن  الّتدوينالرخصة في ىذا ̎ عبد اهلل بن عمرو̎̎وقد أخذ »الشأف: 

                                                           
 .59، دط ،ص1جرجي زيداف: تاريخ التمدف اإلسالمي طبعة الدكتور حسُت مؤنس ، دار اؽبالؿ ، القاىرة، ج - 1
 .59،52ينظر: اؼبرجع نفسو، ص - 2
 .11ينظر ابن الندًن : الفهرست، دار اؼبعرفة للنشر و الطباعة ، بَتوت ، لبناف ،دط، ص  - 3
 .11اؼبرجع نفسو ، ص- 4
 .98: مقدمة لدراسة الًتاث اؼبعجمي العريب، ص حلمي خليل- 5
 . 21عز الدين اظباعيل: اؼبصادر األدبية يف الًتاث العريب، ص   - 6
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شغل وذلك ـبافة  أف ي   ،أكثر من اغبديث ين القرآف وحفظولكن يبدو أف االىتماـ كاف منصبا على تدو 
 .نا قبل ىذالكما قباغبديث عن القرآف. الّناس

ب علينا أف نذكر الواج نرى أنو من  يف العصر اعباىلي وكذلك يف صدر اإلسالـ الّتدوينـ عن كاّل بعد ال
نت ، فلومل تكن وسائل الكتابة ما كاليد تارخيهم وإرثهم اغبضاريل زبمن أج استخدمها العرب قدديا اّليتالوسائل 

 ّتعليميةالو  العملية كم الوسائل اؼبادية يف ازدىار الكتابة إف مل تكن ىي األساس يف قد تتحف ،الكتابة وال القراءة
 .ضرورةالب

II.  عند العرب قديما: الّتدوينوسائل 
رغم ما يقولو بعض اؼبستشرقُت من  عاصرهتم، اّليتمن األمم   ةبدع وامل يكون فيو  أف العربالشك فبا  

 احيتج هبا  مناصرو  اّليتمتجاىلُت صبيع األدلة   اإلسالـ يءإال بعد ؾب الّتدوينف العرب قـو مل يعرفوا الكتابة و أ
اعباىلي  بعدة  الّشعريف كتابو مصادر  ̎األسد الّدين ناصر ̎، ولقد استدؿالعرب للتدوين يف عصور اعباىلية معرفة

بشر بن أيب  ̎ي للشاعر اعباىلي الّشعر اإلسالـ حيث يورد  البيت  ءأف العرب عرفوا الكتابة قبل  ؾبي تؤّكد بياتأ
 وىو شاعر مل يدرؾ اإلسالـ:̎ خاـز

 1ارُ ــــل بالركض الِمعــــق الخيــــم     أحـــي تميـــدنا في كتاب بنـــوج 
 يذكر يف وضوح أنو وجد يف كتاب بٍت سبيم :̎ فب ْشر̎

 ، وبماذا كتب؟.الكتاب؟: ما نوع ذلك اػبيل  بالركض اؼبعار، وىنا سنتساءؿ قائلُت أحقّ   أفّ 
ت عليها  ون  د   اّليتالوسائل و  ،دّوف العرب هبا أشعارىم اّليت فتح بذلك صفحة للحديث عن الوسائللن

 قيل حوؿ نشأتو ؟ أىم ماتطرؽ إىل اػبط العريب، وتطوره، و لكن وقبل اغبديث عن الوسائل علينا أف ن ،هتمبااكت

 الخط العربي: -1
ساسية حوالي نهاية القرن السابع لت مالمحو األكّ تش اّلذيو الحالي كليتكون في ش الخط العربي» 

 . 2« بعد الميالد
 أّوؿإىل  وترجع أصل اآلراء بُت آراء الىوتيةة تكمن حوؿ نشأة ىذا اػبط، حيث اختلفت كلاؼبشولكن 

 .مو آدـاهلل علّ  ، وأفّ اػبلق

                                                           
 .051ناصر الدين األسد: مصادر الّشعر اعباىلي، ص  -1
 .15، صـ 2112، 0ة، ط ڤولفديًتيش : األساس يف فقو اللغة العربية ، تر سعيد حسن البحَتي، اؼبختار للنشر و التوزيع، القاىر  -2
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يف كتابو  ̎ابن الندًن ̎ربدث ، و 1يعثر عليها من حُت إىل آخر اّليتوآراء أخرى تستقرئ النقوش  اغبجرية   
 فقاؿ : العريبالفهرست عن أصل اػبط 

من وضع  ذلك قوم من العرب  أّول ̎بيكلّ ىشام ال̎وضع الخط العربي فقال  أّولفي  الّناساختلف » 
قريسات. ىذا من خط صفص،  مون،كلّ حطى ، ،ىواز ان بن أد وأسماؤىم: أبو جاد،العاربة نزلوا في عدن

وجدوا بعد ذلك حروفا ليست من  ثمّ و األعراب وضعوا الكتاب على أسمائهم   كلابن الكوفي بهذا الش
كان الروادف قال وىؤالء ملوك مدين و  الغين  فسموىاالثاء والخاء والذال و الظاء والشين و أسمائهم وىي 

 .2«  مهلكهم يوم الظلة في زمن شعيب النبي عليو السالم
إىل  ىذا اػبرب ال ديكن االطمئناف إليو خصوصا وأنو يفتقدرأينا  ولكن يف ،ىذا ماذىب إليو بن الندًن

 .يثبت صحتو؟ اّلذيالدليل اؼبادي 
، ̎نصرا̎،و  ̎نفيسا  ̎و أف  ،عليو السالـ ̎إظباعيل̎ف أصل العربية راجع إىل النيب إوىناؾ رأي آخر يقوؿ  

̎ فرقو ثّ ها كلّ واحدا وجعلوه سطرا واحدا غَت متفرؽ موصوؿ اغبروؼ   بااوضعوا كته ؤ وىم أبنا ،̎دومة̎،  و̎تيما̎و 
 .3النظائر، وجعلوا األشباه و ̎قيذار̎، و ̎مهيسع̎، و̎نبت

ومهما يكن أصل اػبط  إىل الدليل العلمي. ّوؿوىذا الرأي يقع يف ؿبل نقد كذلك ألنو يفتقد كاػبرب األ 
 ئة منها.ش  أن اّليتكوف منشًأ من نفس اؼبشكات ف ياػبطوط العاؼبية األخري والبد أفإنو الخيتلف عن باقي العريب 

ومن ذلك النقوش  ،يعثر عليها من حُت إىل آخر اّليتأما بالنسبة للذين يعتمدوف على النقوش العربية   
غتُت كتبت باللّ   اّليت، و ـ0859ق مشاؿ غريب جبل الدروز عاـيف حوراف اللُّجا الواقعة جنوب دمش وجدت اّليت

ـ، 258يعادؿ اّلذي، و حسب تقوًن بصرى 951مل تاريخ وحيالعربية وقد وصل اعبزء العريب إلينا كامال اليونانية و 
 مات الرسم بالعربية  اؼبعاصرة ىي :كلّ و 

 أنا شرحيل  بن ظلمو)=ظالم( بنيت ذا المرطول )=الكنيسة(
 بعد مفسد 463سنت 

 4 بعم)=بعام(

                                                           
 . 10ينظر : عز الدين اظباعيل، اؼبصادر األدبية و اللغوية يف الًتاث العريب، ص  -1

 .5ابن الندًن : الفهرست، ص   - 2
 25ـ، ص0999، 8الطاىر أضبد مكي: دراسات يف مصادر األدب، دار الفكر العريب، مدينة نصر،  القاىرة، ط  - 3
 .19،12، صاؼبرجع نفسو -4
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ن بن عوؼ" ويعود تارخيها وصلتنا إىل رجل يدعى "عبد الرضب يف العصر اإلسالمي فًتجع أقدـ كتابة وأّما 
 اإلسالـ.عثر عليو يف تلك الفًتة اؼببكرة من صدر  اّلذيوىو النقش الوحيد  ،(ھ01إىل )

قمة الطرؼ عثر على نقوش أخرى على د" أف الدكتور "ؿبمد ضبيد اهلل" وأخرب الدكتور "ناصر الدين األس 
ىل غزوة اػبندؽ يف السنة إها رجعها يف تارخي، وىو ي  رة خارج صورىا الشمايلاعبنويب عببل سلع يف اؼبدينة اؼبنوّ 

 . 1اػبامسة للهجرة
سلم إىل اؼبقوقس عظيم القبط يف مصر، و  وآلو صلى اهلل عليو الّرسوؿأرسلها  اّليتكما توجد أيضا الرسائل 

 .2وإىل "النجاشي "يف اغببشةوإىل "اؼبنذر بن سعوي"، 
حيث كاف خطهم  ،اإلسالـ على األقل ءقروف قبل ؾبيف العرب قد عرفوا الكتابة ثالثة أوىذا ما يؤكد لنا  

، وىذا ما أثبتو البحث العلمي القائم على الدليل اؼبادي يب البدائي يف أوائل صدر اإلسالـيشبو اػبط العر 
 .احملسوس 
قد  يف قادـ األياـ من نقوش يف قلب جزيرة العرب سيربىن على أف العرب ك أف ما سيعثر عليوال شو 

اإلسالـ، وىذا األمر البد يدحض آراء اؼبشككُت من مستشرقُت  ءر دبجيالنو  اف يرو أعرفوا الكتابة منذ قروف قبل 
 وغَتىم.

  اّليتم عن بعض الوسائل كلّ اإلسالـ فمن الالـز الت ءا بأف اػبط العريب موجود قبل ؾبيإف كنا ربدثنا وقلن
بل حيتاج إىل ما يكتب بو   كاف العرب يكتبوف هبا ىذه الكتب، وذلك ألف الكتاب ال يكتب على سطح اؼباء،

 ما يكتب عليو كالورؽ.و  ،كالقلم

 :كان العرب يكتبون عليها  الّتيالوسائل  -2
 :الورق - أ

وكانت تنقل أوراقهم إىل بالد فارس ، من عرؼ الورؽ على وجو األرض أّوؿ ىم ينُتمن اؼبشهور أف الصّ   
ى األقل ، فمن اؼبنطقي جدا يف نظرنا علحالتُت هبذه البلداف عن طريق التجارة و الرّ و كاف العرب ؿبتكّ  ،و اؽبند

الصيٍت على و ، يقوؿ ناصر الدين  األسد: أف الرواية التارخيية عن الورؽ اػبرساين أف يعرؼ العرب ىذا الورؽ
 3وال تعٍت أف الورؽ مل يكن معروفا قبل يف بالد  العرب وإف مل يكن يصنع فيها ال تشَت فرض صحتها 

                                                           
 .19ناصر الدين األسد: مصاد الّشعر اعباىلي، ص- 1
 .11اؼبرجع نفسو: ص -2

 .89، صاؼبرجع نفسوينظر : - 3
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ة ما دينع العرب يف شبّ فإذا كانت بعض البالد اجملاورة للصُت كاؽبند وجارهتا بالد فارس قد عرفتا الورؽ الصيٍت فليس 
 جاىليتهم من أف يعرفوه وقد كانت ذبارهتم مع ىذه البلداف.

 :المهارق - ب
يستخدـ يف  ثّ يصقل  ثّ و يسقى بالصمغ أْؽ وىي قماش من اغبرير كاف يطلى ىا م ْهر  دومفر اؼبهارؽ 

قد عربت وىي يف األصل الفارسي صل و مة مهرؽ فارسية األكلّ ويعود أصلها إىل بالد فارس ف ،الكتابة عليو
 .1أي صقل بو « كرد مهر»

الوحيدة اؼبستعملة يف الكتابة، فهناؾ وسائل ؿبلية كاف ومل تكن ىذه الوسائل الغريبة عن البالد العربية ىي 
 يكتبوف عليها منها :و  يصنعونا العرب

 : الجلد -ج
 ولكن ،2نفسها والروايات الّنصوص من واضح غَت بينها والفرؽ والقضيم، واألدًن، ؽ،الرّ  يسمونو وكانوا 

 وذبعل اؼبدبوغ، أو األضبر اعبلد األدًن وذبعل عليو، ويكتب ويرّقق يسوى اّلذي الرقيق اعبلد الرؽ ذبعل اؼبعجمات
 . األبيض الذى يكتب عليو اعبلد القضيم

 : النبات - د
 وقد خوصها من يبست وشذبت إذا النخل جريدة أو السعفة، وىو وصبعو عسب العسيب، أنواعو وأشهر

  القيس: ؤاعباىلي، حيث قاؿ امر  الّشعر يف ذكرىا ورد
 3ب اليمانيـــور في العسيــــط الزبـــاني        كخــــفشجمن طلل أبصرتو ـل           

 : العظام  -ھ
ع، وكاف صحابة رسوؿ اهلل صلى ظالواأل ،واللوح ،الكتف :عليها يكتبوف كانوا اّليت العظاـ أنواع وأشهر 

 4عليو وسلم يكتبوف عليها الوحياهلل 

 :كانوا  يكتبون بها  الّتيالوسائل  -3
 :ومن ىذه الوسائل نذكر أشهرىا 

                                                           
 .90عز الدين إظباعيل: اؼبصادر األدبية و اللغوية يف الًتاث العريب، ص- 1
 .89ينظر: ناصر الدين االسد، مصادر الّشعر اعباىلي، ص - 2
 .90ينظر:اؼبرجع نفسو، ص - 3
 .82اؼبرجع نفسو، ص ينظر: - 4
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 القلم: - أ
 ملّ يق ،القصب من مصنوع أنو ذلك وخالصة والقلقشندي، الندًن، كابن وصفو يف الكثَتوف أسهب وقد 

 1 .بو ويكتب مداد الدواة، يف يغمس ثّ  يربى، أو

 الدواة: - ب
 كاغبديد، آنذاؾ اؼبعروفة اؼبعادف من بعض عادة ويصنع القلم، فيو ليغمس اغبرب؛ فيو يوضع وعاء وىو

 اعباىلي : الّشعروجاء ذكره يف  .والنحاس
 2.فلم يبق إال دمنة ومنازل        كما رد في خط الدواة مدادىا                 

  :المداد -ج
 اغبجارة من معينة أنواع أو من ،فرازات بعض األشجاروإ، احملروقة اؼبواد بعض رماد من يؤخذ سائل وىو 

 اؼبكتوب ديحوف كانوا ما وكثَتًا ،األسود أشهرىا على ألواف وىو لونو، يصبغ حىت باؼباء وزبلط وتطحن ؽتدَّ  نةاؼبلوّ 
 ىذه ويسموف شؤونم، من آخر شأف لكتابة الصحيفة يستخدموف ثّ  منو، حاجتهم تنقضي حُت باؼبداد

 .3طرًسا مرة من عليها أكثر يكتبوف اّليت الصحيفة
حياناً  وتثبتو يف أخرى أا قيل عنو من أقواؿ وآراء تنفيو فرغم م ،عند العرب يبقي ؿبل أخد ورد الّتدوينإف 

كانت   اّليتيطمئن إليو القلب ىو أنّم رغم عدـ مواكبتهم لكثَت من اغبضارات القددية  اّلذييبقي الشيء الوحيد 
 الّلغةفاؽبدؼ مّت وىو حفظ  ،اؼبشافهة طريقعن  ،إاّل أّنم إستطاعو حفظ لغتهم ،مسيطرة تتزعم العامل آنذاؾ

 ىذا ىو بيت القصد.و 
 

III.  الّلغةمصادر جمع: 
والبد اآلف أف ننتقل إىل مرحلة أحدث من  ،، وعن الكتابة عند العرب قدديا، وعن اػبطالّتدوينربدثنا عن 

  اعتمد عليها العلماء يف إقباز معاصبهم اللغوية القددية. اّليتاؼبصادر و  الّلغةم عن صبع كلّ تلك اؼبراحل البدائية لنت
 
 

                                                           
 .91ينظر: ناصر الدين االسد، مصادر الّشعر اعباىلي، ص - 1
 .99،011اؼبرجع نفسو:ص - 2
 .99،011ينظر: اؼبرجع نفسو، ص - 3
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 ومن ىنا نقوؿ:

 :؟مصادر جمع الّلغةما ىي  .  1

 مثناثرة يف كانت  الّلغةىذه  ومعلـو أف ألفاظ ،الّلغةصبعت منها  اّليتية ختلفت وتنوعت اؼبصادر العربا
يلي  يف ماو  حديث نبوي شريفو  ،قرآف كرًنو اعباىلي واغبكم واألمثاؿ  الّشعريف متمثلة  بُت القبائل الّصحراء
 :يف ذلكتفصيل 

 القرآن الكريم:  - أ
 اّلذي ّوؿ، وأكثرىا حجِّية فهو اؼبصدر األالعربية الّنصوصأوثق  الكرًن يف أف القرآف الّلغةمل خيتلف علماء 

 .النُّحات شواىدىم وقواعدىمف و و أخذ منو اللُّغوي
 قيف النط العرب قبائل وذلك الختالؼ 1، )ؽبجات( بو القرآف الكرًن أنو نزؿ بعدة أحرؼيِّز وما م   
ومن ذلك ما  القبلية وسلم أنو قرأ القرآف الكرًن جبميع اللهجات وآلو ، وثبت عن النيب صلى اهلل عليوباغبروؼ

 اهلل عنو قاؿ: يروى عن "عمر بن اػبطاب" رضي  
، وكان رسول اهلل صلى اهلل عليو رة الفرقان على غير ما أقرأيناىاسمعت "ىشام ابن خزام" قرأ سو »  

 .أقرأيناىا  -وسلم
و فجئت رسول اهلل صلى اهلل عليو ئلببتو بردا ثمّ ، مهلتو حتى انصرفأ ثمّ فكدت أن أعجل عليو  

 :وسلم فقلت
يا رسول اهلل  إنِّي سمعت ىذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأيتناىا، فقال رسول اهلل صلى اهلل  

  أنزلت فقال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ىكذا، أسمعتو يقر  الّتي. فقرأ القراءة  وسلم أرسلو اقرأ عليو
 قال لي: إقرأ، فقرأت ، فقال: ثمّ 

عليو اغبديث  اّلذي، و  2 « .ما تيسر منو او أنزل على سبعة أحرف فاقرؤ لقرآن ن ىذا اإأنزلت ىكذا  
، حىت تتمكن صبيع القبائل العربية من قراءتو  " ومل خيتلف الشراح يف ىذا األمرالقرآف نزؿ بعدة لغات "ؽبجات أفّ 

 .،  ىو للتأكيد على القراءات اؼبختلفة ودور اللهجات يف ذلك نا حبديث األحرؼ السبعةكما أنزؿ، واستشهاد  

                                                           
 .18ـ، ص 211،2112ينظر: نادية رمضاف، قضايا يف الدرس اللغوي، مؤسسة شباب اعبامعة، جامعة اإلسكندرية ، مصر، دط، - 1
 .001، ص0998، 0حنبل :اؼبسند، دار اؼبعارؼ، طأضبد بن  - 2
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 ّوؿحاجزا أماـ إصباع العلماء قدديا وحديثا على أنو اؼبصدر األ كلّ ما ذكر حوؿ ىذا اغبديث ال يش كلّ و 
 .1العربية الّلغةعبمع 

اؼبصادر ىو اغبديث فإف ثاين ىذه   ،العربية الّلغةو األوثق عبمع  ّوؿإف كاف القرآف الكرًن ىو اؼبصدر األ 
نو أ وىذا ال ينفي طبعاً ، تا متأخرا صبعو نوعا ماأألنّو  .ما يقاؿ حولو من آراء وانتقادات ، رغمالنبوي الشريف

 م بلغة الضاد.كلّ قائلو أفصح من تألّف مصدر يعتمد عليو 

 الحديث النبوي الشريف:  - ب
، رغم ما قيل حولو وقد ناقش الّلغةاعتمد عليها علماء  اّليتاغبديث الشريف ىو ثاين اؼبصادر اللغوية    

  2.دبا مل يًتؾ  للمحدثُت فيو فضالة قوؿ ، ومؤيد ضلة فكانوا بُت رافأىذه اؼبس الّلغةعلماء 
من خالؿ تتبعنا ؽبذه ف ،هبذا اؼبصدر دار حوؿ االستشهاد اّلذينعرض ذلك اػبالؼ  ومن ىنا سوؼ 

 فيها إىل ثالثة وجهات نظر وىي: آراء العلماءاؼبسألة نستطيع أف نقسم 

 :وجهة نظر المانعين 
صلى  الّرسوؿإىل  يعودوحججهم يف ذلك عدـ وثوقهم بأف القوؿ ستشهاد باغبديث وىم قـو دينعوف اال

 وذلك لسببُت مها: و آلو وسلم اهلل عليو

 الواقعة يف عهد  اغباملة للقصة الواحدةؼ األلفاظ الرُّواة أجازوا النقل باؼبعٌت ومن ذلك اختالَّ أف :ّولاأل
 صلى اهلل عليو وسلم. الّرسوؿ

   :يف بيئة عربية   اؤو ث، ألف كثَتا من الرُّواة مل ينشأنو وقع التغيَت يف كثَت فبا روي من األحاديالثاني
 . 3النحوو  ناعةصّ العربا بالفطرة بل تعلموا العربية الفصحى عن طريق  وافصيحة حىت يكون

  وجهة نظر المجّوزين : 
إذ ىو عندىم  ،وي الشريفّنبمن اغبديث ال الّلغةمفردات  اف جيمعو أ جاوىم قـو الجيدوف يف أنفسهم حر 

 ف يف مصداقيتو عن القرآف الكرًن .الخيتل
 :تهم يف ذلكوحجّ  ،وتببسالأنصار ىذا الرأي إىل الدفاع عن اغبديث الشريف و االستشهاد  وىمّ   
 

                                                           
 .091، ص0ينظر : أضبد بن عبد الرضباف بلخَت، اؼبعجم الوسيط و اؼبعايَت اؼبعجمية اغبديثة، دراسة وصفية، دار الفرقد، دمشق، سوريا، ط - 1
 .98ص ،0988، 5ينظر:أضبد ـبتار عمر، البحث اللغوي عند العرب، عامل الكتب، القاىرة، مصر، ط - 2
 . 211، دط، ص1الشيخ ؿبمد اػبضر اغبسُت: االستشهاد باغبديث يف اللغة، ؾبلة اجملتمع القاىري،ج- 3
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 .1«الراوي على علم  بما يغير المعنى أو ينقصو، وأن يكون محيطا بمواقع األلفاظيكون  أن» 
جد و حىت  ،وصل وال يقطعلسابقُت فال جييز وال دينع وال ييُت اأالثالث فكاف رأيا وسطًا بُت الرّ ي أمّا الرّ أ

 بُت ذالك . مكانا لنفسو

 :وجهة نظر المتوسطين 
نع سبيز االستشهاد بو مطلقا وال ذب فال ،بُت الفريقُت السابقُت اً وسط اً موقف ذتئفة ازبّ اقلنا أف ىذه الطّ  

ر استعماؿ اغبديث من عدمو، ويف ىذا   من خالؽبا يقرّ  الذلك ضوابط وشروط وااالستشهاد بو مطلقا، وجعل
 قوؿ اإلماـ "الشاطيب":ي

يقع بو استشهاد أىل  قسم يعتني ناقلو بمعناه دون لفظو، فهذا لم :الحديث فعلى قسمين وأّما» 
 .2« بلفظو المقصود خاص اللِّسان، وقسم عرف اعتناء ناقلو

صاحبو  جيوز اإلستدالؿ بو وما اعتٌت  فالفما كاف من اغبديث منقوال باؼبعٍت يقوؿاطيب الشّ وىنا قبد 
 ستشهاد بو. بلفظو ومعناه جاز اال

 م العرب:كاّل  -ج 
والنثر رغم كثرة  ،ؽبم عنواف وديواف وحّجة وبرىاف الّشعرف ،ن شعر ونثرم بو العرب ظما تتلفّ  كلّ ىو   

ومل خيتلف حوؿ  .ـكالخاصًا يف ال الّشعريت النثر عاما و أوي ،الّشعرمن  نو يأيت يف مرتبة أدىنأاستعمالو إاّل 
والنثر  الّشعربُت  اـ العرب ففرقو كاّل ستشهاد بد العلماء االار أو  ،ـ العرب كما اختلف يف اغبديثكالستشهاد باال

 فكاف األمر:
 الّشعر: 
فاالشعر عند العرب شيء مقدس لو  ،األمة العربية بالّشعر فخرتا مل تفخر أمة من أمم األرض كم            

 : ويف ىذا يقوؿ القشلقاينفيعة، ، ولصاحبو اؼبكانة الرّ حرمتو اػباصة
على  الّشاعرالمستنيرة في القبيلة، و  الطّبقةلون ، ومتذوقيو يمثّ رّواتومن منشئيو، و  الّشعروكان أصحاب » 

 .3«رأس ىؤالء جميعا يتبوأ من القبيلة مكانا رفيعا

                                                           
 .211أضبد بن عبد الرضباف بلخَت: اؼبعجم الوسيط و اؼبعايَت اؼبعجمية اغبديثة، ص - 1
 .211اؼبرجع نفسو، ص  - 2
 .088، ص0911، 0للنشر و التوزيع و اإلعالف، طرابلس، ليبيا، طعبد اغبميد القشلقاين: مصادر اللغة، اؼبنشأة العامة - 3
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   ي من أشعار أو مل حيفظ منها كاف سيد قبيلتو يتمتع فيها باعبالؿ و اؽبيبة، ؼبا يرو   الّشاعروذلك  ألف  
دبا ديكن ألحدىم  وتدوينها، وعرضها يف اؼبنتديات األدبية الّلغةيف صبع  لضىم أصحاب الف الّلغةاة َّروَّ علـو أفمو 

 .صحة قراءة قرآنية أو غَت ذلك ثباتإيف تأكيد قاعدة كبوية أو  الّشعراالستعانة ب
أف  احىت ديكن االستعانة بو يف االحتجاج  اللغوي، فرأو  بقيود البد من توافرىا الّشعرلذلك قيدوا رواية   

 الّشعر، فأعاله منزلة ا نسب إىل القدًن اشتدت الثقة بومكلّ ، و وتراكيبها األلفاظ العربيةحيمل  الوايف الّشعر
من  ة بسياجها، إىل غَت ذلكما أحاطتو البادي ثّ من العهد اإلسالمي،  ّوؿما جاء يف الصدر األ ثّ اعباىلي، 

 .1الّشعرتستهدؼ صحيح  شروط
 شرطاف:  الّشعرستشهاد بما اشًتطو الرُّواة لال أّوؿوكاف 
 :يتو  جاىليا كانت ح   الّشعرما كاف كلّ حيث    شرط زماني أصابت لساف  اّليتأكرب وذلك لتفادي العجمية  جٍّ

 ، ودخوؿ األعاجم إىل البالد العربية.الفتوحات اإلسالمية لضالعرب بعد التمازج اغبضاري، بف
 :الحجاز -نجد»مثل:  ،قبائل الوسطقصدوا لذلك و ، ط لو شرط البداوةقد اشًت  ف التحديد المكاني- 

 .غَت عربية اً ،واجتنبوا قبائل األطراؼ الحتوائها أجناس 2«ىديل
 3."عمارة بن عقيل" "، والحسين بن مطير"، و" أبي حميةن استشهدوا هبم "اّلذياء  الّشعر ومثاؿ  

 إىل طبقات وىي: الّشعروىذا ما جعل الرُّواة يقسموف 
     اإلسالـ كبو "األعشى" ءقبل ؾبين عاشوا اّلذياء اعباىليوف وىم الّشعر ويندرج ربتها ى:  ّولاأل الطّبقة (1

 .4يستشهد بشعرىا إصباعا  الطّبقةمرئ القيس"، وىذه او "
بيد" و"حساف" وغَتمها  وىذه كلّ ن أدركوا اعباىلية واإلسالـ ،"اّلذيوىم اؼبخضرموف  الثانية: الطّبقة (2

 .5أيضا حيتج بشعرىا باإلصباع الطّبقة
  ن كانوا يف صدر اإلسالـ "كجرير"اّلذي، وىم ويطلق عليهم أيضا اإلسالميوف  الثالثة: الطّبقة (3
 
 

                                                           
 .52ينظر: نادية رمضاف، قضايا يف الدرس اللغوي، ص - 1
 .59اؼبرجع نفسو، ص- 2
 .0919ؿبمد خَت اغبلواين: أصوؿ النحو العريب، طبعة الشرؽ، حلب، - 3
 .200ؼبعجمية اغبديثة، صينظر: أضبد بن عبد الرضباف بلخَت، اؼبعجم احمليط و اؼبعايَت ا- 4
 .200ينظر: اؼبرجع نفسو، ص- 5
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 . 1اإلنكارلماء منهم يف شك بُت اإلستشهاد و الفرزدؽ"، والع"و         
نواس"، وديتازوف  "كبشار ابن برد"، و"أيب العباسي ويقاؿ ؽبم احملدثوف اؼبعاصروف  للعصر ابعة:المرحلة الرّ    (4

 :ؿ و قيلك فغَت ذ"الزـبشري"  ىر يو بعدـ اإلستشهاد بشعرىم مطلقا ، 
أفواىهم بالّسليقة  ىي العربية علتسر بالعرب األقحاح  اأغلبهم ليسو  وذالك ألف .يستشهد دبن يوثق بو منهم

 العريب اؼبشهور:البيت الشعري  كما يقوؿ.2
  سليقي أقوؿ فأعرب. والكنّ         ولست بنحوي يلوؾ لسانو  

 :الّنثـــــــر 
اؼبراحل الزمنية، نأيت اآلف للحديث  ذكريف بعض اغباالت و وبطالنا  الّشعرية االستشهاد بثبات حجِّ إبعد 

 .النثر، ـ العربكاّل عن القسم الثاين من  
 : مهاُتلو شرط الّلغةو، حيث جعل علماء قبولوضعت ل اّليت يف الشروط  الّشعرمل خيتلف بدوره عن  اّلذي
 .واغبدود اؼبكانية  ،اغبدود الزمنية

طر، و جعلوا ناية بو يكوف من خالؿ تلك اغبدود  واأل   ستشهادوىذاف الشرطاف ال ديكن زبطيهما، فاال
 .العرب الساكنُت  يف اغبواضر  ـ كال منبالنثر ستشهاد لنهاية اال  زمنياً  للهجرة حداً  القرف الثاين

اؽبجري ، وذلك بالنسبة  لساكٍت البوادي  كما جعلوا قبائل   يف حُت امتدت تلك الفًتة  إىل القرف الرابع
 . 3ستشهاد، وذلك لصفاء لغتهابعينها ؿبال لألخذ و اال

من جميع  كانت لغة قريش أفصح اللغات، لبعدىم عن بالد العجم»يقوؿ "ابن خلدوف": ويف ىذا  
 وأّما، أسد ،وبني تميم ينوخزاعة، وبني كنانة، وغطفان، وبيل، ذكتنفهم من ثقيف وىا ن ممّ  ثمّ جهاتهم ، 

       ، و الرومالمجاورين ألمم الفرسوجذام وغسان، وقداعة، وعرب اليمن،  ،من بعد عنهم من ربيعة
االحتجاج  نسبة  بعدىم من قريش، كان، وعلى تامة الَمَلكة بمخالطة األعاجم الحبشة فلم تكن لغتهم

 4 .«بلغاتهم في الصحة و الفساد  عند أىل الصناعة العربية

                                                           
ينظر: عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانتو األدب ول ب لباب لساف العرب، تح عبد الّسالـ ؿبمد ىاروف، مكتبة النحاقبي، القاىرة -1

 . 2ـ، ص9،0991،ط0ج
 .5،2العرب، ص ينظر: عبد القادر بن عمر البغدادي، خزانتو األدب ول ب لباب لساف - 2
 .202ينظر: أضبد بن عبد الرضباف بلخَت، اؼبعجم احمليط و اؼبعايَت اؼبعجمية اغبديثة، ص - 3
 .599ـ، ص 0991، 0عبد الرضباف بن خلدوف: اؼبقدمة،دار الفكر العريب، لبناف، ط - 4
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        قد قيدىا العلماء القدامى، بتلك اغبدود الزمنية  الّلغةوعليو فإف عملية االعتماد على النثر يف صبع 
 القرآن»اللغوية من   قدديا قد صبعوا اؼبادةُتغوياللُّ  العلماء فّ إديكننا القوؿ وهبذا اؼبكانية اؼبشار إليو سابقا ، و 

 1«األدبية الّنصوصومن  الّشعرالكريم  ومن 

IV. :نشأة المعاجم عند العرب 

رب   ليدرؾ أّف الع ،اإلسالـ  وبعده بقليل ء، واؼبتتبع غبياة العرب قبل ؾبيالّدارس للًتاث العريب القدًن 
، غَت أّف لغتهم  الّلغةرغم أّنم  أعلم  ب ،يغلب عليهم اعبهل اً كانوا قوم جارية على  كانت  اّليتمن علمائها اليـو

وإنّو ؼبن اؼبنطقي  .وال يهتدوف إىل ذلك سبيال ،اليعرفوف  الّنحو، وال الصرؼ ،ألسنتهم  كانت سليمة  بالفطرة
وما  ردّبا عرؼ عرب اعباىليةو عربية"، مة "كلّ جّدا أّنم مل يكونوا يعرفوف اؼبعاجم، وال التػأليف  اؼبعجمي وال حىت  

ضاقت بو  اّلذي الّشاعرليست قصة ذلك  وأ .وغابت عنهم معاين ىذه  اؼبفردات ـ دبفرداتو،كالىا بقليل الدبع
 فيها لًتضى:حيث قاؿ  دليال ال يتغّزؿ  هبا وال يطري صباؽبا، وال يبدي إعجابو دبحاسنها امرأتو ألنّو

 رـقمَ ـــمن محاسنها        فالحسن منها بحيث الّشمس  و ال دة إاّل بيتمت ع          

    2جرـــــــــــت و الحــــــبــقد ع اّلذيرأس ـقل لّلذي عابها من عائٍب حنٍق      أقصر، ف         

 3.ـ على أنّو مدح وإطراءٌ كالفهمت ىذا ال الغريب يف األمر أّف ىذه اؼبرأة و 

 اه ال يقتصر على ىذه اؼبرأة فحسب، وإمّنا يتعّداىا إىل العامة ويتعّدى العاّمة إىل اػباصة ذكرن اّلذيوىذا  
 ، ودانت سبل الّصراحة ؽبم.ياف، وانقادت ؽبم أساليب البالغةفبّن ملكوا  أزمة الب

»عن قولو تعاىل  ، فًتاه يسأؿوخيفي عليو اؼبعٌت يْعلم الّلفظ ي اهلل عنوهذا " أبو بكر "رضف     »

 [.10سورة عبس]

 4«أيُّ  سماٍء تظلُّني، وأيُّ أرٍض تقلُّني إن أنا قلت في كتاب اهلل ماال أعلم»فيقوؿ 

                                                           
 .99، ص2109، اعبزائر 09اللغة العربية، العددعبد الرضباف اغباج صاحل: ؾبلة اللسانيات ،مركز البحث العلمي  و التقٍت لتطوير  - 1
 . 2، ص 0919، 0، ط0إظباعيل بن ضبّاد اعبوىري :تاج  الّلغة وصحاح العربية، تح أضبد عبد الغفور عطّار، دار العلم للماليُت، بَتوت، ج -2

. 2ينظر: اؼبرجع نفسو ،ص- 3  
 .001، دط، ص0الّدراسلت القرآنية، ؾبمع اؼبكك فهد لطباعة اؼبصحف الشريف، ج جالؿ الّدين الّسيوطي: اإلتقاف يف علـو  القرآف، تح مركز- 4
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، يقرأ يوما ىذه اآلية  وىو على منربه  عن صاحبو رضي اهلل عنو " عمر بن اػبطاب" "الفاروؽ"اختلف وما 
 يقوؿ : ثّ 

، ىذه الفاكهة قد عرفناىا»   يعود كعادتو رضي اهلل عنو إلى نفسو يخاطبها: ىذا ىو ثمّ ، فما األبُّ

 .1«القلف يا "عمر" 

"ابن عّباس" رضي  األّمةاأللفاظ وغابت عنهم اؼبعاين فهذا حرب  ن  عرفواوليس أبو بكر  وعمر وحدمها فب
 :اهلل عنو  يقوؿ

ي بئر فقال أحدىما : أنا يختصمان ف، حّتى أتاني أعرابيان فاطر الّسماواتكنت ال أدري ما » 
 .بتدأهتاايقوؿ أنا   2«فطرتها 

 نفسو:عن  ع آخرضكما قاؿ ايضا يف مو 

ح  لنا اّف العرب يف اعباىلية  ، وىذ يوض«الّرقيمانا، وأوَّاه، و رآن أعلمو إالّ أربعا: غسلين، وحنالق كلّ »  
فالعربية  ،بل كانوا ال يعرفوف بعض األلفاظ بعينها كانوا اليعرفوف  معاين بعض األلفاظ   ّوؿيف صدر اإلسالـ  األو 

 خرىآختلفت ألفاظها من قبيلة إيل ام هبا قبل قريش عدد ال حيصى من البشر و كلّ ت ،لغة واسعة طبيعية سامية
   وىو عريب فصيح . اً إنك لتسمع اللفظ زبالو أعجم حىت

 لماذاولكن  ،بعد يف ماوكاف ىذا الغموض يف األلفاظ سببا  لظهور  معاجم تبُّت  للّناس ما خفي عنهم  
 ؟ .لم توجد معاجم عربية قبل مجيئ اإلسالم، وبعده بقليل

 ع مُّ عليهم اؼبشافهة.أّف العرب كاف يغلب إف مل نقل ت عند العرب، وأشرنا إىل الّتدوينعن منا  قبل ىذا كلّ ت

صّلى  الّرسوؿ، حىّت  أنّو مل يكن  يف اؼبدينة حُت دخلها  ن كانوا يعرفوف  الكتابةاّلذيئك ولأوقالئل ىم  
 . 3«إالّ أحد عشر رجال يكتبون ويقرأون»اهلل عليو وسّلم 

                                                           
 .001، صجالؿ الّدين ا الّسيوطي: اإلتقاف يف علـو  القرآف - 1
 .001 اؼبرجع نفسو، ص - 2
 . 910،911ص ،0،0910، فتوح البداف، مطبعة اؼبوسوعات، شارع باب اػبلق، مصر، طاضبد بن حيي بن جابر البغدادي ينظر :  - 3
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العرب  رغم أنّنا نرى أّف الّسبب اغبقيقي  يف تأّخر الّتأليف اؼبعجمي عند  العرب يكمن يف عدـ حاجة
ا كما تورث أراضيهم، وأمواؽبم، بل  نعن جد، ويرث و  أباً وا يتلقوف لغتهم حيث أّنم  كان ،قدديا إىل مثل ىذه الكتب

 روف فيو التمّيز، وحيسبونو زعيما.كانوا يتفاخروف بأفصحهم، وي

 لكبذ فدعتهم  بعض معانيوعليهم فهم  كلّ القرآف الكرًن. فأشىذه العادة حىّت نزوؿ  مرت فيهوس 
تشفي حاجتهم وتشبع  -فصيل يف فصلنا الثاينبعضها  بتّ  ؿاو سنتن- يف ىذا اجملاؿ اغباجة إىل تأليف كتب  بدائية
  الّلغةمعاجم لغوية ربفظ  كلّ وجعلوىا علي ش ،هم من كتاب اهلل وحديث رسوؿ اهللرغبتهم يف معرفة  ما خفي عن

 فما ىي المعاجم ؟. وماىي أىم انواعها ؟.وتصونا 

 مة معجمكلّ المعنى الّلغوي ل .10

 :جٍّت يقوؿ ابن 
جمة  فالعُ  إلبهام، واإلخفاء، وضّد البيان واإلفصاحم العرب لكاّل عجم  وقعت في  أأعلم أّن »

ىما  كاّل وال يبينان   انحعجم و مرأة عجماء، إذا كانا ال يفصي الّلسان، ومن ذلك  رجل أَ الحبسة ف
در عليها لغلبة نتهم أصال، واستعجم القراءة  لم يقباإجمي غير العرب لعدم العُ جم و واألعجم األخرس، والعَ 

 ، واستعجم الّرجل ، سكت واستعجمتِ جماء : البهيمة  ألنّها ال توّضح ما  في نفسها العَ الّنعاس عليو ، و 
 1«سكتت:الّدار  عن  جواب سائلها 

فكيف يكون مة عجم، أّنا ال تفيد الوضوح، وإمّنا تدّؿ على الغموض كلّ ويّتضح من استعماؿ مشتّقات  
 المعجم  من مشتّقاتها؟.

 ":جٍّت ، ويف ىذا يقوؿ  "ابن وشرحها  الّلغةلتسهيل  عأيضاً أنّو وضِّ اؼبعروؼ عنو من و 

ي غالب أمرىا ، تأتي لإلثبات وزنو أفعلت ، وأفعلت ىذه وإن كانت ف:علم أّن أعجمت أو » 
الّنفي، وذلك تي أفعلت أيضا يراد بها الّسلب و نحو، أكرمت زيًدا، أي:أوجبت لو الكرامة، فقد تأ جابواإل

 : أعجمت الكتاب أي أزلت عنو ي أزلت لو ما يشكوه، وكذلك قولناشكيت زيدا، أأنحو 

                                                           
 11، ص0929، دط، 0: سر صناعة األعراب، تح مصطفي الساقا وغَته، مطبعة مصطفي البأبو، القاىرة، جأبو الفتح عثماف بن جٍت - 1
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 .1«استعجامو

 المعجم بالمعنى العلمي .12

رتّبة  معلى أف تكوف اؼبواد  ،معانيها تفسَتمقرونة بشرحها و  الّلغة ىو كتاب يضّم أكرب عدد من مفردات
 2ترتيبا خاصا. إّما على حروؼ اؽبجاء أو الوضع.

ا معناىا، واشتقاقها وطريقة نطقه حشر مصحوبة ب الّلغةمة يف كلّ  كلّ ضّم  ي اّلذيالكامل ىو  واؼبعجم
 وغَت ىذا . ،رصُتشعر عريب الو  ،ديث نبوي شريفاغبو  ،قرآف كرًنالمن ،وشواىٌد تبُّت مواضع استعماؽبا

 إىل أنّو مل يطلق على اؼبعجم اسم اؼبعجم إاّل يف أواخر القرف الرّابع "ئيد ذىب الدكتور "إبراىيم الّسمراوق
"البن  الّلغةمعجم هبذا اإلسم ىو مقاييس  أّوؿأّما قبل ذلك فكاف يطلق عليو اسم الكتاب، و  3للهجرة، 

 .فارس"
مة قاموس كانت كلّ و ، مة معجمكلّ مة قاموس بدال من  كلّ  الّلغةوا صبع لو ان  حاّلذياستعمل بعض الّلغويُت و 

 .تعٍت البحر، وقد حرص  بعض الّلغويُت  على إطالؽ اسم البحر أو صفة من صفاتو على مؤلّفاهتم
    دة" على معجمو اسم احملكم بن سيّ على معجمو "اسم احمليط"، وأطلق "أطلق الّصاحب "بن عّباد" ف  

على معجمو "اسم  دي"أباظّبى "الصغاين" معجمو"الباب"أو "ؾبمع البحرين"، وأطلق "الفَتوز و عظم ،أو احمليط األ
  القاموس احمليط".
ا  ممة معجم عندكلّ أي دبعٌت   ؛س، دبعناىا اؼبوّلدمة قامو كلّ أضبد فارس الّشدياؽ" يف شيوع  " وقد أسهم

 .4وضع كتابو "اعباموس على القاموس"
ة  يمن ىذا حفظتها، فإنا حبق حبار علم ظلوفسرهتا وأف الّلغة تتكن تسمية تلك الكتب الّليت صبع مهما

فهل تنوعت ىذه المعاجم كما تنوع  ،كبَت واسع ومتنوعالعربية   علىها ظلّف فأ تما غصت فيها وجدكلّ 
 ؟.هاظلف

 
 

                                                           
 .91: سر صناعة األعراب ، صأبو الفتح عثماف بن جٍت - 1
 .18، ص0تاج الّلغة وصحاح العربية، جإظباعيل بن ضبّاد اعبوىري،  ينظر:- 2

                 222ـ، ص0،0981ينظر:ؿبمد حسُت آؿ يايسُت ،الدراسات اّلغوية عند العرب حيت ناية القرف الثالث، منشورات دار مكتبة اغبياة، بَتوت، ط -3  
 .01، ص0982إميل يعقوب، اؼبعاجم الّلغوية، دار العلم للماليُت، بَتوت، دط، ينظر:  -4
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 أنواع المعاجم الّلغوية: .11
 ع ما يّتصل هبا  ويّتخذ ؽبا جيميعاجل الّلفظة فيشرح مدلوؽبا، و ّول: الّنوع األ أّما اؼبعاجم الّلغوية فنوعاف

ومنها معجم  1، يسّمى معاجم األلفاظالكتب، وىذا الّنوع من اؼبواد اللغويةمنهجا خاصا يف ترتيب 
ي"، و"لساف العرب" "البن اؼبنظور"، و"أساس ر و"الّصحاح""للجوى " "للخليل" وىو أّوؽباالعُت"ا

 البالغة""للّزـبشري".
 من ، أو موضوع واحد  ويطلق على ىذا الّنوع تدور حوؿ معٌت واحد اّليتجيمع األلفاظ  : الّنوع الثّاني

بن "ـبّصص" "" "للثعاليب" والّلغة، ومنها كتاب "فقو 2، وكذلك معاجم اؼبوضوعاتمعاجم اؼبعاينالكتب 
 :منها غَت ىذه كثَت سّيدة"، وتوجد معاجم أخرى 

 الّلغةوتسمي كذالك اؼبعاجم اؼبزدوجة أوثنائية  :معاجم الًتصبة . 
 وىي ذبمع ألفاظ علم أو فن وعُت ومصطلحاتو.  :معاجم اؼبتخّصصة 
 وىي تضم مفردات ؽبجة معينة ضمن لغة معينة. :معاجم الّلهجات 
 تتضّمنها. اّليتوىي تثبت صور اغبسيات  :اؼبعاجم اؼبّصورة 
 وىي معاجم تعتمد علي اغباسوب يف عملها.  :اؼبعاجم اإلليكًتونية  

 ة المعجم العربي أنش .19

 لقد جرى صبع  ألفاظ العربية على مراحل ثالثة :
نشاط  لض، وقد جرى ىذا اعبمع بفوتفسَتىا دوف ترتيب الّلغةىي مرحلة تدوين ألفاظ ى: ّولالمرحلة األ

 3.القرف الثّاين ، وخالؿّوؿالّرواة و العلماء، منذ أواخر القرف اؽبجرّي األ
إىل األمصار من اؼبصادر  أو حُت قدومهم ّتصاؿ اؼبباشر هبم يف صحرائهموكاف الّسماع من األعراب واال 

، فهي الّلغةاستنبط منها مفردات  اّليت، أّما مصادرىم األساسية األخرى الّلغةاعتمدىا الّرواة يف صبع  اّليتاألساسية 
 اّلذي، "أليب زيد األنصاري" و الّلغةولعّل  كتاب الّنوادر  يف  ،القدًن الّشعرو القرآف الكرًن، واغبديث الّشريف، 

ّثل ىذه اؼبرحلة م، ا بُت  أيدينا  من كتب لغويةم لضيف فصلنا الثاين، مع إعطاء منادج منو، أفو بالّدراسة أّولسنتن
 الغريبة الّنادرة مع شرح ؽبا.العربية أخرى نثرية، فبلوءة باؼبفردات حيث أورد"أبو زيد" نصوصاً شعريًة و 

                                                           

005ـ، ص0989، 0علم الّداللة واؼبعجم العريب، دار الفكر لّنشر والتوزيع، طينظر:عبد القادر أبو شريفة، -    1  
.005، صاؼبرجع نفسوينظر:  - 2 

252،251، ص  5، ط2ينظر: أضبد أمُت، ضحي اإلسالـ، مكتبة النهضة اؼبصرية، القاىرة، ج- .  3 



العرب عند التّدوين و الرواية في                                               ّولاأل الفصل  

 

 

25 

، مبنية على ل متفرّقة صغَتة وؿبدودة اؼبوضوعيف رسائ الّلغةوىي مرحلة تدوين  ألفاظ المرحلة الثانية: 
 :، ومن ذلك1معٌت من اؼبعاين، او على حرؼ من اغبروؼ

و كتاب اإلبل و"األصمعي" لو يف ىذا الّنوع من الكتب الكثَت، كب تاب "اؼبطر" "أليب زيد األنصاري"ك  
  .التمثيلفصلنا الثاين بالّشرح و .وغَتىا وسنتطّرؽ إىل ىذا الّنوع من الكتب أيضا يف ..كتاب الّشتاءو كتاب اػبيل، و 

وىناؾ رسائل أخرى صبعت  فيها األلفاظ ال حبسب معانيها بل تبعا ألحد حروؼ أصوؽبا، وىي ربمل 
 :جيمع بُت ىذه األصوؿ، فيقاؿ اّلذيعادة اسم اغبرؼ 

 يم.، وكتاب اعبكتاب: اػباء  
مع كتاب "اؽبمز" "أليب زيد األنصاري"، أشهر ما وصلنا من ىذا الّنوع من م""للشيباين"وكتاب "اعبي 
 التأليف.

أو  ، غَت رابطة اؼبعاينتربط  بينها رابطة أخرى اّليت األلفاظ النوع الباقي من ىذه الّرسائل فج معت فيو وأّما
األلفاظ اّليت يستعمل كّل منها للّداللة  فيها  وصبعت ،يف األضداد أّلفت  اّليتاغبروؼ ، ومن ذلك تلك الكتب 

  2األسود، والفعل شرى اّلذي يدّؿ على البيع و الّشراء.مثل اعبوف اّلذي يطلق على األبيض و وضّده  يءعلى الشّ 
وردت على ثالث  اّليتـ : وىي رسائل عديدة صبعت فيها األفاظ كاّل ألف يف مثّلث ال ما ومن ذلك أيضا

 حركات ، دبعاين ـبتلفة،كأف نقوؿ : 
 الّرجل اعباىل. الغ ْمر: اؼباء الكثَت ، والغ ْمر: اغبقد، والغ ْمر:

صبعت  فيها  اّليت"، و أيضا من ذلك الّرسائل  اؼبختلفة  با أّلف يف ىذا الباب "مثلثات قطر ومن أشهر م
، وأفعلت "للّزّجاج" األ   3فعاؿ ذات اإلشتقاؽ الواحد، ككتاب فعل أو أفعل لقطرب، وكتاب فػ ع ْلت 

ع معجما ىو من وض أّوؿوىي مرحلة وضع اؼبعاجم العامة الّشاملة اؼبكتملة اؼبنتظمة و  المرحلة الثالثة:  
 4."فراىيدي"اػبليل أضبد ال

ُت تقدًن دراسة عنو وعن لاو بالّتفصيل بإذف اهلل يف فصلنا الثّالث ؿب هوسنوردولنا إطاللة علي ىذا اؼبعجم   
 صاحبو.

                                                           

001عبد القادر أبو شريفة :علم الداللة واؼبعجم العريب ، ص - 1  
001، صرجع نفسواؼب ينظر: - 2  
001اؼبرجع نفسو، ص - 3  
255 252ينظر:اضبد أمُت، ضحي اإلسالـ،  ص- 4 
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دفع الّلغويُت إىل وضع معجماهتم، ىو خدمة القرآف الكرًن، ونصوص الّتشريع  اّلذيوكاف الّدافع األساسي 
فاحتيج  »خلدوف": والّنحل، ويف ذلك يقوؿ "ابن الّزواؿو  العربية، وحفظها من الّضياع الّلغة األخرى وكذلك صوف

خشية  الّدروس  وما ينشأ عنو من الجهل  بالقرآن  و   الّتدوينإلى حفظ الموضوعات الّلغوية  بالكتاب و 
 .1«فيو الّدواوين اؤو ذلك وملثير من أئّمة  الّلسان لالحديث فشّمر  ك

 

                                                           
 .989ابن خلدوف: اؼبقّدمة، ص - 1
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I. المعاجم العربية األولى لنشأة رىاصاتاإل.     

نوفّاؼبوازينّبألفاظهاّكيكٌرموفّأشعارىا،ّكيزًّّوبفظوفهباّبُتّالقبائل،ّّك،ّفراحواّيتفاخركفّلعربيةاّالٌناسّأحبٌّ
ّكافّشاعرا لوّدكفّغَتهّّكلّمن ـّبعضّماّجاءّيفّرغمّذلكّكقفواّعاجزينّأمالكٌنهمّّ.تطويعهاّىالقدرةّعلفداّن

ّكتابّ"معجم"ّظٌبيّبإرعّإىلّ"ّيساعٌباسفبٌاّجعلّ"ابنّّ،منّإعجاز،ّكمنّغريبّألفاظالقرآفّالكرميّ غريبّنشاء
ّالقرآفّ.

ّكانّوّّربرغمّأٌفّالعّكّّّّّّّ ّّاّحباجةّماٌسةّإىلّمنكانواّيفّصدرّاإلسالـّيعرفوفّالكثَتّعنّلغتهم،ّإاٌلّأٌّنم يفٌسري
عندىمّيفّّلوفةأملّتكنّمّاٌليت،ّكسٌلمّكآلوّّصٌلىّاهللّعليوالٌرسوؿّّكلماتّالقرآفّالكرمي،ّكبعضّكالـّّؽبمّبعض

ّ ّحاجة ّسدِّ ّإىل ّالعلم ّأصحاب ّتسارع ّىنا ّكمن ّالٌزماف، ّالقرآفّّؤفأنشّاؼبعرفيةّالٌناسذلك ّعرؼّبغريب ّما كا
ملّيعرفوىاّّاٌليتّركفّإىلّالباديةّّهبمعوفّاأللفاظبغريبّاغبديثّالٌنبومّالٌشريف،ّفبٌاّجعلهمّيسافّكمايعرؼّكذلك

ّرصُتلّلديهمّرصيدّ،ّحىتّتكٌوفّىمنّقبل أٌفّطريقةّّأدركواّ،ّكلكنهمتنظيمّدكفّترتيبّأكّدّبوّفحفظوهيعتّغومه
ّمنّالقرآفّالكرميّعنهمّأشكلّيفّتفسَتّماّالّتغٍتّمنّجوع،ّكالّتفيدىمّكالّغَتىمّتسمنّكّاعبمعّىذهّال

ّكاغبديثّالٌنبومّالٌشريف.

ّأفّّّّّّّ لذلك يمكن القول إّن ىذه »األشكاؿّكّاألغراضّمواّماّصبعوهّيفّرسائلّـبتلفةينظًّّكلذلكّحاكلوا
1ّ«.المبكرةالمرحلة  تجمع بين صنفين من التآليف المعجمية  

2ّكغريبّاغبديث.ّ،رسائلّتدكرّحوؿّغريبّالقرآفّالصنف األول:

3ّ.اؼبختلفةّلفاظّكّالكلماتّالعربيةفيهاّاألّرسائلّذبمعّّالصنف الثاني:

ّمنّكّ ّالتقسّانطالقا ّالٌصنىذا ّسنلقيّالضوءّعلىّىذينّ ّأكّىذينّالٌنوعُتّمنّالٌرسائلّالٌلغويةّّفُتيمّ ،
خدمةّالعربيةّبدافعّّىذهّالكتبّحاكلتّأفٌّّإىلّفّنشَتّفقطأكنريدّّ.القديبةّالعربيةّؼبعاجماكَتّاكانتّّبّوّّاٌليت

ّالعلماءّصبعّاللغةّكتدكينها.ّلكّالطٌريقّكسهلتّعلى،ّفمهدتّبذاغبديثّالنبومعلىّالقرآفّّكاغبفاظّ

                                                           
ّ.22،ّصـ1ّ،1996ظاّ،ّالوالءّلطٌباعةّكالٌنشر،ّطفوزمّيوسفّاؽبابطّ:اؼبعجمّالعريبّموضوعاّكألفاّ- 1
ّ.22صّاؼبرجعّنفسو،ّ- 2
ّ.22صّاؼبرجعّنفسو،ّ- 3
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 غريب القرآن الكريم: –1

ّمعجزاّكآلوّالقرآفّالكرميّعلىّالٌنيبّؿبمدّصٌلىّاهللّعليوّاهللّأنزؿّاؼبٌّ ّأنزلو ّكسٌلم، ّلغةّف، ّالعربية ّأٌف رغم
ّأنٌو ّبعضأشكلّّالعربّإاٌل ّفهم ّالٌرسوؿّصٌلىّاهللّعليوّعليهم ّفٌبنّزامنوا ّالٌصحابة ّفكاف كسٌلمّّّكآلوّألفاظو،

ّفتطوٌعّؿيستطيعوفّالٌسؤاّالٌناس،ّماّعادّمكسلٌّّكآلوّاّأيشكلّعنهم،ّكلكنّبعدّكفاتوّصٌلىّاهللّعليومٌّيسألونوّع
ّالٌرسوؿّالكرميّؽبذهّاؼبهمة.اّ(ق68ّتّ)بنّعبدّاؼبطٌلب"ّعٌباس"ابنّّعبدّاهلل كعلىّّدكرّاؼبعجمبّفقاـّبنّعٌم
ّكانواالظاىرّ ّ.يؤٌدكفّعملّاؼبعاجمّاليـوّأٌفّأىلّالعلمّيفّذلكّالزماف

 :يقوم بدور المعجم ابن عّباس - أ

ّكافّهبلسّيفّفناءّّ ّبدكرّاؼبعجمّيفّصدرّاإلسالـ،ّحيث أنعمّاهللّعلى"ابنّعٌباس"ّبالعلمّفأخذّيقـو
ّ ّليسألو ّكعّيّالٌناسالكعبة ّالكرمي، ّالقرآف ّتفسَت ّذّورؼّعنعن ّكاف ّّاأنو ّأصبح ّحىت ّإليوّّيتٌّّالٌناسعلم جهوف
ّكتابّاهللّتعاىل،فيسألونوّعم بن عّباس يسألونو عما غمض اعلى  الّناسويبدو أن إقبال »ّّاّغمضّعليهمّمن

من عند ّظنًا منهم أنّو يجترئ على تفسير القرآن الكريم الّناس، أثار الّشنآن في قلوب بعض عليهم
 1ّ«.نفسو

ّقم بنا إلى  ىذا":»قاؿّلصاحبوّ"قبدةّعويسرّّاٌلذمنّأتاىمّالٌشكّ"نافعّابنّاألزرؽ"ّاٌلذيئكّكمنّأكلّّّّّّّّ
 ّ.،ّفقاماّإليو«يجترئ على تفسير القرآن الكريم بما العلم لو بو اّلذي

ّكالـّالعربّفإفّّّّّّّّّ ّلنا،ّكتأتيناّدباّصادقوّمن ّكتابّاهللّفتفٌسرىا ّنريدّأفّنسألكّعنّأشياءّمن فقاال:ّإنٌا
ّ.2شاءّاهللّتعاىلّإمٌباّأنزؿّالقرآفّبلسافّعريبّمبُت

ّفقاؿّ"ابنّعٌباس":سالينّعٌماّبداّلكماّ؟.ّ

 أخربينّعنّقولوّتعاىل:ّ":3فقاؿ"نافع          ّّ:[.37]اؼبعارجّ

                                                           
ّالقرآفّ- 1 ّ.157صّ،1جّ،جالؿّالٌدينّجالؿّالٌدينّالٌسيوطي:ّاإلتقافّيفّعلـو
ّ.157صّ،اؼبرجعّنفسوّ:ينظر- 2
ّ.157صّاؼبرجعّنفسو: -3
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ّالرِّفاؽ.ّّّ ّقاؿّ:ّالعزكفّّحىلىقي

ّكىلّتعرؼّالعربّذلك؟.ّقاؿ:ّ

ّقاؿ:نعم،ّأماّظبعتّ"عبيدّبنّاألبرىٍص،"ّكىوّيقوؿ:

 يُهرعون إليو حتى          يكونوا حول منبره ِعزِيَنافجاءوا 

1فأخربينّعنّقولوّقاؿ:
         :[.35ّ]اؼبائدةّ

ّالوسيلةّػػّاغباجةػػّ.ّقاؿ:

ّىلّتعرؼّالعربّذلك؟.ّّقاؿ:

ّّّنعم،ّأماّظبعتّعنًتةّّكىوّيقوؿ:ّقاؿ:

لي وتخضَّبي  إّن الّرجال لهم إليِك وسيلة     ّّ  إن يأخذوك تكحَّ

ّكلكن"نافعا"كّصاحبوّ"قبدةّبنّعويبر"ملّيكتفياّهبذهّاألدلٌةّفراحاّيسأالنوّقائلُت:

هىاجناّّ:2أخربناّعنّقولو ّ[.48ّ]اؼبائدة:ًّّشٍرعىةنّكىًمنػٍ

ّقاؿ:الشرعة:الدِّين،ّكّاؼبنهاج:ّالطٌريق.

ّفقاال:كىلّتعرؼّالعربّذلك؟.ّ

ّأباّسفيافّبنّاغبارثّبنّعبدّاؼبطٌلب"ّكىوّيقوؿ:قاؿ:نعم،ّأماّظبعتم"ّ

 لقد نطق المأمون بالّصدق و الهدى         وبَ ّين لإلسالم دينا ومنهجا

أجابّعنهاّ"ابنّعٌباس"ّبكلّثقةّكركيَّةّكىذاّماّنلحظوّمنّخالؿّأسلوبوّّاٌليتإىلّغَتّذلكّمنّاألسئلةّّ
ّيفّالكالـ.ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

                                                           

ّالقرآف،ّ- .157،ّص1جّجالؿّالٌدينّجالؿّالٌدينّالٌسيوطي:ّاإلتقافّيفّعلـو 1  
.157،ّصاؼبرجعّنفسو- 2  
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إمٌباّىوّّ-حىتّنكوفّعاؼبُتّأكثرّ-ّّاليـوّباؼبعٌتّالعصرمّللكتابّّحقيقةّاألمرّليسّكتاباالكتابّيفّإفٌّ
ّ،ّيفّتفسَتّالقرآفّالكرمي،ّكّاؼبالحظّعليو"عٌباسؾبموعةّمنّالرِّكاياتّاؼبنسوبةّإىلّ"ابنّ

ّّّ ّالكرميّّكافأنٌو ّالقرآف ّيفّتفسَت ّبالشِّعر ّاالستشهاد ّّألفٌّّ.كثَت ّالعربّاغبٌجة ّعند ّكاف ّّّّّّّّهباّذيؤخّاٌليتالشعر
ّالينكرّ.ّاٌلذمالدليلّّك

ّبنّعباسّ.اّستشهادّكنسباىاّإىليفّكتابيهماّلالّ"البخارم"كّّ"السُّيوطي"كىذهّالٌركاياتّّأكردّمنهاّّ

ّالقرآفّفدٌكف"ّالسُّيوطيأٌماّ"ّ ّكتابوّاإلتقافّيفّعلـو كقدّبدأىاّدبقدمةّّّ"عٌباسةّصفحاتّأقواؿّ"ابنّيفّعدٌّّيف
ّغالٌنوعّاّفيها:ّقاؿ ّالثالثوفّيفّمعرفة ّلسادسّك ّالكرمي-ريبو، ّعلىّالقرآف ّتعود ّىنا ّ-كاؽباء ّّ بالتصنيفّأفرده

ّمثٌّقاؿ:ّّخالئقّالّوبصوف

يستوعب فإنّو ورد عنهم ما" وأصحابو اآلخرين عّباسابن ماثبت عن" ،وأولى ما يرجع إليو في ذلك»
"، عن عّباسوىا أنا ذا أسوق ىنا ماورد من ذلك عن "ابن  الثابتة الصحيحة،باألسانيد تفسير غريب القرآن 

ّ.1«ّّحة خاطة"، فإنّهامن أصحِّ الطُّرقطلطريق "أبي 

ّ"ّماّنقلوّالثقاتّعنوّيفّتفسَتّالقرآفّالكرمي،ّكمنّذلك:عٌباسكأٌماّ"البخارم"ّفقدّركلّعنّ"ابنّّّّّّّّّ

ّعنّتفسَتّقولوّتعاىل:ّماركاه

ّكتبّعليكمّالقصاصّيفّالقتلىّاٌلذيياّأيٌهاّ»ّ ...ّإىلّقولوّعذابّأليمّنّآمنوا ّباغبرِّ ّّ.[178]البقرةّ«اغبرُّ

ّقاؿّ"البخارم":ّحٌدثناّ"اغبيميدم"،ّحٌدثناّ"سفياف"،ّحٌدثناّ"عمر"ّكقاؿ:

كملّيكنّفيهمّّ،2كافّيفّبٍتّاسرائيلّالقصاصّظبعتّؾباىداّقاؿ:ّظبعتّ"ابنّعٌباس"ّرضيّاهللّعنهما،ّيقوؿ:ّ

ّاألٌمة: ّؽبذه ّتعاىل ّفقاؿ يٌة ّ  الدِّ                        

       .ّ

                                                           
ّالقرآف،جالؿّالٌدينّالٌسيوطي:ينظر- 1 ّ.114صّ،ّاإلتقافّيفّعلـو
ّ.23صّاؼبعجمّالعريبّموضوعاّكألفاظا،ّ،فوزمّيوسفّاؽبابطّ- 2
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ّّّ           ّ[178]البقرةّ

ّأفّيقبلّّالٌديةّّيفّالعهد.ّّفالعفو:ّّّّّّّّّّ

ّ               ّّ .ّيتبعّباؼبعركؼّكيؤدلّبإحساف،ّ

ّ           ّ .ّكتبّعلىّمنّكافّقبلكم 1ّ،ّفبٌا

ّّ             ّّ.ية ّقتلّبعدّقبوؿّالدِّ

ّ"ّيفّتفسَتّقولوّتعاىل:ّعٌباسككذلكّّأكردّ"البخارمّ"ّآراءّ"ابنّ          

  ،[185.]البقرةّ

2ّ.فغفر لناّ،مغغرتك،ّغفرانكّ:كيقاؿّ.عهداً  إصراً:ّ"ّيفّتفسَتعٌباسقاؿّ"البخارم":ّكقاؿّ"ابنّ
ّّابنّجريرّكأٌماّّّّّّّ ّكافّيفسرّباؼبأثورّفبٌا ّكافّاٌلذي،ّّكركمّعنّالصحابةّرضوافّاهللّعليهم"الٌطربمّ"،ّفقد ن

ّ :تعاىلّ"ّرضيّاهللّعنهما،ّكفبٌاّركاه"الٌطربم"ّيفّتفسَتّغريبّالقرآفّقولوعٌباسمنهمّ"ابنّ   

      ّلِبرِّ ا»"الٌطربم":ّقاؿّ"أبوّجعفر":ّاختلفّأىلّالتأكيلّيفّمعٌتّ[،ّقاؿ44]البقرة»ّ

ّكلّطاعةّاهللّّالٌناسكافّاؼبخاطبوفّّهبذهّاآليةّّيأمركفّّّاٌلذم بوّكينسوفّأنفسهمّ،ّبعدّاجتماعّّصبيعهمّعلىّأٌف
ّ:عٌباسفركمّعنّ"ابنّّ.3برِّاّفهيّتسٌمى
ّما ّ"قاؿ: ّضبيد ّ"ابن ّبو ّاسححدثنا ّ"ابن ّعن ،ّ ّ"سلمة" ّ"أيبّؿبمد"،احٌدثنا ّ"ؿبمد"ابن ّعن عنّّؽ"،

ّ":عٌباسأكّعنّ"سعيدّابنّجبَت"،ّعنّ"ابنّّ"عكرمة"،             

                                                           
ّ.23ص،ّاؼبعجمّالعريبّموضوعاّكألفاظاّ:فوزمّيوسفّاؽبابط -1
ّ.23صّ،اؼبرجعّنفسو -2ّ

2ّمكتبةّابنّتيمية،ّالقاىرة،ّجّ،حققوّؿبمدّؿبمودّشاكرّجعفرّؿبمدّبنّجريرّالٌطربمّ:تفسَتّالطربمّجامعّالبيافّعنّتأكيلّآلّالقرآف،ّأبوّ-ّ 3
ّ.7،ّص2ط
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         ّ  ّّمنّالتوراةّّالٌناسأمّتنهوف ّكّالعهدة ّعندكمّمنّالنُّبوة عنّالكفرّدبا

،ّكذبحدكفّماّيفّتصديقّرسويل،ّكتنقدكفّميثاقيّكتًتكوفّأنفسكم،ّأمّكأنتمّتكفركفّدباّفيهاّمنّعهدمّإليكم
1ّّتعلموفّمنّكتايب

ّ"ا ّالكرميكيكمل ّالقرآف ّتفسَت ّيف ّاستشهاده ّاعلطربم" ،ّ ّ"ابن ّقالو ّدبا ّعٌباستزازا ّ:حدثنا ّقاؿ "أبوّّ"
كريب"قاؿ،ّحدثناّ"عثمافّابنّسعيد"ّقاؿ:ّحٌدثناّ"ًبشرّبنّعمارة"،ّعنّ"ايبّركؽ"،ّعنّ"الضحاؾ"،ّعن"ابنّ

بالٌدخوؿّيفّدينّؿبمدّصٌلىّاهللّعليوّكسلمّّالٌناس:ّأتأمركفّ،ّيقوؿّبالربٌّّالٌناسأتأمركفّّ"،ّيفّقولو:عٌباس

2ّ.أنفسكممّبوّمنّإقاـّالصالة،ّكتنسوفّككغَتّذلكّفبٌاّأمرت

 كعندّتفسَتّقولوّتعاىل:ّّّّّّ         [ّ.44]البقرةّ

ّ.ّتدرسوفّكتقرأكفّ:قاؿّ"الٌطربم":قاؿّ"أبوجعفر":ّيعٍتّبقولوّ"تتلوف"

ّ ّ"بشري"كما ّحدثنا ّسعيد"،قاؿ: ّبن ّ"عثماف ّحدثنا ّقاؿ: ّكريب" ّ"أبو ّعنّّحٌدثنا ّركؽ" ّأيب عن"

 "ّعٌباسبنّا"الضحاؾ"،ّعن"ّ         ّكيعٍتّالتوراة3يقوؿ:ّتدرسوفّالكتابّبذلك..ّ

ّ كعندّتفسَتّقولوّتعاىلّ:   ّ  عٌباس[،ّأكردّ"الطربم"ّرأمّ"ابن44ّ]البقرة.ّ

ّابنّعماره"ّعن"ّأيبّّالطربم:حدثناّ"ؿبمدّبنّالعالء"قاؿ:ّحدثناّ"عثمافّبنّسعيد"،ّ"ّقاؿ قاؿ:ّحدثناّ"بشري

ّ":عٌباسركؽ"ّعنّ"الضحاؾ"،ّعن"ّأبنّ    ّ  ؟ّينهاىمّعنّىذاّاػبلقّّ.4يقوؿ:أفالّتفهموف

 .القبيح

                                                           
ّ.7صّ،تفسَتّالطربمّجامعّالبيافّعنّتأكيلّآلّالقرآفّ:أبوّجعفرّؿبمدّبنّجريرّالٌطربمّ- 1
ّ.7صّ،اؼبرجعّنفسوّينظر:- 2
9ّص،ّنفسوّاؼبرجع:ّينظر-3

ّ.11صّاؼبرجعّنفسو:- 4
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ّ"ّيفّصحيحّالبخارم،ّكيفّتفسَت"الطربم"ّ.عٌباسركيتّعنّ"ابنّّاٌليتمثلةّمنّخالؿّاأل

سب،ّبلّّملّتكنّمستساغةّآنذاؾّفحّاٌليتعنهماّملّيكنّيشرحّمعٌتّالكلمةّرضيّاهللّّعٌباسأٌفّ"ابنّقبدّ
ّ،ّكذلكّؼباّأتاهّاهللّمنّعلمّكاسعّ.يفّبعضّاألحيافكافّيفسرّاآلياتّبأكملهاّ

ّ "ّيفّقولو:عٌباس"أيضا:ّأخرجّ"ابنّجرير"كّ"ابنّأيبّحامت"ّعنّ"ابنّّالسُّيوطيقاؿّ"ّيفّىذاّّكّّّ

يفّقلوهبمّمرضّّقاؿ:ّالٌنفاؽ،.ّ

ّّؽبمّعذابّأليمّقاؿ:نكلّموجع.ّ

ّدباكانواّيكذبوف ّ1قاؿ:ّيبٌدلوفّكوبرٌفوف.ّ

ّكلّيضاأ"ّعٌباسكيفّىذاّالتفسَتّاؼبنسوبّ"البنّّّ ّكلمة ّكلماتّاآليات، ىا،ّكىذاّّامةّكيبٌُتّمعنقبدهّيذكر
ّكتابّاإلتقافّ،ّأكّتفسَتّ"الطربم"،ّذلكّخالؼّماّذّي أشبوّبالتفسَتّاؼبعجميّكىناّّاٌلذمكرّمنّتفسَتّلوّيف

ّ.ركلّعنوّيفّ"الٌذرّاؼبنثور"ّاٌلذم"ّيفّاإلتقافّغَتّالسُّيوطيركلّعنوّ"ّّاٌلذمقبدّأٌفّ

 :عّباسغريب القرآن بعد ابن        -ب

ّّّ ّ"ابن ّيكن ّّعٌباسمل ّأّاٌلذم"الوحيد ّأٌكؽبمّ،القرآفغريبٌّلفّيف ّكاف ّكلكن فكتابّغريبّالقرآفّ،
ّالبكرملٌفو"أبٌافّبنّثغلبّؼبّؤ ّسعيد ّبنّرباحّاعبريرمّابو ّسنة ّالٌنوعّمنّأألفّّ.2(ق141)"اؼبتوىٌف يضانيفّىذا

ّ.الكتب

ّ،ّحيثّقاؿّعنوّ:ّصاحبو"ّأبٌاف"ّأثناءّترصبتوّلواغبموم"ّ"غريبّالقرآف"ّمسنداّإىلّياقوتكذكرّ"ّّّّّّّّّ

ّ.3«ثقة جليل القدر ، عظيم المنزلة في أصحابو ىو »ّ

                                                           
القاىرةّّّ،حوثّكالدراساتّالعربيةّاإلسالميةمركزّىجرّللب،ّعبدّاهللّبنّؿبسنّالًتكيٌّرّاؼبنثورّيفّالتفسَتّباؼبأثور،ّتحالدّيّ:جالؿّالٌدينّالسيوطي-1
ّ.161صّـ،2113،،1ّطّ،1ج
ّ.138،ّصـ1ّ،1993،ّط1لبناف،جّ،اإلسالمي،ّبَتكتدارّالغربّّ،معجمّاألدباء،ّربقيقّإحسافّعباسّياقوتّاغبموم:ّ- 2
ّ.138صّاؼبرجعّنفسو:- 3
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ّكثَتاّكيعزّعليناّأيضاّأفّّنملوّكىذاّماّهبعلناّنذكرّيفّمقامناّىذاّّّّّّّّ كلسناّنريدّالتكٌلمّعنّ"ّغريبّالقرآفّ"
ّنّأٌلفواّفيوّذاكرينّأظباءىمّكأظباءّمؤلفاهتم.اٌلذيبعضّ

 :قرآنلّفت في غريب الأ الّتيبعض األسماء         -ج

ّق(.146الكليبّ)تبنّالسائبّغريبّالقرآفّحملمدّ

ّق(.174)تّّلبصرمدكسيّاغريبّالقرآفّؼبؤرجّبنّعمركّالسٌّ

ّق(.213)تّغريبّالقرآفّللٌنظرّبنّمشيل

ّ.ق(217)تّغريبّالقرآفّّللفراءّوبيّبنّزياد

1ّّ.ق(216ّغريبّالقرآفّأليبّعبدّالقاسمّبنّساٌلـّ)ت

ّكثَتّفبٌّّّ    ّّلضكالّيفّىذهّاؼبؤٌلفاتّالّللحصرّكلكنّلالستشهادّفحسب.كذكرناّّألفواّيفّىذاّاجملاؿ،ّنكغَتىم
ّ.ؤلفّعنّغَتهّفكٌلهمّعلماءمّلضكّيزيدّفأكتابّعنّآخرّ

ّّّّّّّ ّ"البن ّالكرمي" ّ"غريبّالقرآف ّاغبديثّعن ّبدأنا ّكما ّالكتبّعٌباسك ّالٌنوعّمن ّىذا ّعن ّننهيّحديثنا "
ّ،ّبكتابّ"تفسَتّغريبّالقرآف"ّ"ّالبنّقتيبة".إرىاصاتّلتشٌكلّاؼبعاجمّالعربيةّكانتّّاٌليتاألٌكليةّ

 : غريب القرآن البن قتيبة      د

فُتّاستفادّفيوّمنّاؼبؤلٌّّاٌلذم،ّككتابوّتفسَتّغريبّالقرآف2ّمة"ّىوّ"عبدّاهللّبنّمسلمّالٌدينوّر"ابنّقتيب
عتمدّاّاٌليت،ّبُتّفيوّغرضوّكمنهجوّكالكتبّكتابوّجامعاّرائعاؼببٌكرةّفكافّّالسابقُتّلوّيفّىذاّالٌنوعّمنّالكتبّا
ّقرآف.الّماءّيفّغريبماّأنتجوّالقدّلضسابقيو،ّكيعدّالكتابّمنّأفّعليهاّفكافّبذلكّشبرةّجهدهّكجهد

ّ

ّ
                                                           

.1218ّ-1217صّ،1،1941،ّط2ككالةّاؼبعارؼّاعبليلة،جّ،الظنوفّعنّأساميّالكتبّكّالفنوفّكشف،ينظر:ّحاجيّخليفة- 1  
مقدمةّّـ،1987،دطّ،بَتكت،ّلبناف،ّالكتبّالعلمية،ّدارّأضبدّسقرّتحّ،تفسَتّغريبّالقرآفتفسَتّ:ّؿبمدّبنّعبدّاهللّبنّمسلمّبنّقتيبةّّ-ّ 2

ّ.12صّاؼبؤلف،
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 منهجو غرض  الكتاب و: 

ّسارّعليوّحيثّقاؿّيفّمقدمتو:ّاٌلذم،ّكاؼبنهجّغرضوّمنّالكتابّ"بٌُتّلناّ"ابنّقتيبةّّّ

نستشهد على  أمثلناه في كتابنا ىذا : أن نختصر ونكمل، وأن نوضح ونجمل، وأن ال اّلذيوغرضنا »
1ّ...«الّلفظ المبتدل، وال نكثر الداللة على الحرف المستعمل

 :مراجعو 

ّكباقي ّكيفّأخذّمنهاّيفّمقٌدمتوّفقاؿ:سبقتوّّكّاٌليتالعلماءّعلىّالكتبّّاعتمدّ"ابنّقتيبة" ّقدّبٌُت

ّكتبّاؼبفٌسرين،ّككتبّأصحابّالٌلغةّاّ ،ّكالّتكٌلفناّيفّلعاؼبُت،ّملّلبرجّفيوّعنّمذاىبهمككتابناّىذاّمستنبطّمن
2ّاألقاكيلّيفّالٌلغة،ّكنبذناّمنكرّالتأكيلّككبوؿّالٌتفسَت.ّكىلأّىمعاّنيمّبعدّاختبارناّيفّاغبرؼّمنوّبآراءناّغَتّّءشي

 أقسام الكتاب:ّ

ّ.ثالثةّأقساـّّكجعلوّكمنهجيةعلميةّّعليّخطٌةّيفّتقسيموّلكتابو"ابنّقتيبةّ"اعتمدّّّّّّّ

ّ:أٌماّالقسمّاألٌكؿّفسماهّ

 :ّاشتقاق أسماء اهلل الحسنى وصفاتو وإظهار معانيها   

ّقوؿّ:ةّعنّذلكّحيثّكقدّفٌسرّفيوّستةّكعشرينّحرفاّمنّاغبركؼّّاؼبعربٌّ
 الٌرضبافّالرحيم:ّصفتافّمبٌينتافّمنّالٌرضبة. 
 ّ3.نىٍدمافي،كّنىًدميّيّ:قاؿّ"أبوّعبيدة":كتقديرنبا 

 ّ ّالٌسالـ ّكمنّصفاتو ّاؼبؤمنّاؼبهيمنقاؿ: ّيقاؿّعبدّاهللّّالٌسالـ ّكما ّالٌسالـ ّظٌبيّالٌرجلّعبد كمنو

ّكماّيقاؿّالرَّضاعللغةّأٌفّالٌسالـّدبعٌتّالٌسالمةكيرلّأىلّالنظرّمنّأصحابّا  .ضاعةالرَّّكّ،،

                                                           
ّ.13غريبّالقرآف،ّصتفسَتّ،ّّؿبمدّبنّعبدّاهللّبنّمسلمّبنّقتيبة:ّينظر-1

.4ّ،3،ّصظر:ّاؼبرجعّنفسوين- 2  
ّ.6صّ،اؼبرجعّنفسوّينظر:- 3
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ّّّّّّّّّّّّّّّّكقاؿّالٌشاعر:ّ
1ّالم  ن س ك م ن قوم  ل لك م  فهر                            ة أّم ِبك                  ي بالّسالم        تحيّ ّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّفبٌاّيلحقّاػبلقّمنّالعيبّكّالٌنقصّكّالفناءّكّاؼبوتّ.ّلسالمتوًّّفسٌمىّنفسوّجٌلّكعالّسالماّنّ

ّ.[25ّ]يونسكاهللّيدعواّإىلّدارّالٌسالـّّ:كقاؿّعٌزّكجلٌّّّ

ّ.فالٌسالـّاهلل،ّكدارهّ:اعبٌنة
كٌلّماّيكوفّيفّالٌدنياّمنّمرضّككصبّّّهبوزّأفّيكوفّظبٌاىاّسالماّألٌفّالٌصائرّإليهاّيسلمّفيهاّمنّكّ

ّكأشباهّذلكّ،فهيّدارّالٌسالـّّكمثلو ّ[.127]األنعاـّّؽبمّدارّالٌسالـّعندّرهٌبمّ:ّّكموتّكىـر

ّ:يرادّكمنوّيقاؿّالٌسالـّعليكمّ
ّكماّيقاؿّاسمّاهللّعليكم،اسمّالٌسالـّعّ ّقدّبٌُتّذلكّلبيدّفقاؿ:ّليكمّ،

2ّك حوال كامال فقد اعتذرومن يَ بْ        إلى الحول ثّم اسم الّسالم عليكما             

ّكإىلّىذّّّّّّّّ ّلكم، ّ:الٌسالـ ّعليكم ّأفّيكوفّمعٌتّالٌسالـ ّاهللّعليكمّاؼبعٌتّيذّاكهبوز ىبّمنّقاؿّسالـ
 فالناّسالـّاهلل.ّكأقرئ

ّ:قاؿّ                            الواقعة [

ّأم:كيريدّفسالمةّلكّمنهمّ ، [09،09

ّكىوّمعٌتّقوؿّالفٌسرين.3ّىبربؾّعنهمّبالٌسالمةّ،ّّّّّّّّ

ّقاؿ:ّالٌصوابّمنّالقوؿّسالماّألنٌوّسلمّمنّالعيبّكاإلمث،ّكيسٌمى

ّ               ّ[.63]الفرقافّ

                                                           
ّ.6،ّّصتفسَتّغريبّالقرآف،ّّؿبمدّبنّعبدّاهللّبنّمسلمّبنّقتيبة:ّينظر- 1
ّ.17ص:ّاؼبرجعّنفسوّ- 2
ّ.17صّ:اؼبرجعّنفسو -3
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  أمّسداداّمنّالقوؿ.

 ّ:غطٌيتوّ،ّإذاكفرتوّ:كماّيقاؿّّ،إذاّغطٌيتوّءشيغفرت الكمنّصفاتوّالغفور:ّكىوّمنّقولك....ّ 
ّكتابو كأقواؿّآيةّبعدّآيةّكشرحاّبعدّشرحّمستشهداّبالشعرّّكىكذاّأكملّ"ابنّقتيبةّ"جزءهّاألكؿّمن

ّ:كذلكّبعنوافّّـبتلفاّعنّاألكؿّأٌماّاعبزءّالثٌاينّقدّجاءّكّالعرب.

 :في الكتاب حروف كثرتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ ّكلماتّالقرآفّالكرمي، ّالبابّلتفسَتّبعض ّالبابّأربعُتّكثرّتكرارىاّّاٌليتكخٌصّىذا ّكتناكؿّيفّىذا ،ّّّّ
ّكتأيتّهبذاّالشكل:ّكلمة

  ّالجنًّتت...ألٌّناّسّىّ؛ٌنةكىوّاإلستتار.يقاؿّللدرعّ:جّيّ«اإلجتناف»:ّمن 

 و:وقول         

 «ّإذا استقصيتو كّلو.  ءشيال فاءيو است ،فاء العدديىو من است 
األمر واستثبّتو وىكذا ىو  تيّقنت الخبر واستيقنتو، وتثّبت فيواستوفيتو، كما يقال: ،يقال:توفيتو

ّ.1ّّ«توفو  ،وفاة: ، ثم قيل للموتاألصل
ّكافّؼباّاّيئشكالعربّتسٌميّالٌدـّنفساّالٌتصاؿّالٌنفسّبوّّعلىّمذىبهمّيفّتسميةّال تصلّبوّأكّجاءهّأك

ّكلّّئشي،ّكقاؿ"إبراىيم":كٌلّلوّسببا ليسّلوّّءشيليستّلوّنفسّسائلةّفإنوّالينجسّاؼباءّإذاّسقطّفيوّيريد
ّ.دـّسائل
ّالٌنفس،ّكركمّيفّبعضّاغبديثّّ ّ ّمنوّ»كتسٌميّالعربّالٌنفسّنسمة،ّكأصلّالٌنسمة ّالغبارّفإٌف تنٌكبوا
ّيرادّمنوّيكوفّالنفس.«ّالٌنسمة

ٌّنفسّيكوف.ألنٌوّعنّالكّالرٌبوّظٌبيّنفساّ
ّيبوتّفتخرجّّّ ّيتنٌفسّحىٌت ّاليزاؿ ّألنٌو ّماتّعلىّفراشو ّإذا ّماتّفالفّحتفّنفسو ّالعربّتقوؿ: ك

 2نفسو،ّنفساّمنّأنفوّكفمو.

                                                           
ّ.24،ّصلقرآفاّتفسَتّغريب:ّؿبمدّبنّعبدّاهللّبنّمسلمّبنّقتيبةّ- 1
24،ّصاؼبرجعّنفسو- 2  



 بدايات التأليف المعجمي ومعاجم                  الفصل الثاني                 

 الموضوعــــات العربيــة القديمة                                                      
 

 

40 

ّكتابو قسموّّاكأم.الكلماتّاألربعُتباقيّّّنيحىتّأّ،كعلىّىذاّاؼبنواؿّاكملّ"ابنّقتيبة"ّقسموّالثاينّمن
ّالثالثّكّاألخَتّفجاءّربتّإسم:

 :النّاستفسير القرآن الكريم بدءا بسورة الفاتحة إلى سورة   

ّالٌناسمنّالفاربةّإيلّّ،ورةورةّسّيرّالقرآفّسّيوٌّلكّألنوّتناكؿّسّيكأطوؽباّكذّكىذاّالقسمّأكربّأقساـّالكتاب
ّكماّيفّاؼبعاجمّ ّعلىّىذاّالٌنحو:ىذاّالقسمّمنّالكتابّكجاءّ،يفسرّآياهتاّلغويا

 :سورة الحمد 
ّكأنٌوّقاؿّ:أبدأّبسمّاهلل،ّأكّبدأتّّبسمّاهلل)بسمّاهلل(:ّ -  .اختصار
ّكٌلّصنفّمنهمّعامل. -  )العاؼبوف(:ّأصناؼّاػبلقّالركحانيُتّ،ّكىمّاإلنسّكّاعبٌنّكّاؼبالئكة،

- ّ     : ّاعبزاءّكّاغبساب،ّكمنوّيقاؿ:ّدنتّه ّالقيامة،ّظٌبيّبذلكّألنٌوّيـو وّدباّصنعّأم:ّيـو

 1ّ.دين تدانكما تَ ّ:كيقاؿّيفّمثلّجازيتوّ.
ّكماّتّىّ -  ،ّككماّذبازمّذبازل.صنعّيصنعّلكيراد

- ّّ ّكمثلوّ،ّ:ّالطٌريقّ                   

 [.153]األنعاـ
  كمثلو:ّ -         [25]الّشورى 

- ّ         كاؼبؤمنوفألنبياءّ:ّيعٍتّا.ّ 

- ّ        .ّ2:ّاليهود 

                                                           
ّ.38صّالقرآف،ّتفسَتّغريب:ّؿبمدّبنّعبدّاهللّبنّمسلمّبنّقتيبة -1

ّ.38صّ،اؼبرجعّنفسوّ- 2
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- ّ     .ّالٌنصارل: 

ّاؼبنّوّكعلىّّّ ّماّغمضّعلّ،آيةنّآيةّاؿّيكملّابنّقتيبةّباقيّسورّالقرآفّالكرميىذا ّىشارحاّؽباّمفسرا
أياتّاهللّ ّ.عنهمّمعانيهاّّنّاليعرفوفّاللغةّكخفيتاٌلذيلناسّلاألدىاف،ّمبسطاّن

ّكّيّكهبذاّالنموذجّّ الّىبتلفّكثَتاّعنّغريبّّاٌلذم،ّّكتبّغريبّالقرآفّلنفتحّصفحةّغريبّاغبديثلبتم
الغريبةّمنّحديثوّصليّاهللّعليوّكآلوّّمنّاأللفاظّّؼباّخفيّعليّالناسّلوّكشارحاّّشاكالّافجاءّمالقرآفّالكرمي.

ّّكسٌلم.

 غريب الحديث:-2

ّماّأتىّىذا ّنوعا ّكافّىباطبّّ،الٌنوعّمنّالكتبّمتأخرا كذلكّألفّالٌرسوؿّصٌلىّاهللّعليوّكآلوّكسٌلمّ
كمنّذلكّماّقالوّاإلماـ"ّعلي"ّرضيّاهللّّألسنتهم،ّكّ،ّكشعوهبم،رغمّاختالؼّقبائلهمّكذلكّ،دباّيفهموفّالٌناس

ّ.عنوّحُتّظبعوّىباطبّكفداّمنّبٍتّّندّ
ّ«.ونراك تكّلم وفود العرب بما النفهم أكثره يارسول اهلل نحن بنوا أب واحد»قاؿّاإلماـ:

ّفقاؿّصٌلىّاهللّعليوّكآلوّكسٌلمّّ:ّ
ّ.1«أّدبني رّبي فأحسن تأديبي، وربّيت في بني سعد»ّ

ّ ّكافّالصحابةّرضوافّاهللّعليهمّيعرفوفّما ّكسٌلمكلذلكّفقد ّكآلو ّأشكلّيقولوّصٌلىّاهللّعليو ّككٌلما ،
كجاءّالعصرّّ،كفاتوّصٌلىّاهللّعليوّكآلوّكسٌلمعليهمّأمرّسارعواّإىلّسؤالو،ّكاستمٌرّاغباؿّعلىّىذاّالٌنحوّحىتّ

ّع ّجاريا ّالٌصحابة ّعصر ّنفسّاالثاينّكىو ّسالكا ّالٌنمط، ّلٌنهجلىّىذا ّالعريبّعندىمّصحيحاّ، ّالٌلساف فكاف
ّالزٌّ ّإليو ّكاليتطٌرؽ ّاػبلل ّاليتداخلو ّاألمصاللؿبركسا ّفتحت ّحىٌت ّالٌرـك، ّمن ّجنسهم ّغَت ّالعرب ّكخالط ّّر،

ّاألّك ّمن ّكغَتىم ّكاغببش، ّالفرس، ّببالدىماٌلذيمم ّاؼبسلمُت ّعلى ّاهلل ّفتح ّأمواؽبمن ّعليهم ّكأفاء ّرقاهبمّكّ،،
ؽبمّّكتداخلتّالٌلغاتّكنشأّبينهمّاألكالدّفتعٌلمواّمنّالٌلسافّالعريبّماّالبدٌّّ،كامتزجتّاأللسن،ّفاختلطتّالفرؽ

ّّ.،ّكتركواّماّعداهّلعدـّحاجتهمّإليوماّالّغٌتّؽبمّعنهاّيفّاحملاكرةّكحفظواّمنّالٌلغةّ،بو
                                                           

،ّدط1ّ،جتحّاضبدّالزٌاكمّكآخر،ّاؼبكتبةّاإلسالميةّ،النهايةّيفّغريبّاغبديثّكّاألثرّ:اعبزرمّبنّاألثَتؾبدّالٌدينّأيبّالٌسعاداتّاؼببارؾّبنّؿبمدّ- 1
ّ.14ص
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ّكاألعواـكمضتّاأليٌا ّحدّالٌناسّكّـ ّكٌل ّمن ّاإلسالـ ّيف ّيدخلوف ّكبل ّحىٌت ّالعريبّبّكصوب، الٌلساف
ّكاد؟ ّفالّترلّمنّاؼبقبلّعليوّأكّاحملافظّعليوّإالٌّالقليلّ.ّ.كاستحاؿّأعجمٌياّأك

لّأٌفّ،ّكقيفشىّالٌداءّأؽبمّاهللّسبحانوّصباعةّمنّأىلّاؼبعارؼّأفّينصرفواّإىلّشرحّ"غريبّاغبديث"ّكؼباّّ
ّ.ّأكؿّمنّصبعّىذاّالفٌنّ"ّأبوّعبيدةّمعمرّبنّاؼبثٌٌت"

 الحديث ألبي عبيدة:كتاب غريب  - أ
ّكتابوّاؼبسمٌّ ّأكراؽّمكاف ّذا ّكانتّقٌلةّأكراؽّالكتابّعبهلوّكإمٌباّّّ،عدكداتىّبغريبّاغبديثّصغَتا كما

ّكافّذلكّألمرينّ:
ّكافّأٌكؿّمنّأٌلفّيفّىذاّاجملاؿّكصاحبّالبدعةّفيو،ّأّولهما: كمعركؼّأٌفّمتقٌدـّاألمرّّألٌفّأباّعبيدة

ّ.1كصغَتاّمثٌّيكربّمثٌّيكثر،ّقليالّاؼبسبوؽّإليوّيكوفالغَتّ
ّ.2كالّاػبطبّقدّطمٌّ،بقيةّفلمّيكنّاعبهلّفيهمّقدّعٌمّّئذكافّفيهمّيومّّالٌناسأٌفّثانيهما: 

ّالرٌأمّالقائلّ:يكلقدّصٌدؽّ"اػبط ّالٌصنفّمنّأبّالبغدادم"ّىذا ّعبيدة"ّىوّمنّأٌلفّيفّىذا ّأبا "ّ ٌف
ّ.3ّ"«عملو "أبو عبيدة معمر بن المثّنى وكتاب غريب الحديث : أّول من»ّاؼبعاجمّفقاؿ:ّ

مؤٌلفاهتمّّكسنوردّبعضّأظباءّاؼبؤلٌفُتّكّّ،4أليف في غريب الحديث من كثير من العلماءتثّم توالى ال  
فكتبّغريبّاغبديثّكثَتةّبديعةّّستشهادّكّالتمثيل.،ّكذلكّالّللحصرّكلكنّلالالقرآفّكماّفعلناّمعّغريب

ّسنذكرىا:ّاٌليتكمنّالكتبّمّظالنٌّّكّ،فوىاّالتأليفأحسنّمؤلٌّ

 :غريب الحديث ألبي عبيد - ب
ق(ّ،ّكمؤلٌفوّغريبّاغبديثّصبعّفيوّعاٌمةّماّيفّكتب224ّىوّ"ّأبوّعبيدّالقاسمّبنّسالٌـّ"ّتويفّ)سنة
ّاأللفاظّالغريبةّيفّحديثّالٌرسوؿ ّكسٌلمّالٌسابقُتّففٌسر ّكآلو ّيفّتوثيقّصٌلىّاهللّعليو ّاألسانيدّللزٌيادة ّكذكر ،

ّ.5حسب الّروايات أربعين عاما،ّكاستغرؽّمنوّذلكّاغبديث
                                                           

ّ.19صّ:ّالٌنهايةّيفّغريبّاغبديث،ؾبدّالٌدينّأيبّالٌسعاداتّاؼببارؾّبنّؿبمدّاعبزرمّبنّاألثَتّ- 1
ّ.19صّ،اؼبرجعّنفسوّ- 2
ّ،بَتكتّ،دارّالغربّاإلسالميّ،تاريخّمدينةّاإلسالـ،ّتحّبشارّعوارّمعركؼأبوّبكرّأضبدّبنّعليّبنّثابثّاػبطيبّالبغدادم:ّّثابثّبنّعليّبنّأضبدّبكرّأبو -3

ّ .38،ّص1طّ،1،ج1ّمج
ّ.296صّ،ابنّالٌندميّ:الفىهرستّ- 4
ّ.39صّ،ّاؼبعجمّالعريبّموضوعاّكألفاظا،فوزمّيوسفّاؽبابطّ:ينظر- 5



 بدايات التأليف المعجمي ومعاجم                  الفصل الثاني                 

 الموضوعــــات العربيــة القديمة                                                      
 

 

43 

ّكتابوّإىلّقسمُت:ّّّّّّّ ّكقٌسم
ّخاصّباألحاديثّاؼبسندةّإىلّالٌرسوؿّصٌلىّاهللّعليوّكآلوّكسٌلم.ّاألّول:

ّكٌلّّكاحدّمنهمّبأحاديثو.األحاديثّاؼبسندةّإىلّالٌصحابةّّكخاصّبالثّاني:  ّالٌتابعُتّمعّإفراد
«ّ جتماع  ما يحتاجون إليو و اللغة إل ،و الفقو ،الحديث الّتصنيف فرّغب فيو أىلوبهذا أجاد ّ

ّ.1«فيو

  ج من كتاب غريب الحديث ألبي عبيدذ نمو: 
ّ:،ّيفّمكةّصٌلىّاهللّعليوّكآلوّكسٌلمّيفّحديثّالرسوؿ2ّقاؿ:ّأبوّعبيدّّّ

ّ«زول أخشابهاال تزول حّتى ي»
ّقاؿّ"األصمعٌي":ّاألخشب:ّاعببل.

ّكأنشدّ"األصمعٌي"ّيعٍتّالغليظ.قاؿ:ّكأراهّ
ّوتحسب فوق الّشول منو أخشبا ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّفقاؿ:ّ
ّشٌبوّارتفاعوّفوؽّالٌنوؽّباعببل.ّيعٍتّالبعَت،ّّ
ّيفّحديثّالٌنيبّصٌلىّاهللّعليوّكآلوّكسٌلم.ّّقاؿّ"أبوّعبيد":ّكقاؿّأيضا:ّّ
ّ«الثرثارون المتفيهقون إّن أبغضكم إلّيي»

ّ:"األصمعٌي"قاؿ
ّيتوٌسعّيفّكالموّكيفهقّبوّفموّككبوّذلك.ّاٌلذمدبعٌتّاؼبتفيهقّّ؛ّاالمتالءّأصلّالفهق:ّ

ّكجابية الّشيخ العراقي تفهق          تروح على آل المحلِّق جفنة ّّّقاؿّ"األعشى"ّ:
ّمتالء.يعٍتّاال

ّ.3الثرثارّاؼبكثارّيفّالكالـّ:ّ)أمّغَتّ"األصمعٌي"(:ّكقاؿّغَتهّ
ّكقاؿّأبوّعبيد:ّّ،مثلّقوؿّ"األصمعي"ّأكّكبوهفراء"ّكقاؿّ"ال

ّكغَتهّألٌفّذلكّّإمٌباّيكوفّمنّالٌتكرٌب.ّ،فٌسره"األصمعٌي"ّاٌلذمكىذاّيؤكؿّإىلّاؼبعٌتّ

                                                           
ّ.415ـ،ّص1931ّّ،ّدط،12دة،جمطبعةّالسعا،تاريخّبغدادّ:ثابثّاػبطيبّالبغدادمأبوّبكرّأضبدّبنّعليّبنّ- 1
ّ.41اؼبعجمّالعريبّموضوعاّكألفاظا،ّص:ّفوزمّيوسفّاؽبابطّ- 2
ّ.41صّّ،اؼبرجعّنفسو -3
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 :مالحظات على كتاب غريب الحديث ألبي عبيد 
ّكافّيفٌسرّاأللفاظّالعربيةّيفّحديثّالرٌّ - تفسَتاّّلغوياّمسهباّمستعيناّيفّّسوؿّصٌلىّاهللّعليوّكآلوّكسٌلمأنٌو

 .تقٌدموّمنّالٌلغوينّأمثاؿّ"األصمعٌي"ّك"األعشى"ّجبهودّمنّذلك
كذلكّألٌفّالٌشعرّديوافّالعربّكىوّّ؛ارّالعربيةّّيفّكثَتّمنّاألحيافعباألشّستشهاداالكافّأبوّعبيدّيكثرّ -

 .قومّاغبٌجةّإذاّتعٌلقّاألمرّبالٌلغةّّءشيعندىمّ
كىذاّردٌباّّ،دّيسٌهلّعلىّالقارئّالوصوؿّإليهايفٌسرىاّعلىّترتيبّؿبدٌّّاٌليترتبّاأللفاظّملّيكنّرضبوّاهللّي -

 لعدـّانتباىوّؽبذاّاألمر.
ّالٌتوصلتساّاٌليتىذهّبعضّاؼبالحظاتّ ّالّإليهاّّطعنا ّننقدكىذا ّيكوفّلناّذلكّنٌّكأّ،الكتابّيعٍتّأنٌنا

ّ.فكترؾّكخلٌّّجتهدّكأٌلفأنٌوّاصاحبوّفحسبّ

 غريب الحديث البن قتيبة:     -ج

ّّر ّبسهولةّّغريبّاغبديثّ"أليبّعبيد"ّملّيكنّمرتٌباّدباّيسٌهلّللقارئّالوصوؿّإىلّمواٌدهّالعلميةغمّّأٌف
إىلّأفّفتحّاهللّّ،يرجعوفّإليوّكيعٌدكنوّمصدرىمّالوحيدّيفّغريبّاغبديثّالٌناسأٌفّالكتابّبقيّيفّأيدمّّإالٌّ

آثارهّمقتفياّفيوّيفّغريبّاغبديثّكّ،ّفصٌنفّكتاباّق(261)تّ(اهللّبنّمسلم"ؿبمدّعبدّّأبو)علىّ"ابنّقتيبةّ
ما دعت إليو الحاجة المودعة في كتاب "أبي عبيد "، إال  من األحاديث ءشيولم يدعو »ّ،آثارّ"أيبّعبيد"
ّّ.1«عبيد " أو أكبر منو أبوأو اغتراض فجاء كتابو مثل كتاب " أو استدراك، ،وبيان من زيادة شرح

بيد"، قد جمع تفسير غريب  كتاب " أبي ع   أرى أنّ  وقد كنت زمانا»ّ:ّكقاؿّ"ّابنّقتيبةّ"ّيفّمقٌدمتو
فّسر، وأرجو أن ال يكون   ، وأّن الّناظر فيو مستغن بو...فتتبعت ما أغفل وفّسرتو، على نحو مّماالحديث

ّ.2«ّبعد ىذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون ألحد فيو مقال قد بقي
ّأرادّآلكماؿ،ّمنّزمنّإىلّالتأليفّيفّغريبّاغبديثّيبحثّعنّاّظلّك ّكادخرّحىتّانتهىّإىلّما ّأك

النوعّمنّالكتبّإفّملّيكنّكىذاّالكتابّجامعّؽبذاّّكذلكّيفّكتابّ"الٌنهايةّيفّغريبّاغبديث"ّ"البنّاألثَت"،
ماكلنّنوردهّباؼبثاؿّألنوّأتىّمتأّ،أحسنها ّ.وّليسّمدرجاّيفّفًتتناّالٌزمنيةّلإلشارةّفحسبّألنٌّّذكرناهّكّ،خراّنوعاّن

                                                           
ّ.6صّ،2جّ،الٌنهايةّيفّغريبّاغبديثّكّاألثرّ،ؾبدّالٌدينّأيبّالٌسعاداتّاؼببارؾّبنّؿبمدّاعبزرمّبنّاألثَت:ّينضر- 1
ّ.16صّاؼبرجعّنفسو:- 2
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ّ

II.  عاجم  الموضوعات العربية القديمةم حلامر. 
 تعريف معاجم الموضوعات: - أ

ّ:1غراضّالتالية،ّكذلكّلتحقيقّاأللٌلغةّكعلماؤىاكافّيكتبهاّصبٌاعّاّّاٌليتمعاجمّاؼبوضوعاتّىيّ
تلطّالعربّبالعجم،ّكبدأتّخاصةّبعدّأفّاخ،ّخوفاّعليهاّمنّالٌضياعّحفظّالٌلغةّيفّبطوفّالكتب، .1

ّكثَتاّمنّألفاظهاّكاستعماالهتاّ.ّالعربية  تفقد
ّكتابّاهلل،ّكحديثّالٌرسوؿّصٌلىّاهللّعليوّكآلوّّهبذهّاأللفاظّالعربيةّستعانةاإلّ .2 الصميمةّعلىّتفسَت

 كسٌلم.
ّلتّ .3 ّكاؼّ، ّدبدد ّالٌنحو ّعلماء ّخقتزكيد ّالعريب، ّالٌنحو ّقواعد ّسرياعيد ّمن ّاأللسنةّوفا ّيف ّالٌلحن ّف

 .2ّكتيسَتاّلتعٌلمهاّمنّغَتّالعرب

 :مراحل معاجم الموضوعات - ب
ّكيبكنّتقسيمهاّإىلّثالثةّمراحلّىي:

 المرحلة األولى:  الّرسائل الّلغوية.   -1

 :كانتّّذبمعّفيهاّّالكلماتّحيثماّإتفقّّاٌليتكىيّ
ّكلمةّ  ّيفّاسمّالٌسيف،ّكأخرلّيفّالٌزرعّكّالٌنباتفالعاملّيرحلّإىلّالباديةّيسمعّكلمةّيفّاؼبطر،ّكيسمع

ّ.3ّ«، فيدّون ذلك  كّلو حسبما سمع من غير ترتيب إالّ ترتيب الّسماعوصف الفتى أو الشيخ» كغَتىاّيفّ

ّكتبّالٌنوادر ّرةّ،ّكىذاّتزامناّمعّالوقتّنفسوّيفّالقرفّالثٌاينّللهجّبدأّالتأليفّفيهاّاٌليتّكسبثلّىذهّاؼبرحلة
ّ.لكّسابقاكماّأشرناّإىلّذّ،ّكنشطواّعبمعهاّيفّالكتب،لعربيةاّماؤىاّلتدكينفيوّرٌكاةّالٌلغةّكعلّّنضّاٌلذم

ّ
ّ

                                                           
ّ.51صّاؼبعجمّالعريبّموضوعاّكألفاظا،ّ:فوزمّيوسفّاؽبابط -1

ّ.51صّ،ؼبرجعّنفسو:ّاينظر- 2
ّ.19صّ،ـ2ّ،1981طلفاركؽّاغبديثةّللطٌباعةّكالٌنشر،:ّاؼبعاجمّالعربيةّمدارسهاّكمناىجها،ّاعبدّاغبميدّؿبمدّأبوّسكُت- 3
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ّالتأليفّكّ ّإىل ّالسٌباقُت ّأٌكؿ ّىذاّلعٌل ّىوّيف ّّاجملاؿ ّالعالء ّبن ّعمرك ّأبو "ّ ميّالٌتيالٌلغوم
ّ.1ق(154البصرم")ت
كثرّالتأليفّيفّالٌنوادرّدبرّاألياـّكاستمٌرّّّّ تدرهبياّحىٌتّّلزيادةّطوؿّقرفّمنّالٌزمنّكبعدىاّبدأّىببويفّامثٌّ

ّأٌنكّأصبحتّالّتكادّترلّّيفّالقرفّالرٌابعّللهجرةّإالٌّكمضاتّمنّىذاّالٌنوعّيفّالتأليفّ.
ألٌفواّيفّكتبّالٌنوادر،ّكفيماّيليّبعضّّرجالّكذكرّ"أبوّالعالءّ"ك"صاعد"ّّأٌفّأكثرّمنّّطبسةّكأربعُتّّ
ّأظباءىم:

 .2ق(154)تّبنّالعالءّالٌتميميّالبصرمأبوّعمركّ -
ّكتابّالٌنوادرّالكبَتق(184)تّالبصرمّئيأبوّعبدّالٌرضبافّيونسّبنّحبيبّالضب -  ،ّككتابّالٌنوادرّ،ّلو

 .3الٌصغَتّّّّّّ

ّكتابّالٌنوادرّالكبَت،189)تّأبوّاغبسنّبنّضبزةّالكسائيّ - ّكذلكّكتابّّ،كّالصغَتّ،كسطكّاألّق(ّلو ك
 .4الٌنوادرّلألعراب

 .5ق(188)تّأبوّعبدّاهللّالقاسمّبنّمعُتّاؼبسعودمّقاضيّالكوفة -
 .6أبوّمالكّعمركّبنّسليمافّبنّكرؾّالٌنحوم -
 .7أبوّؿبمدّبنّعبدّاهللّبنّسعيدّاألموم -
 .8افّسحيمّبنّحفصّالٌنسابةظبوّاليقأ -

 

                                                           

ّكتابّألعرايبمسحلّاّأبو:ّينظر-  ّ.24صّ،1961،ّدط،1جدمشق،ّّ،مطبوعاتّؾبمعّالٌلغةّالعربيةّ،عزةّحسنّ:تحّ،الٌنوادر،ّ 1  
ّ.131ابنّالٌندمي:ّالفهرستّ،ّصّ- 2
ّ.63اؼبرجعّنفسو،صّ- 3
ّ.98،131اؼبرجعّنفسو،ّصّ- 4
ّ.17،ّص6ياقوتّاغبمومّ،معجمّاالدباء:ّجّ- 5
ّّّّّّّّّّّ،2طّ،ّبَتكت،ياسُتّاأليويبّ،اؼبكتبةّالعصرية،ّصيدافقوّاللغةّكأسرارّالعربيةّ،شرحوّكقدـّلوّككضعّفهارسوّّ:ّابوّمنصورّالثعاليب- 6

ّ.48صّ،ـ2111
72ّص،ّالفهرستّ:ابنّالندمي- 7
ّ.131صّ:اؼبرجعّنفسوّ-8
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ّالٌشيباينّأبو - ّإسحاؽّبنّمرارة ّككتابّالٌنوادر216ّ)تّعمرك ،ّ ّكتابّالٌنوادر ّلو ّالصغَتّ،الكبَتق(، ّّّّّك
 .1كّاألكسطّ

ّاغبسُتّعليّبنّحاـز - ّشريفّأبو ّكتابّيفّالٌنوادر ّلو ّاغبلياين، ّاؼببارؾ( ّيثٍتّّّ،)كقيلّبن ّالفراء ّابن كاف
 .2عليو

 .3ق(217أبوّعبدّالرضبافّاؽبيثمّبنّعدمّالطٌائيّ)تّ -
ّّك ّكانواّيسافركفّإمعلـو نّملّيسرمّاٌلذيمنّأفواهّالعربّاألقحاحّىلّالباديةّطالبُتّالٌلغةّأٌفّمعظمّالعلماء

ّبعضّأظباءىم:فيماّيليّّكّفيهمّالنحلّ

 ن ىاجروا إلى البادية:اّلذيمثال العلماء -أ
ّاٌلذمبنّأكسّبنّثابتّاألنصارم"ّؿّىوّعاملّالٌلغةّ"أبوّزيدّسعيدّكخَتّمثاؿّيبكنّأفّيساؽّيفّىذاّاجملا

ّككافّأكبىّمن"ّأيبّعبيدةّ"ّكّ"األصمعي"ّ،4ق(،ّبعدّأفّعاشّقرابةّالقرفّمنّالٌزمن211تويٌفّبالبصرةّسنةّ)
ّكتبّكثَتةّكنوادرّيفّالٌلغةّمشهورةّ ّ.5كأغزرّمنهماّيفّالٌلغةّكلو

 :أشهر كتبو 
ّكتبوّ ّ:منّّأشهر

ّباب:وقولككافّيبتدئهاّبّثالثةّمنهاّخاصّبالشِّعرّ،اشتملّطبسةّعشرّباباّاٌلذمكتابّالٌنوادرّيفّالٌلغةّ
ّ.الشعر

ّباب الّرجز.كسبعةّأبوابّخاٌصةّبالٌرجزّككافّيفتتحهاّبقولو:
ّ.باب الّنوادركأٌماّاػبمسةّالباقيةّفكانتّيفّالٌنوادرّكيبتدئهاّبقولو:ّ

ّكافّينأكفبٌاّمٌيزهّ ّزيد"ّمنّالعرب.ظباعّ"أيبّّظبعهاّمنّالعربّبقولو:ّاٌليتباألبوابّّونٌو

                                                           
ّ.75،131ابنّالندميّ:الفهرست:ّص- 1
ّ.72ّ،131صّاؼبرجعّنفسو:- 2
ّ.311صّ،19معجمّاألدباء:جّّ:ياقوتّاغبموم -3

أنباءّالٌزمافّ،ّيكافخلٌّالعباسّمشسّالٌدينّأضبدّبنّؿبمدّبنّأيبّبكرّبنّّينظر:- 4 ّ،بَتكتّصدلّ،ّدارّ،تحّإحسافّعباسّ،كفياتّاألعيافّكأنباءّي
ّ.122صّ،1978ّ،،ّدط2ج
ّ،2طّ،مصرّ،القاىرةّ،دارّالعارؼّ،ظلّإبرىهيمؿبمدّابوّالف،ّتحّ:ّطبقاتّكّالٌنحويُتّكاللغويُتاألندلسيابوّبكرّؿبمدّبنّاغبسنّالزبيدمّّ- 5
ّ.165ص
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ّكافّينّاٌليتكأٌماّتلكّ ّسبهاّإىلّأصحاهباّيفّبدايةّالباب.ظبعهاّمنّالٌركاةّفإنٌو
،ّكىذاّؼباّقبدهّوّبنفسوّكإمٌباّركاهّعنوّالٌركاةيتبادرّإىلّذىنوّأٌفّ"أباّزيد"ّملّيكتبكإٌفّالٌدارسّؽبذاّالكتابّلّ

ّكتابو ّ:حيثّقاؿّّيفّبداية
بن محمدبن بّسام"، قال: أخبرنا "أبو الحسن علي بن سلمان أخبرنا "أبو إسحاق إبراىيم »

محمد بن يزيد األزدي" قال:أخبرنا" التوزي" و"أبو حاتم  عّباسقال: أخبرنا "أبوا الاألخفش"
ّ؟.كىناّنتسائل:ّأٌمّأيبّزيد «السجستاني"عن "أبي زيد "

حاتم" عن "أبي زيد" قال "أبو وأخبرنا "أبو سعيد الحسن بن الحسين البصري " عن "الّرياش"و" أبي 
1ّّ.سعيد" وغيرىما

ّكىناّنلحظّأٌفّالكتابّركمّعنّطريقُتّ:
ّّك"أيبّحامتّالسجستاينّأسهلّّ،ق(233طريقّ"التوزمّعبدّاهللّبنّؿبمدّالقرشي"ّ)تالّطريق األّول: 

ّ.2ق(255ؿبمدّبنّعثماف")تبنّ
ّ.3ق(257بنّالفرج")تّعٌباسالّلضطريق"أيبّحامتّالرٌياش"ك"أبوّالف: انيريق الثّ الطّ 

 نموذج من كتاب الّنوادر ألبي زيد:     -ب         

 باب الّشعر   (1)
ّقاؿ:ضمرةّبنّضمرةّالنهشلي،ّكىوّجاىلي4ّّلضقاؿّ"أبوّزيد":ّأنشدينّاؼبف

 ابي               َبْسل عليك مالمتي وعت               َرْت تلومك بعد وىن في الّندى   َبكّ        
 5ابِ              َوعَ  يفكفاك من ِإبَة علَّ              ب        اغ    ي س        ُي عمّ      ا وبُن       رُّى        أأص   

 

                                                           
ّ.2صّ،1،1981طّ،عبدّالقادرّأضبد،ّدارّالشركؽ،ّبَتكتّؿبمدّتح:ّ،كتابّالٌنوادرّيفّالٌلغةّ:أبوّزيدّاألنصارمّ- 1
ّ.94،96،ّصطبقاتّالٌنحوينّكاٌلغويُتّ،بوّبكرّؿبمدّبنّاغبسنّالزبيدمّاألندلسيّأانظرّ:ّ- 2ّ

.97،99ّصّ،:اؼبرجعّنفسوّانظر- 3  
طبقاتّالٌلغويُتّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّيفّ،ق(188ّ)تّسلمىّبنّربيعةّبنٌّزيادّبنّعامرّبنّثعلبةّالضيبّأبوبنّؿبمدّبنّيعلةّبنّساملّبنّّلضىوّأبوّالف- 4

ّ .193صّكّالٌنحويُت،
ّ.134،144صّكتابّالٌنوادرّيفّالٌلغة،ّّزيدّاألنصارم:ّأبو- 5ّ
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ّكقاؿّ"أبوّاغبسن":ّ
1ّوابي ا أث        اري ا عت منه  رجْ        وخ              امتي     ت بليل ى     رخْ      ِت إن ص        أرأيّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّرجعتّالٌركايةّإىلّ"أيبّزيد":
2ّالب      ا بس      نَّ رؤوسه      أم تعصب                  اّلي وجوىه   لي ع    إب ل َتْخِمْشنَ         ى
يعودّالرٌاكمّإىلّماّّ،نتهاءّمنّالٌشرحسجستاين"كبعدّاالمٌثّتتبعّىذهّاألبياتّبشرحّمطٌوؿّ"أليبّّحامتّالّ

ّركلّعنّ"أيبّزيد"ّفيعقبهاّبالٌشرحّالٌلغوٌمّكىكذا.
ّكٌلّكاحدّمّ نهمّإىلّعصرهّّكيالحظّأيضاّأٌف"ّأباّزيدّ"يصرٌحّبأظباءّالشعراءّكينسبهمّإىلّقبائلهمّكيعيد

ّكىوّجاىلٌي.كماّالحظناّيفّقولوّ:ّ

            باب الّرجز             (2)
ّيقوؿّ:ّ

ّقاؿّالرٌاجز:
 اما     اً  تشكوا وال انحط     تافن      ال ص          ا               رام                    طاً ك         ا ربائ           إّن لن                
3ّا       دام          هر يعرف اإلج      ّل مُ     ا           من ك         ام           وال شظا عظم  وال انفط              

ّبالفرسّإجداماّإذاّزجرتوّليسَتّبالٌداؿّغَتّاؼبعجمة.ّّ ّيقاؿّ:ّأىٍجدىٍمتي
ّاؼبربٌد":ّعٌباسالّكقاؿ"ّأبو

ّبالٌداؿّميعجمةنّ.ّقاؿّأبوأىٍجذّ ّبوّ:ّحّىّاغبسن:ٍّمتي ،ّمصدرّىناّثثتوّعلىّالٌسرعة...كالٌشظاّىاأىٍجذمتي
ّ.4ّكّالٌصافنّعرؽّيفّاليدّإذاّأخذهّأشاؿّيدهّّأمّكالّىباؼّأفّيشظىّعظموّ،

ذكرّالشارحّىناّصراحة،ّكمنّسياؽّحيثّملّيّهّنانٌّكيبدكّأٌفّشرحّىذهّاألبياتّمنّالرٌاكمّنفسوّحسبّظّّّ
ّالكالـّفهمناّذلك.

ّ
ّ

                                                           
144ّصّ،كتابّالٌنوادرّيفّالٌلغةّّزيدّاألنصارم:ّأبو- 1
ّ.144صّاؼبرجعّنفسو:ّ- 2
ّ.163صّ،ّاؼبرجعّنفسو- 3
163ّصّاؼبرجعّنفسو:- 4
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 باب الّنوادر           (3)
1ّّ:"أبوّزيد":ّقاؿّالكالبيوف

ّاؼبهركسّكّاجملشوشّكاحد،ّكىيّىريسة،ّكجشيشةّ.ّ
ّكقاؿّ"أبوّاؼبضاءّالكاليب":

ّكجشيشةّإذاّجشوه.ّ،فإذاّطبخّفهوّىريسةّاؽبريسّكّاعبشيش:ّاغببّحُتّيدٌؽّباؼبهراسّقبلّأفّيطبخّ
كقاؿ:استقبلتّاؼباشيةّالوادمّفأناّأستقبلهاّإيٌاه.ّكأقبلتهاّالوادمّإقباال،ّإذاّأقبلتّهباّكبوه،ّكقىبلتّاؼباشيةّ

2ّ.استقبلتوّىيالوادمّتقبيلوّقبوالّإذاّ
ّقاؿّ"الرٌاجز":

 ؤودا     ا الك        ه   رة يُقبل  دا     في زف        ا زأره تعدي        إذا سمعن                              
3ّاود           ي س        واف         ال الخ       ا أمث       عن رف                                          

ّمنّعندّالعّرّارأينّّّّ ّلغوية ّأتىّبنوادر ّزيد" ّ"أبا ّإىلّصاحبوأٌف ّمنها ّكاحدة ّكٌل ّكاستشهدّبّكنسب ،ّّّ
ّعليهاّبالٌرجزّكملّيذكرّاسمّصاحبو؟.

ّيذىبّإىلّأٌّناّ)زأرة(ّبالتاءّاؼبربوطة...مثٌّفٌسرّّاٌلذمكقدّسبقّرأم"أيبّحامت"ّيفّتصحيحّكلمةّ)زأره(ّّكّّّ
4ّربتاجّإىلّتفسَتّّيفّالبيتّكىيّكلمةّالكؤكد.ّاٌليتالكلمةّّ

5ّّ:ّتاقتّنفسيّإىلّذلكّتوقاّكتوقاناّننّزأرةّكّالكؤكد:ّالعقبةّالٌشاقة،ّكيقاؿقاؿّ"أبوّحامت":ّإذاّظبعّّّ
ّ.إذاّشكىّإليوّاغباجة

كّاؼبالحظّعلىّىذهّالٌنوادرّأٌّناّتذكرّعٌدةّأكجوّلغويةّكصرفيةّللكلمةّكالّيبكنّأفّتكوفّىذهّاألكجوّّّّّ
ّكٌلّكجوّلقبيلةّكٌلهاّلقبيلةّكاحدة، ّزيدّمنهاّكلذلكّملّينسبهاّإىلّقبائلها.ّكقدّصبعّأبوّ.كإمٌبا

                                                           
ّكالبّبنّربيعةّبنّعامرّصعصعة...كانتّديارىمّضبيّضريةّكغَتىاّ،بوكفالكألّ- 1 ّ.189ّص3ّينظرّمعجمّقبائلّالعرب،رضىّكحالة،ج:ّىمّبنوا
ّ.315ص،ّكتابّالٌنوادرّيفّالٌلغةّّنصارم:أبوّزيدّاأل- 2
315ّص،ّاؼبرجعّنفسوّ- 3
ّ.56صّ،ّاؼبعجمّالعريبّموضوعاّكّألفاظا،فوزمّيوسفّاؽبابطّ:انظر-4

ّ.315صّ:كتابّالٌنوادرّيفّالٌلغة،أبوّزيدّاألنصارم- 5
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ّكتابّالٌنوادرّّكتابّالٌنوادرّّؼبؤلٌفوّ"أبوّزيدّاألنعلىّّّكانتّتلكّإطاللةّسريعةّّّ صارم"ّكفيماّيليّمبوذجّمن
نّكردكاّاألمصارّاٌلذي.ّمنّاألعرابّالفصحاء1ّالوّىاب بن حريش" من بني ربيعةوىو"عبد "،ّمسحلعنّ"ابنّ

ّنشطتّيفّىذاّالٌدكرّعبمعّالٌلغةّكتدكينهاّيفّأمصارّالعراؽ.ّاٌليتمنّالباديةّكشاركواّيفّاغبركةّاػبصبةّ
ّكتابو: ّكىذاّمبودجّمن

 ل:ج عن كتاب الّنوادر ألبي مسحذ نمو         ج
 :من رواية ثعلب -

ّريش"ّاؼبعركؼ"بأيبّمسحل.أضبدّبنّوبيّثعلب":ّقاؿّ"أبوّؿبمدّعبدّالوٌىابّبنّحّيّعٌباسقاؿّ"أبوّال
كجيٌده،ّّكحافٌتو،ّكجيٌدتو،ّكضيفو،ّكًضٌفتو،ّكضىفُّو،ّيقاؿ:ّشٌطّالٌنهر،ّشاطئو،ّكعربيه،ّكبينو،ّكجيزه،ّكجيزتو،

ّ.فقطّكذلكّيفّمعٌتّناحيتو2ّكًجٌده،

 :بن األعراب عّباسمن رواية أبي ال -
ّعليناّأبوّمسحلّقاؿ:ّ:ّأىلٌّبنّاألعرايب"ّعٌباسقاؿّ"أبوّال

ّفالف،ّ ّماشية ّأكشت، ّقد ّكثرت، ّإذا ّاؼباشية ّيف ّ"يقوؿ ّالكسائي ّكأتت،ّظبعتّ" ّكأمشتّككشت،
ّكٌلّذلك.ضنتّتضٍت.ّلغة:ّّكّكضنأت،ّ،كمشت ّكثرت، 3ّّإذا

ّالٌظلّكأن،ّّ ّ.4كذلكّإذاّقاـّكاعتدؿكأكرل،ّّكعقلّكاظبأٌؿ،ّكقاؿ:ّقدّقلصى

 :عبد الّرحمان أحمد بن سهل ومن رواية أب -
ّكىذاّمنّكتابّ"ّأيبّعبدّالرضباف"ّصاحبّ"أيبّعبيد"ّخبطٌوّ.

ّ"أبوّؿبمد"،ّكأبوّمسحلّلقبّ.ّككنيتوّمسحلّ"عبدّالوٌىابّبنّحريش"ّقاؿّ:"أبو
كيفّالقناذعّقينذىعة،ّنادعو،ّكعقاربو،ّكزنابره،ّكمعناه:ّقوارصو،ّكالواحدّقندع.ّفالف،ّكقيقاؿ:ّأتتٍتّجنادعّ

ّقيندعة.
ّكجناذعّالضٌب:ّدكابّزبرجّقبلو.

                                                           
5،6ّّصّ،مقدمةّالتحقيقّ،كتابّالٌنوادرّ:يبمسحلّاألعّرّأبوّ- 1
ّ.58،59صّالعريبّموضوعاّكألفاظا،،ّاؼبعجمّفوزمّيوسفّاؽبابطّ- 2
ّ.177،188صّكتابّالنوادر،ّ:األعرايبّأبوّمسحلّ- 3
ّ.177،188ص:ّاؼبرجعّنفسوّ- 4
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، ّكبرؾ،ّكابًتؾّفيو،ّكذلكّإذاّجرلّفيوّكأكلعّبوّيقاؿ:ّلعنّفالفّيفّالكذبّككىلىقى

ّّكركمّعنّعائشةّّ       ّّ[15]الٌنور.ّ

ّكت احدّكىذاّاليعٍتّلغةّتدٌؿّعلىّمعٌتّّكّاٌليتباؼبًتادفاتّّيءابّالنوادرّ"أليبّمسحلّ"أنٌوّملنالحظّعلى
ّكانتّالقبيلةّتستخدـّأكثرّمنّلفظّؼبعٌتّكاحد كإمباّاغبقّأٌفّّتلكّاأللفاظّزبٌصّقبائلّّ،قبيلةّكحدىا،ّحىتّلو

ّكٌلّقبيّ،ـبتلفة فلمّيذكرّّ،ّيبكنّأفّلبٌصّقبلةّبلفظّدكفّآخرلفظاّـبتلفا،ّكاللةّللمعٌتّالواحدّحيثّأعطت
ّ ّأّياٌلذيالٌركاة ّيدٌكنوفّالٌلغةّعنّأمّقبيلة ّكانوا ّلالّ،الٌلفظّللمعٌتّكاخذن ّأكردكه ّاللغةّرغمّستشهادكإمٌبا ّكاعتربكا ،

ّ.كاحداّنّكلساناكاحدةّاختالؼّقبائلهاّؽبجةّ

ّاإلسالـّحيثّقاؿ:ّّكىذاّماّأشارّإليو"ّأضبدّأمُت"ّيفّكتابوّضحىّ

أنّهم اعتبروا الّلغة العربية وحدة مع اختالف القبائل ألفاظا وتراكيبا ولهجة، فلم يرسم لنا الّراحل  »
أخذ عنها؟، وما األلفاظ  الّتيواللهجات وما ىي األلفاظ  ،سيره، وأيُّ القبائل نزل بينها؟ من العلماء خطّة

ّ.1«؟أخذىا عن القبيلة األخرى الّتيوالّلهجات 

 :المرحلة الثانية من معاجم الموضوعات-2

 :الّرسائل ذات الموضوع الواحد         

ّاؼبّّّ ّالكلمات ّذبمع ّكانت ّاؼبرحلة ّىذه ّكاحدكيف ّموضع ّيف ّكاحد ّدبوضوع ّهبمعّحملكا،تعٌلقت ٌدث
2ّأحاديثّالصالة.

ّكلماتّمتقاربةّيفّاؼبعٌتّاٌلذمّكّ فأرادكاّربديدّمعانيهاّفدعاىمّّ،دعىّإىلّىذاّعلىّماّىوّظاىرّأٌّنمّرأك
ّذلكّإىلّصبعهاّيفّموضعّكاحدّ.

ّبنّّّّ ّالقاسم ّك"عبيد ّاالنصارم" ّزيد ّأبو ّك" ّ"األصمعي"، ّمثل ّالعماء ّمن ّكثَت ّاجملاؿ ّىذا كأٌلفّيف
ّسالٌـ"،ّكمنّبُتّمؤٌلفاهتمّ:

 صمعي.كتابّالٌداراتّلأل -
                                                           

ّ.252،253ّصّ،2أضبدّأمُت:ّضحىّاإلسالـ،ج-1
ّ.264صّ،اؼبرجعّنفسو- 2
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 كتابّالٌنباتّكّالٌشجرّلألصمعي. -
 كتابّاؼبطرّأليبّزيدّاالنصارم. -
 كتابّالٌرحلّكّاؼبنزؿّأليبّعبيدّالقاسمّبنّسالـ. -
ّلألصمعي. -  كتابّالكـر
 كتابّالٌنخلّلألصمعي. -
 كتابّالٌلنبّأليبّزيدّاألنصارم. -

كردّّاٌليتداراتّالعربّاؼبعركفةّّ"صمعياألّ"صبعّفيها1ّمثال:ّعبارةّّعنّصفحاتّثالثّككتابّالٌدارات
عفىّّاٌليتىذهّالٌداراتّمفيدةّعلىّقٌلتهاّّيفّمعرفةّبعضّاألماكنّالعربيةّالقديبةّّ،ّكلذلكّفإٌفّذكرىاّيفّأشعارىم

قديبةّّعنّىذاّفإٌفّقدـّالكتابّكشهرةّصاحبوّذبعلوّقيّمكانةّمرموقةّبُتّالكتبّالعربيةّالالض،ّكفعنهاّالٌزماف
ّستشهاد.وذجاّمنوّلالجدا،ّكسنوردّمب

ّقاؿ:ّ"أبوّحامتّسهلّبنّؿبٌمدّالسجستاين"،ّحٌدثناّ"ّأبوّسعيدّعبدّاؼبلكّبنّقريبّاألصمعي"ّقاؿ:
ّ.2داراتّالعربّاؼبعركفةّيفّبلداّنمّكأشعارىمّستّعشرةّدارة

ّكالٌدارة:ّماٌّتسعّمنّاألرضّكأحاطتّبوّاعبباؿ.
ّ،ّفمنّّيقاؿ:داره،ّكدارةه،ّكأىدكير، ّذلكّ)دارةّكشجى(ّ،كّ)أنشد،طويل(:كدىاراته

 سليمابدارة وشجى ما عمرت و                اس موقفا إن وقفت   وليس ن                 
ّكدارة:جلجل،ّقاؿّ"امرؤّالقيس":

3ّل      وم بدارة جلج      ا ي        ح           والسيم     أال رّب يوم لك منهّن صال                 
ّ،ّكأنشد:رّىّكدارة: ّفٍػرىؼو

4ّا أقواز دارة رفرف        فموعدن         ا    ال إذا الّليل جنَّن  فقلت عدي ق                
ّكدارة:ّاعبيمٍد،ّكأنشد:

 دِ      الُجمُ ا بدارِة          وم التقين         ي    ا                           ما َأْنَس وال َأْنَس ثَمَّ موقِفن                
                                                           

2،1914ّّّّطّ،ّاؼبطبعةّالكثوليكيةّاآلباءّاليسوعيُت،ةمقدمةّالبلغةّيفّشذكرّالٌلغّ:اكغستّىفنر،ينظر-1
ّ.4،ّصاؼبرجعّنفسوّ-ّ 2
ّ.6صّ،ّاؼبرجعّنفسوّ- 3
ّزّكّقاموسّاحمليطّمادةّؽّيفأقوازّ:ّصبعّقوزّ،ّكىوّاؼبستديرّمنّالٌرملّكّالكثيبّاؼبشرؼ.ّّ- 4
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ّكتابّاألصمعيّىذاّاحتولّعلىّستّعشرةّدارةّ،ّكقدّابتدءىاّبتعريفهاّمثٌّذكرّصبوعهاّّ كيبكنّالقوؿّأٌف
ّالٌداراتّ ّلنا ّبٌُت ّبالٌشعرّمعّإلصاؽّالٌشعرّبقائلوّذكرتّيفّأشعارّالعربّدكفّترتيبهاّاٌليتمٌث ،ّكاستشهدّعليها

ّأحياناّ.
فهذاّ"أبوّزيدّاألنصارم"ّارتّالٌرسائلّذاتّاؼبوضوعّالواحد،ّكاإلستقصاءّسكعلىّىذهّالطٌريقةّمنّاعبمعّ

ّكرعودّكبرؽّ،يفّكتابو"ّاؼبطر" ّكٌلّماّكردّيفّكتبّالٌلغةّعنّكلمةّمطرّكماّيلحقّهباّمنّغيـو ّ.يذكر
ّقاؿّ"أبوّزيدّاألنصارم":

ّ.ّوىو أصغر المطر الِقطقط،:ّأٌكؿّأظباءّاؼبطر
ّ.1وأرذت فهي مرّذة  إرذاذا يقال َقطَقَطِت الّسماء، فهي ُمَقطقطٌة، فوق الِقطقط، والّرذاذ:

         وكذلك الَحلبُة، الغَبَية فوق الَبغشة،الطشِّ ،يقال: بَِغشَت، تَ ْبغش،و  ومنو البَ ْغُش: وىو فوق 
جذُة يقال:أغَبت فهي مغِبية جِفش خفشًا َخَفشِة الّسماء ،ت ...ويقال: حلباً  ،تحلب، وحَلبت إغباًء، و الشَّ

 ..كىكذا.2والَحشَكة مثلها.
. 

 .لثالثة من مراحل معاجم الموضوعاتالمرحلة ا -3

 الكتب ذات الموضوعات المتعّددة:        

ّكتبّالٌصفاتّ،ّألٌّناّّكىذاّألٌّناّصبعتّاؼبوضوعاتّالسالفةّالذٌكرّكغَتىا،ّكقدّظبٌيةّىذهّّالك تبّأيضاّ
ّكصفةّاؼبطٍر،ّكغَتىاّيفّكتابّكاحد.ّّالٌصفاتّاؼبتفرٌقةّكبوّصفةّاإلبل،ّكصفةّاػبيلّتصبع

كما سّمية  أيضا كتب  الغريب المصنف، ألنّها جعلت الغريب أصنافا ، كّل صنف  يُ ْعَنى بموضوع »
ّ.3«واحد. ثم جمعت ىذه األصناف  كّلها في كتاب واحد

 ألّفوا في  ىذا المجال:من  أوائل  - أ
بيًٌّلفّيفّكتبّذاتّاؼبألقدّ ّكثَتّمنّؿبًي ّكافّأٌكؽبم:وضوعاتّاؼبتعٌددةّ ّيّالٌلغةّ

                                                           
ّ.111البلغةّيفّشذكرّالٌلغةّ،صّ:اكغستّىفنرّ-ّ 1
112ّص،ّنفسوّاؼبرجعّ- 2
ّ.66صّاؼبعجمّالعريبّموضوعاّكألفاظا،ّفوزمّيوسفّاؽبابط: -3
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ركاهّعنوّّاٌلذمّاٌلذمق(ّككتابوّغريبّاؼبصٌنف216ّأبوّعمركّالشيباينّ)إسحاؽّبنّمرارةّ،ّتّ (1
 .1كلده:"عمركّبنّأيبّعمركّ"ّكلذلكّنسبّإليو

ّّبنّسكُتّبنّزيدّ)تّ (2 ميؤىلَّفيويّ)الغريبّاؼبصٌنف(ّ،ّّك2ق(224،145أبوّعبدّالقاسمّبنّسالـٌ
 ألفّكمائتاّبيت،ّكأحٌبّأبوّعبيدّّكبوّباب،ّوبتومّعلىّمائةّّألفّكلمة،ّكبوّشواىدٌّشعّرّمشتمالّعلىّألف

 .3و على عشرة أالف دينارظلحتى قيل أنّو فكتابوّىذاّحٌبانّكبَتا،ّّّ

 أبواب الغريب  المصّنف -
ّكتابوّببابّظبٌاه:" ّ.اإلنسان  ونعوتوتسمية خلق افتتحّأبوّزيد

ّ:كقدّقاؿّيفّافتتاحّالبابّّ
ّّوظبعتّأب 4ّالشيباينّيقوؿعمرك :ّ ّاألنوؼّيقاؿّؽبا ًّمنّحدىا ِمخطماالمخاِطم، و : ّالبوادر ّك ّقاؿ: .

ّبُتّاؼبنكبّكّالعنق،ّكانشدناّاػبراشةّبنّعىٍمرك:ّّاٌليتاإلنسافّّكغَته:ّالٌلحمةّ
ّ؟!ّ.وزيدّالشطرّالثاينكملّيذكرّأبّ.ْحَمراً بوادرىاوجاءت الخيل مُ 

ّ.5روغةمإلى الترقوة ، واحدتها  ما بين العنق:ّكّاؼبراكغّ

ّكأتبعّىذاّالبابّببابّ:ّنعوتّخلقّاإلنسافّ،ّمثّبابّنعوتّدمعّالعُتّكغؤكرىاّكضعفهاّكّغَتّذلك
ّ:كجاءّيفّىذاّالباب

ّ.6ّ:قاؿّاألصمعي

ّاّنجمتّعينو:ّدمعتّعينو،ّبكسرّالفتح،ّكىجمتّعىينو:غارت

ّ.:ّدمعتّعينوّبالفتحّالغَتزيدّكأبوّكقاؿّالكسائيّ،ّ

                                                           
ّ.84صّ،الفهرستّ:ابنّالٌندميّ- 1
ّ.66صّألفاظا،اؼبعجمّالعريبّموضعاّّك،ّفوزمّيوسفّاؽبابطينظر:ّ- 2
ّ.66،صّاؼبرجعنفسّّينظر- 3
ّ.234صـ،1ّ،1998ّطّ،1جّ،مكتبةّالثقافةّالدينيةّ،القاىرةالغريبّاؼبصنف،ّتحّعبيدّرمضافّعبدّالتوابّ،ّ:أبوّعبيدّالقاسمّبنّسالـّّ- 4

ّ.234صّ:الغريبّاؼبصنف،ّاؼبرجعّنفسوّّ-  5
ّ.287صّاؼبرجعّنفسو:ّ- 6
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ُنُو، تَ ْهِمْي َىْمياىَ كقاال:ّ ّمثلو.ّوغَسَقت تْغَسق، َغَسقاً ًمثلو،َّّمْت َعي ْ

ّ:ًّمثلوي.: ترقرقتأبوّعمرك

،ّكظٌلّالّناسالقصار من مٌثّباب:ّّنعوت الّطول من اإلنسان،ّفبابّأسماء الّنفسمٌثّأتبعّذلكّبباب:
ّكثَتةاألبوابّاؼبتعلِّقةّخبلقّاإلنسافىكذاّيذكرّ ّ.،ّكنعوتوّحىتّأقٌرىاّأبوابا

ّ:: شيات الَمْعِز ونعوتهامثٌّّذكرّبابّ

ْرآُء:  وىي الرَّْقَشاُء األذنينْ أبوّزيد:ّقاؿّّ ، . وسائرىا أسوُد. و الرَّْبداُء: السوداءمن ِشَياِت المْعِز: الذَّ
ّ.ِبُحمرةٍ المنطقة الَموسوَمُة موضع النطاق منها 

ّ.والّصدآُء الّسوداءُ ،ّّبين السواد،و الحمرة لون بطنها:ّو الحلساء

ّ.و الّدىساء أقّل منها حمرة،ّالمشربة ُحمَرة

ّالكتابّباىتماـّّكاسعّكىكذاّج ّكتابّالغريبّاؼبصنفّ"أليبّعبيد"،ّكقدّحظيّىذا كمنّذلكّماّّاء
ّركاهّ"ّاألزىرم"ّيفّهتذيبّالٌلغةّفقاؿ:

ّ"اؼبنذرم"عنّ"اغبسنّاؼبؤدب"أٌفّ"اؼبسعرٌم"أخربه،ّأنٌوّظبعّ"أباّعبيد"ّيقوؿ:أخربينّّ

 ىذا الكتاب أربعين  سنة أتلّقف ما فيو من أفواه الّرجالف كنت في تصني»ّ

ّ.1«عرفت لو موقعا في الكتاب بتُّ تلك الّليلة فرحاً  –فإذا َسِمعت حرفا 

   أخبرني "أبو بكر بن األيادي" عن "ِشمر" أنّو قال: ما للعرب كتاب أحسن من مصّنف "أبي »ّكقاؿّ:
2ّ"«عبيد

                                                           

كاألنباءّؤسسةّالعامةّلتأليفّاؼبّار،جعوّؿبمدّعليّالنجٌّاّرّ،،ّتحّعبدّالٌسالـّؿبمدّىاركفهتذيبّالٌلغةّورّؿبمدّبنّأضبدّاألزىرمّاؽبركم:ابوّمنص- 1ّ
ّ.21،ّصدطّ،1كالٌنشر،ج

ّ.21صّ،نفسواؼبرجعّّ- 2
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ّكماّّدلىذاّالكتابّ"ّالغريبّاؼبصٌنف"ّكمريناّمكانةّّتّاٌليتىذهّبعضّاألقواؿّ إىتماـّالٌلغوينّقديباّبو،
ّأقدـّماّكصلّإليناّّمنأ وتوجد  نسخة منو بمكتبة دار الكتب »الكتبّذاتّاؼبوضوعاتّاؼبتعٌددةّ،ّّنٌوّيعدُّ

ّ.1ّ«المصرية، وىي نسخة مصّورة عن المخطوط األصلي الموجود بمكتبة "عارف حكمة" بالمدينة المنّورة

 :نقد كتاب الغريب المصّنف -
حلم: في المصّنف  يقال أّنك، أخطأت في مائتي َحرف من الُمصّنف فأجاب في»قيلّأليبّ"عيبػىٍيٍد":ّ

ّ.2«بكثير، مما أدرك علينافي كّل ألف حرفين فما ىذا  خطئفإن أُ مائة ألف حرف : 
ّالكتبّمل ّؽبذه ّكذكرنا ّمعاجمّاؼبوضوعاتّ، ّمنّ ّالثالثة ّاؼبرحلة ّالكتابّلبتمّ يكنّعلىّسبيلّّكهبذا

ّكماّأشرناّإ ّكتاباّّاكتابّّلضستشهادّالّأكثرّ،ّفلسناّنفىلّذلكّسابقاّ،ّكإمٌباّىوّلالاغبصر علىّآخرّأكّنزٌكي
ّّ.،ّكحسبهمّأٌّنمّحفظواّالٌلغةّيفّبطوفّمؤلٌفاهتمكريبةعلىّغَته،ّفهمّعندناّعلماءّ،ّكمنازؽبمّشريفةّّ

ّتراثياّك ّمصدرا ّيعد ّكتابّآخر ّىوّّّىناؾ ّالشيباينعربيا ّاليبّعمر ّغريبوّأّاٌلذمّ،كتابّاعبيم ّإال شرنا
ّكتصراحةّكجداؼبصنفّقبلّىذاّ،كبعدّاإلطالعّعليوّ ّّكقدّعناهّؾبمعّالٌلغةّالعربيةّبٌتحقيقّ،اباّيستحقّالذكرّناه

الغايةّعليهمّفبٌاّّايبلغّوفّأغَتّأفّنسختوّالوحيدةّأبتّعليهمّّ،حيثّبدؿّالعاملوفّعليوّماستطاعواّمنّجهد
ّقليلة ّغَت ّمنها ّمواطن ّاضطرابّيف ّيشوهبا ّاػبط ّسيئة ّسقيمة ّفهي ّمنّّ،أرادك ّالنوع ّىذا ّمثل ّعلي كالعمل

ّ.اؼبخطوطاتّاليسلمّمنّالتحريفّكالتصحيف
ّ:ّبصاحب كتاب الجيم التعريف-4
ّكينسبّإيلّبٍتّشيبافّفيقاؿّلو:ّالشيباين.ّ،بابنّلوّإظبوّعمركّبنّمرارة،ّكيكٌٌتّأباّعمركّإسحاؽّىو

،ّكلكنّاآلخرّ:ابوّعمركّالشيباينّالكويفكشبٌةّآخرّمنّالعلماءّمشهورّهبذهّالكنيةّبالبلدّأيضاّيقاؿّلوّىوّ
3ّّ.كاظبوّسعيدّبنّإلياسّيقاؿّلوّاألكربّّلتفرقةّبينوّكبُتّرجلناّىذاّ

                                                           
ّ.68صّ:ّاؼبعجمّالعريبّموضوعاّكّألفاظا،فوزمّيوسفّاؽبابطّ -1

ّ.211صّطبقاتّالٌنحوينّكّالٌلغويُت،ّ:األندلسيابوّبكرّؿبمدّبنّاغبسنّالزبيدمّّ- 2
     

ّدطّّ،القاىرةّ،العاٌمةّلشؤكفّاؼبطابعّاألمَتيةّاؽبيئةّ،أضبدّىيمّاإليبارمّراجعوّؿبمدّخلفّاهلل،تحّإبراكتابّاعبيمّّّ،:ّابوّعمرّالشيباينينظر3
ّّّّّّّّّ.6،7صـ،1974ّّّّّّّّّّّّّ  
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قاتّمنّرٌكاةّالٌلغةّكّاألدبّيفّالقرفّالثاينّكيعٌدّ"أبوّعمركّالٌشيباين"ّمؤٌلفّكتابّ"اعبيمّ"ّيفّطليعةّالثٌّ

ّالكتابّيفّأٌمهات ّّللهجرةّ،ّكتكثرّاإلشارةّإىلّىذا ّيزيدّ ّعبهدهّالٌضخمّيفّصبعّأشعارّما علىّاؼبراجعّنظرا

ّشبانُتّمنّّالقبائلّالعربيةّاؼبتفرقةّيفّالٌصحراء.

ّأىلهاّّّّّّّّّّّّّ ّمن ّكظبع ّ ّالبادية ّكدخل ّمشافهة، ّالعرب ّعن ّالعربية ّالٌلغة ّكويف"أخذ ّراكية ّعمرك ك"أبو

ّكتابّّّ،ّكقدّصٌنفّّيفّالٌلغةنّعاصركهّكجاءكّبعدهاٌلذيمنّالٌركاةّ ّكٌناّذكرنا ّكثَتةّأشهرىاّ:ّ"كتابّاعبيم"ّك كتبا

ّسبق ّفيما ّاليـوّمعجمّمرٌتبّعلىّحركؼّاؽبجاءكاعبيمّّ،"الغريبّاؼبصٌنف"، ّيغلبّكفقّالًٌتتيبّاؼبعركؼّلنا ،

ّشعارّكّاألمثاؿّ.ثرّشواىدهّمنّاأل،ّكأكطابعّالبداكةّّكيكثرّفيهاّالغريبعلىّمفرداتوّ

ّكثَتّمنّّ ّالٌشاىد ّبيتّ ّمع ّ ّفيذكر ،ّ ّيستطرد ّكثَتّما ّأنٌو ّالٌشيباين"، ّعمر كاؼبالحظّعلىّمنهجّ"أبو

ّّّاٌليتاألشعارّاألخرلّ ّكماّّأٌفّّاؼبصٌنفّملّيلتـز تطوؿّأحياناّ،ّمٌثّيفٌسرّّماّكردّفيهاّمنّالغريبّّتفسَتاّلغويا،

ّكثّ،قاعدةّمعٌينةّلًتتيبّاأللفاظّداخلّالبابّالواحد َّتاّماأكردىاّدكفّترتيب.بل

يعٌدّمرجعاّأصيالّمنّمراجعّالٌلغةّالعربية،ّحيثّيبتازّبثركةّضخمةّّوّصعوبةّالبحثّيفّالكتابّفإنٌّكرغمّ

ّ.كماّقلناّسابقاكنسبّىذهّالٌلهجاتّإىلّذكيهاّأحياناّّّ،تٌتصلّحبياةّالباديةّكؽبجاهتاّاٌليتمنّاأللفاظّ

ّكلكنّىناؾّشكوؾّتقوؿّ:

 .!المطنف ىو نفسو كتاب الجيم ؟ّن كتاب غريب أ

 فهل ىذا الّراي صحيح ؟.

ّّىل غريب المصّنف ىو كتاب الجيم؟ - أ

ّكتاب"ّاعبيمّ"ّ ّكتابّ"ّغريبّاؼبصٌنف"ّ"أليبّعمركّالٌشيباين"ىوّنفسو نتكٌلمّّاٌلذمقدّيعتقدّالبعضّأف

ّكتابّ"الغريب" ّكتابّآخرّىبتلفّعن ّكتابّ"اعبيمّ" كدليلناّعلىّىذاّماّجاءّّعنوّاآلفّ،ّكلكنّيفّاغبقيقةّفإف

ّيفّكصفّالكتاب:
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ولقد سّمى "ابن  الّنديم " وابن خلكان ثم القفطّي في تسميتهم إيّاه بكتاب الحروف ثّم بكتاب »ّ

اء أسماء كتب أخرى و ليست أسماء الّلغات ثّم بكتاب الّنوادر ، ولقد رأينا فيما سبق أّن ىذه األسم

1ّ«.مرادفة للجيم

 جيم ألبو عمرو الّشيباني:نموذج من كتاب ال - ب

ّكٌلّبابّّباسمّحرؼّمنّىاغبركؼّ ملّىبتلفّمعجمّاعبيمّعنّباقيّاؼبعاجمّالعربيةّحيثّظٌبىّصاحبو

ّ:األجبديةّ،ّفمثالّجاءّعلىّىذاّالٌنحو

ىذا باب الّزاي، باب حروف الّسين، باب الّشين، باب الصاد، باب الطاء باب الضاد، باب الظاء،  

ّ...كاخًتناّحرؼّالكاؼّكنموذجّفكافّعلىّىذاّالشكل.أبو عمرو نفسوباب العين من أصل 

 2باب الكاف

 قاؿ:ّإٌّناّلًكدنىةهّكىيّذاتًّكدنىةو:ّللٌناقةّالٌسمينة 
 .كيقاؿّأىٍكمىىّعلىّماّيفّنفسو:ّأمّسكتّعليو 
 .ربتهاّزىلىقهّكفوقهاّزىلىقهّ:ّكىيّاغًبسىنيّكّالواحدةًّحٍسنىةه:  الًكفىاؼي
 ّ:ّىٍكبيوفي:ّالقصَتّمنّالٌرجاؿ.كّقاؿ

 اؼب
 ّ: ىٍكبيوتي

ّكانواّيركفّاٌلذمكّاؼب ّكما  .،ّيفّالقتاؿّكّيفّغَتهالّجدكنو
 .ّكافّصغَتّالذَّكر :ّبٌُتّالكيميوشة:ّإذا  كقاؿ:ّرجلّكىٍمشه
 ّكىرضمةّن ّكىٍرضىمى يقاؿ:ّؼبٌاّكاجوّالقتاؿ:ّقد

 مثٌّضبلّعليهم3ّ
 يقاؿ:كىصمى:ّإذاّنكص 
 ًتنىةّي ّكتنةّخضراء:ّما4ّكقاؿ:ّالكى ّكتنةّضبراء،أككتنةّسوداءّ،ّأك ّمنّالٌطُتّفهو  اًٍلتاطى

                                                           
ّ.3صّ،1،جكتابّاعبيمّّ،ابوّعمرّالشيباينّ:ينظر- 1
ّ.139،ّص3ج،اؼبرجعّنفسوّ- 2
ّكرضم:ّبالضادّاؼبعجمة،ّكاجوّالقتاؿّضبلّعلىّالعدك،ّكيفّاألصلّكرصمّبالصاد.ّّ- 3
ّالكنتّ:ّؿبركة،ّلطخّالٌدخافّكّالٌسوادّبالٌشفة،ّكترابّأصلّالٌنخلة،ّكالدرف،ّكّالوسخ.ّ- 4
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 كيقاؿ:ّأرسلّرجليوّبأكراب:ّإذاّعدا،ّكيقاؿّأطعمّرجليكّالرٌيح 
 ّكىشىٍأتّي ّكأنٌوّيأكلّالقثٌاء1ّكيقاؿ:  يفّاألكل:
 كّالكىًلهىسىةّي

ّعليو.ّّشيأ:ّأفّوبملّعلىّال2  كىلهىسى
 ّّكثبا:ّصبيعا،ّكرموهّرشقا  صبيعاكيقاؿّرموه
 كّاؼبًٍكشىاحي:ّالقدـك

 كقاؿّمثلّالٌصقورّجلتّعنهاّاؼبكاشيح،ّكىوّيصفّاعناؽّاإلبل.3ّّ

ّكتابوّيشرحّكيفٌسرّكيس ،ّكىناّمبكالـّالعربّكشعرىّتشهدكعلىّىذاّاؼبنواؿّيكملّصاحبّكتابّاعبيم

غةّاغببيبةّ،ّحفظتّاللٌّبدائيةّكانتّمعاجمّّاٌليتالكتبّاألٌكليةّّأفّيكوفّمبادجّعنّأردناهّاٌلذمننهيّفصلناّالثاينّ

ّمنّالٌضياعّكّالٌنحل.

ّمباّ ّأكردنا ّكٌنا ّمبّذكلقد ّككٌل ّمنّقصر، ّمنّطاؿّكمنها ّعلىّجّمنها ّحٌجة ّىو ّإمٌبا ّىذهّوذجّأكردناه أٌف

ّالٌلغةّالعربية.ّىفتًتؾّبصمتهاّّ،ّاستطاعتّأفأٌكليةّتراثيةّككتبّلغويةّفريدةّالكتبّىيّمعاجم

عصرمّللمعاجمّاليوـّّكخصصناهّألٌكؿّمعجمّباؼبعٌتّالّأردناهّاٌلذميفّفصلناّالثالثّّكاهللّّاؼبستعافّللبدأ

ّضمنّّمعاجمّاأللفاظّكأكؽباّيأيتىوّّكّ،أٌلفّيفّالقرفّالثاينّللهجرةّاٌلذميعدّاؼبعجمّالوحيدّّاٌلذمّكتابّالعُت

ّكصاحبوّعبدّالٌرضبافّبنّأضبدّالفراىيدم.

ّ
ّ

 

 

  

                                                           
ّكشأ:ّأكلّككبوّذلك.-ّ 1
ّكلهسّعلىّالعملّّ- 2 ّأكٌبّكجٌدّفيوّ،ّككاجوّالقتاؿّ،ّكضبلّعلىّالعدك.ّ،كلهس:
:ّآلةّللٌنجرّمؤنٌثة،- 3 ّأس.صبعهاّقدائمّكّقدـ،ّكيفّمادةّ)كشح(:ّاؼبكشاح:ّالفّالقدـك
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 العربية. المدارس المعجمية

، وليست معاجم ادلوضوعات اين" وقد تدّرجُت يف ذكرىا زمنياكّنا قد رأينا معاجم ادلوضوعات"ادلع
ربية احلبيبة، دبا فيها من سبّيز اليت حفظت لنا لغتنا الع األوليةالوحيدة اليت أّلفت يف صدر اإلسالم، تلك ادلرحلة 

تمّكن من طريقتها، لكّنها يف احلقيقة مل تحاوت حفظ الّلغة حسب  بٌ تُ فمعاجم ادلوضوعات كُ  ،وكثرة ألفاظ
 ّلغوية.ىذه ادلعاجم مع ادلّادة الحصر الّلغة العربية، ردّبا لسعة ىذه األخَتة، وردّبا الّسبب كامن يف طريقة تعامل 

األلفاظ  رف دبعاجممن أجل ذلك  ظهر نوع ثاٍن من ادلعاجم عُ و  ،البّد أن يتمّ  شيءفكّل  ،وعلى كل   
مّث تفّنن مؤلّفوىا من بعده يف طريقة ترتيب ألفاظها خدمة  ،دي"يىاعلى يد "اخلليل بن أمحد الفر اليت ظهرت 

على  طرق تعاملها  مع ادلاّدة الّلغوية حىت كانت وزبتلف يف للقارئ وطلبا للّسهولة، شلّا جعلها تتمايز فيما بينها
 ثالثة مدارس معجمية. أو ثالثة فرق

 : مدرسة التقليبات الّصوتية .01

وتقوم ىذه ادلدرسة على أساس ترتيب ادلواد الّلغوية حسب سلارج ثّلت دبعجم العُت "اخلليل" ومُ  رائدىا
 .1ووضعها ربت أبعد حروفها سلرجا يف مكان واحد، احلروف، مع مجع الكلمات ادلكّونة من حروف واحدة

يف كتابو مجهرة الّلغة فقد رأى  ،"ابن دريد" صاحبهاىو الّتقليبات اذلجائية و  وانشّق عن ىذه ادلدرسة فرع آخر
صعوبة الًّتتيب الّصويت الذي جاء بو "اخلليل" ومن مّث رّتب مواد كتابو حسب أسبق حروف ادلاّدة الّلغوية ترتيبا 

 لف بائيا عادياًّ مع مجع الكلمات ادلكّونة من حرف واحد يف موضع واحد.أ

 وأماّ ادلدرسة الثانية فهي7

 المدرسة القافية: .02

قّسم ىذا ادلعجم إىل  ورائدىا "إمساعيل بن محّاد اجلوىري" يف معجمو "تاج الّلغة وصحاح العربية"، وقد  
 .2الكلمة بابا، احلرف األّول منها فصالبواب إىل فصول وعّد احلرف األخَت من أبواب، واأل

                                                           

   .58ص ،ادلعجم العريب موضوعا وألفاظا ط،7 فوزي يوسف اذلاب ينظر -1
 .58ادلرجع نفسو ص7 ينظر -2
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 وىناك أيضا ادلدرسة الثالثة7

 :ة العاديةالمدرسة األلف بائي .30

وزعيمها"ابن فارس " يف "معجمو رلمل الّلغة" والذي قّسمو إىل أبواب تبدأ باذلمزة، وتنتهي بالياء، ونريد  
سنتكّلم عن مدرسة التقليبات الّصوتية فحسب أن نشَت فقط أنّنا لن نتطّرق إىل ىذه ادلدارس كّلها ، وإّّنا 

كما ىو سبب  ما ىي ىذه المدرسة؟ 7باعتبارىا الوحيدة ادلدرجة يف فًتتنا الّزمنية، ومن ىنا ديكننا القول
 كجودىا؟.

يف ظهور فّن معاجم األلفاظ دون  لضتعّد مدرسة التقليبات الّصوتية  أّول مدرسة  معجمية عربية  وذلا الف
سابق مثال، فهي مبتدعة مبتكرىا "اخلليل بن أمحد الفرىودي"، مل جيد فيما سبقو من رسائل لغوية صغَتة منهجا 

شرح معاين ألفاظها ولذلك فّكر يف منهج جديد و ، ف إليو، وىو حصر الّلغة وضبطهادهيبّلغو غرضو الذي ي
عريٍب غايتو مجع الّلغة العُت" الذي صار قدوة كّل معجٍم ان لو ذلك يف كتاب "وك ،يكون شفاًء لو، حيّقق رجاءه

 وتبسيطها.
البّد أن نعّرف بصاحبها رغم أنّنا على دراية أنّا لن نوفيو حّقو  ،ن نبدأ احلديث عن ىذه ادلدرسةأوقبل 

 .! أوتدركهم العبارات وكيف ألمثالو شلّن مجعوا الّلغة وحصروىا أن ربّدىم الكلمات

I. :التعريف بالخليل بن أحمد الفراىيدم 
ن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن سبيم" ويقال لو "الفرىودي"، والفراىيدي نسبة إىل ىو "أبو عبد الّرمح

تقل اطئ اخلليج العريب مث ان، فيما يعرف اآلن باسم عمان على شعلى أرجح الّروايات (ه833)فراىيد،  ولد سنة
 ، ولذلك يشتهر بلقب البصري.1هبا وتلّقى العلم والّدروسإىل البصرة غالماً، فشّب 

ن احيث مل  يكن  من ادلوايل كما ك 2ن اضلدروا من أصل عريب ِصرفاّلذياخلليل من الّلغويُت القالئل  و
  .ه(821)ت )أستاذه( ، وأيب عمر بن العالءه(853)تلميذه( )تغَته من أمثال"سيبويو"

ا وكان رمحو اهلل عبقريالّدنيا،  كان زاىدا يف متاعوكان اخلليل يعيش يف فقر ومع ذلك كان راضيا قانعا، ألنّو  
وقد زبرّج بل كان عادلا بالعلوم اإلنسانية بصفة عاّمة  والعروض، ومل يكتف هبذا إماما يف الّنحو والّصرف  ،ذكيا

                                                           
 .750،51 فوزي يوسف اذلابط، ادلعاجم العربية موضوعات وألفاظا، صينظر - 1
 .51ص ،ينظر7 ادلرجع نفسو- 2
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نقل فيو كثَتا عن  اّلذي، و 1"سبويو"صاحب "الكتاب" يف الّنحولماء والّنوابغ أشهرىممن مدرستو كثَت من الع
اخلليل واعتمد عليو اعتمادا كبَتا، حىّت أنّو التكاد  زبلوا صفحة من صفحات الكتاب إاّل ويشَت فيها إىل رأي  

  .من آراء اخلليل
سع بالعلوم الشرعية بل كان لو  إطالع وا ،ضلو ولغة وشعر فحسبربز اخلليل يف العلوم الّلسانية من مل يو 

 2الّنغم،و يف ادلوسيقى والعلوم الرياضية، وأكثر من ىذا كان بارعا 
دعو دون سابق مثال اتفق اجلميع على أنّو من ابت اّلذيعلم العروض وضع هبا  اّليتوإّن الّناظر إىل الطريقة  

 ّن اخلليل كان ذا عبقرية عقلية مبتكرة. أعلى لتدّل 
فاستهواه دق ادلطرقة ادلنتظم، فلّما حاول أن يربط   ماراً يوما حبّداد يف ىذه ادلسألة  أنّو قد كان  يروى وشلّا

 .3خًتاع علم العروضاىل يب، توّصل إبة، وبُت األوزان يف الشعر العر ادلرتّ بُت ىذه الّنغمات 
 اّليتتقطيع األبيات  حبسب تلك ادلوازين، مت استخدمها اخلليل كموازين للشعر، و  اّليتالتفعيالت  وكانت  

، لتكو  ت  ن وحدة عروضية معّينة. ؤّدي  أحيانا إىل شطر الكلمة الواحدة، أو ضّم كلمة مع جز 
، أّن إبنو دخل عليو وكان اخلليل يقّطع بعض األبيات، فأراد اإلبن أن يستوضح األمر  يضاأوشلّا يروى عنو 

 أن ترك بطاقًة مكتوٌب عليها ىذان البيتان7 من أبيهفما كان من اخلليل إالّ 
 لو كنت تعلم  ما أقوؿ عذرتني       أك كنت أعلم ما تقوؿ عذلتكا              
   4عذرتكافجاىل ّنك أفعذلتني          كعلمت  الّتيلكن جهلت مق              

أحد، كما أنّو  جمو بطريقة حاصرة مل يسبقو إليها قا يف مجع مفردات الّلغة يف معابّ وكان اخلليل أيضا س
أنّو جزئيات يستقّل وكان الّدارسون للّنحو العريب قبل اخلليل يدرسونو على  ،ٍت بدراسة علمية منظمةأّول  ضلوي عُ 

البصرة ، حىّت عّد زعيما ومؤّسسا دلدرسة مية ادلنّظمة، فلّما جاء اخلليل سلك مسلك الّدراسة العلبعضها عن بعض
جزاه ادلعرفة فو   مجيع رلاالت العلم ، وحسبنا أنّنا ذكرناه  كأحد عباقرة الّسلف يف، واخلليل أعجوبة عصرهالّنحوية

 اهلل عّنا كّل اخلَت.
 أّما مؤلفات الخليل»وصلنا ،  اّلذي وحده العُتفحسب، وإّّنا   "العُت"أّن اخلليل مل يؤّلف كتاب  قيلو 

                                                           
 .51ص ،ادلعاجم العربية موضوعات وألفاظافوزي يوسف اذلابط،  ينظر - 1
    ،كتاب العُت مرتبا على حروف ادلعجم ،تح عبد احلميد اذلنداوي ،دار الكتب العلمية ،ابو عبد الّرمحان اخلليل بن أمحد الفراىيدي  7ينظر - 2

 .6ص م،3330  ،8ط ،8ج لبنان، بَتوت،
 .6،83ص ،ادلرجع نفسو7 ينظر - 3
 . 6،83، صنفسوادلرجع 7  ينظر - 4
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، وقد مجعتها  متناثرة يف كتب الطّبقاتىا وصلنا منها أمساؤ  اّلذيو  1« شيئ األخرل  فلم يصلنا  منها
 7ادلعارف اإلسالمية يف ستة كتب ىيدائرة 

 كتاب النقط والّشكل   -
 كتاب الّنعم -
 كتاب العروض -
 كتاب الّشواىد -
 كتاب اإليقاع -
  2كتاب اجلمل -

 ىتماـ بالعين:اال -1

ىذا اجلدل  من  ومؤلّفو، وامتدّ ادلناقشة  حول كتاب العُت خصوصا من ناحية تأليفو لقد كثر اجلدال و 
 حُت قام بطبع  قسم من العُت ،رمليقام بو األب أنستانس الك اّليتعصر إىل عصر آخر حىت بعد احملاولة الربيئة 

بدمشق  حيث فسح اجملال  ، ولقد اىتّم أكثر من جهة هبذه ادلسألة، ومن ذلك اجملمع العلمي  العريب8681سنة 
 .للبحث يف كتاب العُت

 7 للخليل مايلي، ونسبتو ل كتاب العُتقيلت حو  اّليتأىّم  اآلراء و  

 أّوال 7 اخلليل  مل يؤّلف  كتاب العُت والصلة لو بو -
 ، ولكّنو صاحب الفكرة يف تأليفواخلليل مل يضع نّص كتاب العُت ثانيا7  -
 ، ولقد اشًتك معو غَته يف تأليفو كتاب العُت  يل مل ينفرد يف تأليفثالثا7 اخلل -
غَته حشى ، وصّنف مواّده، ولكّن ب أبوابورابعا7 اخلليل عمل من كتاب العُت أصولو، ورتّ  -

 .ادلفردات
 3، مثّ روي عنو .حب كتاب العُت دبعٌت أنّو مؤلّفواخلليل صاخامسا7  -

                                                           
 .83،6ص، كتاب العُت مرتبا على حروف ادلعجم ،بو عبد الّرمحان اخلليل بن أمحد الفراىيديأ 7ينظر  -1
 .42ص ادلعاجم العربية موضوعا وألفاظا، فوزي يوسف اذلابط7 -2

.52ص ،ادلرجع نفسو - 3  
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، لكّن ىذه اآلراء ونقدىا كّلهايف فصيل تّ للاآلن اّليت تقوم حول كتاب العُت وال رلال اآلراء ىي ىذه 
 .من بدايتو إلى نهايتو "العين "الخليل بن أحمد"ىو مؤّلف كتابأّن " 7ىو والذي نطمئن إليو الغالب

ّن اخلليل ىو إيقول  اّلذيا مع الرّأي اخلامس أنّ  متحيزا لنضع رأيا صرحياسنتكّلم عنو  اّلذيوىذا ىو الرّأي 
 ورأي بن فارس.عن ىذه الفكرة رأي بن دريد افعت د اّليتىّم اآلراء أ، ومن صاحب كتاب العُت

 رأم ابن دريد: - أ
العُت "للخليل بن أمحد ذكر أّن "ابن دريد " كان أّول من اعتمد يف تأليف معجمو "اجلمهرة" على كتاب  

هتمة خلليل مل يسلم "ابن دريد " من ، وكاختالف يف الًتتيب األجبدي، رغم ما بُت الكتابُت من  االفرىودي"
"معجم اجلمهرة"، بنسبو العُت للخليل، وجاء ىذا اخلرب يف مقّدمة "ابن صاحب  سرقة العُت، رغم ما اعًتف بو

دريد" بقولو7 إنّو عندما ىّم بكتابة معجم يف العربية، أراد أن جيعلو مبّسطا للتالميذ وطلبة العلم، ألّن كتاب العُت  
       صعب الًّتتيب، اليفهمو إاّل من كان راسخ القدم يف شىّت علوم الّلغة، وأّن الّدافع لتأليف كتابللخليل كان 

 . 1«لماّسة في تلك األيّاـ إلى كتاب أسهل ترتيبان كأقرب مناالن ا ىو الحاجة»" اجلمهرة" 
 قال7فدبا قلناه يف وضوح  مقّدمتو صرّح  ابن دريد يف موضع  آخر من  كما

"، وىذا إقرار واضح "البن دريد" يف نسبو العُت "للخليل بن أمحد"  اخلليل بن أمحد"  كتاب "العُتأّلف " 
 7وجاء  قول "ابن دريد" كامال

أسالفنا ، كأّنى يكن ذلك   كلم أجر في إنشاء ىذا الكتاب إلى اإلزدراء بعلمائنا، كال الطّعن في»
كبسبلهم نقتدم ، كعلى ما أّصلوا نبتني  كقد أّلف "أبو عبد الّرحماف الخليل بن  مدحتتكإنّما على مثالهم 

كعنا من سما  إلى نهايتو  كتاب العين، فأتعب من تصّدل لغايتو  أحمد الفرىودم " رضواف  اهلل عليو 
رحمو اهلل  كلكّنو  من بعده لو تبع أقّر بذلك أـ جحدفالمنصف لو بالغلب معترؼ، ك المعاند متكّلف ، ككّل 

  . 2«أّلف كتابو  شاكال لثقوب فهمو كذكاء فطنتو كحّدة أذىاف أىل دىره
اخلليل يف تأليف كتاب العُت مثنيا عليو ودافعا عنو رادا  ضلكان ىذا رأي بن دريد وكان واضحا معًتفا بف

حولو وما رأي بن فارس عنو ببعيد  شبهة ربوم ، مدحضا لكلك يف نسبة كتاب العُت للخليلكل من شكّ   ىعل
 ! صاحبورأي بن دريد فجاء رأيو صرحيا كاكما دافع    دافع فقد

                                                           
 .31ص ،حروف ادلعجم7كتاب العُت مرتبا على بو عبد الّرمحان اخلليل بن أمحد الفراىيدي أ - 1
مجهرة الّلغة، ربقيق رمزي منَت بعلبكي، دار العلم للماليُت للتأليف و الًتمجة و الّنشر، بَتوت، لبنان، ،بن دريد احلسُتبكر زلمد بن ا أبو7 ينظر - 2
 .13، ص8ط ،8ج
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 رأم ابن  فارس: - ب
 س" بأنّ يبصراحة يف مقّدمة معجمو" ادلقاي فقد أعلن ؛رأي "ابن دريد" كثَتا مل خيتلف رأي "ابن فارس" عن

 7صاحب العُت ىو "اإلمام أمحد الفراىيدي" وذلك  حُت ذكر مراجعو الكربى فقال
أنّو يقتبس كثَتا من كتاب  ، ويف ثنايا معجمو نلحظ1«كأشرفها كتاب العين للخليل بن أحمد أعالىا»

ة، والتهذيب وقال "اخلليل"، ورغم أّن الّزمن قد تأّخر "بابن فارس"، حىّت إطّلع على اجلمهر  7العُت، ربت عبارة
 ك يف نسبة كتاب العُت .وكثَت من كتب الّلغة، فإنّو مل يشأ أن يقحم نفسو يف الّرد على من تعّرضوا  للشّ 

ف يعلن أّف األمر أصبح جلّيا، كغير قابل أككأنّو بذلك ك بوضعو المسألة في تعبيره الّسابق يريد » 
 .2«للّشك

 كتاب العين يتكّلم   - ج
الرأي القائل بأّن  واخًتنا كّنا قد استعرضنا بعض اآلراء، حول نسبة " العُت "للخليل بن أمحد الفرىودي"، 

واضح، ولكن  لنسأل  نا يف ذلك كتاب "العُت" عائد إليو، وأنّو مؤلّفو، وكاتبو، وضلن على اطمئنان من ذلك، ورأيُ 
 7ية من ادلخطوط عبارةكتاب العُت نفسو لنرى ماذا يقول، جاء يف الّصفحة الثّان

" بن عبد اهلل بن عائد": حّدثني "الّليث بن المظّفر بن نصير بن سّيار " عن " الخليل قاؿ "بن معاذ»
الخليل تقطع كتنفي حجة القائلين بأّف "  – [بجميع ما في ىذا الكتابالكتاب فكلمة ] بجميع ما في ىذا

 .3«عمل أّكؿ كتاب العين فحسب" 
إجابة الينكرىا إاّل جاحد، ذو أغراض  جاب ادلشّككُت وأصحاب ىذا الرّأيأوهبذا يكون كتاب العُت قد 

 علمية تنتمي إىل نزوات وأىواء. غَت
، وىذا كتابالازبذت أساسا لتنظيم  اّليتفيها سلارج احلروف ذكر دبقّدمة طويلة، كتاب العُت   بتدئيو 

 اّليتالًتتيب و التصنيف قد اعًتف اجلميع بنسبتو إىل " اخلليل"، ويف ثنايا ادلقّدمة أيضا صلد بعض القوانُت الّصوتية 

                                                           
 .8، دط ،ص8عبد الّسالم زلمد ىارون، دار الفكر للطباعة و الّنشر، والتوزيع، اجلزء ح،بن فارس، مقاييس الّلغة، ت أمحدسن احل أبو7  ينظر - 1
 .32،كتاب العُت مرتبا على حروف ادلعجم ، صابو عبد الّرمحان اخلليل بن أمحد الفراىيدي 7 ينظر - 2
 .53ص ،ادلرجع نفسو 7ينظر  -3
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أيّدتو معظم األحباث العلمية  اّلذي، ذلك البحث استنبطها " اخلليل" من حبثو العميق يف علم األصوات الّلغوية 
 .  1اليوم

واخلماسي من الكلمات العربية، البّد أن يشتمل بُت حروفو  على أحد  ّن الّرباعيو من بُت تلك القوانُت أ
 7حروف الذالقة ادلنحصرة يف

(، وىناك حاالت خاّصة قد ينوب فيها حرفان  معّينان عن أحد ىذه احلروف  ـ ب، ؼ، ر، ف، ؿ، ) 
  زبالف ىذا  فلُيحذر من نسبتها إىل العربية، وىذا ما يؤّكده قول  وفيما عدا ذلك إذا وردت أّي كلمة من ذلك 

 " اخلليل" لتلميذه7
ُت  ردّبا أدخلوا   أّن الّنّحال، وأرجع اخلليل سبب ذلك  إىل2«مهما كرد عن ثقة ئنافال تقبلّن من ذلك شي»

صارت أّن العربية الحظ وأنّو رأي سديد للخليل خصوصا  اوىذ ،والّتعنت ، إرادة الّلبيسعلى الّلغة ماليس منها
  ،ذلا حيث مل يعد الّناس يهتّمون هبا بل صار إىتمامهم على الفكرة وتوصيلهال ستخدام األوّ تستخدم غَت اال

 حىّت  ولو كان  ذلك  على حساب لغة القرآن.
 الّلتُت ازبذمها «سألت الخليل »أو ،«قاؿ الخليل»بقي علينا تفسَته  ىو عبارة  اّلذياألخَت  الشيءأماّ 

العبارتُت  جيد ىاتُت البعض دليال على عدم تأليف "اخلليل""للعُت"، و ادلطّلع على الكتب الًتاثية القددية
سألت » إذ أّن الكتاب شللوء بعبارة ما جاء يف كتاب " اخليل" "لألصمعي"، ومن ذلك بشكل ملحوظموجودتُت 
 .3«األصمعي

ّل اإلهتامات  على  والغريب يف األمر أنّو مل يشك أحد يف نسبة ىذا الكتاب "لألصمعي"، وسقطت ك 
 .!؟ كتاب العُت

ذكره "ابن فارس"يف كتابو"  اّلذيشلّا جيعلنا نرجع إىل إسناد كتاب "العُت" "للخليل"، ولقد اخًتنا اإلسناد 
 ادلقايس" إذ قال7

                                                           
 .343، ص3ضحى اإلسالم، جأمُت،  أمحد 7ينظر - 1
 .33ص  ،8العُت مرتبا على حروف ادلعجم، ج،كتاب بو عبد الّرمحان اخلليل بن أمحد الفراىيدي أ - 2
 .34ص ،ادلرجع نفسو - 3
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"علّي بن إبراىيم القطّاف"، فيما قرأت عليو أخبرنا" أبو العّباس المسّمى كتاب العين، أخبرنا بو »
ة األصفهاني"، كمعركؼ "بن زّ ل  أبيو "إبراىيم بن إسحاؽ" عن "بندار بن  " عنأحمد بن إبراىيم المعدانيّ 

 .1«"حساف " عن"الّليث"عن"الخليل
يف   سنورد بعض آراء العلماءمن األمانة العلمية أن ننصف اآلراء وأال ننكر على الّناس جهودىم لذلك 

 7، ومن ذلك ما قالو "الّسيوطي" يف كتابو"ادلزىر"رأيناه اّلذيل تناقد رأينا األوّ  اّليتكتاب العُت و 
 :قاؿ بعضهم ليس كتاب العين للخليل، كإنّما ىو "لّليث بن نصر بن سّيار الخرساني" كقاؿ»

إلى " الخليل"لينفق كتابو باسمو، كيرغب فيو  "األزىرم":كاف "الّليث" رجال صالحا عمل كتاب العين كنسبو
 2.«[من حولو]غيره 

اء ىؤالء مسأو مل يذكر نّ أ "حىّت قاؿ بعضهم ألّن السيوطي قال 7 " ،ن إليوي اليطمئأىذا الرّ  ويف احلقيقة 
 فئة دون أخرى. زا إىلنو ناقل لألقوال وليس متحيّ نستشف أجة عليو فمن كالمو ا طبعا ليس حبذالرجال وى
ف، ومن ىنا ديكن أن ، فأيّاً يكن من أّلفو، فادلهم أنّو أُل  نطوي هبذا مشكلة نسبة كتاب "العُت" "للخليل"  

 من تأليف كتاب العين؟. الهدؼ ماىو 7نقول

 الغرض من تأليف كتاب العين:  -2
ألّن الّرسائل  3 عاب كالم العرب، وحصر الثروة الّلفظية حصرا شامالاستي كان غرض اخلليل الرّئيسي ىو

، مجع الّلغة ، والديكن عن طريق ىذه الّرسائلسس علمية ثابثةالّلغوية الّسابقة، التسَت يف مجع الّلغة على أُ 
 من التكرار. كما أّّنا ال زبلو   ، حصرا شامالوحصرىا
ما خفي على الّناس من  ، وقبلو دبا يساعد على معرفة رهكانت ذبمع يف عص أّن مفردات الّلغة الحظف

 ولكّن تلك الطّريقة مل تكن تسَت على خطّة معّينة  توصل يف ،4وسّنة رسولو صّلى اهلل عليو وآلو وسّلم كتاب اهلل
 ذبمع ألفاظاً بطها رابط مّث أضحت شاماًل، بل كانت يف أّول أمرىا ذبمع ألفاظاً ال ير  الّنهاية إىل حصر الّلغة حصراً 

كتاب الريح، أو اخليل ،أو ادلطر ، أو غَت ذلك، وىذا مامل يستسغو ألّن تلك الكتب    7تتصل دبوضوع معُّت مثل

                                                           
 .8،1ص بن فارس7 مقايس الّلغة، أمحدسن احل أبو -1
جاد الوىل  أمحدجالل الّدين الّسيوطي7 ادلزىر يف علوم الّلغة وأنواعها، وشرحو وضبطو وصححو وعنون موضوعاتو وعلق حواشيو زلمد عبد الّرمحان  -2

 .3،335ج،ونظر كذلك ضحى اإلسالم ،44ص ،8653 ، دط،8بك، وآخرون، منشورات ادلكتبة العصرية، صيدا، بَتوت، ج
 .03العربية مدارسها، ومناىجها، صادلعاجم  سكُت7 أبوعبد احلميد زلمد -3
 .336،343ص ،3ج أمُت، ضحى اإلسالم ، أمحد7 ينظر -4
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ال ربّقق مجع الّلغة مجعًا كاماًل حاصرًا غَت مكّرر من ناحية، واليسهل للّناس الوصول إىل األلفاظ الغامضة فيها  
 7قال اخلليل يف مقّدمة شلعجموو  يقي لتأليف  كتاب "معجم العُت"،قمن ناحية أخرى، وىذا ىو الّدافع احل

 .1«بدأنا في مؤلّفنا ىذا بالعين، كنظّم إليو ما بعده حتى نستوعب كالـ العرب الواضح كالغريب»
من  ، إن مل تكن ىي الّسبب الرّئيسي يف ذلك، فالكل  معجم العُترية اخلليل يف إصلاز لقد ساعدت عبق

 . وسرعة البديهة وسلف يشهدون لو بالعبقريةمتقّدمُت 

 العين في ترتيب حرؼمنهج الخليل   -3
، والتفكَت الّطويل فاضطّر إىل استبعادىا مل جيد اخلليل فيما بُت يديو من رسائل لغوية ، منهجا يبلغو غرضو

  خاص بو، وبتوفيق من اهلل وصل إليو، فقد ساعدتو فطنتو أن يهتدي إىل ما مل يهتدي إليو سابقوه يف منهج جديد
 ل7فتساء حرفا، ال خيرج عنها أّي كلمة وال أّي حرف 36حيث الحظ أّن العربية  تتأّلف من 

 ؟ثابتىذه احلروف يف نظام أال ديكن حصر الّلغة بًتتيب  ،أال ديكن  اإلعتماد على ىذا احلصر؟
من ىذا الًتتيب أّوذلا مثال، والكلمات اليت   معاً  احلرف األولمن نفس ن تكو تالكلمات العربية اليت ن تكوّ ف 

 .2. وىكذا..ثالثهااحلرف الثالث ثانيا واليت يكون الثاين فيها نفس احلرف 
أبدا، والتزيد البّتة، ، فال تقل عن ذلك زلصورة بُت الثُّنائي، و اخلماسيأّن الكلمات العربية يعلم اخلليل و  

 ينإال حبروف الّزوائد، وىذه احلروف ال دخل ذلا يف ادلعٌت األصلي للكلمة اجملّردة، وىنا أال ديكن باستخدام ىذ
صر ما بُت الثنائي واخلماسي  حلالكلمات في حرفاً، واضلصار 36يف  األساسيتُت الذين مها إضلصار احلروف العربية

 ّن األمر شلكن بالفعل.أة  لوجدنا بنيمن ىذه األ تتبع دوران كّل حرف من كّل بناءنلو و ، لعربيةا الّلغة
 ىي7من خطوات البد  ولتحقيق ىذا الغرض الذي سعى لو اخلليل 

امو موىذا الّنظام موجود بُت يديو، وأ للحروف حىّت ال زبتلط فتضيع كّل اجلهود ىباءً  وجود نظام ثابت
 أيضا7صورتان منو 

 األجبدية القددية. 
 3واأللف باء احلديثة. 
 حرفا حرفا.، ليخترب حروفهما ولكن ىل مها نظامان ثابتان؟ 

                                                           
 .54ص فوزي يوسف اذلابط7 ادلعاجم العربية موضوعات وألفاظ، - 1
 .31،32ص 7 ابن الّندمي الفهرست، ينظر - 2

  3 .386، ص،دط 8ج دار مصر لطباعة ، حسُت ناصر7 ادلعجم العريب ادلعجم العريب نشأتو وتطوره،-
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، فال صورة ثابتة فاذلمزة ، ذلك احلرف الذي ىزم أستاذه "أبو عمرو بن العالء"، وأتعب كّل من تصّدى لو 
 .1يف أمٍر زلتاج إىل كّل دقّة وحذر ،ثبات لو حبرف ال ألو يف الّنطق أو الكتابة، وإّن "اخلليل " ليكره أن يبد

واألنغام يف قراءة القرآن ويف يف جو  من األصوات  الذي عاش ، فاخلليلةتدخل ذىنية "اخلليل" الفذّ توىنا 
إذ  ،يصعب عليو ابتكار نظام جديد قائم على األصوات ال، ت العروض، ويف إيقاعات ادلوسيقى وأحلاّناتفعيال

 .!ا فهل تدرس كما تدرس تلك األنغاـ؟إذن  وسيقية.أللفاظ الّلغوية شبيهة بأنغام اآلالت ادلا أنّ 
تصدر ىذه األصوات الّلغوية، فهي مابين الحنجرة إلى الّشفتين من جسم  أّما اآلالت التيك  

 .2اإلنساف، كأّما الذم يفّرؽ بين كقعها على اآلذاف  فهو اختالؼ مواضع اخراجها
حيدث تغيَتا يف  ورفع وخفظ لّلسان  ،ذلا وبسط ، وضّم للشفاهجهاز الّنطق من ربريك لّلسان ؤّديويفما 

 زبتلف من جهاز نطق إىل آخر. األصوات اخلارجة، ويعطيها  نغمة شلّيزة
يتعّذر  ، أو احلروف ولكن احلرف ادلنفرددراستو حول األصوات  الّلغوية وعلى ىذا األساس أقام "اخلليل"

 7قالفعنو  ه "سبويو" و ومن ذلك مارواه تلميذمتى اخلليل دبا يدعألذلك  الّنطق بو
 قال اخلليل يوما وسأل أصحابو7

كيف تقولوف إذا أردتم أف تلفظوا " بالكاؼ" التي في "َلْك" ك الكاؼ التي في "مالك" ، كالباء  »
 ؟، فقيل لو: التي في َضَربَ 

 كاؼْ ،  باء
 تلفظوا الحرؼ.ا جئتم باإلسم  كلم فقاؿ: إنّم

 بَوْ َكْو ،كَ   :أقوؿ7 كقاؿ 
 لم ألحقت الهاء فقاؿ: :فقلنا 
 صلت بها، ألنّو اليلفظ بالحرؼ، فإف ك   الكالـ أيتهم قالوا :عو، فألحقوا ىاءن حتّى صّيركىا يستطاعر 

 .3«فاعلم يافتى... ىذه طريقة كّل حرؼ كاف متحرّكان  "بَ ،"، ك"ؾَ "قلت:
 آخر سأل "اخلليل" أصحابو قائال7 ويف موضوع

                                                           
 .386ص 7 حسُت ناصر، ادلعجم العريب نشأتو و تطّوره،ينظر - 1
 .333ص ،ادلرجع نفسو7 ينظر - 2
   0، ط0،جوشرح عبد السالم زلمد ىارون، مكتبة اخلاصلي للنشر،  القاىرة  7تح،الكتاب   7بشر عمر بن عثمان بن قنرب أبو7سبويو ينظر -3 

 .033،ص8655
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، كداؿ قد؟ فأجابوا بنحو ما أجابوه اضربكباء  كيف تلفظوف بالحرؼ الساكن نحو ياء غالمي،»
 :في المّرة األكلى فقاؿ

 ك أراىم صنعوا بالساكن، أال تراىم قالوا :ل، قاؿ كذموصولة فألحق ألفا ،كإم،ك إدْ  إْب، أقوؿ: 
     م بساكن  في أّكؿ اسم، كماالباء ك الّسين، كأنت التستطيع أف تكلّ حيث أسكنوا ، مه ، كاسْ نه ابْ  

 .1« تصل إلى الّلفظ بهذه الّسواكن ال
، سبهيدا لتصنيف حّسو ادلرىف، وساعده يف ذلك وىذا يعٍت أّن اخلليل طّبق ىذه الطّرق يف عزل الّصوت

 .2« أع ، أح ، أب يبّين الحرؼ نحو :كاف يفتح فاه باأللف ثّم »أصوات الّلغة العربية، وذلك أنّو 
وقد  وقد اختار "اخلليل" سكون الصوت على حركتو، ألنّو كان يشعر أّن احلركة  تتغَّت من موضع إىل آخر 

 ، وربرّكو عن وجهتو احلقيقية اليت خيرج منها.تغَّت من موضع الّصوت
عا من الّصدر وصوال إىل تّيار اذلواء، مندف ، طبقا خلروجب "اخلليل" أصوات الّلغة العربيةعلى ذلك رتّ  وبناءً 

 .حيث بدأ ترتيبو بأعمق تلك احلروف يف الّنطق وأبعدىا سلرجا يف تصّوره وىو العُت الّشفتُت،
      ، وبعده حىت انتهى إىل أقرهبا سلرجا، وىي احلروف الّشفوية رّج يف الًتتيب  حبسب عمق ادلخرجمّث تد 

 . الفاء، والباء، وادليم()
  .3اخلليل اجلوفية كما أطلق عليها الياء( أو ، األلف ، ) الواو مثّ احلروف اذلوائية وىي حروف ادلد   

 ترتب الحركؼ: كالخليل  -أ

      انب النطقية  الصوائت على اجلو  أو ت الّلغة  العربية سواًء  الصوامتاعتمد اخلليل يف تصنيفو  ألصوا
حداث إطق اليت تشًتك يف أي بتحديد أعضاء النّ  ؛تاصو األ يف سلارج الفيزيولوجيويتمّثل اجلانب ، يزيولوجيةو الف

يز كالمدرج ، النسبة  للّصوامت على المخرج كالح، كخاّصة بكقد اعتمد في ىذا التصنيف» الّصوت
 .4«كاستخدـ مصطلح "الّصحاح" للّداللة على الّصوامت

                                                           
 .038ص الكتاب ،  7بشر عمر بن عثمان بن قنرب أبوسبويو  - 1
 .01ص ،تاب العُت مرتبا على حروف ادلعجم،كابو عبد الّرمحان اخلليل بن أمحد الفراىيدي  7ينظر -2 

 .0ص ،ادلرجع نفسو 7ينظر - 3
 .808حلمي خليل 7 مقّدمة لدراسة الًتاث ادلعجمي العريب، ص - 4
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فيدّل عنده  أّما ادلخرج، و يشتمل على أكثر من صوتنّو  قد من ادلخرج ألواحليز عند "اخلليل"  أوسع 
ات ادلخرج للّصوت حيث كان يدرك، وبدقّة سلارج عند اخلليل ىي إثبعلى موضع الّنطق، والعالقة الفارقة 

 ع،»، ولقد أثبت العلم واألجهزة احلديثة أّن ترتيب اخلليل الذي كان ويعلم الّصوائت منها والّصوامت ،احلروف
 أ، ك، ، ـ ، ،ب ؼ ف، ؿ، ر، ذ، ث، ظ، د، ت، ط، ز، س، ص، ض، ش، ج، ؾ، ؽ، خ، غ،ق،  ح،
، رغم أنّو مل يكن للخليل الوسائل  العلمية ادلتاحة اليوم، إذمل  يعتمد يف تصنيفو إالّ على يرقى إىل دقّة عالية 1«م

 والّدقة واحلدس.الفطنة، والرباعة، 

I.     بواباأل ترتيبك الخليل: 
ال يشّد و  ،كلمة  ب عنو ال يعز  ،ب  يف الّلغة حيصرىا كّلهاصنع كتا وأطال التفكَت من أجلفّكر " اخلليل" 

تو على نظام وأقام خطّ  ،علمية زلكمة خطواتذلك  يف وخطا ،عقلو الّناقد الفاحص إىل ذلك ظ، وىداهلف منو
      كلم يعبأ بالّزكائد،عّدة أصوؿ تتأّلف منها الكلمة العربية، »على أساس منفكرتو دقيق حيث بٌت رياضي 

الّسواكن يضاؼ إليها باب خاص  بأحرؼ العّلة، كأّكؿ أبواب الكتاب باب   أبواب العين  ىي الحركؼ ك
 .2«العين

 ،مع ما يليها  العينادلستعملة  اليت تتأّلف من ، وتنطوي ربتو الكلمات الذي ازّبذ منو اسم ىذا ادلعجم 
وما ينطوي  الهاء وما يليها ، مّث يليو  الحاءدلستعملة  اليت تتأّلف من الكلمات اتنطوي ربتو و ، الحاء ،ويليها

، مّث يلي ىذه احلروف حرف اخلاء، مّث حرف 3فيو، من الكلمات ادلستعملة  اليت تتأّلف من اذلاء مع ما يليها 
 الغُت، لينهي ذلك رلموعة حرف احللق اليت تعادل نصف الكتاب تقريباً.

 من رلموعة أصوات احللق  بدأ دبجموعة الّلهات وفيها حرفان مها7 ودلّا انتهى 
 .الكاؼو ،القاؼ 
، وىكذا فعل الكاؼمع ما يليها، كذلك مع حرف  القاؼالكلمات اليت تتأّلف من  اجملموعةضّم تو 

 7احلروف الّشفوية، وىي، حىّت وصل إىل اخلليل مع مجيع احلروف األخرى

                                                           
 .16،ص8ج ،األزىري7 هتذيب الّلغة  أمحدزلمد بن  أبو - 1
 .82، ص3العُت مرتبا على حروف ادلعجم،ج،كتاب بو عبد الّرمحان اخلليل بن أمحد الفراىيدي أ - 2
 .83ص ،3وآخر،ج ادلخزوميتح مهدي  77 كتاب العُتابو عبد الّرمحان اخلليل بن أمحد الفراىيدي عبد الرمحان  أبو  -3 
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مع اليت تتأّلف منها  ا ألّّنا الربتوي معها الكلمات غَتة جدّ صوأبواب ىذه احلروف  ألف، الباء ، الميم،
، إذ مل يبق  حرف ساكن الميم، وال يلي  الميمإاّل  الباءوال يلي  ،الميمو الباءإاّل  الفاء، إذ ال يلي ما يليها

لم يبق للفاء إاّل الّلفيف  » 7الفاءوقال اخلليل يف حرف مع أحرف العّلة إاّل الكلمات اليت تتأّلف منها منها 
 1«كشيئ من المعتلّ 

منزلة الباء مثل منزلة الفاء، ألنّها شفوية ككذلك الميم في حّيز كاحد، كىو » 7الباءوقال أيضا يف 
األبواب الفي الثّنائي كال في الّثالثي كال في  آخر الحركؼ الّصحاح، كلذلك لم يبق لو شيئ من

 .2«الخماسي كلم يبق منها إالّ الّلفيفالّرباعي ك ال في 

III. معجم العين س التي اعتمد عليها الخليل في كضعاألس. 
 :تجريد الكلمة من الّزكائد (1

يف مكاّنا ادلناسب حسب جّرد اخلليل الكلمة من مجيع احلروف الّدخيلة عليها  حىت يتمّكن من وضعها 
، وإذا كان مقبوال ، رّده إىل مكانوأحرف الكلمة زلدوفا، مع مالحظة أنّو إذا كان أحد بُت ثنايا ادلعجمأصوذلا 

  7رّده إىل أصلو األّول ومن ذلك ما فعلو مع
 7 حيث جّردىا من كل  زيادة فيها فأوردىا كما يلي 3« ،استكبر ، تقاتل، تخلخل، تمنطق »
ادلبنية  الّزوائد، حيث ديّثل الفعل ادلاضي اجملّرد من ماضية ، فصارت أفعاالنطق قتل، خلخل،كبر،  

تصبح  ،أب ،أخ ،فم ،: يدوف إليها فتصَت مثال  كلمات ألفعال، وأّما بالّنسبة للكلمات فَتد احلر األصلية ل
 7بعد رد احلروف إليها 

 7، والكلمات  ، أخوه ، أبوه فموه  ،يدمّ  
 األّول تْصبح7 وإرث، بعد رّد كل  حرف إىل أصلو  ميقات، 

 4.ميقات أصلها             موقاتكقت           ألّف 
   ألّف أصل الهمزة في إرث ىي الواك.           كر  

 
                                                           

 .83،ص وآخر ادلخزوميتح مهدي  77 كتاب العُتابو عبد الّرمحان اخلليل بن أمحد الفراىيدي عبد الرمحان  أبو -1 
 .83ص ،ادلرجع نفسو -2 

 .55ص ،ادلعجم العريب موضوعا وألفاظا فوزي يوسف اذلابط ، - 3
 .55ص ،ادلرجع نفسو - 4
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 التقاليب: (2
ف اليت تتكون منها الكلمة على كّل وجو شلكن، وذلك حىت يتمكن من حصر مجيع وىي تقليب احلرو 

كلمات اليت تنشأ عن ىذه الطّريقة من ال على استعمال ادلستعمل وإمهال ادلهمل ألفاظ الّلغة العربية، مع الًتكيز
 إىل وجهُت مثل7 الثنائيةن قّلب اخلليل الكلمة كانة النتيجة أف

 .(دؽ) ،(قد : )إلى :قد
  7بنحو، قلبها إىل ستة صور  الثالثيةوالكلمة  

 .)ـ ج ع(   )ـ ع ج(   )ج ـ ع(   )ج ع ـ(   )ـ ع ج(   )ع ج ـ(   7 كلمة عجم
 ويف ىذا قال اخلليل7 

كقد، كشّد ،كمّد، الكلمة  دّؽ، :كأعلم  أّف الكلمة الثنائية المضاعفة تّتصف على كجهين مثل»
 ...إخل،1«،رضب الثالثية الّصحيحة، تّتصف على سّتة أكجو كتسّمى مدسوسة، كىي نحو ضرب

أربعة  وىين وجها، وذلك أّن أحرفها ُضربت باعية، فهي تأيت على أربعة وعشريوأّما  بالّنسبة للكلمة الرّ 
 7أحرف يف وجو الّثالثي الّصحيح ، وىي سّتت فصارت بذلك العدد وىّن ضلو

  رعبق /، عقرب، عقبر، عرقب، عربق/ قعبر، قبعر، قعرب، قربع، قبرع، قرعب،عبرؽ عبقر، »
 .وىي يف معظمها مهملة 2«برعق بقرع، ،رقبع، رقعب، ربقع، ربعق/ برقع، بعقر، بعرؽ، بقعر

فتأيت على مائة وعشرين وجها وال يسعنا ادلقام لذكر كّل تلك األوجو إاّل  للكلمات اخلماسيةوأّما بالّنسبة 
 7يف كتابو ادلزىرالّسيوطي  أنّنا  سنكتفي بوصفها حيث قال7

كذلك أّف حركفها ضربت كىي خمسة أحرؼ في كجو الّرباعي، كىي أربعة كعشركف كجها...  »
 7ضلو  وجاءت، 3«ليستعمل أقّلها كيلقي أكثرىا

، وىذه بعض الكلمات اليت ابتدأت بالّسُت ، سرلفج، سجفرؿ، سجرلفسفرجل، سفجرؿ،سرجفل
 .الجيمو  ،ـالّ ال، والّراءوجها، ومثلها ، أربعة وعشرون للفاءوأصلها أربعة وعشرون وجها وكذلك بالّنسبة 

 
 

                                                           
 .16ص ،8، ج7 هتذيب الّلغة منصور زلمد بن أمحد األزىري اذلرويأبو  - - 1
 .716 صادلرجع نفسو  - 2
 .16ص ،8ج، ادلرجع نفسو - 3
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 كضع التقاليب  تحت أبعد الحركؼ منها مخرجا - (3
من  ئا لتنظيم  معجمو حيث رتّبها ترتيبا مبتد"اخلليل" إزّبذ الًّتتيب الّصويت، أساسً وكّنا قد قلنا  أّن 

 7 يف قصيدة مجيلة جدا فقالادلعاريف ونظم ىذا الًتتيب ، احللق، ومنتهيا إىل الّشفتُت
 اُء.ــــــــــــــــــــــــــــا وزن وإحصــــــــــــيف رتب ضّمهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  يا سائلي  عن حروف العُت  دونكها»

 و الغُت  و القاف، مثّ الكاف، أكفاء.ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اءــــــــــــــــاء و اخلــــــــــــــــــاء مثّ اذلـــــــــــــــن واحلـــــــالعي
 ن وزاي بعدىا طاءُ ـــــــــــــــــــاد وسيــــــــــــــــــــــــــص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيتبعها ُت مثّ الضاد ـــــــــــــم و الشّ ــــــــــــــــــــواجلي

 ا راءــــــــــــــاء بعدىــــــــــــــــاء7 ذال وثــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بالظـــ اء مّتصلــــــــــــــــــاء مثّ الضـــــــــــــــــــــــوالدال و الت
 .1«اءــــــــــــــــــوز واليـــــــــــــواو و ادلهمــــــــــم والـوادليــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اءـــــــــــــاء والبـــــــــــــون، مثّ الفـــــــــــــــــــم، والناّل وال

 لتصبح7 ذبّرد أّوال من زوائدىا 7وبناًء على ىذا 7 فكلمة موقف مثال
 ،ألّّنا أبعد احلروف الثالثة سلرجا القاؼىو حرف  ومقلوباهتا يف مكان واحد وتوضع ىي (كقف  )   

 ذبّرد من زوائدىا لتصبح7 7ارتعشومثلها كلمة  
أبعد احلروف من  العين، ألّن حرف العينا  يف مكان واحد  وىو باب ، مّث توضع ىي ومقلوباهت(رعش ) 

 .سار اخلليلوعلى ىذا الّدرب  حيث الّنطق سلرجا يف الكلمة
 األساس الّرابع: (4

 ستة أبواب وىي تأيت كما يلي7 كّل حرف من حروفو  إىليف ىذا األساس قّسم "اخلليل"  
 .2قّد، دّؽ، عّف، فّع، رْصرْص، َصْرَصرْ  قد، الثّنائي كمضاعفو نحو: .8
 .3نجم ، برز، ظهروىو ماكانت أحرفو الثالثة صحيحة ومثالو7  الثالثي الّصحيح: .3
 يعرف عّلة  واحد وىو ثالثة أنواع7 الثالثي المعتل: .0

 4.كقف، كعدمثل7 : معلوؿ الفاء - أ
 .باع، قاؿويقال لو األجوف ومثالو7 معلوؿ العين:  - ب
 .عمى ، نمىويقال لو الّناقص7 ومثالو7 معلوؿ الاّلـ:  - ت

                                                           
 .56،63ص ،8ج7 هتذيب الّلغة ،منصور زلمد بن أمحد األزىري اذلرويأبو  -1
 .15ص ،3،كتاب العُت مرتبا على حروف ادلعجم ،جبو عبد الّرمحان اخلليل بن أمحد الفراىيدي أ -2

 .15،ص ادلرجع نفسو ينظر 3-
 .15ص ،3،كتاب العُت مرتبا على حروف ادلعجم ،جبو عبد الّرمحان اخلليل بن أمحد الفراىيدي أ -4
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 17وىو ما كان حرفان منو حرف عّلة، وىو نوعانالّثالثي الّلفيف:  .4
 ضلو7 غوى، نوى، وىو ما اجتمع فيو حرفا عّلةالّلفيف المقركف:  - أ

وىو ما كان حرفا العّلة فيو منفصلُت أو بعبارة أخرى  ىو ما  الّلفيف  المفركؽ:  - ب
 .كقي، كفي توّسط  حريف العّلة  فيو حرف صحيح ضلو7

 2.جعفر  دحرج، أصلية ومثالو7أحرف وىو  ما تكّون من أربعة الّرباعي:  .5
 3.زَبْرَجْد، سفرجلومثالو7  ما تكّون من مخسة أحرف أصلية: الخماسي .6
ىذه الّتقسيمات  ألنّو  كما قلنا سابقا  الحظ  أّن كالم  علىواعتمد  وفعل اخلليل ذلك ألنّو الحظ 

 .ال يزيد عن ىذه األصناف من الثّنائية وحىت اخلماسي  العرب

 يفية البحث  في كتاب العينك -1
أن نقّدم   خلليل يف وضع كتابو العُت سنحاول منهجية ا أن ّنتدي إليو، يفبعد أن فّصلنا ما استطعنا 

 المتدحرج، اإلرث.الُت مها كلمتا7 ، وسوف تّتخد لذلك مثلكيفية البحث يف ىذا الكتاب الكبَت شرحا بسيطًا 
 صلّرد الكلمتُت من الّزوائد لتصبحا7 7ّكالأ

 دحرجالمتدحرج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 اإلرث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ إرث

 7صبح ّد  احلرف ادلقلوب إىل أصلو لتنر   :ثانيا
 إرث ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كرث

نبحث عن أبعد احلروف سلرجا، يف كّل كلمة حسب ترتيب "اخلليل" الذي ذكرناه آنفا، لتصبح  ثالثا:
 كما يلي7   كدحرج، كرثالكلمتُت بذلك 

 " .اءلح، ومنو تكون يف حرف "بابا الحاءأبعد حروفها سلرجا  7دحرج
 ".الثاء باب"ومنو تكون يف  الثّاء 7 أبعد حروفها سلرجا ً كرث
 نذىب إىل الباب الذي مّسي  باسم احلرف األبعد  سلرجا لنجد،كلمة7 :رابعا

                                                           
 . 05ص، 8ج ،تاب العُت مرتبا على حروف ادلعجم،كبو عبد الّرمحان اخلليل بن أمحد الفراىيدي أ - 1
 .36، 35، ص 3جادلزىر يف علوم الّلغة وأنواعها،عبد الّرمحان جالل الّدين الّسيوطي7  -2 
 . 01 ،00ص  ،ادلرجع نفسو -3 
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 ، يف الرّباعي.لحاء7 يف حرف ادحرج
 يف باب الّثالثي ادلعتل الّتاءيف حرف  كرثوكلمة7

عسَت، ألّن األمر  عوبة والتّ يف ترتيبو للمواد بصّ لذلك اهتم منهج اخلليل  ،ما وىذه الطريقة صعبة نوعا
 .بتفصيل كتاب العُت  سنوردىا عّما قليل علىوأخرى صرفية، وادلآخذ اليت ألقيت يتطّلب مهارة صوتية 

 :نموذج من كتاب العين -2
 :كلمة"َعَجمَ 

 تقع كلمة عجم يف باب العُت، واجليم، وادليم.
 .العجم7 ضّد العرب 
 عريبورجل أعجمي 7 ليس ب 
  ٌوقوم ُعْجٌم وُعْرب 
 7 الذي ال يفصح واألعجم 
 وامرأة عجماء7 بّينة العجمة 
   7يقول7إذا أفلتت الّدابة، وقتلت إنسانا لعجماء مُجَاُر، جرح ا كّل دابّة أو هبيمة، ويف احلديث 7والعجماء

 ىدر دمو.فليس على صاحبها ديّة، وُجبار أي باطل 
 .والعجماء 7كل صالة ال يقرأ فيها 
 واألعجم كل كالم  ليس بالعربية. 

  7  أبو الّنجم قال
 أعجم في آدانها فصيحا                    عندىا مليحا  ان فان مخو صوت

 1.صف حمار الوحشي
 استعجمت الّدار عن جواب الّسائل 7وتقول. 
 وادلعجم7 حروف اذلجاء ادلقّطعة ألّّنا أعجمية. 
  ُّوتعجيم الكتاب7 تنقيطو كي تستبُت ُعْجمتو، ويصح. 

                                                           
بَتوت  ،مكتبة لبنان ناشرون ،ترتيب ومراجعة داُود سلوم وآخرونكتاب العُت معجم لغوي تراثي ، 7ّرمحان اخلليل بن أمحد الفراىيديبو عبد الأ - 1

 مادة ع ج م. ،3331 ،8لبنان، ط
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  ،وأضخمو، وأكثره تراكما وسط الّرمل.وعجمة الّرمل7 أكثره 
 قال ذو الّرمة7

بمن عجمة الّرمل أن                              ب  قاء لها ح 
 وعجم الّتمر7 نواه. 
 واإلنسان يعجم التمر  7 إذا ال كها  بنواتو يف فمو. 
 ر حلاؤه عن الّتمر.وى7 الذي قد قشّ م النّ يوعج 
 أيّها أصلب. وعجمت العود7 عضضت عليو بأسناين 

 وقال "عبد اهلل بن سربة اجلرشي"7
 رض فلوؿأضّر بنابو          مذاقي ففي نابيو فَ  م  ودككم عاجم ع        

 كنانتو فعجم عيداّنا، فوجدين أصلبها  بن يوسف"7 إّن أمَت ادلؤمنُت نكث وقال "احلّجاج. 
 ب الّرجال فاختارين منهم.جرّ  أي7نو لينظر أيّها أصلب وىذا مثل عجم أي عّض عليها بأسنا 7وقولو 

 .و الّثور يُعجُم قرنو 7يدّلكو بشجرة لينظّفو 
 كذا7 أي ما أخذْتك  وما عَجَمْتَك عيٍت مذ. 

 .وتقول للرجل العزيز الّنفس 7إنّو لصلب ادلعجم أي، إذا عجمتو األمور وجدتو متبينا
 وقال سعد بن مسمع7

 ذا سبحة لو كان حلو ادلعجم        
 ذا مجال وىذا من سبحات الوجو7 أي     

 وىو زلاسنو، ألّنك إذا رأيتو قلت سبحان اهلل .
  ْز، قال "أبو  اخلُبِز كان قد متّ  أي لو كان زلمود«ملو كان حلو ادلعجَ »وقولو أمره ولكّنو مجال دون ُخبـْ

 ليلى"7 وادلعجم ىهنا ادلذاق.
  ُ7 ذقتوُ  َعَجْمتو 

 قال األخطل7 
 1قعرل نسعها ك يا صاح ىل تبلغّنها ذات معجَمة        بصفحتيها كمج    

                                                           
      .805،806ص ،8ج،خزوميمهدي ادل7 كتاب العُت تح ّرمحان اخلليل بن أمحد الفراىيديبو عبد الأ - 1
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مّث يكمل اخلليل مجيع تقليبات  باب العُت، واجليم، وادليم، بنفس الطّريقة وسبق وقلنا  أّن مجيع تقليبات 
 ىذه ادلادة ادلستعملة.

 :دراسات حوؿ كتاب العينال -0
 التأثَتاألّول عند العرب يف مجيع ادلعاجم اليت ظهرت بْعَده، ويكمن ىذا األلفاظ عجم أثّر العُت بصفتو م

واحد من  دوحدىا يف ترتيب الكلمات، ومل حيّ األصول "يف اعتبار احلروف  ا تأثّرت مجيعها خبطّتويف كوّن
سلتلفة تّتصل الج أمور يف ع اخل،يف عدم ترتيب مواّدىا من الدّ  ،مجيعها ، وتأثّرت بوعن ىذه اخلطّة ادلعجمات 

 وغَت ىذه ادلوضوعات. 1، والّنبات، و األعالمباحليوان
، حىت إنّنا لنجد  2دلّ ومعّرب، وموّ  ،، ولغات قبليةتالّلغوية  من تفسَتا صلد ادلوضوعات و إىل جانب ىذا

كّمال  مل نقل مُ  ، إنأّن غرضها كان تابعا ها يف أكثر  ادلعاجم ادلتأّخرة، وادلهّم  فيها مجيعاكثَتا من عباراتو بنصّ 
 ريبها، بادلستعمل منها وادلهمل.، بواضحها وغليل" يف مجع الّلغة وحصرىا كّلهارض " اخللغ

 7 من احلرب  وىذه  بعض الكتب اليت أّلفت  بسببوالكثَت بذلك  أسال كتاب العُت ف
 من  كتاب فائت العُت 7 للخليل نفسو، نسبو إليو ابن الّندمي، وتبعو معظم من ترجم للخليل

 3القدماء.
  "كتاب ما أغفلو اخلليل يف كتاب العُت7 "أليب عبد اهلل زلمد بن أمحد الكرماين النحوي الورّاقي

 و ه(، وقد مّسى "ياقوت" و"الّسيوطي" ىذا الكتاب"اجلامع يف الّلغة"، لكّن "ابن الّندمي"036)
 "القفطي"، جعالمها كتابُت منفصلُت.

 ه( ، وكان من أئّمة 012")زلمد بن عبد الواحد الزاىد ادلطرزت العُت  "أليب عمرو ائكتاب ف
د على الكتب ، واإلستدراك اجليّ الّلغة وأكابر أىلها وأحفظهم ذلا، فتيّسرت لو ادلعارف الواسعة

فائت اجلمهرة، إىل  جانب و  ف فائت الفصيح، فائت ادلستحسن،يف يده، فألّ الّلغوية اليت وقعت 
 فائت العُت.

  ه(015ي")اخلارزصل 7 "أليب حامد أمحد بن زلمد البشيتكتاب التكملة . 

                                                           
 .363ص 7 ادلعجم العريب  نشأتو وتطّوره،حسُت ناصر - 1
 .7363 صادلرجع نفسو - 2
 .42ص ،88ج ،ينظر7 ياقوت احلمي، معجم األدباء - 3
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 رن الرّابع اذلجري، ومن معاصري قكتاب احلصائل7 "أليب  األزىر البخاري"، وىو من أىل ال
 األزىري.

  كتاب ادلستدرك من الزيادة يف كتاب البارع7 "أليب علي البغدادي"على كتاب " العُت" "للخليل بن
 الزبيدي".، تأليف "أيب بكر أمحد"

 ه(.048) يراغفتح زلمد بن جعفر اذلمذاين ادلكتاب االستدراك  دلا أغفلو اخلليل7 "أليب ال 
  (103ادلوعب 7 "أليب غالب سبام بن غالب" ادلعروف "بابن التياين" ادلتوىف عام.)ه 

اسم ىذا الكتاب بُت تنقيح العُت، وتلقيح العُت، والسبب يف ذلك أّن "ابن  لوقد كثر اخلالف حو  
 7يف صدر ترمجة» صيان" قال7

خييل إيّل لو كتاب جامع يف الّلغة مسّاه]ادلوَعب[ بفتح العُت، وسقط من العبارة لفظ ادلوعب، فصارت  »
كتاب تقرأ 7 مساه بفتح العُت، مّث حّرف إىل ىذه الصورة، وردّبا الذي جيعلنا نطمئّن إىل ىذا الغرض قول ادلؤّرخُت  

 عدا اإلختالف يف اإلسم ووصف الكتاب بأنّو جمّ ومل يذكر أحد أّن لو كتابُت فيما مشهور مجعو يف الّلغة 
 .كثاراً ا  يؤّلف مثلو اختصارا أو ... مل «1اإلفادة

  7، حيث قالي" سبب تأليف "ابن التياين" كتابووأعطانا "أبو احلسن الّشار 
 2«العرب ذفو شواىد القرآف كالحديث، كصحيح أشعارلحالّزبيدم أخّل كثيرا بكتاب العين " »

  بن  ظلّ على اخلليل وإصالح مايف كتاب العُت من الّلفظ و احملال7 "أليب طالب ادلفكتاب الرّد
 (.035سلمة الكويف")

 ("043كتاب الّرد على الّليث 7 "أليب منصور زلمد بن أمحد األزىري)ه. 
  ه(.056) العُت7 "أليب زلمد بن حس الزبيدي األندلسي"الواقع يف كتاب كتاب استدراك الغلط 

 ، منها من أثٌت عليو، ومنها من انتقص من شأنولكتب اليت أّلفت  حول كتاب العُتكانت ىذه بعض ا  
 ومنها من كان منزلة بُت ذلك.

)اإلنتقاد( الذي بعض ادلآخد إاّل أن نذكر  ّسر لنا بو ومل يبقيُ تكّلمنا عن كتاب "العُت" و عن "اخلليل" دبا 
 وشلّا قيل فيو 7لكتاب العُت. توّجه

 
                                                           

 .033ص حسُت ناصر7 ادلعجم العريب نشأتو وتطّوره، ينظر -1
 .033ص  ،7 ادلرجع نفسوينظر -2



الفصل الثالث                                                         معاجم األلفاظ العربية القديمة    

               
 

 

83 

 :صعوبة األخذ منو لصعوبة ترتيبو .38
تتّبع ذلك ألنّو خلط بُت الثالثي حروف ادلخارج  كما قلنا سابقا  ومن الّصعب وذلك ألنّو رّتب حسب 

 .1نّبهو إليو الزبيدي يف سلتصر العُت َتٌ باعي ادلضاعف، وفيو أيضا خلط ٌ كثادلضاعف والرّ 

 ذكر الكلمة  مع مقلوبها: .33
 7مثل  ،(د)ع ب  يف مادة ويذكر مقلوهبا، فيذكروذلك أنّو  يذكر الكلمة 

، فمن الّصعب عند البحث عن الكلمة معرفة أيّها إخل ...( )ب د ع( )ب ع د(د ب ع) (د ع ب )
 2 .األصل وأيّها القلب

 التصحيف: .30

تنقط، وحروف الّلغة العربية  مل تكن الكتابة يف ذلك العصرأّن  فيو تصحيف كثَت دلّا علمناوذلك أنّو  وقع 
تقارب، وبُت  الّنوف، والتاءتقارٌب، وبُت  الغينيف الوسط و الفاء، فبُت 3عن ذلك، متقاربة يف الّشكل اّل ضف

 ، وىذا قد أوقع الّلغة العربية ومؤّلفاهتا يف كثَت من الّلبس، وغَت ىذه األمثلةالظّاءو  الطّاء، وبُت كالصاد، الضاء
فلم  يكتف بالضبط بالقلم، بل  كان  ،"القاموس"صاحب  "أباديإاّل "الفَتوز مل ينتبو إليو مؤلّفوا ادلعاجم 

 .لمات فيقول بالتاء الثالثية مثاليضبط بالك
يف  أّلف كثَت من العلماء كتباو صحيف، على كتاب العُت  كثَتا من الت الّلغويون أخذوعلى كّل حال فقد 

، وكّنا قد أشرنا إىل بعض ىذه الكتب قبل ىذا، وىذه أمثلة عن التصحيف يف  الغلط من تصحيح ما جاء فيو
 47كتاب العُت

 والّصواب7 ابذعروا تفرّقوا، قال7 أدعر القوم،
 قال7 عسا الّليل، أظلم، والّصواب غسا بالغُت ادلعجمة

 جل، باحلاء قبل اجليم.واب  احلصّ ال7 احلجل أوالد اإلبل وىو غلط والق
 ادلعجمة. بات خبر باخلاءنات حبر، ضرب من السحاب و الّصواب7 قال7 نب

 قال7 مرحت اجللد، دىنتو، والصواب، وىو مرخُت.
                                                           

 .336،ص  3أمُت 7ضحي اإلسالم ،ج أمحدينظر7  - 1
 .336ص ، ادلرجع نفسو ينظر7 - 2
 .343ص ، ادلرجع نفسوينظر7  - 3

. 336،343ص ،ادلرجع نفسو 7ينظر - 4   
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 والصواب ضنأت. قال7 ضبأت ادلرأة، كثر ولدىا،
 قال7 شيئ ربيٌد، بعضو على بعض و الصواب رثيٌد.

يف استقراء الّلغة ومجعها كذلك شلّا يؤاخذ بو كتاب العُت أنّو مل يأخذ من مؤلّفات السابقُت لو  .31
 واستقصائها.

كما مل يعتمد على مشافهة الّرواة فقط...وإّّنا مجعها بطريقة منطقية رياضية، حيث اعتمد على طريقة    .32
الّصوتية  ، ومعرفتو باجملتمعاتية الباىرةالصوت ، وخربتوبثقافتو الّلغوية اخلصبة اخلليل واستعان 1التقليبات تلك

 .ز ادلستعمل من ادلهميادلسموح هبا وغَت ادلسموح هبا يف الّلغة العربية يف سبي
هم، كما ي، جاىليهم واسالميّ 2كتاب العُت ىو كثرة اإلستشهاد بأشعار العربلأّما العيب اخلامس  .33

يف ىذا عيبا بل نراه وما نرى أخرى،  استشهد بالقرآن الكرمي، وبأقوال الّرسول صلى اهلل عليو وسّلم، يف أماكن
 منتهي العلمية وادلنهجية.

   يبدأ باالسم ة، فمرّة يبدأ بالفعل، ومرّ على وتَتة واحدة يف تفسَت ادلوادومن العيوب أيضا7 أنّو مل يسر  .34
ردبا ألنّو كان يأخد باألقرب إىل الناس يف  ،ويبدوا أنّو كان يسّجل ما يأيت خاطره، دون ترتيب معُّت يف ذلك
 . ! عصره  فمن الّناس من يكون فهمو بالفعل ومنهم من يكون باإلسم

اجتهد والّسبب راجع إىل  ، فحسبو أنّو وغَتىا من األمثلة  الكثَتة، وطبعا ليس "للخليل" ذنب يف ذلك 
ل، وإىل طريقة  كتابة الّلغة العربية اليت تشبو حروفها عن بعضها يف فصلنا األوّ أدوات الكتابة اليت كّنا قد تكّلمنا 

 بعضها البعض.
، 3وإذا كان الكالم عن  عيوب العُت ىو الكالم  عن عيوب ادلعاجم العربية القددية ىو نفسو معادا وكرّار

أسلوبو ، فكان لكّل لذين تصّدوا لنقد ادلعاجم القددية، اختلفوا يف أسلوب الكشف عن عيوهبافإّن العلماء ا
 .ومنهجو

أواإلشتقاق ، وكذلك صارت  وعلماء الّصرف وذلذا كانت عيوب ادلعاجم عند الّلغويُت غَتىا عند الّنحاة،
 ، أو غَت ذلكنواح تارخيية أو جغرافيةاليت يراىا علماء الّلغة، غَت العيوب اليت يراىا علماء آخرون يهتّمون ب العيوب

                                                           
 .833، صم8655، 3عامل الكتب، القاىرة، ط البحث الّلغوي عند العرب،، سلتار عمر أمحدينظر 7 - 1
 .64ص ،موضوعا وألفاظا ادلعجم العريب، فوزي يوسف اذلابطينظر 7 - 2
 .33ص م،8،8661ط ،بَتوت، لبنان ،رونعدنان اخلطيب7 ادلعجم العريب بُت ادلاضي واحلاضر، مكتبة لبنان ناش - 3
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نقد األب    " غيرالشدياؽ"»نا القددية ... ومن ىنا صلد أّن نقد معامجمن الّنواحي اليت اشتملت عليها 
 .1«كنقد أحمد أمين غير نقد األمير الّشهابي الكرملي،

عمل العاملُت  يف  بدورىا و تسّهل د هباقواعد عاّمة، يسهل التقيّ واستخالص  وبالطبع ديكن توحيد اجلهود
 العيوب نفسها.واقًتاح ّنبهم  تضييع اجلهود ادلعاجم  وذب  وضع

إاّل أنّو يبقى سّيد ادلعاجم العربية وأبرزىا، فيو من نقص وتصحيف  ورغم ما العُت رغم ما قيل عن كتاب
 الّلغة مامل يستطع غَته ألنّو وبصدق تلك العبقرية الفّذة، اليت استطاعت أن تبتدع يفتبع،  وكّل من أتى بعده لو

نهج وساروا على طريق  ، وأنكر من أنكر، وإن اختلفوا يف ادلر  بذلك من سُ  ر  مقّلدين لو، سُ  بذلكفصاروا  ،ابتداعو
 اهلل كل خَت.فجزاه دوىا عبّ  من بعده، يبقى اخلليل بن أمحد ىو من رسم الطّريق و غَت طريقو

 الكشف عن معاني األلفاظ في المعاجم: -4

من مراجعتها  قبل الكشف  البدّ مورا عامة أىناك  زبتلف ادلعاجم يف طرق ترتيبها وتبويبها ومع ذلك فإنّ 
 عن معٌت كلمة يف أي معجم وىي7

 .قرأ ،درس، كتبالكلمة اجملّردة ديكن أن نبحث عنها مباشرة مثل7  .8
 استعجم صلّردىا من حروف الزّيادة وىي ، ضلو7إىل أصلها من حروف الزّيادة وتردّ الكلمة ادلزيدة ذبّرد   .3

 .عجم( ونبقي اجلذر الثالثي )أ،س،ت
، وعندما صلّردىا متعّلم اجلموع ترّد إىل مفرداهتا مثّ جيّرد ادلفرد إذا كان  مزيدا ضلو7 متعّلمُت، فإّن مفردىا 7  .0

 .علممن حروف الزّيادة يبقى اجلدر 
كتبوا مث  إذا كان مزيدا مثل7 يكتبون، ترّد  ادلاضياألفعال ادلضارعة، وأفعال األمر ترّد إىل ماضيها مّث جيّرد  .1

 .كتبذبّرد فيقىب اجلذر الثالثي 
فاأللف فيها منقلبة عن الواو عندما ترّد  سما،الكلمة اّليت يوجد فيها حرف غَت أصلي يرّد إىل أصلو مثل  .2

 .َسَموَ صلها تصبح أإىل 
 2.دَ الكلمات ادلشّددة نفّك تشديدىا مثل مّد، يفّك تشديده فتصبح مدَ  .3

                                                           
 .33ص عدنان اخلطيب7 ادلعجم العريب بُت ادلاضي واحلاضر، - 1

 2 .882شريفة 7علم الّداللة وادلعجم العريب،ص أبوعبد القادر  -
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عصرنا ىذا  جلميع ادلعاجم خصوصا يفاخلطوات ليست ثابثة وال جامعة  ذهأّن ى يف األخَت ونريد أن نذكر
 .ناىج البحث العلميةمورت معها و تطّ حيث تطّورت الّصناعة ادلعجمية 

  



 

خاتمةال  
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 الخاتــــمـــــــــــــة

ن قد ىاحن ،ولكل مقّدمة خادتة ،كل بداية هنايةول ،فإّن لكل مسري مصريا واحتكاما إال منطق األشياء
 .تايلالكواّليت كانت   اّليت توّصلنا إليها،الّنتائج أن حنوصل  لنا إالّ  ومل يبق ،أشرفنا علي خادتة حبثنا ىذا

ا  ّمة  اليت تلعبها  يف حفظ الّلغة وحصرىاحلقل الّلغوي حبكم ادلكانة العادراسة ادلعاجم موضوع جوىري  داخل  
  .وإخراجها  يف أمجل ىيكل  مبسط و ميّسر

لقضّية غري الذي نقول، فمن خالل تتّبعنا   ادلية  حّّت وإن قيل فيها اليوم العربية من أفضل الّلغات الع و
 .اىو ظاىر قبل رليئ اإلسالم بكثريلغة عريقة ُعرف الّتدوين فيها على م الّتدوين  وجدنا أهّنا

بسبب اىتمام العرب بادلشافهة علي  ،نوعا ماّخرا أّن مجع الّلغة العربية  كان متأ مثّ توّصلت أيضا إىل 
 وادلشافهة معا.أن الّلغة إّّنا حتفظ وتصان بالكتابة اكرا ب حساب التدوين إذ مل يدركوا 

ّن فإعليو فظ القرآن و الّسّنة، بل كان من أجل ح ،ّبا يف ذاتومل جيئ حُ جاء الّتدوين على رغم تأّخره ودلا 
  علمواولو ، و ن حفظ كتاب اهلل وحديث رسولبل كا ،بعينها العلماء الذين مجعوا الّلغة مل يكن ىذفهم العربية

 و تابعو ويبقى فهم الّناس لو على الطّريقة الّصحيحة األصيلة. حبفظ الّلغة حيفظ القرآن ألدركوا انّ 

كتب غريب القرآن وغريب احلديث معاجم أولية حيث كانت تشرح  أيضا  حبثنا ىذاوصلنا وأ إىل  أن ّ
غري أن االختالف يكمن يف اذلدف  اليوم  الغريب وتقرب البعيد من األدىان وىو دتاما ما تفعلو ادلعاجم العلمية

 وادلنهج.

ل عة من أجض  وادلعاجم ذات ادلوضوعات الواحدة أو ادلتعّددة عنها ببعيد، فهي أيضا وُ وما كتب النوادر 
 وحصرىا ،حيت ولو رآىا بعض الّنقاد قدمية ال ختدم العربية اليوم يف شيء . تبسيط الّلغة وتيسريىا ، ومجعها 

أيضاّ إىل أن اخلليل بن أمحد مل يكن بدعا من سابقيو حيث أن  فكرة مجع الّلغة وحصرىا كانت وتوّصلنا 
 فصار قدوة وإماما.ي فعلو اإلتيان مبنهج سلالف للمعروف جودة عند العرب مند القدمي والذمو 

أو يف قريش أو ىديل  يف  زلصورة  العربية ليست، و  العريب زاخر بادلصطلحات العلمية الرتاثف ،وعموما 
وكّنا والعرقي دلا يسمى بالّلغات الّسامية   ،بل إنّنا نعتقد أهنا دتتد لتشمل كّل الفضاء اجلغرايف ،شبو اجلزيرة العربية 
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لتأكيد أّن العربية واسعة مراميها، بعيدة دالالهتا  تتطاوع معك إن أنت حرف الّسبعة مسبقا استشهدنا حبديث األ
 أردت أن تطّوعها.

اجلامد أن حيصر  لّلغة وال حتّدىا، فال ميكن للشيءوتوّصلنا أيضا إىل أّن ادلعاجم يف احلقيقة الحتصر ا
ال  كانتأّن العرب قدميا   :اإلجيايب يف ىذا البنيان ، وأماّ الشيءيتطّور ا م، فالّلغة تنموا وتتطّور كاحلي   شيءال

 اخلهادود وعدم العلمية، بل سعوا إىل إنتاج مصطلحاهتا من إىل الّسهل من األمور، ويّتهمون لغتهم باجلم تركن 
على رغم تطّور ىذه األخرية إالّ قليال أو نادرا، وأّما الّلفظ ادلستعار فقد كنت  وما استعاروا من الّلغات اجملاورة

، وإن كانوا تأثروا وىذا ألّن القدماء مل ينبهروا بلغات غريىم كم انبهرنا  تعرفو من الّلفظ العريب الفصيح .التكاد 
 هبا كما تأثرنا،  إالّ أهّنم أدركوا أّن لغتهم التقّل عن ىذه الّلغات شأنا، فلم يعجبوا  ذلا كما عجبنا.

لّتعمق يف الّلغة ا إىل وأبصارىم  ضرورة توجيو بصائر الّناسوإن كان البد للبداية أن ختتم بنهاية فنهاية حبثي 
علينا بالبحث ، وىذه رسالة إىل كّل عريب  ،إيل مصاف الّلغات العادليةقي هبا من أجل الر  ،حتليالقراءة ودراسة و 

العميق يف لغتنا والرّقي هبا إىل مصّب العلمية والعادلية، ألنّو لن نسموا و لن نوصف هبذه األخرية إالّ إذا كّنا 
نا من اهلل يف األخري أن  يعيد ورجاؤ  منتجني للعلوم بلغتنا، وما كالمي ىذا عن الرتاث إالّ كدمعة سقطت يف حبر.

 أّمتنا إىل العلم وييّسر لنا طريقنا فيو وما ذلك عليو بعزيز.                

 

 الحمد هلل رب العالمين  نوآخر دعوا                                                                   
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