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  ةمَ د قَ مُ 

ــعْ المَ  فِ يْ ِصــوْ تَ لــى إِ  ةُ ـاَســرَ الد  هِ ذِ َهــ ىعَ ْســتَ    ــلِ حْ تَ وَ  ي ِمــجَ عْ ى المُ َن ــيْ رِ عْ تَ  اطِ َمــنْ َأ لِ ْي ــ هِ ِف ــ  يِف   وسِ امُ الَق

ــ817-729( يّ ادِ وز آَبــرُ ْيـــوب الفَ قُــعْ يَ  د بـــنِ ّمــحَ مُ لِ   ،يطِ ِحــالمَ   ةُ اَســـرَ الد  هــدمَ وتُ . )م1414-1329) (هــ

 ةُ اَسـرَ ا، وَتِقـُف الد َهـازَ التـي حَ  ةِ يَعـفِ الر  ةِ اَنـكَ ن المَ ِصـُح َعـالُمَصنف تُفْ  اةِ يَ حَ  نْ مِ  ّيةٍ مِ لْ عِ  بَ وانِ جَ  ةِ اءَ إضَ بِ 

، اهَ غَ لَ التي بَ  ةِ انَ كَ ا، والمَ هَ يْ لَ عَ  امَ ر التي قَ ادِ صَ والمَ  هِ فِ يْ لِ أْ ل تَ احِ رَ ومَ  يطِ حِ المُ  وسِ امُ القَ  فِ يْ لِ أْ تَ  عِ افِ وَ دَ  ىلَ عَ 

حَ  مِ جَ عْ مُ ته بِ عالقَ وَ . دٍ يْ دِ جْ تَ  نْ ا مِ هَ يْ ا فِ مَ بِ  هِ يْ فِ  تْ عَ مَ تَ التي اجْ  صائِ صَ والخَ  ْت ذ التي ُأِخذَ آخِ ، والمَ احِ الص

  .هُ لَ وْ حَ  تْ ارَ التي دَ  اِت اسَ رَ ، والد هِ يْ لَ عَ 
  

ـــعَ  ةُ اَســـرَ الد  ومُ قُـــتَ وَ      ـــعَ  ِقـــفُ ، يَ ي رِ َظـــا نَ مَ هُ دُ َحـــَأ: نِ يْ دَ ى ُبْعـــَل ـــرِ ظَ نَ ب الاِنـــوَ ى الجَ َل  ومِ ُهـــفْ مَ بِ  ةِ لَ ِصـــت ة المُ ّي

ـــعْ المَ  ـــا تُ َمـــ، كَ هُ ْتـــلَ اوَ نَ تَ  ةٍ َثـــيْ دِ حَ  اٍت اَهـــن اتجَ ِمـــ قَ ثَـــبَ ا انْ َمـــى، وَ َن ة، دَ د َعـــتَ ى المُ َنـــعْ المَ  اعَ وَ ْنـــَأ ةُ اَســـرَ الد  ُش اقِ َن

ـلةً  فُ ِقــوتَ  وأهمّيتـه، يّ ِمــجَ عْ المُ  ىَنــعْ المَ  صائِ َصــخَ  مَفص  ىَلــعَ  ةُ اَســرَ الد  ِمــجَ عْ المُ  فِ ْيـرِ عْ الت التــي  اطِ َمــنْ األَ وَ  ي

ـــوَ تَ المُ  ةِ َغـــالل  اِت مَ ِســـى َلـــعَ  ءَ وْ الّضـــ ةُ اَســـرَ الد ي ِقـــلْ تُ ، و اِت َمـــجَ عْ فـــي المُ  اَهـــبِ  لُ مَ عْ تَ ْســـيُ  ِفـــ اةِ خ فِ ْيـــرِ عْ ي الت ،

 ِب اِنــا الجَ ذَ َهــ اءِ َنــي بِ ِفــ ةِ اَســرَ الد  دُ ْيــفِ وتُ . اٍت وبَ عُ ُصــ نْ ِمــ هِ ْيــرِ تَ عْ ا يَ َمــوَ  ي ِمــجَ عْ المُ  يــفِ رِ عْ د التّ اِعــوَ قَ  كَ لِ ذَ وَكــ

ـــ (=  ّيـــاِت مِ جَ عْ المُ   يِفـــ  ةِ رَ اِصـــعَ المُ   اِت َيـــطَ عْ المُ  نِمـــ يّ رِ َظـــالنّ  ـــمِ جَ عْ المُ  ةاعَ نَ الصمْلـــوعِ   ،)ةي  ـــوعِ   ،ةِ الَلـــالد م ْل

  .قطِ نْ المَ 
      

ن ِمـ ّدةِ مَ تَ ْسـالمُ  ّيـةِ مِ جَ عْ المُ  ةِ اد الَمـ ةِ ّيَنـعَ اٍم لِ تَ  اءٍ رَ قْ تِ ى اسْ لَ عَ  ومُ قُ يَ ّي، قِ يْ بِ طْ و ُبْعد تَ هُ ي، فَ انِ الثّ  دُ ا الُبعْ مّ َأ    

َسـْبَعٍة  ن ّيًا ِمـائِ وَ ْشـْت عَ رَ ْيـتِ خْ أُ ًال امِ ًال َكـْصـفَ  ينَ رِ ْشـَسْبَعٍة وعِ  نْ مِ  ةٌ ّونَ كَ مُ  ةٌ عّينَ  يَ هِ ، وَ يطِ حِ المُ  وسِ امُ القَ 

 ةِ ّظَفـوَ المُ  اِت يـاآللَ  طِ ابَ نْ تِ ْسـالو ، ّيةِ فِ يْ رِ عْ تّ ال هاطِ مَ نْ َأا و هَ يْ فِ  يّ مِ جَ عْ ى المُ نَ عْ المَ  لِ يْ لِ حْ تَ ، لِ اً فَ لِ تَ خْ ًا مُ ابَ بَ  ينَ رِ شْ وعِ 

 ي وَ َغــلُ  فٍ يْ ِصــوْ لــى تَ إِ  ةِ اَســرَ الد  لَ ِصــتَ ؛ لِ هِ ْيــفِ  ةِ يــوِ غَ الل  الالِت الــد  فِ ْيــرِ عْ ّي، وتَ ِمــجَ عْ ى المُ َنــعْ المَ  دِ ْيــدِ حْ ي تَ ِفــ

 فَ ِشـكْ تَ ، لِ كَ ِلـذَ  لِ يْ بِ ي َسـا ِفـَهـعَ د التـي اتبَ اِعـوَ والقَ  ،يّ ِمـجَ عْ ى المُ َنـعْ ن المَ َعـ يّ ادِ وز آَبـرُ يْ الفَ  رِ يْ بِ عْ تَ لِ  ي مِ لْ عِ 

 ةَ ّيـمِ جَ عْ المُ  ةَ ادّ ن المَ ارِ قَ تُ سَ  ةَ اسَ رَ الد  نّ ا َأمَ يَ ال سِ و ّية، مِ جَ عْ المُ  ةِ اعَ نَ ي الص نف فِ صَ المُ  هُ دمَ ا قَ مَ  ةِ مَ يْ قِ  نْ عَ 

ــ ــ تْ اءَ مــا َجــ ءِ وْ ي َضــ، ِفــطِ يْ ِحــمُ وس الامُ ي القَــِف  مِ َجــعْ المُ : "لِ ْثــمِ  نْ ِمــ ةِ رَ اِصــعَ المُ  اِت َمــجَ عْ المُ  ُض ْعــبَ  هِ ِب

  .يّ خِ يْ ا التّارِ هَ اقِ يَ سِ  الِ فَ غْ إِ  نَ وْ ، دُ فِ الَ تِ واالخْ  اقِ ى االتفَ دَ مَ  انِ يَ بَ لِ  "يّ اسِ سَ ّي األَ بِ رَ م العَ جَ عْ المُ "و "طيْ سِ الوَ 
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ى َنـعْ ا المَ هَ مِ دِ خْ تَ ْسـمُ لِ  التـي ُتقَـدمُ  ةِ اَمـالعَ  ةِ يـوِ غَ ات الل َمـجَ عْ المُ  دُ َحـَأ نـهُ َأ ىَلـط عَ يْ ِحـالمُ  وُس امُ القَ  زُ رُ بْ يَ     

ــ جِ ْضــنُ  ةِ َلــحَ رْ ي مَ ِفــ اءَ م َجــَجــعْ ا المُ ذَ َهــ، فَ هاتِ يَ وَ تَ ْســمُ  فِ الَ تِ اخْ ِبــ ي ِمــجَ عْ المُ  ا َهــالِ مَ تِ ّيــة واكْ مِ جَ عْ ة المُ اعَ نَ الص

ـــعِ  ـــ دَ ْن ــال ِب رَ الَع ـــن للفَ ا َأ، كَمـــاءِ مَ دَ قُـ ــرِ  يّ ادِ وز آَبـــرُ ْي فـــي الصـــناعة المعجمّيـــة،  ةً افَ َضـــوإِ  اً دَ ْيـــدِ جْ وتَ  ةً ادَ َيـ

قامت عليـه العديـد  هوألن . باإلضافة إلى أن مادة القاموس المحيط، ُتَمثل ُنْخبة المعاجم التي سبقته

للغــة، والعديــد مــن الدراســات التــي مــن المعــاجم التــي جــاءت بعــده، كمــا أّنــه َحِظــي بعنايــة متعلمــي ا

إبراز الدور الحضاري الذي  العرب القدماءفيستحق المعجمّيون  .قامت عليه حتى العصر الحديث

إسـهامهم فـي ازدهـار الصـناعة المعجمّيـة، فنِجـُد هـؤالء العلمـاء َأْوَجـُدوا النظـام ، مـن حيـث بـه قاموا

  .وشرعوا بالتطبيق في اآلِن ذاته
  

المعنى، قـــد بـــاديّ أز الفيـــرو كـــان و      فـــي مقدمـــة القـــاموس المحـــيط، علـــى ص نَ َفـــ أظهـــر عنايتـــه بـــ

َعَمــٍلٍ◌ ُمْفــَرٍغ فــي قالــب اإليجــاز واإلحكــام، مــع التــزام " :قاموســه فــي جَ رِ ْخــيُ لِ  المعنــى،التزامــه بإتمــام 

ٕابـالغ عنايتـه بتقريـب العبـارة و الُمَصـنف عـن ألَمـَح  وفـي موضـٍع آخـر مـن المقدمـة ،"المعانيإتمـام 

إذا َتَأملــَت صــنيعي هــذا وجدتــه ُمْشــَتِمًال علــى فرائــد أثيــرة : "المعــاني الكثيــرة بأقــِل األلفــاظ، إذ أورد

ــارةمــن ُحســِن االختصــار و. وفوائــد كثيــرة الكثيــرة فــي  المعــانيوتهــذيب الكــالم وٕايــراد  تقريــب العب

ُح بشكٍل جلي عناية الفيروز آبـا". األلفاظ اليسيرة  دي بـالمعنى المعجمـي وحرصـه علـى بهذا يتَوض

َزَم نفسـه إتمــام المعنــى، وهـذا يقتضــي أن يكــون ف". قالــب اإليجــاز واإلحكـام"نــى فـي تقـديم المع قــد ألــ

بــإيراد  علــى نحــٍو مــوجزكمــا ُيشــير الفيــروز آبــادي إلــى مســلكه فــي تقــديم المعنــى،  .دقيقــًا فــي ذلــك

  .المعاني الكثيرة في األلفاظ اليسيرة

  

ين العـرب القــدامى مـن ناحيــة، إحـالل الفيــروز آبـادي مكانتــه بـين المعجمّيــترمـي الدراسـة إلــى و     

ــا جــاء بــه المصــنف مــن ومكانتــه بــين المعجميــين العــالميين مــن ناحيــة أخــرى تجديــٍد ، باإلبانــة عّم

، تقيــيم تجربــة فريــدة فــي الصــناعة المعجميــةفتنشــد الدراســة  ،وتطــوير فــي مســار المعجمّيــة العربّيــة

) فـي مقدمـة القـاموس(  وضعت توضيح المعنى المعجمي حجر زاوية في صناعة القاموس نظريـاً 

ولــيس أدّل علــى فــرادة هـــذه . فــي حــرص الفيــروز آبــادي علــى إتمــام المعــاني فــي معجمــه وعمليــاً 

ر المسـتخدمين علـى مادتــه التجربـة مـا حظـي بـه هــذا المعجـم مـن عنايـة اللغـويين والدارســين، وتـوفّ 
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فـي قابـل الـزمن لإلفـادة  ولعل التقييم العلمي لمثل هذه التجربة يسـتنهض الهمـمَ . العصور على مرّ 

  .العميقة من تجارب العرب في هذا الميدان
  

 نيـتْ فضال على ذلك، تكمن أهمية دراسـة هـذا الموضـوع فـي نـدرة الدراسـات المعاصـرة التـي عُ     

، وال يعدو تنـاول هـذا الموضـوع أن يظهـر بدراسة المعنى المعجمي وتحديده في المعجمات العربية

بصــورة إشــارات مبثوثــة فــي ُكتــب المعجمّيــات وعلــم الداللــة، وربمــا ال نجــد دراســة تنبــري لدراســته 

دراســة المعــاجم أّن  كمــا .أي مــن المعــاجم اللغويــة القديمــة نحــٍو مســتقل فــي علــى وتطبيقيــاً  نظريــاً 

ن قيمــة المعــاجم العربيــة القديمــة، ي ُتَبــة الحديثــة؛ ات الصــناعة المعجمّيــوفــق نظرّيــ القديمــة اللغويــة

ــياقها  ومــــدى توافقهــــا واختالفهــــا مــــع هــــذه النظريــــات مــــع عــــدم إغفــــال إدراج هــــذه المعــــاجم فــــي ســ

ــمَ التــاريخي، فعنــدما تَ  فـــي  العــرب مــن ابتكــار مثــل هــذه المعــاجم، كانــت األمــم األخــرى غارقــةً  نَ ك

  .في هذا الحقل اريّ يستحقون أن ُيْبَرز دورهم الحض فالمعجميون العرب القدامى. عصور ظالمها
  

ــًا إن العنايــة بهــذا الموضــوع      ات ســابقة انفــردت فلــيس هنالــك دراســ ،تكــاد تكــون معدومــةً تطبيقي

ــ، القديمــة أو غيــره مــن المعــاجم وس المحــيطفــي توصــيف المعنــى المعجمــّي فــي القــامللبحــث  ا أّم

 ،متفاوتـةً  والمنطـق، إضـاءاٍت  ّية، وعلم الداللة، واللسـانيات،ُكتب الصناعة المعجمنظرّيًا فنجد في 

ــى تتنـــاول ــه المعنـ ــه ووســـائل تحديـــده، والتعريـــف وأنماطـ دراســـات هـــذه الكانـــت وشـــروطه، و  وأنواعـ

 .ةة والتطبيقيّ لهذه الدراسة النظريّ  الحقيقي  المنطلقَ 

  

دراســة المـــادة  ، فالمنـــاهج تفــرض طبيعـــة الظــاهرة المدروســـة وأســئلتها اإلفـــادة مــن العديـــد مــن     

ــاب ُمَعــــين  ــادة مــــن " القــــاموس المحــــيط"اللغويــــة فــــي مرحلــــة معينــــة، وفــــي كتــ المــــنهج "تفــــرض اإلفــ

فـــي وأنماطـــه الُمَتَمثـــل فـــي تحليـــل المعنـــى المعجمـــي " المـــنهج التحليلـــي"، باإلضـــافة إلـــى "الوصـــفي

في رصد المعنى المعجمـي " ئيالمنهج االستقرا"ستفيد الدراسة من معطيات كما . القاموس المحيط

. ضمن عّينة تتمّثل في سـبعٍة وعشـرين فصـًال ليـتّم اسـتقراؤها باستقصـاٍء تـامٍ في القاموس المحيط، 

وتاج العروس، والمعجم الوسيط والمعجم  القاموس المحيطَبْيَن  المقارنة إلىكما أن الدراسة ستلجأ 

تناولـــُت فـــي و  خـــال المقدمـــة والتمهيـــد، وللـــذلك جـــاءت الدراســـة فـــي ثالثـــة فصـــ .العربـــّي األساســـي

علــى القــاموس المحـــيط ووقفــُت فــي الفصـــل األول  ،العلمّيـــة ومكانتــه حيــاة الفيـــروز أبــاديالّتمهيــد 
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ومصـادره،  وموطن تأليفـه وزمنـه، وٕاهدائـه، وَتْسـِمَيته،مقدَمته، ودوافع تأليفه، ومراحل تأليفه، بتتّبع 

  .، ومقارنته بالصحاح، وما دار حوله من دراساتوما ُأِخَذ عليهومكانته، وخصائصه، 
  

، وم المعنـــى، ونظرياتـــه الحديثـــةبمفهـــالجوانـــب النظريـــة المتصـــلة  فصـــل الثـــانيال فـــي تُ وتناولـــ    

. هأنماطو المعجمي  التعريفت تناولو  وأهمّيته، المعجمي المعنى خصائص على تكما وقفوأنواعه، 

 االمعجمـي ومـا يعتريهـ ، وكذلك قواعد التعريفجميالمع الدراسة سمات لغة التعريف هذه تضيءو 

  .من صعوبات
  

ة َلـث مَ تَ الخطـوات التطبيقّيـة المُ  انب التطبيقـي مـن الدراسـة، وبينـتُ الجفضّمْنُته أما الفصل الثالث     

ثـة عشـر َبَلَغـْت ثالو  ،تعريفّيـة ؤها استقراًء تامًا ومن ثّم َتم تصنيفها في أنماطتم اسقراباختيار عّينة 

تحليل المادة اللغوّية التي تَُبين نتائج إحصائيات إلى إيراد  الدراسة َوَخُلَصُت في هذه .ًا تعريفّياً نمط

الحّيـز الـذي شـغله كـل نمـط ُتْظِهـْر  رقمّيـةٍ  إلـى نسـٍب مئويـةٍ  ت فيهـاتوّصـلو  استقراؤها وتصنيفها، م تَ 

التحليــل الــذي يَتَتّبــع يليهـا . إلــى األقــلكثــر اسـتخدامًا ًة مــن األمرتَبــة عريفّيـتفتــِرد األنمــاط ال. تعريفـيّ 

منهـا بمـا يقابلهـا فـي  ، ومقارنـة شـيءٍ موافقتها للجانـب النظـري مـن الدراسـة ومدىالتعريفّية األنماط 

  .والمعجم الوسيط والعربّي األساسّي من العصر الحديثمن المعاجم القديمة،  معجم تاج العروس
  

بالبحـث،  تناول المعـاجم اللغوّيـة القديمـةأسهمت في متواضعة قد الدراسة الآِمًال أن تكون هذه     

اذي المشـِرف يجزي ُأسـتأن سائًال المولى عز وجل . االهتماممن لمزيد هذا الحقل ال يزال خصبًا و 

  .خير الجزاء
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  :تمهيد
  

  ةفيروز أبادي العلميّ حياة ال
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والدتــه و اســمه ونســبه وألقابــه، : ، هــي)∗(أبــاديّ لفيــروز جوانــب مــن حيــاة ايتنــاول هــذا المبحــث     
  .وفاتهو ة، وعصره، ومؤلفاته، ة، ومكانته العلميّ ة، ورحالته العلميّ ونشأته العلميّ 

  :تعّدد ترجمات الفيروز أبادي
                                                

العقد الثمين في تاريخ  ،تقي الدين محمد بن أحمد الحسني الفاسي المكي :عليه ترجمة للفيروز أبادّي فيما وقفت )∗(
الضـوء  ،السـخاوي. 401-392ص م، ص1986هــ 1406مؤسسة الرسالة، بيروت لبنـان، ، 2ج ،2ط ،البلد األمين

 كتـاب ،المقريـزي. 86-79ص م، ص1992دار الجيـل، بيـروت لبنـان،  ،10، ج5، مـج الالمع ألهل القرن التاسع
ـــر ـــود  ،المقريـــزي. 487-483ص دار الغـــرب اإلســـالمي، ص ،7جد الـــيعالوي، محمـــ: ، تالمقفـــى الكبي درر العق

  ابــن .265ص ص م،1995 وزارة الثقافــة، دمشــق، ،1ج عــدنان درويــش،: ت ،الفريــدة فــي تــراجم األعيــان المفيــدة
ابـن  .163-159ص م، ص1986، لمّيـة، بيـروتدار الكتـب الع ،7ج ِإْنَبـاء الَغْمـر ِبَأْنَبـاء الُعْمـِر، الني،العسـق حجـر

 ص م، ص1992 عـدنان درويـش، معهـد المخطوطـات العربّيـة، القـاهرة،: ، تذيل الدرر الكامنـة ،حجر العسـقالني
، 2ج ،1ط المرعشـلي، الرحمن عبد يوسف :ت ،المؤسس للمعجم المفهرس المعجم ،العسقالني حجر ابن. 238-241
ــهبة،. 553-547ص ص م،1994 هـــــ1415 بيـــروت، المعرفـــة، دار ــافعّية ابـــن قاضــــي شـ  ،4، ج1، ططبقــــات الشــ

أحمد بن مصطفى . 85-79ص م، ص1980 ـه1400الهند،  -مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانّية، حيدر أباد
ــة "رى زادهپطاشــكو" ــة العثمانّي  فــرات، منشــورات جامعــة أحمــد صــبحي: ، تالشــقائق النعمانّيــة فــي علمــاء الدول

محمد : ، تويين والنحاةللغبغّية الوعاة في طبقات ا السيوطي، .31-29ص ص، 1405 تركيا، ستانبولإ    استانبول،
ــ1399 ، دار الفكـــر،1، ج2الفضـــل إبـــراهيم، ط ]أبـــي[  ،علـــي بـــن الحســـن الخزرجـــي .275-273 ص ص م،1979 هــ

ــود اللؤلؤّيــة فـــي تــاريخ الدولــة الرســـولّية مصـــر،  ،الهــالل بالفجالــة مطبعــة، 2ج محمــد بســيوني عســـل،: ت، العق
ذيل وفيات األعيان المسمى ُدرة الحجال في  العباس أحمد بن محمد المكناسي، أبو. 278هـ ، ص1332-م1914

 م، ص1971 هـ1391مطبعة السنة المحمدّية، القاهرة،  ،2ج ،1النور، ط ]أبو[محمد األحمدي : ، تأسماء الرجال

السـقا وٕابـراهيم   مصـطفى: ت ،أزهار الرياض في أخبار عياض ،نيأحمد بن محمد الَمَقري التلمسا .318-317ص
أليف والترجمـــة والنشـــر، القـــاهرة، ، 3األبيـــاري، ج ــ1361مطبعـــة لجنـــة التـــ ابـــن العمـــاد  .52-38ص م، ص1943 هــ

 -126ص  ص لبنـان،-إحياء التـراث العربـي، بيـروت   دار ،7ج ،4، مجشذرات الذهب في أخبار من ذهب ،الحنبلي
دار المعرفـة، بيـروت لبنـان،  ،2، جالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع ،بن علي الشـوكاني محمد .131

إضاءة الراموس وٕاضافة النـاموس  ،ابن الطيب بن محمد الفاسي الشركي اّلصميلي. 284-280ص صم، 1986
 .82-39ص هـ، ص1403-م1983المغرب، -الرباط، 1ج عبد السالم الفاسي وزميله،: ، تعلى إضاءة القاموس

ــروس مــن جــواهر القــاموس ،الزبيــدي م، 1965عبــد الســتار أحمــد فــّراج، مطبعــة حكومــة الكويــت، : ، تتــاج الع
-هــــ1414دار الجيــل، بيـــروت، ، 1إبــراهيم الّســـامرائي، ط: ، تفلـــك القـــاموس عبـــد القــادر الحســـيني، .المقــدمات

عبد الحكيم : ، تآثر الطراز اآلخر واألولالتاج المكلل من جواهر م ،صديق بن حسن القنوجي .20م، ص1994
روضـات الجنـات فــي  الخوانسـاري،. 469 -466ص صم، 1983هــ 1404دار اقـرأ، بيـروت،  ،2شـرف الـدين، ط

خيــر الــدين  .95-92 ص م، ص1991هـــ 1411، ّية، بيــروتالــدار اإلســالم ،8ج ،1، طأحــوال العلمــاء والســادات
  .147-146ص صم، 1992لبنان، -لماليين، بيروتدار العلم ل ،7ج ،10، طاألعالم الزركلي،

  
  



 

 

7

  

بعـض المعلومـات  تضـارب، و وكثرتهـا باتسـاع مصـادرها ةً تسـمم أبـاديّ ترجمة الفيروز  جاءتْ      
الكثــرة واالتســاع، إذ  شــاهدًا علــى هــذه )هـــ1175ت( قــول ابــن الطيــب الفاســيّ  فُ ِقــيَ ، و فيهــا أحيانــاً 

وبالجملــة فترجمتــه «: "إضــاءة الرامــوس وٕاضــافة النــاموس علــى إضــاءة القــاموس"يقــول فــي كتابــه 
واقتفى أثـره . وغيره من مصنفاته" رِ مْ اء العُ بَ نْ عن َأ رِ مْ اء الغَ بَ إنْ  الحافظ ابن حجر فيها واسعٌة، أبدا

  . )1(»في الضوء الالمع في أهل القرن التاسع تلميذه أبو الخير السخاويّ 
  

ُد بصـورٍة رئيسـة علــى تمِ هــا سـتعْ ، فإنّ أبـاديّ ى هـذه الدراسـة تقـديم ترجمــٍة ضـافية للفيـروز وٕاذ تتغيـ   
اللــذين  )هـــ852ت(ابــن حجــر العســقالنيّ ، و )هـــ839ت( الســخاويّ  :همــا أبــاديّ عاصــرين للفيــروز م
 )هــ839ت( السـخاويّ و  .وأخـذا العلـم عنـه أبـاديّ مـن ترجمـوا لـه؛ لكونهمـا التقيـا الفيـروز  ّدان أهمّ عَ يُ 

ترجمة أّن  وأحسبُ  في ترجمته له، "شيخنا"ُيكِثر من عبارة  ه؛ فنجدأباديّ من أشهر تالميذ الفيروز 
ابـــن حجـــر  وكـــذلك. وأكثرهـــا تفصـــيالً أوســـع التـــراجم  -فيمـــا وقفـــُت عليـــه مـــن ترجمـــات - الســـخاويّ 
لكونـه مصـدرًا لروايـة ، إضافًة أباديّ بالتْلَمذِة على يدي الفيروز الذي َحِظَي  )هـ852ت( العسقالنيّ 

فـي  ابـن حجـر العسـقالنيّ  فيحـدثنا عـن هـذاشـفاهًا،  أبـاديّ القاموس المحيط، إذ تناوله من الفيـروز 
ــاء الغَ َبــإنْ  ــنْ عــن َأ رِ ْم اجتمعــُت بــه فــي زبيــد وفــي وادي الخصــيب ونــاولني ُجــل « :، قــائالً رِ ْمــاء العُ َب

  . )2(»ويه عنهالقاموس وَأِذَن لي مع المناولة أن أرْ 
  

ــة الفيـــروز       ــِم ترجمـ ــاديّ كمـــا ســـتعتمُد هـــذه الدراســـة فـــي ترسـ  لمكـــيّ ا علـــى مـــا قدمـــه الفاســـيّ  أبـ
لمــا لهــذه  ؛"العقــد الثمــين فــي تــاريخ البلــد األمــين"فــي كتابــه  أبــاديّ مــن ترجمــٍة للفيــروز  )هـــ832ت(

  . في مكة المكرمة أباديّ الفيروز  المكيّ  الفاسيّ  ىالترجمة من أهمية؛ إذ التق
   
الترجمـات كانـت ُمسـتمدًة مـن  ،أبـاديّ والحق أن ما جاءت به الترجمات الالحقة لحيـاة الفيـروز     

  .فة الذكر، مع أن قليًال منها ال يخلو من إضافاٍت الثالث اآلنِ 
  

  
  

  :اسمه ونسبه وألقابه
                                                

  .62ص ، مصدر سابق،إضاءة الراموسابن الطيب الفاسي،  )1(

  .162، ص7ج ، مصدر سابق،إنباء الغمر بأنباء العمرابن حجر العسقالني، ) 2(
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إلـى أن " العقد الثمين في تـاريخ البلـد األمـين"في كتابه  )هـ832ت( المكيّ  اإلمام الفاسيّ ُيشيُر     
بـن امحمـد  «: ى النحـو اآلتـيسـماعهم عليـه، علـ بَ تَ ا كَ نسبه على أصحابه لم  ىأمل أباديّ الفيروز 

يعقوب بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن أبي بكر ابـن أحمـد بـن محمـود بـن إدريـس بـن فضـل اهللا 
الشـيرازي  أبـاديّ بن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بـن علـي، القاضـي مجـُد الـدين أبـو الطـاهر الفيـروز 

  .)1(»ويللغاالشافعي 
  

  

ــم الفيـــروز  )هــــ1175ت(رَد ابـــن الطيـــب الفاســـيأوْ و      ــاديّ اسـ ــن ُيْلَحـــظُ و  وسلســـلة نســـبه، أبـ  أن ابـ
هــذا نــاتج اخــتالف المصــادر  ربمــا؛ و أبــاديّ الفيــروز  ِب َســفــي ســرد نَ  "بــأو"الطيــب اســتخدم التخييــر 

: في قولـه )هـ852ت(العسقالني حجرابن و ) هـ839ت(السخاويفجمع ما جاء به  .التي أخذ عنها
طــاهر محمــد بــن يعقــوب بــن محمــد بــن إبــراهيم أو ابــن  مؤلــف القــاموس هــو اإلمــام الشــهير أبــو«

فضـل اهللا  يعقوب بن إبراهيم بن عمر بن أبي بكر بـن أحمـد بـن محمـد أو محمـود بـن إدريـس بـن 
   .)2(»يوسف الشيرازي بن الشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن

  

ِسـُب نفسـه نْ يَ تارًة نجده ٍر، فإلى نسٍب شهيتقي يرْ كان حريصًا على أن  أباديّ أن الفيروز  رُ هَ ظْ يَ     
. رضـي اهللا عنـه يقُب نفسه إلى أبي بكر الصدّ سِ نْ ، وأخرى يَ )هـ476ت( إلى أبي إسحاق الشيرازي

فــي كتابــه  )هـــ852ت(إذ يقــول ابــن حجــر العســقالني ،نِ يْ بَ َســلنّ ا هــذين أبــاديّ الفيــروز  مــورجِ تَ مُ  دَ نــوفَ 
. ..إلـى الشـيخ أبـي إسـحاق الشـيرازي صـاحب التنبيـهكـان يرفـع نسـبه «": إنباء الغمر بأنباء العمر"

، ثـم ارتقـى الشـيخ بْ قُـعْ فـي ذلـك مسـتندين إلـى أّن أبـا إسـحاق لـم يَ  يطعنونولم أزل أسمع مشـايخنا 
أبي بكر الصديق وزاد  ةيقضاء اليمن بمدة طويلة أنه من ذر  يَ ل بعد أن وُ  فادعىمجد الدين درجة 

في بعض كتبه محمد الصديقي، ولم يكن مـدفوعًا عـن معرفـة إّال ابه إلى أن رأيُت بخطه لبعض نوّ 
إضـاءة الرامـوس فـي كتابـه ) هــ1175ت(ابن الطيب الفاسي قبُ وُيعَ . )3(»قبول ذلك تأبىأن النفس 

الظهــور، وقــد  ةيــومــا قالــه الحــافظ فــي غا «: ، قــائالً )هـــ852ت(علــى كــالم ابــن حجــر العســقالني
  .)4(»وافقة، واهللا أعلموافقوه عليه، وٕانه لجدير بالم

  ا

                                                

  .392ص 2ج ، مصدر سابق،العقد الثمين في تاريخ البلد األمينالفاسي المكي، ) 1(
  .40-39ص  ص 1ج ، مصدر سابق،إضاءة الراموسفاسي، ابن الطيب ال) 2(

  .160-159ص  ، ص7ج ، مصدر سابق،إنباء الغمر بأنباء العمرابن حجر العسقالني، : انظر )3(
  .64ص 1ج، مصدر سابق، إضاءة الراموسابن الطيب الفاسي، ) 4(
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قـد ه يـمترجمأّن  ونجـد ، وتباينت ألقابـه فـي االنتشـار، بأكثر من لقٍب  أباديّ ُعِرَف الفيروز 
الطيـب الفاسـي ابن ، فهذا انتشارها كثرة اسمه ونسبه، ولعلهم ذكروها مرتبًة حسب وَ لْ ه تِ بذكروا ألقا

 أبـاديّ ضي مجُد الدين أبـو الطـاهر الفيـروز القا «: في كتابه العقد الثمين، يسردها على هذا النحو
أشــهر ا أّمــ. أوســع المتــرجمين ِذكــرًا لأللقــابالمكــي  وكــان الفاســيّ  .)1(»ويّ للغــا الشــافعيّ  الشــيرازيّ 

والظـاهر فـي عنـاوين وهذا اللقب هـو الغالـب  ،"أباديّ الفيروز " هوفوأكثرها انتشارًا  الُمَصنف ألقاب
بصــائر  كتـاب"ْد ســوى محمـد علــي النجـار محقــق ِجـولــم نَ  عنـه، حــدثتْ وثنايـا الكتــب التـي ت مؤلفاتـه

ـــر هـــذا اللقـــب، فيقـــول "ذوي التمييـــز فـــي لطـــائف الكتـــاب العزيـــز ِقبـــل  نْ ِمـــ هُ ْتـــتَ هـــذه النســـبة َأ« :ُيفس
مجـد "غالبًا لقب  أباديّ ويرافق لقب الفيروز . )2(»انتسابه إلى أبي إسحاق، فقد كان من فيروز أباد

   ."أباديّ مجُد الدين الفيروز "ذكران مع بعضهما إذ يُ ، "لمجدا"أو  "الدين
  

لوالدتـه فـي  إّمـاولعـّل هـذا اللقـب ارتـبط بـه ، "الشـيرازيّ "هو المصنُف  به رَ هِ تُ آخر اشْ  بلقثمة و     
 العقـــد الثمـــين فـــي تـــاريخ البلـــد األمـــين، أنّ  فـــي كتابـــه الفاســـّي المكـــيّ  أشـــارَ  نحـــو مـــا مدينـــة شـــيراز

ــروز  ــاالفيــ ــــد بشــــيراز « ديّ أبــ ــو مــــا يشــــير  أبــــاديّ ألّن الفيــــروز  وأ ،)3(»ُوِل ــيراز نحــ قــــد نشــــأ فــــي شــ
انتقـل إلـى شـيراز وهـو «قـد  أبـاديّ الفيـروز  إلى أنّ  - الضوء الالمعفي كتابه ) هـ839ت(السخاوي

 )هــــ476ت(إلـــى أبــي إســـحاق الشـــيرازينتســـابه ؛ ال"بالشـــيرازي"يكـــون ُعــرف أو أن  .)4(»ابــن ثمـــان
فـي كتابـه إنبـاء الغمـر بأنبـاء ) هــ852ت(حجر العسـقالني ، استنادًا إلى ما قاله ابنهصاحب التنبي

  .)5(»كان يرفع نسبه إلى الشيخ أبي إسحاق الشيرازي صاحب التنبيه«: العمر
  

 لـدىورَد كمـا  نسـبًة إلـى أبـي بكـر الصـّديق، "الصديقيّ "نحو ، اانتشار  أقل ألقاٌب  أباديّ لفيروز ول   
الفيـروز            ، أن إنبـاء الغمـر بأنبـاء العمـر فأورد في كتابه) هـ852ت(قالنيحجر العسابن 

أبـي بكـر الصـديق وزاد إلـى  يـةقضاء الـيمن بمـدة طويلـة أنـه مـن ذر  يَ ل ادعى بعد أن وُ « :قد أباديّ 
فـي  أبـاديّ الفيـروز     ولمكانـة  .)6(»رأيُت بخطه لبعض نوابه في بعـض كتبـه محمـد الصـديقي أن

                                                

  .392ص 2ج ، مصدر سابق،العقد الثمين في تاريخ البلد األمينالفاسي المكي،  )1(
محمـــد علـــي    : ، تبصـــائر ذوي التمييـــز فـــي لطـــائف الكتـــاب العزيـــز مجــد الـــدين محمــد بـــن يعقـــوب الفيــروز أبـــادّي، )2(

  .20صم، 1970لبنان، –، المكتبة العلمّية، بيروت1جالنجار، 
  .392، ص2ج ، مصدر سابق،العقد الثمين في تاريخ البلد األمينالفاسي المكي، ) 3(
  .79، ص10، ج5مج ، مصدر سابق،مع ألهل القرن التاسعالضوء الالالسخاوي،  )4(
  .160-159ص ، ص7ج ، مصدر سابق،إنباء الغمر بأنباء العمرابن حجر العسقالني، : انظر )5(
  .160، ص7ج ، مصدر سابق،إنباء الغمر بأنباء العمرابن حجر العسقالني،  )6(



 

 

وكــذلك  .اســمه ونســبه د ذكــرعنــ) هـــ832ت()1(الفاســّي المكــيّ  أشــارَ كمــا  ويّ للغُنِعــَت بــا ة،للغــعلــم ا
إلـى  أبـاديّ وَتْجُدُر اإلشارة إلى انتسـاب الفيـروز  .العتناقه المذهب الشافعي كان قد نعته بالشافعي

كـان يحـب االنتسـاب «: قولـه) هــ832ت(مكة المكرمة، فنجد في كتاب العقد الثمين للفاسـّي المكـيّ 
فـي كتابـة ذلـك، بالرضـّي  عـالى، واقتـدىالُملتجـئ إلـى حـرم اهللا ت: إلى مكة؛ ألنـه كـان يكتـب بخطـه

  . )2(»الصاغانيّ 
  

الفيـــروز  وهـــيبأســـماء الــبالد  ارتبطــتْ  أبـــاديّ يمكــن أن يالحـــظ أن ألقــاب الفيـــروز  ممــا ســـبقو     
نسـبة " الُملتجئ إلـى حـرم اهللا تعـالى"و ، "شيراز"ى الشيرازّي نسبة إلو  ."فيروز أباد" نسبة إلى أباديّ 
، "الشــيرازيّ "جــاءت مــن انتســابه ألشــخاص مثــل ًا ألقابــكمــا يالحــظ أّن هنالــك  ."مكــة المكرمــة"إلــى 

ــــديقيّ "و ــاب  ."الص ــالعِ وبقيــــة األلقــ ــ ـــه ِمــــن ِقَبــــل عالقتــــه ب ــدين"، وهــــي مِ لْ جاءتـ ، "ويّ للغــــا"، و"مجــــُد الــ
  ".الشافعيّ "و
  

  :نشأته العلمّيةو  أباديّ ز والدة الفيرو 
  

فـي   ) هــ832ت(فنجـد المكـي الفاسـيمسـقط رأسـه، يـين تعْ فـي  أبـاديّ لفيـروز امترجمـو  اختلف    
، الضـوء الالمـع فـي كتابـه) هـ839ت(أّما السخاوي ، )3(»ُوِلَد بشيراز« يذكر أنه العقد الثمينكتابه 
اء َبـإنْ فـي كتابـه  )هــ852ت(العسـقالني ن حجـرابـو  .)4(»بكازرون من أعمال شيراز« أنه ُوِلدَ  فُيوِردُ 

فَ  فإضافةً الرأي،  )هـ839ت(يوافق السخاوي رِ مْ اء العُ بَ نْ عن َأ رِ مْ الغَ  ا َنـإلى إشارته إلى كـازرون، عر
ـــا َلِقـــَي فيهـــا ِمـــن علـــٍم وعُ عَ  ـــَد الشـــيخ مجـــد الـــدين ســـنة تســـع وعشـــرين وُ «: فُيـــوِردُ  اءٍ َمـــلَ م وســـبعمائة ِل

مــن محمــد بـن يوســف الزرنــدي المـدني صــحيح البخــاري وعلــى ، وسـمع بهــا دهبكـازرون وتفقــه بــبال
ُجـل قصـده فـي التحصـيل فمهـر فيهـا إلـى ة فكانـت للغـأصحاب الرشيد بن أبي القاسم، ونظـر فـي ا

  .)5(»أقرانه أن بهر وفاقَ 
  

                                                

  .392ص 2ج ، مصدر سابق،مينالعقد الثمين في تاريخ البلد األالفاسي المكي، : انظر )1(
  .399، ص2ج المصدر ذاته،) 2(
  .392، ص2، جالمصدر ذاته) 3(
  .79، ص10ج، مصدر سابق، الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي، ) 4(
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إن قــول هــو ال أبــاديّ تعيــين مســقط رأس الفيــروز فــي طمــئُن إليــه هــذه الدراســة تْ الــذي تَ  غيــر أنّ     
د : وكــارزين« :)ك ر ز :مــادة(حيــث ورد فــي القــاموس المحــيط ، "كــارزين"مدينــة فــي مولــده كــان 

 في القاموس إلى هذه اإلشارة وقد تنّبه ،)1(»وبه ُوِلْدتُ . ئ الحرمرِ قْ بفارس، منه محمد بن الحسن مُ 
  .) 2(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيزكتاب  محققُ  حمد علي النجارم
  

، وأكثــر )م1329/هـــ729(عــام  ،يفــي القــرن الثــامن الهجــر  أبــاديّ الفيــروز  وكــان زمــان مولــد    
، إذ نص أن الفيـروز في كتابه الضوء الالمع) هـ839ت(لشهر مولده، السخاويالمترجمين تحديدًا 

   .)3(»في ربيع اآلخر وقيل جمادى اآلخرة سنة تسع وعشرين وسبعمائة « وِلدَ  أباديّ 
  
  

ــتإذ ، )∗(نشــأة علميــة أبــاديّ نشــأ الفيــروز      ــةعلم نشــأة أبــاديّ الظــروف ِلينشــأ الفيــروز  أتهي ــذ  ّي ُم
إلى أن أباه كان عالمًا من علماء شيراز، وهذا كان له دوٌر مؤثر فـي  عُ أظفاره؛ وذلك يرجِ  نعومِة◌ِ 

بمحاسـن مــن بعــد الطــالع  شــوكاني فـي كتابــه البـدرفــي هـذا الســياق يقـول الو ، ّيـةمسـار حياتــه العلم
بـن الـنجم ااهللا  ام عبـدحفظ القرآن وهو ابن سـبع سنيــن وأخـذ عـن والـده وعـن القـوّ  «:  القرن السابع

»وغيرهمــا مــن علمــاء شــيراز
 ة،للغــالُمَبكــر ه لــميالمبكــرة مــن حياتــه فــي هــذه المرحلــة بــرز كمــا . )4(

 «أبــاديّ أن الفيــروز لالمــع فــي كتابــه الضــوء ا )هـــ839ت(الســخاوّي علــى ذلــك بمــا ذكــره  مســتدلين
  .)5(»ةللغنقل كتابين من كتب ا

  

لــة نعمــة الحفــظ وتتبــدى خَ  قــد وهبــه اهللا تعــالى نعمــة الحفــظ، أبــاديّ وجــديٌر بالــذكر أن الفيــروز     
مـا كنـُت أنـام : كان يقـول «أنه  أباديّ واتساعها فيما ُيوِرد ابن حجر العسقالني على لسان الفيروز 

  .)6(»ئتي سطرحتى أحفظ ما
      

                                                

د الــدين محمــد بــن يعقــوب الفيــروز) 1( ــاموس المحــيطأبــادّي،  مجــ ، دار الفكــر، بيــروت، 2نصــر الهــوريني، مــج: ، تالق
  .189م، طبعة مصورة عن طبعة القاهرة، ص1983هـ  1403

  .1، ص1، مصدر سابق، جبصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز الفيروز أبادّي،: انظر) 2(
  .79، ص10ج ، مصدر سابق،الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي،  )3(
الضـوء الالمـع، : هـ، انظـر745هـ إلى 734عام من بالنشأة العلمية، هنا، المدة التي قضاها في شيراز وامتدت  دُ أقصِ  ) ∗(
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     والميـــل  ،رآن الكــريمـ، وحفــظ القــةـمــا فــي هــذه النشـــأة العلميــة مــن الرعايــة األبويــة العلميـــ وُيَعــد
ة وصــناعة للغــهــذه المكانــة الّســنّية فــي ا الفيــروز أبــاديّ  أن يعتلــي ِمهــادًا أساســيًا فــي  ،ةللغــالمبكــر 
  .المعاجم

  

  :العلمّية أباديّ الفيروز  التحْ رِ 
  

، ُمـــذ أبـــاديّ ، تنطبـــق هـــذه المقولـــة علـــى جميـــع أطـــوار حيـــاة الفيـــروز "تى وال ُيْســـَتْأتىؤْ العلـــم ُيـــ"    
فقد دفعه نهمه في العلم إلى أن يرتحـل فـي سـبيله، وهـذا يؤكـد أنـُه . نعومة أظفاره حتى ُقْرِب مماته

ت ، التـي أدّ ّيـةالعلم وكانـت وسـيلته إليهـا الرحلـة. ةيالسـام ّيـةنذر حياته في سبيل تحصـيل هـذه الغا
وتنوعهـا بـاختالف مشـاربها شـرقًا وغربـًا وشـماًال وجنوبـًا؛ ممـا أدى  أبـاديّ إلى اتساع ثقافة الفيـروز 

وكثـرة األسـاتذة الـذين أخـَذ عـنهم وكـذلك التالميـذ الـذين نهلـوا مـن  ،رتـهاإلى تميز نتاجه العلمي وغز 
  . ارتحل َأّنى هِ غدا ِقبَلَة علٍم يقصدها ُمرْيدو علمِ ف علمهفيض 

  

ــةأهــم مراكــز الثقافــة العرب دتْ َع◌ُ التــي  بلــدانال كثيــرًا مــن أبــاديّ الفيــروز جــال      إذ ، ّيةاإلســالم ّي
الفيـروز  التي نهـض بهـا رحالتوغير خاٍف أثُر ال .خاصةً  منها ّيةو للغاشتى و  علومٍ كانت مزدهرة ب

نتشـاره فــي رحالتــه علـى رقعــة جغرافيــة واســعة فا، لديــه واتســاعها ويــةللغتـه افــي تكامــل معرف أبـاديّ 
َف فيــه بــالبالد  تنــوع اللســان العربــي بتنوعاتــه المختلفــة، وال ســيما فــي مــن االطــالع علــى  هُ ْتــمّكنَ طــو

، والعـراق، وبــالد شـيراز: وهــي ،مجـال المفـردات التــي ُتَعبـُر عـن حيــاة أهـل تلـك البلــدان التـي زارهـا
  .يـوبالد الروم، والهند، واليمن على التوال الشام، والقاهرة، ومكة المكرمة،

  

  

ــروز      ــاديّ اســــتهل الفيــ ــى  أبــ ــ ــي متوجهــــًا إل ــبَ ، شــــيرازمشــــواره العلمــ ـــي ُنِســ ـــ التـ ــِرَف إليهـ ا، إذ ُعــ
بنــى : شــيراز بـن َطَهَمـورثَ « :"ش ر ز"فـي قاموســه فـي مـادة  أبـاديّ الفيــروز ، وقـد أورَد بالشـيرازيّ 

بعـد  أبـاديّ ة الفيـروز فـي حيـا ّيةالثان ّيةانت شيراز المحطة العلم، وك»قصبة بالد فارس فُسميْت به
وفـي هـذا السـياق  .اء شـيرازوالده أحـد علمـ ُيَعد و  ،هـ734في عام  توقًا للعلمين، فارتحل إليها ز كار 

انتقل إلى شـيراز وهـو ابـن « أباديّ في كتابه الضوء الالمع أن الفيروز  )هـ839ت(السخاوّي  يذكر
ام عبـداهللا بـن محمـود بـن الـنجم وغيرهمـا مـن علمـاء ة واألدب عن والده ُثم عـن القـوّ للغاثمان وأخذ 

ــاري الزّ  ـــى الشــــمس أبــــي عبـــداهللا محمــــد بــــن يوســـف األنصــ ــا عل ــمع فيهــ رنــــدي المــــدني شـــيراز، وســ
»الصـحيح بــل قـرأ عليــه جـامع الترمــذي هنـاك درســًا بعـد درٍس فــي شـهوِر ســنة خمـس وأربعــين

)1( ،
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ه الفيروز المرحلة وهي البدايات، َتوَ  ى في هذهوُيرَ  غنحو علوم ا أباديّ جة واألدب، وكذلك العلـوم لل
ه؛ كونـه كـان مـن أوائـل العلمـاء والـدُ  العلمـيّ  التوّجـه فـي هـذا ؛ وقد يكون صاحب الفضـلِ ّيةاإلسالم

  .الذين أخذ عنهم
  

وهو في السادسة عشرة  ،عراقال ره العلمي متوجهًا إلىراز ليكمل مشواشي أباديّ الفيروز  غادر    
ا أشــاَر إليــه  وهــذا، هـــ745عــام  عمــرهمـن  حيــث  فــي كتابــه الضــوء الالمــع )هـــ839ت(الســخاوّي مــ

 الفيــروز علــى َيــنص العشــر علــى الشــهاب أحمــد بــن  ]القــراآت[دخــَل واســطًا وقــرأ بهــا  « أبــاديّ أن
»علــي الــديواني

فــي ذلـــك  ّيةاإلســـالم ّيــةة العربر الثقافــنتقــل إلــى بغـــداد إحــدى حواِضـــا، وبعـــدها )1(
وفـي  ه ُمعيـدًا فـي إحـدى مدارسـها،ِلـمَ عَ ه، بِ تِ يّ اذِ تَ ُأْسـ ئدِ تَـبْ يَ لِ ، والحديثَ  رآنِ القُ  فيها علومَ  ىالعهد، فتلقّ 

أّن الفيروز  الضوء الالمع كتابه في )هـ839ت(السخاوّي  فُيوِردُ الوقت ذاته استَمر في تلقي العلم، 
اج محمد بن السباك والسراج عمر بـن علـي القزوينـي خاتمـة أصـحاب الرشـيد أخَذ عن الت « أباديّ 

اني، والمحيــوي محمــد بــن بـن أبــي القســم وعليــه ســمع الصــحيح أيضــًا بـل قــرأ عليــه المشــارق للصــغّ 
العاقولي ونصر اهللا بن محمد ابن الكتبي والشرف عبـد اهللا بـن بكتـاش وهـو قاضـي بغـداد ومـدرس 

»سنين يدهاعِ مُ عنده  لَ مِ عَ و ّيةالنظام
)2(.  

  

م فـي الُعمـر، وربمـا مـا تقـدّ زداُد اتسـاعًا وتكـامًال كلّ كان ي العلميّ  أباديّ َب الفيروز رْ يالحُظ أن دَ     
إذ كانــت  فــي تحصــيله العلمــي؛ فــي بغــداد أغنــى المحطــات وأخصــبها أبــاديّ إقامــة الفيــروز تكــون 

خــتالف مشــاربهم، وكانــت مكتباتهــا تزخــر تمتــزج فيهــا ثقافــات متعــددة، وكــان يؤمهــا العلمــاء علــى ا
  . كافة بالمؤلفات والمصنفات في العلوم والفنون

  

 بــالد الشــامتوجــه إلــى  فــي بغــداد عشــرة أعــوام حافلــة بالعطــاء أبــاديّ الفيــروز  بعــد أن قضــىو     

وَكُثَرْت  العلماء، ُزَمرر بِ خَ زْ كانت تَ  ، بطواف العديد من المدن الشامّية التيمشواره العلميّ  الً صِ موا
بأنبـاء العمــر  فـي كتابـه إنبـاء الغمـر ابـن حجـر العسـقالنيويـورد اإلفـادة منـه بالعديـد مـن التالميـذ، 

دخل الديار الشامّية بعد الخمسين فسمع بها وظهـرْت فضـائله وَكثُـَر اآلخـذين «: أباديّ أن الفيروز 
»عنه

)3(.  
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ـل الحـديث  فـي كتابـه الضـوء الالمـع )هـ839ت(السخاوّي  وَنِجدُ      عـن المـدن الشـامية التـي يفص
فَ  فُيــوِردُ ، الــذين ارتــووا مــن بحــر علمــه تالميــذالوكــذلك  فيهــا، الــذين أخــَذ عــنهممشــايخ وال ،هــاَطو  أن

بكي فســمع بهــا مــن التقــي الّســ ســنة خمــس وخمســينارتحــل إلــى دمشــق فــدخلها « :أبــاديّ الفيــروز 
بـن عبـد اسـمعيل بـن الحمـوي وأحمـد م ومحمـد بـن إابن الخبـاز وابـن القـيشيخ منهم  مائةوأكثر من 

الرحمن المرداوي وأحمد بن مظفر النابلسي ويحيى بن علـي بـن مجلـي بـن الحـداد الحنفـي وغيـرهم 
الئــي والبيــاني والتقــي القلقشــندي والشــمس الســعودي وطائفــة عببعلبــك وحمــاة وحلــب وبالقــدس مــن ال

دير وظهــرت فضــائله وكثـر األخــذ عنــه فكــان َوُولــَي بــه تـداريس وتصــا نحــو عشـر ســنينوقطـن بــه 
»ممن أخذ عنه الصالح الصفدي وأوسع في الثناء عليه

)1(.  
  

؛ فأســماء الشــيوخ والتالميــذ العلمــيّ  أبــاديّ الفيــروز  مــن نضــج يظهــرجلــٌي فــي هــذه المرحلــة مــا     
ــر عمــا وصــل إليــه ِمــن مكانــٍة علم ــخ ًا ي، وممــا ورد آِنفــّيــةالــواردة فــي هــذه المرحلــة ُتَعب الحــُظ َتَرس

  . ًا لقاصدي العلم، وُغُدوه محجّ أباديّ الفيروز  ّيةُأستاذ
  

لـم يكـف عـن طلـب  رفيعـةمنزلـة ذا بعد أن غـدا عالمـًا ف .القاهرة اِصداً ق أباديّ ز وارتحل الفيرو     
مـن  اً مزيد التقى، ففي القاهرة ّيةالعلم أباديّ الفيروز  اللمن أبرز خِ  الحسنة ةلّ ولعل هذه الخَ العلم، 

ــ839ت(الســخاوّي  فنجـــدوالتالميـــذ،  مشــاهير العلمـــاء أن  يشـــير إلـــى فـــي كتابـــه الضــوء الالمـــع )هــ
فكــان ممــن لقيــه بهــا البهــاء بــن عقيــل . دخــل القــاهرة بعــد أن ســمع بغــزة والرملــة «: أبــاديّ الفيــروز 

ر وناصر الدين والجمال األسنوي وابن هشام وسمع من العز بن جماعة والقالنسي والمظفر العّطا
»التونسي وناصر الدين الفارقي وابن نباتة العرضي وأحمد بن محمد الجزائري

)2(.  
  

وترتيبهــا الزمنـي ينبغــي اإلشــارة إلـى أن أهــم مصــدر  أبـاديّ وفـي شــأن تسلسـل رحــالت الفيــروز     
ــــل ــخاويّ لتلميــــذه " الضــــوء الالمــــع ألهــــل القــــرن التاســــع"فــــي رحالتــــه وتتبعهــــا هــــو  القــــول فص  الســ

نفسـها صفحة ال فيإذ نجده  ؛يثير عالمات استفهام عند ِذكر األماكن والتواريخالذي ، )هـ839ت(
ارتحــل إلــى دمشــق فــدخلها ســنة « أبـاديّ أن الفيــروز علــى  أوال نص يـورد معلــومتين متناقضــتين، فيــ

                                                

  .80، ص10ج ، مصدر سابق،الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي، ) 1(
  .المصدر ذاته) 2(



 

 

»خمس وخمسين
ر فـي قـرأ البخـاري بجـامع األزهـ« أبـاديّ أن الفيـروز علـى سـطر يـنص أوبعـد ، )1(

»رمضان سنة خمس وخمسين
)2( .   

  

الفيـروز  إنّ : جانبـا مـن هـذا التنـاقض، فهـو يقـول مـا يـدفع الفاسي المكـي أحسب أن في قولو      
قبـل سـنة سـتين  –فيما علمـُت  -َقِدَم إلى مكة مرات، وجاوَر بها كّرات، وأول قدومه إليها « أباديّ 

»بعمائةوســبعمائة ثُــم قــِدَم إليهــا فــي ســنة ســبعين وســ
ــ ،)3( ــممالقــاهرة رحالتــه إلــى  أنّ  ب الظــنّ ا يغل

مسـتمر  التي قضاها في القدس وهي عشـرة أعـوام، فيكـون علـى تنقـلٍ  كانت متقطعة وداِخَلًة بالُمّدة
د إلـى الـديار بين هذه المدن، وربما يكون دخوله إلى مكة، من قبيل رحالت الحج التـي بعـدها يعـو 

  .والقاهرةأالشامّية 
  

  

ــَة المســلمينل حاثــًا خطــاه أبــاديّ يمضــي الفيــروز      ــه ِقبل أوســع و  ،مكــة المكرمــةإلــى  تكــون وْجَهُت
، "ريخ البلـد األمــينالعقـد الثمـين فــي تـا"الفاسـي المكــي صـاحُب لـدى  نجـده ،فيهــا نزولـهحـديٍث عـن 

لعلـم عـن العقـد الثمـين قـد أخـذ اصـاحب أن  إلـى إضافةً مكة المكرمة، لَف في تاريخ وهذا الكتاب أُ 
عرفـة والمائـة المنتقـاة مـن مشـيخة ابـن  جـزء ابـن: َنـىسمعُت منه بمنزله بم«: فيقول أباديّ الفيروز 

ـــاء العالئـــي ـــدأ الطلـــب. البخـــاري، انتق ــرأُت عليـــه قبـــل ذلـــك فـــي مب ـــد الغنـــي : وقـ ــة لعب الســـيرة النبوّيـ
بـــن ُمَجلّـــي، عـــن المقدســي عـــن ابـــن الخّبـــاز، عـــن ابـــن عبـــد الــدايم عنـــه، واألربعـــين النواوّيـــة عـــن ا

» النواوي، والبردة عن ابن جماعة عن ناظمها
)4(.  

  

ـــن َســـِمَع الفيـــروز و      فـــي مكـــة، إذ يقـــول أبـــاديّ يضـــيف الفاســـي المكـــي فـــي معـــرض حديثـــه عم :
بــن عبــد الــرحمن المــالكي، وقاضــيها تقــي الــدين الَحــَرازي، ونــور الــدين اوبمكــة مــن إمامهــا خليــل «

ولقـي جمعـًا . ة يحيـى بـن يحيـى، وغيـرهمأ عليـه الموطـأ لمالـك، روايـقـر . نيعلي بن الزين القسـطال
» عنه ذَ خِ وأُ  ،َذ عنهمخَ كثيرًا من الفضالء، وَأ

)5(.  
  

                                                

  .80، ص10ج ، مصدر سابق،الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي،  )1(
  .المصدر ذاته )2(
  .398، ص2ج ، مصدر سابق،األمين العقد الثمين في تاريخ البلدالفاسي المكي، ) 3(
  .397، ص2المصدر ذاته، ج) 4(
  .393، ص2المصدر ذاته، ج) 5(



 

 

فــي  أبــاديّ الفيــروز  ، فقــالالقــاموس المحــيط قــد رأى النــور فـي مكــة المكرمــة نّ وجـديٌر بــالقول أ    
ى الصــفا، بمكــة المشــرفة تجــاه الكعبــة بمنزلــي علــ إتمامــهوقــد َيســَر اهللا تعــالى «: خاتمــة القــاموس

   .»المعظمة زادها اهللا تعالى تعظيمًا وشرفاً 
  

مــن أثــر  أبــاديّ فـي ســياق إقامتــه فــي مكـة المكرمــة مــا تركــه الفيـروز  التنبيــه إليــهوممـا يســتحق     
لـه كـون يل ورعايتهـا تدريسـًا وٕانفاقـًا، في مكة المكرمـة المدارس أباديّ الفيروز  في إنشاءتمثل جليل 

: يقول حيث الفاسي المكيما ذكره  ونستدّل على هذا األثر في في نشر العلم فيها،فضل اإلسهام 
َر بهـــا طلبـــة « وجعــل داره التـــي أنشـــأها علـــى الصـــفا، مدرســـة للملـــك األشـــرف صـــاحب الـــيمن وقـــر

َر بهــا ــين، فــي الحــديث، وفــي فقــه مالــك والشــافعي، وزار المدينــة النبوّيــة وقــر مثــل مــا  وثالثــة ُمدرس
َر بمكة، واشترى حديقتين بظاهرها وجعلهما لذلك، ثم عاد إلى مكة قر«

)1(.   
  

  

ــروم نجــده قــد توجــه قاصــدا خــارج بــالد العــرب،  إلــى أبــاديّ وبتقصــي ارتحــال الفيــروز      بــالد ال
إال تفصيًال الرتحاله إلى هذه البالد في أغلب المصادر التـي تـم االعتمـاد عليهـا،  َنِجدُ ال و  .والهند

، فــي كتابــه )هـــ968ت( رى زادهپالخيــر أحمــد بــن مصـطفى والشــهير بطاشــكو اأن عصـام الــدين أبــ
بـالد الــروم واتصـل بخدمــة  دخـل«: ُد اآلتــيرِ و ، ُيـالشـقائق النعمانّيــة فـي علمــاء الدولـة العثمانّيــة

ثُـم جــال  ونـال عنـده مرتبـة وجاهـًا وأعطـاه األميـر تيمـور خمسـة آالف دينـار، )∗(المـذكورالسـلطان 
»ةللغـالبالد شرقًا وغربًا وأخذ من علمائها حتى بـرع فـي العلـوم كلهـا سـيما الحـديث والتفسـير وا

)2( .
وجــال الــبالد «:إلــى هــذه البلــدين فــي قولــه أبــاديّ إلــى ارتحــال الفيــروز  )هـــ839ت(الســخاوّي لمــح أو 

»ء وحمل عنهم شيئًا كثيراً الشمالّية والمشرقّية ودخل الروم والهند ولقى جمعًا جمًا من الفضال
)3( .  

  

الفاسـي  فُيـوِردُ  ،وقـد دخلهـا بحـراً  ،أرض الـيمن السـعيد عصا الترحـال فـي أباديّ وألقى الفيروز      
»وكــان دخولــه للــيمن مــن بــالد الهنــد« :فــي كتابــه العقــد الثمــين المكــي

 إلــى الــيمن هُ تْ قَ بَ وقــد َســ. )4(
درر العقــود الفريــدة فــي تــراجم فــي كتابــه  )هـــ845ت( كمــا يقــول تلميــذه المقريــزي ،عظيمــةٌ  ســمعةٌ 

                                                

   .399، ص2، مصدر سابق، جالعقد الثمين في تاريخ البلد األمينالفاسي المكي، ) 1(
 .  كتابهذاته في موضع سابق من  رى زادهپطاشكوفي النص أعاله هو مراد خان، وفق ما يشير " السلطان المذكور) "∗(

  .30-29ص ص مصدر سابق، ،الشقائق النعمانّية في علماء الدولة العثمانّية رى زاده،پطاشكو )2(
  .80، ص10ج، مصدر سابق، الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي،  )3(
  .398، ص2، مصدر سابق، جالعقد الثمين في تاريخ البلد األمينالفاسي المكي، ) 4(



 

 

كـان لـه بـبالد الـيمن ُسـمعٌة عظيمـٌة، فُسـر الملـك « :أورد أن الفيـروز أبـاديّ ، حيـث األعيان المفيـدة
»األشرف بقدومه، وتلقاه بالبر والكرامة

)1( .  
  

 خطيــراً منصــبًا ى ولّ تــف العلمّيــة واعتلــت منزلتــه، أبــاديّ ادت رفعــة الفيــروز وفــي هــذه المرحلــة ازد    
فـي كتابـه  )هــ839ت(السـخاوّي ث هذه المرحلـة تحـدّ  ، وعنهو منصب قاضي األقضية في اليمن

وتسعين بعـد وفـاة قاضـي األقضـّية بـاليمن  دخل زبيد في رمضان سنة ست«: قائالً  الضوء الالمع
 كل واستمر ... لغ في إكرامهسمعيل بالقبول وباإيمي شارح التنبيه فتلقاه الملك األشرف ه الجمال الر

مقيمًا في كنفه علـى نشـر العلـم فكثـر االنتفـاع بـه وبعـد ِمضـي سـنة وأزيـد مـن شـهرين أضـاف إليـه 
ــبع وتســـعين ــنة ســ ــة سـ ـــه وذلــــك فـــي أول ذي الحجــ ــه بزبيــــد مــــع .. .قضـــاء الــــيمن كل فاســــتقرت قدمـ

رف ثُــّم ولــده االســتمرار فــي وظيفتــه حتــى وفاتــه وهــي مــدة تزيــد علــى عشــرين ســنة بقّيــة حيــاة األشــ
»الناصر أحمد

)2(.  
  

ــّو علــى  قـــاطع فـــي الــيمن برهــان منصـــب قاضــي األقضــية أبــاديّ واعــتالء الفيــروز      مكانتـــه عل
ومــع هــذا تتــويج عطائــه العلمــي بهــذا المنصــب، ومــن حــِق هــذا العــالم الجليــل إكرامــه، و  ،العلمّيــة

َض إليه مـن «: ثميناستمر على نشر علمه دونما انقطاع، وأشار لهذا صاحب العقد ال ِلما كان ُفو
»تداريس مدارس بها، منها الُمَؤيدّية والمجاهدّية، وغيرذلك

)3(.  
  

فـي  )هــ839ت(السـخاوّي  فُيـوِردُ وفي هذه المرحلـة فـي الـيمن كـان َيِحـن إلـى الـديار الحجازّيـة؛     

ــِدم مكــة أيضــًا مــرارًا فجــ«: الضــوء الالمــعكتابــه  ــة وفــي أثنــاء هــذه المـــدة َق اوَر بهــا وبالمدينــة النبوّي

»والطائف، وعمل فيها مآثر حسنة
إال أّنه كان يعود إلى اليمن ِلما كانت تربطه بسـلطانها مـن . )4(

إحـدى المــرات التـي كــان  علـى هــذه العالقـة العميقــة قـول السـلطان لــه فـي وممــا يـدلل عالقـٍة قوّيـة،

واهللا يــا مجــد الــدين يمينــًا «: قــال لــه الســلطانْذ إمــن الســلطان الســفَر،  أبــاديّ يســتأذن فيهــا الفيــروز 

                                                

  .268، ص2، مصدر سابق، جدرر العقود الفريدة في تراجم األعيان المفيدةقريزي، أحمد بن علي الم )1(
  .81، ص10ج، مصدر سابق، الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي،  :نظرا )2(
  .399، ص2، مصدر سابق، جالعقد الثمين في تاريخ البلد األمينالفاسي المكي، ) 3(
  .81، ص10ج، مصدر سابق، التاسع الضوء الالمع ألهل القرنالسخاوي، ) 4(



 

 

ــ فراقــك أنــت الــيمن وأهلــه ي أرى فــراق الــدنيا ونعيمهــا والبــارًة أن«
كانــت الــيمن موئــل  ربمــا لهــذا ؛)1(

   .ما استطاع من أمصارٍ بعد أن جاب  أباديّ استقرار الفيروز 
  

  

  

  

  :العلمّية أباديّ ة الفيروز مكان
  
  

رى زاده فــي پطاشــكوورد لــدى وهــذا ة، للغــفــي علــم ا أقرانــهفــاق بهــا  تبــةً مر  بلــغ الفيــروز أبــادي    
لرؤساء الـذين انفـرد كـٌل اآخر من مات من « أن الفيروز أبادي أوردَ حيث  الشقائق النعمانّيةكتابه 

 الشـيخ سـراُج الـدين الُبْلِقينـي فـي الفقـه علـى: وهـم ،منهم بفٍن فاَق فيه أقرانه على رأس القرن الثامن
مذهب الشافعي والشيخ زيـن الـدين العراقـي فـي الحـديث، والشـيخ سـراُج الـدين ابـُن الُمَلقّـن فـي كثـرة 
التصـــانيف فـــي فـــن الفقـــه والحـــديث، والشـــيخ شـــمس الـــدين الفنـــاري فـــي االطـــالع علـــى كـــل العلـــوم 

ــةالعقل ــةوالنقل ّيـ ــةوالعرب ّيـ ــي فقـــه المالكّيــ ســـائر العلــــوم وفــــي  ّيـــة، والشـــيخ أبـــو عبــــد اهللا ابـــن عرفـــة فــ
»ةـللغوالشيخ مجد الدين الشيرازي في ارب، غبالم

)2(.  
  

ــدُ      غــفــرادَة الفيــروز أبــادي فــي ا ويؤيفــي كتابــه  حيــُث ُيــوِردُ ) هـــ1175ت(يالفاســ الطيــِب  ابــنُ  ةلل
ز فيهــا وفــاق األقــران، وجمــع للغــوبــرع فــي الفنــون العلمّيــة وال ســيما ا«: إضــاءة النــاموس ة، فقــد بــر

َد الخط، وتوسع في الحديث والتفسيرالنظ ائر، واطلع على النوادر، وجو«
)3(.  

  

ــ832ت( الفاســـي المكــيويشــهُد      ْحَكـــَم أالتـــي  ةللغــبلغهــا فـــي االتـــي أبـــادي بالمكانــة  للفيــروز )هــ
ة فـإن لـه للغـولـه تصـانيف فـي فنـون مـن العلـم، وال سـيما ا«: فأورد في كتابه العقـد الثمـين ها،انَ نَ عِ 

ة للغـنظيـر لـه فـي كتـب ا فيهـا اليـد الطـولى، وألـَف فيهـا تواليـف حسـنة، منهـا القـاموس المحـيط، وال
»لكثرة ما حواه من الزيـادات علـى الكتـب المعتمـدة، كالصـحاح وغيرهـا

شـهادة الفاسـي َشـِمَلْت و . )4(
  .القاموس المحيطفي مقدمتها صنفات الفيروز أبادي و مالمكي 

  

 فكـان واسـع اإلطـالع فـي العديـد مـن العلـومة، للغـعلـم اعلـى ارك الفيـروز أبـادي لم تقتصـر مـد    
 الفيـروز أبـاديّ  كان قد وصفَ ى الكبير، في كتابه المقفّ  )هـ845ت( المقريزيّ هذا فة، ة والعقليّ النقليّ 

                                                

  .45، ص 1، مصدر سابق، جإضاءة الراموسابن الطيب الفاسي، ) 1(
   .31-30صمصدر سابق، ص  ،الشقائق النعمانّية في علماء الدولة العثمانّية رى زاده،پطاشكو )2(
  .41، ص1، مصدر سابق، جإضاءة الراموسابن الطيب الفاسي،  )3(

  .394، ص2ج، مصدر سابق، الثمين في تاريخ البلد األمين العقدالفاسي المكي، ) 4(



 

 

ف ة مــع معرفــة الحــديث والتفســير والفقــه والتصــوّ للغــبعــده مــن يدانيــه فــي علــم ا م يخلــفْ لــ«: بأنــه
»الزمان وأفرادوالنحو، واالقتدار على ارتجال الشعر، رحمه اهللا فلقد كان من نوادر الدهر 

)1(.  
  

  

طليعــة العلمــاء، ومــن يرافــق ِذكــر الفيــروز أبــادي فــي كثيــٍر مــن الكتــب إطــراٌء يجعلــه دومــًا فــي     
، ة الرسـولّيةالعقود اللؤلؤّية فـي تـاريخ الدولـ كتاب علي بن الحسن الخزرجي صاحبذلك ما أورده 

كــان مــن الحفـاظ المشــهورين والعلمــاء المـذكورين، وهــو أحــق « إذ قـال فــي حـق الفيــروز أبــادي أّنـه
  :الناس بقول أبي الطيب المتنبي حيُث يقول

»  ي َجنِبها ِقفِ ْرِض فِ ي َأْرِض َصْدِرِه    ِجَباُل ِجباِل األَ َأِدْيٌب َرَسْت ِلْلِعْلِم فِ      
)2(.  

  

     فقـد كـان شـاعرًا، وحافظـًا فضًال عـن كونـه عـالَم لغـٍة و ، في المواهببتنوٍع  الفيروز أبادي عَ تمت
) هـــ832ت( قــال الفاســي المكــي، بهـذا مــع ســرعة الحفـظ، وصــاحَب خــٍط جيــد يــاترو ملألشـعار وال

اً  ؛لـه شـعر كثيـر، فـي بعضـه قلـق«:العقـد الثمـين فـي تـاريخ البلـد األمـين كتابه في  ِلَجْلِبـه فيـه ألفاظـ
د مــن اٍت مــن الشــعر والحكايــات، ولــُه خــط جيــســنَ حْ تَ وكــان كثيــر االستحضــار لُمس. ُلغوّيــة عويصــة

كنــُت أنــام حتــى أحفــظ مــائتي  مــا: وكــان ســريع الحفــظ، بلغنــي عنــه أنــه قــال. اإلســراع فــي الكتابــة
فه وَحــدث بكثيــر مــن تصــاني. ســطر، أخبرنــي عنــه بــذلك مــن ســمعه منــه، ِمــْن أصــحاِبنا المعتمــدين

»وَمْروياته
)3( .  

  
  

فـي  بـدلوهم اأدلوْ  آخرين قد نقل آراء علماء الضوء الالمع كتابه في )هـ839ت(السخاويّ وكان     
فــي الشــعر والنثــر  أبــاديّ الفيــروز  تفــردِ مــن مــا قالــه التقــي الكرمــاني إذ نقــل  ،مكانــة الفيــروز أبــادي

كــان عــديم النظيــر فــي « أّن الفيــروز أبــادي دة الفارســية، فــأور للغــفحســب بــل با عربيــةالة للغــلــيس با
جـاب الـبالد وسـار إلـى الجبـال والوهـاد ورحـل وأطـال النجعـة  ،زمانه نظمًا ونثـرًا بالفارسـي والعربـي

»واجتمع بمشايخ كثيرة عزيزة وُعظَم بالبالد
)4( .  

  
  

 الرفيع،لجاه والنفوذ ه نال افضًال عن المكانة العلمية الرفيعة التي اعتالها الفيروز أبادي، نجد    
ــ839ت( الســخاويكــان و  فــي كتابــه  فــأوردالفيــروز أبــادي، قــد أبــرَز الجــاه والنفــوذ الــذي حــازه ) هـ
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قال الخزرجي في تاريخ اليمن أنه لم يزل في ازديـاٍد مـن علـِو الوجاهـة والمكانـة، « :الالمع الضوء
»ونفوذ الشفاعة واألوامر على قضاة األمصار

)1(.  
  

ــد المكانــة التــي حازهــا الفيــروز وممــا يحســن      ــم الفيــروز أبــادّي، وهــذا يؤك ذكــره تقــدير الــوالة لعل
لـم يقـدر « فـي الضـوء الالمـع أن الفيـروز أبـادّي ) هــ839ت(أبادّي بفضل علمه، ويسـرد السـخاوّي 

ــز  ـــل شـــاه منصـــور بـــن شـــجاع صـــاحب تبريـ ــد إّال وأكرمـــه متوليهـــا وبـــالغ، مث ـــه دخـــل بلـ لـــه قـــط أن
مصـــر واألشـــرف صـــاحب الـــيمن وابـــن عثمـــان ملـــك الـــروم وأحمـــد ابـــن أويـــس  واألشـــرف صـــاحب

»وغيرهم ّيةصاحب بغداد وتمرلنك الطاغ
)2( .  

  

  

     شـهاب وٕاحـدى مفـاخر الفيـروز أبـادّي، يسـردها ة، للفيروز أبادي أن يفتخـر بقدراتـه العلمّيـيحق
: ، فيقــولي أخبــار عيــاضبــه أزهــار الريــاض فــالــدين أحمــد بــن محمــد الَمقَــري التلمســاني، فــي كتا

بـابي النصـر  نَ يْ ومن أغرب ما منح اهللا تعالى المجد مؤلف القاموس المـذكور، أنـه قـرأ بدمشـق َبـ«
، علــى ناصــر الــدين أبــي عبــد اهللا محمــد بــن َجْهَبــل، صــحيح مســلم فــي ρجــاه َبْغــل النبــي والفــرج ت

ح فقال ثالثة أيام، وتبج:  
  

م   علـى قرأُت ِبَحْمِد اِهللا َجـامَع ُمْسـلِ 
 ناصـِر الــدين اإلمــام بـن َجْهَبــل وتَـــم 

  اإللـه بـفـضله  بتـوفيق

   الم ا إلْسـام جوَفـِبَجوِف دمشَق الش
ــــحَ بِ  ــــاٍظ مَ رَ ْضـ ـــــاِهيَر َأَشـــــِة ُحفـ الم ْع

  في ثالثـة أيام قـراءَة ضبـطٍ 
  

»فسبحان المانح الذي يؤتي فضله من يشاء
 )3(.  

  
  

لديـه، مـا أورده  ستحضـارالتأتْت بفضل سعة حفظـه وسـرعة اأبادي التي  زومن مفاخر الفيرو     
روى لنا عنه غيـر واحـد، «: حيث قال ويين والنحاةللغالسيوطي في كتابه بغّية الوعاة في طبقات ا

َأْلِصــْق َرَواِنَفــَك بــالَجُبوِب، وُخــْذ الِمْزَبــَر ِبَشــناِتِرَك، واْجَعــل : "لكتابــه ψوســئل بــالروم عــن قــول علــي 
الــزق : ، مـا معنـاه؟ فقـال" َتْيك إلـى َقْيَهِلـي، حتـى ال أنَغـى نْغّيـة إال أودعتهـا َحماطـَة جلجالنـكُحْنـُدرَ 

ى ال أنـبس َنْبسـة إال واجعل ُجْحمْتيك إلى ُأثعباني، حتـَعْضرطك بالّصّلة وُخذ المْصطر بأباخسك، 
. وأغرب من السؤال فتعجب الحاضرون من ُسرعة الجواب بما هو أبدع. وعينها في َلْمظة ِرَباطك
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ــــوب: الروانــــف: قلــــتُ  ــر. األرض: المقعــــدة، الجب ــم: الِمْزبــ : الحنـــــدورتان. األصــــابع: الّشــــناتر. القلــ
»الحبة: الحماطة. َقْيهلي، أي وجهي أنغى أي أنطق. الحدقتان

)1(.  
  

  ر الفيروز أباديّ ـصـع
  

ـــدرج فيمـــا ُعـــِرَف لـــدى بعـــض فـــي  أبـــاديّ عـــاش الفيـــروز      ـــة تن ـــٍة تاريخّي بعصـــور  الدارســـينحقب
م، وقضــائهم علــى 1258/هـــ656باسـتيالء المغــول علــى بغــداد سـنة  تْ وهــي مرحلــة بــدأ ،االنحـدار

لــم يكــن و . الخالفــة العباســّية فيهــا، وبعــدها انتقلــْت الخالفــة إلــى القــاهرة واســتمرت ردحــًا مــن الــزمن
ة يمتـد ُسـلطانها مـن ، فالدولـة المغولّيـإال في جهـات الـيمن عربياً  في هذه العصورالحكم المسيطر 

سـم المجتمـع العربـي فـي تلـك واتّ  .حدود الهند شرقًا إلى سوريا غربًا، والمماليك تحكم مصـر والشـام
ـــة  ،حياتـــه جوانـــب العصـــور بـــالقلق وعـــدم االســـتقرار والتـــدهور فـــي مختلـــف مـــن سياســـّية واجتماعّي

ــة وكــ ب، ونــتج عــن هــذا االضــطهاد أن زِو والنهــب والقتــل والتعــذيللغــان ُعْرَضــًة ـواقتصــادّية وفكرّي
  .    )2(ات والملل والنَحلللغَضُعف تماسك المجتمع العربي، وَكُثرْت فيه العروق وا

  

ثمـة آراء حـول طبيعـة العلـم والثقافـة فـي هـذه العصــور، فـرأٌي ينبثـق ممـا سـبق بأنهـا كانـت فــي     
ــدار ــع انحــ ــــة ال تســــير «: يــــرى آخــــر ورأيٌ . وضــ ــي خــــط مــــواٍز دائمــــًا للحركــــة أن الحركــــة الثقافّي فــ

السياسّية؛ فقد يكون الرقي السياسي مصدَر الرقي األدبـي، وقـد يكـون االنحطـاط السياسـي مصـدر 
قـي األدبــي أيضــًا، والقــرن الرابــع الهجــري دليــٌل واضــح علــى أن الصــلة بــين األدب والسياســة قــد  الر

»تكون صلة عكسّية 
)3(.  

  

العلميــة فــي هــذه العصــور، كانــت تتبــاين مــن بلــٍد إلــى آخــر، ففــي حــين إن األوضــاع الثقافيــة و     
كان المغول يعيثون فسادًا في األرض والعباد والعلم، بأرض العراق وشرقها، كانـت دولـة المماليـك 
ــم والتـــأليف، فـــأدى المـــتالء خـــزائن الكتـــب بالكتـــب  ــاء واألدبـــاء فـــي العلـ ــجيع العلمـ تعمـــل علـــى تشـ

ة للغـُء العربية بفضل القـرآن الكـريم، والسـالطين، وسـلطة الـدين، إال أن افبقا. والمجموعات األدبية
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فــي حفــظ  بــارزٌ  هــر فــي هــذه العصــور دورٌ زْ وكــاَن لألَ . العاميــة َفَشــْت فــي هــذا العصــر ُفُشــوًا ُمريعــاً 
  .)1(ة العربية وتخريج العلماء ونشر العلمللغا
  

  :هـاتـفـؤلـم
  
  

، وكانت ّيةْت المكتبة العربْغنَ مة تراثًا غزيرًا متنوعًا من المؤلفات، التي َألأل أباديّ ترك الفيروز     
ــامين مؤلفاتـــه تتجـــه ـــاريخ، وُيَعلـــق ابـــن الطيـــب الفاســـيللغـــصـــوب ا مضـ ــير والحـــديث والت  ة والتفسـ

علـى عنـاوين " إضـاءة الرامـوس وٕاضـافة النـاموس علـى إضـاءة القـاموس"، في كتابه )هـ1175ت(
ُمَصـرع ُمسَتْحَسـن فـي الصـناعة، وقـد التـزم  اأن أسماء كتبه غالبه«: فُيوِردُ ، أباديّ  مؤلفات الفيروز

فيها اإلْتيان ِباأللفاظ الغريبة، التي تحتاج إلى الشرح، وال سـيما فـي هـذه األزمـان التـي غلبـت علـى 
أن مـن كـان لــه  أهلهـا العجمـة، وصـارت األلفــاظ الُمتداولـة ِعنـَد األْقــدمين غريبـة وحشـّية لهـم، غيــر

»غالباً  بالفن ال يخفى عليه من ذلك شيءإْلمام 
)2(.  

  

بالكتب التي كان ال يفارقها حتى  أباديّ ، عالقة الفيروز )هـ874ت( ويصف ابن قاضي شهبة    
وكـان كثيـر الكتـب جـدًا، وال يسـافر إال وهـي معـه فـي عـدة أعـدال علـى عـدة «: في ترحالـه، فيقـول

» الب المنازل ويطالع فيهاِجمال، ويفتحها في غ
اشـتريُت «: ، فضـًال علـى ذلـك ُسـِمَع عنـه قولـه)3(

» ..بخمسين ألف مثقال ذهبًا كتباً 
)4(.  

        

ب احقـق كتـم أوردو . ، وتتفاوت من مصدر آلخر فـي العـددأباديّ قائمة مؤلفات الفيروز  ولُ طُ تَ     
للمجد الفيـروز « ، أن لوي بن شهاب، وهو عمر عأباديّ لفيروز ل من خطبة الكشاف افشَ الر نخبة 
مؤلفات ُكُثر، منها ما ُعِنـَي بـه تحقيقـًا وطبعـًا، ومنهـا مـا ال يـزال محتاجـًا إلـى همـم البـاحثين  أباديّ 

ــاء الــذين يصــطبرون علــى مشــقة البحــث وعنــاء التنقيــب »األلّب
الوصــول إلــى  اعُ طَ تَ ْســال يُ  لهــذا؛ )5(

  .منها في ِعداد المخطوطات، فما زال جزٌء أباديّ جميع كتب الفيروز 
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     مجــُد الــدين محمــد بــن يعقــوب "الموســوم بـــ  )1(َم بــه محمــد خيــر الُبقــاعي فــي بحثـــهولعــّل مــا تقــد
ُأفِرد هـذا إذ  ، ُيَعد خيَر تقٍص، آلثار الفيروز أبادي")حياته وآثاره(الفيروز أبادّي صاحب القاموس 

فأشــار إلــى . كتابــاً ) 71(مــة الكتــب لديــه إلــى ئوصــلت قا ، وقــدأبــاديّ البحــث ِلَتَعقــِب كتــب الفيــروز 
  .المطبوع منها والمخطوط، وسكت عن التعليق عما هو ضائٌع منها

  

فمـا ويـة بالـذكر، للغه انخـص مؤلفاتـ لـذا مهمًا فـي فكـر الفيـروز أبـادي،ة تشغل حيزًا للغكانت ا    
بـين المحكـم الِمـع الُمْعلـم الُعجـاب الجـامع ال :لغويـة هـي تذكره السخاوي للفيروز أبـادي مـن مؤلفـا

والقاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من لغـة العـرب شـماطيط، مقصـود والُعباب، 
ــال بالســـين والشـــينو ذوي األلبـــاب فـــي علـــم اإلعـــراب،  ــين فيمـــا يقـ ، والمثلـــث الكبيـــر، تحبيـــر الموشـ

ألـوف، والـّدرر المبثثـة فـي الغـرر المثلثـة،  الروض المسلوف فيما له اسمان إلـىوالمثلث الصغير، 
، وأســـماء الســراح فـــي أســـماء النكـــاح، فـــيمن يســمى مـــن المالئكـــة والنــاس اســـمعيل تحفــة القماعيـــل

فـي أسـماء وأسماء الغادة في أسماء العـادة، والجلـيس األنـيس فـي أسـماء الخنـدريس، وأنـواء الغيـث 
ومـزاد المــزاد وزاد المعـاد فــي وزن بانــت ل، الليـث وأســماء الحمـد، وترقيــق األسـل فــي تصـفيق العســ

     .)2(سعاد وشرحه
  
  

  :هـاتـوف
  

ُتَسلم األمانـة ِلباريهـا، وقـد  حتى آخر أيامه، شاءت األقدار ألنبعد حياٍة حافلة بالعطاء العلمي    
 كـان موتـه فـي ليلـة « أن الفيـروز أبـادي )هــ832ت( الفاسـي المكـي أوردناهز الثامنـة والثمـانين، و 

الشـــيخ إســـماعيل   ودفـــن بمقبـــرة  الثالثـــاء العشـــرين مـــن شـــوال ســـنة ســـبع عشـــرة وثمانمائـــة بزبيـــد،
»...الَجَبْرتي بباب سهام

 )3( . تـوفي  «عـن كتـاب العقيـق اليمـاني، أنـه " األعـالم"كلـي فـي ر ونقل الز
»هـ819في شوال سنة 

»وٕاياناكان يرجو وفاته بمكة فما َقِدر رحمه اهللا  «ونشير إلى أنه . )4(
)5(.  

  

                                                

، مجلـة )حياتـه وآثـاره(عقـوب الفيـروز أبـادّي صـاحب القـاموس المحـيط مجد الدين محمـد بـن يمحمد خير البقاعي،  )1(
  .297-263، ص صم2003، آذار  1، ع9، مجّيةمكتبة الملك فهد الوطن

  .83-82، ص ص10، مصدر سابق، جالضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي، : انظر )2(
  .400، ص2سابق، ج ، مصدرالعقد الثمين في تاريخ البلد األمينالفاسي المكي،  )3(
  .147، ص7، مصدر سابق، جاألعالمخير الدين الزركلي،  )4(
  .86، ص10، مصدر سابق، جالضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي، ) 5(



 

 

العطـاء، و بالصحة والعافية حتى آخـر أيـام حياتـه الزاخـرة بالبـذل تعالى الفيروز أبادي  أكرَم اهللاُ     
ومتعــه اهللا بســمعه وبصـره، كــان يقــرأ  «: فــي كتابـه المقفــى الكبيـر )هـــ845ت( المقريـزي فكمـا ُيــوِرد

»الخط الدقيق إلى حين وفاته
)1(.  

  

  

ـــاديّ يســـتحق الفيـــروز      ــر البقـــاعيمـــ أب ـــه عنـــه محمـــد خيـ ــن  «: ا قال وبموتـــه انطـــوت صـــفحة مـ
صفحات المفاخر العربّية ألنه بعلمه الغزير كان مفخرة عصره وقـدوة لمـن بعـده، وعلـى الـرغم ممـا 
ُيعزا إليه من أمور ال تمس علمه فإنه يبقى الَمْعَلمة التي ال يستطيع النقـد أن ُيَقلـل منهـا ألن ِعلمـه 

ينا يجـــب أن يكـــون ُعمـــدتنا فـــي الحكـــم عليـــه، وكـــان واســـع االطـــالع علـــى كتـــب المنشـــور بـــين أيـــد
ويكفي للداللة على ذلك أن نذكر القـاموس  كبيرٌ  لغوي  فة، عارفًا بمصطلحاتهم، وهو عالمٌ المتصوّ 
»المحيط

)2(.  
  

بيتــان مــن الشــعر يحمــالن معــاني الفــراق عــن هــذه الــدنيا، فيقــول ابــن حجـــر  أبــاديّ وللفيــروز     
ــ852ت(ســـقالنيّ الع ـــه الصــــالح «:  )هــ ــد بيتـــين كتبهمـــا عن ـــة بزبيـ أنشـــدني لنفســـه فـــي ســـنة ثمانمائ

  :الصفدي في سنة سبع وخمسين بدمشق، وبين كتابتهما عنه ووفاته ستون سنة
  
  

ـــــا    ـــد ِإْن َرَحلنـــ ــــ ـــــا اَألَماجـ ًأِخالنـــ
  قُـُلوَبـاً  مونْوِدَعكُ  نَودَعُكمْ 

   ـــا َعْهـــَدًا َوإِال ــوَلـــْم َتْرُعـــوا َلَن  ـل  َلَعـ
»َيْجَمُعنـا وٕاال  اهللا

)3(  
  

  

                                                

  .486، ص7، مصدر سابق، جكتاب المقفى الكبيرالمقريزي،  )1(
  ، )حياته وآثاره(القاموس المحيط  مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادّي صاحب محمد خير البقاعي، )2(

  .266ص     
  .163-162ص ، ص 7ج ، مصدر سابق،إنباء الغمر بأنباء العمرابن حجر العسقالني، ) 3(
  



 

 

  
  

  

  
  

  

  لالفصل األوّ 
  

  )الَقاُموس الُمِحيط للفيروز أباديّ (         
  
  

  
  
  



 

 

  :ةـئـْوطِ ـتَ 
  

ــة، ُمَرتبــًا األلفــاظ والكلمــات حســب أواِخــر حروفهــا       َيْنتمــي القــاموس المحــيط إلــى مدرســة القافّي
وِعْشــرين بابــًا، داِمجــًا َحْرفـي الــواو واليــاء فــي بــاب  ثمانيــةموس فـي القــاالُمَصــنُف َل ّية، وجعــاألصـل

ـــَواب والُفُصـــول حســـب ُحـــروِف   واحـــد، واْحتـــوى كـــل بـــاٍب علـــى ثمانيـــة وِعْشـــِرين َفْصـــًال، ُمَرتبـــا اَألْب
لـك وقـوف وَحِظَي القاموس المحيط قـديمًا وحـديثًا ِباْهِتَمـاٍم واْنِتشـاٍر كبيـَرْين، وَتَرتـَب علـى ذ. الهجاء

ٍم فــي  ــٍم ِلَشــْأِنه َأْو ُمــَتَهجالكثيــِر ِمــن الّدراســات الَقِدْيمــة والَحِديثــة علــى هــذا المعجــم، فكاَنــْت َبــْيَن ُمَعظ
َنْقِدِه، وَأسهمْت هِذه الّدراسات في ِإبراز معاِلم ِصَناَعة المعاجم العربّية، حيُث إن القـاموس المحـيط 

  .َسَبَقه ِمن المعاجم الَعَربّية ما على تْجديدٍ  ِفْيِه ِمن ◌َ ا َظَهرله، ِلمَ قد أثار حركة تأليٍف َنشطة َحوْ 
  

ــارة الجوانـــب المتعلقــة بمقدمـــة القــاموس، والوقـــوف      ــَذا َســَيِتم التّعريـــف بالقــاموس المحـــيط، وإَِن ِلَه
َزاِوَيـة َتْنَبِثـُق منهـا َبَقّيـُة  ُمَقدَمتُـُه ِبَمَثاَبـِة َحَجـر وسـتكون على ما جاء بها من رسٍم ِلمعالم هذا المعجم،

َراد ِدَراَســتها وَمْنَهجــه وَتْرِتْيبــه،  وَدَواِفــع َتْأِلْيِفــه، وَتْســِمَيات القــاموس، ِمــن َنْشــَأِة القــاموس: الَجواِنــِب الُمــ
ـــِة القـــاموس َبـــْيَن ُمْعَجمـــات  والّتْعريـــف الُمـــوَجز ِبمصـــادر القـــاموس اَألساســـّية، والوقـــوف علـــى َمَكاَن

وَسُيَعرُج على مقارنٍة بين القاموس . ة، مع االهتمام بخصائص القاموس مزاياه والمآخذ عليهالعربيّ 
  .المحيط، وِصحاح الجوهري، وبعدها ستعرض الدراسات التي دارت حول القاموس

  

  وسِ امُ القَ  ةُ مَ د قَ مُ أهمّية 
  

مـا كـان َيْصـبو إليـه الُمَصـنف، ِمـْن َتْصـِنيِفه  َتْزَخُر ُمَقدَمة القاموس بِفْكِر الَفْيُروز أبادي، وتُْبِرزُ     
هذا المعجم، فهذه الُمَقدمة وٕاْن لـْم تتجـاوز ِسـت صـفحات مطبوعـة، ُتَعـد َغِنيـة ِبمْسـَتَوى ُلغتهـا، ومـا 

 ولقد اْستهّل الَفْيـُروز. َحَوْتُه من ِإضاءٍة للقاموِس، لذا َحِظَيْت باهتمام الُعلماء الذين تصّدوا لشرِحها
ــِة ا ة العربّيــة، مســتِندًا إلــى للغــأبــادي المقدمــة بتْحميــٍد فأطــاَل فيــه، وَعــرَج علــى الحــديث عــن َعَظَم

ــة الســـابقينللغـــعالقــِة ا بعـــد ذلـــك اْســـَتأَنَف  . ة بقـــرآِن هـــذا الــدين العظـــيم، وأشـــاَد ِبـــدور علمـــاء العربّي
وٕاّني َقـْد َنَبْغـُت ِفـي «ومعتدًا ِبها  الحديث عن معجمه،  وعن عالقته بهذا العلم، فقال مفتخرًا بنفسه

ـــهِ  ـــِديَمًا، وَصـــَبْغُت ِبـــِه أِدْيَمـــًا، وَلـــْم َأَزْل ِفـــي ِخْدَمِت ، وهـــذا يـــدل علـــى قدرتـــه )1(»ُمْســـَتِديماً  هـــذا الَفـــن َق
  .واْسِتْعداده لتصنيف المعاجم

      

                                                

ْيُروز أبادي، ) 1(   .3، المقدمة، ص1مصدر سابق، مج ،القاموس المحيطالَف
 



 

 

دة، وكـــذلك المراحـــل التـــي َمـــر بهـــا وَبـــيَن الُمَصـــنف فـــي المقدمـــة دوافـــَع تأليفـــه، والغايـــة المنشـــو     
ليْسَتِقّر به المقام لتأليف القاموس المحيط، وتحّدَث عن مصاِدره، وعـن محاسـن قاموسـه، وتسـميته 

ــه مــن ا. وســببها ــا فاَت ــًا عّم ــَت إلــى الجــوهري وِصــحاحه، ُمَنبَه ــيَن ســبب اْخِتَصاِصــِه للغــثُــم اْلَتَف ة، وَب
عـــن مزايــا قاموســـه، ومنهجــه فيـــه، لَيْنَتِقــل للحـــديث عــن إهداِئـــه  كتــاب الجـــوهري، بعــد هـــذا تحــّدثَ 

  .للقاموس، وَخَتَم المقدمة بالفخر والدعاء
  

  

  :يفلِ أْ الت  عُ افِ وَ دَ 
  

َيْنَطِلـُق الَفْيــُروز أبــادي فــي تأليفــه القــاموس المحــيط ِمـن ُجْمَلــٍة مــن الــدوافع، بعضــها ظهــَر َجليــًا     
ل الــّدوافع التــي ظهــرْت فــي المقدمــة، أنــه أْمَضــى وْقتــًا فــي فــي مقِدَمِتــِه، وبْعضــها جــا ء إلماحــًا، فــأو

ة، َحـــدَد أوصـــافه بـــالَجْمِع للغـــالبحـــث عـــن كتـــاٍب يفـــي بغرضـــه فـــي البحـــث واالطـــالع علـــى مـــواد ا
ــَتِمُس كِ  «: ة فصــيحها وغريبهــا، فقــالللغــواالتَســاع، وُيِحــيُط با ــَن الــدْهِر أْل ــًا ُكْنــُت ُبْرَهــًة ِم ــًا َجاِمَع َتاَب

َبِسـيطًا وُمَصــنَفًا علــى اْلُفَصــِح والشــواِرِد ُمِحيطــًا، ولمـا َأْعَيــاِني الطــَالب َشــَرْعُت فــي كتــابي الموســوم 
، غيـر أّن الفيـروز أبـادي قـد َعـَدَل عـن تـأليف الالمـع بعـد أن خّمنـه فـي سـتين سـفرًا )1(»...بالالمع

ــَرٍغ فــيُيعجــز تحصــيله الطــالب والــتمس تقــديم  ــِب  كتــاٍب وجيــٍز وعمــٍل ُمْف واإلْحكــام فــي  اإليجــازِ  قاَل
وُسِئْلُت َتْقِديَم ِكتاٍب َوِجيٍز على ذلـك  «: معجمه الموسوم بالقاموس المحيط، حيث يقول في مقّدمته

، وغيـر )2(»الَمَبـاِني مِ وإِْبـَرا إْتَمـاِم الَمعـاِني، َمـَع اْلتِـزامِ  واإلْحكـام، اإليجـازِ  قاَلـِب  النظام، وَعَمٍل ُمْفَرٍغ في
خــاٍف أّن هــذا الــدافع فــي تصــنيف القــاموس يؤكــد عالقــة الفيــروز أبــادي بطالبــه ورغبتــه فــي تــذليل 

  .الصعاب أمامهم
  

وٕاضافًة إلى ذلك يلحظ عزم الفيروز أبادي على استدراك ما فات المعجمات السـابقة مـن مـادة     
ــًا مــدًة تقــارب لغوّيــة وفــي مقدمــة هــذه المعجمــات الســابقة كتــ اب الصــحاح الــذي ســاد معجمــًا معيارّي

ــا َرَأْيـُت ِإْقَبــاَل النــاِس علـى َصِ◌َحــاِح الَجــْوَهِري وهـو جــديٌر بــذلك  «: الثالثـة قــرون، حيـث يقــول وَلم
  .)3(»يبة النادةْرِك المعاني الغر ِإما ِبِإْهَماِل المادة، أو ِبتَ  ،ِة أو َأْكَثرُ للغَغْيَر َأنُه َفاَتُه ِنْصُف ا
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  :يفِ لِ أْ الت  لُ احِ رَ مَ 
  

بدَأ المصنُف رحلة تأليفه القاموس المحيط، بتأليف كتاٍب آخر، َوَسـَمُه ِبـالالِمِع الُمْعَلـِم الُعَجـاب     
ِع الُمْعَلِم َشَرْعُت في ِكتابي الَمْوُسوِم ِبالالمِ  «: الجاِمِع َبْيَن الُمْحَكِم والُعباب، فقال في مقدمة قاموسه

وَضـَمْمُت إليهمــا «عـن هــذا الكتـاب  ، ويضــيف الُمَصـنف)1(»الُعَجـاب الجـاِمِع َبــْيَن الُمْحَكـِم والُعبـاب
، ويــدور حــول هــذا الكتــاب جــدٌل كبيــر، مــن )2(» ِزيـاداٍت اْمــتَال بهــا الوطــاب واعتلــى منهــا الِخطــاب

  .حيُث اكتمال تأليفه أو عدم اكتماله أو ضياعه
  

ُقْلــُت كونـه لــم  «: اآلراء تؤكـد أن هــذا الكتـاب لـم يْكَتمــل، وَنِجـُد ابـن الطيــب الفاسـي يقـولأبـرز     
مما اتفقوا عليه، ونقلـوه مـن َخـط الُمَصـنف نفسـه، وفـي ترجمـٍة َأنـه َكتَـَب " الالمع"يكمل هذا الكتاب 

، )3(»َخْمــس ُمَجلــَداتمنــه علــى ظْهــِره بخطــه َأنــه لــو ُقــدر تمامــه لكــان فــي مائــة مجلــد، وأنــه أكمــل 
ــُرُب صــحاح الجــوهري «: وحــدد الســخاوي حجــم المجلــد بقولــه ــد َيْق ، ويؤيــد الســيوطي )4(» كــل مجل

  .)5(» َلْم َيْكملْ  «، فقال أنه "الالمع"أيضًا رأَي عدِم إتمام كتاب 
  

، )6(» الفَـن هـذا الِكتـاب َفَفـاَق ُكـل ُمَؤلـٍف فـي هـذا «لكن حـين يقـول الُمَصـنف عـن هـذا الكتـاب     
يشعُر القارئ أنه َأَتم تأليفه، باإلضافة إلى إشارة أخرى نجدها في القـاموس نفسـه، فيقـول فـي مـادة 

الفاِكَهُة الثَمُر ُكلُه وقوُل ُمْخِرِج التْمِر والِعَنِب والرماِن منها ُمْسَتِدال ِبقولِه تعالى فيهما  « ":ف ك هـ"
وهـذا ورد فـي . »َبيْنُت ذلك َمْبسوطًا في الالِمـِع الُمْعَلـِم الُعجـابَنْخٌل وُرماٌن باِطٌل مردوٌد وقـد فاِكَهٌة و 

بــاب الهــاء وهــو مــن أواخــر األبــواب ترتيبــًا فــي القــاموس، فهــل وصــل المصــنف فــي تــأليف كتــاب 
لالمـع تـام التـأليف حتـى ُيْرَجـُع الالمع إلى هذا الباب فيِه؟ إن كالم المصنف واضٌح، وكأن كتـاب ا

في آخر الالمع، كما هو حالها في القاموس؟ وٕاذا علمنا ممـا " ف ك هـ"إليه، لكن هل كانت مادة 
: َنِجُد مخرجًا لهذا اإلشكال لـدى عبـد اهللا  درويـش إذ قـال أن !. سبق أنه يقدر تمامه في مئة مجّلد

الذي هو صورة أخرى مـن ) الُمحكم(مثل  ترتيب ) المـعال(اْفترَض  أن  ترتيب " لين"المستشِرق  «
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) فكـه(ع ح هــ الـخ وحيـث إن : والهاء تقع ثالثة في ترتيب هذين الكتابين إذ يبدآن). العين(ترتيب 
، وقـد ثبـت فـي )1(» تحتوي حرف الهاء فقـد جـاءت فـي أوائـل الكتـاب أي مـا يعـادل الجـزء الخـامس

ولكن لم يصل كتاب الالمع إلينا، ولم يشر أحٌد أنُه وقـف . داتاآلراء السابقة أنه أكمل خمسة مجل
  .)2(» َضاع «عليه، وكان جرجي زيدان قد علق بعد أن َذَكَر اسم كتاب الالمع، بكلمة 

  

بعــد أن صــنَف الفيــروز أبــادّي أو شــرَع بتصــنيف كتابــه الالمــع، رأى مــن األســباب مــا يجعلــه     
ل لتصنيف كتاب القاموس  يَن ِسـْفَرًا ُيْعِجـُز َتْحِصـيُلُه  «: المحيط، فقاليتحوْنتُـُه فـي ِسـتي َخمَغْيَر أن

الطــالب، وُســِئْلُت َتْقــِديَم ِكتــاٍب َوِجيــٍز علــى ذلــك النظــام، وَعَمــٍل ُمْفــَرٍغ فــي قاَلــِب اإليجــاِز واإلْحكــام،      
، َفَصــَرْفُت َصــْوَب هــذا الَقْصــِد ِعَنــاِني، وألفــُت هــذا الِكَتــاب َمــَع اْلِتــزاِم إْتَمــاِم الَمعــاِني، وإِْبــَراِم الَمَبــاِني

واِئد، ُمْعِربًا عن الُفَصـ َمْحُذوَف الشواهد َمْطُروح ـَواِرد، وَجَعْلـُت ِبَتْوِفيـِق اِهللا تعـالى ُزفَـرًا فـي الزِح والش
ْصُت ُكل َثالِثيَن ِسفرًا في ِسْفر، وَضمْنُتُه ُخالص ة ما فـي الُعبـاِب والُمْحَكـم، وَأَضـْفُت إليـه ِزْفر، وَلخ

ــْم وَرَزَقِنيهــا عنــد َغوِصــي عليهــا مــن ُبُطــوِن الُكُتــِب الَفــاِخَرة الــدأَماَء  زيــاداٍت َمــن اُهللا تعــالى بهــا وَأْنَع
  .)3(» الَغَطْمَطم وَأْسَمْيُتُه القاموس الُمِحيطَ 

  

م كتابـه كبيـرًا، وهـذا سـيؤدي إلـى عجـز َطَلَبـِة إن المواصفات التـي كـان يْرِمـي إليهـا جعلـت حجـ    
العلم عن اْقِتَناِئه وتْحِصيل ما فيـِه، وأشـاَر مـرًة ُأْخـرى إلـى الطلـب إليـه لتـأليف الكتـاب ولكـن بشـكٍل 

عبـد اللطيـف  ^موجز، ومن جانٍب آخر كان كتاب الالِمع سيحتاج تأليفه لزمٍن ليس بقصير، ويقول
َل َعــْن تأليفــه، ألنــه َخِشــَي أن توافيــه المنّيــة قبــل إكمالــه، بســبب اتســاعه، غْيــَر أنــه َعــدَ  «: الصـوفي

  .)4(»لذلك استعاض عنه بتأليف كتابه القاموس
  

وٕاذا كــان القــاموس المحــيط، تلخيصــًا لالمــع، فهــذا مــرة أخــرى ُيْرِجــُع إلــى التســاؤل بشــأن إتمــام     
فــي سفـــٍر واحــد، فــأدت  اً فر كــل ثالثــين ســ بتلخــيص الالمــع، فمرحلــة تــأليف القــاموس المحــيط كانــت

ة للغـــلحــذف الشـــواهد وطـــرح الزوائـــد، مـــع المحافظـــة علــى إتمـــام المعنـــى، واإلعـــراب عـــن فصـــيح ا
وهذا التحول في التأليف ليس باألمر الهـين، ويـدل علـى براعـة الَفْيـُروز أبـادي ومقدرتـه . وشواردها
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يـا ولكـن بشـكٍل مـوجز وجـوده، وبِـَنْفِس الّنظـام والمزا على الوصول إلـى المعجـم الـذي طالمـا اْلـَتَمَس 
  .إسهاٍب ُمِمل أو على تركيز المعنى وٕاتمامه دون إيجاٍز ُمِخلٍ  حافظومكثف ي

  

  :هُ نُ مَ زَ وَ  وسِ امُ القَ  نُ طِ وْ مَ 
  

إن كتابــًا وصــل إلــى مــا وصــل إليــه القــاموس، كــان حصــيلَة حيــاٍة علمّيــة تراكمــْت فيهــا الِخبــرُة     
العلمّية، َفِفكرة تأليف القاموس المحيط، ربما َشَغَلْت المؤلف منذ بدايته طلب العلـم، ومـا أِن  والقدرةُ 

ــُه إلـــى الّنــــور، أمـــا مكــــان تــــأليف  ـــتكمل الَفْيــــُروز أبـــادي متطلبــــات تـــأليف قاموســــه، حتـــى أْخَرَجــ اْس
لقد كان  «: اهللا العّزازيعبد  ^القاموس فيمتد على امتداد الرقعة الجغرافّية لرحالت المصنف، فيقول

إن َنِصـــيب : وعـــاِلم كهــذا تصـــحبه أوراقــه وأفكـــاره فــي أي مكـــان لــذلك أقـــول ،للرجــل جـــوالت كثيــرة
معجمنــا هـــذا مــن الطـــواف كبيـــر وال شــك أن مـــن مــواده مـــا ُعـــوِلَج بالقــاهرة أو بـــالروم أو بمكـــة أو 

  .)1(» بالمدينة أو غيرهما من البالد التي طاف بها
  

ا كان للبالد التي طافها الفيروز أبادّي َأَثٌر فـي صـياغته للمعنـى، فتنـّوع العلمـاء والطـالب وربم    
الـــذين التقـــاهم، قـــد ُيفـــرض تباينـــًا فـــي معنـــى المفـــردة الواحـــدة لـــدى كـــٍل مـــنهم، علـــى امتـــداد الرقعـــة 

فـاٍت تُناِسـُب جميــع الجغرافّيـة التـي طافهـا، فلعــل الَفْيـُروز أبـادي راعــى هـذا الجانـب ِبـَأْن َوَضــَع تعري
  .وي الذي يمكنه من ذلكللغاألْلُسِن التي اْلتقاها، والُمَصنف لديه الرصيد ا

  

َنِجـُد َنْقـَل " و ج د"إلى زمان ومكان تأليفه، ففي حواشـي مـادة  وفي القاموس نفسه نجد إشاراٍت     
" أْوَجـَدُه اُهللا تعــالى"ته بعـد قولــه أن الُمَصــنف َكتَـَب ِبَخطـه فــي نسـخ «الشـاِرح عـن شــيخه، مـا مفـاده 

القـاموس المحـيط والقـابوس الوسـيط "هذا آِخر الجزء األول من نسخة المصنف الثانيـة، مـن كتـاب 
ز َفْيـُرو ، فَـِرَغ منـه ُمؤلفـه محمـد بـن يعقـوب بـن محمـد ال"في جمِع لغات العرب التي ذهبت شماطيط

ع األول ْبـوهـذا االقتبـاس وقـع فـي أواخـر الر . »أبـادي، فـي ذي الحجـة سـنة ثمـان وسـتين وسـبعمائة
  .دينا في أربعة أجزاءمن القاموس، المطبوع بين أيْ 

  

هــــ، بـــزمٍن يســـمح إتمـــام جزئـــه 768فيكـــون الفيـــروز أبـــادّي شـــرع بتصـــنيف القـــاموس قبـــل عـــام     
لعقـد األول، ومن الراجح أن يكون المكان الُمصاحب لهذا الزمان مكة المكرمة، إذ يقـول صـاحب ا

ــِدَم إلــى مكــة«: الثمــين  قبــل ســنة –فيمــا علمــتُ  –قدومــه إليهــا   اوَر بهــا كــرات، وأولـمــرات، وجــ  َق
وُنـــَذكُر أن المصـــنف كـــان كثيـــر . )2(» ثُـــم َقـــِدم إليهـــا فـــي ســـنة ســـبعين وســـبعمائة ،ســـتين وســـبعمائة
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 ُف علــى مجــيٍء ومغــادرٍة الترحــال، فالمــّدة التــي يتحــدُث عنهــا صــاحب العقــد الثمــين، كــان المَصــن
  .وكذلك الفترة التي َسَتْعِقُبَها. لمكة

  

ــُه؛ َفَنِجــُد فــي ِختــام القــاموس المحــيط      ــُروز أبــادي فــي تصــنيف قاموســه إلــى أن أتم اســتمر الَفْي
هذا آخر القاموس المحيط والقابوس الوسيط، ُعنْيُت ِبَجْمِعه وتأليفه وتْهذيبه وتْرِصيِنه، وَلْم  «: قوله

َواِنهآ ــًا أّن يكــوَن َخاِلَصــًاً◌ ِلَوْجــِه اهللا الكــريم وِرْضــ ــَر اهللا . ُل ُجْهــَدًا فــي تْلِخْيِصــِه واْتَقاِنــِه راِجَي وقــد َيس
فة، ِتجــاه الكعبــة المعّظمــة زادهــا اهللا تعــالى تعظيمــًا  ــفا بمكــة الُمشــر تعــالى إْتماَمــُه ِبَمنِزلــي علــى الص

  .مام القاموس ولو بشكٍل أوليفكانت مكة المكرمة موطن إت. »وشرفاً 
  

ــْم َأن  «: إذ أورد" فلــك القــاموس"وتحــّدث عبــد القــادر الحســيني فــي هــذا الشــأن، فــي كتابــه      اْعَل
ــه"َألـــَف  –رحمـــه اهللا  -" المجـــد" ـــى " قاموسـ ــه أكَمَلـــه بمنزلـــه عل ــيمن، وذكـــر أنـ ـــى الـ قبـــل خروجـــه إل
ــفا" ــة" الصـ فة ُتجـــاه الكعبـــة المعظمـ ــيمن . بمكـــة المشـــر ـــى الـ ــم خـــرج إل ــاه بـــاإلكرام الملـــك ...ثُـ ، فتلقـ

األشرف إسماعيل بن العباس الغساني، وبـالغ فـي إكرامـه حـين خـرَج إلـى عـدن، وفـي طريقـه حتـى 
َب وصــل إليــه  ــة"القــاموس"ثــم اســتقّر بزبيــد فهــذد فيهــا ِجــوالفتــرة التــي وُ . )1(» ، وزاَد فيــه فوائــد جم

ــا ـــّدث عنهـــ ـــيمن، تحــ ــنف فـــــي الــ ـــال المصـــ ـــخاوي، فقــ ـــت  «: الســ ـــنة ســ دخـــــل زبيـــــد فـــــي رمضـــــان ســ
اســتقر بــه األشــرف فــي  «: ونِجــُد نصــر الهــوريني فــي شــرحه لمقدمــة القــاموس يقــول. )2(»وتســعين

بهـا لـه كالعبيـد، وصـنع هـذا  منصبه، وبالغ فـي إكرامـه، فـألقى عصـا التْسـيار فـي زبيـد وصـار َمـنْ 
خراجـه بالصـورة ذه الفترة كان فيها تهذيب القاموس وإ ، ربما يقصد نصر الهوريني أن ه)3(»الكتاب
فـي القـرن التاسـع الهجـري َوَضـَع مجـد الـدين محمـد الَفْيـُروز  «: عبـداهللا البسـتاني حويصـر . النهائّية

  .    )4(»أبادي القاموس
  

امـًا، وهـي إّن المدة التـي أمضـاها الَفْيـُروز أبـادي يؤلـف قاموسـه، قاربـْت أو َتَخطـْت الثالثـين ع    
   .فترة مناسبة لتأليف مثل هذا الكتاب، فأخَذ حقه من ُعْمِر ُمَصنفه بما يْسَتِحقهُ 

  
  وسِ امُ القَ  اءُ دَ هْ إِ 
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ــه بــه إلــى الــيمن، فكــان إهــداء القــاموس مــن نصــيب      ــُروز أبــادي قاموســه، توج بعــد أن أتــم الَفْي
. عاِلمـًا جـوادًا كريمـًا، ُيقَـدُر الِعْلـَم وأهلـه كـاَن األشـرفُ  « ، و)803ت(سلطان اليمن الملك األشرف 

، وهو ابـُن 778شعبان سنة  21تولى الُملك يوم الجمعة . اْشَتَغَل ِبَكثير ِمن فنون العلم، وَبَرَع فيها
فقــد نــزَل بســوحه : وكــان مقصــودًا مــن العلمــاء واألدبــاء والشــعراء. َســْبَع عشــرَة ســنة وبضــعة أشــهر

" القـــاموس المحـــيط"ن، مـــنهم المجـــد الَفْيُروزآبـــادّي، وألـــَف لـــه فـــي الـــيمن كثيـــر مـــن علمـــاء المســـلمي
  .)1(»ةللغالمشهور في ا

  

اءه إلـى دَ ْهـإِ  عَ َمـزْ اليمن وَأبِـ اسـتقر  «: أما الزبيدي في تاج العروس، فقد قـال أن الَفْيـُروز أبـادي    
 ادَ زَ  ،ف لـهرَ ام األْشـرَ ْكـى إِ َأا رَ ّمـلَ ة، فَ فَ ر َشـلمُ ا ةَ ك مَ بِ  هُ فَ ن صَ  هُ ن إِ : لَ يْ قِ  دْ قَ ف، فَ رَ شْ ك األَ لِ ن المَ مَ اليَ  انِ طَ لْ سُ 
ا ، أو َمـهِ ِلـهْ وَأ مِ ْلـي العِ ه ِفـِبـيْ غِ رْ تَ  كَ لِ ذَ ِبـ دَ َصـس الحاجـة، وقَ يْ ِسـمَ ه فيه، لِ مَ اسْ  تَ بَ ثْ ة، وَأاجَ بَ يْ ي الد ره فِ كْ ذِ 
 .)2(»ىالَ تعَ  اهللاُ  اءَ شَ  نْ إِ  ةِ نَ سَ حَ الْ  دِ اصِ قَ مَ الْ  نَ مِ  كَ لِ ذَ  نْ ب مِ ر قَ يُ 

  

ــزًا فــي مقدمــة القــاموس فقــال فــي َحقــهِ      َفَأْتَحْفــُت َمْجِلَســُه العــالي ِبهــذا  «: فقــد َشــَغَل األشــرف حي
الِكتاب الذي َسَما إلى السماِء لما َتَساَمى، وأنا في َحْمِلـِه ِإلـى َحْضـَرِتِه وإِْن ُدِعـَي بالقـاموس َكحاِمـِل 

وكــان ِمــِن اْحِتفــال . )3(»ِر إلــى الــدْأَماِء، والُمهــِدي إلــى ُخَضــاَرة أقــل مــا يكــوُن مــن أْنــداِء المــاءالَقْطــ
  :الَفْيُروز أبادي باألشرف، َأْن َمَدَحه في المقدمة، فقال

  

ــ  هِ ِهــجْ ي وَ ِفــ نْ َمــ ضِ رْ األَ  وكِ ُلــى مُ لَ وْ َم
ــ ــحَ مُ  رٌ دْ َبــ  نْ ِمــــ اَنــــلَ  ىـَنــــسْ األَ  هِ ـِهــــجْ ا وَ ـيــ
ــأُ  ــ ةٍ رَ ْســـ ـــجَ وَ  تْ فَ رُ َشـــ ا وُ وَ رَ  تْ َلـــــتَ اعْ فَ  تْ ـلــ

 ي ِلـى عَ وَ رَ فَـ رٍ ـاِبـكَ  نْ ـَعـ راً كابِ  ةَ الفَ الخِ 
ــــــ ــــرَ  نْ َعـ ـــمِ  ولٍ ُســـ ــــ لَ ـْثــــ ـــ  دٌ اوُ دَ  اهُ وَ رَ وَ  اَم
ـــعُ  نْ َعـــ اـً يَحـــحِ صَ    اٌس ـبـــعَ   واهُ رَ وَ  ْر ـَم
  يـلِ عَ  نْ عَ  ذلككَ 

 نِ َعـ نٍ ـْغـمُ  اسِ ـَبـقـْ مِ  اـَمـي َأ ورٍ ـنُ  اُس ـبَ قْ مِ   
ـــلقَ ا ـــيُ  نْ َأ نْ ـَعـــــ اسِ رـَ ْبـــــوالن  نِ يْ رَ ـَمــ ــ  اَس ـَق

ـــسْ إِ  حِ ـيــحِ صَ بِ  اسِ َيــقِ ا بِ هَ الؤُ ـَعــ ال ـِبــ ادٍ ـَن
ي ذِ  ْر َمــعُ  نْ َعــ فُ وُســيُ  يــهِ وِ رْ يَ  اسِ ـَبــلْ إِ 
ــاسِ الْ  ــــي عَ  ىوَ رَ وَ  بـــ ــــعَ  لـ ـــلْ لِ  هُ ْنـ     سِ ال ُجــ
  )4(اسِ ـبـ عَ   نْ عَ  لُ يعإسمَ   اهُ و رَ وَ 

  القاموس ةُ يَ مِ سْ تَ 
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، ففــي المقدمــة "القــاموس المحــيط"ْت تْســميات القــاموس، لكــن أْرَســُخَها وأْكَثُرَهــا تــداُوًال هــي تعــدد    
وُيْلَمـُح  .)1(» َوَأْسَمْيتُُه الَقاُموَس الُمِحيَط؛ َألنُه الَبْحُر اَألْعَظـم «: َنّص عليها الَفْيُروز أبادي، إذ قال

  .ةللغحاطة باهنا العالقة بين االسم والهدف من القاموس، وهو اإل
  

أيضًا نجُد في القاموس نفسه تسمياٍت ُأَخر؛ ففـي خاتمـة القـاموس أضـاف إلـى العنـوان السـابق     
وفي . »هذا آخر القاموس المحيط والقابوس الوسيط  «: ، فقال الُمَصنف"والقابوس الوسيط"عبارة 
أن الُمَصنف َكَتَب ِبَخطـه فـي  «: شيخهَنِجُد َنْقَل الشاِرح عن  التي سبق اإلشارة إليها" و ج د"مادة 

هـذا آِخـر الجـزء األول مـن نسـخة المصـنف الثانيـة، مـن كتـاب " أْوَجـَدُه اُهللا تعـالى"نسخته بعد قولـه 
فــُيالَحُظُ◌ أن . » القـاموس المحــيط والقـابوس الوســيط فـي جمــِع لغــات العـرب التــي ذهبـت شــماطيط

، تحتمل أن تكون تعريفًا للكتاب ووصفًا "القاموس المحيط"األساسي الكلمات التي ُأْلِحَقْت بالعنوان 
قـال «: وّي، ويؤيد هـذا المـذهب قـول الّزبيـدي فـي تـاج العـروسللغله، أو إظهارًا لرصيد المصنف ا

ى كتابـه هـذا بالقـاموس المحـيط علـى عادتـه فـي إبـداع أسـامي مؤلفاتـه، إلحاطتـه وٕانما سـمّ : شيخنا
  .)2(»اطة البحر للربع المعموربلغة العرب، كإح

  

     رأٌي مغـــاير فـــي اإلضـــافات علـــى التســـمية األساســـّية للقـــاموس، فيقـــول) هــــ1205(وللزبيـــدي :
» َهـدُ ورِ ة التسـمية التـي يُ بقّيـعـرض لِ دين التّ ويوجد في بعض نسخ المقل ف فـي آخـر الكتـاب، ا المصـن

هذا، وفي أخرى زيادة فيما ذهب من لغـة االقتصار على  وهي قوله والقابوس الوسيط، ففي بعضٍ 
ه أي الكتــاب علـى ذلـك أيضـا قولـه ألنـ د رَ وُيـ كـل ذلـك لـيس فـي النســخ الصـحيحةالعـرب شـماطيط و

»  التسمية ّيةالبحر األعظم فإن هذا قاطع لبق
)3(.  

  

أسماء كتبـه  أن «: وفي نوعّية العناوين التي ُيْبِدُع المصنف اختيارها يقول ابُن الطيِب الفاسي     
غالبــه ُمَصــرع ُمسَتْحَســن فــي الصــناعة، وقــد التــزم فيهــا اإلْتيــان ِباأللفــاظ الغريبــة، التــي تحتــاج إلــى 
الشرح، وال سيما في هذه األزمان التي غلبْت علـى أهلهـا الُعْجمـة، وصـارت األلفـاظ الُمتداولـة ِعنـَد 

اً  األْقدمين غريبة وحشّية لهم، غير أن من كان له إْلمامٌ   بـالفن ال يخفـى عليـه مـن ذلـك شـيًء غالبـ

«
)4(.  
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وٕاذا ُعدنا إلى القاموس المحيط للتعرف على معاني مفـردات العنـوان التـي وصـفها ابـن الطيـب     
". القـاموس، والقـابوس، وشـماطيط: "ِباأللفاظ الغريبة، التي تحتاج إلى الشرح، فمما احتـوى العنـوان

" ق ب س"وَنِجُد في مـادة . » َمْوِضٍع فيه َغْوراً َأْبَعُد َقاُموُس الَبْحُر َأْو وال «" ق م س"َنِجُد في مادة 
: وقـــوٌم شـــماطيط «" ش م ط"وَنِجـــُد فـــي مـــادة . » اللـــْونِ  الَحســـن والقَــاُبوُس الرُجـــُل الجميـــُل اْلَوْجـــهِ  «

َقةٌ  ٌق وجاءت الخيُل شماطيُط مُ . ُمَتَفرَقًة أرساًال وشماطيُط رجلٌ وثوٌب َشَماِطيُط َخَلٌق ُمَتَشق َتَفر «.  
  

ُيؤيـد " المحـيط"َنْعتَـُه بــ  «فالقاموس يشبه البحر في االتساع، ويشير إبراهيم السامرآئي إلـى أّن     
معنــى الســعة والشــمول، َأَال تــرى أن أبــا َحيــان األندلســي كــان قــد دعــا كتابــه المشــهور فــي تفســير 

ــُروز أبــاديال"؟ وكــأن "البحــر المحــيط"القــرآن  حــذا حــذو الصــاغاني الــذي صــنع معجمــه " مجــد الَفْي
» معروفة" العباب"، وداللة "العباب"الكبير فسماه 

)1( .  
  

وكانت استعارة أسماء البحر ُسنة لدى المعجميين القدامى، شأنه شأنهم من حيـث السـعي وراء     
: م العربـي بـين الماضـي والحاضـرة، وفي هذا قال عدنان الخطيب فـي كتابـه المعجـللغاإلحاطة با

ـاحب بـن عبـاد، وهـو مـن رجـال الَقـْرن الرابـع الِهجـرّي، َأنـه قـادر علـى اإلحاطـة  « َل للصعندما ُخي
ثُـم َأَخـَذ بعـد الصـاحب كثيـٌر مـن " المحـيط"ِبُمْفردات العربية، َأْطَلـق علـى الُمعجـم الـذي َصـَنعه اسـم 

ُيطِلقـون علـى ُمَؤلفـاتهم اْسـمًا مـن أْسـَماء الَبْحـر أو  -دوا لجمع ُمْفَرداتها الذي َتصَ  -ُعلماء العربية 
" الُمحكــم والمحــيط اَألْعظـــم"علــى ُمعَجمــه اســـم ) هــــ458ت(ِصــَفة مــن ِصــفاته، فـــَأْطَلق ابــن ســيده 

ـاغانّي  ِفـِه اْســم ) هــ650ت(وَأْطلَـَق الصأليف إلــى وانتهـ" مجمـع الَبْحـَرْين"أو " الُعبـاب"علـى ُمَؤل ى التـ
» ...أبــاديالَفْيـُروز 

وسـارْت بعــُض معجمــات العصـر الحــديث علـى هــذا الـنهج بــإطالق أســماء  .)2(
محـــيط "الـــذي صـــّنَف ) م1883هــــ،1301ت(البحـــر عنوانـــاٍت علـــى معـــاجمهم، كبطـــرس البســـتاني 

  ".ُقْطُر المحيط"و" المحيط
  

) Haywood(اإلنجليـزي هـايود ويختلف الدارسون في أصل كلمـة قـاموس فـذهب المستشـرق     
ـــة  تحريفـــاً ) قـــاموس(لفظـــة  «إلـــى أّن  ــة اليونانّي »)Okeanos-أقيـــانوس(للفظـ

، فـــي حـــين يـــرى )3( 

                                                

  هـ 1419األردن، -، دار الفكر للنشر والتوزيع، عّمان1، طفي الصناعة المعجميةإبراهيم السامرآئي، : انظر )1(
 .526م، ص1998    

  هـ 1414، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، 2ط، المعجم العربي بين الماضي والحاضر ،بعدنان الخطي )2(
 .49م، ص1994    

عنــاد غــزوان، : ، ترجمــةنشــأتها ومكانتهــا فــي تــاريخ المعجميــات العــام-المعجميــة العربيــةهيــوود، . أ.جــون : انظــر )3(
  .153م، ص2004-هـ1425منشورات المجمع العلمي، 



 

 

وَوَقـَع تعريـب . ثُـم منهـا إلـى العربّيـة فهمي خشيم أّن أصل اللفظـة مصـرٌي وقـد انتقـل إلـى اليونانّيـة 
يُمــوس بمعنــى الكتلــة الســائلة التــي تحــيط واْســتخدمه الجغرافيــون العــرب بعــد بطل" بأقيــانوس"اللفــظ 

 القـاموس المحـيط باألرض، أو باألخص المحيط األطلسي الذي ُعـِرَف ببحـر أقيـانوس المحـيط ثُـم

 وهو التعبير الذي استعمله على سبيل االستعارة الَفْيُروز أبادي
)1(.  

  
  

ـــُروز أبـــادي لهـــا انتشـــارًا      ــاموس باســـتعارة الَفْي ــعًاً◌ وتحـــوًال فـــي داللتهـــا، واكتســـبْت لفظـــة القـ واسـ
وربمــا لــم يكــن . لتتجــاوز داللتهــا التقليدّيــة علــى البحــر إلــى لفــٍظ يطلــق علــى مصــنفات فــن المعــاجم

 مــا وصــلت، فيـذهب المستشــرق جــون هيــوود" قـاموس"َيْخطُـر ببــال الَفْيــُروز أبـادي أن تصــل لفظــة 
القــاموس (وذلـك حـين سـمى معجمـه بــ . ..ِبـال قْصـد وبصـورة عفوّيــة  «أن الُمصـنَف صـاَغها  إلـى

») The Surrounding Ocean –المحيط 
)2(.  

  

  

لكــذا أي " قــاموس"فــالن : معنــى جديــد فــي أذهــان النــاس، فكــانوا يقولــون" قــاموس"وَتَولــَد لكلمــة     
ي من ألفاظ إذا كان ُيَوشي كالمه بحوش: فالن َيَتَقاَمُس في كالمه: جامع لعلمه، وٕاذا َتَندروا قائلين

  .)3( "القاموس"
  

ـــَردد اســـم القـــاموس المحـــيط علـــى ألســـنة  " المعجـــم"وزاحمـــت لفظـــة القـــاموس مصـــطلح      لكثـــرة َت
الباحثين، فظن بعضهم أنه مرادٌف لكلمة معجم فاستعملوه بهذا المعنى حتى شاع هذا االستعمال، 

  .)4(وصاَر يطلق لفظ القاموس على أي ُمعجم
  

      

                                                

، مؤسسة العفيف الثقافية، 1، طوية المعاصرة قضاياها النظرية والتطبيقيةللغالمعاجم ا ،ع العواضيحميد مطي: انظر )1(
 .16-15ص  م، ص1999

 .153، مرجع سابق، صنشأتها ومكانتها في تاريخ المعجميات العام-المعجمية العربيةهيوود، . أ.جون : انظر )2(

 .209م، ص1991، دار الجيل، بيروت، 1، طاجم العربيةمعجم المعيسرى عبد الغني عبد اهللا، : انظر )3(

 .120م، ص1978، عالم الكتب، القاهرة، 3، طوي عند العربللغالبحث اأحمد مختار عمر، : انظر )4(



 

 

ــاحثين مــــن تــــرادف مصـــطلحي المعجــــم والقــــاموس، فبعضـــهم وافــــَق علــــى يتباو      ــُف البـ َنـــْت مواِقــ
ـحاح « : التـرادف وبعضـهم رفضـه، ويِصـُف حـالهم عـدنان الخطيـب، إذ يقـول ـكين بالصالُمَتَمس أن

ًا  أما المتساِهلون من علماء العربّية فال يِجدون. َيَتَشدُدون حتى اليوم في قبول تراُدف الكلمتين بأسـ
»من اْستعمال الكلمة بمعناها الُمَولد

ومن مواقف الرافضين للترادف بين المصـطلحين مـا ينقلـه . )1(
إبراهيم السامرئي هذا االستعمال، ويرى أّن الصواب هـو . ُيعيب د« : عبد العلي الوْدغيري، فيقول

ـــم"اســــتعمال كلمـــــة  ـــاب " معجــ ـــين كتــ ــــز بــ المؤلفـــــات المعجمّيـــــة المشـــــهور، و " الَفْيـــــُروز أبــــادي"للتميي
»األخرى

ولعّل هذا السبب ليَس بالمسوغ الكافي لعيِب هـذا االسـتعمال، فـالتمييز بـين القـاموس . )2(
  .وغيره من المعاجم، يتسنى من السياق وبحسب الخصوص والعموم للفظ

  

أن َأْذُكـر  ومـن ناِفلـِة القـول «: أما محمد خير البقاعي، فقد عد هذا الترادف خطـًأ شـائعًا، فقـال    
هنا خطًأ شائعًا على ألسنة العامة؛ وهو أنهم ُيَسمون كل معجم قاموسًا، ويريدون بالكلمة المعجم، 
 وهذا خطٌأ محض، مصدره شهرة هذا القاموس المحيط الـذي أصـبح ُيطلـق علـى كـل معجـم ُلَغـوي

«
)3(.  

  

ة، حـين وافـَق علـى التـرادف بـين ة العربّيـة فـي القـاهرة، حـدًا لهـذه القضـيّ للغوقد وضع مجمع ا     
ــي مــــادة  ــد" ق م س"المصــــطلحين، ففــ ــى معجــــم -و. البحــــر العظــــيم): القــــاموس(  «: َنِجــ َعَلــــٌم علــ

» ).مج. (وكل معجم ُلَغوّي، على التوسع". الَفْيُروز أبادي"
)4(.  

  

ن، مـنهم وفي المقابـل نجـد العديـد مـن اللسـانيين العـرب، الـذين َتَصـدوا للتفريـق بـين المصـطلحي    
ــَع تطــور ِكــَال المصــطلحين فــي االســتعمال المعاصــر بعــد أن وقــف  عبــد العلــي الــودغيري الــذي َتَتب

أصـبحت ُتْطلـق علـى كـل كتـاب يحتـوي علـى  «" قـاموس"وي لهما، فيقول أن كلمـة للغعند المعنى ا
»المفردات المرتبة المشروحة وهذا هو المعنى الذي توقفْت عنده

)5( .  

                                                

 .50مرجع سابق، ص، المعجم العربي بين الماضي والحاضر ،عدنان الخطيب )1(

  ، 33، مجلة اللسان العربي، عدد عربي التاريخيقضية الفصاحة في القاموس العبد العلي الودغيري،  )2(
 .130م، ص1989     

  ، )حياته وآثاره( القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادّي صاحب محمد خير البقاعي،  )3(
 .264ص    

 ].ق م س: [، مادة، القاهرة)د ن(، 2ط المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية،  )4(

  منشورات عكاظ، الرباط، ، قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقيعلي الودغيري، عبد ال )5(
 .156ص 68، هامش رقمم1989    



 

 

الكتـاب المحتـوي علـى المفـردات المشـروحة، ثُـم تطـورْت : تُفيـد  «كانت " معجم"أن كلمة  ويرى    
ذخيـــرة األمـــة مـــن : وّيـــة الحديثـــة والمعاصـــرة، فأصـــبحت ُتفيـــدللغداللتهـــا عنـــد أصـــحاب الدراســـات ا

»ة الذي ينهض بدراسـتها للغالمفردات، والفرع الخاص من علم ا
ي وكـذلك يوافـق علـي القاسـم. ) 1(

هذا الرأي مع بعض اإلضافات، فيرى أن بعض اللسانيين العرب، حاولوا االستفادة من تخصيص 
هــذين المتــرادفين للتعبيــر عــن ثنائيــات مفهومّيــة تكــاثرت بفضــل النمــو الُمطــرد فــي البحــث اللســاني 

غوّية مجموع المفردات المختارة التي يضمها كتاب مع معلومات ل: هو" القاموس"الحديث، فمفهوم 
ــو" المعجــــم"أمــــا مفهــــوم . أو معرفّيــــة عنهــــا ة، أو المخــــزون للغــــمجمــــوع المفــــردات المفترضــــة : فهــ

  .)2(وّيةللغالمستمع ا/المفرداتي الذي ُيَمثل جزءًا من قدرة المتكلم
  

ـــعودي     ــــ ــــ ــى المســـ ــــ ـــــ ـــ ــت ليل ــــ ــــ ـــــطلح  وكانــــ ـــــ ــــراح مصــــ ــــ ـــــ ــــى اقتـ ــــ ـــــ ــــذهب إلـ ــــ ــــ ــــاموس"تــ ــــ ـــــ ــل " قـ ــــ ــــ مقابــــ
)Dictionary/Dictionnaire ( ــــدم ــــه يق ــات تُخـــــص ألن المـــــداخل المعجمّيــــة مصـــــحوبة بمعلومــ

ـــخ ــــ ــ ــاريف إل ـــــ ـــداد والتعــ ــــ ـــــردات واألضــ ـــتقاق والمفــــ ــــ ــــق واالشــ ــــ ـــم"و... النطـ ــــ ـــــى" المعجــ ـــــة علــــ : للداللــــ
)Lexicon/Lexique ( ألنه يقتصر على إدراج مجموعة محصورة من المصطلحات التي تنتمي

 وٕاّن سـعي .)3(قـواميسإلى حقل معرفي محدد و ال تكـون مصـحوبة بالمعلومـات التـي نجـدها فـي ال
ـــانيين العــــرب ــــد مــــن اللسـ ــــى العدي ـــريفهم  إل ــي تعـ ـــرب، فــ ـــد الغـ ـــم عنـ ــــات المعجـ ـــن نظري ــتفادة مـ االســ

ة العربّيـــة ومعاجمهـــا عنـــدما للغـــلمصـــطلحي معجـــم وقـــاموس، وربمـــا يجعلهـــم ُمْغِفِلـــْيَن خصوصـــّية ا
  .اسقطوا نظريات الغرب على واقع معاجمنا

  

أن : لحين؛ قاَم علي القاسـمي، بعمـل إحصـائية، ومـن نتائجهـالمعرفة مدى انتشار كال المصط    
منهــا يحمــل اســـم %) 58(أي  362عمــًال معجميـــًا يحمــل أحــد االســمين، َنِجـــُد أن  624مــن بــين 

ــة إ: وقــال". قــاموس"منهــا يحمــل اســم ) %42(أي  262و" . معجــم" ن مصــنفي األعمــال المعجمّي
عـل هـذا التفضـيل عائـد إلـى إدراك األغلبّيـة حقيقـة أن كلمـة عليهـا، ول" معجم"يفضلون إطالق اسم 

اســتعملت مجــازًا أو ِبَتوســـيع " قـــاموس"وأن كلمــة . ة العربّيــةللغـــهــي الكلمـــة األصــلّية فــي ا" معجــم"
ة، وغلبــة للغــعلــى المعــاجم األحادّيــة ا" معجــم"كمــا أشــاَر القاســمّي إلــى َغَلَبــِة إطــالق اســم . المعنــى

  .)4(ةللغعلى المعاجم الثنائّية ا" قاموس"إطالق اسم 

                                                

 .156ص 68هامش رقم ، مرجع سابق،قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقيعبد العلي الودغيري،  )1(

 .7م، ص2003،  ، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت1، طالنظرية والتطبيق المعجمية العربية بين علي القاسمي، :انظر )2(

 .209م، ص1991، 35، مجلة اللسان العربي، عددمالحظات حول معجم اللسانياتليلى المسعودي، : انظر )3(

 .19-17ص ، مرجع سابق، صالمعجمية العربية بين النظرية والتطبيق علي القاسمي،: انظر )4(



 

 

  :مصادر القاموس
وّيـة مـن للغيتَمّيز القـاموس بغنـى مصـادره وتنوعهـا وتعـّددها، إذ انتخـب الفيـروز أبـادّي مادتـه ا    

ـــّب مـــا فـــي كتـــب العلـــوم .  ة التـــي ســـبقتهللغـــعيـــون المعجمـــات وكتـــب ا فضـــًال علـــى استخالصـــه ُل
  .التراجم والبلدان وغيرهااألخرى، كالفقه والتفسير و 

  

ـــاِب  «: فـــي ُمَقدَمـــة قاموِســـه صـــرَح المصـــنُف بمصـــادِره، فقـــال     َوَضـــّمنتُه ُخالَصـــة مـــا فـــي الُعَب
ا، ِمـن ُبطـوِن  والُمحكم، وَأَضْفُت إليه زياداٍت َمن اُهللا تعالى ِبها وَأْنَعـَم، َوَرزَقِنيهـا ِعْنـَد َغْوِصـي َعَلْيهَـ

» دأماَء الغطْمَطمالكتب الفاِخرة ال
تَـا الُكتُـِب «، وكان قد وَصَف كتاَبي الُعَباب والُمْحكم بأنهما )1( ُغر

» الُمَصنفة في هذا الباب وَنيرا َبراِقـِع الَفْضـل واآلداب
وفـي موقـٍع آخـر مـن المقدمـة صـرح بـأّن . )2(

ــلْ أَ وكتــابي هــذا بحمــد اهللا َصــِريُح  «: مصــادر كتابــه تقــارب ألفــي مصــنف ُمَصــنٍف مــن الكتــب  يَف
ــِنْيُح  ــيْ الفــاخرة، وَس ــٍس مــن العيــالِم الزاِخــَرة  َأْلَف َقَلم«

باإلضــافة لكتــاب ِصــحاح الجــوهري الــذي . )3(
» وّيـةللغواْخَتَصْصُت كتاب الجوهري من بـين الكتـب ا«: وضَعه ُنْصَب عْيَنْيِه، فيقول

 فيفتـرض ،)4(

  .ألّن المصنف تتبعه مادًة مادة الصحاحَ  احتوى قد القاموس يكون أن
  

، ِلُمَصـنفه اإلمـام رضـي الـدين "الُعَباب الزاِخُر واللَباُب الَفـاِخرُ "فاسمه الكامل  العبابأما كتاب     
، وينتمـــي أيضـــًا لمدرســـة القافيـــة فـــي ترتيـــب مـــواده، وكـــان )650ت(الحســـن بـــن محمـــد الصـــغاني 

هــذا ِكتــاب جمعــُت فيــه مــا  «: ابــه وذاكــرًا مصــادره ومنهجــهُمَصــنفه قــد قــال فــي مقدمتــه واصــفًا كت
ــرق فــي كتــب ا ة المشــهورة والتصــانيف المعتبــرة المــذكورة ومــا بلغنــي ممــا جمعــه علمــاء هــذا للغــَتَف

الشأن والقدماء الـذين شـافهوا العـرب العربـاء، وسـاكنوها فـي داراتهـم وَسـاَيُروها فـي نقلهـا مـن َمـْورٍد 
ُمْنَتَجــع ومــن بعـدهم ممــن أدرك زمــانهم وَلِحــق  ْنَهـل إلــى َمْنَهــٍل ومــن ُمْنَتَجـع إلــىإلـى َمــْوِرٍد، ومــن مَ 

أوانهــم، آتيـــًا علــى عاّمـــة مـــا نطقــْت بـــه العـــرب خــال مـــا ذهــب منهـــا بـــذهاب أهلهــا مـــن المســـتعمل 
الحاِضـــِر، والشـــاِرِد الّنـــادر، مستشـــهدًا علـــى صـــحة ذلـــك بـــآٍي مـــن الكتـــاب العزيـــز، الـــذي ال يأتيـــه 

مــن بــين  َيَديــه وال مــن خلفـــه، وبغرائــب َأحاديــث مــن هــو ِبَمْعــزٍل عــن خطــل القــول وُخلفــه،  الباطــلُ 
فكالمه هو الُحجة القاطعة والَبّينة الّساِطعة، وبغرائب َأحاديث صحابته األخيار وتابعيهم األحبار، 

                                                

 .3، مصدر سابق، المقدمة صالقاموس المحيط الفيروز أبادي، )1(

 .المصدر ذاته )2(

 .7المصدر ذاته، ص )3(

 .4المصدر ذاته، ص )4(



 

 

والسـائر  وبكالم من له ِذكر في حديث، أو ِقصـة فـي خبـر وهـو َعـِويص، وبالَفصـيح مـن اَألشـعار
مــن األمثــال، ذاِكــرًا َأســامي َخيــل العــرب وُســُيوفها وِبقاِعهــا وأْصــقاعها  وُبَرِقهــا وداراتهــا، وُفرســانها 
وُشَعرائها، آتيًا باألشعار على الّصـّحة، غيـر مختلـة وال ُمَغيـرة وال ُمَداَخَلـة، َمْعـُزّوًا مـا َعـَزْوُت منهـا 

َواويـَنُهم، ُمْعَتامـًا إلى قائله، غير ُمَقلٍد أحدًا من أر  باب التصـانيف وأصـحاب التـآليف، لكـن ُمَرِجعـًا َد
»َأصــح الروايــات، ُمْخَتـــارًا أقــوال الُمْتِقِنـــين الثّقــات 

وقــال الزبيـــدّي صــاحب تـــاج العــروس عـــن . )1( 
 هذا الكتاب في عشرين مجلدًا، ولم يكمـل، ألنـه وصـل إلـى مـادة بكـم، كـذا فـي المزهـر «: العباب

«
)2(.  

  

أما العباب  «: وكان الُعَباب قد ترك أثرًا في القاموس المحيط، فيقول محمد مصطفى رضوان    
فقد ضبط الَفْيُروز أبادي الكلمات مثله، وذكر األعالم الشهيرة كما ذكر، ونسَق المواد تنسيقًا يشبه 

»تنسيقه
  .، فُلغة العلماء القدماء واضحة في القاموس)3(

  

ِلُمَصنفه علي بن إسماعيل بن " ةللغالمحكم والمحيط األعظم في ا"فاسمه  مالُمحكوأما كتاب     
، وينتمي هذا المعجم ألولى مدارس المعاجم العربّية، وعن غاية ابن سيده في )458ت(سيده 

وّية في الكتب للغرمى إلى جمع المشتت من المواد ا  «: المحكم، يخبرنا حسين نصار أّنه
احد يغني عنها جميعها، إلى دقة الّتعبير عن معانيها، وتصحيح ما فيها من والرسائل في كتاب و 

»ة بالقرآن والحديثللغآراء نحوّية خاِطئة ولكنه اتفق مع األزهري في ربطه ا
)4(.  

  

لة ستكون مصادر      وفي مقدمة معجمه تحدث ابن سيده عن مصادره العديدة، التي بالُمَحص
ة، فمصّنف أبي ُعَبيد، واإلصالُح، للغا َضمّناه كتابنا هذا من كتب اوأّما م  «: القاموس، فقال

واأللفاظ، والجمهرة، وتفاسيُر القرآن، وشروح الحديث، والكتاب الموسوم بالعين، ما صّح لدينا 
منه، وأخذناه بالوثيقة عنه، وُكُتُب األصمعي، والفّراء، وأبي زيد، وابن األعرابّي، وأبي عبيدة، 

:  ني، والّلحياني، ما سقط  إلينا مـن جميـع ذلك،  وُكُتُب أبي العبـاس أحمد بن يحيىوالشيبا
الفصيُح، والّنوادُر؛ وكتابا أبي حنيفة، وكتب ُكراٍع، إلى غير ذلك من المختصرات، كالّزبرج، 

                                                

  ، مطبعة المجمع 1، ج1ير محمد حسن، طڤ: تحقيق، العباب الزاخر واللباب الفاخر، الحسن بن محمد الصغاني )1(
 .1م، ص1978-هـ1398العلمي العراقي،      

 .69، مصدر سابق، صلعروس من جواهر القاموستاج االزبيدي،  )2(

  هـ،  1391كلية اآلداب،  -منشورات الجامعة الليبّية ، القاموس المحيطدراسات في محمد مصطفى رضوان،  )3(
 .142م،  ص1972     

  م،      1988-هـ1408، دار مصر للطباعة، القاهرة، 1، جالمعجم العربي نشأته وتطوره ،حسين نصار )4(
 .344ص     



 

 

ليه كتاب سيبويه والُمَكنى، والُمَبنى، والُمثنى، واألضداد، والُمبَدل، والمقلوب، وجميع ما اشتمل ع
ة الُمعللة العجيبة، الملخصة الغريبة، الُمْؤَثَرة لفضلها، الُمسَتراد لمثلها، وهو َحْلي كتابي للغمن ا

هذا وَزيُنه، وجماُله وَعْيُنه، مع ما أضفته إليه من األبنية التي فاَتْت كتاب سيبويه ُمَعللة، عربّية 
» ...كانت أو دخيلة

)1(.  
  

  «:   ر الذي فعله المحكم في القاموس المحيط تحّدث محمد مصطفى رضوان فقالوعن األث    

وازدحام العبارة القصيرة  ...ي عنه اإليجاز مع الوفاء بالغرضأما المحكم فقد أخذ الَفْيُروز أباد
 كما اْقتدى به فضبط الكلم، وذكر الَعَلم، وخلص اليائي من الواوي، ولم َيِعدْ . بالمعاني الكثيرة

الصيغة للمؤنث بعد ذكر المذكر، ولم يذكر ما جاء من جمع فاعل المعتل العين على فعلة إال 
أن يصح موِضع العين منه كجولة، وترك المصدر الميمي وأسماء الزمان والمكان واآللة وِصيغ 

»التعجب القياسيات غالباً 
)2(.  

  

إسماعيل بن حّماد ، ِلُمَصنفه "ةيّ ة وصحاح العربللغتاج ا"، فاسمه الصحاحأما معجم     
، الذي أحدث التغيير ألول مرة، على مدرسة الخليل في ترتيب المعجم، باتباعه نظام الجوهري

هذا  فإني قد أودعتُ  «: ترتيب القافية على حروف المعجم، وكان الجوهري قد قال عن كتابه
تها، وجعل ِعْلَم الدين والدنيا منوطًا ة، التي شرَف اهللا منزلللغالكتاب ما صح عندي من هذه ا

، وتهذيب لم ُأغلْب عليه في ثمانية وعشرين بابًا، وكل باب لم ُأْسَبْق إليهبمعرفتها؛ على ترتيب 
على عدد حروف الُمْعَجم وترتيبها، إال أن ُيهَمل من األبواب جنٌس : منها ثمانية وعشرون فصالً 

ة، وٕاتقانها دراية، ومشافهتي بها العرب العاربة، في من الفصول؛ بعد تحصيلها بالعراق رواي
»ديارهم بالبادية؛ ولم آُل في ذلك ُنْصحًا، وال ادخرُت ُوسعاً 

)3(.  
  

وكتابي هذا بحمد اهللا  «: بأسمائها حين قال الُمَصنف بقّية مصادر القاموس التي لم يصرح    
»َفْي َقَلمٍس من العيالِم الزاِخَرة َصِريُح ألفي ُمَصنٍف من الكتب الفاخرة، وسنيح َألْ 

علَق عليها . )4(
أي زيادة على ما ذكر من العباب والمحكم والصحاح من مؤلفات سائر  «: صاحب تاج العروس

والعروض والطب والشعر ومعاجم الرواة   الفنون، كالفقه والحديث واألصول والمنطق والبيان
الجبال واألمكنة وأسماء الرجال والقصص والسير، ومن لغة والبلدان واألمصار والقرى والمياه و 

                                                

مصطفى السقا وحسين : ، تحقيقةللغالمحكم والمحيط األعظم في ا أبو الحسن علي بن إسماعيل، ابن سيده األندلسي، )1(
 .15م، ص1958-هـ1377، بجامعة الدول العربية ، معهد المخطوطات1، ج1ط نصار،

 .141ص مرجع سابق،، القاموس المحيطدراسات في  محمد مصطفى رضوان،: انظر )2(

  ، 1أحمد عبد الغفور عطار، ج: ، تحقيقة وصحاح العربيةللغتاج ا :الصحاحإسماعيل بن حّماد الجوهري،  )3(
 ).المقدمة(م، 1990دار العلم للماليين، بيروت،      

 .4، مصدر سابق، المقدمة صالقاموس المحيطالفيروز أبادي،  )4(



 

 

العجم، ومن االصطالحات وغير ذلك، ففيه تفخيم لشأن هذا الكتاب، وتعظيم ألمره وسعته في 
» الجمع واإلحاطة

)1( .  
  

نقدًا الذعًا لما َعدُه كثيٌر من الدارسين ميزًة ببلوغ مصادر الفيروز أبادي ألفي الشدياق ووّجه     

إذا كان كتابه في الحقيقة صريح ألفي ُمَصّنف فكيف فاته كثير من األلفاظ «: حيث قال مصّنف،

»الفصيحة التي ذكرها الجوهري وغيره فهذه الدعوى حجة عليه ال له
وفي السياق نفسه فقد . )2(

وز ويين العرب المحدثين ومنهم حسين نصار أّن عبارة ألفي مصّنف في قول الفير للغفهم بعض ا

دراسة الكتاب تدل على أّن هذه العبارة ال «: أبادي، ال تعدو كونها مجّرد إشارٍة إلى الكثرة، فيقول

المراجع التي استفرغها العباب  -إلى جانب هذا-تعني األلفين بالضبط وٕانما مجرد الكثرة، وتعني 

» يرةالصغيرة والكبوّية للغوقد ذكر الصغاني في مراجعه عددًا كبيرًا من الرسائل ا. والمحكم
)3(.   

                                                

 .122بق، ص، مصدر ساتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  )1(
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  مكانة القاموس
  

ــم يبلغهــا معجــٌم آخــر مــن المعجمــات العربيــة      حظــي القــاموس بمكانــٍة وذيــوٍع وانتشــاٍر، ربمــا، ل
وشهد له بهذه المكانة الخصم والناقد قبل المادح له، فأقوال العلماء القـدماء ُتِقـر . القديمة والحديثة

ــعار ال ـــديث بهــــذه المكانــــة، وكــــذلك األشــ ــه علمــــاء العصــــر الحـ ــه فــــي حقــ ــا قالــ ــي ِقيَلــــْت فيــــه، ومــ تــ
  .والمستشرقيـن

  

بيــدي فــي تــاج العــروس خيــر تعبيــر عــن المكانــة التــي يســتحقها القــاموس، وَأْطَنــَب فــي      ــَر الزعب
ر بـه فـي المحافـل فهـو وِضـإذا حُ  ي هـذا الكتـابُ رِ ْمـولعَ  «: التَغني بما وصل إليه من انتشـار، فقـال

ــاقَ اخْ  ة، قـــدِ َهـــب وه أُ دُ فاضـــل متـــى ورَ ، ولألَ هـــاءٌ بَ  ـــبالد يرُ ، وتـــدارك َســـبـــاً ر غَ ومُ  قاً ر َشـــمُ  تـــرق اآلفـ ه فـــي ال
يط، ِســل البَ ه الكاِمــبحــرَ  دّ ر، وَمــالتنــاظُ  المِ زْ َأ ةِ ، وٕافاَضــالتــذاكرِ  با، وانــتظم فــي ســلكِ و َصــومُ  داً ع َصــمُ 

س أياديــه، واشــتهر فــي المــدارِ  تْ طَ ِســوبُ  هــل الفــنّ نــد َأه عِ ُنــنَ ت مِ لــجَ حــيط، وَ ر المُ ه الزاِخــباُبــوفـاض عُ 
ه ذُ َخـب علـيهم مأْ رُ ه إذ تناولوه، وَقـرُ مْ سين َأعلى المدر  يه، وخفّ ه وبادِ رِ حتضَ بين مُ  فَ لَ بي دُ َأ اشتهارَ 

» وهلُ اقَ نَ وه وتَ لُ فتداوَ 
)1(.  

  

بيــدي، رغــم      ــا الســيوطي فقــد كــان أقــل تعظيمــًا لشــأن القــاموس مــن الز أنــه وضــعه فــي مقدمــة أم
ة بعــد َعْصــر الصــحاح كتــاب الُمحكــم للغــوأعظــم كتــاٍب ُألــَف فــي ا «: المعــاجم، فقــال فــي المزهــر

ـَغاني كتـاُب الُعبـاب للرضـي الص والمحيط األعظم ألبي الحسن بن سيده األندلسي الضرير، ُثم ...
ْل ثُــم كتــاب القــاموس لإلمــام مجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب الَفْيــُرو  ز أبــادي شــيُخ شــيوخنا، ولــم يصــ

ـحاح وال نُقصـت رتبـُة الصـحاح وال  ـداول إلـى مـا وصـل إليـه الصواحٌد من هـذه الثالثـة فـي كثـرة الت
» ُشْهَرته بوجود هذه

)2(.  
  

وقولـه ولـْم يصـْل واحـد مـن : قلـت «: لم يرض الزبيدي بما قاله السيوطي فرد رأيه بحجٍج فقـال    
إلـى زمانـه، فأمـا اآلن فـإن القـاموس َبَلـَغ فـي االشـتهار مبلـغ اشـتهار هـذا بالنسـبة الـخ، أي ..الثالثة

الشمس في رابعة النهار، وُقِصَر عليه اْعِتماد المدرسين، وناط به ُقْصَوى َرغبِة المحّدثين، وكثرت 
وي غــلل ُنَســُخه حّتــى ِإنــي حــين َأعــدُت َدْرســه فــي َزبيــد حرســها اهللا تعــالى علــى ســّيدنا اِإلمــام الفقيــه ا

رضي الدين عبد الخالق بن أبي بكر الزبيدي الحنفـي متـع اهللا بحياتـه، وحضـرُت العلمـاَء والطلبـَة، 

                                                

  .2، مصدر سابق، صتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  )1(
  محمد أحمد جاد المولى، ومحمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي : ، تحقيقواعهاة وأنللغالمزهر في علوم ا السيوطي، )2(

 .101-100ص  دار إحياء الكتب العربية، ص ،1محمد البحاوي، ج     



 

 

»فكان كل واحد منهم بيده نسخة
)1(.  

  

ة، للغـويقارن السخاوي بين القاموس والّصحاح، فيفضل القـاموس عليـه وعلـى غيـره مـن كتـب ا    
يـادات علـى الكتـب الُمْعَتَمـَدِة للغالقاموس وال نظير له في كتب ا ...«: فيقول ة لكثرة ما حـواه مـن الز

كالصحاح، ُقلـُت وقـد َميـَز فيـه زياداتـه عليـه فكانـت غايـة فـي الكثـرة بحيـث لـو أفـردت لجـاءت قـدَر 
»الصحاح أو أكثر في عدد الكلمات وأما ما نّبه عليه من أوهامه فشيء كثير

)2(.  
  

ز مكانة القامو      غـس ما وجده من عنايـٍة اومما ُيَعزـرة بـه، فيـورد ابـن الطيـب الفاسـي للويين المبك
وية في مجموعٍة من المعجمات العربية الكبـرى أظهـر فيهـا اتسـاع المـادة للغإحصائّية بعدد المواد ا

ــحاح اشــتمل علــى أربعــين ألــف مــادة، زانهــا  «: ويــة فــي القــاموس وشــمولّيتهاللغا الص فقــد قــالوا أن
وأَن لســـان العـــرب اشـــتمل علـــى ثمـــانين ألـــف مـــادة جمـــع فيهـــا الغرائـــب . ســـن والصـــحة والبيـــانالحُ 

»وأن صاحب القاموس َتَوسع فجمع فيه ستين ألف مادة. والمواد
)3(.  

  

ـــمعنــاه، وقَ  عَ بَ ْشــه وَألفَظـــ َز َجــوْ حيــث َأ «: وتتبــدى مكانــة القــاموس جليـــًة فــي قــول الزبيـــدي     َر ص 
َأفـي التصـريح، وكَ  قَ غرَ ح فَأو زاه، لَ غْ أطال مَ ته وَ بارَ عِ  وابـد مـا ن األَ ِمـ دَ يـفصـاح، وقَ غنى عـن اإلِ نـى فـ
 »مـن الشــوارد مـا أكثــب عـرض، واقتــنَص َأ

فلفــَت الزبيـدي بهــذا القـول األنظــار إلـى غنــى مــادة . )4(
  .القاموس واتساعها رغم إيجازه وِصَغر حجمه مقارنًة بغيره من المعجمات

  

ــه الرفيعـــة ومنزلـــة مَصـــنفه ِقيـــَل فـــي القـــ     ـــرٌة، عكســـْت مكانتـ اموس المحـــيط وُمَصـــنفه أشـــعاٌر كثي
فقرضـــوا عليـــه تقـــاريض مختلفـــة،  «: العاليـــة، ويســـتدّل علـــى ذلـــك بمـــا أورده ابـــن الطيـــب الفاســـي

وأوردوها فـي مدحـه مختلطـة ومختلفـة، مـن ذلـك مـا قالـه الشـيخ األديـب البـارع نـور الـدين علـي بـن 
المكي الشافعي المعروف بالعليفي، وقـد سـمعتها مـن أشـياخنا األئمـة مـرات ورأيتهمـا محمد العفيف 

وقـال . بخط سيدي والـدي قـدَس اهللا ِسـره فـي مواضـع  مـن تقاييـده، وسـمعتهما منـه كـذلك غيـر مـّرة
  :لي أنه قالها لما ُقِرئ القاموس

   اوسَ امُ القَ  هِ مِ لْ عِ  رِ حُ بْ َأ ضِ عْ بَ  نْ مِ       ـهِ امِ ي فـي َأ ينِ الد  دُ جْ مَ  د مَ  ذْ مُ       

                                                

 .41، مصدر سابق، صتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  )1(

 .84، ص10، مصدر سابق،الضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي،  )2(

 .25، ص2ج مصدر سابق، ،إضاءة الراموسن الطيب الفاسي، اب )3(

 .2، مصدر سابق، صتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي،  )4(



 

 

 »ىوسَ ى مُ قَ لْ َأ نَ يْ حِ  نِ ائِ دَ المَ  رُ حْ سِ       هان َأكَ  ي رِ هَ وْ الجَ  احُ حَ َص◌ِ  تْ بَ هَ ذَ       
)1(.  

  

ويســتدّل كــذلك بمــا أورده الزبيــدّي مــن األشــعار التــي تعلــي مكانــة المَصــنف والمَصــنف، حيــث     
المتوفــاة بشــهارة ســنة  ّيةحمــد بــن محمــد الحســنها زينــب بنــت َأرِ ْصــيبــة عَ أد تْ فَ وقــد اســتظرَ  « :يقــول

  :إلى السيد موسى بن المتوكل تطلب منه القاموس فقالت إذ كتبتْ  1114
  ىوسَ ى مُ قَ لْ َأ م ي اليَ فِ  نْ مَ  ق حَ وبِ       امَ الس  كَ مَ ي سَ ى بالذِ وسَ ي مُ الَ وْ مَ         
 » اوسَ امُ القَ  ِث عَ ك وابْ لِ ح بفضْ مَ واسْ       ةِ ودَ دُ رْ مَ   ةِ رَ اـعَ بِ   ي ـلَ عَ  نْ ـنُ مْ أُ         

)2(.  
  

 وممـا جـاء مـن أشـعار تعلـي منزلـة القـاموس وتبـين فضـله علـى الِصـحاح، مـا أْورَده الزبيـدي،    

  :ألبي عبد اهللا في مدح القاموس«
  رِ هَ زْ َأ ىً نَ عْ مَ  ل كُ  نْ عَ  ى رَ ى الوَ نَ غْ َأ     ه ودُ رُ وُ  طــيبُ يَ   هللا قاموٌس         

 » يـرِ هَ وْ الجَ   احَ صحَ  يقِ لْ اته يُ ادَ عَ       نر مِ حْ فظه والبَ بلَ  حاحَ ذ الص بَ نَ         
)3(.  

  

َنهـا الَفْيـُرو      أبـادي نفسـه، فيقـول الّزبيـدي زوبعض األشعار التي قيلـت فـي القـاموس كـان قـد َدو  :
ــدِ  قـــل مـــن خـــطّ ونُ  « ــاموس قـــال ِب صـــاحِ  المجـ ـــهُ نشـــدنَأ: القـ ــالُ  ا الفقي ـــدين محمـــد ابـــن صـــباح  جمـ ال

  :لنفسه في مدح هذا الكتاب الصباحيّ 
  

  اـهَ وسُ امُ قَ   ىوَ ا حَ ا مَ هَ نْ مِ  هِ يْ لَ عَ فَ        اهَ ى الس لَ عَ  و لُ العُ  ةِ للغفي ا امَ رَ  نْ مَ         

  اـهَ وسُ امُ نَ  هايتِ تِ شَ   لِ مْ شَ  اعُ م جَ        اـهل كُ  ةِ ـفيسَ الن   ِب تُ الكُ  نِ عَ  نٍ غْ مُ         
  اهَ وسُ رُ عَ  وَ هْ فَ  سِ رْ للد  لٍ فَ حْ في مَ        تْ ـعَ م جَ تَ  ومِ ـلُ العُ   نُ ـياوِ وَ ا دَ ذَ إِ فَ         
 » اـهوسُ فُ نُ  هُ ـوافتدتْ   األئمةَ  كَ لَ مَ        فٍ ــل ؤَ مُ  رَ ـن خيـالدي مجدُ  هللاِ         

)4(.  
  

 :ا نصهووجدت لبعضهم م «: ويقول الزبيدي أيضاً     

   اِت ُمَحقَقًا     ُيَشاِبُه  َهَذا فـي اِإلَحاَطـِة والَجْمـعِ للغَأَال َلْيَس ِمْن ُكْتِب ا        
 »ِبَما اْخَتص ِمْن َوْضٍع َجِميٍل وِمن ُصْنعِ  َلَقْد َضم ما َيْحِوي ِسَواُه وَفاقَـه             

)5(. 

  

                                                

     الضــوء الالمــع ألهــلالســخاوي، : نظــرا، و 308-307ص ص مصــدر ســابق، ،إضــاءة الرامــوسابــن الطيــب الفاســي،  )1(
 .86، ص10ج ، مصدر سابق،القرن التاسع

 .74ص ، مصدر سابق،ج العروس من جواهر القاموستاالزبيدي،  )2(

 .75المصدر ذاته، ص )3(

 .المصدر ذاته )4(

 .المصدر ذاته )5(



 

 

ة شــعرًا فــي مــدح للغــكتابــه البلغــة فــي أصــول ا فــي محمــد صــديق حســن خــان القنــوجيينقــل و     
  :وقال عبداهللا بن علّي الوزير« : القاموس، حيث أورد

  ِلَمْجِد الديِن في القاموِس َمْجٌد     َوَفْخٌر ال ُيَواِزيـِه ُمَواِزي        
 »َأَصح ِمَن الصحاح ِبَغيِر َشك     وٕاْن َخَلَط الَحقيقة بالمجاز        

)1(.  
  

يعترف الشدياق وهو أبرز المنتقدين المتحاملين على القاموس، بالمكانة التـي احتلهـا القـاموس     
وُيِقر بها، لكنـه مـع ذلـك لـيس راضـيًا بهـا وكـأن الُمَصـنف ال يسـتحقها، فينظـر إلـى شـهرة القـاموس 

الُمَصـنف «   :فيـرى أن ة، لغـلويـرى أن هـذه الشـهرة حازهـا مـن خـارج ا  وُمَصنفه من زاوية مغايرة،
ة منزلـة خطيـرة، وقـد َطـوف فــي للغــفـي علـوم الـدين كتبـًا كثيــرة، فشـهرته فيهـا أنزلتـه فـي علـم ا ألـفَ 

 األقطــار واألمصــار، وأكثــر مــن األســفار، وحظــى عنــد الملــوك والســالطين، وأقــام عنــدهم فــي ِعــز
كان على هذه الصفة، وصادف مـن الحـظ والسـعادة ة للغوتمكين، فما احسُب أحدًا ممن ألف في ا

َلبة، ووجاهة تقوم مقام فضيلة، عن صاحبها الَمثْ  ِرفُ ما صادف وَرب شهرة ُتغني عن منقبة، وُتصْ 
» وتكون لنيل السؤل خيَر وسيلة

)2(.  
  

السـالم  أما الُمْحَدثون فأقوالهم في مكانة القاموس كثيرة، نجمل أبرزها، ومـن ذلـك مـا قالـه عبـد    
َظَفــَر القــاموس المحــيط منــذ الِقــَدم،  «": دراســات فــي القــاموس المحــيط"هــارون فــي تقديمــه لكتــاب 

بشــهرة علمّيــة واســعة عريضــة، وكــان موضــع ثقــة العلمــاء واألدبــاء، ال ســيما الراســخون فــي العلــم، 
أثنائـــه جــديرٌة بـــأن  الــذين َأْســـَرَف بعضــهم إســـرافًا شــديدًا فـــي توثيقــه، فزعمـــوا أن اللفظــة ال تَـــِرُد فــي

 »ُتطَرَح، وأن ُتْنَفى وأن ُيْقضى عليها
)3(.  

  

ــا القــــاموس مــــن االنتشــــار، فَ وحــــاول      ــيُ المحــــدثون تفســــير أســــباب المكانــــة التــــي بلغهــ ُم علــــي د َقــ
ألن صـاحبه جمـع فيـه  «: القاسمي أسـبابًا جعلـت القـاموس المحـيط يحظـى بمـا وصـل إليـه، فيقـول

م التــي ســبقته كــالمحكم البــن ســيده والُعبــاب للصــاغاني، وجعلــه فــي حجــم محاِســن أْفضــل المعــاج
 »يسهل استنساخه وتداوله وحمله

)4(.  
  

                                                

  نذير محمد مكتبي، دار البشائر اإلسالمية، بيروت لبنان،  ة،للغالبلغة في أصول امحمد صديق حسن خان القنوجي، ) 1(
 .458صم، 1988    

 .53ص مرجع سابق، ،سالجاسوس على القامو الشدياق،  )2(

 .6ص ،مرجع سابق، القاموس المحيط، دراسات في محمد مصطفى رضوان )3(

 .10ص ،مرجع سابق، المعجمية العربية بين النظرية والتطبيقعلي القاسمّي،  )4(



 

 

للقـاموس المحـيط،  ويَعلُل حسان عبد المنان أسباب شهرة القاموس، في مقدمته لتحقيـق حـديٍث     
دائـرة مـن المعـارف ِبـذكر األعـالم ، و ّيـةو للغُبها، فقد جمع فيـه المـادة اعَ رها وأوْ صَ ه أخْ ألن  « :فيقول

»والنباتـات، والحيوانـات والبلـدان والمواِضـع واألمـراض واألدويـة والِفـَرق والفوائـد
والقـاموس بهـذا . )1(

وي، الذي لم يعَن به غيره من أصحاب المعـاجم األخـرى، كمـا تنبغـي للغينقل لنا جزءًا من التراث ا
  .العناية

  

 ه قــاموٌس ألّنــ « :بقولهــا االنتشــار الواســع للقــاموس أســباب بــد اهللاوُترِجــع يســرى عبــد الغنــي ع    
حيث اقتصر على إيراد الكلمات ومعانيها المختلفة دون إضاعة الجهد في  ،بالدرجة األولى عمليٌ 

» اإلشارة إلى الرواة وٕايراد الشواهد المتعددة
والَفْيُروز أبادي بهذا يلـتمس حاجـة ُجـل مسـخدمي . )2( 

   .يهمهم متن القاموس، ومعاني المفردات باختصار، ال سندها من رواة نذيالمعاجم، ال
  

ما سبق من أسباب شهرة القاموس، وُيَبين الجهد الذي بذلـه الفيـروز  ويوافق عبد المجيد الحر،    
ال ترجـع شــهرة القــاموس فـي األســاس إلـى مادتــه، ألن لســان العـرب يتَفــوق عليــه  « :أبـادي، فيقــول

مـن هـذه الناحيـة، ولكنهـا ترجــع إلـى مـا بذلـه ُمؤلفـه مــن جهـد فـي اختصـار مادتـه، وتطويعهــا كثيـرًا 
، فـي لالستعمال، بحيث نسـتطيع القـول، إن ِصـَغَر حجـم القـاموس النسـبّي، ُيَمثـُل العامـل األساسـيّ 

» شهرته وذيوعه
 « :أيضـًا فـي موِضـٍع آخـر ويضيف عبد المجيد الحر عـن القـاموس، فيقـول. )3( 

 بـــأّن  رســين، فنســـتطيع القـــولاوٕاذا قيــل عـــن لســـان العــرب، بأنـــه معجـــم الخاّصــة مـــن البـــاحثين والد
»القاموس هو معجم الُمثَقف والقارئ العادي

 )4(.  
  

ـــرى      ــوانويـ ـــد مصــــطفى رضــ ــول محمـ ــة فيقــ ــ ــات العربّي ــــادًة بــــين المعجمــ ن إ « :أن للقــــاموس ري
ــوي كــــان م ـــيط أول معجــــم ُلغــ ـــاموس المحـ ــــْت االقـ ـــة َمثل ـــى لثقافــــات متباينـ ـــير ة والطــــللغــــلتقـ ب والسـ

» ُه َفْتح جديٌد في حياة المعجم، بل لعلّ ...وغيرها
)5(.  

  

                                                

  ولية، بيروت، ، بيت األفكار الد 1حسان عبد المنان، ط: اعتنى به ورتبه وفصله ،القاموس المحيط الَفْيُروز أبادي، )1(
 .5ص م، 2004    

 .199-198ص ص ، مرجع سابق،معجم المعاجم العربيةيسرى عبد الغني عبد اهللا،  )2(

  ، دار الفكر العربي، بيروت، تطورها-نهجها-أنواعها-المعجمات والمجامع العربية نشأتها عبد المجيد الحر، )3(
 .74م، ص1994    

 .70المرجع ذاته، ص )4(

 .268ص ،مرجع سابق، القاموس المحيطدراسات في  حمد مصطفى رضوان،م: انظر )5(



 

 

إن القاموس المحـيط  «: ، مكانة القاموس ِمن جوانب عديدة، فيقولأحمد الزاويوُيْبِرُز الطاهر     
ى رغـم وعلـ. عربّية نقـًال، وَأَدقهـا وْضـعًا، وأوسـعها مـادةة الللغللَفْيُروز أبادي من َأَصح ما أُلَف في ا

القرون التي مرت عليه فإنه ال يزال في محل اإلعجاب والتقدير، ُمْحَتِفظًا لنا في أطوائه بما َنْفَخُر 
»  به من تراث أجدادنا العرب، وُنَسجله في صفحات َأْمجاِد ُلغتنا الخالدة

)1(.  
  

  

ــرٌح، جــــاءت ِمــــن الغــــرب، فيقــــول وقــــد تكــــون أبــــر       ُز شــــهادٍة فــــي حــــِق القــــاموس لــــيس فيهــــا جــ

لـــو َأن عربيـــًا مـــن القـــرن الخـــامس عشـــر عبـــر الـــزمن إلـــى  «: المستشـــرق اإلنجليـــزي جـــون هيـــوود

، َلَما كان يستغرب رؤية معجم ُأكسفورد الكبير على المكاتب، فقد كان بريطانيا في القرن العشرين

أصـبح اســمه علمــًا علــى ) القــاموس المحــيط(عصــور الوســطى معجــم هـو لـدى العــرب فــي أواخـر ال

»وَقْبَل اْنِتشاِر الطباعة كانْت ُنَسخ هذا المعجم ُتَعد باآلالف. المعاجم
)2(. 

  

 حـدودَ  ألرجاء، إذ ُأثِبَت تخطي القاموسِ وتترّسخ مكانة القاموس بعدد نسخه التي انتشرْت في ا    
حين ُتْرِجَم إليها في وقٍت مبكر مما ُيَقرب هـذا الكتـاب مـن العالمّيـة،  اتغلل إلى غيرها من ا ّيةالعرب
َأْلُسـٍن ُمَتَعـددٍة " القاموس"وُطِبَع « : القنوجيّ  فيقول ِمرارًا في ُجمَلِة بالٍد بصور مختلفـة، مـع ترجمتـه ِب

»  اً ومنفــردًا، حتــى بلــغ عــدُد نســخه الموجــودة فــي اآلفــاق نحــو ثمــانين ألفــ
القنــوجّي يبــين  لــم و  .)3(
  .مصدر معلومته، وال الجهة التي استند إليها في تحديد النسخ بثمانين ألف

  

مــا يَؤكــد عالميــة القــاموس مــا َحِظــَي بــه وفــي زمــٍن مبكــر، ِمــن  إضــافًة إلــى مــا ســبق، هنالــك    
قــت وقــد حظــي هــذا القــاموس بعنايــة علمــاء اإلفــرنج فــي و  «: ترجمــات عديــدة، فيقــول عمــر دقــاق

»م1632ة الالتينّيـة فــي أيطاليـا ســنة للغــُمَبكـر دون غيـره مــن المعـاجم؛ فجنحــوا لترجمتـه إلـى ا
)4(. 

  . سنة من تأليفه 240أي بعد حواَلي 
  

      

                                                

 .3، دار الفكر، ص1جم ،على طريقة المصباح المنير القاموس المحيطترتيب  ،الطاهر أحمد الزاوي )1(

  م،   1983ة العربية األردني، للغ، الموسم الثقافي لمجمع احول المعجم العربي الحديث أحمد شفيق الخطيب، )2(
 .218-217ص  ص    

 .353ص مرجع سابق، ،ةللغالبلغة في أصول امحمد حسن خان القنوجي،  )3(

 .206، مكتبة دار الشرق، بيروت، صة والمعاجم واألدب والتراجمللغمصادر التراث العربي في ا عمر دقاق، )4(



 

 

تــين التركّيــة والفارســّية، ويتحــّدث عبــاس العــزاوي عــن للغكــان القــاموس المحــيط قــد ُتــرِجَم إلــى ا    

-هــ963ترجمه إلى التركّية شهاب الدين أحمد بن مركز، المتوفى سنة  « :هذه الترجمات إذ يقول

وأيضــًا ترجمـه إلـى التركّيــة أبـو الكمـال أحمــد عاصـم العينتـابي، المــؤرخ . م، وسـماه البـابوس1556

األقيانوس البسيط فـي ترجمـة القـاموس (م، وسماه 1819-هـ1235التركي المتوفى في صفر سنة 

هــ، وُطبِـَع فـي بـوالق 1305فات، ُطِبَع فـي إسـتنبول عـدة مـرات آخرهـا سـنة ، بتوسع وٕاضا)المحيط

ــنة . هــــ1250ســـنة  ــن الحســـن الشـــيرواني، المتـــوفى سـ ــد بـ ــه إلـــى الفارســـّية محمـ ــ1098وترجمـ -هــ

»م، وُطِبَع على الحجر1686
)1(.  

  

  
  

                                                

  م، 1959علمي العراقي، المجلد السادس، مجلة المجمع ال ،القاموس المحيطالمجد الَفْيُروز آبادي و  عباس العزاوي، )1(
 .317-297ص  ص     



 

 

  خصائص القاموس
  

فجـاء . غيـره مـن المعـاجم اجتمعْت في القاموس جملة من الخصائص، قل أن تجتمـع معـًا فـي    

القاموس ُمتِصفًا بجمع المواد واستقصائها، واالختصار المحكم، والضبط بالنص، وتضـّمنه ألفاظـًا 

  .موّلدة، واشتماله على ترجمٍة ألبرز األعالم، وعنايته باأللفاظ الطبّية والِجنسّية
  

  :واالستقصاءالجمع : أوالً 
  

ة مـن فصـيحها وغريبهـا، للغـالُمَصنف كان محاولته جمع أشتات اأول األهداف التي صرَح بها    

أْلـــَتِمُس ِكَتاَبــًا َجاِمَعـــًا َبِســـيطًا وُمَصــنَفًا علـــى اْلُفَصـــِح  «: واإلحاطــة بهـــا، فقــال فـــي مقدمـــة القــاموس

» والشـواِرِد ُمِحيطـاً 
لـي َجِلــي فقــد بـذل الُمَصــنف جهـده، لتحقيــق هـذا الهــدف، وَتْرَجَمـُه بشــكٍل عم. )1(

َأَرْدُت أْن َيْظَهـَر للنـاِظِر بـاِدَى َبـْدٍء « : ى الناظر تفوقه على غيره، فقـالِليرَ في أكثر مواد القاموس، 

ــه ــَة َلَدْي ــُت بــالُحْمَرِة الَمــادَة الُمْهَمَل  » َفْضــُل ِكتــاِبي هــذا عليــه، َفَكتَْب

قاصــدًا المهملــة فــي صــحاح . )2(

  .الجوهريّ 
  

ــَد الســ     ـــها وأك خاوي فــرادة القــاموس فـــي جانــب الزيــادات، وتفوقــه علـــى غيــره مــن الكتــب، َأَخص

ة لكثرة ما حواه من الزيادات علـى الكتـب للغال نظير له في كتب ا«: ، فيرى أن القاموسالصحاح

ــحاح، ُقلــُت وقــد َميـــَز فيــه زياداتــه عليــه فكانــت غايـــة فــي الكثــرة بحيــث لــو أ ــَدِة كالص فـــردت الُمْعَتَم

  » لجاءت قدَر الصحاح أو أكثر في عدد الكلمات

)3(.  
  

ــحاح بعشــرين ألــِف مــادة،      ــه تفــوق علــى الصومــن مظــاهر الجمــع واالستقصــاء فــي القــاموس أن

ــحاح اشــتمل علــى أربعــين ألــف  «: وهــذا ورد لــدى ابــن الطيــب الفاســي، إذ قــال الص فقــد قــالوا أن

وأَن لســان العــرب اشـتمل علــى ثمــانين ألــف مــادة جمــع فيهــا . انمـادة، زانهــا الُحســن والصــحة والبيــ

 »وأن صاحب القاموس َتَوسع فجمع فيه ستين ألف مادة. الغرائب والمواد
)4(.  

                                                

 .3صالمقدمة  ، مصدر سابق،القاموس المحيطالفيروز أبادي،  )1(

 .المصدر ذاته )2(

 .84، ص10، مصدر سابق، جالضوء الالمع ألهل القرن التاسعالسخاوي،  )3(

 .25، ص2ج مصدر سابق، ،إضاءة الراموسابن الطيب الفاسي،  )4(



 

 

  :االختصار الُمحَكم: ثانياً 
  

الّالمـع الُمْعَلــم "تصـنيف معجـٍم آخـر متِســع كـان بعنـوان  فكـرة بعـد أن َعـَدَل الَفْيـُروز أبـادّي عــن    

َه لتصنيف القاموس المحيط، علـى النظـام نفسـه، ولكـن "ُعجاب الجامع بين المحكم والعبابال َتَوج ،

«باعتمـاد اإليجـاز، ليخرجـه فــي ، َمــَع اْلِتـزاِم إْتَمـاِم الَمعــاِني، اإليجـاِز واإلْحكـامَعَمـٍل ُمْفـَرٍغ فـي قاَلــِب   

»وإِْبـَراِم الَمَبـاِني  

اب المعنـى، بـل رافـدًا لتركيـز المعنـى وتكثيفــه، علــى حسـ ^ُكـنفهـذا اإليجـاز لـم يَ . )1(

إذا َتَأمْلـَت َصـِنْيِعي «: إلـى المعنـى فـي قولـه المقدمة قريبًا من متناول مستخدمه، ويشير فيجعله و 

، َوتهـِذيب ِمـْن ُحْسـِن االْخِتصـار وَتْقِريـِب الِعبـاَرةة، َكِثيـرَ هذا َوَجْدَتُه ُمْشَتِمًال علـى َفَراِئـَد َأِثيـَره، وَفواِئـَد 

  »الكالم وٕايراد المعاني الكثيرة في األلفاظ اليسيرة

)2(.  
  

  

ـمعنـاه، وقَ  عَ بَ ْشـه وَألفَظـ زَ َجـوْ َأ ثُ ْيـحَ «: ويأتي تعبير الزبيدي عن هذه الخصيصة في قوله     َر ص 

مـا  وابـدِ ن األَ ِمـ دَ يـفصـاح، وقَ غنى عـن اإلِ ى فـَأّنـفـي التصـريح، وكَ  قَ غرَ ح فَأو زاه، لَ غْ أطال مَ ته وَ بارَ عِ 

  »من الشوارد ما أكثب عرض، واقتنَص َأ

)3(.  
  

ـــحها قولـــه     ف لتحقيـــق هـــذا اإليجـــاز إلـــى وســـائل وأســـاليب عديـــدة مبتكـــرة، ُيَوضولجـــأ الُمَصـــن :

وائـد« ْفُت هذا الِكتـاب محـذوف الشـواهد، َمْطـُروَح الزوَأل«
وكـان فـي هـذا يتجـاوز تقاليـد صـناعة . )4(

ي، فحذف الشواهد من آياٍت ُقْرآنّية، وأحاديث نبوّيـة، وشـعٍر ونثـٍر َعـَرِبيْين، إال القليـل المعجم العرب

منها، وَنِجـُد رقمـًا لعـدد الشـواهد التـي ُوِجـَدْت فـي بعـض مـواد القـاموس، فـي أحـِد المراجـع إذ  يقـول 

ِمـْن قـرآن وحـديث   حتى إنه َعمَد إلى حذف الشـواهد علـى اخـتالف أنواعهـا  تقريبـًا، «: ُعَمر دقاق

» وأشعار وأقوال، من ذلك  أن شواهده الشعرّية  لم تتجاوز مائتين وخمسين شاهداً 
)5(.  

      

ويـراُه ُمِحَقـًا فـي ذلـك، حسين نصار الفيروز أبادي فيما ذهـب إليـه مـن حـذٍف للشـواهد،  ويوافق    

موس هذا الحذف وهو على وقد يأخذ بعض الناس على صاحب القا «: على منتقديه، فيقول دّ ويرِ 
                                                

 .3ص ، مصدر سابق، المقدمةالقاموس المحيطالفيروز أبادي،  )1(

 .4-3ص  المصدر ذاته، ص )2(

 .2، صتاج العروس من جواهر القاموس )3(

 .3ص ، مصدر سابق، المقدمةالقاموس المحيطالفيروز أبادي، ) 4(

 .206ص ،مرجع سابق ،ة والمعاجم واألدب والتراجمللغفي ا مصادر التراث العربيعمر دقاق،  )5(



 

 

فالــذين َذَكــروا الشــواهد لــم يســتفيدوا منهــا كــل االســتفادة فــال ضــير علــى الَفْيــُروز آبــادي أن ... حــق

ة، والمعــاجم التــي مــن هــذا للغــة، ِلَمــْتِن اللغــيحــذفها فهــو يريــد معجمــًا صــغير الحجــم شــامًال لمــواد ا

ـنِف لهـا نفـس األهمّيـة التـي للمعـاجم الموســوعيّ  ة، فـال ُتغنـي هـذه عـن تلـك وال تلــك عـن هـذهالص  

«
باإلضافة إلى أن المعاجم غالبًا ما ُتطرق ألجل، استخراج معاني الكلمات، دون اكتراٍث بما . )1(

  .يرافقها من شواهد
  

مـواد معجمـه، وهـذه  رواةومن وسائل االختصار التي اتبعها الُمَصنف، هـي عـدم ذكـره أسـماء     

ار أن .  بأس به، فوفق بحذفها ليسهم في اختصار معجمهعادة تأخذ حجمًا ال ويرى حسين نص» 

هذه األقوال صارْت ِمَن التراث العربي المعـروف، بعـد ذلـك الـزمن الطويـل، الـذي عاشـْتُه موسـومة 

 » بأسماِء رواتها، وآن لها أْن تتحرر من هذه السمة وتندمج في التراث العام تماماً 
رغـم أهمّيـة . )2(

السند، من ناحية األمانـة العلمّيـة، فـي نسـبة األقـوال ِلقاِئليهـا، إال أنـه لـيس محـل اهتمـام أغلـب  هذا

  .مستخدمي المعاجم الباحثين عن المعنى ال غيره
  

ألنــه لــم يأخــذ هــذه  «: ويِجــُد حســين نصــار مســوغًا آخــر للُمَصــنف فــي عــدم ذكــره لهــا، فيقــول    
فـإذا . يـذهم، وٕانمـا أخـذها مـن مـرجعين اثنـين همـا المحكـم والُعبـاباألقوال عن رواتها أو حتى تالم

. وجـب عليــه أن يـذكر مرجعــه وجـب ذكــر أحـد هــذين الكتـابين ال الــرواة األصـليين و إال ُعــد كاِذبــاً 
 »ومهما اختلفْت اآلراء في ذلك العمل فقد ارتكبه قبله أصحاب المعاجم المطّولة ال الموجزة

)3(.  
  

وِمـن بـديع اْختصـاره  «: ن مظاهر االختصـار فـي هـذا المعجـم، َتَمثـَل فـي قولـهومظهٌر آخر م    

ْقصاره، أني إذا ذَكـْرُت ِصـيغة الُمـَذكِر أْتَبعُتهـا الُمَؤنـَث بقـولي وهـي بهـاٍء، وال ُأعيـد وُحْسِن ترصيع تَ 

يغة الص« 
  اعتمدها وهذه الوسيلة في االختصار، ليسْت ببراعة الوسائل األخرى التي . )4(

ـــارة التـــي يســـتخدمها،  ، ربمـــا تكـــون حروفهـــا أكثـــر عـــدد مـــن حـــروف "وهـــي بهـــاء"الُمَصـــنف، فالعب

  .استخدم الحروف كرموز في هذه الحالة لكان أكثر توفيقاً ، فلو الُمؤنث
  

                                                

 .467، ص2، مرجع سابق، جالمعجم العربيحسين نصار، : انظر )1(

 .468، ص2المصدر ذاته، ج )2(

 .المصدر ذاته )3(

 .3ص ، مصدر سابق، المقدمةالقاموس المحيطالفيروز أبادي، ) 4(



 

 

اسـتخدامه للحـروف كرمـوز مختصـرة لكلمـات معينـة، فقـال  فكـانأبـرُز مظـاهر االختصـار أما     
ــة ــٌع وَبَلــــٌد وَقْرَيــــٌة والَجْمــــُع وَمْعــــُروف،   م ع د ة جُمْكتَِفيــــًا ِبكَتاَبــــِة  «: فــــي المقدمــ َعــــْن َقــــْوِلي َمْوِضــ

ــاَء اُهللا عنــــه َمْصــــُروف »َفــــَتَلخَص وُكــــل َغــــث إْن شــ  

وفــــي هــــذا المظهــــر مــــن االختصــــار كــــان . )1(
»فـي هـذا المجـال، رائـدًا حقـاً  والَفْيـُروز أبـادي ُيَعـد، «: الُمَصنف ذا أولّيـٍة وريـادة، فيقـول هيـوود

)2( .
: كما كان لهذه الرموز أثر يتمثل في الدقة التي تؤّديها، وبهـذا يقـول عبـد الحميـد محمـد أبـو سـكين

ــم فهـــــو  « ــي هـــــذا الُمعجـــ ـــتعمل الرمـــــوز  أولالواِقـــــُع أن مظـــــاهر الدقـــــة جلّيـــــة وواضـــــحة فـــ مـــــن اســ
»لالختصار  

)3(.  
  

  )4( :رّية، للُمَصنف فيها االختصارات السابقةونقل الّزبيدي عن شيخه أبيات شع    
 ـعِ وضِ مَ لِ  نٌ يْ وعَ  وفٍ رُ لمعْ  يمٌ مِ فَ       فٍ رُ حْ َأ ةُ سَ مْ خَ فَ  زٍ مْ رَ   نْ يه مِ ا فِ مَ وَ          

  عِ فَ  تْ ملَ هْ أُ   التي الُ الد  دِ ـلَ لبَ ولِ      ة ـيَ رْ لـقَ  ـاءٌ هَ   ـم ثُ  عٍ مْ لجَ  يمٌ وجِ          
        

  :وقد َذيَل عليهما أحُد الشعراء فقال :بيديز ويضيف ال    
  ـعِ مَ ا اسْ ـهيّ ائِ يَ وَ  ي اوِ وَ  شارةُ إِ        اـوياؤهَ  اوٌ وَ   واِب بْ األَ  ي آخرِ فِ وَ          

  

  :واستدرك بعضهم أيضا فقال    
  الميمُ  وفٍ رُ ومعْ  نٌ يْ عهم عَ لموضِ       ةٌ ت فسِ  زاً مْ اموس رَ في القَ  اءَ ما جَ وَ          
  ـيمُ له الجِ  عٌ وجمْ  هاءٌ  مْ هُ يتُ رْ وقَ       ـدةِ ـلْ ـبَ لِ  الٌ دَ  عِ مْ الجَ  عِ لجمْ  ج وجَ          

  

ــة التـــي وردْت فـــي المقدمـــة، َفُوِجـــَد فـــي القـــاموس      ــنف علـــى الرمـــوز الخمسـ ولـــم يقتصـــر الُمَصـ
حــاء مـن بـاب ال" كمــا فـي مـادة الــروح"وفــي آخـر الـراء  «: غيرهـا، ويقـول محمــد مصـطفى رضـوان

ــَز بحــرف الثــاء ) خ(المهملــة َرَمــَز بالخــاء  ) ل(للُمحــدث، وبحــرف الـــالم ) ث(للبخــاري وكــذلك َرَم
»للجبل في القطعة التي ُغيرت من أصل المؤلف  

)5(.  
  

                                                

 .4ص ، مصدر سابق، المقدمةالقاموس المحيطالفيروز أبادي، ) 1(
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ــنف فـــي اْخِتيـــار هــــذه      ــُه الُمَصـ ــذي اتَبَعــ ــاس الـ ــر األسـ ــعبان هويــــدي أن يَفسـ وحـــاول هويـــدي شـ
ْمـُز حرفـًا مـن حـروف هـذه الكلمـات، قـد يكـون األخيـر كمـا فـي موِضـع يشكُل ال «: الرموز، فقال ر

ومن المحتمل أن هذا االختيار ُيِشير في ". معروف"و" جمع"وقد يكون األول َكَما في . وبلد وقرية
 أحـد جوانبــه إلــى مــنهج هـذه المدرســة، وهــو جعــل الحـرف األخيــر األصــلي بابــًا واألول فْصــًال وٕاال

 نا ُكنج . ق . ب . م : "ا نتوقع أن تكون الرموز كلهـا مـن أوائـل الكلمـات، علـى النحـو اآلتـيَفِإن .
»"ف. عم . ة . د . ع : "، أو ِمن أواِخر الكلمات على النحو اآلتي"مع  

)1(.  
  

إن تضــمين مثــل هــذه الحــروف فــي  «: والمستشــرق هيــوود لــه رأي فــي هــذه الحــروف، فيقــول    

يمكــن مناقشــتها علــى أنهــا خــارج مكانهــا فــي أي قــاموس ُلَغــوي، ومــع ذلــك قابــل للنقــد و ) القــاموس(

فإنني لُمَتَأكد من أن كثيرًا من الُقراء  يعتقد العكس في عصر كـان غالبـًا  مـا ُيْفتقـر فيـه إلـى وجـود 

  »...الخـــرائط

ــرًا أن  معـــاجم  العصـــر الحـــديث . )2( ــادي  فخـ ـــُروز أبـ ــه  يكفـــي الَفْي يبقـــى القـــول أنـ

ــارات، وكــــذلك  نجــــد معــــاجم  ااســــ ــتخدم مثــــل هــــذه للغــــتخدمْت مثــــل هــــذه االختصــ ات األخــــرى تســ

  .االختصارات
  

وربمـــا يكـــون الُمَصـــنف حـــين اســـتخدم اللـــون األحمـــر لتمييـــز المـــواد التـــي أضـــافها علـــى مـــواد     
حاح، كان سلك مسلك االختصار واإليجاز، بدًال من أن ينص على ذلك كتابًة  الص.  

  

ن الُمَصنف في عموم مظاهر االختصار واإليجاز ُمَتَأثرًا بعض الشيء بـابن سـيده صـاحب كا    

وضـَع اإليجـاز ُنصـَب عينيـه، وسـلك  «: المحكم، فهذا مـا رآه محمـد مصـطفى رضـوان حيـث أورد

ـــلف إليـــه، إلـــى جانــب مـــا هـــداُه إليـــه نبوغــه، ولكنـــه كـــان فيمـــا َقلــَد، ومـــا اْبَتَكـــَر، ذا َأ ثَـــٍر طرائــق الس

ولقــد أظهــر الَفْيــُروز أبــادي قاموســه فــي عبــارة  قريبــة، تــام المعــاني دانــي . واضــح، وعمــل مشــكور

ــع  ــزًا، ُمْحَكــَم األســاليب، ُمَرصالقطــوف، وظفــر فــي تهذيبــه بمــا لــم يظفــر بــه ابــن ســيده، فجعلــه ُمَرك

ــَق الَكَلــم  لــه فــي إيجــازه شخصــّية وِلــئن كــان لــه فــي ابــن ســيده قــدوة حســنة، فــإ... التراكيــب، ُمَنس ن

» بارزة، وقدوة ُمَميَزًة، وَنْهَجًا َقِويماً   

فالحذف أبرُز عنَد الَفْيُروز أبادي منه عند ابن سيده؛ بدليل . )3(

  . حجم المعجمين
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 .173-172ص ص  ،مرجع سابق ،القاموس المحيط، دراسات في محمد مصطفى رضوان: انظر )3(



 

 

ـبـط: ثالثاً  الض:  
  

ــمِ      يكتــِف لــم  إذ ، فكــان عالمــة لهــذا المعجــم،ه للمفــراداتبــه القــاموس المحــيط ضــبط َيَتَميــزُ ا ّم

ـــل كـــان يـــنصر الُمَصـــنف بوضـــع الح ــِر أو بالضـــم أو " :أنهـــاكتابـــًة  كـــات علـــى الحـــروف، ب بالكسـ

وٕاذا ذكرُت المْصدر ُمطلقًا أو  «: فقال ،ه فيهقِ رُ وفّصَل الُمَصنُف الحديث عن الضبط وطُ . "بالفتح

ُه بـال َتْقييـٍد َفهُـَو علـى ِمثـاِل الماضي بدوِن اآلتـي وال مـاِنَع فالِفْعـُل علـى مثـال َكتَـب، وٕاذا ذَكـْرُت آِتَيـ

َضَرب، على َأني َأْذَهُب إلى ما قاله أبو زيد إذا جاوزُت المشاهير من األفعال التي يـأتي ماضـيها 

علـــى َفَعـــَل فأنـــت فـــي الُمْســـَتْقَبل بالخيـــار إن ِشـــئَت ُقْلـــَت َيْفُعـــُل بضـــِم العـــين، وٕان ِشـــئَت ُقْلـــَت َيْفَعـــُل 

بِط فإنهـا بـالفتِح إال مـا اْشـَتَهَر اْشـِتهارًا راِفعـًا للنـزاِع مـن الَبـْين، بكسرها، وُكل كلمٍة عَ  رْيُتها عن الض

»وما ِسَوى ذلك َفُأقّيُدُه بصريح الكالم، غير ُمْقَتِنٍع بتْوشيح الِقَالم   

)1(.  
  

ــرحًا عـــن الضـــبط     ـــار شـ ـــدى حســـين نص ــُد ل  ومـــن أبـــرز «: ، فيقـــولفـــي القـــاموس المحـــيط وَنِجـ

الظـواهر فـي القـاموس ضــبطه ومنهجيتـه، فـالمؤلف ســار علـى نظـام قريـب مــن االطـراد فـي ضــبط 

وكـان فـي ضـبطه يلجـأ . فالمشهور والمفتوح يتركهما وما عداهما يضبطه بالعبارة ال بالقلم. ألفاظه

 وحـين التصـريح كـان ُيَصـرُح بضـبط حـرف. إلى إحدى طريقتين التْصريح أو التمثيل بلفـظ مشـهور

» واحــد فــي األلفــاظ الثالثّيــة فــي الغالــب وهــو األول فــي أْكثــر األحيــان
ويضــيف حســين نصــار . )2(

ولم يكن الَفْيُروز أبادي يعني بضبط الشكل وحده بل باإلعجام أيضًا َفُيَنبه علـى الحـروف  «: قائالً 

» تحتّيةالُمْعَجَمة والمهملة والُمْعَجَمة ِبواحدة، والمثناة والمثلثة والفوقّية وال  

)3(.  
  

 وصــاحبه،  لمنتقــدين والمتحــاملين علــى القــاموس، وهــو مــن أشــد اأحمــد فــارس الشــدياق ونجــد    

ــادالمزّيـــة  هـــذهيعتـــرف للُمَصـــنف بفضـــل و  ــده، وجعـــل الفيـــروز أبـ ــن عنـ ـــره مـ دًا بهـــا عـــن غي ــر ي ُمَتفـ

لـم يكـن يخطـر أنهـم لـم يضـبطوا كالمهـم علـى مثـال، فكـأن التصـحيف  «: فقال اب المعاجم،أصح

ببال، ما عدا صاحب القاموس فإنه تنبه لهذا الخلـل، فضـبط الكـالم علـى مثـٍل غيـر مقتنـع بضـبط 

»َم ما فعلالقلم كما أشار إليه في الخطبة َفِنعْ   

)4(.  
  

  

                                                

 .4صالمقّدمة  ،مصدر سابق ،القاموس المحيط، الفيروز أباديّ  )1(

 .473، ص2ج ،مرجع سابق ،معجم العربيّ ال، حسين نّصار )2(

 .475، ص2ج ،المرجع ذاته )3(

 .3ص در سابق،مص ،الجاسوس على القاموسالشدياق،  )4(



 

 

  

ة العربّيـة مـن التصـحيف والتحريـف، للغـوكان الَفْيُروز أبادي في الضبط متمّيزًا، ليحافظ على ا    

هذا األمر من غيـر حـٍل حتـى جـاء أبـو علـي القـالي، فضـبَط بقي  «: حكمت كشليتقول  وفي هذا

ألفاَظــه فــي البــارع بالعبــارة، ولكــن العلمــاء بعــده أهملــوا هــذا األمــر حتــى أحياهــا مــن جديــد الَفْيــُروز 

»أبــادي فــي القــاموس المحــيط  

ــار ويؤّكــد . )1( أبــادي البالغــة فــي الضــبط  عنايــة الفيــروزحســين نص

والبارع «  :ل فيها على أشِد المعجميين العرب عنايًة بالضبط َأال وهو القالّي، حيث يقولي فض الت

»نفسه على عنايته الشديدة بالضبط الَ يِصل إلى درجة القاموس  

)2(.  
  

  المــاألعالعناية ب: رابعاً 
  

المعـاجم التـي سـبقته،  َبث الُمَصنُف في ثنايا مواد قاموسه أعالمًا، على نحـٍو غيـر معهـوٍد فـي    

ــا أســباب هــذه الظــاهرة فــي القــاموس فقــد  واشــتملت هــذه األعــالم علــى أســماء المــدن والحواِضــر، أم

المرقـاة (و) الَمرقـاة الوفّيـة فـي طبقـات الَحَنفّيـة: (كتـابين فـي الرجـال همـا «ترجع إلى أّن للُمَصـنف 

نهمــا ومــن غيرهمــا مــن ُكتُــب الطبقــات فــي فــال َعَجــب أن يســتقي مِ ) األرفعّيــة فــي طبقــات الشــافعّية

»قاموسه  

)3(.  
  

ـــديني لـــدى الفيـــروز      ـــى الـــوازع ال ـــاألعالم عل ــين المحـــدثين هـــذه العنايـــة ب ويحمـــل بعـــض الدارسـ

حمَل الَفْيُروز أبادي علـى القيـام بهـذا العمـل الجليـل إنمـا هـو وازع  «: أبادّي، فيذكر محمد رضوان

حريصــًا علــى التحــدث عــن األعـــالم التــي عــن أكثــر أشخاصــها، ُأِخــَذ دينــي قــوي مــَأل قلبــه، وَجَعلــه 

»ِعْلم الُقرآن والحديث، وِبِعلمهم َكُمَل الدين الحنيف، وباستنباطهم ُعِرَف الحالل من الحرام
)4(.  

  

سلك هـذا  «ولم تبلغ عناية المعجميين السابقين باألعالم عناية الفيروز أبادي، فيالحظ أنه قد     

الُمحكم والُعباب والصحاح وغيرها، لكنها فـي ذلـك قصـيرة البـاع، ضـئيلُة المحصـول،  ك قبله المسل

لــم تْحَفــل بــاألعالم احتفالــه، ولــم َتْجَمــْع منهــا َقــْدر مــا َجَمــَع، علــى َأنهــا هــي التــي َوَضــَعْت للَفْيــُروز 

»أبادي األساس
)5(.  

                                                

 .94صم، 1982، دار ابن خلدون، بيروت، 1ط، المعجم العربي في لبنان حكمت كشلي، )1(

 .475، ص2ج مرجع سابق، ،المعجم العربيحسين نصار،  )2(

 .469، ص2جالمرجع ذاته،  )3(

 .211ص ،مرجع سابق، القاموس المحيط، دراسات في محمد مصطفى رضوان )4(

 .211ص ،مرجع سابق، القاموس المحيطراسات في ، دمحمد مصطفى رضوان )5(



 

 

  

جــاءت مضــبوطًة بالحركــات، وهــذا مــا ال  ومــا يمّيــز ورود األعــالم فــي القــاموس المحــيط أنهــا    

: يلحظ في إيراد األعالم في المعجمات العربّية القديمة، ويؤّكد محمد رضوان هذا المعنى في قولـه

ة في سالمة ُنْطـِق الكلمـات، وصـحة َضـْبِطها، وبيـان مفهومهـا، للغوٕاذا كان ُكل ِعْلٍم ُمْفَتِقرًا إلى ا «

قــارًا إليهــا فــي ضــبِطها والتعريــف بهــا فــي المعــاجم؛ ِلمــا لهــا مــن ذيــوع علــى فــإن األعــالَم َأَشــد اْفتِ 

األلسن في الحياة األدبّية والعلمّية، وفي المناسبات، سواء في ذلك أعالم األناسي وأسماء األماكن 

ــمَن مـــواد القـــاموس . والبلـــدان والبقـــاع وغيرهـــا ــادي لهـــذا األمـــر عنايتـــه، وَضـ ـــُروز أبـ ـــَه الَفْي وقـــد َوج

المحيط، ما استطاع من أعـالم، َزيَنهـا َضـْبُطُه، وَجالهـا َصـْقُله فَأْسـدى بـذلك لطـالبي المعرفـة أجـل 

»مكرمة
)1(.  

  

  التعـريب: خامساً 

ــيط ألفاظـــًا أعجمّيـــة، كانـــت ُأْقِحَمـــْت فـــي ا     ــاموس المحـ ـــة، بفعـــل االخـــتالط للغـــحـــوى القـ ة العربّي

أبــادي َأن ُيــدِخلها قاموســه المحــيط، شــأنها شــأن مفــردات  بالشــعوب األخــرى، فكــان موقــف الَفْيــُروز

ة العربّيــة الفصــيحة، لتأخــذ حقهــا مــن التعريــف، ممــا أثــاَر حفيظــة بعــض أبنــاء العربّيــة، لكــون للغــا

  .لكن في المقابل نجد من رحب بهذا العمل. عصور االحتجاج قد انتهْت مذ زمٍن بعيد
  

ج هـذه األلفـاظ بـنهٍج يؤيـد موقفـه، وعـن هـذا يخبرنـا محمـد نِجد في هذا الحقل المصـنف يعـال و    

وقد َسـَلَك الَفْيـُروز أبـادي َمْسـَلَكًا خاصـًا فـي التنبيـه علـى كـل لفـظ مـن  «: مصطفى رضوان، فيقول

ة التي نقَل منها ومعناه فيهـا، إن للغهذا الَقبيل فأشاَر غالبًا إلى الُمَعرِب منه وغير الُمَعرِب، وٕالى ا

»كـــنأم
ـــى . )2( ــد ميَزهـــا بحيـــث ُيعـــرف أصـــلها، وتبقـــى محافظـــة عل بهـــذا وٕاْن أدخلهـــا القـــاموس، فقـ

َفُيْتِبــع اللفــظ أو الكلمــة  «. هويتهــا، وكــذلك المحافظــة علــى األلفــاظ العربّيــة األصــيلة بــَأال ُتْشــبَه بهــا

ــًا بقولـــه ـــة، مولـــد أو فارســـّي أو فارســـّية، أو نبطـــيّ : غالبـ ب ب أو ُمَعرـــة، أو عراقـــّي أو  ُمَعـــر أو نبطّي

»عراقّية، أو حمَيرّي أو ِحْمَيرية أو نحوها
)3(.  

  

                                                

 .212ص، المرجع ذاته )1(

 .225صالمرجع ذاته،  )2(

 .237، صمرجع سابق، القاموس المحيط، دراسات في محمد مصطفى رضوان )3(



 

 

ـار المواقـف مـن المصـنف فـي هـذا الـنهج، التـي جـاءت بـين مؤّيـد ومعــارض،      َن حسـين نصوبـي

ِنف له الحق في إير  «: فقال المص فال تثريب عليه في . د بعضها وال حق له في بعضها اآلخراإن

ولكـن  ال حـق لـه فـي ذكـر . األلفاظ الغريبة والمولدة إذا فسـرها ونبـَه علـى توليـدها أو تعريبهـاذكر 

»المرادف األعجمي لأللفاظ العربّية
)1(.  

  

ات َتَوغًال في مادة القاموس ألنها لغة المؤلف األولى، وُلَغة للغة الفارسّية أكثر اللغاُتعد  وربما    

ــٍة خاَلَطــتْ  ــُه، وُلغــة أدب وحضــارة كانــا َمْطَمــح األنظــار حقبــًا طــواالً  ُأم وربمــا يكــون . )2(العــرب َقبَل

الفيروز أبادي قد استمّد هذه األلفـاظ، مـن بعـض كتـب الحكمـة والطـب كمؤلفـات ابـن سـينا والـرازي 

  .)3(وابن البيطار وغيرهم
  

ة بــنهِج الصــناعة للغــلهــا علــى مــتن اوعنــد مقارنــة اهتمــام الَفْيــُروز أبــادي باأللفــاظ المعّربــة وحم    

المعجمّيــة الحديثـــة، نجــده قـــد حــاز الّســـبق فــي هـــذا المضــمار وتـــأتي عنايتــه منســـجمًة مــع أحـــدث 

الَفْيــُروز  «: التوجهـات المعجمّيـة المعاصــرة، وقـد خلُـَص محمــد رضـوان إلــى هـذه النتيجـة فــي قولـه

لــدينا مــن األعجمـي المولــد قبــل أن ُيوَلــَد أبـادي كــان لــه َفضـل الســبق فــي إجـازة مــا صــح اسـتعماله 

وكــان علــى حــق، حيــُث  دارت عجلــة الــزمن، فــالتقى رأي المجمــع برأيــه فــي . ة بقــرونللغــمجمــع ا

 »صــعيد واحــد

ــة الحديثــة، ويكــاد وهــو نهــج  «: وفــي قولــه أيضــاً . )4( مفضــل فــي الدراســة المعجمّي

ة العربّيـة للغـذين يقـوم بوضـعهما اآلن مجمـع ايكون ُمتبعًا في تأليف المعجمـين الوسـيط والكبيـر اللـ

 »بالقاهرة

)5(.  

  ّيةوالجنس ّيةالنواحي الطب: سادساً 
  

نهـَج الَفْيــُروز أبــادي فــي القــاموس المحــيط نهجــًا لـم تعهــده المعــاجم مــن قبلــه فــي كثــرة تضــمينه     

دياق فـي الجاسـوس علـى يحدثنا الشـ نواحي الطبّيةال وعن هذه. معجمه ألفاظًا طبّية وأخرى جنسّية

فــإذا َوَقــَع نظــره علــى المــواد المكتوبــة فــي القــاموس  « :القــاموس، ويقــول عــن النــاظر فــي القــاموس
                                                

 .475، ص2ج مرجع سابق، ،المعجم العربيحسين نصار،  )1(

 .238ص ،مرجع سابق، القاموس المحيط، دراسات في محمد مصطفى رضوان: انظر )2(

 .239المرجع ذاته، ص:  انظر )3(

 .238المرجع ذاته، ص )4(

 .269المرجع ذاته، ص )5(



 

 

ـــه  ـــأن مؤِلَف ، وذلـــك نحـــو قولـــه األيـــح والبـــرنج والبســـفانج والبـــابونج والبهـــرامج طبيـــببـــالحمرة حكـــم ِب

 » ...والجسميرج والجوزاهنج

)1(.  
  

ــد أن ا     غــأللفــاظ الطبّيــة جــزء هــام مــن اِمــَن المؤكة ولهــا اســتعماالتها فــي الحيــاة اليومّيــة، فمــن لل

ــح  «حقهــا تأخــذ نصــيبها مــن عنايــة المعــاجم بهــا، فالمَصــنف  ــة، ووض تحــّدث عــن العقــاقير الطبّي

فائدتها، وذكر لكل عقار ميزته، واألمراض التي تعالج به، وتشفى عليه حتى ليخيل للقارئ أنـه لـم 

وربما كان هذا راجعًا . يئًا عرفه من األدوية والعقاقير إال أحصاه، وبين ما يفيد من األدواءترك شي

 » ة وآدابهاللغإلى صلته الوثيقة بالدراسات الطبّية المعاصرة، إلى جانب تفوقه في ا

)2(.  
  

ي عمــدت وٕاّن عنايــة الُمصــنف بهــذه األلفــاظ تســتحق التقــدير مــن حيــث محاولتــه التجديــد، الــذ    

لـم يجـاره فـي  «: إليه المعاجم المعاصرة، فتحّدَث محمد مصطفى رضوان عن قيمة مـا قدمـه فقـال

وهــو علــى ذلــك، يمتــاُز بهــذا الــنهج الــذي ُيَعــد، فيمــا أرى، دلــيًال . ةللغــذلــك عــالم قبلــه مــن علمــاء ا

يــدًا فــي تــأليف معجمــه، وّيــة، ومكانتــه العلمّيــة، وعلــى أنــه ســلك مســلكًا جدللغواِضــحًا، علــى قدرتــه ا

ة مسـايرة للـزمن الـذي يعـيش فيـه، معبـرة عـن ألـوان الحيـاة ومظـاهر الثقافـة للغـحاول به أن يجعل ا

 »التي لم تنل من عناية األقدمين ما تستحق من تقدير

)3(.  
  

 أمــا مــا يتعلــق باأللفــاظ الجنســّية فلــم يتــورع الَفْيــُروز أبــادي بــأن يمنحهــا مــا تســتحق كغيرهــا مــن    

ــريح،  «: وهنــا يقــول محمــد مصــطفى رضــوان. ةللغــاأللفــاظ األخــرى فــي ا وَحَســٌن منــه تعبيــره الص

ـح األلفـاظ توضـيحًا ال  مهمـة المعجـم أن ُيوض وتعريفه الواضـح، لأللفـاظ التـي تتعلـق بـالجنس، ألن

 »َلْبَس فيه، بقطع النظر عن إيحاءات اللفظ

)4(.  

  
تـــب الطـــب التـــي ذاعـــت فـــي عصـــره البـــن ســـينا وابـــن البيطـــار ك «وكانـــت روافـــد هـــذه األلفـــاظ     

 »والـرازي والغـافقي والسـلطان المظفـر يوسـف بــن عمـر بـن علـي وغيـرهم

وهـذا ممـا ُيـَدلل علــى . )5(
  .مكانة المَصنف العلمّية في جميع حقول المعرفة التي عاصرها في ذاك الزمن

                                                

 .108ص مرجع سابق، ،الجاسوس على القاموسالشدياق،  )1(

 .243ص ،مرجع سابق، القاموس المحيط، دراسات في محمد مصطفى رضوان )2(

 .المرجع ذاته )3(

 .259المرجع ذاته، ص )4(

 .261صمرجع سابق، ، القاموس المحيطدراسات في  حمد مصطفى رضوان،م )5(



 

 

  
إن «: ويّتضـح هـذا فـي قـول محمـد رضـوان بعض المعاجم من قبله طرقت هذا البـاب، وكانت    

ة أسـوة حسـنة، فقـد ذكـروا فــي معـاجمهم قبلـه ألفـاظ الرفـث والعــورات للغــلـه فـيمن سـبقه مـن علمـاء ا

فـي اإلنسـان والحيـوان بوجـه  ّيةوالسوءات، وَتَحدثوا عن التناسل في المـرأة والرجـل أو الحالـة الجنسـ

علـى نهجهـم، َفَعـَل مـا َفَعـَل ابـُن ُدريـد فـي الجمهـرة، وابـن وجاء بعدهم فجـرى مجـراهم، وسـاَر . عام

ـحاح،  سيده في المحكم، وابن منظور في لسان العرب، والّصغاني في الُعباب، والجوهري فـي الص

 »نجب. بعط. وقب. لعج. وجأ. نبنب. شفلح. خجأ. جحد. عرد: وغيرهم كما في المواد
)1(.  

  

، وعــاب عليــه ي الــذي عــارض القــاموس فــي حديثــه الجنســيّ علــى المــذهب التربــو  ويمكــن الــردّ     
ليس من الخير ألبناء الضاد أن يحذفوا شيئًا من مادة لغتهم، ألنهـم  «: بالقولالتصريح بما صرح 

ومـن الُمَؤكـد أنـه إذا كـان ِذْكـُر . ُأَمَناء عليها، وال ينبغي لهم أن ُيِميُتوا شيئًا منها إال ما أماتـه أهلهـا
لفــاظ قبيحــًا، فحــذفها أقــبح وآِثــم، ولــيس هنــاك مــانع مــن أن نتَمشــى مــع مــذهبهم الجديــد فــي هــذه األ

ـــات، أمـــا فـــي  ـــداولها صـــغار الطلبـــة والطالب ــب التـــي يت ـــا، وفـــي الكتـ ــه مـــن آدابن ـــا ومـــا نذيعـ أحاديثن
فــالتعبير عـــن الحالـــة الجنســّية أمـــٌر واجـــٌب، ... المعجمــات الكبيـــرة فــال نـــذهب هـــذا المــذهب بحـــال

وي أن يكــون صــريحًا فــي حديثــه عنهــا، وشــرحه لهــا، ألنــه يكتــب للتــاريخ و لألجيــال للغبــاوخليــٌق 
ل فـي كتـاب الـزمن لغـة تبقـى  هـار، وُيَسـجفي َوَضِح الن المتعاقبة ويؤدي أمانة ُلَغوّية، ال تترعرع إال

 »على َمر السنين والدهور
)2(.  

  

  
  
  

  

الفيــروز تجديــد  امتــاز بهــا القــاموس المحــيط تعكــس مــدىالخصــائص الســابقة التــي إن وبعــد فــ    
ــة للقواعـــد أبــادي وتجــاوزه ــُرو يحَســـُب للفالتــي ســـارْت عليهــا المعـــاجم مــن قبلــه،  التقليدّي ز أبـــادي، َفْي

َفْيُروز أبادي ال ىطَ خُ جّل ف.. ة ومواكبتها لمتطلبات العصور المتعاقبةللغاستمرار نمو افي  هإسهام
  .يثة وتؤّسس عليهاالحدالمعاجم تتبعها 

                                                

 .260، صالمرجع ذاته )1(

 .263-262ص ص، المرجع ذاته: انظر )2(



 

 

  

  مآخذ على القاموس
  

ينبغي بدايًة اإلشارة إلى أن أغلب ما ُعـد مـن مزايـا القـاموس، قـد انقلـب عنـد بعـض النقـاد إلـى     

وتقوم ُنقود القـاموس علـى مبالغتـه فـي الحـذف واإليجـاز، وٕاكثـاره مـن إيـراد األعـالم . عيوٍب ومآخذٍ 

وقد يكون لموقف الَفْيُروز أبادّي مـن صـحاح الجـوهرّي . لجنسّيةواأللفاظ الدخيلة واأللفاظ الطبية وا

  .دوٌر في إثارة المستمسكين باالتجاه التقليدي في صناعة المعاجم
  
  

إن الَفْيـُروز أبـادي  «: مأخذًا على القاموس وُمَصـنفه،  وورد فـي هـذا القـولف الشواهد د حذْ َفعُ     

زء مـن العمـل المعجمـي كمـا أن الزيـادات التـي ذكرهـا فيمـا لم يحدد معيـارًا لحـذف الشـواهد وهـي جـ

 »وكذلك التعبير بالغوص في بطون الكتب غير محدد وفي هذا المـنهج تعمـيم. سبق غير محددة

)1(.  
  

وعّد بعض الدارسين عدم التزام الفيروز أبادي بمنهجـه الـذي ترّسـمه فـي مقدمتـه إخـالًال بـأموٍر     

لــواوي مــن اليــائي، وعــدم ذكــر المّطــرد مــن أســماء الفــاعلين، واســتخدام كتمييــز ا«: بالغــة األهميــة

وكـل هـذه . ط األلفـاظالرموز التي َنـص عليهـا فـي المقدمـة، وٕاخاللـه بـبعض مـا تمّسـك بـه فـي ضـب

وعيب عليـه كـذلك إكثـاره مـن األمـور التـي ال . ابه الناقدون وأتوا باألمثلة الكثيرة عليه المآخذ عني

 »صاًال مباشرًا من أعالم، وخاصة األجنبّية، ومعلومات طبّية ومصطلحات وغيرهاة اتللغتتصل با

)2(.  
  

واحـدًا فــي كــل ِصــَيغ  « وأضـاف دارســون آخــرون مآخـَذ ُأَخــر كعــدم التـزام الفيــروز أبــادي شــكًال     

فمرة في صورة الفعل، وأخرى في صورة المصدر، وثالثة في صورة اسـم الـذات، وهـذا . المدخالت

ل في عيـوب الصـناعة المعجمّيـةمما ي ممـا التفتَـْت إليـه المعـاجم الحديثـة وأخـذت تلتـزم منهجـًا . سج

 »واحدًا في تصدير موادها المعجمّية
)3(.  

  

                                                

 .140ص مرجع سابق، ،المعجم العربي بين األصالة والمعاصرة هويدي شعبان هويدي، )1(

 .476، ص2ج مرجع سابق، ،المعجم العربيحسين نصار،  )2(

  .335ص مرجع سابق، ،المدارس المعجميةقادر عبد الجليل، عبد ال )3(



 

 

ـــتُ وانْ      ـــل دَ ِق ـــة، مـــن مث ـــة وأَعجمّي دعســـم ودهشـــم ودلعـــم : تضـــمين القـــاموس المحـــيط أســـماء عربّي

ه األسماء من دون تبيين صفات الُمسمين بها، أسماء، وتساءل منتقدو القاموس عن فائدة ِذكر هذ

وٕان كان يخطـر ببـال الفيـروز أبـادي أن يجمـع فـي قاموسـه جميـع األسـماء العربّيـة والعجمّيـة، ممـا 

فجــاء  ،ّيــةعلــى األلفــاظ األعجم هاشــتمالكمــا اســتنكر منتقــدو القــاموس . )1( ُيعــد لــديهم مــن المحــال

معرفتـه بهـا، فـإن  أن ُيظهـر ُيَعلـم العـرب لغـة العجـم، أو هل كان مراده بهـذا أن «: تساؤل الشدياق

»ة، وٕان كان الثاني فنفُس عبارته تدل على عجمتهللغكان األول فقد خالف جميع أئمة ا  

)2(.  
  

مـدى انتشـار  ةالودغيري مقارنة بين القاموس المحيط، والصحاح، ولسـان العـرب، لمعرفـوعقد     

وخالصـــة المقارنــة التـــي قمنـــا بهـــا «: ، فـــأورد"بـــاب البــاء"ة علـــى صـــرت المقارنــاألعــالم فيهـــا، واقت

ـــحاح: أعطــــت األرقــــام التاليــــة ــوالي ســــبعين : الصـ ـــخاص ) 70(حــ ـــماء األشـ ــًا مختلفــــًا مــــن أسـ علمــ

حـوالي سـتين وأربـع مئـة : لسـان العـرب. والمواضع وأسماء القبائـل والبطـون والحيوانـات وغيـر ذلـك

علــم ) 1400(حــوالي أربـع مئـة وألـف : اموس المحـيطالقـ. علـم موزعـة علـى نحـو مــا سـبق) 460(

 »موزعة على المذكور
)3(.  

  

فـي هــذا يقــول محمــد مصــطفى و قــه لأللفــاظ الجنســّية، تطرّ انتقــادًا شـديدًا ل َواْنتُِقـَد الَفْيــُروز أبــاديّ     

والحالـة  وقد َنَعى عليه ذلك بعض النقاد المحدثين، وقالوا أنه بالغ في التنبيه علـى البـاه «: رضوان

الجنســّية عامــة، بصــورة َتُعــف عنهــا الــنفس، ويأباهــا الــذوق، كمــا أن أصــحاب المعــاجم الحديثــة قــد 

حــذفوا مــن معــاجمهم القســم الخــاص بالرفــث وألفــاظ العــورات والســوءات إبقــاًء علــى اآلداب وتنزيهــًا 

وتنشـر اإلثـم والِخـزي بـين  مـن مكمنـه، لألعين مـن أن تقـع علـى مثـل هـذه األلفـاظ التـي ُتَهـيُج الشـر

»الناس  

)4(.  

  
  
  

                                                

 .308-307ص  ص مرجع سابق، ،الجاسوس على القاموسالشدياق، : انظر )1(

 .311رجع ذاته، صالم )2(

 .231ص مرجع سابق، ،قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيبالودغيري،  )3(

 .261ص ،مرجع سابق، طالقاموس المحيدراسات في  محمد مصطفى رضوان، )4(



 

 

  بين القاموس والّصحاح
  

ـــُروز أبـــادي أن ُيَصـــنف القـــاموس المحـــيط، علـــى نظـــام ترتيـــٍب كانـــت الريـــادة فيـــه      ارتضـــى الَفْي

ـحاح،  َض الَفْيـُروز أبـادي بقاموسـه مجـَد الصا إلى أن َقوللجوهرّي الذي تمّتع بمكانة وانتشار اْسَتَمر

 المكانة التي نالها الجوهري ليَس بأهل لها، فقال في المقّدمة وكأن الَفْيُروز أبادي كان يرى أن :» 

ــا رأيــُت إْقبــال النــاِس علــى ِصــحاح الجــوهري، وهــو جــديٌر بــذلك غيــَر َأنــُه َفاَتــُه ِنْصــُف ا غــوَلمِة أو لل

»لنادةَأْكَثُر إما بإهماِل المادة، أو ِبَترِك المعاني الغريبة ا  

)1(.   
  

ـــــول     ـــــحاح، فيق ــبب اختصاصـــــه للص ـــنف ســـ ـــــِدي الُمَصــ ـــة ُيْب ــن المقدمــ ــــر مـــ :    وفـــــي موضـــــٍع آخـ

، الواضــحةويــِة مــع مــا فــي غاِلبهــا ِمــَن األْوَهــاِم للغواْخَتَصْصــُت ِكتــاَب الَجــْوَهري ِمــن بــيِن الُكُتــِب ا«

ِسـيَن علـى ُنُقوِلـِه َوُنُصوِصـه،  ِلَتداُوِ◌َلِه  واْشِتهاره  ِبخُ الفاضحةواألْغالِط  ُصوِصه، واْعِتماِد الُمَدر«  

فالَفْيُروز أبادي أدرك َأّن سبيله إلى الشهرة واالنتشار َيُمر َعْبَر تفوقه علـى الصـحاح، ولـو أنـه . )2(

ا للغــاخــتّص بغيــره مــن كتــب ا ــحاح، َلَمــا كــان قــد حقــَق مــ ة التــي لــيس لهــا انتشــار بــين النــاس كالص

  .َصَل إليهو 
  

كمــا ُيــَرى فــي القــاموس ومقدمتــه حضــور الجــوهري وِصــحاحه، وكــأن مــدى تفــوق القــاموس ال     

ـــْدٍء َفْضـــُل  «: يقـــاس إال بتفوقـــه علـــى الصـــحاح، فيقـــول الُمَصـــنفُ  َأَرْدُت أْن َيْظَهـــَر للنـــاِظِر بـــاِدَى َب

ـِه ِكتـاِبي هـذا عليـه، َفَكَتْبـُت بـالُحْمَرِة الَمـادَة الُمهْ  َوجـُة بالتِضـُح الَمِزيراِكيـِب َتتَمَلـَة َلَدْيـه، َوِفـي َسـاِئِر الت

ُل لآلِخـر إليـه، ولــم أذُكــر ذلــك إشــاعًة للمفــاخر، بـل إذاعــًة لقــول الشــاعر، كــم َتــَرَك األو«  

فكــاَن . )3(

  .الصحاح هاجسًا لم يفارق بال الُمَصنِف، على امتداد القاموس المحيط
  

ــده للجــوهري، ُمَغلطــًا لــه شــيئًا مــن صــحاحه،  لــم يكتــفِ      ــُروز أبــادي بمــا ســبق فواصــل تقص الَفْي

ثُـــم إنـــي َنبْهـــُت فيـــه علـــى أشـــياَء َرِكـــَب فيهـــا الَجـــْوَهري رحمـــه اُهللا ِخـــالَف  «: فيقـــول الَفْيـــُروز أبـــادي

ــَواب، َغْيـــَر طـــاِعٍن فيــه وال قاِصـــٍد بـــذلك َتْنِديــَدًا  لـــه وازدراًء  ــًا مِ الص نـــُه بـــل اْسِتيضـــاحًا عليـــه وَغض

ـــُط  زًا وِحِ◌َذرًا ِمـــْن أْن ُيْنَمـــى إلـــي الّتْصـــحيف، أو ُيْعـــَزى إلـــي الَغَل ـــواِب، وَتَحـــرـــواِب واْســـِتْرَباَحًا ِللث للص
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»والتْحِريف  

كان لهذه المواقف والتصـريحات التـي شـنها الفيـرز أبـادّي علـى ِصـحاح الجـوهري، . )1(

  .فعٍل سنرى شيئًا منها بعد المقارنة بين الكتابين عبر بعض اآلراءردُة 
  

انقسـم العلمــاء بـين منتِصــٍر للقـاموس وبــين منتصـٍر للصــحاح، وربمـا مــاَل انتصـارهم للصــحاح     

 ويبـدو أن  «: عمـر مختـار أبـادي، فيقـول أحمـد علـى الَفْيـُروز على القاموس، وكثرت الكتب فـي الـرد

 َفْت الُكُتُب في االنتصار له الجوهري، ِجهًا إلىتعاطفهم كان ُمتـَف . وِلذا ُألوال أعـرف كتابـًا واحـدًا ُأل

» لالنتصار للَفْيُروز أبـادي
إال أن القـاموس فـي ميـادين  الجـوهري، لِصـحاح العلمـاء انتصـار رغـمَ  .)2(

  .واالنتشارالعلم ولدى ُطالِبه، تمكن من التغطية على الصحاح وفاقه في المرتبة 
  

وا بتفوق القاموس، عللوا ذلك ببراهين، فيقول عبد العلي الودغيري      ومهما يكن  «: كثيرون َأَقر

ـــه (أن يصـــرف النـــاس بعـــده عـــن كتـــاب ) القـــاموس المحـــيط(فقـــد اســـتطاع  الصـــحاح ألنهـــم رأوا في

ح، والدقـة فـي استقصاء المادة، واالختصـار فـي الشـر : محاولًة للجمع بين ثالثة عناصر هامة هي

ــُر هــذا للغــالتنظــيم، فأصــبَح منــُذ ذلــك الوقــت هــو الكتــاب الُمَعــول عليــه فــي حــل مشــاكل ا ة، وُيَفس

مــا ُوِضــَع حولــه مــن شــروح وحــواٍش ومقارنــات ودراســات فاقــت االهتمــام الشــديد الــذي نالــه الكتــاب 

»جميع ما ُوِضَع حول الكتب األخرى
)3(.  

   
: س علـــى الصـــحاح، محمـــد رضـــوان، وينقـــل خالصـــة آراء النقـــاد، فيقـــولويؤيـــد تفـــوق القـــامو      

: جمهــور النقــاد يجمعــون علــى أن القــاموس المحــيط امتــاز علــى الصــحاح بفضــائل، أهمهــا يكــاد«

اشتماله على ِضعف ما في الصحاح من لغات، وٕاكثاره من معاني األلفاظ بالنسبة إليـه فـي ُحِسـن 

صـه الــواوّي مـن اليـائي، وتعيينــه األوزان مـن األفعــال واألسـماء كلهــا إيجـاز، وسـالمة تعبيــر، وتخلي

ســوى القياســّية بالعبــارة أو باإلشــارة مــن غيــر اعتمــاد علــى نقــوش الحركــات، وتمييــزه الربــاعّي عــن 

»الثالثي، وذكره األوهام التي زعَم أن الجوهري وقع فيها  

)4(.  
  

                                                

 .4، مصدر سابق، المقدمة صالقاموس المحيطالفيروز أبادي، ) 1(
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ـــحاح، فـــر      أت أساســًا أّن المقارنـــة بـــين الكتــابين قـــد ال تكـــون أمــا اآلراء التـــي أظهـــرت مــيًال للص

عادلة، الختالف الهدف ونوعّية المادة فيهما، وهذا ال يبرر للَفْيُروز أبادي توهيمه للجوهري، فهـذا 

ى م اطـة، وال َسـحَ عـى اإلِ مـا ادّ  الجـوهريّ  «: ما أشعل فتيل نقد القاموس، فنجد في قول الّزبيـدي أنّ 

فيــه الصــحيح عنــده، فــال يلزمــه كــل الصــحيح، وال  دَ ورِ ن ُيــنمــا التــزم َأوس، وإِ كتابــه البحــر وال القــام

»الصحيح عند غيره، وال غير الصحيح، وهو ظاهر  

)1(.  
  

ـه إليهــا  «: بعـد مـا قالـه الزبيـدي نجـد أحـد المعجمّيــين المعاصـرين يـرى أنّ      فئـة القـراء التـي توج

ــاموس(و) الصـــحاح(كـــل مـــن  ــي واحـــدة) القـ ــ: هـ ــف القـ راء علـــى اخـــتالف مســـتوياتهم، ولكـــن يختلـ

ـــّدماها والمســـاحة  ـــة األســـئلة التـــي أرادا اإلجابـــة عنهـــا وحجـــم المعلومـــات التـــي َق الكتابـــان فـــي نوعّي

 »المخصصــة لهــا
) القــاموس(يكثــُر تــردد اســم الجــوهري فــي مــتن  «: ويضــيف ُمرِدفــًا القــول. )2(

، وسيغتنم المجد الشيرازي كل مناسبة إلظهار مشفوعًا في غالب األحيان بالنقد والتنبيه والتصحيح

تفوقه عليه، وسيكون الداعي إلـى افتخـاره هـو أّنـه اسـتطاع أن ُيالِحـظ كثيـرًا مـن الـنقِص فـي كتـاب 

بـل سـيجعل المجـد مـن الجـوهري  ميزانـًا يقـيُس بـه . وأن يأتي هو بما لم يـأِت بـه سـابقه) الصحاح(

فكلما أحس أنه زاد أمـرًا غيـر موجـود فـي الصـحاح إال : قاموسّيةة والصناعة الللغدرجة علمه في ا

 »َوَعد ذلك من زيادة علمه
)3(.  

  

ز َفْيـُرو لكن وصل انتصار بعض العلماء للصحاح على القاموس، حد التحامل والجـور علـى ال    

ففــي وأبــرز مــن ســلك هــذا المســلك الشـدياق فــي كتابــه الجاســوس علــى القــاموس،  أبـادي وقاموســه،

وفـي الجملـة فـإن فـي هـذه المـادة مـن التخلـيط مـا ال يأتيــه  «: يقـول" ع ر ض"معـرِض نقـده لمـادة 

»ٌ◌ صـغيردَلـوَ   

هـذا الكـالم ال يليـق بــالَفْيُروز أبـادي وتاريخـه، وكـذلك ال يليـق بلغـة البحــث  فمثـل .)4(

  .العلمي وآدابه
  

: بــادي، تحــدثت حكمــت كشــلي، فقالــتْ وعــن هــذا الموقــف الــذي يتخــذه الشــدياق تجــاه الَفْيــُروز أ    

وال نـدري علـى وجـه اليقـين ِسـر العـداوة التـي كانـت بـين الشـدياق وبـين القـاموس المحـيط للَفْيـُروز «
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ولكن الشدياق قد أفـاَد منـه كثيـرًا وَحِفظـه عـن ظهـر قلـب، وكـان يصـطحبه معـه فـي أسـفاره . أبادي

 »ولم يمنعه ذلك من نقده. في مالطة وانجلترا وفرنسا
وَتجد حكمت كشلي تفسيرًا لهـذا الموقـف . )1(

ويعتقــد ... كــان الشــدياق مفطــورًا علــى انتقــاد كــل األشــياء التــي ال تعجبــه «: مــن القــاموس فتقــول

الجاســـوس علـــى "مــارون َعبـــود أّن الشــدياق قـــد انتقــَد القـــاموس المحــيط للَفْيـــُروز أبــادي فـــي كتابــه 

لـــذي اعتمـــد فيـــه بطــرس البســـتاني علـــى قـــاموس الَفْيـــُروز ا" محـــيط المحــيط"ِلَهـــدِم كتـــاب " القــاموس

 »أبادي، فأصاب عصفورين بحجٍر واحد
)2(.  

  

إن  «: للصــحاح ويقلــل مــن شــأن القــاموس المحــيط فيقــول إدورد ولــيم لــْينوينتصــر المستشــرق     

فضل قيمة الصحاح تكمن في عرض مجموعة ُمْحكمة جدًا للكلمات النقّية، مع شواهد منتقاة من أ

أمـا القـاموس فـال يزيـد إال قلـيًال عّمـا  يمكــن أن .  المعجميين وشواهد من أفضل  الشـعراء القـدماء

ُيدعى مجموعة لفظّية هائلة الحجـم، أي مجموعـة مـن الكلمـات والمعـاني المـأخوذة مـن المعجمـات 

 »السابقة واألعمال المشابهة
)3(.  

  

  

  

ــًا فــي ويّتخــذ بعــض الد     لــيط الَفْيــُروز أبــادّي الجــوهرّي، ويســاق هنــا قضــّية تغارســين موقفــًا علمّي

ـــار عمـــرموقـــف  ـــُروز أبـــادي علـــى الجـــوهري،  «: ، حيـــث يقـــولأحمـــد مخت أمـــا بالنســـبة لمآخـــذ الَفْي

. فبعضــها يســلُم لــه، وبعضــها يســلم للجــوهري، وبعضــها ال ُيَعــد أحــد الــرأيين فيــه أفضــل مــن اآلخــر

التعليق والدراســة، ويبــدو أن تعــاطفهم كــان ُمتِجهــًا إلــى وقــد تتبــع كثيــر مــن العلمــاء هــذه األوهــام بــ

ــه ــُب فــي االنتصــار ل وال أعــرف كتابــًا واحــدًا  ُألــَف لالنتصــار للَفْيــُروز . الجــوهري، وِلــذا ُألفَــْت الُكُت

»أبادي
ز أبـادي علـى حـق  َفْيـُرو ال وأورَد أحمد مختار عمر في معرض هذا الحديث أمثلًة، كان. )4(
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ـــى بهـــا عنـــد ت وهيمـــه للجـــوهري، وكـــذلك أورد أمثلـــة علـــى تـــوهيم الجـــوهري، كـــان الجـــوهري فيـــه عل

  .صواب
  

  

: ، فيقـولالقنـوجيفي الموازنة بـين الصـحاح والقـاموس المحـيط وسطًا من الذين اتخذوا موقفًا و     

»والَحق الّصراح الذي ال َمِحيد عنه أّنه ال فضل ألحدهما على اآلخر في كل باب«
)1(.  

  

  

صـون بالقـاموس، مـن تحقيـق مســاعيهم؟  هـل تمّكـن المتربِ : ن المشـروع التسـاؤلوفـي الختـام، ِمـ    

ــًا عــن هــذا التســاؤل فــي قــول محمــد رضــوان الغريــب أن هــذه الحمــالت القاســية، لــم «: ونجــد جواب

تخفض من منزلته، أو تحط مـن قـدره كمـا كـان منتظـرًا، بـل ازداد بهـا شـهرة، وعـال قـدرًا، وَعُظَمـْت 

ــاٍص ودانٍ  ـــه كـــل قـ ـــوب واآلذان، وهـــرع إلي ـــه، حتـــى مـــأل القل  »ثقـــة الّنـــاس ب
وســـبب قصـــور . )2(

وي كـان ناضـجًا بحيـث لـم للغـالـوعي ا « المتربصين عن النيل من القاموس ومصنفه يتمّثل فـي أنّ 

صــًا قائمــًا علــى  ممح يــدع مجــاًال لطغيــان الباطــل أن يفــّت فــي ســاعد الحــق، ولــم يصــدق القــول إال

أدلــة ثابتــة، وبــراهين قاطعــة، وعســى أن يكــون وجــَد فــي القــاموس مــا يــدعو إلــى االطمئنــان إليــه، 

فأشـــعر النـــاس بفضـــله ومـــآثره حتـــى أقبـــل عليـــه الطـــالب والعلمـــاء هـــذا اإلقبـــال الـــذي ال يـــزال إلـــى 

.»اليوم
)3(.   

  

  

  

  :دراسات حول القاموس    
  

ديـد، ومـن موقفـه مــن الصـحاح، نتاجـًا رفــَد أثمـر تـأليف القـاموس المحــيط ومـا جـاء فيـه مــن تج    

ــة فــي ا ــة للغــعلــم الصــناعة المعجمّي ة العربّيــة، بثــروة علمّيــة، لــم ُتْعَهــْد مــن قبــل فــي تــاريخ المعجمّي

العربّيــة، إذ تســعى هــذه الدراســات لرســم معــالم تــأليف المعــاجم الخاليــة مــن المثالــب، فمــا جــاء مــن 

ــم  نتائجهــا علــى معــاجم أخــرى ســبقته، وكــان قــد أفــاَد منهــا، دراســات حــول القــاموس ينبغــي أن ُتعم

                                                

 .459ص مرجع سابق، ،ةللغالبلغة في أصول امحمد حسن خان القنوجي،  )1(

 .368-367ص ص ،مرجع سابق، القاموس المحيط، دراسات في محمد مصطفى رضوان )2(

 .367، صالمرجع ذاته )3(



 

 

مـا ُوِضــَع حولـه مــن شـروح وحــواٍش ومقارنــات  «: وعـن هــذه الدراسـات يقــول عبـد العلــي الــودغيري

 »جميع ما ُوِضَع حول الكتب األخرى ودراسات فاقتْ 
)1(.  

  

قـودة، وفـي هـذا وقد يكون الوصـول إلـى هـذه الدراسـات محـاًال؛ فـإن لـم تـزل مخطوطـًة فهـي مف    
 »كانـــت كثيـــٌر مـــن هـــذه الرســـائل مفقـــودًة إلـــى اليـــوم «: يقـــول حســـين نصـــار

ومـــا ُيَعقـــد هـــذه . )2(
اخـــتلط كثيـــر منهـــا علـــى القـــدماء أنفســـهم، فجعلـــوا  «: الدراســـات، كمـــا يضـــيف حســـين نصـــار أّنـــه

راعتـه مـن سـجٍع  الحاشية شرحًا، والشرح نقدًا أو استدراكًا وخلطوا في عناوين كثير منها بسـبب مـا
 »قرَب بينها جميعاً 

)3(.  
  

إلـى  وتضمَن تاج العـروس إشـاراٍت إلـى الدراسـات التـي دارت حـول القـاموس، فقسـمها الزبيـديّ     
 القــاموس بشــرح اخــتّص وقســٌم ). مقدمتــه(شــرح خطبــة القــاموس ب فقســم اخــتّص أقســاٍم ثالثــة، 

  وذكر الزبيدّي في كل . القاموس على اْسُتْدِركَ  افيم اختّص  وقسمٌ . ونقده ومقارنته
وتفصـــيل هـــذه الدراســـات كمـــا وردت فـــي تـــاج . قســم أســـماء الكتـــب ومؤلفيهـــا وعقـــَب علـــى بعضــها

التـي   طبتـهفمـنهم مـن اقتصـر علـى شـرح خُ  «: فيما يتعلق بشرح مقدمتـه يقـول :العروس هو اآلتي
ــ ابــنِ  ب ِحــمــال، كالمُ الكَ  هــلُ َأ بولِ مثــال، وتــداولها بــالقَ بت بهــا األَ رِ ُضــ بــي الــروح حنة، والقاضــي َأالش

»يرازيّ يرزا علي الش مِ مة ال راتي، والعَ جَ عبد الرحيم الكَ  عيسى ابنِ 
)4(.  

  

  

د بسـائر الكتـاب، يـقَ ومـنهم مـن تَ  «: ، يـورد الّزبيـديونقـده ومقارنتـهوفيما يتعلـق بشـرح القـاموس     

 ه المُ ه طــائرُ علــى أفناِنـــ دَ وغــر الن فنـــدي، عدي َأمـــة َســ، والعالّ ور علــى بـــن غــانم المقدســيّ ســتطاب، كـــ

سـالم والسـيد العالمـة فخـر اإلِ  ...نوس المـأْ  لَ اه القـوْ ، وسـم نـاويّ المَ  وفؤ الر والشيخ أبي محمد عبد 

ر ْســـكَ "وســماه  ... "نظــام الغريــب"من، شــارح لـــك الــيَ ســني مَ مــام شــرف الــدين الحَ عبــد اهللا، ابــن اإلِ 

حاح حاكمــة بــين الّصـــبهجــة النفــوس فـــي المُ "رافــي، وســـماه بـــن يحيــى القَ ر محمــد والبــدْ ". النــاموس

ا، حسـنَ  شـرحه شـرحاً  ...اللـييْ بـي العبـاس أحمـد بـن عبـد العزيـز الفَ وي َأللغـمـام اواإلِ  ... "والقاموس
                                                

 .104ص مرجع سابق، ،قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيبالودغيري،  )1(

 .476، ص2ج مرجع سابق، ،المعجم العربيحسين نصار،  )2(

 .المرجع ذاته )3(

 .3المرجع ذاته، ص )4(



 

 

شـرح شـيخنا  يـتُ ورَأ ب عليـه ممـا سـمعتُ تِـجمـع مـا كُ َأ نْ وِمـ ...سنىاألَ  قين المقامَ ى به بين المحقّ قَ رَ 

»ب بن محمد الفاسيّ ي بي عبد اهللا محمد بن الطّ َأ ويّ للغمام ااإلِ 
)1(.  

  

، فقـال     ض عتـرِ ك لمـا فـات، والمُ ومـنهم كالمسـتدرِ  «: وما اسُتدِرَك على القاموس، أورده الّزبيـدي

 والســيد ســيني الفارســيّ عصــوم الحُ بــن محمــد مَ  لمــا لــم يــأت، كالســيد العالمــة علــيّ  ضِ عليــه بــالتعر ،

د لطيــف، فــي مجّلــ نــاويّ ، والشــيخ المَ "رجــل الطــاووس"، وســماه زنجــيّ رَ ســول البَ مـة محمــد بــن رَ العال

ــمـــام اواإلِ  ـــد اهللا بـــن المَ للغـ ــريّ الحِ  بـــراهيم بـــن محمـــد بـــن مســـعود الحـــواليّ بـــن إِ  هـــديّ وي عب  ...، ميـ

 ...لحلبيالبرهان إبراهيم بن محمد او  ...، "الناموس"علي بن سلطان الهروي وسماه  والعالمة مالّ 

 لطيف ص القاموس في جزءٍ قد لخ«
)2(.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

وأبــدى عالمــان جلــيالن فــي العصــر الحــديث عنايــًة جّمــًة فــي تتبــع الدراســات التــي قامــت علــى     

ــدًا فــي عرضــها، وُهمــا ــَذَال ُجْه أحمــد عبــد الغفــور عطــار الــذي أورد أربعــة وخمســين : القــاموس، وَب

وعقـَب علـى أكثرهـا، ولكـن  )3("مقدمتـه الّنفيسـة فـي تحقيـق الصـحاح"كتابًا أُلَفْت حـول القـاموس فـي 

                                                

 .3، مصدر سابق، صتاج العروس من جواهر القاموسالزبيدي، : انظر )1(

 .4-3المرجع ذاته، ص ص : انظر )2(

 .179-171ص م، ص1990، دار العلم للماليين، بيروت لبنان، 4، طمقدمة الصحاحأحمد عبد الغفور عّطار،  )3(



 

 

ــَل . دون إشـارة إلــى مكـان مخطوطاتهــا، أو طبعهـا إن ُطبعــتْ  ــار الـذي فص واآلخـر هــو حسـين نص

  .)1("المعجم العربي"الشرح عن كل كتاب ذكره وحدد مكان مخطوطه، وذلك في كتابه 
  

                                                

 .507-476ص  ، ص2، مرجع سابق، جالمعجم العربيحسين نّصار،  )1(



 

 

  
  
  
  

  

  الفصل الثاني
      ))     ((              

  

  
  

  : اُألُطر النظرّية
  وأنماط تعريفه لمعنى المعجميّ ا في



 

 

  مفهوم الَمْعَنى 
     

 لغـةً تعريفـه : في أي دراسٍة إذا ما ُأريَد معرفـة معنـى مصـطلح ُمَعـين، نجـدهم يسـلكون مسـلكين    
ــاْلَفْتِش عنــه فــي المعــاجم ا لغــةً ف لتْعريــوتعريفــه اصــطالحًا، ويكــون ا ويــة، فكيــف لــو كــان هــذا للغِب

؟، فلنــَر ذلــك بالبــدء بمــا  "المعنــى"ويــة بمعنــى للغ، فهــل ســتفي المعــاجم ا!ذاتــه" المعنــى"المصــطلح 
ِمْحَنتُــُه : َمْعَنــى كــّل َشــيء «: فــي كتابــه العــين حيــث قــال )هـــ175ت( جــاء لــدى الخليــل بــن أحمــد

ة ومـا للغـأي ا ،لكـل شـيء فلتْعريـفـي هـذا ا ، نـرى عمـوم المعنـى)1( »مره وحاُله الذي يِصيُر إليه أ
  .ة والصعوبة كي يؤول إلى حاله ويستقراسواها، والمعنى للشيء يحمل المعان

   
ـحاح للجـوهري نجــد للمعنـى نجـدها فـي معـاجم أخـرى رُأَخـ وثمـة معـاٍن ُلغوّيـة     ففـي معجـم الص ،
عرفـُت ذلـك : وَمْعَنـى الكـالم وَمْعَناتُـُه واحـد، تقـول. أي أردُت وقصـدتُ  وَعَنْيُت بـالقول كـذا، «: قوله

ــي كالمــــه ــ ــه وفــــي َمْعِن ـــواه: فــــي َمْعَنــــى كالمــــه وفــــي َمْعنــــاِة كالمــ ، فــــي الصــــحاح نجــــد )2( » أي َفْحـ
، "فحـواه"و" المقصود من الكالم أو المراد منـه: "تخصيص المعنى للكالم، وخالصة تعريفه للمعنى

ويــة حيــث للغهــالل العســكري فــي الفــروق ا وأبــ أوردهيشــابه مــا  ) هـــ400ت(الجــوهريومــا جــاء بــه 
المعنى هو القصد الذي يقع به القول على وجه دون وجه، وقد يكون معنـى الكـالم فـي  «: رأى أنّ 

  .)3( »ة ما تعّلق به القصدللغا
  

، فصـاحب إضافة عّما سـواهكل معجٍم لي المعجمات العربّية أن ف" المعنى"معنى  ويلحظ بتتبع    
 وروى األزهري عـن . ِمْحَنُتُه وحاُله الذي يِصيُر إليه أمره: َمْعَنى كّل َشيء  «لسان العرب ذكر أن

وَمْعَنـى كـل كـالم . أردتُ : الَمْعَنى والتّفسير والّتأويل واحٌد، وَعَنْيُت بالقوِل كـذا: أحمد بن يحيى قال
عرفـُت ذلـك فـي َمْعَنـى كالمـه ومْعنـاِة كالمـه وفـي  :يقـال. ه، واالسم الَعناءَمْقِصدُ : وَمْعِنّيُتهوَمْعَناُته 

                                                

وزارة الثقافة منشورات ئي، امهدي المخزومي وٕابراهيم السامر : حقيق، تكتاب العينالخليل بن أحمد الفراهيدي،  )1(
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  .عنا: مادة مصدر سابق، ،الصحاح ّ◌،الجوهري )2(
  .22ص لبنان، الكتب العلمية، بيروت دار الدين الُقدسي، حسام :حقيقت ،ويةللغالفروق اأبو هالل العسكري،  )3(



 

 

 والتفسـير والتأويـل بـنفس المعنـى، إال أنهـا ليسـت كـذلك نجد هنا استخدام المعنى ،)1( »َمْعِني كالمه

  . إضافة إلى تأكيد أّن المعنى هو القصد والُمَراد من القول ،)2(
  

نجـد لديـه اشـتقاقات للفـظ المعنـى مـع اسـتخدامها فـي في القـاموس المحـيط أّما الفيروز أبـادي فـ    
ــِت األْرُض «: ســياقات متعــددة، منهــا قولــه وَمْعَنــى . أرادَ : أْظَهَرْتــُه، وعنــى بــالقول كــذا: بالّنبــاِت  َعَن

، ارتبـاط أْظَهَرْتـهُ : الّنبـاِت ب ُض َعَنـِت األرْ : نرى في قولـه ،)3( » واِحدٌ : الكالِم وَمْعِنيُه وَمْعَناُتُه وَمْعِنيُتهُ 
: ، وكــذلك نجــد لــدى الراغــب األصــفهاني فــي المفــردات قولــهاً المعنــى بــالظهور بعــد أن يكــون مخفيــ

  .)4( » الَمْعَنى إْظهاُر ما َتَضمَنُه اللفظ«
  

في تحديده لمعاني ألفـاظ العبـارات عنـد ثالثـة مسـتويات، تـدور ) هـ395ت(ويتوقف ابن فارس     
لــك الداللــة، وتتــدرج اتســاعًا إذ تنطلــق مــن الُمَحــدد إلــى الُمطلــق وغيــر المحــدود، وهــي كلهــا فــي ف

في المستوى األول، ويـرى ابـن فـارس أّن " المعنى"المعنى والتفسير والتأويل؛ فيكون : حسب تعبيره
: أنـه ويـرى" التفسـير"أمـا المسـتوى الثـاني فهـو . هو المفهوم الذي يشير إليه اللفظ ويظهـره: المعنى

وهــو آخــر " التأويــل"وفــي المســتوى الثالــث ُيْنــِزل . التفصــيل مــن أجــل شــرح وٕاظهــار مــا ُســِتَر وَخِفــيَ 
األمر وعاقبته، ويكون ابن فارس في تحديده هذا قد أطلق الداللة من الحدود التي رسمها في حده 

ــْدَرُك أن هــذا المســتوى مــن الداللــة ــا ُي ــْين، ومــن هن َل وهــو الــذي ينطلــق مــن اللفظــة للمســتويين اَألو ،
  .)5(ولكنه ال ُيَحد بالَقْصِد أو اإلفادة أو التفصيل بل يتعدى ذلك إلى حقل داللي ال محدود

  

     بيديهــ1205ت( جاء الز(  بـإيراد  ،لغـًة واصـطالحاً " المعنـى"فـي تـاج العـروس بإضـافاٍت َتُخـص
معنـى فعنى لغًة عند الزبيدي مرادفات تزيده وضـوحا؛ ، ويظهر في تعريف الم)6(ُيَعد فلسفياً  تعريف
هـذا  ،"مفهومـهو داللتـه، و مضـمونه، و مقتضـاه، و مقصـده، و فحواه، "من قبيل  يأتي أو القول ءالشي

                                                

  .عنا: ، مادة106دار صادر، بيروت، ص، 15مج  ،لسان العربابن منظور اإلفريقي،  )1(
أو هـــو َكْشــُف المـــراد  عــن الُمْشـــِكِل، " لتأويـــل واحــدٌ التفســير وا" «: نجــد فــي القـــاموس المحــيط فـــي مــادة فســـر )2(

  .110، ص2مج. »والتأويل َرد أحد الُمْحَتِملَْيِن إلى ما يطابق الظاهر
  .367، ص4مجنصر الهوريني، مصدر سابق، ، القاموس المحيطالفيروز أبادي،  )3(
  .455ى الباز، صمكتبة نزار مصطف، 2ج، المفردات في غريب القرآن الراغب األصفهاني، )4(
، مجلة الفكر العربـي المعاصـر، مفھوم الد�لة عند أبي فارس في كتابه الصاحبيصبحي البستاني، : انظر )5(

  .182م، ص1982، 18/19مركز اإلنماء القومي، بيروت، ع 
  .هو ذاته التعريف الذي ورد لدى الجرجاني، وسنتطّرق له الحقًا في موضعه من الدراسة )6(



 

 

ــا أورد الّزبيـــدي ـــهُ  « :مـ ـــُه واِحـــدٌ  َمْعَنـــى الكـــالِم وَمْعِني ــُه وَمْعِنيُت وقـــال ... أّي َفْحـــَواه وَمْقِصـــده: وَمْعَناتُـ
وَمْعَنى الشيء وَمْعَناته واِحد وَمْعَناه وَفْحـَواه وُمْقَتَضـاه وَمْضـُمونه هـو مـا يـدل عليـه : بي أيضاً الفار 

وقـــال أبـــو زيـــد هـــذا فـــي معنـــاِة ذاك وفـــي معنـــاه ســـواء؛ أي فـــي مماثلتـــه ومشـــابهته داللـــًة ... اللفـــظ
  .)1(»ومضمونًا ومفهوماً 

  

  

ْلَوَر فـي إطـار الفلسـفة، ومـا زال ُيتَـَداَول فـي الدراسـات لدى القدماء فقد تَبَ  اصطالحاً أما المعنى     
، ومــن تعريفـات المعنــى ذات باإلفــادة ممـا قّدمتــه الفلسـفة الحديثـة وحتــى الُمتَـَأثَرِة بالدراســات الغربّيـة

بغة الفلسفية ما جاء به  ْعريفي كتابه ا) هـ816ت(الجرجاني علي الصالمعـاني  «: فـات، مـن قولـهلت
لّصور الّذهنّية من حيـث إنـه ُوِضـَع ِبإزائهـا األلفـاظ والّصـور الحاِصـلة فـي العقـل، فمـن حيـث هي ا

إنهــا تُْقَصــُد بــاللفِظ فــي العقــل ُســمَيْت معنــى، ومــن حيــث إنهــا تحصــل مــن اللفــظ فــي العقــل ُســمَيْت 
ته في الخـارج ُسـمَيْت َمْفُهوَمًا، ومن حيث إنه َمُقول في جواب ما هو ُسمَيْت ماِهّية، ومن حيث ثُبو 

  .)2(»حقيقة، ومن حيُث اْمِتيازه عن اَألْغَيار ُسمَيْت هوّية
  

ــْيَن المعنــى لغـــًة واصــطالحًا مـــن حيــث ارتباطــه بـــاللفظ أو بالصــورة الذهنيـــة، يميــل محمـــود      وب
نِجـد «: ةعكاشة إلى ارتباط المعنـى بـاللفظ ال الصـورة الّذهنّيـة، حيـث قـال فـي كتابـه الداللـة اللفظّيـ

ـــه مـــا َتَضـــمَنُه اللفـــظ، وبعضـــهم ُيَعـــرُف المعنـــى بَأنـــه الصـــورة  ُف المعنـــى ِبَأنبعـــض العلمـــاء ُيَعـــر أن
ونـــرى أن الـــرأي األول هـــو األْوجـــه فـــالمعنى يـــرتبط بداللـــة اللفـــظ، بينمـــا الصـــورة الذهنّيـــة . الذهنّيـــة

ة تبحــُث معنــى الرمــز، وال تْبحــث الشــيء أو للغــ، واتــرتِبط بالشــيء الــذي ُيْرَمــُز إليــه بلفــظ أو غيــره
  .)3(»وي َبحُث األشياء التي في الطبيعةللغة، فليس من اختصاص اللغالموضوع الذي تََتعلُق به ا

  

ــَوهُم ســمير ا     ويين الــذين ُيَعرفــون المعنــى بالصــورة الذهنيــة، ويــرى فيــه خلطــًا بــين للغــســتيتّية اُي
ستيتّية ما ذهـب إليـه سوسـير مـع بعـض اإلضـافات، فأشـار إلـى قسـمة ويتبّنى ا. )4(المعنى والقصد

                                                

م، 1966هــــ 1386طبــع علــى مطــابع دار صــادر ، 10مــج، تــاج العــروس مــن جــواهر القــاموسدي، الزبيــ )1(
  .358الناشر دار ليبيا للنشر والتوزيع، بنغازي، ص

هـــ 1407عــالم الكتــب، بيــروت، ، 1طعبــد الـرحمن عميــرة،  :حقيــق،  تالّتعريفــاتعلـي بــن محمــد الجرجــاني،  )2(
  .274م، ص1987

  .22-21ص  ، مكتبة األنجلو الِمصرّية، القاهرة، صاللفظية الداللة محمود عكاشة، )3(
استحضـــار الصـــورة الذهنيـــة العامـــة للكلمـــة الواحـــدة دون الّتوقـــف عنـــد : بأّنـــه" القصـــد"ُيَعـــرُف ســـمير إســـتيتيه  )4(

  .وتكون نائبة عن المعنى وليست المعنى Codeمكوناتها الداللية، باعتبارها راِمزة أو شفرة 



 

 

، وصـــورته المختزنـــة فـــي الـــذهن )المرجـــع(سوســـير الفاصـــلة بـــين الوجـــود الفعلـــي الـــواقعي للشـــيء 
وكـان هـذا التقسـيم فـي رأي ). الـدال(ر بها عـن تلـك الصـورة ة التي تعبّ ، والرموز الصوتيّ )المدلول(
لسبب في وقـوع كثيـر مـن البـاحثين فـي تصـور ُمـَؤّداه أن الصـورة الذهنيـة للشـيء هـي ستيتّية هو اا

هـــو الخصـــائص والســـمات التـــي تحـــدد ": المعنـــى"الصـــورة الذهنيـــة ليســـْت المعنـــى، و نّ إ معنـــاه؛ إذ
  .)1( -الوجود الفعلي الواقعي للشيء-كينونة المرجع ووجوده 

  

وّيــة الُمَتخصصــة، نشــير إلــى للغعــاجم المصــطلحات اقبــل الّتوُجــه إلــى تعريفــات المعنــى فــي م    
ــا يضــُع بــين أيــدينا عشــرات او إشـكالية المعنــى وتعريفــه،  د، ِممِه بتعريــٍف ُمَحــدْعريصــعوبة َحــدفــات لت

  .بينها فيما للمعنى وعلى نحٍو ُيَبدد إمكانّية التقريب
  

مـــن «: حيـــث قـــال ،وصـــعوبة دراســـتهويَعبـــر أحمـــد مختـــار عمـــر عـــن إشـــكالية مفهـــوم المعنـــى     
وكثــرة جــدلهم " المعنـى"ويين فـي تحديــد مفهــوم للغــالمشـكالت التــي َتمـس الدراســة الدالليــة اخـتالف ا

 في تحديد لفظ المعنـى مجموعـة  اْسُتْخِدمَ : "رًا عن ضيقه بهذا المصيرحوله، حتى قال بعضهم ُمَعب
مــن الّنظريــات واآلراء الدقيقــة وغيــر الدقيقــة  ضــخمة جــدًا مــن المصــطلحات، وُطبَقــْت عليــه عديــد

  .)2(»على الّسواء، حتى كاَد المعنى َيْفِقُد أهميته وصالحيته للدراسة
  

ة المختلفـة؛ للغـتكمن أهميـة دراسـة المعنـى وصـعوبتها فـي كونـه يـدخل فـي دراسـة شـتى علـوم ا    
 المشكلة الجوهرّية في علم ا« المعنى ستيفن أولمانويعد مما جعل تعريـف المعنـى مـدار )3(»ةغلل ،

َيْرِجـع هـذا الخــالُف  «: وأشـار كمـال بشـر ألهـم أسـباب الخـالف، فقـال .ويينللغـخـالف كبيـر بـين ا
ويين للغـفمـن هـؤالء ا. ة عنـدهمللغـإلى أسـباب كثيـرة أهمهـا فـي نظرنـا اخـتالف منـاهج البحـث فـي ا

خـرون اختـاروا مـا َسـموُه آمـنهم مـن سـلك طريـق السـلوكيين و مـن َنهَـَج مـنهج العقليـين أو النْفسـيين و 
  ،)Linguistic approach«)4" ويللغالمنهج ا"
  

                                                                                                                                       

عــالم الكتـــب الحــديث، إربـــد، األردن،  ، 1ط، المجـــال، الوظيفــة، والمـــنهج: اللســانيات، اســـتيتية ســمير: انظــر   
  .260م، ص2005

  .260-258ص  صمرجع سابق، ، المجال، الوظيفة، والمنهج: اللسانياتسمير استيتية،  :انظر )1(
صناعة المعجم العربي لغير الناطقين  ":ندوة"، ةللغمشكالت الداللة في المعجم الثنائي ا ،أحمد مختار عمر )2(

  .93م، ص1981بالعربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، مكتب تنسيق التعريب، الرباط
  .75م، ص1997دار غريب، القاهرة،  ،12ط كمال بشر، :رجمة، تةللغدور الكلمة في استيفن أولمان،  )3(
  .80، ص36:، الهامش رقمالمرجع ذاته )4(



 

 

يفن أولمــان توربمـا يكـون عــدم وجـود تعريــف واحـد لمصــطلح المعنـى أمـرًا طبيعيــًا، لـذا أشــار سـ    
قبولـه علـى  لـيس هنـاك تعريـف وحيـد لمثـل هـذه المصـطلحات المعقـدة، يمكـن «: لهـذا األمـر فـأورد

إن كل منهج من مناهج البحث يختـار عـادًة جانبـًا واحـدًا معينـًا مـن المشـكلة التـي . مستوى عالمي
يتصدى لها، ويسـتوي فـي الصـحة والقبـول مـع المنـاهج األخـرى التـي ُتركـز اهتمامهـا علـى جوانـب 

  .)1(»مختلفة من المشكلة نفسها
  

ـــطلحات ا     ـــاجم المصــ ـــي معــ ـــادًة مـــــا للغفــ ـــل مصـــــطلح ويـــــة عــ ـــى"يقابــ ــا" المعنــ : مصـــــطلحان همـــ
)Meaning & Sense(غـــ، ففــي معجـــم علـــم اة النظـــري لمحمــد علـــي الخـــولي نجـــده يجعـــل لل

ـــُل فـــي ا )Meaning(المصـــطلح  ــُيَقاَب ـــة بمصـــطلحيللغـ ـــة: (ة العربي علـــى التـــرادف ) َمْعَنـــى و َدَالَل
فـــه علــــى أّنـــه ــن الكلمـــة أو  «: وُيَعر ــخص مــ ــ ــةمــــا َيْفهُمـــُه الش أمــــا المصــــطلح  .)2(»العبــــارة أو الجملـ

)Sense( ة بمصــطلح فُيقابلــه الخــولي فــي العربّيــ)ــى فــه بأنــه) َمْعَن معنــى الكلمــة أو الجملــة  «: وُيَعر
الـذي هـو معنـى الكلمـة أو  )Meaning(حسبما يفهمه السامع أو القارُئ، وهـو بـذلك يختلـف عـن 

ره معاجم ا غالجملة كما تَُقر3(»ةلل(.   
  

مصـطلحًا فـي  -)Meaning(و) Sense( إضـافًة للمصـطلحين السـابقين- عند الخولي ونجد    
َدَالَلة : (ة العربّية بمصطلحيللغويقابله في ا) =Meaning Significance(ذات اإلطار، وهو 

ــُر عــن العالقــة بــين الــدال والمــ «: بأنــهُ ويعرفــه ) وَمْعَنــى دلول المعنــى الــذي تنقلــه الكلمــة والــذي ُيَعب
  .)4(») ةللغأي الشيء أو الشخص أو المفهوم خارج ا(عليه 

  

  

فـه علـى  ،)ىـَمْعَنـ( مقابًال للمصـطلح العربـيّ  )Meaning(رمزي بعلبكي المصطلح  عدّ يو      وُيَعر
داللة الكلمة أو التركيب، وال سـّيما مـن الناحيـة التقابلّيـة، أي مـن حيـث اخـتالف تلـك الّداللـة «: أنه

  .)5(»ة كلمة ُأخرى أو تركيب آخرعن دالل
  

                                                

  .80، صسابقمرجع ، ةللغدور الكلمة في استيفن أولمان،  )1(
  .166م، ص1991، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ة النظريللغمعجم علم امحمد علي الخولي،  )2(
  .253، صذاته رجعالم )3(
  .257، صذاته المرجع )4(
  .302م، ص1990يين، بيروت، دار العلم للمال ،1ط، ويةللغمعجم المصطلحات ا ،رمزي منير بعلبكي )5(



 

 

ات التـي ُدرَس المعنـى بناًء علـى وجـود تعريفـات عديـدة للمعنـى، وهـي متـأثرة بالمنـاهج والنظرّيـ    
فـات عنـد تنـاول نظريـات المعنـى المتعـددة، فـي موضـعها لتْعريابواسطتها، سيِتم التطرق للمزيد من 

َمْعَنــى (مصـطلحي  عنـى؛ بمحاولــة التفريـق بـينوفيمـا يلـي نســتكمل إيضـاح مفهـوم الم. لدراسـةامـن 
) فلتْعريـا(إن ُوِجد بينهما توافٌق أو اخـتالف، ومضـيفين إليهمـا مصـطلحًا آخـر هـو  ؛ لنرى)ودَالَلة

Definition .  
  

سـواٌء أكـان  ،َباًال للتفريق بين المصطلحين وّية ال ُتعيرُ للغأغلب الدراسات ا أنّ  بدايًة ُنشير إلى    
وّيـــة المصـــطلحين للغهـــذه الدراســـات ا تســـتعمل ، وغالبـــًا مـــاي الجانـــب النظـــرّي أو التطبيقـــيّ ذلـــك فـــ

   .إلى عدم وضوح مصطلح المعنى واستقراره مما يؤّدي، على الترادف )َمْعَنى ودَالَلة(
  

ـــتعمال المصـــــط     ـــي جملـــــة واحـــــدة، لنـــــرى لحات الثالثـــــةإذا حاولنـــــا اســ ــده مـــــن حيـــــث  فــ ـــا تفيـــ مــ
، نالحــظ أن هـذه المصــطلحات )ف للداللـة علــى المعنـىلتْعريــا( :ت هــذه الجملـةاالسـتعمال، وكانـ

مبـدئيا نشـير إلـى أنهـا متدرجـة . ليست بذات المعنى، ومن المؤكد أنه البد أن يكـون بينهـا اخـتالف
ُف ريـلتعْ اأمـا نبثـق منـه الداللـة، تى هـو الحلقـة األوسـع الـذي ـفي معناها حسـب ورودهـا آنفـًا فالمعنـ

ــس الفــروق بــين  حاولــتْ  اآلراء التــيفيمــا يلــي نعــرض . ُيظهــر المعنــى للعيــانالــذي قالــب فهــو ال تلم
  .هذه المصطلحات الُمْشِكَلة

  

أحــد الفــروق بــين المعنــى والداللــة ُيَقدُمــه لنــا هربيــرت بركلــي فــي كتابــه مقدمــة إلــى علــم الداللــة     
عبـارة عـن مجمـوع السـمات الذهنيـة المرتبطـة ضـمن معنى مفهوم مـا هـو  «: األلسني، إذ َنص أن

بـــأن معنـــى ) الداللـــة(و) المعنــى(وُيَعبـــُر عــن العالقـــة بـــين . عالقــة محـــددة اجتماعيـــًا، بــدال مـــادي
ــدي  ـــُل الوجــــه الَقْصــ ــة ُيَمثـ ــذي ُيقابلــــه؛ فداللــــة للمفهــــوم  )intentionnel(العالمــ ــدال الــ المــــرتبط بالــ

 ـــل الوجــــه الت نالعالمــــة ُتَمثـــوم معــــي ويضــــيف فــــي موضــــٍع آخــــر فرقــــًا آخــــر بــــين  .)1(»عميمــــي لمفهــ
ـــة مـــا، هـــي وظيفـــة أساســـية  «: المصـــطلحين حيـــث يـــورد ــبة لعالمـــة لغوّي إن وظيفـــة المعنـــى بالنسـ

  .أو فرعّية ؛ وكأنها تكون هامشّية)2(»بالنسبة لوظيفة الداللة
  

                                                

ـــي،  )1( ــةمقدمـــــة إلـــــى هربيــــرت بركلــ ــم الداللـــ ـــني علـــ ـــة، تاأللســ ـــورات وزارة الثقافـــــة،  :رجمــ ـــداد، منشــ ـــم المقــ قاســ
  .61م، ص1990دمشق،

  .62، صذاتهالمرجع  )2(



 

 

علــم "محمــد علـي الخـولي، فـي كتابـه قـًا بـين المعنـى والداللــة مـن جانـٍب آخـر، فيـرى يونجـد تفر     
ة للغـالكلمة مرتبط بعالقاتها مع الكلمات األخرى ذات العالقة فـي ا" معنى"أن " الداللة علم المعنى

فتعنـي عالقـة " الداللـة"أمـا ". فقيـر"، أو ضـد "غني"التي تعني ) ثري(الواحدة، ويضرُب مثاًال كلمة 
، قـد يمة غالبًا ما ُتشير إلى كـائن موجـود فـي العـالم الخـارجالكلمة بالعالم الخارجي، ويرى أن الكل

نعمان، األسد، الشجرة، الّصخرة، أوروبا، : يكون إنسانًا أو حيوانًا أو نباتًا أو جمادًا أو مكانًا، مثالً 
  .)1(على الترتيب

  

ين تفصــيل وتوضــيح للعالقــة بــعلــى لجــون الينــز، " ة والمعنــى والســياقللغــا"فــي كتــاب  ونقــف     
هو مجموع العالقات التي تـربط بـين تعبيـر مـا وبـين التعـابير " المعنى"إذ يرى أن  ،المعنى والداللة

حيـــوان، كلـــب صــيد كبيـــر، كلـــب صـــيد : "تـــرتبط مـــع الكلمــات" كلـــب"ة األخـــرى، مـــثًال كلمــة وّيــللغا
ديـة فـي العـالم فتـربط تعبيـر لغـوي مـا بصـنوف مـن الكيانـات الما" الداللة"أما ". صغير، كلبة، ذئب

  . )2( "ِصْنف من الحيوانات": "كلب"الخارجي، مثًال كلمة 
  

ل جون الينز فـي توضـيح العالقـة بـين المعنـى والداللـة؛ بـأن كل     همـا عمومـًا يعتمـد علـى يويَفص
األقــل  يكــون لديــه علــىاآلخــر، بشــكل يجعــل المــرء غيــر قــادر علــى معرفــة أحــدهما عــادًة دون أن 

عــن اآلخـر؛ ويــؤدي هـذا إلــى احتمـال أن أحــدهما ينبغـي أن يعتبــر أكثـر أساســًا  شـيء مــن المعرفـة
هما مرتبطان ببعضهما ارتباطًا عكسيًا، فالعالقـة العكسـّية فمن الناحية المنطقية أو النفسية، وبهذا 

علـى َر المعنـى والعكـس صـحيح، فالقائمة بين المعنـى والداللـة تعنـي أنـه كلمـا توسـعْت الداللـة َصـغُ 
كــل الكــالب حيوانــات، لكــن ليســت كــل (ســبيل المثــال تعتبــر داللــة حيــوان أوســع مــن داللــة كلــب 

  . )3(، ولكن معنى حيوان أقل تحديدًا من معنى كلب)الحيوانات كالباً 
  

إال أن جــون الينـــز بعـــد هـــذا التفريــق بـــين المعنـــى والداللـــة، يعـــود ِلُيَؤكــد أن كـــل مـــا قالـــه عـــن     
ــة، ينبغـــي أن ال ُيفَ معنـــى والال ــد ســــُر أنـــه يعنــــي أن داللــ ــل تحديـ ــالم كــ ـــة واضــــح المعـ ــى والدالل المعنــ

                                                

م، 2001 األردن،  ، دار الفالح للنشر والتوزيع، عمان،)علم المعنى( علم الداللة محمد علي الخولي،: انظر )1(
  .25ص

دار الشؤون الثقافية العامة،  ،1ط عباس صادق وهاب، :ترجمة، ة والمعنى والسياقللغاجون الينز، : انظر )2(
  .65-61ص  م، ص1987بغداد، العراق، 

  .ذاتهالمرجع : انظر )3(



 

 

ــة فــي مفــردات ا ــة، أو بالنســبة حتــى لغالبّيــة هــذه للغــالوضــوح لجميــع الوحــدات المعجمّي ات الطبيعي
  .)1( الوحدات المعجمّية، فثمة تفاوت بينها

  

معنـى والداللـة ينسـجمان مـع نظـرة الفالسـفة فـي التفريـق إن الـرأيين السـابقين فـي التفريـق بـين ال    
زالــوا مهتمـين بإحــدى النقــاط  مـافقـد كــان الفالســفة و : رمــابـين المعنــى والداللـة، فكمــا يقــول نـايف خُ 

ــمونها  ــارجي وهــــي مــــا يســ الم الخــ ــ ــية المتعلقــــة بالمعــــاني، وهــــي العالقــــة بــــين المفــــردات والعــ الرئيســ
  .)2(بالداللة

  

عنى ذات صبغة فلسفية لعزمي إسالم ينظر للفرق بين المعنى والداللة علـى أن وفي دراسٍة للم    
المعنـــى أعـــم وأشـــمل مـــن مفهـــوم الداللـــة، فكمـــا يـــرى أن المعنـــى يمكـــن أن يكـــون لأللفـــاظ المفـــردة 

، نرى هنـا أن الداللـة )3(وللعبارات، أو للجملة، بينما الداللة يقصد بها معاني المفردات أو الكلمات
  . ن المعنىجزء م

  

قالــه جــون  مــا مســتندًا إلــى" بالداللــة"وعالقتــه " المعنــى"وحــاول منــذر عياشــي أن يحــدد مفهــوم     
 وذهـب عياشـي مذهبــه "المصـطلح معنـى يحتـوي هـو نفســه علـى عـدد مـن المعـاني"الينـز مـن أن ،

ونها، وكــان مــن مــن الســياقات؛ امتحانــًا لهــا واختبــارًا لمضــم فــي عــددٍ " معنــى"َضــَع الكلمــة وَ  نْ فــي َأ
أي معنـــى يمكننـــا أن "، "ال معنـــى للحيــاة مـــن غيـــر عقيــدة"، "مــا معنـــى كلمـــة جبــل؟: "هــذه األمثلـــة

ــن؟ ــة ذهـ ــى؟"، "نعطـــي لكلمـ ــا معنـــى المعنـ ـــة تشـــير إلـــى تعـــدد معـــاني كلمـــة "...مـ ، ورأى أن األمثل
مـع هـذا فإنـُه يـرى ، و "معنـى"، إضافًة إلى وجود عامل مشترك بين المعاني المتعددة لكلمـة "معنى"

: ويضــيف عياشــي. عـدم اســتطاعتنا أن نعنــي أو ُنَمْوِضــُع المعنــى، وال حتـى تحديــد نوعــه وطبيعتــه
ـــة"ووضـــعنا ِعوضـــًا عنهـــا كلمـــة " معنـــى"أننـــا إذا بـــدلنا كلمـــة  ـــد بعـــض "دالل ، فقـــد نِصـــل إلـــى تحدي

جـزءًا " داللـة"هـذا تكـون كلمـة الموجودة في األمثلـة السـابقة، وب" معنى"المعاني الُمَتَضمَنة في كلمة 
  .)4( "المعنى"من 

  

                                                

  .65-61، مرجع سابق، ص ص ة والمعنى والسياقللغاجون الينز، : انظر )1(
  م،1978، 9ع ،، عالم المعرفة، الكويتوية المعاصرةللغواء على الدراسات اأضخرما، نايف : انظر )2(
  .256-255 ص ص    
ــة تحليليــــةعزمـــي إســــالم، : انظـــر )3( جامعــــة الكويـــت، الحوليــــة -، حوليـــات كليـــة اآلدابمفهـــوم المعنــــى دراسـ

  .25، 18م، ص1985هـ 1405الرسالة الحادية والثالثون، -السادسة
  م، 1996مركز اإلنماء الحضاري، حلب،  ،1ط، "الكلمة"اللسانّيات والداللة ، منذر عياشي: انظر )4(

  .31-30ص  ص     



 

 

وي وترّســخه فيــه، ممــا يجعلــه يطــابق للغــفــي التــراث ا" الداللــة"هنـاك مــن يــرى أصــالة مصــطلح     
قـد َعَرْفنـا أن مصـطلح  «: ، فقـالجبـل المعنى أو يكون أوسع منه، وهذا ما ذهب إليه محمـد حسـن

َل  إلى خمس دالالت، هي دالالت اللفظ، والخـط، واإلشـارة،  -منذ َعَرَض له الجاحظ-الداللة ُفص
صـنا مصـطلح . والنْصبة، والَعْقـد نـا إذا خصغا"بوصـف " الداللـة"وأنـه ُيْقَصـُر " اللفظيـة"أو " وّيـةللفإن

ولكنـه مـع . مصطلح المعنى الموضوع له اللفظ، أو يكاد ُيطاِبقُ على داللة األلفاظ على معانيها، و
دائـرًة مـن مصـطلح المعنـى؛  أوسـعة المتحققة أو المْحتَملة، فإن مصطلح الداللة َيَظـل هذه المطابق

وهذا الـرأي يخـالف اآلراء السـابقة التـي رأْت أّن مصـطلح المعنـى أوسـع مـن  .)1(»نظرًا ألصله ذاك
  .مصطلح الداللة

  
، إذ "اإليحـــاء" فــي معــرض مقابلتهـــا بمصــطلح آخــر هــو" الداللــة"ســتيتّية عـــن تحــدث ســمير ا     
وهـو الـذي مـن أجلـه ُوِضــَعْت  denotationالمعنــى المباشـر : فأّمـا الداللـة فالمقصـود بهـا «: قـال

ن الجمـل والتراكيـب سـتيتّية للداللـة بهـذا اوذكـر  ،)2(» الكلمات، ومن أجل توصيله إلى اآلخرين ُتَكـو
وقــال فــي تســـمية " ى الــدالليالمعنــى الحقيقــي، داللـــة ذاتّيــة، المعنــ: "المعنــى تســميات أخــرى، هــي

هي تسمية غير موفقة؛ ألنها تجعل الشيء وصفًا لذاته، فالداللة هي المعنى،  «": المعنى الداللي"
إذن فالداللـــة درجـــة مـــن درجـــات  ،)3(»المعنـــى المعنـــوي: وحـــين ُيقـــال المعنـــى الـــداللي، فكأنـــه قيـــل

  .المعنى حين تكون مباشرة
  

ــا" لــــدينا مصــــطلح يبقــــى     ــذي ) Definition" (فلتْعريــ ــد عالقتــــه بمصــــطلحي ، الــ ينبغــــي تحديــ
، فهـــو لـــيس المعنـــى أو الداللـــة لكنـــه أو توضـــيحه هـــو وســـيلة لشـــرح المعنـــى، "الداللـــة"و" معنـــىال"

 داللة، أو بيـان المعنىشرح  « المقصود بهفمي خليل على حسب تعريف حلو . َيَتَضمَنُهَما بالضرورة

 ــًا كـان نوعهــا، ويتغــِفــق علمـاء االكلمـة أية والمعــاجم قـديمًا وحــديثًا، علــى أن يكـون هــذا الشــرح أو لل
  .)4(»ف للمعنى واضحًا ال َلْبَس فيه وال غموضلتْعريا

                                                

ـــلة نظرّيـــًا وتطبيقّيـــاً للغـــالمعنـــى امحمـــد حســـن حســـن جبـــل،  )1( ة اآلداب،  مكتبـــ، 1ط، وي دراســـة عربيـــة مَؤص
  .199م، ص2005 هـ 1426القاهرة، 

  .282ص مرجع سابق، ،اللسانيات، استيتيةسمير  )2(
  .ذاتهالمرجع  )3(
  .23، صم2003، دار المعرفة الجامعية، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربيحلمي خليل،  )4(



 

 

 ة مفترضةعالق

 الفكرة

 الرمز  الشيء

  معنىاالتجاهات الحديثة في دراسة ال
  

ى ِلَكــْوِن اْلَمْعَنــى يمثــل نقطــة التقــاء واهتمــام لعلــوٍم إنســانّية متعــددة، وكــٌل منهــا ينظــر إلــى المعنــ    
ــم الــنفس  ــات تتشــّرُب مــن الفلســفة والمنطــق وعل بعــيٍن تناســب ُأسســه وتتفــق معهــا، نــتج لــدينا نظرّي

النظرّيـة اإلشـارّية، : ومـن أبـرز هـذه النظرّيـات. وّيـةللغواالجتماع، زاحَمـْت مـا لـدى علمـاء الداللـة ا
ـــة والنظرّيـــة التصـــورّية، والنظرّيـــة الســـلوكّية، والنظرّيـــة الســـياقّية، ونظرّيـــة ا لحقـــول الداللّيـــة، والنظرّي

  .التحليلّية
  

ـــأمــــا      ــارّية ةالنظرّيـ ـــان أوجــــدن  )Referential Theory( اإلشــ ــْد رســــَم معالَمهــــا العالمـ فقــ
: علـــى أســـاس العالقـــة الثالثيـــة التـــي تجمـــع بـــين مكّوناتـــه وهـــي" المعنـــى"وريتشـــاردز، حـــين حـــددا 

والمكــون ). referentالشــيء المشــار إليــه ، و  thoughtوالفكــرة ،  The symbolوّي للغــالرمــز ا(
المنطوقـة المكونـة مـن سلسـلة مـن األصـوات المرتبـة ترتيبـًا " الكلمـة"وي، وهـو للغـاألول هـو الرمـز ا
والمكـون الثـاني هـو الفكـرة، وهـي المحتـوى العقلـي الـذي يحضـر ذهـن ". منضـدة"معينًا، مثل كلمـة 

بصـرّية أو صـورة  ةيكـون هـذا المحتـوى العقلـّي صـور ، وقـد "منضـدة"السامع حين يسمع مـثال كلمـة 
أمـا المكـون األخيـر . مهزوزة، أو حتى مجرد عملّية من عملّيات الربط الذهني طبقًا للحالة الُمعينـة

وَتَتَبدى العالقـة ". المنضدة"وهو المقصود والَمْعِني، وهو في مثالنا " المشار إليه"فهو الشيء نفسه 
  )1( :المثّلث التاليبين الثالثية بصورة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــح ســتيفن أولمـــان العالقــة الكامنــة فـــي الرســم الســـابق، فيــرى أنــُه      ليســـْت هنــاك عالقـــة  «وُيَوض
، إذ ال يوجــد "عالقــة مفترضــة"ِلَتــدّل علــى  ومــن ثــم ُوِضــَعْت الــنقط. مباشــرة بــين الكلمــات واألشــياء

فالـدورة يجــب أن : األشـياء التـي تـدل عليهــا هـذه الكلمـاتطريـق مباشـر قصـير بـين الكلمــات وبـين 
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تبــدأ عــن طريــق الفكــرة أو الــربط الــذهنّي، أي عــن طريــق المحتــوى العقلــي الــذي تســتدعيه الكلمــة 
  .)1(»والذي يرتبط بالشيء

  

ــًا للمعنــى متــأثرًا نوعــًا مــا بمبــادئ النظريــة اإلشــارية، وهــذا ا     ــدم ســتيفن أولمــان تعريف ــلتعْ ُيَق ف ري
ــة بـــين اللفـــظ والمـــدلول «: ةللغـــللمعنــى بحســـب مـــا ورد فــي كتـــاب دور الكلمـــة فــي ا : عالقـــة متبادل

  .)2(»عالقة تمكن كل واحد منهما من استدعاء اآلخر
  

  

وما كان  )أوجدن وريتشاردز(ربما نجد تشابهًا بين عالقة مكونات المعنى الثالثة السابقة لدى     
ِمــن َقْبِلهمـا، لكــن بشــكل عالقـة ثنائيــة ازدواجّيــة لمعنـى الكلمــة، كمــا أورَد ) دي سوســير(قـد َأَقــر بـه 

إن معنــى كلمــة مــن الكلمــات عنــد   «: ة مقدمــة للقــارئ العربــيللغــمحمــود الســعران فــي كتابــه علــم ا
ــادل أو " دي سوســــير" ــو ارتبــــاط متبــ الصــــورة "، وهــــي )أو االســــم(بــــين الكلمــــة " عالقــــة متبادلــــة"هــ

  .)3(»بين الفكرة، و "السمعّية
  

هـو إشـارتها إلـى شـيٍء غيـر نفسـها؛ سـنجد : وٕاذا كانت النظرّية اإلشارّية ترى أن معنـى الكلمـة    
األول يرى أن معنى الكلمة هو ما تشير إليه، وهذا يقتضي االكتفاء بدراسـة جـانبين مـن : اتجاهين

ا االتجاه الثاني فيرى أن معنى الكلمة أمّ ". الشيء"والمشار إليه " الكلمة"المثلث، وهما جانبا الرمز 
هــو العالقــة بــين التعبيــر ومــا يشــير إليــه، وهــذا يتطلــُب دراســة الجوانــب الثالثــة؛ ألن الوصــول إلــى 

  .)4(المشار إليه يكون عن طريق الفكرة، و الصورة الذهنية
  

أحمـد مختـار  فـي كـالم "مـا تشـير إليـه" لعبـارة يَعقب محمد حسن جبل على االسـتخدام المـبهمو     
أحمـد مختـار بأنـه الشـيء الخــارجي، ال . فـي كـالم د" مـا تشـير إليـه"وتفسـير عبـارة  «: الئقـا، عمـر

ال  مـع و  ،والشيء الخـارجي) الرمز(ين الكلمة ب ^يتسق مع نص أصحاب النظرّية على نفي العالقة
الضــلع الواصــل بــين  فــي المثلــث الــذي مثلــوا بــه، وهــوتركيــز دراســة المعنــى علــى الضــلع األيســر 

الكلمة والفكرة، كما أنه ال يتسق مـع اتجـاه األوربيـين السـائد وهـو نفـي العالقـة الحقيقّيـة بـين الكلمـة 
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ــميهو  ــد أن  -بعــــد كالمــــه الســــابق -أحمــــد مختــــار . لكــــن كــــالم د. الشــــيء الخــــارجي الــــذي تســ ــ يؤك
  . )1(» المقصود بالمشار إليه في كالمه هو الشيء الخارجي

  

ة مـن خارجهـا، وكمـا بـدا اإلفـادة للغـ تسلم النظرية اإلشارية ِمما ُيؤَخـذ عليهـا لكونهـا تـدرس اوال    
: وفــي هــذا الشــأن صــرح أحمــد مختــار عمــر بقولــه. مـن مصــطلحات علــم الــّنفس وغيــره مــن العلــوم

وأنهــا تقــوم . ةغــلل وّيــة خــارج إطــار اللغأنهــا تــْدُرس الظــاهرة ا: ِرُض علــى هــذه الّنظرّيــة بمــا يــأتياعتــ
 علـى-ولكـي نعطـي تعريفـًا دقيقـًا للمعنـى ). المشـار إليـه(على أسـاس دراسـة الموجـودات الخارجيـة 

ولكــن المعرفــة . كــون علــى ِعلــم دقيــق بكــل شــيء فــي علــم المــتكلمال ُبــد أن ن -أسـاس هــذه النظريــة
ــذا بكثيــــر ــل . اإلنســــانّية أقــــل مــــن هــ ــّمن كلمــــات مثــ ــى"و" ال"وأن هــــذه النظريــــة ال تتضــ " لكــــن"و" إلــ

وســـبٌب أخـــر هـــو أّن معنـــى . وَنْحـــَو ذلـــك مـــن الكلمـــات التـــي ال تشـــير إلـــى شـــيء موجـــود"... أو"و
، التفاحـة يمكـن أن ُتؤكـل ولكـن المعنـى "التفاحـة"لـيس هـو " تفاحـة"فمعنـى كلمـة . الشيء غيـر ذاتـه

  .)2(ال ُيؤكل
  

 )Ideational theory( رّيـة التصـورّيةالنظوثمة نظرية تتقـارب مـع النظرّيـة اإلشـارية وهـي     
، وينقـل قولـه جـون لـوكوتعرف بالنظرّية العقلية، وقد رأْتْ◌ النـور علـى يـدي الفيلسـوف اإلنجليـزّي 

 اسة إلى األفكار «أحمد مختار عمر بأنواألفكار . استعمال الكلمات يجب أن يكون اإلشارة الحس
  .)3(»اصالتي ُتَمثُلها تعد مغزاها المباشر الخ

  

ــن رؤيتهــــا فــــي ا     ــي دراســــتها المعنــــى مــ ــق النظرّيــــة التصــــورية فــ ة، المتمثلــــة بالناحيــــة للغــــوتنطلــ
هـذه النظرّيـة  «فكما أورد أحمـد مختـار عمـر أن . ة من حيث إيصال األفكار لآلخرينللغالوظيفّية 
ـــاً "، أو "وســـيلة أو أداة لتوصـــيل األفكـــار"ة للغـــتعتبـــر ا ــا ". ومعنوّيـــًا لحالـــة داخلّيـــة تمثـــيًال خارجّي ومـ

األفكــار . كعالمـة علــى فكــرة معينــة" فــي التفــاهم"يعطـي تعبيــرًا لغويــًا معنــًى معينـًا اســتعماله بــاطراٍد 
ة، وٕاذا َقِنـَع ُكـل ِمنـا باالحتفـاظ للغالتي تدور في أذهاِنَنا تْمِلُك وجودًا مستقًال، ووظيفة مستقلة عن ا

ة، وٕانــه فقــط شــعورنا بالحاجــة إلــى َنْقــِل أفكارنــا للغــن الممكــن االســتغناء عــن ابأفكــاره لنفســه كــان مــ
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علــى أفكارنــا ) قابلــة للمالحظــة علــى المســتوى العــام(الواحــد إلــى اآلخــر الــذي يجعلنــا نقــدم دالِئــل 
  .)1(»الخاصة التي تعتمل في أذهاِنَنا

  

     الناتجة من )التصور" (=الصورة الذهنّية"في النظرّية التصورّية هو " المعنى"بهذا نستنتج أن ،
وبهــذا تكــون النظرّيــة التصــورّية . ة واتفــاقهم باالســتخدام الُمطــِرد لتعبيــر لغــوّي مــاللغــتعــارف أبنــاء ا

الصـورة الذهنّيـة : علـى ركنـين همـا هاباقتصـار تفتـرق عنهـا  هـاأقرب ما تكون للنظرية اإلشارية، لكن
فــي النظرّيــة اإلشــارّية الــذي ينبــع " ن الثالــثالمكــو "ا الشــيء الخــارجي أمــ. ويللغــ، والرمــز ا"الفكــرة"

  .ال وجوَد له في النظرّية التصورّيةف المعنى منه في األساس،
  

، سـتكون خاصـة "ةالصـورة الذهنّيـ"علـى اقتصـارها لكن هناك مـن يـرى أن النظرّيـة التصـورّية ب    
ــة ليســت تشــكل ُجــّل المعنــى، ة، إضــافًة إلــى أللغــجميــع معــاني اغيــر مســتوعبة ل الصــورة الذهني ن

 مشكلة هذه النظرّية أّن الصورة الذهنّيـة، أو الصـورة العقليـة، خاصـة  «فيرى جمعة سيد يوسف أن
كـذلك . وليسْت عامة، وبالتـالي فـإن عـدة منبهـات قـد تثيـر الصـورة نفسـها حتـى لـو لـم تكـن مترادفـة

وعلــى الــرغم مــن أن . ِنــي الشــيء نفســه فــي المواقــف المختلفــةفــإن الكلمــة نفســها ال يشــترط أن َتعْ 
الكلمات غالبًا ما تستثير صورًا ذهنّية إال أن هـذه الصـور ليسـت فـي حـّد ذاتهـا هـي المعنـى، وٕانمـا 

  .)2(» هي شيء ُيْبنى على أساس المعنى
  

، وأن هــذه )فكــرة" (ويّ للغــاُمَتَميــز للتعبيــر ) "معنــى(وتقتضــي النظرّيــة التصــورّية أن يمتلــك كــل     
وي الــذي للغــالفكــرة يجــب أن تكــون حاضــرة فــي ذهــن المــتكلم، وأن المــتكلم يجــب أن ُيْنــِتَج التعبيــر ا

يجعل الجمهور ُيْدِرك أن الفكرة المعينة موجـودة فـي عقلـه فـي ذلـك الوقـت، وبالتـالي ُيـْدِرك السـامع 
  . )3(الفكرة ذاتها التي عناها المتكلم

  

إضـافًة إلــى  النظريـة اإلشـارية،المآخـذ نفسـها علـى النظرّيـة التصـورية، فهـي علـى مآخـذ الأّمـا      
ُتَركز علـى األفكـار أو التصـورات الموجـودة فـي عقـول المتكلمـين والسـامعين بقصـد تحديـد « كونها

رنـا معنـى الكلمـة معنى الكلمة، أو ما َيْعِنيه المـتكلم بكلمـة اسـتعمالها فـي مناسـبة معينـة، سـواء اعتب
ـــين الرمـــز والفكـــرة ــة ب ـــة، أو اعتبرنـــاه العالقـ ـــذ . هـــو الفكـــرة أو الصـــورة الذهني ــذا هـــو أحـــد المآِخ وهـ
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ألنه ما دام المعنى هو الفكرة فكيـف يتَسـنى . وجهة النظر السلوكّية هذه النظرية من على  األساسية
  .)1(»ار ُتَعد ُمْلَكًا خاصًا بالمتكلمللمتكلم أن ُيخاِطب السامع وينقل المعنى إليه مع أّن األفك

  

 ، جــاءت نظرّيــات جديــدة ردًا عليهمــا،مــن قصــور وجزئيــة فــي النظــريتين الســابقتينُيلحــظ وِلَمــا    
التي يتزعمها بلومفيلد، ورؤيتها للمعنى تَْنُبـُع  )Behavioral theory( ةة السلوكيّ النظريّ فجاءت 

المتمثل باالستجابة للكلمة، وكما قال أحمـد مختـار عمـر، " كالسلو "ِمن اْسمها، فالمعنى يْكُمن في 
ــد االتجــــاه «فقـــد  ــارة ورّد الفعــــل القابلــــة للمالحظــــة  أنّ  أقــــر بلومفيلــ ــح اإلثــ المعنــــى يتــــألف مـــن مالمــ

الموقـف الـذي ينطقهـا المـتكلم فيـه، "وّيـة بأّنـه للغوعرَف معنـى الصـيغة ا. والموجودة في المنطوقات
فعن طريق نطق صيغة لغوّية يحث المتكلم سامعه علـى ".  التي تستدعيها من السامع واالستجابة

  .)2(»وّي للصيغةللغهذا الموقف، وتلك  االستجابة هما المعنى ا. االستجابة  لموقف
  

ــُح كمــال بشــر النظريــة الســلوكّية، واألســباب التــي دعــت بلومفيلــد ِلتبنيهــا، َفــَنص أن هــذ     ه وُيَوض
تعتمــد فــي بحوثهــا علــى تصــرفات اإلنســان وســلوكه فــي المواقــف المختلفــة مــع االهتمــام  «النظرّيــة 

وهـــذا التفســـير للمعنـــى يمكـــن الحكـــم عليـــه أيضـــًا بأنـــه . بعنصـــري اإلثـــارة ورّد الفعـــل أو االســـتجابة
والـذي دفـع  .نفسالـ علـم فـي الميكانيكّية للنظرّيات وفقاً  اإلنسان سلوك إذ هو ُيَحلل. تفسير ميكانيكي

العقلّيـــين الـــذين  آراء مـــن محاولـــة الـــّتخلص -حســـب رأيـــه- إلـــى أن يـــنهج هـــذا المـــنهج هـــو" بلومفيلـــد"
المهمـة  األسـس مـن أساسـاً  اعتبارهـا وعلـى لألشـياء، الذهنّية الصور أو الِفكر على دراستهم في يعتمدون

ينطـق  الـذي الموقـف عـن عبـارة بأنـه -ذلـك علـى بنـاءً - ُيَعـرف المعنـى وهـو .ويّ للغا المعنى تعريف في
  .)3(»السامع نفس في الحدث هذا يستدعيه الذي الفعل رد أو وي المعين واالستجابةللغفيه الحدث ا

  

ف، بــأن َيــِتم بوصــف اللفــظ بأحــداث فســيولوجّية أو لتْعريــونجــد لــدى بلومفيلــد اهتمامــًا بكيفّيــة ا    
  «ة والمعنوّية، وهذا نجده بما أورده محمود السعران ِمن تحدِث فيزيقية، وهذا يشمل األشياء الحسيّ 
إنــه ينبغــي أن ُيَعــرف عــن طريــق أحــداث : عامــًة، قــال" النطــق"بلومفيلــد عــن معنــى الكلمــة ومعنــى 

ُيَعــرف " أنــا جــائع"مــثًال فــي قــولي " الجــوع"عمليــة أي فســيولوجية أو فيزيقيــة مرتبطــة بهــا، فمعنــى 
الخ ويـرى ...ي وما يحدث في المعدة من إفرازات، وما قد يصحب ذلك من عطشِبالتقّلص العضل

 الُحــب"كــذلك ينبغــي أن ُيعــاد وصــفها بألفــاظ فيزيقيــة؛ وحتــى " التصــورات"و" األفكــار"بلومفيلــد أن "
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ولقـد قـال بلومفيلــد إننـا نسـتطيع أن ُنَعــرف . ومـا إليهمـا ينبغــي وصـفهما بمثـل هــذه الطريـق" الكـره"و
نة له" الملح"ثل كلمة م 1(»عن طريق عناصره الكيمائية الُمَكو(.  

  

مخالفــة النظرّيــة التصــورّية بالتشــكيك : علــى ُجمَلــٍة مــن األســس أهمهــا وتقــوم النظريــة الســلوكّية    
ــه الســلوكيون اهتمــامهم صــوب  ــة مثــل العقــل والتصــور والفكــرة، ووج فــي كــل المصــطلحات الذهنّي

 األحـداث الممكـن  علـى التركيـز م، إلمكانّية مالحظتـه مباشـرًة؛ وهـذا يعنـيالسلوك الظاهر من المتكل
وأساٌس آخر يتمّثل في . فيه الذي يتم إنتاجها المباشر عالقتها بالموقف وعلى مالحظتها وتسجيلها،

وأســاس يتمّثــل فــي . اتجــاه الســلوكيين إلــى تقلــيص دور الغرائــز والــدوافع والقــدرات الفطرّيــة األخــرى
  اآللي أو الحتمي الذي يرى أّن كل شيء في العالم محكوم وفق قوانين الطبيعةاتجاهها 

)2(.  
  

وأبرز ما ُيؤخذ على النظرّيـة السـلوكّية مـن نقـٍد فـي رأي كمـال بشـر هـو عـدم شـموليتها للـدوافع     
المقبـول أن ننظـر إلـى هـذا المعنـى كمـا لـو كـان  مـن لـيس« :أورد فكمـا البشرية، النفس في والرغبات

ــة، ــالم مـــن العوامـــل اإلنســـانّية،  يمكـــن  ال  إذ مجموعـــة مـــن المثيـــرات واالســـتجابات اآللّيـ ــد الكـ تجريـ
على إهمال هـذه العوامـل عنـد " بلومفيلد"فنحن إذن ال نوافق .  كالدوافع والرغبات التي  ينبئ عنها

  .)3(»دراسة المعنى، بل يجب أن نعترف بها وأن نشير إليها بأسلوب لغوي محض
  

فـــق مـــع مـــا ينقلـــه لنـــا محمـــود الســـعران حيـــث يـــرى أّن كـــن مـــا َوَرَد آِنفـــًا لـــدى كمـــال بشـــر ال يتّ ل    
وّية المتصلة بالكالم، ويعتبرها عنصرًا الزمـًا للغُيْدِخُل في اْعِتباره بعض العناصر غير ا «بلومفيلد 

ــالم ــا نســـميه العناصـــر . إلدراك معنـــى الكـ ــل بعـــض مـ " الجتماعيــــةا"فالمدرســـة الســـلوكّية ال تتجاهـ
ـــطلحات خاصــــة بهــــا ـــا بمصـ ــــر عنهـ ــل فــــي الحقيقــــة شخصــــية المــــتكلم : ولكنهــــا تعب إنهــــا ال تتجاهــ

ــل : وشخصــــية الســــامع وبعــــض الظــــروف المحيطــــة بــــالكالم ــة بعنايتهــــا بتحليــ بــــل إن هــــذه المدرســ
ير ويين نحو ربط المعنى بمجاالت غللغالمظاهر الفسيولوجية والفيزيقية خاصة، قد وّجهْت عناية ا

  .)4(»الكالم، مجاالت تستلزم التحليل على مستويات خاصة
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أن المعــاني أفكــاٌر وصــور  بــه النظرّيــة الســلوكّية، فــي مــا تُْنَقــدُ  وُيْجِمــل محمــد حســن جبــل، أهــم    
ذهنّية، والسلوك إنما هو صـدى لتلـك المعـاني وتلـك الصـور، والسـامع لـيس جـدارًا أصـم تـرتِطم بـه 

ة أو أكثــر هــو للغــأمــٌر آخــر أّن شــطر ا. كمــا تــرتطم الكــرة بالجــدار؛ فترتــد الكلمــة؛ فيتحــرك ويســلك
ويضـيف . أوصاف وتعبير عن أحداث ماضية أو مستقبلة كلها معان، ولكـن ال ُيَحـس فيهـا سـلوك

شطحة فكرّية أو خواطر غير ناضجة اهـتّم بهـا األوربيـون ترفـًا "محمد حسن أنه يرى هذه النظرية 
  .)1( هم، واهتم بها لغويونا ِتبعاً أو رصدًا ألنشطت

  

، المثـال "شطحة فكرية أو خواطر غير ناضـجة"ربما َقَصد محمد حسن بقوله أن هذه النظرية     
ـح مـن خاللهـا تفسـيره للمعنـى الكـامن "جـاك وجيـل"المشهور الذي ساقه بلومفيلـد بقصـة  التـي وض ،

  .)2(في السلوك الناتج عبر المثير واالستجابة 
  

وقد اقترنْت  )Contextual  theory( النظرّية السياقّيةوتأتي نظرّيٌة تْسِلُك نهجًا ُلغوّيًا وهي     
ة، للغـتأكيدًا كبيرًا على الوظيفـة االجتماعّيـة  هاالذي وضع «وّي اإلنجليزّي فيرث للغهذه النظرّية با

 Lyonsوعّد . Mitchellو Sinclairو Mc Intoshو Halliday: كما ضم االتجاه أسماًء مثل
  .)3(»"للمعنى نظريته السياقّية"وأحد التطوريين الهامين المرتبطين بفيرث 

  
  

الطريقـة التـي "، أو "ةللغـاستعمالها فـي ا"هو  السياقّية معنى الكلمة عند أصحاب هذه النظرّيةو     
ال ينكشــف إال مــن خــالل ولهــذا ُيَصــرح فيــرث بــأن المعنــى ". الــدور الــذي تؤديــه"، أو "تســتعمل بهــا

وبهـذا فالنظريـة السـياقية تـرى أن تحديـد . )4(وّية، أي وضعها في سياقات مختلفةللغتسييق الوحدة ا
فال يكـون معنـى الكلمـة . المعنى ال يتم بتحديد العالقة بين الفكرة والمشار إليه، أو بوصف المعنى

الكلمـات التـي نجهـل معناهـا وال يسـعفنا  لكـن أيـن هـذه النظرّيـة  مـن. إال من السـياق الـذي تـرد فيـه
  ؟ أي سياق من معرفة معناها
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ة ليــتم الــربط بــين للغــفـالمعنى فــي النظرّيــة الســياقّية هــو محصــلة عملّيــة تحليــل لشــتى وظــائف ا    
ويـة، مـن النـواحي الصـوتّية والصـرفّية والنحوّيـة والمعجميـة والداللّيـة، وهـذا للغنتـائج كـل الوظـائف ا

إن المعنـــى عنــد األســـتاذ فيــرث كـــل مركــب مـــن مجموعــة مـــن  «: محمـــود الســعرانإليــه  يشـــيرمــا 
ــة والنحوّيـــة للغالوظـــائف ا ــم المورفولوجّيـ ــم عناصـــر هـــذا الكـــل هـــو الوظيفـــة الصـــوتّية، ثـ ويـــة، وأهـ

ــ  ُيراعـى عنــد  ولكــل وظيفـة مـن هــذه الوظـائف مــنهجٌ ، "ســياق الحـال"والقاموسـّية والوظيفـة الداللّيــة ل
  .)1(» ستهادرا

  

، ضــمن النظرّيــة الســياقّية، هنالــك متطلبــات و سلســلة      ــِتّم الوصــول للمعنــى فــي نــٍص ُلَغــوي وِلَي
 خطـوات ينبغــي أن ُتسـلك، وينقلهــا محمـود الســعران عــن فيـرث، فيــورد أن»  األسـتاذ فيــرث يــرى أن

َل الـنص ا] أوالً : [الوصول إلى معنى أي نص لغوّي يستلزم غـلأن ُيحلـغوّي علـى المسـتويات الةوّيـلل 
ســياق "أن ُيبــين ] ثانيــاً ). [الصــوتّية، والفونولوجّيــة، والمورفولوجيــة، والنظمّيــة، والمعجمّيــة(المختلفــة 

الخ ...شخصّية المتكلم؛ شخصّية السامع؛ جميع الظروف المحيطة بالكالم): الماجريات" (=الحال
ــاً [ وأخيــرًا يــذُكر األثــر الــذي يتركــه ] رابعــاً . [تمــّن، إغــراء الــخ: كالميــةأن ُيَبــين نــوع الوظيفــة ال] ثالث

  .)2(») الخ... ضحك، تصديق، سخرّية (الكالم، 
  

وّيــة، ِلمــا للغوقــد تكــون النظرّيــة الســياقّية إحــدى أهــم النظريــات التــي حققــت قبــوًال فــي الســاحة ا    
إذا ُطبقـت -أّن نظرّيـة السـياق  «: فن أولمانة وأدبها، فكما يرى ستيللغنتائج في حقول ا من قدمْتهُ 
وقد قادت بالفعـل إلـى الحصـول علـى مجموعـة مـن . ُتَمثل حجر األساس في علم المعنى -بحكمة

ومكنـْت الدراسـة . إنها مثًال قد أحدثت ثورة في ُطُرق التحليل األدبي. النتائج الباهرة في هذا الشأن
  .)3(»ى ُأُسس حديثة أكثر ثباتاً التاريخّية للمعنى من االستناد إل

  

 كما أن النظرية السياقّية تُقدم وسائل عمليـة فـي شـرح الكلمـات للتوصـل لمعناهـا، بحيـث يمكـن    
ــة الســياق  «: ، فيضــيف ســتيفن أولمــاناألخــذ بهــا وتطبيقهــا بخطــوات عملّيــة قــد َوَضــَعْت لنــا نظرّي

ــِك بمـا سـّماه األســتاذ فيـرثمقـاييس لشـرح الكلمـات وتوضــيحها عـن طريـق التمَ  ترتيـب الحقــائق (: س
أي سياقات، كـل واحـد منهـا ينطـوي تحـت سـياق آخـر، ولكـل واحـد منهـا : في سلسلة من السياقات

                                                

  .340ص مرجع سابق، ،ة مقدمة للقارئ العربيللغعلم ا محمود السعران، )1(
  .341-340 ص ، صذاتهمرجع ال )2(
  .73ص ، مرجع سابق،ةللغدور الكلمة في استيفن أولمان،  )3(



 

 

وهــو عضــو فــي ســياق أكبــر وفــي كــل الســياقات األخــرى، ولــه مكانــه الخــاص فيمــا . وظيفــة بنفســه
  .)1(» )يمكن أن ُنَسميه سياق الثقافة

  

.K (آمـر. ك علـى النظرّيـة السـياقّية، وهـو د القـائمينونجُد أح      Ammer(  ًللسـياق،  يقتـرح تقسـيما
ـــي ــناف، هــ ــياق ا: إلـــــى أربعـــــة أصـــ ـــالســـ ــاطفي. )Linguistic Context(وّي للغــ ـــياق العـــ  والســ

)Emotional Context(. ــياق الموقــــف ــافي . )Situational Context ( وســ والســــياق الثقــ
)Cultural Context( )2(.  
  

تجعـل المعنـى سـهل االنقيـاد للمالحظـة  ميزات النظرّية السياقّية فبساطتها النسـبّية، إذ أما أبرز    
والتحليـــل الموضـــوعي، بعيـــدًا عـــن فحـــص الحـــاالت العقليـــة الداخليـــة التـــي ُتَعـــد ُلْغـــزًا مهمـــا حاولنـــا 

ة، وبهــذا للغـن دائـرة اوي للمعنـى ال تخـرج عـللغـفضـًال عـن أن هـذه النظريـة فـي تحليلهــا ا. تفسـيرها
ه إلى غيرها من النظرّيات مثل بت النقد الذي وج3(اإلشارّية، والتصورّية والسلوكّية : تجن(.  

  

  

أن زعيمهــا فيــرث لــم يقــدم : إّال أن النظريــة الســياقّية لــم تســلم مــن االعتــراض عليهــا، مــن ذلــك    
ديم نظرّيــة للســـيمانتيك، مــع أّن المعنـــى يجـــب أن وّي، واكتفــى فقـــط بتقـــللغـــنظرّيــة شـــاملة للتركيــب ا

إضـافًة إلـى أن . ُيْعَتَبر مركبًا من العالقـات السـياقّية، ومـن األصـوات والنحـو والمعجـم والسـيمانتيك
مـع أهميتـه، كمــا كـان حديثــه  Context" الســياق"فيـرث لـم يكــن محـّددا فـي اســتخدامه  للمصـطلح 

ــه بــالغ كثيــرًا فــي إعطــاء ثقــل زائــد لفكــرة غامضــًا غيــر وا Situationعــن المواقــف  ضــح، كمــا أن
  .)4( السياق، وعجز السياق عن إيضاح معاني كلمات تكون عصّيه عليه

  

 Semantic fields،نظرّيـة الحقـول الداللّيـة هـي ة،للغــا رحـم مـن تنبـع أخـرى نظريـة وظهـرت    

theory، كمـــا ينقـــل تعريفاتـــه أحمـــد مختـــار طلـــق هـــذه النظرّيـــة الحقـــل الـــداللّي أو المعجمـــي، و وتن
هو مجموعة مـن  Lexical fieldأو الحقل المعجمي  Semantic fieldالحقل الداللّي «: عمر

ة للغـمثال ذلك كلمات األلوان في ا. الكلمات ترتبط دالالتها، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها

                                                

  .74-73ص  ص ، مرجع سابق،ةللغدور الكلمة في استيفن أولمان،  )1(
  .71-69ص ص ، مرجع سابق،علم الداللةأحمد مختار عمر، : انظر تفاصيل هذه السياقات في )2(
  .73، صذاتهالمرجع : انظر )3(
  .74-73ص  ص ،المرجع ذاته: انظر )4(



 

 

ــت المصــــطلح العــــام . العربّيــــة ــل" لــــون"فهــــي تقــــع تحــ أصــــفر  -أزرق –أحمــــر : وتضــــم ألفاظــــًا مثــ
ْفُه . الخ..أبيض-أخضر وعرUllmann غمجموعة جزئّية لمفردات ا: "هبقول1( »"ةلل(.  

  

أما عن عالقة نظرّية الحقول الداللّية بالمعنى، فهي ترى أن معرفة معنى الكلمة وفهمه يرتبط     
ن مــن مجموعــ صــلة بالكلمــة بمعرفــة الحقــل الــداللّي الــذي تنتمــي إليــه الكلمــة، المكــوة الكلمــات المت

ــلة عالقاتهــا بالكلمــات األخــرى فــي داخــل الحقــل "معنــى الكلمــة بأنــُه " ليــونز"داللّيــًا، فُيَعــرف  ُمَحص
، والهـدف مـن التحليـل للحقـول الداللّيـة هـو جمـع كـل الكلمـات التـي َتُخـّص حقـًال معينـًا، "المعجمـي

  .)2(تها بالمصطلح العاموالكشف عن صالتها الواحد منها باآلخر، وصال
  

: ف السـابق، هـولتْعريـفمعنى الكلمة لدى أصـحاب هـذه النظرّيـة، فـي تعريـٍف آخـر قريـب مـن ا    
  .)3( »ويةللغمكانتها في نظام من العالقات التي تربطها بكلمات أخرى في المادة ا«
  

حلـة متقدمـة مـن عمـر المعجميـة ة العربّيـة، ففـي مر للغـإن الحقول الداللّية ليسـت بجديـدة علـى ا    
رسـائل صـغيرة « العربية، نجد ما يمكن أن يتشابه معها تطبيقيًا، فكما ُيوِرُد علـي القاسـمي ُوِجـَدْت 

وكانــت تلـــك . تضــّم المفــردات المتعلقـــة بخلــق اإلنســـان وخلــق الحيــوان والنبـــات والحــرب واألســـلحة
ــاب(الرســــائل تحمــــل عنــــوان  ــاب(و )كتــــاب الخيــــل(مثــــل  )كتــ ــاب الشــــاء(و )اإلبــــل كتــ كتــــاب (و )كتــ

 فـي ةللغـا وهي بمثابة معاجم مختصة يصنفها عدد غير قليل مـن أئمـة. )كتاب الطير(و )الحشرات

وأبـي عبيـدة  )هــ206ت(وقطـرب  )هــ204ت( والنضر بن شميل )هـ200ت( الكسائيك  ،العصر ذلك
  .)4( » )هـ216ت(واألصمعي  )هـ210ت(
  
  

وحـــدة "عـــدم وجـــود : ظريـــة الحقـــول الداللّيـــة علـــى جملـــٍة مـــن المبـــادئ، منهـــاويتفـــق أصـــحاب ن    
مـن غيـر حقـل " وحـدة معجميـة"وعدم وجـود . في أكثر من حقل داللي" كلمة" Lexeme" معجمية

إضــافًة إلــى اســتحالة دراســة المفــردات . وال يصــح إغفــال الســياق الــذي تــرد فيــه الكلمــة. تنتمــي إليــه
  .)5(نحوي وعالقاتهُمستقلًة عن تركيبها ال

                                                

  .74-73ص  ، ص، مرجع سابقعلم الداللةأحمد مختار عمر، : انظر )1(
  .80-79ص  ، صذاتهالمرجع : انظر )2(
  .98، صذاتهالمرجع  )3(
  .9ص مرجع سابق، ،المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق علي القاسمي، )4(
  .80ص ، مرجع سابق،لةعلم الدال أحمد مختار عمر، : انظر )5(



 

 

 موجودات             أحداث                     ع�قات               مجردات    

 حيّة                   غير حيّة    

 إنسان              حيوانات             كائنات فوق الطبيعة    

 حيوانات         طيور        حشرات

 .....ر بق         صرصو  نمل         بعوض          ذباب             

  

وّي بتحديـد حقـول داللّيـة عامـة، للغـويمكن تصنيف الحقول الدالليـة علـى نظـام تفريعـي، فيبـدأ ا    
  وُيَفرع  من كل حقٍل منها حقـوًال أدق وأكثر خصوصّية، ويتفرُع  عن كل منها حقول داللية

، ثم )مجردات-عالقات-أحداث-داتموجو : (فتكون الحقول األساسّية مثًال مقّسمة إلى. أدق فأدق
َتَتتَــاَبُع التفريعــات، وتختلــف هــذه التقســيمات والتفريعــات مــن لغــوي إلــى آخــر، ويمكــن التمثيــل لــذلك 

  :)1(بالمخطط التالي
  الحقول الداللّية

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت تــربط بــين الكلمــات داخــل كــل وقــد ســعى أصــحاب نظرّيــة الحقــول الداللّيــة إلــى إيجــاد عالقــا    
ــــذه ، وهـــــ ـــــي ـــــل داللــــ ـــات حقــــ ــــ ـــي العالقــ ــــ ــــرادف( :هــ ــــ ــــّمن (، و)Synonymy التـ ــتمال أو الّتضـــــ ــــ االشـــ

Hyponymy(و ،) عالقــة الجــزء بالكــلPart-whole relation(و ،) التضــادAntonymy( ،
   ).Incompatibilityالتنافر (و

  

 إذا كان مترادفين،"  ب " و"  أ "ى، فكون يعني وجود كلمتين تتضّمن كل منها األخر ) الترادف(و    

عـــن  فيختلــف )االشــتمال( أّمـــا ".والــدة"و" أم"كمــا فـــي كلمــة ".  أ " يتضــّمن " ب "و ،" ب " يتضــّمن " أ "
، "حيــوان"الــذي ينتمــي إلــى فصــيلة أعلــى " فــرس"التــرادف فــي أّنــه َتَضــمٌن مــن طــرف واحــد، مثــل 

فهــي مثــل عالقــة اليــد بالجســم، ) القــة الجــزء بالكــلع(أمــا ". حيــوان"يتضــمن معنــى " فــرس"فمعنــى 

                                                

  : وانظر. 48-47ص  ، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، صعلم الداللة فيمحمد سعد محمد، : انظر )1(
  .95ص ، مرجع سابق،علم الداللةأحمد مختار عمر،      



 

 

فاليـد ليسـت نوعـًا مـن الجسـم، ولكنهـا جـزء منـه، . والفرق بين هذه العالقة وعالقة االشتمال واضح
  .)1(بخالف اإلنسان الذي هو نوع من الحيوان وليس جزءًا منه

  

اد الحـاد أو التضــاد غيــر بالّتضــ"تْحـوي مســتويات متعـددة، فهنــاك مــا يسـّمى ) التضــاد(وعالقـة     
وهو نسـبّي، فمـثًال " بالتضاد المتدرج"وهناك ما يسمى ". أنثى=ذكر"، و"حيّ =ميت: "، مثل"المتدرج

يعنــي أنـه ســاخن بالنسـبة لدرجــة الحـرارة المعّينــة للحسـاء، أو للســوائل " الحســاء سـاخن: "حـين نقـول
وهنــاك نــوٌع آخــر مــن . نــا المــاء ســاخنوهــذا يختلــف عــن قول. ككــل، أو للســوائل المقدمــة مــع وجبــة

". زوجـة=زوج"، و"اشـترى=بـاع: "، وهو عالقـة بـين أزواج مـن الكلمـات مثـل"العكس"التضاد اسمه 
، "أســفل=أعلــى: "ومثالــه العالقــة بــين كلمــات مثــل" التضــاد االتجــاهي"وهنــاك نــوٌع مــن التضــاد هــو 

، "لعامودّية و التضـادات التقابلّيـةالتضادات ا"وهناك نوٌع يسمى ". يذهب=يأتي"، و"يغادر=يصل"و
وميز بينها ليونز، فاألول مثل الشمال بالنسبة للشرق والغـرب، حيـث يقـع عموديـًا عليهمـا، والثـاني 

  .)2(ربللغمثل الشمال بالنسبة للجنوب، والشرق بالنسبة 
  

الحقـل الـداللّي فهي مرتبطة بفكرة النفي مثـل التضـاد، ويتحقـق التنـافر فـي ) التنافر(أما عالقة     
، وذلـك "عـدم التضـّمن مـن طـرفين"، بمعنى أنـه " أ "ال يشتمل  " ب "و ،" ب "ال يشتمل "  أ "إذا كان 

مــن ناحيــة، وبــين حيــوان مــن ناحيــة " خــروف، وفــرس، وقــط، وكلــب"مثــل العالقــة التــي تجمــع بــين 
ويـــدخل . واألصـــفر، كعالقـــة األزرق "ســـوى األبـــيض واألســـود"ومثـــل العالقـــة بـــين األلـــوان . أخـــرى

فهذه األلفاظ متنافرة؛ ألن ... ضمن التنافر ما يسمى بعالقة الرتبة، مثل مالزم ورائد ومقدم وعميد
كمـا يـدخل فـي عالقـة التنـافر مـا يسـمى بالمجموعـات . يعنـي أنـه لـيس مقـدماً " محمـد عميـد: "القول

  .)3(الدورّية مثل الشهور والفصول وأيام األسبوع
  

تـنهج نهجـًا  )Theory of Analysis( ةة التحليلّيـالنظرّيـلنظرّيـات السـابقة جـاءت بعـد تلـك ا    
، إذ يأخـذ "نظرّيـة الحقـول الداللّيـة"لغويًا متعّمقًا، وهي تفيد في تحليلها للمعنى من النظرّيـة السـابقة 

كلمـات كـل تحليـل "االتجاه التحليلي في دراسته معاني الكلمات مستويات متدرجة، تنطلـق أوًال ِمـْن 

                                                

  .101-98ص  ص ، مرجع سابق،علم الداللةأحمد مختار عمر، : انظر )1(
  .105-102ص ص ،المرجع ذاته: انظر )2(
  .106-105ص ، صذاتهالمرجع : انظر )3(



 

 

تحليل كلمات المشـترك اللفظـي إلـى مكوناتهـا "ثانيًا من ". حقل داللّي، وبيان العالقات بين معانيها
  .)1("تحليل المعنى الواحد إلى عناصره التكوينّية المميزة"ثالثًا من ". أو معانيها المتعددة

  

 عنـىالم تحديـد: ومنهـا، ضيحهتو  أو عنىالم لتحديد أخرى طرائق هناكوفي النظرّية التحليلّية      

 تحديدوطريقة أخرى هي ). الداللية الحقوق نظرية إلى أقربوهذا ( إليه لفظة أقرب أو مرادفه بذكر
 طريق عن عنىالم وضيحكما يمكن ت. له تعريف بوضع أو فعرّ الم الشيء خصائص ببيان عنىالم

 الرسم أو للتصوير القابلة ألشياءا مع تستخدم الطريقة وهذه، فعرّ الم للشيء وذجنم أو صورةيم تقد

 .)2(أفراده بذكر الشيء معنى توضيح كنوكذلك يم. فقط

  

وهــي : أنـواع ثالثـة داللتهـا حيـث مـن ةللغـا ألفـاظ أن القـول كـنوفـي النظرّيـة التحليلّيـة يم    
 أن وهـو": اللفظـي شـتركالم"و. واحد معنى على يدل  الواحد اللفظ أي ،ةللغا أكثر  وهو": تباينالم"

 معنـى علـى  لفـظ مـن أكثـر يـدل   أن هـوو ": رادفـتـالم"و.  معنـى مـن أكثـر علـى الواحـد اللفـظ يـدل

  .)3(واحد
  

                                                

  .وما بعدها 114، ص، مرجع سابقعلم الداللةأحمد مختار عمر، : انظر )1(
  .116ص مرجع سابق، ،ة والمرض العقليللغسيكولوجّية اجمعة سيد يوسف، : انظر )2(
  .116ص ،ذاتهمرجع ال: انظر )3(



 

 

  أنـواع المعنـى
  

ـــاء ألتعــــّددت      ـــنيفات العلمـ ـــواع اتصـ ــىنـ ـــًا  ؛لمعنــ ـــاتِتبعـ ــهم ومالتجاهـ ــاءت نــ اهجهم العلمّيــــة، فجـــ
ــات أصـــحابهاتصـــنيفات المعنـــى لـــتعكس  ــاء نفـــومناطقـــة فالســـفة: منطلقـ س، وفقهـــاء لغـــة، ، وعلمـ

  .وعلماء داللة، وبالغيين
  

خاصـة  أولْت المعنى عنايـةقد  )Firth(على رأسها فيرث وّية البريطانّية للغوكانت المدرسة ا     
عـروض العامة وطرائقها َمْعِنّية بتقـديم ويات للغاأّن  وي، وأّكدتللغمعيارًا أساسّيًا للوصف ا هوجعلت

فيـرث علـى أّن وأّكد . والمعجمّية واالجتماعّية مستويات الصوتّية والصرفّية والنحوّيةللمعنى على ال
ـــدث ا ــــة للغـــــمعنـــــى الحــ ـــره الصـــــوتّية والصـــــرفّية والنحوّيـــــة والمعجمّيـ ــــن تحليلـــــه إلـــــى عناصــ وّي يمكـ

 لـدىالمعنـى  أنـواع تفكانـ. )1(واالجتماعّية مثلمـا يتحلّـل ضـوء الشـمس إلـى ألـوان الطيـف الشمسـي
الصــرفّي والنحــوّي، والمعنــى المعجمــّي، والمعنــى المعنــى الصــوتي، والمعنــى : لمدرســة، هــيهــذه ا

  ).الدالليّ ( السمانتيكي
  

 يــرى فيــرث أّن تحليــل المعنــى علــى المســتوى الصــوتّي هــو أمــٌر ذو داللــة :◌ّ المعنــى الصــوتي    
يــؤّدي دالالٍت ة مــا، فــي لغــ معــّينٍ  ترتيــٍب تتابعهــا وفــق و صــوات فــإّن اختيــار األوجــديٌر باالهتمــام، 
مــن الحكــم فيمــا نهم كــمَ يُ صـوتّيين وحــس إذ يتمتعــون باستبصــاٍر  ،المتنـورين ةللغــمعينـة لــدى أبنــاء ا

إذا كانـت مجموعـة مـن األصـوات المتتابعـة علـى شـكل كلمـات فـي لغـتهم ُمْمِكنـة الـورود مـن حيـث 
الســجع فــي "و" فيــة فــي الشــعرالقا: "ويــدخل فــي هــذا المســتوى مــن المعنــى. المبــدأ أم غيــر ممكنــة

كمـا أّن فيـرث وكثيـرًا مـن أتباعـه فـي المدرسـة  ".التنغيم"و" النبر"و" الجناس الكلّي والجزئي"و "النثر
ــة اهتمــوا بالخصــائص الفونولوجّيــة التــي تتجــاوز الصــوت الواحــد لتشــمل مــا ســّماه فيــرث  البريطانّي

)Prosodies(  قطـع كامـل أو كلمـة كاملـة أو أكثـر، لوجّية مجالها يمتد إلى موهي خصائص فونو
 )Voicing(ة العربّية المحكّية كثيرة منها التّفخيم، وتناغم أصوات الِعلّـة، والجهـر للغواألمثلة في ا

  . )2(وغيرها )Voicelessness(والهمس 
  

  

                                                

، دار الفكــر للطباعــة 1، طة العربّيــةللغــراجماتّيــة فــي اعلــم الداللــة الســمانتيكّية والبشــاهر الحســن، : انظــر )1(
  .110م، ص2001هـ 1422والنشر والتوزيع، َعّمان األردن، 

  .112-110المرجع ذاته، ص ص : انظر )2(



 

 

حـدات بالوظائف الصـرفّية والّنحوّيـة للو  يرتبط هذا النوع من المعنى: المعنى الّصرفّي والّنحويّ     
تختلـف  )َيـبس(اليـاء فـي كلمـة : "ومثـال ذلـك. ختلفـة بـاختالف الموقـعم التي تـؤّدي وظـائفَ  وّيةللغا

ــا وظ ـــاء )وبالتـــالي يختلـــف معناهـــا(يفتهـ ــن الي ــن  )يلـــبس(فـــي كلمـــة  عـ ــلي مـ إذ األولـــى صـــوت أصـ
ا للكلمـة، بينمـ )ي، ب، س(التي يتكّون منها الجذر الثالثي ) Consonants(األصوات الصامتة 

. )يلـبس: لـبس(إذ تـدخل علـى الفعـل الماضـي فيصـبح مضـارعًا الثانيـة تـؤدي وظيفـة صـرفّية الياء 
اذهبـي، تــذهبين؛ وضــميرًا : للتأنيــث نحــوكمـا أّن اليــاء مـن الناحيــة الصــرفّية تكـون ضــميرًا مّتصـًال 

إعـــراب  أكرمنـــي، ونحـــو كتـــابي، ومـــن الناحيـــة النحوّيـــة تكـــون اليـــاء عالمـــة: للمـــتكلم نحـــومّتصـــًال 
ويؤّكـد فيـرث أّن المعنـى الّصـرفّي والّنحـوّي . "ينوالمجـرور  ينللمثّنى وجمـع المـذكر السـالم المنصـوب

فعلـى الـرغم أّن  "إن السـامهين هـامفون: "، ويمكـن تأكيـد ذلـك بالمثـالمستقٌل عن المعنـى المعجمـيّ 
فـــإّن العالقـــات  ،لمعـــاجمفـــي ا أوفـــي ذاكـــرة العـــرب  واردتـــين رُ ْيـــالكلمتـــين األخيـــرتين فـــي العبـــارة غَ 

  .)1(ة في العبارة تبدو مألوفةوالوظائف الصرفّية والنحويّ 
  

ّنهــا إذ إينطلــق فيــرث مــن وجهــة نظــر تــرى أّن لألصــوات وظيفــة معجمّيــة : المعنــى المعجمــيّ     
ــل هــذا المســتوى مــن المعنــى والمعجــم فــي ُتَمّيــز كلمــة عــن أخــرى فــي المعنــى،  بكتابــة العــادة ُيَفص

ويشـير  ،وتوضيح لفظها، ووصفها من حيث أقسام الكالم ويعطي داللتها حاضرًا وتاريخّياً  الكلمة،
ـــى اســــتعمالها اجتماعّيــــاً  ــّي، مصــــطلحًا : وأســــلوبّيًا كــــأن يقــــول إل ــن أصــــل فارســ عامّيــــة، محدثــــة، مــ

اه والمعنى المعجمّي في نظرّية فيرث ال يتوّقف عند داللة الكلمة، بل يتعـّداه إلـى مـا أسـم... علمياً 
حيث تعرف المفـردة بمـا يالزمهـا مـن مفـردات (Collocation) التواؤمّية / فيرث العالقة التالزمّية

: وفـي التنزيـلتالزمها كلمة الموت على سبيل المثـال،  )كلَ مَ (تجاورها عادة في االستعمال، فكلمة 
ـــ" ـــكُ (جـــزءًا مـــن معنـــى كلمـــة  ممـــا يجعـــل، )الســـجدة/ 11(" المـــوت الـــذي ُوكـــَل ِبُكـــم كُ ُقـــْل َيَتَوفـــاكم َمَل ) َمَل
ــًا صــــحيح إذ إ)المـــوت(مـــع كلمــــة  )وتجاُوَرهـــا(الُزَمهـــا تَ  ــن معنـــى كلمــــة ، والعكـــس أيضـ ن جـــزءًا مـ
والنــاطق بالعربّيــة ال يكــون محيطــًا بلغتــه مــالم يحــط . )َمَلــك(مــن تالُزِمهــا مــع كلمــة َيتَــَأّتى  )المــوت(

  .)2(ه معجمّياً بمثل هذا التالزم والمعاني التي ُتْسَتَشف من
  

ويتجّلى هذا المستوى من المعنى في نظر فيـرث عنـد اسـتعمال الوحـدات : سمانتيكيالمعنى ال    
 Context of(أســـماه فيـــرث  وّيـــة للتفـــاهم والخطـــاب االجتمـــاعّي فـــي إطـــار المقـــام أو مـــاللغا

                                                

  .113، مرجع سابق، صة العربّيةللغعلم الداللة السمانتيكّية والبراجماتّية في اشاهر الحسن، : انظر )1(
  .115-114ص  ذاته، ص المرجع: انظر )2(



 

 

situation  (م المصـاحبة كالمهـم، وأفعـاله: المشاركون في الخطاب: "هي عناصربثالثة  وحّدده
ــياء الموجـــ"، و"للكـــالم ـــام مـــن أجســـام، وأثـــاث، وأدواتـالمـــواد أو األشـ أثـــر الحـــدث "، و"ودة فـــي المق

  .)1("الكالميّ 
  

يــذهب تّمــام حّســان إلــى  إذ ،تمــام حّســان وٕابــراهيم أنــيس منحــى فيــرث فــي دراســة المعنــىونحــا     
المعنى (، و)المعنى الوظيفيّ : (اع، هيإلى ثالثة أنو ) العالقة العرفّية ذي(وّي للغتصنيف المعنى ا

التحليلّيـــة علـــى  األجـــزاء هـــو معنــى: المعنـــى الـــوظيفيّ ويـــرى أّن ). المعنـــى المعجمـــيّ (، و)الــدالليّ 
، هي المعنـى معانٍ األصوات، والّصرف، والنحو، بحيث يتشّقق المعنى الوظيفي إلى ثالثة  مستوى

" الداللـة"في كتابـه داللـة األلفـاظ، فقـد جعـل م أنيس أما إبراهي .)2("النحويّ "و" الصرفيّ "و" الصوتيّ "
  .)3("والمعجمّية أو االجتماعيةالصوتّية، والصرفّية، والنحوّية، : "أربعة أنواع) المعنى(=

  

ـــد مختــــار عمــــروُيقّســــم      ــى إلــــى أحمـ ــ ـــي خمســــة أقســــام، المعن ــــى : هـ المعنــــى األساســــّي، والمعن
ـــلوبي،  اإلضــــافي، ـــى النفســــيو والمعنــــى األسـ ــائي ،المعنـ ـــ .والمعنــــى اإليحــ ــــه  المعنى األساســــيّ فـ ل

ـــــا ـــــة أهمهــ ــطلحات مرادفــ ـــى : مصـــــ ـــــيّ األوْ المعنــــ ـــزيّ  وأ ،لــ ــوريّ  وأ  ،المركــــ ــــومي ،الّتصـــــ  ◌ّ أو المفهـــ

Coceptual   meaning ،اإلدراكــيّ  أوCognitive العامــل الرئيســّي لالتصــال «وُيوصــف بأّنــه  .  
  .)4(» وهي التفاهم ونقل األفكارة، للغوّي، والممثل الحقيقي للوظيفة األساسية للغا
  

المتكلمين بلغة معّينة، ويتِصـُف هـذا النـوع  نَ يْ كًا بَ ويشترط في المعنى األساسي أن يكون مشترَ     
ـــُه يمتلـــك تنظ بـــًا راقيـــًا مـــن نـــوع ُيمْ مـــن المعنـــى بَأنن مقارنتـــه بالتنظيمـــات المشـــابهة علـــى ِكـــيمـــًا مرك

فــه  ذاتــه المعنــى المعجمــي، هــو المعنــى وهــذا. المسـتويات الفونولوجّيــة والنحوّيــة فقــد عرNida  ــُهبَأن
  .)5(المعنى المتصل بالوحدة المعجمية حينما َتِرُد في أقل سياق أي حينما َتِرُد منفردة

  

هـــو المعنـــى الـــذي  «بأنـــُه  ويعـــّرف). أو الَعَرضـــي أو الثـــانوي أو التضـــمِني( المعنـــى اإلضـــافي    
وهـذا النـوع مـن المعنـى . ريق ما يشير إليه إلى جانب معناه التصـورّي الخـاِلصيملكه اللفظ عن ط

                                                

  .115، مرجع سابق، صة العربّيةللغعلم الداللة السمانتيكّية والبراجماتّية في اشاهر الحسن، : انظر )1(
دار الثقافـة، الـدار البيضـاء، ، 1ط، األصول دراسة ايبستمولوجّية ألصـول الفكـر العربـيتمام حسان، : انظر )2(

  .317م، ص1981 هـ1401المغرب، 
  .47-46، مرجع سابق، ص ص داللة األلفاظإبراهيم أنيس،  :انظر )3(
  .36ص ، مرجع سابق،علم الداللةأحمد مختار عمر،  )4(
  .37-36 ص ، صذاتهالمرجع : انظر )5(



 

 

ولـيس لـه صـفة الثبـوت والشـمول، وٕانمـا يتغيـر بتغيـر الثقافـة أو الـزمن  ،زائد على المعنى األساسي
  .)1(» أو الخبرة

  

زمـٍن إلـى  إن المعنى اإلضافي يستتر خلف المعنى األساسي، ويختلُف من مجتمٍع آلخر ومـن    
ـــة، وال يشـــترط فـــي  زمـــن، وهـــذا المعنـــى يعكـــس بعـــض الخصـــائص العضـــوّية والنفســـّية واالجتماعّي

ن بلغـة معّينـة، وهـو متطـوٌر ومفتـوح وغيـر نهـائي بخـالف نى اإلضافي أن يتفق عليه المتكلمو المع
 مالمـح هـي فمعناهـا األساسـي يتحـدد بثالثـة ،"امـرأة"كلمـة  ذلـك، مثـالُ و ". الثابت"ي المعنى األساس

بالثرثرة، وٕاجادة "أما معناها اإلضافي، فقد يرتبط في أذهان بعض الناس  ،)بالغ+ذكر  -إنسان (+
ــن المالبــــس ــين مــ ــر "، أو "الطــــبخ، ولــــبس نــــوع معــ ــ ــة، غي ــ ــتخدام البكــــاء، عاطفّيــــة، غيــــر منطقّي اســ

  .)2("مستقّرة
  

 هـوو . في لغة ما" األدبية"أو " رّيةالفك"أو " االجتماعّية"الطبقّية فيرتبط ب المعنى األسلوبيأما      
ة بالنســبة للظــروف االجتماعّيــة لمســـتعملها للغــذلــك النــوع مــن المعنــى الــذي تحملــه قطعــة مــن ا «

أنُه يكشف عن مسـتويات أخـرى مثـل التخصـص ودرجـة  اكم. والمنطقة الجغرافّية التي ينتمي إليها
ونــوع  ) .. مبتذلــة - عامّيــة - رســمّية - أدبّيــة(خدمة ة المســتللغــالعالقــة بــين المــتكلم والســامع ورتبــة ا

 –حــديث (والواســطة )  .. لغــة اإلعــالن –لغــة العلــم  – لغــة القــانون – لغــة النثــر – الشــعر لغــة( ةللغــا
 المعنــى الــذي وّي الحــديث،للغــا ومثــال المعنــى األســلوبّي فــي االســتخدام .)3(»..) كتابــة  –خطبــة 

ات ال تستخدم ِمن ِقبل جميع ـ، فهذه الكلم.." حرمه، زوجته، امرأته، مرتهعقيلته، : "كلماتتحمله ال
  .)4(طبقات المجتمع، فكل كلمة تختص بفئة اجتماعية ذات مستوى معّين

  

فهـو بـذلك معنـى فـردي  ،يشـير إلـى مـا يتضـّمنه اللفـظ مـن دالالت عنـد الفـرد المعنى النفسـيو     
ــذا المعنـــى يكـــون خاصـــًا بالشـــخص الو . ذاتـــي ــذا المعنـــى هـ متحـــدث وال يمكـــن تعميمـــه، ويظهـــر هـ

الشـعراء حيـُث تـنعكس المعـاني الذاتّيـة فراد، وفي كتابات األدباء و بوضوح في األحاديث العادّية لأل
  .)5( النفسّية بصورة واضحة قوّية تجاه األلفاظ والمفاهيم المتباينة

                                                

  .37ص  ، مرجع سابق،علم الداللةأحمد مختار عمر، : انظر )1(
  .38-37 ص ص ذاتهالمرجع : انظر )2(
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  .ذاتهالمرجع  :انظر )4(
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ــائي المعنـــىو      رة خاصـــة علـــى اإليحـــاء نظـــرًا قـــدذات مكلمـــات ب معنـــى يتعلـــقنـــوٌع مـــن ال اإليحـ
: ، هــي، كــان قــد حصــرها ســتيفن أولمــان فــي ثالثــة تــأثيراتللمعنــى اإليحــائي تــأثيراٌت◌ٌ  .لشــفافّيتها

إذا كانت  يقعتأثير مباشر و : والتأثير الصوتّي نوعان. تأثيٌر صوتّي، وتأثيٌر صرفّي، وتأثيٌر دالليّ 
ويمكـــن . التركيـــب الصـــوتّي لالســـم الكلمــة تـــدل علـــى بعـــض األصـــوات أو الضـــجيج الـــذي يحاكيـــه

والنــوع الثــاني هــو ". المــاء"، خريــر "القطــة"، مــواء "الســيوف"صــليل : التمثيــل لــه بالكلمــات العربّيــة
التـي تـرتبط فـي أذهـان ) I ويقابلهـا فـي اإلنجليزّيـة(للكسـرة  القيمـة الرمزّيـة التـأثير غيـر المباشـر مثـل

  .)1(الناس بالصغر أو األشياء الصغيرة
  

، والكلمـــات handfulأّمـــا التـــأثير الصـــرفي للمعنـــى اإليحـــائي فيتعلّـــق بالكلمـــات المركبـــة مثـــل     
ر ـويتعلّـق التأثيـ". مـن بتـر وحتـر"، وبحتـر "مـن صـهل وصـلق"المنحوتة كالكلمة العربّية صهصلق 

ــاز أو أّي صــــورة كالمّيــــة  ــى اإليحـــائي بالكلمــــات المجازّيــــة أو المؤسســـة علــــى المجـ ـــداللي للمعنــ ال
  .)2(رةمعبّ 

  

اللسـانّيين وعلمـاء الداللـة المحـدثين ٕاضافًة إلى التصنيفات السابقة للمعنى التـي تعكـس وجهـة و     
ــُم فيــه المعنــى إلــى للغالنفســّية ا الدراســاتعلـى وجــه الخصــوص، يــأتي تصـنيف شــائع فــي  وّيـة، ُيقس

  : األنواع اآلتية

  

، إذا "تفاحـة"تمثلـه الكلمـة، مـثًال معنـى كلمـة يـتم باإلشـارة إلـى الشـيء الـذي و  المعنى الخارجيّ     
، أي يكـون "تفـاح"ُسئلنا عنه ُنِجيُب باإلشارة إلى ذلك الجسـم األحمـر أو الفاكهـة التـي يطلـق عليهـا 

وهذه هي الطريقة التي يتعلم بها األطفال والبشر عمومـًا . نموذج الجسم ذاته موجودًا أثناء اإلشارة
ا النـوع مـن المعنــى بعـدم وجـود األشـياء المــراد تعريفهـا دائمـًا، إضــافًة األسـماء الجديـدة، ويعـاُب هــذ

  .)3("المعنوية"عدم القدرة على تعريف األشياء غير المرئّية إلى 
  

بكلمات أخرى، وتحديد الشـيء المـراد  هوتعريفالشيء  وصف ي يتحّقق بالذ المعنى المفهوميّ     
ليس مقصـورا علـى المرجـع الخـارجي، أو مـا تشـير  كلمةالتعريفه من بين األشياء األخرى، فمعنى 

                                                

  .المرجع ذاته: انظر )1(
  .40-39، صذاتهالمرجع : انظر )2(
  .110ص مرجع سابق،، ة والمرض العقليللغسيكولوجّية ا جمعة سيد يوسف،: انظر )3(



 

 

فاكهــة يميــل لونهــا إلــى  :"التفاحــة"بكلمــات أخــرى " التفاحــة"يمكــن تحديــده بوصــف إذ إليــه الكلمــة، 
  .)1(إلخ...ذات شكل شبه مستدير، حلوة الطعم  االحمرار

  

ارتباطهــا وهــو المعنــى الــذي يــأتي مــن انعكــاس معــاني الكلمــات مــن خــالل  المعنــى الترابطــيّ     
، فإّنُه تتـداعى إلى أذهاننا أكثـر الكلمـات ارتباطـًا ئاً بكلمات أخرى، فعندما نقرأ  كلمة ما أو نرى شي

  .)2(بها
  

و معنى يـأتي إضـافًة إلـى إشـارة الكلمـات المفـردة إلـى أحـداث أو ه )اإليحائي( المعنى الدالليّ     
مـة خطـر تـوحي بـأّن هنـاك شـيئًا سـيئًا ُيَتَوقـع أخـرى، مـثًال كل ء معّينة، فالكلمة قد توحي بمعانٍ أشيا

  .)3(بأّن هناك أشياء ساّرة" حفل"، أو "مطعم"حدوثه، بينما توحي كلمة 
  

وهــو معنــى الكلمــة الــذي يتشــكل بواســطة الســياق الــذي تــرد فيــه، فعنــدما تــرد  المعنــى الســياقيّ     
ــًا مــا تثيــر معنــًى مشــتركًا وشــ ويتــأثُر المعنــى الســياقّي . ائعًا ومحــّدداً الكلمــة فــي ســياق معــّين، فغالب

والتفــاوت . ، فــبعض الكلمــات تســتخدم بتكــرار أكثــر مــن غيرهــا"باإلســهاب أو اإلطنــاب أو الفــائض"
وبـرغم أّن اإلســهاب قـد ُيســّبب قــدرًا . فـي مــدى اسـتعمال الكلمــات يتوقـف علــى مـا تؤّديــه مـن معــان

ل المعـاني إّال أّنـه فـي أحيـان كثيـرة ُيَيسـر الفهـم من التشـتيت، ويزيـد مـن المجهـود المطلـوب لتوصـي
  .)4(عن طريق تقديم هاديات إضافية لتحديد الكلمات

  

مجموعـة تج بتأثير توظيف جمل تـؤّدي إلـى تحويـل المعنـى مـن ينمعنى وهو  المعنى الشرطيّ     
عـن كلمـة " سلبّيةال"االنطباعات السيئة  فإن " لص فالن"وٕاذا قلنا . إلى مجموعة أخرىمن الكلمات 

تعمــل كمنّبــه غيــر " لــص"وفــي هــذه الحالــة فــإن كلمــة ". فــالن"المــدعو  لــص ستلتصــق بالشــخص
  .)5(ُيَمثل منبها شرطيا" فالن"شرطي يستثير فينا استجابات سلبّية، بينما اسم 
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مـات فـي نظـام وهو المعنى الكامن في الجمل والناتج مـن تتـابع الكل) البنائيّ ( المعنى التركيبيّ     
يــرى أنــه  الدارســين فلعلــم التراكيــب دوٌر كبيــر فــي تحديــد المعنــى، رغــم أن بعــض). َنْحــويّ (متــآلف 

  .)1(ُيعنى بالشكل فقط

                                                

  .112، مرجع سابق، صة والمرض العقليللغسيكولوجّية ا جمعة سيد يوسف،: انظر )1(



 

 

100

   :خصائصه وأهميته: الَمْعنى الُمْعَجِميّ 
  

التنا، وّي عندما نجهل معنى كلمٍة ما، آمليّن أن َنِجـد بـين دفتيـه ضـللغغالبًا ما نقصُد المعجم ا    
فُتْقَصُد المعاجم ِمن ِقَبِل َمْخَتَلف الُمستْخِدمين على تنّوع مستوياتهم، فمنهم الطالـب المبتـدئ ومـنهم 

نحـاول فيمـا يـأتي . العالم الُمَتَخصص، فمـا طبيعـة المعنـى الـذي يقدمـه لنـا المعجـم؟ وكيـف يَقدمـه؟
  .اإلجابة عن هذه التساؤالت

  

النـوع مـن المعنـى، وِبـَدْوِره يشـكُل المعنـى المعجمـي نقطـَة بـدٍء ومنطلقـًا  ُيعد المعجم موطن هـذا    
معنــى الكلمــة خــارج  «ويعــّرف فــي معــاجم المصــطلحات علــى أنــه  لمعرفــة أنــواع المعنــى األخــرى،

ــياق النحــــوّي؛ ولـــذلك فــــالمعنى  ـــّي، أي معناهــــا كمـــا يــــرد فـــي المعجـــم خــــارج السـ االســـتعمال الحقيق
  .)1(»ةللغستعمال الحقيقّي في االمعجمّي تجريد لال

  

ــونجــــد بعــــض ا     ــــى للغــ ــن مصــــطلح المعن ـــتخدام مصــــطلح آخــــر، بــــدًال مــ ــؤِثر اسـ ــ وّيين العــــرب ُي
 «: ، ومـن قولـه فيهـا"الداللُة الُمْعَجِمّية أو االْجِتماِعّية"المعجمي، فاستخدم إبراهيم أنيس، مصطلح 

ة أو اجتماعّيـة، تْسـَتِقل عمـا يمكـن أن توحيـه أصـوات ة لهـا داللـة معجمّيـللغـكل كلمة مـن كلمـات ا
ــُق عليهــا الداللــة  هــذه الكلمــة أو صــيغتها مــن دالالت زائــدة علــى تلــك الداللــة األساســّية، التــي ُيْطَل

، "الداللـــُة الُمْعَجِمّيـــة أو االْجِتماِعّيـــة"وذات المصـــطلح الـــوارد عنـــد إبـــراهيم أنـــيس  .)2(» االجتماعّيـــة
هـي عبـارة عـن «: ّرفه في أحد معاجم المصطلحات، فكـان لـدى مجـدي وهبـةعه ويهناك من يعتمدُ 

ـْرِفّية، للغالمعنى الذي يستقل بـه اللفـظ فـي المعـاجم ا وّيـة أو أثنـاء التخاطـب، وهـذا غيـر دالَلِتـِه الص
و فلفظ َغُفور مثًال يـدل علـى شـخص متِصـف بـالُغْفران، غيـر أن هـذه الصـيغة تزيـد معنـى أْزَيـد وهـ

  .)3(»الكثرة والمبالغة
  

ينبغي رسم معالمه ومكوناته التي ينماُز بها عن " المعنى المعجمي"عند تحديد هوّية مصطلح     
ال ينفــي ِصــالته غيــر " المعنــى المعجمــي"بقّيــة أنــواع المعنــى، وهــذا االســتقالل الــذي نريــده لكيــان 

                                                

  .281ص مرجع سابق، ،ةويللغمعجم المصطلحات ارمزي منير بعلبكي،  )1(
  .48ص مرجع سابق، ،داللة األلفاظإبراهيم أنيس،  )2(
  مكتبة لبنان، بيروت،، 2ط، ة واألدبللغمعجم المصطلحات العربّية في ا مجدي وهبة وكامل المهندس، )3(

  .169م، ص1984    



 

 

101

ى األخـرى؛ التـيِ تُـَؤّدي دورًا بـارزًا فـي إضـاءته، وهـذا يعـود ِلمصـنف المعجـم مباشرة بـأنواع المعنـال
  .واألسلوب الذي يّتبعه في تقديمه للمعنى

  
  

ة أو األصــل للغــُيمثّـل المعنــى المعجمــي قاســمًا مشــتركًا بــين أنـواع المعنــى، إن لــم يكــن شــطر ا    
ن المعـاجم َنّصـه أو (: المعجمـيّ  ويّ للغـالمعنـى ا «: ألنواع المعنى، كما يرى محمد حسـن الـذي تُـَدو

ة، وهــو للغـة األساســّي المقابـل لأللفـاظ، وهـو ِمْحــور التعامـل باللغـهـو شـطر ا )مـا يعبـر عـن نصــه
  .)1(»األصل من بين أنواع المعاني؛ ألنه الذي ُوِضَع اللفُظ له أول األمر

  

ة المتنوعـة؛ العتمادهـا علـى للغـتوى علـوم اويحظى المعنى المعجمـي بمكانـٍة وأهمّيـة علـى مسـ    
فـي بـؤرة  «المعجم، الذي يبقى هو الفيصل والحامي لفصاحة العربّية، ومن أهمّيـة المعنـى أنـه يقـع 

اهتمام المعجمي، ألنه ُيعد أهم مطلب ِلُمسـتعِمل المعجـم كمـا كشـفت االسـتطالعات المتعـددة التـي 
حتـــل المعنـــى المركـــز األول فـــي معظـــم هـــذه االســـتطالعات ُأْجِرَيـــْت حـــول وظـــائف المعجـــم، وقـــد ا

، وكثير من مناقشـات المعجميـين تـدور حـول طريقـة عـرض المعـاني %70محقَقًا نسبة تتجاوز الـ 
  .)2( » المعجمّية في معاجمهم

  

: ويؤكد أهمّية المعنى المعجمـي اعتمـاد علـم المعـاجم عليـه بشـكٍل أساسـي، فيـورد حلمـي خليـل    
يقـــول . لهـــدف األول لهــذا العلـــماعلمـــاء المعـــاجم أن دراســة المعنـــى المعجمـــي وشــرحه هـــو  يعــدّ  «

إّن المعنى المعجمي يأتي في مقدمة األشياء التي يهتّم بهـا علمـاء المعـاجم، ): "Zgusta(زجوستا 
ألّن كثيـرًا مــن قــرارات المعجمــّي تتوقــف، ســواء بصـورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة علــى الطريقــة التــي 

  .)3(»"َعاَمُل بها مع المعنى في معجمهُيتَ 
  

  

يختــزل فـــي " المعنــى"؟، وهـــل هــذا "المعنــى"وّي تقتصــر علــى للغـــلكــن هــل محتويــات المعجــم ا    
: وّيـة الثالثـةللغأن المعجم يستعين وينتفع بمـا تقدمـه لـه األنظمـة ا«؟، وٕاذا َعِلْمنا "المعنى المعجمي

فهــذا . )4(»والّنحــوّي، وهـي الــنظم المسـؤولة عــن تحديـد المعنــى الـوظيفيّ  الّصــوّتي والّصـرفيّ النظـام 
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وهي إيصال المعنى المعجمي لمسـتخدم المعجـم، ويّتِخـُذ أنـواع يؤّكد أّن المعجمي يسعى إلى غايٍة 
  .ة المتنوعة وسيلًة لذلكللغالمعنى األخرى وكذلك أنظمة ا

  

ذات " غيـر لغوّيـة"فثمـة عناصـر  دراك معنى الكـالمليس كل شيء في إ ّن المعنى المعجميّ إ و    
وذلـك كشخصـّية المـتكلم، : كبير في تحديد المعنـى، بـل هـي جـزء أو أجـزاء مـن معنـى الكـالم شأن

وشخصــّية المخاطــب، ومــا بينهمــا مــن عالقــات، ومــا ُيحــيط بــالكالم مــن مالبســات وظــروف ذات 
  .)1(صلة به، كالجو مثًال، أو الحالة السياسّية

  

إّن طبيعة المعنـى المعجمـّي المتمثلـة فـي تعبيـره عـن معنـى الكلمـة مفـردًة خـارج السـياق، قـد ال     
ــياقات مختلفــــة تحتمـــل إمـــا جوانــــب  ــٍة بسـ ــاٍن خاصـ ـــى معــ ــم الــــذي يْصـــُبو إل تـــروق لمســـتخِدم المعجـ

السـياقّي فـي المعـاجم، ولكـن  اجتماعّية أو نفسّية أو غيرها، وال ُنْنِكر وجود شيء قليـل مـن المعنـى
أن ُتلّبــي جميــع أنــواع المعــاني التــي تْخُطــر ببــال ُمْســَتْخِدم المعجــم، فيكفــي أن  ال تســتطيع المعــاجم

ُيقَـدم المعجــم جــزءًا مـن المعنــى الــذي بــدوره ُيمكـن مســتخدم المعجــم مــن البنـاء عليــه وتأويلــه حســب 
  .      النّص وسياقه

  

المشــكلة الرئيســّية  التــي ُتجاِبـُه المعجــم هــي اتهامـه بعــدم ســيطرته علــى علـى هــذا النحــو تكـون     
أي أّن المعجم ال يعنـى بـالمعنى الوجـدانّي، . المعنى الكامل للكلمة حسبما يفهمه السامع أو القارئ

، إّن المعنــى بمعنــى آخــر. والمجــازي، ومــن ثــم تََتفلــْت مــن بــين يديــه لغــة الشــعر والمســرح واإليمــاء
ــ ــو المعجمــــّي لــ ــالم، وهــ ــي إدراك معنــــى الكــ ــل شــــيء فــ ــن المعنــــى  -فــــي حقيقتــــه-يس كــ قاصــــر عــ

الحدث الكالمّي وما ُيحيط به مـن ظـالل "االجتماعي أو الداللّي الذي ُيعنى بتتبع الجملة، أو ِلَنُقل 
  .)2(المعنى

  

يرى رياض زكي أن أسباب عدم إحاطـة المعنـى المعجمـي بغيـره مـن المعـاني تعـود إلـى مـنهج     
: ن، أولهمايوقد تأّتى ذلك من أمر . ، ال منطوقة)ةً تصام(جم، فهو يتعامل مع الكلمات مكتوبًة المع

أّن تركيـز المعجــم علــى المفــردات ودوالهــا يــؤّدي إلــى فصـل معنــى الكلمــة عــن معنــى وجــود الكلمــة 
معنـى وهو أمر يفقد الكلمة جانبًا مهّمًا مـن معناهـا المعجمـي، فثمـة . في الجملة، أو معنى السياق

والثـاني أّن المعجـم فـي إغفالـه . يفهم من السياق أكثر مما يـُْفهم من الوحدات الصريحة التـي ُتَؤلفـه
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ــتبعد مـــن منهجـــه كلّيـــًا جانـــب التركيـــز علـــى وســـائل االتصـــال ا وّي للغـــجانـــب النطـــق يكـــون قـــد اسـ
فهــم ُمنــاخ المعنــى ة الجانبّيــة، ولغــة الحركــة الجســمّية، وهمــا عنصــران فــاعالن فــي للغــاألخــرى، كا

  .)1(العام، ومناخ السياق
  

ق أي عمـل معجمـي جميـع المعـاني أن يحقّـفيصـعب  فع عن المعجم وٕامكانياتـه،وهناك من يدا    
والحـق أّنـه ال ينبغـي للباحـث أن ُيغـالي  «: باختالف أْسِيَقِتها ومالبساتها، ويقول مهـدي أسـعد عـرار

ـــد  ــد نقصـــًا فـــي الـــدرس فـــي أّن المعجـــم ال يفـــي بـــالغرض؛ غـــرض تحدي ــّم إّن هـــذا ال ُيعـ ـــة، ثُـ الدالل
المعجمّي، ألّن المنوط به إيراد المعنى المشـترك أو المركـزي الـذي يتشـّظى إلـى مجموعـة الحـاالت 
الجزئّيـــة التـــي تتبـــاين وتتغـــاير بتبـــاين الســـياقات التـــي َتِحـــل فيهـــا، ثُـــم إن هـــذه الفـــروق الجزئّيـــة، أو 

طفّية قد تّتِسـع أو تضـيق، ولكنهـا تبقـى مشـدودة بـالمركز الـذي يجـذبها إليـه، الظالل الهامشّية والعا
  .)2(»ومتصلة معه بنسٍب حميم

  

ـــّد مـــن توافرهـــا فـــي      ن المعنـــى المعجمـــّي مـــن مجموعـــٍة مـــن العناصـــر أو المكونـــات ال ُب ويتكـــو
وتتكــون مــن  ذات حــدود شــكلّية معينــة، Lexemeالكلمــة بوصــفها وحــدة معجميــة : أّولهــاالمعجـم، 

مجموعــة مــن األصــوات تتجمــع فــي مقــاطع معينــة، ولهــا نبــر خــاص، وتنتمــي إلــى جــنس صــرفي 
ُمَعين، ولها مواقع نحوّية محددة، ومعنى معجمي معين، ومعنى داللّي ُيْسِهم فيه السياق والمواقف 

ة للصـالة هـي الـدعاء تحديـد الداللـة المركزيـة أو األصـلّية، فالداللـة األصـليّ  :ثانيهـا. بنصيب كبيـر
بيـان الـدالالت الهامشـّية للفـظ التـي تتغّيـر بتَغيـر المواقـف  :ثالثهـا. وللصوم االمتناع وللزكاة النمـاء

بيــان درجـة التطــابق بــين الداللــة  :رابعهــا. وّيــة التـي ُتســتْخَدم فيهــا الكلمــةللغاالجتماعّيـة والســياقات ا
، حيث ُيوجـد بـين الداللـة األصـلّية والـدالالت الهامشـّية قـدر المركزّية أو األصلية والداللة الهامشّية

مــن االشــتراك يســـمح بوجــود رابطـــة بينهمــا مـــع وجــود جوانـــب أخــرى تنفـــرد بهــا كـــل مــن الـــدالالت 
  الهامشّية

)3(.  
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م، 1996الثقافــة العربيــة،  دار  ،2ط ،والمعاصــرة األصــالة المعجــم العربــي بــينهويــدي،  شــعبان هويــدي: انظــر )3(

  .104م، ص1995الجامعية،  المعرفة دار ،2ط، الكلمة دراسة لغوّية معجمّيةحلمي خليّل، : وانظر. 63ص
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ــوِرُد أحمـــد مختــار عمـــر قـــوًال ألحــد علمـــاء الغــرب يوّضـــح فيـــه مكونــات المعنـــى المعجمـــي،      وُي
إن المعنــى « :المعجمــي يشــتمل علــى غيــره مـن أنــواع المعنــى، حيــث يقــول زجوســتا جـاعًال المعنــى

ــافّي، ومجــــاالت  ــّي، والمعنــــى اإلضــ ــــى األساســ ــا المعن ــات منهــ ــ ــن جملــــة مكون ن مــ المعجمــــّي يتكــــو
وُيعتبــر مـــن المعــاني اإلضـــافّية للكلمــات الخاصــة األســـلوبّية، والطبقــة االجتماعّيـــة أو . االســتخدام

 كمــا يعتبــر. تســتخدمها، وكــون الكلمــة قــد صــكت حــديثًا، أو كونهــا مهجــورة أو مماتــهالثقافّيـة التــي 
Zgusta  ـــى ـــذا يجـــب عل ــافّي أصـــعب فـــي التعامـــل معـــه مـــن المعنـــى األساســـّي، ول المعنـــى اإلضـ

  .)1(»المعجمي أن يكون يقضًا منتبهًا للمعاني اإلضافّية
  

الحقــول المعجمّيــة، : معنى المعجمــي، وهــيجعــل تّمــام حّســان طائفــة مــن القضــايا ُمتِصــلة بــالو     
ن عــن خصــائص المعنــى وتحــّدث تّمــام حّســا .)2(والتــرادف، والتضــاد، والمشــترك اللفظــي، والتــوارد

ويـأتي هـذا التعـّدد واالحتمـال مـن ارتبـاط . يّتِصُف بالتعدد والتنوع واالحتمـال «: ّنهالمعجمي فقال إ
وُيَوضح  .)3(»بالكالم والكلم  )الذي يْحِسُن السكوت عليه وهي الوصول إلى المعنى التام (" اإلفادة"

لطــم أو صــدم أو "قــد تكــون معناهــا " ضــرب"مثــال ذلــك أّن «: تمــام حســان هــذه الخصيصــة بقولــه
وآخـــرون يضـــربون فـــي "كمـــا فـــي " ســـعى"، وقـــد يكـــون معناهـــا "ضـــرب زيـــد عمـــراً "كمـــا فـــي " صـــكّ 

كمــا فــي " أقــام"، وقــد يكــون معناهــا "لــه موعــداً ضــرب "كمــا فــي " حــّدد"، وقــد يكــون معناهــا "األرض
ضــرب فــي : "كالــذي تجــده مكتوبــًا علــى قطعــة النقــود" صــاغَ "، وقــد يكــون معناهــا "ضــربُت لــه قبــة"

، كمـا "حـدس"، وقـد يكـون معناهـا "ضـرب خمسـة فـي سـتة"حسـب نحـو "، وقد يكون معناهـا "مصر
كالـذي " ضـربت علـيهم الذلـة"ي كمـا فـ" فـرض"، وقـد يكـون معناهـا "ضرب أخماسًا في أسداس"في 

  .)4(»"ضرب"وكل هذه المعاني المتعددة َيِرُد في المعجم تفسيرًا لكلمة . الخ" الضرائب"تفيده كلمة 
  

خصيصٌة أخرى للمعنى المعجمي تتمّثل بثباتـه عبـر العصـور، مـع صـعوبة تغييـره، فكمـا يـرى     
 -بتســـجيله فـــي المعـــاجم        -أصـــبح إّن المعنـــى المعجمـــّي يتميـــز بأّنـــه  «: محمـــد حســـن جبـــل

. )5(»ال ُيَعـدل إال فــي أضـيق نطــاق فــي حـدود تحريــر َيقُـوم بــه فقيـٌه ُلَغــوي أمــينٌ  -منصوصـًا ُمْلَزمــاً 

                                                

  .118، ص2هامش رقم مرجع سابق، ،صناعة المعجم الحديثعمر،  أحمد مختار  :انظر )1(
  .320صمرجع سابق، ، األصول دراسة ايبستمولوجّية ألصول الفكر العربيتمام حسان، : انظر )2(
  .319ص، المرجع ذاته )3(
  .320ص المرجع ذاته، )4(
  .193صمرجع سابق، ، وي دراسة عربية مَؤصلة نظرّيًا وتطبيقّياً للغالمعنى ا محمد حسن حسن جبل، )5(
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ة العربيـة، عربّيـة القـرآن الكـريم، والمحفوظـة بحفظـه بقـدرة للغوهذا الثبات للمعنى ينبعُث من ثباِت ا
ْلَنا الذْكرَ  {{{: .اهللا في عاله، فكما قال تعالى ا َنْحُن َنزا َلُه َلَحاِفُظوَن  ِإن1( .}}}َوإِن(. 

  

، أمـٌر طبيعـّي فـي "سـيارة"، و"قطـار"، و"هـاتف: "لكن ثبوت تغيـر المعنـى لـبعض الكلمـات مثـل    
ة للغــالجمهـور األعظــُم مـن كلمــات ا «: ات، وفـي هــذا الشـأن يــرى محمــد حسـن جبــل أنّ للغــجميـع ا

واتها وِصَيغها وأساليب تركيبها ما زالت ُتْسَتعمل وِلَنْفِس المعاني التي كانـت ُتسـتعَمل فيهـا فـي بأص
ُ◌درة للغـواأللفـاظ التـي تطـورت داللتهـا ال تزيـد نسـبتها بـين ألفـاظ ا. العصر الجـاهلي ة عـن حـّد الـن

  .)2(»أو القلة، ثم إنها تتطور إلى ما هو مبني على المعنى األول متفرع عنه
  

وتكتمل إضاءة المعنى المعجمي بمعرفة الكيفّية التي ُيَقـدُم بهـا إلـى ُمْسـَتْخِدم المعجـم، فوصـول     
الغايــة المعنـى المعجمـي لُمْســَتْخِدم المعجـم واضــحًا مباشـرًة، هــو غايـُة صــانع المعجـم، ُمّتِخــذًا لهـذه 

  .أنماطه المتعددةب" فلتْعريا"َتَتَعدُد ضمن بوتقة  الجوهرية والسامية وسائلَ 

                                                

  . )9( :آية القرآن الكريم، سورة الحجر، )1(
  .189ص ، مرجع سابق،وي دراسة عربية مَؤصلة نظرّيًا وتطبيقّياً للغالمعنى ا محمد حسن حسن جبل، )2(
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  الُمْعـَجـِمـيّ ف ـلتْعريا
  

ويصـعب تحديـد مفهـوم  .تنقـل معناهـا" رمـوز ُلغوّيـة"هـو  بـل تعريف كلمة ما ليس هـو معناهـا،    
ات اإلنســانّية والطبيعّيــة، ممــا يجعــل ـالرتباطــه ِبُجــل الدراســ«تتبــاين اآلراء حولــه، وذلــك و  ،فلتْعريـا

 »لى آخر، بل في نوع واحد من المعاجم إلى نـوع آخـر فـي المجـال ذاتـهتحديده يتباين من مجال إ
)1(.  
  

ُف رمـــزي بعلبكـــّي مصـــطلح      ْعريـــا"ُيَعـــرـــة " فلت ــي اإلنكليزّي ــه فـ : بأّنـــهُ  Definitionوالـــذي يقابلـ
ناتهــا الداللّيــة، أو بِتْبيــان اشــتقاقها واســتعمالها، أو باإلشــارة ال« يدوّيــة شــرح معنــى الكلمــة ِبــِذكِر مَكو

سـاليب تْسـتبِعد األ وهـذه. )وهو األسلوب األقدم واستعماله مقصور علـى المحسـوس (إلى ما ُيَمثُلها 
ويظهـر فـي هـذا . )2(»شرح الكلمة ِبذكر مراِدفها ألّن الترادف، أصًال، أمر مختلف فيه وغير ثابـت

  .فلتْعريف ومضات من أنماط التْعريا
  

.Galison(ون ُســلِ ايعـرف جو       R( ْعريــاتتكــّون مــن سلســلة مــن : "صــيغة «: أنــهف المعجمــّي بلت
فـة أو  فـات(العبارات المعر المراِدفـة للفـِظ الَمـْدَخِل بحيـث إّن كـل عبـارة معّرفـة تْغتَـِدي مختلفـة  )المعر

، لفظًا متعدد المعنى ل باصطالٍح معجميل معنى أو أّنها ُتَشك3( » "عن غيرها، فُتَشك(.  
   

وصفًا دالليًا أو تحلـيًال لسـانّيًا وثقافّيـًا أو اصـطالحًا علمّيـًا؛ فهـو فـي  «ف المعجمّي لتْعريوُيعّد ا    
وّي تغطيــة للنظــام اللســانّي الــذي يالمــس المــدخل، وتحديــد للداللــة المركزّيــة والــدالالت للغــالمعجــم ا

ريخ، وهــو فــي معــاجم الترجمــة المقابــل الســياقّية، باإلضــافة إلــى المعلومــات الثقافّيــة كالتأثيــل، والتــأ
المعـــادل فـــي اللســـان اآلخـــر، وفـــي الموســـوعات تلخـــيص للمعرفـــة، وفـــي المعـــاجم المختصـــة أحـــد 

  .)4(»المصطلحات العالمّية في مجال من المجاالت
  

      

                                                

ـــرة حــــالم الجياللــــي، )1( ــة المعاصـ ــ ــي المعــــاجم العربي ــــات التعريــــف فــ ـــاد الكتــــاب العــــرب،  ،تقنّي منشــــورات اتحـ
  .37 ص ،م1999دمشق،

  .138ص مرجع سابق، ،ويةللغمعجم المصطلحات ارمزي منير بعلبكي،  )2(
  .61ص ، مرجع سابق،تقنّيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرة حالم الجياللي، )3(
  .62-61ص  ، صذاتهالمرجع  )4(
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  :فلتْعرياتجاهات تحديد ا

  .االتجاه الفلسفّي المنطقيّ : االتجاه األول
  

ــفة والمنطـــق"فلتْعريـــا" الدراســـات الفلســـفّية والمنطقّيـــة عنـــد دراســـةوال ُيَتَصـــّور تجـــاوز       ؛ فللفلسـ
أن «: ف منذ عهد أفالطون وأرسطو، فهذا عبد العلي الودغيري يوِردُ لتْعريالسبق في طرح قضّية ا

ف تحتــل موقــع الصـدارة فــي علــم المنطــق منــذ َوَضـَع الفالســفة اليونــان، وعلــى رأســهم لتْعريــقضـية ا
تـزال هـي ال ، أسس هذا العلم وهي األسس التـي مـا تـزال متداولـة إلـى اليـوم أو علـى األقـل أرسطو

  .)1(»مدار المناقشة واألخذ والرد
  

ف لـدى علمـاء المنطـق اتجاهـان مختلفـان؛ وذلـك الختالفهمـا فـي الغايـة مـن لتْعريـوفي دراسة ا    
ونجد تفصيًال لهـذا لـدى زكـي نجيـب فـي كتابـه المنطـق الوضـعي . ف، والوسائل المؤدّية إليهلتْعريا

 ْعريا «حيث أْوَرَد أنف يختلف في هدفـه الـذي يْرِمـي إليـه عنـد فـريقين مختلفـين مـن البـاحثين فـي لت
 – المنطــق؛ وبــاختالف الهــدف المقصــود تختلــف الوســائل المؤّديــة إليــه؛ ففريــق مــن رجــال المنطــق

ف لتْعريـيـرى أّن ا – وهو الكثرة العظمى وعلـى رأسـه أرسـطو ومـن شـايعه فـي وجهـِة نظـره المنطقّيـة
إلـــى عنصـــريه " الشـــيء"الُمَعـــرف، ووســـيلة ذلـــك هـــي تحليـــل " الشـــيء"يرمـــي إلـــى تحديـــد عناصـــر 

ف لتْعريْعَرُف باوهو ذاته يُ ) ئيّ يف الشلتْعريبا(ف هنا لتْعري، ويسّمى ا)2(»جنسه وفصله: األساسّيينِ 
الــذي  )الرمــز(ال االســم  بخصائصــه الجوهرّيــة، فغايتــه طبيعــة الشــيء الخــارجيالمنطقـّي الجــوهرّي 

  .يحمله
  

يـرى أّن  «حيـُث  )ف االسـميلتْعريـا(فيعتمـد مـا يسـّمى  أما االتجاه الثاني مـن أهـل المنطـق    
ة؛ إّن هـؤالء ال يريـدون للغـكلمـات ا ف هـو تحديـد الطريقـة التـي تسـتعمل بهـا كلمـة مـنلتْعريهدف ا

أن يحددوا مـاذا يجعـل الشـيء حقيقّيـًا بـأن  بل ،"هو ما هو"ف أن يحددوا ماذا يجعل الشيء لتْعريبا
يطلق عليه اسم من األسماء، أي ما الصفات التي اتفقنا، أو نريد أن نتفـق، علـى أن تكـون أساسـًا 

معنـى  عـن بـل يبحثـون على األشياء بحكـم طبائعهـا، مفروضال للتسمية؛ إنهم ال يبحثون عن الجوهر
  .)3(»ة في التفاهمللغاللفظ المفروض علينا نحن بحكم ما تواضعنا عليه في طريقة استعمالنا 

  

                                                

  .288صمرجع سابق، ، قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقيّ  الودغيرّي،: انظر )1(
  .126م، ص1965مكتبة األنجلو المصرّية، القاهرة، ، 1، ج4ط، الوضعي المنطقزكي نجيب محمود،  )2(
  .ذاتهالمرجع  )3(
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وّيــة؛ للغمــن وجهــة النظــر ا) ف االســميلتْعريــا(االتجــاه المنطقــي الثــاني فــي  بهــذا ُيلحــظ قــرب    
ذاتــه باســتعماله الســياقي فــي " ويللغــالرمــز ا" )الكلمــة(ز علــى معنــى ف لــديهم يرتكــلتْعريــفمحــور ا

ــذا اللغـــا ــف ال لتْعريــــة، فهــ ــارجييعيــ ــن ا" ر بــــاًال للشــــيء الخـ ذا علمنــــا أّن وكيــــف إ. ةللغــــالخــــارج عــ
ــم ف االســـمي نــــوعيلتْعريـــل : ، فكمـــا يــــوِرد زكـــي نجيــــب"ف القاموســــيّ لتْعريـــا"ن، أحـــدهما يحمــــل اسـ
معتمـدًا فـي ذلـك علـى االسـتعمال القـائم فعـًال بـين  ُيَعـرف الكلمـة بمرادفهـا الـذي اموسيّ ف القلتْعريا«

ف االشــتراطي الــذي يشــترط فيــه صــاحبه علــى القــارئ أو لتْعريــا «: والنــوع اآلخــر هــو. )1(»النــاس
  .)2(»السامع أن يفهم لفظة معينة بمعنى ُمَعّين يريده هو

  

ف االسـمّي والشـيئّي، فاالسـم يـؤدي إلـى الشـيء، لتْعرينوعي ا وهناك من يرى عدم التمييز بين    
ف وصــف األشـياء واأللفـاظ فـي ذات الوقـت، هـذا مـا ينقلــه لتْعريـوالشـيء يـؤدي إلـى االسـم، فعلـى ا

التمّييــز  )J.Rey-Deboveدي بــوف ( تِصــُف الباحثــة المعجمّيــة المعاصــرة« :حيــث قــال الــودغيري
: وتعلـل ذلـك بقولهـا" خـادع"يـز وتعريف الشيء بأنـه تمي )الدليل(سم الذي قد ُيوَضع بين تعريف اال

ف نصـل إلـى األشـياء عـن طريـق الكلمـات، والكلمـات تحيلنـا بحكـم الضـرورة علـى لتْعريـألّننا في ا"
ــًا للكلمــةللغــاألشــياء، ولــذلك أيضــًا فــإّن تعريــف القــاموس ا بــع الكلمــة دائمــًا، يت ألّنــه وّي يســّمى تعريف

  .)3(»"بالكلمة يفًا للشيء ألّنه ُيَعرف الشيء المدلول عليهويسّمى تعر 
  

وّيـة للغكانت المعاجم افبالمحصلة تأثَر علماء الفلسفة العرب بما جاء لدى أرسطو ومن تبعه،     
ففـي البحـوث الكالسـيكّية ظـّل : القديمة متأثرة كـذلك، وهـذا مـا يـذهب إليـه حـالم الجياللـي فـي قولـه

ف الحقيقـّي المعتمــد لتْعريــف؛ هـو التْعريــطي ســائدًا؛ إذ أقـر أرســطو نوعـًا واحــدًا مـن ااالتجـاه األرسـ
ــا عـــداه مـــن ا ـــات الخمـــس، وألغـــى مـ ــا لتْعريعلـــى الكلّي فـــات، واعتمـــد ابـــن ســـينا نـــوعين فحســـب همـ

فـي ذلـك  كما ميز الغزالي بين خمسة أنواع من التعـاريف بمـا. ف االسميّ لتْعريف الحقيقّي والتْعريا
ابــن مــّدنا و . وخــّص الســهروردي المجــال المعجمــّي بتعريــف التحليــل المقومــاتي. ف بالمثــاللتْعريــا

ـــة بـــا ــيلّي؛ و لتْعريتيمّي ـــك ظلّـــْت . أبـــو البركـــات البغـــدادّي بتعريـــف التمثـــيالتمـــّدنا ف التفصـ ومـــع ذل
  .)4(مثالف باللتْعريف االسمّي والتْعريوّية القديمة مستسلمة لللغالمعاجم ا

  

  اللسانّي الدالليّ  االتجاه: االتجاه الثاني
                                                

  .128صسابق،  مرجع ،الوضعي المنطقزكي نجيب محمود،  )1(
  .ذاتهالمرجع  )2(
  .29صمرجع سابق، ، قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقيّ  الودغيرّي، )3(
  .46صمرجع سابق، ، تقنّيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرةحالم الجياللي،  )4(
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ة الحـديث عبــر أحــد فروعــه وهــو للغــف المعجمــي ينبثـق مــن ُصــلِب علــم التْعريــثّمـَة رافــٌد آخــر ل    
، فكمــا يقــول حــالم الجياللــيّ  قــد مــّدنا علــم الداللــة فــي  «: علــم الداللــة بمــا يشــمله مــن تحليــٍل بنيــوي

ــوث الحديثـــة والم رة؛ كـــاالبحـ ــرة بنظريــــات متطـــو ــة التحليلّيــــة؛ لتْعريعاصـ ف بالحقــــل الـــداللي والنظرّيـ
ــة الصـــورّية، بمـــا فيهـــا ال ـــدة  ســـياقاتباإلضـــافة إلـــى وســـائل أخـــرى مســـاعدة كاألمثلـ والشـــواهد المقّي

رْت . والصور والرسوم التوضيحّية وعلى العكس من المعاجم القديمة نجد المعاجم المعاصرة قد طو
ف المتولـد هنــا لتْعريـويسـّمى نمـط ا. )1(»لتسـتوِعب أكبـر قـدر ممكـن مـن المنـاهج والوسـائل تقنياتهـا

  .ف البنيويلتْعريا
  

ــن التعــــاريف المنطقّيــــللغإفــــادة المعــــاجم ا مــــع     ــوا للغة، إّال أن ُصــــّناع المعــــاجم اوّيــــة مــ ــة جعلــ وّيــ
فـي  فلتْعريل ◌َ خصائصعّدَد الودغيري  ف في معاجمهم يتمّيز عن التعاريف المنطقّية، وقدلتْعريا

ف االسـمّي، أي بـين تعريـف لتْعريـف الشـيئّي والتْعريـأنهـا تعـاريف تمـزج بـين ا: أولهاة، للغـمعاجم ا
أنهـــا ال تكتفـــي بتعريـــف : ثانيهـــا. وّي الـــذي يرمـــز بــه إلـــى تلـــك الماهّيــةللغــماهّيــة الشـــيء والـــدليل ا

؛ فهي تستخدم نوعين من المعلومات األولى خاصة بالدال والثانية بل ُتَعرف الدال أيضاً " المدلول"
أنها تولي عناية لطريق استخدام اللفظ إمـا بإعطـاء أمثلـة وشـواهد نصـّية : ثالثها. خاصة بالمدلول

أنها تصـطنع لغـة واصـفة : رابعها. وٕاما بتوضيح عالقاته بألفاظ أخرى وٕاما بغير ذلك من الوسائل
أنهـا ُتْعَتَبـر علـى : خامسـها. يث العادي ولـيس لغـة العلـوم ورموزهـا الصـناعّيةطبيعّية أي لغة الحد

للمعــاني الكثيــرة التــي ال يمكــن اإلحاطــة بهــا إال عنــد " ملخصــات: ")Robinsروبــنس (حــد تعبيــر 
  .   )2(القيام باستقراء سائر األحوال التي يستعمل فيها اللفظ في تراكيب وسياقات مختلفة

  

ف المعجمــّي إلــى قســمين، األول معلومــات لتْعريــم المعلومــات التــي تنــدرج ضــمن اويمكــن تقســي    
،" بالــدال"خاصــة  وَسُيَوّســُع الحــديث بهــا الحقــًا  -" بالمــدلول" خاصــة معلومــات: والثــاني كرمــٍز لغــوي

ورأى أن المعلومـــات الخاصـــة هـــذا مـــا ذهـــب إليـــه الـــودغيرّي،  -ف المعجمـــيّ لتْعريـــضـــمن أنمـــاط ا
ـــة: أوال: حتـــويت بالـــدال ــا. بـــإيراد الطريقـــة الصـــحيحة التـــي يرســـم بهـــا اللفـــظ معلومـــات إمالئي : وثانيـ

ــة دون  معلومـــات صــــوتّية ــاجم األوروبّيــ ــى المعــ ــق الصــــحيح، وهـــذا مقصــــور علـ بــــإيراد طريقـــة النطــ
 )الشـكل(العربّيـة، لكونهـا تسـتعمل االصـطالح العـالمي فـي الكتابـة الصـوتّية، لكـن قـد يسـّد الضـبط 

ِبــِذِكر نــوع الكلمــة بــين بقيــة :  معلومــات نحوّيــة وصــرفّية: مــن هــذا فــي المعــاجم الغربّيــة، وثالثــاً شـيئًا 
                                                

  .46ص ، مرجع سابق،رةتقنّيات التعريف في المعاجم العربية المعاصحالم الجياللي، : انظر )1(
  .29صمرجع سابق، ، قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقيّ الودغيرّي، : انظر )2(
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أنواع الكالم، أهي اسم أم فعل أم حرف، وأي نوع مـن أنـواع األفعـال أو األسـماء أو الحـروف، ثـم 
: معلومـات اشـتقاقّية: ورابعـاً ". مذكرًا أم مؤنثـاً "، ثم ِذِكر الجنس "مفردًا أم مثنًى أم جمعاً "ذكر العدد 

ات الالتينيــة واإلغريقّيــة، أمــا للغــالمعــاجم األوروبّيــة بــذكر األصــل االيتمولــوجي للكلمــة فــي ا تقــومو 
المعـاجم العربّيـة فهـي اشـتقاقّية أساسـًا وهـي أصـًال مرتبـة حسـب الجـذور االشـتقاقّية، أي أّن صـانع 

ف، لتْعريــبــل الشــروع فــي عمليتــي الترتيــب واوتأثيلــه ق )المــدخل(المعجــم يقــوم بعملّيــة تأصــيل اللفــظ 
  . )1(كما أّن المعجم العربي ال يهمل اإلشارة إذا كان أصل اللفظ أعجمّيًا، أو كان منحوتاً 

  

فقد دأبت المعاجم األوروبّية على ذكر تـاريخ ظهـور الكلمـة أو أول : معلومات تاريخية: خامساً     
وذكر ما يطرأ عليها من تحّول داللّي مؤّرخًا باألرقام، شيوعها في االستعمال بمعنى من المعاني، 

وهذا مـا تفتقـر إليـه المعـاجم العربيـة، إال الشـيء الطفيـف باإلشـارة إلـى كـون اللفـظ محـدثًا أو مولـدًا 
ويعنــى بهــا التنصــيص : معلومــات حــول مجــال االســتخدام ومســتواه: وسادســاً . أو إســالمّيًا أو مجــازاً 

أو الحقــل المعرفــّي أو نـوع الخطــاب الـذي ُيْســَتْخَدُم فيــه اللفـظ المعــّين، وهــذا  علـى الفئــة االجتماعّيـة
أفصح، فصيح، مولّـد، عـامّي، لغـة، لغّيـة، لهجـة،  (: يوجد في المعاجم العربية، حين تذكر األلفاظ

  . )2()...رذل، لحن
     

                                                

  .298-295ص ص ،، مرجع سابققضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقيّ  الودغيرّي، :انظر )1(
  .299-298ص  ، صذاتهالمرجع : انظر )2(
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  الُمْعَجِميّ ف لتْعرياأنماط 
  

حصــره بهــا، ويعتمــد هــذا التعــّدد  يصــعبطرائقــه علــى نحــٍو ف المعجمــّي و لتْعريــتتعــدد أنمــاط ا    
الحصـر مسـتحيل، مـا  داَم  «: ومسـتوى مسـتخِدم المعجـم، فيـرى زكـي نجيـب أنّ  نوعّية الكلمة  على

ف بتَغيـر الكلمـة التـي ُأِريـَد تعريفهـا، وتغيـر لتْعريـطريقـة ا الظـروف، فتتغّيـر على  األمر متوقفًا دائماً 
ف وسـائل كثيـرة، فكـل لتْعريـأّن ل« :أيضـاً  ويقـول زكـي نجيـب ، كمـا)1(»َعرفُه بمعناهاالشخص الذي أُ 

  .)2(»فلتْعرين يفهمها، هي وسيلة لـعبارة إلنسان آخر لم يك وسيلة يستطيع بها إنسان أّن ُيَوضح
  

ْرَنا ف كمــا َســُتْذَكر ِتباعـًا، َتْبقــى َتتَـَوزع ضــمن ثلتْعريـوٕان تعـددْت أنمــاط ا     الثــة أنمـاط رئيســة، َأَشــ
افًة إلـى إضـ. ف البنيـويّ لتْعريـا، و)الجـوهريّ (ف المنطقّي لتْعريف االسمّي، والتْعريا: لها سابقًا، وهي

المثال السياقّي، والشواهد، والصـور والرسـوم التوضـيحّية، : وجود وسائل مساعدة لهذه األنماط، مثـل

  :ف المعجمّي ووسائله، وهيلتْعرييراد ألنماط اوفيما يلي إ. )3(والرموز والمختصرات
  

: عالقـة اتصــال بـين لفـظ وآخــر مـن جهــة المـدلول كقولنــا«: والتـرادف هــو: ف بــالترادفلتْعريـا    
ف بـالترادف ال يكـون علـى شـكل جملـة مـن األلفـاظ أو تركيـب مـن لتْعريـوا. )4(» )األسد هو الليـث(

، كمـا )5(»بسـيط الـذي يـتّم بوضـع كلمـة واحـدة مقابـل كلمـة أخـرىف اللتْعريـا«عدِة ُجَمـٍل، لكـن هـو 
ف، لتْعريــوهــذه البســاطة للتــرادف قــد تجعلــه يفــوق غيــره مــن أنمــاط ا. فــي تعريــف األســد بأنــه الليــث

أو العبـارة التـي إذا وَضـْعَتها مقـام  المفـردةأْفضل تعريف للكلمة هو تلـك «: فيرى علي القاسمّي أنّ 
  .)3( »ها استقام معنى الجملةالكلمة المراد تعريف

  

                                                

  .135، ص1ج مرجع سابق،، لمنطق الوضعيا زكي نجيب محمود، )1(
  .137، ص1، جذاتهالمرجع  )2(
قصــْت أنمــاط التعريــف المعجمــّي، تيشــار هنــا إلــى حــالم الجياللــّي الــذي قــّدَم فيمــا أرى أهــّم دراســة عربّيــة اس )3(

دراســـات ، أمـــا بقّيـــة ال"تقنيـــات التعريـــف فــي المعـــاجم العربّيـــة المعاصـــرة: "وفّصــلْت الحـــديث فيهـــا، وهـــي بعنـــوان
مـن  تُ أفـدو . العربّية فال نجد فيها إّال النزر القليل، بإشارٍة مقتضبة دونما تقسيٍم واضح المعالم ألنمـاط التعريـف

اإلضــافات، ولكــن نشــير إلــى أّن حــالم  مــن ووســائله، مــع شــيءٍ  هــذا الكتــاب فــي اعتمــاد تقســيم أنمــاط التعريــف
  .على هذه األنماط غير مالئمةٍ ما تكون كلمة منهج ، وربمناهجَ  جيالّي كان قد جعل أنماط التعريفال

  .300، مرجع سابق، صقضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقيّ  الودغيرّي، )4(
  .301المرجع ذاته، ص )5(

  .74ص مرجع سابق، ،المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق علي القاسمي،) 3(
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وّيـة، إلـى درجـة أنـه يبـدو وكأنـه األصـل للغف بالترادف بشيوٍع كبير في المعاجم التْعرييحظى ا    
" َعَصــبَ "الســائد ومــا عــداه هــو الفــروع، فالّصــَيغ الفعلّيــة واالســمّية ُتَعــّرُف بمــرادف أو أكثــر، فكلمــة 

الشيوع ليس فقـط فـي المعـاجم العربيـة بـل يشـيع أيضـًا فـي وهذا ، )طواه، شّده، لواه: َعَصَبه(: مثالً 
ف بـالترادف مـن المزايـا، التـي يـذكرها لتْعريـوربما يعود هذا إلى ما يتمّيز به ا. )4( جنبّيةاألالمعاجم 

منها أّنه ُيَحقُق شيئًا مما تسعى إليه القواميس عامـة وهـو اإليجـاز، واالقتصـاد، «: الودغيرّي فيقول
مــن مزايــا  لتــرادفِ لِ  بُ َسـحْ كمــا يُ . )5(»ّنــه صــالح وحـده لوضــع مقــابالت للمصـطلحات األجنبّيــةكمـا أ

ة إلـى الحقــل َيـمِ تَ نْ سـرعة الحصــول علـى األلفـاظ المقاربـة والمشــابهة، أو تلـك المُ «: كونـه يـؤدي إلـى
 الترادف هـو الطريـق  ي الرصيد المفرداتي، باإلضافة إلى أنّ رِ ثْ ة تربوّية تعليمانّية تُ زَ الواحد، وهي مي

  .)2(»جمةالوحيد للترْ 
  

ن العــرب القــدماء اختالفــًا واســعًا فـي إثبــات هــذه الظــاهرة أو إنكــار وجودهــا فــي و وّيــللغاختلـف ا    
 ة العربّيةللغا

التـرادف التـام « :فيقـول تّمـام حّسـان أنّ    المحـدثين، إلـى التـرادف فـي  االختالف وامتّد . )3(
علــى َوْضــِع الرمــوز للمعــاني مــن  دراســة أصــول التعــارف روفــًا فــيعْ مَ  حَ بَ أْصــ اِلَمــ ؛مشــكوك فــي أمــره

فالكلمتان اللتان َتْعَتِبُرهمـا متـراِدفتين ال يوجـد بينهمـا  ،ضرورة استقالل المعنى الواحد بالرمز الواحد
ـــطِ نْ فـــي الواقـــع إّال مَ  ــة مُ َق ـــكَ رَ تَ ْشـ ـــهُ نْ مِ  كـــلّ  ل قِ تَ ْســـيَ  المعنـــى ثـــم نْ ة ِم ـــيْ لِ قْ إِ ا بِ َم ــارِ  هِم منطقـــة  جَ الخـــاص خـ

  .)4(»المعنى بهذه الصورة َمْطعن خطير في فكرة الترادف اللِ فاختالف ظِ  ،التداخل
  

مط ي هـذا الـنّ رِ تَـعْ إّن احتمال عدم وجود الترادف التام يؤّدي بالضرورة إلـى صـعوبات وعيـوب تَ     
لأللفاظ التـي يريـد تعريفهـا، فكثيـر مـن  اٍت فَ ادِ رَ مُ  ءُ رْ المَ  دَ يجِ  دائمًا أن لِ هْ الس  نَ ليَس مِ  « ف فـلتْعريمن ا

ال تكون كذلك لوجود فـروق دقيقـة ال تتجلّـى علـى  الكلمات التي يعتقد أنها ترادف ألفاظًا أخرى، قد
مما يستدعي من واضع القـاموس أن . حقيقتها إّال عند االستعمال في نصوص أو سياقات مختلفة

 التـي تحديـدًا دقيقـًا، تفـوق الجهـود المعنـى المطلوب الـذي ُيحـدد رادفالم إليجاد جهودًا مضاعفة يبذلَ 

                                                

  مرجع سابق، ، وية المعاصرة قضاياها النظرية والتطبيقيةللغاجم االمع حميد مطيع العواضي،: انظر )4(
  .198-197صص      

 .301ص ، مرجع سابق،قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقيّ  الودغيرّي، )5(

  .112ص ، مرجع سابق،تقنّيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرةحالم الجياللي،  )2(
  .216ص ، مرجع سابق،علم الداللةمختار عمر،  أحمد: انظر )3(
  .329دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ص ة العربية معناها ومبناها،للغاتّمام حّسان،  )4(
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ـل، وكثيـراً  بجملة الكلمة أراد أن ُيَعرف يبذلها لو إلـى  مـا يـؤّدي التفسـير بـالمرادف طويلة وشرح مفص
ر بأّنــه الوســن ثــّم تفســر الوســن بأّنــه الرقــاد ثــم تفســ )النــوم(مــا يســّمى بالــدور والتسلســل، كــأن تَُفســر 

  .)1(»الرقاد بأّنه النوم، مما يجعل القارئ يدور مع هذه األلفاظ في القاموس
  

َصــةِ لتْعريــا     ْعريـمــن ا هٌ بَ وفيــه َشــ: ف بالكلمــة الُمَخصأّنــهُ لت ــُه ال َأبِ  هُ ْنــعَ  فُ ِلــتَ خْ يَ  ف بــالترادف، إالن
ـُص مَ رَ ْخـا بكلمـٍة أُ هَـِدفُ رْ يكتفي بكلمة واحدة كما هو حال الترادف، بل يَ  هـذا  حُ بِ ْصـيُ ا، فَ اَهـنَ عْ ى ُتَخص

نــكَ ف مُ لتْعريـا هــذا الــنمط مــن افحســب كلمتــين نْ ِمــ اً و ْعريــ، ويــرى حــالم الجياللـّي أنكلمــة  ف ُيْتِبــعُ لت
َفـة  َصـة شـارحة بصـفةٍ «ُمَعر ــ نَ ِمـ بكلمـة ُمَخص فات أو بمضـاف إليـه أو بنسـبة عـن طريـق شــبه الص
ــن اويبــــدو أّن هــــذه . الجملــــة ــًا مــ ــق أحســــن حظــ ــن طريــــق لتْعريــــالطريــ ــه عــ ف بالكلمــــة الُمْفــــَردة؛ ألنــ

ولـو  –التخصيص َيِقُف القـارُئ علـى سـمٍة إضـافّية مـن سـمات المعـرف ممـا يجعـل المـدخل يتمّيـز 
]: ع ق ب[فـــي مـــادة : ف فـــي القـــاموس المحـــيطلتْعريـــومثـــال هـــذا ا. )2(»عـــن بقّيـــة األشـــباه -نســبياً 

  .)اِإلْدَقاُع الشديدُ : الَبْحلُ (]: ح ل ب[، وفي مادة )"ُة الصوِت ِشد  " :الُبعاُق، كُغراٍب (
  

ف لتْعريـا يّ َطـمَ نَ  نْ ِمـ عُ َسـوْ ف بشـكل َألتْعريـويأتي هذا الـنمط مـن ا: ِعَباَرِة َأْو الُجْمَلةِ ف باللتْعريا    
فــي ثــالث كلمــات، وفــي هــذا الســاِبَقْيِن، فــال يكتفــي بالكلمــة وال حتــى الكلمتــين، ويكــون بأقــل تقــدير 

ويتمّيـز . ف االسـميّ لتْعريـهـو الصـورة الثالثـة مـن ا «: ف يقول حالم الجياللـّي أّنـهلتْعريالنمط من ا
َصــة ليظهــر فــي شــكل عبــارة أو  بأّنــُه يتجــاوز الكلمــة المفــردة، كــالمرادف أو الضــّد والكلمــة الُمَخص

ــًا؛ بحيــث يظــّل عــاِجزًا عــن تغطيــة  ف التــاملتْعريــإّال أّنــه ال َيِصــل إلــى ا. جملــة ًا كــان أم بنوّي منطقّيــ
ِف أو اسـمه غـكمـا هــو مسـتعمل فـي ا. خصـائص الُمَعـرة بـين النــاس فـي كثيـر مـن المـداخل التــي لل

  . )3(»تحتاج إلى تعاريف دقيقة
  

، مـن فبـالترادف لتْعريـما ينطبق على ا ماف ينطبق عليهلتْعريوهذا النمط والنمط السابق من ا    
ف قد ال تكـون معروفـة لـدى القـارئ، وٕاذا عـاد إلـى تعريفهـا لتْعريّن الكلمات المستخدمة في اإحيث 

  . في المعجم سيقع أيضًا في الدور والتسلسل
  

                                                

  .301ص ، مرجع سابق،قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقيّ  الودغيرّي، )1(
  .120ص ، مرجع سابق،اجم العربية المعاصرةتقنّيات التعريف في المعحالم الجياللي،  )2(
  .121-120ص  ، صذاتهالمرجع  )3(
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اِبـــللتْعريـــا"، و"ف بالســـلبلتْعريـــا" :أهمهـــا أخـــرى، تســـمياتٌ ولـــه : ف بالضــــد لتْعريـــا     . )1(ف بالُمَق
فـــًا بـــه"تفســـير المغـــايرة" وقـــد تناولـــه محمـــد أبـــو الفـــرج بتســـمية. )2(الفـــةف بالمخلتْعريـــوا فقـــال معر ، :
ـّد « تفسير المغايرة هو أن ُيْشَرَح َمْعَنـى الكلمـة ِبـَأْن  تُـْذَكَر ُأْخـَرى  ُتَغاُيُرَهـا فـي الَمْعنـى َفَيّتِضـُح الض

 د ْعريـويرى حالم الجياللّي أّن هذا النمط مـن ا. )3(»بالضالكلمـات الّدالـة  «َيْكثُـر اسـتعماله فـي  فلت
ــة  علــى النســب كــاأللوان والهيئــات؛ ولــذلك نجــد لــه اســتخدامات كثيــرة فــي المعــاجم العربّيــة واألجنبّي

  . )4(»معاً 
  

" خـالف"، و"نقـيض"، و"ِضدّ : "ف باستخدام كلمات من قبيللتْعريودائما ما يتم هذا النمط من ا    
 ِضـد   : والَخَطـاءُ   الَخـْطُء والَخَطـُأ والَخَطـاءُ ] "خ ط أ[فـي مـادة : س المحيط؛ فنجُد في القامو "عكس"و

ـــواِب  ــيُض   : َتْحــــتُ ] "ت ح ت[، وفــــي مــــادة "الص ــي مــــادة ". َفــــْوقَ  َنقــ ــــ] "ع رب[وفــ الُعــــْرُب، بالض م ،
  ". الَعَجمِ  ِخالف  : وبالتحريكِ 

  

د يندرج ضمن لتْعريهناك من يرى أّن ا     ْعرياف بالضف بالترادف، فكالهمـا يـتم بكلمـة واحـدة، لت
ألّن وجــود عالقــة التقابــل بــين اللفظــين «: ونجــُد تفســيرًا لهــذا الــرأي لــدى أحمــد مختــار عمــر فيقــول

يجعل من السهل ورود أحد اللفظين في الذهن عند ذكر اآلخر، فلسنا نْذُكر األبيض إّال إذا ذكرنا 
  .)5(»كرنا الذكيّ معه األسود، وال الغبي إّال إذا ذ

  

د ما ينطبق على التْعريكذلك ينطبق على ا     ْعريف بالضنه يـؤدي إلـى ف بالترادف، من حيث إلت
أّن «الدور والتسلسل، ويتطلـب معرفـة معنـى الكلمـة المقابلـة للكلمـة المعرفـة، فـرأى حـالم الجياللـّي 

ـــد يفتـــرض مســـبقًا أّن القـــارئ علـــى لتْعريـــا ف بالض ـــد وهـــذا غيـــر منطقـــي فـــي العمـــل . معرفـــة بالض
ف هــو َوْضــع القــارئ أمــام داللــة واضــحة للمــدخل ولــيس إحالتــه لتْعريــالمعجمــّي؛ ألّن الهــدف مــن ا

                                                

  .301ص ، مرجع سابق،قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقيّ  الودغيرّي،: انظر )1(
ً◌، منشــورات المعهــد القــومي لعلــوم مــن قضــايا المعجــم العربــي قــديمًا وحــديثامحمــد رشــاد الحمــزاوي، : انظـر )2(

  .150م، ص1983ربية، تونس، الت
م، 1966، دار النهضة العربّية، ة الحديثللغالمعاجم العربّية في ضوء دراسات علم ا محمد أحمد أبو الفرج، )3(

  .103ص
  .114ص ، مرجع سابق،تقنّيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرةحالم الجياللي،  )4(
  .143ص مرجع سابق، ،صناعة المعجم الحديثعمر،  أحمد مختار )5(
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ـــلّي مــــــّرة أخــــــرى  ــــدخل األصـــ ـــى المــ ـــــا إلـــ ــت اإلحالــــــة تحيلن ــــر، وبخاصــــــة إذا كانــــ ــــدخل آخــ ـــــى مــ عل
  .)1(»وريف الدّ لتْعريمما يؤدي إلى ا] أبيض #أسود[، ]أسود#أبيض[
  

ــَتْبــُرُز أهميــُة نمــِط ا     ــلتْعري ــد وفائدتــه فــي كوِن ــ ه يناســبف بالض ة مــن المفــردات، فكمــا يــرى نوعي
ضـرورّي فـي شـرح األفعـال وأسـماء المعـاني والصـفات إليضـاح معناهـا،  «: أحمد مختار عمر أّنهُ 

رادف كمـا فعـل المعجـم األساسـي، ف أو التفسـير بالعبـارة أو المـلتْعريـومن األفضل أن يأتي تذيًال ل
ــًا :..الطويــل: فــي مثــل قولــه ــًا أو عامودّي ، عكــس قصــير، "رجــل طويــل"، "طريــق طويــل"الممتــد أفقّي

  .)2(»أنصف عكس ظلم وجار.. عدل: وقوله
  

 حَ رَ وّيين، ويصـفونه بأنـه تعريـٌف غيـر دقيـق، لقـد َطـللغـف لم َيـُرْق لـبعض التْعريهذا النمط من ا    
 غا«: عليه محمد أبو الفرج فأورد أنّ  هذا وردهم الدقيق إلى هذه الناحيـة، للوّيين العرب انتبهوا بحس

وّيــون المحــدثون موضــع إشــكال فــي تفســيره، فقــد أشــار بلومفيلــد للغوفّســروا بهــا بعــض مــا يعتبــروه ا
الحــب : "مــثًال إلــى صــعوبة تفســير لفــظ مثــل الحــب، ولكّننــا نجــد تفســيَره فــي لســان العــرب ببســاطة

أن يكـون  ة يمكـنللغـا ّن تعريـفف غيـر دقيـق، ولكـن مـن قـال إلتْعريـوقـد ُيقـال إّن ا" نقيض الـُبغض
الدقــة  فــي وّيين المحــدثين، لينفــرون مــن المبالغــةللغــإّن بعــض ا! دقيقــًا، أو ُيْســَتَحب أن يكــون دقيقــًا؟

  .)3(»في تعريف الكلمة
  

ـد محدودّيـة صـالحّيته ف بالتْعريـكما ُيْؤَخُذ على ا     ْعريـلضف الكثيـر مـن الكلمـات، فيـرى حـالم لت
ف بالّسلب محدود الفائدة، وال تخضع لـه فـي المعجـم سـوى كلمـات قليلـة قابلـة لتْعريأن ا«الجياللّي 

ــلب ـــاظ البنائّيـــة، فليســـت لــــه قـــدرة علـــى تحديـــدها؛ ألّنـــه ال يمتلـــك صــــفة . للسـ ألفـــاظ الـــذوات واأللف
  .)4(»كافي التامف اللتْعريا
  

ــتقاقلتْعريــــا     ــتقات الصــــرفية للجــــذر الواحــــد ِلُتَعــــرف الكلمــــة : ف باالشــ ــون باســــتخدام المشــ ويكــ
ـــنمط مـــن ا ـــهلتْعريـــالمنتميـــة لـــذات الجـــذر، وُيَعـــرف حـــالم الجياللـــّي هـــذا ال ـــرَف «: ف بأّن هـــو أن ُيَع
عــروف، أو سـبق تعريفــه ضــمن المـدخل بأحــد مشـتقاته فــي شـكل إحالــة، علـى أســاس أّن المشـتّق م

                                                

  .114ص ، مرجع سابق،تقنّيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرةحالم الجياللي،  )1(
  .143صمرجع سابق،  ،صناعة المعجم الحديثعمر،  أحمد مختار )2(
  .103صمرجع سابق، ، ة الحديثللغالمعاجم العربّية في ضوء دراسات علم ا محمد أحمد أبو الفرج، )3(
  .115ص ، مرجع سابق،تقنّيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرةم الجياللي، حال )4(
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جوزيـت (أطلقـْت عليـه «: ِمّمـا ُأْوِرَد ، فيقـول اً كما ينقل الودغيرّي تعريفًا قريب. )1(»األسرة االشتقاقّية
ـــا(اســـم  )دي بـــوف ــدالليّ لتْعري وشـــرحتُه بأّنـــه هـــو  )morpho-sémantique: ف الصـــرفّي ـ الـ

وأمثلــة هــذا  .)2(»ة علــى أصــولها االشــتقاقّيةف الــذي يعتمــد فــي تفســيره األلفــاظ علــى اإلحالــلتْعريــا
 )البسملة(بأّنها من الرجوع، وكلمة  )الرجعّية(كلمة «تعريف : ف في المعاجم العربّية ِمن مثللتْعريا

  .)3(»)بسم اهللا(بأنها من 
  

ف أيضـــًا بانتشـــاٍر فـــي المعـــاجم، ألســـباب تتشـــابه مـــع أســـباب لتْعريـــهـــذا الـــنمط مـــن ا حظـــىيو     
د، وينقـل الـودغيرّي أنّ لتْعريف بالترادف وايلتْعر ا باسـتقرائها «الحظـت  )جوزيـت دي بـوف( ف بالض

لعــدد مــن القــواميس الفرنســّية، أّن هــذا النــوع مــن التعــاريف هــو األكثــر انتشــارًا مــن غيــره لبســاطته 
  .)4(»و التامةواقتصاده  وٕايصاله  إلى الفهم السريع، إّال أّنه مع ذلك ليس من التعاريف الكافية أ

  

إن العالقــة بــين الكلمــة المــراد تعريفهــا، والكلمــة المحــال إليهــا المشــتركة معهــا فــي االشــتقاق،      
ف االشـتقاقّي مـا لتْعريأن نعتبر من باب ا «تشبه عالقة الفرع باألصل؛ لهذا يرى الودغيرّي جواز 

المجازّيـة، والـدالالت األصـلّية التـي ُيْعَتقـُد  وّية العربّية مـن ربـط بـين الـدالالتللغتقوم به القواميس ا
  .)5(»)َعَقَل الّدابة(أّنه من  )العقل(أّنها هي أصل االشتقاق، كأن يقال في تفسير 

  

ــوٕان اعتمـــاد ا     ــتقاق علــــى لتْعريــ ــة، يفتــــرض أن يكـــون مســــتخدم ف باالشـ ـــة الصــــرفية للكلمـ الدالل
شـتقاقات ، وٕاذا تتبع مستخدم المعجم تلـك االهد تعريفعلى درايٍة بمعاني مشتقات اللفظ المرا المعجم

ــل هــذا حــالم الجياللــّي اً بعضــالتـي ُتِحيــل إلــى بعضــها  ســيجد نفســه يـدور فــي حلقــٍة مفرغــة، ويفص ،
إّنُه يعني بالضرورة أن يكون القارئ عارفًا بداللة المشـتق الُمَحـال عليـه أو أن يعتقـد أنـه  «: فيقول

إلـى مـا أحالنـا عليـه  محلّـه، كمـا إذا ُعـدنا غيـر يكـون فـي عتقـاد كثيـرًا مـايعـود إليـه؛ غيـر أن هـذا اال

                                                

  .112ص ، مرجع سابق،تقنّيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرةحالم الجياللي،  )1(
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وبـذلك ُتِعيـُدنا اإلحالـة إلـى مـا ] لون األحمر: [ِلَنِجدها ُمَعرفة بالصيغة] الحمرة[وهو ] أحمر[مدخل 
َف الماء بالماء(ف من باب لتْعريانطلقنا منه، فيكون ا 1(»)َمْن َعر(.  

  

ويتم بإيراد ما يشابه الكلمة في المعنى، بحيث يجمع بينهما شبٌه وقرٌب إلى : بيهف بالشّ لتْعريا    
درجـــٍة مـــا، يجعلنـــا نقتـــرب مـــن معنـــى الكلمـــة الُمـــراد تعريفهـــا ولكـــن ال نصـــل إلـــى مْعناهـــا التـــام أو 

: بيهف بالشـــلتْعريـــا«: ف فـــَأْوَرَد قولـــهلتْعريـــالـــدقيق، وتحـــدَث حـــالم الجياللـــي عـــن هـــذا الـــنمط مـــن ا
)Ressemblant(على ِذكـِر الُمَماثِـل للكلمـة المـدخل كتعريـف لهـا مـن بـاب التقريـب، أو  ، ويعتمد

مـا ال شـبيه لـه فـي الطبيعـة ال " )P.Valery( )1945 - 1871(كما يقول الكاتب الفرنسّي ڥاليري 
ــه بــــة ل". وجــــود لــ ــًا بــــل وســــيلة ُمَقر ــو ال ُيْعَتَبــــُر تعريفــ ــحاب المنطــــق ف؛ ولــــذلك َأْنَكــــلتْعريــــوهــ ره أصــ
  .)2(»األرسطي

  

، )ف الظــاهريلتْعريــا( مصــطلحف تحــت لتْعريــتحــدَث أحمــد مختــار عمــر عــن هــذا الــنمط مــن ا    
 ostensiveف الظـــاهري لتْعريـــمـــا يعـــرف بـــالنموذج األصـــلي أو ا «: وكـــان قـــد قـــال فيـــه، أّنـــه

definition  ،ما كـان : مثل تعريف األبيض بأّنهالذي  يعطي مثاًال أو أكثر من  العالم الخارجّي
اللون الذي يشبه لون السماء حين ال : واألزرق بأّنه.  بلون الثلج النقي، أو ملح  المائدة المعروف

  .)3(»الذي يشبه لون الدم: الذي يشبه لون الليمون،  واألحمر: واألصفر.  يكون في األفق سحاب
  

ــإ يــتّم اللجــوء     ــمِ حْ عنــد اســتحالة التعبيــر عــن المعنــى ذاتــه الــذي تَ ف لتْعريــهــذا الــنمط مــن اى ل ه ُل
ِذكـِر «: ْعَمـُد إلـىف يَ لتْعريـي إفادة ولو ضئيلة ُتَسهل الفهم، وهذا النمط مـن ادِ سْ الكلمة، وهو بهذا يُ 

 تعريفـًا تعليمّيـًا ُيَسـه ُل المماثل الذي ُيقاِرب المدخل لونًا أو شكًال أو حجمًا أو هيئًة، وبهذا فهو ُيَعـد
  .)4(»الفهم، وُيَقرب مدلول الكلمة

  

أّن القــارئ بتعــدد : َخــُذ عليــهؤْ ف بالشــبيه إلــى المشــابهة المقصــودة، يُ لتْعريــوإلمكانّيــة أّال َيِصــل ا    
 مستوياته، يمكن أّال يكون عارفًا بالشبيه دائمًا، وبخاصة في األشياء الغريبة وذات األجناس الُعْلَيا

أّنـه نـاِدر مـا يكـون الشـيء ُمَشـاِبَهًا ِلآلَخـر ُمَشـاَبَهًة : ُذ عليهخَ ؤْ يُ و . هُب وجود شـِبيهِ ونحوها مما َيْصعُ 
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تاّمًة، بل هناك تفـاوت بـين المتشـابهات؛ فـالُحْمَرُة ليسـت دائمـًا هـي لـون الـّدم؛ ألّن لوَنـه َيتَـَدّرُج مـن 
ُنـْدَرة وجـود الُمَماثِـل الَقـاّر، وهـذا مـا َيْجَعـل  :َخـُذ عليـهؤْ ويُ .  اَألْحَمِر الّداِكن إلـى الفـاِتح إلـى الُقْرمـزيّ 

ـفة الَغاِلبـة، ونـاِدرًا مـا ُتَحـاِفُظ األْشـَياُء لتْعريـف  بالشبيه  من باب التْعريا ف بـالجنس القريـب أو الص
 على ِصَفاِتها وبخاّصٍة الَمادّية ِمنها، إّال ما َخَضَع ِمْنها ِللقياس كاْلوزن أو الحجم أو الطول

)1(.  
  

، )الشـيء(نـات الجوهرّيـة ِللُمَعـرِف وهو تعريف يقوم ِبَحْصِر المكو  :الحقيقيّ  الَمْنِطقيّ ف لتْعريا    
 ونُكـتَ لِ ، )العـام الجنس، والنـوع، والفصـل، والخاصـّية، والَعـَرض(: بتسجيل ما ُيقاِبُل الكلّيات الَخْمسِ 

جــامٌع مــاِنٌع، َأْي  أنــهُ " :فــي َوْصــِفهِ  خل، وِلــذا ُيقــالالمــد فلتْعريــ  المطلوبــة   الشــروط هــذه الكلّيــات هــي
  .)2(َيْجمع كل أْفَراد الموضوع، وَيْمَنع أّي فرٍد آَخر ِمن أي نوٍع آخر

  

ـــل المفـــردة لتْعريـــوالُخْطـــَوات التـــي ُيَحقـــُق ِبهـــا هـــذا الـــنمط مـــن ا     ـــام، عنـــد تحلي ــي شـــكله الّت ف فـ
بِـَأْن ُيْنَسـَب الشـيء المعـرف إلـى جنسـه الـذي : الً أوّ ها، َتْبـدأ المدخل، وتسجيل الخصائص المكّونة ل

ــاً و. )حيــوان، نبــات، شــكل هندســّي، معــدن(ينتمــي إليــه  أن َيْفِصــَله َعــْن بَقّيــة األشــياء األخــرى : ثاني
ثـــدّي، عشـــبّي، لـــه ثالثـــة أضـــالع، (التـــي تنتمـــي إلـــى الجـــنس نفســـه، وذلـــك بـــذكر نوعـــه أو فصـــله 

ُيَمّيَزُه َعما ُيَشاِرُكه في بعـض الصـفات والمالمـح األْخـرى الخاصـة أو العامـة أن : ثالثاو. )..صلب
الحــم، ثنــائّي الفلقــة، قــاِئم (واألْغــراض الُمَفاِرَقــة كــالّلون والشــكل والحجــم والــوزن والطــول والوظيفــة، 

  .)3()..الزاوّية، أصفر اللون
  

ــّي هـــذا الـــنمط مـــن ا     ـــُح حـــالم الجياللـ ــوُيَوض ـــات، فكلمـــة ِذكر ، ِبـــفلتْعريـ ـــل بـــه الكلّي مثـــال ُيفص
  مـن الفصـيلة، ]ُيقابـل النـوع: ملمح[ الثدّيات من، ]ُيقابل الجنس: ملمح[ حيوان: ُتَعرف بأّنه" اليربوع"

ــة ــ، ]ملمــح ُيقابــل الخاصــّية[ لــه ذنــب طويــل، ]ُيقابــل الفصــل: ملمــح[ اليربوعّي : ملمــح[ نِ يْ دَ ـقصــير الَي
ــــاوت المعــــاجم ا. )4( ]ُيقابــــل العــــرض العــــام ــي َتْضــــِمين اللغوَتَتَف ــــة فــ ــان(ف ِللُكلّيــــات لتْعريــــوّي ) األركــ
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وُيَقـــدم حـــالم . الخمـــس، فقـــد َيْظَهـــُر ناِقَصـــًا ِبَأَقـــِل ِمـــْن َخْمَســـِة َأْرَكـــان، وقـــد َيْظَهـــر َمْســـَتوِفَيًا ألْرَكاِنـــه
ُح تفاوت المعاجم ا غالجياللّي َرْسَمًا ُيوضَفًا كلمة وّية في ذلك، ُمعَ لل 1( )حصان(ر(:  

  

          الجنس  أ  حيوان
        النوع  ب  ثدي  حيوان
      الفصل  ج  عاشب  ثدي  حيوان
    الخاصّية  د  ذو حافر  عاشب  ثدي  حيوان
  العرض العام   هـ  أليف  ذو حافر  عاشب  ثدي  حيوان
  و  للركوب والجر  أليف  ذو حافر  عاشب  ثدي  حيوان

  
ف، لتْعريــي الســابق، يــرى حـالم الجياللــّي، أّن هــذا الــنمط مــن اوُمْسـَتْنِتَجًا مــن الجــدول التوضــيح   

، يمكــن أن يــِرد بأشــكال مختلفــة فــي )حصــان(، فتعريــف كلمــة ةَيتَــَدرُج فــي اْحِتواِئــه ِلألْركــان الَخْمســ
 ، وقــد ُيْكَتَفــى بــذكر)هـــ(ف الحقيقــّي التــام بَأْرَكاِنــه الَخْمســة كمــا فــي لتْعريــالمعــاجم، فقــد َتِصــل إلــى ا

، أو )ج، د(أربعــة أركــان كمــا فــي  وأ، أو َتِصــل إلــى ثالثــة )ب(الجــنس والّنــوع كمــا فــي : الــركنين
  .    )2( )و(تتجاوز ذلك إذا خرجت عنه كما في 

  

، الـــذي ال يتجـــاوز ِذكـــر "النـــاقص"ف المنطقـــّي لتْعريــوّيـــة علـــى اللغكثيــرًا مـــا َتْقَتِصـــر المعـــاجم ا    
ف لتْعريـــوبهـــذا يكـــون ا". النــوع والَعـــَرض العـــام"، أو "الجـــنس والفصـــل"بـــِذكر  الســمتين، فقـــد ُيْكَتَفـــى

ف لتْعريــف المنطقـّي، ِمّمــا ُيَؤكـُد أّن التْعريـف االســمّي ِمْنـُه إلــى التْعريـالمنطقـّي الّنـاقص أْقــرب إلـى ا
ي َيْفِقــد المنطقــّي النــاقص ال يفــي بــالغرض المعجمــّي، الــذي يحــرص علــى تعريــف المــدخل، وبالتــال

  .)3( الَجْمع والَمْنع ف خصيصةلتْعريهذا النمط من ا
  

أنــه : وّيــة فــي كثيــر مــن المنــاحي مــن أهمهــاللغف الحقيقــّي فــي المعــاجم التْعريــويظهـر قصــور ا    
داللــة المــدخل مــن حيــث طبيعتــه، وال يشــتمل االســتعمال الــواقعي  ة، ويَؤّكــدللغــتعريــف خــارج عــن ا

وّي بمـا فـي ذلـك التأثيـل والتـأريخ للغم اللسانّي الذي ُيْعَتبر من أساسّيات المعجم اللمداخل في النظا
 أكثـر وجانب آخر من القصور َيَتَمثـل فـي أّنـُه تعريـفٌ . والتطور الداللّي للكلمة ومجاالت استعمالها

ــاّدي، أمـــا األلفـــاظ البنائّيـــة وا وفصـــل وجـــوهر جـــنس مّمـــا يْحتفـــي بألفـــاظ الـــذوات ممـــا لـــه لصـــفات مـ
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المجــّردة واألجنــاس الُعليــا كاألفعــال، وحــروف الــربط والكلمــات المجــّردة ومــا إليهــا، فكثيــرًا مــا يقــف 
  .)1(عاجزًا أمامها

  

الـــنمط ُيقـــدم قاِعـــدة للُمَعـــرف، وهـــو تعريـــف َيْخـــَتص  اوهـــذ :القاعـــديّ  المصـــطلحاتيّ ف لتْعريـــا    
وّيــة للغعرفّيــة فــي العلــوم الطبيعّيــة أو اإلنســانّية أو اباأللفــاظ التــي َتتِصــل بمجــال مــن المجــاالت الم
ـــين ــدان ُمَع ــي ميـ ــاحثين فـ ــن البـ ـــويختلـــف هـــذا الـــنمط مـــن ا. لـــدى جماعـــة مـ ــف عـــن التْعري ف لتْعريـ

المنطقـي الحقيقـّي فـي أّنـه يسـعى إلـى تحديـد المفهـوم فـي مجـال ُمَعـين ولـيس فـي إطـاره العـام، كمـا 
ُد الداللـــة لتْعريـــويتميـــز هـــذا ا. بنائـــه أّنـــه ال يشـــترط الكلّيـــات فـــي ال ُيَحـــد  ُمْخـــَتص  ـــي  ف بأنـــه َعَمل

المركزّية العامة للمداخل، وال ُيَراعي ِصـَلَة المـدخل بالنظـام اللسـانّي، بـل َيْكَتفـي ِبَتْحِديـد الداللـة فـي 
ت وغيرهـا مـن مجـاالت الخبـرة مجال من المجاالت العلمّية الَمْعِنّيـة كالطــّب أو الفيزيـاء أو اللسـانّيا

  .)2( اإلنسانّية
  

ف فــي ثنايــاه قاعــدة لتْعريــف الــرْكن األســاس فيــه؛ فيحمــل هــذا التْعريــوتشــكل القاعــدة فــي هــذا ا    
مـن ُجزِئّيـات َتّتِصـل بالُمَسـّمى وُتَميـزه عـن غيـره «: فلتْعريـَتْخَتص ِبِعْلٍم ُمَعين، ِبَحيـُث َيَتَشـكُل هـذا ا

المفاهيم في المجال نفسه، وهذه الجزئّيات تنطبق على ظاهرة تماثلها، وهو ما يشكل القاعدة،  من
وهذه القاعدة ذات خصوصّية ضيقة ال تتجاوز المجال الُمَعّين بحيث ال يتسّنى لغير الُمْخـَتّص أن 

والفاعـل لغيـر  ف الُمْصطلحاتي، كما في تعريف الخبن لغير العارف بعلـم العـروض،لتْعرييْكتفي با
  .)3(»العارف بالنحو العربيّ 

  

ـــًا يزخـــُر بـــا     ـــر فـــي ترتيـــب لتْعريوفـــي القـــاموس المحـــيط نجـــُد باب ف القاعـــدّي، وهـــو البـــاب األخي
، فأغلــب تعــاريف هــذا البــاب تتنــاول قواعــد َنْحوّيــة، كمــا فــي تعريــف "بــاب األلــف اللينــة"القــاموس، 

، "أال "(، وتعريـف كلمـة )نتِصـُب مـا بعـده علـى التمييـزاسـم مـبهم يجـري مجـرى كـم، في": كـذا"(كلمة 
ــة: بــــالفتح ــيٍض ُمْخــــَتص بالجمــــل الفعلّيــــة الخبرّيــ تكــــوُن للُمفاَجــــَأِة َفَتْخــــَتص   : "إذا"(، )حــــرٌف تَحْ◌ِضــ

ا األَســُد َكَخَرْجــُت فــِإذ  : بالُجَمــِل االْســِمية، وال َتْحتــاُج ِلجــواٍب، وال َتَقــُع فــي االْبتــداِء، ومعناهــا الحــالُ 
  .  } فِإذا هي حيٌة َتْسَعى { بالباِب، 
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ـل إليـه باالعتمـاد علـى ضـرورة الواقـع، أي : السـتلزاميّ ا المصطلحاتيّ ف لتْعريا     وهـو مـا ُيَتوص
و تعريـف أشـبه بالحتميــة اسـتحالة عـدم حصـول الشــيء إذا ُوفـَرْت الشـروط والظـروف المناســبة، فهـ

ف هــو مصــطلحات لتْعريــوالمجــال الــذي يظهــر فيــه هــذا الــنمط مــن ا. الذاتّيــة، بحيــث َيْشــَبُه القــانون
مـن أمثلـة هـذا . العلوم الطبيعّية كالرياضّيات والفيزياء، متمثًال في البديهات والقوانين العلمّية القـاّرة

، فوجــود ثالثــة خطــوط "بــه ثالثــة خطــوط مســتقيمة ســطح ُتحــيط: "بأنــه" المثلــث"تعريــف : فلتْعريــا
  . )1(مستقيمة يترّتب عنها وجود شكل هندسّي ال يخرج عن المثلث

  

  . )م1328/هـ792ت(أحمد بن تيمّية  وُيْنَسُب إلى ُمْبَتِكره الفقيه المعروف: التيميّ  فلتْعريا    
، يهدف إلى لتْعريويقوم هذا ا إجمالي ف وليس حقيقتـه كمـا ف على وصٍف لغويبيان ُمَسّمى الُمَعر

ف التيمي عن المنطقي فـي أّنـه تعريـٌف مفتـوٌح وشـمولي يقبـل لتْعريف المنطقّي، فيختلف التْعريفي ا
وال يشترط الجنس والفصـل فـي بنائـه . كل زيادة ليست ضرورّية إلتمامه فُ ذِ حْ ه ويَ ملُ كَ كل إضافة تُ 

ــًا، بـــل َيَتَشــكل بكــل مـــا يفيــد تعريـــف المــدخل داللّيـــًا أو  وال. وٕاذا ُوِجــدا فــال مـــانع يشــترط قالبـــًا معّيَن
  .)2(ثقافّيًا، بما في ذلك النظام اللسانّي والّتْأثيل والّتْأريخ

  

جـــون ســـتيروت ميـــل « :وُهـــم ٌع مـــن المناطقـــة الغـــربيين،ف التّيمـــّي ليأخـــذ بـــه جمـــلتْعريـــواْمتَـــّد ا    
(Mill)  وبرتــر اندرســل(Russel)  وجنســون(Johnson)  ــة كمــا أخــذْت بــه أكثــر المعــاجم العالمّي

ومعجـم روبيـر   (Oxford English Dictionary)ة اإلنجليزّيـة أكسـفورد للغالمعاصرة، كمعجم ا
  . )3(»وغيرهما (Petit Robert)الصغير 

  

بــذكر حــروف ويــتم فيهــا إحالــة ُمســتخِدم المعجـم إلــى مــدخل معجمــي آخــر : اإلحالــةب فلتْعريــا    
ــًا ُيطـــاِبق تعريـــف الكلمـــة ) الجـــذر( ـــى أســـاس المـــادة الُمحـــال إليهـــا تتَضـــمن تعريفـ ــة بـــه، عل الخاصـ

ــة، وذلــــك إّمــــا بصــــيغة مباشــــرة أو بحســــب مــــا ُيــــوحي بــــه ســــياق ا ــاراتلتْعريــــالمحالــ     .)4(ف مــــن إشــ
داللّيـة، ُمْسـَتِفْيَدًا ِمْنهَـا وهو تعريف يعتمد على ُمْرتكزات نظرّيـة الحقـول ال: بالحقل الدالليّ  فلتْعريا

كمـا وتفيـد هـذه النظريـة فـي . في َجْمِع الرصيد الُمْفرداتـّي، بهـدف الوقـوف علـى الثغـرات المفرداتّيـة
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ــاظ  ــة تعريـــف المـــداخل وكشـــف الفجـــوات الداللّيـــة بـــين كلمـــات الحقـــل الواحـــد، واأللفــ تســـهيل عملّيـ
  .)1(المترادفة في غياب الحقل الداللّي الذي تنتمي إليه

  

ف المعجمــّي، إّال أّن أنمــاط لتْعريــومــع أن نظرّيــة الحقــول الداللّيــة، ال تقــدم نمطــًا مســتقًال فــي ا    
ــع بــــين مفــــردات الحقــــل الواحــــد لتْعريــــا ــي تجمــ ف عامــــّة تظــــّل متوِقَفــــًة عليهــــا لتحديــــد العالقــــات التــ

نــة لكــل مــدخل مــن المــداخل المعجمّيــة؛ ألّن جــوهر ا ْعريــوالعناصــر المكوف فــي هــذا الصــدد هــو لت
مـدخل إال فـي حضـور كلمـات الحقـل  تحديد السمات المتشابهة لكلمات الحقل، فال يـِتم تعريـف أيّ 

  .)2( .."َخَلَق، واْختَرَع، وأْنَشَأ"في غياب " َأْبَدعَ "كاِملة، بحيث ال يمكن تعريف 
  

ــا     نــة لمعنــى الشــيء ف برصــّد الخلتْعريــوَيـــِتّم هــذا ا: المقومــاتيّ  فلتْعري النـــوع، (صـــائص المكو
، َفُيشــاُر إلــى )الــخ.. الشــكل، الحجــم، اللــون، الوظيفــة، األثــر، الطــول، االرتفــاع، الــوزن، المــوطن

ــمَ وٕالــى المقومــات المُ  )+( بــالرمزالمقومــات الموجــودة  فــي حضــور الحقــل  )-(زة المفقــودة بــالرمز ي
م"وُيْقَصــُد . الواحــد نــة لمعنــى أصــغر وحــ": "بــالُمَقو دة معنوّيــة ممّيــزة تــدخل فــي تعــّدد العناصــر المكو

  .)3(الكلمة في مجال داللّي ما
  

ــّي؛ لتْعريــوٕاّن ا     إذ ظهــر «ف المقومــاتّي لــه جــذور فــي التــراث العربــّي، كمــا يشــير حــالم الجيالل
فين لتْعــريل ، وذلــك حــين قــّدَم بــديالً )م1199/هـــ788(أول مــرة مــع الفيلســوف اإلشــراقي الّســهرَوْردّي 

تعريــف الشــيء : "وحــّده بقولــه )ف بحســب المفهــوم والعنايــةلتْعريــا(االســمّي والمنطقــّي بــنهج ســماه 
ّص الشـيء المعـّرف مجتمعـة، أي ُخـر السـمات التـي تَ ْصـ، ويعنـي بـذلك حَ "بأمور تخّصه لالجتماع

ـــره المكونـــات الخاصـــة بمعنـــى ـــًا   ،دون غي ــبـــذلك ا ُملِغَي ــمّي التْعريـ ـــذي ف االسـ ــل  يكتفـــي ل   بالمقابـ
التـي ضـربها علـى ذلـك   الخمس، ومـن األمثلـة  يعتمد الكليات ف األرسطي الذي لتْعرياللفظي، وا

  .)4(»)ارفَ ظْ المنتصب القامة، البادي البشرة، العريض األَ (: تعريفه لإلنسان بأّنه
  

يغنينـا عـن ِذكـر الجـنس وتحّقق تعريف السهروردّي لإلنسان، ِبـِذكر أقـّل السـمات مجتمعـة ممـا     
ف المنطقّي الحقيقّي، الُمْعَتِمد على الكلّيات الخمـس، الـذي يعـرف لتْعريكما في ا... والنوع والفصل
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ــه ــان أّنـ ــاطق(: اإلنسـ ـــدّي، مّشـــاء، نـ ــوان، فقـــارّي، ث ــيـــؤدي هـــذا  ا ، وقـــد)..حيـ ف إلـــى دخـــول لتْعريـ
  .)1(حيوانات أخرى كالببغاء

  

ــا     وهــو تعريــُف الشــيء بــذكر أفــراده، عــن طريــق تقــديم قائمــة َتْحــوي كـــل : يّ االشــتمال فلتْعري
سـيارة، دراجـة (التصورات التي تقع تحت اللفظ المشروح، مثل تعريف المركبة اآللّيـة بـذكر أفرادهـا 

وّيــة، إّال أنــه للغف قليــل االســتعمال فــي المعــاجم التْعريــوهــذا الــنمط مــن ا. )..نارّيـة، حافلــة، شــاحنة
   .)2(الستعمال في معاجم المصطلحات المتخصصةكثير ا

  

ف فـي الوثــائق القانونّيـة حينمـا يكـون مجـال التطبيــق لتْعريـوعـادًة مـا يلجـأ إلـى هــذا الـنمط مـن ا    
ــة(" قريـــب"للكلمـــات واجـــب الوضـــوح، فكلمـــة مثـــل  ــدرجات القـــرب المختلفـ ــد تثيـــر جـــدًال، فيـــِتّم  )بـ قـ

نــة للفــ كمــا ويمكــن . )..األم، األب، االبــن، البنــت، األخ، األخــت(: ظالوضــوح بــِذكر األفــراد المكو
أيــام األســبوع، وأســماء : ف االشــتمالّي فــي تعريــف المجموعــات الصــغيرة مثــللتْعريــاالســتفادة مــن ا

الشــهور، والرتــب العســكرّية، وألقــاب الحكــام والرؤســاء، وألفــاظ القيــاس، والكيــل، والــوزن، ودرجــات 
هو اليوم الثاني من أيـام األسـبوع، ويسـبقه : يوم األحد: "شكل هذا، مثلويمكن أن يكون .. الحرارة

  .)3( "السبت ويتبعه اإلثنين
  

وهــو الموقــع الــذي تحتّلــه الكلمــة مــن حيــث تآلفهــا أو تنافرهــا مــع اَألْســِيَقِة : التــوزيعيّ  فلتْعريــا    
وينبثـق هــذا . ة، ومجـاالت اسـتعمالهاتـوّزع فيهـا، ِلَتْظَهـر داللتهــا الحقيقّيـة أو المجازّيـ المقترحـة التـي

التحليــل التــوزيعّي، التــي ُتَعــّرف الكلمــات مــن خــالل الموقــع الــذي تُــَوزع ضــمنه  ف مــن نظريــةلتْعريــا
ــِتّم ذلــك بواســطة اإلحــالل واإلبــدال والمعاوضــة، مــع  وظيفتهــا أســاس علــى ولــيس الكلمــة العامــة، وي

ــِد المواضــع التــي تظهــر رى التــي تشــترك معهــا فــي النســق اللســانّي، حيــث الكلمــات األخــ فيهــا ترص
  .)4(تستبدل كلمة مع كلمة، أو كلمة في جملة لتظهر الصفات التي تربطها بها، أو َتْفصلها عنها

  

ف التـــوزيعّي، كـــنمط مطــرد فـــي بنـــاء لتْعريــويــة نمـــط اللغلــيس مـــن الســهل أن تعتمـــد المعـــاجم ا    
أّن مسألة توزيع المداخل على سـياقّيات بعدّيـة تقنّيـة «: ليّ تعاريف المعجم، فكما يقول حالم الجيال
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صـــعبة ومعّقـــدة، كمـــا أنهـــا غيـــر مضـــمونة النتـــائج دائمـــًا، ألنهـــا تتطلّـــب عشـــرات النمـــاذج للمـــدخل 
ًا مــن الصــيغ والتعــابير المرصــودة فــي  الواحــد، مــع إخضــاعه لمســألة المعاوضــة، ممــا يتطلــب بنكــ

  .)1(»الحواسيب واألجهزة المعلوماتّية
  

ـــة، فيـــرى حـــالم للغف التـــوزيعّي ُوِجـــَد أصـــًال فـــي المعـــاجم التْعريـــأمـــا إن كـــان نمـــط ا     ويـــة العربّي
ــر مـــن تعاريفــــه  ــي كثيـ ــدّي والمعاصـــر، لـــم يخــــُل فـ ــوروث المعجمـــّي العربــــي التقليـ الجياللـــّي أن المـ

لّيــًا ال بعــدّيًا، أي أنهــا للمـداخل المعجمّيــة مــن تقنّيــة التوزيــع، غيــر أّن نســق التوزيـع غالبــًا مــا يــتم قب
ة المتكلمة، للغتتبع داللة الكلمة من خالل األسيقة الموجودة فعًال في مدّونة من المدّونات أو في ا

ولــيس علــى أســاس توزيــع الكلمــة ضــمن أســيقة محتملــة مــع المعاوضــة، ممــا يجعــل هــذه الطريقــة 
  .)2(المستثمرة إجراًء سياقّيًا وليس توزيعاً 

  

ــِتّم ِبــِذكر مجمــوع اآلثــار والوظــائف : اإلجرائــيّ  فيــلتْعر ا     وهــو تعريــف الشــيء بآثــاره العملّيــة، َفَي
الناتجـــة عـــن الُمَعـــّرف، وهـــو ينطلـــق مـــن التجربـــة الحســـّية ممـــا يعنـــي أّن معنـــى الكلمـــة يكمـــن فـــي 

ف، كــان لتْعريــوكلمـا تعــددت اآلثــار والوظــائف فــي ا. مجموعـة مــا تفعلــه أو ُتَخلفــه مــن آثــار عملّيــة
ومـن أمثلــة هــذا . )3(ف، ودخــل فـي الغمــوضلتْعريـوضـوحًا، وكلمــا َنُقَصـْت َضــُعَف ا ف أكثــَر لتْعريـا
 ".َخْيٌط للَبناِء ُيَقدُر به  : الِمْطمارُ : ")ط م ر(ف في القاموس المحيط، في مادة لتْعريا

ــــإّال أّن ا     ـــلتْعريــ ــــياءف اإلجرائــــــّي يقتصــــــر علـــ ــف األشــ ــــي ى تعريــــ ــــها  التــ ـــن لمســ ــا آثــــــار يمكـــ لهــــ
ف اإلجرائــي باأللفـــاظ لتْعريــ، ممــا يعنــي عــدم إحاطــة االتــي لهــا وظيفــةصــوات األأو  ،ومالحظتهــا

قليـــل الفائـــدة فـــي المجـــال «المجـــردة غيـــر الملموســـة، يجعـــل منـــه كمـــا يـــورد حـــالم الجياللـــّي، أّنـــُه 
ــة ال تتــوّفر عليهــا كــل المــد اخل المعجمّيــة، وبخاصــة عنــد المعجمــّي أو محــدود، ألّن اآلثــار العملّي

  .)4(»تعريف األلفاظ المجردة
  

ــح : "الســــياقيّ "بالمثــــال  فلتْعريــــا     ــ ــف الكلمــــة بوضــــعها فــــي جملــــٍة أو أمثلــــٍة، توض وهــــو تعريــ
 وقد عّرفَ . استعماالت الكلمة مع مصاحباتها اللفظّية، والتركيبات السياقّية التي تدخل في تكوينها
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ــةالكل الداللـــة معنـــى علمـــاء ــاســـتعمالها فـــي ا"الســـياقّية بأنـــه  مـــة طبقـــًا للنظرّيـ أو الطريقـــة التـــي " ةللغـ
بــأن يضــع المــدخل «ف هــذا ُيَعــد رافــدًا ألنمــاط التعــاريف األخــرى، لتْعريــونمــط ا .)1("بهــا لُ مَ عْ تَ ْســتُ 

  .)2(»المَعّرف في سياق ينسجم مع المفهوم الذي قد صيغ به ذلك المدخل بواسطة التعاريف
  

َق بين و      فكثيرا ما يتم الخلط بينهما فيما يخـّص )الشواهد(و )المثال السياقيّ (ينبغي هنا أن نفر ،
د غالبـًا مـا تكـون فالشـواه .القاموس المحيط، الذي جاء قليل الشـواهد، لكنـه غنـي باألمثلـة السـياقّية

حتجـاج، والشـاهد من القرآن الكـريم أو الحـديث النبـوي أو كـالم العـرب بشـعره ونثـره فـي عصـور اال
أمـا المثـال السـياقي فيـأتي علـى شـكل . ةللغـيأتي لالحتجاج على صحة ثبوتّية اللفظ وأصالته فـي ا

  .)3( المعنى عّما سواه ددُ حَ عليه، يُ  ارفٍ عَ تَ في سياق مُ  هتركيب لغوي ُيَبّين معنى اللفظ باستعمال
  

د ُيْبتَــَدُأ بــه المــدخل المــراد تعريفــه، ويليهــا وتختلــف المعــاجم فــي كيفيــة إيــراد المثــال الســياقّي، فقــ    
ــ. الشــرح للمعنــى بخــالف الشــاهد الــذي يظهــر غالبــًا بعــد . تبوعــًا بســياق أو أكثــرالشــرح مَ  دُ رِ وقــد َي
ف فـي القــاموس المحـيط غزيـرٌة جــدًا، ومـن ذلـك فــي لتْعريـوأمثلــة هـذا الـنمط مــن ا. )4(تحديـد الداللـة

ــث الَخَبــرَ ]: ب ث ث[مــادة  َقــهُ   : وَبْثَبَثــهُ  وَبثثَــهُ  َبثــهُ أ، و وَيِبثــهُ  ُبثــهُ يَ  َب فَ َنَشــَره، وَفر ، اْنَبــث .   ــر وَبَثْثُتــَك الس ،
ٌق، َمْنثورٌ   : وَتْمٌر َبث  . ْظَهْرُته لكَأ  : ْبثَْثُتكَ أو  الُغبارَ  . ُمَتَفر َجه  : ، وَبْثَبَثهُ وَبثَهي .  
  

 ف بالمثـــال الســـياقّي، فـــي كونـــه قـــادرًا علـــى تعريـــف ألفـــاٍظ يصـــعبْعريـــلت وتكمـــن أهمّيـــة نمـــط ا    
أّن هنالـــك مـــن األلفـــاظ ال يمكـــن تعريفـــه إّال «: ه، فيـــرى الـــودغيريّ وضـــوح معناهـــا دون تعريفهـــا بـــ

األلفـاظ (بتركيبه في جملة أو مثال وربما في أمثلة وجمل عديدة، وخاصة تلك األلفاظ التي تسـّمى 
فمثــل هــذه . )5(»)الـخ...، مــن، إلـى، هــل، فـي، الــذي، التـي، البــاء، التـاء، التــاءعـن(مثــل  )اّلنْحوّيـة

ها حروف جر، بل ينبغـي وضـعها فـي مثـال سـياقّي نّ يكفي لتوضيح معناها مثًال القول إاأللفاظ ال 
  .يحدد معناها

  

     غـكلمة فـي ا إن طبيعة أيمُ َحـة تُ للالخضـوع للنظـام  عليهـا عنـد االرتبـاط بغيرهـا مـن الكلمـات، ت
أهمّيــة تحديــد ســياقات الكلمــة واســتخداماتها الفعلّيــة تنبــع مــن أّن «ُكــون تَ اللســانّي الــذي يحكمهــا،  فَ 

                                                

  .132-131ص بق، صمرجع سا ،صناعة المعجم الحديث عمر، أحمد مختار :انظر )1(
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الكلمات ال تملك وجودًا  مجردًا لذاتها،  ولكن وجودها يتحقق في استخدامها، ومن الهام أن نحدد 
 »دة معـان حسـب اسـتخدامها فـي السـياقمعنى الكلمة باعتبارها جزءًا من نظام، ألنها قد تمتلـك عـ

)1(.  
  

ــرُ عَ ف المعجمــّي؛ فهــي تُ لتْعريــوُتَحقــُق األمثلــة الســياقّية قيمــًة فــي ا     عــن المعنــى الحــّي للكلمــة،   ب
ـــوعيّ  ـــل الموضـ ـــة والتحليـ ــــاد للمالحظـ ــهل االنقي ــى ســ ـــل المعنــ ــوفــــي كونهــــا تجعــــل ا. وتجعـ ف لتْعريــ

كمــا أن األمثلــة الســياقّية تحــدد مجــاالت التصــاحب واالنتظــام . ةغــلل عــن دائــرة ا جُ رُ ْخــال يَ  المعجمــيّ 
وتحديــد هــذه المجــاالت واالســتعماالت  ،ةللغــبالنسـبة لكــل كلمــة ممــا يعنــي تحديــد اســتعماالتها فــي ا

  .)2(ة مترادفةللغيساعد على كشف الخالف بين الكلمات التي يعتبرها أبناء ا
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ـًا فـي صـناعة المعجـم الحـديث، ِلمـا : أو الرسـم بالصـورة فلتْعريا     وهـذا الـنمط بـات َمْطَلَبـًا ُمِلح
د شـيئًا مـن القصـور فـي أنمـاط أو تقريبـه لألذهـان، كمـا أنـه َيسـ يساعد فـي َعـْرِض الشـكل األصـلي

ـــرىلتْعريـــــا ــول. ف األخــ ـــذا الـــــنمط، فيقـــ ـــود بهــ ــالم الجياللـــــّي المقصــ ـــح حـــ ــ يقصـــــد بالّرســـــم «: ويَوض
ــح مرجــع داللــة لســانّية ويشــمل أّيــة  التوضــيحيّ  انّي، ُيَوض فــي المجــال المعجمــي؛ كــل داّل غيــر لســ

 رســم  أو ،(Icone)أمثولــة –أو مماثــل  (Symbole) رمــز ، أو(Forme) شــكل أو ،(Signe) ســمة

(Dessin)، ترسيمة– رسمة أو-        (Shéma) أو صورة (Image) فالكلمة والرسم إشارتان ثقافيتان ،
وقد ظّلتا ُقطبين متكاملين، يْسَتْدعي أحدهما اآلخر في أنظمة  شكًال، وتتساويان مضمونًا، انتختلف

  .)1(»التواصل البشرّي سيماءوّيًا ولسانّياتّيًا عبر األْزمان الُمَتالِحقة
  

ذات هــدف تربــوي  وظيفــة تعريفّيــة :أولهــاوَتْبــُرُز فــي المعجــم ثــالث وظــائف لألمثلــة الصــورية،     
، وبخاصــة أثنــاء اتعليمــ ْعريــيف بــبعض المــداخل الّصــعبة التحديــد، التــي يعجــز أمامهــا التحليــل لت

ونقـل الشـيء  المتشـابهات، بـين التفصـيالت الدقيقـة، والتمييـز إظهـار علـى اللسانّي، فإّن للصورة قدرة
ر بدقة وأمانة وموضوعّية، من حيث األبعاد والمسافات واألشكال واأللوان، ترتي بـًا وتنسـيقًا، المصو

نفســّية لــدى  حاجــة عــن الصــورة إذ تجيــبوظيفــة نفســّية؛ : ثانيهــا . مّمــا ُيَقــرب الفهــم ويبعــد اللــبس
وقـد ثبـت أّن . الواقع كّلمـا سـمحت لـه اإلمكانـات بـذلك ة لُيالِمسللغا اإلنسان، الذي يريد أن يتجاوز

 .أفكــاره إلـى صــور ذهنّيــة يســمع، ُيَحـول م أويـتكلّ  حــين يقــرأ أو اإلنسـان ُيَفكــر بالصـورة العقلّيــة؛ فهـو
علــى تنشــيط االهتمــام، ممــا  وهــي وظيفــة تشــويقّية تســتوقف النظــر، وتبعــث ،وظيفــة جمالّيــة: ثالثهــا

  .)2(يجعل للمعجم جاذبّية، سواء من حيث المقروئّية أم من حيث الّرواج التجاريّ 
ف بالصـور أو الرسـوم، لتْعريـيِقـُف نمـط اف المعجمّي من حيث قصـورها، لتْعريوكحال أنماط ا    

أن الصـورة «: عاجزًا أمام تعريف األلفاظ المجردة غير المرئّيـة، وبهـذا يـرى محمـد رشـاد الحمـزاويّ 
ولـذلك فهـي تلحـق عـادًة . الحـب؛ والعـواء والحرّيـة إلـخ: قاصرة عن أداء المداخل المجردة من ذلـك

ا أن تبلغ ذلك التجريد إّال إذا رضخْت لنظام ُصـَوري وال يمكن له. األسماء وخاصة أسماء األعالم
مثـل نظـام الكــالم الـذي لــه قواعـد مّطــردة؛ مـن ذلــك أّن صـورة الثعلــب عالمـة علــى الحيلـة، والقــرن 

  .)3(»الخ عالمة على الثراء، والحية عالمة على الشرّ 
                                                

  .226، ص، مرجع سابقتقنّيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرةحالم الجياللي،  )1(
  .233-232ص ص، ذاتهمرجع ال: انظر )2(
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فيكفيـه أّن لــه الريــادة علــى  وفـي هــذا المجــال َيِحـق للفيــروز أبــادي أن ُيَســطَر اسـمه ِمــن ذهــب؛    
المستوى العالمّي في تضمين القاموس المحيط، الرسوم التوضيحّية، فهو صاحب األولّية في زمٍن 

هــذا مــا أورده الــودغيرّي . مبٍكــر إذا مــا علمنــا أن هــذه الوســيلة لــم تظهــر إّال فــي المعــاجم الحديثــة
ـــال ــيط(«: فق ـــد  )القـــاموس المحـ ــادي ُيَع ــروز بـ ــاحســـب عل-للفيـ ـــة إلـــى  -منـ ــواميس العالمّي ــبق القـ أسـ

  .)1(»االستعانة بالصورة أو الرسم لإليضاح، وٕان لم ُيْكِثْر من ذلك
  

ق [نجـد فـي مـادة : )2(في لدى الفيروز أبادّي، ممـا أورده الـودغيريّ لتْعريومن أمثلة هذا النمط ا    
ْرُق، بـــالفتح ]:ر ق الـــرديُء، والعـــادُة، وِصـــغاُر النـــاِس، األْصـــُل   : َصـــوُت الدجاجـــة، وبالكســـر  : والَقـــ
  : وعشرين َخّطًا، وُصورُته هذا ةً السدِر، َيُخطوَن أرَبع وَلِعبُ 
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   ف الُمْعَجِميّ لتْعريسمات لغة ا
  

، وكمـا يفهـاوتعر  ة التي يستخدمها صانع المعجم لشرح مداخل المعجمللغف التْعريُيْقَصُد بلغة ا    
فـإذا . األلفاظ والتعابير والتراكيب والرموز المسـتخدمة فـي وصـف المـداخل«: يقول الودغيرّي، هي

فلغـــة الشـــرح هنـــا هـــي العبـــارة ". ِمجـــواب الَقفـــاص: كقنفـــذ: التنطـــب"مـــثًال  )القـــاموس(قــال صـــاحب 
  .)1( »المكتوبة على يسار المدخل

  

ف مـن حيـث مـا تضـمه مــن لتْعريـخـذ بالحسـبان لغـة ا يؤ مـي الف المعجلتْعريـوعنـد دراسـة لغـة ا    
لة؟ ولكن معلومات، وهل هذه المعلومات صادقة أم غير صادقة، ناقصة أم كاملة، موجزة أم مطوّ 

ف، هـل هـي موضـوعة فــي لتْعريـة مـن حيـث العبـارات واأللفـاظ والرمــوز المسـتعملة فـي اللغـالمهـم ا
يقة أم مخّلة؟ وهل هي معّقدة أم بسيطة؟ وهل هي مجهولـة أم ؟ وهل هي دق مكانها المناسب أم ال

اللفظ  ة؛ فإذا كانللغوهذا مع عدم إنكار العالقة بين المعلومات وا. معروفة، واضحة أم غامضة؟
نهـا إف مجهـوًال أو قلقـًا أو مبهمـًا فنتـائج ذلـك تـنعكس علـى المعلومـات، فيقـال لتْعريـالمستخدم فـي ا

  .)2(ير مفيدةقاصرة أو مخلة أو غ
  

لغــة (و) لغــة طبيعّيــة( :نــوعين لــىع ف المعجمــيّ لتْعريــا  ة المســتخدمة فــيللغــهنــاك مــن يجعــل ا           
ة المصنوعة التي تختلف لتسـهيل  للغلغة قوم بعينهم خالفًا : "ة الطبيعّية العادّية هيللغوا .)واِصفة

ي االسـتعمال اليـومّي بـين النـاس وفـي وســائل ة المصـنوعة فـللغـ،  وتظهـر هـذه ا"االتصـال البشـري
 السـياق الطبيعّيـة وفـق   ةللغـبا  في تعريف بعـض المـداخل تكثر استعانُة المعجمِ و  المعتادة،التبليغ  

  . )3()ركض الفرس؛ عدا مسرعاً : ركض( :المعتاد، كما في مثل
  

وتجـنح نحـو ". ة الطبيعّيـةلغـللغـة تعقيدّيـة واصـفة تسـتخدم لوصـف ا: "ة الواصـفة، فهـيللغـأما ا    
ـــر لتســـهيل االتصـــال ــاد علـــى ا. خلـــق مصـــطلحات وطـــرق للتعبي ــفة فـــي للغـــويكثـــر االعتمـ ة الواصـ

ــة والتعــابير التقنّيــة ة الواصــفة للغــوتبــدو ا. المعــاجم لكونهــا لغــة العلــوم الغنّيــة بالمصــطلحات العلمّي
 الوحيـد القـادر علـى توضـيح الـدالالت مغلقة وغير مفهومة للقارئ العادي، ومع ذلك تعتبر السـبيل

ـــة ــه ينتمـــي لتْعريـــالمـــداخل؛ ألن ا ألكثـــر الجوهرّي ـــك، رغـــم أنـ ــال ونحـــو ذل ـــالمرادف أو المثـ ة للغـــف ب
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وبهــذا نجـد المعــاجم تسـلك طريقــًا . الطبيعّيـة، إّال أنـه يظــّل قاصـرًا عــن توضـيح كثيــر مـن الـدالالت
  .)1(صفة، َفُتْدَعُم إحداهما باألخرىة الواللغة الطبيعّية واللغوسطًا بين ا

  

   ف الُمْعَجِميّ لتْعريقواعد ا
  

     ْعريا قواعدَ  ألصحاب المنطق موقفهم فيما يخصف، ومع أن زكي نجيـب أورد مجموعـة مـن لت
ــالقواعــد ل ــد أنــه لــيس للتْعري ْعريــف، إّال أّنــه يَؤكعلــى اإلطــالق، ويــرى أنــه لــيس هنالــك  ف قواعــدُ لت

كيـف يمكـن  « :فـي تسـاؤله المشـروع وذلـك ،واحدة معينـة ال ُبـد ِمـن تطبيقهـا فـي كـل تعريـف قاعدة
ف، واألصل فيه أن يصبح معنى الكلمة أو العبارة أو الرمز معروفًا ِلمـن لـم لتْعريل أن تكون قاعدةٌ 

طريقـة  يعرفـه، فكـل طريقـة وكـل أسـلوب مـن شـأنه أن ُيَعـرف معنـى اللفـظ أو الرمـز لمـن ال يعرفـه،
  .)2(»صحيحة وأسلوب مقبول

  

التي وضعها المناطقة تهتّم بتعريف جوهر الشيء أكثر من تعريف اللفـظ،  فِ لتْعريا وٕاّن قواعدَ     
ف لتْعريــأن َيــْذُكر ا يجــب: ، وهــي"چــوزف"ف وضــعها لتْعريــويـوِرُد زكــي نجيــب، جملــًة مــن القواعـد ل

ف لتْعريـأن يكـون ا يجبو. ف ِبِذكِر الجنس والفصـلريلتعْ أن يكون ا يجبو. جوهر الشيء المعرف
أن  ال يجـوزو. أن ُيَعرف الشيء بنفسه، بطريق مباشـر أو غيـر مباشـر ال يجوزو. مساويًا للُمَعرف

 ال ينبغــيو. ٕاذا أمكــن أن يكــون فــي ألفــاظ موجبــةو  ،)أي ســالبة(ف فــي ألفــاظ معدولــة لتْعريــيكــون ا
  .)3(أو غامض العبارة ف أن يكون مجازياً لتْعريل
  

القاعـدة الذهبيــة التــي كــان "ّويــون، فيـرى علــي القاســمّي أّن للغوموقـف المناطقــة ذاتــه يأخـذ بــه ا    
ومـع هـذا . عدم اتباع أّيـة قاعـدة ُمحـددةَ  يتِّبعها الرّواد المعجمّيون في تقديم المعلومات الداللّية، هي

وهــي التعــاريف التــي تصــاغ بحيــث يتضــّمن    –لمقتضــبة نجــد القاســمّي َيْعــِرُض شــروطًا للتعــاريف ا
: وأهـم شـروطه – "َمـن يكتـب: كاتـب"، مثـل    مغـايرة كلمـة مجانسـة ذات وظيفـة نحوّيـة أو كلمة جذرّية

مهنة "، وتعريف الكتابة بـ"من مهنته الكتابة"أن يتجنَب الدور والتسلسل، فال يجوز تعريف الكاتب بـ
ُتَعـرف كلمـة : م إحالـة القـارئ علـى تعريـف آخـر أكثـر مـن مـرة، مـثالً عـد هـو: وشرط آخر". الكاتب

ف لتْعريـضـرورة اشـتمال ا: وشـرط آخـر هـو". َمـن يكتـب"، وُيَعـرف الكاتـب بــ"مهنة الكاتـب"الكتابة بـ
ـص المعنــى المطلــوب مــن الكلمـة الجذرّيــة أو الكلمــة المجانســة  المقتضـب علــى تمييــز داللــّي ُيَخص

                                                

  .78-77ص ص، ، مرجع سابقتقنّيات التعريف في المعاجم العربية المعاصرةم الجياللي، حال: انظر )1(
  .142، ص1ج مرجع سابق، ،المنطق الوضعيزكي نجيب محمود،  )2(
  .143، ص1ج المرجع ذاته،: انظر )3(
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ا كــان للكتــاب عــدة معــان، وَجــَب تخصــيص "مــن أهــل الكتــاب: كتــابيّ : "مــثالً  المضــّمنة فيــه، ؛ ولّمــ
  .)1("من أهل الكتب السماوّية: "المعنى المطلوب، كأن يقال

  

   ف الُمْعَجِميّ لتْعريصعوبات ا
  

ف المعجمّي من المشكلة الكبرى التي تواجه صانع المعجم ومستخدمه، لتْعريتنبثق صعوبات ا    
تحديــده مــن األسـاس، فتعــددْت اآلراء حـول المــراد بـه، وأنواعــه، فبعضــهم وصـعوبة  "معنــىال"وهـي 

يفسره على أسس نفسـّية بـزعم أّن هنـاك عملّيـات عقلّيـة تتـدخل فـي الموقـف، وبعـض آخـر يـرى أّن 
وّية نفسـها، وبعـض يـرى أّن الكلمـات ال معنـى لهـا سـوى السـياق الـذي للغالمعنى مرتبط باألشكال ا

  .)2(فيهترد 
  

ــع ا     ــم عنـــد وضــ ــويقـــف صــــانع المعجــ ــظ فــــي لتْعريــ ــام ارتبــــاط المعنــــى بتحديـــد درجــــة اللفــ ف، أمـ
االســتعمال، وهــذا يقتضــي تحديــد المســتوى االجتمــاعّي لمســتعمل اللفــظ، ودرجــة ثقافتــه، والمنطقــة 

حميمـة، عادّيـة (الجغرافّية التي ينتمي إليها، كما يقتضي تحديد درجة العالقة بين المتكلم والسـامع 
ــة، مكروهــة، مبتذلــة(ة المســتخدمة للغــ، ورتبــة ا)رســمّية لغــة (ة للغــ، ونــوع ا)..أدبّيــة، رســمّية، عامّي

، خطبـة، كتابـة، بيـان، حـديث( ، والواسـطة)القرآن، لغة النثر، لغة الشعر، لغة العلم، لغـة اإلعـالن
  .)3()..نشرة أخبار

  

وّي، ويـرى سـبب للغـبات تعريـف األلفـاظ فـي المعجـم اأشار علي القاسمّي إلى جانٍب من صعو     
ـــك ـــدة مثـــل التغّيـــر الـــداللّي، والتوّســـع : ذل ــا يطـــرأ علـــى تعريـــف األلفـــاظ مـــن ظـــواهر لســـانّية عدي مـ

واالســـتعماالت المجازّيـــة،  الهامشـــّية، والتضـــاّم، الـــداللّي، والتخصـــيص الـــداللّي، واكتســـاب المعـــاني
ويــرى القاســمّي أّن هــذه الصــعوبات تتفــاقم فــي لغــة عريقــة . يرهــاوالتــرادف، واالشــتراك اللفظــّي، وغ

فســيح، كمــا  جغرافــي فضــاء وتســتعمل فــي  ســنة، ألفــي أكثــر مــن ة العربّيــة التــي تبلــغ مــن العمــرللغـكا
. مليار وربع المليار من البشر في جميع أنحـاء العـالم من لغة دينّية من ِقَبل أكثر تستخدم بوصفها

  .)4( ة العربّيةللغت بغياب البحث الداللّي والمعجمّي الخاص باوتزداد هذه الصعوبا

                                                

  .78-77ص صمرجع سابق، ، المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق علي القاسمي،: انظر )1(
  .117ص ،صناعة المعجم الحديث عمر، أحمد مختار: نظرا) 2(
  .118، صذاتهالمرجع : انظر) 3(
  .72ص ، مرجع سابق،المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق علي القاسمي،: انظر )4(
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  الفصل الثالث
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  :المعنى المعجمّي في القاموس المحيطتعريف 
  تحليٌل إحصائي مقارنٌ 
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ــًة عيَنــ تْ كلَ َشــ وائيةٍ عْشــ جَ اذِ َمــيــار نَ تِ اخْ  علــى التطبيقــيّ  هــذا الفصــل الدراســُة فــي َدتَتَمــعْ ا     ًة ُمَمثَل
علــى امتــداد أبــواب كــامًال ْت هــذه الَعينــة مــن َســْبَعٍة وعشــرين فصــًال وتَمثَلــ. لمــادة القــاموس المحــيط

  .القاموس المحيط، بحيث تم َأْخذ هذه الفصول من َسْبَعٍة وعشرين بابًا مختلفاً 

ــُة التطبيــق مــن      ــاللغالمــادة اوتتكــون عين ــة التــي َحَوْتَه ــكامِ  تيــةاآل الفصــول وّي َفْصــُل ٭: ًة، وهــيَل
ــْين َفْصــُل و٭. مــن بــاب التــاء َفْصــُل الــواوو٭. بــاب البــاء مــن َفْصــُل الّظــاءو٭. اب الهمــزةمــن بــ الش
َفْصــُل و٭. مــن بــاب الحــاء َفْصــُل التــاءو٭ .مــن بــاب الجــيم َفْصــُل الــّذالو٭. مــن بــاب الثــاء الَبــاء

ْصـُل فَ و٭. مـن بـاب الـذال َفْصـُل السـْينو٭. مـن بـاب الـدال َفْصـُل الطّـاءو٭. من باب الخـاء الكاف
 َفْصُل الّطاءو٭. من باب السين َفْصُل الَياءو٭. من باب الزاي َفْصُل الميمْ و٭. من باب الراء الّالم

ـاد َفْصـلُ و٭. الضـاد من بـاب الَهاء َفْصلُ و٭ .من باب الصاد َفْصُل الجْيمو٭. من باب الشين الص 
 الـّزاي َفْصـلُ و٭. العـين مـن بـاب الَهْمـزة َفْصـلُ و٭. الظـاء مـن بـاب الَغـْين َفْصـلُ و٭. الطـاء من باب
مـن  الَخاء َفْصلُ و٭. القاف من باب الَقاف َفْصلُ و٭. الفاء من باب الثاء َفْصلُ و٭. الغين من باب

ن َفْصلُ و٭. الميم من باب الالذّ  َفْصلُ و٭. الالم من باب الّالم َفْصلُ و٭. الكاف باب من بـاب النو 
  .الواو والياء من بابالتاء  َفْصلُ و٭. الهاء من باب الّراء َفْصلُ و٭. النون

ـــ وبعـــد     ــتقراء الّت ـــارة، مـــادةلام االسـ ــة الُمْخت ـــد الَعينـ ـــَد أنهـــا َق ـــة،  )720( تْ َغـــلَ بَ  ُوِج تـــم وحـــدة تعريفّي
حسـب مرّتبـًة هـا فـي الدراسـة تـم إيرادُ و نمطـًا،  ّية َبَلَغْت ثالثـَة عشـرَ في أنماٍط تعريف وفرزها تصنيفها

ــا ـــر األنمـ ـــفَ  ،قـــلاســـتخدامًا فاألَ  طِ أكث ــر اســـتِ لتْعريمط االـــنّ  انَ َك ـــّي األكثـ ـــا امًا هـــودَ خْ ف ـــالبالمِ  فلتْعري  ث

 ثــم ، )111/720% (15رادف بنسـبة بــالتّ  فِ لتْعريـاثـم نمــط ، )296/720(% 41 بنســبة "السـياقيّ "
ة ّصَصـــخَ بالكلمـــة المُ  فِ لتْعريـــا، ثـــم نمـــط )98/720% (14بنســـبة  نداَ ْلـــالم والبُ ْعـــاألَ  فِ ْعريـــت نمــط

 مـط، ثـم نَ )70/720% (10ملة بنسـبة بارة أو الجُ ف بالعِ لتْعريمط انَ  م ، ثُ )89/720% (12بنسبة 
 نمـط فيـأتي ،%1 أقـّل مـن بنسـٍب وتـأتي بقيـة األنمـاط  .)19/720% (3بنسـبة  ائـيّ رَ جْ ف اإلِ لتْعريا
وحـدات  سـبعفـي  ف بالشبيهلتْعرياثم نمط  ،)9/720( وحدات تعريفّية تسع في ف االشتقاقيلتْعريا

، )6/720( وحـدات تعريفّيـةِسـت فـي  ف المصـطلحاتي القاعـديّ لتْعريـا ثم نمـط ،)7/720( تعريفّية
 خمـسفـي  دّ ف بالّضـلتْعريـا ثم نمط ،)6/720( وحدات تعريفّية ِستفي  ف المنطقيلتْعرياثم نمط 

 ،)2/720( وحـدتين تعـريفّيتين فـي ف بالصورة أو الرسـملتْعريا ثم نمط ،)5/720( وحدات تعريفّية
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ــن تعــريفّيتين  فـــي ف باإلحالـــةلتْعريـــثــم نمـــط ا ويمكـــن تمثيـــل نســـب هـــذه األنمـــاط  .)2/720(وحدتيــ
  :فّية المستخدمة في التحليل بالرسم التخطيطي اآلتيلتْعريا

 ��� 


ْ���اّ�� 
�����ل 

 ا������

41 % 

 ��� 


ْ���اّ�� 

�ادف�� 

15% 

 

 ��� ����� 

ا���م 
 وا� ��ان

14  % 

 

 ��� 


ْ���اّ�� 
 "��#��
 ا��%$$"

12 % 

 ��� 


ْ���اّ�� 
��� �رة 

10 % 



 

 

135

  

  ":يّ السياق"ف بالمثال لتْعريتحليل نمط ا: أوالً 
  

  

نـة ة اسـتخدامه ضـمن العي رَ ثْـاألولـى مـن حيـث كَ  بـةِ رتَ ياقّي فـي المَ السّ  الِ ثَ المِ بِ  فِ لتْعريا نمطُ  جاءَ     
وحدة تعريفّية ) 296(حوْت ما مقداره  ،%)41(ٍة بلغْت المختارة من القاموس المحيط، بنسبٍة مئويّ 

، على شكل جملة من ُصنِع الفيروز أباديّ  في القاموس المحيطوقد َظَهَر المثال السياقّي . مستقلة
قرآنًا وشعرًا "الشواهد  وجودُ  مْ دَ عْ ولم يُ  ،عناهامَ ريٌف بِ عْ ا تَ هَ بُ قِ عْ يَ  الُمراد تعريفها )المدخل(الكلمة  َحَوت
 ف بالمثــاللتْعريــُأنمــوذج ا): 1(ينظــر الملحــق رقــم ( نــة المختــارةالعيّ  مط مــننّ هــذا الــضــمن  "وَمــَثالً 

  .)1()السياقي
  

ــياقي  ذَ َخـــَأ     ـــاُل السـ ـــةٍ  المث ـــٍة فعلّي ــَب جمل ـــْت الفِ اســـمّيةٍ أو  قالـ ــة علـــى عْ ، وَغَلَب ــمِ لّيـ ة َمــــلِ ، فالكَ ةيّ االسـ
ــالفِ  ةَ يغَ َأَخــَذْت ِصــ )لخَ دْ الَمــ( ف بالمثــال الســياقّي، وجــاءْت لتْعريــمــن نمــط ا%) 70(بمــا نســبته  لِ ْع

 اإليجاز في طـوللى جانب اعتماد الفيروز أبادّي إ وهذا %).30(بنسبة  "االسم" )الَمْدَخلُ ( الكلمةُ 
كـاَن الفيـروز أبـادي ُيَعـرُف المثـال السـياقي %) 33(السـياقّي وتعريفـه، ففـي مـا نسـبته المثال جملة 

  .اإليجاز الذي أراده الُمَصنف، مما ُيحقق بكلمٍة واحدةٍ 
  

 نْ ُكـتَ  لـمْ  نْ ، فهـي إِ السـياقي  ي المثـالِ فـ المسـتخدمةِ  ةِ الفعلّيـ في الجملـةِ االختصار البارز يالحظ     
صـغر جملـة فعليـة بأ كانـتْ فقـد ، }النخلـة َشْأَشـأتْ {ظاهرين كما فـي الين األساسيّ  من ُركنيها نةً مكوّ 

ُقــوا  : او َتشْأَشــؤُ  {، كمــا فــي متصــلٍ  إلــى ضــميرٍ ًا دَ نَ ْســمُ  الفعــلُ يــأتي  حيــث ،حجــٍم لهــا واســتخدام }َتَفر ،
عنــد الفيــروز  لمثــال الســياقيّ ف بالتْعريــلــنمط ا ّد إغنــاءً ُيَعــ نْ ذا النحــو يمكــن َأة علــى هــالجملــة الفعلّيــ

فيـــتمكن ، لمعناهـــا دةصـــاحبات لفظيـــة محـــد ميجعـــل الكلمـــة المـــراد تعريفهـــا غيـــر مقّيـــدة ب إذ، أبـــاديّ 
واو "ا مكـان هَـاللِ حْ بإِ  ياق،الّسـ بُ اِسـنَ رى تُ ْخـأُ  ةٍ ـكلمـألي  }َتَشْأَشـأ{م المعجـم مـن إسـناد الفعـل ستخدِ مُ 

علـى هـذا األمثلـة التـي جـاءت ومـن  .غيرهـا وأ "القـوم"مثـل  ، التي يمكن اسـتبدالها بكلمـةٍ "الجماعة
ــاَنؤُ {: النحــو ــأَ {، } َتَباَغُضــوا  : او َتَش ــَأهُ   : إليــه اَءهُ َش ــه{ ،} َضــَغَطه  : ، كَوَعــَدهوَهتَــه{ ،} أْلَج َنَفْيتُــه   : َطَرْدُت

َرْدُتُهمْ { ،}يـَعنــ ــهُ   : َمــزهُ {، } ماَرَســهُ   : مــاَرَزهُ { ،}أَتْيــُتُهم، وُجــْزُتُهم  : َطــ ــَزهُ { ،} َمص ، َمَهــَزهُ { ،} اْنَتَزَعــهُ   : اْمَتَل
  .} واهُ ـسَ   : اً فَ يْ َتْثقِ  َثقَفه{، }أماَلُه عن الَهَدفِ   : أطاَشهُ {، } َدَفَعه  : َكَمَنَعهُ 
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بعـض المـداخل،  فـي تعريفـه المثـال السـياقيّ  نمـط هاسـتخدامِ  عنـدَ  به الفيـروز أبـاديّ  َتَميزومما     
 لــذاِت  متباينـةٍ  بمعــانٍ أيضـًا  ِلتَــأتي ،ومختلفـةٍ  عديــدةٍ  سـياقاٍت  منَ ، ِضــريفهـاعْ تَ  رادالكلمـة الُمــ دَ رَ وْ أنـه أ

رُ  بهذا االستعمالِ  والُمَصنفُ  ،الواحدةِ  الكلمةِ  دٍ يِ قْ تَ  نْ مِ  الكلمةَ  ُيَحرلها فـي معنـى  يدها في سياٍق ُمحد
 ؛ -ياقاتالسـ ِب َلـغْ ألَ امل ى الّشـَنـعْ المَ  – ريـدهى الـذي يُ نَ عْ المَ  دَ جِ يَ  نْ َأ يتوقعُ  المعجمِ  فُمستخِدمُ  ،واحد

  .إلى آخر مٍ ستخدِ قد يختلف من مُ ، سر سياقًا معيناً فَ يُ لِ 
  

ــب االســـتعمالّي الحيـــوّي مـــن ا المثـــال الســـياقيّ وُيَمثـــل       فه مـــن تقييــــدٍ ييضـــ رغـــم مـــا، ةللغـــالجانـ
 ،المعنــى تقييــدقــد يجّنــب  للكلمــة الواحــدة فــةمختلِ  بســياقاٍت  دإذا تعــدّ  ، لكــن المثــال الســياقيّ للمعنــى

  .بتعّدد السياقات الواردة اً ويجعله متعدد
  

: ، ومـن ذلـكالمـراد تعريفهـا للكلمة الواحـدة نجد ضمن عينة الدراسة العديد من األمثلة السياقّية    
مصــحوبة بســبعة و  ،تمامــاً ومســتِقلة  ختلفــةفــي ســبعة ســياقات م} َشــَطأَ {الكلمــة  َوظــفَ نَف أّن الُمَصــ

  :األمثلة السياقّية المتعّددة السياقات وهذا عرٌض لطائفة منمتباينة نسبيًا،  معانٍ 

  .}َشد عليها الرْحلَ   : الناَقةَ   َشَطأ{ •

  .}جاَمَعها  : اْمَرأَتهُ   َشَطأ{ •

  .}أْثَقَلهُ   : يَر بالِحْملِ الَبعِ  َشَطأ{ •

  .}َقِوَي عليه  : الرُجُل بالَحْملِ  َشَطأ{ •

  .}َطَرَحْتهُ   : اُألم به تْ َشَطأ{ •

  .} َقَهَرهُ   : ُفالناً  َشَطأ{ •

• } ساَل جانَباهُ   : َتْشِطيئاً  الوادي ◌َ أَشط {. 

  

  .}َمَأله  : اِإلناءَ  َجصَص { •
  .}ص َطالُه بالَج◌ِ   : الِبناءَ  َجصَص { •
  .}هِ يْ نَ َفَتَح عيْ   : الِجْرو َجصَص { •
َل ما َيْخُرجُ   : الشجر َجصَص { • َبَدا أو{.  
  .} َحَملَ   : على الَعُدو  َجصَص { •

 .}َحْلُتُه َحواَلةً أ  : أْتَلْيُتهُ { •

   .} أْتَبْعُتهُ  :إياهُ  أْتَلْيُته{ •

  .}أْعَطْيُتُه إياها  : ِذمةً  أْتَلْيُتهُ { •

  .}ْيُت منه َبِقيةً أْبقَ   : حقي عنَدهُ  أْتَلْيتُ { •

  .} َأْعَطْيُتُه ِلَيْسَتجيَر به  : َسْهماً  أْتَلْيُتهُ { •

  .} تالها َوَلُدها  : الناَقةُ  أْتَلِت { •

أْعطاُه التالَء، كَسحاٍب، ِللذمِة   : الهُ أتْ { •
    .} والِجواِر، وِلَسْهٍم عليه اسُم الُمْتِلي

  .}َجَذَبها بالِزمامِ   : الناَقةَ  زَاغَ { •
  .} جارَ   : الَمْنِطِق َزَوغاناً في  زَاغَ { •
  .}َكل   : الَبَصرُ  زَاغَ { •
  .} ماَلْت َففاَء الَفْيءُ   : ُس الشمْ  زَاَغتْ { •

 



 

 

137

 
  

ألفـُت «: لحـذف الشـواهد حيـث قـال دمَ عْ سـي هفـي مقدمـة القـاموس، علـى أنـ َنص الفيـروز أبـاديّ     
ــواهد َمْطــرُ  واِئــدهــذا الِكَتــاب َمْحــُذوَف الش قليــل ، ومــع هــذا التصــريح لــم يخــُل القــاموس مــن »وح الز

علــى بهـذا الحجــم الكبيـر مـن األمثلــة السـياقّية  وٕاّن مجـيَء الفيـروز أبــاديّ واعهــا، نالشـواهد بجميـع أ
زمـٍن َبُعـَد  دَ ْعـكما أّن الفيروز أبادي جـاء بَ و ، كان قلة الشواهدّد مشكل جملة من صياغته، ربما يسِ 

، كانـت الشـواهد ضـمن نمـط المثـال السـياقّي قـد بلغـت اثنـي عشـر شـاهداً و . جاجعصور االحتعن 
  :غلب عليها ورود الَمَثل، وهذه الشواهد هي

ــانُ َفَســا بيــنهم  " • ــُه حتــى َيْبَلــى،   : ، أي " الظِرب ــْوٍب ال تَــْذَهُب رائَحُت اَطُعوا، َألنهــا إذا َفَســْت فــي َث َتقــ
  . ، َفَيْسَدُر من ُخْبِث راِئَحِتِه، َفَتْأُكُلهَتْفُسو في ُجْحِر الضب   : ويقالُ 

ً ِكتاباً  {  •   . َمْفروضًا في اَألْوقاِت   : ي، أ } َمْوقُوتا
ِقينَ   : ناِن، أي، مكسوَرَتْيِن، وَحْوَث بْوَث، وُيَنو باِث ترَكُهْم حاِث  • ُمَتَفر .  

َقهم وَبدَدُهمْ   : ، أيَبْيثَ يَث َترَكُهْم ح • َفر .    
 . َمْن جاَورَنا َعز ِبنا  : ، أي " بأْرِضنا َيْسَتْنِسرُ  الُبغاثُ  " •

ـــــاحُ  • ِرمــال الط ـــةٌ   : قـــ ــ ــم اْعَتَرْتـــــُه َحِمي ــًا ثـــ ـــًال باِئصـــ ـــى *  . * َمــ ــَحةٍ علــ ــنِ  ُتْشـــ            مـــــن ذاِئـــــٍد َغيـــــِر واِهـــ
ــــٍب   : أي ــــِة َغَضــــ ــــ ــــى َحِمي ــــْردُ ، و علــــ ــــَرُق، أو الَحــــ ــــ ــــْبُن، والَف ـــــْرُص،الُجــــ ـــــنْفِس، والِحـــ ـــــُث الـــ ـــ             ، وُخْب

 كًة في الُكل َشِح، محروَرُجٌل أْتَشحُ   . كالت . 

ــاهُ   : رأَســَك، وقــد يقــولُ  مــازِ   : قــوُل القاِتــِل للَمْقتــولِ  • ال  "   : األْزَهــِري   . ُمــد ُعُنَقــكَ   : مــاِز وَيْســُكُت، َمْعَن
َر اليـاَء، فقـال أْدري ابـُن  .  " مـاِزي، وَحـَذَف اليـاَء لألمـرِ   : مـا هـو إال أن يكـوَن بمعَنـى مـاِيْز، فـَأخ

 ْيَف، َتْرخيُم ماِزٍن،   : أْصُلُه أن رُجًال أراَد َقْتَل َرُجٍل اْسُمُه ماِزٌن، فقال "   : األعراِبيماِز رأَسَك والس
  .  " الُفَصحاءُ  فصاَر ُمْسَتْعَمًال، وَتَكلَمْت به

ِس الذين أَفَلم َيْيَأ {   : َعِلَم، ومنه  : وَيِئَس أيضاً   . واتأَس َقِنَط كاْسَتْيَأَس   : ، كَنُدٍس وَصُبورٍ َيُؤٌس هو  •
    .  } آمنوا

قاَمتُـُه ال تُـْؤِيُس مـن ُطوِلـِه،   : مـن طُـوٍل، أي َيـْأٌس ال   : وفي ِصَفِة النبـّي، صـلى اهللا عليـه وسـلم •
ال َمْيُؤوٌس منه مـن أْجـِل ُطوِلـه،   : ال ياِئٌس من ُطوٍل، أي  : كان إلى الطوِل أْقَرَب، وُيْرَوىألنه 

 . ال َيْيأُس ُمطاِوُله منه ِإلْفراِط ُطوِله  : أي

َل علــى لغــِة مــن يَ   } ال ِيْيــَأُس مـــن َرْوِح اهللا {   : عبــاسٍ  وقـــَرأ ابــنُ   . َقنْطتُــهُ   : وآَيْســُتهُ  أْيَأْســُتهُ  • ْكِســـُر أو
  . في ِيْيَأُس وِييَجُل ِلَتَقوي إْحَدى الياَءيِن باُألْخَرى وٕانما َكَسُروا       . ، إال ما كان بالياءِ الُمْستَْقَبلِ 

    . ِمْثُلهُ  الطْبشِ ما في   : يقالُ   . الناُس، كالطْمشِ   : الّطْبُش  •



 

 

138

ــٌة، بــالفتح  . ن لهــم ذمامــاً فــإِ  أْعِطِهــم شــيئًا،   : بشــيءٍ  َمــَذمَتُهمْ أْذِهــْب  • لــو لــم   : يقــالُ و   . والُبْخــُل َمَذم
  . أْتُرِك الَكِذَب َتَأثمًا، لَتَرْكُتُه َتَذمماً 

ــ قــد     ب علــى ُمســتخِدم القــاموس المحــيط، عنــد َبْحِثــِه عــن معنــى كلمــٍة معّينــة فــي كثيــر مــن يتوج
ف علـى ألفـاظ مجهولـة أو مبهمـة أكثـر لتْعريـواء االمواد، أن ُيَحاَل إلى مادٍة أخرى، وذلـك إّمـا الحتـ

القـاموس، وٕامــا لوقـوع مســتخدم القـاموس فــي  فــي ضـطر لتعقــب معناهـايمـن اللفــظ المـراد تعريفــه، ف
في تحديد المعنى  ورغم افتراض ِدقة المثال السياقيّ . َشَرِك الدور والتسلسل فيدور في حلقٍة ُمفرغة

بهمــة  أّن عينــة الدراســة اشــتملت علــى العديــد مــن التعــاريف الموخصوصــًا المعنــى االســتعمالّي، إالّ 
ا لتْعريـالتـي تحتـاج ذاتهـا إلـى تعريـف، وخصوصـًا إذا كــان ا ف يـِتم بكلمـة واحـدة غيـر مصـحوبة بمــ

  :التي تَُبيُن هذا ومن األمثلة يحددها،
  

فه بلفـظ نجده ُيعر  ،وهو غامٌض  "ْطَيأشَ " ظتعريفه للفعند  } في َرْأِيهِ  َشْطَيأَ { :المثال السياقيّ في     
وبالتـالي فـِإن ُمســتخِدم القـاموس إن لـم يكـن علـى علــٍم ، "َرْهَيـأ"قـد يسـتوي معـه فـي الغمـوض، وهــو 

، وذلــك فيـدخل فــي متاهـة لتحديــد المعنـى المقصــود، ]ر هـــ أ[لإلحالـة إلــى مـادة بمعنـاه، سيضــطر 
واِني، و   : الرْهَيـَأةُ {: نجـد فيهــا التـي] ر هــ أ[لتعـدد المعنـى واألسـيقة فـي مــادة  ـْعُف والتـ ْن َتْجَعــَل َأالض

ن أ، و وال ُيْحِكَمـهُ  َيـهُ أْ رَ ْن ُيْفِسـَد أو ِكَبـرًا،  أوالَعْيَنـاِن َجْهـدًا  ْن َتْغـَرْوِرقَ َأَخـِر، و من اآل ْثَقلَ َأَحَد الِعْدَلْيِن َأ
ــَحابُ َأَتَكفـ  : ، وــ فـي ٍمْشـَيِتهِ اْضــَطَرَب، وَتَحـركَ   :َأوَتَرْهَيـ  . َيْحِمـَل ِحْمـًال فـال َيُشـدُه وهـو َيِميـلُ  وــ الس ، :  

 به ثم   : ْمِرهِ َأوـ في ، أَ َرْهيَ كَ للَمَطِر،  َأَتَهي ْمَسَك، وهو ُيِريُد ِفْعَلهُ أَهم {.  
  

مســاويًا } َشــَكأَ {لفــظ معنــى الالُمَصــنف جعــل  } َكَشــَقَأ  : نــاُب الَبِعيــرِ  َشــَكأ{: وفــي المثــال الســياقيّ     
 إحالــة ُمســتخِدم القــاموس إضــافًة إلــى، وهــو بهــذا ُيِقــر بــالترادف التــام بينهمــا، }َشــَقأَ {لمعنــى اللفــظ 

وخصوصـًا أننـا اللفظ المراد تعريفه،  عرف به الذي ال يقل غموضًا عنللبحث عن معنى اللفظ المُ 
  : َرْأَسـهُ  َشـَقأَ {، و}َطَلـعَ   : وُشـُقوءاً  ًأناُبـُه، َكَجَعـَل، َشـقْ  َشـَقأَ { :وهـي اتقاسيفي ثالثة } َشَقأَ {نجد اللفظ 

دنا السـياق األّول لوجـود ، وٕاذا مـا اعتمـ} أصـاَب َمْشـَقَأهُ ِلَمْفِرِقـهِ   : ُفالنـاً  َشـَقأَ {، }إِ َشقُه أو َفَرَقُه بالِمْشـقَ 
] ع ط ل[ما ذهبنـا للمـادة قد نضطر لخطوة ثالثة في الدور والتسلسل إذا ، }نابه{قرينة وهي اللفظ 

ًا وَمْطِلعـاً {: والتي نجد فيها َظَهـَر، كـَأْطَلَع، وهمـا للَموِضـِع   : َطَلَع الَكْوَكُب والشـمُس، ُطلوعـًا وَمْطَلعـ
ــهُ   : أيضــًا، وـــ علــى األْمــِر ُطلوعــاً  ــُه، وَتَطلَع ــَع ُفــالٌن َعَلْينــا، كمَنــَع   . َعِلَمــُه، كاطَلَعــُه، علــى اْفَتَعَل وَطَل

ـِبي   : كاطَلَع، وـ عْنُهمْ  أَتاَنا،  : وَنَصرَ  الص وــ سـن ،ويمكـن اعتمـاد معنـى } َبـَدت َشـباُتها  : غاَب، ِضـد
ِبي {لوجود قرينة  ] ع ط ل[السياق األخير في  الص سن {.  
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، وخصوصـــًا إذا مــا وجـــد لمــواد أخــرى فـــي بعــض التعـــاريف أقــل غموضــاً وقــد تكــون اإلحالـــة     
  : فـي الَبعيـرِ  الواِكـتُ { :كما نجد هذا في المثال السـياقيالمعنى الُمراد والواِضح،  خِدم القاموسستمُ 

ن َيْنحـِرَف ِمْرَفـُق البعيـر حتـى أ  : الناِكـتُ { :نجـد فيهـا ]ن ك ت[، وعنـد انتقالنـا إلـى المـادة } كالناِكِت 
  .كثر من كلمة إمكانّية تجنب الدور والتسلسلف بألتْعريفيلحظ عند ا، } َيَقَع على الَجْنِب َفَيْخِرَقه

ة قـد تكـون مصاحبات لفظيّ الحتوائها على  ؛ف في بعض األمثلة السياقيةلتْعرييزداد غموض ا    
 اللفـظ الُمـراد تعريفـه واللفـظ الُمَعـرف بـه، ففـي المثـال السـياقيّ هي أيضًا غامضة، إضافًة لغمـوض 

ــةٌ ُمَوك ُبْســَرٌة { ]:ت ك و [فــي مــادة  ــتٌ  َت ــةٌ   : ومَوك ســيجد مســتخِدم القــاموس نفســه  ،} وقــد َوكَتــتْ   . ُمَنكَت
  : الَبْسـرُ {]: ب س ر[، فيجـد فـي مـادة }ُمَنكتَـةٌ { قبـل أن يبحـث عـن معنـى} ُبْسَرةٌ {يبحث عن معنـى 

، جالَغض من كل شيٍء، وال  : الماُء الباِرُد، واْبِتداُء الشيِء، كاالْبِتساِر، وبالضم ِريِبساٌر،   : ماُء الط
، والشابُة، و ابْمُر قبَل إْرطاِبهِ والشينُ  الُبْسَرةُ و  . التالس ن ك ت[ويجد في مادة  ،}واِحَدُتها وُتَضم:[ 

  .}َبَدا فيها اِإلْرطابُ   : ، كُمَحدَثةٍ ُمَنكتةٌ ُرَطَبٌة {

أغمــض  يكـون ربمـا اً لفظــ عمل فـي المثـال السـياقيّ تاســوفـي مثـاٍل سـياقي آخــر، نجـد الُمَصـنف     
، حيــث }َطْســتٌ {قــد صــِحبه بلفــظ  هنجــد} ره{رف لفــظ مــن اللفــظ الُمــراد تعريفــه، فعنــدما أراد أن ُيعــ

ومســـتخِدم القـــاموس إن لـــم يكـــن علـــى علـــٍم ، } واِســـٌع قريـــُب الَقْعـــرِ   : وَرْهـــَرٌه وَرْهـــراهٌ  َره َطْســـٌت {: أورد
ف عنــد تتبعنـا لمعنــى لتْعريـويكتمــل غمـوض هــذا اتكتمــل صـورة المعنــى لديـه،  لـن} َطْســتٌ {بمعنـى 

ْبدَل من أُ ، الطس   : الطْستُ {: نجد] ط س ت[واضحًا يحّدها، ففي مادة  تعريفاً  ، إذ ال نجد}َطْستٌ {
لنا سوى العـودة م لن تقدّ  ]ط س س[ذهبنا للمادة  وٕاذا}   حَدى الِسيَنْيِن تاٌء، وُحِكَي بالشين المعجمةإ

  .}، كالطسِة والطسةِ الطْستُ   : الطس {: للمادة التي أحالتنا إليها

فـي الحصـول علـى المعنـى القـاموس،  إلـى المـواد الُمحـال إليهـا مسـتخدمَ  وقد ال يسعف الرجـوعُ     
د مسـتخدم القـاموس إلـى ، إذا عا}َسَحَجهُ   : ، َكَمَنَعهُ َذَحَجه{ :الواضح المطلوب، ففي المثال السياقي

 اتقايســالفــي ســيزداد الغمــوض نتيجــًة لتعــدد المعنــى معنــًى محــددًا وٕانمــا  لــن يجــدَ ] س ح ج[مــادة 
ــهُ {: الــواردة، فنجــد فيهــا جَ   . َقَشــَرُه فاْنَســَحجَ   : َســَحَجُه، كَمَنَع َجُه َفَتَســح ــَرةِ   : وَســح جٌ   . ِللَكْث وحمــاٌر ُمَســح :  
اجٌ   . ُمَعضٌض، ُمَكـدحٌ  ـهِ   : وبعيـٌر َسـحـْحُج، كـالَمْنعِ   . َيْسـَحُج األرِض ِبُخفٌن علـى َفـْرَوِة   : والسَتْسـريٌح َلـي

، وِحمـــاٌر ِمْســـَحٌج وِمْســـحاجٌ  وابـــديِد ِللـــد وٕاذا مـــا أراد مســـتخدم   .} الـــرأِس، واِإلْســـراُع، وَجـــْرٌي ُدون الش
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ــاموس أن يقـــوم بخطـــوة تاليـــة بتعقـــب معنـــى  ــوض فـــي } َقَشـــَرهُ {القـ فإّنـــه سيضـــيف المزيـــد مـــن الغمـ
َسـَحا ِلحــاُه أو   : َقَشـَرُه َيْقِشــُرُه وَيْقُشـُرُه فاْنَقَشـَر، وَقشــَرُه، َفَتَقشـرَ {]: ق ش ر[المعنـى، فسـيجد فــي مـادة 

  : ج ،ًا، وُكل َمْلبوسٍ غشاُء الشيِء ِخْلَقًة أو َعَرض  : والِقْشُر، بالكسر  . الُقشاَرةُ   : وما ُسِحَي منه  . ِجْلَدهُ 
  .} ُقُشورٌ 

مـداخل إلى  التي كثيرًا ما ُتحيلأّن الغموض أكثر ما يكتنف األمثلة السياقّية القصيرة، يالحظ     
، سُيحال متتبـع } َضَرَبُه، وَقَفَخهُ   : بالعصا، كمنعه َكَفَخهُ {: غموضًا، ففي المثال السياقيّ  أخرى أشدّ 

كالهمــا غــامض، و ، }الَفْقــخُ : الَقْفــخُ {: نجــد ]ق ف خ[فــي المــادة فتلفــة، المعنــى إلــى أربعــة مــواد مخ
ــادة  فكـــان ] ك ف خ[فـــي المـــادة إضـــافات جديـــدة قـــد أشـــير إليهـــا جزئيـــًا نجـــد  ]ف ق خ[وفـــي المـ

َضَرَبُه، وال يكوُن إال على الرأِس أو   : ، كمنعه، َفْقَخًا وِفقاخًا، بالكسرَفَقَخهُ {: المعنى أكثر إيضاحاً 
، ولكــن إذا مــا حولنـا التّقصــي عــن }الضـرب{المعنــى يتمحـور حــول فـي المحصــلة  .} أْجــَوفَ  شـيءٍ 

 ض[فسنرى صعوبة تعريـف األلفـاظ الكثيـرة التـداول، والقـاموس المحـيط فـي مـادة ، }َضَرَبه{معنى 
 ،محـدد فدونما تعريـ سوى اشتقاقات المادة، وأمثلة سياقّيةفال يقدم  لن يقدم أي معنًى ُيْذَكر،] رب

َبُه،{: فأورد فيها كثيـرُه،   : وهـو ضـاِرٌب وَضـريٌب وَضـروٌب وَضـِرٌب وِمْضـَربٌ  َضَرَبه َيْضِرُبُه، وَضـر
ــُدُه، كَكــُرم  . مــا ُضــِرَب بــه  : والِمْضــَرُب والِمْضــرابُ   . وَمْضــُروٌب وَضــريبٌ    . جــاَد َضــْرُبها  : وَضــُرَبْت َي

ْزقَ َذَهَبــ  : وَضــَرَبِت الطْيــُر َتْضــِربُ  أْمَســَك، وـــ فــي األرِض َضــْربًا   : وـــ علــى َيَدْيــهِ ،      ْت َتْبَتِغــي الــر
  .}امَ أق  : وـ بَنْفِسه األرَض  َخَرَج تاِجرًا أو غازيًا، أو أْسَرَع، أو َذَهَب،  : وَضَرَباناً 

 َحــزَ مَ { :التــي حــوت المثــال الســياقيّ ] م ح ز[ :مــادةهــي إحــدى أكثــر المــواد تعقيــدًا وغموضــًا،     
  : وَمَهــَزُه وَبَهـــَزُه وَلَكـــَزُه َوَوَكـــَزُه َوَوهـــَزُه وَلَقـــَزُه وَلَعـــَزهُ  وَلَهـــَزهُ وَنَحـــَزُه وَبَحـــَزُه وَنَهـــَزُه  َمَحـــَزهُ  أو .َلَهـــَزهُ   : فالنــاً 

 وربمــا ،علــى التــرادف جميعهــا ثالثــة عشــَر لفظــًا ُيَعــرف بــه، وحملهــاتضــّمن هــذا المثــال  .} أَخــواتٌ 
، وٕاذا تعقبنـا هـذه األلفـاظ الثالثـة عشـر وجـدنا مـن }أَخـوات{حيث أْعَقَب ذكرها بكلمـة  التام الترادف
. نــتج عــن التصــحيف أحســبهواضــحًا  غلطــاً فهــذا ُيَعــد ، }َلَهــَزهُ {و} َمَحــَزهُ {لفظــين مكــررين همــا بينهــا 

بـًا َيْصـُعُب التوفيـق ، إّال أنه أعقبها بأو، وفـتح أبوا}َلَهَزهُ {هّل تعريفه بكلمة واحدة هي توالمصنف اس
فـــي  لـــه ال وجـــود لـــه وال تعريـــف} َلَعـــَزهُ {اللفـــظ ا أن نـــاين، وٕاذا َعِلمبـــبمـــا تحتويـــه مـــن ت بــين معانيهـــا

  :جميع األلفاظ الُمَعّرف بهاوهذا تتبع لمعاني . القاموس المحيط
  . مِه ِبَرْأِسِه ِعْنَد الرضاعِ َضَرَب َضْرَع أُ   : خاَلَطُهْم، وَلَكَز، َكلهَز، وـ الفصيلُ   : ، كمَنعَلَهَزُهمْ  •
   . َدَفَعُه، وَنَخَسُه، وَدقُه بالِمْنحاِز ِللهاُونِ   : ، كمَنَعهَنَحَزهُ  •
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  . وَكَزهُ   : ، كمنعهَبَحَزهُ  •
  .َضَرَبُه، وَدَفَعهُ   : كمَنَعهُ ، َنَهَزهُ  •
  . َدَفَعه  : ، َكَمَنَعهُ َمَهَزهُ  •
ْدِر بالَيِد والرْجِل، الدْفُع العَ   : ، كالَمْنعِ الَبْهزُ  • ْرُب في الص الَيَدْينِ  اِبِكْلتَ  أونيُف، والض .  
  .وهو الَوْكزُ  :اللْكزِ  •
ْربُ الدْفُع، والطْعنُ   : ، كالَوْعدِ الَوْكزُ  • ْكُز، والَعْدُو،  ، والضوالَمْلُء، والر ، ِبُجْمِع الَكف 

، وَقْصـُع الرُجُل القصيُر، والشديُد الَخْلقِ   : الَوْهزُ  • ْفُع، والَحثْبَعُة، والَوْطُء، والدأو الغليُظ الر ،
  . الَقْمَلةِ 

ـْدِر، أو فـي جميـع الَجَسـِد، أو اللْكـُز واللْقـُز ِبُجْمـِع الَكـف   : اللْقزُ  • ْرُب بـالُجْمِع، علـى الص الض
ْدِر، والَوْهُز بالرْجَلْيِن، والَبْهُز بالمِ  ْهُز في الُعُنقِ في الُعُنِق والصْرَفِق، والل.  

  .}ع ز ل{وجود في القاموس للمادة  الو •
  

ت اإلحالـة المباشـرة تّمـف عن الغمـوض، حتـى وٕان لتْعريف، َبُعَد التْعريفصيل في اكلما زاد التّ و    
ـــر  ــاظ الوغيـ ــريطة أن يجــــد مســـــتخِدم القــــاموس جميـــــع معــــاني األلفـــ ـــواد أخـــــرى، شــ ـــرة إلـــــى مـ مباشـ

ـه{ وفـي المثـال السـياقّي اآلتـي نجـد هـذا األمـر يتحقـق؛ف، لتْعريـلغة ا المستخَدمة في َكَسـره،   : َهض
ــه وَهْضَهَضــه ، الــرض وفــوَق  الَهــد وَدقــه، فهــو َهضــيٌض وَمْهضــوٌض، أو كَســَره كْســرًا دوَن  كاْهَتض

م معنـــى يـــت، وجـــد فيهمـــا مـــا ]ض ض ر[و] هــــ د د[، فـــإذا عـــاد مســـتخِدم القـــاموس للمـــواد }فيهمـــا م
ــه{المثـــال الســــياقي  ــ ــدّ {: ، حيــــث يجــــد}َهض ــدم الشــــديد و : الَهــ الــــّدق : لــــرّض ا{: ، ويجــــد}الكســــرالهـ

لَ {: ، وهوفي مثاٍل سياقي آخرونجد هذا األمر  .}والَجْرش ظَ   : ِبَفِمه َتَلمل [مـادة ال قد حوتْ ، و } َتَلم
ح المعنى إلى حد التصوير، فـأورد]م ض ف ، على ما ُيَوضماَظـَة،   : َلَمـظَ { :الُمَصـنـَع ِبِلسـاِنه اللَتَتب
َق،   : بالضــمِ  ــَم وتَــَذو فــي  كــَتَلمظَ ِلَبِقيــِة الطعــاِم فــي الَفــِم، وأْخــَرَج ِلســاَنُه َفَمَســَح َشــَفَتْيه، أو َتَتبــَع الطْع

 الكل{.  

ذي تعّرضـْت لـه بعـض مـواد وراء الغمـوض الـ ؛المصـنفُ  نشـدهاالتـي كانت غاية االختصـار و     
قبوًال فاالختصار قد ال يتناسب مع بعض األلفاظ قليلة التداول بين األلسن، وقد يكون مالقاموس، 

ففـي بعـض قـرائن واضـحة تسـهم فـي ترسـيم حـدود المعنـى بشـكٍل واضـح،  إن حوى المثال السياقي
فــي ذات المــادة الواحــدة،  نحــٍو قريــب فــي القــاموس علــى تتــابع فــي الــورودتالســياقية التــي  األمثلــة

ــة مقبولــة، كمــا نجــدها فــي المثــال الســياقيّ  ــوا{ :تكــون اإلحال ــَيُتُهم  : أْرَفُه ، وهــذا المثــال }َرَفَهــْت ماِش
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ــلُ  رَفَهــتْ {: يعتمــد وضــوح معنــاه علــى مثــاٍل ســياقي آخــر ســبقه علــى نحــو قريــب وهــو َوَرَدِت   : اِإلِب
    .} َفْهُتها وَرفْهُتَهاالماَء َمَتى شاَءْت، وٕابٌل َرواِفُه، وأرْ 

     بحيـث ُتِحيـل كـل مـادة إلـى المـادة األخـرى، ، ُمْطِبـقٍ علـى نحـٍو به الـدور والتسلسـل  قَ ومما تحق
القرآَن أو ُكـل َكـالٍم  َتَلْوتُ { :تين، ما نجده في المثال السياقيّ دالمامعنى رق بين فَ دون أي إضافٍة تُ 

َقـَرأُه، وــ بـه، َكَنَصـَرُه وَمَنَعـُه، َقـْرءًا  {]: ق ر أ[المـادة ، ونجد الُمَصنف ُيَعرف }ْأُتهُ َقرَ   : ِتالَوًة، َكِكتاَبةٍ 
} تـال{، ومعنـى }تـال{هـو } قرأ{، فكان معنى }َتَالهُ   : وقراَءًة وُقْرآنًا، فهو قاِرٌئ من َقَرَأٍة وُقّراٍء وقاِرئينَ 

  .}قرأ{هو 

، فقــد فـي القليـل مـن المـواد غيـر المّطـِردة إطالـة الُمَصـنفرعي االهتمـام وهـو توثمـة ملحـٌظ يسـ    
لــم تحــظ بــه بــالتطرق للجوانــب النحوّيــة أو الصــرفية أو االشــتقاقّية، علــى نحــٍو خــّص بعــض المــواد 

مــن اســـتغراق الُمَصـــنف علــى نحـــٍو ُمطيــل فـــي ِذكـــر ومـــن هـــذا مــا لـــوِحَظ  .بقيــة المـــداخل األخــرى
: ف ذاتـــه، كمـــا فـــي المثـــال الســـياقيلتْعريـــر بكثيـــر مـــن حجـــم التأخـــذ حجمـــا أكبـــاشـــتقاقات اللفـــظ، 

، وَرُجـٌل أْبَغَضـهُ   : آناً ًة وَشـْنآنًا وَشـنَ وَمْشَنًأ وَمْشَنَأًة وَمْشُنؤَ  ، وُيَثلُث، وَشْنَأةً ًأ، كمنعه وَسِمَعُه، َشنْ َشَنَأهُ {
َعَزَلـُه، وَفـَرَزُه،   : َيِميُزُه َمْيزاً  ماَزهُ { :خر نجدوفي مثاٍل سياقي آ ،} وَشْنَأى ٌة وَشْنآُن، وهي َشْنآَنةٌ َشَناِئيَ 

  .}كَأماَزُه وَميَزُه فاْمتاَز واْنماَز وَتَميَز واْسَتمازَ 
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إلــى االختصــار واإليجــاز  عمــدِة؛ للغــباوضــِع معجــٍم محــيٍط فــي لُيَحقــق الفيــروز أبــادي غايتــه     
وّيين والرواة، إضافًة إلى إخراج المعنى بأقـل عـدد للغء اعن الشواهد، وأسما ءالُمَتَمثل في االستغنا

وّيـة للغمن األلفاظ، متجنبًا التطويل في الشرح ما أمكن؛ وهذا ما حدا به ليعمل على صوغ المادة ا
الثوابـت التـي سـار  جديدًة مختصرًة، وهو بهذا تخّطـى التي استقاها من المصادر السابقة، صياغةً 

ويــة بأمانــة كمــا للغويين، فقــد كــان صــانعو المعــاجم يلتزمــون بنقــل المــادة الغــلعليهــا الســلف مــن ا
  .وصلْت إليهم، ولم يسمحوا ألنفسهم التعديل على تلك المادة

 ، قــد نقــل قــوًال للقرافــّي، فيــه إقــرار بتصــرف الفيــروز أبــاديّ الشــدياق صــاحب الجاســوسوكــان     
َبِقـَي شـيٌء وهـو أّن : قـال القرافـي « : الشـدياق حيث أوردَ . مع عدم الرضا عّما فعله ويةللغبالمادة ا

عادته في القاموس غالبـًا أن ُيَفسـَر المـادة بعبـارة يختِرعهـا مـن عنـده وصـاحب الصـحاح يـأتي بهـا 
ة غيــر معهــود وال يخلــو غالبــًا مــن للغــأن التصــّرف فــي ا )كــذا(بــالكالم العربــّي الفصــيح وال يخفــاك 

» صًا إذا كان الُمَفسر غير عربي خالصعدم المساواة خصو 
)1(.  

  

 ومـذموماً  ًا فـي جوانـبودمـة، يمكن أن يعـد محللغالتصرف في ا وٕان ِإْقداَم الفيروز أبادي على    
 لــة التــي يمكــن االســتغناء عنهــاالشــروح المطوّ مــن وّيــة للغتخليصــه المــادة افمــن حيــث فــي أخــرى، 

وكــذلك فــي عــدم ذكــره أســماء  .ون الفيــروز أبــادي قــد أصــابَ دون اإلخــالل فــي تمــام المعنــى، يكــ
ويــة فــال ضــير فــي حــذف للغارســخت فيهــا المــادة ويين، فقــد جــاء الُمَصــنف فــي مرحلــٍة للغــالــرواة وا

الشــواهد إن َأّدْت وظيفتهــا األمثلــة طبــق هــذا علــى نوقــد ي .تحقيــق غايــة االختصــارتلــك األســماء ل
ــن .الســياقية ــا جوانــب الــذم ل ــَأأّم الجــائر فــي حــق المعنــى،  االختصــارمــن ى ت هج الفيــروز أبــادّي َفَتَت

  .واللبس موضغلل أّدىحيُث 
  

مــا قـام بـه الفيـروز أبـادي مــن إجـراءات فـي سـبيل االختصـار، يمكــن  فـة وَتتَّبـعَد معرِ ْيـرِ إذا مـا أُ     
: هـذا المعجـم هـوقـام عليـه وشـرحه، و  القـاموس، إذْ كلمـة  حمـل فـي عنوانـهالرجوع إلى معجٍم آخر 

 مـا كـان الفيـروز أبـادي قـد حذفـه، وقـد أعـاد ُمَصـنفه الزبيـديّ  )القاموستاج العروس من جـواهر (
واسـتدراك مـا فـات صــاحب  بـإيراد الشـواهد، ورّد األقـوال ِلقائليهـا، والّتوسـع فـي الشـروح المختصـرة،

   .ةللغالقاموس من ا
  

                                                

 .105صسابق،  مصدر، لى القاموسالجاسوس ع الشدياق، )1(
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بـين ، و الفيروز أبـادّي لألمثلـة السـياقّية اتتعريفوية المختصرة في للغالمادة ا يَن بينقاِرنِ ِلَنَرى مُ     
فــي القــاموس ففــي ثالثــة أمثلــة  ؛مــن القــاموستــّم حذفــه ِمّمــا  العــروس، مــا أعــاده الزبيــدّي فــي تــاج

االختصار الشديد وغير الُمِخل نسبيًا في المعنى، حيث ظهـر  ُيْلَحظُ جاءْت متتالية في المعجمين، 
    :في القاموس جاءت األمثلة على هذا النحوًا ُمَركزًا، المعنى ُمَكثفَ 

  .}أْعَطاُه إياهُ   : له َحقهُ  َشِنئَ { •

، أو أْعَطاُه، وَتَبرَأ منه، َكَشَنَأ  : به َشِنئَ { • أَقر{.  

   .} أْخَرَجهُ   : الشيءَ  أَ َشنَ { •

اإلطالــة الناجمــة عــن ِذكــر  ،فــي تــاج العــروس ، نجــدهــذه األمثلــة الثالثــة المتتاليــة فــي مقابــلو    
ويين واختالفــاتهم فــي تحديــد المعنــى، للغــوآراء ا وٕايــراد الشــواهد الشــعرية، ويين،للغــأســماء الــرواة وا

   :في التاج على هذا النحو ة، فجاءت األمثلة الثالثمما اْسُتْدِركَ  وٕاضافاتهم للمعنى

شنأ إليـه، أي كمنـع، وهـو أي الفـتح : ، وقال ثعلباهُ أْعَطاُه إي : كفرح له َحقهُ  َشِنئَ قال أبو عبيد   «
  :أصح، فأما قول العجاج

  وشنئوا الملك لملك ذي قدم     ام عن آل الحكمبنو العوّ  زلّ         
أخرجــوا مــن عنــدهم، : أي لملــك ولملــك، فمــن رواه لملــك فوجهــه شــنئوايــروى فإنــه     

  .رؤوا إليهكما في العباب، ومن رواه لملك فاألجود شنئوا أي تب
  :، قال الفرزدقأَقر   : به َشِنئَ و    

  عرفت من المولى القليل حالئبه*  ةّيـر في جاهلـفلو كان هذا األمّ         
   بالماء شاربه به أو غّص  تَ ئْ شنِ  * ولو كان هذا األمر في غير ملككم        

بإلى،  يَ د ي من معاني شنأ بالفتح إذا عُ وال يخفى أن اإلعطاء مع التبر  ،وَتَبرَأ منه ،حقه أو أْعَطاهُ 
وال : وٕاليــه: كمــا قالــه ثعلــب، فلــو قــال ــَنَأأعطــاه وتبــرأ منــه كــان أجمــع لألقــ أي كمنــع، وقضــية  َكَش

اصـطالحه أن يكـون ككتـب وال قائـل بـه، قالـه شــيخنا، ثـم إن ظـاهر قولـه يـدل علـى أن شـنأ كمنــع 
د عرفــت مــن قــول أبــي عبيــد وثعلــب، ولــم فــي كــل مــا اســتعمل شــنئ بالكســر، وال قائــل بــه، كمــا قــ

مــن   أْخَرَجـهُ   : الشـيءَ  أَ َشــنَ  و. يسـتعملوا كمنـع إال فـي المعــدى بـإلى دون بـه ولـه، وقــد أغفلـه شـيخنا
ــد ــــ ــو عبيـ ـــــ ــال أب ـــــ ـــــده، وق ــده: عنــ ــــ ـــــن عنـ ـــه مــ ـــــه وأخرجــــ ــــر بــ ــم إذا أقـــ ــــ ـــه، أي كعلـ ــــ ــنئ حق ــــ »      شـ

)1(.

                                                

 .82ص ،م1985منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت، لبنان،  ،1ج، من جواهر القاموس تاج العروس، الزبيديّ  )1(
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 ال يمكـــن أن ُيعـــاب، ألن مســـتخدم ة،الفيـــروز أبـــادي فـــي بعـــض المـــواد المعجميـــإّن اختصـــار     
جــد فـــي تعريفاتــه أيـــَة يلـــن فإلــى تـــاج العــروس  عــادفــي بعـــض األمثلــة الســـياقّية حتــى لـــو  المعجــم

إضافات ُتْذكر، فالمعنى المعجمّي في القاموس المحيط جاء في قالب اإليجـاز وأّدى وظيفتـه دون 
 {: سـياقّية عديــدة فـي القـاموس، منهــا اإلطالـة التـي يزخـر بهــا تـاج العـروس، وهـذا نجــده فـي أمثلـة

القــاموس ، ولــم يــْأِت الزبيــدّي فــي التــاج إال بمــا ورد فــي } إذا كــان لــه وْقــٌع يســيٌر   : َتَظْبَظــَب الشــيءُ 
«:مضــيفًا إليـــه أّن هــذا المعنــى مــن َنْقـــِل الّصــاغاني، فــأورد الزبيـــديّ  إذا كــان لــه   : َتَظْبَظــَب الشــيءُ     

»     الصــاغانينقلــه ،  وْقــٌع يســيرٌ 
ــةُ بــه الن  َتمــازتْ {: وكمــا نجــد األمــر ذاتــه فــي المثــال الســياقيّ  .)1( ي :  

»نقله الصاغاني،  تَباَعَدتْ   : يةُ به الن  َتمازتْ  «: ، الذي يقابله في تاج العروس}تَباَعَدتْ 
)2(.  

  

لقـاموس المحـيط، فوصـول هذا االختصار إن لم ُيِخل بالمعنى المعجمي، فهـو ُيعـد مـن مزايـا ا    
التشتت والغمـوض إلى المعنى بأقل قدٍر من األلفاظ، يسهم في الُبعد عن اإلسهاب الذي قد يؤّدي 

فـي عينـة  هـافي المعنى، واألمثلـة السـياقية التـي سـار بهـا الفيـروز أبـادي علـى هـذا النحـو كثيـرة من
  : الدراسة
  .} َمْن جاَورَنا َعز ِبنا  : ، أي " بأْرِضنا َيْسَتْنِسرُ  الُبغاثُ  "{: في القاموس •
. إن  البغــاث بأرضــنا يستنســر  يضــرب مــثال للئــيم يرتفــع أمـــره:  فــي المثــل «: فــي التــاج •

 -مـع كونـه ذلـيال عـاجزا ال قـدرة لـه -معناه  أي من جاورنا عز بنـا  أي إن البغـاث: وقيل
هـو لعـزة والمنعـة، و إذا نزل بأرضنا، وجاورنا، حصل له عز النسر، وانتقـل مـن الذلـة إلـى ا

» مجاز
)3(.  

  

  .} َقوي   : ، وَعُموٌد ِمكَفٌخ، كمنَبرِمْكَفخٌ َرُجٌل {: في القاموس •
»   رجل مكفخ، وعمود مكفخ، كالهما كمنبر أي قوي شديد  «: في التاج •

)4(. 

 

  .}َصغَرها  : َعْيَنه َطْنَفَش {: في القاموس •
»لنظروقد طنفش عينه، إذا صغرها عند ا   «: في التاج •

)5(.  
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 .} َحْمُل بعِضهم على بعٍض، وُهْم ُفْرساُن الطرادِ   : اَألْقرانِ  ُمطاَرَدةُ {: في القاموس •

 حمل بعضهم على بعض: والفرسان، وطرادهم مطاردة األقران: المجازومن   «: في التاج •
م جالد ومجالدة، وٕان ل: في الحرب وغيرها، أي ولو لم يكن هناك طرد، كما قيل للمحاربة

 .)1( »   هم فرسان الطراد: ويقال. يكن ثم مسايفة

  

  .} اْنَتَزَعهُ   : الشيءَ  َلَض هَ {: في القاموس •
أي انتزعـه، : أهملـه الجـوهري، وقـال أبـو مالـك: هلض الشيء يهلضه هلضـا  «: في التاج •

ــراب طـــي. كالنبـــت تنتزعـــه مـــن األرض ـــه ســـمعه مـــن أعـ ـــيس بثبـــت، ونقلــــه ءوذكـــر أن ، ول
»   عبادالصاغاني عن ابن 

)2(. 

  
 

 .}  َنفَس   : َعني َتْرفيهاً  َرفهَ  {: في القاموس •

»   َعني  َنفَس كنُت في ضيٍق و  : َعني َتْرفيهاً  َرفهَ  «: في التاج •
)3(. 

  

وبعــد النظــر فــي تــاج العــروس، نجــد أحــد مظــاهر االختصــار التــي اتخــذها الفيــروز أبــادي فــي     
ظهـر فيهـا تعمـيم معنـى السـياق، بـدًال مـن تخصيصـه فـي سـياٍق واحـٍد نمـط المثـال السـياقّي، والتـي 

 اوهذ. حل مكانها أكثر من اسٍم ظاهرٍ ألسماء الظاهرة بضمائر يمكن أن يمحّدٍد، وذلك باستبدال ا
، الـذي نجـده فـي تـاج العـروس } جـاء، وَذَهـبَ   : َيِريـهُ  راهَ {ما نجده فـي القـاموس فـي المثـال السـياقّي 

»أو جــرى علــى وجــه األرض  جــاء، وَذَهــبَ   : ريهــاً  َيِريــهُ الســراب  راهَ  « :حــوعلــى هــذا الن
وكــذلك  .)4(

  ، أي حقـهتَـَتالهُ « : الـذي نجـد مقابلـه فـي تـاج العـروس ،} َتَتبَعهُ   : َتَتالهُ {: الحال في المثال السياقي
» حتى استوفاه  َتَتبَعهُ   إذا 

)5(.  
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لى المعنى المعجمـّي فـي القـاموس المحـيط، عـدم تفريـق الفيـروز أبـادي خذ عومما يمكن أْن ُيؤ     
بين المعاني الحقيقّية وبين المعاني المجازّية، فكان مـن األجـدر أن يشـير لهـذا، فاألهميـة بالدرجـة 

ونجـد هـذا فـي ثالثـة . األولى للمعنى الحقيقّي، ُثّم المعنى المجازّي الذي ُيعّد إضـافًة مهمـة للمعنـى
  :حيث ورد] ط ر د[اقّية جاءت متتالية ضمن مادة أمثلة سي
 .الطويلُ   : من اَأليامِ  الطريدُ  •

  .الواِسعُ   : من الَمكانِ  ادالطرّ  •
•  طوحِ  دّراالطُل على الناِس الِقراَءَة حتى َيْطُرَدُهم،   : من الس ِسُع، وَمْن ُيَطوالُمْسَتِوي الُمت

 . واْسُم َجماعةٍ 

ة الثالثـة هــي مــن المجـاز، إضــافًة لمــا فـي تــاج العــروس إلـى أّن األمثلــة الســياقيّ  الزبيــديّ  شـيرلي   
 :ومـن المجـاز  «: ف، فنجـده َأْوَردَ لتْعريـسيقدمه من الشواهد الشعرّية، وأسماء رواتها، وتطويٍل في ا

: التام، كالطراد، والمطرد، كشـداد ومعظـم، كمـا فـي نسـخة أخـرى، يقـال الطويل: الطريد من األيام
فيهـا  إذا القعـود كـرّ :  مر بنا يوم طريد وطراد، أي طويل، ويوم مطرد، أي طراد كامل مـتمم، قـال

  ........ يوما جديدا كله مطردا *حفدا 
واســعة يطــرد فيهــا : ، يقــال فضــاء طــراد، وبــالد طــرادةالواســع: الطــراد مــن المكــان: المجــازومــن 

  :ج، ومنه قول العجاالمتسعالمستوي  :الطراد من السطوح: المجازومن  .السراب
  وصحصحان قذف كالتـرس  * غبر الرعان ورمال دهـس * من خفاف حمس قطعناوكم   

    والوعس والطراد بعد الوعس  * وعر نساميها بسـير وهـس               
مـن األئمـة طـرادون  أي :  ومنـه الحـديث ل علـى النـاس القـراءة حتـى يطـردهممـن يطـو : والطراد

وقــد فســر أبــو داوود فــي ســننه بمــا قالــه المصــنف . لنــاس بطــول قيــامهم، وكثــرة قــراءتهميطــردون ا
  .)1( »من المحدثين اسم جماعة: وطراد. ال أعلم إال ذلك: وقال

  

كثيــرًا مــا  ،أمــرًا آخــر -إضــافًة لعــدم إشــارة الُمصــنف للمجــاز-األمثلــة الثالثــة الســابقة  فــينجــد     
عطــف معنــى علــى معنــى آخــر ســبق ذكــره، دون تكــرار ذكــر يتكــرر فــي القــاموس المحــيط، وهــو 

: الكلمة الُمراد تعريفها؛ مما يؤّدي إلى شيء مـن اللّـبس، وهـذا مـا جـاء فـي تعريـف المثـال السـياقي
ُل علـــى النـــاِس الِقـــراَءَة حتـــى َيْطـــُرَدُهم، واْســـُم   : مـــن الســـطوحِ  دّراالطـــ{ ِســـُع، وَمـــْن ُيَطـــوالُمْســـَتِوي الُمت

إذ احتــوى علــى ثالثــة معــاٍن متعــددٍة، ُعِطــَف بعضــها علــى بعــض، كانــت قــد ظهــرت فــي }  َجماعــةٍ 
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، وكما نلحظ أّن المعنى الثالث كان أكثر تحديـدًا }طّراد{تاج العروس واضحة المعالم بتكرار كلمة 
 .}من المحدثين اسم جماعة{: في تاج العروس

  

دون ذكرهــا  معنــى، وتتعــّدد الصــيغة االشــتقاقّيةالشــّد عنــدما يتعــّدد إّال أّن الغمــوض قــد يكــون أ    
القصيُر   : كالُعُتل و  . ع  : ُلْبن َظِربُ  {: تقاس عليه، كما نجد هذا المثال السياقيّ  بذكر وزناالكتفاء و 

ــاِء، ج  : كــــالَقطرانِ و  . الغلــــيظُ  ــ ِربِة ُمْنِتَنــــٌة، كالظــٌة كــــالِهر ــ وِظرْ   : ُدَوْيب ، ــــي ـــاُء، َظــــرابيُن وَظراِب ــى وِظْربـ َبــ
لهـا معانيهـا المختلفـة،  ثالث صيغ اشتقاقية مختلفـة ويحف يلتْعريفهذا ا  .} اْسَماِن ِللَجْمعِ   : بكسرهما

، أمـا الصـيغتان الباقيتـان فقـد اكتفـى المصـنف بـذكر }َظـِربُ {ولم يـذكر المصـنف سـوى واحـدة هـي 
 ، وكـان األولـى أن يـذكر المصـنف}َقطـرانال{و} الُعتُـلّ {: ن على نفـس الـوزن وهمـاتين مشهورتيكلم

ُحَها الصيغة االشتقاقية ذاتها مرفقة بما ُيَوض.  

في نجد جميع ألفاظ المثال، وعند تتبع ذات المثال السياقي السابق في تاج العروس،     
من البتر في النص الموجود  ئاً القاموس بما في التاج، نرى شي في سياقات أوسع، وعند مقارنة ما

بضم  ظرب لبن«: س على هذا النحودى الفيروز أبادّي، إذ يظهر المثال السياقي في تاج العرو ل
  :، عن اللحياني، وأنشداللحيم الغليظُ  القصيرُ : ل تُ كالعُ الظرب  .ع: فسكون 

  ال تعدليني بظرب جعد*   يا أحسن الناس مناط العقد*   يا أم عبد اهللا أم العبد     
والظربان على صيغة المثنى والتخفيف، بكسر الظاء وسكون : وفي المصباح. كالقطرانالظربان و 

وهـي الظرابـي بغيـر نـون : رواه أبو عمرو، ورواه أيضا شمر عـن أبـي زيـد، وزاد: قلت. الراء، لغة
ونحوهـا،  دويبـة كـالهرة: ونقل شيخنا عن ابن جنى في المحتسب سكون الراء مع فـتح الـراء أيضـا

يه بـالقرد، قالـه أبـو عمـرو وابـن سـيده، وقيـل بالكلـب الصـيني القصـير، كـذا شـب: قاله أبو زيد وقيـل
. هــو فــوق جــرو الكلــب، كــذا فــي المستقصــى: الرائحــة، كثيــرة الفســو، وقيــل منتنــة. فــي المصــباح
دابـة صـغير القـوائم، يكـون طـول قوائمـه قـدر : الظربان: قرأت بخط أبي الهيثم قال: وقال األزهري

ون عرضــه شـبرا أو فتــرا، وطولـه مقـدار ذراع وهــو مكـربس الــرأس نصـف إصـبع، وهــو عـريض يكـ
»     وأذناه كأذني السنور كالظرباء على فعالء، بكسر العين: أي مجتمعه، قال

)1(.  
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وهــذا فــي المثــال  ،علــى نحــٍو أظهــر يكــون مبتــوراً  يكــاد ونجــد فــي مثــاٍل ســياقي آخــر أّن الــنص    
ــاَفَســا بيــنهم  "{: الســياقيّ  َتقــاَطُعوا، َألنهــا إذا َفَســْت فــي ثَــْوٍب ال تَــْذَهُب رائَحتُــُه حتــى   : ، أي " نُ الظِرب

ــِه، َفَتْأُكُلــه  : َيْبَلــى، ويقــالُ  ، َفَيْســَدُر مــن ُخْبــِث راِئَحِت ــب فقــد ظهــر هــذا المثــال   .} َتْفُســو فــي ُجْحــِر الض
   :ن إضافات في تاج العروس، ونجد ما تّم اختصاره مباختصاٍر أخفى شيئًا من اإليضاح للمعنى

  

ويقـال أيضـا تشـاتما فكأنمـا جـزرا بينهمـا . قالـه الجـوهري أي تقـاطعوا ،فسا بينهم الظربان: يقال  «
همــا يتنازعــان جلــد الظربــان أي يتســابان، : وقــالوا. شــبهوا فحــش تشــاتمهما بنــتن الظربــان. ظربانــا

عرابي وهما يتماشنان جلد الظربـان، أي وعن ابن األ. فكأن بينهما جلد ظربان يتناوالنه ويتجاذبانه
. أفســى مــن الظربــان: ومــن أمثــالهم المشــهورة. مســح اليــدين بالشــيء الخشــن: والمشــن. يتشــاتمان

ألنها إذا فست فـي ذكره الميداني في مجمع األمثال، والزمخشري في المستقصى، وغيرهما، قالوا 
أي علـى بـاب  تفسـو فـيإنهـا : ويقـال .، كذا زعم األعرابثوب ال تذهب رائحته حتى يبلى الثوب

قـد : وقـال الميـداني. قالـه أبـو الهيـثم فتأكلـهفيصاد  من خبث رائحتهأي يدوخ  فيسدرجحر الضب 
عرف الظربان كثرة الفسـاء مـن نفسـه، وجعلـه مـن أحـد سـالحه، يقصـد جحـر الضـب وفيـه حسـوله 

ره إليــه فـال يفســو ثــالث بذنبــه، ويحــول دبـ: وبيضـه فيــأتي أضـيق موضــع فيــه فيسـده ببدنــه، ويـروى
  .)1(»فسوات حتى يخر الضب مغشيا عليه، ثم يقيم في جحره حتى يأتي على آخر حسوله

  
     ما أّدى إليه االختصار من إجحافٍ ونجد في مثال سياقي  وهذا المعنى المعجمّي،  في حق
مثال له الوذات  .}ِذمامٌ   : ج، ِضد  ،َغزيرةٌ الماِء، و قليلةُ   : وَذميٌم وَذميمةٌ  َذمةٌ ِبْئٌر {: المثالفي 

 الماء فهو َغزيرةُ : وقيل بئر ذّمة  « :في تاج العروس ُتسهم في وضوح المعنى، وهي هاتكملة نجد
 ِضد   «

)2(. 

  

  :نظرٌة مقارنةٌ 
  

َتْكَتِمُل دراسة المعنى المعجمّي لدى الفيروز أبادي في قاموسه؛ عند النظر إليه إزاء المعنى     
اعة المعاجم، وعصر العمل ّي الُمَقدم في معاجم عصرنا الحديث، عصر نظريات صنالمعجم

                                                

  .361، ص1جمصدر سابق،  ،تاج العروس من جواهر القاموسالزبيدّي،  )1(
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وذلك ِبَتَتّبع بعض ما جاء ضمن عينة الدراسة في نمط المثال السياقّي ومقارنتها بما . الجماعي
 َتِتم المقارنةوسَ ، )المعجم العربي األساسيّ (و )المعجم الوسيط(: يقابلها في معجمين حديثين ُهما

  .والتحليل دون إغفال السياق التاريخّي الذي جاءت فيه المعجمات الثالث
  

في القاموس المحيط، على سبع وحدات تعريفية، جميعها جاءْت ] ب ث ث[احتوْت مادة     
  :نمط المثال السياقّي إّال اثنتين، ووردْت المادة كاملًة على هذا النحوعلى 

  

 ه، الَخَبرَ  َبثه وَيِبثَثه وَبْثَبَثه َيُبثه وَبثوأَبث :   َقه، فاْنَبثَنَشَره، وَفر .  
  . ُمَتَفرٌق، َمْنثورٌ   : َتْمٌر َبث و  . أْظَهْرتُه لك  : ، وأْبثَْثُتكَ َبَثْثُتَك السر و
  : الَبث و  . الَمْغِشي عليه  : الُمْنَبث و  . َهيَجه  : ، وَبْثَبَثهُ َبث الُغبارَ و

    . إليه أْن َيُبثُه إياهُ  َطلبَ   : اْسَتَبثُه إياهُ و . الحاُل، وأشد الُحْزنِ 
  

ف مــوجزًا، وخلــْت األمثلــة مــن لتْعريــدَم الفيــروز أبــادي األمثلــة الســياقّية بجمــٍل قصـيرٍة، َتِبَعهــا اَقـ    
شيٌء من الغمـوض، وهـو  إّال في مثال واحٍد حيث اعتراهضحًة اأية شواهد، وكانت المعاني فيها و 

ــاهُ {: المثـــال ــَتَبثُه إيـ ، فلـــو زاد المثـــال تحديـــدًا بإضـــافة الشـــيء الـــذي } إليـــه أْن َيُبثـــُه إيـــاهُ  َطلـــبَ   : اْسـ
  .لكان المثال أكثر وضوحاً } اْسَتَبثهُ {

  

نجــد ، )المعجــم الوســيط(ة فــي القــاهرة للغــمعجــم مجمــع ا ، فــي]ب ث ث[إلــى مــادة  وعِ رجبــالو     
جميعهـا جـاءْت علـى نمـط المثـال السـياقّي إال  اثنتـي عشـرة وحـدة تعريفّيـة،المادة احتوْت على  هذه

  :، هكذا]ب ث ث[ووردت المادة  شاهدان قرآنيان، في تعريفات المادة كما ُوِجدَ  واحدة،
  

َقه ونشره: َبثّاً  ◌ُ ـ )َبّثهُ ( « راَب ونحوه. فرجـه: وـ التـاحي وــ المتـاَع فـي نـو . أثـاره وهي
ــ اُهللا الَخْلـــقَ . فّرقــه وبســطه: البيــت وفــي التنزيـــل . نشــرهم فــي األرض وأكثَــَرهم: وـ
. َبـث السـلطاُن الجنـَد فـي الـبالد: ويقال. ]َوَبث ِمنُهما ِرَجاًال كثيرًا وِنساءً [: العزيز

 :)َأَبثــهُ (. ذكرهــا وأظهرهــا: وـــ حاجَتــهُ . أفشــاه وأظهــره: وـــ الســر . هأذاعــ: وـــ الخبــرَ 
ــًا ِســره. َبثــهُ  ــاه: مــا فــي نفســه )باثــهُ (. أطلعــه عليــه: وـــ فالن ــرق : )اْنَبــث (. َأَبثــُه إّي َتَف

 ــاً [: وفـي التنزيـل العزيــز. وانتشـر، فهـو ُمْنَبــثهُ (.  ]َفَكانـْت هبـاًء ُمْنبثاْسـَتَبث(  ــرالس
الحــزن الــذي ال َيْصــبر  وـــ أَشــد . الحــال: )الَبــث (. طلــب إليــه أن تُبثــه إيــاه: ونْحــوه

  .)1(»عليه صاحبه
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لـم مـة التي وردت فـي القـاموس المحـيط عنـد المعجـم الوسـيط، مـع إضـافاٍت قي تكررْت المعاني     
هـذا لـم ومـع  في القاموس المحـيط، وظهـرت بصـياغٍة مختلفـة عّمـا جـاءت عليـه فـي القـاموس ِت أْ تَ 
: هـــي ،ثلـــة الســـياقية التـــي تكـــررت بأســـلوب مختلـــفواألم، كثيـــرًا عـــن المعـــاني فـــي القـــاموس جْ رُ ْخــتَ 
: وــ السـر . هأذاعـ: وــ الخبـَر ... َبـث  ،…أثـاره وهيجـه: وـ التـراَب ونحوه. فرَقه ونشره: َبّثاً  ◌ُ ـ )َبّثهُ ({

ـــة مـــا ورد فـــي المـــادة .} طلـــب إليـــه أن تُبثـــه إيـــاه: الســـر ونْحـــوه )اْســـَتَبثهُ (… أفشـــاه وأظهـــره  أمـــا بقّي
  .فيحسب للمعجم الوسيط لعدم وروده في القاموس المحيط

  

 شكًال ومضمونًا، سابقة لهجم الامعالعن تقليد  اً خروج فيه نجدفأما المعجم العربّي األساسي     
على نمط المثال جاءت ُجلها  ،ثالث عشرة وحدة تعريفّيةقد ضّمْت  ]ب ث ث[وكانت المادة 

  :المادة كاملة بهذا الشكل تْ وردمع وجود ثالثة شواهد قرآنّية، ففَكُثَرْت السياقات، السياقّي، 
  »  ـًا فهــو )َبثَثْــتُ (َبــثَبثـ َيُبــث  َق ونشــر، 1: بــاثــر ــ اهللا 2 َف  األرض فــي نشــرهم: الَخْلــقَ   ـ

: ـــ الخَبــر   3 ،»الواحــد الشــعب أبنــاء َبــث الفرقــَة بــين « .]َوَبــث منهمــا رجــاًال كثيــرًا ونســاءً [
ــا«عـــه أذا ـــث اإلذاعـــُة برامَجهـ ــاءً   الســـاعة  مـــن   َتُب                                                                                                                        ،»الليـــل  منتصـــف   حتـــى  الســـابعة مسـ

4  كانـــت تثـــق بـــه فتَبثّـــُه همومهـــا «أفشـــاه وأظهـــره : ــــ الســـر« IIII األْلَغـــام زرعهـــا أو : َبـــث
ــ    : اْنَبــث َيْنَبــث انبثاثــاً . أرســل الجواســيس: َبــث العيــون. وضــعها تحــت ســطح األرض ـ

. ]قـرآن[]فكانـت هبـاًء منَبثـاً [ »ُيـؤمن بوجـود عقـل ُكلّـي ُمْنَبـث فـي الوجـود «انتشر : الَخَبرُ 
ائل البـــث التـــي تســـتعملها وســـ: أجهــزة البـــث IIII مـــص َبـــث  1: َبـــث . مـــص اْنَبـــث : انبثــاثٌ 

عــن : بــث تلفزيــوني. نقــل عــن طريــق الراديــو: بــث إذاعــي. محطــات اإلذاعــة والتلفزيــون
نقـــل حـــي لبرنـــامج بصـــورة مباشـــرة إلـــى المشـــاهدين أو : بـــث مباشـــر. طريـــق التلفزيـــون

  .)1(»]قرآن[ ]إنما أشكو َبّثي وحزني إلى اهللا[شدة الحزن  2. المستمعين

القــاموس ورد لــدى  مــا ، وبــيناألساســيّ  بــين مــا جــاء فــي المعجــم العربــيّ  رُق واِضــحاً الفــُيــَرى     
 المعجـم الوسـيط،المعـاني كمـا فعـل فلم يكرر المعجم العربي األساسـّي،  المعجم الوسيط،المحيط و 
ــث َبثــًا فهــو )َبَثثْــتُ (َبـــث  { :همــا ،ســياقيين مثــالينإال فــي  ــ الســر  ...َفــرَق ونشــر 1 :بـــاث  َيُب أفشـــاه : ـ
منسـجمة  ]ب ث ث[فجـاءت معـاني المـادة  .، لتأتي بقّية األمثلة السياقّية جديدًة ُكّل الِجدةِ }وأظهره

وأبــرز الســياقات المعاصــرة التــي وأخــذت الحيــز األكبــر مــن حجــم المــادة، وروح العصــر الحــديث، 
إضــافًة للمثــال  ّيــة والتلفزيونّيــة،، ووســائله اإلذاع"أجهــزة البــثّ "، اإلشــارة إلــى ُتحســب لهــذا المعجــم
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ومـن ناحيـة الشـكل تـم اسـتخدام وسـائل سـاهمْت فـي التفريـق بـين المعـاني  .}َبـث األْلَغـام{: السياقيّ 
  .باستخدام األرقام واألقواسالمتعّدد، 

، ومـــن هـــذه ف األلفـــاظ التراثيــة غيـــر المســـتعملة فـــي زماِننـــالتْعريـــُيلحــُظ ميـــل المعجـــم الوســـيط     
، كر، صناها بالذ ، وقد اختص}التالء{لفاظ، كلمة األ ألّن الفيـروز أبـادي اسـتعملها فـي مثـاٍل سـياقي

ها بتعريف، الءَ أْعطـاُه   : أْتـالهُ {]: ت ل ي[في مادة أورد حيث  دون أن يخصـِة الـت مكَسـحاٍب، ِللذ ،
ضماٌن باألمِن : )التالء( «: ط ليعرفها فأورد، فأتى المعجم الوسي} وِلَسْهٍم عليه اسُم الُمْتِليوالِجواِر، 

فجاء المعنى فـي المعجـم الوسـيط  .)1(»غيره على سهٍم أو الطريق مكتوباً  لجواز كان ُيعطاه المسافر
 .المعنــى حســاب علــىالــذي كــان  بعيــدًا عــن الغمــوض، الــذي كــان ســببه فــي القــاموس االختصــار

   .}التالء{اسّي من تعريف كلمة ويشار هنا إلى ُخُلِو المعجم العربّي األس

 )الحيـة(فـي زَمِنَنـا  الكثيرة التـداولف األلفاظ تعريُيْلَحُظ اقتصار المعجم العربّي األساسّي على     
تجشـم  جديـدةٌ  معانٍ  تبه المعاجم السابقة، فإذا استجد  فال يقوم بتكرار جميع ماجاءتْ االستعمال، 

في القاموس المحيط؛ فماذا  ]ج ص ص[، ِلذا سنرى مادة ]ثب ث [تعريفها، كما جرى في مادة 
لوسـيط والمعجـم العربـّي األساسـّي؟ ومـا سيضـاف فيهـا مـن تَُقدم؟ وماذا سيتكّرر منها فـي المعجـم ا

  معاٍن لهذه المادة؟

َمْعـُروٌف،   : ، وُيْكَسـرُ الَجـص  {: فـي القـاموس المحـيط] ج ص ص[وهذا ما اشـتملْت عليـه مـادة     
اُص   . رُب َكج ُمعَ  ِخُذهُ   : والَجصاصاتُ   . ُمت بالضمُجصاِجٌص ومكاٌن   . الَمواِضُع ُيْعَمُل فيها  : والَجص ، :  

ـوا  : من ناٍس وَبِصيصةٌ  َجِصيصةٌ وهذه   . أبيُض ُمْسَتوٍ  ـُتهم، وقـد اْجَتصوبـاَت   . إذا َتقاَرَبْت ِحل َيِجـص 
  : ــ الِبنـاءَ َمـَأله، و  : اِإلنـاءَ  َجصـَص و  . ُمَضيقًا عليه، مْشُدودًا َرْبُطه، وله َجصـيٌص وُه َيَتَأ  : في الرباطِ 

، وَطالُه بالَج◌ِ  َل ما َيْخُرُج، وـ على   : ـ الشجرُ ِه، ويْ نَ َفَتَح عيْ   : ـ الِجْروُ ص َبَدا أو َحَملَ   : الَعُدو {.  

 ، وكانــت هــذه المـــادة قــِد اْســـُتِهلْت بتعريــف كلمـــةاقّيةقــد تضــمنْت هـــذه المــادة ثمانيـــة أمثلــة ســـي    
} ســتعتمد عليهــا الســياقات التــي  التــي ،}الَجــص أن ْعريــاتليهــا، إالبكلمــة لت وهــذه )معــروف(ف تــم ،

ف قـد فمـا هـو معـروف لـدى الُمَصـن  الكلمـة المـراد تعريفهـا،معنـى دم أدنى معلومـة عـن قَ الكلمة ال تُ 
  .في زمٍن غير زمنهًا ال يكون معروف
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رًا خمســة أمثلــة ســياقّية كانــت قــد وردت فــي ]ج ص ص[جــاء المعجــم الوســيط فــي مــادة      مكــر ،
ْت المــادة لـذات المعنـى المقصـود، فاْبتُـِدئَ  ثـال السـياقيّ مـع تصـرٍف فـي َصـوِغ الم القـاموس المحـيط،

في الرباط ـ  )ّ◌◌َ َجص( «: هذا النحو وما اْشتق منه، على} الجص {باألمثلة السياقّية تالها تعريف 
ــًا، وَجِصيَصــاً  ِة َربطــه بــه: َجصَه مــن ِشــدَأو ــ ــَص ( .َت ــَجِ◌ْروُ  )َجص كهمــا فــتح عينيــه: ال وـــ النبــُت  .وحر

مــن مــواد : )الِجــص (. مــَأله: وـــ اإلنــاءَ . َطــاله بــالجّص  البنــاءَ  وـــ .يخــرج مــا بــدأ أولَ  :والزهــرُ  والتمــرُ 
ـــاصا(. )مـــع( .البنــاء لَجص( : وــــ بائعــه. صــانع الِجـــص .)الموضـــع الــذي ُتعمـــل فيـــه : )الَجّصاصـــة

 1(»جنُس نباتاٍت من الفصيلة الَقَرْنُفلّية: )الَجِصيصة(. الجص(.  
  

َف )معروف(ف بكلمة لتْعرياتجنَب المعجم الوسيط      ِبَأن عر ،} البنـاء{: أنـه} الِجص مـن مـواد{ ،
صــرًا؛ فهــل مــواّد البنــاء صــنف واحــد؟ لــذا ستشــترك كلمــة الِجــص فــي ف يبقــى قاريــلتعْ إّال أّن هــذا ا

، ُمعـربٌ  الـذي يشـير إلـى أّن اللفـظَ  )مـع(وتُِبـَع تعريـف الِجـص بـالرمز  .المعنى مـع بقيـة مـواد البنـاء
 فـيو  .} ُمَعـرُب َكـج {: بهـذا حـين أورد سـبقهقـد  -في القرن التاسـع الهجـري– وكان القاموس المحيط

نباتـاٍت مـن  جـنُس { :بأنها )الَجِصيصة(: تعريف وهي المحيط، القاموس لم َتِرْد في إضافةٌ المادة  هذه
  .، وهذا تعريف منطقي قام بذكر جنس الشيء وفصله}الفصيلة الَقَرْنُفلّية

  

ا ُعِهـــَد المعجـــم العربـــي األساســـّي، بأّنـــ     ج ص [ه ال يكتفـــي بـــالتكرار، نجـــده أورَد فـــي مـــادة وكمـــ
ُص َتْجِصيصاً  َجصَص  «]: ص ـَص : تجصيٌص . ـ البناء طاله بالجّص : ُيَجص َجـٌص . مـص َجص: 

. ِمــن مــواد البنــاء وُيتِخــُذ ِمــن حجــر الجيــر بعــد حرقــه 2مــادة كلســية بيضــاء ُتطلــى بهــا البيــوت،  1
،  1: ج ـ ون: َجّصـاٌص  اصـةٌ . بائعـه 2صـانع الجـصْصـَنُع الموضـع الـذي يُ : ج جّصاصـاتٌ  جص

 واحــٍد،  .)2(»فيــه الجـــص ـــزت بوضـــع تعريــٍف دقيـــٍق لكلمـــة فــاحتوْت المـــادة علـــى مثــاٍل ســـياقيوتمي
  .}مادة كلسية بيضاء ُتطلى بها البيوت{: بأنه} الجص{

                                                

  .124، ص1ج ، مرجع سابق،المعجم الوسيط، ة العربيةللغمجمع ا  )1(
  .251-250ص صمرجع سابق، ، جم العربّي األساسيّ المع المنظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم، )2(
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بعدم إيراد األلفـاظ المعدومـة االسـتعمال فـي العصـر الحـديث، ال يأبه المعجم العربّي األساسّي     
فـي ] ح ت ر[ مـادة مـا فـيومـن ذلـك  المعـاجم القديمـة،فـي ِرُدها كمـا جـاءت و ط فيُ أما المعجم الوسي
، ســنجد هــذه }القليــُل وفيــه اْنِقطــاعٌ   : الســْيلِ  وـــ مــن .الشــديدُ   : مــن الَعـْيشِ  الُمَتــرحُ {: القـاموس المحــيط

 « :أوردف بالمثـــال الســـياقّي يتكـــّرر بـــالحرف فـــي المعجـــم الوســـيط فـــي ذات المـــادة، حيـــث لتْعريـــا
ف لــم يــرد فــي لتْعريــوهــذا ا .)1(»القليــل وفيــه انقطــاع: يلوـــ مــن الّســ. الشــديد: مــن العــيش )الُمَتــرحُ (

ــ ن ب ض[مـــن مـــادة  وَحـــَدَث هـــذا األمـــر فـــي المثـــال الســـياقيّ . يّ ـالمعجـــم العربـــّي األساســـ فـــي ] هــ
ــُبٌض رُجـــٌل {: القـــاموس المحـــيط ــ}الـــَبْطنِ  عظـــيمُ   : ، بالضـــمُهْنـ ـــرّ ـ، إذ تكـ ه فـــي المعجـــم ـر المعنـــى ذات

  .فلتْعريالمعجم العربي األساسّي على هذا ا وِ ـولم يحت .)2(»العظيم البْطن: )الُهْنُبُض ( «: الوسيط

في المادة الواحدة، ومعناها كلمة تعريف ال تكرارُيْلَحُظ في بعض المواد من القاموس المحيط،     
ــام محـــّددتنســـاب الف ف،لتْعريـــاضـــطراب لغـــة ا ث يلمـــحيـــبح ـــتظم  كلمـــات المـــراد تعريفهـــا دون نظـ ين

الكلمـة المـدخل  تتكـررأو أكثـر، ثُـم  سـياقي  فتـرد الكلمـة ثـم يعقبهـا مثـالٌ  ترتيبها في المـادة الواحـدة،
ا ــّم يعــود إليــراد أمثلــة ســياقّية أخــرى ُيــمصــحوبة بصــيغة اشــتقاقّية أخــرى،  التــي ُســِبَق تعريفهــ  لُ خِ دْ ُث

، مـاَل وأمـالَ   : َزْوغاً  زاغَ {: التي تضمنتْ ] ز ي غ[في مادة  نجدهة، وهذا تعريف كلمات مفردبينها 
، وــ مـالَ   : َيزيـُغ َزْيغـًا وَزَيغانـًا وَزْيُغوَغـةً  زاغَ   . جـارَ   : َجَذَبها بالِزماِم، وـ فـي الَمْنِطـِق َزَوغانـاً   : وـ الناَقةَ 
ـــْمُس   : الَبَصـــرُ  وــــ الش ، ـــ  : َكـــل ْيـــغُ   . ْيءُ ماَلـــْت َففـــاَء الَف والز :   والَجـــْوُر عـــن الَحـــق ، ـــكـــْوٌم زاَغـــةٌ   . الش   : وَق
  . أقاَم َزْيَغـهُ   : وَزيَغُه َتْزييغاً   . هُ أمالَ   : هُ زاغَ أو   . َكِطيقانٍ   : ُغراٌب َصغيٌر إلى الَبياِض، ج  : والزاغُ   . زاِئُغونَ 

   .} َتَبرَجْت وَتَزيَنتْ   : وَتَزيَغِت الَمْرأةُ   . تماَيلَ   : َتَزاَيغَ و 

فـي تعريـف الكلمـة المـدخل، كمـا لـو اتخـذ نظامـا  التكـرارالُمَصـنُف كان من األجدى لـو تجنـَب     
، وتُْتبع باألمثلة السياقّية، فـورود المـادة في إيراد محتويات المادة بأن يتقدم تعريف الكلمات المفردة

  .الغموض واالضطرابشيٍء من ؤدي إلى ؛ يفّية على نحٍو غير منظملتْعريا

 قـد تجنبـا ]زي غ[العربـّي األساسـّي، فـي ذات المـادة المعجـم المعجـم الوسـيط و في المقابل كان     
: إذ وردت فـي المعجـم الوسـيط  علـى هـذا النحــوموس المحــيط، ذات المـادة فـي القـا مـا حصـل فـي

. مالـت إلـى الغـروب: زاغـْت الشـمس: ُيقال.  وـ تباعد.  مال: عنه ـِ َزْيغًا، وُزيوغًا، وَزَيغاناً  )َزاغَ («
: وفـي التنزيـل العزيـز. مـاَل عـن مسـتوى النظـر حيـرًة وُشُخوصـاً : وـ البصـرُ . َعَدلَ : وـ عن الطريقِ 

                                                

  .83، ص1ج ، مرجع سابق،المعجم الوسيط، ة العربيةللغمجمع ا  )1(
  .996، ص2، جالمصدر ذاته )2(
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رارهـا، كتدون  )◌َ زاغ(المـادة بالكلمـة المـدخل  تْ ل هِ تُ اْسـ .)1(»فهـو زائـغ. ]ما زاَغ الَبَصـُر وَمـا َطَغـى[
الُمَصــنف إلــى  عمــدلــم يومــن حيــث المضــمون  .ثلــة ســياقّية، ُصــِحبْت بشــاهٍد قرآنــي هــا أربعــة أمتلت

 َر لـدى الفيـروز أبــادي، حيـُث تـّم إضــافة أمثلـة سـياقّية جديــدة، ومـا تكــرّ  ةتكـرار ذات المعـاني الــوارد
  .القاموس ِصيَغ صياغة جديدة أكثر وضوحا مما ورد في

ِزيــُغ َزْيغــًا  «]: زي غ[الــذي أورد فــي مــادة ، ســيّ الحــال فــي المعجــم العربــّي األساوكــذلك      زاَغ َي
: ـ الشـيءُ  2 ،]قـرآن[] َمـا َزاَغ الَبَصـُر وَمـا َطَغـى[َتِعَب وَضـُعَف : ـ البَصرُ  1: وَزَيَغانًا زائٌغ َمزيٌغ عنه

 َوَمْن َيِزْغ ِمْنهم عـن[ »زاغ عن الطريق المستقيم «انحرف : ـ الشخُص  3، »الشمسُ  زاَغتْ  « مال
فاعتمد تقديم المعنى في هذه المادة بشكٍل ُكلي على نمـط  .)2(»]قرآن[ ]أْمِرنا ُنِذْقُه من َعذاِب السعير

مختلفة وواضحة، ، صياغًة الوسيط المثال السياقّي، َفِصيَغْت ذات المعاني التي وردت في المعجم
ــخُص } زاغَ {: كمــا فــي المثــال ــ الش ــِزْغ ِمــْنهم عــن [ »يمزاغ عــن الطريــق المســتق «انحــرف : ـ ــْن َي َوَم

  .، إضافًة إليراد شاهٍد قرآني آخر لم يرد في المعجم الوسيط ]أْمِرنا ُنِذْقُه من َعذاِب السعير

                                                

  .409، ص1، ج، مرجع سابقالمعجم الوسيط، ة العربيةللغمجمع ا  )1(
  .598، ص، مرجع سابقاألساسيّ  المعجم العربيّ  المنظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم، )2(
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  ف بالترادف لتْعريتحليل نمط ا: ثانياً 

فـــي المرتبـــة الثانيـــة بعـــد نمـــط المثـــال الســـياقّي، مـــن حيـــث كثـــرة  بـــالترادفف لتْعريـــنمـــط ا يقـــع    
حـــوْت مـــا %) 15(دامه ضـــمن العينــة المختـــارة مــن القـــاموس المحـــيط، بنســبٍة مئويـــٍة بلغــْت اســتخ

وقـد أخـذت  .)1()ترادفف بـاللتْعريـُأنمـوذج ا): 2(ينظـر الملحـق رقـم ( وحدة تعريفّيـة) 111(مقداره 
 ،%)80(وحــدة تعريفّيــة، بنســبة  )88(الكلمــات التــي تــم تعريفهــا بــنمط التــرادف صــيغة االســم فــي 

ــاءُ {: ن مثـلِمـ ْيـغُ {و }لَكـْربُ ا  : الَغــْنظُ {و}  الجماعـةُ   : الَهض ال  : الز ــكْعـبُ   : اِإلْذآمُ {و} شمــالُ {و }الرالل ،
وحــدة تعريفّيــة، ِمــْن ) 22(فجــاء أفعــاًال، بنحــو %) 20(أمــا مــا نســبته  .} ْحــُل، وُيضــم الكُ   : كَســحاٍب 

 .}اْسُكتْ   : ، كأْكِرْم، أيأْيِبْس {و} أْبَرَغش   : تَطرَش {و} اْنَكَسرَ   : اْنَهض {: مثل

، أي مقابـل كلمـة أخـرىبوضـِع كلمـٍة واحـدٍة أحيانـًا كـان َيـِتم ف بنمط التـرادف لتْعرياأّن ووجدنا     
: األمثلـة كمـا فـيف بـالترادف، لتْعريـمـن نمـط ا%) 38(دون أي إضافات، وهذا بلغ  بمرادف واحد

ــَذممَ {و}  يـــوبُ العُ   : الـــذمومُ { ـــُزعُ   : الرْجـــهُ {و} اْســـَتْنَكفَ   : تَـ ــةُ   : الهيضـــاءُ {و }التَزْع ـــَد  .}الجماعـ ــا ُوِج كمـ
ــابُ {: ، فــي مثــلِســت مــّرات، وهــذا ورد ف بــِذكر مــرادفين مقابــل الكلمــة الُمــراد تعريفهــالتْعريــا الظ :  

ــعاَيُة، والِوشــا  : الَوكيــتُ {و، }الَكــالُم، والَجَلَبــةُ  ــأُ {و، } يةُ الس ونِجــد فــي . } الضــعيُف، والَجَبــانُ   : الطَفْنَش
: كـــاآلتيوحــدتين تعـــريفيتين إيـــراد خمســـة ألفـــاظ علـــى أنهــا ُمراِدفـــه للفـــظ الُمـــراد تعريفـــه، وذلـــك ورد 

ـــوُت، والتـــزَ   : ، كـــالَمْنعِ الظـــْأبُ { َجـــُل، والصْلـــمُ الزُج، والَجَلَبـــُة، والظْبظـــابُ {، و}ولَقَلَبـــُة، والَوَجـــُع، ا  : الظ
ياُح، والَجَلَبةُ  والَعْيُب، والص{.  

  

صــلة  ذات  بإضــافات ف بـالترادف، مصــحوبةً لتْعريــفّيـة فــي نمــط التْعريالوحــدات ابقيــة  جـاءتو     
، َكِمْنَبـٍر وِمْحـَراٍب الِمْشـَقأ{: ، فجاءْت علـى هـذا النحـواالشتقاقّية وأالصرفّية  وأ، بالجوانب النطقّية

ــطُ  : ِمْكَنَســــةٍ و  ـــَقىالُمْشــ ـــُنوَءةُ {، و}، كالِمْشـ ــم   : الشـ ُز، وُيَضــ ــــز ُز، والتَق ــز ــــزُ {، و}الُمَتَقــ   : ، محركـــــةً الَمَع
ـالَبةُ  {، و} ُمْعـزٌ   : ج،  الص والحَ   : ، بالضـمْشــَحةُ الت ،ـُة، واَألْصـلُ الِجــدبضــم الُكْشـَمَلخُ {، و}ُوْشــَحةٌ   : ِمي ،

ـــراطُ {، و} ســارَ   : َيــِيس َيّســـاً  َيـــس {، و} الَكْشــَمَخةُ   : والــالمِ الكــاِف وفــتح المـــيِم  الطريـــقُ   : ، بالكســرالص، 
  .} َسَبقَ   : َيْتأى، َكَسَعى َتأى  : ي{، و}والسيُن ُلَغةٌ 
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ـــالترادف فـــي مقدمـــة أنمـــاط التْعريـــإن مجـــيَء نمـــط ا     ــأتي لتْعريـــف ب ف فـــي القـــاموس المحـــيط؛ يـ
الُمَصـنف ونِجـد . لفيروز أبادي في تصنيف معجم يتسم باإلحاطة واالختصـار معـاً لغاية ا استجابة
لعــام المشــترك بــين لفظــين أو أكثــر؛ فمــن األلفــاظ بــالترادف مــن بــاب المقاربــة فــي المعنــى اُيَعــرف 

ــق لفظــان الّصــعب أو النــادر أن يــأتي  القــاموس التــرادف التــام فــي لــذات المعنــى، ويمكــن أن يتحّق
ــٍد المحـــيط إ ـــرادفلتْعريفـــي بعـــض ا مـــا،لـــى حـ ــا فـــيفـــات مـــن نمـــط الت ــَقَأةُ { :، كمـ ، }الِمـــْدَرَأةُ   : الِمْشـ

ـةُ   : الَمزةُ {، و}الَوسـاِوُس   : الَوتاِوتُ {و ـراطُ {، }الَمص مومُ {، و}والسـيُن ُلَغـةٌ  ،الطريـقُ   : ، بالكسـرالصالـذ :  
  .} الُعيوبُ 

  

التـي تتـداخل فـي فـي األلفـاظ  رُ َهـظْ الـذي يَ  ،لتقـارب فـي المعنـىإال أن ترادف األلفاظ من بـاب ا    
عن قاصرًا بالترادف ف لتْعريِمّما يجعل ا، قد يؤدي إلى الغموض، الداللة مع غيرها بنسٍب متفاوتة

ــق التــرادف فــي بعــض مــا ورد فــي القــاموس المحــيط مــن مثــل .أداء المعنــى الُمــراد : فُيســتحال تحّق
ــةُ  الــذمامُ {، }الســكيُن، َقْلــُب الشـْلطِ   : الطْلــُش {و ،} وطــائرٌ َسـُد، األَ   : اَألْبَغــثُ { والُحْرَمــةُ   : والَمَذم ،الَحــق، 
  .فتكون العالقة بين األلفاظ من قبيل المشترك اللفظي ،}أِذمةٌ   : ج

  

-راِدف     رفـٍة بـاللفظ الُمـعلـى غيـر معمسـتخِدم المعجـم تزداد إشـكالية التـرادف عنـدما يكـون     
ــرف ــظ المـــراد تعريفـــه،  -المعـ ــلللفـ ـــَمَلخُ { :وذلـــك مـــن مثــ ــيِم والــــالمِ الُكْش   : ، بضـــم الكـــاِف وفـــتح المـ
  : الُمَطْفـِرُش {و، }َطـْرَغَش   : بالفـاء َطـْرَفَش {، و}أْبَرَغش   : تَطرَش {، و}الُعْرجونُ   : الطريدُ {و ،}الَكْشَمَخةُ 
إلـى موضًا عن اآلخـر، وبهـذا سيضـطر مسـتخِدم المعجـم تتبـع فظين غكال الل يقلّ  فال ،} الُمَطْغِمُش 

  .من المعاجم معنى اللفظ الُمراِدف في القاموس المحيط أو غيره
  

اضــطرار مســتخِدم إلــى ، بالضــرورة بــنمط التــرادف فلتْعريــيـؤّدي اســتخدام ألفــاظ غامضــة فــي ا    
الوصـول إلـى المعنـى المـراد، أو قـد  إلى يؤديقد األلفاظ، مما  هذه معانيالمعجم إلى البحث عن 

أخـرى مقاربـة لمعنـى الكلمــة  فرعيـة الُبعـد عـن الداللـة الرئيسـة للمعنـى والـدخول بـدالالت يـؤّدي إلـى
، وهذا ما وقع به الفيروز أبادي في بعض ما الدور والتسلسلفي  الوقوع إلىيؤدي  قد أواألصل، 

  :في القاموس ف بالترادف، ومن هذالتْعريجاء ضمن نمط ا

ــاءُ { • ــ ــيُص   : الَشْأَش ــ ـــا معنــــى  :}الش ــن إذا تتبعنـ ـــوض، ولكــ ــي الغمـ ــتركان فــ ــــال اللفظــــين يشــ ِك
ـح معنـى }الشيُص { ـيُص {: ، حيـث أورد} الَشْأَشـاءُ {، سـنجد مـا ُيوضَتْمـٌر ال   : ، بالكسـرالش

ـــْرِس  بهـــاٍء،  : التْمـــِر، الواِحـــَدةُ  أُ ْردَ أ أوَيْشــَتد َنـــواُه، كالشيصـــاِء،  وأبـــو  . الـــَبْطنِ  أوووجـــُع الض 

 .ف زاد وضوحًا وٕان تعّدد المعنىلتْعريا ، فكلما ُفصلَ } شاِعرٌ   : الُخزاِعي  الشيصِ 
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ــْدَرَأةُ   : الِمْشــَقَأةُ { • إلــى إشــارة إلــى المعنــى إّال بــالرجوع  ف أّيــةلتْعريــال يتحقــق فــي هــذا ا: } الِم
دراه، كاْفَتَعَلـُه، وـــ او  {: ، التـي نجــد فيهـا]د ر ي[فـي مـادة  } الِمــْدَرَأةُ {كلمـة  اشـتقاقات معنـى
 وادَرِت   . َمـداٍر وَمــداَرى  : ، والَقـْرُن، كالِمــْدراِة والَمْدِرَيـِة جالُمْشـطُ َحكـُه بالِمـْدَرى، وهــو   : رأَسـهُ 

مــا يعطــي ] ق أش [ونجــد ضــمن عينــة الدراســة فــي مــادة  . َشــْعَرها َســرَحتْ   : وَتــَدرتْ  المــرأُة،
ــى بــــالترادف ــَقأ{ واضــــح، فــــي نحــــوٍ  علــــى المعنــ ــَراٍب وِمْكَنَســــةٍ  ،الِمْشــ ــٍر وِمْحــ ــ ، الُمْشــــطُ  : َكِمْنَب

إلــى التكــرار وعــدم المباشــرة الــذي كــاد يــؤدي  قــد عمــدالُمَصــنف  ، وبهــذا يكــون}كالِمْشــَقى
  .موضللغ

عنـــا معنـــى تتبّ  وٕاذاواضـــحًا ومعروفــًا،  ف هنـــا بمــراِدف يبـــدولتْعريــتـــم ا: }الِحْنَطـــةُ   : الَبِغيــثُ { •
والتْضميُد بالَمْمُضوِغ منه َيْنَفُع من   . الُبر   : الِحْنَطُة، بالكسر{]: ح ن ط[في مادة } الِحْنَطةُ {

المعنى المقصـود فـ، } الِحناَطـُة، بالكسـر  : َحناٌط، وِحْرَفتُـه  : كِعَنٍب، وبائُعها  : َعضِة الَكْلِب ج
 .معنى الثاني هو معنى فرعيّ وال }الُبر {هو 

، ]ق م خ[موضــًا، وٕاذا رجعنــا إلــى مــادة ِكــال اللفظــين يزيــد اآلخــر غ :} اخُ اِإلْقَمــ  : اِإلْكَمــاخُ { •
فـي  مَ هَ ْسـاقي َأفـي مثـاٍل سـي نجـد فعـًال مـن ذات االشـتقاق وردبـل  } اخُ اِإلْقَمـ{فال نجد كلمـة 

 .} َتَكبَر، وَشَمَخ، وَجَلَس كالُمَتَعظمِ   : ْنِفهِ أْقَمَخ بأ{: ، على هذا النحوالمعنى حتوضي

عـن معنـى  ال يتحقق فـي هـذين اللفظـين أدنـى معنـى إّال بالبحـث :} الُمَطْغِمُش   : الُمَطْفِرُش { •
مــن   : الُمَطْغِمــُش {: التــي نجــد فيهــا مــا يزيــل الغمــوض] ط غ م ش[فــي مــادة  }الُمَطْغِمــُش {

ــهِ  َيْنُظــُر اليــَك َنظــرًا َخِفيــاً  بالعبــارة أو ف ـوجــاء هــذا التعريــف علــى نمــط التعريــ }لَفســاِد َعْيَنْي
 .الجملة

ــةُ { • ْغَزِغيــفــي هــذا ا: } الَكُبــوَالءُ   : الز ــةلتْعري معرفــة ُتْســِهم فــي وضــوح  ف لــن نحصــل علــى أّي
ـــوَالءُ {ة حتـــى إن تتبعنـــا معنـــى كلمـــالمعنـــى،  غامضـــًا لـــن يضـــيف أي ، ســـنجد مرادفـــًا } الَكُب
ـــوحٍ  ــــةُ {عنــــى لم وضـ ْغَزِغيــــوَالءُ {و } الز ـــان تعريفهــــا ،}الَكُب ــوالءُ {: فكـ ــ ــيَدةُ   : الَكب ـــان ، } الَعصــ وكـ

َف  ف عرإذ يرمز حرف المـيم } م  : الَعصيدةُ {: برمٍز حرفٍي حيث أورد} الَعصيَدة{المصن ،
روف ف، فمـا هـو معـلتْعريـ، وهـذا يزيـد الغمـوض فـي ا)معـروف(إلى أن اللفظ الُمَعرف بـه 

لــدى المصــنف فــي عصــره، لــيس بالضــرورة يكــون معــروف فــي العصــور التاليــة لعصــره، 
  : الَعفيتــةُ {: فــي تعريــف ترادفــي آخــر حيــث أورد} الَعصــيدة{وكــان المصــنف اســتعمل كلمــة 

 .فَعرف المصنف اللفظ المجهول بآخر مجهول } العصيدةُ 
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مختلفتين بكلمتين  }النون{عرف الُمَصنف كلمة : }وأْنوانٌ  ِنينانٌ   : ج والُحوتُ  الدواُة،  : النونُ { •
التـي } الـدواة{إضـافًة لعـدم وجـود تعريـف ُيَبـين معنـى كلمـة ، اً معنـى واحـد أن يؤديا يصعب
ــدواةُ {: عرفهــا نشـــير ،  }الحــوت{ وهــو} النــون{ المعنــى الثـــاني لكلمــة نَتَتّبــع أن وقبــل، } م  : ال
ــَمَكةُ   : النوَنــةُ {: وهــو} النــون{تعريــف  نمــيــب ٍف آخــر قر لتْعريــ هنــا ســنقع فــي الــدور ، و }الس
ـــة، و والت ـــين أكثـــر مـــن وحـــدة تعريفي ــد  الُمَصـــنف كـــانسلســـل ب : ]س م ك[أورد فـــي مـــادة قـ

كــــةً { ــــَمُك، محرف حــــين قــــال، }ُبــــْرٌج فــــي الســــماءِ   : وبهــــاءٍ الُحــــوُت،   : السويقِصــــد المصــــن :
 فَ رَ بـين داللـة المـذكر والمؤّنـث، ممـا َحـ لَ َصـفَ  ، وبهـذا}سـمك{ث اللفـظ ، إلى مؤّنـ}وبهاءٍ {

ــر علــــى معناهــــا لفــــظ  }الســــَمَكة{داللــــة  ــــمك{عــــن داللــــة الحــــوت التــــي اقتصــ ـــان . }الس وكـ
ــذا النحـــو} الحـــوت{المصـــنف قـــد عـــرف  ـــَمُك، ج  : الُحـــوتُ {: علـــى هـ ـــٌة  ْحـــواٌت أ  : الس وِحَوَت

غيـر دقيـق } بهـاءٍ {: بهذا يكون المصـنف عنـدما اسـتعمل قولـه، }ءِ ِحيتاٌن، وُبْرٌج في السما
فه بالسمكألنه أثبت المعنيين  للفظ الحوت الذي عر.  

 

َيْصُعب على مستخِدم المعجم  :}الَقَلَبُة، والَوَجُع، والَعْيُب، والصياُح، والَجَلَبةُ   : الظْبظابُ { •
ف، فال لتْعريفي ا الستة ألفاظ الواردةبين   ّي الذي يجمعـالخف أن يلتمس خيط المعنى

، ن يمكن أ رًا شاقًا على ـلمعاني هذه األلفاظ سيكون أم والرجوع يجمع بينها ترادٌف حقيقي
  :ث سيجدوٕان تتبع معانيها سيتشتْت أمام معاٍن متباينة، حيمستخِدم المعجم، 

  .} داٌء، وَتَعبٌ   : ، محركةً َقَلَبةٌ وما به {]: ق ل ب: [ـ في
  .}الَمَرُض   : ، محركةً الَوَجعُ {: ]ع  ج و: [ـ وفي
  .}الَوْصَمةُ   : ، والعابُ الَعْيبُ {]: ع ي ب: [ـ وفي
ْيَحُة و{ :]ح ي ص: [ـ وفي ْيُح والص ياحُ الصكةً الصَيحاُن، محر بالكسر والضم، والص ، :  

ْوُت بأقصى الطاَقةِ     الص {.  
  والَجُلوبِة،  ماُجِلَب من َخْيٍل أو َغْيِرها، كالَجِليبةِ   : الَجَلُب، ُمَحرَكةً {]: ج ل ب: [فيـ و 
ْوِت،   : ج    ُبواكالَجَلَبةِ َأْجالٌب، واْخِتالُط الصَجَلبوا َيْجِلُبوَن وُيْجُلبوَن، وأْجَلُبوا َوَجل ، {. 
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  نظرة مقارنة

 ةللمقارن، )المعجم العربّي األساسيّ (و، )المعجم الوسيط(ة عند الوقوف على المعاجم المعاصر     
بالقــاموس المحــيط، قــد أوردتــُه المعــاجم القديمــة ُمَمثلــًة  ت، ومــا كانــجــاءت بــه مــن تعريفــات مــا بـين

على التطور الداللي لأللفـاظ،  هذا نِجُد المعاجم المعاصرة تتباين بكيفية تقديم المعنى، حيث يعتِمد
فـات لتْعريهذه الطائفة من ا في على مدى هذا التباينسنتعرف و  تعمالها وعدمه،استمرار اسومدى 

مــا يقابلهـا فــي المعجـم الوســيط والمعجـم العربــّي بو  وردْت فـي القــاموس المحـيط التــي بـنمط التـرادف
    :، ونرى عدم اعتمادها على نمط الترادف وحده في تقديم المعنى المعجميّ األساسيّ 

، حيث حرفيًا في المعجم الوسيط يتكرر الترادفف بلتْعرياهذا نجد : }َوساِوُس ال  : الَوتاِوتُ { •
ناتجــًا عــن عـــدم تعــرض اللفـــظ ، قـــد يكــون هــذا التكـــرار )1(»الوســاوُس : )الَوتَــاِوتُ ( «: أورد

وفــي المقابــل . ثبــات الداللــة عبــر العصــورإلــى لــة تداولــه؛ ممــا يــؤدي للتطــور الــداللّي، وق
 إلــى تجّنـب هـذا المعجــمف، وقـد يعـود هـذا لتْعريــألساســّي يغفـل هـذا انجـد المعجـم العربـّي ا
 .القليلة االستعمال في العصر الحديثهذا النوع من األلفاظ 

ف الترادفــّي لتْعريـظهـر فـي هـذا ا :}، كالِمْشـَقىالُمْشــطُ  : ، َكِمْنَبـٍر وِمْحـَراٍب وِمْكَنَسـةٍ الِمْشـَقأ{ •
 تــّدل ةاشــتقاقيّ  غٍ يَ لفــاظ لهــا وظيفــة بيــان ِصــأمثلــة أل أربعــةإلــى جانــب اللفظــين المتــرادفين، 

 «: ف بأقل األلفاظ، حيـث أوردلتْعريفقد قدَم ذات ا أما المعجم الوسيط .على ذات المعنى
الشتقاقات لها نفـس المعنـى، ولكـن ِذكر أمثلة  فلم يتم ،)2(»َمشاقئُ  )ج(. الُمْشطُ : )لِمْشَقأُ ا(

وكحال المثال السابق نجد المعجـم . جمع من اللفظ الُمعّرفاإلضافة كانت بِذكر صيغة ال
 .فلتْعريهذا ا ْض لم يْعر  العربّي األساسيّ 

ـــثُ { • ـــْيُش، ج  : ، وُيَحــــركُ الَبْعـ ـــادي مــــرادفين لكلمــــة : } ُبُعــــوٌث، والنْشــــرُ   : الَجـ ـــروز أبـ أورد الفيـ
المزيـد يسـتحق } النْشـر{ثاني إّال أن المراِدف ال .، إضافًة ِلِذكر صيغة الجمع منها}الَبْعث{

 «: ، حيــث أوردمصــحوبًا بمعنــى آخــر مفّصــل نجــده فــي المعجــم الوســيطو فصــيل، مــن الت
 ،)3(»ُبعوث )ج( .واحدًا أو جماعة: وـ الرسول. يوم القيامة: ويوم الَبْعث .النْشر: )الَبْعثُ (

                                                

  .1009، ص2، ج، مرجع سابقالمعجم الوسيط، ة العربيةللغمجمع ا  )1(
  .62، ص1، جذاتهالمصدر  )2(
  .488، ص1، ج، مرجع سابقالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  )3(
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فـي لكن تم إضافة معـاٍن ، و }الَجْيش{لدى الفيروز أبادي  الوارد المعنى األولفلم يتم ِذكر 
 لديــه نجــدف أّمــا المعجــم العربــّي األساســيّ  .المعجــم الوســيط لــم يعــرض لهــا الفيــروز أبــادي

إضـافة للمعـاني التـي المعاني الجديدة التي لم َتِرد في القاموس المحـيط والمعجـم الوسـيط، 
َلًة  َبَعـَث  مـص 1 :َبْعثٌ «: باألمثلة السياقّية، حيث أوردأوردها المعجم الوسيط ُمَفصIIII  ُيـوم 

ما زالْت البعوث الدينّية ُتوَفُد إلى  « الرسول واحدًا أو جماعةً : ُبعوثٌ  ج 2القيامة، : الَبْعِث 
االشـتراكّي  حـزب البعـث العربـيّ : الَبْعـثُ . ويغلـب اسـتعماله َجْمَعـاً  »أفريقيا ِلَنْشِر المسـيحّية

ــَس فــي ســوريَة وتســّلَم الســلط ــوهــو حــزب سياســّي ُأســة العراقي ، )1(»ةة فيهــا وفــي الجمهورّي
 .روح العصر وتتبع تطّور المعنىظهر في هذا المعجم مواكبة 

  

فـي زمِنَنـا } الَبْحـث{ه لكلمـة تداولـن الـذيالفيـروز أبـادي المعنـى  لم يوِرد: } الَمْعِدنُ   : الَبْحثُ { •
كمـــا نجـــدها فـــي  ،}الَبْحـــث{وهـــذا يعـــود للتطـــور الـــداللّي الـــذي َوقَــَع علـــى كلمـــة الحاضــر، 

َبـْذُل الجهـد فـي موضـوع مـا، وجمـع المسـائل التـي : )الَبْحـثُ ( «: المعجم الوسيط الذي أورد
ــْنَجُم . وـــ ثمـــرة هــذا الجهـــد ونتيجتــه. تتصــُل بـــه وــــ الحيـــة . ُيْبَحـــث فيــه عـــن المعــادنوــــ الَم

معجـم وكان ال. )2(» )أدب: انظر(وآداب البحث والمناظرة . ُبحوث، وأبحاث )ج(. العظيمة
ـًال فيـه األمثلـة السـياقية، األساسّي قد اق العربيّ  تصر على المعنى الذي يكثر تداوله، ُمَفص

. بـذل الجهـد فـي موضـوع مـا -أ: وأبحاثٌ  حوثٌ بُ  ج 2، ثَ حَ بَ  مص 1: ْحثٌ بَ «: حيث أورد
بحثــه فــي مجلــة قــاَم ببحــث العالقــات بــين البلــدين ونشــر  « ثمــرة هــذا الجهــد ونتيجتــه – ب

/  تحــت البحــث. مؤسســة ُتْعنــى بــالبحوث: األبحــاث / مركــز البحــوث / إدارة IIII »الجامعــة
 .)3(»محل دراسة لم ُيّتخذ بشأنه قرار نهائيّ : قيد البحث

 

وٕان بحثنـا فـي ، }الَقلَـقَ {بهـذه البسـاطة َعـرف الُمَصـنف كلمـة : } االْنِزعـاجُ   : ، ُمحركـةً الَقَلقُ { •
ــ} االْنِزعـــاجُ {القـــاموس عـــن كلمـــة  ــد فلـ ـــل نجـ ـــْن ذات جـــذرها، وهـــين نجـــدها، ب ــيغًة ِم : صـ

ــةً الــــزَعجُ { ـــقُ   : ، ُمحركــ ــل} الَقَلـ ــدور والتسلســ ــ ـــة ال ــذا نــــدور فــــي حلقـ ــا فــــي . ، بهــ ــاجم أمــ المعــ
فقـد أورد المعجــم ، }الَقَلـقَ {اإلفـادة مــن علـم الـنفس فـي تعريــف كلمـة  االمعاصـرة، فنجـد فيهـ
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ـــقُ ال( «: الوســـيط أمـــا المعجـــم  .)1(» )مـــج(. بـــالخوف ممـــا يحـــدث حالـــة انفعالّيـــة تتميـــز :)َقَل
إلـى  لم يرد عنـد مـن سـبقوه، مسـتندًا أكثر دقة  المعنى على نحوٍ العربّي األساسّي فُيَفصل 

ــه ــنفس، حيــــث ورد فيــ ــــقٌ «: علــــم الــ ــَق، مــــص 1: َقَل ــ  إْحســــاٌس بالّضــــيِق والحــــرج، وقــــد 2 َقِل
ويتطلـع إلـى مـا وراءه، فهـو  استعداد ِفطري ال يقنع بما هـو كـائن 3األلم، يصاحبه بعض 

 .)2(»رمبعث حياة وحركة وعامل تقّدم وتطوّ 

 

ــيط، : مــــينالمعجويلحــــظ أّن  • ــم العربــــّي األساســــيّ و المعجــــم الوســ بعــــض  انفــــعر يال ، المعجــ
: أللفاظ التي وردْت ضمن نمط الترادف في القاموس المحيط، ومن هذه األلفاظ المترادفةا
  .}السْخِرَيةُ   : الزْغَزَغةُ {، و}الُمناَدَمةُ   : الذْيج، والذياجُ ك. الشْربُ   : ْوجُ الذ {، و}الناُس   : الّطْبُش {
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  :والبلدان األعالمف تْعريتحليل نمط : ثالثاً 
  

 الكـافي باالهتمـام ة، لـم يحـظللغوّي شطرًا من اللغَص الفيروز أبادي على تضمين معجمه اَحر     
حيـــث حظيـــْت األعـــالم والبلـــدان فـــي القـــاموس المحـــيط بحيـــٍز كبيـــر مقارنـــًة ة، المعـــاجم الســـابق فـــي

ْت لهـــذا َنــط فَ تَ صــدًى فـــي المعــاجم المعاصــرة، فَ  يَ ِقــلَ  أبــادي الفيـــروز ومــا اســتّنهبالمعــاجم األخــرى، 
جـاءت فـي المرتبـة الثالثـة وكانت األعالم والبلدان ضمن عيَنة الدراسة قد . ةللغطر المهم من االشّ 

ُأنمـوذج ): 3(ينظـر الملحـق رقـم ( مـن العينـة %)14(بمـا نسـبته وحدة تعريفّية، ) 98(حيُث بلغْت 
  .)1()والبلدان األعالمف تْعري

  

ــدان، أســـــماءَ      ـــوت األعـــــالم والبلـــ ــر ،وخيـــــول ،وســـــيوف ،وقبائـــــل ،ونســـــاء ،رجـــــال :حــ ، وحواضـــ
مــن  طريقــة عــرض األعــالم وتباينــتْ  .ر، وجبــال، وقــالعوُجــزُ وأنهــار، ومواضــع، وبلــدات، وقــرى، 
ســيما أن ال وٕان َمـاَل الُمَصـنف إلــى االختصـار الشـديد فـي عرضـها،  ،حيـث االختصـار والتفصـيل

بحـرف  فَرَمـَز  -استعملها في المعاجممن فكان أول  –في تعريفها  الحرفّية الُمَصنف اعتمد الرموز
  .)قرية(إلى كلمة ) ة( َرَمَز بحرفو  ،)موضع(إلى كلمة ) ع(، وَرَمَز بحرف )بلد(إلى كلمة ) د(
  

فـي الـذي جّسـَدْتُه بمـا ُيَبـين الـدور مصـحوبًة  علـى األغلـب ظهرْت أسماُء األعالم رجاًال ونساءً     
، وعلـى )، َمِلـكراوٍ  صحابي، تابعي، محدث، شـاعر،(: ات من مثلالحياة بأن ُيتبع اسم العلم بكلم

  :األعالم كما نجده في هذه الطائفة من هذا النحو،
َكةً  آنُ الشنَ { • شاِعرٌ   : بُن ماِلٍك، ُمَحر {. 

  .} ِللَيَمنِ  َمِلكٌ   : الظْبظابُ { •

• } ابُن َعْمِرو بِن ُشَمْيٍط األَسِدي :   بالفتحَثْقفٌ ، أو هو َصحاِبي ،{. 

َبِعي التياحِ أبو { • َيزيُد الض :   تاِبعي {.  
 .} محدثٌ   : بُن َحموَيةَ  الَموازُ { •

  .} أجاَزهُ َرَوْينا َعمْن   : النن محمُد بُن عبِد اِهللا بِن { •
 .} َرَوتْ   : ، كُسَميَة، ِبْنُت الجونِ ُتَهيةُ { •

  .} واِعظٌ   : كُعْثماَن بالضم ُخْشكانَ إبراهيُم بُن الُحَسْيِن بِن { •
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 َلـُم أو أمـر معـّين قـام بـه،العَ  االُمَصنف في تعريف بعض األعالم إلى ذكر حادثة مـر بهـ عمد    
ــُم قــد ُأعْ  وٕاذا مــا تــم تعريــف الَعَلــمِ  ــِطــَي حقــه فــي اعلــى هــذا النحــو، يكــون الَعَل بتفصــيٍل  ف بــهلتْعري

   :ف، هذه األمثلةلتْعريا من ُيظِهر أهمّية الَعَلِم وسبب وروده في القاموس، ومن هذا النمط
  

حاَبةِ من   : الُمنَبِعثُ { • رَ  " ُمْضطِجعاً  " ُه ، وكان اْسمُ الصُه النبي صلى اهللا عليه وسلم، َفَغي {.  

اِثي علي بُن محمد { • عنه  : الَبح ْوَزِني اَن عن الزقاِسيِم البِن حبراوي الت {. 

ُل من أصاَبُه اليَ  الَيْأُس { • َأُس بُن ُمَضَر بِن ِنزاٍر أو{. 

جًا، وِذْكـُر الَجـْوَهري حِ ذْ كًا وَطيئـًا ُأمُهمـا عنـدَها، َفُسـموا َمـٌة وَلَدْت مالِ أَكمَ   : ، كَمْجِلسَمْذِحجٌ { •
  .}َلٌط، وٕان أحاَلُه على ِسيبويهإياُه في الميِم غَ 

، وابــُن َفــْرَوَة السـاِعِدي   : بــُن َعْمـٍرو الَعــْدواِني  َثْقــفُ { • اْسُتْشــِهَد بُأُحــٍد أو ِبَخْيَبــَر، أو هــو   : بــدِري
 . }َثْقٌب بالباءِ 

فـــي المقابـــل نجـــد بعـــض أســـماء األعـــالم قُـــدمْت باختصـــاٍر ُمِخـــل، بحيـــث يســـتوي إيرادهـــا فـــي     
  :عن الَعَلِم المذكور، كما في هذه األمثلةأو فائدة فال يتحّقق تقديم أية معرفة القاموس وعدمه، 

 .}اسمٌ   : َطْهَوٌش { •

  .} رجلٌ   : ، كُزْنُبورٍ ُبْلكوثٌ { •

 .} اسمٌ   : ، كَكتانٍ َبحاثٌ { •

 .}َبْطنانِ   : ، وبنو َمْطرودٍ َطريدٍ بنو { •

  .} أْصُلُه ُوَزْيعٌ   : ْعالمِ ، كُزَبْيٍر من األَ ُأَزْيعٌ { •

  

ِذْكـَر صـلة قرابـة تجمعهـا بـأعالم آخـرين يفتـرض واعتمد الُمَصنف في تعريفه لبعض األعـالم،     
  :تيةأن يكونوا أشهر منهم، وهذا ما نجده في تعريف األعالم اآل

   .} واِلُد عبِد الَمِلِك الُمحدِث   : ، بالضمُخْسكٌ { •

 .} َجد ِسماِك بِن َمْخَرَمةَ   : َبْلثٌ { •

  . } أبو إبراهيَم الَخليِل، صّلى الّله عليه وسّلم  : ، كآدمَ تاَرحُ { •
   .} َجد ُوَثْيِر بِن الُمْنِذِر الُمَحدِث   : ، محركةً َخَبكٌ { •

 .} َعمُة أبي ُسْفَياَن بِن َحْرٍب   : يةَ بْنُت ُأمَ  ُنوَنةُ { •

فه بَعَلٍم آخر وهو     ن م ح[ ؛ لوجدنا في مادة} ِسماِك بِن َمْخَرَمةَ { وٕاذا تتبعنا أحد األعالم الُمعر [
 .} له مسجٌد بالُكوفة م  : كُزبيرٍ ، ُحَمْينٍ ِسماُك بُن َمْخَرَمَة بِن {: ف به على هذا النحولتْعريا
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ن الُمَصـنف فــي تعريفـه لـبعض األعــالم، يـذكر أكثـر مــن تعريـف للكلمـة الواحــدة، وهـذا مــا وكـا    
، صـلى اهللا عليـه  فَـرٌس ، ورجـلٌ :  ، ككِتـفٍ الظِربُ { :، إذ أورد}الظِربُ {تعريف كلمة  نجده في للنِبـي
 َجَبـلٍ ، وَعَلـُم َرُجـلٍ  َعَلـمُ   : دٌ َطـوْ { :وفـي تعريـٍف تعـّدد بـه المعنـى. }بيَن الَقْرعاِء وواِقَصةَ  ِبْرَكةٌ وسلم، و

  .} بالصعيدِ  د ُمْشِرٍف على َعَرَفَة َيْنقاُد إلى َصْنعاَء، و

ة فــي تعريفــه لــبعض األعــالم، ة الفارســيّ للغــالفيــروز أبــادي فرصــَة إظهــار معرفتــه با وال ُيَفــوت    
َجــد   : اللُ {: حيـث أورد} الل{ لكلمـة هتعريفـلفارسـّية فــي ة اللغـكر معنـى اســم العلـم باحيـث نجـده يـذْ 

للفـٍظ فارسـي ، وفـي تعريـٍف آخـر } اَألْخـَرُس   : واِلِد أحمَد بِن علِي بِن أحمَد الَفقيـِه، وَمْعنـاُه بالفاِرِسـيةِ 
ــ نــاٌس مــن الُفــْرِس، وال َتْجَتِمــُع   : اَألســاِبَذةُ {: للتعــّرف علــى اللفــظ األعجمــي فــي العربيــة ِرُد قاعــدةً و ُي

  .}الذاُل في َكِلَمٍة َعَرِبيةٍ السيُن و 

اســتطاع الفيــروز أبــادي عنــد تعريفــه للبلــدان، أن ُيَحقــَق هــدفين فــي تعريــٍف واحــد، ففــي بعــض     
ــٍم منــه، فيكــون بهــذا عــرَف بــالعلم باإلضــافًة  تعريفــات المــواد الخاصــة بالبلــدان، كــان يــربط البلــد بَعَل

  :تيةفات اآللتْعريحظه في االوهذا ن للبلد،

  .} الَوليدِ عبُد اِهللا بُن   : ِبَنْيسابوَر، منها ةِبأْصَفهاَن، و ة  : َأْسِفيَذبانُ { •
َرةُ { • ــُد بــُن َصــْفواَن  د  : األَْلبيــَرةُ   : ، ويقــالُ اللِبيــ باَألْنــَدُلِس، منهــا ُمَحم ــِري   : حــدُث، وُيقــالُ الم اللِبي

 الِبيِري {. 

الَفقيُه محمُد بُن أبي علي بِن أبي َنْصٍر، وأبـو الَمكـاِرِم َفْضـُل اِهللا   : ، منهد  : ، بالضمُنوقانُ { •
ابُن الحافظ أبي َسعيٍد، وناِصُر بـُن إسـماعيَل، ومحمـُد بـُن الُمْنَتِصـِر، وعِلـي بـُن ناِصـِر بـن 

  .} النوقانيونَ محمٍد الُفقهاء 
عبِد الهادي، وعِلي بـُن أحمـَد الُمحـدثاِن أحمد بُن   : ُقْرَب أْصَبهاَن، منه د  : ، كصاحٍب ناِينٌ { •

  .} الناِيِنيانِ 
• } ُتَوي ثانِ   : من أْعماِل َهَمَذاَن، منه  : ، كُسَميَياِن الُمَحدَويأحمُد، وعبُد اِهللا اْبنا الُحَسْيِن الت {. 

  

فكـان فـي ضـع، بالموا عليهـا في تعريفه ألسماء مـا اصـطلح) ع(استعمل الفيروز أبادي حرف     
، دون أي تفصيل يمكـن أن يسـهم فـي تحديـد المكـان ومـا )العين(بعض المواد ال يوِرد سوى حرف 

: علــى هــذا النحــو تمــام المعنــى،عــن  تعريفــات قاصــرةالأهلــه، فظهــرْت يحــيط بــه ومــن اشــتهر مــن 
، }ع : َألْبَغـثُ ا{و، }ع  : ، كَجْعَفـرٍ َبْرَعـثٌ {، و} ع  : كُجَهْيَنةَ   : ُظَرْيَبةُ {، و} ع  : َظِريبٌ {، و} ع  : ُلْبن َظِربُ {
   .} ع  : َلْتَلةُ {، و} ، أو هو بالحاءع  : ُأَكْيَراخُ {، و} ع  : َبالِكثُ {و
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ســبعة  ُيــوِردُ } َكــْرخ{فنجــده فــي تعريفــه للفــظ  يســتطرد الفيــروز أبــادي فــي تتبعــه لــبعض األلفــاظ،    
  :أماكن مختلفة تحمل ذات االسم، وهي

  .} َمَحلٌة ببغداد  : َكْرخُ { •

    .} ُسر َمْن َرأىبِ    باُحدا َكْرخُ { •
    .} ينَ ُقرَب خاِنقِ   : ُحدانَ  َكْرخُ { •
    .} بالجزيرةِ   : الرقةِ  َكْرخُ { •
    .} بسواد الِعراقِ   : َمْيسانَ  َكْرخُ { •
    .} َكْرَخةُ   : م، ويقال  : ُخوِزْسَتانَ  َكْرخُ { •
   .} ْهَروانِ بالن   : َعَبْرتى َكْرخُ { •

ِرُن الفيروز أبادي تعريف بعض المواضع باإلشارة إلى يوم من أيام العرب المعروفة أو قْ يَ     
  :معركة حصلت به، وهذا نجده في األمثلة اآلتية

  . مِبُقْرِب المدينِة، ويوُمُه   ع : ، بالَعيِن وبالغيِن كُغراٍب، وُيَثلثُ ُبعاثٌ  •

  . ِف، به َوْقَعٌة لَهواِزَن وَثقيفٍ ُقْرَب الطائِ  ع  : َأْنتانٌ  •

فــي إحــدى المــواد، ِذكــر المَصــنف معلومــات ومســافات باألرقــام، لتحديــد وممـا يســترعي النظــر     
وِم، َثالثُـوَن   : ياِبَسةٌ َجِزيرةٌ {: ]ي ب س[في مادة  حيث أوردالموقع الجغرافي لجزيرٍة،  فـي َبْحـِر الـر
ِذكر معلومات قد توصف بالغرابة، كذلك نجد في مادة أخرى  .}َدٌة َحَسَنةٌ ِميًال في ِعْشِريَن، وبها َبلْ 

  .} بالَمْغِرِب، ليس وراَءه إْنسي  د  : ، بفتح الباِء والالِم أو ُسكوِنهاجاَبَلُص {: يورد حيث 
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  :ف بالكلمة المخصصةلتْعريتحليل نمط ا: رابعاً 
  

فــي  اً تعريفّيـ اً نمطـ مرتبـة الرابعــة مـن حيـث اسـتخدامهف بالكلمـة المخّصصـة باللتْعريـنمـط ا أتـى    
ينظـر الملحـق رقـم ( ة،وحدة تعريفيّ  )89(إذ تضمن  )%12(بلَغ ما نسبته  قد ، وكانعّينة الدراسة

، فــّي مكونــًا مــن كلمتـــينلتْعريوظهــر هـــذا الــنمط ا .)1()كلمــة المخصصــةف باللتْعريــُأنمــوذج ا): 4(
ــة بحيـــث تكـــون الكلمـــة الثانيـــة ُمخَ  ــى،صصـــًة و محـــددًة لمعنـــى الكلمـ ـــين  األولـ ــا يجمـــع ب ــًا مـ وغالبـ

، أو المضاف بالمضاف } النْخُل الطَوالُ   : الَشْأَشاءُ {: ، من مثلالكلمتين عالقة الصفة بالموصوف
االسـم المجــرور ومـا يتعّلــق شــبه الجملـة مــن أو ، }أْصــُل الشـَجَرةِ   : ، بالكسـرالظْنــبُ {: مـن مثــل إليـه
ــداُر مــن الــدْهرِ   : الَوْقــتُ {: مــن مثــل ،بــه تحديــد المعنــى فــي ف بكلمتــين يســهم لتْعريــوظهــور ا .}الِمْق

  .ف الترادفي بكلمٍة واحدةلتْعريمن ا ةقّ دِ كثر على نحٍو أ
  

ف بالكلمة المخّصصة في بعضه ُمرفقًا بمعلومـات تتصـل بالجوانـب النطقّيـة، لتْعرينمط اَظَهَر     
ابتعـد المصــنف عـن غايتــه فـي االختصــار واإليجـاز، ونجــد هـذا فــي ، ف، أو االشــتقاقيةأو الصـرفّية
  :فات بنمط الكلمة المخّصصة، كما في هذه المجموعةلتْعريالعديد من ا

 . ُرْمٌح قصيرٌ   : كِكتاٍب وِمْنَبرٍ ،  الطريَدةُ  •

والِمْعَزى، قد   ، أماِعيُز وأماِعزُ   : ج، األْوَعالِ  السْرُب من الظَباء، أو َجماَعةُ   : اُألْمعوزُ  •
   . صاِحُبهُ   : والَمعازُ   . ُيَؤنُث، وقد ُيْمَنعُ 

  .طويُل، والسيُن ُلَغةٌ السيُف ال  : بالضم: الّصراطُ  •

   . ُكْرَتهْ   : ٌس م، ُمَعربُ لبْ   : ، كُجْنَدبٍ الُقْرَطقُ  •
  . ياٍق وِقَيٌق، كِعَنبٍ الَقواقي وقَ   : ج، اَألْرُض الَغليَظةُ   : القيقاَءةُ  •

  . َشَجٌر ُمْنِتٌن، وَنتَنُه َتْنِتينًا، وُهْم َمناِتينُ   : النْيُتونُ  •

   . خاِدُم الُبْستانِ   : لمهملةِ ، بالحاِء االتّاحي  : ي •
  

ــظ      ـــيءويلحــ ــدات ا مجـ ــــةلتْعريبعــــض الوحــ ــن نمــــط اِمــــ فّي  ةدمتعــــدّ  ف بالكلمــــة المخّصصــــةلتْعريــ
  :فاتلتْعرياما نجده في هذه  ومن ذلك ،النمط التعريفيّ  على ذاتالمعنى، 

ْندِ   : وبالضم ُة في الشيِء،النْقطَ   : الَوْكَتةُ  • ُفْرضُة الز .   
 .األْصُل الرديُء، وِصغاُر الناسِ   : َصوُت الدجاجة، وبالكسر  : ، بالفتحالَقْرقُ  •
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   . وِهْجراُن الُمداَرَسِة، كالتناَيةِ َتْرُك الُمذاَكَرِة،   : ، بالَكْسرِ التناَوةُ   : و •

•  ِليالت الَوةِ   : الكثيُر اَألْيماِن، والكثيُر الماِل، وبهاءٍ   : ، كَغِنيْيِن وغيِرِه، كالتُة الدَبِقي .  

عمومـًا ف بـالترادف، إّال أنـه لتْعريـنمـط امـع  يتشـابهف بالكلمـة المخّصصـة لتْعريـإن كان نمط ا    
َثمـَة قصـور يعتـري فومـع هـذا كلمـة واحـدة أخـرى، مقابـل  تـرادف كلمـة واحـدةمن أحسن حاًال يبقى 

ييزه عن غيره ناتٌج من عدم التحديد الكافي للمعنى وتمموض للغوهذا القصور المؤّدي هذا النمط، 
ــأ  ألفـــاظ اســـتعمال مـــن المعـــاني، أو بســـبب أكثـــر غموضـــًا مـــن الكلمـــة المـــراد تعريفهـــا، بحيـــث يلجـ

فة للكلمات التي أريد معرفة معانيها بدايـةً  خِدم المعجممست وهـذا  .للبحث عن معاني الكلمات الُمَعر
  :ف بالكلمة المخّصصةلتْعريالمجموعة من نمط ا هذه األمر نجده يتحّقق في

  

ــْبَأةُ { • ــلِ   : ، بــالفتحالش ــلِ {المخّصصــة الكلمــة الثانيــة  جــاءت: }َفَراَشــُة الُقْف غامضــًة،  }الُقْف
ــح المعنــى كــان و  ُصــه بــدًال ِمــيفتــرض فيهــا أن توض ي إلــى غموضــه،  أن نوُتَخصــَؤد ُت

ق [فـي مــادة } الُقْفـلِ {معنـى كلمــة  عتتّبـف يحتــاج مسـتخِدم المعجـم إلــى لتْعريـوفـي هـذا ا
ــص ، لَيِجــد فيهــا]ف ل ْعريــمعنـــى ا مــا يخصلت ف  لــه،ف األول ويكمحيــث أورد المصـــن
  : الُقْفــُل، بالضــم{: إّال أن المعنــى الُمــراد ظهــر أوًال، علــى هــذا النحــوثالثــة معــاٍن،  فيهــا

، وَعَلٌم، والحديُد الذي ُيْغَلُق به الباُب ج اْقفاٌل واْقُفٌل وُقفولٌ   : شجٌر ِحجاِزي{. 

  

• } ـــَوت ــح المعنـــى بالكلمــــة  : } كالُوتـــِة، بالضــــم ،ِصـــياُح الَوَرشــــانِ   : ، وُيَضــــم ال قـــد ال يّتضــ
، التــي ]ورش[، فيلجــأ مســتخِدم المعجــم لتتبــع معناهــا فــي مــادة }الَوَرشــان{ة المخصصــ

طــاِئٌر، وهــو ســاُق   : الَوَرَشــاُن، محركــةً {: تفصــيل للمعنــى بمثــل، علــى هــذا النحــو حــوت
، َلْحُمُه اَخف من الَحمـاِم، وهـي وفـي المثـلِ   . ِوْرشـاٌن، بالكسـر، وَوراشـينُ   : بهـاء ج  : ُحر  

، ُيْضـــَرُب لمـــن ُيْظِهـــُر شـــيئًا، والمـــراُد منـــه شـــيٌء  " شانَب المــــُكـــُل ُرَطـــأي الَوَرشـــانِ ِبِعلـــِة  "
 .} خرآ

ف علــى لتْعريــاشــتمل هــذا ا: } الشــيُء اليســيُر، والَقْرَمطــُة فــي الَمْشــيِ   : ، كالَوْعــدِ الَوْكــتُ { •
ــذا شـــكل نمــــط ا ـــمعنيـــين أخـ كلمــــة  ، وحــــوى الثـــاني منهمـــاف بالكلمـــة المخّصصـــةلتْعري

نجــد ] ق ر م ط[إلــى مــادة  وعنــد الرجــوع ، التــي جــاءت مخّصصــة للمشــي }الَقْرَمطــةُ {
ــين أيضـــًا أخـــذا  شـــكل الكلمــــة المخصصـــة، علـــى هـــذا النحـــو} الَقْرَمطـــةُ {لكلمـــة  : معنيـ

  .} ْطوُمَقاَرَبُة الخَ { :المعنى الُمراد هو إّال أنّ ، }ُة الَخْطوـِدقُة الِكَتاَبِة، وُمَقاَربَ   : الَقْرَمَطةُ {
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ــا  : الَمْوكــوتُ { • الَمْوكــوتُ { عــرف معنــى كلمــةإذا أراد مســتخِدم المعجــم أن ي: }الَكِمــُد َهم  {
، والتــي لـن نجـد لهــا }الَكِمـد{علـى أتـّم وجـٍه، فيفتــرض أن يكـون علـى ِعْلــٍم بمعنـى كلمـة 

يـٍف في القاموس المحيط تعريفًا مباشرًا يْختّص بها، مع أن الُمَصنف اسـتعملها فـي تعر 
: إال] ك م د[إّال أن المصـــنف لـــم يـــورد فـــي مـــادة ، } الَكِمـــُد َغّمـــاً   : كومُ أْ الَمـــ{: آخـــر هـــو

َتَغيُر اللْوِن، وَذهاُب َصفاِئِه، والُحْزُن الشديُد، وَمَرُض القلِب   : الَكْمُد، بالفتح وبالتحريكِ {
  .}َدُه فهو َمْكُمودٌ ْكمَ أوَكميٌد، و َكِمٌد َكِمَد، كَفِرَح، فهو كاِمٌد و  . منه

، وربمــا }َتْحِمــيجُ {بكلمــة  } الطْنَفَشــةُ {عــرَف الُمَصــنف كلمــة : } َتْحِمــيُج النَظــرِ   : الطْنَفَشــةُ { •
 اجتــا فنحنــالمعنــى، أمــا فــي زَمنِ  الكلمتــان معروفتــي كانــت هاتــانفــي عصــر الُمَصــنف 

] ح م ج[رجوع إلـى مـادة فيكتمـل وضـوح المعنـى بـاللبحث عن معنـى كـل منهمـا، إلى ا
ِشدةُ النَظِر، وُغُؤوُر العيِن، وَتَغيٌر في الَوْجِه من الَغَضـِب،   : التْحميجُ  {: التي أورد فيها

  .} أو إداَمُة النَظِر مع َفْتِح الَعْيَنْيِن، وٕاداَرُة الَحَدَقِة َفَزعًا أو وعيدًا، والُهزالُ 

  :نظرة مقارنة
  

مــا أراده المصــنف لمعجمـه ِمــن اختصـاٍر وٕايجــاٍز فــي  ف بالكلمــة المخصصـةْعريـلت حقّـَق نمــط ا    
، بمــا فــات التــي وردت فــي القــاموس المحــيطلتْعريلــذات اوٕاذا تّمــْت المقارنــة وّيــة، للغعــرض المــادة ا

أّنهـا أهملـْت بعـض مـا  يقابلها من تعريفات فـي المعجـم الوسـيط والمعجـم العربـّي األساسـّي، لوجـدنا
فـي تعريـف بعـض وكـان هـذان المعجمـان المعاصـران المـواد،  عدٍد منأورده القاموس المحيط في 

ــاٍت أخـــرى أو يشـــابه مـــا أورده الفيـــروز أبـــادي، ن بمـــا يطـــابق يـــاالمـــواد يأت ــي تعريفـ ــذين وفـ نجـــد هـ
يقدمان إضافات قّيمة للمعنى تتناسب وروح  -وعلى األخص المعجم العربي األساسيّ - المعجمين
  .الحديثالعصر 

  

، للكلمـات المهجــورة االسـتعمال فــي العصـر الحــديث كافيــاً  اهتمامـاً  لـم تعــِط المعـاجم المعاصــرة    
نجـد لهـا  ف بالكلمـة المخّصصـة اللتْعريـفات في القاموس المحـيط مـن نمـط التْعريفثمة طائفة من ا

  : ، َكَشـيَعانٍ الشـيآنُ {: فـاتيلتْعر ، ومـن هـذه ايّ ـفي المعجم الوسيط والمعجـم العربـّي األساسـ حضوراً 
ــــْهَلةُ  اَألْرُض   : الَبــــْرثُ {، و }الَبِعيــــُد النَظــــرِ  ْغَمَشــــةُ {، و} اْسِتْســــقاُء النصــــاَرى  : البــــاعوثُ {، و}السالط :  

ـــرِ  ــُعُف الَبَصـ ــونُ {، و}َضــ ــ ــــاِتينُ   : النْيُت ـــْم َمن ــــًا، وُهـ ــُه َتْنِتين ــــِتٌن، وَنتَنــ ــهُ الر  {، و} َشــــَجٌر ُمْن ــ ــــبُث   : ْج التَش
  .}باِإلْنسانِ 
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وعـادًة مـا تكـون نقل المعجم الوسيط بعض التعاريف حرفّيًا كما جـاءْت فـي القـاموس المحـيط،     
ـــل هـــــذه الت ــى نمـــــط الكلمـــــة مثــ ـــاء علـــ ـــٌف جــ ـــذا تعريــ ـــتعمال، ومـــــن هــ عـــــاريف للكلمـــــات القليلـــــة االســ

، وجـاء المعجـم الوسـيط }لشـَعُر الضـعيفُ ا  : ن ـالنـ{: المخّصصة، ورد في القاموس علـى هـذا النحـو
ــ( «: ف حرفيــًا فــأوردلتْعريــبــذات ا ـالن ــْعَ◌ُر الضــعيف: )ن وفــي المقابــل نجــد المعجــم العربــيّ  .)1(»الش 

ـــيّ  ـــذا ا األساسـ ــوِرد هـ ــ ــم ي ــ ــــل ـــه لتْعري ـــراد األلفــــاظ المهجــــورة أو القليلــــة ف كعادتـ ــن إيـ ــاد عــ فــــي االبتعــ
  .االستعمال

  

: كمـا فـي تعريـف، ريف فـي القـاموس مختصـرًة علـى نمـط الكلمـة المخصصـةتأتي بعـض التعـا    
ف عنــدما ورد فــي المعجــم الوســيط، جــاء بــذات المعنــى لتْعريــوكــان هــذا ا، }ســوَرُة التْوَبــةِ   : الَبحــوثُ {

، مــع أّن االســم }بــراَءة{ســورة وهــو لاســمًا آخــر ل رَ كَ فــذَ بصــياغة مختلفــة مــع شــيٍء مــن اإلضــافات، 
قــد أورد ســـبب وكـــان المعجــم الوســيط ، }ســوَرُة التْوَبــةِ {يوعًا واســتخدامًا لهــذه الســـورة هــو األكثــر شــ

ــأورد ـــذلك ألنهـــا َبَحثَـــت عـــن : )البحـــوث( «: تســـمية الســـورة ِبَبحـــوث، فـ ـــمَيْت ب ـــراَءة، ُس اســـم لســـورة ب
المعجــم العربــّي ا أّمـ .)2(»المنـافقين وأســرارهم، أي اسـتثارتها وَفتَشــْت عنهـا، وتقــال بفــتح البـاء أيضــاً 

  .فلتْعري، فلم يحتِو هذا ااألساسيّ 
  

إطـاٍر عـام يّتسـع لهـا معـاني الكلمـة الواحـدة وتتنـوع، ضـمن تقـديم طريقة في قد تتباين المعاجم     
فقــد أورد الفيــروز أبــادي تعريفــًا  ،فــي المعــاجممــا نجــده إذا مــا تتبعنــا بعــض المعــاني جميعــًا، وهــذا 

ويأتي المعجم الوسيط دون أن يخصص . }َذَهاُب الَعْقلِ   : الطْيُش {: وهو بنمط الكلمة المخّصصة،
 « :، فيقتصــر علــى تعريــف فعلهــا ُمرفقــًا بأمثلــة ســياقّية، حيــث أورد}الطــْيش{لكلمــة  مســتقالً  اً تعريفــ

َخــف : وطــاش عقلــه. نــِزَق وَزل : طـاش فالنــاً : يقــال. اضــطرب وانحــرف: طْيشــًا، وطيشــاناً  )طـاش(
ــل أو أخطــــأ وتشـــتتْ  ــا المعجــــم العربـــي األساســـيّ  .)3(»فجهـ ــع المعجــــم ، أمـ فقــــد أورد مـــا يتقــــارب مـ

ــه الوســيط، إضــافًة إلــى ــ{نــص علــى كلمــة  أّن بإرفاقهــا فــي مثــال ســياقي مســتقل ومعاِصــر، } ْيشَط
طـْيُش «طـاَش  مـص: َطـْيش... انحراف عن السلوك القويم: طائٌش : طاش يطيُش طْيشاً  «: فأورد

  .)4(» »الشباب

                                                

  .956، ص2، ج، مرجع سابقالمعجم الوسيط، ة العربيةللغمجمع ا )1(
  .40، ص1، جالمرجع ذاته )2(
  .574، ص2، جذاته المرجع )3(
  .807، ص، مرجع سابقالمعجم العربّي األساسيّ  المنظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم، )4(
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بيـان ب، تعريفًا من نمط الكلمة المخّصصة، ُمرفقًا }الطَرُش {قدَم الفيروز أبادي حين عرَف لفظ     
ـَمِم، أو هـو ُمَولـٌد، َطـِرَش كَفـِرَح وبـه ُطْرَشــٌة،   : الطـَرُش {: ، فقـد أوردالُمَعـرف أصـل اللفـظ أْهـَوُن الص

فتعريـــف تحديـــدًا طبّيـــًا علمّيـــًا،  ف أن يحـــددلتْعريـــاويفتـــرض فـــي مثـــل هـــذا ، } بالضـــم، وقـــوٌم ُطـــْرٌش 
المعجــم الوســيط الــذي عبــر عــن ذات المعنــى  يلغــي الســمع إطالقــًا، ويتِفــق معــهال الفيــروز أبــادي 

. )1(»ثقل السمع: )الطَرُش ( «: ، بهذا النحوبألفاظ أخرى وجاء تعريفه على نمط الكلمة المخّصصة
ــا المعجــم العربــّي األس ــهأّم ــَرُش {فــي تعريفــه لكلمــة  اســّي فإّن قــد خــالَف مــا جــاء بــه المعجمــان } الط

َطـِرَش َيْطـَرُش «: المعجم الوسيط، بـأن جعـل المعنـى يلغـي السـْمع مطلقـًا، فـأوردالقاموس المحيط و 
  .)2(»َطِرَش  مص: َطَرٌش ... َفْقُد السْمعَ : َطَرشًا َأْطَرش

                                                

  .554، ص2، ج، مرجع سابقالمعجم الوسيط، ة العربيةللغمجمع ا  )1(
  .790، ص، مرجع سابقالمعجم العربّي األساسيّ  المنظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم، )2(
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 تقـوم -ويـة القديمـةللغمـن المعـاجم افـات لتْعريبعـض اأخذ وهي ت–ة اجم المعاصر يلحظ أّن المع    
ف فـي لغـة المعنـى إلـى تعـديل ف، وقـد يـؤدي مثـل هـذا الّتصـرّ لتْعريـبتغيير بعض األلفاظ في لغـة ا

الِمْقـــداُر مـــن   : الَوْقـــتُ {: فـــي القـــاموس المحـــيطف لتْعريـــهـــذا اوهـــذا مـــا نجـــده فـــي  وتغييـــره،لمعنـــى ا
وفـي مـادة  ،}الـدْهرِ {التي خّصها بكلمة } الِمْقدار{بكلمة } الَوْقت{ رف الفيروز أباديلقد ع: }الدْهرِ 

 «: أنّ  في المقابل نجـد المعجـم الوسـيط أوردو . }ان الطويلمَ الز {: نجد ِعّدة معاٍن، أهمها] د هـ ر[
ــا: )الَوْقــتُ ( ر َألمــٍر ممــان ُقــد غييــر باســتبدال كلمــة الــدهر فكــان الت .)1(»أوقــات) ج. (ِمقــداٌر مــن الز

مان، َمنُ { :فـي القـاموس ]ن زم[فنجـد فـي مـادة وهي ليسـت بعيـدة عـن معنـى الـّدهر،  بكلمة الزالـز ،
كًة وكَسحاٍب  قـد وافـَق  وكان المعجم العربـي األساسـيّ  .}هوكثيرُ الَعْصُر، واْسماِن لَقليِل الَوْقِت   : محر

: أوقــاتٌ  ج 2َوَقــَت،  مــص1: َوْقــتٌ «: ، علــى هــذا النحــوالمعجــم الوســيط مــع إضــافة أمثلــة ســياقّية
في وقـت  «، »في الوقت المناسب «، »المحّددفي الوقت  «، »في وقت قريب « ِمْقداٌر من الّزَمن

  .)2(»...»وْقُت ِمْصَر َيختلف عن وقت المْغرب«َتْوِقيت  3، »العشاء

عنــد مقارنـة تعريــف يّتضـُح اجم الثالثــة، نجـد البــون الشاسـع فــي نوعّيـة المعنــى الُمقـّدم فــي المعـ    
ْيغُ {: من هذا النوع الز :   قد المعجم الوسيط  وكان .، حيث ظهر فيه المعنى مكثّفاً } الَجْوُر عن الَحق

أّمـا المعجـم العربـّي  .)3(»الميل عن الحق: )الزْيغُ ( «: ، إذ جاء فيهنهج القاموس المحيطعلى  سار
، إضـافًة إلــى عــدم فــي علـم الــّنفس والّطــب  مـن وجهــة نظــر الِعْلـِم الحــديث،األساسـّي، فقــّدَم المعنــى 

ــا [  »َزْيــُغ الكــاذب « َزاَغ  مــص1: َزْيــغٌ  «: إغفـال األمثلــة الســياقّية والشــاهد القرآنـي، حيــث أورد َفَأم
انحـراٌف عـن المـألوف، أو : ]فـي علـم الـنفس[ 2، ]قـرآن[]الذيَن في ُقُلوِبِهْم َزْيٌغ َفَيتِبُعوَن َما َتشاَبَه ِمْنـهُ 

عـــدم وضـــوح رؤيـــة ]: طبّيـــاً [َزْيـــُغ الُبْعـــد  IIIIاضـــطراب عقلـــي كمـــا يظهـــر فـــي ســـلوك غيـــر األســـوياء 
  .)4(»األجسام ِلُبعدها

                                                

  .1048، ص2، ج، مرجع سابقالمعجم الوسيط، ة العربيةللغمجمع ا )1(
  .598، ص، مرجع سابقالمعجم العربّي األساسيّ  المنظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم، )2(
  .409، ص1، ج، مرجع سابقالمعجم الوسيط، ة العربيةللغمجمع ا )3(
  .598، ص، مرجع سابقالمعجم العربّي األساسيّ  تربية والثقافة والعلوم،المنظمة العربّية لل )4(
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  :)أو الجملة(ف بالعبارة لتْعريتحليل نمط ا: خامساً 
  

ته فـي نسـب، وكانـت حيطفي القاموس الم ف بالعبارة أو الجملةلتْعرينمط اّظَف الفيروز أبادي وَ     
ف لتْعريــُأنمــوذج ا): 5(ينظـر الملحــق رقـم ( وحـدة تعريفيــة )70(حيـث بلــغ )  %10( عّينـة الدراســة

ا النمط لوجود بعض األلفاظ التـي تحتـاج إلـى تجـاوز جَأ الُمَصنف لهذوقد ل .)1()عبارة أو الجملةبال
المعنــى فــي قالــب عبــارة أو ّصصــة، لَيْظَهــر ف بالكلمــة المخلتْعريــف بــالترادف أو نمــط التْعريــنمــط ا
  .ف متباينًا بحسب المعنى المراد التعبير عنهلتْعريويأتي طول ا ُتحيُط به، جملة

  

 ُتفيـد فـي الجوانـب النطقّيـة ف األخرى علـى إضـافاتلتْعرييحتوي هذا النمط كغيره من أنماط ا     
: التعريفـات اآلتيـة ، ونجـد هـذا فـيفي بعض المـوادوثّمة آراء نجدها مبثوثة ، والصرفية واالشتقاقّية

ــَنأُ { ــْن ُيْبِغُضـــُه النــاُس، ولـــو ِقيــلَ   : وَكِمْحـــَراٍب   ...الَمْش َمـــْن ُيْكِثــُر مـــا ُيــْبَغُض ألْجِلـــِه َلَحُســـَن، ألن   : َم
ــْرثُ {و ،} ِمْفَعــاًال مــن ِصــَيِغ الَفاِعــل ــْهِل، أو أْســَهلُ   : الَب ْمــِل الس األرِض وأْحَســُنها، ج الَحْبــُل مــن الر :  

، بالكســر، َيْيــَبُس، بــالفتح، ويــاَبُس، وَيْيــِبُس َيــِبَس  {و، }أو هــي َخَطــأٌ ِبــراٌث، وأْبــراٌث وُبــُروٌث وَبــراِرُث، 
 َبَس   : ، فهو ياِبٌس وَيِبٌس وَيبيٌس وَيـْبٌس كَيْضِرُب شاذكـات ، ومـا أصـُلُه الُيبوَسـُة ولـم   . كـان َرْطبـًا َفَجـف

  .}َرْطبًا، َفَيَبٌس، بالتحريكِ  ُيْعَهدْ 
  

ن عـْخـِرُج المعنـى ُمَفّصـًال، تـؤّدي إلـى الُبْعـِد ف بالعبارة أو الجملـة، التـي تُ لتْعريإن طبيعة نمط ا    
ــبُ ، وبخاصــة الغمــوض هــذا غالــٌب علــى معظــم و  الُمَصــنف اســتعمال األلفــاظ الغامضــة، أّنهــا تجّن

فـةسياق فإّن  غامضةً  اً َصنف استعمل ألفاظوٕان كان المُ  النمط، التعاريف في هذا قـد الجملة الُمعر 
أبرزهـا يتمثّـل  نجـدو وقليلـٌة هـي التعـاريف التـي اعتراهـا الغمـوض، . التقليل مـن الغمـوضفي  مُ هِ سْ يُ 

يِش مما َيِلي الُفوقَ  َعَقَبٌة ُتَلف على أْطَرافِ   : ، بالضمالظْنَبةُ {: في في  }َعَقَبة{ذا تتبعنا كلمة وإ  ،} الر
وَعَقـَب {: فعـًال مـن مادتهـا فـي مثـال سـياقيّ  ولكـن نجـد مسـتقالً  اً فلن نجد لهـا تعريفـ] ع ق ب[مادة 
 أدواتبـ تـرتبط }الظْنَبـةُ {ّن د النظـر فـي المـادتين يمكـن القـول إ، وبعـ} َلَوى شيئًا منهـا عليهـا  : َس الَقوْ 

  .)سهم أو رمح(القتال 

ًا  ف ألفاظــًا يعتريهــايــلتْعر تضــمين ايمكــن قبــول      الغمــوض، شــريطة أن نجــد لهــذه األلفــاظ تعريفــ
حاً  ن لها، كما نجد هذا حين  ُموضفضمالِقيَقـةُ { :، فـأورد}الَقْيض{بكلمة } الِقيَقةُ { تعريف المَصن ،
ـ] ق ي ق[وٕاذا رجعنا إلى مادة ، } الِقْشَرُة الرقيَقُة من َتْحِت الَقْيضِ   : بالكسرِ  ح معنـى وجـدنا مـا يوض

                                                

  .من هذه الدراسة 228-224ص ص : انظر )1(



 

 

هـي التـي َخــَرَج  أوالِقْشـَرُة الُعْلَيــا الياِبَسـُة علـى الَبْيَضـة،   : الَقـْيُض {: ، حيـث أورد الُمَصـنف} الَقـْيضِ {
الَمِقـيُض، والشـق، واالْنِشــَقاُق، والِعـَوُض، والتْمِثيـُل، وَجــْوُب   : ، ومْوِضــُعُهمامـاءٍ  أومـا فيهـا مــن َفـْرٍخ 

  .} الِبْئرِ 
  

ف بالعبــارة أو الجملــة، إلــى إيــراد أكثــر مــن معنــى لتْعريــنمــط ا أمثلــة بعــضفــي الُمَصــنف  عمــد    
ــدخل، ــة المـ ــيغ االشـــتقاقّية للكلمـ ـــْردُ { :فلتْعريـــوهـــذا مـــا نجـــده عنـــدما أورد هـــذا ا بحســـب الصـ الط  ، 

، و خ ماالماُء الطْرُق لِ   : كَكِتفٍ و   . يهاَضم اِإلِبِل من َنواحِ   : ُيَحركُ و  وابالذي ُيوَلُد   : بالتحريكِ اَضْته الد
: بسـتة معــاٍن متباينــة، إذ أورد تــىوفـي تعريــٍف آخـر نجــد المصـنف أ .} طريــُده  : َبْعـَدَك، وأنــَت أيضـاً 

ــِل، وَقَصــَبٌة فيهــا ُحــزٌة ُتوَضــُع علــى   : الطريــَدةُ { مــا َطــَرْدَت مــن َصــْيٍد أو غيــِره، ومــا ُيْســَرُق مــن اِإلِب
األرِض، وُشــقٌة ُمْســتطيلٌة مـــن و  إلِ ـالَكــاِزِل والِقــداِح، َفُتْبــَرى بهـــا، والطريقــُة القليلــُة الَعــْرِض مـــن الَمغــ

بْ   : الَحريِر، وُلْعَبٌة ُتَسميها العامةُ  َة والضِعِب من آَخـَر علـى َبَدِنـِه، رأِسـه ـالَمسطة، فإذا وَقَعْت َيُد الال
  .}ٌة تَُبل وُيْمَسُح بها الَتنورـ، وٕاذا وَقَعْت على الرْجِل، فهي اَألْسُن، وِخْرقَ أو َكِتِفه، فهي الَمسةُ 

  

أحـد فـي  عمـدفختصـار، بعض المعاني على غيـر عادتـه فـي االيستِطرد الُمَصنف في تفصيل     

نَـاُكْم  َوِإْذ فـََرقْـنَـا ِبُكـمْ {{{: إيراد تفسير لنص قرآنّي لم يـورده أصـًال وهـو التعاريف، إلى اْلَبْحـَر َفَأْجنَيـْ
َنا آَل ِفْرَعْوَن َوأَنـُْتْم تَنظُـُرونَ  وكـان الُمَصـنف قـد وظـف مـا جـاء فـي تفسـير هـذه .  ]50 :البقـرة[ }}}َوَأْغَرقـْ

، بالكسر، َيْيَبُس، بالفتح، وياَبُس، وَيْيِبُس كَيْضِرُب شاذ، فهو َيِبَس  { :ح المعنى، فأورديلتوض اآلية،
، كـاتَبَس   : َيِبٌس وَيبيٌس وَيْبٌس ياِبٌس و  ومـا أصـُلُه الُيبوَسـُة ولـم ُيْعَهـْد َرْطبـًا، َفَيـَبٌس،   . كان َرْطبـًا َفَجـف

َقط طريقًا ال َرْطبًا وال يابسًا، إنما أْظَهَرُه الّلُه  وَسى في البحِر، فإنه لم ُيْعَهدْ وأما طريُق مُ   . بالتحريكِ 
وقــًا علــى ذلـك، وُتَســكُن البــاء أيضــًا، َذهابــًا إلـى أنــه وٕان لــم يكــْن طريقــًا، فإنــه تعـالى َلُهــْم حينئــٍذ َمْخلُ 

  .} َمْوِضٌع كان فيه ماٌء، َفَيِبَس 
  

  

 أّن المعنــى الُمَقــدم ال يتفــقوٕاذا نظرنـا فــي أحــد التعــاريف الـواردة مــن حيــث المضــمون، لوجـدنا     
ــيُط   : بالكســـر  : ْيـــقُ القِ { :فلتْعريـــهـــذا ا الحقـــائق العلميـــة القـــاّرة، فقـــد أورد الُمَصـــنف مـــع ـــُل الُمحـ الَجَب

  .في زمانه وٕان كانت أساطير ةينقل المعاني المتداول، وهذا يدل على أّن الُمَصنف } بالدنيا
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  :نظرة مقارنة
ي فـف بالعبارة أو الجملة، بما يقابله لتْعريبادي من نمط اما جاء لدى الفيروز أعند النظر في     

، وتنسـب مـا تقتفـي أثـرهفي أحد تعاريف القاموس أّن المعاجم المعاصرة المعاجم المعاصرة، سَنِجُد 
  : التفاَحتـانِ {: فلتْعريـالفيـروز أبـادي قـد أورد هـذا افكـان . )علـم التشـريح(تجيء به من معنى إلـى 

في علم [ وـ. واحدُة التفاح :)لتّفاحةا( « :موِرداً وجاء المعجم الوسيط  .}  الَفِخَذْيِن في الَوِرَكْينِ  ُرؤوس
وحتــى المعجــم  .)1(»ضــربه علــى تفاحتيــه: يقــال .َرْأُس الفخــذ فــي الــورك وهمــا تُفاحتــان]: الّتشــريح

ــا ســبقه، فــأورد العربــّي األساســيّ  اَحــاتٌ  « :لــم يخــرج عمفــاح،  1: تُْفاَحــٌة ج تُففــي علــم [ 2واحــدُة الت
  .)2(»ُعقدة الحنجرة وتسّمى الحرقدة: متفاحة آد IIII. حتانلفخذ في الورك وهما تُفاَرْأُس ا]: الّتشريح

  

قالـــه علـــى ســـبيل التَّنـــدر مـــن  - لشـــدياق فـــي الجاســـوس علـــى القـــاموسهنـــا نشـــير إلـــى قـــوٍل ل    
إذا َوَقــَع نظــره علــى المــواد المكتوبــة فــي القــاموس  « :فــي القــاموس رَ النــاظِ  نّ إ -القــاموس المحــيط

 » ن مؤِلَفـه طبيـبلحمرة حكـم ِبـَأبـا

ه لمثـل إن كـان الشـدياق قـد َأَخـَذ علـى الفيـروز أبـادي تطرقـ .)3(
هذه األلفاظ، فإن َتَضمن المعاجم المعاصرة لمثل هذه األلفاظ ما ُيْنِصف الفيروز أبادّي وُيَبين ُبْعد 

   .وَسْبِقِه ألهل زمانهاألفق لديه 
  

، مــن حيــث األساســيّ  العربــيّ  الوســيط والمعجـمالمعجــم بــين وس المحـيط و نجـد تفاوتــًا بــين القــام    
القــاموس المحــيط يتفــّرد ففــي بعــض المــواد نجــد  تقديمــه،ي المعنــى والــنمط الــذي ُيْعتمــد لالتفصــيل فــ

كمـا أّن المعـاجم المعاصـرة نجـدها تأخـذ ذات المعنـى بإيراد معاٍن لـم تـأِت بهـا المعـاجم المعاصـرة، 
  .مع إرفاق المعنى باألمثلة السياقّيةس إّال أنها تخرجه في نمط تعريفّي مغاير، الوارد في القامو 

فـي القــاموس، ال نجـُد فـي المعجـم الوسـيط والمعجـم األساســّي بعضـًا ممـا أورده الفيـروز أبـادي     
  : الَكْفَخة{و، } الُمالحُ َبْقَلٌة َطيَبٌة َرْخصٌة، وهي   : الَكْشَمَخةُ {و ،}سوُق الماءالذي يَ   : الَكاِرخُ { :من مثل

  : اْطَرَغش {، و} ْدُر الشديَدُة الَغَليانِ القِ   : ، ويكَسُر الغيُن الثانيالُمَغْظَغَظة{، } الُمْجَتِمَعُة الَبْيضاءُ  الزْبَدةُ 
  .}َتَماَيَل من َمَرِضهِ 

                                                

  .85، ص1جمرجع سابق،  المعجم الوسيط،مجمع اللغة العربية،  )1(
  .200، ص، مرجع سابقالمعجم العربّي األساسيّ  المنظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم، )2(
 .108ص ،مصدر سابق ،الجاسوس على القاموس ،الشدياق )3(
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لقـاموس المحـيط، دون نحا المعجم الوسيط في بعـض مـا أورده إلـى النقـل حرفّيـًا ِمّمـا ورد فـي ا    
بــين كــل َعِمــَل أْعمــاًال ُمتَـواِتَرًة،   : أْتــَرى{: تعريــف الفيــروز أبـاديفـي ، كمــا تقـديم أّيــة إضـافات تــذكر

ــَرةٌ  ـــْيِن َفْتـ ـــواِتَرًة، : )أْتـــَرى( «: ، فجـــاء المعجـــم الوســـيط مـــوِرَداً }َعَمَل ــْيِن َعِمـــَل أْعمـــاًال ُمَت ـــين كـــل َعَمَلـ ب
  .ف لم يرد في المعجم األساسيّ ْعريلت وهذا ا .)1(»َفْتَرةٌ 

  

المعجم الوسيط إلى التعديل الطفيف في صـياغة لغـة المعنـى، فثمـة العديـد مـن التعـاريف  عمدو    
التــي وردْت فــي القــاموس المحــيط علـــى نمــط معــّين، وأتــى المعجـــم الوســيط فــأخرج المعنــى بـــذات 

الـذي نجــده ، } َسـَكَن َغَضــُبهُ   : َتَشــيأَ {: فريــلتعْ ا فــي نمـٍط تعريفــي آخـر، كمــا فـي األلفـاظ المسـتخدمة
 .)2(»سـكن غضـه: فالنـاً  )َتَشـيأَ ( «: يجيء على نمط المثال السياقّي حيـث أورد  الوسيط المعجم في

، الـذي جـاء فـي المعجـم } ُحْسـُن َبصـيِص َلـْوِن الَبَشـَرِة ونحـِوه  : الرْهَرَهـةُ {: فلتْعريـوكذلك الحال في ا
َرهَ ( «: ى هــذا النحــوالوســيط علــ ها فــي وهــذه التعــاريف ال نجــد .)3(»َحُســَن بريقــه ولمعانــه: َلْوُنــهُ  )َرْهــ

  .المعجم العربي األساسيّ 

                                                

  .85، ص1، ج، مرجع سابقالمعجم الوسيط، ة العربيةللغمجمع ا  )1(
  .502، ص1، جذاته المرجع )2(
  .377، ص1، جذاته المرجع )3(
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  :ف اإلجرائيلتْعريتحليل نمط ا: سادساً 
  

 وحدة تعريفية) 19(إذ اشتملْت على %) 3(ف اإلجرائي بنسبة لتْعرينمط ا َحَوْت عيَنة الدراسة    
ف فـي لتْعريـويمكن تمييز هذا الـنمط مـن ا .)1()اإلجرائيّ ف لتْعريُأنموذج ا): 6(لملحق رقم ينظر ا(

بـذكر ) المادي أو المعنوي(الشيء تعريف يِتّم  إذبالنظر في مضمونه وتفّحصه، المحيط القاموس 
اموس فـــي القـــ الـــنمط مـــن التعريـــف هـــذا َوُوِجـــدَ ه حـــين وقوعـــه، عليـــ أو مـــا يترتّـــب وظيفتـــه أو آثـــاره

  :اآلتي النحو المحيط على

  :وظيفة معينة، كما في له صوٍت التعريف ليكون  أن    
ـــأ • ـــؤْ َشْأَش ، أو   : ْ◌ وُشْؤُش ــَنِم والحمـــاِر للُمِضـــي ــاُء الحمـــار إلـــى المـــاِء، وَزْجـــُر الَغـ ُدعـ

 .قال ذلك  : وَشْأَشَأ َشْأَشَأةً   ،َنِم لَتْأُكَل أو َتْشَربَ للغُدعاٌء   : شْؤُشؤْ 

وَسـَيْأتي إن شـاَء  ( يا َشْيَء مـالي، َكَيـاَهْيَء مـالي   : َكِلَمٌة ُيَتَعجُب بها، َتُقولُ   : ْيءَ ياشَ  •
 .  ) اللُه تعالى

  . ياُح التْيِس عنَد الِهياجِ صِ   : الظابُ  •

   . َصْوُت َحَرَكِة السْيرِ   : التْحَتَحةُ  •
ُن،ِكْخ ِكخْ  • ُد الخاُء فيهما وتَُنوعند   : وتفتُح الكاُف وتكسرُ  ، وُتَشد ِبي يقاُل عند َزْجِر الص

  . ٍء، وعند التََقذِر من شيءٍ تناُوِل شي

ْوطُ  • الص :   صوٌت من ماء، وهو ما ضاَق َمْنَقُعُه وقد اْنَمد . 

وهـي حكاَيـُة َصـْوِت الُمَتَقيـِئ، أْصـُلها ُهـْع   : ، مضمومتين، في حـديِث السـواكِ ُأْع ُأعْ  •
 . َلْت َهْمَزةً ْبدِ ، فأُ ُهعْ 

، أو ُيَصوُت به إذا ُفزعَ   : ، كِثَقةٍ ِقَقةٌ  • ِبي ُت به الص َصْوٌت ُيَصو . 

  .ِة إذا َدَعِت الديَك للسفادِ َصْوُت الدجاجَ   : الَقْيقُ  •
  

  :سبٍب ما، كما في عن ناتجٍ  ثرٍ التعريف أليكون  أو    
  .نٍ ٍم وِسمَ ِجسْ  الرخاَوُة في ِغَلظِ   : الَبْلَعَثةُ  •
 .ُموِجٍع، فإذا أْوَجَع، َفَقْرٌص الَقْرُص بأْطَراِف األصابِع َرفيقًا غيَر   : الَمْرزُ  •

•  الَخْمُر فيها ُحموَضةٌ   : بالضم، الُمز . 

  . الياِبُس، وُظْنبوٌب في الساِق إذا َغَمْزَتُه آَلَمكَ   : اَألْيَبُس  •

  . على الَبَدِن من الَحر  الَحَصُف َيْخُرجُ   : ، محركةً الَهَرُض  •

غيرِ  النْقَرُة في  : النوَنةُ  • الص ِبي َذَقِن الص .  

                                                

  .من هذه الدراسة 229ص : انظر )1(
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ِليِب   : ، بالكسرِ التواءُ  • سَمٌة في الَفِخِذ والُعُنِق كَهْيَئِة الص  

   :لها وظيفة ما تؤّديها، كما في التعريف ألداةٍ  يكون أو    
، ُمَعر   : السْنباَذجُ  • بٌ َحَجُر ِمَسن . 

 . الجمُع، وما ُتَجرُب عليه السيوُف وهي ُصْلَبةٌ   : األياِبُس  •

ْبطُ  • انِ   : الصالطويلُة من أداِة الَفد . 

  
  :نظرة مقارنة

  

فــي هــذه العّينــة مــن القــاموس  ف اإلجرائــيلتْعريــيغلــب علــى األلفــاظ التــي وقعــْت ضــمن نمــط ا    
فلـــذلك عنـــد النظـــر بمـــا يقابلهـــا فـــي المعجـــم الوســـيط  قليلـــة أو مهجـــورة االســـتعمال،المحـــيط، أنهـــا 

ــًا منهــا، ، ســنجد أّن المعجــم العربــّي األسوالمعجــم العربــّي األساســيّ  أّمــا المعجــم اســّي لــم يتضــّمن أي
   .وأورَد بعضًا منهاالوسيط فقد تجنَب أكثرها، 

  

يًا عند الفيـروز أبـادي فـي القـاموس كما وردْت حرف} التْحَتَحةَ {تعريفًا لكلمة قدَم المعجم الوسيط     
  ، ووردت } َصْوُت َحَرَكِة السْيرِ   : التْحَتَحةُ {: وردت في على هذا النحو إذالمحيط، 

  .)1(»َصْوُت َحَرَكِة السْيرِ : )التْحَتَحةُ ( « :في المعجم الوسيط حرفّياً 
  

س المحيط، بعـد أن أجـرى شـيئًا مـن المعنى الوارد في القامو  ورد المعجم الوسيط في تعريفينوأ    
ــأ{: فــإذا كــان القــاموس المحــيط قــد أوردالتعــديل فيــه،  ُدعــاُء الحمــار إلــى المــاِء،   : ْ◌ وُشْؤُشــؤْ َشْأَش

، أو شْؤُشؤْ  غُدعاٌء   : وَزْجُر الَغَنِم والحماِر للُمِضيقـال ذلـك  : وَشْأَشَأ َشْأَشـَأةً   ،َنِم لَتْأُكَل أو َتْشَربَ لل{ ،
ُن، وتفـتُح الكـاُف وتكسـرُ ْخ ِكخْ كِ {و ُد الخـاُء فيهمـا وتَُنـو عنـد تنـاُوِل   : ، وُتَشـد ـِبي يقـاُل عنـد َزْجـِر الص

فـي إطـار مثـاٍل  )َشـأْ َشأْ ( اللفـظقـدَم تعريـف  المعجم الوسـيطفإن  - .} ٍء، وعند الَتَقذِر من شيءٍ شي
، فقــال شأشــأزجرهــا : ر والغــنمفــالٌن بــالُحمُ  – ...)َشْأشــأْ ( «: ســياقي حيــث أورد ــي وأظهــر  .)2(»للمض

زجــر للصــبي عــن تنــاول شــيء ال  :)َكِ◌ْخ َكِ◌خْ ( «: ف الثــاني بشــيٍء مــن التعــديل، إذ أوردلتْعريــا
  .)3(»ُيَراد أن يتناوله

                                                

  .82، ص1، ج، مرجع سابقالمعجم الوسيط، ة العربيةللغمجمع ا )1(
  .469، ص1، جذاته المرجع )2(
  .863، ص2، جذاته المرجع )3(
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 ،ورد فــي القــاموس المحــيط ف لفــظٍ لتْعريــ بمعنــاه، اً مغــاير  أورد تعريفــاً قــد وســيط وكــان المعجــم ال    
ــْرُص بـــأْطَراِف األصــابِع َرفيقـــًا غيــَر   : الَمـــْرزُ {: هــو ــْرٌص الَق ف لتْعريـــأّمـــا ا .}ُموِجـــٍع، فــإذا أْوَجـــَع، َفَق

ُمـُروٌز ) ج). (مـع(المـاء الُحباس الذي َيحِبس  :)الَمْرزُ ( «: المعجم الوسيط، فهوالمغاير الوارد في 
«)1(. 

                                                

  .863، ص2، ج، مرجع سابقالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  )1(
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  :ف االشتقاقيّ لتْعريتحليل نمط ا: سابعاً 
  

%)  1(أقــل مــن  تهنسـب تعينـة الدراســة، حيـث بلغــف االشـتقاقّي علــى قلّـٍة فــي لتْعريــنمـط اَوَرَد     
وَيِتّم هـذا  .)1()االشتقاقيّ ف لتْعريُأنموذج ا): 7(ينظر الملحق رقم ( ةـوحدات تعريفيّ ) 9(بما مقداره 

وهــذا يتطلــب إحالــة عريفــه، صــيغة اشــتقاقية مــن مشــتقات اللفــظ الُمــراد تف بــذكر لتْعريــالــنمط مــن ا
قــد أن يكــون صــانع المعجــم  ضفــظ االشــتقاقي المــذكور، ُفَيْفَتــر بــع معنــى اللإلــى تتمســتخِدم المعجــم 

فها مرًة أخرى باالشتقاقلتْعريخص هذه األلفاظ با ف الواضح، ال أن يعر.  
  

، ومــن بعـده أردنــا معرفــة }يــا َكْشـخانُ   : قــال لـه  : َنهَكشـَخه َتْكشــيخًا، وَكْشـخَ {: فلتْعريــإذا تتبعنـا ا    

وٕان لــم يتضـح المعنــى بهــذا ، }ثُ الـديو  : ، وُيْكَســرُ الَكْشــَخانُ {: ، سـنجد فــي تعريفهـا}َكْشــخان{معنـى 

، فإّنـه لـن يجـد المعنـى المقصـود، ففـي }ثالـديو{ف وأراد مستخِدم المعجم، تتبـع معنـى كلمـة لتْعريا
بهذا تكون معدومـة الداللـة فـي ، يرمز بالعين إلى كلمة موضع، }  ع: يوثُ الد {: نجد ]د ي ث[مادة 

يـَرَة الـديوُث، والـذي ال غَ   : ، بـالفتحالَقْرَطبـانُ {] ط ب ر ق  [القاموس المحيط، إال أّننا نجـد فـي مـادة 
  .} الَقوادُ  أوله، 

   

 واِحـدُ   : المـاِعزُ { فلتْعريكما في ا ،تمت اإلحالة لمعرفة معنى كلمة في نفس المادة ال بأس إن    
ــــى ــِز، ِللــــَذَكِر واألُْنَث ــع المــــادة . }َمــــواِعزُ   : ج، الَمَعــ ــي مطلــ ــزُ {]: م ع ز[حيــــث نجــــد فــ ــ ، بــــالفتح الَمْع

أّن أما . } ِخالُف الضْأِن من الَغَنمِ   : والِمْعَزى، وُيَمد  والَمعيُز واُألْمعوُز والِمعاُز، ككتاٍب، وبالتحريك،
االعتمـاد  عنـدف قاصـرًا، وخصوصـًا لتْعريـإلـى مشـتقات وردت دون تعريـٍف، فسـيكون ا ّم اإلحالةَتتِ 

َمْنِبـــُت   : الَمْتَفَحـــةُ و  . م  : التفـــاحُ {: فلتْعريـــاعلــى مثـــل هـــذه األلفـــاظ فـــي تعريفـــات الحقـــة، كمــا فـــي 
فـْت بـالرمز ، التـي عُ }التفّـاح{إلى كلمة } الَمْتَفَحة{إذ تحيل كلمة ، } أشجاِرهِ  م أدنـى ) م(رالـذي ال يقـد

ــوكــــذلك الحــــال فــــي ا. معرفــــة عــــن المعنــــى ــ ــرُ الَجــــص {: فلتْعري ــــج َمْعــــُروفٌ   : ، وُيْكَســ ُب َك ُمَعــــر ، .  
اُص  ِخُذهُ   : والَجصاصاتُ   . ُمت الَمواِضُع ُيْعَمُل فيها  : والَجص{.  

  

َعـــة{إذا تتبعنـــا معنـــى كلمـــة       إم { ْعريـــي افـــالـــواردةفلت :} َع ـــأم ـــَتأْ  َت ــةً   : َمعَ واْس ــنجد  ،} صـــاَر إمَعـ سـ
، َكِهلـٍع اِإلمـعُ {: فّصـل معناهـا علـى نحـٍو مسـتفيض، إذ أورد فيهـايالفيروز أبادي علـى غيـر عادتـه 

اِس إلـى الطعــاِم الرُجــُل يتـابُع ُكــل أحـٍد علــى َرأِيـِه ال َيثُْبــُت علـى شــيٍء، وُمتبـُع النــ  : وِهلَعـٍة، وُيْفَتحـانِ 
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من غيِر أن ُيْدَعى، والُمْحِقُب الناِس ِديَنه، والُمَتَردُد في غيِر َصْنَعٍة، وَمن يقوُل أنا مـَع النـاِس، وال 
  .} امرأةٌ إمَعٌة، أو قد ُيقالُ   : ُيقالُ 

  
  

  :نظرة مقارنة
، )1(»صــار إمعــاً : )◌َ َأمعَتــ( «: ف االشــتقاقي الســابقلتْعريــأورَد ذات اقــد الوســيط  وكــان المعجــم    

ط مـع ذات المعنـى الـوارد فـي القـاموس المحـيفقـد أورد المعجـم الوسـيط } إمع{أما في تعريفه لكلمة 
، وال يثبــت علــى "أنــا معــك: "الــذي يقــول لكــل أحــد: )اإلّمــع( « :شــيء مــن اإلضــافات، حيــث أورد

وُتزاد التاء . ي ـ يثبت على َصْنَعة والطفيلوـ المَقلد في الدين، والمتردد الذي ال. شيء، لضعف رأيه
: ، إذ أوردالمعجـم الوسـيطفـي ا جـاء أّما المعجم العربّي األساسّي، فلـم يخـرج عّمـ .)2(»فيه للمبالغة

   .)3(»طفيلي 2، من يقول أنا معك لكل واحد وال يثبت على رأي 1: ونإمَعٌة ج ـ / إمع  «
  

                                                

  .26، ص1، ج، مرجع سابقالمعجم الوسيط، ة العربيةللغمجمع ا )1(
  .ذاته المرجع )2(
  .107ص، ، مرجع سابقالمعجم العربّي األساسيّ  والثقافة والعلوم،المنظمة العربّية للتربية  )3(
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  :بيهبالشف لتْعرينمط ا: ثامناً 
  

ــأفــاَد الفيــروز أبــادي مــن نمــط ا     وحــدات ) 7( ســبع ، فــيفــي القــاموس المحــيط ف بالشــبيهلتْعري
ــل عـــن  ــة%) 1(تعريفّيـــة بنســـبة تقـ ــم ( مـــن عّينـــة الدراسـ ــق رقـ ــر الملحـ ــوذج ا): 8(ينظـ ــُأنمـ ف لتْعريـ

لمــراد تعريفــه فيشــبه الشــيء اإلبــالغ المعنــى، الُمَصــنف اتخــاذ التشــبيه وســيلة  عمــدإذ  .)1()شــبيهبال
، أن يكـون معروفـًا أكثـر )المشـبه بـه(فـي اللفـظ  ُض رَ تَـفْ ويُ إمـا بـالون أو الشـكل، بشيٍء آخـر يقاربـه 

  .، وأن نجد له تعريفًا في القاموسمن اللفظ المراد تعريفه
  

عاَمَلـه {: فلتْعريـكمـا فـي ا، )كـاف التشـبيه(الشـبيه، بف لتْعريـز أبادي فـي نمـط استخدم الفيرو ا    
ــةً  ــَبَذةُ {: فلتْعريــفــي اكمــا  )ْبهُ ِشــ(م كلمــة اســتخدو . } ُمياَوَمــةٍ ك  : ُمَالَيَل ــِل،   : ، بالتحريــكِ الس ِشــْبُه الِمْكَت
  .} القاِصعاءَ  ُيْشِبهُتراٌب   : الباِحثاءُ { :فلتْعريفي ا كما )يْشِبه(استخدم الفعل المضارع و . } ُمَعربٌ 

كما وردت في األمثلة السابقة من القاموس، نجدها تقـوم ، متينبين معنى الكل إن عالقة الشبه    
أو مشــابهة مــن . } كالطْحَلــةِ  َلــْونٌ   : الَبْرَغَثــةُ {: فلتْعريــفــي اإّمــا علــى أســاس المشــابهة بــاللون، كمــا 

ه نـوٌع مـن كأنـ  : لـه اْسـَتْطَردَ {، و} القاِصـعاءَ  ُيْشـِبهتُـراٌب   : الباِحثـاءُ  {: حيث الشكل أو الهيئة كمـا فـي
  .} كُمياَوَمةٍ   : ُمَالَيَلةً عاَمَله {، و}ِشْبُه الِمْكَتِل، ُمَعربٌ   : ، بالتحريكِ السَبَذةُ {و، } الَمكيَدةِ 

ا، إذا لــم يكــن مســتخِدم      ــٍم بمعنــى الكلمــة الُمَشــَبه بهــ فــإّن المعنــى لــن القــاموس المحــيط علــى ِعْل
وكــان الفيــروز أبــادي فــي  .لمعناهــا فــي القــاموس أو غيــرهتتحقــق اإلفــادة إال بــالرجوع وال  ،يكتمــل

تعريفهـــا  التــي نجـــد} القاصـــعاء{، اعتمـــد علــى كلمـــة }القاِصـــعاءَ  ُيْشــِبهتُـــراٌب   : الباِحثـــاءُ {: فلتْعريــا
والُقْصــَعُة أيضــًا، {: عنــدما يــورد مــن القــاموس المحــيط، ]ق ص ع[فــي مــادة بطريقــٍة غيــر مباشــرة 
 َلـْونٌ   : الَبْرَغثَـةُ {: فلتْعريـأّمـا فـي ا. }ُجْحٌر للَيْرُبوِع َيْدُخلُـه  : ناِفقاءَ يراَء وُثماَمة ووكهمزٍة وُثَؤباَء وُحمَ 

تفصــيل أن المصــّنف ســعى إلــى ] ط ح ل[فـي مــادة } الطْحَلــة{فســنجد إذا تتبعنــا معنــى ، } كالطْحَلـةِ 
ذئــٌب   . بــين الُغْبـَرِة والســواِد ِببيـاٍض قليــلٍ  لَـْونٌ   : ، بالضــمالطْحلَـةُ {: معناهـا مــا أمكـن علــى هـذا النحــو

  .} والِفْعُل، كفِرحَ   . ْطَحُل، وشاٌة َطْحالءُ أ
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  :نظرة مقارنة
تُـراٌب   : الباِحثـاءُ {: فلتْعريـالـواردة فـي ا} الباحثاء{لتتبع معنى كلمة قصدنا المعجم الوسيط  إذا    
، بينمـا نجـد فيـه تعريفـًا ُمفّصـًال أكثـر أو تعريفـًا لهـا} لباحثـاءا{، فإّننـا ال نجـد كلمـة }القاِصـعاءَ  ُيْشِبه

ِلــئّال  ُجْحــٌر يحفــره اليربــوع، فــإذا دخــل فيــه ســد فمــه :)الَقاِصــعاءُ ( «: إذ أوردمــن القــاموس المحــيط، 
: ِلكــال الكلمتــين ال نجــد فيــه حضــوراً المعجــم العربــي األساســّي فــ اأّمــ. )1(»يــدخل عليــه حيــٌة أو دابــةٌ 

  .)القاِصعاءو  حثاءالبا(
  

الشــبيه فــي القــاموس المحــيط االختصــار الــذي أرده المصــنف لمعجمــه، بف لتْعريــيحقــق نمــط ا    
، ]ي و م[ومـــة فـــي مـــادة ايم، وٕاذا تتبعنـــا كلمـــة }كُمياَوَمـــةٍ   : ُمَالَيَلـــةً عاَمَلـــه {: وهــذا كمـــا فـــي تعريفـــه

بصـياغٍةٍ◌ ل فـي المعنـى صّ فيفأما المعجم الوسيط . } أليامِ عاَمَلُه با  : وِيواماً  مياَوَمةً ياَوَمُه {: فسنجد
عاملـه ليلـًة  وــ. اسـتأجره ِلَليلـة: ُمَاليلـة، وِليـاالً  )َيَلهْ الَ ( «: إذ أورد، ، وَشبه الماليلة بالمشاهرة جديدة

ساسـّي ولـم يخـرج المعجـم العربـّي األ  .)2(»أي شـهرًا شـهرًا ويومـًا يومـاً : ًة ومياومـةً ليلًة، مثل مشاهر 
: ــ هُ  1: َالَيـَل ُياليـُل ُمَالَيَلـةً «: عّما جاء في المعجم الوسيط إّال بإضـافة مثـال سـياقّي، حيـث أورد

  .)3(»عامله ليلًة ليلةً : ـ ه 2 ،"َالَيَل حارسنا على سياَرته الَمْعطوبة"اْسَتْأَجـَرُه ِلَلْيَلة 

                                                

  .740، ص2ج ، مرجع سابق،المعجم الوسيط، ة العربيةللغمجمع ا  )1(
  .850، ص2، جذاته المرجع )2(
  .1111، صجع سابق، مر المعجم العربّي األساسيّ  المنظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم، )3(
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  القاعدي  "المصطلحاتي"ف لتْعريا: تاسعاً 
  

ـــد بلغـــْت ملت عّينـــة الدراســـة اشـــت     ــة قواعدّيـــة، وق ســــت  ) 6 (وحـــدات تعريفّيـــة ذات طبيعــــة ُلغوّيـ
 المصـطلحاتيّ ف لتْعريـُأنمـوذج ا): 9(ينظـر الملحـق رقـم (  %)1 ( عـد بنسـبٍة لـم تتوحدات تعريفّية، 

ف القاعـدي ريـلتعْ الواردة في القـاموس المحـيط إلـى افات الستة لتْعريا أغلبولم تصل  .)1()القاعديّ 
وصــفًا لغوّيــًا، وبعضــها آراء نحوّيــة  ة تصــف هــذه األلفــاظيــأتم صــورٍة لــه، فبعضــها معلومــات لغوّيــ

  . فّية واشتقاقّيةوصر 
  

دون أن ، قاصــدًا االختصــار بهــذا الحــرف، ) م (بــالرمز  }الشــيء{كلمــة  فُ عــر يالُمَصــنف نجــد     
فـي مسـألة نحوّيـة فاسـتطرد  ) م (االختصار، بعـد الحـرف ُيَقدَم أي معنى، ولم يفطن الُمصنف إلى 

ويين فــي للغــف األخــرى، حيــث عــرض طائفــة مــن آراء التْعريــهــد فــي بقيــة أنمــاط اعْ علــى نحــو لــم يُ 
تصـبو النتهـاز الفرصـة  ،غايـٍة فـي نفـس الفيـروز أبـاديوكـل هـذه اإلطالـة ُتعـزى إلـى أصل اللفـظ، 

ــطٌ   : وَقــْوُل الجــوهِريّ {: َصــنف، ومــن هــذا قــول المُ تغلــيط الجــوهريّ فــي  ــالَهْمِز، َغَل ، }أْصــُلُه أَشــاِئي ب
  .}كما َزَعَم الجوهري {و

  

وفي تعريـف كلمـة . ونحوّياً  صرفّيًا وصوتّياً  هف، بوص}نحن{ف في تعريفه للضمير ن وقام الُمصَ     
وفـــي . ةحّجـــالعمـــه ب، مـــوردًا رأيـــه ومدذكـــر معلومـــات توّضـــح األصـــل االشـــتقاقي للفـــظ }الِمْشـــَلْوز{

ــون{وفــي تعريــف . ذكــر لغــة تنطــق بهــا دون أن يــذكر معنــى اللفــظ }اِإلْصــَفْنطُ {تعريــف كلمــة  الن{ ،
  .ذكر المصنف نوعهما من الحروف: }تي تا{و
  

  :نظرة مقارنة
جــزءًا ممــا ورد فــي فــي المعـاجم المعاصــرة، فإنهــا تـوِرُد  }نْحــنَ {إذا نظرنـا إلــى تعريــف الضـمير     

ــنُ {: ، وهــوالفيــروز أبــاديتعريــف  ــى بــه االْثنــاِن والجْمــ  : َنْح ــُروَن عــن أْنُفِســِهمْ َضــميٌر ُيْعَن ، }ُع الُمْخِب
ضــميٌر : )َنْحــن( « :مضــافًا إليــه، اســتعمال الضــمير فــي التعظــيم مجــازًا، فقــد أورد المعجــم الوســيط

 وأتى  .)2(»احد عند إرادة التعظيمعن أنفسهم، وقد ُيعّبر به الو  ر به االثنان أو الجمُع الُمْخِبرونُيعب
علـى هـذا فـأورده  مضـيفًا إليـه أمثلـة سـياقّية المعجم العربّي األساسّي بما جاء لدى المعجـم الوسـيط

 ،ضـــمير رفـــع منفصــل يعّبـــر بـــه االثنـــان أو الجمـــُع الُمْخِبـــرون بـــه عـــن أنفســـهم 1: َنْحـــنُ «: النحــو
ارٌ  « ،»نحن ُمَعلَمان «، »َمَتاننحن ُمَعل  « ،»نحن ُمَعلَمان « للمذكر والمؤّنث نحن  «، »نحن ُتج
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  .907، ص2ج ، مرجع سابق،المعجم الوسيط، ة العربيةللغمجمع ا )2(
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ـــــاتٌ  ــــر  2، »ُمَمرضـــ ـــــمير ُيَعبــــ ـــضـــ ــــــد إرادة الّتعظـــــ ـــد عنــ ــه الواحـــــ ــــ ـــــيس « ميبــ ــن رئـــ ــــ ــــة نحــ الجمهورّيــــ
  .)1(»»...َ◌ْرنَاَقرّ 
  

  :ف المنطقيلتْعريا تحليل نمط: عاشراً 
  

بنسـبة أقـل  وحـدات تعريفّيـة)  6 (سـت ف المنطقّي الناقص، في لتْعريالدراسة نمط ا حوْت عّينة    
ألن الُمَصـنف ال يـورد فـي  .)2()المنطقـيّ ف لتْعريـُأنموذج ا): 10(ينظر الملحق رقم (، %) 1 (من 

فيقتصر  )الجنس، والنوع، والفصل، والخاصية، والَعَرض العام(: تعريفاته ما يقابل الكليات الخمس
  .بعٍض منها ِذكر على

  

: هـو تعريـففيـه سـمات وخصـائص جوهريـة للشـيء الُمعـّرف، ْت وردَ العّينـة  تعريٍف فـيوأكثر     
ٌك للبـاءَ َلـي ، مُ مَثَمٌر   : الَمْوزُ { ُمَحـر ـٌن، ُمـِدر ْطفَـِة والـَبْلَغِم والصـٌل ِجـ، وٕاْكثَـاُرُه مُ ْفَراءِ ِة، َيزيـُد فـي النّدًا، ثَق

 الســـت ، فـــذكر المصــنف الســـمات} مــوازٌ   : ْوَزٍة، وباِئُعـــهُ ِة َمــئَ اوِقْنــُوُه َيْحِمـــُل مــن الثالثـــيَن إلــى َخْمِســـم
  :اآلتية

   .مَثَمٌر ـ 
  .نٌ َلي مُ ـ 
ٌك للباءَ ـ  ُمَحر ةِ ُمِدر.  
  .ْفَراءِ َيزيُد في النْطَفِة والَبْلَغِم والص ـ 
  .ّداً َثقٌل جِ إْكَثاُرُه مُ ـ 
  .ْوَزةٍ ِة مَ ئَ اِقْنُوُه َيْحِمُل من الثالثيَن إلى َخْمِسمـ 

، حيــث }َضــْرٌب مــن النْبــِت   : الَجْمــُص { :ذكــرًا للســمات الجوهرّيــة، هــو تعريــف وكــان أقــل تعريــف   
  : ، بالضــم القــوقُ {: فْعريــتأمــا  ).نبــات(اقتصــر المصــنف علــى ِذكــر جــنس الشــيء الُمَعــرف بأنــه 

ــوع وهــو ، )ائرطــ(الجــنس وهــو : ، فقــد ذكــر فيــه المصــنف}طــاِئٌر مــاِئي َطويــُل الُعُنــقِ  ، )مــائي(والّن
   ).طويل العنق(والفصل وهو 
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فــي المعجــم الوســيط ورد   إذ رة، ـفــي المعــاجم المعاصــف المنطقــّي الســابق لتْعريــذات ايكــّرر و     
وجـاء المعجــم العربـّي األساســّي يكـرر مــا  .)1(»طـائر مــائي طويـل العنــق: )الَقــاقُ (« :بهـذه الصـيغة

ـــيط ـــاموس المحـ ـــدى القـ ـــدى المعجــــم الوســــي ورد لـ ـــث أوردولـ ـــاقُ «: ط، حيـ ــل : الَقـ ـــائي طويــ ـــائر مـ طـ
  .)2(»العنق

                                                

  .767، ص2، ج، مرجع سابقالمعجم الوسيط ،ة العربيةللغمجمع ا )1(
  .1179، ص، مرجع سابقالمعجم العربّي األساسيّ  المنظمة العربّية للتربية والثقافة والعلوم، )2(



 

 

187

  

  :د ف بالض لتْعريتحليل نمط ا: الحادي عشر
  

%) 1(عينـة الدراسـة أقـل مـن  ف بالضـد، وكانـت نسـبته فـيلتْعريـنمـط ا استخدم الفيروز أبادي    
ــوذج ا: )11(ينظـــر الملحـــق رقـــم ( ة،ـوحـــدات تعريفّيـــ) 6( ســـت بلـــغحيـــث  . )1()ّضـــد ف باللتْعريـــُأنمــ

   .ر من األلفاظـالكثيى لعه ـدم إمكانّية تطبيقـف إلى علتْعريوربما ُتعزى قلة هذا النمط من ا
  

ــروز أبـــادي فـــي إجـــراء     ـــنمـــط ااعتمـــد الفيـ ـــى اللفظـــين لتْعري ـــة الدراســـة عل ف بالضـــد ضـــمن عين
 د ـضِ   : ُه َذّمًا وَمَذمًة، فهو َمْذموٌم وذميٌم وَذم، وُيْكَسرُ َذم {: فينلتْعريكما في هذين ا، )خالف، وِضد(

 ِخالفُ   : ُيَمد و   الَمْعُز، بالفتح وبالتحريك، والَمعيُز واُألْمعوُز والِمعاُز، ككتاٍب، والِمْعَزى،{و، } َمَدَحه
رج عّينة الدراسـة كلمـة استخدم في القاموس المحيط خاقد وكان الفيروز أبادي  .} الضْأِن من الَغَنمِ 

 َنقــيُض   : َتْحــتُ ] "ت ح ت[ : ف بالضــد، كمــا ورد فــي مــادةلتْعريــفــي تعريفــاٍت مــن نمــط ا} نقــيض{
  ."َفْوقَ 

لأللفــاظ المــراد  أضــداداً أن يكــون قــد خــّص األلفــاظ التــي أوردهــا  يفتــرض فــي ُمَصــنف المعجــم    
مسـتخِدم المعجـم بالـدور والتسلسـل،  فيقـع، تعريفها بتعريـٍف واضـٍح ال أن يعرفهـا مـرًة أخـرى بالضـد

َف ] ض أ ن[، وكـــان فـــي مـــادة } الضـــْأِن مـــن الَغـــَنمِ  ِخـــالفُ {: كلمـــة المعـــز نجـــده فـــيوهـــذا  قـــد عـــر
ــاِئن بأنــه التــي عرفهــا بأّنهــا }الَيــأس{تعريــف كلمــة  وكــذلك فــي. }المــاِعِز مــن الَغــَنمِ  ِخــالفُ {: الض :

  .}الَيْاسِ  ِضد {: ، قد عرف الرجاء بأّنه]ر ج و[مادة ، وكان المصنف في }الرجاءِ  د ِـ ض{

الِغالَظــُة، بالكســر  الِغْلَظــُة، مثلثــًة،{: فلتْعريــوقــد تجنــب الفيــروز أبــادي الــدور والتسلســل فــي ا    
ـــٍب  ــ  : وكِعَن قـــة د ـِضـ ــى كلمـــة }الر ـــا معنـ ـــا إذا تتبعن قـــة{، ألّنن ــنجد] ر ق ق[فـــي مـــادة } الر ــ{: سـ قـ ُة، الر
ــا تعريــف كلمــة  .}الرْحمــةُ   : بالكســرِ  فســنجدبمــا ورد فــي المعــاجم المعاصــرة، } الِغْلَظــة{وٕاذا مــا قارن 

ف الـوارد لتْعريـف بالضـد ويتجّنـب الـدور والتسلسـل، ولكـن التْعريـالمعجم الوسيط يعرفها بعيدًا عن ا
أما  .)2(»عداوة: بينهم ُغِ◌َ◌ْلَظةٌ : ويقال. الظةالغ: )الُغِ◌ـَْلَظة(« :القيم، إذ أوردف لتْعريلديه ليس با

ــه أفــاد مــن ا ْعريــالمعجــم العربــّي األساســّي فإنولكنــه وقــع فــي ) عكســه(ف بالضــد باســتخدام كلمــة لت
  .)3(»مص َغُلظَ : ِغْلَظةٌ ... عكسه رقّ ... َغُلظَ «: الدور والتسلسل، حيث أورد
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  أو الرسمف بالصورة لتْعريتحليل نمط ا: الثاني عشر
  

صـورة أو ف باللتْعريـُأنمـوذج ا): 12(ينظـر الملحـق رقـم ( وردْت رسمتان في القـاموس المحـيط    
ـــة العربّيـــة،  .)1()الرســـم تبتكـــر بفضـــل عبقرّيـــة أن إذ اســـتطاعْت وهـــذا ُيَعـــد فخـــرًا للصـــناعة المعجمّي

فـي المعـاجم الحديثـة، وُنـَذكر هنـا الذي بات ُيَعـّد مطلبـًا مهمـًا ، مف بالرسلتْعريالفيروز أبادي نمط ا
ـــ بقـــولٍ  ــا-للفيـــروز بـــادي ُيَعـــد  )القـــاموس المحـــيط(«أّن  :ودغيريلل ــبق القـــواميس  -حســـب علمنـ أسـ

  .)2(»العالمّية إلى االستعانة بالصورة أو الرسم لإليضاح، وٕان لم ُيْكِثْر من ذلك
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  .304ص مرجع سابق،، قضايا المعجم العربي في كتابات ابن الطيب الشرقيّ الودغيرّي،  )2(
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  ف باإلحالةلتْعريتحليل نمط ا: الثالث عشر
  
  

ينظــر (جاءتـا علــى نمــط التعريـف باإلحالــة المباشــرة، يتين فريوحــدتين تعــالدراسـة ة فــي عّينــ نجـد   
ل تمثّــ عــةحـروف مقطّ باســتخدام وتّمـْت اإلحالــة  .)1()حالــةف باإللتْعريــُأنمـوذج ا): 13(الملحـق رقــم 

 :ما يتمم المعنى وُيَوّضحه وٕان تتبعنا اإلحالة، سنجد ،الجذر للكلمة الُمحال إليها

  

  ]: ب شخ ر [في 
ـــْرَبَش الكتـــابَ { ــاُش   . أْفَســـَدهُ   : َخ ـــاُش، بالضــــمو   . فـــي ب ر خ ش  : والِخْرَبــ   : الُخَرْنَب

َياِح ِجّدًا،  َوُد أْصَناِف الَمْرِو، ُمِزيلُ ، وهو أجْ الَمْرماحوزُ  َفَساَد الِمَزاِج، ُمْذِهٌب للر
ــَدِة، ُمَفـــتٌح للســ ــَداِع البــاِرِد، ُمْصـــِلٌح لْلَمِع ـــُب ولِلصَدِد البــاِرَدِة، عظـــيُم الَمَنــاِفِع، َطي

  .} الريحِ 
  

  :] ت ف ف [وفي 
  

ِسياْه   : المرأُة الَمْحُقورُة، وُدَويبٌة كِجْرِو الَكْلِب، أو كالَفْأَرِة، فاِرِسيُته  : ، كقُفةٍ الُتفةُ {
 .} ُكوْش 
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  المصادر والمراجعثبت 
          المصادر :أوال

  

  .القرآن الكريم        
 

 :بن حجر العسقالنيأحمد بن علي  .1

ــدرر الكامنــةـــ  عــدنان درويــش، معهــد المخطوطــات العربّيــة، القــاهرة، : ، تذيــل ال
  .م1992

، 1يوسـف عبـد الـرحمن المرعشـلي، ط: ، تالمعجـم المؤسـس للمعجـم المفهـرسـ 
  .م1994هـ 1415، بيروت، ، دار المعرفة2ج
 .م1986، دار الكتب العلمّية، بيروت، 7ج ِإْنَباء الَغْمر ِبَأْنَباء الُعْمِر،ـ 

 :المقريزيأحمد بن علي  .2

  .، دار الغرب اإلسالمي7محمد اليعالوي، ج: ، تكتاب المقفى الكبيرـ 
ارة ، وز 1عـدنان درويـش، ج: ، تدرر العقود الفريدة في تـراجم األعيـان المفيـدةـ 

  .م1995الثقافة، دمشق، 
ذيــل وفيــات األعيــان المســمى ُدرة الحجــال فــي المكناســي،  أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد .3

، مطبعــة الســنة المحمدّيـــة، 2، ج1النـــور، ط] أبــو[محمـــد األحمــدي : ، تأســماء الرجــال
  . م1971هـ 1391القاهرة، 

السـقا  مصطفى: ، تض، أزهار الرياض في أخبار عياأحمد بن محمد الَمَقري التلمساني .4
ــاهرة، 3وٕابـــــراهيم األبيـــــاري، ج ــة والنشـــــر، القـــ ــأليف والترجمـــ ـــة التـــ هــــــ 1361، مطبعـــــة لجنــ

  .م1943
: ، تالشقائق النعمانّية في علماء الدولة العثمانّية" رى زادهپطاشكو"أحمد بن مصطفى  .5

  .هـ1405أحمد صبحي فرات، منشورات جامعة استانبول، إستانبول تركيا، 
ــارس ال .6 ــدياقأحمــــد فــ ــب، القســــطنطينية، ، الجاســــوس علــــى القــــاموسشــ ــة الجوائــ ، مطبعــ

 .هـ1299

أحمـد عبـد : ، تحقيـقتاج اللغـة وصـحاح العربيـة: الصحاحإسماعيل بن حّماد الجـوهري،  .7
  .م1990، دار العلم للماليين، بيروت، 1الغفور عطار، ج

، 4، ج1، طةطبقـات الشـافعيّ ، "قاضـي شـهبة ابـن"عمـر  بـنتقي الدين أبو بكر بن أحمد  .8
  .م1980هـ 1400الهند،  -مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانّية، حيدر أباد
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 :السيوطيجالل الدين  .9

، 2الفضــل إبــراهيم، ط] أبــي[محمــد : ، تبغّيــة الوعــاة فــي طبقــات اللغــويين والنحــاةـــ 
 .م1979هـ 1399، دار الفكر، 1ج

ــ  ــة وأنواعهــاـ ــوم اللغ جــاد المــولى، ومحمــد أبــو محمــد أحمــد : ، تحقيــقالمزهــر فــي عل
 .، دار إحياء الكتب العربية1الفضل إبراهيم، وعلي محمد البحاوي، ج

حسـام الـدين الُقدسـي، : ، تحقيـقالفـروق اللغويـةأبو هالل العسـكري، الحسن بن عبد اهللا  .10
 .دار الكتب العلمية، بيروت لبنان

يـر محمـد حســن، ڤ: ، تحقيـقالعبـاب الزاخـر واللبـاب الفـاخرالحسـن بـن محمـد الصـغاني،  .11

  .م1978-هـ1398، مطبعة المجمع العلمي العراقي، 1، ج1ط
، مكتبــة نــزار 2، جالمفــردات فــي غريــب القــرآن الراغــب األصــفهاني،الحســين بــن محمــد  .12

  .مصطفى الباز
مهـدي المخزومـي وٕابـراهيم السـامرائي، : ، تحقيـقكتـاب العـينالخليل بن أحمد الفراهيـدي،  .13

  .م1985عالم العراقّية، دار الحرّية للطباعة، بغداد، منشورات وزارة الثقافة واإل
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Abstract  

 

    This Study aims at characterizing the lexical meaning in al-Qamus 

of  al-Firuz abadi (817 A.H.) It Consists  of three chapters except the 

introduction. The introductory entry handles some of  the scientific 

aspects of al-Firuz abadi's life. The first chapter tackles the 

importance of al-Qamus al-muhit in making Arabic lexicons. The 

second chapter attempls to bring out the concept and types of 

meaning, recent trends in the study of the meaning, the 

characteristics and importance of lexical meaning, the logical and 

Semantic – linguistic patterns of lexical definition, the merits of the 

language of lexical definition, its rules, and the difficulties that face 

lexicon-makers in defining it. The third chapter tackles the definition 

of lexical definition in al-Qamus al-muhit from a statitcal, analytical, 

and Comparative point of view. 

 
    The findings of the study, gotten after analyzing a selective 

samples of items taken from al-Qamus al-muhit, reveal that al-

Firuzbadi has used thirteen patterns of definition, ordered 

respectively from the much used to the less used as follows: the 

pattern of definition by contextual example, definition by 

Synonymy, definition by Scholars and cities, definition by a specific 

word, definition by a sentence or an expression, procedural 

definition, derivative definition, definition by a counterpart, 

idiomatic, grammatical definition,  logical definition, definition by 

antonymy, definition by figures, and definition by referring (Ihalah). 


