
  

٧٤١ 

  معاجم األبنية يف العربية
   للفارايب منوذجاً))ديوان األدب((

  حممد علي الزركان. د
ظهرت اجتاهات كثرية يف تنظيم املعجم العريب منذ ألَّف اخلليل بن 

وعلى الرغم من كثرة ما كتب حول .  حىت اليوم))العني((أمحد معجمه 
قلة ما كتب ، فقد ظل نوع منها يشكو من )١(املعجمات العربية وتارخيها

عنه وضحالته، وهو ذلك النوع الذي رتبت كلماته حبسب األبنية أو 
  ).معاجم األبنية(األوزان، وهو ما أطلق عليه اسم 

وقد بدأ التفكري يف أبنية اللغة يف صورة حصر ألشكاهلا والتمثيل لكل 
، وقد مت ذلك على أيدي النحاة، وكان سيبويه أول من ذكرها وأوىف )٢(منها

 أبواباً مجع فيها ما عرفه من أبنية اللغة ))كتابه((رها فقد أفرد هلا يف من سط
العربية، وقسمها تقسيماً كمياً مع فصل أبنية األمساء عن أبنية األفعال، وقد 

 بناًء بني ثالثي جمرد ومزيد، ورباعي جمرد ومزيد، ٣٠٨ذكر لألمساء 
جمرد ومزيد،  بناء بني ثالثي ٣٤ومخاسي جمرد ومزيد، وذكر لألفعال 

  .)٣(ورباعي جمرد ومزيد
مث تال ذلك ختصيص حبوث لألبنية يف الكتب اللغوية، وهذه مل تتسم 
بطابع خاص، فمنها ما اهتم بذكر ألفاظ البناء واملشتبه فيها، ومنها ما تعلق 

  .باألبنية اليت يتعدد ضبطها، ومنها ما اختص باألبنية النادرة

                                                           
للدكتور ) املعجم العريب (للدكتور عبد اهللا درويش، و    ) املعاجم العربية : (انظر مثالً ) ١(

  .لألستاذ أمحد عبد الغفور العطار) مقدمة الصحاح(حسني نصار، و
  . البن القطاع)أبنية األمساء() ٢(
  ).٣٤٠ ،٣٣٣، ٣٣٠، ٣١٥/ ٢:(لسيبويه) الكتاب( انظر )٣(



  

٧٤٢   )٣(اجلزء ) ٧٨( الد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة 

إصالح (أليب عبيد، و) لغريب املصنفا: (وأهم ما ألف يف هذا االجتاه
لكراع النمل، ) املنتخب(البن قتيبة، و) أدب الكاتب(البن السكيت، و) املنطق
  .البن دريد يف أبواا األخرية) اجلمهرة(و

  :وقد صاحب هذه البحوث أو تالها اجتاه معجمي أخذ شكلني
 أبنية  وجه عنايته ألبنية األفعال وحدها، سواء اهتم ببناء أو:أحدمها

  ).معاجم األفعال(معينة منها، أو اهتم ا مجيعاً وهو ما اختري له اسم 
 فقد لبس ثوب املعجم الكامل الذي يهتم بذكر أبنية األمساء :وثانيها

واألفعال مجيعاً، وحياول حصر الكلمات املتعلقة بكل بناء، وهو ما مسي 
  .)٤()املعاجم الكاملة(

  :معاجم األفعال
من املعاجم يف فترة مبكرة ال تتجاوز القرن الثاين بدأ هذا النوع 

) فعل: (اهلجري، وقد بدأ أوالً بشكل عناية بصيغتني اثنتني من صيغ األفعال مها
مث أخذ شكل املعجم الفعلي الكامل الذي يعرض لألفعال مجلة ويذكر ) أفعل(و

  .حتت كل بناء ما خيصه من كلمات
  :ومن كتب النوع األول

  . ه٢٥٥أليب حامت، ت ) علتأف(و) فعلت (-١
  . ه٣١١للزجاج، ت ) أفعلت(و) فعلت (-٢
  . ه٣٦٧البن القوطية، ت ) الرباعية(و) الثالثية( األفعال -٣

  :ومن كتب النوع الثاين
  . ه٤٠٠للسرقسطي، ت ) األفعال( كتاب -١

                                                           
وهذا النوع قد اهتم    . ظهر شكل ثالث لالجتاه املعجمي متثل بالعناية بأبنية األمساء        ) ٤(

املقـصور  (كما فعل أبو علي القـايل يف كتابـه          ) املقصور واملمدود : (فقط بأبنية 
  .واع املعاجمولذا كان من الصعب عده من أن) واملمدود
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  . ه٥١٥البن القطاع، ت ) األفعال( كتاب -٢
  . ه٤٨٦الزوزين، ت ) مصادر (-٣
  . ه٥٤٤لبو جعفر ك، ت ) صادرتاج امل (-٤

  :ومن املعاجم الكاملة
  . ه٣٧٠ أو  ه٣٥٠للفارايب املتوىف عام ) ديوان األدب (-١
  . ه٤٦٦للكاشغري، املتوىف عام ) ديوان لغات الترك (-٢
  .لنشوان بن سعيد، من رجال القرن السادس اهلجري) مشس العلوم( -٣
  .)٥) ه٥٣٨للزخمشري، املتوىف عام ) مقدمة األدب (-٤

  :معاجم األبنية

مل يبدأ هذا النوع من املعاجم إال يف القرن الرابع اهلجري، والرائد فيه هو 
عامل لغوي مغمور مل يلق من الباحثني العناية الكافية، وهو أبو إبراهيم إسحاق بن 
إبراهيم الفارايب، وتال معجمه معاجم أخرى سارت على نظام األبنية بعضها تأثر 

ومل يقف . بعد عنه قليالً أو كثرياً، وبعضها اختلف عنه اختالفاً كلياًبه، وبعضها 
أثر الفارايب عند املعاجم العربية اخلالصة، بل جتاوزها وأثر يف املعاجم املزدوجة 

للكاشغري كذلك مل ) ديوان لغات الترك(ذات اللغتني كما يتضح يف معجم 
  . معاجم األفعاليقتصر أثره على املعاجم الكاملة، بل جتاوزها إىل

وقد كان القرن الرابع اهلجري هو العصر الذهيب للمعاجم العربية بوجه 
للصاحب بن عباد ) احمليط(البن دريد و) اجلمهرة(عام ففيه ظهر معجم 

البن فارس ) املقاييس(و) امل(لألزهري و) ذيب اللغة(للقايل و) البارع(و
  .)٦(للفارايب)  األدبديوان(للجوهري، وفيه أيضاً ظهر ) الصحاح(و

                                                           
  .املعاجم العربية للدكتور عبد اهللا درويش، املقدمة) ٥(
  . ١٧٧ -١٧٦املعجم العريب للدكتور حسني نصار، ) ٦(



  

٧٤٤   )٣(اجلزء ) ٧٨( الد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة 

  ))ديوان األدب((

  املقدمة
قدم الفارايب ملعجمه مبقدمة، تناول فيها مسائل عدة، مث أتبعها املادة 
اللغوية موزعة على أبواا حبسب أبنيتها على النحو الذي شرحه يف مقدمته، 

  .وذيل معظم أبواب األفعال بأحكام تصريفية
ن القضايا اللغوية والتصريفية كما كثرياً م) ديوان األدب(عاجلت مقدمة 

  :وأهم ما حوته املقدمة. حتدثت عن منهج املؤلف يف تنظيم املادة اللغوية وترتيبها

  . اإلشادة بقيمة اللغة العربية وذكر فضلها على سائر اللغات-١
 اإلشارة إىل مؤلفات اللغويني السابقني ونقدها نقداً إمجالياً، -٢

السلف رمحهم اهللا يف مجع هذا اللسان كتباً وقد ألف ((: وذلك يف قوله
كثرية، تفاضلوا فيها وقيدوا منه فيها ما قيدوا، من موجز وغري موجز، 
ومعتدل بني املذهبني من غري أن يأتوا عليه، ومشري فيما صنف خنص به 

  .))...الطبقة العليا، ومقصر فيما مجع، فلم يعد بذلك أن عادهم يف مذهبهم
وقد ((: الكتاب والفخر بتصنيفه وذلك يف قوله اإلدالل بقيمة -٣
كتاباً عملت فيه عمل من طب ملن حب، مشتمالً على تأليف مل .. أنشأت

  .))..أسبق إليه، وسابقاً بتصنيف مل أزاحم عليه
 وتناولت املقدمة بعد ذلك الضابط العام الذي ينتظم كل ما -٤

  :حواه املعجم من مادة لغوية، وأنه مشروط بشروط هي
  . أن يكون مستعمالً – آ

  . أن يذكره النحارير من علماء أهل األدب يف كتبهم–ب 
  . أن يكون وارداً يف قرآن أو حديث أو شاهد من كالم العرب–ج 
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  . مث حتدثت املقدمة عن منهج املعجم وما سيذكر وما سيترك-٥
  : وختلل ذلك بعض البحوث التصريفية املرتبطة بنظام الكتاب مثل-٦
  .م الكالم إىل اسم وفعل وحرف وذكر عالمات كل منها تقسي–آ 

  . احلديث عن أقل األبنية وأقصاها، وعن حروف الزيادة ومواضعها–ب 
 احلديث عن أبنية األمساء جمردها ومزيدها، واستعماالت كل –ج 

  .بناء من حيث االمسية أو الوصفية، واإلفراد أو اجلمع
ة حديثها التفصيلي الدقيق عن وأهم ما يسترعي االنتباه يف هذه املقدم

منهج الكتاب، وإسهاا يف شرح نظامه وخطته، ويرجع ذلك إىل تعدد 
... جوانب هذا املنهج وتشعب نواحيه، فضالً عما فيه من جدة وابتكار

وتبني عن رأيه يف توقيفية اللغة ونسبة وضعها إىل اهللا، وهو رأي نادى به من 
لك تدلنا على مقدرته الفائقة يف فن وهي بعد ذ. قدمي كثري من اللغويني
  .)٧(الصرف واالشتقاق

  :املادة اللغوية ومنهجه يف ترتيبها
لقد فخر املؤلف بدقة نظام معجمه ووجود كل كلمة يف مظنتها إذ 

ورتبت كل كلمة فجعلتها أوىل مبوضعها مبا يقدمها أو يعقبها، ((: يقول
  .)) غري نص مطية أو آداب نفسليجدها املرتاد هلا يف بقعتها بعينها، رابضة من

  :أما هذا املنهج الذي اخترعه الفارايب وفخر به فتتلخص أسسه فيما يلي
  : وهي على الترتيب اآليت))كتباً((قسم الفارايب كتابه ستة أقسام مساها : أوالً

  .))ما سلم من حروف املد واللني والتضعيف((:  كتاب السامل وعرفه بقوله–آ 

                                                           
الدكتور أمحد خمتار عمر واملعاجم العربية، للدكتور عبـد  / حماضرات يف علم اللغة  ) ٧(

  . املقدمة–اهللا درويش وديوان األدب، للفارايب 



  

٧٤٦   )٣(اجلزء ) ٧٨( الد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة 

ما كانت العني منه والالم من جنس ((: وعرفه بقوله كتاب املضاعف، -ب
  .))واحد

  .))ما كانت يف أوله واو أو ياء((:  كتاب املثال، وعرفه بقوله-ج
ما كانت العني منه حرفاً من ((:  كتاب ذوات الثالثة وعرفه بقوله–د 

  .))ن حروف املد واللي
حرفاً من ما كانت الالم منه ((:  كتاب ذوات األربعة وعرفه بقوله- ه

  .))ن حروف املد واللي
  : كتاب املهموز، وذكر السر يف إفراد املهموز بكتاب فقال–و 

واهلمز كاحلرف السامل يف احتمال احلركات وإمنا جعلت يف حروف ((
  .))االعتالل ألا تلني فتلحق ا

أمساًء وأفعاالً، وقدم : جعل كل كتاب من هذه الكتب شطرين: ثانياً
  .فعالاألمساء على األ
ففي . قسم كل شطر منها إىل أبواب حبسب التجرد والزيادة: ثالثاً

  :األمساء سار على النحو اآليت
مث ) إصبع ومذهب(مث ما حلقته الزيادة يف أوله ) عنب(الثالثي ارد 

مث ما ) طابع(مث ما حلقته الزيادة بني الفاء منه والعني ) محص(املثقل احلشو 
  ...مث ما حلقته الزيادة بعد الالم) سحاب(ني منه والالم حلقته الزيادة بني الع

  )..جرذحل(مث اخلماسي وما أحلق به ) ثعلب(مث الرباعي وما أحلق به 
مث ما حلقته الزيادة يف ) ثقب(الثالثي ارد : ويف األفعال سار كما يلي

 مث ما حلقته الزيادة) رتب(مث املثقل احلشو ) أترب(أوله من غري ألف وصل 
مث األبواب الثالثة اليت يف أوهلا ألف وصل مما له يف ) جاذب(ن  بني الفاء منه والعي

 -مث ما حلقته الزيادة يف أوله )  استصعب– انسحب –اجتذب (الثالثي أصل 
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 - وهي التاء –مث ما حلقته الزيادة يف أوله ) تكلّم( مع تثقيل احلشو -وهي التاء 
مث بابا األلوان وما أشبه ذلك ) جتاذب(مع زيادة بني الفاء منه والعني 

  ).زعفر(مث أبواب الرباعي وما أحلق به أو زيد فيه )  وامحارامحر(
 وملا كان كل باب من هذه األبواب قد يشترك يف عدة أبنية :رابعاً

كالثالثي ارد من األمساء الذي له تسعة أبنية، فقد وضع قاعدة لتقدمي بعض 
دأ باملفتوح األول مث أتبعه املضموم مث املكسور، هذه األبنية على بعض، فابت

وقدم ساكن احلشو على املتحرك احلشو، وقدم ياء التأنيث على مهزة التأنيث 
  .وقدم اهلمزة على النون

الذي ) فعل(كان البناء الواحد خيضع لتقسيمات أخرى مثل بناء : خامساً
  .بزيادة ياء النسب) فعلي( وبزيادة التاء) فعلة(وفرعني مها ) فعل(قسمه إىل أصل هو 

املهموز الفاء مث : أما كتاب اهلمز فقد قسم أبوابه إىل ثالثة أقسام هي
ورتب كل قسم من هذه األقسام ناظراً إىل . املهموز العني مث املهموز الالم

  .احلرفني اآلخرين غري احلرف املهموز
  وملا كانت هناك كلمات كثرية تشترك يف الوزن الواحد،:سادساً

رأى ترتيب األوزان حبسب حرفها األخري مع أوهلا ووسطها، فيبدأ 
إىل آخر حروف اهلجاء، فإذا ... بالكلمات اليت أواخرها الباء مث التاء مث الثاء

وجدت كلمات احتدت أواخرهن كان التقدمي ملا أوله أسبق يف الترتيب 
 ملا اهلجائي، فإذا وجدت كلمات احتدت أواخرهن وأوائلهن كان التقدمي

  .وسطه أسبق يف الترتيب اهلجائي
وقد عدل يف ترتيب ألفاظ املعتل الالم أو املهموزها عن اعتبار احلرف 

  .األخري ألنه واحد يف مجيعها، واعترب احلرف الذي قبله مع احلرف األول



  

٧٤٨   )٣(اجلزء ) ٧٨( الد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة 

  . التزم يف املزيد جتريده من الزوائد وترتيبه حبسب أصوله:سابعاً
واب وال سيما يف شطر األفعال يذيل  كان يف كثري من األب:ثامناً

  .الباب بتعقيب يتحدث فيه عن بعض األحكام العامة املتعلقة بالباب
  . يف أبواب املعتل كان يفصل الواوي عن اليائي ويقدم األول منهما:تاسعاً
  : وضع مبادئ أخرى طبقها يف معجمه وأمهها:عاشراً

  . حتقيق اإلجياز باستبعاد الكلمات القياسية–آ 
 يكتفي بذكر أمساء البلدان واألودية واجلبال واملفاوز ما مل – ب

  .يوجد شيء يتعلق ا فيصرح به
:  إذا جاء يف معجمه فعل بال مصدر فذلك حيتمل أحد شيئيـن–ج 

إما مصدره قياسي فهو داخل فيما صرح يف مقدمته بإمهاله، وإما أنه مل ينقل 
  .له مصدر عن الثقات

ل بتقدمي أحرى العلل بالقبول وأوالها  كشف عن مواضع العل–د 
  .)٨(بالذكر مع ترك سائر األقاويل فيها

  ملاذا اختار الفارايب هذا النظام؟

عاش الفارايب يف املئة الرابعة للهجرة، وأخرج معجمه يف قرن عرف 
بقرن املعاجم ففيه ألف أكرب عدد من املعاجم املشهورة املعتمدة، وفيه أخذ 

وفة لنا، وفيه اجته املعجميون إىل ترتيب األلفاظ ترتيباً املعجم الصورة املأل
  .هجائياً، وبدؤوا ينصرفون عن الترتيب اجلاري على حسب املعاين

                                                           
 جملة معهد املخطوطات    –) ديوان األدب (ي وحتقيق مقدمة معجمه     الفارايب اللغو ) ٨(

  .أمحد خمتار عمر. ، د١٩٦١ نوفمرب ٢ ج٧العربية مج 
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وحينما قلب الفارايب املسألة على وجوهها ونظر يف معاجم السابقني، 
واهتدى إىل موطن الداء فيها، أراد أن يؤلف معجماً يفوق معجم السابقني 

 النقص فيها، فألف معجمه على هذا النظام الذي شرحناه، ويتالىف أوجه
معتقداً أنه بلغ اهلدف وأصاب الغرض، واهتدى إىل تأليف مل يسبق إليه، 

  .وسبق بتصنيف مل يزاحم عليه
وإن هذا املنهج املركب الذي اختاره الفارايب كان نتيجة لعوامل عدة 

  :وهذه العوامل هي. اشتركت يف خلقه وتكوينه
ار ترتيب الكلمات على الترتيب اهلجائي املعروف، ومل  اخت-١

ميالً إىل األشهر، ((يذهب يف ذلك مذهب اخلليل بن أمحد ومل يرتب ترتيبه 
  .))لقرب متناوله، وسهولة مأخذه على اخلاصة والعامة

ولكن إذا كان الفارايب قد طرح نظام اخلليل لصعوبته وبعد تناوله، 
روف؛ فلماذا رتب ألفاظه على حسب احلرف واختار الترتيب اهلجائي املع

األخري، ومل يرتبها حبسب حرفها األول؟ والسبب أنه قارن ووازن بني 
النظامني يف ذهنه مث استبعد أحدمها وأخذ اآلخر، فما سر اختياره؟ سبب 
ذلك هو امليل إىل االبتكار وحب السبق وإرادة التفرد مبنهج جديد والرغبة يف 

  .ري مألوف، وهو مع ذلك ال يعدم فائدة وال خيلو من نفعالتأليف على نظام غ
 إن هذا النظام ييسر على الشعراء والكتاب النظم والنثر يف عصر كان قد -٢

  .شاع فيه السجع وفشت احملسنات البديعية، والتزمت القوايف، مع قلة احملصول اللغوي
 إال يف مهما اختلفت صورة الكلمة(( إن الم الكلمة ثابتة ال تتغري -٣

حاالت قليلة، ومىت حلقها التغيري أو زيد بعدها حرف أو حرفان فإن الكلمة 
 يف ))تنتقل إىل أوزان أخرى وال تعد من الثالثي، بل تصري رباعية أو مخاسية
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حني أن الفاء والعني ال تثبتان يف موضع، فالترتيب على أوائل احلروف متيهة 
  .للباحث الذي ال يعرف التصريف

ان يف ذهن الفارايب فكرة حققها يف معجمه، وهي فكرة  وقد ك-٤
اجلمع بني نوعني من املادة اللغوية يف مكان واحد، النوع املسموع والنوع 

  .املقيس
أما النوع األول فكان جل معجمه، وأما النوع اآلخر فقد حتدث عنه 

  .يف مقدمته ويف الفصول اليت ذيل ا كثرياً من أبواب كتابه
األمساء عن األفعال فشيء ضروري مادام قد رتب  أما فصله -٥

كتابه على أساس األبنية، ونظمه أبواباً حبسب التجرد والزيادة، فإن حروف 
الزيادة ومواضعها ختتلف يف األمساء عنها يف األفعال، ولكل من األمساء 

  .واألفعال أبنيته وأوزانه
يف  وأما تقسيمه الكلمات من حيث الصحة واالعتالل والتضع-٦

وهو ما حرص ... واهلمز، فقد أراد منه إبراز خصائص كل نوع منها
  .الفارايب على احلديث عنه واإلفاضة فيه

 والكتاب بعد هذا يوافق روح العصر ويعكس طابعه يف البحث -٧
وطريقة الدرس، ففي ذلك العصر كانوا قد فرغوا من مجع اللغة وحصرها، 

ضوابط التقصي لتسهل اإلحاطة وتوجه مههم إىل اإلحصاء والتتبع ووضع 
  .وميكن التحدي حني املناظرة

كما أن انتهاء عصر االستشهاد جعل العلماء يبحثون عن ميدان 
ولذلك جند . جديد يزاولون فيه نشاطهم غري ميدان االستقراء والتقييد

البحث اللغوي ينصرف إىل االنتقال باملادة اللغوية املسجلة، وحياول أن 
 طريفة أو بتنظيمها تنظيماً جديداً، ولذا ظهر يف هذا خيرج منها ببحوث

  .العصر فنون لغوية جديدة
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كما كان لشيوع السجع واحملسنات البديعية يف ذلك العصر وحاجة 
األدباء واملتكلمني إىل الكلمات املتحدة احلرف األخري أو اليت على وزن 

  .)٩(لترتيبخاص أو من نوع معني كان لذلك أثره يف ترتيب الكلمات هذا ا
  :التذييالت

أتبع الفارايب كثرياً من أبواب األفعال بفصول تذييلية تناول فيها 
بالتفصيل أنواع املشتقات، وتعرض لكثري من األحكام التصريفية العامة، 
وكان غرضه من ذلك اجلمع بني املادة اللغوية املسموعة واألخرى املقيسة، 

ظ اللغة، ما ال ضابط له بالنص وبذلك يضم معجمه أكرب قدر ممكن من ألفا
  .عليه، وما له ضابط بذكر قاعدته وكيفية اشتقاقه
  :وكان تركيزه يف هذه التذييالت على أمور

  . بيان املصادر من كل باب-١
  . بيان النعوت من كل باب-٢
  . كيفية أخذ اسم الزمان واملكان واملصدر امليمي-٣
  .ب كيفية أخذ فعل األمر وضبط ألفه يف كل با-٤
) فعل(قد يأيت مبعىن ) أفعل( معاين صيغ الزوائد، كقوله يف باب -٥

  .مثل قولك سعده اهللا وأسعده
  .)١٠( أحكام ختص بعض األبواب دون بعض-٦

  :أهم ما خنرج به من هذه التذييالت: التعقيب
                                                           

 ومقدمة دستور اللغة، أليب عبد اهللا احلسني بـن  ١٢٢/ مقدمة الصحاح للجوهري  )٩(
  .٢ العدد ١٠السنة ) رسالة اإلسالم(جملة ) يف النقد اللغوي(إبراهيم وعلي النجدي 

  .١٤٨ -١٣٣ ديوان األدب للفارايب )١٠(
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 داللتها على عقلية الفارايب اجلدلية ومهارته يف االستدالل، ولباقته يف -١
  .عليله األحكام، وفقهه لغة العرب، ووقوفه على أسرار تصريفااالتخريج وحسن ت

 تكشف هذه التذييالت عن مكانة الفارايب اللغوية، وتدل على غزارة -٢
  .حمفوظاته ووفرة حمصوله، وسعة اطالعه على لغة العرب، ومتكنه من ناصيتها

فاً  اشتماهلا على كثري من النظريات اللغوية، ومنها ما ال يزال معتر-٣
: أو ما يعرف اآلن باسم القياس اخلاطئ) التوهم(به حىت اآلن كنظرية 

، وقد بنيت على هذا االدغام أمساء من )االتزان(كقوله يف باب االفتعال 
  .تومهاً أن التاء أصلية) املثال(

  . ظهور شخصيته فيها واهتداؤه إىل حقائق غابت عن ذهن السابقني-٤
نالحظ أنه توصل إىل ) الزوائد( خبصوص حديثه عن معاين صيغ -٥

  :أربعة استعماالت) انفعل(أشياء حتسب له وتعد من حماسنه، فمثالً ذكر لصيغة 
  . استعماهلا مطاوعة لفعل وهو األصل-١
 .مهل الدمع وامل:  استعماهلا موافقة لفعل حنو-٢
 .أزعجه فانزعج:  استعماهلا مطاوعة ألفعل حنو-٣
 .انسرب الثعلب يف جحره: ا فعل متعد حنو استعماهلا دون أن يكون هل-٤

ولكنه يؤخذ عليه هنا أنه مل يتحرر كلية من تبعية السابقني، : مالحظة
  .)١١(فكان يف معظم ما ذكره من معاين هذه الصيغ ناقالً أو متبعاً

  : يف امليزان))ديوان األدب((
موفقة فتحاً جديداً يف تاريخ املعاجم العربية، ودفعة ) ديوان األدب(كان 

  :إىل األمام يف ميدان البحث اللغوي، وترجع قيمته اللغوية إىل األسباب التالية
                                                           

  . وما بعدها١٧١/ املرجع السابق) ١١(
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 ترتيب كلماته على الترتيب اهلجائي املعروف، وسريه على نظام -١
الباب والفصل، وهو أول معجم سلك هذا النظام، وأخذه عنه أصحاب املعاجم 

  . صاحب الصحاح))اجلوهري((من بعده، وعلى رأسهم تلميذه وابن أخته 
  . أنه أول معجم عريب جامع اتبع نظام األبنية يف ترتيب األلفاظ-٢
 طرحه نظام التقاليب الذي بدأه اخلليل واقتفى أثره اللغويون من -٣

بعده، وبذلك فتح الباب أمام املعاجم العربية لتتخلص من طغيان شخصية 
  .اخلليل وتكف عن الدوران يف فلك نظامه

  .ن منهج مبتكر ناضج قليل التأثر بالسابقي منهج الكتاب -٤
 تركه املقيس من ألفاظ اللغة اكتفاء بذكر قاعدته يف املقدمة ويف الفصول -٥
  . كثرياً من املادة اللغوية– على صغر حجمه –وأمكن أن جيمع فيه . التذييلية

  . ختليصه الواوي من اليائي وإفراده بالذكر كل واحد منهما-٦
على نظام األبنية ومجع الكلمات اليت على شاكلة  ترتيب املعجم -٧

ن كثرياً، ويطلعنا على خصائص  واحدة يف صعيد واحد يفيد الصرفيي
  .األوزان، وما يفيده كل بناء من األبنية

 فصله بني السامل واملضاعف وأنواع املعتل واملهموز يفيد الباحث -٨
  .اللغوي ويهديه إىل خصائص كل نوع

بني قسمي األمساء واألفعال وإفراد أبنية كل  كذلك فإن فصله -٩
نوع باحلديث يهدينا إىل خصائص كل قسم، فحروف الزيادة ومواضعها 

  .ختتلف يف األمساء عنها يف األفعال
 من عيوب املعاجم أا كثرياً ما مل النص على باب الفعل - ١٠

ملشكلة وقد تغلب الفارايب على هذه ا. الثالثي مما يوقع الباحث يف حيـرة
  .)١٢(بتوزيعه األفعال على أبواا، فليس يف معجمه فعل واحد مل يرد إىل بابه

                                                           
  . والفارايب اللغوي للمؤلف نفسه–أمحد خمتار عمر .  حماضرات يف علم اللغة، د)١٢(
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  :وأما عيوب املنهج فأمهها
 منهج الكتاب معقد بشكل يرهق الباحث ويسبب له املشقة والعنت –آ 

  .حىت يصل إىل الكلمة اليت يريدها، فهو منهج ال يسعف الباحث املتعجل
ؤلف على متزيق الصيغ اليت ترجع إىل  أرغمت هذه اخلطة امل–ب 

  .مادة واحدة وتوزيعها على أبواب خمتلفة حبسب أوزاا
 أساس االستفادة من هذا املعجم معرفة ضبط الكلمة أوالً، وهلذا –ج 

فهو يصلح ملن يريد أن يقف على معىن كلمة يعرف ضبطها، ولكنه ال يصلح ملن 
  .أراد أن يقف على ضبط كلمة يعرف مدلوهلا

  املصادر واملراجع

  . األفعال الثالثية والرباعية، ابن القوطية-١
  . ديوان األدب، الفارايب-٢
  . فعلت وأفعلت، الزجاج-٣
  . كتاب األفعال وأبنية األمساء، ابن القطاع-٤
  . اخلصائص، ابن جين-٥
  . الكتاب، سيبويه-٦
  .عبد اهللا درويش.  تح د– كتاب العني، اخلليل بن أمحد -٧
  .عبد اهللا درويش. عاجم العربية، د امل-٨
  .حسني نصار.  املعجم العريب، د-٩
  .أمحد خمتار عمر.  حماضرات يف علم اللغة، د-١٠
  . مقدمة الصحاح، أمحد عبد الغفور العطار-١١
  .٢، ج٧ جملة معهد املخطوطات العربية مج –أمحد خمتار عمر .  الفارايب اللغوي، د-١٢
  .اهللا احلسني بن إبراهيم دستور اللغة، أبو عبد -١٣
  .٢، عدد ١٠ النقد اللغوي، علي النجدي، مقال مبجلة رسالة اإلسالم سنة -١٤


