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المقدمة:
مثل علم امعاجم ا انب التطبيقي من علم الدالة وخاصة علم الدالة امعجمية ،ومن امعلوم أن
هذا العلم هو أفضل وسيلة من وسائل حفظ ألفاظ اللغة معانيها وشروحها ودااها وغر ذلك.
كما هو أفضل مرجع من مراجع اللغة الذي يرجع إليه دارسو ومدرسو علوم اللغة والعلوم اأخرى.
ومن امعلوم أيضا أن معاجم األفاظ أمل أمية بال سبة لدارسي ومدرسي اللغة أو العلوم
اأخرى ،إذ يرجعون إليها ثا عن معاي امفردات اللغوية ال هي اللب ة اأو لب اء أي علم من
العلوم لغوية كانت أو أدبية أو غرما.
فب اء على ذلك يت اول هذا البحث امتواضع ال قاط التالية بالدراسة باإ از كمدخل هذا العلم
العظيم وكضوء ي ر لدارس اللغة العربية الطريق عله يستشرد إ معانيها العميقة.
-

التعريف بعلم امعاجم العربية.
نشأة وتطور علم امعاجم العربية.
أنواع امعاجم العربية.
نظام وترتيب معاجم الألفاظ العربية.
معجم العن للخليل بن أمد ونظام ترتيبه.
ميزات وعيوب كتاب العن .
ا امة.

وأرجو من اه القدير أن ي فع اللعة العربية ودراسيها هذا امقال امتواضع.
د /مد حسن مد
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التعريف بالمعجم-:
المعجم لغة :امبهم ضد امعرب تقول :كام معجم أي غر واضح .وقد يع بضد مع ا  :فيكون إزالة
إهام .فتقول :أعجم ا رف أو الكتابة ،بال قط أو الشكل أي أعرها وشرحها.فلذا ميت ا روف
العربية ام قوطة "ا روف امعجمة" مثل( :ب ج ت ث )...وهي مسة عشر حرفا .وأخرى "ا روف
امهملة" مثل( :ح د ر ص ع. )...
المعجم اصطاحا:
هو الكتاب الذي يضم ألفاظ اللغة ويشرح معانيها ،ودااها وم اطقها وصفاها ومصطلحات
علم من العلوم كالطب ،واه دسة ،والزراعة وغرها ،وهذا ما هدف إليه دراست ا هذ  ،و مع كلمة
(امعجم) بامعاجم وامعجمات.
القاموس:
أما القاموس لغة :فالبحر العظيم ،وقد شاع استعمال لفظ (القاموس) مع (امعجم) وقد مى
"الفروز أبادي معجمه امشهورة" :القاموس احيط" أي البحر ويع أن معجمه كالبحر احيط باألفاظ
ومعانيها .ومى ا وهري معجمه (الصحاح) .ومى ابن م ظور معجمه (لسان العرب) ومى الز شري
معجمه (أساس الباغة) وغر ذلك.
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المعجم ع د العرب :نشأته وتطور -:
م يكن العرب أول من قام بوضع علم امعاجم بل سبقتهم بعض اأمم م ذ العصور ما قبل
امياد .وقد وضع اأشوريون والبابليون معجما لغويا

عام  688و 626قبل امياد.

وأما يونايون فكان أول معجمهم هو :معجم أشعار (هومرا بولونيس) م معاجم متخصصة
بألفاظ بعض اأنشطة اإنسانية .مثل( :معجم الطحي) ،ومعجم (أوعية الشراب) (وصياح ا يوان)،
انب معاجم ألفاظ فاسفتهم ومشاهرهم.
وأما الصي يون :فكتبوا معاجم فظ لغتهم م ها :معجم (موبان) ومعجم (شوفانج) ()1
وأما العرب فقد بدأت تأليف امعجم

شكل رسائل لغوية توية على ألفاظ عربية .فقد كان

اللغويون اأقدمون وبون بن أحياء العرب البدو ،ويكتبون كل كلة معوها من أفوا العرب ا لص
ا زيرة العربية .فمن أشهر البدو الذين استقى م هم اللغويون (أبو ثروان العلكي) و(أبو ا راح العقيلي)
و(أبو حزام العلكي) و(غ ية الكابية) و(قريبة اأسدية)2( )...
ليل بن أمد الفراهيدي قائا :من أين أخذت
قيل إنه سأل الكسائي (امتو س ة 189هـ) ا َ

علمك هذا؟ فقال :من بوادي ا جاز ،و د ،وهامة .ومن الرسائل ال عثر عليها :الدالة ،والشاء،
وا يل ،والوحوش وغرها .س رى بعضها

ماذج معجمية إن شاء اه.

ومن امسلم إليه أن علم اللغة العربية بدأ بالقرآن الكرم وقد بدأت امعاجم العربية دمة الدين
اإسامي ولغرض فهم امصدر اأول للشريعة ااسامية وقد عد تفسر ابن العباس للقرآن الكرم نواة
أو للمعاجم العربية)3( .
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هذا ،ومكن القول بأن دراسة ا ا التأليف امعجمي بدأت م ذ القرن الثاي اهجري إذ كان
معجم العن للخليل (175م) أول معجم عري ظهر هذ الصورة)4( .

أهمية علم المعاجم:
ا تلف اث ان على أن لعلم امعاجم مكانة ا يستهان قدرها لدى ميع اأمم ال اعت ت
فظ لغتها وتراثها .فهو ديوان اللغة الذي م ه يأخذون ألفاظ لغتهم ويكشفون عن غوامضها ،ودالتها،
وم اطقها ،وصفاها فا تكاد أمة من اأمم ال تعت بلغتها تستغ عن امعاجم)5( .
أنواع المعاجم ونماذج م ها-:
أنواع المعاجم-:
المعجم أنواع بحسب مع اها العام م ها-:
 معاجم األفاظ. معاجم امعاي.امعرب والدخيل.
 معاجم ّ معاجم امفردات. معاجم اأمثال. -ومعاجم امصطاحات العلمية أو الف ية.
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معاجم األفاظ-:
هي تلك امعاجم ال تقوم بشرح األفاظ اللغوية من حيث معانيها وبيان دااها واستعمااها،
معتمدة على الشواهد من القرآن الكرم والكام العري ،واأحاديث ال بوية .مع اإشارة إ قياس أو
قواعد وية ،أو صرفية ،واختاف اللهجات أو القراءات وغرها.
وهذا ال وع من امعاجم ضرورية جدا للطاب وامدرسن

حياهم العلمية)6( .

نظام معاجم األفاظ-:
ه اك ثاثة طرق ل ظام معاجم األفاظ-:
-1

ترتيب الكلمات حسب ارج اأصوات العربية .و د

ذلك معجم العن للخليل،وهذيب

اللغة لأزهري ،واحكم ابن سيدة اأندلسي وغرها.
-2

ترتيب الكلمات ترتيبا أ ديا على اأصل اأخر أو اأصل اأول للكملة .مثل( :الصحاح
للجوهري) ،ولسان العرب ابن م ظور ،والقاموس احيط للفروز أبادي ،وأساس الباغة
للز شري ،وغرها.

-3

ترتيب الكلمات سب اموضوعات ،مثل :الغريب امص ف للقاسم بن سام ،وفقه اللغة
للثعالي ،وامخصص ابن سيدة اأندلسي)7( .
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معاجم المعاني-:
هي تلك امعاجم ال

مع مادة لغوية خاصة بدون اعتبار ترتيب ألفاظها ،مثل امعاي ا اصة

باإبل أو ا يل أو الشاء وغرها ،وهذا ال وع من امعاجم أسبق من معاجم األفاظ .مثال:
(األفاظ) ابن السكيت ،و(امخصص) ابن سيدة اأندلسي ،و(جواهر األفاظ) لقدامة بن
جعفر ،و(األفاظ الكتابية) للمهداي و(فقه اللغة) للثعالي) وغرها كثرا.

المعرب والدخيل-:
معاجم ّ
هو ذلك ال وع من امعاجم ال مع فيها األفاظ اأعجمية ال أخذها العرب من الفرس أو
ـ(امعربة) أو(الدخيلة).
الروم وغرهم .فعربوها .وتسمى هذ الكلمات بـ ّ
ومن أهم هذا ال وع من امعاجم( :شفاء الغليل فيما
و(امعرب) للجوالقي ،ويذكر
ا فاجي،
ّ
اأصل الذي أخذ م ه اللفظ ،وصيغته اأو

كام العرب من الدخيل) لشهاب الدين

امعجمن األفاظ الدخيلة مرتبة ترتيبا هجائيا مع بيان
لغته اأصلية ،م صيغته بعد تعريبه ،كما يذكر مع ا

ومواضع استعماله)8( .
معاجم اأمثال-:
هي تلك امعاجم ال تعت

مع اأمثال العربية وشرح معانيها ،وألفاظها ،وذكر قصة مضرب

أمثاها إن كان ها قصة ،لوقوئها ،وام اسبة ال يقال فيها.
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من أهم هذ امعاجم ( :مع اأمثال) أمد اميداي ،و(امستقصي) حمود الز شري و(الوسيط
اأمثال) للواحدي ،و(جهرة اأمثال) للعسكري وغرها.
معاجم المفردات:
هي تلك امعاجم ال

تص مع مفردات القرآن الكرم أو اأحاديث ال بوية ،وت سيقها،

وشرحها .من أشهر هذ امعاجم( :امفردات

غريب القرآن) أي القاسم حسن بن أمد اأصفهاي.

و(امعجم امفهرس ألفاظ القرآن الكرم) مد فؤاد عبد الباقي .و(امعجم الفهرس ألفاظ ا ديث)
جموعة من امستشرقن وغرها.
معاجم المصطلحات العلمية أو الف ية-:
هي تلك امعاجم ال تقوم مع مصطلحات علم من العلوم .أو فن من الف ون وشرحها
وتبيي ها .من أهم هذ امعاجم (امعجم الطي) إبراهيم م صور ،و (معجم ا يوان) أمن معلوف
و(معجم امصطاحات العلمية ) لعبد العزيز مود و(امعجم اأدي) بور عبد ال ور و(معجم الباغة
العربية) للدكتور بدوي طبانة)9( .
ماذج من معاجم األفاظ فس بدأ ما يعرف بالرسائل م امعاجم امختصرة فالكبرة اموسعة.
الرسائل المعجمية-:
-1

اإبل لعبد املك بن قريب اأصمعي (امو س ة 216هــ) .وقد ت اول اأصمعي

رسالته

هذ اإبل من نتاجها ،وحلبها ،وأماء أعضائها ،وألواها ،وطريقة ورودها اماء ،وأدوائها،
وسرها ...وهكذا.
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وإليك نص تصر من هذا الكتاب" .فإذا ألفت (ال اقة) ولدها فهو ساعة يقع (سليل) .فإذا
وقع عليه التذكر والتأنيث ،فإذا كان ذكرا فهو (س ْقب) ،وإن كان ان فهو (حائل) ...فإذا قوي
ومشى فهو (رشح) وهي (امرشح) وهي (امطفل) مادام ولدها صغرا .فإذا ارتفع عن الرشح فهو
(جادل) فإذا مل

س امه شحما فهو (امعكر) ،وهو

هذا كله (حوار) ،فإذا فطم فهو

(فيصل))10( .)...
أما المعاجم الصغيرة فكثيرة نتعرف على واحدة م ها هي-:
 امصباح ام ر للفيومي .امتو 775 :هـ.-1

امصباح ام ر للفيومي ( )11هذا امعجم من أفضل امعاجم الصغرة وأدقها .اعتمد الفيومي
تأليفه على العلماء اأجاء من سبقو  .م هم :ثعلب ،واأزهري ،والز شري ،وا وهري.

مميزات المصباح الم ير-:
يمتاز هذا المعجم بمميزات عديدة .أهمها-:
 إشارته إ أبواب اأفعال حيث يقول مثا( :حضر) من باب فعل ِص) ( )12من باب
و(رم َ
َ
تعب.

 إكثار من ااستشهاد بالقرآن الكرم وباأحاديث ال بوية الشريفة. اعتماد على امسائل اللغوية وال حوية والصرفية ،وع ايته باختاف اللهجات. -م اقشته الواسعة

امشتقات وموع اأماء ،والصفات.

 ع ايته بامسائل الفقهية. ضبطه للكلمات ح ا يعريها اللبس والتصعيف.مميزات (مختار القاموس):
97

2016

)Journal of Education and Social Sciences, Vol. 4, (June.
ISSN 2289-9855

يمتاز مختار القاموس بما يلي-:
-

اقتصار على األفاظ ال

-

حذفه لكثر من ال وردت

-

ضبطه لألفاظ وأبواب اأفعال.

-

إشارته إ اختاف اللهجات

-

إضافته بعض اإستدراكات على امعجم اأصلي.

-

تاج إليها الطالب

دراسته.

اأصل ما ا طائل ها.
بعض األفاظ .
اهوامش)13( .

توضيحه وشرحه ما يتطلب ذلك

نطاق البحث عن كلمة في معاجم-:
قيل إن دد اللفظ الذي تريد ثه
(أ)

ذف ا روف امزيدة

معجم من امعاجم ا بد من القيام با طوات التالية-:

(أل) أو الضمر وغرما.
أول الكلمة وآخرها من آداة التعريف ْ

مثل( :العهن) تبحث ع ه

(عهن) و(كيدكن)

(كيد) و(أفحسبتم)

(حسب)

ذف ا رفن اأولن (أف) وا رفن اآخرين (ت م).
(ب) ترجع فعل امضارع إ اماضي ذف حروف امضارعة .فمثا (ي عق) ذف ياء امضارعة.
فتبحث الكلمة

(نعق) وتبحث

(كل) و (عتل) عن كلم (أَ َك َل) و(اعتلي) .وهكذا.

(ج) ترجع الفعل اأمر إ اماضي وما يتصل بأوله وآخر  .مثل( :اجلس) (جلس) و(افتحوا) (فتح)
(ذم)
(د) تفك إدغام اللفظ فتبحث مثا عن ّ

و(ذل) (ذلل).
(ذمم) ّ

(هـ) ترجع اجموع أو امث إ امفرد .فتبحث عن (أحزاب) (حزب) و(ولدين)
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نظام وترتيب (معجم العين للخليل)
صورة من نظام تقليبات كتاب العين للخليل بن أحمد)14( -:
يعتر كتاب العن أقدم معاجم األفاظ على اإطاق وقد نظمه ا ليل ورتبه على حسب ارج
اأصوات العربية ابتداء من امخرج التح وهو :الحلق وقد بوبه على نظام هذ امخارج على ال حو
التا -:
باب (العن) والذي مى هذا امعجم بامه وقد أجرى األفاظ رى التقليبات حيث يت اول ميع
الكلمات ال فيها حرف العن من فائها وعي ها وامها يع أول الكلمة ،ووسطها ،وآخرها .كما يعت
بالكلمات امستعملة من بن التقليبات.
م ي تقل إ باب (ا اء) ويتضمن فيه الكلمات امستعملة من بن التقلبيات .م باب (اهاء)
مع ما يليها .وهكذا إ أن ي تهي روف ا لق ،في تقل إ

رج اللهاة من (القاف) و (الكاف)

وكذلك يفعل إ أن ي تهي إ الشفتن وما آخر ارج اأصوات الذي رج م ه (الفاء والباء واميم) .
هذا ،ويشكل الباب اأول وهو باب العن أكر حجم من امعجم إذ أنه يكاد يت اول معظم
الكلمات ال فيها العن وما يليه من ا روف .حيث يتكون الباب اأخر وهو أصغر حجم من
الكمية)15( .
و د ترتيب ا روف حسب ارجها كالتا -:
قد رتب ا ليل امادة اللغوية

هذا امعجم مبتدأ من الضعف الث ائي .ف جد (مضعف الثاثي

تقلبن ا غر :مثل (ع ق /ق ع ) ومثل( :دل/ل د) ومثل (م ن /ن م) وهكذا.
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وأما (الثاثي غر امضعف) ف جد فيه ستة تقلبات :مثل( :س ل م  /س م ل /م ل س /م س ل /ل س
م) و د من الرباعي  24تقليبا مثل:
(ع ب ق ر /ع ب ر ق /ع ق ر ب /ع ق ر ب /ع ر ق ب /ع ر ب ق)
(ب ع ق ر /ب ع ر ق  /ب ق ر ع /ب ر ق ع /ع ق ب ر /ب ر ع ق)
(ق ع ب ر /ق ع ر ب  /ق ب ع ر /ق ب ر ع /ق ر ع ب /ق ر ب ع)
(ر ق ع ب /ر ق ب ع /ر ع ق ب /ر ع ب ق /ر ب ق ع /ر ب ع ق)
و د من ا ماسي  120تقليبا كالتا مضروبا

مسة أضعاف .مثل-:

( س ف ر ج ل  /س ف ر ل ج /س ف ج ر ل /س ف ج ل ر /س ف ل ج ر /س ف ل ر ج)
(س ر ج ف ل /س ر ج ل ف /س ر ف ج ل /س ر ف ل ج /س ر ل ف ج /س ر ل ج ف)
(س ج ل ف ر /س ج ل ر ف /س ج ف ر ل /س ج ف ل ر /س ج ر ف ل /س ج ر ل ف)
( س ل ر ف ج /س ل ر ف ج /س ل ج ر ف /س ل ج ر ف /س ل ف ج ر /س ل ف ر ج)
()16
ما فكر ا ليل وأمعن التفكر

وضع كتاب صر اللغة العربية كلها من حيث ا يفلت م ه

كلمات من الكلمات العربية وا يغطه من ألفاظها وضع خطته ا كمة وم تظمة نظاما يكاد يكون
رياض دقيقا جعل كتاب العن على عدة ا روف السواكن بابا وأضاف إ هذا الباب بابا خاصا.
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ترتيب مخارج اأصوات ع د الخليل في معجم العين-:
-1

ا روف ا لقية هي (ع ح هـ خ غ) وهي مسة أحرف.

-2

حرفان هويان ما (ق ك).

-3

ثاثة أحرف شجرية هي (ج ش ض).

-4

ثاثة أحرف أسلية هي(ط س ع).

-5

ثاثة نطعية هي( :ط د ت).

-6

ثاة أحرف لثوية هي(ظ ذ ث).

-7

ثاثة أحرف ذلقية هي(ر ل ن).

-8

ثاثة أحرف شفوية .هي(ف ب م).

-9

أربعة حرف هوائية .هي (و ا ي ء))17( .

م يبدأ ا ليل معجمه باهمزة مع كوها ح جرية وا جرة ت ا لق أن اهمزة يلحقها التغير
وا ذف ،وم يبدأ ب ــ(اهاء) لكوها مهموسة خفيفة بل نزل إ (العن) و(ا اء) فوجد (العن)
أظهرما وأقواما فبدأ معجمه ها.
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م زلة ومميزات وعيوب (معجم العين):
م زلة معجم العين:
قال ابن فارس

مقدمه كتابه امقاييس وهو يتحدث عن مصادر كتابه( :فأعاها وأشرفها

كتاب عبد الرمن ا يل بن أمد امسمى كتاب العن امشهورة( )18وقال السيوطي رمه اه( :أول
مع اللغة ا ليل بن أمد ألف

من ص ف

ذلك كتاب العن)19( .

مميزاته:
ما فكر ا ليل وأمعن التفكر

وضع كتاب صر اللغة العربية كلها من حيث ا يفلت م ه

كلمة من الكلمات العربية وا لفظة من ألفاظها ،وضع خطته احكمة وم تظمة نظاما يكاد يكون
رياضيا دقيقا.
هذا ،وقد يضع الباحثون هذا امعجم (العن) على رأس مدرسة امخارج الصوتية ،والتقليبات.
يقول أ .د /فتح اه سليمان

كتابه (دراسات

علم اللغة) "قد قسم اللغويون والباحثون امعاجم

العربية من حيث نظام ترتيب الكلمات مسة أقسام  ،قسم يعتمد على امخارج الصوتية ونظام
التقاليب ،ويأي على رأس هذا القسم معجم العن".
عيوبه:
قيل إن لكل جواد كبوة ،ولكل صارم نبوة ،ولكل عام هفوة ،ا لو كل ص يع ابن آدم مهما
وصل من ا ودة من العثرات وامآخذ .فقد ذكر هذا امعجم مآخذ عديدة م ها:
-1

استشهاد ببعض شعر احدثن ،واحتواؤ على حكايات عن بعض امتأخرين الذين جاءوا
بعد وفاة ا ليل كأي إسحاق الزجاج ،وكراع ال مل وغرما.
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-2

خلطه بعد امواد الرباعية با ماسية.

-3

احتواؤ على كثر التصحيفات ال ا تليق با ليل.

-4

ب اؤ على أساس صوي ،ذكر امادة وتقليباها

موضع واحد وهذا عل البحث عن

الكلمات يصعب إذ ا بد من معرفة ارج ا روف ومعرفة التقليبات من يريد الكشف عن
مع الكلمة.
-5

اشتماله على أخطاء صرفية واشتقاقية كقوله( :ليس
()20

104

الكام نون أصلية

صدر الكلمة)

2016

)Journal of Education and Social Sciences, Vol. 4, (June.
ISSN 2289-9855

ا امة:
حاولت الورقة

هذ ا ولة القصرة وضع يد القارئ الكرم على جانبن أساسين من جوانب علم

امعاجم:
جانب نظري :حيث التعريف هذا العلم ،وا ديث عن نشأته وتطور  ،وعن أنواع امعاجم

-

العربية وإلقاء ضوء خافت عن نظام وترتيب بعض معاجم األفاظ العربية.
أما ا انب التطبيقي فقد مثل

-

اولة الباحث الوقوف على معجم العن للخليل وسر

تسميته بذلك ونظامه وترتيبه مع ا ديث عن كيفية البحث فيه ،ورسم الباحث خطوطا
عريضة عن ميزات ومآخذات هذا امعجم وال من شأها أن ت ر الطريق أمام متصفح هذا
امعجم الراثي العظيم.
التوصية:
ومن هذا ام طلق يوصى الباحث بتكثيف الدراسات امعجمية بغية تسهيل ااستفادة م ها وتقريبها
إ أيدي طاب العلم عامة واللغة العربية خاصة كي يتس هم ااغراف من معي ها الرائق ويزيل ا وف
والتهييب الذي ول بي هم وبي ها
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