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 تمهيد:
يف اػػحبما اغباػػهظ  الجربمػػةالػػب بػػأؽبه ءبنػػه   غليػػةلػػثاا الجػػريب بمثػػإل فػػا اواػػوهفهل لاعبوػػل  الليزخػػر ا 

الػب  الجربمػةءبرز جلانب الشخصػمة  غة الجربمة ءودا الل  لسبث  لجل ىه، فهل ىأه اوأفة لااتمرارعلى فقل  
،لثهنت اؼبجممػػهل لؽبػػأا اػػجى فظ واكوػػه ثمػػه لرجوػػه عػػا ءجػػدا ه ؼبػػه اعتػػز لػػه الجػػريب فنػػأ القػػدمطه

  فودى ءى  االجتوه ال الجلممة الب ال يستوهف له يف احبما ربقمق تلك الغهية لاللصلؿ فلموه. 
علػػػػػػى واكوػػػػػػه  لالجمػػػػػػا   االىتمػػػػػػهـ لػػػػػػه يف زيػػػػػػه     لقػػػػػػد ثػػػػػػهف لنػػػػػػزلؿ القػػػػػػر ف المػػػػػػرم  لر ثحبػػػػػػإلل      
 فمة الػػب تلػػت ءصػػقهعه  سػػهع رتجتػػو نتممػػة الاتلوػػهل اواػػة بجػػد انتشػػهر اواػػ ـ لات  خهص ػػموه،لتجل  

 ثثإل  فا اوأرض.
ػػػ       يا اعبديػػػد ءدػػػرا ا هس يف ىػػػأا الػػػد   خػػػا الن ػػػ ةع لاالناتػػػهل علػػػى اوأفػػػ  اوأجنحبم ػػػلنتممػػػة ؽبػػػأا التلا 

دمػػا اليحبمجػػي ءف ينػػتج عػػا ىػػأا  ،لثمػػه ىػػل فجلػػـله فػػا ءىػػا تلػػك الحبلػػداف ا هلر .لص ػػلصبهعػػهل خص
  صبمػػػػع اؼبسػػػػتليهل اػػػػلا ؿ لالتغػػػػإل  ىػػػػأا التثػػػػل   فػػػػ    لتػػػػدربمة،ة الجثحبػػػػإل  علػػػػى اوأف ػػػػ  الغػػػػإل  تاالناتػػػػهل 
 هفبػىػالال  اللادػديا اعبػد  بألسػنة ر تتػأج   غةالل   ءخأل لتدغلية،الل   لءقهدمة الث   لءالجمرانمة  لء االجتمهعمة

با ،دثسػػب يا اعبديػػدالػػد  ىػػأا لمل يقتصػػر كلػػك علػػى اللادػػديا علػػى  ل اللثػػاى فظ انتشػػهر اػبيػػأ ء   
 الأيا اختليلا بغإلى .ا ءبنه ىه اه لمشمتجد  
واػ   لفا َث  موه،فا واكوه لتجل  لتممني ءبنه  ا تمع الجريب  غةىنه  عت اغبهجة فظ تدليا الل  ل     
ابػا )يقػلؿ   دليف ىػأا الص ػ.لفه ينشأ عنو فا اعبوػا دبجهنمػو ل الالل ءلاه ػو ثاالل   لقر ف المرم فاا

ا رلس لفه ينشػأ عنػو فػخشمة الد   دليالالت   ةغلية بهلمتهبالل  دهوتمج فظ وا  اؼبلضلعهل :» (خلدلف
 .1«لاليالا دمو الد  لَ سهف لألك َلءَف  ثثإل فا ءئمة الل    رم  دشَ  اعبوا بهلقر ف لاغبدي 

ػ غليػلفءخػأ الل  غػة الجربمػة بػني ءىلوه،الل    وػد  يتل الػأ  بػه را اػبيػلالوتلا  ىػأ     ة علػى عػهتقو  فوم 
ث عملػػلا علػػى  لاالىتمػػهـعهيػػة بجػػا القحبهئػػا الجربمػػة بهلر  لا ثػػ ـ مػػهف ءف خص ػػد ربديػػد رتجػػة الاصػػهوة

 . بو لءىلو فا الاصثه  ثهف ىأا اوأخإل فا الاصمح اؼبجتد  ل تدلينو،
للجمػق بػػني اللغػة لالقػػر ف ا االرتحبػػهطال كلػك فػػه ثػهف ؽبػػه ءف تمػلف لػػل لاللاتػع يشػود ءف جوػػل  ىػالال      
زيه   علػى كلػك ؿبػهللتو  دوػ  بػني اؼبسػلمني، ؤىػه فػا ااػتمرار لجػل هو لبقهوه فػا واك ػاك  دث   المرم
ثهبة ص ػءفرىه يف الحبداية لتحبجػو ال تد تلظ   يب الن    ثهف  البل لاصي وهتو اعبديد  الب جه  له،فجهنمو 

                                                 
ابػػا خلدلف)عحبػػدالرضبا لد الد يا(:فقدفػػة الج فػػة ابػػا خلػػدلف، اؼبسػػمى  يػػلاف اؼبحبتػػدء لاػبػػب يف تػػهرير الجػػر  لالببػػر لفػػا عهصػػرى  فػػا  -1

 567، ص2004الشأف اوأثب،  ار الامر،بإللل،لحبنهف،   ط،  كل 
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 ،لثػػهف عحبػػد ا  بػػا عحبػػهسبجػػد كلك    ػػءبػػرز فػػا تصػػد لمػػا اوأفػػر  يب بجػػد الن ػػة ى ؽبػػأه اؼبوم 
 . لك اعبماك بجد اختلف
ػنتممػة للك ػل غة،واػ  الل   يف اؼبشػهدوةلايػة ل دـ يجتمػد الر  فنػأ الق ػ لجريب  ا  ا  لقد       ىػهثر هبق ك  رلؼ الس 
االثتاػػه   وأف   ة لوضػهراهاغباػهظ علػػى تػراا اوأف ػة يف ه ؽبػػه فػا ءنبم ػمَ ل  و فظ ءنبمػة المتهبػة لالتػدليا،حب ػنَ تػَ 

لتانػه علموػه  قمقػة  ىي ول مهع،للض ػ غبضػهر ي لا قػهيفي لا الث  ض ىػأا اؼبػلر جػر  بهؼبنيلؽ لوده فا شػأنو ءف ي  
لل  خػػر دبػػلكلػػك  مػػر يف ءفريمػػه ءثػػب شػػهىد علػػى كلػػكللنػػه يف ضػػمهع لغػػة اؽبنػػل  اغب  ثثإل ،  عنػػد ءفػػ   

الػأ  ثػهف ءثثػر عرضػة  لدىػل تراجػو القػة المتهبػة بأنبم ػ فه زا  فا تنهعة الجريب  فستجملموه لانقضهئو ،ل 
القػر ف المػرم  لوأف  نهعهل لاغبػرؼ... لريإلىػه،ه يف الص  عف  اوأخرى الب شودل تنل  خ ده لألمهع،للض  

قػػلؿ  اغباػػهظ علػػى فلاجمقػػو لتشػػريجهتو ية المتهبػػة يفوأنبم ػػ أثمػػدات ا  عػػل  صػػروبة لػػألكناسػػو تػػد تضػػم  

تجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهظ:                           

                               

                          

          ﴾1. 

ػ اآليػةقػر ف المػرم يف لفكا ثهنت  عل  ال          دإف رصػه علػى وقػلؽ لفبتلمػهل اؼبسػلمني،هبقة والس 
طلق علمػػو ء  ،فظ صبجػػو لتدلينػػو يف ثتػػه  جػػهفع  دػػع بهلصػػثهبة  فػػهاغبػػرص علػػى ىػػأا المتػػه  ىػػل 
 تسممة "اؼبصثف الشريف". 

ى ءىػ  طػرؽ فوػد يػةغل ل  لت اؼبجممػهل الدقػد شػم   ةم  دليا فا ءنبتهبة لالت  المه تمتسمو فظ ف لنكرا    
ل جبملػة فػا اؼبراوػا  الل عديػد  فػر  ل لفمبػه اػحبقتوه ؿبػه الب لفف مل تكور فحبهشػر ،للاهئلوه غةوا  الل  

وػ  ااػتلل يف شػما ثتػه  جػهفع   ثػلعلى ىػأا الن  ل لااتمر  هنت بدايتوه يف شما راهئا لغلية،ث
 ."فجم "  تسممة رلفثألك ءطلق علمو اؼبتأخ  

قو  فظ حبه الفمب   ،غليةرااهل الل  لع فا الد  ؿ فا عرؼ ىأا الن  جر  ءل  دل  يما ال،لثمه ىل فجلـل     
فظ فسػػتلى  ىترتػ تمػا فف ملل  لالب شػودل ؿبػهلالل ثثػإل لجديػد فػا اوأفػ  اوأجنحبمػة اوأخػػرى،كلػك ا

 اؼبجهج  يف شملوه اغبدي  اؼبجرلؼ. 
                                                 

 282الر  الحبقر ،اآلية -1
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ألمف ثنػػه ىػػأا عنػػد ورثػػة الت ػػدقد  جرنػػه ءف نقػػف بحبث،ة يف ومػػه  الشػػجل نهعة اؼبجممم ػػالص ػػة وأنبم ػػل      
بدايهتػػو اوألظ  لػه اؼبجمػ  الجػػريب فنػأ اؼبراوػػا الػب فػػر   ءىػ ي عنػد الجػػر  ؿبػهللني المشػػف عػا اؼبجممػ

 قػف فجوػػه ءلال تحبػػا اػبػلض يف التاهصػػما اوأخػػرىالنقػهط الػػب تسػػتثق ءف نءىػػ   للجا  لفظ يلفنػه ىػػأا،
 . ل الصلة دبلضلع الحبث ضحبط  اللة بجا اؼباهىم  لاؼبصيلثهل كاءف ن للملضلع
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 : والمعجمية معجممفاهيم حول ال -1
ينحبغػي  كلػك لتحبػا "فجم "،لمػاللا الداللػة اللغليػة لاالصػي ومة ؽبػأا الالحبداية اػتملف فػع       

 يف ىػأا (فرائيهفبػراىم  السػ)كىػب دقػد ،اللا  اؽبػأ فطػ ؽءلؿ اوشهر  فظ كلك الغمػلض الػأ  لَػفي 
لكىػػػب ؽبمر ،فال يف ءلاخػػػر القػػػرف الرابػػػع عشػػػر افظ ءنػػػو مل ييلػػػق علػػػى اؼبجمػػػ  ىػػػأه التسػػػممة  الشػػػأف

قو  لفمبػه اػحب»تػحبو  ثهتني للضع ىأا االصػي ل لااػتخدافو يف   مل يملنلا احب  بجضو  فال ءف اللغليني
  هبمػػع الػػأ دقػػد ءطلقػػلا ثلمػػة "فجمػػ " علػػى المتػػه  اؼبرتػػب ىمهئمػػهفظ كلػػك رجػػهؿ اغبػػدي  النحبل ،

ثػػػهف ءلؿ فػػػا ءطلػػػق   ىػػػػ( 256ىػػػػ، ل  194 لػػػد)ل ليقهؿ فف الحبخهر   الصػػػثهبة لرلا  اغبػػػدي ،ءظبػػػه
 ىناؼبثػػبػػا ءضبػػد بػػا علػػي للضػػع ءبػػل يجلػػي ،تحبػػو اؼبرتحبػػة علػػى وػػرلؼ اؼبجم لاكػػة فجمػػ  لصػػاه وأوػػد ث

 ...( "فجمػػػػػػػ  اغبػػػػػػػدي "317للضػػػػػػػع الحبغػػػػػػػل  ) ل فجمػػػػػػػ  الصثهبة"،ىػػػػػػػػ( " 307 ل -210)
 .1«لىمأا
بهلداللػػػة اللغليػػػة ؽبػػػه دقػػػد جػػػه ل يف  قتجلػػػيمػػػه دمه ءف  ،ةءلؿ فطػػػ ؽ ؽبػػػأه اللاكػػػ دممػػػه ىبػػػ   ىػػػأا      

  :اؼبجهج  الجربمة  اللتني ـبتلاتني
 أ ـ المعجم في اللغة:

خػػ ؼ  الَجَمػػ   » كبػػل فػػه جػػه  يف الصػػثهل للمػػلىر : ةدبجػػىن اولػػهـ لالغمػػلض لعػػدـ اوبهنػػاوألظ: 
َمػػػػػػه   الحبوممػػػػػػةلجر ،ا َمػػػػػػه   ج  جػػػػػػ»ليف اغبػػػػػػدي  ،لالج م  فمبػػػػػػه ظبمػػػػػػت عممػػػػػػه  وأ ػػػػػػه ال ل ،«حبػػػػػػهر  ر ل  الَجم 

 دما فا ال يقدر على الم ـ ءص  دول ءعم   لفستجم  . تتمل ،
اؼبػػػػػرء  عممػػػػػه   لرجػػػػػ ف  لفف ثػػػػػهف فػػػػػا الجػػػػػر  ل ال ياصػػػػػح لال يحبػػػػػني ث فػػػػػو،الػػػػػأ  لاوأعمػػػػػ  ءيضػػػػػه 

  لتلـ  ءعمملف تهؿ تجهظ:ءع مَمهف،              ﴾2،3 

جػػو عم  ،لخ دػػػو عمػػػَ  لالجم  :خػػ ؼ الج ػػػر  لالَجر ،يقػػهؿ عممػػػي  لصب »ليف لسػػهف الجػػر :      
. ءفػه اوأعم ،لفف ثػهف عػريب النسػب ثزيػه   ني ث فػواوأعم  الأ  ال ياصح لال يحبل عريب لصبجو عر  

،لااتجم  الرجػا لاعبمع ع م   ثجريب  مل ياصحجم  ءدصح ءل الَجَممِّي  دهلأ  ثهف فا جن  ال لع ر   

                                                 
 173، ص1988، 6: الحبث  اللغل  عند الجر  فع  رااة لقضمة التأجإل لالتأجر، عهمل المته ، القهىر ، فصر، ط(ءضبد ـبتهر)عمر  -1
 198الر  الشجرا ،اآلية -2
 1980ص،5ؾبػػػػػػ ،1990،لحبنػػػػػهف، 4عيهر،بإللل،لحبنػػػػهف،طغػػػػػة لصػػػػثهل الجربمػػػػػة،تح عحبػػػػد الغاػػػػػلر اعبلىر )فظبهعمػػػػا بػػػػػا ضبه (:تػػػػه  الل -3
،1981،1982   .  
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لرجػا صػلب اؼبجمػ  لاؼبجممػة عزيػز تػو انقيجػت دلػ  يقػدر علػى القرا  ،علمو ترا ااتجممت ل امت،
 .1«النا 
ثمػػػػه يف -فكا ثػػػهف اوألائػػػػا تػػػػد تػػػػهللا» قػػػػلؿ: فظ ال(عػػػػدنهف اػبيمػػػػب)يأىب،السػػػػمهؽ ليف ىػػػأا       
ما اؼبقحبػػلؿ دكا كىػػب بػػو فظ الجممػػة،لءعم  ث فػػو، ف،ااػػتجم  علمنػػه المػػ ـ ء  ااػػتحبو  -الصػػثهل

:  .2«   تهرئو فظ االاتجهنة دبجم فكا ثهف وبل  ،د ف يستجم   يف شجره لنثرهءف يقلؿ ءودنه المـل
لسػلب فجػػىن  دػهؽبمز  فكا»،" "عمػ لك بجػد  خػلؿ اؽبمػػز  علػى الاجػا اللضػلل،لكدبجىن الحبمػهف ل الثهنمػة:

تللػػػو تجػػػهظ:  لفثػػػهؿ كلػػػك  ،الغمػػػلض لاولػػػهـ        ﴾3  لتأليلػػػو

دمػه ل  لتهللا عم مػت المتػه ىه.ءثه  ء ورىه ء  ءجلموه لءزيا خاه  -لا  ءعل -عند ءىا النكر 
  .ت  ل  جَ دػ  دج لت  للسلب ءيضه ثمه جه ل ءَ 

   :ه يف تللػػػو تجػػػهظ يف اآليتػػػني اآلتمتػػػنيلفثػػػهؿ اؽبمػػػز  ءيضػػػ        

 ﴾4، :لتللػػو ءيضػػه          ﴾5،(القهاػػيلف)ل (اؼبقسػػيني) دملمتػػه 

اؽبمز  ججا اؼبجىن ل خلؿ عدؿ ل"ءتسط" دبجىن  ل ،ف على التلاد فا الاجلني "تسط" دبجىن هفأخلكت
 جبوػػن  يف اآليػػة نيد القهاػػيلتلع ػػ  اآليػػة الثهنمػػة اؼبقسػػينينو يفثهينتقػػا فظ نقمضػػو لعلمػػو فػػدل ا  اػػحب

 .  6«اوألظ
     و:أن ػػب "علػػ  اللغػػة لصػػنهعة اؼبجمػػ "يف ثتهبػػو (،علػػي القػػهظبي): يجردػػو فــي اطالــ    المعجــمب ـ 
فع شرل ؼبجهنموه لفجللفهل ءخرى كال  تمحبه ىمهئمهب عه   تر رت  ت   ثته  وبتل  على ثلمهل فنتقه » 
 .7«عيمت تلك الشرلل لاؼبجللفهل بهللغة كااه ءـ بلغة ءخرىالا  ء  ه،تة لع 
فرتحبػة نيقوػه ة قػبأنػو عحبػهر  عػا تهئمػة فػا اؼباػر ال لفشػتقهاه لطري» دػو:دمجر   (ولمي خلمػاه)ءف         

ثلمػهل فرتحبػة ترتمحبػه فجمنػه فػع شػرل   ءل ىػل عحبػهر  عػا ثتػه  وبتػل  علػى فػع شػرل ؽبػه،لدق نكهـ فجني  
                                                 

(:لسهف الجر ، ار صه ر، بإللل،لحبنهف،ط لابا فنكلر)ءب -1  389ػ،ص12،ؾبػ 1994، 1الاضا صبهؿ الديا با ؿبمد با فمـر
 14،15،ص1994،  1حبنهف نهشرلف،طعدنهف )اػبيمب(:اؼبجم  الجريب بني اؼبهضي ل اغبهضر،فمتحبة ل -2
 15الر  طو،اآلية -3
 15الر  اعبا ،اآلية -4
 42الر  اؼبهئد  ،اآلية -5
 ،بتصرؼ388ابا فنكلر:لسهف الجر ،ص -6
 3،ص1975،  1:عل  اللغة لصنهعة اؼبجم ،فيهبع جهفجة اؼبلك اجل ،الريهض،السجل ية،ط(علي) القهظبي - 7
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لغػػة ت تلػػك الشػػرلل بهللغػػة كااػػه ءل بثهنػػ  اػػلا  فظ فجللفػػهل ءخػػرى كال ع تػػة لػػهبهوضػػهدة وه،ؼبجهنم
 .1«ءخرى
فظ جهنػػب بجػػا اؼبجللفػػهل ني ىػػل الثثمػػز علػػى تضػػمة النكػػهـ لاؼب وػػ  علػػى التجػػرياني السػػهبق       

شػرل يبمػػا ءف فع اوشػهر  فظ ءف لغػة ال،هجػني الحبهوػ  علػى المشػف عػا اؼبجػىن لربديػداوأخػرى الػب ت  
 جرؼ بهؼبجممهل الزلجمة ءل اؼبتجد   اللغهل. تملف ريإل لغة اؼبداخا لىل فه ي  

ه علػػى ءدمػػهر لقػػت بك ؽبػػفػػا  ينهفمػػة ثحبػػإل  ء يف الجصػػر اغبػػدي لنتممػػة ؼبػػه شػػوده الػػدرس اللغػػل     
نبمتػػػو لءنبمػػػة ف راثػػػه فػػػنو  وأ نكػػػر  ىػػػالال  فظ اؼبجم ،إل  يف تغػػػى ءجػػػره لىل فػػػه ذبل ػػػوػػػها ،الداراػػػني لتلج  

لغػليني لفا ىػالال  الرس اللغػل  اغبػدي ،لءصػم  فػا الػد   جػز ا ىهفػه هنبد  َجػب  الدرااهل اؼبجمممػة عهفػة 
ز بػني فة لنكرية اؼبجم " الػأ  فم ػ"فقد  يف ثتهبو: (فبراىم  با فرا )ال اغبصر  ني على احبما اؼبثهؿاؼبوتم  

 (:  ....)غبديثة فاولفهفؼبصيلح فجم  يف اللسهنمهل ا» فاولفني للمجم  فك يقلؿ:
ـ   ؿاوأل           لغليػػة فػػه تػػتمل  لغػػة طحبمجػػة ف لغػػة صبهعػػة لىل ؾبمػػلع اللوػػدال اؼبجمممػػة الػػب تمػػل  ،عػػه
لالقهبلػة ل اػتجمهؿ بػني ءدػرا  اعبمهعػة اللغليػة نػة للغػة فػه فػا اللغهل،ر ال اؼبمل  ء  ؾبملع اؼباػلاود ،
"  compétenceي "فقػػػػدر " "سػػػم  ي عمػػػه ـل فجػػػػب  لىػػػل لػػػأا اؼباوػػػ )...(عػػػا ءريراضػػػػو  لػػػه ال لمجػػػب  

 .lexiconلاؼبصيلح اوقبلمز   lexiqueاعبمهعة اللغلية لىل يقهبا اؼبصيلح الارنسي 
حبػػة فرت   اؼباػػر ال اؼبجمممػػة يف ثتػػه  (corpus)و فدلنػػة لىل ءن ػػ،ص  لفاوػػـل اؼبصػػيلح الثػػهين خػػه      

فثػػا فاللػػف فػػا اؼبػػاللاني  نػػة فاػػر ال  اػػر ال اؼبدل  لتػػد تمػػلف اؼبدػػة بنػػلع فػػه فػػا الثتمػػب لالتجريف،لفجر  
فجمػ  عربمػة )لغة يف دث  فػا دػثال ومهاػه فثػاءل فار ال الءل فجم  ابا خلدلف(،،)فجم  اعبهو 

)فجم  اليػػػػب(،ءل دػػػػا  القػػػػرف الثهلػػػػ  اؽبمػػػػر ( فػػػػا الانػػػػلف)فجم   ،ءل فصػػػػيلثهل علػػػػ  فػػػػا الجلػػػػـل
ف صبجػو فػا فاػر ال اللغػة بػو صبػع فػه ااػتيهع اؼبالل ػ را الحبنه (.لتد يملف المتػه  كا فنثػى ااػتجهيب ي ػ

ق لييل  لاإللزابػػػػه  (،لالقػػػػهفلس ا ػػػػمط )فثا لسػػػػهف الجػػػػر  البػػػػا فنكلر،ل االاػػػػتجمهؿالػػػػب عردػػػػت يف 
لبهوقبلمزيػػػػػة ، Dictionnaireهلارنسػػػػػمة بليقهبلػػػػػو  "القػػػػػهفلس"الػػػػػحبجا علػػػػػى اؼبجمػػػػػ  لػػػػػأا اؼباوػػػػػـل 

Dictionary».....2. 
ق الأ   نيهتو الضم  ىبر  فا ع ل اؼبجم  تد بدء يتلا  فاوـل  قبد ءف  ،السهبق لتجريفا لاني ته فا      

وصػره يف  فك،ءجنػه  ربديػده ؼباوػـل اؼبجمػ   (  بػا فػرا فبػراىم )فلمػوكىػب  فػه فع ليكور ىأا ثهف علمو
 ءكىػه   بجػة يفيشما تلك اؼبقدر  اللغلية الب يبتلموه الاػر  ءل اعبمهعػة اللغليػة القهءودنبه ، فاولفني

                                                 
 13،ص2003اا اؼبجممي الجريب، ار اؼبجردة اعبهفجمة،اوامندرية،القهىر ،فصر، ط،ولمي )خلما(:فقدفة لدرااة الث  - 1
 7،8،ص 1997، 1)فبراىم (:فقدفة لنكرية اؼبجم ، ار الغر  اوا في،بإللل،لحبنهف، ط ابا فرا  -2
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لػػك اؼبخػزلف لالرصػػمد ه لاؼبشػتما علػى كاؼبجمػ  الػػأىل الػأ  يبتلمػو ثػػا لاوػد فن ػػ لىػل لػأا يشػػإل فظ
 لالب تكور للسيح فا خ ؿ صبلة فا القلاعد التللمدية.فا اؼبار ال،

ر ؿ ىػي  جػهلاؼب و  يف ربديػده للماوػـل اوأل  ف،دمشػإل فظ كلػك المتػه  اؼبػدل   ،ه اؼباوـل اآلخػرءف      
 لفسمي ء  النكرية التللمدية التثليلمة.شـل تنسب لنج  تلك النكرية اللسهنمة الب ت  

للمػا  هبجلنه نقػف علػى تضػمة ءخػرى يف الثقهدػة الجربمػةؼباولفني اجنني للمصيلح اللاود، فجحبهتوفف     
لفف  نػػب،جنحبػه فظ ج لاػػهرا دبجػػىن لاوػد هاػتخدفاطهؼبػػه  يالػأَ الفاوػلفي فجمػػ / تهفلس،فػػع   ىػأه اؼبػر  

 نة. ثهف اؼباوـل الثهين تد  ور فتأخرا عا اوألؿ لكرلؼ فجم  
مل ييلقػػػػػلا تسػػػػػممة فجمػػػػػ  علػػػػػى   دػػػػػإف جػػػػػا ءصػػػػػثه  اؼبجممػػػػػهل الجربمػػػػػة ،لثمػػػػػه ىػػػػػل فجلػػػػػـل      

ك لاضػجي ىػأه الب ثهنت تتمل ػ  يف ءريلحبوه عا تلك الرريحبةتجب   تسممهل ـبتلاةدهاتخدفلا ؽبه ،ثتحبو 
 ءظبػػػه  ىػػػأه يف»ائ  ىػػػأه المتػػػب ءل صػػػاهاه لاؼبػػػتمج  فػػػا خػػػ ؿ خصػػػهوهفه ؽبػػػه تلءل ااػػػ،هلممػػػاؼبج

"الحبهرع يف اللغػػػػػة" للقػػػػػهد، لبػػػػػا  ريػػػػػد،"صبوػػػػػر  اللغػػػػػة" اللالػػػػػدلاليا اؽبهفة،"اػػػػػأيب اللغػػػػػة" لألزىر ،
"لسػػػهف الجػػػر " البػػػا فنكػػػلر.... ذبػػػد تهظبػػػه لبػػػا دهرس،ل"تػػػه  اللغػػػة" للملىر ،فقػػػهيم  اللغػػػة" الل "

ب اؼبصػيلح علػى ءفػا اؼباللػف يف اووهطػة لتػد يجػد ءشهر فظ فضػملف ثتهبو،تدما فنوه ثثه بمنوه،فش
لاػيو "القهفلس ا مط" ءل "القهفلس بهختصهر لفجنهه تجر الحبثػر ل ل"ا مط" لبهللغة ثها  "الجحبه " 

 .1«ريلرا يف الحبثر د  بجَ فجكمو..... ءَ ل 
 فف  »فظ القػػػلؿ  اؼباوػػػلفنيىػػػأيا  ىل وبػػػهلؿ المشػػػف عػػػا تػػػهرير(،ل فرائيهالسػػػ فبػػػراىم )يػػػأىب ل      

يشػػػػإل فظ طهئاػػػػة فػػػػا يامػػػػد بػػػػا ل ـ فصػػػػيلح لغػػػػل  تػػػػهرىبي ل اوعمػػػػهاؼبجمػػػػ  لجمػػػػق الصػػػػلة بهوعمهـ،ل 
ؿ نقيػػػة ءل نقيتػػػهف ءل ج جػػػة دػػػلؽ اغبػػػرؼ ءل ربتػػػو اوأصػػػلال الجربمػػػة فم زلىػػػه عػػػا ريإلىػػػه دمػػػهف يف اوأل  

دممػه يتجلػق بػهؼباوـل ل ءفػه ،2«عمػهـاونبػهؿ فصػيلح  خػر نقػما اول "فنبهال"،ريوهع فة فبمز ،لثػهف ع  
عه ثػه  ءف يمػلف لقػد ريلػب ااػتجمهؿ القػهفلس دشػهع شػمل » نجل القهفلس دقػد جػه  عنػو تللػوخر ل اآل

رءلا دمو لتد ءللع الجر  بهلحبثر ل  ىل لاط الحبثرل شإل فظ"القهفلس" فا اؼبامد ءف ءشمئه ريإل اؼبجم ،ل 
 فػل  فػت ط ا ػهز،دول لااػع صػخه   كل عحبػه  ل وػة ه ثهف يف الجربمة فػا ااػتجمهؿ علػى جفب  فه رءلا،

فػػا السػػجة يف المػػـر كلػػك مػػه يف ىػػأا ل الجػػهمل المحبػػإل ل  م ل صػػف بػػو الرجػػا المػػر فكا ثػػهف لااػػجه دقػػد ل  ل 
 ىػػل فػػا ثتػػػبل  "الحبثػػر ا ػػمط"هل الحبثػػر دقػػػهللا :بسػػحبب ىػػأا  ظبػػلا طهئاػػػة فػػا ثتػػحبو  بصػػالالجلػػ  ل 

                                                 
ثػػػػػػػػػػػػػة  ار ىلفػػػػػػػػػػػػػة ابػػػػػػػػػػػػػا وػػػػػػػػػػػػػليلي )اوأخضػػػػػػػػػػػػػر فمداين(:اؼبجمممػػػػػػػػػػػػػة الجربمػػػػػػػػػػػػػة يف ضػػػػػػػػػػػػػل  الحبثػػػػػػػػػػػػػ  اللسػػػػػػػػػػػػػهين ل النكريػػػػػػػػػػػػػهل الثبليػػػػػػػػػػػػػة اغبدي -1

 67،ص2010اعبزائر، ط،
 121،ص2000،  1:فجم  ل  رااة يف الجربمة اؼبجهصر ،فمتحبة لحبنهف نهشرلف،ط(فبراىم ) السهفرائي -2
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صػهوحبو ؾبػد ل س ا ػمط" ل ،ثمػه تػهللا" القػهف"ا ػمط اوأعكػ "ا تػهلل تاسإل اعبلملػة لصػهوحبو ءبػل ومهف،ل ال
ػػواو الصػػهريهين ل جمػػ  المحبػػإل الػػأ  صػػن  ىػػل اؼبل  "الجحبػػه "تػػهللا الػػديا الاإللزابه  ،ل  لنتممػػة  .1« مل يتم 
انتوػػى اوأفػػر »دقػد "فجمػػ " ءصػحبح دموػػه فرا دػػه للاػ  إل  لدرجػػة  شػػور  ثحبػ دقػد التػػى،لشػملع ىػػأا اللا 

 .2«فا تحبا ؾبمع اللغة الجربمة بهلقهىر ... فترارهالمـل فظ  هفلس"د "تبهؼبجىن اؼبلل  
قهدػػة الجربمػػة علػػى الثقهدػػهل اوأجنحبمػػة لخهصػػة الغربمػػة فنوػػه و الث  تشػػودثػػهف ل ناتػػهل الػػأ  لقػػد         
 لىػل فػهاػحبقو  فػا فجردػة بلغػهل ىػأه اوأف ،ا زلا بو عم  سبم   فظ فه كربهلن  اللغليني، فا ضا ؾبملعةاب

ؿبهللػػة نقػػا ىػػأه اوأدمػػهر  لفػػا َث   هشػػئة ىنػػهؾن  اؼبجػػهرؼ لالجلػػـل ال ؾبمػػلع   علػػى اوطػػ ع علػػىجوشػػم  
ػ،لاؼباهىم  لخصلصه اللسهنمة فنوه فظ الحبمئة الجربمػة جي فظ النوػلض بهلػدرس لريهيتو  يف كلػك ىػي الس 

ه ءخػػأل فا خػػ ؿ تيجممػػو لػػأه اؼبجػػهرؼ الغربمػػة لفػػا ىنػػل  الجػػريب عملفػػه لاؼبجممػػي خصلصػػه،اللغػػ
هل اللسػػهنمة ع بتلػػك اؼباػػهىم  لالنكريػػءخػػرى يف ضػػل  التشػػحب   اؼبجمػػ  الجػػريب تأخػػأ ءبجػػه فظ انكػػر  ىػػالال  
 لػػػةؿبهل  فظ ل كلػػكؿبػػػهلالل ضػػحبط فاػػػهىم  جديػػد  للمجمػػػ  لفمبػػه تجػػػد   مل تقػػػف عنػػدالػػب ل .اؼبجهصػػر 

 لغليػػة هلعة فجهصبػػبلضػػع تلاعػػد نكريػػة لءخػػرى تيحبمقمػػة يػػت  دبلجحبوػػه صػػنه جىني  ،التأاػػم  لجلػػ  جديػػد
  علػػى قطل  لء  علػػى تنلعوػػه لاخػػت ؼ ءىػػدادوه، لفخراجوػػه

 
جمممػػة" ىػػأا الاػػرع اعبديػػد فػػا اللسػػهنمهل "اؼب

ر يف الجلـل اللسهنمة اغبديثة ؼبه تلادر ؽبػه  خر فه  و » (ؿبمد رشه  اغبمزال  )على ود تجحبإل د  جَ الب تػ  
 .3«الب تستثق الجنهيةفا  لمهل التنكإل لالتيحبمق 

فظ  -بصػػنهعة اؼبجػػهج  لفخراجوػػه ىنجػػي   - اغبػػدي  عػػا علػػ  جديػػد يف اللسػػهنمهليسػػلؽ  تػػد ل      
ة فكا ف جوػل ى  تلػكخ خهص ػن  خهنػة يبمػا ءف تصػ ليف ء    عا صػنمع علمػه  الجربمػة اوألائػا :التسهؤؿ

 ءخأنه بجني االعتحبهر كلك السحبق الزفل اؼبمتد عب ترلف عديد خ.
ع يف اؼبجممػػهل لاخػػت ؼ يف فداراػػوه فػػا تنػػل   و الحبمئػػة الجربمػػة يف ىػػأا ا ػػهؿدتاوتػػرار دبػػه شػػو فف       

بػا يبمننػه ،ال يبمػا ذبهىلوه زيه   على كلك الجد  اؽبهئا فػا اؼباػهىم  لاؼبصػيلثهل وقمقػة   ،اؼبجمممة
أه ء ه ءصلؿ اؼبجهج  الب  ورل يف ءلرلبه لالب كىب فاللالىه فظ االوتػأا  لػ -لبهطمئنهف -القلؿ 

 لبهعثاؼ فا ىالال  الغربمني ءناسو . لنجل ىنه اؼبجهج  الجربمة، اؼبجهج  الشرتمة
                                                 

 122،صالسهبقاؼبرجع  -1
 تسػػممة ثتحبنػػه يف تسػممة اؼبجمػػ  بهلقػهفلس  لتشػػحبموو بػهلحبثر يف اػػجتو شػػأنو يف كلػك شػػأف فػه نقػػـل بػو كبػػا المػـل يف  (ءضبػػد ـبتػهر عمػػر )يػرى

 ،بتصرؼ24ص1998، 1على ريرار اللايف ،المهفا ،الشهفا...ل ريإلىه،صنهعة اؼبجم  اغبدي ،عهمل المته ،فصر،ط
 51عدنهف )اػبيمب(:اؼبجم  الجريب،ص -2
:اؼبجمممػػػػػػػػػػة فقهربػػػػػػػػػػة نكريػػػػػػػػػػة ل فيحبقة،فصػػػػػػػػػػيلثهاه ل فاهىمموه،الشػػػػػػػػػػرثة التلنسػػػػػػػػػػمة للنشػػػػػػػػػػر لتنممػػػػػػػػػػة دنػػػػػػػػػػلف (ؿبمػػػػػػػػػػد رشػػػػػػػػػػه )اغبمػػػػػػػػػػزال   -3
 .18،ص  2004ا ،تلن ، ط،الر 

Université Sétif2



 

 
01 

ة فػػػا لعػػػءف اغبػػػدي  عػػػا علػػػ  جديػػػد يقتضػػػي تأامسػػػه فسػػػتق  تهئمػػػه علػػػى ؾبم يشػػػود لاللاتػػػع      
دإكا فػػه ااػػتثنمنه دباهىمموػػه لفصػػيلثهاه، مل نقػػا نكريػػهل علممػػة  تمقػػة فف اؼبحبػػه و لاوأاػػ  لاوأدمػػهر

دإننه ال نمه  نجثر على ىػأه اوأاػ  السػهبقة الػب تسػحبق عملمػة اؼبمداف،لالل اػبلما الرائد  يف ىأا ؿبه
فظ جهنػب  ا ل شػدف ىػالال  اللغػليني القػدافى ثػهففػأىب اللاتع ءف ل ،لفخراجوػه لضع فجممهل لغلية

 .النكر  اعبهنب ظف التيحبمق ءثثر فا اقبأابو
اوأاػ  النكريػة لصػنهعة  ا اغبضػهر  اواػ فمة تحبػا ءف يبتلمػل ر  اؼبجػهج  يف بػلاثإلقد صػن ف الجػد     

اغباػػػهظ علػػػى دثرصػػػو  علػػػى نقػػػه  اللغػػػة ل لف فلمػػػو اؼبجػػػهج ،ء  مل يمػػػا لػػػديو  علػػػ  للمجػػػهج  وبتممػػػ
يو  لل     اللغليػػة لتػػدلينوه لتنكمموػػه بهجتوػػه اا  الػػب مل ل فظ صبػػع الثػػر  ثػػا  دجوػػ الاصػػمح دموػػه لتصػػد 
اػػحبقت التنكػػإل  هبق،حبم  يبمننػػه القػػلؿ فف الصػػنهعة اؼبجمممػػة عنػػد الجػػر ينسػػملا دموػػه علػػى فنػػلاؿ اػػ

ب ثتػه  ػبدفػة ؽبأه الصػنهعة،فك ثػهف نبوػ   يف بدايػة التػألمف اؼبجممػي ىػل صبػع دصػمح اللغػة بػني  د ػ
  لترتمحبوػػه ـبتلاػػه ءل عبمػػع اؼبػػه    القػػر ف لالتشػػريع،لىي ريهيػػة ججلػػت ثػػا فصػػن ف يحبتػػدع لاػػملتو اػبهصػػة

 1.د  لصنهعة فجمممة عربمةهبقمو ءل الوقمو،وأنو مل يما بني ءيديو  فجهيإل فنوممة فلو  فتاقه فع ا
اؼبجػػػهج  الجربمػػػة القديبػػػة الػػػب لصػػػلتنه تػػػلاترا ال زبضػػػع يف  موػػػه فظ اؼبلاصػػػاهل اؼبنوممػػػة  لدبػػػه ءف        

ف ن  نػػه نصػػه لادمػػه، دإن  لالجلممػػة الػػب تلدرىػػه الدرااػػهل اللغليػػة اغبديثػػة لاؼبقػػهيم  الجلممػػة لالانمػػة خضػػلع
ي فنشػػػئموه "فػػػػاللاي ىػػػأا اؼبػػػلرلا الػػػػأ  بػػػني ءيػػػػدينه يف خهنػػػة "اوأعمػػػهؿ اؼبجمممػػػػة التيحبمقمػػػة" لنسػػػػم  

 .2فجهج " ال "لسهنمني فجممني" بهؼباوـل اغبدي 
هع فجهج  ءثثػر فػنو  لسػهنمني صن   ثهنلا  اللغليني الجر  بأف   لالقلؿَ ،لرء  السهبقفظ ا االاتنه فف      
علػػ   ءل اعتحبػهر اؼبجمممػػة النكريػة »فظ (بػا فػػرا  فبػراىم ) ل ثمػه يقػػلؿؼبا اوأاػحبه  الػػب ء   ،مػنيفجمم

تػألمف اؼبجػهج  اللغليػة تػػد  ،ء  ءف  قػه يف الكوػلر للمجمممػػة التيحبمقمػةالو - فحبثثػه وػديثه - اؼباػر ال
التامػػػإل اؼبجممػػػي ءف   -علػػػى الجربمػػػة قنػػػههفكا طحب   -نكػػػر  يف فهىمػػػة فه اػػػه لىػػػأا يجػػػلال اػػػحبق التامػػػإل
تػػد ءلػػف دمػػو الزبمػػد  ػ ل  القػػرف الثػػهين عشػػر اؽبمر ،الثػػهفا عشػػر اؼبػػم    وػػ  ءلاخػػر الجػػريب تػػد  ػػا  

 .3«تامإلا تيحبمقمه صرده  -فجم "ته  الجرلس فا جلاىر القهفلس"
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 حبداجػة»رءى ءف القػلؿل ،ء ر القػهئلني لػأا الػ بػا فػرا ( فبػراىم )دقد خهلف ،احبق لتأامسه على فه     
سػػػهنمني الغػػػػربمني يف ،دقػػػد ريلػػػب علػػػى الل  1« ربمػػػةغػػػػهل الغكػػػر يف الل  فػػػا الن    خل  ىػػػأا الجلػػػ  فمبػػػه ااػػػت  

-ء  فػػػا الثثمػػػب  -ة اؼبدراػػػتني الحبنمليػػػة لالتللمديػػػة االنيػػػ ؽ فػػػا اعبملػػػة لخهص ػػػ»غػػػة  رااػػػتو  لل  
نثػػل لػػألك يف اللسػػهنمهل ؿ الز  بهعتحبهرىػػه اللوػػد  اللغليػػة اوأاهاػػم ة،فظ اؼباػػر   ءل اللوػػد  اؼبجممم ػػة.دنػ  

 -ء  اؼبمػلف الصػلو لاؼبمػلف الصػريف -لن سب فه بمنومه اغبديثة اؼبنزلة الجلمه،لنز ؿ اؼبجم  اؼبنزلة الدنمه
لثػػأف  النثػػل ىػػل بع لػػو لعػػد  فمل نػػه فػػا فملنهتػػو،دول تػػه ثػػلثل،بػػا نسػػب اؼبجمػػ  ناسػػو فظ الن  فظ الن  

 .2«اللغة ثلوه 
بػػهؼبجم  دموػػهد لتػػد بػػدء يف القػػرف الثػػهين  االىتمػػهـوأف  الجربمػػة الحبمئػػةردتػػو و ـبػػهلف ؼبػػه عىػػأا ثل ػػل       

بػػػػو يف اللغػػػػهل اوألرلبمػػػػة بتسػػػػجة ترلف.لتػػػػد ثػػػػهف علػػػػ   ل ىتمػػػػهـاػػػػهبق  -الثػػػػهفا اؼبػػػػم    اؽبمػػػػر  /
الأ  ثهف يسمى "عل  اللغة"د دموػه فسػتق  عػا علػ  النثػل،ء  فف  علػ  اؼبجمػ  يف الجربمػة  -اؼبجم 

اؼبجمػػػ  ".لمل يمػػػا فاوػػػـل "اؼبجمػػػ " يف الجربمػػػة ؿبصػػػلرا يف  للنثػػػل،لال درعػػػه فػػػا درلعػػػومل يمػػػا كيػػػ 
الػػػػػػأ  ارتػػػػػػحبط يف ءكىػػػػػػهف ا ػػػػػػدجني دباوػػػػػػـل "القهئمػػػػػػة" بػػػػػػا ثػػػػػػهف علمػػػػػػه تهئمػػػػػػه على"نكريػػػػػػة  "فاؼبػػػػػػدل  

 اؼبجمممػػػةلمخل  فظ نتممػػػة فاه ىػػػه ءف "ثػػػل القػػػهئ  علػػػى"عل  اوعػػػرا ".اؼبار ال"،فقػػػهب  لجلػػػ  الن  
تػػد  وػػر ىػػأا اؼبحبثػػ  يف القػػرف الثػػهين للومػػر  لالثػػهفا اؼبػػم    فػػع يػػة فحبثػػ  تػػدم يف الجربمػػة ل النكر 
شػػػػػهفلة لػػػػػنك  اللغػػػػػة الجربمػػػػػة ءصػػػػػلاته لصػػػػػرده لكبػػػػػػلا  لسػػػػػهنمة دقػػػػػد ثػػػػػهف ىػػػػػأا اوأخػػػػػإل كا رؤيػػػػػة،اػبلما

لخهصػػػػػة فػػػػػا  ا ثتػػػػػه  الجػػػػػنيه  لره يف لضػػػػػع اؼبجمممػػػػػة الجربمػػػػػة دمسػػػػػتخل  فػػػػػ(،لءف ػػػػػ.)..لفجممػػػػػه
 3تد ثهف ثته  الجني ناسو تيحبمقه لتلك النكرية.ل فقدفتو،

علػػ  نكػػر  »جمممػػة ءجنػػه  وديثػػو عػػا ىػػأا الجلػػ  فظ ءف اؼب (ؿبمػػد رشػػه  اغبمػػزال )ليػػأىب  ىػػأا    
ة جديػػػػد  مل ل لفحبػػػػه رال نكري ػػػػوأ ػػػػه تيػػػػرل تضػػػػهيه لتػػػػلوي دبقهربػػػػهز ،ي  ل ػػػػهىر  عصػػػػرية فتمم  وػػػػد
رس لاعبػػدؿ علػػى ريػػرار الكػػلاىر اللسػػهنمة النملفمػػة فػػا الػػد  علػػى ءنبمتوػػه لءبجه ىػػه دبػػه دمػػو الماهيػػة  ،رب

لعل  لصػػػػلتو بنقػػػػا الجلػػػػـل لالتمنلللجمػػػػه،عل  اؼبصػػػػيلح   اوأصػػػػلال لتيحبمقهتػػػػو الملمنمممػػػػة،علػػػػ :فثػػػػا
لفػػػه لرا  كلػػػك فػػػا نكريػػػهل   لصبهلمػػػهل الػػػن  الشػػػجر  لالنثر ،لع تهتػػػو اؼبتنلعػػػة بػػػهوأ اوأاػػػلل  
،دمهف ؽبػػه السػحبق علػػى اؼبجمممػػة الػػب تجتػػب يب لالجػريب علػػى السػػلا ل بػػهلامر اللسػػهين الغػػر ااػتحبد  وهدز ،

                                                 
 11،صالسهبقاؼبرجع  - 1
 10با فرا  )فبراىم (:فقدفة لنكرية اؼبجم ،صا - 2
 -  37فظ ص 07با فرا "فقدفة لنكرية اؼبجم " فا ص فبراىم ينكر 
 ،بتصرؼ11،12،صفسهئا يف اؼبجم با فرا  )فبراىم (:ا - 3
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، خر فػػه  التيحبمػػق الػػب تسػػتثق  التنكػػإل ل   لمػػهلدر ؽبػػه فػػا اؼبػػه تػػل   وػػر فػػا الجلػػـل اللسػػهنمة اغبديثػػة المػػـل
 .1«الجنهية

 :حبمقيه اآلخر دتيءفه ءودنبه دنكر  لءف  ،نيىأا للقد  ر  اللغليلف على تقسم  ىأا الجل  فظ شق      
يف ( (J.Dubois، ليجردػػػػو lexicologieيقهبػػػػا اؼبصػػػػيلح اوأجنػػػػيب علــــم المعــــايم ال  ــــر :  -1

رى لع تتوه بهؼبملنػػهل اوأخػػال اؼبجمممػػة لاؼباػػر ال يف اللغػػة، رااػػة لللوػػد» وأن ػػبتػػهفلس اللسػػهنمهل 
 .2«لالناسمة....اتخدافهل االجتمهعمة، الثقهدمة،فع االة،لتمة لالثثمحبة خهص  غة الص  لل  

ػػػ،لعلمػػػو       فػػػا جػػػهنيب اؼبحبػػػىن  جمممػػػةاللوػػػد  اؼباؼباػػػر   ءل   رااػػػة ة ىػػػأا الاػػػرع تنثصػػػر يفدإف فوم 
لالنثليػػة ىػػأا  دما اعبهنػػب اوألؿ يوػػت  بيػػرؽ االشػػتقهؽ لالصػػمو ل اللتوػػه لل هئاوػػه الصػػردمة،اؼبجػػىنل 

   اؼبجهين..... لريإلىه. االصي ومة لتجد   الحبإل بهوضهدة فظ التج
اؼباػػر ال ثػػهلثا ؼ لالتضػػه  لاالشػػثاؾ لريػػإل  بػػنياللمػػة وػػت  بهلج تػػهل الد  ا جهنػػب اؼبجػػىن دمَ ه فػػءف ػػ    
 كلك.
ــــــــــــم المعــــــــــــايم ال   يقــــــــــــي -2 دػػػػػػػػػػػػو ليجر  ،lexicographieيقهبػػػػػػػػػػػػا اؼبصػػػػػػػػػػػػيلح اوأجنػػػػػػػػػػػػيب  :عل
(J.Dubois):تقنمػة فقبػػهز اؼبجػهج  لالتثلمػػا اللسػػهين ؽبػأه التقنمػػة لصػهنع ىػػأه اؼبجػػهج  » ثػألك بأنػػو

lexicographe  ق ثػألك ثمه تيلَػ،تيلق ثألك على اللسهين الأ  يدرس عل  اؼبار ال فا جوة
ؾبػػهؿ اىتمػػهـ ىػػأا  ء  ءف  ، 3«ى ثػػألك القهفلاػػي....ليسػػم  ،القػػلافم  فػػا جوػػة ءخرى علػػى فنشػػ 

 الارع ىي تلك اػبيلال لالتقنمهل الب تسحبق فخرا  اؼبجم  لنشره. 
ػػ        مػػة تقػػـل علػػى الشػػقني السػػهبقني يف  رااػػتوه علػػى ثػػلف اؼبجمم اقػػلف يت  غػػلينيا الل  ل فكا ثػػهف ج 

يقتصػػر  ىنػػهؾ فػػا كىػػب فظ ءف  ىػػأا الجلػػ  ال فػػا ث  لضػػع اؼبجػػهج  اؼبختلاػػة،دإف  ل  للماػػر ال اللغليػػة
خػػإل  ضػػما ىػػأه اوأ د  فا ث  َعػػ،ل لك  رااػػة اؼبصػػيلثهللػػى ىػػأيا الاػػرعني دثسػػب بػػا يشػػما ثػػأع

فا صػة،مو ءيضػه اؼبجمممػة اؼبتخص  لثمة درع فا عل  اؼبجم  نسػم  ؼبصيهد»علمواىتمهفهل عل  اؼبجم  ل 
اللغػػة وػػه ءلاػػهظ فة" لتلايتمػػلف فػػا دػػرعني ثحبػػإليا نبػػه "اؼبجمممػػة الجهف ػػ تػػد بػػهل دػػإف علػػ  اؼبجمػػ  ىنػػه

                                                 
 18، 17اغبمزال :اؼبجمممة،ص  -1

2-Jean Dubois et Autres: Dictionnaire de Linguistique et Science du Langue .Larousse-
Bordas/HER,Paris,1999  p281 
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كػػػر  ني نبػػػه الن  جَ يػ  رَ ػ  مػػػه علػػػى دػػػتلافوه اؼبصػػػيلثهل،ليقـل ثػػػا دػػػرع فنو  "اؼبجمممػػػة اؼبتخصصػػػة"ل ة،الجهف  
 1«لالتيحبمقي

لاوترار لػػأا هبجػػا فػػا اوأخػػأ لػػأه ه،مػػـل ءف فاػػهتمح الجلػػـل فصػػيلثها  لقػػد شػػهع بمننػػه الىػػأا ل       
ػػ لىنه اػػنقف فػػع ،ة لللتػػلؼ علػػى وػػدل  الجلػػـل لتضػػهيهىه اؼبختلاػػةاؼباػػهىم  لاووهطػػة لػػه ضػػرلر  فلث 

 للمشػػػػػف عػػػػػا وقمقػػػػػة تلػػػػػكتيحبمقي(،لعل  اؼبجػػػػػهج  الني السػػػػػهبقني)عل  اؼبجػػػػػهج  النكػػػػػر ،اؼبصػػػػػيلث
ىػأيا فظ ءف   (ءضبػد ـبتػهر عمػر)ليف ىػأا السػمهؽ يػأىب دهل لالنقهشػهل الػب  ارل ولؽبمػه،االخت 

مػػػه بهوضػػهدة فظ ء   الداللػػػة يف ءكىػػهف  خريا، لريػػإل لاضػػثيفتػػداخ ف يف ءكىػػػهف ثثإليا،» اؼباوػػلفني
 .2«ءجهرا جدال ولؿ اؼبقهبا الجريب لما فنومه

 تني تتجلقهف لأيا اؼباولفني:قف على تضمتني ىهف  هبجلنه نفف فلتف الحبهو  السهبق     
 ومه يف ءلاهط الداراني لاؼبشتغلني لأا اؼبمداف.ليجهًف دموه الغملض الأ  لا   األولى: 

ثلػػػة يف ءزفػػػة اؼبصػػػيلح اوأجنػػػيب ليتنػػػهلؿ دموػػػه تضػػػمة فػػػا تضػػػهيه الثقهدػػػة الجربمػػػة اؼبجهصػػػر  لاؼبتم   :الثانيـــة
 هبه  اؼبقهبا الجريب اوأنسب. لفشمهالل التجهفا فجو فا خ ؿ ف

تاهصػما ىػأا  ،ال تسمح لنه بتنهلؿلؿبدل يتو فا جوة ءخرى،طحبمجة ىأا الحبث  فا جوة لوأف         
يف ىػأا ا ػهؿ،فال  ءف  كلػك ال يبنجنػه فػا حبوه كلك لمثر  اآلرا  لتشػج  ة اوألظ ل اؼبتجلق بهلقضم   االخت ؼ

جلػ  وػلؿ طحبمجػة ىػأا ال االخت دهلة تقف لرا  ىأه ربمة خهص  القلؿ ءف  وداجة ىأا الجل  يف الحبمئة الغ
 Laاؼبجمممػػػػػة»  :" MATORE" (لر  فػػػػػهطلر جػػػػػ)قػػػػػلؿ ي،ليف ىػػػػػأا الصػػػػػد  لربديػػػػػد ؾبهلػػػػػو

lexicologie   ااػػ  القهفلاػػمة ءومهنػػه ق علموػػهيلَػػالػػب ي Lexicographie لػػم  فجرلدػػه  علػػ  يىػػ
للومػد ىػل صػنهعة القػلافم  الػب ىػي صبلػة فلضػلعوه ا د،لىنهؾ فا يتصلر بصػاة عهفػة ءف  بشما جم  
ا فال لاللاتػػع ءف لضػػع القػػلافم  ال يبث ػػ.االز را فػػا  بشػػي للما ينكػػر فلموػػه ال تنػػهتف دهئػػداه، ءعمػػهؿ

 .جهنحبه لاودا)للم  ىل اؼبو ( فا  رااهل اؼبجمممة
 ءف نجػد   ال يبما ءف تملف كبػله فملؿ،لػألك تػد يسػوافثا ىأا ريإل فجرلؼ بهلقدر المهيف لعل      

علػػى ءطػػػراؼ اوأصػػػهبع ؾبمػػا اوأعمػػػهؿ الارنسػػػمة اؼبتجلقػػة بػػػهؼبار ال الػػػب  وػػرل خػػػ ؿ الجشػػػريا اػػػنة 

                                                 
 ،بتصرؼ 31با فرا  )فبراىم (:فسهئا يف اؼبجم ،صا -1
 20ـبتهر(:صنهعة اؼبجم  اغبدي ،صءضبد  )عمر -2
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و فظ عوػد تريػب ليبمننه القلؿ بأن ػ» :تهئ  ليضمف 1.«اؼبهضمة.لىي ءعمهؿ يف ءريلحبوه فتلاية القممة
 .2«فا اؼبجمممة،للما ىنهؾ فجممملف دقط  شي مل يما يلجد يف درنسه 

فػػا  ػ  عنػػد الغػػر ػػػ  الجلػػ  النكػػر  فػػا النهومػػة الزفنمػػةوداجػػة ىػػأا  نقلؿ فف  ،ه ا علػػى فػػه اػػحبقبنػػل      
ثجلػ    -تػديبه دػ  لجػل  ؽبػأا الجلػ  يف الجربمػة»،تداخلو فع ثثإل فا الجلػـل اوأخػرى فظ بهوضهدةجوة،

 هئاوػهو لل ءل ءبنمتوه ل الالل ىػأه الصػمبدرااة اؼبار ال فا وم  اشتقهؽ صمغوه  يوت    -فستقا 
تػػد ،3«الصػػردمة لالنثليػػة لىػػل شػػق يػػدخا يف بػػه  علػػ  الصػػرؼ يف الجربمػػة ءثثػػر فػػا  خللػػو يف ريػػإله

 .- صنهعة اؼبجهج  -التداخا فع اعبهنب اآلخر التيحبمقي  لفا َث   ججا الغملض يمتناو
ه  اؼبقهبػػا الجػػريب قػػة بصػػجلبة فهبػػلاؼبتجل   (ءضبػػد ـبتػػهر عمػػر)ءفػػه القضػػمة الثهنمػػة الػػب ااػػتلتانه عنػػدىه      

 لالداراػػػني اؼباػػهىم  بػػني الحبػػهوثني ربديػػػد اخت دػػهل يفل فػػا نقهشػػهل  ءعقحبومػػػهؽبػػأيا اؼباوػػلفني لفػػه 
اوبسػػػتمملللجمة ؽبػػػأيا ءجنػػػه   رااػػػتو  (ضبػػػد وػػػهب )وأرنػػػه ءف تنهلؽبػػػه فػػػا خػػػ ؿ جدلؿ جقػػػد دالجر ،

ؽ يتيػر   يف  رااػة فتػأخر  مل (بػا وػليليال )للإلشهر  دقد ءردقنػه اعبػدلؿ دبصػيلثني  خػريااؼباولفني،
 فلمومه الحبهو  يف  رااتو.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
جريب،ترصبػػػػة ل تقػػػػدم عحبػػػػد الجلػػػػي الل ريإل ،فيحبجػػػػة اؼبجػػػػػهرؼ جػػػػلر  )فػػػػهطلر (:فنوج اؼبجمممػػػػة،فع فقدفػػػػة للماللػػػػف خهص ػػػػة بهلقػػػػهرو ال - 1

 58،ص 1970اعبديد ،الربهط،اؼبغر ، ط،
 اؼبرجع ناسو،الصاثة ناسوه. - 2
 بتصرؼ 22ؾبهىد فر ال  )عحبد المرم(:فنهىج التألمف اؼبجممي،ص  - 3
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 (أحمد حابس)ول مأخوذة عن مجلة اللسانيات واللغة العربية" مقال ا"الجد
 

المص لح الثاني: 
Lexicologie 

المص لح األول: 
Lexicographie 

ال اشر، بلد وتاريخ 
 ال شر

 المؤلِّف المؤلَّف

نهعة فجمممة، ص عل  اؼبار ال
 اؼبجهج 

 ار الامر اللحبنهين 
 1995بإللل، 

فجم  فصيلثهل 
 عل  اللغة

فحبهرؾ 
 اؼبحبهرؾ

 ار الامر اللحبنهين  صنهعة اؼبجهج   رااة اؼبار ال
 ـ.1995برلل، 

فجم  اؼبصيلثهل 
 اوألسنمة

فحبهرؾ 
 اؼبحبهرؾ

عل  اؼبار ال 
اؼبار اتمة، اللاه ة 

 اؼبجمممة

اؼبجهصبمة، عل  
 اؼبار ال التيحبمقي

 .ـ. ، اعبزائر 
 ـ.1997

اعبم د  اؼبجهصبمة الجربمة
 ـو   

اؼبجمممة النكرية 
 عل  اؼبار ال

 ار الغر   اؼبجهصبمة التيحبمقمة
اوا في، بإللل، 

 ـ.1997

فبراىم  با  فسهئا يف اؼبجم 
 فرا 

فمتحبة لحبنهف نهشرلف  عل  اؼبجممهل عل  اؼبار ال
 ـ.1997بإللل، 

فجم  اللسهنمهل 
فجم   اغبديثة:

 فقبلمز / عريب

ه  اهفي عم  
 ل خرلف

 ار الجل  للم يني  صنهعة اؼبجم  عل  اؼبار ال
 ـ.1997بإللل، 

 اػبلد ءفني فجم  اللغة التيحبمقي

عهمل المتب،  صنهعة اؼبجهج   رااة اؼبار ال
 ـ.1998القهىر  

صنهعة اؼبجم  الجريب 
 اغبدي 

ءضبد ـبتهر 
 عمر

صنهعة اؼبجهج  
 النكر 

ؼبجهج ، عل  عل  ا
اؼبجهج  التيحبمقي 
 صنهعة اؼبجهج 

 ار النوضة الجربمة 
 ـ.1998بإللل، 

عل  اؼبجم  عند ابا 
دهرس بني النكرية 

 لالتيحبمق

ولمي 
 خلما

                                                 
 -  قهؿ(،ؾبلػػة اللسػػهنمهل لاللغػػة الجربمػػة،ـبب اللسػػهنمهل :صػػنهعة اؼبجػػهج  لعلػػ  اؼبار ال، رااػػة يف ابسػػتملللجمه اؼبصػػيلح، )ف(ءضبػػد) وػهب

 115، 114،ص 2006، 2لاللغة الجربمة،جهفجة بهجي ـبتهر،عنهبة،اعبزائر،الجد   
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 ار الجلـل لليحبهعة  صنهعة اؼبجهج  عل  اؼبار ال
لالنشر، اؼبملمة 
الجربمة السجل ية 

 ـ.1981

عل  اؼبار ال يف فرجنه 
 اللغل 

 نشأ  ؿبمد
 رضه اليحبمهف

الدار الجربمة  تهفلامة فجمممة
للمته ، بإللل 

 ـ.1984

عحبد الس ـ  تهفلس اللسهنمهل
 اؼبسد 

عل  اؼبجم ، عل  
  رااة اوألاهظ

عل  الصنهعة 
 القهفلامة

فمتحبة اؼبجهرؼ، 
 ـ.1984الربهط، 

الل ريإل   تضهيه اؼبجم  الجريب
 علي

صنهعة اؼبجم   عل  اؼبجم 
 اؼبجمممة

ممة بمت اغب -
ترطه  تلن  

 ـ.1991
فالاسهل با  -

عحبد ا  
 ـ1999،تلن 

 
فرثز النشر  -

اعبهفجي، تلن ، 
2004. 

اؼبجم  الجريب:  -
 فشمهالل لفقهربهل

 
النكريهل اؼبجمممة  -

الجربمة لاحبلوه فظ 
ااتمجه  اػبيه  

 الجريب.
 اؼبجمممة -

ؿبمد رشه  
 اغبمزال 

عل  اوألاهظ، عل  
 اؼبار ال

جهفجة اؼبلك  - مممةالصنهعة اؼبج
 ـ.1991اجل ، 
فمتحبة لحبنهف  -

نهشرلف، بإللل 
2003. 

عل  اللغة لصنهعة  -
 اؼبجم 

اؼبجمممة الجربمة بني  -
 النكرية لالتيحبمق

علي 
 القهظبي

 ار الغر  اوا في  فجهصبمة فجمممة
 .1992بإللل، 

يف الصنهعة اؼبجمممة 
 اؼبجهصر 

 ءضبد الجهبد
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ثتحبة لحبنهف نهشرلف  جمممةالصنهعة اؼب دا اؼبجهج 
 ـ.1994بإللل، 

اؼبجم  الجريب بني 
 اؼبهضي لاغبهضر

عدنهف 
 اػبيمب

 ار تلبقهؿ، الدار  صنهعة القلافم  عل  اؼبجهج  النكر 
 ـ.1999الحبمضه ، 

اؼبجم  الجريب: مبهك  
 ربلملمة

عحبد القه ر 
 القهاي

فرثز اوامندرية  صنهعة اؼبجم  عل  اؼبار ال
للمته  
درية اوامن
 ـ.2001

فنهىج فجممهل 
 اؼبجهين

ءضبد در  
 الربمجي

 ار الجل  للم يني  صنهعة اؼبجم  عل  اؼبار ال
 ـ.2001بإللل، 

فجم  اؼبصيلثهل 
 اللغلية

الحبجلحبمي 
 فنإل

عل  ، رااة اؼبار ال
 فنت اللغة

صنهعة اؼبجهج ، 
 فجمممهل

فيهبع النمهل 
اعبديد ، الدار 

 ـ.2002الحبمضه ، 

د اؼبجم  اؼبلو
 للمصيلثهل اللسهنمة

ـ، ع، ل، 
 ا، ع، 

ALESCO 
صنهعة القلافم    رااة اؼبار ال

 صنهعة اؼبجهج 
 ار اؼبجردة اعبهفجمة، 
اوامندرية، 

 ـ.2002

فجهج  اؼبلضلعهل يف 
ضل  عل  اللغة 

 اغبدي 

ؿبمل  
الممهف 
 يهتلل

 ار لائا للنشر  صنهعة اؼبجم  عل   رااة اوألاهظ
 ـ.2002اوأر ف، 

شرتلف لاؼبنهىج اؼبست
 اللغلية

 ءضبد عمهير 

 

 
      
  

 ار ىلفػػة، اعبزائػػر،  ة اؼبجهج صنهد عل  اؼبار ال
 ـ.2010

اؼبجمممػػػػة الجربمػػػػة يف 
ضل  فنهىج الحبث  
اللسػػػػػهين لالنكريػػػػػهل 

 الثبلية اغبديثة

ابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا وػػػػػػػػػػػػػػػػػػػليلي 
 اوأخضر فمدين
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وأجنػػيب يف الحبمئػػة الجربمػػة تمشػػف وقمقػػة لضػػع اؼبصػػيلح ا اػػريجة علػػى ىػػأا اعبػػدلؿ فف فلقػػه  نكػػر  - 
 و.  الجر  يف فمداف لضع اؼبصيلح لتلطمن لالتحبهيا المحبإل بني الحبهوثني  فضهدة فظ تلك اؽبل  

مػػة اللادػػد  فػػا صبلػػة اؼباػػهىم  الغرب (lexicographie, lexicologieفف ىػػأيا اؼباوػػلفني )       
 ىػػػػأا اؼبمػػػػداف دػػػػإكا ثػػػػهف فصػػػػيلح لالب ءضػػػػثت تػػػػالرؽ الداراػػػػني لالحبػػػػهوثني يفعلػػػػى الثقهدػػػػة الجربمػػػػة،

كلػػك مل يبنػػع بجضػػو  فػػا  "الصػػنهعة اؼبجمممػػة" تػػد تػػلاتر بشػػما ثحبػػإل لػػدى ثػػا الداراػػني تقريحبػػه دػػإف  
ءل ااػػتخداـ فصػػيلح "تػػهفلس" بػػدؿ "فجمػػ " ءل ااػػتخداـ صػػمغة اعبمػػع دمقػػلؿ "صػػنهعة القػػلافم " 

ط تهل در ية ءخرى كاتمة على فهؾ ىن بسميه دإف   لفف بدالرري  ىأا االخت ؼ "الصنهعة القهفلامة"،
 ج مممػػػة، ىػػػأا اوأخػػػإل الػػػأ  ،ل فجهصبمةل فجمممهل،ل ريػػرار: صػػػنهعة اؼبجهج ،

ؿبمػػػد )ضػػػجو ل تهفلاػػػمة، اؼب
اعبهنػػػب بػػني الجلػػ  ثمػػا ل   ءف ىػػأا اوأخػػإل ال يضػػع خيػػه دهصػػ يتحبػػني  لفػػا خ لػػو ،(رشػػه  اغبمػػزال 

 . فنو التيحبمقي
دإف اؼبصػػيلح الثػػهين تػػد شػػود اخت دػػه ثحبػػإلا فظ ، وػػد   ءتػػا   لفكا ثػػهف اغبػػهؿ فػػع اؼبصػػيلح السػػهبق     

          اؼبار اتمػػػػػة ة،هلمػػػػػا بهوػػػػ  فصػػػػػيلثو اػبػػػػػهص بػػػػو علػػػػػى ريػػػػػرار: دػػػػا اؼبجػػػػػهج ، اللا ءصػػػػػحبح رجػػػػة ءف 
   اوألاهظ... لريإلىه.لاؼبجمممة،  رااة اوألاهظ، ع

جوػػهل ثػػا لاوػػد فػػنو  تل شػػما الحبػػهوثني علػػى اخػػت دو  لاخػػت ؼ   اؼبصػػيلح ىػػأا،مل يتجػػد  فف     
 ثثػػإل  فظ لضػع فصػػيلح جديػػد  نيءوػهييف با تجػػدى كلػك فظ الػػدارس اللاوػد الػػأ  يلمػػأ لانتمه اتػو،

ا ومػر عثػر  يف لجػو طلحبػة لىأا اوأفر ال خ ؼ عا ثلنػو يبث ػجديد، ثا فر  فع ثا  رااة ءل فقهؿ
 . ءيضه كلك لمشما اؼبتخصصني ىأا فف مل يتجدة،اؼبحبتدئني خهص   الجل 
يف ،لعلمػػػو ثػػػهف ضػػػحبط ىػػػأه اؼباػػػهىم  اوأجنحبمػػػة لاللتػػػلؼ علػػػى خلامهاػػػه الامريػػػة لاالبسػػػتمملللجمة     

ف بػأؿ جوػل  فضػهعاة لتثقمػق تقتضي فا اؼبشتغلني لأا اؼبمػدا ةتربتوه اوأصلمة ضرلر  فلث  فلاطنوه ل 
 لاؽبمئػػهل فع ؿبهللػػة االلتػػزاـ تػػدر فػػه ءفمػػا بتلػػك القػػرارال لالتلصػػمهل الصػػه ر  عػػا اؼبالاسػػهلكلػػك،
 تقريب لجوهل النكر بني الحبهوثني.ة فظ التلومد ءل على اوأتا صة يف لضع اؼبصيلح لالداعم  اؼبتخص  
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 ومس وياته:  المعجميالراليد  -2
ػتحبا اواػ ـ فكا ثهف الجر         غػة  ثػهنلا تػريحبني فػا ىػأه الل     دألرلا يف لضػع فجػهج  لغليػة،مل يام 
 ة ال عود ؽب  بهلمتهبة لالقػرا  ة بدلي  فظ ثل   ءف   بهوضهدةبمهنه لدصهوة، ىأا مه ل نني فنوه تمل  فتمم  

لضػػػع فظ   عت اغبهجػػػة،اواػػػ ـسػػػهع رتجػػػة فكا فػػػه ااػػػتثنمنه الػػػحبجا فػػػنو ، لمػػػا لبنػػػزلؿ القػػػر ف لات  
اػلؿ لرَ  اهنمػو ل الالتػو لىنػه تػلظ  القر ين لاللتلؼ على فج    ىأا الن    َ و  ر علمو  دػَ ة تمس  فجممهل لغلي  

 لثػا ىػأا تػد اػهى  يف تػأخر  وػلر صػنهعة ه،اؼبنلطة بهؼبجم  القمػهـ ل لصثهبتو القمهـ لأه اؼبومة
 جل  اوأخرى. اؼبجممهل يف الحبمئة الجربمة فقهرنة بهلش  

دػػإف اػبػػلؼ علػػى ىػػأه اللغػػة فػػا الضػػمهع تػػد ججػػا ؾبملعػػة فػػا اللغػػليني تجمػػا ،القلؿلثمػػه اػػحبق      
ورثػة اعبمػع ىػأه يف  ءشبػرللتد جػر  الجهربػة يف  يهرىػه لفضػهرله،فشػهدوة العلى صبجوه لواكوػه بجػد 

لقػت الػب اني اهاػمةلت دممػه بجػد النػلا  اوأؾبملعة ثحبإل  فػا الراػهئا اللغليػة الػب شػم   فراولوه اوألظ
بصػد  اغبػدي   لفك كبػالػى ءاسػوه الصػنهعة اؼبجمممػة خهصػة،لتهفت عفنوه الدرااػهل اللغليػة عهفػة،

نػت لصػهرل  ل  ل   اللغلية ثمف صبجػتخ لرتحبػت وبق لنه ءف نتسه ؿ عا ىأه اؼبه   صبع اللغة،عا تضمة 
 ةخدممه بجد على فه ىي علمو المـل يف شما فجممهل لغلي  

 ارالف على ءف صبع اللغة تد فر دبراوا ج ا: ءصبع الد   قدل          
أه اؼبرولة يروا فظ الحبه ية دمسمع ثلمة يف ىل غل  دهلاوألائا، لتلت جول  اللغلينياؼبرولة اوألظ: -

.... لريإلىػػه، لبجػػدىه يجمػػد فظ لالشػػمر لءظبػػه  اغبمػػلافيف اؼبيػػر لءخػػرى يف السػػمف لالػػثا  لالنحبػػهل 
 علمو.ه يسإل فنوم ـ ناسولز   لف ءف ي  ل دليا فه ظبجو فا ريإل ترتمب ت
تجلقػة دبلضػلع لاوػد يف فلضػع اؼب لاوألاػهظ اللغليلف على صبع الملمػهل اؼبرولة الثهنمة: لىنه انمب   -

مػو المػـل نيلػق عل فػه نػه لىػأاتنػهلؿ فلضػلعه فجم  تلىنه  ورل ؾبملعة فػا المتػب لالراػهئا الػب لاود،
دلجدل بألك راهئا ء  تلك الراهئا الب تض  ءلاه ه تجهًف فلضلعه لاودا راهئا اغبقلؿ الداللمة،

 بػػا لثتحبػػه يف ءظبػػه  اللوػػلش اػبمػػا لالشػػه  لاولحبقػػهع لءخػػرى يفلءخػػرى يف اوأفمنػػة لا يف خلػػق اونسػػهف
 اللنب...... لريإلىه. ،اؼبير،لاغبشرال

الملمػهل  يضػ  ؾبملعػة فػاة الجربمػة يف الحبمئػشودل ىأه اؼبرولػة  وػلر ءلؿ فجمػ  اؼبرولة الثهلثة:  -
لءلؿ د،حبث  عا فجهين الملمػهل الػب يريػالسر على الحبهو  الرجلع فلمو يف م  يػ  اؼبرتحبة لدق فنوج فجني،

ث تحبجػو ،مر اؽب لثهف كلك يف القرف الثهين،فا لضع فجممه ىل اػبلما با ءضبد فك لضع فجم  الجني
لاعبدير اعبلىر )الصثهل(،لريإلى .ل اللغة(، )اأيب لاوأزىر  )اعبمور (،دممه بجد ثثإللف ثهبا  ريد 

يف فمػداف اعبمػع لالرلايػة ىأه اوأظبػه  الػب اػيجت  بجا ىل ءف نلات النكر فظ،بهلأثر يف ىأا اؼبقهـ
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 180ىػػػػػػػػ( خلػػػػػػػف اوأضبػػػػػػػر )ل  154 ل) س ىػػػػػػػالال  ءبػػػػػػل عمػػػػػػػرل بػػػػػػػا الجػػػػػػ  ءلالتػػػػػػدليا لعلػػػػػػػى ر 
عحبمػػد  ءبػػلىػػػ(،  213حبهين )مءبل عمػػرل الشػػ،ىػػػ(214ىػػػ(، ءبػػل زيػػد اوأنصػػهر  ) 213 اوأصمجي )ىػػػ(،

 المسهئي، ..... لريإلى . ىػ(،168ا الضيب )ىػ(، اؼباض   244القها  با ا ـ )
اعبمع لالرلاية مل يقتصر على ىالال  دثسب با شهرثو  يف عملو  ىػأا صبهعػة  دإف  ،ءيضه لإلشهر     

ولمػػػي )لالػػب شػػػملت ثمػػه يقػػلؿ دػػػلا لػػأه الػػرو ل ر  ءخػػرى فػػا اللغػػليني لالنثػػػه  لالجلمػػه  الػػأيا ع  
 .1«الجهمل عهؼبه فه مل يق  لأه الرولة جد  ه لءصم  فا عملو  و  ال ي  جهنحبه ىهف  :»(خلما
ىػػػأه  لججلػػػلا بجػػػالاػػػه و  لءتلاؽب ،نػػػلا ءل ل   ىػػػالال  اوأعػػػرا  ثػػػا دهئػػػد الجلمػػػه  فػػػا   لتػػػد ءدػػػه      

غليػة الػب للألك نسػمع عػا بجػا المتػب الل  سحبلىه فظ ىالال  اوأعرا ،لنمئة المتب،اؼبدلنهل على ى
 .2الىه لىي يف وقمقة اوأفر فا تدليا فا رلى عنو يقهؿ فف بجا اوأعرا  ءل  

ػالا بػألك جػرل  لغليػة ىهفة،دخل         ال ث التػدليا لالمتهبػة ءل  مهع لالرلايػة اعتمػدلا يف صبجوػه علػى الس 
 .تنهلؿ فلضلع فجني  ت ثا راهلة ءل ثته  بية لثتب اختص  دمه ل فلمنه يف شما راهئا لغل جهنمه،
علػى السػمهع  عملمة اعبمع ىأه اعتمدل ثغإلىػه فػا فجػهرؼ اؼبسػلمني» ضح لنه ءف ه احبق يت  لفب       

ت بجػدىه المتهبػة ث ول ػلالتاسإل لاغبدي  النحبل  الشػريف،لالرلاية شأ ه يف كلك شأف رلاية القرا ال 
  دبػػه التػػـز بػػو رلا  اغبػػدي  فػػا تلجمػػق للمػػه    اللغػػةجنحبػػه فظ جنػػب لالتػػـز رلا  بجػػد ءف اػػهرا  الرلايػػة ؿبػػا  

 .3 « اهئا اللغليةبا ورص بجضو  على فجحبهل كلك دممه ثتحبله فا الر ،اللغلية
لفاػػػر ال  ءلاػػهظتو فػػػا لفػػػه ضػػم  غليػػػة الػػب ي اغبػػدي  عنوه،تػػب الل  تػػراث  تلػػك الراػػػهئا لالم فف       

 ثهنػػت  ،تػػدلءخحبػػهر لنػػلا ر لتصػػ  لومػػ  لءفثهؿ ءشػػجهرجػػر عػػا ىػػالال  الجػػر  فػػا فظ فػػه ء   بهوضػػهدة
اعتمػػػػػداه اؼبجػػػػػهج  اغبديثػػػػػة   بػػػػػاف الجػػػػػر  فجهصبو ،علموػػػػػه اؼبجمممػػػػػل   اللغليػػػػػة الػػػػػب بػػػػػىن دبثهبػػػػػة اؼبػػػػػه   

ؿبهللػػػة  ةلءخػػػأل لػػػه يف صػػػنهعة اؼبجمػػػ  اغبػػػدي  فك عملػػػت علػػػى تلارجوػػػه ثمػػػه ىػػػي  لف ءيػػػك،ثأل
لىػل فػه اػنثهلؿ ءف  اػلحبه علػى اؼبجمػ  الجػريب اغبػدي  فػه انجمػ  ءصػثهله،لىأالتمديدىه فا تحبا 

 شه  ا  تجهظ.  يف فلضجو فا ىأا الحبث  فف لو نجرض
دػػإف ،تقريحبه الجربمػػة نمػػت علمػػو جػػا اؼبجممػػهللػػت اوأاػػهس الػػأ  ب  ىػػأه الراػػهئا تػػد فث  لفكا ثهنػػت      

فنومػػه فبػا شػأ  عػػا ىػأه القهعػد  لابتمػػر لػو  -للبػ  بهلػأثر اػبلمػػا بػا ءضبػػد  -ىنػهؾ فػا اللغػػليني 
جوػه يف فاللاػػهل لتتحب   غػةءلاػهظ الل ااػػتقرا ريػق هبمػػع فار اتػو عػا ط »مل  اػهر علمػو يف ضػحبط فدلنتػو فك

                                                 
 99ولمي )خلما(:فقدفة لدرااة الثاا اؼبجممي الجريب،ص -1
 25،ص1988، 4نصهر )وسني(:اؼبجم  الجريب نشأتو ل تيلره، ار فصر لليحبهعة، القهىر ،فصر،ط -2
 .99اؼبرجع ناسو،ص -3
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ومػػ  الوػػ  ءف الملمػػة الجربمػػة  لفمبػػه صبجوػػه بيريقػػة فنيقمػة ريهضػػمةهبقني،لصبجوه فػػا شػػاهه الرلا ،السػ
مػػػلف جنهئمػػػة لج جمػػػة لربهعمػػػة لطبهاػػػمة ليف ثػػػا وهلػػػة فكا ءفمػػػا تحبػػػديا وػػػرلؼ الملمػػػة فظ صبمػػػع تػػػد ت

 صبمػع اغبػرلؼ فظاوتمهالاه )بهالنتقهؿ فا ورؼ ىمهئي فظ الأ  يلمو( لءفما تقلمػب ءفػهثا ىػأه 
لؽبػأا عمػد اػبلمػا ثلمهل اللغة فا النهومة النكرية،يملف اغبهصا فجممه يض  صبمع  ءلجووه اؼبممنة،

 .1«بجد كلك فظ التمممز بني اؼبستجما لاؼبموا فا ىأه الصلر
ؼبه سبمػزل  ،مل يػت  لدػق فػنوج لفجمػهر ؿبػد   -يالجصر اعبػهىل -غة تحبا اوا ـ الل   فكا ثهف صبع  ل        
فال ءف كلػػك مل يػػدـ طػػلي  فك لبجػػد  وػػلر اواػػ ـ بمػػة يف ىػػأا الجصػػر فػػا صػػاه  لنقػػه ،غػػة الجر بػػو الل

فػه ججػا لىػأا  ىه يف فلطنوه،د  دأخأ يو على ءلسنة ءىا ىأه اللغةفحبهشر  ءخأ اللثا لاػبيأ يزوف 
اه ه صبػػع ىػػأه اللغػػة فػػا ءدػػل علمػػه  الجربمػػة يجملػػلف علػػى لضػػع صبلػػة فػػا الضػػلابط لالشػػرلط يػػت  دبلجحبوػػ

لءف زبضػع ءيػة عملمػة صبػع  خأيا يف كلك فا فجمهر  الزفهف لاؼبمهف شػرطني ءاهاػمني البػد  فت  الجر ،
علػػى ربديػػد فػػلاطا الاصػػهوة يف  »ه دممػػه يتجلػػق بضػػلابط اؼبمػػهف دقػػد عمػػا ىػػالال  ،لءف ػػهمللغػػة ؼبحبه ئو

فػا  بػني القحبهئػا الجربمػةب   الجر ،لتد تحبني  ءف علمه  اللغة مل يأخألا ث ـ الجر  صبلة،لمنو  فم ػزلا 
لمل يجنلا دبه ثهف ريإل دصمح عنهية  هىر .ث ف   ،دلجدلا ث ـ بجضوه دصمثه دأخأله وم  الاصهوة

ػمل يَ  ػػلا القحبهئػػا بهلاصػػهوة ء   م  س   مة دبمػػهف ـبصػػلص،و  ثػػأف الاصػػهوة ثهنػػت بػػا ارتحبيػػت تلػػك الس 
ػػػػػ،ءل ظبجػػػػػلغػػػػػةخػػػػػر  فلموػػػػه علمػػػػػه  التقػػػػثف بأفػػػػػهثا فػػػػػا بػػػػػ   الجػػػػػر   ا اػػػػػمنوه،دممجلا كلػػػػػك لا عم 

 .2«نله،لفنو بدءل فجممهل اللغة،لعلمو ءاست ثتب تلاعدىهل ل  
اغبمية ومػهؿ القحبهئػا لاوأفمنػة ازبػأله ومػهؿ اوأزفنػة لالجصػلر،دل  يأخػألا  لفه ازبأله فا لاهئا     
راؼ عا ءلضهع تحبلحبا ءعممي لال اكب عا الجصلر الب ثهف دموه اللسهف الجريب الممه مل يصحبو بجد   فال  

اواػػػػ ـ فظ  هيػػػة القػػػػرف الثػػػهين اؽبمػػػػر  فال  عػػػا عػػػػر  اعبهىلمػػػة ل  اللغػػػة الاصػػػثى،للألك مل يأخػػػػألا
بهلنسػػحبة فظ دصػػثه  اغبضػػر،لفظ ءلااػػط القػػرف الرابػػع بهلنسػػحبة فظ دصػػثه  الحبه يػػة...لءنبللا فػػه عػػداىه 

"بنكريػػػػة  دممػػػػه بجػػػػد رؼػ  عػػػػ فػػػػه أالىػػػػ.3دؽ لالمقػػػػني"لجػػػػله الص ػػػػربػػػػر   الدتػػػػة لورصػػػػه علػػػػى فحبهلغػػػػة يف 
 االوتمه ".

 ب نمػػت  ءجنػػه  وػػديثو  عػػا اؼبػػه   اللغليػػة الػػب أه النكريػػة الجديػػد فػػا الداراػػني ليسػػتلتانه عنػػد ىػػ      
لالسػػالاؿ الػػأ   ػػا يػػدلر يف الجريب، ؿبػػهللني فبػػراز ءبجه ىػػه ل جهرىػػه علػػى اؼبجمػػ  علموػػه اؼبجػػهج  الجربمػػة

                                                 

 ،بتصرؼ179عمر )ءضبد ـبتهر(:الحبث  اللغل  عند الجر  ص -1 
 109،ص 2006، 1الجريب،بإللل لحبنهف،ط االنتشهرالمل از )ؿبمد ثرم(:الاصهوة يف الجربمة اؼباهىم  لاوأصلؿ،فالاسة  - 2
 133،ص 2000، 2لايف )علي عحبد اللاود(:دقو اللغة، ار  ضة فصر،القهىر ،فصر،ط - 3
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أجإل ىأه النكرية فا خ ؿ تلك القمل  الزفهنمة لاؼبمهنمة على خلد ثا بهو  فا ىالال  ىل فه فدى ت
 ةخ.ة خهص  مغة الجرب  اؼبجم  عهفةخ لءجرىه يف نشأ  اؼبجم  التهرىبي لل  فه   
رؼ بػػػػني ىػػػػأه النكريػػػػة يف اؼبجمػػػػ  الجػػػػريب لخهصػػػػة علػػػػى فػػػػه عػػػػ تػػػػأجإلفظ  (ولمػػػػي خلمػػػػا)ليشػػػإل      

دمنو  فػػا ربػػط اؼبللػػد القػػدفه  فلاتػػف ـبتلاػػة، ف فنػػوالػػأ  لتػػىػػأا اوأخػػإل الداراػػني دبصػػيلح اؼبلل د،
عبممػع اللغػهل  للمػد اللغػل  وبػدادهلت  لػو علممه، ءاػهسربػط ال  لىػل Néologismeبهلتللمد اللغل  

لتػػد ءل زفػػهف ؿبػػد  وبػػدا دمو،يقػػـل بػػو،النكػػر عػػا ء  عنصػػر بشػػر  فجػػني  بغػػا   عػػب فراوػػا ومهاػػه
 .1ر  و يف النوهية وبدا بصلر  في  للمننتممة التغإل اغبضهر  بشما خهص، يمثر
صبمػع اوألاػػهظ » ترتػب عنوػه فخػرا  ،(ولمػي خلمػا )ة فػا اؼبلل ػد ثمػه يقػػلؿىػأه النكػر  اػبهص ػ فف       

لالصػػػػنهعهل جربمػػػػة لريإلىػػػػه فػػػػا الجلػػػػـل لالانلف،لاؼبصػػػػيلثهل الجلممػػػػة ثمصػػػػيلثهل الاقػػػػو لعلػػػػـل ال
اؼبجػهج  الجربمػػة ءل   ءصػثه ـ لتػحبجو  يف كلػك غػة الجربمػة بجػػد اواػ لاغبػرؼ الػب لجػدل يف ومػه  الل  

 .2«ثه ل فا فثا ىأه اوألاهظ لاؼبصيلثهل فال فا اؼبجهج  الب لضجت فا ءجلوه
فظ اللغػػة نكػػر   نكػػر  ءصػػثه  اؼبجػػهج » الأ  يػػرى ءف  هر(،وسػػني نص ػػ)لفظ الػػرء  ناسػػو يػػأىب      

ا  لف ئػػػػالػػػػأ  تملمػػػػت بػػػػو تحبه يف صبػػػػع اللغػػػػة علػػػػى الاصػػػػمح الصػػػػثمح لاتتصػػػػهرى جهفجة، نهتػػػػد  ال
غبضػػهر  للمكػػهىر لا هاػػملفالجحب  نتج عنػػو ءف ضػػهع علمنػػه المثػػإل فػػا اوألاػػهظ لاؼبجػػهين الػػب ابتمرىػػه ،ريإلىػػه

 .3« مت بهلتثمر....غة ال تسهير رثب اغبمه  دها  لججللا الل   اعبديد  الب عهشلا دموه
يشإل فظ  فث  (با فرا  فبراىم )دوأا الجر  ىبتلف فا بهو  آلخر،لال يمه  فلتف الداراني       
لتد »تهئ :ؿبهلال بألك تأثمد فه كىب فلمو اهبقله فا الداراني ،غةمة فا الل  جإل ىأه النكر  التلتماتأ

جلف لتػد اتتاػى ا ػدَ هظ لاؼبصيلثهل فػا اؼبجمػ  الجريب،اوألا الؼ فا  فاقهطنتج عا ىأه القيمجة 
يف  -اللغػػليني القػػدفه  يف ىػػأه القيمجػػة دمهنػػت اؼبجػػهج  اغبديثػػة  جػػهر  -فال فػػا رزتػػو ا  التسػػهفح -

 .4«بة فا اؼبجهج  القديبة...بة فشأ  صلر فوأ   -الغهلب
  اؼبجػػهج  الجربمػػة  فػػه ججػػا غػػة وػػ  الجصػػر اغبػػدي  جػػهر ىػػأه النكػػر  التلتمامػػة فػػا الل   لقػػد ااػػتمرل     
لوصػػػرتو يف ،  جمنػػػة ؿبد  ففػػػا فراوػػػا  تجلقػػػت بهلثهبػػػت تصػػػليحبموفجمهريػػػة  هجػػػ ؿ تػػػدرىه،فجهصب علػػػى»

علمػو الػأ  وممػت ؿ فا الرصمد اللغل  الجريب،اؼبتثل  لذبهىلت بهاتثنه  الحبجا فنوهالشجر اعبهىلي،

                                                 
 ،بتصرؼ116،117ولمي )خلما(:فقدفة لدرااة الثاا اؼبجممي،ص - 1
 اؼبرجع ناسو،الصاثة ناسوه - 2

 ،بتصرؼ605، 604نصهر )وسني( :اؼبجم  الجريب،ص -3 
 6،ص1987،  1:  رااهل يف اؼبجم  الجريب، ار الغر  اوا في،بإللل،لحبنهف،ط(فبراىم  )با فرا ا -4 
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عهفمػػه ال  وػه فللػػدا دصػػمثه فػا رتحبػػة جهنمػػة ءـلاعتبل فػػه خػػر  عنفمهنػػه،ل بهاػ  الاصػػهوة اؼبقمػػد  زفهنػه 
بػهبا فنكػػلر  وػدافبػه  لتلصػػت فدلنتػو اللااػجة ،لالجلمهه  لاوأ بػه  ت بػألك ثحبػهر المت ػنلريحببػو، يجتػد  

ريمػه  اؼبدلنػة اؼبمتملػة الػب تجتػب ل ق واه   اعبمػع اؼبنتكر مل يتثق   فظ ءف ي و  ءَف اؼبجم  النملك 
لمػػا بػػا اػب بجػػدَ   َ ػ ثد اؼبجممػػي الجػػريب مل يلصػػف لمل يػػالرصػػم جمممػػة اوأاهاػػمة،وأف  فػػا فتيلحبػػهل اؼب

 .1....«و  فدلنتمل ذبد  ءضبد ل 
  لفصػػيلثهل وػػد  فاػػقهط بجػػا اوألاػػهظ اؼبللػػدعنػػد ىػػأا لمل يقػػف تػػأجإل ىػػأه النكػػر  التلتمامػػة       

ػػ هفجهصبػػ»كلػػك فظ ءف ججػػا فػػا ىػػأه اؼبجممػػهل با تجػػد  الجلػػـل لالانػػلف دثسػػب، ه طحبقػػه لصػػامة وأ  
لاػػث  الزفنمػػة الػػب لما ا ،فمػػهف ؿبػػد  ل  الػػب وم موػػه القػػدفه  تػػد التزفػػت بزفػػهف فجػػني   االوتمػػه لنكريػػة 

لثػػأا اؼبمػػهف فنمػػة طليلة،دػػث  ز  تجػػد  اغبلاضػػر لءربجػػة تػػرلف يف الحبلا  ،وػػد ىه القػػدفه  بقػػرنني تقريحبػػه يف 
بقجة جغرادمة لااػجة لنبػه فجػه يتمثػهف ءللانػه فػا التنػلع لالتجػد   الأ  ود له بلاط اعبزير  الجربمة يجد  

  اللغليػػة فنوػػه ر  فظ اؼبجػػهج  التهرىبمػػة فػػا نهومػػة اؼبػػه   يف اؼبسػػتليهل اللغليػػة فبػػه هبجػػا ىػػأه اؼبجػػهج  ءتػػ
  الصػػػػػمو لطػػػػػرؽ النيػػػػػق لىل فػػػػػه نلمسػػػػػو يف تجػػػػػد  صػػػػػيلح،فظ اؼبجػػػػػهج  اللصػػػػػامة بػػػػػهؼبجىن الػػػػػدتمق للم

 .2«   للملمة اللاود الداللمة لاؼبجهين اؼبتجد   لاالخت دهل
طهؼبه نرفموه بهلقصػلر ه على فجهصبنه الب ت  جهرىتد ذبل   كر  التلتمامة فا اللغةفكهىر ىأه الن   فف        

فال ءف االلتػػػػزاـ لػػػػأه الضػػػػلابط لالشػػػػرلط مل يشػػػػما صبمػػػػع فػػػػا اوألاػػػػهظ، فسػػػػهيراه ؼبػػػػه ااػػػػتمد   لعػػػػدـ
الػحبجا بهاػتثنه  » بقللػو: (اغبمػزال )لىأا فه ءشهر فلمػو   فنوه،با ىنهؾ فا وهلؿ التخل  ،اؼبجمممني

ر َسػف التهاػع اؽبمػر  ثَ داػي القػر » ،«فػا رزتػو ا  التسػهفح فال  » بقللػو: (فػرا با  فبراىم لتحبلو)،«فنوه
به   المثإل دأجحبت الاإللز  (175الثهين اػبلما با ءضبد )ل  ثمه وهلؿ فا تحبا يف القرفتلك القمل ،

قػػه  خهصػػة الاقػػو لالجػػرلض وػػ  ءخػػأ علمػػو الن   لثػػألك بجػػا فصػػيلثهل الجلػػـلد ،فػػا اوألاػػهظ اؼبلل  
ومػػة لاالصػػي ومة لأللاػػهظ الاق فيػػرا ه هلءف ػػ» (ـ1887ل ) (الشػػديهؽءضبػػد دػػهرس  )يقػػلؿ:.3«كلػػك

با ىػل دقػهؿ: ىػأا لػم  فػا اللغػة يف شػي ،  ريػإل فػر   ي  ش  دقد ءلرير علمو صدر اؼبلوَ لالجرلضمة خهصة،
ػػػػفػػػػا االصػػػػي وهل الاقومػػػػة ثمثػػػػإل فػػػػا اوألاػػػػهظ اؼبسػػػػتجملة يف الاتػػػػلى يػػػػدل   ه فػػػػا لغػػػػة  ه علػػػػى ء  

 .4«الجر ...

                                                 
 66ة ،صاغبمزال :اؼبجممم - 1
 418،ص1998،  1ولمي )خلما(: رااهل يف اللغة لاؼبجهج ، ار النوضة الجربمة،بإللل،لحبنهف،ط - 2
 118، 117:فقدفة لدرااة الثاا اؼبجممي،ص(خلما)ولمي  - 3
 134،صىػ1299 ار صه ر،بإللل،لحبنهف،طحبجة القسينيمنمة، :اعبهالس على القهفلس،(ءضبد دهرس)الشديهؽ  - 4
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ثسػر   -جربمػة بهلقػهىر ؾبمع اللغػة ال -اؼبجم  اللامط  وهلؿ لاضجل دقد ،يف الجصر اغبدي  هءف        
يف فنت اؼبجم  فػه  عػت الضػرلر  فظ » لعدـ االعثاؼ بهنقيهع ا فة اللغة الجربمة لاجحبتلاىأه القمل ،

ثػت دتثر  ىه اوأ به ،لارتضػه ىػه ا مػعبة ءل الدخملة الب ءتر  د  ءل ا دجة ءل اؼبجر  ف خهلو فا اوألاهظ اؼبلل  
 .1«لجرل له ءت فو له ءلسنتو ،

ػػ       فنػػة تجػػرؼ حبهلػػة يف وهلػػة  نمػػة ءزلمػػة فز  اللغػػةة الػػب عملػػت علػػى وصػػر مػػلامة اؼبجممفف ىػػأه الس 
ؿ الػػب حبػػهل لالتثػػل  فتمهىلػػة بػػألك خهصػػمب الث   جرل بشػػما ثحبػػإل يف اؼبجمػػ  الجػػريبءالاصػػهوة اؼبقمػػد ،
تدليا رصمد فجممي  تػد بلمػت الات،ل  تد تهفت على لصف فلمة لغلية»ل ه ث.2تتثم  يف اللغة

تشػتما علػى اؼبسػتجما الزفػهين القػدم الػأ   وػر يف لك تلافم  راجع المثإل فا فار اتو،دمهنت لأف
،لزبلػل فػا اؼبسػتجما اآلين الػأ  لاثػب يف ثػا عصػر با ليف فصر بجمنو ىػل جزيػر  الجر عصر بجمنو 

ااػػػتثدا فػػػا  التجحبػػػإل عمػػػهوهجػػػهل الن ػػػهس فظ  االوتمػػػه لجربمػػػة بجػػػد عصػػػر فػػػا عصػػػلر ااػػػتجمهؿ ا
 .3«اؼبجهين لاؼباهىم  الب ارتحبيت له لءوهلت فلموهاوأشمه  ل 
اؼبدلنػػة لتصػػهف ليجػػه  النكػػر دموه،ثػػا نصػػف تػػرف علػػى ءتصػػى ع تلػػك ءف تتػػهبَ » دمػػا اؼباػػرلض       
ؿبميه حبهجهتػو ،ر ؾبتمجود دمملف فلاثحبه لتيل    كلك الرصمد بما فه طرء علمو فا جديو  تزل  تقدير،
 .4«لتضهيهه
فػػػه مل يسػػػتقرء الػػػثاا »ةص ػػػتخوػػػه ءل اؼبة فنالجهف ػػػ اػػػلا اغبػػػهؿ  لاػػػتكا اؼبجػػػهج  الجربمػػػة علػػػى ىػػػأه      
نتػو الشػهفلة يف فطػهر فجمػ  لتلضػع لػو فدل  ااػتقرا ا علممػه  تمقه، - ه لفنػهىجرصػمدا فجمممػ -الجػريب 

 .5«الجربمة التهرىبي
 
 
 
 
 

                                                 
 13،ص1960، 1الجربمة:فقدفة اؼبجم  اللامط،اؼبمتحبة اوا فمة لليحبهعة ل النشر،ااتهنحبلؿ،ترثمه،ط ؾبمع اللغة -1
 ؼ،بتصر  67،68اغبمزال :اؼبجمممة،ص -2
 148،ص2010، 1با فرا  )فبراىم (:فا اؼبجم  فظ القهفلس، ار الغر  اوا في،تلن ،طا -3
 65اغبمزال :اؼبجمممة،ص -4
 ،بتصرؼ.06رااهل يف اؼبجم  الجريب،ص با فرا  )فبراىم (:ا -5
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 م اهج الوضع وال أليف:  -3
  تنكػػػػم  ىػػػػأه اؼبػػػػه    دػػػػإف  اؼبجم ،يف صػػػػنهعة  اوأاػػػػهسا اؼبرولػػػػة غليػػػػة يبث ػػػػ  الل  فكا ثػػػػهف صبػػػػع اؼبػػػػه         

تمػػػهر اؼبػػػداخا علػػػى اخ اػػػب يضػػػجو اؼبجممػػػي ليجمػػػا فػػػا خ لػػػوفال لدػػػق فػػػنوج فنه لىمملتوػػػه ال تػػػت   
لفػػا شبػػة شػػرل فجهنموػػه  ممػػة ربػػت ىػػأه اؼبػػداخاجملوػػدال اؼببهوضػػهدة فظ ترتمػػب الاؼبجمممػػة لترتمحبوه،

 ءل "اؼبػػنوج" يف اؼبجػػهج  الجربمػػةلفك كبػػا بصػػد  اغبػػدي  عػػا تضػػمة "اللضػػع" ،لاللتػػلؼ علػػى  اللتوػػه
ػ فشػمهلمة ثحبػإل  يف ىػي اوأخػرى لػت لالب فث  ل،ة فظ التلتػف عنػد ىػأه النقيػة بهلػأاتقل نه ضػرلر  فلث 

هللني بػػػألك المشػػػف عنوػػػه ؿبة،ة لاؼبجممػػػي خهص ػػػل  عهف ػػػغػػػل  رس الالثقهدػػػة الجربمػػػة علػػػى فسػػػتلى الػػػد  
على الدرااهل اللغلية الجربمة لفه ءودجتػو فػا اخت دػهل يف التلجوػهل الامريػة  تأجإلااه لاللتلؼ عند

 للداراني الجر . 
ربػػت فصػػيلح "اللضػػع"  ه تػػديبه دقػػد ءشػػهر فلموػػه ابػػا فنكػػلرءف  تديبػػة وديثػػة، تضػػمة اؼبػػنوج ىػػأهل     
لرءيت لعلا تصػهرياوه،ع علػى تصػهنماوه، لاوط  ءزؿ فشغلده دبيهلجػهل ثتػب اللغػهل،مل  لفين  »تهئ :
ا سػػلءفه فػػا ءجػػه  لضػػجو دإنػػو مل وبا لضػػجو،سػػمل وب ا صبجػػو دإنػػوسػػدأفػػه فػػا ءوني رجلني،ىػػه بػػعلمه 
 .1«لال ناجت فجه   اللضع فع ر ا   اعبمع اعبمع فع فاه   اللضع ياد وسا دل صبجو،
،دهوضػػػهدة فظ اوأصلؿ اؼبجممػػػهلججلػػػت القػػػهرو الجػػػريب يناػػػر فػػػا ىػػػأه ضػػػى اللضػػػع تػػػد دل  فف       

 ت ثثإلا بهلتصثماهل لالتجرياهل لاػبلط بني اؼباهىم  لاؼبصيلثهل.دقد عم  صجلبة فنهىموه،
ـ صػػػلر  لاضػػػثة تجمػػػ  فشػػػمهلمة ءف يقػػػد   (فبػػػراىم  بػػػا فػػػرا دقػػػد وػػػهلؿ )،ه يف الجصػػػر اغبدي ءف ػػػ    

 با فف  الثقهدػة الجربمػة اؼبجهصػر ، فجضػلةة اؼبنوج يف اغبقمقة ىي تضم  » اغبدي  دمقلؿ: اؼبنوج يف اؼبجم 
ة يف اؼبجمػػػ  الجػػػريب لفكػػػهىر ىػػػأه اوأزفػػػة جلم ػػػ  نكرنػػػه ىػػػي ءزفػػػة فػػػنوجءزفػػػة التامػػػإل الجػػػريب اؼبجهصػػػر يف

للضػػع يي اعبمػػع لال ب" اؼبنومػي يف فسػػتدهلسػػمة الغهلحبػة علمػػو ىػػي "التسػػم  ،الجػػهـ فنػػو لاؼبخت  اغبػدي 
النكريػػػػة  ....انجػػػػداـ التخصػػػػ  يف اؼبجمممػػػػة ب ثثػػػػإل  لجػػػػا ءنبوػػػػه:اػػػػحبه  ىػػػػأا التسػػػػم  لءعلػػػػى السلا ،
تحبػػػػػػا االوتمػػػػػػهـ فظ الجلػػػػػػ   لاالوتمػػػػػػهـ فظ اؽبػػػػػػلى لاؼبػػػػػػأىب اػػػػػػلا دموػػػػػػها ءل  فبػػػػػػعنػػػػػػد ثثػػػػػػإل لالتيحبمقمة،
هؼبة الب تنكر فظ اللغة لالجقلمة اغبتحبا القلؿ بلود  اللغة لالثقهدة،قة لالقلؿ بهوتلمممة الضم  ،مهتولفقتض

 .2« ءف تملف علمو للم  وسحبمه ثهنت لفه ىي علمو وقهوسب فه تتمىن   -يبه لوديثهتد -
ال  (فبػراىم  بػا فػرا )الجربمة اغبديثة وسب فه كىب فلمو لضجمة اؼبجهج   ف  ء لقد بهل فجرلده فكا     

ة كلػك ءف عػدـ االلتػزاـ بػهؼبنوج فػا جلمَ دثقمقة ب"ة "التسم  دأفه تضم  زبتلف ثثإلا عا اهبقتوه القديبة،
                                                 

 ص"خ".،1ؾبػ ، 1998،ار لسهف الجر ،بإللل،لحبنهف، طابا فنكلر :فقدفة لسهف الجر  ا مط،تد ـ لو الشمر لج يلي، ار اعبما،  -1
 6،7 رااهل يف اؼبجم  الجريب،صبا فرا  )فبراىم (:ا -2
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القديبػػػة لاغبديثػػػة علػػػى  بدايػػػة اؼبجمػػػ  فظ  هيتػػػو وقػػػهئق ثشػػػف عنوػػػه الداراػػػلف لالنقػػػه  ؽبػػػأه اؼبجػػػهج 
خب ؼ ءصػػثه  اؼبجػػهج  القديبػػة الػػأيا ثػػهنلا ،ه تضػػمة التخصػػ  دردبػػه فنثػػى الجلػػـل اغبديثػػةءف  السػػلا ،

وػػػأا اػبلمػػػا بػػػا ءضبػػػد فػػػث  اؼبجممػػػي صػػػهوب ءلؿ د ،ءثثػػػر فػػػنو  هبنثػػػلف فظ التخصػػػ  فلاػػلعمني
وضػػهدة فظ فػػه يجػػد لاضػػع ءاػػ  اؼبدراػػة الحبصػػرية يف النثػػل للاضػػع علػػ  الجػػرلض به يف الجربمػػة فجمػػ 

ضػػهدة فظ فػػه اػػحبق اغبػػدي  عنػػو قبػػد  ػػهىر  ءخػػرى ال بهوءوػػد رجػػهؿ الاقو،ثلنػػو  اتػػأثره الرلايػػهل عػػ
لا  لفبه يػبز ءناػة ىػالال  الػر  ،هلنا بفظ اؽبلى لاالعتدا     فنوه لىي االوتمهـيبما ذبهىلوه ءل التمل  

فه جه  علػى لسػهف اعبػلىر  فػث  صػهوب "تػه  ،نيج  حبليف ءف يملنلا فحبدعني ال فت   مزلرريحبتو  يف التمم  
 .1«احبق فلمو لاأيب مل ءريلب علموءعلى ترتمب مل » .... ة" فك يقلؿ:غة لصثهل الجربمالل  
ه ءل فػا ومػ  لفػدى ااػتمجهلتوه،   لفتاهلتػة فػا ومػ   ت  ج فتجد  مة فنهىالجرب للمجممهل» فف       

 ئػ  ءل بػهوأورى فجردػة اؼبػنوج اؼبعا اللغة فا فجردػة ىػأه اؼبنػهىج، لالبد للحبهو القدر  على تيحبمقوه،
لءف يسػػتيمع ثمػػه تقػػلؿ اوأاػػتهك   ا بجػػد كلػػك فػػا ااػػتغ ؿ اؼبجمػػ تمم  لمؼبسػػتلاه الجقلػػي لالتجلممػػي،

Mary Hass " 2«"ءف ذبد دمو فه تريد لذبد فه تريد فا ا هللة اوألظ   . 
لالتانا يف ءشمهؽبه ليف  هلاؼبجمم صنهعة الأ  شودتو الحبمئة الجربمة يف ؾبهؿ أا التنلع  لقد ثهف ؽب     

شػما فػػدارس فجمممػة تضػػ  ثػػا  الداراػني يجملػػلف علػى تصػػنماوه يف ججػػا،ءف تحبليحبوػهل  طػرؽ ترتمحبوػػه
ؿ فػػه اػػهر علػػى ىػػأا ءل   لاضػػجنييف طريقػػة اللضػػع لالثتمب،لعػػة فػػا اؼبجػػهج  اؼبتاقػػة لاوػػد  فنوػػه ؾبم

ثػأف نقػلؿ علموػه ىػي اوأخػرى ااػ  ىػأا اؼبنوج،اؼبنوج لشق طريقو على رءس ىأه اؼبدراػة الػب ييلػق 
تمػػب الصػػلو لدمػػر  نسػػحبة للث تقلمحبػػهل الصػػلتمة للخلمػػا بػػا ءضبد،فػػث : اؼبدراػػة الصػػلتمة ءل فدراػػة ال

 . لريإلىهءل اؼبدراة اوألاحبهئمة ،هنبه يف لضع فجمموحبن  ت التقلمحبهل الأيا
توػػػػػػه يف ثػػػػػػا ال يجػػػػػػل بهلضػػػػػػرلر  اتاه ؾبملعػػػػػػة فػػػػػػا اؼبجممػػػػػػهلعلػػػػػػى دراػػػػػػة اللاوػػػػػػد  اوتػػػػػػلا  اؼبل     

بػػػني  -لفف ثهنػػػت بسػػػمية -  لفػػػا  لف عنػػػه  تلػػػك الاػػػرلؽ لاالخت دػػػهل لثػػػيه ر دموػػػه الن  ل شػػػي ،
ػػػوبفنػػػهىج ىػػػأه اؼبػػػدارس اؼبجمممة، ءىػػػ   ه بصػػػد  اغبػػػدي  عػػػا نػػػلوأن  .اؼبدراػػػة اللاوػػػد فنػػػهىج  ا بنػػػه س 
 .ماوـل "اؼبدراة"ثثهل  ضحبط بجا اؼباهىم  لاؼبصيلف تلم  يف ؿبهللة التلت  

                                                 
 33اعبلىر :فقدفة ته  اللغة لصثهل الجربمة،ص -1
 5ص، 2،2006ل )ؿبمد عحبد المرم(:اؼبجممهل الجربمة  رااة فنوممة، ار اؽبدى،اعبزائر،طالر ي -2
- ىأا اؼبصيلح فستثدا بدلما ءنو مل يشر فلمو يف اؼبجػهج  القديبػة،بمنمه تنهللتػو اؼبجػهج   فظ ءف   (الجمر  با رابح ب عد ) يأىب القلجي

دراة بهؼبجىن الضم ق ىي صبهعة فا الا ااة ؽب  فأىب لاود لنكػهـ لاوػد،لفمهف لاوػد اغبديثة يف فجنمني ءودنبه ضم ق ل اآلخر لااع،دهؼب
ل جتمػػهع لرئػػم  لاوػػد ءل عػػد  رؤاػػه  يتجػػهتحبلف علػػى التجلم ،ءفػػه اؼبجػػىن اللااػػع دوػػي صبهعػػة فػػا الجلمػػه  ءل الا اػػاة ينتسػػحبلف فظ فػػػأىب 

 ،بتصرؼ 65ص ل،ر، ط،لاود.ينكر اوأؼبجمة يف الدرااهل اؼبجمممة، ار اللعي،اعبزائ
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رثػػػهف لفحبػػػه و ؿبػػػد   ءفػػػه ءىػػػا االصػػػي ل دمقصػػػدلف لػػػأا اؼبصػػػيلح: اؼبػػػأىب القػػػهئ  علػػػى ء"دػػػػ     
نػلف ل هنني فلتػزفني خبيػة دممالان     ءلهالجلم ريا ءلد  يجتنقو صبهعة فا اؼبام  ؿبلفنوج ز ،لخصهئ  فبم  

 .1"لت فأاهىأه اؼبدراة  تحبهعبألف ومنئأ بهلضرلر  يف لجوة لاود  دمسم  
... لالا اػاة اوأ بػه غػليني ل ح فدراة على ؾبملعة فػا الل  ضح لنه ءف فط ؽ فصيللفبه احبق يت       

ػػ  ءصػػثه  اؼبدراػػة اللاود ،لػػى ىػػالالياػػرض علريإلى ، ػػ د يف الػػرء التلو  إل علػػى فػػنوج لاوأدمػػهر لالس 
 اؼبدارس اؼبجمممة الجربمة. لىأا فه مل يتلدر يف لاود
فدراػػػة يف تصػػػنمف فصػػػيلح » ااػػػتجمهؿ  فظ ءف   (ولمػػػي خلمػػػا)يأىب ،لعلػػػى ىػػػأا اوأاػػػهس      

لمػػا ؽبػػأا اؼبصػػيلح دممػػه عػػدا اػب يقمقػػطحبقػػه ؼبحبػػدء اللضػػع نمػػلف تػػد ذبهلزنػػه اؼباوػػـل اغب اؼبجػػهج  الجربمػػة
ر نكر  فحبتمر يقـل انيلق يف لضع فجممو فا تصل   - ثمه انرى -لفجم  "الجني" كلك ءف اػبلما

فػػػػا  ثمػػػػه ااػػػػتخدـ "طهتمػػػػه" مػػػػو بػػػػني التثلمػػػػا اللغػػػػل  لالريهضػػػػيعلػػػػى فحبػػػػه و لءصػػػػلؿ عهفػػػػة،فز  د
بنه ا على كلك ثهف فحبدء اللضع عنده ل  له عا ىأا التصلر الجلمي،عب   غليةاؼبصيلثهل الصلتمة لالل  

 .2«فبرا تبيرا علممه لدق نكرية لاضثة
ءف اؼبجهج  الجربمة ىػي عحبػهر  عػا ذبممػع اعتحبػهطي ؼباػر ال  هف ال يكنا  » لعلى الرري  فا كلك      

،دل  تمػا الصػنهعة فػا اؼبجمممػني الجػر  اللغة ؿبتمه بأف التألمف اؼبجممي ثػهف دن ػه خهضػجه للتمريػب
عنػد جمممة عندى  علمه يتقم ػد بنكريػهل لغليػة عهفػة وبػتم  فلموػه صػنهع اؼبجػهج   بصػلر  فلضػلعمة اؼب

ة اؼبجمممػني ءعػه لا ترتمػب خهص ػغػة ثػهف عشػلائمه للمػا اللغػليني لتألمف اؼبجهج ،د  جػداؿ ءف صبػع ال
ا ءشػػحبو ثػػا راػػهلة فنوػػه زبػػت  دبلضػلع،لتد ءصػػحبثت ىػػأه الراػػهئىػأه الثػػرل  لدرزىػػه يف صػػلر  راػهئا  

فػػا ثػػا فاللػػف علػػى وػػد ،دخر  ب عنػػد اؼبمهراػػة لبػػهلتنكإل اػبػػهص الػػب زبضػػع للتمريػػ بهؼبوػػهر  الانمػػة
نو ىػأه ،هبمع فػه تتضػم  التألمف اؼبجممي فػا ضػمق الراػهئا اللغليػة فظ ءدػق ءلاػع لءتػا يف التصػنمف

اوأزىػر  ا ل يػة ثهػبلمػالراهئا اللغلية لفه تهـ ءصػثه  اؼبجػهج  جبمجػو لواكػو خػ ؿ ارربػهؽب  فظ الحبه 
ع دمو الثتمب مه فجهج  اؼبار ال الأ  تنل  ،لانتك  التألمف اؼبجممي يف فسربني فتلازيني،ءلؽب  لاعبلىر 

الػب تجتػب افتػدا ا للراػهئا لػو فجػهج  اؼبجػهين ءفه اآلخػر دتمث  لالتنكم  فنػأ فجمػ  الجػني فظ يلفنػه ىػأا،ل 
  3«خص  لريإلنبه فا ءبلا  لفلضلعهل.اؼبدبه اشتما علمو الغريب اؼبصنف ل  اللغلية

                                                 
 64،صالسهبقاؼبرجع  -1
 120ولمي )خلما(:فقدفة لدرااة الثاا اؼبجممي،ص -2
 24ؾبهىد فر ال  )عحبد المرم(:فنهىج التألمف اؼبجممي عند الجر ،ص - 3
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اغبدي  عا اؼبنهىج الب اهر علموه ءصثه  ىأه اؼبجممهل فقتصريا يف كلك على اؼبنوج لتحبا     
تا اطػرا ا فػا لملف ىأا اوأخإل اوأوأخرى اؼبتجلقة بهؼبنوج الداخلي،ض للتاهصما ااػبهرجي ل لف التجر  

الػػأ  فػػا شػػأنو ءف يمػػلف فلضػػلع ىػػأا الجػػرض  ال تتسػػع ؼبثػػا ءيضػػه اػػهبقو للمػػلف صػػاثهل الحبثػػ 
لتانػػػػػه عنػػػػػد بجػػػػػا القضػػػػػهيه لفك كبػػػػػا بصػػػػػد  الحبثػػػػػ  يف ىػػػػػأه اؼبنػػػػػهىج    فسػػػػػتقا،لتحبا كلػػػػػكحبػػػػػ

نمف بػػني الداراػػني يف تصػػالتحبػػهيا لظ ىػػأه القضػػهيه تضػػمة لء  تسػػتثق الػػأثر، رءينهىػػهلاؼب وكػػهل الػػب 
اػ  اؼبجتمػد  لػك لعػا اؼبجػهيإل لاوأ دجنػه للتسػهؤؿ عػا السػحبب يف كءصثه  ىأه اؼبجممهل،لىل فه 

 خعملمة التصنمف ءجنه 
ىػػػأا  لفف ثػػػهفمػػػة،اراػػػني يف عػػػد  ىػػأه اؼبػػػدارس اؼبجمملقػػد ثػػػهف ؽبػػػأا االخػػػت ؼ ءجػػره علػػػى الد         

دتػهر  قبػده ضػما "،ؿ فػه لاػت انتحبهىنػه ىػل "فجمػ  اعبمور ءل   ؾبملعة فا اؼبجهج  دإف   التحبهيا تد ف   
 لتهر  ءخرى ضما فجهج  فدراة الثتمب اوألاحبهئي فع اوأبنمة.،للخلما حبهل الصلتمةمتقلالدراة ف

ػػ         يف (يسػػرى عحبػػد الغػػل عحبػػد ا  )دإف مل يجملػػلا علػػى تبيػػر فػػلتاو  ىػػأا،ا الحبػػهوثني لفكا ثػػهف ج 
ىنػه تػد يتحبػه ر فظ » نػة فػا ءفرىػه دػأىحبت فظ القػلؿ:م  تػد ثهنػت علػى بػَ ثتهله "فجمػ  اؼبجػهج  الجربمة"

هف اػالاؿ: ؼبػهكا لضػجنه ابػا  ريػد اوأز   يف اؼبدراػة اوألظ فدراػة "التقلمػب" فدراػة اػبلمػا بػا اوأكىػ
اػبلمػا يف تقلمػػب فاػػر ال  حبػع الرجػػا نكػػهـدقػػد ات   ء   فجهنػه  ءضبػدخ لاوجهبػػة يصػا فلموػػه القػػهرو  لف

ءطلقتنػػػه علموػػػه لالػػػب ثتػػػه  اعبموػػػر  يف اؼبدراػػػة اوألظ،مة ىػػػي الػػػب ججلتنػػػه نضػػػع  لىػػػأه اػبهص ػػػالملمة،
 .1«فدراة التقلمحبهلخ

 ه بنػ تفك ثهنػ،التصػنمف عنػد ىػالال  اللغػلينيفجػهيإل فف فلتف الحبهوثة السهبق هبجلنه نقػف علػى       
ءف التغمػػإل الػػأ  ءودجػػو ابػػا  ريػػد علػػى فػػنوج  جتقػػدعلػػى ءلجػػو التشػػهبو لاالخت ؼ،لىػػأا فػػه هبجلنػػه ن

ردػػت ىػل فػه ججلػػو ففػهـ فدراػػة جديػد  ع   - لألبنمػػة وتػخهلػو الثتمػػب اوألاحبػهئي فػػع فراعهبإ  -فجممػو 
 دبدراة الثتمب اوألاحبهئي فع اوأبنمة. 

اؼبنػهىج الػب اػهر علموػه اللغليػلف الجػر  لالػب كىػب  ا نملف تد لصلنه فظ اغبدي  عا ءىػ   ألل      
تضػػهيه  مػػ  الجػػريب دممػػه ىبػػ   التنػػلع الػػأ  شػػوده اؼبج» يف لصػػاوه فظ القػػلؿ بػػأف كلػػك (ءضبػػد ـبتػػهر)

   فنيقمني ومنمه الوكػلالتد ثهف علمه  الجر ا االوتمهالل اؼبممنة،الأ  ثه  ءف يستناأ ث اللضع
ىن، للػػأا اػػ  لففػػه حبسػػب اؼبجػػففػػه حبسػػب الل  ،حبػػلا فجػػهصبو  فصبهالدرت  لنبػػه اللاػػ  لاؼبجىن، جػػهنيب الملمػػة

َد تسمهف رئمس ددق  هف نبه:ل ج 

                                                 
 11ص1991، 1عحبد الغل عحبد ا  )يسرى(:فجم  اؼبجهج  الجربمة، ار اعبما ،بإللل لحبنهف،ط -1
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  فجهج  اؼبجهين -فجهج  اوألاهظ       -ء
أ  مل تلجػد دمػو اػلى خبػ ؼ القسػ  الثػهين الػالقسػ  اوألؿ، سو  لاضػثه دممػه ىبػ   دمهف ؾبهؿ تنهد
 .1«االىتدا  فظ طريقة ءخرى -عق  -ه لل ءفما ل اممتالفلفه ء نو  ثهنلا طريقة لاود ،

  :اؼبجهين لالحبداية اتملف فع فجهج 
 معايم المعاني ون ام الوضع: -3-1

جػهج  ؼبنػو لخ دػه هبػدر بنػه التنحبمػو فظ ءفػا اؼبجهج ،لع ا نكهـ اللضع يف ىػأا الن ػلتحبا اغبدي  ع     
دإف فجػػهج  اؼبجػػهين ءل ثمػػه يسػػمموه  التنليػػع لالتاػػنا يف طػػرؽ اللضػػع،َد ءصػػثهله فظلالػػب َعَمػػ اوألاػػهظ

  خرلف فجهج  اؼبلضلعهل ءل فجهج  اؼبتلار  مل تشود ورثمة فثلمه شوداه اهبقتوه.
،دقػػد اذبوػػت فظ نكػػهـ لاوػػد اػػهرل علمػػو فػػا بدايػػة نشػػأ ا علػػى كلػػكبنػه ل      على الػػرري  اه فظ المػػـل

أه ؽبػ النشػأ  اوألظ دممػه ىػل فجلػـل دػإف» ،ءاػحبقمتو زفنمػه فػا فجػهج  اوألاػهظبػا ل فا تدـ ىأا النلع 
ئه ث ءخػػػأل تتيػػلر شػػػمئه دشػػػمتنػػهلؿ فلضػػػلعه لاوػػدا،تتػػػب اؼبجػػهج  ثهنػػػت يف شػػما راػػػهئا لغليػػة لث  

 لفبا ثتػػب يف النػلع اوألؿ فػػه نسػػب وأيب فهلػك عمػػرل بػػا ثرثػػر صػحبثت تتنػػهلؿ ءثثػػر فػا فلضػػلع،لء
،لنبػػه فػػا علمػػه  "اغبشػػرال"ف:الػػأ  ءل ػػ لءبػػل خػػإل  اوأعػػرايب،"اػبمػػا "،ل"خلػػق اونسػػهف"ف:الػػأ  ءل ػػ

ا ثتػػػػب يف النػػػػلع الثػػػػهين ءبػػػػل عحبمػػػػد القهاػػػػ  بػػػػا اػػػػ ـ يف ثتهبػػػػو "الغريػػػػب لفب  ،القػػػػرف الثػػػػهين اؽبمػػػػر 
للجػػػػػػا فجمػػػػػػ  " اؼبخصػػػػػػ " البػػػػػػا . 2«..... لريإلىػػػػػػه فػػػػػػا المتػػػػػػب اوأخػػػػػػرى"ءل"الصػػػػػػاهل"ؼبصنفا

 ءبرز فا يبثا ىأا النلع فا اؼبجهج  اؼبلضلعمة.،هامد
نػػػه يف ىػػػأا اؼبقػػػهـ لكبػػػا بصػػػد  اغبػػػدي  عػػػا اؼبجػػػهج  اؼبلضػػػلعمة لػػػم  اللتػػػلؼ علػػػى فػػػه يوم   فف        

كلػػك النكػػهـ ءل اؼبػػنوج الػػب ازبأتػػو اػػحبم  يف تنكػػم   نػػهتجرياهاػػه لفراوػػا نشػػأاه لتيلرىػػه بقػػدر فػػه يوم  
 اه لتحبليحبوه.فه   
ا تتمػػو يف بنمتوػػه الثثمحبمػػة فػػ»ع يف ىػػأا النػػلع فػػا اؼبجممػػهل ء ػػهلفػػه يبمػػا تللػػو عػػا نكػػهـ اللضػػ     

 .3«ب اللودال اللغلية حبسب فجهنموهرت  لت  اؼبدللؿ فظ الداؿ،
ال ترتػػػػػب » اؼبجػػػػػهين خبػػػػػ ؼ فجػػػػهج  اوألاػػػػػهظ دوػػػػػي: فظ ءف فجػػػػهج ،ليقل نػػػػه اغبػػػػػدي  السػػػػػهبق      

  الملمػهل لفمبه تضػجوه ربػت عنػلاف لاوػد يضػ،الملمهل وسب ءلائػا اعبػألر ءل ءلاخرىػه ءل صػمغوه
ق فػع ـ ؼبا يسػتجما اؼبجمػ  اللاػ  الػأ  يتلادػدبجىن ءف ىأا النلع فا اؼبجهج  يقد  اؼبتصلة لأا الجنلاف،

                                                 
 بتصرؼ.175ر(:الحبث  اللغل  عند الجر ،ص )ءضبد ـبته عمر -1
 ،بتصرؼ.287،288،صناسواؼبرجع  -2
 47القلجي) الجمر  با رابح(:اوأؼبجمة يف الدرااهل اؼبجمممة،ص -3
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دإنػو يتمػو فظ  مػو اللصػلؿ فظ لاػ  ي ئػ  فجػىن فػهه يستجصػي علءل عنػدفاؼبجىن الأ  يدلر يف خػهطره،
لفجىن ىػأا ءف ىػأه اؼبجػهج  ال الػأ  يريػد ءف يمتػب ءل يػتمل  دمػو،فثا ىأه اؼبجػهج  طحبقػه للملضػلع 

 .1«ـ فجىن ثلمة لفمبه تقدـ اوألاهظ الب تتصا دبلضلع فهقد  ت  
 معايم األلفاظ ون ام الوضع:  -3-2
إف ىػأا دمل ىبضػع ؼبػنوج  تمػق للاضػح، غليػة يف بدايػة الجوػدغة يف شما راػهئا لل  فكا ثهف صبع ال     
ـ   لفع  ولر فجم  "الجني" للخلما ،مل يدـ طلي لضع ال اهر علمو لالأ   عما على لضع فنوج عه

بهعتحبػػهر ءف الصػػلل ءلضػػح يف التمممػػز  لمتهبػػةحبػػهع فػػنوج تػػهئ  علػػى الصػػلل ال علػػى ات  ا» عمػػد دمػػو فظ
كػػػػهـ فػػػػا الرفػػػػلز الصػػػػلتمة ث فف اوأصػػػػا يف اللغػػػػة ء ػػػػه نلػػػػى ـبػػػػهر  اغبػػػػرلؼ فػػػػا المتهبػػػػة،لػػػػة علالدال

لفه المتهبة فال ؿبهللة تقريحبمة لتسمما  اللغة فد  طليلة تحبا ءف يمتحبوه لتد تجهفا اونسهف فعاؼبنيلتة،
 .2«غةاللاتع الصلو لل  

زر فجػػو آومػػد يف فػػنوج اػبلمػػا لفمبػػه تػػعلػػى ءف فسػػألة الثتمػػب اؼبخرجػػي مل تمػػا الجنصػػر اؼبػػهئز لالل      
 نبه ااتخداـ نكهـ التقهلمب لفراعه  عد  ءورؼ الملمهل ء  اعتحبهر نكهـ اوأبنمة. ،عنصراف  خراف

مل يػػػػرتا ترتمحبوػػػػه اوأجبػػػػد  فبػػػػه تػػػػأثره ثتػػػػب اللغػػػػة عػػػػا اػبلمػػػػا ءنػػػػو وػػػػني ءتحبػػػػا علػػػػى اغبػػػػرلؼ ل      
هصػػ  اللمثي،لبجػػد تامػػإل ر بػػا عصػػيب لىػػل نلفف ثػػهف لاضػػجو عػػر  لاحبػػهئيثمه ردػػا الثتمػػب اوأالقػػدم،

لل ليتخػأ ص ػءنغػهـ لفلاػمقى، ءف يجمػد فظ الو اؼبرىػف ثلنػو ثػهف رجػا بهوضهدة فظ وس   ىداه دمره
يف ترتمحبوػه علػى فسػهر جوػهز جهريه  ر يف ترتمب اغبرلؼ ترتمحبه صلتمهدقد اهفنو ءاهاه للضع فجممو،

ءلؿ اغبػرلؼ ـبرجػه ى فجممو "الجػني" نسػحبة فظ سم  د،ؼ اغبلق للصلال فظ الشاتنيفحبتدئه حبرل النيق،
 لعلمو جه  ترتمحبو للثرلؼ على النثل اآلو:جوهز النيق، فا
ر، ؿ، ف، ؼ،  ك،، ا،ظ،س، ز، ط،  ، ل،  ص،،ؾ،  ، ش، ضغ، ؽ، خ،ع، ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ، ل،)

 ولائمة ال ومز ؽبه.د    " ا ل"ه ءف   ( ـ ،
عبػػأ  - طبهاػمة لفلثقػػهل بمػا بنػه لج جمػػة لربهعمػة ل جنهئمػة لىػػي عنػده  - مو لألبنمػةسػملبجػد تق      

 صبمػعمقلحبػو علػى د اوأربجػة اوأبنمػةىػأه ثا بنػه  فػا  ءف يأخأ ءنو دبقدلره »بجدىه فظ ىأه اوأبنمة درءى
لؼبه مل تمػػا صبمػػع ءلاػػهظ اللغػػة دػػ  يالػػت فنوػػه شػػي ، صبمػػعدمثصػػا علػػى لعػػه  يضػػ  ءلجوػػو اؼبممنة،

                                                 
  304، 303ولمي )خلما(:فقدفة لدرااة الثاا اؼبجممي،ص -1
 17با رابح  (:اوأؼبجمة،ص القلجي  )الجمر  -2
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يف ثا فػه   فػا فػلا  ثتهبػو علػى اؼبسػتجما فػا فقللبهاػه   اللغة ن   فقللبهل ىأه اوأبنمة فستجملة يف
َم     .1«لظبى النلع الثهين ف و 

فػػػا  دقػػػد اػػػهر علػػػى  مػػػو دممػػػه بجػػػد ؾبملعػػػةفػػػا  تػػػة لفومهـ، اؼبػػػنوجلنكػػػرا ؼبػػػه افتػػػهز بػػػو ىػػػأا       
لصػهوب بػا يف فجممػو "الحبػهرع" لاوأزىػر  يف "اػأيب اللغػة" لا ءصثه  اؼبجممػهل اوأخػرى ثهلقػهد

 يف "ا مط"، لابا امد  يف "ا م ".ه  عحب  
يف الثتمػػػب وسػػػب  وومػػػتػػػد اػػػهرلا علػػػى فن» لفكا ثػػػهف ءصػػػثه  ىػػػأه اؼبجػػػهج  الث جػػػة اوأخػػػإل      

اؼبخػػهر  لتقسػػم  المتػػب فظ ءبنمػػة لفػػأل ىػػأه اوأبػػلا  بهلتقهلمػػب لالتزفػػت صبمجوػػه ترتمػػب ثتػػه  الجػػني 
تضػػػمة ترتمػػػب اغبػػػرلؼ وسػػػب  ثػػػإل فػػػا اوأفػػػلر دقػػػد خهلاػػػو يفلفف لادقػػػو يف ث" الحبػػػهرع" دػػػإف صػػػهوب

دمػػػه  ترتمحبػػػو ا ء خػػػا علمػػػو المثػػػإل فػػػا التغإلال،بػػػ اػبلمػػػا سبهفػػػهدل  يقػػػ  ثتهبػػػو علػػػى ترتمػػػب اؼبخػػػهر ،
 للثرلؼ فلادقه لثتمب امحبليو لجه  على النثل التهد: 

 .2« (  ـ ل ا      ؼ ض   ش ؿ ر ف ط   ل ص ز س ظ ك ا ؽ ؾ غخ ع ل ىػ ) 
دػإف كلػػك ال ترتمػب اغبػرلؼ  لف اؼبػػنوج الجهـ،  يف فجممػػو تػد خػهلف اػبلمػػا يفلفكا ثػهف القػهد      

يف تيليره  با عمدلا فظ االجتوه ا لأا اؼبنوج ثمه جه  عا صهوحبو،يجل ءف اللغليني الجر  تد اثتال 
ؿ اػبػرل  فػا ربػت لءبرز فػا وػهل جني على اؼبجم ،دبه يتمهشى لوهجهل اؼبيل   علمو لف خهؿ تجدي ل

تػد بػػدل لاضػثة علػػى فنومػػو  لبصػػمهتولفف ثػهف ىػػأا اػبػرل  جزئمػػه ثػلف ءجػػهر اػبلمػا  -لمػػافكلػة اػب
 يحبػػهئاوألاىػل ءبػل بمػر بػا  ريػد يف فجممػو "صبوػػر  اللغػة" دقػد اػهر يف فجممػو علػى النكػهـ  -اعبديػد

بة يف فػنوج اػبلمػا الصػلو لتد رفى فا خ ؿ فنومو فظ التمسػإل ؼبػه ر ه فػا صػجل فع فراعهتو لألبنمة،
مو لكثػه  دينتػو لوػد  ءكىػهف   لثقل  دوشهث  ءلف ثتهبه ف   -رضبة ا  علمو -للمنو »:ليف ىأا يقلؿ

 .3«هأنه شأز ولنه لعره للط    شهفا .... دس  ه  لالنق  يف النهس دهش  لالجمز ؽبلءفلمنه ىأا المت ىره،
ؿ شػػي  بػػه ر فلمػػو ىػػل اتتصػػهره علػػى لءل  اػبيػػلال،بػػا  ريػػد بهزبػػهك صبلػػة فػػا للتثقمػػق كلػػك تػػهـ ا     

 نمر. ستاعبمولر فا ث ـ الجر   لف اللوشي لاؼب
ة الػػػب اوأجبديػػة الصػػلتم ع فجممػػو عػػاؿ يف لضػػءف يجػػد  » ه فنومػػو دػػرءى ءنػػو فػػا الضػػرلر  ءف ػػ       

.( دػػهوألظ لىبتهر بػػدي  عنوػػه اوأجبديػػة اؼبأللدػػة للنػػهس )ء،  ، ل، ا،...ااػػتنحبيوه اػبلمػػا بػػا ءضبػػد،

                                                 
 68م(:اؼبجممهل الجربمة  رااة فنوممة، صالر يل )ؿبمد علي عحبد المر  -1
 ،بتصرؼ304:اؼبجم  الجريب،ص(وسني)نصهر -2
 40ص ،1987،  1ابا  ريد )ؿبمد با اغبسني(:ثته  صبور  اللغة،تح،رفز  فنإل بجلحبمي، ار الجل  للم يني،بإللل، لحبنهف،ط -3
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ر الثهنمة احبما المشف عمه يػرا  مس  على وني تدبخهر  اغبرلؼ لفدارجوه،تتيلب احبق  راية الحبهو  
 .1«فا اوألاهظ

فكا ثهنػػت  علػػى تػألمف اغبػػرلؼ اؼبجممػة، هلءجرينػه» لعلمػو دقػد ابتػػدع نكهفػه جديػػدا يقػلؿ عنػػو:      
بجمػدا  - فا ىػأه اعبوػة -وه هلحب  لطة،اػبهص   لثهف عل  الجهفة له ثجل هع ءناأ،ليف اوأظببهلقلل  ءعحبق،

 .2«  فشامه عا اؼبرا فا اغبإل 
ءفه ىػػػػي عنػػػػده ج جمػػػػة لربهعمػػػػة لطبهاػػػػمة،اوأبنمػػػػة ل  اوألؿ تصػػػػنمف وثػػػػهف ءاهاػػػػ ه فنومػػػػو دقػػػػدءف ػػػػ    
تنػػػهلؿ دموػػػه  لءبلابػػػه للنػػػلا ر امػػػفلل    بػػػه  غبػػػق لػػػأه اوأبػػػلالثقػػػهل دقػػػد اضػػػير  دموػػػه ثثػػػإلا، ث ءاؼب

 . لعةفلضلعهل فتن
لدقػػػه لأللػػػف بػػػه  بهعتحبػػػهر اغبػػػرلؼ اوأصػػػلؿ لالتػػػدر  فػػػا ءلؿ  نمػػػة  ىػػػأه اوأبسػػػميف وػػػني ثػػػهف تق     

 . لف ءف ننسى يف اوأخإل دمر  التقلمحبهل الب لادق اػبلما دموه،الملمة فظ  خرىه... اوأاهس الثهين
ف يف اوأاػػػهس ثػػػه  بػػػني اػبلمػػػا لابػػػا  ريػػػد االخػػػت ؼيتضػػػح لنػػػه ءف لجػػػو  ،لفػػػا خػػػ ؿ فػػػه اػػػحبق     
اػبلمػػػا الػػػأ  عمػػػد لثتمػػػػب   ؼ كلػػػك عنػػػػدثػػػهف عنػػػد ابػػػا  ريػػػد ىػػػػل تصػػػنمف اوأبنمػػػة خبػػػ فك،ؿاوأل  

 ه خيل  ىهفة يف فسهر ذبديد نكهـ اللضع يف اؼبجم  الجريب. ما ءف نجد  يب لىأا فهاغبرلؼ،
ا اؼبػنوج ابػا قػهط لفػا ءتحبػهع ىػألفف اختلاػلا يف بجػا الن   هلمػا فػنوج ءتحبهعػ دإف  ،لثمه ىل فجلـل      

  ".يمدهرس فا خ ؿ فجممو "ا ما لاؼبقه
 -دقػػػد ااػػػتيهع اعبػػػلىر  لىػػػل ءوػػػد ىػػػالال  الػػػرلا  فػػػا ءف يحبتمػػػر،لفظ جهنػػػب فػػػه تػػػهـ بػػػو ابػػػا  ريد   
دل  يجػد ىنػهؾ  اع  وثني السحبما للملمة الب يقصػدلف،ر للحبهس  مَ يػ   مي فنومهيف التألمف اؼبجم» -قلحب

فا ث مل يحبق ىنهؾ وهجة فظ اوأجبدية الصلتمة الب ازبأل ءاهاػه لػألك للسإل على نكهـ التقلمحبهل ل 
 وسب اغبرؼ اوألؿ لاوأخإل.  ياوألف بهئلعرؼ فنومو اعبديد ىأا دبنوج الثتمب ،3«النكهـ
ليسػػػإل علػػػى ، ىػػػأا اؼبػػػنوج يف اعتمػػػه  اغبػػػرؼ اوأخػػػإل فػػػا اؼبػػػه   اللغليػػػة للحبثػػػ  يف اؼبه   »ليسػػػإل      

  الػػب تنتوػػي حبػػرؼ ـ بػػه  اؽبمػػز  يف اؼبػػه   دمقػػد   ،( ء،  ، ل، ا، ...اخل) لجػػه   الثتمػػب اوأجبػػد  ا
ث ينكر فظ ده  الملمة ليحبدء بهؼبه   الب دهؤىه نبز  ث الب دهؤىػه بػه  لىمػأا ليسػمى ىػأه الاػه  اؽبمز ،

 "دص ". 
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ضػػه فظ اغبػػرلؼ الػػب لينكػػر ىػػأا اؼبػػنوج ءيدصػػا اؽبمز ، عنوػػه يف بػػه  اؽبمػػز دمػػه   "ءبػػأ" نحبثػػ        
ليقػػدـ اوألؿ دػػهوألؿ وسػػب الثتمػػب اوأجبػػد  ليجتمػػد ىػػأا اؼبػػنوج علػػى فدػػرا  بػػه  خرىه،بػػني ءلؽبػػه ل 

ـ الػػلال علػػى اؽبػػه  يف الاصػػلؿ )دػػه  الملمػػة( وػػ  يبمػػا ليقػػد  للملمػػهل الػػب  خرىػػه لال ءل يه ، لاوػػد
 .1«دصا اللامف الأ  لايو لال عا اللامف الأ  لايو يه 

الػػأ  تحبجػػو دممػػه بجػػد ،ىػػأا اؼبػػنوجؿ فػػا اػػلك ريػػ  فػػه ءجػػإل فػػا نقهشػػهل لاخت دػػهل وػػلؿ ءل  ر ل      
القػػػهفلس لصػػػهريهين، لسػػػهف الجػػر  البػػػا فنكلر،ؾبملعػػة فػػػا ءصػػثه  اؼبجممػػػهل اوأصػػػلؿ ثهلجحبػػه  ل
 ا مط للاإللزابه  ، ته  الجرلس للزبمد ... لريإلىه.

ااػتيهع دبنومػو ىػأا تقريػب اللغػة للحبػهوثني، دجديػد  اؾبػد  هحبػق ففهفػ»  جػد  اوفػهـ اعبػلىر  ي   دإف       
ة نكهفوػه ل ت ػ 2«كػ  ىػأه اؼبدراػةعلى ع   ه يدؿ  فا اؼبجممهل لالمتب اللغلية فرتحبة ترتمب اعبلىر  فب  

 حبع. اؼبت  
لػأيا مل ا لاضػجي ىػأه اؼبجػهج  دإف كلك مل يمػا لإلضػي  هبق كثرىه،اعبول  الس   أؿ فالرري  فه ب       

لىنػه لقػرائو  لفسػتجملي فجهصبو ، فرضػه با عملػلا علػى فضػهعاة جوػل ى  ه اغبػدل ،يتلتالا عند ىأ
فف ثػػػهف ل ،"اؼبسػػػتجما ءل القػػػهرو"نلثػػػ  بػػػرلز طػػػرؼ  خػػػر يف عملمػػػة لضػػػع اؼبجػػػهج  اللغليػػػة ءال لىػػػل 

زا  التأثمػػػد علػػػى ءنبمتػػػو لالرريحبػػػة يف تلحبمػػػة  تػػػد دإنػػػو يف ىػػػأه الاػػػث  بهلػػػأالوضػػػلره اػػػهبق ؽبػػػأه اؼبرولة،
  وهجهتو.
لىل وبهلؿ فجهعبة تضمة االاتجمهؿ ىأه فظ ءف جا اؼبجهج  الب احبق (،ولمي خلما)ليأىب       

تقليبمػػػػة دممػػػػه خػػػػ  ثتػػػػه    اللػػػػة» ء ػػػػه لفػػػػا خػػػػ ؿ تسػػػػممهاه ربمػػػػا،اغبػػػػدي  عنوػػػػه لعػػػػا فنهىموه
ل على اووهطة لالشملؿ فثا الجحبػه  للسػهف الجػر  لالقػهفلس ا ػمط ء اوأظبه وم  تدؿ ىأه الجني،

ءل تػدؿ علػػى لاعبمور  لالصػػثهل،،ا اػأيب اللغػةؼبػه   اللغليػة الػػب اوتػلى علموػه فثػػتػدؿ علػى نلعمػػة ا
ا فػا ءىػداؼ فبه يالثد ءف دمر  االاػتجمهؿ مل تمػع الشملؿ فثا: ا م  لاؼبقهيم ،الدتة لاوومهـ ف
 .3«"لفمبه ثهف ىددو اوألؿ "وا  اللغة اؼبجم  الجريب تديبه

                                                 
الراجثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي) شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديا علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي(:يف علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اللغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة عنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  لرءى علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  اللغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي ، ار اؼبجردػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  -1

 180،ص2002اعبهفجمة،اوامندرية،فصر، ط،
 لغػػة،ل تػػهؿ الحبػػدنحبممي صػػهوب فجمػػ  التقامػػة يف ال ولتػػع االخػػت ؼ بػػني اللغػػليني وػػلؿ ءلؿ فػػا اػػلك ىػػأا اؼبنوج،دػػأىب بجضػػو  فظ ءن ػػ

  خرلف ءف  الاهرايب ىل ءلؿ فا المو ل ءخأه عنو دممه بجد ابا ءختو اعبلىر .
زيػػػػػػػلاف )دهتح(:صػػػػػػػنهعة اؼبجمػػػػػػػ  عنػػػػػػػػد اللغػػػػػػػليني تػػػػػػػديبه لوديثه)فقهؿ(،ؾبلػػػػػػػة الصػػػػػػػػلتمهل،ـبب الصػػػػػػػلتمهل الجربمػػػػػػػة اغبديثة،جهفجػػػػػػػة اػػػػػػػػجد  -2

 139،ص2006، 2 ولب،الحبلمد ،اعبزائر، الجد  
 122،123فة لدرااة الثاا اؼبجممي،صولمي )خلما(:فقد -3
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لفف ثػهف   لألريػراض الػب وبػد ىه لػو صػهوحبو،ىبضػع بهلضػرلر  و ءف لضػع ء  فجمػ دمػ لفبه الشػك       
ءصػػػػثه  ىػػػػأه اؼبجممػػػػهل تػػػػد تحبػػػػهينلا يف ءريراضػػػػو  دمػػػػنو  اػػػػجى غباػػػػ  اللغػػػػة لوصػػػػرىه ثمػػػػه دجػػػػا 

اؼبشػػػولر  لف ريػػػإله فػػػا ثػػػػ ـ ل  اتتصػػػرل جوػػػل ه علػػػى وصػػػر الصػػػثمح الاصػػػمحفػػػا لفنو  ،اػبلمػػػا
أا الػػػرء  دمػػػو فػػػا التجسػػػف فػػػه لالقلؿ لػػػ،ه  االاػػػتجمهؿ سبهفػػػفال ءف كلػػػك ال يجػػػل فاػػػقهط دمػػػر الجػػػر ،
دإف فراعػه  فسػتليهل القػرا  لتػدراا  بػدا لاضػثه لوصر اللغة تد فثا ومر الزالية، دإكا ثهف صبعدمو،

بػػو ابػػا  ريػػد يف فقدفػػة  لى  يصػػرولف بػػألك علػػى كبػػل فػػه جػػه ،يف فقػػدفهل ءصػػثه  ىػػأه اؼبجػػهج 
ءف يصا ؼبجم  تجلممي  -مل يستيع - لفكا ثهف ابا  ريد فث ل اوأخرى،،تلتوه بجا اػبيلافجممو

دػإف كلػك ال يناػػي عػا فجممػو اوأبجػػه  التجلمممػة الػب ثػػهف يصػحبل فلموػه فاللاػػو.لاوأفر ناسػو يبمػا تللػػو 
ثتػه  ال ىبلػل فػا ءبجػه    ءلعا ءصثه  اؼبجممػهل اوأخرى،ثػلف اللاتػع يشػود ءف لضػع ء  فجمػ  

 تجلمممة بهوأاهس.
هبجلنػػه نقػػلؿ ءنػػو ثػػهف بإفمػػهف  هلالتسػػلم  لػػ -اػػقلط دمػػر  االاػػتجمهؿ -بػػهلرء  السػػهبق اوأخػػأ ل      

ث ءلػم  ربقمق تلػك الغهيػة لىػي وصػر اللغػة،ني االثتاه  دبه تهـ بو اػبلما فا جول  يف احبما م  اؼبجمم
ا اؼبجمػ  يف كلػك اللتػت ىػل كلػك الجػريب الػأ  لفسػتجم   ااؼبجم  يقتضي ءف يملف لػو فسػتجم  لضع 
 ثا لاػبيأ.لسهنو لاقمت لغتو نتممة فه ءصهله فا الل   تاَ اع

لىل فػػه ،سػػر لػػو اللصػػلؿ فظ ريهيتػػومَ اىتمػػهـ اؼبجممػػني لػػأا اؼبسػػتجما تػػد ججلوػػ  يحبثثػػلف عمػػه يػ  ل       
ثمػه اػهر حبهين تديبه يف فجممػو "اعبم "،اهر علمو ءبل عمرلا الشم ديد تدم دجو  فظ اعتمه  فنوج ج

"اؼبصػػػػػػػحبهل اؼبنػػػػػػػإل ،للزـبشر  "ثأاػػػػػػػهس الحب ريػػػػػػػة،"اؼبجممػػػػػػػهل اغبديثة  ءصػػػػػػػثهعلمػػػػػػػو الجديػػػػػػػد فػػػػػػػا 
علػػى ترتمػػب اوأجبديػػة الجه يػػة ء،  ، ل، ا، .... لتػػد  ػػج اللغليػػلف تػػديبه » لالػػأ  يقػػـل ،للاملفي"

لحبػه  لوديثه ىأا الثتمب لحبسهطتو لتر  تنهللو للألك يحبثثلف عا اؼبه   تحبجه غبردوه اوألؿ ليسملنو ا
ليسػػػمى دبػػػنوج الثتمػػػب  ، 1«لكلك بجػػػد ر ِّ الملمػػػة فظ ءصػػػلوه....ليسػػػمى الاصػػػا، لاغبػػػرؼ الثػػػهين

 اوألاحبهئي الجه  . 
مػػو لتحبن  فظ اعتمه ه، افف اػػوللة ىػػأا اؼبػػنوج لبسػػهطتو ججلػػت الجديػػد فػػا اؼبجممػػهل اغبديثػػة تنثػػل     
جربمػة ءجنػه  لضػجو بهوضػهدة ؾبمػع اللغػة الريرار ؿبمط ا مط للحبسػتهين،اؼبنمد لػأل  لػلي  فجللؼ، على
 .جم  اللامط.... لريإلىه فا اؼبجممهل اوأخرىاؼب

                                                 
 197علي(:يف عل  اللغة عند الجر ،ص الراجثي  )شرؼ الديا -1
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تلؼ على لالل جلف،الا  القدفه  فنو  ءل ا دَ  ؿبهللة اوؼبهـ جبممع اؼبنهىج الب الموه اللغليلف فف      
 للأا دقد وهللنه التزاـ االختصهر تدر فها الصجلبة ءف وبمط بو حب  ثوأا،ؼب وه لجزئمهاهء ؽ تاهصمل

ىبتلػف  لاود عند ءصثه  اؼبدراة اللاوػد لفف ثهف اؼبنوج الؿبهللني اغبدي  عا ءبرز اؼبنهىج،ءفما 
لىل فػه ال يبمػا لحبثػ  ثوػأا ي فدػرا   رااػة لمػا فػنوج علػى وػد ،لىل فػه يقتضػ فا فجممي آلخر

 اوؼبهـ بو. 
ػػ لنػػه ءف لاني تػػه فػػا  را  بجػػا الداراػػني لاللغػػليني يتحبػػني        ة حبػػة علػػى اؼبجممػػهل الجربمػػمة الغهلالس 

لدبقػدار فػه شػودتو نوج اؼبصػر ل بػو يف فقدفػة اؼبجم ،ىل عدـ االلتزاـ بهؼبالا  القديبة ءل اغبديثة فنوه،
نتممػة  نػع فػا تلجمػو ءصػهبع االاػهـ فلموػهدإف كلػك مل يبع يف فنػهىج اللضػع،ة فا تانا لتنل  الحبمئة الجربم

ريػإل  -الجػه   قػهرو اللىل فػه ججػا علموػه فجممػو، بىنلب اضع ىأا بهوأا  لالقلاعد اعدـ التزاـ الل 
لػػػػػػا ءل ءف يصػػػػػػه  بهووحبػػػػػػهط ءل اؼبففػػػػػػه يقػػػػػػع بػػػػػػني ءفريا:»  هلأا اؼبجممػػػػػػؽبػػػػػػ -اؼبتخصػػػػػػ  خهصػػػػػػة

ى ىػػأه الملمػػة يف كىنػػو  لف دتحبق،ليجػػزؼ عػػا الحبثػػ  عػػا فجػػىن الملمػػة دمنصػػرؼ عػػا اؼبجمػػ اغبإل ،
لعلػى  اتاػقمهل اؼبثا دة اللار   يف اؼبجم  ثمامه ءل ءنو يلتقط ثلمة فا المللفا  لف فدللؿ، تاسإل

دتصػحبح غمة تلحبمة اليلب لاد اغبهجة،ب  و  لفف مل يتضح ؽبه فاوـل يف كىنو، الشما الأ  لر ل دمو
 1«ىنهؾ ثلمتهف خهلمتهف فا اؼبجىن يف كىنو بدال فا ثلمة جلده  لاود 
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   ديد:عجم العربي بين ال قليد وال جالم - 4        
 لػى التػألمف اؼبجممػي الجػريبمػة ءوممػت تحبضػتوه عيلث   ػهىر  جل  ه ر يف اؼبجممهل الجربمة لالن       

ػػػ وفػػػه اختي ػػػ حبػػػهعفت  ل لاؼبقصػػػل  لػػػه ىنػػػه ىػػػ،لىػػػي  ػػػهىر  "التقلمد" تديبػػػو لوديثػػػو إل علػػػى السػػػهبقلف لالس 
ع الػػػػأ  اختػػػػهرله ثػػػػهف كلػػػػك دممػػػػه ىبػػػػ  اؼبػػػػه   اللغليػػػػة الػػػػب صبجلىػػػػه ءل نكػػػػهـ اللضػػػػ   موػػػػ  اػػػػلا 
 ؼبجممها . 

ػػ      ججػػا الػػدارس ؽبػػأه اؼبجممػػهل  تػػد ع فػػداىه لػػدى ءريلػػب اؼبجممػػنيفف انتشػػهر ىػػأه الكػػهىر  لتلا 
لمػػا بػا ءضبػػد فحبتػدعه يف ىػػأا َ  فنوػػه، دػإكا ثػهف اػبؿ ءنػو ال يمػػه  يمػلف فجمػ  تػػد َاػل  يمػه  هبػـز القػػل 

و لبصػنمجو ىػأا يمػلف تػد راػ  فنومػه عهفػه دإن  يف لضع ءلؿ فجم ،  فا عحبقرية دأ   ثلنو انيلق الاا
 ؽبالال  الأيا جهؤلا فا بجده الوتأائو. 

ـ   فف اعبػػػػل        مل يبنػػػػع بجػػػػا  كلػػػػك ىػػػػأا دػػػػإف لرري ،السػػػػهئد يف ىػػػػأه اؼبجممػػػػهل ىػػػػل "التقلمػػػػد" الجػػػػه
 للجا  ،  لفنهىج فجهصبو ني اآلخريا فا ؿبهلالل التمديد لف خهؿ بجا التجدي ل على فه   م  اؼبجمم
فنوج فجم  "اعبمور "  ف فح التمديد ىأه لفف مل تتخل  فا  جهر السهبقني ثلمه تد برزل يفءلظ 

 ا يف بجا جلانحبو فال ءف كلك مل يبنجػو فػا اوشػه   باضػا اػهبقو اػبلمػا بػا لفف ثهف ؾبد  البا  ريد،
ع لو عند ، لرري  اعثادو دإف كلك مل يشا1«دثا فا بجده لو تحبع  ءتر بألك ءـ جلث» ءضبد فك يقلؿ:

ك ثػهف نتممػة لثا كلػلجػني للخلمػا لعلػى رءاػو  نايليػة،بجػا فجهصػريو الػأيا اامػله بسػرتة ثتػه  ا
 اؼبجممني. ىأا التشهبو اغبهصا بني

   ربػػػػػت غليػػػػػة ؾبملعػػػػػة فَجػػػػػد  اؼبػػػػػه   الل»غليػػػػػلف اؼبتػػػػػأخرلفد لجػػػػػد ىػػػػػالال  الل  دقػػػػػ،لثمػػػػػه ىػػػػػل فجلـل     
لرريػ  فػه شػودتو ىػأه ،2«مػلف فجممػها  علموػه...دمهف علمو  ءف يلجدلا ءاسه جديػد  يقمءيديو ،
تػأخريا ىػل فا تنػلع فال ءف اليػهبع الجػهـ الػأ   ػا فسػميرا علػى بجػا ىػالال  اؼب -اوأا  -اوأخإل  

يصػف (،ءضبػد ـبتهر)لىل فػه ججػا ىػه عػا ءصػثهله،ل لالجما علموه ثمػه لرج مو االوتأا  دبنهىج اهبق
  القػلؿ ءف اعتمػه ى  ىػأا تػد ذبػهلز كاىحبه فظالسػلا ،علػى س   ؽبػ  بػهبا  ريػد لابػا دػهر وهؿ ىالال  فبثِّ 

 فرولة االعتمه  فظ فرولة التقلمد اوأعمى لوبضرين فا ءفثلة التقلمد اوأعمى مبلكجهف: » 
نكهـ ل فع طػرل ابػا  ريػد للثتمػب الصػلو،لخلمػا بػا ءضبػد،ا لفتحبهع ابا  ريػد نكػهـ التقلمحبػهل تقلمػد -ء

النسػػمج الصػػلو" ال فقثنػػه بهلثتمػػب الصػػلو الػػأ  يمشػػف عػػا خصػػهئ  "ف ق ىددػػوالتقلمحبػػهل ال وبق ػػ
 ليبمز التممجهل اؼبسملوة لاوأخرى اؼبمنلعة.  للملمهل الجربمة
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 لػي اوألؿبػدؤه الثػهين فبػه يء  يف ترتمػب جػهين الملمػهل لجلالثوػه،ااتخداـ ابا دهرس نكهـ الدائر   - 
فه  ف  وأل  لف ءف ينتحبو فظ اغبممة فنوه،فجهج  التقلمحبهلىأه نقية وهثى دموه  لالثهل  فبه يلي الثهين

مػػة يف مل تجػد ىنػهؾ وم ف طػرل ابػا دػهرس نكػػهـ التقلمحبػهلللما بجػػد ءتحبػا اوألؿ تػد اػحبق يف فمهنػو،
 .1«وأف فه تحبا اوألؿ تد احبق كثرهبد  الثهين فبه يلي اوألؿ،

ل لػػى نكػػهـ اللضػػع دثسػػب بػػا بػػدتقتصػػر ع لالب ملة فتحبجػػة،قػػا عػػا السػػهبقني اػػن  هل الن  لقػػد بػػ      
اضػػجلا ىػػأه اؼبجممػػهل علػػى تنهتلوػػه لبشػػما ءلضػػح فػػع اؼبػػه   اؼبجمممػػة فك عمػػا ل أا اوتحبػػهع ىػػ  جػػهر

ا ثتػػب السػػهبقني بهوأخػػأ عػػ علػػى اػػحبما التمثمػػا ال اغبصػػر يصػػرل دوػػأا ابػػا دػػهرسبجضػػو  عػػا بجا،
اؼبنيػػػػػق البػػػػػا   للفصػػػػػهلػػػػػأال لىػػػػػي ثتػػػػػه  الجػػػػػني للخلمػػػػػا لعلى طبسػػػػػة فنوػػػػػه بلاالعتمػػػػػه  علموػػػػػه،

دوػػػأه المتػػػب »يقلؿ:لالغريػػػب اؼبصػػػنف البػػػا عحبمػػػد،لريريب اغبػػػدي  بػػػا  ريػػػد،لاعبمور  الالسػػػممت،
ليقلؿ ،2«المتب دمثملؿ علموه لراجع فلموهلفه بجد ىأه دممه ااتنحبينهه فا فقهيم  اللغة،فجتمدنه 

 .3«لاػبلما عندنه يف ىأا اؼبجىن ففهـ»يف فلضلع  خر:
ضػػرلر  ءف ال  ثهنػػه تػػد رءيػػه  لفف،ىبتلػػف عنػػو عنػػد ابػػا  ريػػد لاوأزىػػر ..... لريإلنبػػهفػػر لال يمػػه  اوأ    

وه ل  فسػػػتجمَ حبوه،ير مػػػد فظ وصػػػر اللغػػػة بصػػػثمثوه لريدإكا ثػػػهف اػبلمػػػا تػػػد عيشػػػما النقػػػا ثػػػا شػػػي ،
تلػك التسػم مهل ل لمػا كلػك لا فظ الاصمح لالصػثمح  لف ريإله،ىالال  لءفثهؽب  تد عمد دإف  وه،ل  مَ ولف

وشػي فثػا اػػأيب ل تػلوي بػهغبرص علػػى تنقمػة اللغػة فػا الغريػػب لالالػب علموػػه ل  وػه ءصػثهلهالػب ءطلق
 .لاعبمور  البا  ريد اللغة لألزىر ، لالصثهل للملىر 

دػػإف اوأفػػر فػػع ابػػا فنكػػلر ينه،رء ثمػػه  -بػػا  ريػػداوأزىػػر  لا -دػػإكا ثهنػػت وػػهؿ ىػػالال  السػػهبقني      
مجه حبرا تصب دمو ـبتلػف و ؾباجى ءف يملف فجمم  فك تد ثهف خب ؼ كلك، صهوب "لسهف الجر "

فلتزفه اوأفهنػػة يف نقلػػو ليف ىػػأا  اؼبجممػػهل السػهبقة لعػػد ىه طبسػػة،ؽ يفاػػر دجمػػد فظ صبػػع فػػه ت الرلادػد
فػػه ل صبجػػت دمػػو اػػلى ءن ػػت  لػػه،لال لاػػملة ءسبسػػك له،ءفػػيف ىػػأا المتػػه  دضػػملة  لػػم  دل » يقػػلؿ:

..... ءشحبع بهلمسإل،لملالقلؿ دمو،لبسيت  تارؽ فا تلك المتب فا الجلـل  .4«لطهلب الجل  فنوـل
ثلنػػو عمػػد فظ النقػػا  لف ءف يتصػػرؼ  هنػػة تػػد ججلتػػو يجتػػأر لقػػهرو فجممػػوفف التزافػػو لػػأه اوأف      

ف اوألؿ،لضبػده لػى اؼبصػنِّ عدجودتػو ءل زلا، دما لتف على صػلا » ه يقلؿ ءيضه:لىن،دممه جه  دموه
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لمل ءبػدؿ فنػو شػمئه دمقػهؿ فمبػه   نقلػت فػا ثػا ءصػا فضػملنووأينؿ،ؼبجػل  و على اوأصا الأ  علمو الكف  
، با ء  يتلنو،فشبو على الأيا يحبدل دمػو بمػ ـ ريػإل فػه دموػه  دتلفه تصر  اوأفهنة يف نقا اوأصلؿ بهلا ِّ

 .1«فا ينقا عا ثتهيب ءنو ينقا عا ىأه اوأصلؿ اػبمسة دلمجتدفا الن ،
جمػ  الجػريب لالػب انجمسػت اػلحبه علػى فسػهر تيػلر اؼب مػدل التقللقد ثهنت الرلل السػهئد  ىػي رل      

دممػػه  بػػني اوأفػػ  اوأخػػرى يف ىػػأا ا ػػهؿدإكا ثػػهف الجػػر  تػػد بلغػػلا اؼبمهنػػة الردمجػػة عػػب اؼبراوػػا ال وقػػة،
ر النوضػػػة يف ءلرلبػػػه وػػػ  ءخػػػأل فجػػػهج  اللغػػػهل غ عصػػػبػػػز  ه ففلفػػػكلػػػك مل يػػػدـ طلي ، إف  دػػػ فضػػػى

 خلػت يف اػحبهل » ر تقػدفه لاػأيحبه لاز ىػهرا علػى نكإلاػه الجربمػة الػب اوأخرى تأخأ فنثػى  خػر ءثثػ
يف فضػمهر  فب ػه اػحبقتوهللتمػد ءنة،فلتجوػه فػا اوأفػ  اؼبتمد  عد  ترلف ءدهتت لتمػد ناسػوه  لف  ااتمر  

ػ دأخػأل تغػأ  اغبضػهر  ءشػلاطه طليلة، لتلثػق الرثػب الػػأ  اؼبمػػهف الػأ  ءضػهعتو برته ىػه  إل لتثتػا  الس 
ءل قػػػدفني يف ـبتلػػػف الجلػػػـل اؼبجهصػػػر ،دػػػإكا لػػػه ذبػػػد فجمموػػػه ال يسػػػجاوه يف فلاثحبػػػة اؼبتاوه،ل  دهاػػػه بتخ

تضػمق كرعػه بقصػلره عػا وهجهاػه  -رريػ  اعتزازىػه بػو-فبه ججلوػه التني يف ـبتلف الانلف اؼبتمػد  ،اؼبت
جلمػه  ءل فػا اخػت ؼ ءتػلاؿ اللسب ػا لءضػدا  ال طهئػا ربتوه، دػهللربر  صدرا فبه دمو فػا وشػل لفثا 

 .2«تحبهينوه... لتنه   رجهؿ فا ءلد الجـز لتيلير اؼبجم  الجريب لذبديده
ر بػو فػا ذبديػد علػى لفه يزخػفظ التأجر بهالناتهل على الغر ،لثهف علمه  اللغة يف لحبنهف الس حبهتني      

ممػزال اغبمػػه  يف نكرا ؼبمػه  الجلممػة لالثقهدمػة لاللغليػة،لثهف ؽبػأا السػحبق بصػمهتو علػى اغبصبمػع اوأصػجد ،
 .3«لحبنهف على ريإلىه يف الجهمل الجريب شرتو لريربو

لقػػػد رءى ىػػػالال  اللغػػػليني لالنقػػػه  ضػػػرلر  اوأخػػػأ بتلػػػك اؼبجممػػػهل القديبػػػة فنيلقػػػه ؽبػػػ  يف اػػػحبما      
وهل اؼبجهج  الجربمة دلجولا بألك اىتمهفو  كبل ءف  ر الجصر لاغبضهر ،فجم  يلاثب تيل  اللصلؿ فظ 

لاػهعدا  يئػة فتػأجر  بأاػهلمب علممػة ريربمة،حبجػني يف كلػك فنػهىج جر فت  » ،نقد لالتمثػم رااة لالبهلد  
لف فػػا ءلسػػا عديػػد  شػػرتمة نتػػدرا  الشخصػػمة لثاػػه ا  الجلممػػة علػػى اؼبلازنػػة بػػني لسػػه   لفػػه وبسػػ

 .4«لريربمة
ـ( الػػأ  عمػػا علػػى نقػػد  1887 -1804)ىػػالال  الػػرلا  ءضبػػد دػػهرس الشػػديهؽ لثػػهف يف طلمجػػة     

و ثتهبػ لمقهتػو علمػونه  رائػو لتجفضػم  ،   لاللتػلؼ علػى ءخيهئػو لتصثمثوهالقهفلس "ا مط" للاإللزابه

                                                 
 8ص ،السهبقاؼبصدر  -1
 11عدنهف )اػبيمب(:اؼبجم  الجريب،ص -2
 55ابا وليلي:اؼبجمممة الجربمة،ص -3
 اؼبرجع ناسو،الصاثة ناسوه -4
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مل تقتصػػر جوػػل ه علػػى بػػراىم  المػػهزجي لالػػأ  ه  ثػػألك فق ػػلفا ىػػالال  النػ  ،لقػػهفلس""اعبهاػػلس علػػى ا
للمػلىر   ""الصػثهل ،لألزىػر  "اأيب اللغػة "اه فظ فجهج  عديد  نأثر فنوه:فجم  لاود با تجد  

 البا  ريد لريإلىه، عهف  ىل اآلخر على نشر تجلمقهتو يف "ؾبلة الضمه "."اعبمور  "ل
   الجريب ثثإللفقد لاملة لتيلير اؼبجمو على ءف ىالال  الأيا ازبألا فا الن  و فا اؼبامد ءف ننحب  للجل       

هلتمثمػػػػا لػػػػأيا الجلمػػػػني لؽبػػػػأا اتتصػػػػرنه يف وػػػػديثنه عػػػػنو  ببهوفمػػػػهف اوؼبػػػػهـ جبوػػػػل ى  صبمجه،للػػػػم  
علػػى اؼبجػػهج   اوتحبػػهؿثػػألك فظ ءف   اوشػػهر ثمه ءنػػو فػػا الضػػرلر  ل ختصػػهر، هالسػػهبقني دقػػط طلحبػػ
بػو على ريرار فه تػهـ ،دقط با تا اؼبجهج  اغبديثة ثألكمل يشما ءفوهل اؼبجهج   بهلنقد لالتمثم 
ثألك لجربمػػة لالشػػلار "،لار  يف دصػػح ا"ءتػػر  اؼبػػـ( فػػع فجمػػ  1953 -1872الشػػمر ءضبػػد رضػػه )

ءنسػػػتهن  فػػػهر  المرفلػػػي الػػػأ  عمػػػا علػػػى تتحبػػػع ىاػػػلال الحبسػػػتهين لءلىهفػػػو يف فجممػػػو "ؿبػػػمط  اوأ 
 ا مط".
التامػإل اؼبجممػي لشػثأل نبمػه بػرز فاجلؽبػه ءجػرل » فك اوأبػرزاوأجر ،قػد ىػأهلقػد ثػهف غبرثػة الن        

بػػا جوه،عػػا ءريػػ ط ءصػػثهله لتتحب   المشػػفوأ ػػه بحبسػػهطة مل تقػػف عنػػد ،1«يف تػػألمف اؼبجػػهج  اغبديثػػة
فظ  ى ىػالال جَ لبجػد اوطػ ع علموػه َاػ،ل را  تجدل كلك لفػا خػ ؿ فػه ثػهف ينشػره ىػالال  فػا ءدمػهر

 ؼبػه رءيػت يف تجػهريف القػهفلس دػإين  »ليف ىأا الصد  يقلؿ الشػديهؽ:،تت ىف ىأه اؼبآخأ ج هلضع فج
لهفه،لاهبػػهزا لايوهفه،لترتمػػب اوأدجػػهؿ لفشػػتقهاه دمػػو لإلفػػهـ القهضػػي ؾبػػد الػػديا الاإللزابػػه   تصػػلرا لا

يف ىػأا  ءف ءبػني   ،ءوحبحبتلراضػلف عنػولالنهس راللف فنو،ب يف اؼبراججة لنصب يف اؼبيهلجة،ؿبل  فظ تج
يمػلف اػوا الثتمػب لاضػح  المته  فه وبػا ءىػا الجربمػة يف عصػرنه ىػأا علػى تػألمف ثتػه  يف اللغػة

تػػىن  اين ،اػػوا ا ور بهلتألمفثػػا فػا اشػػته  ل المت ػػااػتجملوه اوأ بػػه  ل لػػب ،شػهف  لأللاػػهظ االتجهريف
اػبلػػػػػػا فػػػػػػه يف القػػػػػػهفلس فػػػػػػا  بإ وػػػػػػهرى فال لػػػػػػك ال يتػػػػػػأت  ....لك،لايف اؼبقهصػػػػػػد الالائػػػػػػد بػػػػػػني  الجحبػػػػػػهر 

 .2«ا ال يقنيو فا ربصما دلائد اللغة الب ىي خإل ؿبص  ل  بنلع ال وبما القهرو على اؼبلا،لاوأصلؿ
رريحبػة ىػالال  يف النوػلض بػهؼبجم  الجػريب شػديد  ل فػهؽب  يف ربقمػق كلػك ثحبإل ،لىػل فػه  ثهنػت  لقد     
شػػودل ورثػػة التػػألمف يف  دقػػد،علموقػػه  ل  لالن  لينيى دممػػه بجػػد يف تلػػك اغبرثػػة اللااػػجة ؽبػػالال  اللغػػذبل ػػ

ر ا ػػمط" للمجلػػػ  ىػػأه اؼبرولػػة  وػػػلر الجديػػد فػػػا اؼبجممػػهل اغبديثػػػة فػػا كلػػك "ؿبػػػمط ا ػػمط" ل"تيػػػ
"فجم  للالشػػلار " لسػػجمد خػػلر  الشػػرتلين، فجم  "ءتػػر  اؼبػػلار  علػػى دصػػح الجربمػػةل بيػػرس الحبسػػتهين،
لالب تجػػد لجحبػػد ا  الحبسػػتهين.... لريإلىػػه، "الحبسػػتهف"ل  جػػرج  نبػػهـ الشػػلير  اللحبنهين،اليهلػػب" للمجل ػػ

                                                 
 57،ص ليلي:اؼبجمممة الجربمةابا و -1
 3ص، (:فقدفة اعبهالس على القهفلس)ءضبد دهرس ديهؽالش -2
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علػى ىػػأه  لمػا فػػه يالخػأ صػػرل التػألمف اؼبجممػي ه السػهبقلفدلحبنػة جديػد  يف كلػك الصػػرل الػأ  شػم  
لىل االعتمػػه  علػػى بجضػػو  الػػحبجا اؼبجممػهل ىػػل لتلعوػػه يف اؼبأخػػأ ناسػػو الػػأ  لتػع دمػػو السػػهبقلف،

فه ججػػا ىػػأه اؼبجممػػهل ىػػي اوأخػػرى ترفػػى بهلقصػػلر  االعتمػػه  علػػى اؼبجممػػهل القديبػػة، قصػػد ىنػػهلن
لػػػك مف شػػػمئه جلىريػػػه فظ تتضػػػ ءف  لف وػػػهر القػػػدم يف جػػػل  جديػػػد،لمسػػػت فال ؿبهللػػػة و» ثل ػػػه 
تمػه  سبتػهز عػا اؼبجممػهل ال  »ف ػهىب )عحبد اللاوػد لايف( فظ القلؿ:ليف ىأا الصد  يأ.1«الصنهعة 
ثراػػ  فػػه تػػدؿ علمػػو لااػػتخداـ بجػػا لاػػهئا اويضهل، لنكػػهـ الثتمػػب فال يف وسػػا التنسػػمق القديبػػة

انػػػػلف ضػػػػوه لػػػػحبجا اؼبصػػػػيلثهل اغبديثػػػػة يف الجلػػػػـل لاللتجر  ملمػػػػهل فػػػػا ومػػػػلاف ءل نحبػػػػهل ءل صبه ،ال
 .2«لالصنهعهل.... لفه فظ كلك

صػػهر ال وػػق دموػػه يقلػػد ة،لفػػه فف  ػػا اوأفػػر ثػػألك وػػ   خلػػت اؼبجمممػػة الجربمػػة فرولػػة املنم     
 لف يف عصػػػر التػػػدليا، اوأاػػػ ؼلاتتصػػػرل اؼبػػػه   اؼبجتمػػػد  يف الحبثػػػ  لاعبمػػػع علػػػى تقلمػػػد  السػػػهبق

ه ءوػدا تيمجػػة فػع االاػتجمهؿ اغبػي للغػػة لىل فػمهؿ(،ااػتلوهفوه فػا فنهبجوػه اغبمػة )السػػمهع/ االاػتج
غػػة اؼبجمممػػة الجربمػػة ل لرىػػه اوأاػػهس يف سبثمػػا اؼبجػػمف الثقػػهيف لالامػػر  لل  بريػػق  لءدقػػد مموه،عنػػد فتمل  
 .3الجربمة
ىػػل اغبهجػة فظ فجمػػ   بهلدرجػة اوألظ ني ا ػػدجنيمػىػػالال  اؼبجمم ت ور ثػلادع الػػبالػد فػا بػػني فف     

حبب لضػجو فجمػ  "اؼبنمػد يف ا ال للي  فجللؼ عصر   ليف ىأا الصد   ، وهجة اليليب  تجلممي ي  
ثثػر  فػػه »فظ:يقلؿ ءنػو راجػع  لعػا ىددػو،للاضػح فػا خػ ؿ تسػممتو اؽبػدؼ الػأ  يسػػجى فلمػو اللغة"،

يسػإل فػع لال لزيػا فجلز ،  فجمػ  فدراػي لػم  بيليػا فب ِّػا  ه بهغبهجة فظؽبج بو ءربه  اؼبدارس لط ل  
ا انتحبػو ة فا فومهـ  للضع  للضلل  اللة.... لثنػه فب ػهرل بو اؼبجممهل اللغلية اوأجنحبم  اؼبنوج الأ  ا

 .4«الرريحبة يف ربقمق ىأه اوأفنمة فظ ىأا اوأفر لرريب ءشد  
ىػأا اؼبجمػ  فػا لاضػع فال ءف كلػك مل يبنػع الشمهلى فػا ىػأه اؼبجػهج  اوأصػلؿ، لرري  ثا تلك      

هلمػػػه فػػػا دضػػػلؿ القػػػلؿ دمه  فجممػػػو خ،  ا ػػػدجني لراػػػلفو بهلقػػػدم لءضػػػهؼ فلمػػػو تنكػػػم»االىتمػػػهـ 
عحبػهرال  ه فػه ءفمننػه ا هدكػة علػىنػيتػد ربر  ل » ل بو تهئ :فه صر   ،لىأا5«فع ريزار  اؼبه  لاالاتيرا ال 
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 289لايف )علي عحبد اللاود(:دقو اللغة،ص -2
ـبب الصػػلتمهل الجربمػػة لغػػل  فقهرنػػة يف اوأمبػػلك  الػػل ماي التػػدالد )فقهؿ(،ؾبلػػة الصػػلتمهل،لقنػػدلر )ىلار (:اؼبلمػػة اؼبجمممػػة ل اوأ ا  الب -3
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 128الر يل:اؼبجممهل الجربمة،ص -5

Université Sétif2



 

 
40 

جولوػػػػه لتلمػػػػه ءدػػػػه   ورفػػػػة اآل ا  فػػػػا الملمػػػػهل الحبأيئػػػػة الػػػػب ال يضػػػػر   لءريالنه فػػػػه يبػػػػ   اوأتػػػػدفني،
 .1«علموه
جه يف رلا» وأخرى فجممو فا ءف يلقىة على عحبهرال اوأتدفني يف فجممو مل سبنع ىي افف ا هدك    

خهصػة بجػد تلػك التثسػمنهل لالتنقمثػػهل ءشػور اؼبجممػهل اغبديثة، فك يجػد   اوألاػهط الجلممػة لاللغليػة
  دمهى بإقبػهزه تلػك اؼبجممػهل الغربمػة،لضػهى   الػب ذبػهلزل الجشريا،و اؼبتجػد  الب ء خلوه علػى طحبجهتػ

 .2«الءبجدى  عا الزلا لاػبيتزنة اولة،دأاجاو  بلغة ف يه يليب رريحبة اؼبتجلمنيبهلاجا فجممه تربل 
دنهؿ فجممػػو شػػور  ثحبػػإل  بػػني دممػػه اػػجى فلمػػو، -فظ وػػد فػػه -لاغبػػق ءف لػػلي  فجلػػلؼ تػػد قبػػح     
   ـ فلثقػػه بهاػػ  )اؼبنمػػد يف اوأ1956فلمػػو در ينػػهر  تلتػػا اػػنة  ءضػػهؼخهصػػة بجػػدفه »   :الي ػػ

 ) لرريػ  فػه يف  رري  فه يف اؼبجم  ناسػو فػا فآخػأ كلك ثلوفجم  وأع ـ الشرؽ لالغر ،لىل لالجلـل
 .3«فلثقو فا ءخيه  لءلىهـ ءثثرىه فنقلؿ عا اؼبصه ر اوأجنحبمة الب اعتمدىه اوأ  تلتا....

ء ػه مل  فال    اوأخػرى ري  فا ا هاا لاؼبزايه الب افتهز له "اؼبنمػد" علػى ريػإله فػا اؼبجػهجلعلى الر        
فنوه فػه    ىر الب ااتقجلق بهؼبصه يتمه دمخصلصه لجمو ءصهبع االاهـ لالنقد كبله،سبنع بجضو  فا ت

هفي  لءنػػو ء خػػا اؼبلل ػد لالجػ» بجػػا اؼبصػه ر القديبػة فال  ءنػو علػى بهعتمػه ه  صػػر ل تػد ف ثػهفلففجممػو،
 .ثهبة اوأاهس الأ  اتمأ علمو ىالال  النقه ثهنت دبالب   ىأه اوأخإل  .4«عل بهوألاهظ اؼبسمثمة

  بجػا اوألاػهظ ر  اوأجر المحبإل يف تس قمد  الب يديا له لاضع اؼبجم لفبه الشك دمو ءف لتلك الج    
لىي وقمقػػػة ال ءوػػػد يبمػػػا ءف ينمرىػػػه لتػػػد رءينػػػه اىتمهفػػػه ثحبػػػإلا بهوألاػػػهظ الاقومػػػة اؼبسػػػمثمة ؼبجممػػػو،

 ومػػه لإلفػػهـ الػػراز  فثػػهالللنه يف "ـبتػػهر الصػػثهل" جهصبنػػه الجربمػػة،يف ف لريإلىػػه لءلاػػهظ اوأوه يػػ ....
ف ث فدهؼبر  ابػا بمئتػو، مت عما ىالال ينمر اػبلامهل الدينمة الب وم يستيمع ءف لال ءودعلى كلك،

كا ع تة بهالاتجمهؿ  ؿبهللة فا صهوب اؼبجم  ءف يملف فجممو هدردب  مة،القلؿ بإ خهؿ اوألاهظ الجهف  
وػت ؼبػا اػحبقو يف ومػة الػب لج  غػة لىػي الت  ملنمة فػا الل  كػر  الس ػب تلػك الن  ؿبهلال بػألك ذبن ػاغبي للغػة،

 ىأا اؼبمداف. 
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 ال يبمػا ءف لتزايػد تنػهعتو  ءف النوػلض بػهؼبجم  الجػريب مهرى علػى ىػأه اللغػةفا ىالال  الغَ لفيبهنه      
ثمه ءنو ال يبما ءف ،1«دجلنه فه جه  يف اؼبجهج  القديبة يف جل  تشمب ثمه» يملف فا خ ؿ فعه  

يلاجػو  ءثػب ربػد   اؼبجم  التجلممػي الػأ   ػا  ىهج  ة يف  ا ااتمرار يملف نتممة جول  در ية خهص  
خ  تجىن لػػأا الػػز ،صػػةفظ لضػػع فجػػهج  فتخص  دػػإف اغبهجػػة  ،زيه   علػػى كلػػكالصػػنهعة اؼبجمممػػة الجربمػػة

،لاػػرلع ـبتلاػػة الػػب تنتمػػي المحبػػإل فػػا اؼبصػػيلثهل الجلممػػة  الجربمػػة تستشػػجر ججػػا  فػػه ىػػأافػػا الجلـل
 رال دقػػد،علموفػػ   صبمػػع دػػرلع اؼبجردػػة الحبشػػرية ل ر الػػأ  اغبهجػػة ؼبثػػا ىػػأه اؼبجممػػهل نتممػػة ىػػأا التيػػل  

دلضػػػع ءفػػػني ،ىػػػأا ا هؿيف  الػػػأ  تجػػػهين فنػػػو اللغػػػة الجربمػػػة الػػػنق  ىػػػأا اػػػد   وبػػػهلؿ بجػػػا الجلمػػػه »
ف ؿبمػػػد شػػػرؼ"فجم  الجلػػػـل مػػػة،ثمه ءل ػػػالجربمزيػػػة ل ف"ل"اؼبجم  الالمي"بهوقبلفجلػػػلؼ"فجم  اغبمػػػلا

م  اوألاػػػػهظ اوأفػػػػإل فصػػػػياى الشػػػػوهيب"فج،بهوقبلمزيػػػػة لالجربمػػػػة،لءخر  1968عػػػػهـ :لاليحبمجمػػػػة اليحبمػػػة
 .2« .جم  اؼبصيلثهل الزراعمة".....ل ريإلىه فا اؼبجهج  اوأخرىل"ف الجربمةالزراعمة"بهلارنسمة ل 

 الجمػا علػى اػد  ىػأه الثغػر  عب  ضبا ؾبمع اللغة الجربمة»لممي دقدق بهؼبجم  التجل  ه دممه يتجءف        
ت علػػػػى فخراجػػػػو عبنػػػػة فػػػػا ءعضػػػػه  "اؼبجمػػػػ  اللاػػػػمط" يف جػػػػزءيا لتػػػػد ءشػػػػردَ  ،ـ1960دػػػػأخر  عػػػػهـ 
اػػلا  ثػػهف كلػػك يف طريقػػة  د  ىػػأا اؼبجمػػ  فػػا اؼبجػػهج  الجصػػرية ا ػػد   ػ  ا دقػػد عػػلاجػػلبه،3«ا مػػع....

 . الراـل اؼبلضثةزل   بحبجا الصلر ل  ثمهالشرل الدتمق وألاه و،ل  بفخراجو ءل فا نهومة الثتم
اغبػدل  الزفهنمػة  غل  دقد عملػلا علػى ثسػر ثػا  ر الل  لفراعه  فا لاضجي ىأا اؼبجم  ػبهصمة التيل       

 ل  فػػع تحبػػ صبمػػع اوألاػػهظ اؼبلل ػػد  لالدخملػػة خللا بػػألك دػػألػػب عردػػت تػػديبه بنكريػػة االوتمه ،لاؼبمهنمػػة ا
فػػا القلاعػػد لالضػػلابط الػػب يػػت  دبلجحبوػػه التجهفػػا فػػع ىػػأه اوألاػػهظ لكلػػك لػػدؼ اغباػػهظ علػػى صبلػػة 

 ا فة اللغة. 
 جهنػػب ءلاػػهظ   لفجهصػػر يضػػع ءلاػػهظ القػػرف الجشػػريا فظؾبػػدَ » لبهلاجػػا دقػػد جػػه  ىػػأا اؼبجمػػ       

ليثحبػت  ،للغػة اؼبختلاػةالب ءتممت خيه بػني عصػلر ا يودـ اغبدل  الزفهنمة لاؼبمهنمةل اعبهىلمة لاوا ـ،
دمػػػو ،لتصػػػلريو يف تهلحبوهصػػػا له،فػػػه ات   مليػػػة تسػػػتلعب ثػػػا  لو ءطرادوػػػه اللغػػػة الجربمػػػة لوػػػد  تضػػػ   يف  ءف  

 .4«ءلاهظ وديثة لفصيلثهل علممة

                                                 
 127)وسني(:ث ـ الجر  ،ص  ه ه -1
ا،عهمل المتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  ثهفػػػػػػػػػػػػػػػػػػا )لدػػػػػػػػػػػػػػػػػػه  دهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػد(:ا هفع الجربمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ل تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيه اللغػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػا النشػػػػػػػػػػػػػػػػػػأ  فظ ءلاخػػػػػػػػػػػػػػػػػػر القػػػػػػػػػػػػػػػػػػرف الجشػػػػػػػػػػػػػػػػػػري -2

 ،بتصرؼ.23،24،ص2004فصر، ط،
 55عدنهف )اػبيمب(:اؼبجم  الجريب،ص -3
 383،ص2009، 1عحبد القه ر )عحبد اعبلما( :اؼبدارس اؼبجمممة  رااة يف الحبنمة الثثمحبمة، ار صاه ،عمهف،ط -4
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ءخػػػػػرى علػػػػػى ريػػػػػرار "اؼبجمػػػػػ   ىػػػػػأا اؼبجمػػػػػ  عمػػػػػا ا مػػػػػع علػػػػػى فصػػػػػدار فجممػػػػػهللفظ جهنػػػػػب     
اؽبمئػهل ىػأه لفف ثهنػت ؿبػهلالل  صػةبجا اؼبجػهج  اؼبتخص  بهوضهدة "اللجمز" .... لريإلىه،لالمحبإل"،

ا ؽبػأه اعبوػل  اعبمهعمػة ءننػه اػنمتاي للتمثمػ فال  غػة الجربمػة بهلقػهىر ،لاؼبنكمهل مل تقتصر على ؾبمػع الل  
وػت اللمنػة لقػرا  ىػأا اؼبجمػ  فػا دقد تلج  ،اعبود الحبشر  يحبقى  ائمه بجمدا عا الممهؿ لوأف  دبه احبق،

 حبوه يف اليحبجهل ال وقة. ورفه ه فا ف وكها  لتجلمقها  لااتدراثها  لتمن  اؼبتخصصني بجدـ 
ة ىػالال  ثمه زا  فػا تنهعػثحبإلا يف فسهر التألمف اؼبجممي،  صدلر "اؼبجم  اللامط"  دجهلقد ثهف     
ل لمػػا كلػػك تلػػك  نتممػػة جوػػل  در يػػة عصػػرية ال يػػت    ءف لضػػع فجػػهج  لغليػػةتغلني لػػأا اؼبمػػداف،شػػاؼب
خػػػباا ،ءل يتثػػػهلرلف يف  ه للفحبػػػنػػػه را فػػػه يت» جػػػهج  الػػػب اػػػحبقت ىػػػأا اؼبجمػػػ  لالػػػب ثػػػهف ءصػػػثهلهاؼب

،لفكا ثهنت ىػأه 1«فشرلع يحبدء فا الصار تقريحبه لهبجا ء   ع اللتت لاعبود،فبه يضم  فنهتشهل تحبه لمة،
لجصر اغبدي  ل و  الااتمر  ،تديبه تد بسيت اميراه على فمداف الصنهعة اؼبجمممة اعبول  الار ية

 نػػه شػػودنه فػػع  هيػػة القػػرف اؼبهضػػي ؿبػػهلالل اػبػػرل دإن  ،ني الػػأيا اػػحبق اغبػػدي  عنو مفػػع ىػػالال  اللحبنػػهن
التمهفػا بػني ل  اعبوػل  تضػهدرز اعبول  الار ية فظ خهنة اوأعمهؿ اعبمهعمػة الػب تتيلػب بهؼبجم  فا وم  

طػلي .... لمل تجػد  عنػدى  اللضػع ىػأا فك مل يػدـ» عنػد الغػر هبػر  عا ريػرار فػه  اؼبالاسهلاوأدرا  ل 
بػا لفعػ ف بجػا اؼبالاسػهل اؼبجمممػة ظبح بتحبػه ؿ اوأدمػهر لاآلرا ،فبه  ج هؾ ءارار يف صنهعة اؼبجهىن

 .2«المحبإل  عا فنوموه لخييوه يف تيحبمقوه بهلاجا
هؿ فظ ىمئػهل علممػػة فتجهلنػة ءل فظ رجػػ» هبجا اؼبجمػ  الجػػريب يف وهجػة،لػرء  السػػهبقل لاالوتمػهـ    
 تػػدع  النوضػػة يجمللف علػػى تزليػػده بهؼبصػػيلثهل الجلممػػة الػػبصػػني يف ـبتلػػف الجلػػـل اغبديثػػة،تخص  ف

لتػدري  ـبتلػف الجلػـل  تػألمفلعلػى ال اؼباللاهل اوأجنحبمػة فظ الجربمػة لتسهعد على ترصبةالجربمة اؼبجهصر 
دءل فػػع فنتصػػف القػػرف لػػب بػػللقػػد عردػػت اوأفػػة الجربمػػة ءدػػأاكا فػػا الجلمػػه  ثػػهنلا عمػػه   ضػػتوه اله،

ه باضػػلو  ثثػػإل فبػػا لتػػد نػػل  ،لفومه قمقػػه ربدقد زل ل فجمموػػه بػػأللؼ اؼبصػػيلثهل لضػػجه ل اؼبهضػػي،
 .3«ؽبه خلالا فلضلع اؼبصيلثهل الجلممة ءل ءر  حبث

ؿ لػػػءرا  ءنػػػو ال ءوػػػد ينمػػػر ءنبمػػػة ىػػػأه اؼبالاسػػػهل لاؽبمئػػػهل خهصػػػة فكا ثػػػهف ىنػػػهؾ تحبػػػه  لاغبػػػق        
ثػا ىػأا   ءف   فال  يب فظ اوأفػهـ،ااػتيهعت ءف تقيػع ءشػلاطه ثحبػإل  بػهؼبجم  الجػر  دقد لبهلاجالالتجلمقهل،

ػػلفه لد ػػاؼبجمممػػة الدللمػػة، اؼبقهربػػهل» ذبهىػػا يف  ػػا  ا ريػػإل ثػػهؼ  اػػمك   رل للداراػػني فػػا رؤى تالا 
                                                 

 166عمر )ءضبد ـبتهر(:صنهعة اؼبجم  اغبدي ،ص -1
 ،الصاثة ناسوه،بتصرؼناسواؼبرجع  -2
 59عدنهف )اػبيمب(:اؼبجم  الجريب ،ص -3
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فا صلتمة لكبلية ل اللمػة لءاػللبمة ،للمجمممة علمه فستق  لؾبمجه حبرا تصب دمو ثا الجلـل اللسهنمة
 .1«لفه لرا ىه فا ترا ال بنملية لل مامة لتللمدية....اخل

يف الجصػػر  أ  يجمشػور الػفػا ىػأا التػأخ  فف ذبػهلز ىػأا اللضػع الػأ  وبمػهه اؼبجمػ  الجػػريب لاػبػرل       
 ليحبػػػأؽبه ؽبهة فكا ءخػػػأنه بجػػػني االعتحبػػػهر اعبوػػػل  اؼبجهصػػػر  الػػػب بػػػأ  مل يجػػػد بػػػهوأفر الجسػػػإل خهص ػػػ،اغبػػػدي 

لؿبمد رشػػػػػػه  اػػػػػػي،عحبػػػػػػد القػػػػػػه ر الاهبػػػػػػا فرا ،فبراىم  هـ وسػػػػػػهف،،فنو : سب ػػػػػػا ػػػػػػهؿلسػػػػػػهنملف يف ىػػػػػػأا 
رس لأ  يجمشو الد  ر اؽبهئا ايف كلك فا التيل   افستامديريإلى  ثثإل،ل ....،فصياى الشوهيباغبمزال 

مػة ثمػه تجمػا صبجمػة اؼبجمم،ؿبهللني بجػد كلػك نشػر ىػأه اوأدمػهر يف بجػا اغبللمهلاللسهين اغبدي ،
فيبهنػػه فػػنو  ءف ىػػأا  ثػػاه فػػا اؼبالاسػػهل لا ػػ ل اوأخرى،لريإلىػػى نشػػر ىػػأه اوأدمهر،يف تػػلن  علػػ
ا يػدػتح نهدػأ  ت  » ال يبمػا ءف يمػلف ؿبلمػه فال فكا ي ،لاؼبجممػي خهصػة ةرس اللغل  عهف  النولض بهلد  

 لءف الجمػػا اؼبجممػػي الجػػريب ينحبغػػي ءف يسػػتامد فػػا اوأعمػػهؿ اؼبجمممػػةعلػػى اعبوػػل  اللغليػػة ريػػإل عربمػػة،
لفا التقنمػػهل اغبديثػػة الػػب اؼبنػػهىج الػػب لضػػجوه ءصػػثهله ؽبػػه،لفا ت يف لغػػهل ءخػػرى،اوأجنحبمػػة الػػب سب ػػ
 .2«را يف صنهعة اؼبجهج  لفخراجوه...ااتخدفت فالخ  

اغبديثػػة تػػد  لػػت فظ زفػػا  القديبػػة فنوػػه ءـ اػػلا ج  الجربمػػة ءف  اؼبجػػه،اػػحبق نسػػتنتج فػػا ثػػا فػػه        
فف ثػػهف ىنػػهؾ ذبديػػد دػػ  يمػػه  يتجػػػدى ل ،النقػػا فػػا القػػػلافم  السػػهبقة فتػػأخر يجتمػػد ءصػػثهله علػػى

 التحبليب دممه ىب  اؼبنوج ءل النكهـ.هؼبه   اللغلية،لفعه   الثتمب ل ءل الزيه   دممه يتجلق ب االختصهر
 وهمفاللافاوهفهل ل ضجت وأجلو،دبه ل  اي تءف تد ااتيهعت  اؼبجممهل الجربمة القلؿ ءف   لخ صة    

فػػػػا فآخػػػػأ ىػػػػأه اؼبجممػػػػهل لو بجػػػػا اللغػػػػليني علػػػػى ه اػػػػم  فبػػػػرري  الػػػػ،على يبمػػػػا فنمهرىػػػػه به يػػػػة ال
فػػا  نت ثتػػحبو  الجديػػدَ دقد تضػػم  شػػي ،   فػػا تممػػتو  لتممػػة ءعمػػهؽب لف وكػػهل دػػإف كلػػك ال يػػنق  

ه   دبػؽبػلعلمو دهالعثاؼ جلف،فا صمم  الدرس اللغل  اغبدي  لالب يتغىن له ا دَ  جد  اوشهرال الب ت  
ءف كبهلؿ فصدار فجم  يربط »،لوسحبنه كبا المـلجهوددول  فنو  له لاجب لءفه فا ءنمر كلك فتد  

 .3«اؼبهضي بهغبهضر،لوبهد  على الجربمة الاصثى
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 :ابن دريد: نشأتو وحياتو - 1
ة    ُب ًسػػه بالبصػػرة لدمو غػػوم الفػػا ع  ـ أبػػوب ر األزدم اللٌ د بػػن اني ػػل بػػن دريػػد ا مػػاىػػو  ٌمػػ      
 كظػ ٌ ٌلم الٌلغػة كأعػعار العػرب كبالبصرة تأٌدب كعي  ُب خال ة املعتصم سنة ثالث كعفرين كمائتل صاحل
مفػػػػنورين مػػػػن  علمػػػػا علػػػػ  يػػػػد  طلػػػػد األدب كعلػػػػم العربيػػػػة ُب جزائػػػػر البٍحػػػػر كالبصػػػػرة ك ارس  يتنٌقػػػػ

ن علمػػػػا  نخػػػػرين  ما أخػػػػن عػػػػمعػػػػاين الفػػػػعر" "األعػػػػنانداين الػػػػنم ركل عنػػػػو  يمػػػػا بعػػػػد  تابػػػػو:أمثاؿ:
أبػو ك بػن أخػ  األصػمع  اأيب الفض  الرياعػ  كعبػد الػر ن مفنورين من أمثاؿ:أبو حاًب ال ج تاين ك 

 1عمراف ال اليب ك مد بن ىاركف التوزم كغكىم  ثك.
   ػافكاألدب حبػ  أحػد جنابػنة اللغػة جعلت منػو ك مػن ىػؤ    ائػدة عظيمػة دريػد بػن القد أ ػاد      

ييػػػو كالواقع أف م انتػػػو ُب العلػػػم ن ت ػػػن نتيجػػػة جنػػػود مربٌ ممػػػن أ  ػػػبوا مدرسػػػة البصػػػرة عػػػنرة كازدىػػػارا 
ع بقػػوة ُب انيفػػ  د متتٌػػطبيعػػة جيبػػ  علينػػا الرجػػ   قػػبػػ   انػػت أيضػػا نتيجػػة   ػػرة ك    ح ػػد كمعلميػػو

مػػا يركيػػو  اسػػتيعابوأمجعػػت علػػ  قػػوة حفظػػو ك ن األخبػػار الػػؿ تناقلتنػػا ال تػػد ك كمعاب يسػػتكسػػعة ُب ا 
 ػػاف أبػػو عثمػػاف األعػػنانداين معٌلم  ك ػػاف عمػػ  اني ػػل بػػن دريػػد يتػػو  تػػربيؿ  »عػػن نف ػػو قذ يقػػوؿ:
أبػػو عثمػػاف يػػركيق قصػػيدة  ػػ  اسػػتدع  أبػػا عثمػػاف ليأ ػػ  معو  ػػدخ  يومػػا عمػػ  ك   ػػاف قذا أراد األ

 رث بن حٌلزة الؿ أكهلا:انيا
 نذنتنا ببيننا أمسا .......                            

م ليأ ػ  معػػو  ػدخ  قليػػو لػٍب دعػػا املع ػنا حفظػػت ىػنه القصػػيدة كىبػت لػ   ػػنا ك   قػاؿ   عمػ :قذا
 خرج ظػػت ديػػواف انيػػارث بػػن حلٌػػزة بأسػػػره  إ  أف رجػػع املعلػػػم حف ػػأ ال كثػػدثا بعػػد األ ػػ  سػػاعة 

 ػأخعه  أع ػػاين   ػدخ  ق  عمػػ خػػن يعتػعه علػػٌ   وجػدين قػػد حفظتو عرٌ ػػو ذل   اسػتعظمو كأاملعلػم  
 2.«ما  اف كعدين بو

مػػن قمػػال  ابػػن دريػػد  ا رتػػو مػػا ذ ػػرهي الٌ ػػيوط   كغػػكهمػػن األخبػػار أيضػػا الػػؿ أمجعػػت علػػ  قػػوة ذك     
 تػاب تعل ُب ذل  بػالنظر ُب  دكف أف ي لو ق  نخره عباس املي ا  من أكٌ اجلمنرة" عل  أيب الل تابو"

                                                 
يػػػػاقوت انيمػػػػوم يأيب عبػػػػد ا بػػػػن عبػػػػد ا الركمػػػػ  :معجم األدبػػػػا  أك قرعػػػػاد األريػػػػد ق  معر ػػػػة األديػػػػد دار ال تػػػػد العلميػػػػة بككت  -1

  بتصرؼ 692 ص 1991  1لبناف ط
 .692نف و  ص  راملصد - 2

Université Sétif2



 69 

لنػػػا أف ك  عمػػػره يومنػػػا أربػػػع كسػػػبعل عامػػػا ك ػػػاف إنػػػو طػػػالع بعػػػ  ال تد  فيػػػفق ٌ ُب بػػػاب اهلمػػػز كاللٌ 
 1ضعفو ُب مث  ىنا العمر املتقدـ.  حاؿ املر  ك نتخيٌ 
ـامػػػا كتقػػػديرا مػػػن قبػػػ   ؼرً ػيػػػػػعملػػػا ك       عػػػن ابػػػن دريػػػد مػػػن علػػػم باللغػػػة كأعػػػعار العرب  قػػػد لقػػػ  اح
ك اف يومنا عام   ػور  ياؿ ىنا األخك دعاه لتأديد كلدهعبد ا بن  مد بن م   ن ىؤ كمميع اجل

 يػو كُب ابن دريد ق ٌ أف لػٌػ دعوتو ك  كما  اف منتدر با جعفر بن أ د املعتضد األىواز للخليفة املق
ناؿ مننمػا ك يػبخال عليػو  م لػ من  ػـر كسػخا ملا لقيو مننما ة شندحنما  ينا ك ابنو نظم مقصورتو الفن

توقيػع مػا يتو  تػرخي  ك قٌلداه ديواف  ارس يدير عؤكنو ك  ب  كن يقف األمر عند ىنا انيدٌ أموا   ثكة 
 يصدر عنو.
 2بن دريد: ب ر يقوؿ أبو

 لى ػػػػػػػقً   ك  ين د  ػػػػأصى  عنإ  ٍن ػػػػع **** وه ػػػػػػػلػػػأى ارٍؽ ػػػػػػػػأ  م ػل  راؽى ػػػػػػػػػقف  الع
 مثالن  أغضيتي عن كخًز ال فا **** قٍف  نتي أبصرتي هلٍم من بعدىمٍ 

 من نعيمو قد ضىفا الن ػػػػػػػظ عل    **** داػػػػػػأٍك  الٌلنين  كين مً األى  حىاعا 
مػا اضػ ٌر ابػن دريػد أف يرحػ    قد عيزؿ ابن م ياؿ من منصبوؿ قاؿ  إف دكاـ انياؿ من اا ما يي ك    
مبجرد نزكلػو بغػداد كمعر ػة ا مػاـ املقتػدر ك كن سنتلػف األمػر معػو لي ػتقٌر بعػدىا ببغػداد  د  ػارسبػالعػن 

 لم تػػزؿ جاريػػة عليػػو ق  حػػل رم عليػػو و ػػوف دينػػارا ُب  ػػ  عػػنر خػػعه كم انتػػو ُب العلػػم أمػػر أف رنػػ
 ىػ.161ك اتو ُب بغداد سنة 

ـاـ قػػدير ك مػػن ت رهظػػ   ػػا بػػل أىػػ  عصػػنظػػرا ق  امل انػػة الػػؿ حك     ف نبػػأ ك اتػػو أثػػرا ُب  قػػد خلٌػػاح
                  3نفوس  بيو كمريديو  رثاه جحظة العم   بقولو:

بػػػػػا غدا ثالثي األٍحجػػمػل **** دةو ػػػائػػػػػػػػ    ػػػن دريدى  ػػػػابػػػ قىدتي ب  ار ك الـي
 اجلوًد ك األدبً ًصرتي أب   لفقد   **** لفقًد اجلوًد منفردنا أب     ك نتي 

   4قاؿ نخر:ك 
 دي ٌل ه من الوجًد النم يتىجدٌ ػػػػػػخ **** يلوـي عل   رًط األس  ك يفٌندي 

                                                 
ال ػيوط يعبد الػر ن جػػالؿ الػدين : املزىػر ُب علػػـو اللغػة ك أنواعنا عػػرح كتعليػ   مػد أ ػػد جػاد املػو  بػػ  عل   مػد  اكم ك مػػد  - 1

   بتصرؼ.99  ص 1 ج1992أبو الفض  قبراىيم امل تبة العصرية  صيدا  لبناف دط 
 .49 ص 1991  1اجلي  بككت لبناف ط ابن دريد: ا عتقاؽ تح عبد ال الـ ىاركف دار - 2
 .40املصدر نف و  ص  - 3
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 ٌضرـي نارو ُب انيىفا ليسى ختمدي ت **** وي ػػػري أف ينن ى دمعه أراقػػػػػػػػػػبػ ػيك 
ػػلى مػػات عى »ائ   قيػػ :جلبٌػػىػػنا كقػػد مػػات ابػػن دريػػد ُب اليػػـو الػػنم مػػات  يػػو بػػن  مػػد ا       ا اللغػػة مى

 قػػد طػويال ي قرنػا مػن الػزمن تقريبا   كألٌف ابػن دريػد قػػد عٌمػر.1« نػا مجيعػا ُب مقػعة اريػزرافكدي ال الـ ك 
زنضػػره مػػن  ػػالس يػػو مػػن خػػالؿ مػػا  ػػاف مسػػح لػػو ىػػنا العمػػر ال ويػػ  أف ينفػػر علمػػو بػػل تالمنتػػو ك بٌ 

  ػارت أمسػامىم    لوا راية العلم بعد ك اتو ج عل  يديو علما  أجالٌ بالفع   قد خترٌ العلم كمدارستو ك 
ناين فالفػػػػرج األصػػػػأبو ك لػػػػ  القػػػػا  صػػػػاحد  تػػػػاب " األمػػػػا " كمػػػػننم أبػػػػو ع  األدبُب مسػػػػا  العلػػػػم ك 

أف أمسػػػػا   انيقيقػػػػةكاملزربػػػػاين.... كغكىم.ك  حػػػػوم املعركؼاين النٌ ٌمػػػػأبو عي ػػػػ  الر ك  صػػػػاحد " األغػػػػاين"
  ة كاألدب حؾ أيامنا ىنه.تن ر ُب  تد اللغىؤ    زالت تتوارد ك 

عرض عليػو دكاكيػن العػرب  ي ػاب  نيفظنا كمػا قػر  عليػو ديػواف تي   اف ابن دريد قوٌم النا رة»لقد    
رب نػػػو كال ٌػػػ قػػػد مػػػاؿ نييػػػاة اللٌ  كق  جانػػػد حيػػػاة العلػػػم.2«عػػػاعر ق  كي ػػػاب  ق  ركايتػػػو نيفظػػػو لػػػو

كممػػا جػػا  ُب كصػػف حياتػػو ىػػنه مػػا  اؿكالفػػرب   اف مػػدمنا للخمر مولعػػا بػػب ت ال ػػرب  اسػػبا للم
 جا  غالمػػو كأن ػػر نبيػػن  وىبػػو لػػو  سػػائال جػػا  ق  ابػػن دريػػد  لػػم ي ػػن عنػػده غػػك دفو »ركل عنػػو أٌف:ييػػ

 ﴿ن عنػػػدم غػػػكه  ٍب تػػػال قولػػػو تعػػػا :أٌم عػػػ   أعمػػػ   لػػػم ي ػػػعليػػػو ذلػػػ   قػػػاؿ:   

          .﴾3  ٌقػػػاؿ الغػػػالـ:  افو نػػػم لػػػو عفػػػرةي دً ىػػػدً اليػػػـو حػػػٌؾ أي   مػػػا ًب 

 . 4« أخننا عفرةتصٌدقنا بواحد ك 
الفال ة جل  صػػػػػاحد:"ما ذ ػػػػػره ا مػػػػػاـ الػػػػػدٌ  ىػػػػػنا اجلانػػػػػد  ثػػػػػكة مػػػػػن ذلػػػػػ  أيضػػػػػا الركايػػػػػات ُبك     

 ػاف يفػرب ارمػر ق  أف جػاكز » ػاف يقػوؿ عنػو:النم عٌد ابن دريد مػن مجاعػة املفلػو ل ك كاملفلو ل"
 5.«عل سنةالت 

 نٌػػػا نػػػدخ  علػػػ  ابػػػن دريػػػد  ن ػػػتح  ممػػػا نػػػرل مػػػن العيػػػداف املعلقػػػة » ابػػػن عػػػاىل أيضػػػا يقػػػوؿ:ك ػػػاف 
 .6«كالفراب مصف  موضوعا

                                                 
 .692:معجم األدبا  ص   انيموميياقوت  - 1
  بتصرؼ14ابن دريد:ا عتقاؽ ص - 2
 96سورة نؿ عمراف اآلية - 3
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 ػػدخلت عليػػو  وجدتػػو سػػ راف   » قد جػػا  عػػن األزىػػرم قذ يقػػوؿ أيضػػا: با ضػػا ة ق  مػػا سػػب     
 1.« ي اد ي تمر ل انو عل  ال الـ من غلبة ال  ر عليو

اند اآلخر  يػو  إف ذل    ينف  اجلقد مٌث  جز ا من حياة ابن دريد  قف  اف جاند اللنوك  ىنا     
اؿ الػػنين خػػدموا اللغػػة يبق  أحػػد أبػػرز الٌرجػػاللنػػو قف مػػاؿ للٌفػػرب ك ىػػو ك كىػػو جانػػد العلػػم كاألدب ك 

ىػػو الػػنم »: ثػػكة أيضػػا قيػػ  عنػػو أقػػواؿ العلمػػا  ُب ىػػنا اجلانػػدكأحػػد جنابػػنة اللغػػة كالفػػعر ك  العربيػػة
ما ازدحػم العلػم أقػدرىم علػ  عػعر ك ك كسػعنم علما أك اف أحف  النػاس ك لغة البصريل انتن  قليو علم 

تصدر ابن دريػد ُب العلػم سػتل ك   ابن دريدُب صدر خلف األ ر ك  الفعر ُب صدر أحدذنا ازدحاموك 
 .3«أععر العلما أعلم الفعرا  ك   اف»كقي  عنو أيضا:. 2«سنة
ال ػٌر دىره مما جع  البع  يت ػا ؿ عػن أعجوبة زمانو ك ك معجزة عصره  حب ٌ ابن دريد   اف لقد       

 قوؿ الفعر ُب نف كاحد ك  هلا أف جتمع بل العلم باللغة يف ت ٌف ك ُب ىنه الفخصية الفريدة 
س نفالك سػعة اريػاؿ ة ال بػع ك رقٌػ ألفٌ  طبيعة العلم تعارض طبيعػة الفػعر اف ابن دريد عاملا لغويا ك       

 العان يعػػػيع معتمػػػدا علػػػ  العلمػػا  مننػػػا  حػػػٌ  الفػػعرا   س حػػػ ٌ لػػػي الػػؿ تفػػػي  مننػػػا العاطفػػة  يضػػػا
 4الناحية العقلية مما يفغلو عن حياة العاطفة الفعرية الرقيقة الؿ ختتلف مبقوماهتا عن انيياة العلمية.

تباينػات ُب عخصػو املل ن الواقع  فف غك ذلػ   قػد اسػت اع ابػن دريػد أف رنمػع بػل  ػ  ىػنه     
زيادة علػ  ذلػ   لعلميػةمقدرتػو اعلػ  براعػة الرجػ  ك   إدنا يػدؿٌ    كىنا قف دٌؿ عل  عػ ُب كقت كاحد
 خصالو.عاطفة جٌياعة  لنا صفات الرج  ك نفس رقيقة ك حسٌّ مرىف ك 

ك ما سػب  يػد كقفػة كلػو سػريعة در لقد رأينا من األذنية أف نقف عنػد ىػنين اجلػانبل مػن حيػاة ابػن     
ا جػػا  ُب ىػػنا مػػا يركيػػو كممٌ ع سػٌنو ن رغػػم ً ػػم ٌ الػػتٌ  مػػن اللغػػة حػ ٌ  نى  قػػد  ػػاف ابػػن دريػد ممػػن متٌ ػػ أعػرناك 

 وجػوال   حضر غالـ كضػ ن سن ئ ُب قرا تو  اف يتضجر ممحضرنا  لس ابن دريد ك »بعضنم  قالوا:
تعجبػوا  ػػإف   د أىػ  اللس  قػاؿ رجػ  مػننم:ليػو  تعجٌ كابػن دريػد صػابر عي ثػر ار ػأ  جعػ  يقػرأ ك 

يػػا مػػن لػػيس ُب كجنػػو غفػػراف  ىػػات لما أراد أف يقػػرأ قاؿ:بػػن دريػػد   ػػمعنم اُب كجنػػو غفػػراف ذنوبو 
   5.«  عجبوا من صحة مسعو مع علٌو سنوذنوبو 

                                                 
 04ص 1 ػ  6441  1عر ة بككت لبناف طاألزىرميأبو منصور  مد بن أ د :هتنيد اللغة تح رياض ز   قاسم دار امل - 1
 91صدت القاىرة مصر دط  تبة هنضة مصر كم بعتنا ال يد اللغوميعبد الواحد بن عل  انيلؼ :مراتد النحويل م وأب - 2
 .692:معجم األدبا  ص   انيموميياقوت  - 3
 11 ص 1991  1 دار اقرأ  بككت لبناف طق راـ ي اعور :مقامات بديع الزماف اهلمناين ك عالقتنا بأحاديث ابن دريد - 4
 .141:معجم األدبا  ص  انيموم يياقوت  - 5
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     1قاؿ بعضنم  يو:ك 
ػػجٍ  **** صيدو   دى لاط باً  ظٌ لل  مٍن ي نٍ   ػلػػػًس ابن ديريػػدً ػػػ ػعػلػيًو بػمى
ػػػػاػػػػػألكج ػػًو ػػػػػيػػقف    تٍ   ػنن  الب العيال بأٍكث  قيدً عٍن طي  **** ػقػػػػقػػػػيٌػػػػػػػدى

 ػاف  »ابػن دريػد مركج النىد أفٌ   تابو  ُب  امل عودمي بو ما جا ركل عن ابن دريد أيضا ػي مما يك      
د ُب ... ك ػاف يػػنى كانتن  ُب اللغػة كقػػاـ مقػاـ ارليػ  بػن أ ػػد  ينػاممػن بػرع ُب زماننػا ىػػنا ُب الفػعر

  2« تابنا ىنا  يوأٌب عليكععره أ ثر من أف حنصيو أك كطورا يرؽ ورا رنزؿ  ى    منىد   ى  الفعر
قػػػػػػاؿ   مػػػػػػن رنه ُب وػػػػػػس عػػػػػػعره  ثك ك » قػػػػػػاؿ:  تأ يػػػػػػد القػػػػػػوؿ ال ػػػػػػاب   ذىػػػػػػد القف ػػػػػػ  قك     

 3.«قي  أ ع من ذل ك  لدات 
 بت قليو موزعة الؿ مجيعنا نك حنن ن الع سكة الرج  يقة لقد كقفنا عل  أععار  ثكة ك كُب انيق         

يقوؿ ُب  ابنيػػوفػػنكة الػػؿ مػػدح  ينػػا ابػػن م يػػاؿ ك كمن أعػػنر مػػا قػػاؿ مقصػػورتو ال ثػػكة  علػػ  أغػػراض
 4م لعنا:

 ج ةى صيبح ثتى أذياًؿ الد  طيرٌ  **** أمىا تىرل رٍأًس  حىا ى  لونيوي 
 إف لنػا أيضػا لرج  بعلمػو كمعر تػو كبراعتػو ُب نظػم الفػعر د لقذا  اف    ما سب  ذ ره ممٌا يفنك       

ممػا   يػدع  ػا  للفػ   يػو كُب تقريبػا أ ػع عػاىد علػ  مػا قلناه  ُب  موع ال تد الػؿ كصػلتنا مجيعػا
 ػػإف ذلػػ    يػػنق  قػػد سػػنا أك أخ ػػأ ُب بعػػ  اجلواند  قف  ػػافك علمػػو كيب   مػػزاعم مػػن قػػدح  يػػو 

كسػػيبق  مػػن خػػك ىػػؤ   الػػنين خػػدموا اللغػػة العربيػػة  ط عنػػو صػػفة العلممػػن قيمػػة العػػان اجلليػػ  أك ي ػػق
 .ةالعلم عامٌ اؽ اللغة العربية ك كعفٌ خالؿ ما كرٌثوه ل لبتنم خاصة  طواؿ حياهتم كبعد ك اهتم من

  
 
 
 
 

                                                 
 .303ص  ال اب املصدر  - 1
امل تبػػػػػػػػػػة  كمعػػػػػػػػػادف اجلػػػػػػػػػػوىر تح مصػػػػػػػػػ ف  ال ػػػػػػػػػيد بػػػػػػػػػن أيب ليل  :مركج الػػػػػػػػػنىديأبػػػػػػػػػو اني ػػػػػػػػػن علػػػػػػػػػ  بػػػػػػػػػػن اني ػػػػػػػػػل  امل ػػػػػػػػػعودم - 2

 .692ص 9 ج ػ 6441التو يقية القاىرة مصر دط 
 66ا عتقاؽ صبن دريد:ا - 3
 94ال يوط :بغية الوعاة ص - 4
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من أىم املعجمات األصػوؿ الػؿ كصػلتنا بعػد معجػم مجنرة اللغة" امسو ال ام :"معجم الجمهرة: -2
 ػػإٌف  ما ىػػو كاضػػح مػػن ت ػػمية ىػػنا ال تػػاب ك أ د صػػاحبو أبػػو ب ػػر بػػن دريػػد  يػػ  بػػن"العػػل" للخل

امل ػػػػػتن ر دكف الوحفػػػػػ  ك أم الفػػػػػائع املفػػػػػنور كاضػػػػػعو قػػػػػد سػػػػػع  ق  اجلمنػػػػػور مػػػػػن  ػػػػػالـ العػػػػػرب 
ـنػػا ك »بد ت ػػميتو  ػػنا ا سػػم  يقػػوؿ:يفػػك ابػػن دريػػد ق  سػػك  الغريدك  قدنػػا أعرنػػاه ىػػنا ا سػػم ألننػػا اخ

  1.« امل تن رالعرب كأرجأنا الوحف  ك  نور من  الـاجلم
رضػنا مػن ىػنا ال تػاب قصػد مجنػور غكقدنا  ػاف »ا ُب موضع نخر ُب معجمو بقولو:يؤ د عل  ىنك    

  2.« اللغة كقلغا  الوحف  كامل تن ر
ممٌػػن جػػػا   سػػػوا  مػػن أىػػ  زمانػػػو أكالعلػػم باىتمػػاـ  بػػػك بػػل أىػػػ  اللغػػة ك لقػػد حظػػ  ىػػػنا ال تػػاب     

ما يركيوي الٌ ػيوط   ُب وس ىؤ   الغيٌك عل  ىنه اللغة عل  قيمة ىنا ال تاب ُب نف دؿٌ كمما ي بعدىم
ا ك ػػػاف قػػػد أع ػػػ   ػػػا مثقػػػا  ن ػػػخة مػػػن اجلمنػػػرة  ػػػط مؤلفنػػػ» ىػػػره مػػػن أنٌػػػو  ػػػاف أليب علػػػ  القػػػا مز 

 ك تد علينا ىنه األبيات:و انياجة  باعنا بأربعل مثقا   اعتدت ب أىب 
نيًق ػاؿى كٍجدم بعدىىػكقٍد ط **** اػػػبٍعتينفريػػنى عامنا ك  تي بػػنػػػػػا عأنً   ا كحى
 دىتق ُب ال يجوف دييوين ػػػػػلٍو خلٌ ك  **** اػػػػػػػق سػػػأىبيػػػػعينػافى ظػػػػػػػٌق أنػٌ ػػا  ػػػػػػمك 
 ؤكين ػػػػػع ػ   ػػػعلينم تػػػ ػتػنً  صغػػارو  **** ك صػػػبػػيػةو  ك ا ػتػػػقػػػػارو  زو ػػػجػػػػل ٍن لعك 

 حزينً  ػؤاد ػػػػالف م  ػػوً ػػ ػػػػالػػػػةى مػػػمػق **** رٌبػػػػػ ى عىػػػبػػػػػػوابػػػػلػم أملٍ  س قلتي ك 
  نً ػضنيػ بػػنن   ن رب  ػػػػػم مػػػرائػػػػػ  **** -مال و  ا أـٌ ي -قد خترجي انياجاتي ك 

ـاىا ك   .3«ر نم الٌلو خرلأرس  معنا أربعل دينارا أ أرسلنا النم اع
ا   معتمػدا لػ  ىػنا ال تػاب ارجتػراح شني سػعة ُب انيفػ  ة ُب النا رة ك بو ابن دريد من قوٌ ما امتاز لً ك     

رة ُب  ػػارس ٍبٌ أمالىػػا أملػػ  ابػػن دريػػد اجلمنػػ»حي ال ػػيوط   بػػنل   يقوؿ:صػػرٌ يي ك  ُب ذلػػ  علػػ  ذا رتػػو
نخػػر مػػا صػػٌح عػػوؿ علينػػا ىػػ  األخكة ك ن ػػخة املكال  لػػنل  ختتلػػف الن  ببغػػداد مػػن حفظو بالبصػػرة ك 

قرأىػػػا ألنػػػو  تبنػػػا مػػػن عػػػٌدة ن ػػػ  ك  خج  ن ػػػخة عبيػػػد ا بػػػن أ ػػػد بػػػن  مػػػد النحػػػوم املعػػػركؼي 
  4.«عليو

                                                 
 .91ابن دريد: مجنرة اللغة  ص - 1
 1119 صاملصدر نف و - 2
 90ال يوط : املزىر ص - 3
 90 99املصدر نف و ص - 4
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ا جعػ  ن ػخو املتنوعػة ختتلػف الواحػدة مننػة حفظػو ُب قمػال  ال تاب د علػ  قػوٌ اعتماد ابن دريك       
فػػػػػة ُب العديػػػػد مػػػػػن م تبػػػػػات الن ػػػػػ  املختل قد كيجػػػػػدت ىػػػػنه صػػػػػوص عػػػػن األخػػػػػرل ُب  ثػػػػػك مػػػػن الن

با ضػػا ة ق   لندفك  ػػٌ  مػػن باريس   لػػت قلينػػا  تػػد اللغػػة أخبػػار ىػػنه الن ػػ  املوجػػودة ُبقى كنػى األق ار 
ـ يا ك انػت أٌكؿ طبعػة صػدرت هلػنا ال تػاب ل تد املصرية ك جامع القركيل باملغرب كدار ا أيا صو يا ب

م بعػة  عػن -الػد ن –ُب حيدر أبػاد  1916 -1962ىػ  املوا   ل نؿ 1101 -1190ما بل: 
بعػة األك  قػد جػا ت ىػنه ال ٌ  لإلعػارة  إفٌ املختلفة. دائرة املعارؼ العثمانية ٍب توالت بعػدىا ال بعػات

م زين العابػػػدين املوسػػػو يحنا ال ػػػيد: لػػػدات خال ػػػا لل بعػػػات الالحقة كأعػػػرؼ علػػػ  تصػػػح ةُب أربعػػػ
 ح ُب دائرة املعارؼ العثمانية.مصحٌ 

 بعضػنا مػع بعػ  ملػن الصػعوبة ةمقارنوؼ عل  مجيع ىنه الن   ك  يو أف  اكلة الوق مما   ع ٌ ك      
 كمع ذلػػ   قػػد حػػاكؿ بعضػػنمصػػوؿ الباحػػث علػػ  ىػػنه الن ػػ  مجيعػػا ة ُب ظػػٌ  تعػػٌنر ح خاٌصػػمب اف

كمن مػا أم ػن مػن حقػائ  كمعلومػات عننػا  اكلل بنل  مجع  ٌ  بنؿ جنود مضٌنية ُب ىنا ال بي  
وا ن ػػػ  اجلمنػػػرة باىتمػػػاـ ُب  تػػػبنمي ي ػػػرل عبػػػد الغػػػق عبػػػد ا  الػػػؿ أ ػػػردت لبػػػاحثل الػػػنين خٌصػػػا

ت  ػػٌ  ن ػػخة مػػن ىػػنه الن ػػ  بعنايػػة  موعػػة مػػن الصػػفحات ُب  تا ػػا "معجػػم املعػػاجم العربية" خٌصػػ
 خاصة.

م تبة العلـو  الن خة افوظة ُب» ال تاب:تنا بانيديث ُب ىنا صٌ من بل ىنه الن   الؿ خك       
ق ٌ أٌف ة الصػحة ُب القػرف ال ػابع اهلجػرم ى   املة ُب ثالث  لدات قػد  تبػت بغايػك  بليدف اهلولندية

ل ن ىػػػنا الػػػنق  أ مػػػ  حػػػديثا مػػػن ن ػػػخة   يعلػػػم أيػػػن األكؿ مننػػػا نػػػاق  حنػػػو سػػػتل كرقػػػة  اللػػػد
ال ػػػكاُب املتػػػوَب سػػػنة ا ى  أمػػػا اللٌػػػداف الثػػػاين كالثالػػػث  نمػػػا مػػػن ركايػػػة أيب سػػػعيد اني ػػػن بػػػن عبػػػد 

قػرأه علػ  أيب ب ػر  ح مػاصحٌ قد أتقن أبو سعيد ك ك  م  ركايات ىنا ال تاب اجللي  ى  أك ىػ  929ي
ف ػػكه ىػػنا مػػن كل ن قػػد ظنػػر ُب مواضػػع عديػػدة أٌف تبػػن دريػػد نف ػػو كزاد  يمػػا أظػػن تف ػػك الفػػواىد 

 1.« كاألغالط لتحريفاتلن خة ق ٌ القلي  من اك  يوجد ُب ىنه ا فأما  عيخو املؤلٌ 
 بت ق  عبيد كقف  اف يرل ُب الن خة الؿ ني بصحة ىنه الن خة ال ابقة  يقٌر يح ل نصار ك      
قف يعثػػر علينػػا الناعػػركف ق ٌ أهٌنػػم كقفػػوا علػػ  ن ػػخة  ك الػػؿك » ن أ ػػد أصػػٌح الن ػػ  الػػؿ كصػػلت:ا بػػ

 ن ابػػن دريػػػد  كأيب العػػال  املعػػػرميػػابػػن خالويػػػو ي تلم عن ن ػػخة مقػػرك ة علػػػ ػ ىػػػ1429م توبػػة سػػنة 
 2.« الؿ اختنت أصال هلمكى   نا أصٌح الن   ك اع  هلما علينا حو ك 

                                                 
 .11عبد الغق عبد ا يي رل : معجم املعاجم العربية  ص  - 1
 .119نصار يح ل : املعجم العريب  ص  - 2
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 ػػاكلل بعػػد ذلػػ  الوقػػوؼ  ارسػػوف ُب  تبنم ػػ  كىػػو مػػا أعػػار قليػػو الدٌ دت النٌ  قد تعػػدٌ  لإلعػػارة     
ل الن ػختل اتة ق  ىػنػا سػن تف  با عػار املوجػودة بيننػا كمع ذلػ   إنٌ  كا ختال اتعل  أىم الفركؽ 

    األخرل.   مقارنة بالنٌ النٌ  رأل  ينما اللغويوف أصحٌ  تللٌ ال
 الصػػادرة عػػنبعػػة األك  ال ٌ  ىػػ  الن ػػخة امل بوعػػة املتداكلػػة اآلف فٌ أ»كيػػنىد يبػػدراكم زىػػراف  ق     

 1. «ػى1199 ن ثت صدارة رئيس اجلمعية سنة م بعة  لس دائرة املعارؼ ببلدة حيدر أباد الدٌ 
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 دوافـع تأليفو:  -2-1
األسػباب الػؿ انيديث عن الػدكا ع ك  و ابن دريدمة معجم اجلمنرة عل  ل اف صاحبجا  ُب مقدٌ       

ُب  ا رأيػػػػػػت زىػػػػػػد أىػػػػػػ  ىػػػػػػنا العصػػػػػػرقيٌن ملػػػػػػ» يقوؿ ُب ىػػػػػػنا الصػػػػػػدد: ُب كضػػػػػػع  تابػػػػػػوجعلتػػػػػػو يف ػػػػػػر 
كرأيت أ ـر مواىد ا لعبده ا يعٌلموف كتضييعنم ملف عداكهتم ملا رننلو كتثاقلنم عن ال لد ك األدب 
أىػ  دىرنػا لغلبػة الغبػاكة  كرأيت ذا الٌ ػن مػنٌبا يقمع بو ىواه لي سل انا شنل  بو نف و ك الفنم ك  سعة ُب
حؾ  أنػػو ابػػن ا رنػػد عليػػو را ُب النظػػر  يمػػمضػػٌيعا ملػػا اسػػتودعتو األيػػاـ مقٌصػػمل ػػة اجلنػػ  لقياده عليػػو ك 
ب  ثرا للفػػػػنوات صػػػػاد ا عػػػػن سيػػػػؤٍ  مي اعػػػػئ امل ػػػػتقب  ذا ال فايػػػػة كاجلػػػػٌدةرأيت النك  ونتػػػػيع سػػػػاعتيومػػػػو ك 

ـا مػع  ػرط بصػكٌب مبػا ُب قظنػاره مػن  اركات حبوت العلم خزنا عل  معر ؿ بفضػ  قذاعتػو كجٌللتػو سػ
 1.« ىرح ن األحدكثة الباقية عل  الدٌ 

كا نفػػغاؿ بػػأمور الػػدنيا  األدبلػػم ك مػػن انق ػػاع عػػن الع أىػػ  زمانػػويػػنىد ابػػن دريػػد ق  تصػػوير ك      
مػػن أف يبثٌػػو ُب ىػػؤ   القـو كىػػو مػػا  علمػػو لنف ػػو تقديرا لنفاسػػتو كعػػر وا كىو مػػا جعلػػو يػػؤثر عػػنواهتك 

 قد تناىت بو انيػاؿ ق  صػحبة رت لو الظركؼ املالئمة لنل  ساىم ُب تأخك كضع  تابو ق  أف تو ٌ 
 نا األخك من عنايػة بػالعلم كأىلػوبو ىرؼ ا عي مى لً ك ؿ م يا بن عبد ا بن  مد بنأيب العباس قمساعي  
ـعػد» :يقػوؿ ُب ىػناك دريد عل  أف يضػع لػو ىػنا ال تػاب  كىو ما عٌجع ابن   عاعػرت العقػال   امل 

حؾ ؼ  نػػوي قػػدره عػػرى الغٌؼ نفاسػػة ُب العلػػم أف أبثػو ُب غػػك أىلػػو أك أضػػعو حيػث   يي  دا ػت اجلٌنػػاؿ  ك 
أيٌػػػػػػده ا   بػػػػػػن عبػػػػػػد ا بػػػػػػن  مػػػػػػد بػػػػػػن م ياؿ بة أيب العبػػػػػػاس قمساعيػػػػػػتناىػػػػػػت يب انيػػػػػػاؿ ق  صػػػػػػح

ػػ عاعػػرت منػػو عػػنابا ذا يػػا ك و يقو بت ط اني مػػة بتعظػػيم يتبٌ ػػعاملػػا متقنا متناىيػػا ك  ح يمػػاٌباقا مػػعٌزا ك سى
كن بػػو خػػيال  امللػػ   ن ت مػػحو انٌػػمظي ػػتجٌر األدب بالبحػػث عػػن ك يرتبط العلػػم بتقريػػد  لتو ك أىلنػا 
مسحػػت مبػػا  نػػت بػػو أخفيت ك مػػا  أبػػديت م ػػتورك فػػباب  بنلت لػػو مصػػوف مػػا أ ننت ة الر ًعػػت ػػتفزٌه 
خر د  كقدٌنا ييػألىلػو لديػو مزيٌػة قذ رأيػت ل ػوؽ العلػم عنػده نفاقػا ك كمنلت مبا  نػت عليػو عػحيحا ضنينا 

  2.«ةاللغ ارجتلت ال تاب املن وب ق  مجنرة ع الزرع أخي  البقاع للنفع ودى كيي فيس ُب أحرز أما نو النٌ 
  لتػػػزاـ بفػػػيم العلمػػػا ق ٌ أٌف ذلػػػ  ن شننعػػػو مػػػن ان دريػػػد قػػػد ضػػػٌن مبعجمػػػو علػػػ  أىلػػػو مػػػع أٌف ابػػػك      

ق ٌ  قف خالفػو بعػ  الفػ   ىػو كغػكهك  كضػع معجمػو  تواضع كأقػٌر بفضػ  ارليػ  عليػو ُب  أخالقنمك 
ـاؼ بفض  ارلي  يقػة   أحػد ي ػت يع أف حق -صػناعة املعجمػات  -كصنيعو ُب ىنا الػاؿ  أٌف ا ع

 ُبال ٌعػػػػن   ال تػػػػاب ق  ا زدرا  بعلمائنػػػػا ك  ن أجػػػػر ُب قنفػػػػا  ىػػػػناك ...»  رىػػػػا يقػػػػوؿ ابػػػػن دريػػػػد:ين
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كقػػد ألٌػػف كعلػػ  مػػا أٌصػػلوا نبتق. ب ػػبيلنم نقتػػدمك  ا علػػ  مثػػاهلم حنتػػنمقدٌنػػك ذل  أٌّن ي ػػوف ك أسػػال نا 
 أتعػػػػد مػػػػن تصػػػػٌدل   تػػػػاب العػػػػل ورضػػػػواف ا عليػػػػ ىػػػػودمالػػػػر ن ارليػػػػ  بػػػػن أ ػػػػد الفر أبػػػػو عبػػػػد 

ن بعػده لػو تبػع أقػٌر ك ػٌ  مػ كاملعانػد مت ٌلفكعٌف من مسا ق  هنايتو  املنصف لو بالغلػد معـؼ غايتو ل
ٌدة أذىػػاف أىػػػ  كًحػػ ذ ػػا    نتػػػوال لثقػػػوب  نمػػو ك فػػا ً كل نػػو ر ػػو ا ألٌػػػف  تابػػو مي بػػنل  أـ جحد 

 ػدرارٌم النجػـو ُب   العجػز هلػم عػام  ق ٌ خصػائ ك  شو النق ي ُب النٌػاس  ػاا ال تاب ك أملينا ىنك دىره.
بػػػالقلوب أجريناه علػػػ  تػػػأليف انيػػػركؼ املعجمػػػة قذ  انػػػت ك ككطٌأنػػػا عػػػأزه    ػػػٌنلنا كعػػػرهأطػػػراؼ األ   

بعيدا من انيكة  -من ىنه اجلنة  -نا ة كطالبي ة  ا  علم اراصٌ ك اف علم العامٌ  أعب  كُب األمساع أنفن
 1.« مففيا عل  املراد
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 الكتب المؤلفة حول الجمهرة:  -2 - 2
 لت بػػل ك لػػت موسػػوعات معر يػػة وؿ الػػؿ مثٌ معجػػم اجلمنػػرة  بػػن دريػػد  غػػكه مػػن ال تػػد األصػػ    
باىتمػاـ  بػك مػن قبػ  الدارسػل  ىو مػا جعلنػا ثظػ ك ارؼ كالعلػـو العربيػة املتنوعػة تينا مجلة من املعد ٌ 
 عل   نوزىا أك با عتماد علينا أساسا ُب كضع  تد أخرل.ع علينا ك سوا  با طالب العلم طالك 

التعليػ  التمحػي  ك و الدارسػوف بالدراسػة ك ع ف عليػبػن دريػد اكمنن ظنػور ىػنا املعجػم لصػاحبو      
ـة   القػرف ال ػابع عنايػة ىػؤ   ق  غايػة القػرف ال ػادس أك قيػ  ظٌ   طٌ كا ختصار كا يضاح  ىنه الفػ

عػػػندت ظنػػػور  تػػػد أخػػػرل جعلػػػت أنظػػػار الدارسػػػل كطػػػاٌلب العلػػػم تنصػػػرؼ ق  ىػػػنه األخػػػكة الػػػؿ 
ىػػو أبػػو عمػػرك الزاىػػد أكؿ مػػن ألٌػػف  تابػػا حػػوؿ اجلمنرة   بػػأس مػػن القػػوؿ ىنػػا بػػأف ك ال تػػد املتػػأخرة.
اسػػػتدرؾ مػػػا  ػػػات ابػػػن دريػػػد ك  أخ ػػػأ  ينا اغرائبػػػ ك اك ػػػاف كاسػػػع الركايػػػة غػػػك أٌف لػػػو نػػػوادر غػػػالـ ثعلد 

ا ألٌػػف أبػػو العػػال  املعػػٌرم  تابػػك   ك ػػاف يقػػرأ عليػػو  تػػاب اجلمنػػرة أيضػػا  يمػػا أظن اجلمنػػرة ائػػت يكمسػػاه:
 1.ن ر أنو ثالثة أجزا يي   نثر عواىد اجلمنرةي اهمسٌ تناكؿ  يو عرح عواىد اجلمنرة ك 

ا تخػػػر بػػػو  جػػػوىرة اجلمنرة اه يمسٌػػػك  للجمنػػػرة خمتصػػػر ىػػػػ.190املتػػػوَب اداحد بػػػن عبػػػألٌػػػف الٌصػػػك       
 :قاؿ  ند قمتامومؤلفو ع

 ماتى "اجلمنرة"أٍعورىت "العلى" ك  **** رةػػػٍوىى ػػاـ اجلػػلػما  ىرٍغنا من ًنظ
 ككقف التصنيفي عند القن رٍه.

ك اف ر ق  اختصػػارىا نػػل الفػػاعُب  ػػاؿ ا ختصػػار  ػػنل  عمػػد عػػرؼ الػػدين  مػػد بػػن نصػػر بػػن عي ك 
 2زنفظنا عن ظنر قلد.

األسػاس الػنم  ية الؿ مجعنا ابن دريػد ُب معجمػو انت املادة املعجم قد   با ضا ة ق  ما سب ك      
كابن سػػيده ُب  ػػاف العػػرب"  بػػن منظػػور ا  ريقػػ  " لعلػػ  غػػرار اعتمػػده أصػػحاب املعجمػػات األخرل

 املخص  .و ي ا م ك يٍ معجمى 
ب  خلٌػػف التصػػنيف عنػػد ىػػنا ال تػػاب  ح ػػد قػػف جنػػود الرجػػ  ُب  ػػاؿ التػػأليف ك ىػػنا كن ت      

م بعضػنا ككصػ  قلينػا خم وطػا أك  ققػا ككردت سػلً »مصٌنفات عديدة ظلٌػت تتناقلنػا األجيػاؿ املختلفػة
ـاجم الفنػارس كاختف  جانػد مػع الػزمن دكف عػ  كقد اىػتم ك  قعارات ق  البع  اآلخػر ُب  تػد الػ

ة ر الػػػد تور رمػػػزم منػػػك البعلب ػػػ   قػػػ  اجلمنػػػك    ػػػالـ ىػػػاركف  قػػػ   تػػػاب ا عػػػتقاؽاألسػػػتاذ عبػػػد ال
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القبائ  أمػا  أمسػا  أدب ال اتد  »ال تػد نػن ر:كمػن بػل ىػنه  1«بإعداد قائمة ملؤلفػات ابػن دريػد 
 تػػػػػاب ك مػػػػػن أعػػػػػنر  تػػػػػد ابػػػػػن دريػػػػػد بعػػػػػد اجلمنػػػػػرة   عػػػػػدٌ يي   ىنا األخػػػػػك تاب ا عػػػػػتقاؽُب العربيػػػػػة 

  تػػػػػاب تػػػػػاب اللغات املالحن  التػ  تػػػػػابكأ علت التف  األنوا   تػػػػػاب ال ػػػػػالح  تاب  علػػػػػت
علػػ  مثػػ   تػػاب   تػػاب تقػػول الل ػػاف تػػاب امل ر  تػػاب اريػػ  الصػػغك  تاب اريػػ  ال بك النوادر 

...كغكىا مػن املصػنفات ؿ عليػو ابن قتيبة كن رنردهيأم ن يفصلو  من املٌ ودة  لم سنرج منو عيئ يعوٌ 
 .2«األخرل
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 غوية للمعجم:المصادر الل   -3
ق  ال فػػػف عػػػن املصػػػادر كاملنػػػابع الػػػؿ  ؿ معجػػػم ُب اللغػػػة العربيػػػةضػػػع أكٌ ف منػػػن أف كي درج الٌلغويػػػو      

مات غويػػوف غالبػػا ُب مقػػدٌ كىو مػػا  ػػاف يفػػك قليػػو ىػػؤ   اللٌ ة معجمػػو اللغويػػة اسػػتق  مننػػا املؤلػػف مػػادٌ 
معجماهتم  ػػػػاكلل بعػػػػد ذلػػػػ   فػػػػف املػػػػننع العػػػػاـ الػػػػنم سػػػػاركا علػػػػ  هنجػػػػو ُب عمليػػػػة ا ستقصػػػػا  

 ػت رً د ق  طريقة  ريدة مٌيزتػو عػن غػكه مػن اللغػويل كالػؿ عي مى قد عى ا  اف ارلي  بن أ د مثال  إذ ىنه
 عػػػده طرقػػػا خمتلفػػػة ُب عمليػػػة اجلمػػػع قػػػد سػػػل  اللغويػػػوف مػػػن بتقليبات كخال ػػػا لػػػننع ىػػػنا األخك بال
ا مػن القػوؿ كان القػ 1« الػنكق  كا ختيارال م    ا ختيارعت مناىجنم ق  مدارس خمتلفة  توزٌ » قد

   ق  أٌف عملية مجع املادة اللغوية قد سارت ُب اجتاىل ذنا:ال اب   خنلي 
مػػننم  غػػويل العػػرب القػػدما ى أغلػػد الل   ا جتػػاه  :كقػػد سػػار ُب ىػػنا ا ستقصػػائ ال مػػ ي  ا ختيػػار -1

ماع عػػػػػن د املختلفػػػػػة أك الٌ ػػػػػقػػػػػ  مػػػػػن ب ػػػػػوف ال تػػػػػكتقـو عمليػػػػػة اجلمػػػػػع عنػػػػػدىم علػػػػػ  النٌ  ثوفكاػػػػػدى 
حػدة   لػم قػد نظػركا ق  اللغػة الموعػة نظػرة كا ا جتػاهاجلدير بالن ر ىنا ىو أٌف أصحاب ىنا العرب ك 

ػ  كقدنػا  ػاف أساسػنم األكؿ مجػعي  يفاضلوا بل من وؽ كنخر ع أك جػا  ُب  تػد القـو   انػت  ػ  مػا مسًي
معجػم ل ػاف  ا جتػاه ممٌن مثٌػ  ىػناك غوية صٌبت  ينا خمتلف الركا د عا لنل  موسوعات لبى معجماهتم تػى 

مة الغالبة عل  ىػنا القاموس ايط للفككزابادم... كغكىم كعليو  قد  انت ال ٌ ك العرب  بن منظور 
األساس األكؿ النم ح ػم  عمليػة اجلمػع عنػد  ظ  مبدأ ال مٌ   كمن ٍبىٌ ا ستقصا ى  خاصية  ا جتاه
 ىؤ  .

 ا جتػاه  املصدر نف ػو الػنم سػل و أصػحاب عل ا جتاهالنكق : كاعتمد أصحاب ىنا  ا ختيار -6
 مػػػػت بػػػػػوجػػػػا ت بػػػػو ال تػػػػد أك ت لٌ  زه عػػػػن سػػػػػابقو  ىػػػػو عػػػػدـ األخػػػػن ب ػػػػ  مػػػػػال ػػػػن مػػػػا شنيٌػػػػ األكؿ
 لم ي ػن مجعنػم م لقػا مثػ   ا ختيػار ملبدأ  ا جتاهكعليو  قد خضعت عملية اجلمع عند ىنا  العرب

 2«لرغائد العامة بعيدا عػن امل ػتنجن م تو يا ما يراه من را عل  اللغة استبعاد »األكؿ كقدنا قاـ عل 
كاجلػوىرم كابن دريػػد الػنم يػدكر انيػػديث عنػو كعػػن معجمػو ُب ىػػنا كأبػرز مػن سػػار ُب ىػنا األزىػػرم  

 الفص .
 و اقتصػػر ُب ىػػناا تفػػ  بقولػػو أنٌػػك  صػػرٌح مباعػػرة مبصػػادر مػػادة معجمػػو ن يقذا  ػػاف ىػػنا األخػػكك      

         مػػػن تبنيػػػو هلػػػنا املبػػػدأ ليػػػوٌما يؤ ػػػد مػػػا ذىبنػػػا قمً لى  الفػػػائع املفػػػنوراملعجػػػم علػػػ  اجلمنػػػور مػػػن ال ػػػالـ ك 
ىنا  تاب مجنرة ال الـ كاللغة كمعر ػة ك  »تقتضيو قواعده كُب ىنا يقوؿ:    ما العم  كً ك  -ا ختيار-

                                                 
ـاث - 1  بتصرؼ 992 992ص 6ج  6442 1العريب دار صفا  عماف األردف ط عبد القادر يعبد اجللي  :معجم األصوؿ ُب ال
 992املرجع نف و ص - 2
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ألنٌػا قدنػا أعرنػاه ىػنا ا سػم ك قاؿ أبو ب ر: عا  ا تعا  تؤٌدم بالناظر  ينا ق  معظمنا قف مج  مننا
ـنا لػو اجلمنػور مػن  ػالـ العػرب كأرجأنػا الوحفػ  امل ػتن ر كقدنػا  ػاف » كيقػوؿ ُب موضػع نخػر:1.«اخ

 .2 « قلغا  الوحف  كامل تن رُب ىنا ال تاب قصد مجنور اللغة ك غرضنا 
ابن دريد قد اقتصر علػ  اجلمنػور مػن ال ػالـ  ػإف ذلػ    يعػق أٌف الرجػ  أذنػ  غػكه مػن مع أٌف ك     

أنيقو ببخره كن  »كىو قف ن رنعلو ُب مؽ معجمو ق ٌ أنو ر مما ىو أقٌ  منو تداك  كعنرة اآلخ ال الـ
ينػا امل ػتن ر علػ  أنٌػا ألغ» ُب ىػنا يقػوؿ:ك  3«يفع  ذلػ  مػع  ػٌ  الوحفػ  كالغريػد  ننػاؾ نػوع حن ػو

 . 4«استعملنا املعركؼك 
 -دالغريػػالوحفػػ  ك  -النػػوع مػػن ال ػػالـ ا   عػػٌ   يػػو  ػػإٌف طريقػػة تعامػػ  ابػػن دريػػد مػػع ىػػنا كممٌػػ    

الػنم ضػػٌمن معجمػو  ػ  مػا كقػع بػػل يديػو سػوا  أ ػاف غريبػا أـ نػػادرا ختتلػف عننػا عنػد سػابقو ارلي  
 م تعمال أك منمال     ال الـ عنده سوا  خال ا  بن دريد النم اقتصر عل  املعركؼ دكف غكه.

وع مػػن ال ػػالـ  مٌما يؤ ػػد أذنيػػة ىػػنا النػػػالغريػػد لػػابػػن دريػػد ن ينمػػ  مجيػػع الوحفػػ  ك  أفٌ بػػالقػػوؿ ك      
ايػػػػة معجمػػػػو مسػػػػاه "بػػػػاب كخك دليػػػػ  علػػػػ  ذلػػػػ  أنٌػػػػو أ ػػػػرد لػػػػو بابػػػػا خاصػػػػا ُب هنكقيمتػػػػو عنػػػػد الرجػػػػ  

زؼ ابن دريد عػن ملاذا عى :ا ت ام  يبدك عل  قدر من األذنية كىوالقوؿ  نا الرأم يقتض  منٌ ك النوادر" 
 معجمػو قذا  ػاف بتلػ  القيمػة كاألذنيػة  زيػادة علػ  ذلػ   نػو مػن  قدراج ىنا النوع من ال الـ ُب مػؽ

ال بػل تقػبٌ املفنور م انة ك وع دكف الفائع ك ع عننا  كقذا  اف ىنا النمسيً رب النم ن قت بو ك  الـ الع
كعمد ق  ختصػي  بػاب لػو ُب هنايػة املعجػم ٍب ألػيس ق ػراد بػاب خػاص  نملوىؤ   العرب  لماذا ن يي 

  و  اف ي ع  قلينا بو نياجة ُب نف
ة املعجميػػػة سنضػػػع لموعػػػة العوامػػػ  أك بػػػاألحرل  موعػػػة مػػػن  ػػػإٌف اختيػػػار املػػػادٌ   مػػػا ىػػػو معلـوك      
م حتمػػا ق  اخػػتالؼ ا ختالؼ بػػل ىػػنه األىػػداؼ يػػؤدٌ  ك داؼ الػػؿ ي ػػع  اللغػػوم ق  بلوغنػػااألىػػ

عوبة معجػػػػم العػػػػػل املعػػػػاجم كتنوعنا  ػػػػإذا  ػػػػاف سػػػػبد كضػػػػػع ابػػػػن دريػػػػد ملعجمػػػػو "اجلمنػػػػػرة" ىػػػػو صػػػػ
 عػػػػ  ق  التي ػػػػك علػػػػ  أىػػػػ  الػػػػنم  ػػػػاف ي ػػػػع  بػػػػال ٌف ُب ىػػػػنا مػػػػا يػػػػعر عمػػػػ  ابػػػػن دريػػػػد ػػػػإ للخلي 
ىا ىنا األخػك  بعضػا ة اللغوية الؿ حواكاستدراج أى  عصره ق  ىنا ال تاب كلعلو رأل ُب املادٌ زمانو 

يػػد كضػػع معجػػم يتماعػػ  با ضػػا ة ق  نظامػػو  مػػا سػػب  ذل  كعليػػو  قػػد راعػػ  ابػػن در  مػػن الصػػعوبة

                                                 
 91ابن دريد:مجنرة اللغة  ص - 1
 1119املصدر نف و ص - 2
ـاث املعجم  ص - 3  122حلم  يخلي  :مقدمة لدراسة ال
 91ابن دريد:مجنرة اللغة ص - 4
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ىو ما من ك م توياهتم العلمية كالتعليمية اختالؼ انتما اهتم كتفاكت  ا عتبارنخنا بعل كحاؿ ىؤ   
الػػػنين سػػػب  كأف أعػػػار ق  حػػػاؿ اللغػػػة كاألدب كليػػػة بػػػل أىػػػ  زمانو عػػػأنو أف زنقػػػ  ملعجمػػػو  فايػػػة تدا

 عن أىلنا.نلت قليو من انصراؼ كانق اع عننا ك ما بيننم ك 
 ػإف مػن الدارسػل مػن رأل خػالؼ   م  التي ػك مػا يػعر عمػ  ابػن دريػدا قد رأينا ُب عاقذا  نٌ ك        

ألك  كىػػػو ال ػػػامرائ   الػػػنم يعػػػود بنػػػا ق  قضػػػية مجػػػع اللغػػػة ُب مراحلنػػػا ا قبػػػراىيممػػػن ىػػػؤ   ي ذلػػػ 
أثنػػا  اجلمػػع  كاقتصػػارىم ليقذ يػػرل ُب صػػرامة ىػػؤ   اللغػػو »النػػادر مػػن اللغػػةيتحػػدث عػػن ىػػنا الغريػػد ك 

وف ق  مػػػا يػػػدرج بػػػو سػػػ اف انيواضػػػر  قػػػاؿ علػػػ   ػػػالـ البػػػدك دكف انيضػػػر جعػػػ  مػػػن ىػػػؤ     ي م نٌػػػ
 الق ام :

 اػػػػػػػةو ترانػاديػػػػػػػاًؿ بػػػػػػػػ أمي رج **** كمٍن ت ٍن انيضارةي أعجبتوي 
ك"النػػوادر" ضػػرب نخػػر ر وا النوادبػػوا عنػػو كسػػعوا قليػػو  مػػا أحبٌػػنقٌ غريػػد ك وا الكمػػن أجػػ  ذلػػ  أحبٌػػ      

جػد أف تػرل أهنػم  يو مػا  يػو مػن الفوائػد الغريبة كقػد تعٍ النم   يعر و ق  خاصة اراصة ك من الغريد 
 .»1فوا ُب  لينما   انت لغة ك  اف أدبانوادر  صنٌ النم ىو غريد ك  عجبوا  نا العلم الدقي أي 

 ػإف ابػن دريػد بػال عػ   ظػم  ائدتػول ػالـ كعً قر بأذنية ىػنا النػوع مػن اكقذا  اف الباحث نف و يي       
 و قصػد  ػنا البػاب األخػكة كلعلٌ ة كاراٌصػو للعاٌمػا صرٌح ُب مقدمة املعجم أنػو موٌجػمقد قصد ىنا حين

 للعامة من القرا   نل . ىؤ   اراصة من القرا  كأما ختصيصو بباب م تق   مراعاةن 
عنػػد ىػػنه النق ػػة  ح ػػد ب  ذىػػد أبعػػد مػػن ذلػػ  ال ػػامرائ   أف يقػػف  قبػػراىيمىػػنا كن يفػػأ ي      

ح أف ي ػػوف مػػن املصػػنوع الػػنم ن يػػرد عػػن حينمػػا عػػ  ُب مػػدل صػػحة ىػػنا النػػوع مػػن ال ػػالـ  ػػرجٌ 
ا يعر ػو العػرب ن ي ػن ممٌػعػ  عػي ا  ثػكا مػن ال لػم قػد صػنع ك كمن يدرم ل»العرب كن يت لموا بو  قاؿ:

ىػؤ   ىػم  ك ليػ  بػن أ د:ىػنا مػا صػنعو النحػاريرق  ىنا أعار ار  ُب حواضرىم ك ك   ُب بوادينم 
ق" أك مػػن لغػػة الػػيمن ػمى ؽ أٌف  ػػ  مػػا كصػػفو ابػػن دريػػد بأنػػو "يىػػ  أسػػت يع أف أصػػدٌ ك  طائفػػة مػػن العلمػػا 

                                                 
- اف أكؿ مػا صػادؼ املعػاجم ك ػ »مبينػا د لػة ىػنا املفنػـو قػائال: كىو يناقع موضوع الغريدزراؿ يصالح الدين   كق  الرأم نف و ينىد

العربية ىو تل  ال لمات الغريبة الؿ أثػارت ُب نفوسػنم عػنوة البحػث عننا كلػنل   الغريػد لػيس املػوحع  مػا يتػوىم الػبع  منػا ك ىػو مػا 
ـ .الظػػػػػػػاىرة الد ليػػػػػػػة عنػػػػػػػد علمػػػػػػػا  العربيػػػػػػػة ق  هنايػػػػػػػة القػػػػػػػرف الرابػػػػػػػع اهلجػػػػػػػرم  الػػػػػػػدار العربيػػػػػػػة للعلػػػػػػػو «عػػػػػػػرؼ عنػػػػػػػد العػػػػػػػرب بل ػػػػػػػف املعػػػػػػػف

 669 ص6449  1ناعركف بككت لبناف ط
 162 160 ص6444   1ال امرائ  يقبراىيم :معجم ك دراسة ُب العربية املعاصرة م تبة لبناف ناعركف ط - 1
- :ف قٌف اىتمػػامنم بعربيػػة البػػوادم الػػؿ ن سنػػتلط أىلنػػا بغػػك العػػرب بػػأم لػػوف مػػن األلػػوا»كيعلػػ  ال ػػامرائ   علػػ  قػػوؿ ارليػػ  ال ػػاب  قػػائال

جعلنػػػم يقصػػػدكف ىػػػنه البػػػوادم ك ي ػػػتن قوف أىلنػػػا كي ػػػتملوهنم   ػػػاف ذلػػػ  قعػػػعارا ألىػػػ  البػػػوادم أف عنػػػدىم بضػػػاعة ي ػػػع  قلينػػػا ىػػػؤ   
 160.املرجع نف و ص«التندكف من س اف انيواضر كلع  ذل  أغرل ىؤ   البدك أف يتزيدكا ك ي ثركا ك يضعوا ال ثك
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كنخػػنه علػػ  أنػػو حقيقػػة  إذا  ػػاف ذلػػ  مػػن لغػػات الػػيمن كىػػو  ثػػك  ٌنػػال عيػػرؼ ُب  تػػد أىػػ  الػػيمن 
كىػػػ  سػػػواح   - ػػػاف ابػػػن دريػػػد مػػػن الػػػبالد القريبػػػة مػػػن الػػػيمن   قذاكغكىػػػا  ك  "الدامغػػػة"ك " ا  ليػػػ "

لػػػػ  كن يفػػػػر قلينػػػػا ممػػػػن  ػػػػانوا مػػػػن أىػػػػ  ت اخػػػػت ٌ  مى لًػػػػ ى  -عمػػػػاف املعاصػػػػرة ارلػػػػيع أك البحػػػػر العػػػػريب أك
 1«البالد  ارلي  بن أ د مثال 

د  ػا   أف تعػرؼ أف مػوادا  ثػكة انفػر كقد  ع  عػي ا مػن ىػنا العلمػا  أنف نم كح ػبي » كيضيف قائال:
 .2« ابن دريد   انت من منا كه...

الػنم سػار  ونف ػقد سل  ال ريػ  ال امرائ    قبراىيمي رنعلنا نقوؿ قفٌ موقف الباحث ال اب   قفٌ     
ػػ كقدخػػاؿ مػػا  با  تعػػاؿمػػن األزىػػرم كأسػػتاذه نف ويػػو حينمػػا ذىبػػا ق  اهتػػاـ ابػػن دريػػد  الن  يػػو مػػن قبػػ   ي

نػا ل ػنا بصػدد مناقفػة ىػنه القضػية ك  اني ػم  ينػا ل ػرؼ علػ  ليس من  الـ العػرب ُب  المنا كألنٌ 
ـؾ ىػػن إنٌ  حب ػػم موقعنػػا ك طبيعػػة حبثنا ح ػػاب نخػػر علػػ  األقػػ   النظػػر أكه امل ػػألة ألىػػ  العلػػم ك نػػا نػػ

 سنؤج  انيديث عننا ل ن ىػنا   شننعنػا مػن أف نت ػا ؿ عػن أىػم األسػس ك املعػايك الػؿ جعلػت مػن
ػػا ُب مػػواد اللغػػة يقضػػ  بعضػػنا أنػػو كحفػػ  م ػػتن ر كينػػزٌ ابػػن دريػػد ي ػػمح لنف ػػو أف  » ه  ي ػػوف ح من

 تابػػػو   قػػػرمكا تابػػػو عنػػػو كيألف بعضػػػنا اآلخػػػر  يثبتػػػو ك يبػػػدكا أف ىػػػنا اني ػػػم ن ي ػػػلم لػػػو  ػػػالٌلغويوف 
ع   ػػنل   ػػاف يصػػنع مػػع  ػػ  لغػػوم يػػدٌ ك  -ال ػػامرائ  مػػثال - بػػوا عليػػوعقٌ اسػػتن ركا بعػػ  مػػا أثبػػت ك ك 

 .3« عا  ىنا ا دٌ 
 ختتلػف مػن بي ػة لغويػة األمور الن بية الػؿ »الغريد ملن أٌف اني م عل  ال الـ باملفنور ك كانيقيقة     

  ق  علمػو باللغػة ا اسػتند ُب ذلػكرمٌبػا لغا  دد ىنا بنف و ح ما ُب ا ختيػار ك   صكا تفى ق  أخرل 
ػػة ثقتػػو  ػػيمن يقػػدٌ لٌػػقً ك  ك ػػالـ العػػرب ىػػدا ُب  ثػػر النػػاس زي مػػن أ - مػػا كصػػفنم   -م ـ قلػػينم معجمػػو  ني

 .4«ما يعٌلموفكعداكهتم ملا رننلوف كتضييعنم لً   يتثاقلوف عن طلد العلم األدب 
ق  معػػايك  - ر كحػػدات معجمػػوُب اختيػػا -بنػػا  علػػ  مػػا سػػب  تبػػل لنػػا أٌف ابػػن دريػػد قػػد احػػت مك     
 خعتو ال ويلة مع اللغة.ك  ٌ م  ينا ذكقو اراصٌ حى ػى ت ذاتية

                                                 
 160ص ة ُب العربية املعاصرةال امرائ  يقبراىيم :معجم ك دراس - 1
 162ص  نف واملرجع  - 2
  بتصرؼ91صدط دت عبد ال ميع ي مد أ د :املعاجم العربية دراسة ثليلية دار الف ر العريب مصر  - 3
ـاث املعجم  ص - 4  122حلم  يخلي  :مقدمة لدراسة ال
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كما ٌف الرجػ  ارجتػ  اجلمنػرة ارجتا   مػػا نػٌ  علػ  ذلػ  ُب مقٌدمتػػو لعػة اجلمنػػرة أيبػدك مػن م اك      
ن كن ي ػتعً ببغػداد مػن حفظػو ة ُب  ارس ٍب أمالىا ُب البصرة ك اجلمنر ابن دريد أمل   »ذ ره الٌ يوط :
 1.«الٌلفيفُب ع   من ال تد ق ٌ ُب اهلمز ك علينا بالنظر 

 عػدً بي د  نونو حب ن درايػة ك قلٌ ػػيي متقن أدكاره ن من علمو ك رج  متم ٌ مال  أٌف اليظنر من ىنا ا ك       
 ػأٌف الوحف  امل تن ر ُب نخر أبوابو   تجو قد سٌرب ق  معجمو بعضا من ذل  مي ػكىو ُب ىنا الر وٍ غى 

 ع القػـواست ناسػا منػو لعرضػو علػ  م ػام كالوحفػ ى املتػداكؿ زادا للعامػة كاراصة  حيحى ـ الٌصػالرج  يقػدٌ 
 2ك ففا ملعايك د لية أخرل. يو بع  املرادعٌ   
لقـو كيصػادؼ  حاجػات ان ي ن ابن دريد ق ٌ ضػمن الػدائرة يلػـز نف ػو مببػدأ ا ختيػار الػنم يلػٌؼ     

س مجنرتػو لػبً ىو ُب حدكد ىنا املتجو اختيار كظيف  ي ػع  معػو ابػن دريػد ق  أف يي ك ال ُب نفوسنم تقبٌ 
لعربيػػة ك ػػنل  الوقػػوؼ علػػ  ال لمػػات النزيلػػة علػػ  ااملرذكلة يحة ك مػػن قسػػقاط املػػواد غػػك الصػػح لبوسػػو

 3الد لية.كبياف مواضعنا البنائية ك 
علػ  مػن جػامكا بعػده قذ يقػوؿ: مة معجمو بفض  ارليػ  عليػو ك مقدٌ  كألٌف ابن دريد  اف قد أقٌر ُب    
قدنػا أٌّن ي ػوف ذلػ   ك  نا  ك ال تػاب ق  ا زدرا  بعلمائنػا ك  ال ٌعػن ُب أسػال ن أجر ُب قنفا  ىػناك  »

 المػػػو ىػػػنا يقودنػػػا ق  ا عتقػػػاد ك  4«علػػػ  مػػػا أٌصػػػلوا نبتػػق...كب ػػػبيلنم نقتػػدم ك  مثػػػاهلم حنتػػػنم علػػ 
نقصػػػػػػػد ىنػػػػػػػا "معجػػػػػػػم العػػػػػػػل"   ي ػػػػػػػاد سنػػػػػػػرج عػػػػػػػن ن ػػػػػػػاؽ متقٌدميػػػػػػػو ك تػػػػػػػو م ػػػػػػػبقا أٌف اختيػػػػػػػاره ملادٌ 

ىو مػػػا ذىػػػد قليػػػو يح ػػػن ك لػػػو ؿ ظنػػػرت قبرسػػػائ  اللغويػػػة الػػػال تػػػد كال  مػػػوع با ضػػػا ة ق للخلي  
مػػن الػػاميع اللغويػػة  قػػد عػػٌوؿ علػػ   تػػاب العػػل كمػػا كصػػلو »حينمػػا ذىػػد ق   أٌف ابػػن دريػػد ظاظا  

 5«ز كما مسعو من مفا نة األعراب..األراجيما حفظو من األععار ك ك غكذنا كأيب عبيدة ك لألصمع  
تعتػػػع ُب انيقيقػػػة أك  ور مػػػن ال الـ مػػػو علػػػ  املفػػػنقٌف  اكلػػػة ابػػػن دريػػػد ا قتصػػػار ُب مػػػادة معج    

 انت أك  اجلواند الؿ مٌ نا التحديث ك ت ويره  وض باملعجم العريب ك قسنامات الرج  ُب سبي  الٌنن
 قذف ىو املؽ اللغوم.

                                                 
 22ال يوط :بغية الوعاة ص - 1
 642املعجمية  صعبد القادر يعبد اجللي  :املدارس  - 2
 642املرجع نف و  ص - 3
 94ابن دريد :مجنرة اللغة ص - 4
 149ظاظا يح ن : الـ العرب ص - 5
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ذل  بإسػقاط مجيػع ك  الػؿ ت ػع  قلينػا املعػاجم انيديثػةاألىػداؼ مػن عػد تي الواقع أٌف جنوده ىػنه ك     
دكف أف ت ػوف نخػر ق  ق ٌ من خالؿ ا نتقاؿ من معجػم  الؿ   ثياك غك امل تعملة فاظ الغريبة ك لاأل

د هلا  تى  ا بعضنم دكف أف يي   ى ثنلى  »متداكلة بل املت لمل  كى   ما يقوؿ يح ن ظاظا   ألفاظ 
الػػنم  ة قذا  انػػت بعيػػدة زمنيػػا عػػن الواقػػعخاٌصػػصػػعوبة التوصػػ  لد لتنا  كمػػن ٍبىٌ  1«ا نتفػػارالفػػيوع ك 

طريػ  ىػنه املعجمػات كالؿ  انت قد كصلت قليو عػن م العريب ُب كقتنا انيا  املت لٌ   ك يعيفو امل تعمً 
 دكاكين تراثية قدشنة جدا.أك ضمن نصوص ك 

الػػؿ ن تقتصػػر ك  ل  املعػػاجمبػػ  الدارسػػل كم ػػتعمً م ػػاندة  بػػكة مػػن قً  قػػ لٍ تػى قٌف الػػدعوة ق  التي ػػك     
تلػػػػػػػػػػػػف م ػػػػػػػػػػػػتويات اللغػػػػػػػػػػػػة سػػػػػػػػػػػػوا  تعػػػػػػػػػػػػٌدت ذلػػػػػػػػػػػػ  لتفػػػػػػػػػػػػم  خمب   علػػػػػػػػػػػػ  املعجمػػػػػػػػػػػػات  ح ػػػػػػػػػػػػد

 الصر ية...كغكىا.أك النحوية 
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 نظام الوضع في المعجم: -4
يقودنا بالضركرة ق  عقد مقارنػة ب ػي ة بينػو كبػل سػابقو  ديث عن معجم اجلمنرة  بن دريدانيك      
ػػليػػ  ار كالوعػػائع بػػل الػػرجلل   جليٌػػة نمػػاعالقػػة بين ال لأك علػػ  األقػػ  قلقػػا  نظػػرة مػػوجزة علػػ  املعجمى

معجمػػػػػو أف يغػػػػػٌ  ال ػػػػػرؼ عػػػػػن ارليػػػػػ  ك  وظامىػػػػػنجلمنػػػػػرة ك ك  شن ػػػػػن لبحػػػػػث يتنػػػػػاكؿ معجػػػػػم ا بػػػػػكة 
 بٌينا ذل . أثر الرج  ك ضلو  بك  ما سب  ك " أيضا العل"

ئم ٌب الػػدقي  القػػامػػن خػػالؿ مننجػػو الصػػو  -قػػد مٌنػػد  ىػػػ 120ارليػػ  بػػن أ ػػد ي ت  ذا  ػػافإ ػػ     
 املػننع أك تعديلػو أك ارػركج عنػو تبػاع ىػنا    اللغػويل الػنين جػامكا مػن بعػدهل ػ -عل  أسس علمية

مػػن صػػعوبة  -املػػننع الصػػوٌب  -ك كملػػا متيٌػػز بػػو ىػػنا األخػػمنػػاىع أخػػرل أ ثػػر سػػنولة كتنظيما  كابت ػػار
ـط ُب الباحػث عػن املعػف اللغػوم لل ل» صػل خاصػةمفقة علػ  غػك املتخصٌ ك  مػة أف ي ػوف  ونػو يفػ

عػددة كي اد ذلػ  زنصػر امل ػتفيدين مػن املعجػم ُب تأٌك  عاملا مبخارج انيركؼ كالتق يمات الصر ية امل
  املتعلمػل من ىنػا جػا ت نظػرة ابػن دريػد ُب التقػاط حاجػة العصػر ق  توصػي  الفائػدة  دائرة العلمػا 

جمػػو حػػوؿ معجػػم سػػلفو ال بػػك ق  ق ػػاع أ ػػع مػػن الٌناس ك انػػت مالحظتػػو الػػؿ سػػاقنا ُب مقدمػػة مع
 فػند  تي ػكاك ُب كضػع أنظمػة أخػرل أ ثػر دقػة ك بػدأ التف ػمػن ىنػا  1«صعد الفائػدةارلي  أنٌو قٌيم 

 -بنل  الدرس املعجم   اك ت عديدة ُب ىنا امليداف ك انت أكؿ  اكلة قػاـ  ػا أبػو ب ػر بػن دريػد
تخٌل  مػػػػػن مػػػػػننع ارليػػػػػ  الصػػػػػوٌب قف اسػػػػػت اع أف يػػػػػ ونػػػػػو ك  -ابت ػػػػػر مننجػػػػػا جديػػػػػدا قػػػػػدشنا حينمػػػػػا

ـتيػػد  ق ٌ أنػػو ظػػ  تابعػػا للخليػػ  ُب بعػػ   د بػػبع  اجلوانػػد كأف يتفػػرٌ  األلػػف بػػائكا ستعاضػػة عنػػو بال
 أس و األخرل.

لخػركج عػن النظػاـ بأكؿ  اكلػة لبػن دريػد كمعجمػو " مجنػرة اللغػة" مع ذل   إٌف التاري  يفػند  ك     
مع األبنية  كى  بال ع   اكلة رائػدة قػاـ  ػا الرجػ  ُب سػبي    ائاأللف بق  النظاـ ارليل  الصوٌب 

 كنظاـ الوضع  يو خصوصا. ت وير املعجم العريب عموما
ـتيػػد   ك مػػا ىػػو معلػػـو     مػػع األبنية ككاضػػح مػػن   األلػػف بػػائ قػػد عيػػرؼ نظػػاـ ابػػن دريػػد اجلديػػد بال

ـتيػػد  ـتيػػد بػػد  مػػ  األلػػف بػػائخػػالؿ الت ػػمية اعتمػػاده ال  ػػال ت ػػاد  أما تق ػػيمو لألبنيػػة الصػػوٌبن ال
 يمػػا عػػدا تلػػ  امللحقػػات  واسػػية رباعيػػة ك ثالثيػػة ك  نػػ  عنػػده ثنائيػػة ك   ػػيمات ارليػػ ختتلػػف عػػن تق

 كىو ما سنفٌص  انيديث عنو  حقا قف عا  ا. الؿ أنيقنا ابن دريد ب   بنا  التفريعات ال ثكةك 
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ق ٌ أنػػو ن رنعػػ  منػػو أساسػػو   األلػػف بػػائلصػػوٌب بالنظػػاـ قذا  ػػاف ابػػن دريػػد قػػد اسػػتبدؿ النظػػاـ اك      
عػػدىا حػػاكؿ أف با جعػػ  أساسػػو األكؿ ىػػو األبنية كقدنػػ  ملعجػػم  مػػا ىػػو الٌفػػأف عنػػد ارليػػ األكؿ ُب ا

يفتػػتح  ػػ  بػػاب مػػن ىػػنه األبػػواب بال لمػػة املبػػدك ة بػػانيرؼ املعقػػود لػػو ىػػنا البػػاب يليػػو انيػػرؼ الػػنم 
ـتيد   . األلف بائبعده ُب ال

ى ػػنا ق  انيػػا  ك  ره بالبػػا  مػػع التػػا  ٍب البػػا  مػػع الثػػا   البػػا  مػػع ػػإذا  ػػاف ُب بػػاب البػػا  مػػثال يصػػدٌ     
ـتيد راعيا أسبقيتنا مي  هناية انيركؼ حينمػا سػب   املعػركؼ  األلف بػائلإلعارة  قد خالف ابن دريد ال

ىا كن يفػػتح بابػػا للنمػػزة مػػع أف يصػػ  اهلمػػزة مبػػا بعػػد»اهلػػا  علػػ  الواك زيػػادة علػػ  ذلػػ   قػػد عمػػ  علػػ 
 1« د ساد ىنا الننع مع بقية األبواباهلمزة مثال كق

كقف  ػاف ابػن دريػد يقػـو علػ    ػرة " التقاليػد" النم استلنمو مػن ارليػ  ك ك أما أساسو الثالث       
 قدنا يراع  أثنا  تقليبنا أسبقية حرك نا.ك  ة  يفما جا ت  ما  ع  ارلي   يقلد حركؼ ال لم

الت امؿ النم ننتظر ا جابة عنو بعد ثلي  ىنا املننع ثليال دقيقا ىو:ما مدل التزاـ ابن دريد ك      
ؼ املنفػػود مػػن ىػػنا دق  أٌم مػػدل شن ػػن القػػوؿ بتحقػػ  اهلػػح بػػو ُب مقدمػػة معجمػػو  ك بػػاملننع املصػػر  

 ىو الوصوؿ ق  معجم سن  امل لد ملا زنتاج منو .النظاـ ك 
ـتيػػد لقػػد سػػع  ابػػن در        مػػع األبنيػػة ق    األلػػف بػػائيػػد مػػن خػػالؿ مننجػػو القػػائم علػػ  أسػػاس ال

أجرينػاه علػ  ك  »:كعن مننجػو اجلديػد يقػوؿ مفقة ُب مننع ارلي  الصػوٌبك التي ك ملا رنه من صعوبة 
ك اف علػػػػم العامػػػػة  ػػػػا  علػػػػم بػػػػالقلوب أعبػػػػ  كُب األمسػػػػاع أنفػػػػن  تػػػػأليف انيػػػػركؼ املعجمػػػػة قذ  انػػػػت

  .2«ا من انيكة مففٌيا عن املراد...بعيد -من ىنه اجلنة  - ناكطالبي صة ارا
ـاؼ بفضػػػلو عليػػػو ك مػػػع طرحػػػو لنظػػػاـ ارليػػػ   ػػػإٌف ذلػػػ  ن شننػػػع الك      علػػػ  مػػػن جػػػا  رجػػػ  مػػػن ا عػػػ
ـ ا لػو بالٌ ػب  كالغلػد ُب ىػنا امليػداف بعػده ا زدرا  بعلمػو ك يف   كمقػرٌا بصػعوبة معانػدة ارليػ  ك  مع

النػػاظر ُب املعجمػػل ك   مػػن نظػػاـ ارليػػ  كأ  ػػاره  ٌليا ي ػػت ع أف يػػتخللػػنم ن يعػػـؼ الرجػػ  كىػػو ا
ػػػ ـ ة بيننمػػػا املقدمػػػة الصػػػوتية الػػػؿ  ك ليقػػػف علػػػ  تقاطعػػػات  ثػػػكة بػػػل املعجمى أٌكؿ ىػػػنه النقػػػاط املفػػػ

 صٌدر  ا  ٌ  مننما معجمو.

                                                 
 191 اىد مرداكم يعبد ال رل :مناىع التأليف املعجم  عند العرب  ص - 1
 94اجلمنرة  ص ابن دريد : -2
 -  للوقػػوؼ علػػ  ىػػنه التقاطعػػات بػػل املعجمػػل بنػػوع مػػن التفصػػي  أنظر مقدمػػة  قػػ  اجلمنػػرة رمػػزم منػػك البعلب ػػ  من خػػالؿ الن ػػخة

 الصادرة عن دار العلم للماليل بككت لبناف.
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ُب تفاصػػي   بػػ  ارػػوض قػػد ارتأينػػا أف نقػػف ببحثنػػا عنػػد ىػػنه املقدمػػة ق تأسي ػػا علػػ  مػػا سػػب  ك      
كىنا قد يتبادر ق  ٌذىن القار  سػؤاؿ عػن الغايػة كاهلػدؼ الػنم  ػاف ي ػع  قليػو املننع العاـ للمعجم 

 ابن دريد من خالؿ ىنا التصدير الصوٌب للمعجم 
و مػػػا لػػػ  نػػػنا أمػػػر مػػػألوؼ  ػػػإذا  ػػػاف ارليػػػ  بػػػن أ ػػػد قػػػد ا تػػػتح معجمػػػو  ػػػنه املقدمػػػة الصػػػوتية      
 - ما سب  انيديث-  ىنا املعجم تعمً كم ضع ُب ىنا املعجم اقتض  منو ذل  ـ الو  وف نظايعٌره 

كارلي   ػر تم ن بعدىا من اسػتعماؿ املعجػم بيي ليأصوات العربية كخمارجنا كصفاهتا يتعٌل عليو معر ة 
كتعتمػػد علػػػ  ذلػػػ  ُب  اىػػػا ُب معجمػػػوالػػؿ تبنٌ با ضػػػا ة ق    ػػرة التقليبػػػات ا بػػال عػػػ  قػػد قصػػػد ىن

املنمػ  مػن األلفػاظ للتمييز  يمػا بعػد بػل امل ػتعم  ك كغػك املؤتلػف مػن انيػركؼ العربيػة  ة املؤتلػف معر 
 ُب اللغة.

  ي ػػك ُب ر ػػد ارليػػ  كيقلٌػػده» كىػػو بػػال عػػ  مػػن ذلػػ  عنػػد ابػػن دريػػد  غػػك كاضػػحةأمػػا الغايػػة ك      
رليػ  بػل دراسػة أصػوات  قد غف  عن الصلة العضوية الؿ ابتػدعنا ادكف قدراؾ حقيق  لعم  ارلي  

كمفنػػـو الوضػػع ُب  تػػاب العػػل  مػػا رأينػػا مػػن قب  حيػػث يبػػدأ ذلػػ  مػػن الصػػوت ق  البنيػػة ق   العربيػػة
ػػػالتقاليػػػد نيصػػػر امل ػػػتعمى  كمعف ىػػػنا أٌف كىػػػو مػػػا ن ينتبػػػو قليػػػو ابػػػن دريػػػد   مػػػن  ػػػالـ العرب   كاملنمى

ُب ترتيػػػػػػػد   األلػػػػػػػف بػػػػػػػائنظػػػػػػػاـ ى  األخػػػػػػػن بال  ُب مفنػػػػػػػـو الوضػػػػػػػع عنػػػػػػػد ابػػػػػػػن دريػػػػػػػد ار ػػػػػػػوة األك 
دكف أدّن تػػػػأثك علػػػػ  ىػػػػنا شن ن قسػػػػقاط ىػػػػنا الدراسػػػػة الصػػػػوتية الػػػػؿ صػػػػٌدر  ػػػػا معجمػػػػو املػػػػداخ  ك 
 1«النظاـ.
أف د ػع بػبع  معاصػريو كذلػ  التفػابو انياصػ  بيننمػا   اف لتل  التقاطعات بػل املعجمػللقد       

مع أٌف رقة  تػاب "العػل" كقعػادة ترتيبػو اهتامػو ب ػذل  نق ػة ضػعف ُب عػخ  ابػن دريػد ك  ق  اعتبار
ل ن ذلػػ  ن ي ػػن ليفػػفع لػػو عنػػد ىػػؤ   ك علػػ  رأسػػنم: دريػػد قػػد اعػػـؼ بفضػػ  ارليػػ  عليػػو ابػػن 

  2قبراىيم بن  مد بن عر ة املعركؼ بنف ويو النم ذىد يقوؿ:
 رهٍ ػػػػػعً ك  عػػػػػ ٌّ  يػػو  ػػػػػك  **** ػػػرة ٍ ػػػػػػقػػػػػػد بػػػػػػػػػػابػػػػػني دريػػػػ

ػػق من  يػػػد عػػ  ك   كضعى  تاب اجلمنػػرةٍ  **** ػػوحػػمي
 ػػػرهٍ غػػػػػػػػيٌػػػػ ػوي قػػػػػػػػػد ػػػأنٌػػػػػػػػ **** العػل ق ٌ   تابي    ىػوك 
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 : 1قد رٌد عليو ابن دريد ىو اآلخر بقولوك 
 ا عليول افى ذل  الوح ي سخ ن  **** لو أنزؿى الوح ي عل  نف ويوٍ 

 م تأص ي للصىفػػػػػع ُب أٍخػػػديعػيػػػو **** بنصف امسوً   عاعره يدع ك 
 قد صػػػار مػػػػػن أربػػػػػػابًو نػفػػ ػػػػػويػو **** أؼ  عػل  الػنحػًو ك أربػػػػػػػػػػابو
ػػػػػا عليو  صيٌػػػػػػرى ك  **** أحػػػرقػػػػػػػوي ا بنصػػًف اسػمػو  الػبػػػػػػػػاق  صػراخن

   

 سػػنقف علػػ معجمو الػػؿ ألصػػقت بػػابن دريػػد ك مػػن الػػتنم كغكىػػا  ةللوقػػوؼ علػػ  حقيقػػة ىػػنه التنمػػك       
كالػؿ اعػتملت  ج علػ  ىػنه املقدمػة الصػوتيةسػنعر  قب  ذلػ  ك صي  ىنا املعجم من خػالؿ مننجػو تفا بع 

نػا ابػن دريػد عػن  يبال ع  عل  أ  ار كنرا  صوتية ىامة  تعٌد من صميم الدرس الٌل ػاين انيػديث ثػٌدث 
ا ُب   المنػعفػركف حر ػا اسػتعملتنا العػرب ُبانيػركؼ عنػده ت ػعة ك  »ك كخمارجنػا صػفاهتاانيركؼ العربية ك 

ىػػنا با ضػػا ة ق  مننػػا مػػا   زن ػػن ائتال و ال ػػو ك مننا مػػا زن ػػن ائتانير ػػات كاألصػػوات األ عػػاؿ ك األمسػػا  ك 
ة تنػاس رنمعنػا لقبػاف: املصػمه انيػركؼ  نػ  سػبعة أجأمػا ىػنا دغاـ يا صػوتية أخػرل تتعلٌػ  با بػداؿ ك قضا
 املنلقة.ك 

لت عة عفر حر ا األخرل  ن  أما امننا ثالثة معتالت  ة:كيبلغ عددىا اثناف كعفركف حر ات أٌما املصم     
 ة الصحاح نن ر:تكمن ىنه انيركؼ املصمصحاح 

 .ارا  كانيا  كالعل كالغل ك اهلا  ك ى :اهلمزة ك : حروف الحلق -
 الفل.: القاؼ كال اؼ كاجليم ك : من أسف  الل اف كى جنس حروف أقصى الفم -
 كالصاد. كال ل الزام مما ىو منخف  ك ى :: جنس حروف وسط اللسان -
األعلػ  : الظػا   و عػاخ  ق  الغػار مننػا أيضػا ممػا ىػالػداؿ  كال ا  ك  ك التػا   :جنس حروف أدنى الفـم -

 كالثا   الناؿ  كالضاد .
 النم يضم حركؼ املنلقة  عددىا ستة أحرؼ كهلا جن اف ى  األخرل:الثاين ك اللقد  أماك 
 ك تضم الفا   امليم  البا .جنس الش فة:  -
.النوف ك ك ك ى  الرٌا  جنس حروف أسلة اللسان إلى مقدم الغار األعلى:  -  الالـٌ
 .2«اهلمزة  ن  معتالتك اليا  ك ى : الواك ما انيركؼ املتبقية ك أ
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 ػػ  يػػت انيػػركؼ منلقػة ألف عملنػػا ُب طػػرؼ الل ػػاف كطرؼ  مسي  »سنتػتم ابػػن دريػػد تق ػػيمو ىػنا بقولػػو:ك      
ت  ختػ تت أفتة ألهنػا أصػمى يػت األخػرل  مصػمى مسيٌ ك انيركؼ كأح ػننا امتزاجػا بغكىا  ى  أخفٌ ك  ع   ذلقو

  1« اصنا عل  الل اف...بالبنا  قذا  ثرت حرك و  عتي
مقدمتو الصوتية أف يقف عند تق يماتو للحركؼ  قط ب  أ رد بابا نخر  ىنا كن يفأ ابن دريد ُب    

ذ ػػػر قػػػـو مػػػن النحػػػويل أٌف ىػػػنه الٌت ػػػعة  »نيػػػركؼ ك أجناسػػػنا"  ا تتحػػػو بقولػػػو:ا مسٌاه:"بػػػاب خمػػػارج
 2.«لعفرين حر ا هلا ستة عفر  رل...كا

يٌاىػػا تق ػػيما نخػػر مقٌ ػػما قف ىػػنه انيػػركؼ كخمارجنػػا كأجناسنا ٍب أخػػن بعػػدىا علػػ  عاتقػػو كصػػ    
غكىػػا مػن القضػػايا الصػػوتية ىػنه املػػرٌة صػفؿ اجلنػػر كاهلمػػس كالفػدة كالرخػػاكة كا طبػاؽ... ك  مراعيػا  يػػو
 األخرل.
الػػػؿ اعػػػتملت علينػػػا مقدمػػػة أثنا  حػػػديثنا عػػػن ىػػػنه القضػػػايا الصػػػوتية كاجلػػػدير بالػػػنٌ ر ىنػػػا أيضػػػا      

ملػا لػو مػن أذنيػة ُب الوقػوؼ علػ   ؼ الزكائػدك ذل  الباب النم خٌصو للحػديث عػن معر ػة انيػر املعجم 
 ػػػاهلمزة مػػػثال ُب:  »واقعنػػػا.كيبػػػٌل م ة الػػػؿ رنمعنػػػا ُب ياليػػػـو تن ػػػاه أصػػػ  املػػػواد   ػػػن ر حػػػركؼ الزيػػػاد

الفػ   نف ػو مػع ك كعليػو  نػ  زائدة  بنا  رباع  أخضر  أصفر  أسود مزيدة  وهنا كقعت أك  ُبأ ر 
ربعػػػػػػػػػة أحػػػػػػػػػرؼ  صػػػػػػػػػاعدا ُب حنػػػػػػػػػو: اهلمػػػػػػػػػزة  يمػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػدده أقذا كقعػػػػػػػػػت زيادهتػػػػػػػػػا ُب موضػػػػػػػػػع  "املػػػػػػػػػيم"

كأمػػػػا قف كجػػػػدت ُب غػػػػك ىػػػػنا املوضػػػػع    ػػػػنل  م ػػػػتخرج كمػػػػا أعػػػػبو   مقضػػػػ ٌ مقتوؿ مرمٌ  مضركب 
 .3« اني م علينا أهنا زائدة ي وف عن طري  ا عتقاؽ

دمػػة ب ػر بػػن دريػد قػػد ظػٌ  يقلٌػػد ارليػ  خاصػػة ُب ىػنه املق اخنل  ق  أف أبػػ بنػا  علػ  مػػا سػب ك      
الؿ كقف حػػاكؿ قضػػفا  بعػػ  ك مفػػاىيم كمصػػ لحات صػػوتية كلغويػػة الصػػوتية كمػػا اعػػتملت عليػػو مػػن 

    اسػػػتخداـ مصػػػ لح    قدخػػػاؿ مصػػػ لحات جديػػػدةفخصػػػية ُب طريقػػػة العػػػرض كالتقػػػدل ك الٌلم ػػػات ال
 ػإٌف امل ٌلػع علػ  ىػنا علػ  الػرغم مػن ذل  نا األخػك الػنم اسػتعملو ارليػ  ك " جنس" بػدؿ "حيٌػز" ىػ

ا الوصػػػػف منقػػػػوؿ عػػػػن ارليػػػػ    زنتػػػػاج ق  عنػػػػا   بػػػػك ل ػػػػ  ي تفػػػػف أٌف ىػػػػن »وصػػػػف كالتقػػػػدل ال
 .4«كسيبويو
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 فيما يلي تفصيل لهذه األسس العامة التي قام عليها نظام الوضع في المعجم:و 
ــة:  -1- 4 ــي لةبني رأل ابػػن دريػػد ضػػركرة مراعػػاة انيػػركؼ األصػػوؿ أثنػػا  تق ػػيمو التقســيم الكم 

 عة عل  أبواب اجلمنرة عل  النحو اآلٌب: جا ت موزٌ لألبنية كالؿ
 ٌعف  يو انيرؼ الثاين مث : أٌب  مٌد.ىو ما ضي ك / الثنائي الصحيح: 1
 ىو ما ضٌعف  يو انير اف مث : بثبث   بع.ك / الثنائي الملحق ببناء الر باعي المكرر: 2
ع أحػد حػركؼ العلٌػة كىػ  ىو ما اجتمع  يػو حػرؼ صػحيح مػك / الثنائي المعتل و ما تشع ب منو: 3
 اهلمزة  مث : بوأ  أكب  بأم.اك اليا  الو 
 عغ  حٌيزا  بكا من املعجم.مث : ثبت  جبت   ت ك / الثالثي الصحيح و ما تشع ب منو: 4
الػالـ مػػن ـ أك الفػا  ك ُب موضػع الفػا  ك العػل أك العػػل ك الػال/ الثالثـي يجتمـع فيـو حرفــان مـثالن 5

 لح  مبا سب  من الثالث  الصحيح مث : بتت  بثث  حبح    .ىو ماألمسا  كاملصادر ك 
 بوب  توت  سوس./ الثالثي عين الفعل أحد حروف الل ين مثل: 6
 مث  أنت./ باب النوادر في الهمز: 7
 .مث  كز أت/ باب اللفيف في الهمز: 8
 مث  جعتٍد.  حـٍب  سٍحتٍد./ باب الرباعي الصحيح:  9

ــــل10 ــــاعي المعت ــــاب الر ب ك جػػػػا  ثػػػػت ىػػػػنا البػػػػاب الربػػػػاع  الػػػػنم  يػػػػو حر ػػػػاف مػػػػثالف مثػػػػ : : / ب
ىػو مػا يعػرؼ ٍ  ك ألخرل مث : ً ع   كً ع    ك ػيٌعػمن األكزاف ادردؽ الدىدقة  ىنا با ضا ة ق   موعة 

 غكىا من األكزاف األخرل.عند الصر يل بالثالث  املضٌعف ك 
حول ىػػنا البػػاب أكزانػػا ك اهلمرج  فرزدقػػة مثػػ  ال/ الخماســي ومــا لحــق بــو مــن حــروف الز وائــد: 11
لإلعارة ىنا أٌف ىنا امللح  بارماس  بأحد حركؼ الزكائد ىو ة يضي  املقاـ  ستعراضنا مجيعا عديد

 ما  اف أعار قليو ُب املقٌدمة بالٌ داس .
اب أخػػرل متفرقػػة مننػػا: بػػ قػػد أنيػػ  املؤلػػف  ػػا أبػػواب   با ضػػا ة ىػػنه األبػػواب اراصػػة باألبنيػػة    

مجع  يو  موعة من األكزاف املختلفة حول بع  املواد الؿ تعٌ ر عل  الباحث قرنادىا ثػت الٌلفيف ك 
 1.«لقصر أبوابو ك التفاؼ بعضنا ببع »  بنية ال ابقة كمسٌاه  نا ا سماأل

ىػػػنا كقػػػد خػػػتم ابػػػن دريػػػد تق ػػػيمو للمعجػػػم بػػػأبواب أخػػػرل متفرٌقػػػة  بػػػاب النٌػػػوادر ك تنػػػاكؿ  ينػػػا      
 اضيع لغوية خمتلفة.مو 

                                                 
 1622ابن دريد :مجنرة اللغة ص - 1
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 :الترتيب الهجائي و نظام المقلوبات -4-2
ـتيد األلفبائ  املعركؼ ي أ  ب  ت  ث...  أساسا ُب ترتيد كتن     ظيم اختن مؤلف اجلمنرة من ال

و مباعػرة تقليػد حػركؼ ىػنه عل  أٌف ترتيػد املػواد ثػت ىػنه األبنيػة يتبعػاملواد ثت األبواب ال ػابقة 
ف ترتيد انيركؼ ضركرة أثنا  البحث عن املواد بغػٌ  الٌنظػر قف  انػت ىػنه انيػركؼ ُب كعليو  ااملواد 

 أٌكؿ ال لمة أك ُب كس نا أك ُب نخرىا.
كضػػع نظػػائر  ق  ة جلػػأ يعبػػد القػػادر عبػػد اجلليػػ   لتي ػػك البحػػث عػػن املػػواد داخػػ  أبػػواب اجلمنػػر ك     

ـتيد انيركؼ   لية البحث  جا ت ىنه النظائر عل  النحو اآلٌب:عم كىو ما من عأنو ت ني ي رقمية ل
   ك ى نا ق  هناية انيركؼ. 9  الثا  1  التا   6  البا  1األلف

 عليو   مادة "  تد" مثال م ونة من ثالثة أحرؼ ى : ال اؼ  التا   البا .ك 
 األخن ب ريقة النظائر الرقمية الؿ سب  انيديث عننا رنعلنا عل  النحو اآلٌب:ك 
 . 6  البا   1  التا   66ؾ
 . 66 +1+6بالتا :  تد ك 
ـتيد ك   تصبح عل  الف   اآلٌب:  األلف بائبعد مراعاة أسبقية انيركؼ ُب ال
  أم أٌف ىػنه اللفظػػة نعثػر علينػػا ُب مػػادة " ب ت ؾ "  ك أمػا بقيػػة مقلوبػات ىػػنه املػػادة 6+1+66

ـتيد  وجد مراع  ا  ست وف عل  ىنا النحو :كبالت ينا  نل    األلف بائاة ال
1-  6+1+66   . بت 
6-  6+66+1  .ب ت 
1-  1+6+66  . تب 
9-  1+66+6   .ت د 
0-  66+6+1   .تد  
2- 66+1+6   .بت  

  تقاليػػػػد ىػػػػنه املػػػػادة ىػػػػك    علػػػػ  ىػػػػنه الصػػػػور الٌ ػػػػتباعتمػػػػاد ىػػػػنه ال ريقػػػػة الرياضػػػػية حنصػػػػك       
ضركرة ملحػة ُب ال فػف عػن  بائ  العادم ُب نظامنا األلفعليو  اف معر ة ترتيد انيركؼ ك الثالثية 
ـتيػػد ىػػنا النظػػاـ رنعػػ  مػػن الاملواد  مػػن ٍبٌ الوقػػوؼ علػػ  صػػعوبة الوصػػوؿ ق  أبػػواب املػػواد ك كاجلنػػ  ب

 معانينا كد لتنا.

                                                 
 - جمية لعبد القادر عبد اجللي  ُب أثنا  حديثو عن مننع اجلمنرة.أ اد ىنا العنصر من  تاب املدارس املع 
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 اختػػار  ارليػ  ُب النظػاـ العػػاـ للمعجػم قف خػػالفيٌتضػح لنػػا أٌف ابػن دريػد ك   مػػا سػب مػن خػالؿ      
ـتي س الثالثػة الػؿ قػاـ شنثػ  ىػنا األسػاس أحػد األسػك عل  نظكه الصوٌب عنػد ارلي     بائ األلفد ال

نظػػاـ التقاليػػد األخػػن باملتمثٌلػػل ُب تق ػػيم األبنيػػة ك ٌما  يمػػا سنػػ  األساسػػل اآلخػػرين ك أعلينػػا مننجػػو 
 د.قدنا من عم  ارلي  كمع ذل   قد ارتضاذنا ُب مننع معجمو اجلدي ليس من ابتداعو ك 

كرم أف نتحػدث عػن  قد رأينا مػن الضػر كقفنا مع املننع ارارج  للمعجم قذا  ٌنا  يما سب  قد ك      
نيػػػػػػة كمػػػػػػن ٍبٌ عػػػػػػرح املعػػػػػػف كذل  عنػػػػػػد تنػػػػػػاكؿ قضػػػػػػية ترتيػػػػػػد املفػػػػػػتقات ثػػػػػػت األباملػػػػػػننع الػػػػػػداخل  

كالبدايػػة   يدكقذا  ػػاف حػػديثنا ال ػػاب  قػػد ت ػػٌرؽ ق  نقػػاط تتعلٌػػ   ػػنا املػػننع األخكيالتقالاملعجمػػ  
 ست وف مع ترتيد املفتقات ثت املداخ .
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رأينػا  ُب ترتيبػو للمفػتقات ثػت  املػداخ كلل فف عن طريقة ابن دريد ترتيب المشتقات: -3 -4
لإلعػارة " سػبي  التمثيػ  مادة"عربعلػ   بتحلي  مادة من مواد ىنا املعجم  كىنا نأخػنضركرة األخن 
بعػػد أف ي ػػتعرض املؤلػػف التقاليػػد الناعػػ ة عػػن ىػػنه ك ت املػػدخ  "برع" قػػد كقعػػت ثػػ دة ػػإف ىػػنه املػػا

العػػرب »عرب" يقػػوؿ ابػػن دريػػد عػػن عػػرح ىػػنه اللفظػػة األخػػكة:ىػػ : "برع بعر ربع رعػػد عع ادة ك املػػ
ؿ مػػػن مسٌػػػ  يعػػػرب بػػػن قح ػػػاف ألنػػػو أكٌ عجم ك " عرب اقػػػالو العجػػػم  مػػػا  ػػػنل  العػػػرب ك ك ضػػػٌد العجم 

  . 119 ص1.يج« نية...رياانعدؿ ل انو عن ال 
م تعرضػػا  يمػػا بعػػد  ىنػػا  ػػد أٌف ابػػن دريػػد قػػد ا تػػتح ىػػنه املػػادة بػػن ر املصػػدر أك  " العػػرب" ك       

ليعػود بعػد ذلػ  مباعػرة ق  سػرد مجلػة اخػت   ػا قػـو مػن النػاس ىػم العرب أصوؿ ىنه الت ػمية الػؿ 
يقػاؿ ك ىػو عريػد بػن زيػد بػن  نػالف  اسػم: ك دة الثالثية يقػوؿ: " عريػد املفتقات الناجتة عن ىنه املا

العًػػػػػػػٍرب: يػػػػػػػبس كالعرب العاربػػػػػػػة: سػػػػػػػبع قبائػػػػػػ ... ك الػػػػػػػدار مػػػػػػن عريػػػػػػػد أم مػػػػػػػا  ػػػػػػا مػػػػػػػن أحػػػػػػد مػػػػػػا ب
     119 ص1البنم ...".يج

ثالثػػػػ  املزيػػػػد حبػػػػرؼ مػػػػن ىػػػػنه ينتقػػػػ  مباعػػػػرة ق  الفعػػػػ  العػػػد اسػػػػتعراض ىػػػػنه املفػػػػتقات كغكىا بك    
 الثيٌػػػػد تعػػػػرب عػػػػن »ُب انيػػػػديث جػػػػ  حبجتػػػػو  قذا أ صػػػػح عننػػػػا ك  جػػػػا  ُب املعجػػػػم:" أعػػػػرب الر املادة
د يقػػوؿ: عربػػت املعػػدة قذا   ػػدت ليعػػود بعػػد ذلػػ  ق  الفعػػ  املاضػػ  الػػرٌ   119 ص1يج .«نف ػػنا

 1كرج  معرب لو خي  عػراب...".يجكرج  معرب قذا  اف  صيحا قعراب ال الـ: قيضاح  صيحو ك 
 119 .  

 تػارة يبػدأ باملصػدر ٍب دقيقة ُب طريقة عرضػو للمواد ـز مبننجية كاضحة ك ن دريد   يلتالواقع أٌف ابك     
جػػا  ُب   كمماذلػػ  بالفعػػ  املضػػٌعف تػػارة أخػػرل ي ػػتن ٌ ك  املزيػػد حبػػرؼ ٍب املاضػػ  الرد الفعػػ  املاضػػ 

قذا مسعػتم الرجػ  يعيػد  »ذل  قذ يقوؿ:" يقاؿ عرٌٍبت عل  الرج  قذا رددت عليو قولو  كُب انيػديث 
  .119 ص1أم رٌدكا عليو قولو.يج «ٌناس  عرٌبوا عليو قولولأعراض ا
مر عػديد اجلػرم  العربة: النٌ ك ىنه املادة املختلفة  يقوؿ: " يعود مرٌة أخرل للمصادر املفتقة منك       

           كمنو اعتقاؽ عرابة األكس  النم مدحو الفماخ بن ضرار  قاؿ  يويكا ر :               
 ملً ػرابةي باليػػػػػػػػاىػػػػػػا عى تلٌقػػػى  **** مجدً ٍت لً  عى قذا ما رايةه ري 

  .119 ص1يو العامة الرٌابوف...".يجالنم ت مٌ العرباف كالعربوف ك ك 
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 ا طػػػػراد  ُب األخػػػػك ق  أف ترتيبػػػػو للمفػػػػتقات ثػػػػت املػػػػدخ  الواحػػػػد يغلػػػػد عليػػػػو عػػػػدـ ػي خنلػػػػ     
قف  اف الغالد ُب ترتيبو املفتقات ىو ك كسرعاف ما سنرقو  ذل  كاحد ُب قذ قٌلما يلتـز مبننعا نتظاـ ك 

كأحيانػػا ي ػػوف ا  املفػػتقة مػػن حػػركؼ ىػػنه املادة البػػد  باملصػػدر أك  ٍب الفعػػ  املاضػػ  ثانيػػا  بقيػػة األمسػػ
 الع س أم يبدأ بالفع  املاض   املصدر  بقية األمسا  كاملفتقات.

بالتنبيػػػو علػػػ  صػػػيغ اجلمػػػع املختلفػػػة قػػػدر مػػػا أم ػػػن ىػػػنا ىو التػػػزاـ املؤلػػػف  اجلػػػدير بالػػػن ر ىنػػػاك      
با ضا ة ق  معلومات أخرل تتعل   نه املواد سوا   اف ذل  من الناحية الصر ية أك النحويػة ... أك 

 ما تفك قليو من د  ت خارج املعجم.
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ال فػف عػن املعػف الػنم  هتػدؼ املعجمػات اللغويػة ق طـرق معالجتـو: المعنى المعجمي و  -4-4
كتقدشنػػو ُب صػػورة أ ثػػر كضوحا.لإلعػػارة  كذلػػ  ألجػػ  ا حاطػػة بػػو بػػو املعجم يعػػٌف  عػػ  أ ثػػر  يعػػدٌ 

 إننػػػػػا سػػػػػنعمد ق  تصػػػػػنيف تقنيػػػػػات التعريػػػػػف عنػػػػػد ابػػػػػن دريػػػػػد ح ػػػػػد نظريػػػػػات التعريػػػػػف املعجمػػػػػ  
 :  الؿ جا ت عل  النحو اآلٌبك   عبد ال رل مرداكميىا دثدينق   الؿانيديثة 

الػػػنم يفػػػـض ل ػػػ  لفػػػ  أك مػػػدخ  معجمػػػ  معػػػف شن ػػػن الوقػػػوؼ عليػػػو  »:االســـميالتعريـــف  -1
ـا ا أك اعػػػتقاقا كعليو  كتأديتػػػو بلفظػػػة أك أ ثػػػر هلػػػا عالقػػػة باملدخ  قػػػد ت ػػػوف تراد ػػػا أك تضػػػادا أك اعػػػ

ـادؼ ىو أكؿ صور التعريف  أدا ي وف  ا اعتمػدهت كىو من صور الفرح التقليديػة الػؿ ا مس املعف بال
  الريػػد 1461 ص 6مػػن أمثلػػة ذلػػ  ُب اجلمنػػرة  قولػػو:ُب مػػادة"ر م ب" يج ك 1«املعػػاجم القدشنػػة

ـاب  ما جػػػػػػػػػػا  أيضػػػػػػػػػػا ُب مػػػػػػػػػػادة1442 ص6ؽ" يج ؽ الفػػػػػػػػػػ  كُب مػػػػػػػػػػادة"د  "خ ذ  الػػػػػػػػػػٌدق  ال
           الصػػػػػػػٌرد:العد كُب مػػػػػػػادة214ص6  ارنذ:ال ػػػػػػػرعة كُب مػػػػػػػادة"د ر ص" يج 1441 ص6ذ" يج

   أيضا قولو:ال ٌيد:النئد.214 ص6"د ر ص" يج
منػػػػػػػرة  نل  قولػػػػػػػو: ُب مػػػػػػػادة " د ر كمػػػػػػػن أمثلػػػػػػػة الفػػػػػػػرح عػػػػػػػن طريػػػػػػػ  عالقػػػػػػػة التضػػػػػػػاد ُب اجل      
  البؤس ضػد النعػيم كُب 1466 ص6س" يج أ   الرعد ضد الغٌ  كُب مادة"ب269 ص6" يجش

  الغدر ضػد 211 ص6  الفض  ضد النق  كُب مادة"د ر غ"يج942 ص6مادة"ض ؼ ؿ" يج
  الٌضػػػػػػػػػػػػػػػػػػي  ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ال ػػػػػػػػػػػػػػػػػػعة.ك ُب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة"د س 914 ص6الو ػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كُب مػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة"ض ؽ م"يج

 كىو لرعػػػده : ػػػالف 269 ص6  ال ػػػعيد ضػػػد الفػػػق . كُب مػػػادة "د ر ش" يج299ص6ع" يج 
  الزىػػػػػػػػد:خالؼ الرغبػػػػػػػػة كُب مػػػػػػػػادة"د ش 291 ص6الزينػػػػػػػػة كُب مػػػػػػػػادة"د ز ق"يجخػػػػػػػػالؼ الغيٌػػػػػػػػة ك 

   الفاىد:خالؼ الغائد.201 ص6ق"يج
                    كسػػيلة لتحديػػد املعػػف ظنٌػػا أف ىػػنا األخػػك معػػركؼ قولػػو:ُب مػػادة ا عػػتقاؽلػػة اعتمػػاده كمػػن أمث       

 الفػػ   قػػدانا ك قودنا ك  قػػده  قدا ك أ الفػػ    "ك الفقػػد مػػن قوهلم: قػػدت 226 ص6د  يجؼ ؽ  ي
  "ك الٌ نو مصدر سنا ي نو سنوا".929 ص6مفقود".جا  أيضا ُب مادة"سنو" يج قيد ك 

ـاؾ مػػػػػػػا اسػػػػػػػتفاد ابػػػػػػػن دريػػػػػػػد مػػػػػػػن عالقػػػػػػػة          ب مػػػػػػػادة"أاللفظػػػػػػػ   ػػػػػػػنل  جا  عنػػػػػػػو ُب  ا عػػػػػػػ
 "األمػػػػػػػػة هلػػػػػػػػا 24ـ" صي ـ كاألٌب:النػػػػػػػػزاع ق  الػػػػػػػػوطن" كُب مػػػػػػػػادة"أ "األٌب:املرع  01ص1ب" يج
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مواضػػػػػع  األٌمة القػػػػػرف مػػػػػػن النٌػػػػػاس مػػػػػػن قولػػػػػو﴿         ﴾1 :كاألٌمػػػػػػة  

األٌمة:امللة﴿امة ا ن اف كاألٌمة ال وؿ ك ألٌمة: قاا ماـ ك           ﴾2 . 

مثػاؿ ذلػ  ُب املعجػم  ك ا مس ىنا كيندرج التعريف بالعبارة  نل  ضمن ىنا النوع من التعريػف      
منػو  "ك البث  مػا رنػده الرجػ  ُب نف ػو مػن  ػرب أك غٌم ك  21 ص1ث" يج ث ما جا  ُب مادة"ب

 قوؿ ا عٌز كج ﴿               ﴾3. 

 "كالٌع:ضد العقوؽ كرج  برٌّ كباره كبٌرت شنينيو برٌا قذا 22 ص1ر" يج ر جا   نل  ُب مادة"ب     
 ػػػن البػػػزٌة  قذا  ػػػاف ح ػػػن الثيػػػاب  " كرجػػػ  ح29 ص1ز" يج ز ُب مػػػادة"ب أيضػػػان زننث" جػػػا  

:متاع البيت من الثياب خاصة  كاألىري متاع البيت من غك الثياب".اهلي ة كاك     لبز 
ُب جػػػػػػػػوىره ثديػػػػػػػػد ملاىيػػػػػػػػة امل ػػػػػػػػٌم  كلنل  شن ػػػػػػػػن ت ػػػػػػػػميتو"التعريف :»التعريــــــــف المن قــــــــيػػػػػػػػػ  6

.كغالبػا مػا يلجػأ املعجمػ  هلػنا التعريػف عنػد عػرحو définition substantielle) »4املػاىوٌم"
ة بأمسػػا  الػػنكات ل ن األمػػر مػػع ابػػن دريػػد  ػػاف خمتلفػػا   قػػد  ػػاف ي تفػػ  املػػداخ  املتعلقػػ بعػػ ملعػػاين 

  د" ك ُب مػػػػػػػادة"د بقولػػػػػػػو"معركؼ"  لما تعلػػػػػػػ  األمػػػػػػػر  ػػػػػػػنه األمسػػػػػػػا .كمن أمثلػػػػػػػة ذلػػػػػػػ  ُب املعجػػػػػػػم
   ُب مػػػػادةك    الغػػػػرر معػػػػركؼ 1442 ص6"ر غ غ"يجُب مػػػػادةك  د معػػػػركؼ   الػػػػدك 1442 ص6يج
  220 ص6ع قػػدكر جا  أيضػػا ُب مػػادة"د ؽ ؿ"يجاجلمػػ  القػػدر معرك ػػة ك  214ص6د ر ؽ" يج"

   الفنيد ُب سبي  الٌلو معركؼ.201 ص6القالدة معرك ة ك اجلمع قالئد كُب مادة"د ش ق" يج
 مػػػػػػا نقػػػػػػف علػػػػػػ  أمثلػػػػػػة للتعريػػػػػػف املوسػػػػػػوع   علػػػػػػ  الػػػػػػرغم مػػػػػػن أف اجلمنػػػػػػرة لي ػػػػػػت معجمػػػػػػا      

يػػػػػػػػػػػػد ُب بػػػػػػػػػػػػاب خمتصػػػػػػػػػػػا كالنم يفػػػػػػػػػػػػيع  يػػػػػػػػػػػػو ىػػػػػػػػػػػػنا النػػػػػػػػػػػػوع مػػػػػػػػػػػػن التعريفات جػػػػػػػػػػػػا  عػػػػػػػػػػػػن ابػػػػػػػػػػػػن در 
ٌ ػػمير كىو   قولو:"ك اليػػة األ اع  خنف ػػا  صػػغكة. كال يػػدـ يقػػاؿ لػػو  يػػدـ ال1629 ص1النػػوادر يج

ى  ديكيبػة أ ر عظيم كىو قريد من اليع ػوب ك الفقىيٌػري كىو جح  اجلح  كىو الٌ ٍرماف كاليٌع وب ك 
 ت ك ك  تٌضم جناحينا تراىا عل  املزاب   ثكا".
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ينػػدؼ ق  ثديػػد معػػاين الوحػػدات املعجميػػة  ا جتاىػػاتكىػػو مػػننع متعػػدد »التعريــف البنيــو :-3  
من خالؿ م وناهتا البنيوية الؿ ترب نا بغكىا من املفردات.كقد ي تند املننع البنيوم ق  التعريف عػن 
طريػػػػػػ  ثديػػػػػػد العالقػػػػػػات بػػػػػػل مفػػػػػػردات انيقػػػػػػ  الػػػػػػد   الواحػػػػػػد كىو تعريػػػػػػف ختػػػػػػت  بػػػػػػو معػػػػػػاجم 

 .1«كمعجم اجلمنرة ليس مننابن سيدة  املخص   املوضوعات 
الػنم يػنىد مػن  "التعريف التوزيعي"أما قذا انتقلنا ق  نوع نخر من التعريف البنيوم كنقصد        

ُب ال ياقات املتنوعة  إننا  د ذل  ُب اجلمنرة  يفيع  عةع املعاين املختلفة موزٌ خاللو املعجم  ق  تتبٌ 
لػػػ  تتبػػػع الػػػد  ت املختلفػػػة للمواد كذلػػػ  مػػػن خػػػالؿ مجلػػػة مػػػن بصػػػورة  بكة  قػػػد عمػػػ  ابػػػن دريػػػد ع

  قذ 229 222 ص6الفواىد الفعرية كالقرننية كانيديثية مػن ذلػ  مػا جػا  ُب مػادة"ب ح س" يج

قد جػػا  ُب التنزيػػ ﴿غػػكه ُب املػػا  سػػبحا كسػػباحة ك ك يقػػوؿ:" سػػبح الرجػػ      ﴾2  

 و ك ٌ ده.سٌبح الرج  ت بيحا قذا عٌظم اللٌ ك 
 قاؿ األعف يال ريع :لغة مواضع: سبحاف تنزيو كتعئة ل بحاف ا ُب الك 

 سبحافى من علقمةى الفاخرً  **** أقوؿي ملا جا ين  ٍخره ي 
 أنفدكنا عن أيب زيد األنصارميرجز :أم برا ة من  خر علقمة ك 

 بالرٌ ًد ثتى غ   الٌظالـ **** من  عل ى يا ق اـً  بحافى سي 
 من ذماـً  ٍن ضا  ى أنا مل

 د. ننا تعجٌ 
 سٌبح الرج  ت بيحا قذا  رغ من سبحتو.ك 
 الٌلو أعلم.نور كجنو ك  ركه  ٌ .ك «سبحات كجنو قفٌ  »انيديث ُب ك 

 كيقاؿ  رس سبوح قذا  اف ي بح بيديو ُب سكه.
   ما نصو:"عٌرد  الف  النا تفريدا قذا طرده كعٌرد222 ص6جا  أيضا ُب مادة"د ر ش" يج       

 أنفد يالوا ر :عيوبو ى نا قاؿ أبو عبيدة ك بو تفريدا قذا مٌسع الناس ب
 أف يفردى يب ح يمه  خما ةى  **** أيطوؼي باألباطح     يوـو 

 أم ي مع يب الناس....
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كمفػػػػركد قذا ذىػػػػد علػػػػ  كجنػػػػة ك ػػػػالف طريػػػػد عريد كعػػػػرد البعػػػػك يفػػػػرد عػػػػرادا كعػػػػركدا  نػػػػو عػػػػارد 
 بالد  ما يفرد البعك".قواؼ عوارد أم تفرد ُب النا را ك 
 صػػػػػػح أ صػػػػػػح العػػػػػػريٌب ق صػػػػػػاحا ك ك  صػػػػػػح   "091 ص1ؼ" يج ص جػػػػػػا   ػػػػػػنل  ُب مػػػػػػادة"ح    

صيػػح  نػػو  صػػيح  ى ك وتػػو  نػػو مفصح األعجمػػٌ   صػػاحة قذا ت لػػم بالعربيػػة  كأ صػػح اللٌػػغ قذا ا لػػت رغ
 قاؿ الفاعر:ىو حين ن الصريح ك 

 غي الصريحي الل كثتى الرغوةً  **** ا مصالتوي علينمو كن سنفى 
الفٍصػػح عيػػد ك أ صػػح ل   ػػ  عػػ   كضػػح لػػ   قػػد ركل الفصيحي كأ صػػح الصػػبح قذا بػػدا ضػػو ه  ك كييػػ

                قاؿ الفاعر حٌ اف: قد ت لمت بو العرب النصارل ك 
 اًف.ػػػػمرجػان أ لةى الػػػنى سراع **** قد دنا الفٍصحي  الو ئدي ينظمػ

النم يقـو عل  أساس رصػد العناصػر » "التعريف المقوماتي"د كضمن ىنا التعريف  نل          
 ج جػػػػا  ُب مػػػػادة"ب  كمثػػػػاؿ ذلػػػػ  ُب املعجػػػػم مػػػػا1« يػػػػو دكف غػػػػكه ةالتمعػػػػاملميٌػػػػزة كامل ونػػػػة للمعف 

:الب ر العميقػػة الػػؿ   طػػ   "ك 21 ص1ج" يج هلػػا ال ثكة املا  البعيػػدة القعر كىػػو مػػن ر قاؿ   اجلػػد 
بٌػػػػػػ ا  أيضػػػػػػػا ُب ا حػػػػػػؾ ي ػػػػػػػوف ممػػػػػػا كيجػػػػػػػد  فػػػػػػورا ق  ممػػػػػػا حفػػػػػػػره الٌناس".جػػػػػػأبػػػػػػو عبيػػػػػػدة   ي ػػػػػػػوف جي

كاجلػػػػث  مػػػػا ارتفػػػػع مػػػػن األرض حػػػػؾ ي ػػػػوف لػػػػو عػػػػخ  مثػػػػ  األي ىمٍيػػػػة   "91 ص1مادة"جثػػػػث" يج
الصغكة ك حنوىا.كأح د أٌف جثة الرج  من ىنا اعتقاقنا.كقاؿ قـو من أى  اللغة:  ت ٌم  جثٌة ق  

ا القػػائم  ػػال يقػػاؿ جثٌتػػو قدٌنا يقػػاؿ قمتػػو.كزعموا أٌف أبػػا ار ػػاب األخفػػع  أف ي ػػوف قاعػػدا أك نائما  أٌمػػ
علػػػػ  سػػػػرج أك رحػػػػ  كي ػػػػوف معتمػػػػا كن ي ػػػػمع عػػػػن  قػػػػوؿ:  أقوؿ:جثٌػػػػة الرجػػػػ  ق  لفػػػػخ  ػػػػاف ي

غكه".كعليو  مقـو اجلثة أف ي وف الرج  قاعػدا أك نائما كأٌمػا عنػد األخفػع أف ي ػوف علػ  ال ػرج أك 
كق  جاند أنػواع التعريػف ال ػابقة نقف  ػنل  علػ  ل  رند أف ي وف معتما.الرح  با ضا ة ق  ذ

تعريػف املػدخ   »"  النم ينىد صػاحبو ق التعريف اإلجرائياجتاه نخر ُب املننع البنيوم كنقصد "
مبػػا ينػػتع عنػػو مػػن نثػػار عمليػػة أك مػػا يؤديػػو مػػن كظػػائف أك تف ػػكه ك تعريفػػو ببيػػاف ال يفيػػة اني ػػية الػػؿ 

 119 ص1ض ر ب" يج "ُب مػػػػػػػػػػادة كمػػػػػػػػػػن أمثلػػػػػػػػػػة ذلػػػػػػػػػػ  ُب اجلمنػػػػػػػػػػرة قولػػػػػػػػػػو. 2«زنػػػػػػػػػػدث  ينػػػػػػػػػػا
 "كالٌضػػػػػػريبة:كظيفة أك قتػػػػػػاكة يأخػػػػػػنىا امللػػػػػػ  ممػػػػػػن ىػػػػػػو دكنػػػػػػو" جا  أيضػػػػػػا ُب مػػػػػػادة"ص ح ؼ"يج         

جػػػػا     "كالص ػػػػحف كاحػػػػدهتا صػػػػحيفة كى  الق عػػػػة مػػػػن أدـ أبػػػػي  أك رؽ  ي تػػػػد  ينا".094 ص1
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ملر : ػػرل ال عػػاـ ك الفػػراب ق  اجلوؼ" جػػا  عنػػو قولػػو  "ا942 ص 6" يجـ ر أ ػػنل  ُب مػػادة"
ؼ  أيضػػا ُب مػػادة" "الصػػـو ا م ػػاؾ عػػن املأ ػػ  ك املفرب"999 ص 6"يجص ك ـأيضػػا ُب مػػادة"

  "القف :قفص  الف   قذا مجعتو كقرنت بعضو ق  بع "991 ص 6" يجؽ ص
ملعاين نفػك ق  مالحظػة تتعلػػ  كقبػ  أف خنػتم حػديثنا عػن منػاىع ابػػن دريػد ُب تأديػة ا خكُب األ      

كمػن ٍبٌ يعمػ   بقضية التداخ  بل ىنه املناىع  قد  اف رنمع بل أ ثر من مػننع ُب املػدخ  الواحػد
 باسػػػػػتخداـعلػػػػػ  تتبػػػػػع املعػػػػػاين كالػػػػػد  ت املختلفػػػػػة ل ن ُب املقابػػػػػ  قػػػػػد ي تفػػػػػ  ُب أحػػػػػايل أخػػػػػرل 

ثتػػاج ق  عػػرح كقد عػػغ  ىػػنا النػػوع مػػن  عبارة"معركؼ" ظنٌػػا منػػو أٌف معػػاين ىػػنه املػػداخ  معرك ػػة  
 التعريف حٌيزا  بكا من املعجم.

كاألمػػػر الغريػػػد اآلخػػػر  يمػػػا يتعلػػػ  مبنػػػاىع التعريػػػف أٌف الرجػػػ   ػػػاف يتفػػػ   ُب قثبػػػات بعػػػ         
ثبػػت بػػ  ك     ك ػػنا معانينػػا معرك ػػة عنػػدهاملعاين   ػػاف حريصػػا علػػ  أف ت ػػوف ىػػنه ال لمػػات املػػداخ

رب كيظنػػػر ذلػػػ  ُب اسػػػتخدامو لعبػػػارات خمتلفػػػة ُب التعليػػػ  علػػػ  بعػػػ  املعػػػاين كجودىػػػا ُب ل ػػػاف الع
كاأللفاظ عل  غرار قولو: "ك  أعر ػو" "ك  أدرم مػا حقيقتػو" "ك  أدرم مػا صػٌحتو" كىنا مػا يؤ ػد ُب 

سػوا  تعلػ   اهنمالواقع حرصو الفديد عل  تدكين ما صٌح عن العرب  ح د ب  كثبت كجوده ُب ل 
اظ أك باملعاين.كلعػػػػ  ىػػػػنا  األمػػػػر مػػػػن األسػػػػباب الػػػػؿ جعلػػػػت قعػػػػ الية املػػػػننع ُب ىػػػػنه األمػػػػر باأللفػػػػ

املعجمات ت رح حبٌدة  وف جنػود مؤلفينػا قػد ترٌ ػزت علػ  مجػع املعػركؼ كاملوثػوؽ بػو كالػنم   زنتػاج 
 ق  بنؿ جند  بك ملعر تو. - ح د رأم ىؤ   -
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ـــات: -5 -4 ىنػػا ىػػ  تلػػ  اللنجػػات العربيػػة  ااملقصػػود  ػػقػػة باللغػػات ك ابػػن دريػػد عنايػػة  ائ أك اللغـ
لغات أثنػا    ثكا ما  اف ينبو عل  ىنه الاثرة عع أطراؼ اجلزيرة العربية املنتفرة بل القبائ  العربية املتن

كالتفاتػػة  نػػنه بػػال عػػ  ذات  ائػػدة  بػػكة ملػػا هلػػا مػػن أذنيػػة ُب البحػػث التأصػػيل  قيػػراده لػػبع  األلفاظ 
ختلفػػػة    قػػػد نبٌػػػو علػػػ   ثػػػك مػػػن هلجػػػات القبائػػػ  املكمن ٍبى  أثنػػػا  كضػػػع املعجػػػم التػػػارسن  للغػػػةلأللفػػػاظ 

ال ػبد ُب ك   أ ثر اللغػات ذ ػرا ُب املعجم كىغكىا من اللغات اليمانية  قبيلة: قيس  متيم  ثقيف ك 
ىػنه   انػتك با ألىلػو مػن اليمن نػو  ػاف متعٌصػألغتػو األصػلية ك » وهنا : ح ل نصاريذل   ما يقوؿ 

ت ػاقنا مػع املعػركؼ مػن نقػد لعػدـ اسباب ما دار حوؿ اجلمنرة من ع  ك ال لمات اليمنية من أىم أ
 1.«لغة الفماؿ

ن يقػػػف  ىػػػنا ك ـجم ت فػػػف حقيقػػػة ىػػػنا ال القلقػػػا  نظػػػرة سػػػريعة علػػػ  الفنػػػرس امللحػػػ  بػػػاملعك       
الؿ عػػغلت الٌدخيلػػة ك بػػة ك ن األلفػػاظ املعرٌ املؤلػػف عنػػد لغػػات ىػػنه القبائػػ  بػػ  جػػا  علػػ  ذ ػػر ال ثػػك مػػ

مػػت بػػو بػػات مسٌاه"بػػاب مػػا ت لٌ بابػػا للمعرٌ »املعجم كىنػػا  ػػده يفتػػتح بػػل مػػوادٌ ىػػ  األخػػرل حيٌػػزا  بػػكا 
بػػات علػػ  اللغػػات الػػؿ ع مػػا ذ ػػره مػػن معرٌ العػػرب مػػن  ػػالـ العجػػم حػػؾ صػػار  اللغػػة" كزناكؿ أف يػػوزٌ 

ارسػػػػ   ػػػػالبنرج كاألرجػػػػواف كالٌدعػػػػت كين ر ألفاظػػػػا يػػػػرل أهنػػػػا مػػػػن أصػػػػ    اقـضػػػػت مننػػػػا  الفارسػػػػية
كيعود كال ػػجنج  كارنػػدريس  كىػػو األمك د قػػومسعيػػ  يػى "يػػةكممػػا أخػػنكه مػػن الركم"كيتلوه قولػػو كالب ػػتاف

كبعده يػػن ر"كمما أخػػػنكه مػػن النب يػػػة" كل نػػو يػػػن ر ألفاظػػػا  ال ػػػراكي   األلفػػاظ الفارسػػػية  ػػالقككاف ك ق
كغكىا.كيبدك أنو قػد  اليٍلم يالقبا  افو ك ع للفرب  أصلنا  ارس  ثت ىنا العنواف  ارورن يموض

ل كأصػلو ن مػن النب ية  كيػن ر املرعػز كمما أًخػنو ن يأت بألفاظ نب ية  يضع العنػواف نف ػو ثانيػةيأأدرؾ 
قبػ  أف اب مننا بلغػة  قػـو  مػن األقواـ ك بالنب ية مريزل كغكىا من األبواب األخرل الؿ اختٌ     ب

خلػػت قذ  ا رتبػاؾمػػا ميٌػز  ىػنه األخػكة ىػػو ارلػط ك ىػػنه األبػواب نفػك ق  أٌف أىػم خنػتم حػديثنا عػن 
غػػات املػػأخوذ  ػػنل  ممػػا يػػدؿ علػػ  أٌف ابػػن دريػػد ن ي ػػن علػػ  درايػػة  ا يػػة باللٌ  مػػن التحقيػػ  العلم 

  ذلػػػ  ُب  كقػػػد جتلٌػػػ ػػػ  الدارسػػػل العػػػرب ُب ذلػػػ  الوقت  ت  تواجػػػوكىػػػ  العقبػػػة الػػػؿ ظلٌػػػ.2«عننػػػا
 حوؿ ثديد أصوؿ األلفاظ كمعانينا.  تا ختال ا
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 ـ  معجم ابن دريد في ميزان النقد : 5
الؿ  انػت تػاري  الصػناعة املعجميػة العربيػة رة مػن  اف ظنور معجػم اجلمنػرة ُب مرحلػة زمنيػة مبٌ ػ    

بعػػد صػدكر معجػػم قذ ك  -تػأليف املعجمػات  -علػ  عنػد جديػػد مػع ىػنا النػػوع مػن الدراسػات اللغويػػة
الؿ ب ػػر بػػن دريػػد مػػن خػػ بػػ  أيبجديػػدة  انػػت ىػػنه املػػرة مػػن قً  لخليػػ  أعقبتػػو مباعػػرة  اكلػػةالعػػل ل

ة خاصٌ  التأليف املعجم  العريب الؿ  انت مبثابة خ وة جري ة ُب م ارك مجنرة اللغة" معجمو الفنك "
للخليػ   "العل"  عل  معجم قطالع الرج فٌ أ د بل جوانبنا كمما   ع   يوأهنا  لت بنكر التجديك 

تلػ  املبخػن الػؿ يتالَب ك ي ػتدرؾ مػا  اتػو كز تلػ  اهلنػات ك جعلػت منػو زنػاكؿ ُب معجمػو جتػا من قبػ 
كىو ما  اف علما  عصػره كطلبػة العلػم خاصػة ينتظركنػو منو لفػدة حػاجتنم ملثػ  ىػنا  كقع  ينا سابقو

ملعجػػػػم سػػػػن  خاصػػػػة كأٌف ابػػػػن دريػػػػد نف ػػػػو  ػػػػاف قػػػػد أحػػػػٌس بانياجػػػػة   ن املعجمػػػػات امليٌ ػػػػرةالنػػػػوع مػػػػ
 لم ي ن معجػم  ل ن الواقع  فف غك ذل  جنح ق  التي ك كمن ٍبىٌ  الوقتيو ر اجلند ك  ا ستعماؿ

اجلمنرة ذل  املعجم الٌ ن  املنفود الػنم انتظػره ىؤ    قػد  ػاف أ ثػر تعقيػدا مػن ال ػاب  كمع ذلػ  
ابػن دريػد كعػدـ التزامػو  ددلػيال كاضػحا علػ  تفػرٌ » -التعقيػد - قد رأل بع  الدارسػل ُب ىػنا العامػ 

  ىنه الن خة الؿ بل أيدينا كُب  كمن ىؤ   يرمزم منك البعلب     قٌ 1«ارلي التزاـ ت ليم بصنيع 
علػ  مػػن اهتػم ابػن دريػد ب ػػرقة  تػاب العػل كنقصػد ىنػػا  -كلػو ب ريقػػة غػك مباعػرة -موقفػو ال ػاب  ردٌّ 

قدٌنػػا  اجلمنػػرةل ػػن طبيعػػة العالقػػة بػػل العػػل ك ك »رأم نف ويػػو ال ػػاب  يقوؿي البعلب ػػ   ُب ىػػنا الصػػدد:
كلػنل  يتعػٌل  دا علػ  نرا  القػدما  أك ادثلزن ن أف تن فف مػن خػالؿ اجلمنػرة نف ػنا   اعتمػا

 .2«عن ىنه العالقة ُب عواىد بعيننا البحث
 ؿ ال فػػػف عػػػننلح  أٌف الباحػػػث يػػػننع هنػػػع املوضػػػوعية كىػػػو زنػػػاك  القػػػوؿ ال ػػػاب  كان القػػػا مػػػن    

ػػ اآلرا  موقػػف اايػػد مػػن مجيػػع األقػػواؿ ك  كاقفا كذلػػ  باعتمػػاد اجلمنػػرة نف ػػنا  لالعالقػػة بػػل املعجمى
 ال ابقة.

كن يقػػػم ك ػػػ  أسػػػس   عػػػن نظػػػرة  رديػػػة لصػػػاحبناا   نقبػػػ  رأم نف ويػػػو ال ػػػاب   ونو يعػػػٌع  نٌػػػ  ذاكق    
يجة منا رة بل الػرجلل  مػا ذ ػر و نتقدنا جا  طعني ة يقينية تؤ د صحة ما ذىد قليو ك أدلك علمية دقيقة 

 ذل  يال يوط   ُب مزىره.
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ـاؼا قرار بفض  العلما  ك  كألفٌ    أيضػا يح ػل نصػار ا جتػاهمبجنوداهتم كاجد ذىد ُب ىػنا  ا ع
ن ػػػر علػػػ  نف ويػػػو طعنػػػو ُب ك ػػػ  ىػػػنا رنعلنػػػا ن»  ق  القػػػوؿ:ػي كخلػػػالػػػنم عقػػػد مقارنػػػة بػػػل املعجمل 

 .1«ة من  تاب العلدعا ه أهنا م ركقكا اجلمنرة
 بػػ  تعػػداه ق  حػػٌد  اكلػػة قلصػػاؽ هتػػم أخػػرل  اهتػػاـ ابػػن دريػػد ب ػػرقة العػػل  قط ن يقتصػػرىػػنا ك       

 قولػػػو:  انػػت ىػػػنه املػػرة مػػػن قبػػػ  األزىػػرم صػػػاحد "هتػػػنيد اللغة"  قػػد جػػػا  ُب مقدمػػػة ىػػنا األخػػػك
لػػؿ لػػيس هلػػا أصػػوؿ كقدخاؿ مػػا سػػم با تعػػاؿ العربيػػة كتوليػػد األلفػػاظ اف ُب عصػػرنا ال تػػد  وي ممػػن ألٌػػك »

صػػػػاحد  تػػػػاب   مػػػػد بػػػػن اني ػػػػل بػػػػن دريػػػػد األزدم  لػػػػيس ُب  ػػػػالـ العػػػػرب ُب  المنميأبػػػػو ب ػػػػر
 رأيتػو يػركم عػن أيب  ة مػرٌ ك تاب املالحن كحضرت ُب داره ببغداد غػك ك تاب اعتقاؽ األمسا  اجلمنرة
د بنف ويو عنػو امللقٌ  مد بن عر ةبن   قبراىيمعبد الر ن بن أخ  األصمع    ألت ك  لرٌياع احاًب ك 

 .2« ن يوثقو ُب ركايتو...بو ك   استخفٌ 
كقػد ذىػدي ال ػيوط   ق  الػػرد علػ   ػالـ األزىػػرم ال ػاب  مثلمػا  عػػ  مػع نف ويػو  رأل أف  ػػالـ     
  ق  سػػند صػػحيح ك قدنػػا اسػػتند ق  رأم أسػػتاذه نف ويػػو يقوؿ ك  يقػػـو علػػ  دليػػ  علمػػ ألزىػػرم   ا

كسػأذ ر ُب ىػػنا  يػػو ُب ركايتوبػو كمن طػػالع اجلمنػرة رأل ثرٌ  مػ عػػاذ اللٌػو ىػػو بػرم  ممػػا ري قلػت م»أيضػا:
 الـ األقػراف ُب بعضػنم     فٌ كقد تقرر ُب علم انيديث أ»كيضيف 3« ال تاب ما يعرؼ منو ذل ...

 .4« يقدح
ف كعخصػػو ت جانػػد املؤلٌػػنم الػػؿ مٌ ػػالػػت    بػػبع  املبخػػن ك كقذا  ػػاف  ػػ  مػػا سػػب  ذ ػػره يتعلػػ      

الػػػػنم ن ي ػػػػلم ىػػػػو اآلخػػػػر  لت حػػػػوؿ ال تػػػػابجٌ  ح ػػػػد  إننا اآلف سػػػػنتوقف مػػػػع املبخػػػػن الػػػػؿ سيػػػػ
 النقػػػاد الػػػنين نزا  بػػػكا مػػػن اىتمػػػاـ الدارسػػػل ك حيٌػػػالؿ  ػػػاف موضػػػوعنا أ ثػػػر ات ػػػاعا  فػػػغلت ا ك مننػػػ

فوا  تبا ألٌ ل األمر ذل  بأف الفصوؿ ُب  تبنم هلنا املوضوع ب  تعدٌ ي تفوا بأف خصوا بع  األبواب ك 
علػػ  كمػػا ت ألصػػوؿ اللغويػػة لألبنيػػة ُب املعجػػم ػػاف موضػػوع حبػػثنم ك دراسػػتنم  ينا"ارلػػ  ُب ا  خاصػػة

مػرد ل ذلػ  بأح ػاـ  كا ضػ رابكا ق  ال فف عن مواطن ارل  دباض راب نظاـ الوضع  يو"  عم
 ػػػا بعػػػ  مً لتى بل مػػػدا ع عػػػن ال تػػػاب م دداعنا   انػػػت نتيجػػػة ذلػػػ  أف انق ػػػموا طرائػػػ  قًػػػعلػػػ  تنوٌ 
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سق ات ابن دريد أساسا للقػدح ُب املعجػم متخنا من ىفوات ال تاب ك  ناجم لومك  األعنار للمؤلف
ق  طريقػػػة عرضػػػو  كا ضػػػ رابفػػػو  أما املػػػدا عوف عػػػن ابػػػن دريػػػد  يعػػػزكف ذلػػػ  ارلػػػ  كال عػػػن ُب مؤلٌ 

ؤلػػػف أك عػػػدـ   ق  جنػػػ  مػػػن امل نين مػػػن عامػػػ  ا مػػػال  سػػػببا ُب ذلػػػ لل تػػػاب كتقدشنػػػو للقرا  متخػػػ
أمل  ابن دريد اجلمنػرة » ُب ىنا الفأف قذ يقوؿ:  ال يوط يم تندين ق  ما ركاه  األمورمعر تو هلنه 

ُب مػػن ال تػػد ق   عػػ  ُب  ػػارس ٍب أمالىػػا بالبصػػرة كببغػػداد مػػن حفظػػو كن ي ػػتعن علينػػا بػػالنظر ُب 
أملػػ  علػػٌ  أبػػو »لػػنم يقػػوؿ:  ػػنل  مػػا جػػا  علػػ  ل ػػاف أيب العبػػاس املي ػػا  ا1« اللفيػػف...اهلمػػز ك 
لو ق  نخره حفظا ُب سنة سػبع كسػتل كمػائتل   مػا رأيتػو اسػتعاف  تاب اجلمنرة من أكٌ   ريدمٌ ب ر الد  

 كممػػن 2«مػػن ال تػػد ق  ُب بػػاب اهلمػػز كاللفيػػف  إنػػو طػػالع لػػو بعػػ  ال تػػد عػػ  ُب ذلػ  بػػالنظر ُب 
 بػن دريػد بػأف  عتػنريي كرمبػا »   القػوؿ:النم ذىد ق  أ د  ارس الفدياؽيأيضا  نبو عل  ىنا األمر

 .3«ن ُب نوادر األدب   ُب اللغةيقاؿ قنو أمل   تاب اجلمنرة من حفظو غك أٌف ا مال  قدٌنا زن ي 
يبدك من م العة اجلمنرة أف املؤلف نف و قػد أحػس بتػأثك عامػ  ا مػال  ىػنا   ػراح يعتػنر عػن ك      

  ختليػدا ُب  تػػاب ىػنا ال تػاب ارجتػا    عػػن ن ػخة ك لينػػا كقدنػا أم»:ذلػ  ُب أ ثػر مػن موضػػع   قػاؿ
 كيقػوؿ 4«ل   يعػنر قف  ػاف  يػو تقصػك أك ت ريػر قف عػا  اللٌػو ننف و بػ  ليخاصمقبلو  من نظر  يو 
الفػػنكذ ينػػا قغفالػػو ألنٌػػا أملينػػاه حفظا ك .. ػػإف  نػػا أغفلنػػا مػػن ذلػػ  عػي ا ن ين ػػر عل.» ُب موضػع نخػػر

 .5« مع ا مال    يد ع
ت املػداخ   منمػػا كممػا  عػ   يػو  ػػإف لعامػ  ا مػال  تػأثك كاضػػح خاصػة أثنػا  ترتيػد املػػواد ثػ      

ض للن ػياف عػرٌ منما قويت ذا رتو  إنػو مي ال ابقة ك  األبوابي تن ر    ما جا  ُب  حرص ا ن اف أف
علػػ  ذ رىػػا ُب   جػػا    الػػة كىو بػػال عػػ  مػػا أكقػػع ابػػن دريػػد ُب ىػػنا الت ػػرار ُب مػػواد املعجػػم الػػؿ

ؿ كردت ُب   كالػػػػ121 ص1يجقػػػػة" الػػػػواردة ُب مػػػػادة مػػػػادة"ؼ ؽ ؽ"من ذل "الفقف أبػػػػواب متفرقػػػػة
 ىػػنا كن تقتصػػر ظػػاىرة الت ػػرار علػػ  ىػػنه املػػادة الثنػػائ  امللحػػ  ببنػػا  الرباع بػػاب الثنػػائ  الصػػحيح ك 
قيقػة دكف بػنؿ جنػد    ُب املعجػم يقػف علػ  ىػنه اني ثػكة ُب املعجم كاملتأٌمػ  ا ح د ب  مشلت مػواد
  بك ُب سبي  ذل  .
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كقذا  نٌػػا نػػرل ُب عامػػ  ا مػػال  سػػببا ُب ىػػنا الت رار  ػػإف ذلػػ    شننعنػػا مػػن الت ػػامؿ عػػن ال ػػبد     
غكىػػا مػػن قصػػد ىنػػا "دردؽ دىػػدؽ ال ر م..." ك كن  كرا  عػػٌد بعػػ  املػػواد األخػػرل علػػ  سػػبي  التمثيػػ

ُب ىػنه املػػواد ال ػابقة ليقػػف علػ  حقيقػػة مفادىػا أٌف  ػػال املتأمػػ  ربػػاع  املعتػ   ك املػواد ضػػمن أبػواب ال
 من األبنية ال ابقة ن يفتم  عل  حرؼ من حركؼ العٌلة.

ل ذلػػػػ  ق  جوانػػػػد  بػػػػ  تعػػػػدٌ  ةاملعتلٌػػػػعنػػػػد ارلػػػػط بػػػػل األبنيػػػة الصػػػػحيحة ك ن يقػػػػف ارلػػػػ  ىػػػنا ك      
 نم رنتمػػع  يػػو حر ػػافثالثػػ  الػػاللثنػػائ  الصػػحيح ك من ذلػػ  ارلػػط بػػل بعػػ  األبػػواب  بػػاب ا  ثػػكة
يبتٌػػو  الفػ  ائ  الصػػحيح حينمػا يقوؿ:"بػػٌت نػقػػد جػا ت ُب بػػاب الث: مػادة "ب ت ت "مػثال  مثالف

 يػػػػو  رنتمػػػػع  للثالثػػػػ  الػػػػنم املػػػػادة نف ػػػػنا يػػػػن رىا حينمػػػػا شنثٌػػػػ  ك 26 ص1يجبتٌػػػػا قذا ق عػػػػو ق عػػػػا"
ىػو ملحػ  األمسػا  كاملصػادر ك عل كالالـ  أك الفا  كالالـ من العل أك الُب موضع الفا  ك  فمثال حر اف

تتػا قذا حلػف شنينػا كبتت"أيضػا:"حلف ثالثا بتاتػا كبٌتا مبا مض  من الثالث  الصػحيح يقػوؿ ُب مػادة "ب
  .999 ص6يجبٌتا  ق عنما"

 :مػػا أعػػار قليػػوي ح ػػل نصػػار  بػػالقوؿالػػؿ مٌ ػػت بػػاب ارماسػػ  مثال  ا ضػػ رابكمػػن مظػػاىر      
   مػػا  ُب تناكلػػو  قػػد عاجلػو  مػػا حػال لػػو ع  أف  بػن دريػػد طريقػةأمػا ارماسػػ   ػال ن ػػت يع أف نػػدٌ »

ا خ ػر كزف   لمػ كأح ن ما شن ن أف يقاؿ  يو قنو  اف يتبع  يو األكزاف بعو اف يتٌ   اأمل  مننع خاص
ارماسػػ  كامللحػػ  أك بػػل ارماسػػ  األصػػوؿ ك دكف متييػػز بػػل األصػػل  منػػو   معػػل عقػػد لػػو بابػػا خاصػػا
قدنػا جتػد لػو  ػال جتػد عنوانػا ألبػواب ارماسػ  ك منن البداية  ا ض رابظنر ىنا يحب د الظاىر  قط ك 

 .1«"من الزكائد"اعنوان
 الػػػؿ ن يتضػػػح" ػػػا  التأنيػػػث أك تػػػا  التأنيػػػث "    ػػػنل  مػػػا تعلٌػػػ  ا ضػػػ رابكمػػػن مظػػػاىر  ىػػػنا      

ا  عػ  ذلػ  مػع   البنػا   مػيعتعىػا مػن أصػا ك   تارة يعتػد  ػدقي موقف ابن دريد مننا بف   كاضح ك 
مػا جػا  ُب الربػاع  مػن مػواد  أيضػا   992 ص1يججا   يو بعػ  األلفػاظ مث "العٌجػة" قد  الثالث 
أما ك   لنػػا ألفػػاظ ثالثيػػةك    كغكىػػا1119 ص6يجانيقبػػة ..."علػػ  غرار"انيلبة انيب ة انيربة  ثالثيػػة
إف املؤلػف   ي ػاد ي ػتقر  ػ  باألساس هلا  التأنيث كمع ما جػا  ُب ىػنه األبػواب ارل   راجعه  موضعي 

ق عيلػة مػا نٌصػو:"كقدنا ماس  النم جا  عل  كزف أ عولػة ك   رعاف ما ين ر ُب باب ار عل  ىنا األمر
 .2ألنٌا ن نعٌتد  ا  التأنيث" بارماس  كقف  اف األص  غك ذل  أنيقناه
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حػػػػػػػػ  ف أف أصػػػػػػػػ  ىػػػػػػػػنه املػػػػػػػواد غػػػػػػػػك ارماسػػػػػػػػ  أك بػػػػػػػػاألحرل ىػػػػػػػػو" امللالقػػػػػػػوؿ ال ػػػػػػػػاب  ي فػػػػػػػػك    
بابػػػػا  لػػػػو  " النم سػػػػب  كأف صػػػػرٌح بػػػػو ُب مقدمػػػػة معجمػػػػو كًب  نمػػػػو علػػػػ  أنػػػػو قػػػػد خٌصػػػػبال داسػػػػ 

  قد تراجع ابن دريد عنو ك ضٌمن مواده ثت ارماس . م تقال كل ننا ن نقف عليو
كمػػٌس أبوابػػا عديدة  قػػد أحلٌ الدارسػػوف  قػػد تػػواتر بفػػ    بػػك ألف ىػػنا ارلػػ  املتعلػػ   ػػا  التأنيػػثك     
أف   الػنم حػاكؿصػار  علػ  ل ػاف امل تفػرؽي  رن ػو  التنبيو عليو مػن ذلػ  مػا أكرده يح ػل نعل  

ة الغريبة لل تاب أنو ين ر دائما ثت حرؼ اهلا   لمات لي ت اراصٌ ك  »يعر موقف ابن دريد  قاؿ:
لػ  ىػنه أصٌر معاكين الٌ ورٌب عل  ضػركرة التنبيػو عكقدنا ىو  ينا عالمة تأنيث ك ؼ من أصوؿ ىنا انير 

ل لمػػات ُب موضػػعنا ارػػاطئ أمػػا رأيػػ   نػػو أنػػو كضػػع ىػػنه ا الغل ػػة الفػػنيعة مػػن املؤلػػف ُب التعليقات
 . 1«قذ أهنا مدكنة أيضا ُب موضعنا الصحيحب بد جن  من أٌلف هلم ال تاب  عن عمد

تػػو من خػػالؿ مػا جػا  ُب مقدميرمػػزم منػك البعلب ػ    -اجتػاه  رن ػو - ا جتػػاهكقػد سػار ُب ىػنا      
ٌوغو ك  غك أٌف  ثػكا ممػا قيػ  قنػو مػن مظػاىر اضػ راب اجلمنػرة لػو مػا ي ػ »الؿ أنيقنا باجلمنرة  قاؿ:
...كأف ت ػوف ختومة بتا  التأنيث ُب الرباع من ذل  بع  األلفاظ الثالثية امل نراه ق ٌ ناع ا عن قصد

يقػػػف  ن ىػػنا ك 2«ن دريػػد ف سنفػػ  علػػ  لغػػوم  بػػك  ػػاب  يػػ   زائػػدة أمػػر   سنفػػ  علػػ  املبتػػد التػػا
لقػد نبٌػػو  » قػػاؿ :  بػ  اسػػتدؿ علػ  معر ػػة ابػن دريػػد نف ػو هلػػنا األمػر قطيالبعلب ػ   عنػػد ىػنا الػػرأم 

 نػػو يػػورد ىػػنه األلفػػاظ ُب الربػػاع  ألٌف  كا عتػػنارابػػن دريػػد نف ػػو ق  ىػػنا األمر  أغنانػػا عػػن التنقيػػد 
ر كمثػػاؿ ذلػػ  :القربػػة :معرك ػػة كليس هلػػا مػػن ٌ  ر ٌ التػػا   زمػػة  ينػػا   تفارقنػػا قذ لػػيس هلػػنه األلفػػاظ مػػن 

  قػد ذ ػر أٌف األمػر غػك مقصػور علػ  الرباع يؤيد ىػنا ك .لناىا ُب الرباع  مع ىا  التأنيثكلنل  أدخ
ابػػن دريػػد ُب الثالثػػ  الصػػحيح ألفاظػػا ثنائيػػة مضػػٌعفة منتنيػػة بتػػا  التأنيػػث حنػػو "الغٌصػػة" كُب مثػػ  ىػػنا 

:"الٌصفة"صفة البيت كصفة ال رج  قػاؿ أبػو ب ر:قدنػا أدخلنػاه ا  قاؿا ذ ر ابن دريد ال بد صرزنأيض
 .3«اهلا  تقـو مقاـ حرؼ ثالث ر لو ك  ىنا الباب ألنو   من ٌ ُب

يح ػػػل  بػػػن دريد  إف ن حػػػاك  التمػػػاس بعػػػ  األعػػػناريٍ نى  اللٌػػػٍل  ال ػػػابقى ٍل كخال ػػػا لػػػرأم البػػػاحثػى      
ال ػػاب    يقػػـو علػػ  سػػند  ا عتػػناركل ػػن ىػػنا »ؿ:  علػػ  قػػوؿ  رن ػػو ال ػػاب  يقػػو كىػػو يعلٌػػ نصػػار 
 .4«باعية كارماسية ُب أحايل  ثكة  املؤلف   يراع  الزكائد ُب ىنه األبواب الر قومٌ 
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تقػف عنػد ال فػف الػؿ ن  ا نتقػاداترة كصػاحبو  لػة عنيفػة مػن الػتنم ك لقد لق  معجػم اجلمنػ     
بعيػػدا حينمػػا صػػرٌح ُب   ا جتػػاهقػػد ذىػػد ُب ىػػنا   ابػػن جػػقي كىنا  ػػد أخ ائػػوعػػن أغػػالط ال تػػاب ك 

اضػػػ راب  أمػػػا  تػػػاب اجلمنػػػرة  فيػػػو أيضػػػا مػػػنك »"بػػػاب ُب سػػػق ات العلما "قػػػائال: تابػػػو ارصػػػائ  
ملػا  تبتػو كقعػت ُب متونػو عػده عػن معر ػة ىػنا األمر ك  يػو لبي  كاضػعو رى ٌما أعنى التصنيف ك  اد التصريف 

نػو ملػا طػاؿ علػ  أكمػأت ق  ٍب ق  ضػع مػا اسػتحييت مػن  ثرتػوكحواعيو مجيعا من التنبيو علػ  ىػنه املوا
 .1«ضربت البٌتة عن بعضوبعضو ك 
 -ُب رأم ال ػيوط  -القوؿ ال اب  قد صدر من عػخ  بػف رأيػو ك ػ  أسػس علميػة دقيقػة كألفٌ      

أقػػواهلم الػػنين مازالػػت نرامىػػم ك  نة اللغػػة كعلمائنػػاتػػنم عػػن عخصػػية علميػػة ك يف   كىػػو أحػػد جنابػػ
يتػو  الػٌرد ل ػيوط  كىػو الػنم ظػ  يػدا ع عنػو ك قلنا األجياؿ كتركينا ال تد املختلفة  قػد ا تفػ  اتتنا

   اهٌلػػااملػػواد ُب غػػك ذ ػػري ك  التصػػريف قلػػت مقصػػوده الف ػػاد مػػن حيػػث أبنيػػةي »أف قػػاؿ:بػػ علػػ  خصػػومو
ن دريػد قصػك يعػق أف ابػ  و  يو لبعده عن معر ػة ىػنا األمػرهلنا قاؿ: أعنر كاضع ما تقدـ ُب العل ك 

 لػنا  ُب التصػريف قمامػا   يفػ  غبػاره ك اف ابن جػق قف  اف طوي  الباع ُب اللغةك  الباع ُب التصريف
 .2«قاؿ ذل 

صػػاحبو نتوقف التجػػريح ُب ال تػػاب ك مػػن النقػػد ك  كقبػػ  أف خنػػتم حػػديثنا عػػن ىػػنه انيملػػة الواسػػعة    
عػػن مػػا ىػػو معلػػـو  قػػد حػػاد ابػػن دريػػد عنػػد قضػػية أخػػرل تتعلػػ  ىػػنه املػػرة بػػاملننع العػػاـ للمعجم   

ـتيػػػد مننجػػو العػػاـ ُب أحػػايل  ثكة  كالبدايػػػة ُب عػػدـ انتظامػػو ُب قيػػراد تقاليػػػد املػػواد مرتبػػة ح ػػد ال
عنػػػػػػػو بنظػػػػػػػاـ معػػػػػػػاجم  ا ستعاضػػػػػػػة  ارػػػػػػػركج عػػػػػػػن نظػػػػػػػاـ املعجػػػػػػػم  ليػػػػػػػا ك ككصػػػػػػػو  ق  األلػػػػػػػف بػػػػػػػائ

تلػ  األبػواب املتفرقػة الػق تنػاكؿ  ينػا باملننع بفػ   أ ثػر كضػوحا ُب  ا لتزاـاملوضوعات كظنر عدـ 
أبػو " "باب ما اتف  عليو أبو زيػد ك ا ستعاراتباب "عل  غرار"باب ا تباع"  موضوعات لغوية متفرقة

د  يو ك  رنيز أ ثره" "باب ما عبيدة مما ت لمت بو العرب من  علت ك أ علت ك  اف األصمع  يفدٌ 
مػػػع ك  كاحػػػػد لػػػو" "باب ممػػػػا   تدخلػػػو اهلػػػػا  مػػػػن ت لمػػػوا بػػػػو مصػػػغرا" "باب مػػػػا جػػػا  علػػػػ  لفػػػػ  اجل

 املؤنث".
ك   ىنه األبواب ال ابقة قد جا  عل  ذ رىا ثت" باب اللفيف" كالنم ين ر سػبد ت ػميتو       
ان القػا مػن ىػنه الت ػمية نلحػ   ك 3«ع التفػاؼ بعضػنا بػبكمسيناه لفيفا لقصػر أبوابػو ك  »:ا سم نا 
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عنو عند الصر يل كأما عن ال بد النم د عو ق  كضعو  قػد أعػار أٌف مص لح اللفيف عنده سنتلف 
عػػػا  اللٌػػػو  قف لػػػد ُب اللفيػػػف  إنػػػو يوجػػػد ليي م لػػػد حػػػرؼ مػػػن ىػػػنا  ر  يػػػ ػػػإف عى  »لػػػ   قػػػاؿ:ذق  
.كعليو   الغاية الؿ سع  قلينا من خالؿ ىنا الباب أف ي تدرؾ بعػ  املػواد الػؿ  اتػو ذ رىػا 1«تعا 

  املعجم كىنػا ذىػد يعبػد ال ػميع  مػد أ ػد  معلقػا علػ  ىػنا البػاب بقولػػو: مػنُب األبػواب ال ػابقة 
ر صىػػػقٌف مػػػا حفػػػده ُب ىػػػنا البػػػاب مػػػن املػػػواد شن ػػػن قدراجػػػو ُب أحػػػد األبػػػواب األساسػػػية لل تاب كقً  »

  يػعر قضػا ة ىػنا  رعيػة املدرجػة ثػت بػاب اللفيػفاألبواب أك مبعف نخر قلػة مػواد بعػ  األبػواب الف
 .2«من ارتباؾ القار  الباب ليزيد

مػػن حقنػػا أف توجػػد ُب  »تػػداخلنا رأل أنػػوالنػػاتع عػػن  ثػػرة ىػػنه األبػػواب ك  ا رتبػػاؾد ىػػنا كلتجنٌػػ    
 .3«قذ   تعد من ميدانو سغك ىنا املوضع من املعجم النٌ 

جػو   ي اد األمر سنتلػف  ثػكا مػع البػاب األخك"بػاب النوادر" كىنػا يظنػر تناسػ  ابػن دريػد ملننك      
أبوابػا متفرقػة اسػتق    األخػكمتاما من خالؿ طريقة تعاملو مع مواد ىػنا الباب لإلعػارة  قػد حػول ىػنا 

ثمػػ  ت ػػميتو املوضػػوع العػاـ الػػنم تػػدكر حولػػو بقيػة مػػواد ىػػنا البػػاب   ػ  كاحػػد مننػػا مبوضػوع خاص
صػػػفات  صػػػفاهتا عػػػن أيب عبيػػػدة معمػػػر بػػػن املثػػػف" "من القػػػوس ك مػػػن ذلػػػ :"أبواب نػػػوادر مػػػا جػػػا  ُب
ة النصاؿ" "باب من النوادر ُب ـ" "باب ما جا  ُب النوادر ُب صفالق   عنده" "مما توصف بو ال نا

صػػفة النع " "بػػاب املصػػادر كغكىػػا مػػن النػػوادر عػػن عبػػد الػػر ن بػػن أخػػ  األصػػمع  عػػن عٌمػػو" "باب 
 من اللغات عن أيب زيد"...كغكىا من األبواب األخرل.

األمسػا  الػؿ ثملنػا رنػدىا   ختتلػف عػن الرسػائ  اللغويػة الػؿ كصػلتنا بواب ك كاملتأم  ُب ىنه األ      
لػػت املرحلػػة التمنيديػػة هلػػنا النػػوع مثٌ الػػؿ  انػػت قػػد العربيػػة أك بػػاألحرل  البي ػػةقبػػ  نفػػو  املعجمػػات ُب 

ُب ىػػػنه  » ق  تػػػرجيح اعتمػػػاد ابػػػن دريػػػد د ػػػع يح ػػػل نصػػػار مػػػا مػػػن الدراسػػػة اللغويػػػة العربية كىػػػنا 
 كذىػػػػػػد ق  ت ػػػػػػميتنا 4«ؼ  ينػػػػػػا أحيانػػػػػػاٌمتنػػػػػػا كتصػػػػػػرٌ وضػػػػػػوعات علػػػػػػ  رسػػػػػػائ  قدشنػػػػػػة أكردىػػػػػػا بري امل

ٌمت قليو  قط ػي هنا لي ت من أص  املعجم كقدٌنا ضد لة عل  أ ا سمُب ت ميتنا  نا  بالضمائم كلع ٌ 
 من التصرؼ  ما قاؿ. ع  مع 
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ع عنو نزى كما  اف يضكه لو تي »القوؿ:بد ال ميع  مد أ د  ق  كان القا من ىنا الرأم ذىد يع      
 .1«ن دريد ُب ىنا الاؿ نثار قٌيمةة أف  بخاصٌ  ب جامعبوٌ أك ُب معجم مي  جع  ُب رسائ  خاصةلتي 

البػاب كمػا   علػ  ىػنالنفك ق  أف اطػالع اللغػويدد انيديث عن ىنا الباب األخك مبا أننا بصك      
نادرة انفرد  ػا كحػده دكف غػكه قذ ن تػرد ُب بقيػة فاظ غريبة ك ف ابن دريد بإيراد ألجعلنم يرمو  جا   يو

ع مػن األلفػاظ بابػا خاصػا ُب الػنم خػٌ  هلػنا النػو  خرل من ذل  ما قاـ بوي ال يوط  املعجمات األ
جا   يو مأخوذ من اجلمنرة مع أف ابن دريد  اف قد صرح  ػالؼ ذلػ  كىػو مػا  ك اف أ ثر ما مزىره

.الػنم  ػاف ي ػع  قليػو ابػن 2«اض رابا ُب اهلدؼ أم أنو خالف املقصػد »  عٌده يعبد ال رل مرداكم
 .3«ن توجد ُب  تد املتقدمل ُب اللغة أعيا ن أكرد  » : امل عودميُب ىنا الفأف أيضا يقوؿ دريد ك 
قذا ج ػػػػت ق  كأنػػػػت  »ال ػػػػامرائ   النم ذىػػػػد ق  القػػػػوؿ قبػػػػراىيماملوقػػػػف نف ػػػػو  ػػػػده عنػػػػدي ك      

ىػو غػك عػػان الفارسػية مػثال أك ق  لغػة أخرل ك اصػ دمت مبنػا كه الػؿ عزاىػػا ق   ريػداجلمنػرة   بػن د
اليمن كأنػػت جتمػػع ممػػا رمػػاه علػػ   أىػػ مبػػا يقوؿ  ػػإذا أحرجػػو األمػػر كضػػاقت بػػو ال ػػب  قاؿ:ى  لغػػة ُب 

كن  الػيمن أىػ منػو  ُب مصػادر   ن ي ػن عػ  كا ك تؤلػف معجمػا صػغأى  اليمن مػن ال لػم مػن املنػا 
 4«ت ُب لغة النقوشيثب

خػالؿ املعربة عناية خاصة من ن دريد عناية باأللفاظ الدخيلة ك با ضا ة ق  ما سب   قد أك  اب      
كمع أذنية ىنا النوع من الدراسة اللغوية ق ٌ أف مػا يؤخػن علػ  ابػن دريػد   ما أكرده ُب ىنا الباب أيضا

نػػػو زنيػػد عػػػن هنػػع معجمو كأ ضػػػ  طريقػػػة ُب الػػؿ جعلػػػت مو طريقػػة تعاملػػػو مػػػع ىػػنه األبػػػواب ك ىنػػا ىػػػ
ػػٌ  بػػأبواب م ػػتقلة  مػػا ذىػػد ق  ذلػػ ي عبػػد ال ػػميع  مػػد  مػػن  التعامػػ  مػػع ىػػنه املواضػػيع أف ختي

 ا نتقػػاداتقبػػ  كلو  ػػاف األمػػر  ػػنل  ل ػػاف املعجػػم أ ثػػر تنظيمػػا كي ػػرا كألم ػػن جتنػػد بعػػ  ىػػنه 
 املوجنة قليو.

ا سػتبق  دلػيال عػاىدا علػ  براعػة الرجػ  كقدرتػو اللغويػة قذ صػاحبنا  إهنع ما قي  عن اجلمنرة ك كم    
  سنفػػػ  علػػػ  أحػػػد منٌػػػا صػػػعوبة ىػػػنا النػػػوع مػػػػن التػػػأليف ُب عصػػػرنا انياضػػػر رغػػػم مػػػا تػػػوا ر لنػػػا مػػػػن 

اهلنػػات   يف انيػػاؿ  ػػنا اجلنػػد بحػػث عػػن معجػػم يػػتالَب ىػػنه املبخػػن ك قم انػػات كمع ذلػػ   زلنػػا ن
ا ىػػ  عليػػو اليـو كمػػع ذلػػ  سػػيبق  معجػػم لػػة ختتلػػف  ثػػكا عٌمػػالفػػردم الػػنم قػػاـ بػػو ابػػن دريػػد ُب مرح
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اجلمنػػػرة يعػػػع عػػػن مرحلػػػة مػػػن املراحػػػ  ال ويلػػػة الػػػؿ ق عنػػػا املعجػػػم العػػػريب كمػػػازاؿ يق عنػػػا ُب سػػػبي  
 الوصوؿ ق  املعجم املثا  أك املعجم النموذج عل  حٌد تعبك ي مد رعاد انيمزاكم  من قب .

ـاه مػػن  نا املبحػػثخنلػػ  ُب ختػػاـ حػػديثنا ُب ىػػ     ق  القػػوؿ قٌف معجػػم اجلمنػػرة كعلػػ  الػػرغم ممػػا اعػػ
نقػػاط  ٌجػػو ملؤلًفػػو مػػن هتػػم كانتقػػادات  انػػت قػػد اسػػتندت ُب أغلبنػػا ق  بعػػ مػػا كي ك  كا ضػػ رابارلػػ  

اجلمنػػرة كقذا  ػػاف ىػػنا التفػػابو قػػد كقػػع  عػػال كأٌف ابػػن دريػػد قػػد نقػػ  حقػػا التفػػابو بػػل معجمػػ  العػػل ك 
ركح العلػػػم الػػػنم ثلػػػ  بػػػ بػػػ  ابػػػن دريػػػدانتحػػػا  مػػػن قً  ػػػد  إٌف ذلػػػ    يعػػػق سػػػرقة ك بػػػن أعػػػن ارليػػػ  

  كقد رأيناه يعـؼ بعلم ارلي  كيقر بفضلو عليو كعل  من جا  بعده.األمانةك 
قػػػد اطعػػػات  ثػػػكة ك كأمػػا  يمػػػا يتعلػػػ  بأكجػػػو التفػػػابو بػػػل املعجمػػل  من ال بيعػػػ  أف ت ػػػوف التق       

قػػارب الػػزمق بػػل املعجمػػل كقذا  ػػاف ارليػػ  بػػن أ ػػد مػػثال قػػد ان لػػ  مػػن ي ػػوف ال ػػبد ُب ذلػػ  الت
  قليو ة  ألنو  اف سٌباقا ُب ىنا الاؿ ٍب قنو ليس عيبا أف يبق من جا  متأخرا عل  ما توصٌ عبقرية  نٌ 

 أكؿ معجم للعربية  إٌف تاري  ظنػور معجػم اجلمنػرة  "سابقو  إذا  اف التاري  قد سٌج "معجم العل
انع ػاؼ بية ل ونػو مثٌػ  نق ػة ثػوؿ ك د عٌ   ىػو اآلخػر حػدثا ىامػا ُب تػاري  الصػناعة املعجميػة العر ق

ؿ معجػػم سنػػرج مػػن عػػن نظػػاـ ارليػػ  الصػػوٌب  فتح ُب م ػػار التػػأليف املعجمػػ  العريب   ػػاف بػػنل  أكٌ 
مػن جػا   اؿ ا بداع لنف و أك   كل   من جػا  بعػده ثانيػا قذ عمػ  علػ  بػٌث ركح التجديػد ُب  ػ  

العربيػػػػػػػة ُب  ػػػػػػػاؿ صػػػػػػػناعة  البي ػػػػػػػةبعده كقػػػػػػػد جتلػػػػػػػ  ذلػػػػػػػ  بوضػػػػػػػوح ُب ىػػػػػػػنا التنػػػػػػػوع الػػػػػػػنم عػػػػػػػندتو 
صػػحا ا عنػػد  ككصػػو  ق  املعػػاجم انيديثػػة الػػؿ ن يقػػف أ عجمات بػػد ا مبعجػػم الصػػحاح للجػػوىرمامل

وؿ اهلدؼ ىو الوصػهتم تنفد ا بداع كالتجديد ك ب  استمرت جنودىم ك اك  حٌد ما صنعو أسال نم
غبػػػػات القػػػػرا  علػػػػ  تفػػػػاكت أعمػػػػارىم ق  معجمػػػػات حديثػػػػة ميٌ ػػػػرة تفػػػػ  حباجػػػػات امل ٌلعػػػػل كتلػػػػؼ ر 

 الثقا ية.اختالؼ م توياهتم التعليمية ك ك 
ـتيد ك       ى  الغاية الؿ  اف ابن دريد ي ع  قلينا  حينما عدؿ عن مننع ارلي  الصوٌب كاختار ال

 األخػػرل  واتمجلػػة مػػن ار ػػ با ضػػا ة ق  التي ػػك.ل ػػنولة ك ميٌػػز بػػو ىػػنا األخػػك مػػن املػػا يت األلفبػػائ 
كى  ت مية م تمدة من طبيعة مادة املعجم اللغوية  ما سب     معجمو باجلمنرةاختار أف ي مٌ  ما 

كقلنا كثم  ىنه الت مية د لة تعليمية خال ا لت مية ارلي "العل" املأخوذة مػن النظػاـ الصػوٌب كىػو 
 ر منو تعليم .نظاـ علم  رياض  أ ث

عػػن سػػابقو  ػػػػػػػػػػػ حبػػ ػ ك ػػػػػػػكعلػػ  الػػرغم مػػن ىػػنه ار ػػوات الػػؿ قػػاـ  ػػا ابػػن دريػػد كقف جعلتػػو ينماز     
 اف قد كرثو عن سابقو جعلت من معجمو   يظنر بتلػ    النم و بنظاـ التقاليد ق  أٌف مت ٌ  ارلي 
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 :; 

ل ػبد ُب قلػة املعجمػات الػؿ اتبعػت نظػاـ علينػا  كلعػ  ىػنا الة الػؿ  ػاف مػن املتوقػع أف ي ػوف ال نو 
 خال ا للمعاجم األخرل. اجلمنرة  يما بعد

ة با ضا ة ق  ما يالفواىد انيديثدريد ال بكة باآليات القرننية ك قٌف ما شنٌيز اجلمنرة ىو عناية ابن      
 ػػنا ك  دخيلػةتػو باأللفػاظ املعربػػة كالنػوادر كقصػ  ق  جانػػد عنايعػػرب مػن أخبػار كأعػػعار ك جػا  عػن ال

ـاث العػػػريب الػػػؿ   غػػػف  اللنجػػػات العربيػػػة    ىػػػنا رنعػػػ  مػػػن اجلمنػػػرة مصػػػدرا ىامػػػا مػػػن مصػػػادر الػػػ
املعجػػم التػػارسن  خاصػػة.كبالفع  ك  ال ػػاعل للننػػوض مبعجمنػػا عامػػةك ُب دراسػػة العربيػػة  للبػػاحثل عننػػا

ملا زنتويػو مػن   يومنػا ىػنا املػتعلم ق املصػادر الػؿ يننػ  مننػا الباحػث ك  ال زاؿ معجم اجلمنرة من أىم 
 ٌيد علينا صرح الدرس اللغوم كأيقيم عليو أساس بنيانو.عي  ذخائر معر ية نوز ك 
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 تمهيد :
تقاربت فأث رت ا بينها و الشعوب فيمت ىذه حقأف تال الغربلشرؽ و لقد كانت شبرة التقارب بني ا     

عجمات أىم   أوا يف تراث العرب وخصوصا ما تعل ق بصناعة اؼبإذا كاف بعض اؼبستشرقني قد ر و ،وتأث رت
ػػم  ػػروا بػػو،كنػػحي وبػػق  للعػػرب أف يف ػػ ؼبػػا دػػهدتو ىػػذه بل بقوا أوروبػػا يف ىػػذا افػػاؿ فحسػػ ،ليس ألّن 

مػن التػأليإ إال   يف حػني دل تعػرؼ أوروبػا ىػذا النػوع،اازدىار علػ  أيػده ىػ الد قػديبالصناعة من رقي  و 
 مستفيدة مػننوعي ة  يف ىذا افاؿ  دهدت نقلة  و   رعاف ما تداركت ىذا الت أخ ر لكن هايف وقت متأخ ر،

حينمػا دعػا إذل الت مييػحي بػني درا ػة (،1913 -1858)  و ري لل غوية اليت أحدثها فرديناند دو الثورة ا
لذا ا،مر ػػيا الل غػػة درا ػػة  علميػػة  يف ذا ػػا و داعيا إذل درا ػػة درا ػػة تػػاريل اللغػػة،نػػة و حلػػة معي  الل غػػة يف مر 

غريىا اب و الص و بعيدا عن معايري اػبطأ و  تقراد،االؼبنهج الوصفي الذه يعتمد الوصإ و ذلك دعائم اب
 أويػػة عوب بدائلغػػة دػػت أـ حديثة،قديبػػة كانػػ أخػػر فال فػػرؽ بػػني لغػػة و ياريػػة األخػػر ،كػػاـ اؼبعمػػن األح
يف  لعقػود وويلػة عليهامسيطرة  من الن حيعة اؼبعيارية اليت ظل ت ات اللغويةالدرا  ذلكب صاـبل  ،و حضارية
 غريىا.أوروبا و 
ن هم مػفهناؾ العديد من،يكونوا دبعحيؿ عن ىذه األفكار الل سانية اغبديثة ألف  الد ار ني العرب دلو       

الػػر واد يف  أولئػػكا علػػ  أيػػده بػػل تتلمػػذو  ؼ ىػػ الدر عػػاظبحػػت لػػو الفرصػػة لػػيس فقػػع بػػاالو الع علػػ  م
فكػػػػاف ؽبػػػػذا االت صػػػػاؿ بػػػػاغخر أف أيقػػػػء الر غبػػػػة يف نفػػػػوس ىػػػػ الد  حيػػػػاد الػػػػد رس الل غػػػػوه العػػػػر  با،أور 
غػػات علػػ  معػػالم الل   » خصوصػػا بعػػدما تسػػا  ؽبػػم االو ػػالع األفكػػار اغبديثػػةو هبػػذه اؼبفػػاىيم و تطعيمػػو 

ىنػا ظهػرت فئػة عنيػت بقػرادة الػرتاث اؼبعجمػي العػر  يف يػود مفػاىيم و ،1«األلنبية اغبديثة و درا تها
 ) ؿبمد رداد اغبمحياوه(.إذل معجٍم مبوذٍج عل  حد  تعبري أمل الوصوؿ وبذوىا اللسانيات اغبديثة

م و لػو بشػكل قػد  ػل   »(كما ذى  إذل ذلك)صالح الدين زراؿ  اغبديث وإف كاف اؼبعجم العر      
وف يف ىػػذا افػػاؿ أف نظريػػات اللسػػانية اغبديثػػة،ورغم ذلػػك فقػػد حػػاوؿ اؼب تص ػػيػػئيل مػػن تػػأثري ىػػذه ال

لػر  علػ  األعمػاؿ ينتقوا بعض اغراد من الثقافة اللسانية الغربية حوؿ اؼبعجم،فجر  عل  اؼبعجم مػا 
 .2«اللسانية األخر 

                                                 
    203ص ، 2001،  1،طؿبمد(: اللسانيات وآفاؽ الدرس اللغوه،دار الفكر،دمشق، ورية قدور) أضبد - 1
ـبرب الصػػوتيات العربيػػة اغبديثة،لامعػػة زراؿ )صػػالح الػػدين(: إدػػكالية اعبمػػع والويػػع يف اؼبعػػالم العربيػػة الرتاثية)مقاؿ(،ؾبلػػة الصػػوتيات، - 2

 102ص، 2006، 2 عد دحل ،البليدة،اعبحيائر،العدد 
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 إذل عيػوب اؼبعػالم د  الػن ق  تبػدأ مػن الت عػر ض الد عوة إذل التحديث و  »من الط بيعي أف تكوف و     
 .1«مالحظة عدـ وفائها حبالياتنا اؼبعاصرةالقديبة و 

يتعل ػق و نػا كبػن ىنػا لانػ  واحػد فقػع مػا يهم   كثػرية، لكػن    –حس  ى الد  –كم كانت العيوب و     
 حػوؿ ىػذه النقطػةو الت طػور الل غوه،سػألة الفصػاحة و باألخ ِّ مػن مو تويا ا عام ة،بنظرة ى الد لل غة ومس

بػ ن ػت  عليهػا و بل اؼبعياريػة،درا ات القدماد قػد أ  سػت لفكػرة  يف أف   ثنيبعض ى الد اد    رأ تبالذا
و  الػػذين عىػػ الد اللغويػػوف  ،وذلك حينمػػا ذىػػ للغػػة درا ػػتها ػػدوف لغػػة الب ػػد  رفػػوا يومهػػا بالفصػػحاد يبج 

 نظرة دك  وريبة ىم عل  األقل نظروا إليوأو يف حني ذباىلوا ما  واىم حبج ة فساد لساّنم، اؼبوثوؽ هبم
ملكػػة » ذل وصػإوؿ مػن اللغػة إاتنصػرؼ عػن وصػػإ اؼبسػتعمل اغين أو اؼبتػد درا ػتهمىػذا مػا لعػل و 

كػػاف الش ػػعر أىػػٍم عػػاكٍس ؽبػػا، يف اؼبقابػػل ذباىلػػت مػػا يبكػػن أف و  نػػت البػػداوة مػػن أىػػم  مكو نا ػػاأدبيػػة كا
ػػػا  و العربيػػػة  الػػػيت ظهػػػرت بعػػػدما تناقصػػػت اؼبلكػػػة األدبيػػػة "اؼبلكػػػة العلميػػػة "نسػػػم يو  تضػػػادلت البػػػداوة عم 

لكػرب  يف بػالد العػػراؽ ظهػور اغبوايػر اانتشػػار اغبضػارة و ف و لتفش ػي العمػراكانػت عليػو يف القػرف الثػاين 
وف إذل البػدو  قػد بق ػو ا يشػد   فػنف  مػ ل في القػواميسرغم ىذا الت طػور يف ا ػتعماؿ العربيػة الش اـ واعبحييرة،و و 

فكانػت القػواميس العربيػة بعػد كتػاب العػني ال اد الػذين ر و و ا عنهم،ؿ  أو يأخذوف عن ثقػات العلمػالرحا
ملكػة  دل يبػػق  الػذه يبث ػػل مػن مفػػردات العربيػة بقػػدر مػا تصػػإ اؼبسػتعمل الحيمػػاين  ينتصػإ اؼبسػػتعمل اغ
  2.«التمثيل ما كاف ؽبا من قبلؽبا من االنتشار و 

ػػػا علػػػ  الػػػن   الو      ػػػابقتأ يس  تصػػػإ اؼبسػػػتعمل اغين بػػػل  دل"العػػػني" الذه يػػػر  أف  اؼبعػػػالم بعػػػد،س 
فقد رأينا أف نأخذ اعبمهرة البن دريد أمبوذل ا ؽبذه اؼبعجمات اليت أعقبت ويع اػبليػل ؼبعجػم  الحيماين،

هػػػا يف نظػػػرة ابػػػن دريػػػد لل غػػػة،لبحػػػث مسػػػألة التوقيفيػػػة ىذه "العػػػني" اللغػػػوه  رالتطو ،و عامػػػة ومػػػد  ربك م 
أف  تػػأليإ اعبمهػػرة قػػد كػػاف يف مرحلػػة ل غػػوه خاصػػة و علػػ  رصػػيد اؼبعجػػم ال انعكا ػػات ذلػػكو ،خاصة

 ة. تلفاؼبعوامل ال ؾبموعة من تضافر دهدت فيها العربية ربو الت كبرية بفعل
ظل  يبث ل  اإمبو  يكن خفي ا،دل"بالفصح "ها عرؼ يومي كاف  ماأو  ذباه لغة البدوىذا االكبياز ا مث  إف       
 فقػد ظػػل  اؼبسػػتو رصػػيد اعبمهػرة يقػػإ علػ  حقيقػػة ذلك،يف  اؼبتأم ػلو د ا مػػن عقيػدة ىػػ الد وإيباّنم،لػحي 

خصوصػا و يف حػني بػدا وايػحا ذباىػل اؼبسػتويات األخػر  ،ولػو كػاف فصػيحا فباتػا ىػو الغالػ الفصيح 
فقػد ذىػ  أم ا فيما يتعل ق هبذا األخري اؼبعرب،ن  العامي وبدرلة أقل  الد خيل و بعض اؼبولدات إذل لا

متػػػػو قػػػػد عنػػػػوا بتػػػػدوين اؼبعػػػػر ب األد  الػػػػذه أصػػػػبح ال يعتػػػػد  بعج نيعجميػػػػاؼب»إبػػػػراىيم مػػػػراد( إذل أف   )
                                                 

 747:اؼبعجم العر ،ص(حسني)نصار  - 1
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قد ده يف مصػادر مشػهود ؽبػا بالفصػاحة،و لورو و علػ  ألسػنتهم، لصريورتوو ػبضوعو ؼبقاييس كالـ العرب 
ا قػػد دخلػػت العربيػػة يف ػػقطت نتيجػػة ىػػذا االختيػػار ألفػػاظ و أ عصػػر  مصػػطلحات أعجميػػة كثػػرية لػػد 

يف كتػػػػ  اؼبولػػػػدين مػػػػن أكثرىػػػػا عػػػػدد ا تلػػػػك الػػػػيت وردت و دل يعػػػػرتؼ هبا،و  فلػػػػم تػػػػدو ف نفسػػػػواالحتجػػػػاج 
 1 «األدباد
در مشػػػػػػػػهود ؽبػػػػػػػػا أو لػػػػػػػػاد يف مصػػػػػػػػاا لكػػػػػػػػالـ العػػػػػػػػرب ادػػػػػػػػرتاوهم أف يكػػػػػػػػوف الكػػػػػػػػالـ موافق ػػػػػػػػو       
مػػنح حػػق  االنتسػػاب للمعجػػم لكػػل  مػػا تعػػر ض للت حريػػإ بفعػػل  ب  يف رفػػض ابػػن دريػػدالسػػصاحة،بالف

فنن ػػػو دل يتػػػواف يف زبطئػػػة بعضػػػو  إف كػػػاف قػػػد  ػػػج ل بعض ػػػا مػػػن ىػػػذا األخػػػريو ىو و وكػػػذا اؼبولػػػد،الل حػػػن 
إف كػػاف رفضػػو للمول ػػد قػػد اقتصػػر علػػ  اػبػػارج عػػن و بعبػػارات تػػوحي برفضػػو، اغخػػر ا دػػارة إذل بعضػػوو 

 حدود الفصاحة فحس  دوف أف يبس  اؼبولدات اليت ظهرت عق  ظهور ا  الـ.
 العام ياؼبولد،ويات اؼب تلفػة ) الفصػيح،ك ػحية علػ  ىػذه اؼبسػتمن ىنا  ػنحاوؿ أف تكػوف درا ػتنا مر      

عليو ؼبعرفة مواقإ ابن  نتكئأ ا ا عليها رصيد اعبمهرة اؼبعجمي  ن  اليت ب  الد خيل(،و والل حن، اؼبعرب 
وع مويػو ة ؼبعرفػة موقفػو مػن الظ ػاىرة الل غويػة عام ػ،و دريد ذباه كل  مستو  مػن اؼبسػتويات السػابقة الذ كر

 لنػاموس التطػور وأف  البػن دريػد بعػض اؼبواقػإ الػيت تشػري إذل ا تشػرافخصوصا و اللغوه خاصة، الت طور
عاعبػػو وفػػق أ ػػس ف التسػػاؤؿ اؼبطػػروح ىنػػا: ىػػل حقيقػػة تنب ػػو ابػػن دريػػد ؼبسػػألة التطػػور الل غػػوهو ،إيبانػػو بوو 

ػػػػػد فكرتػػػػػو يف اؼبويػػػػػوععػػػػػن رؤيػػػػػة لسػػػػػانية دػػػػػاملة و  علميػػػػػة دقيقػػػػػة تػػػػػن م   ن قبيػػػػػل مػػػػػ كاملػػػػػةأ أـ أن ػػػػػو لس 
عل ػػق يف ذلػػك دػػأف أصػحاب اؼبعجمػػات األخػػر  الػيت تبػػار  أصػػحاهبا يف صبػع كػػل  مػػا تدػأنو اؼبصادفة،

 غري لسانيةأبالل فظة من حقائق لسانية و 
و ىػػو وبػػاور اللفظػػة داخػػل  اعبػػواب عػػن ىػػذا الت سػػاؤؿ يكػػوف مػػن خػػالؿ تتب ػػع مواقػػإ ابػػن دريػػدو      

 داللتها.و  بنيتها و ات اغبادثة عل  مستيتتب ع التغري  معجمو و 
لقد أد   ىذا االىتمػاـ باؼبسػتو  الفصػيح أكثػر مػن غػريه مػن اؼبسػتويات األخػر  أف ظهػر رصػيد      
 إف كبػػػن  ػػػل مناو »حت  و ود إذل التقي ػػػد حبػػػدود الفصػػػاحة،السػػػب  يف ذلػػػك يعػػػذه اؼبعجمػػػات متفاوت ػػػا و ىػػػ

ػػا علمي ػػا حبقيقػػة م داىػػا أف  السػػماع الػػذه اعتمػػده األوائػػل يف صبػػع اؼبػػادة ا للغويػػة الفصػػح  يعػػد  منهج 
من لهػة اعتمػاده علػ  اؼبعاينػة اؼبيدانيػة للظ ػاىرة اللغويػة ،يػة ليم ا يتمت ع بقسػٍع وافػٍر مػن الشػرعية العلم  

معطياتػػػػو مػػػػن التصػػػػو ر الػػػػذه مػػػػا فتػػػػئ الوصػػػػإ اللغػػػػوه و  من شب ػػػػة ينبغػػػػي أف ذبػػػػرد حيثيػػػػاتو ،هػػػػانيتيف آ
ذين العصػػر واؼبص ػػر الل ػػ »رغػػم ذلػػك فػػنف  ربديػػد و ،2«بحػػثأ ا ػػية للة يسػػتهدؼ العربيػػة الفصػػح  مػػاد  
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ػػػ ر ىػػػذا مػػػا ظهػػػو ،1«االنتقػػػاد أيضػػػا صػػػا مػػػنقي ػػػدت هبمػػػا الفصػػػاحة دل ىبل  د  هبمػػػا االحتجػػػاج اللغػػػوه و ح 
أف  ذلػك إال  قتصػر علػ  اعبمهػور مػن كػالـ العػرب،إف كاف ابن دريد قػد او  مستو  الفصيح نفسو،وايحا يف

واألفصػح الفصيح،و الصػحيح الر دهد،و متفاوتػة، ففيػو اعبي ػد و منػازؿ خػري يف مراتػ  و أف يصػن إ ىػذا األ من ودل يبنع
ػػا تتنػػا  مػػع و واؼبرغػػوب عنػػو...، مػػا ا ػػتقر  يف أذىػػاف الدار ػػني »غريىا مػػن األحكػػاـ األخػػر  الػػيت رأ  الد ار ػػوف أّن 

ألف  اللغػػات م اللغػة يف دػيد،مػن علػلػيس  اىرىػػاظو و يف صػفة اللغػات  كػاـ اؼبعياريػة(اػدثني مػن أف  إوػالؽ ) األح
ػػػ ال  قػػػو  حقيقػػػة ثابتػػػة و  دىم أو تكػػػاد تعػػػدوعنػػػ ،وىم هبػػػذا يلحيمػػػوف الباحػػػث أف يػػػرتؾ تفضػػػيل لغػػػة علػػػ  أخػػػر  أو الفص 

فصػح  علػػ  ؽبجػػة،أو ذكػر أحكػػاـ اال تحسػػاف واال ػػتهجاف علػ  اؼبػػادة اللغويػػة الػيت يدر ػػها فاللغػػات واللهجػػات 
 2.«رىبية يف منحيلة واحدة وأف لكل منها قيمتهاحس  ى الد إذف صبيعا من الناحية التا

والشيوع  ر االو رادمستوياتو اللغوية اؼب تلفة باعتباقر الواقع اللغوه و اؼبعجم العر  ال ي   »ىذا ما لعل و      
ىػػي افموعػػة اللغويػػة الػػيت كثػػريا مػػا و  صبػػاعي إٍ قوانينػػو مػػن م ل ػػلغويػػا ا ػػتمد  أصػػولو و  بػػل يعتمػػد مػػثال  والتطو ر،

اؼبثاؿ العر  مربوط بالفصاحة اليت ربتاج إذل و  -تبع مثاؽبا الل غوه دبثاؿ أد  دائم يف زمن معني  دوف غريه ير 
     3 .«-نظر 
مػا ذبػدر ا دػارة إليػو ىنػا اليت قػاـ عليهػا رصػيد اؼبعجم، اللغوية اؼبستويات ىذه قبل تفصيل اغبديث يفو     

بغض  النظر عن و  -ذل بعض مظاىر التغري  يف اللغة با يافة إلغوية،الىو أف  إقرار ابن دريد هبذه اؼبستويات 
فػػػا كػػػذلك اعرتاو  السػػػائد يومئػػذبػػػالواقع اللغػػػوه  يبثػػػل يف اغبقيقػػػة اعرتافػػا -درلػػػة اىتمامػػو هبػػػا و  ذباىهػػػاامواقفػػو 

ذبػػاه بعػػض اإبدائػػو بعػػض اؼبواقػػإ اؼبتشػػد دة بتسػػجيل مظػػاىره با يػػافة إذل  ت  إف دل يع ػػو بظػػاىرة التطػػو ر اللغػػوه،
ا ألنو رأ  أ،اؼبولدات  .4«ال توافق القواعد اؼبتفق عليهاو لب س ا و  زبلق بلبلة »ّن 
ف   ػػلبيات اؼبعجميػػة العربيػػة تكمػػن يف غػػة   الظػػاىرة إ »:ىػػذا مػػا ضبػػل الدار ػػني اػػدثني علػػ  القػػوؿو      
بػاؼبتغري  الػذه يعػاد ال تقػوؿ إال  قلػيال هػذي  و التو  ألّنا تقوؿ بالتقوميأ ا  ا،التطويرية الدياكرونية أو ال و  الل غوية

لػػو كػػاف الكػػالـ " ا عنػػو:قػػد قػػاؿ ا مػػاـ علػػي ريػػي لذاتػػو، و مي، فاغبػػديث ال يػػرب ر أبػػدا بذاتػػو و غالبػػا إذل مثػػاؿ قػػد
،" يف حالة آنية أزلية محيمنة تعػرؼ ألّنا ربصر اللغة  إف  ىذه السلفية اؼبعجمية ال تسلم من التناقضيعاد ل نف د 

نية اليت ال ترتبع اغبالة فوؽ تارىبية أو البنكرو بالتارل ذبم د الل غة يف حالة غامضة تدع  و الة الفصاحة اؼبقي دة حب
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اخلػػػػة ال تتقي ػػػػد ونصوصػػػػها متد معػػػػالم ال تػػػػرتبع بتػػػػاريلٍ مػػػػا وف ػػػػر ذلك و وأصػػػػبح اؼبعيػػػػار األوحػػػػد.اف ومكاف،بحيمػػػػ
 1.«ال تعتمد مدو نات مقر رةباختيار مرب ر، و 

ىنا نتسػػادؿ: إذل أله  و ايري الفصػػاحة وواقػػع اال ػػتعماؿ،معػػ تتعل ػػق دبسػػألة التوفيػػق بػػني دػػكالية ىنػػا او       
 .مد  ا تطاع ابن دريد أف يوف ق بني وريف ىذه اؼبعادلة الصعبةأ
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 الفصيح: -1
ؾ الل غػويني للتػأليإ ذه حػر  أف  الػد افع الػ مػن لقد كاف تأليإ اعبمهرة يف مرحلة دل يعػد فيهػا خفي ػا     

ف صبػػع دػػتات الل غػػة للحفػػاظ علػػ   ػػالمة أنسػػاقها مػػن الل حػػن الػػذه كػػا »إمبا الغػػرض منػػو يف العربيػػة،
مػػػن ىنػػػا أخػػػذت فكػػػرة "تنقيػػػة اللغػػػة" تسػػػيطر علػػػ  فكػػػر ىػػػ الد ،و 1«إفػػػرازا الخػػػتالط العػػػرب باألعػػػالم

ىذا األخػري الػذه دل  يكػن وبػء خاصػة، ربيػةتفشيو بػني أبنػاد العويني نتيجة لسرعة انتشار اللحن و اللغ
ايػة الػيت ىػي اغبفػاظ علػ  نبػل الغرؼ اؼبقصد و إال  لش »ما موقفهم ىذا بوؿ من كل  اللغويني تقريبا و بق

أويػػار و مػػا قػػد يعلػػق علػػ  مػػر  الػػد ىر مػػن أ ػػقاـ االكبػػراؼ و وتنقيتهػػا فب ػػا علػػق هبا، صػػيانتهاالفصػػح  و 
ث دػػريإ فعػػد ىا نوعػػا مػػن الظػػالؿ يف اللغػػة يضػػارع ىي أ ػػقاـ و أويػػار صػػو ر خطرىػػا حػػديو اػبطػػأ،

«"ل  " أرددوا أخاكم فقد يحضره فقاؿ:من رلل غبن دب صحو فجاد ن  ،ينالظالؿ يف الد  
2. 

ن غػريه مػن مسػتويات اىتمامػا كبػريا هبػذا الفصػيح أكثػر مػ من ىنا دل يعد غريبا أف يورل ابن دريػد      
 مذم ة .لاؿ ف ر ا، وأم ا اللحن فقبحا و صح بني الر خصوصا يف زمن بات فيو التفااللغة األخر ،

ىػػو حػػاؿ اللغػػة يػػحيداد األمػػر ويػػوحا إذا أخػػذنا يف االعتبػػار أف   ػػب  تػػأليإ ابػػن دريػػد ؼبعجمػػو و      
فلف هم الػػن ق  فػػيهم األيػػاـ، فهم كمػػا وصػػفهم قػػد يػػي عوا مػػا ا ػػتودعتو،أفػػراد ؾبتمعػػوالعربيػػة بػػني أىلػػو و 

ملكػػػة اعبهػػػل لقيػػػادىم، فحيىػػػدوا بػػػذاؾ يف األدب وتثػػػاقلوا عػػػن و  علػػػيهم  لهػػػم العجػػػحي لغلبػػػة الغبػػػاوةمشو 
 الطل .
 "صبهػرة اللغػة"ويػع معجمػو عػن أىلها،وتحيايد الصػدود عنهػا و  أماـ ىذا االكبراؼ عن الفصح و       

معتمػدا يف ذلػك علػ  ،"الـ العػرباعبمهػور مػن كػ "أو كمػا ظب ػاه ىػواؼبشهور،مقتصرا فيو عل  الشائع و 
 يلة بالل غة.ربتو الطو خ

قبل التو  ع يف اغبديث عن مويػوع الفصػيح يف اؼبعجػم و نظػرة الرلػل إليػو كػاف علينػا أف نطػرح و      
خصوصػا بالنسػبة  ّنػا ذات صػلة وثيقػة دبويػوع البحػثالالزمػة، لكو ؾبموعة من التساؤالت الضػرورية و 

عامػة الػيت بػل دػك ل الد   ،حكػم نظػر م للغػةفقد ظل  معيار الفصػاحة األ ػاس الػذه  ،للغويني القدماد
اؼبعػايري و ما ىي الضوابع ما مفهـو الفصيح عند ابن دريدأ و فليها الدرا ة اللغوية عند العرب،قامت ع

 .اليت يتم  دبولبها اغبكم عل  اللفء العر  بالفصيح أو غري الفصيحأ
يد اعبمهػػرة اعيػػة لرصػػو  مػػن خػػالؿ درا ػػة متأن يػػة و ت إال  لػػن تتسػػا  لنػػا ا لابػػة عػػن ىػػذه التسػػاؤالو      

خصوصػا ت اللغويػة اؼبشػكِّلة لو،الوقػوؼ علػ  منهجػو و آلياتػو يف التعامػل مػع صبيػع اؼبسػتويااؼبعجمي و 
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درا ػػػة لغويػػػة تكشػػػإ لػػػحيد ا مػػػن مواقفػػػو ذبػػػاه اللغػػػة  يف ىػػػذا اؼبقػػػاـ أف  ابػػػن دريػػػد دل يقػػػد ـ بػػػني أيػػػديناو 
 الفصاحة خاصة. مفهـوو ،عامة
الوال  توفرىػا يف اللفظػة  لصرفيةإدارة إذل بعض اػبصائ  الصوتية والاد يف مقدمة اؼبعجم لقد     

ائتالفهػا مػن و  وذلك من خالؿ نص و عل  ـبارج اغبروؼللحكم بفصاحتها من عدـ فصاحتها،العربية،
ػ كل،و كػذلك  عدـ ائتالفها يكشػإ أصػيل و بحو،سػن التػأليإ مػن ق  هم يف بيػاف ح  ىػذا مػن دػأنو أف يس 

 ثال:اللفء من دخيلو من ذلك م
اغبػػػروؼ إذا تقاربػػػت ـبارلهػػػا   »ذلػػػك أف   مبنيػػػا مػػػن حػػػروؼ متباعػػػدة اؼب ػػػارج،أف يكػػػوف اللفػػػء -1

    1«ت ـبارج اغبروؼ حسن  ولو التأليإإذا تباعدكانت أثقل عل  الل ساف ]....[، و 
اعلػم أن ػو »أف ال ذبتمع يف اللفء الواحد ثالثة أحرؼ أو أكثر من لنس واحػد: يقػوؿ أبػو بكػر: - 2
أصػعبها و  لصػعوبة ذلػك علػيهم كلمة واحدةيكاد هبيد يف الكالـ ثالثة أحرؼ من لنس واحد يف  ال 

ماعهمػػػػا يف مثػػػػل: التو  بػػػػال فاصػػػػلة "أخ"يف كلمػػػػة مثػػػػل:حػػػػروؼ اغبلػػػػق، فأم ػػػػا حرفػػػػاف فقػػػػد التمعػػػػا 
    2.«ع...أىل، عهد، لبأحد،
لػػيس  »ذلك فهػػولػػ افػػا لػػاد خالفأم  مػػن أحػػرؼ الذالقػػة، اصػػةأف ال ىبلػػو بنػػاد ربػػاعي أو طبا ػػي خ-3

روؼ الذالقػة ال يبحيلوّنػا حبػغبروؼ اؼبصػم تة و من كالـ العرب فػاردده فػنف  قومػا يفتعلػوف ىػذه األظبػاد بػا
كمػا ال يقبػػل مػن الشػعر اؼبسػتقيم األلػػحياد إال  مػا وافػق أبنيػة العػػرب مػن العػروض الػػذه فػال تقبػل ذلك،

رونا دبد  موافقتو أبنية العػرب الفصيح مق من ىنا بات اغبكم عل  اللفء،3«أ ِّس  عل  دعر اعباىلية
  كالمهم.يف

األخػػػػر  األقػػػػل  تػػػػداوال   لػػػػإ إذل أكثػػػػر اغبػػػػروؼ ا ػػػتعماال و إذل لانػػػ  مػػػػا  ػػػػبق فقػػػػد أدػػػار اؼبو       
زيػادة خف تهػا علػ  اللسػاف أثنػاد الكالـ،فتعػود إذل ثقػل اغبػروؼ أو  قل توو أم ا كثرة اال تعماؿ و كذلك، 

ا ولبػػا د إذل بعػػض األصػػوات الػػيت كثػػريا مػػا يضػػطر  اؼبتكل مػػوف إذل إبػػداؽبعلػػ  ذلػػك فقػػد أدػػار ابػػن دريػػ
ليهػا يف اغبكػم لػو معػايري وبػتكم إ بالنسػبة غريىا الدك  قد مث لتىذه القضايا و  وكلالتيسري،و للس هولة 

 فصاحتو.عل  عربية اللفء و 
ة منها يوع البالغوىي دروط أقرب ؼبو  صاحة الكلمةقد حد د بعض دروط ف إذا كاف ابن دريدو      

ا و ىذا األخري الذه ر م لػو اللؼبفهـو الفصيح يف الل غة،  ، ولعػل  دػروو اغويػوف حػدودا وويػعوا لػو قواعػد 
                                                 

 .46ابن دريد: صبهرة اللغة، ص  - 1
 الصفحة نفسها.اؼبصدر نفسو، - 2
 .49اؼبصدر نفسو، ص  - 3

Université Sétif2



 19 

هبعل منهػا فصػيحة دػروط الفصػاحة السػابقة يف الكلمػة،ىذا ما هبعلنا نتسادؿ حػوؿ مػا إذا كػاف تػوفر 
 ومن مث  يتعني  عليها الدخوؿ يمن رصيد الل غة الفصيحأ

ذلػػك أف  مفهػػـو الفصػػاحة عنػػد ابػػن دريػػد وغػػريه مػػن الل غػػويني دل يكػػن ،"ال"اعبػػواب بطبيعػػة اغبػػاؿ و     
 الفصاحة عجم الكثري فب ا توف ر عل  الشروطاؼبفقد لاد يف ا بفصاحة الكلمة من عدـ فصاحتها،عل قتم

    نبػػذه ذلػػكلكن  ذلػػك دل يبنػػع ابػػن دريػػد مػػن نعتػػو بأوصػػاؼ ـبتلفػػة ذبمػػع علػػ  رفضػػو و الػػذكر، السػػابقة
ػا مقي ػدة عنده مبنية علػ  كثػرة اال ػتعماؿ، أف  مدار الفصاحة » وكثرة اال ػتعماؿ ىػذه الػيت يعتػد  هبػا إمب 

أىل و واؼبولػػدين، ا ػػتعماؿ العامػػةأف تكػػوف كثػػرة  ينتفػػيهبػػذا و ،بعربيتهمىػػي األخػػر  بالفصػػحاد اؼبوثػػوؽ 
 .1«صيحاغبضر ذات صلة بالف

يومئػذ دبػا عػرؼ  قػد كػاف نتيجػة التػحياـ اللغػويني ن العرب دوف غػريىمإف  ربع الفصاحة  جبماعة م      
الػذه دل يكػن بالنسػبة ؽبػم و  ظػر م ذبػاه ىػذا اؼبسػموع عػن العػرباليت ظل ػت ربكػم نبنظرية االحتجػاج،

ل ػػػو ا فئػػػة معينػػػة مػػػن العرب بعنايػػػة واىتمػػػاـ   وخصػػػوا لغتهػػػا،يف درلػػػة واحػػػدة مػػػن الفصػػػاحة، فكػػػاف أف أو 
مػػت عليػػو أحبػػاثهم يف األصػػل الػػذه قاالدعامػػة و  ىػػ الد صػػيد اللغػػوه الػػذه ن قػػل عػػنف الر بػػل كػػاكبريين،
  التػػحياـ ابػػن دريػػد عػػن مػػد ؿ أيضػػاتسػػادوىنا يتعػػني  علينػػا أف ن،كتػػبهم وم لفػػا م معظمػػو  حو تو اللغػػة،

 أللفصاحة الضوابع اليت رظبها اللغويوف قبلوهبذه اغبدود و 
أف  اختيػػار ابػػػن دريػػػد ال ىبػػرج عػػػن دائػػػرة  »عبليػػػل( إذلا يذى  )عبػػػد القػػادر عبػػػديف ىػػذا الصػػػدد،و     

البيػػاف لات متفاوتػػة يف ا فصػػاح و التصػػنيإ مػػن علمػػاد العربيػػة الػػذين صبعػػوا نسػػيج اللغػػة بػػدر  متقػػد مي
ائػػػػػػػل دوف ذلػػػػػػػك فيػػػػػػػو اغبودػػػػػػػي ما صبػػػػػػػع مػػػػػػػن ؽبجػػػػػػػات القبن القػػػػػػػرآف الكػػػػػػػرمي يف أعلػػػػػػػ  مراتبػػػػػػػو،و فمػػػػػػػ

ػاىني يسػود عامػل الحيمػاف واؼبكػاف و يف كػالد،و اؼبتفر  والنادر و اؼبنكر،الوحشي و و والغري ، يضػعاف نبػا  االذب 
القـو يف القػرف اليت قامت عل  أيده متقد مي  توليهو وفق النظرية الل غويةقبضتهما عل  ىذا افموع و 

ائرة يلػحـي نفسػو دببػدأ االوىي تول و دراع االختيار،و  الثاين للهجرة ختيػار دل يكن ابػن دريػد إال  يػمن الػد 
وىو يف حدود ىذا اؼبت جو اختيار وظيفي يسع  ؼ يف نفو هم تقب ال،ديصاو  لّب  حالات القـوالذه ي

  كػذلك الوقػوؼ علػاؼبرذولة،و و معو ابن دريد أف يلبس صبهرتو لبو و مػن إ ػقاط اؼبػواد غػري الصػحيحة 
  2.«الدالليةها البنائية و بياف موايعالكلمات النحييلة عل  العربية و 

ػػػػل  و      دريػػػػد واحػػػػدا مػػػػن ىػػػػ الد الػػػػذين ألحيمػػػػوا أنفسػػػػهم يف صبػػػػع اللغػػػػة بضػػػػوابع الحيمػػػػاف ا كػػػػاف ابػػػػن م 
مػا يتعل ػق بأظبػاد القبائػل فأم ا   االلتحياـ هبذه اغبدود،مقرون ا دبد إذف بات مفهـو الفصيح عندهاؼبكاف،و 

                                                 
 ، بتصرؼ.97، 96: الفصيح يف اللغة و النحو، ص (ؿبمد)عبد الفتاح  -1
 .207، 206: اؼبدارس اؼبعجمية، ص (عبد اعبليل)عبد القادر  -2
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ث عنهػا را  ن   مطػو ؿ يتحػد  اقل عن الففقد ن  ،اليت اعتمدىا الل غويوف يف اعبمع وكذا توزيعها اعبغرايف
بني قبائل العرب  ذ اللساف العر  منخعنهم أوهبم اقتد ، و  لذين عنهم نقلت اللغة العربيةوا» يقوؿ:
وعليهم ات كػػػػل يف الغريػػػػ  الػػػػذين عػػػػنهم أكثػػػػر مػػػػا أخػػػػذ ومعظمػػػػو، فنف  ىػػػػ الدأ ػػػػد،قػػػػيس وسبػػػػيم و :ىػػػػم

  ػػائر قبػػائلهم دل ي خػػذ عػػن غػريىم مػػنو الط ػائيني، بعػػضبعػض كنانػػة و التصػػريإ، مث  ىػػذيل و وا عػراب و 
فبػن كػاف يسػكن أوػراؼ بالدىػم الػيت  ال عػن  ػكاف الػربارهفنن ػو دل ي خػذ عػن حضػره قػع  و باعبملة و 

م كػػػانوا ؾبػػػاورين ألىػػػل ال مػػػن لػػػذاـ،فنن ػػػو دل ي خػػػذ ال مػػػن ػبػػػم و وؽبم،ذبػػػاور  ػػػائر األمػػػم الػػػذين ح فنّن 
م كػػانو ال مػػن تغلػػ  و يػػة، و أكثػػرىم نصػػار  يقػػرؤوف يف صػػال م بغػػري العرب، و الشػػاـ ا بػػاعبحييرة النمػػر فػػنّن 

م كانوا  كاف ال من عبد القيس،و الفرس،ألّنم كانوا ؾباورين للنبع و كر،ال من بو ؾباورين لليونانية، ألّن 
ال مػن أىػل الػيمن أصػال، و زد عماف ؼب الطتهم اؽبند والفػرس، من أالالبحرين ـبالطني للهند والفرس، و 

ال مػػن ثقيػػإ و بػػن حنيفػػة و ػػكاف اليمامػػة،فػػيهم، وال مػػن  ةياغببشػػلػػوالدة و  اغببشػػةؽبنػػد و ؼب ػػالطتهم ا
ألف  الذين نقلوا اللغة مني عندىم،وال من حايرة اغبجاز، كاف الط ائإ ؼب الطتهم ذبار األمم  اؼبقيو 

 .1«فسدت ألسنتهمو  العرب قد خالطوا غريىم من األمم ينقلوف لغة  ابتددواصادفوىم حني 
نص ػػو السػػابق ؾبموعػػة القبائػػل الػػيت اعتمػػدىا علمػػاد اللغػػة يف صبعهػػم را  يف ايقػػد ـ أبػػو نصػػر الفػػو      

مقارنتهػا مػع مػا و ص ػت بالفصػاحة دوف غريىا،لكالـ العرب، لكن اؼبتأم ل يف أظباد تلك القبائػل الػيت خ  
ثقيػإ وضبػري د واألنصػار وسبػيم و ذكػر لغػات األز  »أف  ىذا األخري قد  لاد بو ابن دريد يف اعبمهرة هبد

از اغبجػػو اعبوؼ،ومن البحػػرين و ،ىػػا مػػن القبائػػلغري قػػيس، و ة و خحياعػػة ووػػيد وعبػػد القػػيس و حنيفػػوبػػن 
عنايتو عل  الل غة ورك حي اليمن من األقاليم،اليمامة و الش حر والعراؽ واؼبدينة ومك ة وقبد و والسراة والش اـ و 
ػػػا لغتػػػو األصػػػلية و لعو ويػػػعا،م 220فػػػذكرىا يف قريػػػ  مػػػن  اليمنيػػػة خاصػػػة ن ػػػو كػػػاف أل   ػػػب  ذلػػػك أّن 

وكانت ىذه الكلمات اليمنية من أىم  أ باب ما دار حوؿ اعبمهرة من دك  متعص با ألىلو من اليمن،
    2.«و نقٍد لعدـ ات ساقها مع اؼبعروؼ من لغة الش ماؿ

هبعلنا نػدرؾ بويػوح مػن أف  د يف معجمػو،وما ذكره ابػن دريػ را اعقد مقارنة بني ما ن   عليو الفو     
دبػػا أمػػاله السػػلإ مػػن  دفلػػم يتقي ػػ»كػػاف الػػيت رظبهػػا اللغويػػوف قبلػػو،ل علػػ  كسػػر قيػػود اؼباؼب لػػإ قػػد عمػػ

أم ػػػا فيمػػػا يتعل ػػػق بػػػحيمن و ،3« حصػػػر االحتجػػػاج يف قبائػػػل معي نػػػة كقبائػػػل الكتلػػػة الشػػػرقية والكتلػػػة الغربيػػػة
اال تشػػهاد مع ذلػػك فػػنف  ربر يػػو دل يبنعػػو مػػن و تشػػهاداتو،ر يػػا والتحيامػػا يف ا اال تشػػهاد فقػػد كػػاف أكثػػر رب

                                                 
 .212، 211السيووي: اؼبحيىر، ص  - 1
 .335: اؼبعجم العر ، ص (حسني)نصار  - 2
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فقػػد ،القبػػوؿ لػػد  كػػل  الل غويني  ا  ػػالميني أو دػػعراد الط بقػػة الثالثػػة الػػيت دل تكػػن تلقػػالشػػعراد بػػبعض 
( 36واألخطل يف )( مويػعا،59كما ذكػر لريػر يف )( مويػعا،52ذكر ا م الفرزدؽ يف ) لاد عل 
وإف كػاف مػن دػعراد  ىذا األخػريالصػلت،شعر أمي ػة ابػن أ  ببا يافة إذل ى الد فقد ا تشهد مويعا،

    اال تشػػهاد بشػػعره وكالمػػو»إال  أف  ىنػػاؾ  مػػن ا ػػتبعد الػػيت دل يثػػر بشػػأّنا أه  خػػالؼ،الطبقػػة األوذل و 
 1«أت  بألفاظ ال تعرفها العربوقرأ الكت  اؼبتقد مة و كالمو عن األنبياد،و ] ألن و[ كاف وبكي يف دعره 

الػػػػػػواردة يف  "السػػػػػاىور "ل ػػػػػػق علػػػػػ  لفظػػػػػػة كػػػػػاف ابػػػػػن دريػػػػػػد نفسػػػػػو قػػػػػػد أدػػػػػار إذل ىػػػػػػذا حينمػػػػػا عو     
: بػل دارة القمرو وىو الساىور قاؿ: " السهر: القمر بالسريانية،فاعبمهرة، قػد ذكػره أمي ػة ابػن ،و زعػم قػـو

، (724ص 2ج،)ألن ػو قػرأ الكتػ "دل يسمع إال  يف دعره،وكاف مسػتعمال للسػريانية كثريا،الصلت،و  أ 
 شعر ذو الر مة يفزيادة عل  ذلك فقد ا تشهد بمويعا،( 17)ذكر اظبو يف عل  مع ىذا فقد لاد و 
ذو الر م ػػة » :و يف كػػل مػػرةىو الػػذه قػػاؿ عنػػو أ ػػتاذه األصػػمعي الػػذه ظػػل  ينقػػل عنػػو ( مويػػعا،139) 

 .2«واؼبا أكل اؼباحل والبقل يف حوانيت البقالني
يػد دل يكتػإ بالنقػل اللغػويني اغخػرين دليػل علػ  أف  ابػن در  بعػضىذا ويبدو أف  ـبالفتو أل ػتاذه و     

ا كاف يعتم  الفصحاد.أىلها من ة بمعرفتو اػباص  د عل  علمو باللغة و فقع،وإمب 
اليت حصػػرىا ابػػن دريػػد برتتيػػ  مصػػادر ا تشػػهاده، إذل لانػػ  ىػػذا التو  ػػع يف االحتجػػاج دل يعػػن  و     

لقػػرآف الكػػرمي با يػػافة إذل اا،اللغويػػوف قبلػػو يف كػػالـ العػػرب دػػعرىم و أمثػػاؽبم و حكمهػػم،... و غريى
فػنف  األمػر  صح ة اال تشهاد باؼبصادر األوذلإف كانوا قد أصبعوا عل  و  ىم و ،اغبديث النبوه الشريإو 

قد ظل  ؿبل  أخٍذ و لػذٍب حػوؿ مػا إذا كػاف يصػح  اال تشػهاد   –اغبديث النبوه  –مع ىذا األخري 
 أبو أـ ال

                                                 
 .  113، 112: مقد مة لدرا ة الرتاث اؼبعجمي، ص (خليل)حلمي  -1
 205ابن لن: اػبصائ  ،ص - 2
  لقد ربر ج اللغويػوف األوائػل مػن ا حتجػاج باغبػديث النبػو ه الشػريإ علػ  أ ػاس أف بعضػا منػو ر وه باؼبعا،وبعضػو انقطػع  ػنده وبعضػو _

ن ذلػػك دل وبػػتج باغبػػديث النبػػو ه الشػػريإ إذل غايػػة القػػرف اػبػػامس اؽبجره،حيػػث ا تشػػهد الحيـبشػػره هبا،وواصػػل ابػػن و عػػن يف رواتػػو،...وم
  مالػػك ا حتجػػاج بػػو يف ألفيتػػو يف القػػرف السػػابع...عل  أف ىػػذا التحػػرج كػػاف مػػن قبػػل اللغػػويني و النحػػاة األوائػػل خوفػػا فبػػا اصػػطبغو الػػرواة علػػ

      مػػن الفػػرؽ ا  ػػالمية للتشػػي ع للمواقػػإ الػػيت زبػػدـ أغرايػػها اػباصػػة...ومهما يكػػن مػػن أمػػر فػػنف ىػػذااغبػػديث مػػن ربريػػإ ومػػا ويػػعتو كثػػري
والرتيػػث يف األمػػر والتحقػػق مػػن مػػد  صػػدؽ الػػراوه وثقتػػو،والتمييحي بػػني اغبػػديث الصػػحيح و اؼبشػػكوؾ فيػػو ألف اغبػػديث  االحتيػػاطإذل  مػػدعاة

:مصػػػادر (صػػػاحل)بػػػو وكػػػل ىػػػذا مػػػن ألػػػل بقػػػاد اللغػػػة الفصػػػيحة ال تشػػػوهبا دػػػائبة.بلعيد  تجػػػاجاالحد و ف متأخرا،فكػػػاف وبيعيػػػا ىػػػذا التشػػػدد يف 
   99ص9119اللغة،ديواف اؼبطبوعات اعبامعية،بن عكنوف،اعبحيائر،دط،
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مػػره ىػػذا مػػع ابػػن دريػػد دل يكػػن فػػنف  أ باغبػػديث مػػن خػػالؼٍ مػػع مػػا دار حػػوؿ صػػح ة اال تشػػهاد و      
بػو وحػده بشػكل الفػت يف اال تشػهاد فقػد كػاف يكتفػي ىذا من خالؿ اعتماده و ذبل  و ،ا البت ةمطروح

 ." "إذل أملوؾ ردماف" إليهم النّب  األملوؾ: قـو من العرب من ضبري كت  " و أحيانا كما يف قولو:
ػػا قػػكهتو، و إذا ا ػػتن ، مصػػدر نكهتػػو نكهػػا،(، أيضػػا: " الن كػػو981ص  2) ج الوا: كهتػػو، يف معػػا ردب 

ػػػو  يف ولهػػػػي  ": يف اغبػػػػديث: فقػػػاؿ ملػػػػك اؼبػػػوت ؼبو ػػػػ  و ا ػػػتنكهتو، ، ص 2أه تػػػػنف س") ج "ك 
985.) 
و الشيد أىيلػ بل يذى   إذل تقديبو عل  بعض كالـ العرب كما يف قولو: " واؽبي ل: مصدر ى لت     

ػػػمثػػػل مػػػن أمثػػػاؽبم: " ؿب  . و "كيلػػػوا و ال يلػػػوا"يف اغبػػػديث مػػػا أدػػػبهو، و ىػػػيال، كبػػػو الرمػػػل و  فهيلػػػ " نة س 
 (991، ص 2بالنص " )ج

ىػػػػػي األخػػػػػر  حسػػػػػ  مراتػػػػػ   أم ػػػػػا فيمػػػػػا يتعل ػػػػػق باؼبصػػػػػادر األخػػػػػر ، فلػػػػػم يلػػػػػحـي نفسػػػػػو ترتيبهػػػػػا     
ربيعػػة اؼبلػػك: ا تبػػارؾ وتعػػاذل، و الكػػرمي كمػػا يف قولػػو: " و  فتارة يسػػبق الش ػػعر علػػ  القػػرآفاال تشػػهاد،

 قاؿ األعش  ) بسيع(:ا،ك  ؼبلك مل  تسم ي ا
ال  من القوؿ ـبفويا وما رفعا **** ك أولق  منهم مائة  فقاؿ ل ل م ل    ر  

،و و ، وردبػػا نبػػحي فقيػػل: م ؾ،وواحػػد اؼبالئكػػة ملػػك         قػػد لػػاد يف التنحييػػل:ردبػػا قػػالوا للجمػػع م ل ك 

﴿           ﴾1قػػػػػػاؿم،و ،فهػػػػػػذا اعبماعػػػػػػة، وا أعل﴿ :      

 ﴾ 2 (.981، ص 2)ج 

ػػػػػػعر تػػػػػػارة أخػػػػػر  يقػػػػػػوؿ: هبعػػػػػل القػػػػػػرآفو       قبػػػػػػل " الو ػػػػػػن: اخػػػػػتالط النػػػػػػـو  بػػػػػػالعنيأ ػػػػػػبق مػػػػػن الش 
ػػنة والنػػـو قػػد فص ػػلد ا،و ناقصػػة تراىػػا يف باهبػػا إنشػػانة،ىي الس  و ا ػػتحكامو،    فقػػاؿ: ا تعػػاذل بػػني الس 

﴿             ﴾3  عر) كامل(:قاؿ الشاو  

ه  النعاس  فرن قت  و   ناف  أقصد  نة  و ليس بنائم   ينو  يف ع   ****     (863، 2) ج   
ا للبحػػث قد يػػدفعنخاصػػة مػػن لانػػ  الفصػػاحة،و عػػن مواقػػإ ابػػن دريػػد مػػن الل غة، مث  إف  اغبػػديث     

كفيل بتتب ع لػحيد معرفة ىذا األمر، الكوفة ألف  تمائو بني كل من مدر يت البصرة و انعن مذى  الرلل و 
                                                 

 .17 ورة اغباقة، اغية  - 1
 .22 ورة الفجر، اغية  - 2
 .255 ورة البقرة، اغية  - 3
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        فقػػػػد تباينػػػػت،فكما ىػػػػو معلـووخصوصػػػػا مػػػػا يتعل ػػػػق بقضػػػػايا اعبمػػػػع واال تشػػػػهاد،مػػػػن آرائػػػػو يف اللغػػػػة 
مالمػػػػح و  ا ظبػػػػات مسػػػػتقل ةمػػػػالكوفػػػػة إذل حػػػػد  هبعػػػػل لكػػػػل مدر ػػػػة منهمػػػػذاى  مدر ػػػػيت البصػػػػرة و » 

إ ديوخ اؼبدر تني من بل يشتمل عل  مواقاؼبقوالت النحوية فحس ، والتباين ال يقتصر عل متفر دة،
 عليو بات الس عي ؼبعرفة ىذا األمر مطلب ا يروري ا.،و 1«الفصيح أيضا

 أن ػو بصػره اؼبػذى  وذلػػك انطالقػا مػن كثػرة نقولػػواؼببثوثػة يف اؼبعجم،يبػدو مػن خػالؿ بعػض آرائػػو و     
الشواىد يف ىذا اعبان   م.و أ  حامت،... وغريىرائهم خصوصا األصمعي واػبليل،و االحتكاـ غعنهم و 
بل ذىػ  حػت  إذل زبطئػة بعػض وفيني إال  يف موايػع قليلػة لػد ا،يف حني ال يكاد يذكر ا م الكػكثرية،
ق الػيت تعل ػمة األذف،قاؿ قػـو دػحو رزة أو ل ل ة تعل ق يف األذف،"اغبج ة: خلاد عنهم من ذلك قولو:ما 

ػػػاىػػػو غلع،و و ني،زة لالػػػة جبيميسػػػم ي الكوفيػػػوف اػبػػػر و فيهػػػا القػػػرط يقػػػاؿ ؽبػػػا: اغبج ة، ظب يػػػت اػبػػػرزة  إمب 
ا لالة با م اؼبويع،  .(87،ص1) ج ة"حال ظب يتوردب 

 قاؿ النابغة )كامل(:: اعبمع الكثري من الناس،إ  لاد كذلك: " اعب   
 

 
 

،و  رو  الكوفيوف: يف لإِّ ذبياف،و  بن عوؼ بن  عد بن يعن ثعلبة     تغلػ   يف  ىذا خطػأ ألف  تغل  
 (.90، ص 1اعبحييرة و ثعلبة يف اغبجاز")ج

 (.76، ص 1أىب األصمعي إال  أب ن " )ج، بنًّا وإبنان ا،إذا قاـ بو، و أب ن  بٍن باؼبكاف و "يقوؿ أيضا:
 (1261، ص3)جربت الرلل عل  الشيد وألربتو،ودل يعرؼ األصمعي إال  ألربتو""و لقوؿ أيضا:ي

قاؿ ألصمعي:ىو  من علوٍّ إذل  ػفٍل وأىػو  إليػو إذا غشػي و،قاؿ اوأىو ،ىو  لو لاد عنو كذلك: "و 
 أليس قد قاؿ الشاعر )وويل(:  حامت،قلت ألأبو بكر،

دـ  ربت  العجاج لحيىدـٍ   ا انقٍض باٍز أقتم  الر يش كا ر  كم **** ىو  زى 
، و ىذا بيت صحيح فصيح، وقاؿ ظبع بيت ابن األضبر ) بسيع(:فقاؿ: أحس  األصمعي: أ   ي   ن س 

قها  وكنت  أدعو قذاىا ا شب د  الق ردا **** أىو  ؽبا مشقص ا حشر ا فشرب 
ي  ذلك،قاؿ أبو بكر: قولو أدعو،أه:ألعل،ىكذا يقوؿ ال ، ص 3)ج.بصػريوف..."فا تعمل ىذا وأنس 

126.) 

                                                 
 .165و النحو، ص  : الفصيح يف اللغة(ؿبمد)عبد الفتاح  - 1

 ا نذار   و من النصيحة  كثرة   **** من مبل غ  عمرو بن  ىند آيةٍ 
ن  ال أعرفن ك  عاري ا  وارده األم رار  لإِّ ثعل يف **** اػػلر ماح 
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كثػػري االعتػػداد بػػرأه هبػػد أف  ابػػن دريػػد   النػػاظر يف األمثلػػة السابقة،خصوصػػا الثالثػػة األخػػرية منهػػاو      
زبطئتػػو بػػل ذىػػ   دل هبػػرأ علػػ  لػػاد عػػن العػػرب حت  حينمػػا ظبػػع منػػو مػػا ىبػػالإ مػػاأقوالػػو،األصػػمعي و 

 لبصرة.علماد مدر ة ارأه لمستشهدا بعد ذلك بيتحر   أبا حامت،
حػت  ذىػ  يسػتدرؾ علػ   لك ىنا ىو مد  او الع ابن دريد ومعرفتو بلغة العربفب ا لبرج بو كذو      

ػػا يػػدؿ  علػػ  ىػػذا و  علػػم ىػػذا األخػػري و نبوغػػو من ال يعػػرؼاألصػػمعي،و   اوػػالع إف دؿ  علػػ  دػػيد فنمب 
ل بػل تعػد   ذلػك قػلعلو ال يكتإ أو يقإ عند حػد  الن فب ا،بكالـ العرب ىو اغخر وعلمو ابن دريد

 إذل النقد و التمحي .
تو  ػػع يف األخػػذ عػػن القبائػػل نػػا بػػأف ابػػن دريػػد بصػػره اؼبػػذى  فػػنف  ذلػػك دل يبنعػػو مػػن القولومػػع      
حػػت  غػػدا رصػػيد  أيضػػا حػػرص علػػ  مسػػألة الفصػػاحةفقػػد ذلػػك ومػػع ، كمػػا رأينػػا ذلػػك مػػن قبػػل  العربيػػة

 مػا لػاد يف اؼبعجػم هبػد أف  ابػن دريػد قػد رأ  يف مع ىػذا فػنف  اؼبط لػع علػ  و و مػن الفصػيح،اؼبعجم أغلبػ
فصػاحتو علػ  األقػل  مػن  ال يبكنو أف يكوف عل  درلة واحدة مػن حيػثىذا الكم  اؽبائل من الل غة، »

أـ فيمػػا ، ػػواد كػػاف ذلػػك بػػني األلفػػاظآخر،و مػػن ىػػذا اؼبنطلػػق راح يفايػػل بػػني مسػموع ،1«ولهػة نظػػره
يف تلػػك األحكػػاـ اؼبعياريػػة الػػيت ظػػل  يطلقهػػا يف كػػل  مػػر ة  تظهػػر ىػػذه اؼبفايػػلة يف تلػػكبػػني اللهجػػات و 

حك م إليهػا يف السػ اؿ اؼبطػروح ىنػا: عػن أىػم  األ ػس و اؼبعػايري الػيت كػاف يػتو ذباه األلفاظ والل هجات،ا
 اؼبتعل قة دبرات  ىذا الفصيحأ  إوالؽ أحكامو تلك

 ت وعبػػػػارات ـبتلفػػػػة علػػػػ  غػػػػػرارسػػػػػميافقػػػػد نعتهػػػػا بت مػػػػا يتعل ػػػػق بأحكامػػػػو ذبػػػػػاه األلفػػػػاظأم ػػػػا فيو      
ػػػػػاذ، مسػػػػػتعمل صػػػػػحيح،المرغوب عنػػػػػو، لػػػػػيس باعبي د،عػػػػػر  صػػػػػحيح،معروؼ، ليس ليس دبسػػػػػتعمل،ش 

تضػػػم ن و  جػػػممن أمثلػػػة مػػػا لػػػاد يف اؼبع...و غريىػػػا مػػػن األحكػػػاـ األخػػػر ،و مهملؿبفوظػػػا، مسػػػتنكر،
 األحكاـ السابقة نذكر:

كػا هبػا ي –و اعبػوؼ مويػع بػاليمن  – ىي كلمة مرغوب عنها، يػتكل م هبػا أىػل اعبػوؼالش ححي: و  -
 (.526، ص 1) ج .عن الن كاح

 (.719، ص 2ليس باعبي د. ) جو  اؿ للكلس الص اروج اؼبعروؼ: كرسيق -
عػػن اػبليػػل  و ذكػػروا ف إال  أبػػا عبيػػدةرد  ىػػذا اغبػػرؼ البصػػريو و فػػرس ؿبضػػار وؿبضري:دػػديد اغبضػػر،و  -

 (.1241، ص 3وىو داذ. )ج أن و قاؿ: فرس ؿبضري
 (.918، ص 2ليس دبستعمل. ) جو  ف فتمغ ع، فمات، أه قتلو الغبار قع البيت عل  فال -

                                                 
 ، بتصرؼ.152ص اؼبرلع السابق، -1
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ؿ و  -  (.861، ص 2ؿبفوظا. )ج ؿ  د  ال أحس  اؼب  ،و ا د ؿ: الل ة اػباثراؼب د 
 (.820، ص2زاغ يحييغ زيغا و زيغانا. )ج كرهقد تقد ـ ذ والحييغ: معروؼ، و  -
 (.63، ص 1تو بقوه. )جليس أبردتو، و دأبر ويقاؿ: بر دت اؼباد و  -
: معروؼ و عر  -  (.105، ص1)ج.قد لاد يف الشعر الفصيح صحيح، و  اػبحي 
، مستعمل صحيح -  (.972، ص 2)ج.و الن افو: اؼبعي 
ومنهػػػػا  س عليػػػػو هبجػػػة، أه لػػػػيس عليػػػو وػػػػالوةللبهجػػػة مويػػػػعاف: فمنهػػػا أف نقػػػػوؿ: ىػػػذا دػػػػيد لػػػي -

 (.272، ص 1أعل  )جن أكثر و هبجن،إذا  ر ؾ، وأهبجو قوؽبم،أهبجن ىذا األمر،
األحكػػاـ الػيت أولقهػػا ابػن دريػػد ال زبلػو مػػن الؿ مػا  ػػبق أف  كػل  ىػػذه الصػفات و اؼبالحػء مػن خػػو     

ػػػػا ظل ػػػػت مفتقػػػػدة أل ػػػػاس علمػػػػي يػػػػدعمه فيمػػػػا بعػػػػد بابػػػػا مػػػػن  وىػػػػذا مػػػػا فػػػػتح عليػػػػو امعياريػػػػة، كمػػػػا أّن 
قل ػة ثقتػو علمو بالل غػة وكػالـ العػرب و إذل »إف كاف أغل  الظ ن  ا تناده يف أحكامو تلك و االنتقادات،

إ يف الوقت نفسو أف  ابن دريد فنف  أحكامو ىذه تكش ذلك، إذل لان و  1«فيمن يقد ـ إليو معجمو
ستندا يف ذلك إذل معيػار الشػيوع ،منبيو عل  الفصيح بل ربر   األفصح كذلكتدل يشأ أف يقإ عند ال

 دبعيار الكثرة. ف صفة العلو)أعل  درلات الفصاحة(قر  ويظهر ذلك يف اؼبثاؿ األخري،حينما والكثرة
  يف اؼبعجػم عنايػة  فنذل لانػ  عنايتػو دبويػوع الل هجػات ،أم ا فيما يتعل ق دبوقفو من الل هجات العربيػةو    

عل  الػػرغم مػػن ذلػػك فػػنف  نظرتػػو و ،ا ىامػػا للبػػاحثني يف ىػػذا افػػاؿر كبػػرية حػػت  باتػػت فيػػو اعبمهػػرة مصػػد
ىػػػػي األخػػػػر  ينعتهػػػػا  راح فقػػػػد –نقصػػػػد األلفػػػػاظ و  –لػػػػإ كثػػػػريا عػػػػن  ػػػػابقتها دل زبت تؽبػػػػذه الل هجػػػػا

ن ذلػػػػػك: لغػػػػػة األحكػػػػػاـ  اؼبعياريػػػػػة مسػػػػػت دما يف ذلػػػػػك عبػػػػػارات ـبتلفػػػػػة مػػػػػالصػػػػػفات و  جموعػػػػػة مػػػػػندب
لغػػػة ،أعل  اللغتنيلغتاف لي ػػػدتاف،،مرغػػػوب عنها،لغػػػة صػػػحيحة لغةلغػػػة فصػػػيحة، ،ليس بالعاليػػػةالعاليػػػة،

لنػػػا مصػػػوغات مقنعػػػة أف يقػػػد ـ دوف األخػػػر ، يئػػػة... وغريىػػػا مػػػن العبػػػاراتلغػػػة رددػػػنعاد، لغػػػة العام ػػػة، 
أولق »ىذا األخري الذه اال تعماؿ،أيضا ا تناده ؼبعيار الش يوع و  إف كاف الر الح ىناو ألحكامو تلك،

     2«ىو الفيصل يف الص واب و اػبطأو  عليو العرب قديبا السماع
 نذكر: "لغات "يسم يها اؼب ل إ اللهجات أو كما من أمثلة ما لاد يف اؼبعجم خبصوص ىذه و    

                                                 
 .166: مقد مة لدرا ة الرتاث اؼبعجمي، ص (خليل)حلمي  - 1
 .25، ص 1981: اؼبستو  الل غوه للفصح  و اللهجات  للنثر و الشعر، عادل الكتاب، القاىرة، مصر، د ط،  (ؿبمد)عيد  -2
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ػػػػػ ىبطػػػػػإ اػبطػػػػػإ: خطػػػػػإ الط ػػػػػائر جبناحيػػػػػو إذا أ ػػػػػرع الطػػػػػرياف خطػػػػػإ - اؼبصػػػػػدر فيهمػػػػػا ا، و خطف 

 ﴿ :قػد قػرئو ف، وكل  أخػٍذ يف  ػرعة فهػو خطإ،فصيحتالغتاف اػبطإ،        ﴾1 

 (.609ص، 2)ج.إ "ػػػط  ػ ػيو"
 (.1243، ص3)ج.وىو أعل  الل غتنيوقاؿ قـو القب اط، وإالقبيع، وىو القـو النا -
 وقػػرأ عبػػد ا بػػن عمػػر، غػػة النػػّب عإ لوالض ػػالٍضػػعإ والض ػػعإ،لغتاف فصػػيحتاف،وقد قػػرئ هبما، -

  علػػػػػ  النػػػػػػّب : ﴿          ﴾"2  فقػػػػػاؿ الن ػػػػػػّب «:يػػػػػعٍإ قػػػػػػو ة  يػػػػػػا 

 رلل يعيإ من قـو يعفاد.،و «ـغال
 .(903، ص 2ليس باللغة العالية. )جيت يف بطنها ضبل، و قرة ياعإ للبو :ويقاؿ

، ص 3)ج .من ذك ػر فعلػ  معػا الث ػوبو ث الس ػراويل، وىػي اللغػة العاليػة،و زيد: العػرب ت ن ػقاؿ أبو  -
1309.) 

، ص 2)ج.يبسػع علػ  الت مػريرمػل بالشػريع و و  بعضػو إذل بعػضيضػم  ىو  عإ،و  لغة رديئةالد عن: -
665.) 

ػػا كلمػػة يتلط ػػإ هبػػالغػػة مرغػػوب عنهػػا،يتكل م هبػػا بنػػو مهػػرة بػػن حيػػداف، يقولػػو  :العػػحيو -  .ف عػػحيو  كأّن 
    .(953، ص 2)ج
 (.479، ص 2) ج.ي خذ هبا لغة دنعاد،لقـو من أوراؼ اليمن ال  لعرلل أعصج: وىو األص -
رلو ـبرج اغفة من قصره أخالض غاد و أخرلو ـبرج الر غاد و  فمن مد هبك  يبكي بكاد: يبد  ويقصر،و  -
 :مؽبأنشدوا بل نبا لغتاف صحيحتاف، و  قاؿ قـو من أىل اللغة و وما أدبهو، الض او 

 ويل  ال الع  ن البكاد  و وما يغ   ****  حٍق ؽبا ب كاىابكت  عين و 
دانبا ليسػت مػن لغتػو يف بيػت ال هبمع عر  لفظتػني إحػويقوؿ:بعض من يوثق بو يدفع ىذا،كاف و     

 (.1027، ص 2ج).قد لاد ىذا يف الشعر الفصيح كثريا بكر:و أبو  قاؿواحد،
أفحشػػػػػػػت أعلػػػػػػػ  و  لغتػػػػػػػاف،أفحػػػػػػػش يفحشالفحػػػػػػػش: معػػػػػػػروؼ، يقػػػػػػػاؿ فحػػػػػػػش الرلػػػػػػػل ويفحش،و  -

 (.537، ص 1)ج.ف كانت العام ة قد أولعت بقوؽبا أمر فاحش" إوأفصح،و 

                                                 
 20 ورة البقرة،اغية  - 1
، اغ - 2  .54ية  ورة الر ـو

Université Sétif2



 919 

: قاؿ أبػػو حػػامتخضػػ  الشػػجر ىبضػػ  وخضػػ  ىبضػػ  أعلػػ  إذا كػػاف أخضر،وخويػػ  كػػذلك، -
ػػػ    ػػػ  لغتػػػاف لي ػػػدتاف،و ىب خض  ص ،1.)جأخضػػػ  الشػػػجر أيضػػػاو قاؿ أبػػػو بكر:ض ػػػ  وخضػػػ  ىبض 
290.) 
غات مقنعػة و  سػ تقػدـ معبػارات عامػة ال »ة هبػدىا يف ؾبملهػااؼبتأم ػل يف أحكػاـ ابػن دريػد السػابقو      

  1«اال تهجافلال تحساف و 
مػػن الت فػػاوت يف   أ ػػاس علػػ قػػائمالل هجػػات اؼبسػػموعة عػػن العػػرب  إف  موقػػإ ابػػن دريػػد ذبػػاه ىػػذه    

للعربيػػة الفصػػػح   » وػػػار الػػذه رظبػػػو اللغويػػوف القػػػدام بقػػػ  أ ػػري اا لعػػػل الر لػػل يم ػػل م الفصػػاحة،
فباتػػػت إذف لهػػػوده ،2«اؼبسػػػتو  االلتمػػػاعي ال ػػػتعماؽباىػػػو أمػػػر ال يتفػػػق ووبيعػػػة الل غػػات و ؽبجا ػػا و و 

فب ا لعلو وبيػد عػن الن ظػرة ؽبا، ل  وصإ اال تعماؿ االلتماعيتلك مرك حية عل  الفصح  أكثر منها ع
ػػػة الباحػػػث  »العلميػػػة اغبديثػػػة الػػػيت تػػػر  يف  يسػػػتقرئو دوف أف يف الل غػػػة أف يصػػػإ مػػػا أمامػػػو فقػػػع و مهم 

إذا تفػر د عنهػا و نت ىذه الظػواىر مطػردة ذكػر ذلػك،يتجاوز ذلك إذل وصفو باعبودة أو الر دادة، فنذا كا
 3«مويوعيةكر أيضا حبياد و ذ   بعض األمثلة

إ األمر عند ىذه النقطػة فحسػ ، دل يتوق  عة اؼبعيارية عل  مواقإ الر لل،إذل لان   يطرة النحي و      
بقدر ما ذى  بعض الد ار ني إذل الت نويو جبهػود الرلػل يف تسػجيل مػا نطقػت بػو العػرب علػ  امتػداد و 

ىػػػػ الد  ومنأوػػػػراؼ اعبحييػػػػرة العربيػػػػة راح آخػػػػروف يكيلػػػػوف لػػػػو الػػػػت هم و االنتقػػػػادات يف ىػػػػذا اػبصػػػػوص،
أنػت إذا لئػت إذل اعبمهػرة البػن دريػد اصػطدمت دبنػاكريه الػيت و  »مرائي(، الػذه يقػوؿ: ا)إبػراىيم السػ

ذاقػػػت بػػػػو و  فػػػػنذا أحرلػػػو األمػػػر،عحياىػػػا إذل الفار ػػػية مػػػثال أو إذل لغػػػة أخػػػػر  وىػػػو غػػػري عػػػادل دبػػػا يقوؿ
ػػػػبل، ت لػػػػإ معجمػػػػا  لػػػػيمن اؼبنػػػػاكريأنػػػػت ذبمػػػػع مػػػػا رمػػػػاه علػػػػ  أىػػػػل او ،قاؿ ىػػػػي لغػػػػة يف أىػػػػل اليمنالس 
 . 4«دل يثبت يف لغة الن قوشو  يكن ديئا منو يف مصادر اليمن ودلصغريا،
عياريػػة أكثػػر منهػػا إذا كانػػت مواقػػإ الر لػػل ذبػػاه ىػػذا التنػػو ع الل هجػػي يف ؾبملهػػا قػػد ات سػػمت باؼبو      

 مػػع ذلػػك فنن نػػا نلمػػس موقفػػا ـبتلفػػا عػػن السػػابقو داـ الفعلي،تسػػجيل واقػػع اال ػػت مػػيال إذل وصػػإ و 
بػػػاختالؼ القػػػرادات  األمػػػر حينمػػػا يتعل ػػػقذبن بػػػا  وػػػالؽ األحكاـ،يظهػػػر فيػػػو ابػػػن دريػػػد أكثػػػر ربف ظػػػا و 

 القرآنية عل  ألسنة القر اد.

                                                 
 .80،ص ستو  الل غوه للفصح  و اللهجات : اؼب(ؿبمد)عيد  - 1
 .92اؼبرلع نفسو، ص  - 2
 .95ػاؼبرلع نفسو، ص  -3
 88:معجم ودرا ة يف العربية،ص(إبراىيم)السامرائي  - 4
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واؼبا لحـي الص مت يف كل  مر ة يتعل ػق ا يف اغبقيقة عن ابن دريد الذه غريبىذا اؼبوقإ اايد ليس و      
ا لفظػػة مولػػودة يف القػػرآف الكػػرمي بػػل ذىػػ  أبعػػد مػػن أو معػػمػػر فيهػػا باغبػػديث عػػن مسػػألة فقهيػػة،األ

يف معػاين بعػػض حينمػػا راح يػرب ر مواقػػإ أ ػتاذه األصػػمعي الػذه أحجػػم ىػو اغخػػر عػن اػبػػوض  ذلػك
ػػػػػب  ورودىػػػػػا يفاأللفػػػػػاظ و  : "و اؼبطػػػػػر معػػػػػروؼ، مطػػػػػرت مػػػػػن ذلػػػػػك مػػػػػثال: قولػػػػػو ف الكػػػػػرميالقػػػػػرآ الس 
ػػػػماد، ػػػػا قػػػػالوا: مطرا،الس  ػػػػماد لغػػػػة فصػػػػيحةرا.فجعلػػػػوه مصػػػػدسبطر مطػػػػرا وردب  دل يػػػػتكل م فيهػػػػا  وأمطرت الس 

 ﴿األصػػمعي ألن ػػو لػػاد يف القػػرآف    ﴾ 1 ﴿      ﴾2. ص 2)ج ،

760). 
ال أقػػدـ علػػ  د أقسػػم ا عػػحي  ولػػل  بالط ػػارؽ و و قػػقولػػو: " " الط ػػارؽ "كمػػا لػػاد يف حديثػػو عػػن معػػا 

 (.756، ص 2ج) القوؿ فيو"

 ﴿دل يػػػػػػتكل م فيػػػػػػو األصػػػػػػمعي ألف  يف القػػػػػػػرآفأيضػػػػػػا قولو:"وعصػػػػػػفت الػػػػػػر يح وأعصػػػػػػػفت،لػػػػػػاد   

  ﴾3.(.1259، ص 3) ج 

القرآنية باغيات أم ا فيما يتعل ق و  ثلة يف ىذا اعبان  كثرية،ومع ذلك  نكتفي ىنا دبا مت  ذكرهاألمو      
إبػػداد آرائػػو و متحادػػيا التعليػػق عليهػػا لقرادة،يف ا االخػػتالؼد إيرادىػػا اكتفػػاؤه بػػالن   علػػ  فالغالػػ  أثنػػا

﴿ قد قػرئ:الر ياش: اغباؿ اعبميلة، و " و ذباىها:من ذلك قولو:ا   ﴾ 4 2أيضػا )جورياد ا﴾﴿و ،

ػػػحتو، إذا ا تأصػػػلو،و  ػػػحتو و لػػػاد أيضػػػا قولو:"و (.736ص   ﴿دل يػػػتكل م فيػػػو األصػػػمعي وقػػػد قػػػرئ:أ  

  ﴾5 رزدؽ) وويل(:قاؿ الف، و ﴾ح ت كمفيس   ﴿و             

 ا  وؾبل إ  ػػتػػاؿ  إال  مسحػػػمػمن ال **** وعٍض زماف  يا ابن  مرواف  دل يدع  
 (.1259، ص 3) ج

                                                 
   24 ورة األحقاؼ،اغية - 1
 84 ورة األعراؼ،اغية  - 2
 22ػ  ورة يونس،اغية 3
 26 ورة األعراؼ،اغية  -4
 61 ورة وو،اغية -5
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إف و  اال تشػهاد بػبعض أدػعار العػرب،اؼبتأم ل يف ىذا اؼبثاؿ األخري هبد أف  ابن دريد قػد عبػأ إذلو       
لفػاظ الػواردة يف القػرآف الكػرمي،إال  أف  ىػذا ذه األدل يصر ح أف  غريػو مػن ذلػك الكشػإ عػن فصػاحة ىػ

ا قػد وردت يف علػ  الػرغم مػن كػوف إحػدانب ر خػدفعػو إذل تػرليح فصػاحة بعػض األلفػاظ علػ  أ األمر
 .أينع"األصمعي مث  أبا حامت عن " ينع و يسأؿ  راح وىذا حينما القرآف الكرمي

ينػػػع فهػػػو الشػػػجر إذا أدرؾ شبػػػره فهػػػو مونػػػع، و  الينػػػع: الثمػػػر اؼبػػػدرؾ، أينػػػعو اؼبعجػػػم قولػػػو: "لػػػاد يف     

﴿ يف التنحييػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو قػػػػػػػػػػػػػػػػػػالوا أينػػػػػػػػػػػػػػػػػػع إيناعػػػػػػػػػػػػػػػػػػا،وينع ينعػػػػػػػػػػػػػػػػػػا،و يانع،                 

   ﴾1، أ يػ ن ػع أ فلػم يػتكل م فيػو اؿ: قلت ل صمعي: تقػوؿ: يػ ن ػع  و أخربنا أبو حامت قو ينعو،و ويانعو

ػ ػا قػػدألن ػو يف القػػرآف، فلم  أينعػػت  ا رآين أنظػػر إذل فيػػو، قػاؿ: قػػاؿ اغبج ػاج علػػ  اؼبنػػرب: " إين  ألر  رؤو  
ص ،2) ج فعلمت أف  أ يػ ن ػػػػع  أفصػػػػح مػػػػن يػ ن ػػػػع  "الـ الفصػػػػيح"،" ىػػػػذا الكػػػػوحػػػػاف قطافهػػػػا" مث  قػػػػاؿ رل:

965.) 
يف  كػػربختػػاـ حػػديثنا عػػن ىػػذا اؼبسػػتو  مػػن  مسػػتويات اللغػػة والػػذه ظػػل  يغطػػي اؼبسػػاحة األ يفو       

ػػػو البػػػن دريػػػد مػػػن مالحظػػػات و رصػػػيد اعبمهػػػرة اؼبعجمي، الػػػيت تعػػػود يف وانتقػػػادات و علػػػ  الػػػر غم فب ػػػا ولِّ
التصػنيفات اؼبعياريػة بػدال مػن اعتمػاد  »ؾبملها إذل نظرتو لل غػة و رصػيدىا اؼبعجمػي الػذه وغػت عليػو 

نق  مػػػن لهػػػود ك ال يػػػإال  أف  ذلػػػ،اال ػػػتعماؿيف  واقػػػعكمػػػا ىػػػو   2«تسػػػجيل الواقػػػع الل غػػػوهو الوصػػػإ 
بل ىػذه الل هجػات اؼب تلفػة فحسػ ، بالفصػيح والتنبيػو علػ  اليت دل تقإ عند حد  ا ؼباـو الرلل ديئا،

ل الكشػػإ عػػن اؼبعػػا ئو ػػا راح يسػػتثمر ىػػذا التنػػو ع الل هجػػي باعتبػػاره و ػػيلة مػػنحينمػػا  ذلػػكذبػػاوز 
 تنو عها.البيئات العربية و   تلفة باختالؼالل فء الواحد اؼبمعاين من خالؿ العمل عل  نقل وربديده،
 الػػيت كانػػت  ػػائدة أثنػػاد تأليفػػو اؼبكانيػػةوػػره الحيمانيػػة و صػػفوة القػػوؿ أف  إنػػحياؿ ىػػذا العمػػل يػػمن أ  و       

ن لغػػويي غػػريه مػػعػػل مػػن مواقػػإ ابػػن دريػػد و ما هب،كثػػريا عنهػػا يف العصػػر اغبػػديث  بػػال دػػك الػػيت زبتلػػإو 
 مقبولة.عصره إذل حد  ما صحيحة و 
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 :فهوم التوليدوم المولد -2
فضػػل كبػػري يف حفػػء  كمػػا رأينػػا ذلػػك  يف العنايػػة هبػػذا النمػػوذج الفصػػيح لقػػد كػػاف عبهػػود اللغػػويني     
و العربيػة أصػبحت فيػو  ت فيػو صػالت القػرىب بػني الشػعوبيف زمن زادة من االكبالؿ وااليمحالؿ،الل غ

مػا أعقبػو مػن ربػو ؿ يف و  كل  ىػذا كػاف عقػ  ظهػور ا  ػالـو اغبضػره،البدوه و  لساف العر  والعجمي
نفسو غارقا  بعدما كاف منغلقا عل  االنفتاحالت مد ف و و بنية افتمع العر  الذه بات وبيا حياة اغبضارة 

ا يف ىػذا اؼبقػاـ الػذه يعنينػافػة والفكػر والل غة،و ليشػمل لوانػ  الثقبعػدىا يمتد  ىذا الت حػو ؿ ليف البداوة،
سػػلم ىػػو اغخػػر رغػػم مػػا بذلػػو الل غويػػوف يف  ػػبيل اغبفػػاظ الػػذه دل ي  األخري،خصوصػػا ىػػو ىػػذا اعبانػػ

 .بنظرية االحتجاج"من خالؿ ؾبموعة من الضوابع واغبدود عرفت: " ثةعل  الل غة الفصح  اؼبتوار 
قبػوؿ بقدر ما لقيتو وتلقاه مػن ترحيػ  و ليو ىو أف  نظرية االحتجاج ىذه و ما ينبغي التنبيو إ لكن      

حصػنا منيعػا أمػاـ ّنا ا تطاعت أف تقإ  ػدًّا قويػا و كو إذل   فا يافةثني منهم،بني الد ار ني حت  اد
يف وصػإ  سبثل اؼبػنهج الوصػفي اؼبعمػوؿ بػو الوقت نفسو نّنا يففالتغيري اليت تتعر ض ؽبا اللغة، مولات 

يف ولو تطو ر اللغة  رأ  فيها آخروف قيودا ويعها األقدموف مع ذلك فقدو اللغات يف العصر اغبديث،
درا ػػة مػػا عػػرؼ يومهػػا باللغػػة راح ىػػ الد يعكفػػوف علػػ  صبػػع و  القيػػود التػػحيامهم هبػػذهونتيجػػة ازدىارىا،و 

ة الػيت بػات اىتماما ؼبا ا تجد  يف واقع اؼبتكل مني يف ظل  ظروؼ اغبيػاة اعبديػد واالفصيحة دوف أف يعري 
قػػػػػع الفعلػػػػػي الواة ىػػػػػذه اؼبعػػػػػالم خصوصػػػػػا ال تتمادػػػػػ  و ىػػػػػذا مػػػػػا لعػػػػػل عربيػػػػػيعيشػػػػػها العػػػػػر  يومئذ،و 

با ػػػػػم  1«مػػػػػاد ورواة الل غػػػػػة حػػػػػوؿ كػػػػػالـ العػػػػػرباغبصػػػػػار الػػػػػذه أقامػػػػػو العل »وأمػػػػػاـ ىػػػػػذا للمتكل مني،
غبضػارة اعبديػدة ار و ياع علينا الكثري من األلفاظ واؼبعاين اليت ابتكرىػا العب ا ػيوف للمظػاى »الفصاحة،

مت بالت حج  اليت عادوا فيها،    2.« ر...ولعلوا الل غة ال تساير رك  اغبياة فا  
امػػػات مػػػن عػػدمها،للوقػػوؼ علػػػو      وع التوليػػػد يف رأينا مػػػن األنبيػػػة أف لبػػػ   مويػػػ  صػػػح ة ىػػػذه اال  

الػػػذين مػػػا فتئػػػت أصػػػابع ابػػػن دريػػػد مػػػن زمػػػرة ىػػػ الد القدماد،خصوصػػػا وأف  بالبحػػػث والد را ة، اعبمهػػػرة
اـ و   غة.النقد تولو إليهم بسب  مواقفهم اؼبعيارية ذباه كل  لديد يف الل  اال  
فأم ا األو ؿ فيتعل ػق  يقتصػر علػ  لػانبني فحسػ ، عبمهػرةلإلدارة فنف  تناولنا ؼبويوع التوليػد يف ا     

ق باأللفاظ اؼبولػدة وأم ا اعبان  الثاين فيتعلالرل،"بالتوليد يف اؼبعاين" أو كما يسم يو ادثوف بالت طور الد  
بالكلمػػػات  عنػػػد ابػػػن دريػػػد أو اؼبسػػػم اةاحة،فػػػاظ الػػػيت تول ػػػدت يف زمػػػن الفصػػػتلػػػك األل بالػػػذ كر ولبػػػ   
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مػا أحدثػو »يعر فػو السػيووي بقولػو:  ىػو كمػاو  اؼبول ػد اػبػارج عػن حػدود الفصػاحة ا  المية إذل لانػ 
  1.« وبتج  بألفاظهم...ال اؼبول دوف الذين 

ىػػذا ذبػػاه ا: إذل أه  مػػد  أث ػػرت نظريػػة االحتجػػاج يف مواقػػإ الر لػػل السػػ اؿ الػػذه يعرتيػػنا ىنػػاو      
باعتبػاره  ارئ عل  الل غة اؼبثاليػة آنػذاؾما ىي لهوده اؼببذولة يف  بيل تسجيل ىذا اعبديد الط  اؼبول دأ و 

 أاغبديثة من منظور الدرا ات اللغوية مظهرا من مظاىر الت طو ر يف الل غة
إ قبػل ذلػك ال بػأس أف نتوقػلكػن و  الت وليػد  ػتكوف مػن لانػ  اؼبعػا وبداية حػديثنا عػن مويػوع    
إال  أف  اؼبتأم ل يف رصيد الل غة اؼبعجمػي إف دل يصر ح هبذا مبادرة،و   عند نظرة ابن دريد للغة عموماقليال

دبيهة إذل حد  بعيػد بالكػائن اغبػي الػذه  -اللغة -يبكنو أف يستشف ها، فقد ظل  ير  يف ىذه األخرية 
من ىنػا راح يشػري إذل تلػك وت والفنػاد،ايػة اؼبطػاؼ إذل اؼبػيتطو ر ليصػل يف ّنينمو و  يولد ديئا فشيئا مث  

ووصوال إذل اليت طو ر  واد يف بنيتها أو معانيها،أصاهبا ت اليت األخر اظ اعبديدة الواقعة يف الل غة و األلف
 ،كاف ا  ػػالـ أحػػد أ ػػباب ىػػذا اؼبػػوت والفنػػادبليػػت و ػػقطت مػػن اال ػػتعماؿ بسػػب  عوامػػل ـبتلفػػة

 تكشإ حقيقة ىذه الن ظرة التطو رية. اؼبماتة مع تلك األظباد و األفعاؿ ريعة ووقفة 
التطػو ر بظػاىرة إقػرار  اغبقيقػةىذا يف و  اؼبمات" عناية كبرية يف معجمولقد أوذل ابن دريد مويوع "     

 ػػػقووها مػػػن مو ػػػا و  ا ػػػتغناد اللغػػػة عػػػن ا ػػػتعماؿ بعػػػض األلفػػػاظ قػػػد يػػػ د ه إذل »يف الل غػػػة ذلػػػك أف  
 العلػػ  الػػر غم مػػن أف  اللغػػة ىنػػا  خػػر مػػن وػػرؽ مبػػو الث ػػروة الل غويػػةآىػػذا يف اغبقيقػػة وريػػق اال ػػتعماؿ، و 

قػدر ا علػ  الل غػة و  ولكن  إ قاط مثل ىذه األلفاظ يحييد مػن حيوي ػةتكتس  لديدا يضاؼ إذل ثرو ا،
مث  ولػػػ  اد اغبالػػػة إليهػػا ومػػن فػػنف  مػػوت ىػػذه األلفػػػاظ ال يعػػن انتإذل لانػػ  ىػػذا فػػػو ،2« التعبػػري...

وػالؽ ؾبػازه إ أو ىػو ؾبػر دموت م قػت إذل حػني، فموت اللفء يف اغبقيقةد اؼبعجم،إ قاوها من رصي
إذ إن و من اػبطر أف نقوؿ إف   كلمة ما " قد ماتػت"، »ىذا الص دد يقوؿ ) تيفن أوؼباف(:ويف ال أكثر،

 3.«االختفاد مػن اال ػتعماؿذلك بعد قروف عديدة من اؽبجوع و  لو كافو ىناؾ دائما احتماؿ عود ا،
 ألنب يتو كذلك. منو إدراكان دريد ؽبذه الكلمات من اؼبعجم و عل  ىذا الس ب  يف عدـ إ قاط ابلو 

 مػػػات يكتسػػػي أنبيػػػة كبػػػرية يف الدرا ػػػاتفػػػنف  ا بقػػػاد علػػػ  ىػػػذا الن ػػػوع مػػػن الكل،زيػػػادة علػػػ  ذلك     
يف ادػتماؿ  ولعػل  أبػرز العوامػل»حينمػا صػر ح قػائال: ىذا ما ذى  إليو ) صبحي صػاحل(و التارىبية للغة،

لغتنػػػا علػػػ  ىػػػذا الثػػػراد العظػػػيم مػػػن اؼبهجػػػور يف اال ػػػتعماؿ مػػػن ألفػػػاظ كتػػػ  ؽبػػػا البقػػػاد، فػػػنذل لانػػػ  
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مػػا ىجػػر يف زمػػاف معػػني   و كلمػػات اؼبهجورة،الكلمػػات اؼبسػػتعملة، كػػاف مػػدوِّنو اؼبعجمػػات يسػػج لوف ال
أخػر  أقػو  جػة انقريػت أو غلبتهػا ؽبلػة خاصة،كاف قبل مستعمال يف عصر مػن العصػور أو ؽبجػة قبي

 1.«ن اؼبمكن إحياؤه وذبديد ا تعمالو ماتتو، ألن و مىجراف الل فء ليس كافيا و منها، 
زيادة علػ  ذلػك تنبيػو علػ  خاصػية الت طػو ر الػذه مػس  ة،دريد هبذه الكلمات اؼبماتإف  عناية ابن       

كمػا  ل لفاظ اؼبسػتعملةالالت اغنية يكوف هبذا قد وقإ عل  الديأيت بياف ذلك، لان  اؼبعا كما 
وكػل  ا األلفػاظ ويلػة مسػارىا التارىبي،حاوؿ يف الوقت نفسو تتبع بعض الػد الالت التارىبيػة الػيت ارتاد ػ

اليت ال زبلو من روح علمية عالية تناده هبػا الدرا ػات و مشولية للغة عند الر لل، ىذا يكشإ عن نظرة
 اف أو مهمال.اغبديثة فال فرؽ عنده بني لفء عل  آخر مستعمال ك

افتمػع كوّنػا أداة التواصػل بػني بالص ػلة الػيت ذبمػع بػني الل غػة و  لقد كاف ابن دريػد علػ  وعػي كبػري      
 ستمرة ؽبذه الو يلة يف التواصػلونتيجة اغبالة اؼبم أو مع غريىم من الشعوب األخر ،أفراده فيما بينه

و بعػػػض ينػػػتج عنػػػ وىػػػذا مػػػااوبيػػػة اؼب تلفة،اؼبواقػػػإ الت ا ػػػتعماؽبا وا ػػػت دامها يف  الطلػػػ  علػػػ  دداحي يػػػ
لانػ   -وعن ىذا اعبان  األخػري  ،عل  مستو  بنيتها وداللتها الذه يصيبها التغري  الت حو ؿ و  مظاىر
راح يرصػػد تلػػك الت حػػو الت الط ارئػػة علػػ  معػػاين األلفػػاظ بفعػػل اال ػػتعماؿ وكثػػرة دوراف اللفػػء  –اؼبعػػا 

مسػت دما يف ذلػك  عبديػدة اؼبتول ػدة بفعػل اال ػتعماؿاؼبعػاين اة و فأدار إذل معانيهػا القديبػنة،عل  األلس
فبعد ذكػر الل فػػء يػػذكر علػ  ىػػذا الت حػو ؿ اغباصػػل، فيهػػا عبػارتني دػػهريتني ظػل  يرد دنبػػا يف كػل  مػػر ة ينب ػو

كثػر ذلػك   مسػت دم ا عبػارة "وأصػلو مث  صػار" أو بعبػارة " مث   الػذه اكتسػبتو اعبديػد اؼبعػااؼبعا القدمي و 
 تغػػري  اؼبعػػا، فجػػاد العبػػارة األخػػرية ىػػذه خػػري دليػػل علػػ  أثػػر اال ػػتعماؿ يفكالمهػػم حػػت  صػػار"، و   يف

مبثوثػػا وموز عػػا عػػرب إذل لانػػ  مػػا لػػاد و ذلػػك حػػافال هبػػذه األلفػػاظ الػػيت تطػػو رت معانيهػػا، اؼبعجػػم بعػػد 
مػن األلفػاظ الػيت  ؾبموعػة صبػع فيػو "اال ػتعاراتباب رد باب ا يف ّناية اؼبعجم ظباه "أف صفحات اؼبعجم

نايػة، ؾبػاز ا تعارة، كىذا التطو ر )دوف أف وبد د أه  نوع من افاز كاف وراد  افاز تطو رت بفعل عامل
يف حػػني كػػاف  مػػن اؼبمكػػن أف يػػدرج صبيػػع ىػػذه ،"اال ػػتعارة "يػػم ها صبيعػػا ربػػت تسػػمية فقد مر ػػل(

 ."افاز"اؼبفاىيم البالغية ربت مفهـو عاـ هبمعها ىو
الػػػيت أصػػػاهبا تطػػػػور يف  إذا كػػػاف مػػػن الوالػػػ  علينػػػا أف نػػػػورد بعػػػض األمثلػػػة عػػػن ىػػػػذه األلفػػػاظو       

 ل كهػػػذا قػػػد ال يت سػػػع لػػػو حبثنػػػا ىػػػذاوعمن ذكرىػػػا صبيعػػػا أو ؿباولػػػة حصػػػرىا،، فػػػنف  ذلػػػك ال يعػػػمعانيهػػػا
 يعسػوب النحػل: الػذ كرو قولػو: "  .ذلك لكثػرة مػا لػاد يف اؼبعجػم، ومػن أمثلػة مػا لػاد يف ىػذا البػابو 
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ومنو حػػػديث علػػػي عليػػػو ب ا،كثر ذلػػػك حػػػت  ظب ػػػوا كػػػل  رئػػػيٍس يعسػػػو و ،النحػػػل العظػػػيم منهػػػا الػػػذه تتبعػػػو
 (.1200، ص 2ج) .ىذا يعسوب قريش""السالـ:
ػع ا فهػو لسػع وملسػوع مث  كثػر ذلػك اد أيضا: " الل سع: لسع العقػرب والحينبور،ل      لسػعتو العقػرب لس 

ر عنػػده رلػال بسػػود ومنػػو قػوؿ بعػػض الس ػلإ لرلػػل ذكػ ذيهم،الف يلسػع الن ػػاس إذا كػاف يحػت  قػالوا: فػػ
ػػؾ  ػػج اعا لس ػػاعا أمػػا علمػػت أف  أبػػا بكػػر ريػػي ا عنػػو ن  افقاؿ: أر فسػػجع يف كالمػػو، لسػػانو مث   نض  ض 

 (. 842، ص 2) ج قاؿ: ىذا أوردين اؼبوارد"
كثر ذلك يف كالمهم حت  و الب عاؽ،إذا ادتد  والبعاؽ و  عاقا" االنبعاؽ: انبعق اؼبطر انب قولو: لاد كذلك

 (.364، ص 1قالوا: انبعق فالف علينا بكالـ كثري" )ج
ابػػػة مػػػن العلػػػإ ، 1)ج .ؾبػػػد فػػػالف فهػػػو مالػػػد إذا امػػػت  كرمػػػا" امث  قػػػالو  كذلك"افػػػد:امتالؾ بطػػػن الد 

   (.450ص
 (.1256، ص 3) جصار البعري ظغينة واؽبودج ظغينة".مث  ة يف اؽبودج،أصلها اؼبرأ"الظ غينة:كذلك:

لػػاد أيضػػا: " العقيقػػة: الشػػعر الػػذه ىبػػرج علػػ  الولػػد مػػن بطػػن أم ػػو، مث  صػػار كػػل  مػػا يػػذبح عنػػد حلػػق 
 (.1256، ص3ذلك الش عر عقيقة" ) ج

دػيئا فقػد راف  مث  صار كل  ديد غط  يإ و غريه،الر ين: أصلو الص دأ، الذه يرك  الس  يقوؿ أيضا: " 

   ﴿عليػػػو، ويف التنحييػػػل           ﴾ 1  علػػػ   مث  ا ػػػتعملوا ذلػػػك يف كػػػل  غالػػػ

 (.808،ص2)ج."ديد
ػػػابقة هبػػػد أف  و       ػػػء قي   »اؼبتأم ػػػل يف األمثلػػػة الس   2«مػػػة تشػػػري إذل إيبانػػػو هبػػػذا التطػػػو رالبػػػن دريػػػد مالح 

مرار دالالت األلفػاظ با ػتو صوصا حينما نب و عل  دور اؼبتكل مػني وأثػرىم يف تغيػري معػاين خو،ا تشرافو 
مػػا مػػن دػػك  يف أف  ؽبػػذا الػػد ور ا كبػػريا يف اال ػػتعماؿ الل غػػوه، و أف  لكػػل  مػػتكل م يف الن هايػػة دور  » ذلػػك:

  3.«ر ؽباأثر ا يف تغيري واقع الل غة با تمرار، فالل غة رىن اؼبتكل مني وؾبر د ا تعماؽبا ىو تطو  
ن نتحػػد ث عػػن موقػػإ الر لػػل مػػن ىػػذه لكػػن  مػػا ينبغػػي التنبيػػو إليػػو عنػػد ىػػذه الن قطػػة بالػػذ ات وكبػػ      

أف  قبولو و ا تشرافو إي اىا ال يعن أف  ابن دريد قد قبل كل  لديد ورأ عل  الد الالت اعبديدة،و اؼبعاين 

                                                 
 .14 ورة اؼبطففني، اغية  - 1
، ص 2002، 1: لػػػدؿ الل فػػػء و اؼبعػػػا، درا ػػػة يف داللػػػة الكلمػػػة العربيػػػة، دار وائػػػل للنشػػػر، عمػػػاف، األردف، ط(مهػػػده أ ػػػعد)عػػػرار  - 2

172. 
 .98: اعباحء معجميا، ص (اغببي )نصراوه  - 3

Université Sétif2



 999 

كلمػػات لديػػدة، فأ ػػاس القبػػوؿ ىنػػا مقي ػػد و الل غػػة  ػػواد كػػاف ذلػػك يف معانيهػػا أـ تعل ػػق بظهػػور ألفػػاظ 
لعل  ىػػػػذا ىػػػػو  ػػػػب  قبولػػػػو لتلػػػػك الكلمػػػػات و فصػػػػاحة،ر عػػػػدـ اػبػػػػروج عػػػػن حػػػػدود الومشػػػػروط دبعيػػػػا

يف و انيهػػػا القديبػػػة،مع ا  ػػػالمية الػػػيت ظهػػػرت دبجػػػيد ا  ػػػالـ أو ضبلػػػت معػػػاين إ ػػػالمية اختلفػػػت عػػػن
كما ،يف رفػػض كػػل  مػػا خػػرج عػػن حػػـر الفصػػح  ونعتػػو بأوصػػاؼ عديػػدة الرلػػل دل يتػػواف مقابػػل ذلػػك

 داد ا.  يت ضح ىذا يف مويعو إف
فقد أورد ابػن دريػد أمثلػة أخػر  تطػو رت معانيهػا بفعػل اال ػتعماؿ، تلك األلفػاظ الػيتإذل لان  و      

سػب  ب ذلػك لكن ىػذه اؼبػر ة دل يكػنكػذلك،  ؽبذا الن وع من األلفاظ اليت مس ها تطػو ر مػن لانػ  اؼبعػا
ػػا ا ػػتجابة لظػػروؼ لديػػدة باتػػت تعيشػػها  ىػػو مػػااألم ػػة العربيػػة دبجػػيد ا  ػػالـ و  عامػػل اال ػػتعماؿ وإمب 

نػػػتج عنػػػو أف لبسػػػت بعػػػض األلفػػػاظ أو بػػػاألحر  اصػػػطبغت دبعػػػاين إ ػػػالمية لديػػػدة تتمادػػػ  والواقػػػع 
حت  عػػاد دبقػػدورنا القػػوؿ بػػأف  معانيهػػا القديبػػة قػػد نسػػيت أو تكػػاد ال ا  ػػالمي اعبديػػدين،و اغبضػػاره 

ن أمثلػػة زبطػػر علػػ  بػػاؿ أحػػد عنػػد ظباعػػو ؽبػػذه الكلمػػات ا  ػػالمية الػػيت أصػػاهبا تغيػػري يف معانيهػػا، ومػػ
ػػػػػيد قػػػػػاؿ مث  ظب ػػػػػي قصػػػػػد البيػػػػػت حج ا، ذبريػػػػػد نفسػػػػػك لػػػػػوو  ذلػػػػػك مػػػػػثال: قولػػػػػو: " اغبػػػػػج  قصػػػػػدؾ الش 

 :)وويل(الشاعر
ٍ  الحيبرقػي ****  فهم أىالت  حوؿ قيس ابن عاصمٍ   را"ػػفػحيعػػػػمػاف الػػػػػحج وف    

 (1257، ص 3) ج
الصػػفايا مػػا و ،فصػػار يف ا  ػػالـ طبسا،اعباىلية كػػاف ي خػػذ يف لػػاد أيضػػا قولػػو: "واؼبربػػاع ربػػع الغنيمػػة 

 (.867، ص 2)ج.اصطفاه الر ئيس أيضا"
 وىػػم القػػـو علػػ  األصػػناـ كػػانوا يف اعباىليػػة مث  صػػاروا يف ا  ػػالـ والس ػػدف واعبمػػع  ػػدنةلػػاد أيضػػا: "

 (.649، ص 2)ج.واال م الس دانة"  دنة الكعبة،و دنة بيت اؼبقدس أيضا
ػػػم كػػػانوا يف ا  ػػػالـ،و  وظب ػػػي اػػػرـ  ؿبر مػػػاكػػػذلك: "  يقػػػوؿ كاف يف اعباىليػػػة يسػػػم   أحػػػد الص ػػػفرين ألّن 

 (.522، ص 1) ج .نو  نة"وبلو   نة و  ينس ونو
ن " قاؿ ابن دريد: دل يكػيف مويع آخر فيقوؿ:يذى  إذل تفصيل اغبديث حوؿ اؼبثاؿ األخري و       

ا كاف يقاؿ لو وللص فر الٍصف راف ،وبػرـ   كافو  ارـ  معروفا يف اعباىلية وإمب  أو ؿ الص ػفرين مػن األدػهر اغبـر
، ص 2) ج فحر مت الثػاين مكانػو"[ إذل القتػاؿ أنسػأتو فحاربػت فيػو،إذا احتالت ]العربالقتاؿ فيو و 

1105.) 
ػػػػػػػرؾ فقػػػػػػػالوا: اعباىليػػػػػػػة اعبهػػػػػػػالد"لػػػػػػػاد أيضػػػػػػػا:        ." اعباىليػػػػػػػة ا ػػػػػػػم وقػػػػػػػع يف ا  ػػػػػػػالـ علػػػػػػػ  أىػػػػػػػل الش 

 (494ص ،1)ج
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بػػل امتػد  تػػأثريه  الػػدالالت اؼبسػتحدثةحػػد  ىػذه اؼبعػاين و  عنػد يف اللغػػة ا  ػالـ دل يقػإ تػػأثريىػذا و      
األلفػاظ اعبديػدة تلػك ىنا عمل ابن دريد عل  بيػاف تأثرياتػو ىػذه حينمػا راح يشػري إذل أبعد من ذلك،و 
من ذلػػػك مػػػثال: كلمػػػة عادػػػوراد الػػػيت قػػػاؿ عنهػػػا: " ا  ػػػالـ ودل تكػػػن معروفػػػة مػػػن قبػػػل، الػػػيت أولػػػدىا

 (.727، ص 2)ج.اد: يـو ظب ي يف ا  الـ، ودل يعرؼ يف اعباىلي ة"وعادور 
إ ػػػالمية دل تعػػػرؼ يف  ىػػػذه كلمػػػةو  ال ع ػػػن  الر لػػػل امرأتػػػو إذا قػػػذفها بػػػالفجورقػػػاؿ أبػػػو بكػػػر أيضػػػا: " و 

 (.950، ص 2) ج .الل عاف"اؼبصدر من ذلك اؼبالعنة و اعباىلية، و 
عاف: اؼبتكػػرب  يف بعػػض اؼبوايػػع، لػػو مويػػو  مصػػن   رلػػلو  مصػػن ة   أصػػن ت اؼبػػرأة فهػػيد أيضػػا قولػػو: " و لػػا
يس مػن كػالـ العػرب يف أي ػاـ العجػوز لػو  ويـو من أي اـ العجػوز يقػاؿ لػو صػن  فيها بقية،و  اؼبصن ة العجوزو 

ا ول د يف ا  الـ"اعباىلية و   (.144، ص 1) ج .إمب 
ػػا كلمػػة وزعػػم بعػػض مػػن أىػػ واحػػدىا لػػائحيةمػػن العطػػاد معروفة،اعبوائحي لػػاد كػػذلك:"و        ل الل غػػة أّن 
اؿ:من لػػاز ىػػذا بيػػنهم ّنػػر فقػػا مػػن أمػػراد اعبيػػوش وافػػق العػػدو  وبينػػو و أصػػلها أف  أمػػري  المية ؿبدثة،و إ ػػ

ص ،2)ج.فيقػػاؿ:فالف لػػو لائحية،فسػػم يت لػػوائحي" اف كػػل  مػػن لػػازه أخػػذ مػػاالفكالن هػػر فلػػو كػػذا وكػػذا،
1040.) 
نػػا ى      نػػا موقػػإ ابػػن دريػػد  اؼبعػػاين اؼبول ػػدةو نػػا أكثػػر لػػيس تتب ػػع ىػػذه األلفػػاظ إف  مػػا يهم  بقػػدر مػػا يهم 

، فلم يكن أم ا فيما يتعل ق بنظرتو إذل ىذه الكلمات ا  الميةملو مع كل  لديد حادث يف الل غة،و تعاو 
ػػػب  يف ذلػػػك يعػػػود إذل أف  فب ػػػا لػػػاد ذكػػػره و  مػػػن اؼبولػػػدات هامػػػا  ػػػبقموقفػػػو ىبتلػػػإ ع ه ذصبيػػػع ىػػػ »الس 

فال يعػػد  ول ػػد الرتبػػاط الفصػػاحة با  ػػالـ، ػػالـ ال تصػػن إ يػػمن اؼباؼبول ػػدات الػػيت حػػدثت دبجػػيد ا 
ؼبػدف والرابػع اؽبجػػره يف إال  مػا ظهػر خػارج عصػور الفصػاحة ) أه بعػػد القػرف الثػاين اؽبجػره يف ا مول ػدا
أه اػبػارج عػن حػدود ،أم ا فيما يتعل ق بالنوع الثاين من اؼبول د كما عر فو السيووي مػن قبػلو ، 1«البواده

فأمره  ويني القػػدام  بشػػأف إنبػػاؿ تدوينػػو،ات الػػيت والػػت الل غػػىو اؼبقصػػود مػػن صبيػػع اال امػػ ،و فصػػحال
دأت تتجل   يف يػيق اؼبسػاحة الػيت وذل أولو االختالؼ ىذه قد بأ  ما  بق ذكره،و  كاف ـبتلفا عن كل  

ف و يكػ ال يكػادي فػأم ػا العػام  غويػة األخػر  كالفصػيح واؼبقرتض،و دغلها يف اؼبعجم مقارنة باؼبستويات الل  
ولو أخػػذنا علػػ  عاتقنػػا مػػثال القيػػاـ بعمليػػة إحصػػائية تصػػنيفية لرصػػيد اعبمهػػرة ىنػػاؾ فػػرؽ كبػػري بينهمػػا،

أف  رصػػػػيد اؼبول ػػػػدات يف م داىػػػػا اؼبعجمػػػػي موز عػػػػا علػػػػ  اؼبسػػػػتويات الل غويػػػػة السػػػػابقة لوصػػػػلنا إذل نتيجػػػػة 
نيا مػػن حيػػث االىتمػػاـ بو،اؼبعجػػم وبتػػل  اؼبن ويات و  الفصػػيح يف وليعػػة ىػػذه اؼبسػػتوولػػدنا اؼبسػػتحيلػػة الػػد 
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بباب مستقل "باب    مع ذلك فقد خ  ىذا األخري من الغري  والن ادر و  لو كاف بعضا فب ا حواهحت  و 
واعبػدير بالػذ كر ىنػا يعكػس واقػع العربيػة آنذاؾ،اؼبول ػد ولػو كػاف دػائعا متػداوال و يف مقابػل ىػذا الن وادر"،

الن ػػادر يف اؼبقابػػل نػػدعو إذل تثبيػػت نػػو أن نػػا نػػدعو لطػػرح ىػػذا الغريػػ  و مأف  قي امنػػا هبػػذه اؼبقارنػػة ال يفهػػم 
 اال تقراد.و مر ىنا ال يتجاوز ؾبر د الوصإ فاألالعناية بو،و ىذا اؼبول د 

علػػ  أحػػد أف يسػػأؿ عػػن  ىبفػػيدل يعػػد بعػػد ىػػذا اغبػػديث عػػن مواقػػإ ابػػن دريػػد مػػن الفصػػاحة،و      
د عصػػر اال تشػػهاد و عػػدـ االعػػرتاؼ بتطػػو ر الل غػػة يػػتقي  »أ ػػباب ىػػذا الت بػػاين يف اؼبسػػتويات ذلػػك أف  

عػػػدـ و يػػػدة مػػػن األلفػػػاظ عػػػن كػػػالـ العرب،األس  الػػػذه ركػػػن إليػػػو األقػػػدموف يف إخػػػراج ىػػػذه الثػػػروة اعبد
افػػاز مة يف مصػػادر الل حػػن والت عريػػ  و قائمشػػت تة، بقيػػت حػػت  اليػػـوبالػػد خوؿ إذل الد را ػػة و الس ػػماح ؽبػػا 

 . 1" «"مول دة"لعنصري ة مو ومة بتلك الس مة ا
  اؿ آخر وبتاج من ػا أف نبحػث لػو عػن لػواب، ويتعل ػق بسػب   قد يتبادر للذىنلكن يف اؼبقابل،     

 العناية باؼبعرب والد خيل و لو كاف ألنبيا عل  اؼبول د ولو كاف عربياأ
راف ػػا، ال يعػػد  اكبلريػاف الكلمػػات و اعبمػل الفار ػػية علػ  لسػػاف العػر   »و اعبػواب يكمػػن يف أف       

كػػذلك ال عػػدو أف يكػػوف مػػن تعل ػػم الل غػػات و فػػذلك ال يال خطػػر مػػن ورائها،مػػا دامػػت فار ػػية خالصػػة و 
ػػا فار ػػي مػػا احتفظػػت دبظهرىػػا العر ،اعبمػػل العربيػػة علػػ  الل سػػاف الف الكلمػػات و يعػػد  اكبرافػػا لريػػا إمب 

 .2« ات الفار ية...اػبطر اغبق  حينما يعطي اؼبتكل م للكلمات العربية أحكاـ الكلم
فقد رأينػػا أف ،رلػة عػػن حػػدود الفصػػاحةااػب ذبػػاه ىػػذه اؼبول ػػداتاأم ػا فيمػػا يتعل ػػق دبواقػػإ ابػن دريػػد      

كػذا ا عل  الكشإ عن نظرة ابػن دريػد و مث  نعمل من خالؽب ،نأخذ عي نة من الن ماذج الواردة يف اؼبعجم
ليقاتػو تلػك، وفب ػا لػاد يف اؼبعجػم وضبػل إدػارة تعالػيت كػاف دبولبهػا يصػدر أحكامػو و  األ س و اؼبعػايري

 مايلي: "مول د"من اؼب لإ لو بصفة 
 (277،ص 1)ج.فمول د  الصغارالذه يرمي بو الس هاـ  / فأم ا اغبسباف1
 (55، ص1أحسبها ؿبدثة. )ج/ أخ :كلمة تقاؿ عند الت أوه و 2
 (1136 ص،2. )جوزعم أن و مصنوع / الد عسجة:السرعة والعجلة،دفعها اػبليل3
أم ا يػػيهد وىػػو  الرلػػل الص ػػل  فمصػػنوع ودل يػػأت يف الكػػالـ ،/ قػػاؿ اػبليػػل بػػن أضبػػد ريػػي ا عنػػو4

 (.1168، ص 2)ج الفصيح.
                                                 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد)عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد  - 1 ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىر الط ارئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الفصح ،اللحن،التصحيإ،التوليد،التعري ،اؼبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطلح العلمي،عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادل : اؼب(ؿبم 
 .99ص  1980الكتاب،القاىرة،مصر،دط،

 .67: مو وعة الل حن يف الل غة ،ص ( ليم)عبد الفتاح  - 2
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            ىكػػػذا يقػػػوؿ األصػػػمعيإ فكػػػالـ مول د،/ كيػػػإ: كلمػػػة يسػػػتفهم هبػػػا فأم ػػػا قػػػوؽبم ىػػػذا دػػػيد ال يكي ػػػ5
 (.970، ص 2)ج
ػػػواد،يقولو / اعبحييػػػر: لغػػػة يػػػتكل م هبػػػا عػػػرب ال6  .ليس بعػػػر  صػػػحيحو أه قي مهػػػا، ف ىػػػذا لحييػػػر القريػػػةس 
 (.455، ص 1)ج
 (759ص ،2)ج .س بعر  وىو من كالـ اؼبول دين/ فأما ىذا البناد الذه يسم   الطارمة، فلي7
قاؿ أبػػو حػػامت:دل بػػل ىػػو مػػن كػػالـ اؼبول ػػدين،وىو دبنحيلػػة الص ػػمم عنػػدىم، / الط ػػرش: لػػيس بعػػر  ؿبػػض8

 (.726، ص 2ج)ا.صر فوا لو فعال، فقالوا : ورش يطرش، وردحت   يريوا بالل كنة
 ىبػػرج عل ػق عليهػا بتعليقػات ـبتلفػة،و "باؼبول ػد "اؼبتأم ػل يف األمثلػة السػابقة الػيت وصػفها ابػن دريػد و       

 يأيت: من األحكاـ و النتائج، قبملها يف دكل نقاط متتابعة كما  جبملة
يف ا دػػارة إذل ىػػذا الن ػػوع مػػن الكلمػػات دوف سبييػػحي بػػني داللػػة كػػل  وتػػا ـبتلفػػة عا ػػت دـ ابػػن دريػػد ن -

 .منها، من ذلك:) مول د، مصنوع، ؿبدث، ليس بعر  وىكذا(
إف  و رفضػو،الصفات يف الغال  دوف إصدار أحكاـ تتعل ق بقبولػو أو االكتفاد بنوالؽ ىذه النعوت و  -

ػا ت األخر  الػيت تصػإ ىػذه اؼبول ػبدليل بعض التعليقا اؼبوقإ األخري ىو األقرب للواقعكاف  دات بأّن 
عن أصحابو الػذين األخذ هبذا الكالـ، و  زيادة عل  ذلك فقد راح يدعو لعدـليست من كالـ العرب،

وىذا ما ي ك د أف  ىذا األخري ىو اؼبعيار الفصيح، العر  اؼبولدين ما دل يوافق ما لاؤوا بو الكالـاىم ظب  
يقػوؿ  يف اؼبعجم تشري ؽبذاكثرية ذا األمر بالذ ات قبد لو أقواال  ما يتعل ق هبفيو  بوؿ والر فضاك م يف الق

وبعػػد الكشػػإ عػػن معػػا الل فػػء يصػػر ح قػػائال: "... اعلػػم أن ػػو ،"الكل يػػت "مػػثال أثنػػاد وقوفػػو علػػ  لفظػػة 
مػػا فػػال تقػػبلن  أكثػػر الكالـ،ولػػو أليػػحي ذلػػك لقل ػػ  فعػػيال إال  مػػا تكل مػػت بػػو العرب، بػػنيلػػيس ؼبول ػػد أف 

 (.1193، ص 2)ج.إال  أف هبيد بو دعر فصيح"  تلاد عل  فع يل ما دل تسمعو من الثقا
الفصػػػيح قبػػده يشػػػرتط كػػػذلك أف يكػػػوف  الشػػػعر أو الكػػػالـ إذل لانػػ  ادػػػرتاوو ؾبػػػيد اللفػػء يفو      

يف لش ػعر حػت  يقبػل و فال يكفػي أف هبػيد الل فػء يف ا،عػن ثقػة أو فب ػن هبػوز اال تشػهاد بشػعرىمصادرا 
 :إال  أن ػو قػاؿ،لاىليػة بظػاب فلػم يعػرؼ فيػو حج ػة: "  ػألت أبػا حػامت عػن الظ  ذا الصػدد يقػوؿ أيضػاى

 : )رلحي(وأنشد ،ليس حبج ةو  بشارلفيو بيت 
 ……ني يت ليس هبا ظبظاب  ب  

 : وأنشدين لرؤبة ) رلحي( ،قاؿ بعد ذلك: ىو صحيحو 
 ظاب  ب  ظ  ما  و  ال  كأف                               

 (.175ص ،1)ج.[  والبل  أنكر تيك األوصاب  ]                         
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عػػػض أو مػػػن خػػػالؿ االحتكػػػاـ غراد بلػػػ  معرفتػػػو بالل غػػػة،اغبكػػػم علػػػ  الل فػػػء بأن ػػػو مول ػػػد اعتمػػػادا ع -
 اػبليل... و غريىمالل غويني اغخرين كاألصمعي وأ  حامت و 

رويػػو عػػن بعػػض أ ػػاتذتو كػػأ  حػػامت قػػا فبػػا يىػػذا انطالـ الفصػػاحة و وصػػإ ىػػذا اؼبول ػػد بالل كنػػة وعػػد -
 ال.مث
وأم ا عدا ىػ الد وإف كػانوا مػن الفصاحة يف لنس ؿبد د من العرب، عمل ابن دريد عل  حصر صفة -

  فكالمهم ليس بعر  صحيح. -عرب الس واد -أقر  بعربيتهم العرب و 
اليت عمل مػن خالؽبػا علػ  ل غة، و ذباه قضية الت وليد يف الىذه باختصار بعض ا من مواقإ الرلل        

مػػن إبػػراز بعض ػػا مػػن مظػػاىر التطػػو ر يف الل غػػة كػػالت طو ر الػػد الرل أو ا دػػارة إذل مػػا وػػرأ علػػ  رصػػيد الل غػػة 
لكن يبق   رة التحو ؿ والت غري  يف الل غةوىذا ما يعد  اعرتافا يمنيا بظاىمولدات دل تكن معروفة من قبل،
فلم يكػد يف صبيع مراحػل اللغػة التارىبيػة، شمل االعرتاؼ بناموس الت طورىذا االعرتاؼ ناقصا كونو دل ي

مع ذلػػك فقػػد بقيػػت الن حيعػػة عػػض لوانػػ  التجديػػد يف الل غػػة،إف أقػػر  بفهػػو و  يتجػػاوز عصػػور االحتجػػاج
اليت دل تقإ عند حدود األلفاظ فشملت األفػراد  و .اؼبعيارية الد اعية للمحافظة عل  الل غة اؼبثالية اؼبتوارثة

العتبػػػارات  ػػػػل موا هبػػػػا  »السػػػب  يف ذلػػػػك يعػػػػود ينمػػػػا نعتػػػوا ىػػػػم كػػػػذلك باؼبولدين،و وىػػػػذا ح ،لككػػػذ
مػػػع أف  عملهػػػم وا تسػػػلموا ؽبػػػا وىػػػي اعتبػػػارات تعػػػود إلػػػيهم مػػػن تنصػػػي  أنفسػػػهم  ػػػلطة تبػػػيح وسبنػػػع 

كما تعػػود إذل تعل قهػػم بػػربع الل غػػة اؼبثاليػػة بعصػػر خػػاص مػػع أف  واقػػع اغبقيقػػي ىػػو الوصػػإ واال ػػتقراد،
ا ترتبع باال تعماؿ وحالاتا وينبغي الن ظر إليها هبذه الصفة افتمع يف كل  عصر عل  انفراد، ألمر أّن 

ع بػني نقػاد العنصػر ىػي أخػريا تػرتبع بفكػرة الػر بو عل  عصر آخر بػالقبوؿ والر فض،بدوف تفضيل عصر 
لػ  رفضػوا االعتمػاد عو بػع قوا األعراب بعد وقإ اال تشػهاد باغبضػر حػت  القػرف الرافقد وث  ونقاد الل غة،

ول هػػت نظػػر م يف رفػػض  قػػدىػػذه االعتبػػارات غػػري مقنعػػة لغويا،و فكل  اؼبول ػػدين يف ىػػذا العصػػر نفسػػو،
   . 1«األلفاظ اؼبول دة

يف فهػػم القػػدماد حيػػاة الل غػػة العربيػػة بشػػكل عػػاـ و  وىكػذا نػػر  كيػػإ ربك مػػت فكػػرة االحتجػػاج يف     
تعريفػػػا وايػػػحا  -رغػػػم لهػػػدىم الكبػػػري يف درس العربيػػػة -نػػػا للت وليػػػد بشػػػكل خػػػاص حبيػػػث دل يرتكػػػوا ل

إليػػػو يف درا ػػػة تلػػػك الظػػػاىرة وذلػػػك فيمػػػا خػػػال تلػػػك التعليقػػػات  للت وليػػػد يسػػػتطيع الباحػػػث أف يسػػػتند
بالتػػػارل وػػػرده مػػػن ول ػػػد بأن ػػػو لػػػيس مػػػن كػػػالـ العػػػرب و واألحكػػػاـ اؼبعياريػػػة الػػػيت كػػػاف نب هػػػا األو ؿ وصػػػم اؼب

 2.حظرية اال تعماؿ"
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 اّمي و الّلحن:الع -3
بعػػد ظهػػور ا  ػػالـ ومػػا نػػتج  ليػػةكمػػا  ػػبق وتنب ػػو ابػػن دريػػد ؼبظػػاىر الت طػػو ر الػػذه مػػس  عربيػػة اعباىو     
 اين لديػدة دل تكػن معروفػة مػن قبػلاليت دهدت مػيالد كلمػات ومعػو من ربو ؿ يف بنية اللغة آنذاؾ،عن

فقػد أدرؾ  وؼ اغبيػاة اعبديدة،مػع ظػر سبادػيا  قت نفسو  قوط أخر  من اال تعماؿكما عرفت يف الو 
فهم عػػن كػذلك بعض ػػا مػن مظػػاىر الل حػن واػبطػػأ الػذه أخػػذ يشػيع علػػ  ألسػنة اؼبتكل مػػني بسػب  اكبػػرا

وما قبػػػم عنػػػو بعػػػد ذلػػػك مػػػن ظهػػػور لغػػػة أخػػػر  موازيػػػة للعربيػػػة الفصػػػح  مبػػػع كػػػالـ العػػػرب وقوانينػػػو،
 اير.مثلما نصطلح عليها يف عصرنا اغب"يةالعام  "أو "بلغة العواـ"عرفت
 صبػع يفنحصػر أف يأحس  أف  والبو ال هبػ  و ،يتو ذباه ىذه الل غة الش ريفةىنا ازداد دعوره دبس ولو      

من ىنا عمػل علػ  قاومة ىذا الل حن والت صد ه لو،ىذا األخري مرىوف دب فحفء  الفصيح وحصر مباذلو،
  إذل تسػػػػػػميتهم تتب ػػػػػػع أمثلػػػػػػة ىػػػػػػذا الل حػػػػػػن كمػػػػػػا لػػػػػػاد علػػػػػػ  ألسػػػػػػنة ىػػػػػػ الد اؼبتكل مػػػػػػني الػػػػػػذين ذىػػػػػػ

الشػػػواىد و ومنب هػػػا بعػػػد ذلػػػك علػػػ  الص ػػػواب واعبػػػائحي منػػػو مسػػػتعينا يف ذلػػػك بػػػبعض األمثلػػػة ،"بالعام ػػػة"
لػػاعال لغػػة ىػػ الد مقيا ػػا وبػػتكم إليػػو يف إصػػدار أحكامػػو ة مػػن كػػالـ العػػرب اؼبوثػػوؽ بلغتهم،اؼبػػأخوذ
 أو الص واب ذباه ما صدر عن ى الد العواـ.باػبطأ 
فنف  البحث يف قضايا الل حن يف الل غة من اؼبوايػيع الػيت حظيػت باىتمػاـ مػن قبػل ،كما ىو معلـوو      
 ة كبػػػرية مػػػن الكتػػػ  يف ىػػػذا افػػػاؿاليت دػػػهدت تػػػأليإ ؾبموعػػػو ر ػػػني منػػػذ العصػػػور األوذل للعربيػػػة،الد ا

الس ػػب  الػػذه دفػػع را مػػن مظػػاىر الت غػػري  يف الل غة،و الػػيت  ػػتبق  سبث ػػل مظهػػ،"غبػػن العام ػػة "عرفػػت بكتػػ  
ػػا الغػػرض منػػو ضبايػػة الفصػػح    كمػػا ىػػ الد للبحػػث يف ىػػذا اؼبويػػوع خصوصػػا بعػػد ظهػػور ا  ػػالـ إمب 

 لادت يف كتاب ا عحي  و لل .نطقت هبا العرب و 
ػػػػػد مػػػػػر ة "الل حػػػػػن "وكبػػػػػن نبحػػػػػث مويػػػػػوع      حقيقػػػػػة ىػػػػػذا الت طػػػػػو ر و  حتميػػػػػة أخػػػػػر  يف اعبمهػػػػػرة، ن ك 

عػدـ ة الل غػة ولنوحهػا كبػو الت بػد ؿ و فػنف  قػو   القػواننيضعت الل غة فموعة من القواعد و فمهما خحدوثو،
  حصػػر مباذلهػػا القػػوانني أو أف تعمػػل علػػإ يف ولههػػا ؾبموعػػة مػػن القواعػػد و الث بػات أكػػرب مػػن أف تقػػ
 اؼبعجمات.ؾبموعة من الكت  و 

أن ػػو ظػػل  يػػػدعو إذل خاصػػة و ،الل حن""العػػػامي و دو موقػػػإ ابػػن دريػػد وايػػحا ذبػػاه مػػن ىنػػا قػػد يبػػ      
عػػارض ىػػذا الن مػػوذج الفصػػيح خاصػػة يف اؼبقابػػل دل يتػػواف يف رفػػض كػػل  مػػا ،مس ػػك بالعربيػػة الفصػػح الت

من ا وايػحا لنظػاـ العربيػة وقواعػدىا،الل حن" يبػثالف خرقػ"العامي و  أف  كال من االعتبارإذا أخذنا بعني 
قػػد ظل ػػت منصػػب ة لهػػود الر لػػل ىنػػا بػػات وبيعيػػا أف ال وبػػء العػػامي باىتمػػاـ كبػػري يف اؼبعجػػم ذلػػك أف  

أمثلتػو  فحصػر   ،وأم ا االىتماـ بأمثلة الل حن فتكتسي أنب ية كبرية بالن سبة لومن غريه، أكثر عل  الفصيح
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مع ذلػك و  اغبفػاظ علػ  الن مػوذج الفصػيح،يبث ل لحيد ا من لهػوده يفاػبطأ فيها بياف مظاىر الص واب و و 
ا إذل وبيعة الكتػاب س ب  يف ذلك يعود أ ا ال لكن ،من قبل الر لل تلق ىي األخر  عناية  كبريةدل 
 إف كانت قليلة.من أمثلتو و  مع ذلك فقد  ج ل لنا بعض او  -اعبمهرة –

 والل حن يف اؼبعجم، رأينػا بدايػة أف ننب ػو غبقيقػة مفادىػا أف   إذ كبن نسع  لبحث مويوع العاميو       
فلم يكػن ة الػيت  ػبق اغبػديث عنهػا،العام ػ لػيس كتابػا مػن كتػ  غبػناعبمهرة معجم مػن معػالم الل غػة و 

 مويوع الل حن أو صبع ما تكل مت بو العامة من أوذل اىتمامات ابػن دريػد وىػو يتصػد   لتػأليإ كتابػو 
بعػض ا دػارات الػواردة مع ذلك فنف  األخذ هبذا الر أه ال هبعلنا نتنا ػ  أو نغػض  الطػرؼ عػن ىذا، و 

عن نظرة ابػن لكشإ عل  ا اال تعانة هبا مل من خالؿصميم اؼبويوع مث  نع واليت تعد  منيف اؼبعجم،
الن ظرة اغبديثة اليت تر  حوؿ ما إذا كانت مواقفو تتماد  و و الل حن،دريد ومواقفو ذباه مويوع العامي و 

 الت طو ر يف الل غة. و الت غري   من مظاىر مظهرين وبيعيني فيهما يبث الف
ػ د ادػتمل علػ  أمثلػةإذا كاف معجم اعبمهرة قػو       تضػاؼ إذل ؾبهػودات ا يف حقيقػة األمػر قليلػة فنّن 

لتػواب( يف كتابػو: ) غبػن العامػة فقد نقل إلينا ) رمضاف عبد اعها،إف دل تصل إلينا صبيالرلل األخر  و 
عنواف كتابو نسبو البن دريد وبمل عنواف " تقومي الل ساف" معتمدا يف ذلك عل  رواية  والت طو ر الل غوه(

 غبموه( يف كتابو ) معجم األدباد(.وت انقلها من قبل ) ياق
ىػػػذا  ديػػػد مفهػػػـوحػػػن" يف اؼبعجػػػم  ػػػتكوف مػػػن ؿباولػػػة ربالبدايػػػة يف حبثنػػػا ؼبويػػػوع "العػػػامي والل  و       

وقبػل ذلػك ينبغػي التنبيػو إذل أف  ابػن دريػد كػاف قػد لػاد علػ  لسػانو مصػػطلح ،"غبػن العام ػة "اؼبصػطلح:
 .  "كالـ العام ة"
لػػد مػػن اللغػػويني مػػن عػػن بتتب عهػػا تعػػد دت داللػػة الل حػػن يف الل غػػة وتنو عػػت وو   فقػػد،كمػػا ىػػو معلـوو     

نقصػده صر حديثنا عل  داللػة واحػدة نػر  فيهػا اؼبعػا الػذه ،ومع ذلك  نقوحصر دالال ا اؼب تلفة
ـبالفػػػة العربيػػػة الفصػػػح  يف األصػػػوات أو يف الصػػػيغ أو  »الػػػذه نعػػػن بػػػو:مػػػن إوالقنػػػا ؽبػػػذا اؼبصػػػطلح و 

 1.«عبمل وحركات ا عراب أو يف داللة األلفاظتركي  ا

                                                 
-  اب إذل تتب ػع ىػذه الػد الالت اؼب تلفػة معتمػدا يف ذلػك علػ  ؾبموعػة مػن األقػواؿ و الن صػوص الػيت ضبلػت يذى  الباحث رمضػاف عبػد التػو

الفطنػة، معػا ا عػراب، الغنػاد، اللغػة، الفهػم و بني ثناياىا إدارة ؽبذا اؼبفهػـو '' غبػن'' ، فقػد عمػل علػ  حصػرىا يف  ػت ة معػاف ىػي: اػبطػأ يف 
ىػػذه اللفظػػة بشػػيد مػػن التفصػػيل ينظػػر كتػػاب غبػػن العام ػػة والت طػػور اللغػػوه لرمضػػاف عبػػد التػػواب مػػن ص القػػوؿ، ا يبػػاد، وللوقػػوؼ علػػ  معػػاين 

 لدكتور عبد الفت اح  ليم.للحن يف اللغة، مظاىره ومقاييسو: ، أو مو وعة ال34إذل غاية ص 13
 .13، ص2000،  2 مصر، ط: غبن العام ة و الت طور اللغوه، مكتبة زىراد الشرؽ، القاىرة، (رمضاف)عبد التواب  - 1
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وانطالقا من ىذا التعريإ قبد أف  داللػة اللحػن قػد انصػرفت إذل معػا اػبطػأ واػبػروج عػن اؼبعيػار       
، فػال وبمػل يف "كػالـ العامػة  "يف حني أف  إوػالؽ ابػن دريػد ؼبصػطلح لسليم يف نظر الل غويني القدام ،ا

ػػا نسػبتو ىػػذا الكػالـ فموعػػة ،و لفػة معيػػار القواعػد اؼبتعػارؼ عليهاظػاىره علػ  األقػػل  معػا اػبطػػأ وـبا إمب 
بين ػػػػا اؼبصػػػػطلح كمػػػػا  ػػػػبق و  لكػػػػن كػػػػل  ىػػػػذا يبقػػػػ  يف ظػػػػاىر،"العام ػػػػة مػػػػن الن ػػػػاس "مػػػػن اؼبتكل مػػػػني ىػػػػم 

ج عػن ّنػػج الل حػػن دل زبػر  أمثلػةعماالت أو منهجػو يف التعامػػل مػع إف كانػت نظرتػو لػػبعض اال ػتو ذلػك،
األمثلػػػة فقػػػد ظػػػل  معيػػػار اػبطػػػأ  وىػػػذا مػػػا  يت ضػػػح أكثػػػر عنػػػد إيرادنػػػا لػػػبعضمػػػن أل ػػػإ يف ىػػػذا افاؿ،

وىذا مػػػػػا هبعػػػػػل مػػػػػن خػػػػػالإ مبػػػػػوذج العربيػػػػػة الفصػػػػػح ، م الرلػػػػػل يف نظرتػػػػػو لكػػػػػل مػػػػػاالص ػػػػػواب ؿبػػػػػتكو 
 ر.وإف اختلفا يف الظاى،اؼبصطلحني الس ابقني مت فقني من حيث اؼبضموف

إ عنػد كػالـ/ العام ػة( كػاف لحيامػا علينػا أف نتوق ػ/ألن نا بصدد يػبع مفهػـو ىػذا اؼبصػطلح) غبػن و       
 نس  إليهم ىذا الكالـأوا بالعام ة أو العواـ،و ذين ظب   الش ق الثاين منو متسائلني عن ى الد اؼبتكلمني ال

مية، إال  أنن ػػا نعثػر علػػ  بعػػض آراد ومػع أف  ابػػن دريػد دل يشػػر إذل ىػػ الد الػذين قصػػدىم هبػذه الت سػػ     
اؼبقصػود مػن العامػة ليسػوا  »الل غويني ادثني يف ىذا الش أف فقد ذى  ) رمضػاف عبػد الت ػواب( إذل أف  

ا اؼبقصػود هبػم اف يهػم  الل غػويني مػن أمػرىم دػيد،و شارة الن اس، فما كخو د نباد ال فػني عنػد ىػ الد اؼبثقإمب 
أحػاديثهم يف افػاالت غبيػاة اليوميػة إذل لغػتهم الفصػح  يف كتابػا م أو االذين تتسر ب لغة الت  او  و 

  1«اؼبواقإ اعبد ية ]...[، بل وصل ببعضهم األمر أف خص وا بكتابا م خاصة اؼبثقفنيالعلمية،و 
ن افتمػع فػال ىػم مػن يذى  ) رمضاف عبد الت واب( إذل حصر ى الد العام ػة يف وبقػة و ػط  مػو      

الػر أه نفسػو الػذه ا ػتقر  عليػو ) ؿبمػد قػدور( حينمػا  ىػوو ال ىم مػن اػبواص،اس و رة الن  شاخالد نباد و 
أم ػػػػا العام ػػػػة السػػػػفل  فقػػػػد أعػػػػرض عػػػػنهم ىػػػػو العامػػػػة العليػػػػا أو األوذل،و  »ذىػػػػ  إذل أف  اؼبقصػػػػود ىنػػػػا 

ة العلػم فاؼبسػتو  الل غػوه ألمثلػيعػحيب عم ػن سبس ػك بطػرؼ مػن الفهػم و فبػن ال اؼبصن فوف ألف  أخطادىم 
وىم فػػة  ػػب ،الل حػن كػػاف مػن اؼبتو  ػػع الػذه دػػاع لػد  مػػن تلقػػوا دػيئا مػػن التعلػيم أو كػػاف ؽبػم بالثقا

ا عػراب ونظػاـ اعبملػة لػد  الدك  أف  زبففا ورأ علػ  و  يتطاولوف إليها متفاصحنييتحد ثوف بالعربية و 
  2«.غريىم..و  ى الد
الفصػح  ولػاد علػ   ريد قػد رفػض كػل مػا خػالإتسر عنا قليال يف القوؿ بأف  ابن د قد يبدو أن ناو      

مكتفيػا بػنيراده دوف أف مت ذباه كثري فب ا لاد بػو ى الد،أف  الر لل قد التحـي الص  خصوصا و ألسنة العام ة،
نقصػد ىنػا بالضػبع و ا خالإ كػالـ العػرب اػتج  بو،إوالقها ذباه كل معل  يصدر أحكامو اليت تعو د 

                                                 
 .70اؼبرلع السابق، ص  - 1
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بػل ذىػ  أبعػد لهػا كمػا ىي،الػيت عمػل علػ  نقو  ياتسػم  ة لػبعض اؼبتلك التسميات اليت ويعتها العام  
تقريػػ  معانيهػػا جميػػة و حينمػػا راح يسػػتعني هبػػا يف الكشػػإ عػػن معػػاين بعػػض الوحػػدات اؼبع مػػن ذلػػك

ػػػب  يف و خطػػػرا ؿبػػػدقا بالل غػػػة العربية، ؼبسػػػتعملي اؼبعجػػػم دوف أف يػػػر  يف ذلػػػك حرلػػػا أو قػػػد يكػػػوف الس 
حػد  إذل القػوؿ  بنػا األمػر إذل لكن دوف أف يصػلن الكػالـ الفصػيح،العامي يومها م ذلك ىو قرب ىذا

  من مث   و ظهػرا مػن مظػاىر ا ػتعماؿ الل غػة،نبيتػو باعتبػاره مهبذا العامي إدراكا من ابػن دريػد ألبأف  العناية 
 يلي: ومن أمثلة ما ذكره يف ىذا اػبصوص يف اؼبعجم ماتسجيل ىذا الن وع من اال تعماؿ، الر غبة يف

 (.875، ص 2رلل مفايش و فياش" ) ج ش: الذه تسم يو العام ة الطرمذةفيا" ال-
ىو البسر الفا د الصغار الذه ال نو  لو يقػاؿ صاصػت و  الص يصاد: الذه تسم يو العام ة الش ي   " -

 الن ل تصاصي صيصاد ا، قاؿ الر الحي:
 قادحذار االل نميبتسكوف                                  
 (242، ص 1)ج .بتلعاٍت كجذور الص يصاد. "                                 
ية سريانىي بالو فل، و إمبا ظب يت بذلك لضعفها،ىي الفر اليت تسم يها العام ة الر للة و  الب قلة اغبمقاد: -

 (.560، ص 1) ج .اغباد"بالفرفح 
 ويل(:عر  معروؼ، قاؿ الش اعر ) و قس: الذه تسم يو العام ة اؼبدادالن -

 (.853، ص 2) ج .".......م ن ق ٍس يف أدمي ؾبمج   ؾبالة                      
ومنو ردػػون ا،عام ػػة الطفيلػػي، ردػػن يردػػن ردن ا،و لىو الػػذه تسػػم يو افعػػل الر ادػػن،و الر دػػن: أصػػل بنػػاد  -

 (.734، ص 2) ج .يقاؿ ردن الكل  يف ا ناد إذا أدخل رأ و فيو
يبكػػن أف تكػػوف الكػػارة عربيػػة مػػن قػػوؽبم: كػػو رت م يها العام ػػة الكػػارة و ي الػػيت تسػػالشػػغنة: اغبػػاؿ وىػػ -

 (.873، ص 2)ج .الش يد إذا لففتو وصبعتو فكأف  أصلها كورة "
ىي قطعة من الكرش مرتاكم بعضها علػ  بعػض اليت تسم يها العام ة الر مانة،و  قطنة البطن من البعريو  -

 (.925، ص 2)ج.و تسم   أيضا لقاوة اغبص  "
وبػو ظب يػت اؼبادػطة تحيي نت،تقي نػت اؼبػرأة إذا إذا ورقهػا باؼبطرقػة و  اف اغبد اد اغبديدة يقينهػا قينػايقاؿ ق -

، ص 2)ج .الثػاين صبيعػا"و  تسػم يها العام ػة اؼبغن يػة مػن األو ؿويبكن أف يكوف ادتقاؽ القينػة الػيت مقينة،
980.) 

 (.1116، ص 2) ج .اؼبطرم ذ" بذخل فالف فهو مبذخل و بذالخ وىو الذه تسم يو العامةو  -
 ىي اليت تسم يها العام ة دخاؿ األذف، قاؿ الشاعر )وافر(:العقرباف: دويبة كثرية القوائم و و  -

 (.1122، ص2" )ج  كأنك عند رأ ي عقرباف     **** تبيت تدىئ القرآف حورل    
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 (.1125ص ،2)ج.فر"ىو الذه تسم يو العام ة األصالشق : وقالوا الش نقاب،يرب من الط ري و ػ و 
غػػػري الط ػػػري و يرمػػػ  بػػػو لطػػػرد ىػػػو الػػػذه هبعػػػل فيػػػو اغبجػػػر و قالع،و فػػػة: الػػػيت تسػػػم يها العام ػػػة اؼباؼب ذػػػػ و 

 (.582، ص 1ج) .خذفت اغبجر أخذؼ بو خذفا"ذلك،
 (.1195، ص 2)ج.قد قالوا عربانا أيضا "عربوف: وىو الذه تسم يو العام ة ربونا، و ػ 
أيػػػػػػراس تنبػػػػػػت بعػػػػػػد أف يشػػػػػػ    ىي أربعػػػػػػةالواحػػػػػػد نالػػػػػػد،و  الفم،األيػػػػػػراس يفالن والػػػػػػد: أقاصػػػػػػي ػػػػػػػ 

 (.454ص ،1)ج.نداف"د  خر   كذلك تسميها الفرسو عقل،تسم يها العام ة أيراس الالغالـ،
زواؿ الشػمس إذل الصػباح و عنػد العامػة مػن لػدف غػروب و يقػاؿ إف  العشػاد مػن لػدف و العشػاد ظػالـ:ػ 

 وافر(:)ؿ ىو ولوع الفجر، ووبتجوف بقوؿ الشاعرالبعض يقو ، و الشمس إذل أف تورل صدر الل يل
" **** عدونا عدوة   حر بليلٍ   عشاد ا بعدما انتصإ الن هار 

  (.872، ص 2)ج
 (.1195، ص2)جتسم يها العامة لعبة األرض"و كوف يف الرمل تشبو العظادة،تيبة أملوؾ: دو ػ 
 (.444ص ،1)ج.ة"ىو الذه يسم يو اؼبول دوف الطرمذو اعبفل: لغة يبانية،الفجل و ػ 

مػػػن ىػػػػذه ومواقفػػػو  اؼب لػػػإ نظػػػرة كبػػػػن نتحػػػد ث عػػػنكػػػن قولػػػو يف ىػػػذا اؼبويػػػع بالػػػذ ات و إف  مػػػا يب    
وىذا مػػا وقفنػػا بيػػة فصػػيحة،إمكانيػػة أف تكػػوف بعض ػػا مػػن ىػػذه األخػػرية عر  ترليحناالػػد الالت اعبديػػدة،

 .ذلك ىو يشري إذل لفظة ) الكارة( كما  بقعليو و 
نب ػػو حػػت  عػػن اؼببتػػذؿ بػػل  د عػػرض ىػػذه الػػد الالت فحسػػ يقػػإ اؼب لػػإ عنػػ إذل لانػػ  ذلػػك دلو      

قػػوؽبم حنجػػت اغببػػل يف ىػػذا الصػػدد يقػػوؿ:" اغبػػنج مػػن و م ػػة وإف كػػاف عربيػػا فصػػيحا،العاو تػػالػػذه ابتذل
ة فسػم وا اؼب نػث حنالػا ابتذلت العام ة ىذه الكلماغببل ؿبنوج،و و إذا فتلتو فتال دديدا،  و حنجاأحنج
 (.442، ص 1) ج.كلمة عربية فصيحة"ىي  يو،و لتلو  
        .ىػػػػػػػو الض ػػػػػػػ م العظػػػػػػػيم الػػػػػػػبطن"بيػػػػػػػة ؿبضػػػػػػػة قػػػػػػد ابتػػػػػػػذؽبا العام ػػػػػػػة و " دنفػػػػػػػج كلمػػػػػػػة عر يقػػػػػػوؿ أيضػػػػػػػا: 

 (.1144ص ،2)ج
و ذبديػػد فنف  إدػػارتو لعامػػل االبتػػذاؿ دليػػل علػػ  لنػػوح ىػػ الد العام ػػة كبػػكمػػا ال ىبفػػ  علػػ  أحػػد،و      

ياقػػة إذ لػػيس مػػن الال ئػػق أف يػػتكل م يف أحػػد مراعػػاة لل  »هػػا بػػأخر  اال تعايػػة عنىػػذه األلفػػاظ اؼببتذلػػة و 
ا فب ا هبرح اغبياد اػبػروج  ىذا ما قد يػ د ه هبػ الد إذل ،و 1«افتمعات عن أفعاؿ معروفة بالفظاظة أو بأّن 

ف دل يشػػر إذل  بعػػض ىػػذه إواؼب ل ػػإ و لنفسػػية للمتكل مني،مراعاة للجوانػػ  اعػػن الفصػػح  إذل العام يػػة،
                                                 

،ص  1998، 3: التطػػور اللغػػوه عللػػو و قوانينػػو، مكتبػػة اػبػػاقبي للطباعػػة و النشػػر و التوزيػػع، القػػاىرة، مصػػر، ط(مضػػاف)ر عبػػد التػػواب  - 1
201. 
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يف الوقت نفسػو يكشػإ لنػا مػن خػالؿ اؼبثػاؿ األو ؿ و فنف  ىذا األمر حادث ال ؿباؿ، ت البديلةالكلما
ا يرلع يف أصولو إذل العربية الفصيحة. دتو"اغبنج" أف  بعضا فب ا ول    العام ة أو أعطتو دالالت لديدة إمب 

دل يعػد »ة عػر  فصػيحف لػحيد مػن كػالـ العام ػإذا كن ا ذىبنػا مػن قبػل إذل تػرليح إمكانيػة أف يكػو و       
إذف خطػػر العام يػػة يومئػػذ ليبلػػغ مبلغػػو يف العصػػور اؼبتػػأخ رة الػػيت أصػػبحت فيهػػا العربيػػة الفصػػح  مسػػترتة 

التسػػػػػميات  حيػػػػػاؿكننػػػػػا تفسػػػػػري نظػػػػػرة ابػػػػػن دريػػػػػد وموقفػػػػػو مػػػػػن ىنػػػػػا أم،1«يف الكتػػػػػ  القديبػػػػػة منحيويػػػػػة
اكتفػ   فقػد عل  الر غم مػن ذلػكو عن العام ة، إحدانبا صدرت ما لاد فيو لغتاف السابقة،با يافة إذل

لعل نػا نت  ػذ مػن زبطئة ما تكل م بو ى الد،و  بالتنبيو عل  األفصح منهما دوف أف يصدر منو ما يشري إذل
إف فصػػيح و العػػر  ال القصػػد مػػن العػػام ي الكػػالـ دلػػيال آخػػر يػػدعم فريػػية أف يكػػوفالسػػابق ىػػذا موقفػػو 

 فنف  اؼبقصود بالعامػة ةشب   منو ،غريىافردات... و ا عراب أو داللة اؼب خالإ الفصح  يف بعض لوان 
 وىػذا ويبػدو لنػا أف  ىػذا الػرأه ىػو األقػرب إذل الصػواب،2«األكثرية الساحقة من العرب الفصػحاد»ىنا

 ما يفسر مواقفو فبا لاد فيو لغتاف،نس  إحدانبا للعامة دوف أف وبدد من اؼبقصود هب الد.
 يلي: و عل  أفصحهما ماب  ون من أمثلة ما لاد فيو لغتافو      
ػػأويػػحتو، و مػػر تصػػروبا إذا كشػػفتو و صػػر حت األو  - راح،الكسػػر أعلػػ  مػػن ىػػو أعلػػ  مػػن ص  و  راحأمػػر ص 

 (.515، ص 1)ج .إف كانت العام ة قد أولعت بوو  الض م
ػػش لغتاف،يقػػاؿ فحػػش الرلػػالفحػػش: معروؼ،ػػػ  إف  و صػػح،أفو أفحشػػت أعلػػ  و ل ويفحش،وأفحػػش يفح 

  (.537ص ،1)ج.ؽبا أمر فاحش قو كانت العام ة قد أولعت ب
 (.446، ص1)ج.وبة أفصح من الدرلةيف وزف ر  لة،ر الد  رلة: اليت يسم يها العام ة درلة،و األدػ 
م قد تكل موا هبا،واعبمع ركايا، فأم ا قوؿ العام ة ركي ة   ىي معروفةالر كي: و  -  .فلغة مرغوب عنها عل  أّن 
 (.801، ص 2)ج
ػػػػػابقة  حيػػػػػاؿقػػػػػإ ابػػػػػن دريػػػػػد مو إف        إذل  مػػػػػةالعا  الد ىػػػػػ كػػػػػالـ  كشػػػػػإ عػػػػػن انتمػػػػػادياألمثلػػػػػة الس 

ف فيما يتعل ػػػق بأحكامػػػو السػػػابقة حػػػوؿ فصػػػاحة ىػػػذه الل غػػػات ودرلا ػػػا، فػػػال يعػػػدو أف يكػػػو الفصػػػيح،و 
فال يعن ىػذا وب عنها(،غأم ا فيما يتعل ق بعبارتو األخرية )لغة مر و تفاوتا يف درلات الفصاحة فحس ،

ا دل تسمع ودل تصح  ا مقصػوده منهػا البعػد قلػيال عػنعن العرب،أّن  ىػذه األخػرية الػيت  ،"لغػة العاليػة "وإمب 
،وذلك مػػن عػػدـ فصػػاحتها يأخػػذ بػػو يف اغبكػػم علػػ  فصػػاحة اللغػػاتكانػػت بالن سػػبة لػػو اؼبعيػػار الػػذه 

 .اال تعماؿالشيوع يف ا تنادا ؼبعيار الكثرة و 
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د لكػوف ىػذا األخػري كػاف ذا صػلة وثيقػة يعػو  ،ؿ ابن دريد لبعض ما صػدر عػن العامػةإذا كاف قبو و      
ىػػ الد العامػػة بالفصػػح  إذف أف وبػػرص علػػ   ػػالمة لسػػاف  الوالػػ  عليػػوبات مػػن مػػن الفصػػحاد، وأف  
 كل ما لػاد  نب و عل من ىنا راح يفء الفصح  ويماف ا تمرارىا،حب فحفء ىذا األخري كفيل ى الد،
، يف حػػػني لػػػحـي "مولػػػد"تج  بكالمهػػػم بصػػػفة ال وبػػػمػػػن كػػػالـ اؼبولػػػدين الػػػذين  ألسػػػنة ىػػػ الد العامػػػة علػػػ 

 ا إذل لان  الفصيح ال يشك ل خطرا عل  ىذا األخري.ب والد خيل ألف  ولودنبالص مت ذباه اؼبعر  
قب ػل لػحيد ا آخػر منػو،فنف  موقفػو و  لػحيد مػن كػالـ العام ػة علػ إذا كاف ابن دريد قد رباد  التعليق و      

مػػػا خػػػالإ قواعػػػد الل غػػػة الػػػيت  فقد رأ  يف كػػػلياري ػػػة صػػػارمة،ن نظػػػرة معمػػػن الل حػػػن يف الل غػػػة دل ىبػػػل مػػػ
لػ  ألن و يشك ل خطػر ا ع،الت صد ه لوخطأ  وغبن ا مردودا ول  مقاومتو و  ويعها اللغويوف وتعارفوا عليها

ىػو يتحػد ث عػن بعػض من ىنػا راح يسػت دـ عبػارات ـبتلفػة و الفصح  ويهد د  المة الل غة وأنسػاقها،
 إف كانت العام ة قػد أولعػت لك عبارتو الش هرية " وىذا خطأ و من ذها عل  نبذه،مع كل  اليت ذبمظاىره و 
ر:)وال تلتفػػػػػت إذل قػػػػػوؿ ا ػػػػػت دـ عبػػػػػارات أخػػػػػر  علػػػػػ  غػػػػػرا إذل لانػػػػػ  ىػػػػػذه األخػػػػػرية فقػػػػػدبػػػػػو"، و 
وإف كػػاف (،) وأم ػا قػوؿ العام ػة فلػيس بشػيدأم ػا قػوؿ العام ػة فمرغػوب عنػو(،و )وال يقػاؿ كػذا(، )العام ػة(،

عجػم يكشػإ إال  أف  تتب ػع موايػع ورودىػا يف اؼب األخرية بعضا مػن الل ػبس والغمػوضالعبارة اعرت  ىذه 
 إذ قصد من خالؽبا ىي األخر  معا اػبطأ وؾبانية الصواب.قصده من وراد إوالقها،

 ينبغي أف نتوقػإ قلػيال عنػد عبارتػو األوذل ) وىػذا خطػأأف نستعرض بعضا من أمثلة الل حن،قبل و      
ع أنبيػػة كبػػرية يف تنػػاوؿ مويػػو  و هذ   يػػنيمعن  ىرىػػا اظة قػػد أولعػػت بػػو(،لكوّنا ربمػػل يف العام ػػ وإف كانػػت

 :الل حن
حرصػو الشػديد علػ  االحتكػاـ لقواعػد اللغػة الفصػح  يتمث ل يف سبس ػك ابػن دريػد و و  :فأم ا اؼبعا األو ؿ

 وىذا ما يتجل   يف عبارة " وىذا خطأ".
إذل درلػة ولعهػم الش ػديد  تشاره ومن مث  ارتضػاد الن ػاس لػوالل حن وانع يتمث ل يف  رعة ديو أم ا الثاين: و و 

 يقػػابالف علػػ  الرتتيػػ  مػػػا ولعػػل ىػػذين اؼبعنيػػني"إف كانػػت العام ػػة قػػد أولعػػت بػػػوو يف قولػػو: " وذلكبػػو،
  1.« ) طوة القواعد(، و)  طوة اال تعماؿ( »قصده )ؿبمد عيد( من إوالقو عباريت 

ىو أن نا  نكتفي بتقػدمي بعػض األمثلػة يثنا عن أمثلة الل حن يف اؼبعجم،حد وما هبدر قولو ىنا عند     
قبل ذلك نشري إذل أف  معظم األمثلػة يف وولبا لالختصار كذلك،و   اغبصرالقليلة عل   بيل الت مثيل ال

ات حػػدثت علػػ  مسػػتو  بنيػػة الكلمػػات   ػػواد كػػاف ذلػػك علػػ  مسػػتو  الصػػوت اؼبعجػػم تتعل ػػق بتغػػري 
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فيمػػا يتعل ػػق جبانػػ  الرتاكيػػ  فلػػم ربػػء باىتمػػاـ مػػن قبػػل اؼب لػػإ، أم ػػا ،ت وداللػػة الل فءالصػػيغ واغبركػػاو 
ومع ذلػػػك فقػػػد وقفنػػػا علػػػ  مثػػػاؿ ويتعل ػػػق باػبطػػػأ يف ا ػػػت داـ لعػػػل  وبيعػػػة اؼبعجػػػم السػػػب  يف ذلػػػك،و 

وىػػػػي وكل فتو عمػػػػال بػػػػال ألرة،ايػػػػطهدتو،حػػػػروؼ اعبػػػػر  يقػػػػوؿ أبػػػػوبكر: " ػػػػ رت الرلػػػػل تسػػػػ ريا: إذا 
ػػوالس ػػ رة،   الس ػػ ، و   ػػ  رية  رت مػػن الر لػػل   ػػ    رة زعػػم قػػـو وإف  رت بػػو،ال يقػػاؿ  ػػ   و يا،ر       ػػو  ار     و  

  (584،ص1.)جكانت العامة قد أولعت بو"
والبدايػػة تكػػوف مػػع مػػا لػػاد يف لانػػ  الصػػوت مػػن ذلػػك لػػة اللحػػن األخػػر  يف بنيػػة الكلمة،مػػن أمثو 

اؼبػاد يقػرس قر ػا و اؼبػاد قػارس  أبػوبكر:" قػرس مثال: ما لاد بالس ني و نطقت بػو العام ػة بالص ػاد يقػوؿ
ػػػا ىػػػو بالسػػػني ال رس الػػػذه تسػػػم يو العام ػػػة: القري ،و منػػػو ادػػػتقاؽ القػػػبػػػارد، و  قػػػريس، ويػػػـو قػػػارسو  إمب 

 (.719، ص1) ج ."بالصاد
الصػوت  ادتقاقو مػن اعبػرس أهه تسم يو العام ة لرصا بالصاد، و الذاعبرس و اعبمع ألراس،كذلك:"
،  (.456، ص1)ج.صاد يف كلمة ثالثية إال  ما ال يثبت"ع يف كالـ العرب ليم و ليس هبتمو واغبس 

لعل  ىذا السب  ىو نفسو وراد إبداؿ ـبارج ىذه اغبروؼ،و  يفتقارب الببو ويبدو أف  ىذا التطو ر      
إذا  " وأدمي مقػروظ، كما يف قولػو:(يادا)األخر  بأصوات قريبة منها كنبداؿ) الظاد(،بعض األصوات 

قػػػوؿ والعام ة تمنسػػػوب إذل شبػػػر القػػػرظ وىػػػو أصػػػفر، بػػػالقرظ، وىػػػو الصػػػبغ الػػػذه يقػػػاؿ لػػػو القرظػػػي، دبػػػغ
 (.763، ص 2) ج .قريي وىو خطأ"

الػػػذه تسػػػم يو  ،زعمػػػوا  أو العكػػػس كمػػػا يف قولػػػو أيضػػػا: " الت ػػػوت: الفرصػػػاد (ثػػػاد ا) (الت ػػػاد)أو إبػػػداؿ   
 (.1015، ص 2التوث" )جالعام ة 
 (.560 ص،1ة الت جري" )جيو العام  : الذه تسم  أيضا قولو: " الث جري   

ذى  العام ة أيضػا إذل قلػ  أمػاكن لبعض األصوات بأخر  قريبة منها، إذل لان  إبداؿ العام ةو       
غبػػار مػػا وفبػػا لػػاد يف اؼبعجػػم يف ىػػذا الصػػدد قولػػو: "العثػػري: الر  وىػػذا مػػا يعػػرؼ بالقلػػ  اؼبكاين،أخػػ

 (.421، ص 1)ج .ؿ العام ة عيثرا فليس بشيد"فأم ا قو رأيت لو أثرا وال عثريا،
وزبفيػػإ  صػػوص بفػػتح العػػنيالل " ا ػػتػ ع رتشػػديده أيضػػا قولػػو: ذىبػػت العام ػػة إذلوفب ػػا لػػاد ـبف فػػا و      

وا ػػتعرت قػػد أولعػػت العام ػػة بو،قػػوؽبم: ا ػػتعر  ف طػػأ، و فأم ا أه ادػػتعلوا، الر اد،وىػػو افتعػػل مػػن الس ػػعري
 (.714ص ،2)ج .اغبرب كذلك"

 والفػرس معػػروؼقولػػو: " ،ومثػػاؿ ذلػكومػن أمثلػػة الل حػن يف صػػيغ الكلمػات اػبطػػأ يف صػيغة اعبمع     
ػػا فر ػػاف ف طأ، ع فػػرسصبعػػو يف أدا العػػدد أفػػراس، فػػنذا كثػػرت فهػػي اػبيػػل فأم ػػا قػػوؿ العام ػػة يف صبػػو  إمب 
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لػػػل فػػػارس مػػػن قػػػـو فػػػوارس مثػػػل حالػػػ  ر فر ػػػاف مثػػػل راىػػػ  ورىباف،و فػػػارس و  الفر ػػػاف صبػػػع فػػػارس
 (.717، ص 2) ج.ال " حو و 

وال تلتفػت األنثػ  فيػو  ػواد،الػذكر و  كميت  اؼب نث قولو: " فرسن أمثلة اػبطأ يف صيغة اؼبذك ر و وم    
 إذل قوؿ العام ة: فرس كتماد فذلك خطأ، قاؿ الشاعر:

 كلوف  الص رؼ  عل  بو األمي " **** كميت  غري ؿبلفٍة ولكن
 (.409، ص 1ج)

رأ  فب ا نبحيتو العام ػة و و ،ية اؽبمحيما يتعل ق بقض يد من أمثلة لبعض أخطاد العام ةر فب ا لاد بو ابن دو      
  :يقوؿ: " زكنت أزكن زكنا، قاؿ الشاعر ) بسيع(فيو خالؼ ذلك،

 زكنت  عن بعضهم مثل الذه زكن وا ****  ولن يرالع   قلّب حبػ ه م أبدا
 (.825 ، ص2إف كانت العام ة قد أولعت بو" )جال يقاؿ: أزكنت و و 

قػػػاؿ ورفػػػة وع بالػػػد ىناد معروؼ،يسػػػر: دحػػػل لبػػػن يربػػػدل  مػػػحيه العام ػػػة قولػػػو:" و حق ػػػو اؽبمػػػحي و وفب ػػػا لػػػاد و 
 )رمل(:

 الر ك   بصحراد  ي سرواؼ  و  **** ىالو  ذكر خياٍؿ عاده  
ػا ىػو عػو عػود اليسػر ف طأ،فأم ا قػوؿ العام ػة:  فأما رلػل أعسػر يسػر،واأل ػر احتبػاس البوؿ،و د األ ر،إمب 

 (.725، ص 2ج).ؽبم أعسر أيسر ف طأ"قو 
ال تلتفػػػػػػػػت إذل قػػػػػػػػوؿ العام ػػػػػػػػة وظب  ي ػػػػػػػػدع:  ػػػػػػػػي د كػػػػػػػػرمي، و يف اغبركػػػػػػػػات قولػػػػػػػػو: " باػبطػػػػػػػػأ فيمػػػػػػػػا يتعل ػػػػػػػػقو 
 (.1188ص ،2)جيدع"ظب  

وهبمع إف كانػػت العام ػػة قػػد أولعػػت بػػو،و  ال يقػػاؿ ظ فػػرو واعبمػػع أظفػػار، ظفػػر األ ػػناف:فػػرالظ  أيضػػا: " و 
 (.762ص ،2)ج ور،والظ فر واألظفور  واد"بل أظافري صبع أظفوقاؿ قـو أظفار عل  أظافري،

حياـ بقواعػػػد العربيػػػة يف د ابػػػن دريػػػد علػػػ  يػػػرورة االلتػػػ األمثلػػػة السػػػابقة يتبػػػني  لػػػو تشػػػديوالنػػػاظر يف      
 .ويبدو أف  لتشد ده ما يرب رهأصوا ا وصيغها وحركا ا،

تشػػػد دىم ذبػػاه اعبوانػػػ  واقػػػإ الل غػػويني و إذل تربيػػر م(،يف ىػػذا الص ػػػدد يػػذى  )ؿبمػػػد أضبػػد قػػػد ورو     
واعبوان  الصوتية والصرفية والنحوية ىي يف اغبقيقػة أنظمػة قيا ػية يفػرتض ا ػتقرارىا  »السابقة فيقوؿ:

مع الن ظػر  –فالقواعد األ ا ية يف ىذه األنظمة نيات التوليد الد اخلي،حبس  قواعدىا اليت تتيح إمكا
ا عام ة و ليست دا اال تعماالت كما توى م بعػض  تقد ـ كم ا ؿبدودا من الص يغ و ال -ملةإليها عل  أّن 

رات توليديػة تتػأىب الد ار ني، بل تقػد ـ أ ػالي  متنوعػة هبػره عليهػا الصػوغ القيا ػي الػذه يتضػم ن قػد
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ػا تتبػع ـبتلإ عم ا  بق، األمر مع لان  الداللةعل  اغبصر، و  ألف  اؼبفردات ال تستقر  علػ  حػاؿ ألّن 
 1.«اغبياة تشج ع عل  تغري الد اللة بصورة مطردةالظ روؼ ف

نعػو مػن االعػرتاؼ ورغم ىذا الت شد د الذه ظهر بو ابن دريد ذباه قضايا الل حػن إال  أف  ذلػك دل يب      
 مػػػن الواقػػػع الل غػػػوه للمتكل مػػػني ابسػػػيط ذا األخػػػري  ػػػيظل  يبث ػػػل لػػػحيد ا ولػػػومن أف  ىػػػيف بعػػػض اؼبوايػػػع،

ػا أملتػو ظػروؼو  شػينافلم ير فيػو عيبػا م،يومئذ الس ػليقة علػ  القواعػد اؼبتكل مػني حينمػا يغلػ  الط بػع و  إمب 
يقلن يف كالمهػن  : " يػا ذف هبػن  الرلػاؿ،ي خلة: خرزة من خرز نساد األعراب ب  الق  " و ىذا حينما قاؿ:و 
العػرب ذبػره  ألف  لعرب،كاف الكالـ ملحونا عن ا يو".وىكذا لاد الكالـ، وإفرِّ ك    رار  ، ويا ك  لة  أقبليوب  قػ  

 (.373، ص 1جلادت وال تستعمل فيو ا عراب". ) ااألمثاؿ عل  م
راد مراعاة للضػرورات كما ىو اغباؿ عند الش ع تكل مني لل روج عن بعض القواعدايطرار اؼبنتيجة  أو 

ػػػعرية، و  ػػػد " والٍرم ػػػىنػػػا قبػػػده يقػػػوؿ:الش  ا فهػػػو ر م  ف قػػػاؿ ر م ػػػد، وإوأ  د مػػػن قػػػوؽبم ر م ػػػد   الرلػػػل يرمػػػد رمػػػد 
ػػػػػاعر:رامد   ػػػػػعر، يف معػػػػػػا الش  ػػػػػػعر الفصػػػػػػيح"أرمػػػػػد كػػػػػػاف لػػػػػائحيا اليػػػػػػطرار الش      .وقد لػػػػػػاد ذلػػػػػك يف الش 

 (.639ص ،2)ج
ػػابقة لػو مػػا يػرب ره، فػػنف  األمػر مػػع أإذا كػاف )و       ضبػد قػػد ور( يػر  يف تشػػد د الل غػويني ذبػػاه اعبوانػ  الس 

اؼبتكل مػني،لكن يف اؼبقابػل يبػدو أف  البػن  كوّنا  تظل  تتبع ظروؼ لان  الد اللة ىبتلإ عن  ابقتها
ػػػا ذىػػػ وىػػػذا حينمػػػا راح يبسػػػك بالد اللػػػة األصػػػلية ل لفػػػاظ   إليػػػو الباحث،دريػػػد رأي ػػػا آخػػػر ىبتلػػػإ عم 

 واصفا كل  تغري  يطرأ عليها أو انتقاؿ باػبطأ.
ـ خرولها عن دبعيار الصواب يف ا تعماؿ األلفاظ لداللتها ىو عد »وفب ا ي ك د سبس ك ابن دريد       

تلك الد الالت اليت أثرت عن العرب األقحاح يف عصور االحتجاج، فقػد رأ  ]...[ أف  خػروج الل فػء 
ومػػن ىنػػا راح يشػػري إذل ىػػذا االنتقػػاؿ لداللػػة األلفػػاظ مػػن مويػػع ،2«...عػػن مدلولػػو القػػدمي غبػػن مػػرذوؿ  

الت طػػػػػو ر يف لانػػػػػ   ظػػػػػاىرغخػػػػػر بعبػػػػػارة ) مػػػػػا ويػػػػػعتو العام ػػػػػة يف غػػػػػري مويػػػػػعو( منكػػػػػرا بػػػػػذلك كػػػػػل  م
ـ  بػني  الفدامػةالد اللة، ، رلػل  ف ػد  ليس الفدامػة فبػا ذىػ  والفدمػة،و   ومن أمثلة ذلك قولو:" الفدـ: العي 

 (.672، ص 2ج).إليو العام ة ويسم وف الض  م فدم ا" 
يننػا كما لاد عنػو أيضػا: " ح ش ػم  الرلػل: أتباعػو الػذين يغضػبوف بغضػبو، فأم ػا قػوؿ العام ػة لػيس ب     

االنقبػػاض عػػن عػػرؼ العػػرب اغبشػػم ة إال  الغضػػ   و ال تهػػي كلمػػة مويػػوعة يف غػػري مويػػعها،و حشػػمة ف
 (.539، 538، ص 1)ج .الش يد"

                                                 
 .202: اللسانيات وآفاؽ الد رس الل غوه، ص (أضبد ؿبمد )ورقد - 1
 بتصر ؼ. 162: لدؿ الل فء و اؼبعا، ص (ده أ عدمه)عرار  - 2
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ػا مويػوعة يف  إذا بعدوا من الر يػإ إذل البػدو " وتنحيٍه القـويقوؿ كذلك: فأم ػا الن حيىػة يف كػالـ العام ػة فنّن 
ػػػا يقػػػاؿ غبضػػػور و  ليس كػػػذلكحضػػػور ا ريػػػاؼ واؼبيػػػاه،و وف إذل أف  الن حيىػػػة غػػػري مويػػػعها فهػػػم يػػػذىب إمب 
 (.831، ص 2البساتني: ا رياؼ" )ج

ػػػمائل عكمػػػا يقػػػوؿ أيضػػػا: "ورلػػػل  ح ل ػػػو  الشػػػمائل: ؿبمودىػػػا،و  نػػػد العػػػرب كمػػػا تػػػذى  إليػػػو ليس الش 
 قاؿ ص ر بن عمرو بن الشريد الس لمي )وويل(:الش مائل: اػبالئق واحدىا مشاؿ،العام ة،

 وأف  ليس  إىداد اػبنا من مشالنا" ****  أا  قد أصابوا ك ريبيت وأىب الش تم  
 (.570ص ،1)ج

القبل عنػػد وىػػي أف تقبػػل حػػدقتاه علػػ  مائقيػػو،و  األنث  قػػبالدبػػل،و لػػاد كػػذلك: " رلػػل  أقبػػل:واعبمع ق  
ػا اغب ػو ؿ  يػد  القبػل،العام ة: اغب و ؿ  اػبفي   أف سبيػل  ذلػك أف  اغبػوؿ عنػدىم وليس كػذلك عنػد العرب،وإمب 

 قاؿ الش اعر: )وويل(األخر  إذل م  قها،إحد  اغبدقتني إذل م خ ر العني و 
 إذ ا ألتتو  اػبي ل أعين ها قػ ب ل " ****  ظبعوا منهم دعاد ا يروع ه م ولو

 (.372، ص 1) ج
ا ىو الر لوع إذل الش يد"دة اليت ربسبو العام ة الن كاح و أيضا: " البا  (.229، ص 1) ج .إمب 

ىكذا يقػوؿ األصػمعي وليسػت  ة: ـبف فػة حػرارة الس ػمِّ،اغبم ػقلت العام ة داللتو أيضا قولو: "ا نػ  م  ػوم       
 ػألت أبػا حػامت عػن اغبمػة فقػاؿ:  ػألت األصػمعي عػن ذلػك و العقػرب إبر ا، كما تسم ي العام ة ضبػة  

ػػػػػػػػم أه حرارتػػػػػػػػو وفورتو،: فقػػػػػػػػاؿ عػػػػػػػػة قػػػػػػػػاؿ أبػػػػػػػػوبكر: ويقػػػػػػػػاؿ أيضػػػػػػػػا: فو .ىػػػػػػػػذا لفظػػػػػػػػوىػػػػػػػػي فوعػػػػػػػػة الس 
 (.574، ص 1ج).الطي :حدتو"

ػػػريأو "و  فأم ا آ ػػػدت الكلػػػ  فهػػػو أف تغريػػػو بالص ػػػيد و مثلػػػو،ت فيػػػا ػػػأد  و إذا أغػػػذذت فيو،  ػػػدت يف الس 
ا أدليتو دعوتو"  (.650، ص 2) ج.وقوؿ العام ة: أدليتو خطأ، وإمب 

عػػا مضػػاد والن ػػاظر يف ىػػذا اؼبثػػاؿ األخػػري يقػػإ علػػ  داللػػة الفعػػل " أدػػليت" كيػػإ انتقلػػت إذل م     
ػػد مػػن أف  يو ة الت ضػػاد يف الل غػػة العربية،أحػػد أ ػػباب نشػػود ظػػاىر  مػػر ة أخػػر  لػػ و ؿ، وىػػذا مػػا يكشػػإ  ك 

 عالقات الت ضاد ىذه ما ىي إال  نتائج ؽبذا الت طو ر يف اال تعماؿ.
فػػػاظ بػػػبعض ذه اؼبعػػػاين األصػػػلية ل لفقػػػد حػػػرص اؼب ل ػػػإ علػػػ  اال تشػػػهاد ؽبػػػ با يػػػافة إذل مػػػا  ػػػبق 

دعوة للت مس ػػك دبعػػاين األلفػػاظ األصػػلية وعػػدـ اػبػػروج الػػيفهػػم منػػو مػػا وىػػذا د مػػن كػػالـ العرب،الشػػواى
 عنها.
أف  اغبكػػم علػػ  ىػػذه األمثلػػة بػالل حن كػػاف مػػن زاويػػة اال ػػتعماؿ يف  »ومػا ينبغػػي ا دػػارة إليػػو ىنػا:     

طػو ر الد اللػة الػيت قػد تتغػري  ودل ي خذ يف االعتبار بالنسبة ؽبػا ت ص ة فالتحـي ىذا اال تعماؿ وتوقإفرتة خا
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مػػن ليػػل إذل ليػػل، فالكلمػػات ليسػػت كلمػػات لامػػدة ولكن هػػا و ػػيلة التماعيػػة يطػػرأ عليهػػا الت غػػري  يف 
  1.«معانيها و الت طور يف داللتها حبس  العرؼ الل غوه الذه يست دمها

إصبػػاع مػػن قبػػل وؿ و بقبػػ  كػػن وبظػػياؼبتشػػد د مػػن ناحيػػة الد اللػػة دل  والدػػك  يف أف  ىػػذه اؼبوقػػإ      
أم ػػا داللػػة اؼبفػػردات فقػػد كػػاف  » من ىػػ الد )ؿبمػػد قػػدور( الػػذه صػػر ح يف ىػػذا الص ػػدد قػػائال:الد ار ػػني،

عل  كبري خطػر علػ  وحػدة الل غػة  با مكاف إخرالها من نطاؽ اؼبعيارية الصارمة دوف أف ينطوه ذلك
األمبػػػاط البدويػػػة مػػػن تبقػػػ  ؿبصػػػورة يف  فالد اللػػػة تتصػػػل بػػػافتمع ات صػػػاال وثيقػػػا وال يبكػػػن أفأنظمتها،و 

  .2«وغري ذلك من لوان  اغبياة العيش والفكر
الػذه  ػيظل  أحػد اؼبسػتويات الل غويػة ذا اؼبسػتو  مػن مسػتويات الل غػة، و يف ختاـ اغبديث عػن ىػو      

ػػػػب  نظػػػػرة ابػػػػن دريػػػػد و  إذل مرتبػػػػة الفصػػػػيح الػػػػيت قػػػػاـ عليهػػػػا رصػػػػيد اعبمهػػػػرة اؼبعجمػػػػي، وإف دل يػػػػرؽ   الس 
نتبػػػني  مواقػػػإ الر لػػػل  مع ذلػػػك فقػػػد ا ػػػتطعنا مػػػن خػػػالؿ مػػػا لػػػاد يف اؼبعجػػػم مػػػن أمثلػػػة أفمنهجػػػو،و و 

لهػوده  ورغم ذلك تبقػ ،3«الواقعية الل غوية»اليت وإف لنحت إذل اؼبعيارية أكثر منها ميال إذل الل غوية و 
ؼ إذل لهػػود بغػػض  الن ظػػر عػػن مواقفػػو السػػابقة لهػػود موفقػػة تضػػا،و "الل حػػنالعػػامي و "ىػػذه يف مويػػوع 

ػػو ؽبػػا مػػن و يف ىػػذا اؼبويػػوع، غػػريه مػػن الل غػػويني اغخػػرين الػػذين حبثػػوا اليت  ػػتبق  مػػع مػػا قيػػل عنهػػا وول 
ػػػػػاـ بفعػػػػػل  ني االعتبػػػػػار اؼبرونػػػػػة دل يأخػػػػػذوا بعػػػػػيػػػػػد و الت حديػػػػػد و عقتانصػػػػػراؼ ىػػػػػ الد إذل ال »أصػػػػػابع اال  

فقة لديرة باالحرتاـ والتقدير ودا مو له »، 4«فبقيت درا تهم يف واد واال تعماؿ يف واٍد آخرالت طو ر،و 
تقراد ووػوؿ اال ػتػدؿ  علػ  دق ػة الت تبػع للجحيئيػات  اؼب تلفػةاؼباد ة العلمية اليت حو ا عن مظاىر الل حػن و 

دل ي دِّ دوره الصػحيح باعتبػاره تغيػريا يف  -ل  إ -لكن ىذا اعبهد الصابر والن ظر يف الل غة الفصح ،
منهػػا  ظػػروا إليػػو يف يػػود مسػػل مات علميػػةألف  الن حػػاة نلػػ  مػػدار العصػػور،را يف عناصػػرىا عالل غػػة وتطػػو  

وأف  ما وػرأ وارل منتصإ القرف الثاين اؽبجره،اعتبار الل غة الفصح  يف اغبضر قد بلغت غاية كماؽبا ح
فقػػد مػػن ذلػػك الل حػػن بطبيعػػة اغباؿ.و  اكبػػراؼ مػػن الوالػػ  مقاومتػػوو  عليهػػا مػػن تغػػري  بعػػد ذلػػك فسػػاد  

حػاة موقػإ الباحػث يف وصػإ اال ػتعماؿ اؼبتطػو ر إذل موقػإ آخػر قػاموا فيػو بػالن   علػ  مػا ذباوز الن  
 واعػػد الػػيت توص ػػلوا إليهػػا مػػن قبػػلفناصػػبوا تطػػو ر الل غػػة العػػداد وا ػػت دموا يف ذلػػك القهبػػوز ومػػا ال هبوز،

تقص ػي هػدىم يف وبػذلك دل يػ دِّ ل ػيطر ا مث  اغبكػم عليهػا باػبطأ،لويع عناصر الت غري  يف الل غة ربت 

                                                 
 .17: اؼبظاىر الط ارئة عل  الفصح ، ص (ؿبمد)عيد  - 1
 .202:اللسانيات وآفاؽ الد رس الل غوه، ص (ؿبمد أضبد)قدور  -2
 .13: اعباحء معجميا، ص (اغببي )نصراوه  -3
 .17: اؼبظاىر الطارئة عل  الفصح ، ص (ؿبمد)عيد  -4
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لعػػػػدـ اعػػػػرتافهم يف معرفػػػػة تطػػػػو ر الفصػػػػح  وتارىبها،إذل نتائجػػػػو اؼبرلػػػػوة  "الل حػػػػن "لحيئيػػػػات مػػػػا أظبػػػػوه 
 .1«بالت طو ر أصال  وؼبراعاة لان  القواعد ال  اال تعماؿ
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 االقتراض: -4
  عنػػػو مسػػػألة االىتمػػػاـ  تغػػػلفصػػػيح وحػػػده،دللد إذل تكػػػريس معجمػػػو وبقػػػدر مػػػا  ػػػع  ابػػػن دريػػػ      

 ىو اغخريبق   – هوبغض  الن ظر عن موقإ ابن دريد كبو  - عرب والد خيل''، ىذا األخري'اؼبدبويوع '
ها الدائم فاراة نسق اغبضػارة و عيودليال عل  حيوية الل غة طو ر يف الل غة،الت  و ملمحا من مالمح الت غيري 

 . مسايرة التطور اغباصل يف افتمعو 
، لػػو ا       لقػػدرة علػػ  الت فاعػػل مػػع األفػػػراد لقػػد ظػػل  ابػػن دريػػد ينظػػر لل غػػة مػػن حيػػث ىػػػي كػػائن حػػي 

و بػػرخر علػػ  ىػػذه من ىنػػا بػػات أه  ربػػو ؿ يطػػرأ علػػ  حيػػاة ىػػ الد يػػنعكس أثػػره بشػػكل أافتمعػػات،و 
اورة مع أف  ابن دريد دل يقد ـ درا ة نظرية تكشإ صالت العربية بغريىا من لغات الش عوب افػو الل غة،

ذبعلو يتأك د من تلك  وما يحيخر بو من ألفاظ معربة ودخيلة، ف  اؼبط لع عل  ما لاد يف اؼبعجمؽبا، إال  أ
 لو حقيقة ذلك الت داخل الذه آؿ إليو افتمع العر . تتضحو  الص الت

نفسػو ،وىػو يف الوقػت يشك ل ىذا التنو ع الل غوه ماد ة خصبة لبحث واقع العربيػة يف عصػر اؼب ل إو     
خصوصػػا وأف  ىػػذا اعبانػػ  ر م ؽبػػذا اعبػػحيد مػػن رصػػيد الل غة،ونظػػ القػػدام  اللغػػويني اقػػإو م مػػرآة تعكػػس

مي ػػػحي  الػػػذهىػػػو اغخػػػر دل يسػػػلم مػػػن اعبػػػدؿ والن قػػػاش  -الػػػدخيلونقصػػػد مويػػػوع اؼبعػػػر ب و - األخػػػري
حالة عحيؽبػا عم ػا م د ػرا وايػحا علػ  حيويػة الل غػة وا ػت كمػا قلنػا  يبقػ  ،ومع ذلكالساحة اللغوية العربية
 ىو لاٍر يف افتمع.

ينية والعقائدية اليت ظل ػت ربكػم نظػرة       للظ ػاىرة الل غويػة، دبػا القػدام  الل غػوينيونتيجة لالعتبارات الد 
فيهم ابن دريد الذه ظل  ينظر بعني الش ك والر يبة لكل  ما خرج عن حظػرية الفصػح  كمػا ىػو الش ػأف 

تلفػػة عػػن  ػػابقيو، لػػيس فقػػع الػػد خيل كانػػت ـبو فػػنف  نظرتػػو ؽبػػذا اؼبعػػرب  والل حن،ورغػػم ذلػػكمػػع اؼبول ػػد 
ا أيضػػػا بػػػنقرار وقوعػػػو يف القػػػرآفو بقبولػػػو، أف  مسػػػألة وقػػػوع اؼبعػػػرب يف القػػػرآف قػػػد الكػػػرمي، خصوصػػػا و  إمب 

 ىػ الد مػنوػرؼ  لكل  ك فقػد انقسػموا إذل ووائػإ ـبتلفػة،ونتيجة لذل،أثارت لدال كثريا بني الد ار ني
تػػو و  ولسػػنا مػػدعو ين لبحػػث ىػػذه ثبػػت ومنكػػر ومتو  ػػع بػػني الر أيني،لػػو الػػذه يسػػتند إليػػو، بػػني مدليحج 
وىػػذا حينمػػا كػػاف مػػن أنصػػار الطائفػػة األوذل اؼبثبتة،الػػذه  ،رأه ابػػن دريػػد وحده نػػايهمبقدر مػػا اؼبسػػألة،

 لص ػػػددلػػاد عنػػػو يف ىػػذا اقػػػرآف الكػػرمي مث  نعتهػػا بالد خيل،فقػػػد أدػػار إذل بعػػض الكلمػػػات الػػواردة يف ال

                                                 
-  كػاف مػن   لكنػو ،اػبػالؼ حػت يف العصػر اغبػديثبا يافة إذل ما أثارتو مسألة وقوع اؼبعرب يف القػرآف الكػرمي قػديبا مػن نقاش،ا ػتمر  ىػذا

 ت ألنبي ػةفيهػا مػن دواؿ و مػدلوال زاوية أخر ، حيث رأ  فيو بعض اللغويني خطرا علػ  اللغػة"باعتباره ىبػرؽ نظػاـ اللغػة اؼبتقب لػة دبػا يسػتحدثو
من ناحية أخر  يبكن الن ظر إليو عل  أنو مظهر لساين يروره ألنو يثره رصيد اللغػة اؼبتقبلػة دبػا كػاف  وقد ت ده إذل ذباىل رصيدىا األصيل،

 .184،اعباحء معجميا،ص(اغببي )نصراوه  ينقصها من وحدات معجمية أو دالالت.".
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وإف كػػػاف وػػػالوت سػػػت بكػػػالـ العػػػرب فػػػال تلتفػػػت إليػػػو،فليوػػػالوت ولػػػالوت وصابوف،فأم ػػػا  »: قولػػػو
 (.1207ص ،2)ج. « ودولالوت يف التنحييل فهما اظباف أعجمياف وكذلك داو 

فػػنف  ذلػػك دل يبنعػػو مػػن أف يأخػػذ بػػرراد بعػػض الل غػػويني بوقػػوع اؼبعػػرب يف القػػرآف الكرمي، ومػػع قولػػو      
    ، الػػػواردة يف قولػػو تعػػػاذل:"السِّػػجل "يػػػدة، وىػػذا حينمػػػا أدػػار إذل لفظػػػة ذلك ونقصػػػد أبػػا عباؼبنكػػرين لػػ

﴿                          

             ﴾ 1 .  

،الس جل : الكتاب، وزعم قػـو أن ػو فار ػي معر  يقوؿ أبوبكر: "  ل  أه ثالثػة ختػـو ػك  و دفػع ب،فقػالوا:   
دػػػػاد  وىو عػػػػر  صػػػػحيح إفودل يػػػػتك لم فيػػػػو األصػػػػمعي بشػػػػيد،،وعلمػػػػاد البصػػػػريوف ذلػػػػك أبػػػػو عبيػػػػدة

 (.475، ص 1ا")ج
ة يقػاغبق ومع أخذه برأه أ  عبيدة فنف  ذلك ال يطرح تساؤال حوؿ موقإ الرلل بقدر ما ىػو يف     

إذ كثػػريا مػػا كػػاف يسػػتعني بػػأقواؿ العلمػػاد و أىػػل الل غػػة يف بيػػاف اؼبعػػرب،منهجػػو يف التعامػػل مػػع الػػد خيل و 
 أصوؿ األلفاظ،كما رأينا ذلك من قبل حينما عر ج عل  األصمعي قبل أف يبده رأيو ىو.

و يف فػػػػنف  مكمػػػػن خػػػػوؼ الل غػػػػويني وتولسػػػػهم مػػػػن ىػػػػذا اؼبعػػػػرب لػػػػيس منػػػػو ىػػػػ ،وكمػػػػا ىػػػػو معلػػػػـو    
ذاتو،بقػػػدر مػػػا ىػػػو اػبػػػوؼ مػػػن إقػػػرار وقوعػػػو يف القػػػرآف الكػػػرمي، وىػػػذا مػػػا يتنػػػا  حسػػػ  ىػػػ الد  حػػػد  

 والن صوص القرآنية الصروبة اليت تتحد ث عن عربية ىذا الكالـ.
ومػػع إقػػرار ابػػن دريػػد بػػاؼبعرب يف القػػرآف، إال  أف  ذلػػك دل يبنعػػو مػػن أف يضػػع ؾبموعػػة مػػن اؼبعػػايري      

معرفػة ىػذه اػبصػائ  مػن دػأّنا أف  »إذل ربديػد خصػائ  الكلمػة العربيػة ذلػك أف   ع  من خالؽبػا 
فهػػو خػػارج عػػن  -و مػػا لػػيس منػػو -فهػػو مػػن الل غػػة -تسػػاعده يف التفريػػق بػػني مػػا ىػػو مػػن كػػالـ العػػرب

 ."العني "من قبل يف كتابو  بن أضبد تبن اىا اػبليلكاف قد   ىي اؼبعايري نفسها اليت و ، 2.«الل غة
مػػػػػػػػة اؼبعجػػػػػػػػم دل وبمػػػػػػػػل إدػػػػػػػػارة أف   ومػػػػػػػػع       وايػػػػػػػػحة إذل ىػػػػػػػػذا اؼبعػػػػػػػػر ب كػػػػػػػػالـ ابػػػػػػػػن دريػػػػػػػػد يف مقد 

 فقد أدػار إليػو بتسػميات ـبتلفػةمصػطلحات،و للا ػت دام يف تػداخلالوالسب  يف ذلك ىػو والد خيل،
عل  الػػػػػر غم مػػػػػن تبػػػػػاين داللػػػػػة ىػػػػػذه الػػػػػذه ال أصػػػػػل لو،اؼبصػػػػػنوع،د خيل، اؼبول د،الػػػػػاؼبعر ب،علػػػػػ  غرار:

 العصر اغبديث. اؼبصطلحات يف 
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 ىػػو غػػري عػػر ، قػػد دفعتػػو أف يػػورل لػػانّب يبػػدو أف  رغبػػة الر لػػل يف الت مييػػحي بػػني مػػا ىػػو عػػر  ومػػاو     
ػػا عرفتػػك افػػاره لتعػػرؼ مػػا  »مػػن وراد ذلػػك يقػػوؿ:وعن ىدفػػو الص ػػوت والصػػيغة اىتمامػػا خاص ػػا، وإمب 

  عرب عرفت مويع الد خل فرد د افنذا لادتك كلمة ال ت لإ مثلها المنها، إوما ال يأتل منها إيأتل
ؼبعرفػػة موايػػع الػػد خل يف ىػػذا الكػػالـ راح يشػػري إذل بعػػض اغبػػروؼ الػػيت زبػػت   هبػػا و ،1«اؽبػػغػػري ىائػػ  

اعلػم أف   »يف ىػذا الص ػدد: فقاؿ،من الل غػات ومػا تشػرتؾ فيػو مػع ىػذه األخػرية أيضػا العرب دوف غريىا
عشػػروف اد واألفعػػاؿ واغبركػػات واألصػػوات تسػػعة و يف كالمهػػا يف األظبػػاغبػػروؼ الػػيت ا ػػتعملتها العػػرب 

نبػػػػػا الظػػػػػاد و  منهػػػػػا حرفػػػػػاف ـبػػػػػت  هبمػػػػػا العػػػػػرب دوف اػبلػػػػػقمرلعهن إذل شبانيػػػػػة وعشػػػػػروف حرفا،حرفػػػػا،
الظػػاد وحػػدىا مقصػػورة علػػ   وأف  انية والعربانيػػة واغببشػػية كثػػرية،وزعم آخػػروف أف  اغبػػاد يف السػػريواغبػػاد،

القػػػاؼ والطػػػاد العػػػني والصػػػاد والضػػػاد و  مػػػن العجػػػم وىػػػن :لقليػػػل العرب،ومنهػػػا  ػػػت ة أحػػػرؼ للعػػػرب و 
ػػػػا ليسػػػػت مػػػػن كػػػػالـ العجػػػػم إال  يف والثاد،و  البػػػػاقي فلل لػػػػق كل هػػػػم مػػػػن العػػػػرب والعجػػػػم إال  اؽبمػػػػحية فنّن 

   2.« االبتداد...
مثلمػا  علػ  او ػالع وا ػع بالل غػات األلنبيػة الكالـ الس ابق هبعلنا نعتقد من أف  ابن دريػد دل يكػنو     
ريىم حالو مع الل غة العربية،وىذا انطالقا من إدارتو إذل حرؼ اغبػاد الػيت اخػت   هبػا العػرب دوف غػىو 

وفب ػا يقػو ه ىػذا االعتقػاد أيضػا تتب عنػا لتلػك األلفػاظ األعجميػة الػػواردة ونقلػو قػوؿ آخػرين خبػالؼ ذلك،
غػػويني الػػذين يػػروه عػػنهم يف اؼبعجػػم و الػػيت غالبػػا مػػا كػػاف يشػػري إليهػػا باألعجميػػة اعتمػػادا علػػ  آراد الل  

 أقواؽبم كأف يقوؿ مثال: قاؿ األصمعي أو قاؿ أبو حامت وىذا كثري.
ذ ابن دريد من قانوف الذالقة قانون ا صوتي ا للتمييحي بني ما ىو عر   ،با يافة إذل ما  بق      فقد ازب 
 أم ا األبنيػػة األخػػر  ػػية،اعيػػة واػبماإف كػػاف ربكيمػػو ؽبػػذا القػػانوف يف الغالػػ  مػػع األبنيػػة الربأعجمػػي،و و 

فأم ػػػا اػبما ػػػي مثػػػل فػػػرزدؽ و ػػػفرلل »: وعن ىػػػذا القػػػانوف يقػػػوؿفمػػػن اؼبمكػػػن أف ذبػػػيد معػػػراة منهػػػا،
ـبػػرج الش ػػفتني أو أ ػػلة  حػػرفني مػػن حػػروؼ الذالقػػة مػػن إال  حبػػرؼ أو دااحػػو  ومشػػردؿ فنن ػػك لسػػت ذبػػد

ج و يػػػفهج أو مثػػػل حضػػػافيعضج،و و لػػػك مثػػػل: دعقػػػش و تػػػمػػػا رظب فنف لػػػادؾ بنػػػاد ىبػػػالإالل سػػػاف،
تة روؼ اؼبصػم  عقجش و  عفج، فنن و ليس من كالـ العرب فاردده فنف  قوما يفتعلوف ىذه األظبػاد بػاغب

فال تقبل ذلك كما ال يقبل من الش عر اؼبستقيم، إال  ما وافق أبنية العروض ال يبحيلوّنا حبروؼ الذالقة،و 
 3« الذه أ  س  عل  دعر اعباىلية...
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ػػػػيد يف قبػػػػوؿ مػػػػن ىنػػػػا يبػػػػدو م     ىػػػػذا الكػػػػالـ اؼب ػػػػالإ لكػػػػالـ وقػػػػإ ابػػػػن دريػػػػد صػػػػارما بعػػػػض الش 
  كػػالـ العػػرب يف  صػػفهم باالفتعػػاؿ و إدخػػاؿ مػػا لػػيس مػػنالػػذه و  داعيػػا إذل رد ه علػػ  أصػػحابوالعرب،

  .صارمة تقي ده دبعايري فصاحية كالمهم والس ب  يف ذلك
باللغة عنػد  ؿباوال الوقوؼعر ب والدخيل،قد وقإ يف ولو اؼب ومع ذلك فنف  ىذا ال يعن أف  الر لل    

وداعيا إذل عحيؽبػػا عػن الل غػات األخػػر  مكتفيػة برصػيدىا اؼبعجمػػي اػبػاص بقػدر مػػا  مرحلػة زمنيػة ؿبػد دة،
فػػنف   »فقػػد لػػاد عنػػو قولػػو:ظب ػػاىم اػبليػػل مػػن قبػػل بالنحارير،  عػػن ىػػ الد اؼبفتعلػػني أو كمػػا كػػاف ينعػػ

ا أدخلوا عل  الن   فلػو كػاف قصػد ،1«اس ما ليس من كالـ العرب إرادة الل بس والت عنيتالن حارير منهم ردب 
الػػيت مػػن خػػالؿ ىػػذه اؼبعػػايري  ولػػو الل غػػة و تفاعلهػػا مػػع غريىػػا رد  ىػػذا الن ػػوع مػػن الكػػالـ، والوقػػوؼ يف

كل ػإ نفسػو حشػو معجمػو   فاكػ  تصبح حينئذ دبثابة حػوالحي ومعوقػات تقػإ يف ولػو تنميػة الل غػة،ؼبا
أو ىػو البحػث عػن أصػوؽبا،إ عن معانيهػا و والس عي إذل الكشمن األلفاظ األعجمية، كم  اؽبائلهبذا ال

 الل حن.ىا كما فعل ذلك مع بعض اؼبول د و عل  األقل  أدار إذل رد  
ػػا القصػػد مػػن ذلػػك  ،لإلدػػارة      اغبػػرص علػػ  فصػػاحة فػػنف  تشػػديد ابػػن دريػػد علػػ  أحػػرؼ الذالقػػة إمب 

خصوصػػػػػػػػػا يف األبنيػػػػػػػػػة الرباعيػػػػػػػػػة  نبيػػػػػػػػػة يف ربقيػػػػػػػػػق ذلػػػػػػػػػكه اغبػػػػػػػػػروؼ مػػػػػػػػػن أؼبا ؽبػػػػػػػػػذاللفظػػػػػػػػػة العربيػػػػػػػػػة،
ا أقػل  مػألّن عرية للويع واالختالؽ»لبنائني أيضا نبا أكثر األبنية با يافة إذل أف  ىذين اواػبما ية،

  2«الثالثيالثنائي و  لريانا عل  األلسنة وأقل  ورودا يف الش واىد اللغوية من
عػػة مػػن اػبصػػائ  قػػة، فقػػد اعتمػػد اؼب لػػإ علػػ  ؾبمو إذل لانػػ  مػػا لػػاد ذكػػره عػػن قػػانوف الذالو       

اؼبفردة اليت ال ت ل إ مثلها العرب قانونا يبكنو من خاللو التعرؼ عل  ما ىو عر   الصوتية األخر  يف
 فبا ليس بعر .

اللغػػويني القػػػدام  قػػد حػػد دوا ىػػػذه القواعػػد الػػيت يبكػػن مػػػن خالؽبػػا الت عػػرؼ علػػػ  »لإلدػػارة فػػنف        
لم خاصػة ؽبػذا الن ػوع مػن ذلػك معػافػأل فوا يف يتها العربية من الل غػات األخر ،اظ اليت اقرت أصوؿ األلف
شػػػهاب الػػػدين دػػػفاد الغليػػػل لرب مػػػن الكػػػالـ األعجمػػػي للجواليقي،و من أدػػػهرىا كتػػػاب اؼبعػػػاأللفػػػاظ،
 3.«وقد ػب   لنا اعبواليقي ىذه القواعد اليت تعرؼ هبا عجمة الل فءاػبفالي،

دوف أف مػػا ذكػػره ابػػن دريػػد فحسػػ ،لػػ  ، فػػنف  حػػديثنا عػػن ىػػذه القواعػػد  يقتصػػر عللتنبيػػو فقػػع      
مردفني ذلػػك بػػبعض يف كتػػ  الل غػػويني يف ىػػذا افػػاؿ،يتعػػد  حبثنػػا ؾبموعػػة القواعػػد األخػػر  الػػيت لػػادت 
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راه يسػتحق  التعليػق، ومػن ل قني يف الوقت نفسو عل  كل  ما ناألمثلة الواردة ىي األخر  يف اؼبعجم ومع
 ذه القواعد أو اؼبعايري الصوتية الواردة يف اؼبعجم نذكر:ى
يبػػدو مػػن خػػالؿ مػػا أورده الرلػػل يف معجمػػو مػػن أمثلػػة أف  موقفػػو مػػن و مــا نــاّ هّولــث ّــّو  ــّ   ا :ـــ  1

فنجده أحيانػػا يقػػره و وبػػتكم إليػػو  وف قػػد اعػػرتاه بعضػػا مػػن االرتبػػاؾ وعػػدـ اال ػػتقرار،االعتػداد هبػػذا القػػان
وال أعػرؼ ذلػك،وليس يف كالمهػم راد   أىػل الل غػة أن ػو التنػاوؿ باليػد لنرش زعم بعضو ا قولو: "كما يف

 (.735، ص 2)ج .ال تلتفت إذل نرلس فنن و فار ي معر ب"قبلها نوف و 
غري ،يع أخر  من اؼبعجم، إذل القوؿ بنمكانية ؾبيد كالـ العرب عل  ىذا الن حويف موا يذى و      

: "والن ػػرز ونػػارزة، ودل ذلػػك لكػػن يف أبنيػػة ؿبػػدودة، يقػػوؿ يف ىػػذا الص ػػددآخػػذ بػػالر أه القائػػل بنمكانيػػة 
، ص 2)ج.ليس بصػحيح فأم ػا نػرلس ففار ػي معػر ب"،و د يف كالـ العرب نوف بعػدىا راد إال  ىػذا هب

711). 
ػػد علػػ  يػػرورة    ػػا ىػػو قػػد زن ػػا أه الػػر اد يقػػولػػود اغبػػالحي بػػني النػػوف و  ليعػػود مػػر ة أخػػر  و ي ك  وؿ: "إمب 

     .لػػػػػيس يف كالمهػػػػم نػػػػوف بعػػػػػدىا راد بغػػػػري حػػػػالحي، فأم ػػػػػا نػػػػرلس فػػػػأعجمي معػػػػػر ب"ويػػػػبس، و تقػػػػبض 
 (. 127، ص 1)ج
اعػػػػػرت  مواقفػػػػػو مػػػػػن ايػػػػػطراب الػػػػػر اد(، ومػػػػػا النوف و ع كػػػػػل  مػػػػػا لػػػػػاد حػػػػػوؿ ىػػػػػذين الصػػػػػوتني)ومػػػػػ     

ػػػح إليػػػو بعػػػد كػػػل   تنا ػػػ  الر لػػػل ىػػػذا القػػػانوف مطلقػػػايإزادىا، إذل مػػػا كػػػاف يػػػردده ؿبتكمػػػا  ودوف أف يلم 
بس، وىػػو حو أم ػػا فعلػػل فلػػم هبػػئ إال  نػػر : "لػػاد يف اؼبعجػػم،"سبحنػػر "و الصػػيغة كمػػا يف لفظػػة الػػوزف،أ

يف  لػل  ليس لو نظػري يف الكػالـ، فػنذا لػادؾ بنػاد علػ  فع  فار ي معر ب،وقد ذكره الن حويوف يف األبنية،و 
أو كػػػػالـ فػػػػالر د  أوذل ا ػػػػتعملو يف دػػػػعر إف بػػػػن مول ػػػػد ىػػػػذا البنػػػػاد و دػػػػعر قػػػػدمي فػػػػاردده فنن ػػػػو مصػػػػنوع،و 

 (.1183، ص 2)ج.بو"
ج ؽ ؿ "ا ػتعمل مػن ولوىهػا لػاد عنػو يف ىػذا الص ػدد إذ يقػوؿ: "ما اجتمع فيث جي  و قـا::ـ  2

القػاؼ يف كلمػة عربيػة إال  حبالحي،منهػا للوبػق وىػو ا ػم،ولرندؽ وىػو ا ػم دل ذبتمع اعبيم و أحرؼ،و 
تػػػاف للنفقػػػة أو عػػػة مػػػن النػػػاس وأحسػػػبو دخيال،لعنػػػق، واعبػػػوؽ اعبماو رلػػػل ألػػػوؽ وىػػػو الغلػػػيء اأيضػػا،

اعبو ػػػق و  الل حػػػم مسػػػرتخية، فأم ػػػا اعبوالػػػق  كثريةظبينػػػة، امػػػرأة لبنشػػػقة،نعت مكػػػروه،و امػػػرأة لعفليػػػق،
 د زعموا ،قاؿ الرالحي:بوىو العلقاؼ فيما قبل اعبيم وىي القنجل،لادت كلمة او رباف،فمع

 ليػػنج  الق   حببل   الفيل   ع  ب  لو ر  
 ؼبا يلق  الشق ي ـ  قا ؼبا  إذ ا 
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ػا األصػل القنجػل منسػوب إليػوبكر: القنجلي: الياد ىي الر وه،و  قاؿ أبو لٍػق فمويػع بالش ػاـفأم ػ إمب   ا ل 
وقػػػد تقػػػد ـ القػػػوؿ والتماعهػػػا يف كلمػػػة قليل، قل ػػػة اغبػػػروؼ اؼبتقاربػػػة اؼب ػػػارج وقػػػد تقػػػد ـ قولنػػػا يفمعر ب،
 (.490، ص 1)ج.فيو"

القاؼ دل هبتمعا يف كلمػة لعثق، ا م وليس بثبت، ألف  اعبيم و لو: "يف مويع آخر قو كما ورد       
 (.1130، ص 2داد ا")ج فإس كلمات أو  ت  و رتاىا ؾبتمعة إال  يف طب

القػػػػاؼ أدػػػػار يف مويػػػػع آخػػػػر إذل التمػػػػاع اعبػػػػيم و بصػػػػدد اغبػػػػديث عػػػػن التمػػػػاع اعبػػػػيم و ىػػػإذ و      
إال  حبالحي و ىي قليلة مع  دل هبتمعا يف كلمة عربية و قد تقد ـ قولنا إف  اعبيم والقاؼاؼ فقاؿ: "والك
 (.471، ص 1كذلك الكاؼ")جذلك و 

الػذه تسػم يو العام ػة لػاد يف اؼبعجػم قولػو: " اعبػرس  واعبمػع ألػراس هّ يجتمع فيـث اـاو وجـي : ـ  3
صػاد يف  و ليس هبتمػع يف كػالـ العػرب لػيم و لرصا بالصاد، وادتقاقو من اعبرس أه الصوت واغبس  

 (.456، ص 1) ج .ة ثالثية إال  ما ال يثبت"كلم
ــــ  4 أثنػػػػاد حديثػػػػو عػػػػن  ريػػػػاعاؼب إيػػػػافة إذل مػػػػا ذكػػػػره عػػػػن ىػػػػذاهّ يجتمــــع فيــــث الجــــي  و ال ــــا:: ـ

حػػػروؼ " فأم ػػػا لػػػنس مقد مػػػة معجمػػػو الصػػػوتية أيضػػػا قولػػػو:لػػػاد يف ،القاؼ(و صػػػويت ) اعبػػػيم ،التماع
دل تػػػػأتلإ الكػػػػاؼ  الشػػػػني،فلذلك مػػػػن أ ػػػػفل اللسػػػػاف،فهن القػػػػاؼ والكػػػػاؼ مث اعبػػػػيم مث  أقصػػػػ  الفم،

 1والقاؼ يف كلمة واحدة إال  حبوالحي: ليس يف كالمهم لك وال كج..."
وتعارفوا عليها  من مقاييس صوتية قد احتكم إليها الل غويوففنف  كل  ما مت  ذكره  ،معلـو وكما ىو      

اد  »با يافة إذل ما  بق فقد رأ  ابن دريد قديبا أو حديثا، ـبارج األصوات وتقارهبا من العلل أف  ارب 
إنبالػو  عػد ه مػن الػد خيل علػ  العربيػة و قد يكوف ذلك مػدعاة  إذلو عة لدخوؿ صوتني يف بناد واحٍد،اؼبان

 يلي بعضا فبا ذكره يف ىذا السياؽ: ، وفيما2«مبادرة
":ـ ما اجتمع فيث" الجي  والّرا  و 1  صحيح ر لرمق: ليس بعلاد يف ىذا الصدد قولو"المي  والّنّو

 قػػاؿ أبػػو بكػػر: لػػيس يف كػػالـ العػػرب "لػػيم راد مػػيم نػػوف" إال  مػػا ادػػتق  مػػنو اعبرامػػق ليػػل مػػن الن اس،
 .أحػػر  بػػو أف يكػػوف كػػذلك"ودل أظبػػع لػػو بفعػػل متصػػرؼ،وذكر بعػػض أىػػل الل غػػة أن ػػو معػػرب و مرلػػاف،

 (.1137، ص 2)ج

                                                 
 .44ابن دريد: صبهرة الل غة،ص  - 1
ـبرب الصػػػػػػػوتيات العربيػػػػػػػة اغبديثة،لامعػػػػػػػة  ػػػػػػػعد ؾبلػػػػػػػة الصػػػػػػػوتيات،: أثػػػػػػػر الفكػػػػػػػر اػبليلػػػػػػػي يف البنػػػػػػػاد اؼبعجمي)مقػػػػػػػاؿ(، (أضبػػػػػػػد)ويػػػػػػػّب  - 2

 .87ص  2006، 2دحل ،البليدة،اعبحيائر،العدد 
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ومنػػو بنػػاد اؽبميػػغ وىػػو اؼبػػوت  اؽبمػػغ فعػػل أميػػتيقوؿ:"و الغــين والمــي : مــا اجتمــع فيــث الهــا  و ـ  2 
 الوحي، قاؿ اؼبنتحل اؽبذرل ) متقارب(:

                       
 من اؼبوت  باؽبميغ الذاع ع   **** رى م ع وعب واإذا ورد  مص  

قػػػاؿ: اؽبميػػػع بػػػالعني غػػػري دا،وخالإ اػبليػػػل الن ػػػاس يف ىػػػذا فيقػػػاؿ ذعطػػػو إذا أخػػػذ حبلقػػػو أخػػػذا دػػػدي 
وميم،قػػػػػػاؿ أبوحامت:قػػػػػػد لػػػػػػاد يف  ئ يف كالمهػػػػػػم كلمػػػػػػة فيهػػػػػػا ىػػػػػػاد وغػػػػػػني معجمػػػػػػة، وذكػػػػػػر أن ػػػػػػو دل هبػػػػػػ

       .يػػػػػغ فجعلػػػػػوه نبيػػػػػغ" ىب   ىبػػػػػغ ىبوغػػػػػا، إذا نػػػػػاـ فػػػػػيمكن أف تكػػػػػوف ىػػػػػذه البػػػػػاد ميمػػػػػا وكأن ػػػػػوكالمهم:
 (.963، ص 2)ج
يف كلمػػة عربيػػة إال  حبػػالحي بينهما،فأمػػا " فػػم" " والفػػاد واؼبػػيم ال هبتمعػػاف يقػػوؿ أيضػػا:الفــا  والمــي :ػػػ 3

 (.488، ص 1داد ا")ج ولو باب  رتاه إف فناق 
ومع إدارتو ؽبذا الباب األخري، إال  أن و اكتفػ  فيػو بػالقوؿ: "ويصػغ ر الفػم فويبػا يف بعػض قػوؿ النحػويني 

ػػده ولػػن (.فلػػم يػػأت دبػػا 973، ص 2)ج.وؽبػػم فيػػو كػػالـ لػػيس ىػػذا مويػػعو" يويػػح ىػػذا اؼبقيػػاس وي ك 
 مثلة.ذلك إال  من خالؿ األمعرفة  يتسا
لنمطية البنية الصرفية يف اؼبفردة  »ق باؼبعيار الثاين ونقصد الصريف،فيظهر يف ربديدهأم ا فيما يتعل  و       

 خػريةمستعريػا ىػذه األو  "األمثلػة"، فسم   ىذه األخرية 1«العربية وحصر أصناؼ األبنية األصوؿ فيها
فيبػدو اعيػة واػبما ػية، فأم ػا الث نػائي يػة والرباليت أص لها الن حويوف علػ  حػد  قولػو والػيت حصػرىا يف الثالث

ما لاد كذلك  وأم او نا من حرفني،فالثنائي ليس ما لاد مكمو عنده ىبتلإ عنو عند اللغويني،أف  مفهو 
  إال  والث ػػاين ثقيػػلوالثنػػائي الصػػحيح ال يكػػوف حػػرفني» ن ػػاق ،وحوؿ مفهػػـو الث نػػائي يقػػوؿ:فقػػد نعتػػو بال

ػػا ظب ػػي ثنائيػػا للفظػػو وصػػورتو،فنذا صػػرت إذل و ل فػػء ثنػػائي واؼبعػػا ثالثي،حػػت  يصػػري ثالثػػة أحػػرؼ، ال إمب 
أحػدنبا مػدغم يف اغخػر ة والثػاين حػرفني مثلني،ؼ اؼبعجمػاغبقيقة كاف اغبرؼ األوؿ أحػد اغبػرو اؼبعا و 

    2.« كبو: بٍت...
 تفريقػػو بػػني مػػا ىػػو فقػػد حػػاوؿ اؼب ل ػػإ أف وبػػتكم يفده لنمطيػػة بنيػػة اؼبفػػردة العربية،إذل لانػػ  ربديػػو   

ا لػاد عر  فبا ىو ليس كذلك اعتمادا علػ  بعػض األوزاف والص ػيغ ؿبػاوال ذكػر ىػذه األوزاف وحصػر مػ
ػػاموافقػػا ؽبػػا مػػن كػػالـ العرب، فليس مػػن كػػالـ ذكػػره مػػن أوزاف وحصػػره مػػن مفػػردات، وأم ػػا مػػا خػػرج عم 

 العرب يف ديد.
                                                 

 .194:من اؼبعجم إذل القاموس، ص (مإبراىي)بن مراد ا - 1
 .53ابن دريد: صبهرة اللغة، ص - 2
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لفت نظػػػر القػػػارئ إذل معيػػػار آخػػػر ا ػػػتند إليػػػو نحػػػديثنا عػػػن أىػػػم اؼبعػػػايري الصػػػرفية،وقبػػػل أف لبػػػتم     
شػري إذل إف دل هبػئ يف اؼبعجػم مػا ي،و "دبعيػار االدػتقاؽ"ويتعل ق يوف يف معرفة األصيل مػن الػد خيل،الل غو 

فقػػد أصبػػع الل غويػػوف أف يظػػل  ىػػذا الػػد خيل مبتػػور  أمػػا فيمػػا يتعل ػػق هبػػذا األخػػريو أف  ابػػن دريػػد قػػد تبن اه،
يف  السػػػرهيقػػػوؿ أبػػػو بكػػػر ؿبمػػػد بػػػن »لػػػاد يف اؼبحيىػػػر: منػػػو خبػػػالؼ العر ،هبػػػوز االدػػػتقاؽ األصػػػل ال 

فيكػوف مػن لغػة العػرب لشػيد مػن لغػة العجم،فبػا وبػذر منػو كػل اغبػذر أف يشػتق  "ر التو االدتقاؽ":"
 1.«"دبنحيلة من اد ع  أف  الط ري ولد حوت

اه قد رأوا يف االدتقاؽ و يلة مهم ة يفو       معرفػة كػالـ العػرب مػن كػالـ  إذا كاف أصحاب ىذا االذب 
عػل فبات،ومنػو ادػتقاؽ " الطػوس فد دل يكػن كػذلك حينمػا صػر ح بقولػو:غريىم، فنف  أمرىا مع ابن دري

 إذل التعليػػق عليػػو -البعلبكػػي –دفػػع دبحق ػػق اعبمهػػرة  ،وىػػذا(838، ص2)ج .ىػػو دخيػػل"الط ػػاووس و 
 .2«تقاؽ عر يف العبارة تناقض إذ كيإ يكوف دخيال و لو اد » ذلك بقولو:يف 
خصوصػا مػن ىػػ الد  ىبلػو مػػن صػعوبات ربػوؿ و تطبيقو،ال االدػتقاؽ اريػعو أف  االحتكػاـ ؼبويبػد      
لكػػن  علمادنػػا عطلػػوا ىػػذه و »يف ىػػذا الص ػػدد: (صػػبحي صػػاحل)ؼبنكػػرين لوقػػوع اؼبعػػرب يف القرآف،يقػػوؿ ا

قوا منها)الفرد ػػػػة(دبعا تحػػػػت  ادػػػػ "الفػػػػردوس"، لنػػػػحيوؿ القػػػػرآف هبػػػػاالو ػػػػيلة جبنػػػػوحهم مػػػػثال إذل عربيػػػػة 
وقػػل مثػػل ذلػػك يف ) الفردوس(،علػػيهم أف يعرتفػػوا بػػأف  الفرد ػػة مشػػتق ة مػػن اللفػػء األلنػػّبوكاف الس ػػعة،
هػا اؼبعر بػة الػيت أذىػ  القػرآف عجمت السندس و ائر ما ورد يف القرآف من األلفاظ األعجميػةو  ا  تربؽ

 3.«بادتمالو عليها
فػػنف  موقػػإ ابػػن دريػػد يطػػرح أكثػػر مػػن تسػػاؤؿ خصوصػػا إذا أخػػذنا ،وإذا كػػاف ىػػذا موقػػإ اؼبنكرين     

لػيت ولعل موقفػو ىػذا كػاف انطالقػا مػن تلػك الن ظػرة ا -وقوع اؼبعرب يف القرآف –موقفو من ىذه اؼبسألة 
عجمية وصيتو األفقد خص »كثر ا تعمالو قد صار دبثابة العر  بعدماتر  يف أف  ىذا األعجمي الذه  

 .منو االدتقاؽالذه هبوز  من ىنا راح يعاملو معاملة العر ،4«ة لغويةبأصبح ال يبث ل غر و 
ا أخذ و »رأه آخر،وذلك حينما صر ح قائال: (حللصبحي صا)لكن يبدو أف   ال ىبف  عل  ذه بصر أمب 

ا يغض  ذكره ؽبا من فصاحف،الذه ذكر الفردوس،ابن دريد هبذا دفاعا عن لغة القرآ  5.«تو وبيانوكأمب 

                                                 
 .287السيووي: اؼبحيىر، ص  - 1
 838ابن دريد:صبهرة اللغة،ص - 2
 .318: درا ات يف فقو الل غة، ص (صاحل)صبحي  - 3
 بتصر ؼ. 49، 46: درا ات يف اؼبعجم العر ،ص(بن مراد )إبراىيم - 4
 .189يف فقو الل غة،ص : درا ات (صاحل)صبحي  - 5
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ة وأم ا قولو الس ابق فال يعدو أف يكوف زل  سألة معرفة ابن دريد ؽبذا األمر،ن ا نرلح يف ىذه اؼبإف كو      
ن   بنفسػػػػو علػػػػ  مػػػػا لعامػػػػل ا مػػػػالد مػػػػن تػػػػأثري علػػػػ  مػػػػا لػػػػاد يف و عػػػػادل أملػػػػ  ىػػػػذا الكتػػػػاب ارذبػػػػاال،

ػػػيد بعضػػػو بػػػبعض عجم،اؼب فقػػػد ذىػػػ  يف مويػػػع آخػػػر يقػػػوؿ:" الكمثػػػره فعػػػل فبػػػات،وىو تػػػداخل الش 
اوو أف يكػػوف الل فػػء وادػػرت (،1131،ص2ا فمػػن ىػػذا ادػػتقاقو")جتماعػػو فػػنذا كػػاف الك مثػػره عربيػػالو 

 ؽبذا األصل خري دليل عل  ذلك. توصح  نسبتعربيا حت  
ىو أف  كذلك،قبلو  أدار إليها الل غويوف يد و ختاـ اغبديث عن ىذه اؼبعايري اليت ويعها ابن در يف       

ػ وأم ا القػوؿ بأن ػو  ػع  مػن خػالؿ حفػء الل غػة صػافية نقيػة، اؽبػدؼ منهػا ااالحتكاـ إذل ىذه األخػرية إمب 
 ىذه اؼبعايري للوقوؼ يف ولو تفاعل الل غة مع غريىا فحيعم ال أ اس لو.

ا الغرض منػو اغبفػاظ علػ  خصػائ        لقد بات معروفا إذ ا أف  احتكاـ ابن دريد إذل ىذه اؼبعايري إمب 
ورافق ذلػك كبػرية مس ػت صبيػع منػاحي اغبيػاة، تيف مرحلة دػهدت ربػو ال،العربية الصوتية ونظاـ أبنيتها

ا بسيطا من الرلل يف إ هام فكاف االحتكاـ ؽبذه اؼبعايريمن أبناد العربية للحفاظ عليها، ددوب عي  
نبػػػػذه وكيػػػػإ السػػػػبيل و  ولػػػػو اؼبعػػػػر بالوقػػػػوؼ يف أف يصػػػػل بػػػػو األمػػػػر حػػػػٍد الت عصػػػػ  و  دوفىػػػػذا افػػػػاؿ،

لاؤوا بو يف أدعارىم وخطبهم و أحاديثهم، فقد  فتكل موا بو و ألسنة الفصحاد قد لر  عل لك،و لذ
والكت ػػػػػػاب والشػػػػػػعراد...  انػػػػػػ  رصػػػػػػيد العربيػػػػػػة،ينهل منػػػػػػو األدبػػػػػػاددػػػػػػك ل ؽبػػػػػػ الد رصػػػػػػيدا ىام ػػػػػػا إذل ل

نسػػبتها حػػت  ألىلهػػا مػػػن ة، فقػػد عمػػل ابػػػن دريػػد علػػ  نقلهػػا و النمػػاذج يف ىػػذا اعبانػػ  كثػػري وغريىم،و 
وسبػدح فصػاحتهم يف اؼبعجم أمثلة ؽبذا الد خيل،كاف قد صدر عم ن يوثق بعربي تهم، ادالفصحاد، بل ل

حينمػػػػا نقػػػػل حػػػػديثا لػػػػو  وذلػػػػك ىنػػػػا النػػػػّب  قصػػػػدونصػػػػح ة أقواؽبم، بػػػػل ال دػػػػك  حػػػػت  يفم،وبالغته
رج  ػػويف اغبػػديث: "فيوقػػد تكل مػػت بػػو العػػرب،معػػر ب، فار ػػي  فقاؿ:البػػذخ:بفتح البػػاد والػػذاؿ،اغبمل

 (.265، 1)ج .ار كأن و ب ذ خ  من الذ ؿ ترعد أوصالو"رلل من الن  
نػذاؾ ومػا آلػت إليػو بقدر مػا تعكػس واقػع العربيػة آو ىذه األلفاظ عل  ألسنة الفصحاد، إف  ؾبيد      

اظ ولعلهػػا تنسػػجم يكشػػإ أيضػا لهػػود ىػػ الد العػرب و ػػعيهم إذل تطويػػع ىػذه األلفػػمػن تو ػػع ومبو،
ىػػذا األخػػري الػػذه عػػد ه بعػػض اللغػػويني ،"اؼبعػػر ب "بنيتهػػا فبػػا نسػػم يو أمػػع نظػػاـ العربيػػة وأمبػػاط صػػيغها و 

أو ألف مػن كالمهػا، مندرلا يمن كػالـ العػرب وحجػتهم يف ذلػك أف  مػا قػيس علػ  كػالـ العػرب فهػو
ابن دريد قد ارتضػ   يبدو أف  القرآف الكرمي  قد أزاؿ عجمة بعضو كما ىو الشأف عند بعض القدماد،و 

فتعػارفوه وفهمػوه قػد  كل  ما لر  عل  ألسنة العرب من كػالـ العجػم ليو،فرأ  أف  اومأف  إىذا الر أه و 
ينار "ق عل  كلمةوىذا حينما عل  من لغتهم،صار  عػرؼ لػو إف كػاف معر بػا فلػيس تو الػدينار فقاؿ:"و  "الػد 
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ينار ه دبػا لػذلك ذكػره ا تعػاذل يف كتابػو ألن ػو خػاوبهم عػحي  ذكػر فقػد صػار كالعر ،و  العرب اظبا غري الػد 
  (.  640، ص 2) ج .عرفوا"

فلػذلك  تعػرؼ لػو العػرب اظبػا غػري الت نػورودل كما نقل عن أ  حػامت قولػو:" التن ػور لػيس بعػر  صػحيح،  

﴿التنحييل يف لاد    ﴾1م خووبوا دبا عرفوا")ج  (.395ص ،1، ألّن 

ألسػػنة العػػرب دػػروا يكفػػل دخولػػو دػػيوعو علػػ  و  وىنػػا قبػػد أف  الر لػػل قػػد لعػػل مػػن معرفػػة اللفػػء      
فقد لػاد اؼب ل ػإ إذل لانػ  مػا  ػبق،لحيدا منها ومن رصيدىا اؼبعجمػي،و  لومن مث  بات يشك ،للعربية

ا وا ػتعماؽبا علػ  األلسػنة عل  ؾبموعة من األلفاظ األعجمية اليت أصبحت كالعربية حبكم كثػرة دوراّنػ
 كمػػا لػػاد عنػػو أيضػػا(،1175،ص 2.)جلوىر فار ػػي معػػرب وقػػد كثػػر حػػت  صػػار كػػالعر "فقػػاؿ:"و 
قاؿ رلل  من بن سبيم لعمػرو بػن عبػد ا بػن عر ب وقد كثر حت  صار كالعر ،فار ي مولورب،قولو:"

 معمر )بسيع(:
 عش  بعيشٍة عيش ا غري ذه رنق  و  **** ق  ػلػورب  اػب  ػػػػجػة  الػلػذ  برمػبػان

 (.1175ص ،2.)جعبيد ا" يعن رملة أخت ولحة الطلحات،وعائشة بنت ولحة بن 
عامػػػل مػػػع ىػػػذه إف  مػػػا يبكػػػن أف لبػػػرج بػػػو عػػػن رؤيػػػة ابػػػن دريػػػد ؼبويػػػوع االقػػػرتاض ومنهجػػػو يف الت      

اليت تعكػػس أوال وقبػػل كػػل  دػػيد حػػاؿ افتمػػع العػػر  ومػػا آؿ إليػػو مػػن انفتػػاح علػػ  و األلفػػاظ اؼبقرتيػػة،
فلم تعػد ىػذه األلفػاظ بينهػا وتعارفػت،ت أف تالقحػت فيمػا مػا أفضػ  هبػذه اللغػا األخر ،وىػواأللسن 

بػػابن دريػػد اعتمادىػػا مرلعيػػة أ ا ػػية ظػػل  حػػذااأللنبيػػة تثػػري الد ىشػػة والغرابػػة عنػػد أبنػػاد العربيػػة، فبػػا 
وعليػو راح هبتهػد يف إهبػاد بعػض اؼبقػابالت العربية وداللتها،يستعني هبا يف الوقوؼ عل  معاين األلفاظ 

فجػاد ا للفظػة ألنبيػة تنتمػي للغػة أخر ،يانا أخر  يضع مقابال ألنبيأحاأللنبية ؽبذه األلفاظ العربية و 
ادؼ،واليت تنت،معجم اعبمهرة حافال هبذه الث نائيا  ػواد كػاف ذلػك بػني درج بال دك  يمن عالقػة الرت 

جػم يسػتحق يف اؼبع أخر  دخيلػة والػيت  ػتظل  سبث ػل لانبػا مهم ػاخيلة أو ألفاظ دخيلة و ألفاظ عربية ود
مكتفني ،وحبكم وبيعػػػة البحػػػث ومويػػػوعو قبػػػد أنفسػػػنا مضػػػطرين لنمػػػر   ػػػريعاامػػػا كبػػػريين،عنايػػػة واىتم

وىي لكشػإ عػن الغايػة الػيت نسػع  إليهػا،انراىا قادرة عل  تويػيح الصػورة و  ببعض األمثلة القليلة اليت
 الوقوؼ عل  ىذا التنو ع الل غوه يف اؼبعجم وأثره يف الل غة العربية.

أف  ىػػػذه  ومػػػا ينبغػػػي الت أكيػػػد عليػػػو ىنػػػا ىػػػاألمثلػػػة مػػػن ىػػػذه الث نائيات،بعػػػض  قبػػػل أف نسػػػتعرضو      
ا تطرح يف الوقت نفسواؼبرتادفات  يف اؼبعجم " قضية الت سب   اؼبنهجي" وبقدر ما تكتسيو من أنبية،فنّن 

                                                 
 .40 ورة ىود، اغية  - 1

Université Sétif2



 999 

خيلػة الد خيلػة والد  رتادفػات بػني األلفػاظ فػنيراد ىػذه اؼببن مراد(، إبراىيماليت أدار إليها من قبل) العر  
وىذا مػا لعػل اعبمهػرة دة الل غات،من اؼبهاـ اليت توكل للمعجمات الثنائية أو اؼبتعد  الد خيلة،أو العربية و 

تعػد  اليت و األبػواب الػيت  ػبق ووقفنػا عليهػا، ىذا با يافة إذل تلػك اغبقيقة ؾبموعة معالم متداخلة،يف
ح حبػػد ة حينمػػا يتعل ػػق األمػػر هبػػذه قضػػية اال ػػتعماؿ تطػػر  عػػلهب مػػن صػػميم اؼبعػػالم اؼبويػػوعية،وىذا مػػا

 اؼبعجمات األصوؿ وفب ا لاد يف اؼبعجم نذكر:
 (.1154، ص 2)ج.ورلل عنحيؽ،يي ق اػبلق"الذه يسم   بالفار ية اؼبرزلوش، عنقحي: وىو -
               آلػػور، وىػػو فار ػػي معػػر بل مػػت بػػو العػػرب يقػػاؿ آلػػر و قرميػػد: قػػالوا ىػػو اغلػػر بالروميػػة، وقػػد تك -
 (.1190ص  ،2)ج
 (.1325ص ،3.)جالفار ية كربحي"ويقولوف قربحي: و ىو بالنبطية، و ػ 

وىو الػذه يسػم   بالفار ػية حػامت: ػ الفرفار: يرب مػن الش ػجر،تت ذ منػو العسػعاس والقصػاع،قاؿ أبػو
 (.198ص ،1.)جزر ين در خت"

 )وويل(:،عن وريقاقاؿ الشاعر يػ الر زدؽ، الس طر من الن  ل وغريه،والفرس تسم يو ر ت و أه  طر،
 إذا يٍم لنبيو  اؼب ارـ  رزدؽ   **** تضم نها وىم ركوب  كأنو  

 (.1325ص ،3ج)
ر ػية، وقػػد وقػاؿ مػر ة أخػػر  بالفاابق بالفار ػية واؼبقلػػ  بالعربيػة،تكل مت بػػو العرب،الطػيجن : وىػػو الطػػػ 

 (.1325ص ،3تكل مت بو العرب")ج
اؼبشػػارات بالنبطيػػة قػػاؿ عػػوؼ بػػن فػػرع بالفار ػػية الكرد،وىػػي ػػػ الد بار:واحػػدىا دبػػارة،وىي الػػيت تسػػم   

 )متقارب(:
بارا **** اػػػػنػػػال ف  ػػػػػحي ة     ػػػق  األحػػػػػػػشػػي   "كما دق ق اعباىره  الدِّ

 (.296ص ،1)ج 
وىػػػو اؼبػػػرز قبػػػوش فار ػػػي" وىو الػػػذه يسػػم يو أىػػػل قبػػػد العنقػػػحي : يػػػرب مػػػن الن بػػػت، لغػػػة يبانيػػػة،إفسػػػالس  ػػػ 
 (.203ص ،1)ج
 
، ص 1)ج.بالنبطيػػػة الب ب لي ػػػا "يسػػػم   بالفار ػػػية ب ر ون ػػػد و الكػػػر  الػػػذه يصػػػعد بػػػو إذل الن  ػػػل و اغبػػػابوؿ: ػػػػ 

283.) 
قاؿ أبوبكر: وأىػل ي اليت تسم   بالفار ية اؼباعبة،وىة: اػبشبة اليت يطل  هبا اغبائع،لغة يبانية،اؼبسج  ػ 

يعة"  (.89ص ،1.)جقبد يسم وف اؼباعبة اؼب س 
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قاؿ دج وىو يف بعض الل غات الياظبوف،وىو النمع يطرح عل  اؽبو كما لاد أيضا قولو:" جِّالط:     
و ػػػألت عجػػػوزا بكر:يقػػػاؿ اليػػػاظبوف واليػػػاظبني،وذكروا عػػػن األصػػػمعي أن ػػػو قػػػاؿ:ىو فار ػػػي معرب، أبػػػو

 (.1222ص ،2)ج  . أ فقالت:  ج الوس"عندنا رومية عن مبع فقلت ما تسم وف ىذا
األعجميػة ؼبعػا اؼبعجمػي ل لفػاظ العربيػة و ة ابن دريد هبذه األلفاظ األعجمية يف درح اإف  ا تعان     

ومػػا هبػػدر وفػػة مسػػتعملة ومتداولػػة بػػني ى الد،تكشػػإ بصػػدؽ أف  ىػػذه األلفػػاظ اؼبقرتيػػة قػػد باتػػت مأل
اظ التنبيو عليو من خالؿ او العنا عل  مػا لػاد يف اؼبعجػم ىػو قل ػة ىػذه اؼبرتادفػات خصوصػا بػني األلفػ

وىػػذا مػػا ظهػػر ة او ػػالع الرلػػل ومعرفتػػو باللغات،األعجميػػة واألعجميػػة والس ػػب  يف ذلػػك يعػػود إذل قل ػػ
ت صػػريح بأعجميػػة اللفػء مػػن عربيتػو،بل وحػػت االخػػتالؼ يف لليػا أيضػػا يف تػردده يف أحػػايني كثػرية يف ال

ن األحيػاف أف ينقػل مػوىػذا مػا ايػطر ه يف كثػري الذين ينقػل عنهم،الؼ الل غويني نظرا الختربديد أصلو،
ارة ل لفاظ األعجميػة قد يكوف اعبهل هبذه الل غات أيضا ىو الس ب  وراد اكتفائو با د،و اآرادىم كله

اف ذلػػػك يف الل غػػػة دوف أف يكل ػػػإ نفسػػػو عنػػػاد البحػػػث عػػػن أصػػػلو وداللتػػػو  ػػػواد كػػػبػػػاؼبعر ب والػػػد خيل،
 رية.اؼبقرتية أو اؼبق

ػػد ألفػػة أبنػػاد     ا باتػػت تشػػك ل رصػػيدا ىام ػػا يضػػاؼ إذل ذه األلفػػاظ األعجميػػة،و العربيػػة ؽبػػ وفب ػػا ي ك  أّن 
" بػاب مػا نو ىػذه األلفػاظ األعجميػة فسػم اه:رصيدىم عنػواف ذاؾ البػاب الػذه ويػعو ابػن دريػد ويػم
آخػر حػوؿ تسػمية ىػذا رأه وإف كاف للسػيووي ،تكل مت بو العرب من كالـ العجم حت  صار كاللغة"

 .الباب
وؿ يف مثػػػػل ىػػػػذه ال يسػػػػتحق أف يتنػػػػا "االقػػػػرتاض " ، فػػػػنف  مويػػػػوعا كمويػػػػوعوكمػػػػا ىػػػػو معلػػػػـو     

ا وبتاج لدرا ة متأنية عميقة تبحث ـبتلإ لوان  االصفحات القليلة وادودة، ؼبويػوع دبحييػد مػن وإمب 
التحليػػل الوصػإ والتحليػػل،ومع ذلػك فػػنف  تناولنػا للمويػػوع وإف بػػدا بسػيطا ال يتجػػاوز ؾبػر د الوصػػإ و 

 ػػتطعنا مػػن خاللػػو أف نكتشػػإ رؤيػػة لسػػانية علميػػة عنػػد الرلػػل ونظػػرة واعيػػة بأنبيػػة اؼبويػػوع ا إال  أننػػا
ا خبصائصػػػها خطػػػرا ؿبػػػد ق أوف أف تػػػر  فيػػػو عيبػػػا يبػػػس  د صػػػيتها،دو يتهػػػا،ودوره يف إغنػػػاد العربيػػػة وتنم

قػرار وقوعػو يف إ مػنج وعػدـ التحػر   الػيت أبػداىا بتقبلػو ىذه الن ظرة يف تلك اؼبرونػة لتاؼبتوارثة،وأو ؿ ما ذب
  ب  حبثو والتهاده.و  ، أ اس ف ره و واعتحيازهقرآينالن  ال

                                                 


ذى  السيووي إذل أف  تسمية ىذا الباب: " باب ما تكلمت بو العرب مػن كػالـ العجػم حػت صػار كػاللغحي"، وكػاف قػد نقػل ىػذه التسػمية ـ  
اللغػػػويني "أف  مػػػن بػػػني  ضاالخػػػتالؼ بػػػني نسػػػل اؼبعجػػػم، مػػػن ىنػػػا رأ  بعػػػقػػػد  ػػػبق و أدػػػرنا إذل ذلػػػك التعػػػدد و مػػػن إحػػػد  نسػػػح اعبمهػػػرة، و 

:فقػػػػػػػػػػػػػو (ؿبمػػػػػػػػػػػػػد) اغبمػػػػػػػػػػػػػد إبػػػػػػػػػػػػػراىيم للتعري ،إمبػػػػػػػػػػػػػا لغػػػػػػػػػػػػػرض ا لغػػػػػػػػػػػػػاز وا غػػػػػػػػػػػػػراب". نيالػػػػػػػػػػػػػدوافع الػػػػػػػػػػػػػيت دفعػػػػػػػػػػػػػت اللغػػػػػػػػػػػػػوياأل ػػػػػػػػػػػػػباب و 
 164،ص2005، 1،قضاياه،دار ابن خحييبة،الرياض،السعودية ،طمويوعاتواللغة،مفهومو،

 

Université Sétif2



 999 

لقػػػد حػػػاوؿ اؼب ل ػػػإ علػػػ  مػػػدار مػػػا لػػػاد يف اؼبعجػػػم أف يكشػػػإ تلػػػك الص ػػػالت االلتماعيػػػة بػػػني      
بعػػض  خصوصػا يف ،القبائػل العربيػة وغريىػا مػن األمػم افػاورة ومػد  تػأثري لغػات ىػذه األمػم يف العربيػة

" الص ػػري الػػذه يسػػم   الط حنػػاد أحسػػبو  ػػريانيا م عامػػل اعبػػوار،ومن أمثلػػة ذلػػك قولػػو:الل هجػػات حبكػػ
كمػا ا ػتعمل عػػرب  عربيػػة الشػاـ كثػري مػن السػريانية وقػد دخػل يفـ يتكل مػوف بو،معربػا، ألف  أىػل الشػا

  وقػػػالوا صػػػحناة فبػػػدود مثػػػل حربػػػاد".العػػػراؽ أدػػػياد مػػػن الفار ػػػية وقػػػد قػػػالوا صػػػحناة  كمػػػا قػػػالوا  ػػػعالة  
 (.746، ص 2ج)
شػمل ت لتبل امتػد  ني اللغػات عنػد عامػل اعبػوار فحسػ ،دل تتوقإ تلك الصػالت اللغويػة بػىذا و      

مػن مث  لػادت ىو ما أفض  بالعرب أف علقوا بػبعض ألفػاظ ىػذه األمػم و معارؼ ىذه األمم وعلومها،و 
اليت أدار ،"الساىور"األلفاظ من ذلك لفظة و قد ن   اؼب ل إ عل  بعض من ىذه أقواؽبم،و  يف كتبهم

: بػل دارة القمػراؿ:قالعربية ف إذل كيفية تسل لها إذل ، "الس هر: القمػر بالسػريانية وىػو الس ػاىور، زعػم قػـو
وكػػاف مسػػتعمال للسػػريانية كثػػريا ألن ػػو كػػاف قػػرأ  وقػػد ذكػػره أميػػة بػػن أ  الصػػلت، ودل يسػػمع إال  يف دػػعره

                               الكت  فقاؿ: )كامل(:    
بينو   ل  و ي غمد   **** ال عي   فيو غري أف ل   قمر  و  اىور  ي س 

أنشػػد وولػػو األرض،و لس ػػاىرة الفالة،ف  اوذكر أبػػو عبيػػدة أبػػن حس ػػاف بػػن ثابػػت، ذكػػره عبػػد الػػرضبنو     
 : رف ل(ألمية بن أ  الص لت ) ؾبحيود الكامل اؼب

 تلق  نػمارقو  وكوكبو   **** ملك  بساىرٍة إذ ا  
     قاؿ آخر: ) رلحي(:  و 

 خياركم خيار أىل الساىرة
ػػػػػػػوخ هم  لل بٍة ػػنػػعػػأو  ػره".ػػاص 

 (.724ص ،2)ج
ض علػػػػ  بعػػػػفقػػػػد اىػػػػتم  اؼب لػػػػإ ببيػػػػاف لػػػػنس اؼبػػػػتكل م وربديػػػػده اعتمػػػػادا  ،إذل لانػػػػ  مػػػػا  ػػػػبقو      

ػاػبصائ  النطقية لبعض األصوات،من ذلك قولو: ا ىػو كلمػة مػن كػالـ "فأما الناوور، فلػيس بعػر  إمب 
ػم يقولػػوف برولة،وػاد  ألف  النػبع يقلبػوف الظػػاد  أىػل الس ػواد ػا النػػاوور و الظل،وتفسػريه ابػن ،أال تػر  أّن  إمب 

 (.720ص ،2.)جأصلو من الن ظر"األمني،و ،والناظور واد  الناظور بالعربية،فقبلوا الظاد 
هػود ابػن دريػد يف ؿباولتػو تقػدمي وصػإ التنويػو جبيف ىػذا الفصػل ولعل أىم دػيد لبػتم بػو حػديثنا      

يػػػػػػة اللغػػػػػػة دػػػػػػامل ؼبػػػػػػا آلػػػػػػت إليػػػػػػو العربيػػػػػػة خاصػػػػػػة بعػػػػػػد ظهػػػػػػور ا  ػػػػػػالـ ومػػػػػػا أعقبػػػػػػو مػػػػػػن ربػػػػػػوؿ يف بن
و ظهػػػػرت مالؿبػػػػو علػػػػ  الطػػػػرؼ افتمع،باعتبارنبػػػػا كػػػػال متكػػػػامال وأف أه ربػػػػوؿ يصػػػػي  أحػػػػدنبا إال  و 
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مػػن تطػػور نتيجػػة كثػػرة داللتهػػا اللغػػة و  بنيػػة كمػػا أدػػار أيضػػا إذل دور اؼبتكلمػػني  فيمػػا قػػد يعػػرتهاغخر،
ذه األخرية قػد مثلػت بالنسػبة بتشدد ابن دريد اذباه بعض مظاىر التطور،ف ف  ى،ومع قولنا اال تعماؿ

،وعل  الرغم من سبسكو 1«ه عحيموا عل  وصفو وتدوينوللمعيار اللغوه الذ»لغريه من اللغويني خرقالو و 
والػيت ،عػن" اللغػة اؼبعيػار"  االكبػراؼ ىػذا بعض مظػاىربػ  قػرارمػن اعايري الفصاحة،فنف ذلك دل يبنعػو دب

 .من الواقع اللغوه آنذاؾ  تظل سبثل لحيدا
 وإف كػػاف الوالػػ  يفػػرض علينػػا كبػػن أيضػػا أف ال نتجاىػػل اػبلفيػػات الػػيت حر كػػت ىػػ الد اللغػػويني      

يػمن أورىػا الحيمانيػة  ،ومن مث فػنف تنحييػل ىػذه األعمػاؿلدرا ة اللغة،وربكمت يف نظػر م ؽبػا فيمػا بعػد
نظػػرة مػػردودة علػػ  األقػػل  أ سػػوا للمعياريػػة وعلمػػاد العربيػػة علػػ  أّنػػم مػػن انتقػػاده»السػػائدة يومئػػذ،هبعل
 2.«و ليس خارلو ارتبع بالواقع،وأف أه منهج تبع لرؤية العادل ديدألف كل  من الناحية اغبضارية

عقػػػدىا علمػػػاد العربيػػػة علػػػ  ا مبػػػاد  مقػػػدار األنبيػػػة الػػػيت»ويف الوقػػػت نفسػػػو تكشػػػإ ىػػػذه النحيعػػػة      
ة با ػتمرار مػا يقيهػا مػن اعبمػود اللغوه مع العمل الدائ  عل  فرض رقابة  اىرة عل  ذلك،ت من للغ

قػي الفكػره واغبضػاره يف كػل ليػل مػن ر وذبعلهػا دائمػا علػ  مسػتو  الالت  لإ أو اؼبسػل والتحريإ،و 
 3.«األلياؿ
والفصيح،اؼبسػػػػتعمل  دمعجمػػػػو بػػػػني اؼبولػػػػد أف هبمػػػػع يف ا ػػػػتطاع ابػػػػن دريػػػػ ،لقػػػػدالقوؿوصػػػػفوة        

اعبمهرة وثيقػة تارىبيػة دػاىدة علػ  مرحلػة مػن  بذلك مات واؼبتطور،األصيل والدخيل،لتبق واؼبهمل،اؼب
 العربية عرب مسارىا التارىبي. اللغةدرا ة  مراحل

                                                 
 398:السماع اللغوه العلمي،ص(عبد الرضبن)حاج صاحل  - 1
 بتصرؼ 323:الظاىرة الداللية عند علماد العربية،ص(صالح الدين) زراؿ - 2
 66:كالـ العرب،ص(حسن)ظاظا  - 3
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 ملخص:
د غرب ددد  م نددد ار دهددد  ردرأا  اغددد  م  دددا   ددد  قددد  ت ج دددال أك د  لى ددد  املدددا  يف ددد  دلغة دددا      ددد  د مل ددد          
ذد ىدار د غدرمل   أم ،د مل ويد  د غرب د  مي يد  رهدارأا  نشدل  د  ردهد    ثدر مضلدك ى د أذد دأل د  د دذك ىدار  د   ،رد قرآ

ركاندد  رض غد  بددم دألردد   دي  ددو   ر  ضقدد  دهد وااود، -غدد اا  دلغة دا -دهدد حيدوزمد قبددل د هد ه   أددذد د  ددور رد  د  ر 
قدد   ك يق أو حددهددغا د   مأددذد رددا ردهدد  مد  حمل ددك ،د  حددو مد   نددود  جدد ير ب ددا  ر نهددملا امل دددا ر يدد د ردد ذدك ،آندد

 .  يثاخ دلغة  د غريب ق ميا م حمامت تق مي غور  ا  تاري
املددا نهت  ددا  د غرب دد ك شددد ت  د  ردهددا  د مل ويدد   اغدد  بغدد  دتن  ددا  د ددذ ردهدد  ميدد ددد د ددوامه بليف دد  أددذد د  ددور ردد  د 

د دددص  غددد   ض ددددا دلغةددد  امل دددا رهددد ق  ت قدددام  ض ددد  ف واددد  رددد  د غملدددو  مت  قدددا  ض ددد   ملددد  رددد   د  رب  ،أدددذأل دأل ددد  
د غ دومل د دص ردز دلآ دذ م ح    دام   غدحا ا أبد رى  نق يد  تبدح  املا دآل ر دتن  ا  ممدىل أذد،د  هتريا  د ملهان  

قددادر املددا رهدداير  د  دلدد  د غمل  دد  مرودى ددا  مل وددور د لددارك د ددذك  مقدد  ض دددا د هددابقور لد دد د  وندد  رغةدد   دد يو
،مرد ددا د  مل ددر دآلرد  متغدد د  مجدددا  د  هتددر ردد   دد  مدن قادد  ور  دحملدد ثتؤ رغ  رددا  ثددارأل أدد،رب دد غئدد  د  شددد ت  د  

ي وملددل ر ددا ىددك أددذد ،م  هدد  قدد را جددو دألرا دأك  د دد رس دلغة ددمه د غددريب غةملدد  ض  بضدددمه بدد  شدد  ىانددر  دد    ملدد
 . ألبغاد مدخلمل  ا  د ص يك ر   درده  ىك مر  ررداا  

Résumé : 
         Peut être qu'on n'a pas besoin de mettre en exergue l'importance des lexiques 

dans la préservation et le maintien de la langue arabe et d'assurer sa continuité, 

notamment qu'elle est la langue du Coran qui a une influence et une grande faveur 

dans la naissance de l'étude linguistique arabe. Même si les arabes n'étaient pas les 

précurseurs dans ce domaine d'étude -la lexicographie-, ils ont pu prendre une place 

haute parmi les nations à l'époque.  

Il faut bel et bien mettre la lumière de la recherche, l'étude et l'analyse, et 

c'est ce que notre présent exposé veut réaliser, en essayant de donner une image sur 

l'histoire du dictionnaire  arabe anciennement et récemment. 

          La prise de conscience vis-à-vis de ce genre d'étude linguistique s'accroît   

notamment après l'ouverture qu'ont connu les études linguistiques arabes sur son 

homologue occidentale, cette dernière dont la lexicographie est devenue un savoir à 

part entière ou se recoupent d'autres savoirs et se rencontrent une série de théories 

linguistiques. Un mouvement critique et rectificatif a marché avec cette ouverture 

sur l'Autre, que ces linguistiques ont essayé de démontrer les défauts et les tares 

dont leurs précurseurs ont été victimes. Créer un lexique récent capable de ménager 

la renaissance scientifique et de marcher avec la progression de la civilisation qu'a 

connue l'entourage arabe, malgré les débats chaleureux traités par les 

contemporains comme les accusations et les critiques contre leurs précurseurs. Quoi 

que les avis se divergent et les opinions se diversifient, ils ont un seul objectif qui vise 

le développement de l'étude lexicographique arabe. Cela nous impose le respect des 

dimensions et les arrière-plans qui ont contribués et ont conditionnés l'étude de 

chaque pol.     
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 خامتة:
القبددداوا واالددد ال ات والددد ا وا فدددا ى ددد  ن ددد    دددة  ددد  ا العدددال الددد ا االبدددا  الة ددد  وبعدددذ  ددد        

ال لددأ أراا ددا  إلدد ال ة اجل ددل والو ددلأ ثّ ددح ر ددا الةاووددة   راأددة اللدديل ل ايبع  دد  العا  اجلو اوددة الدد  
نفاوة وا ل دا   د  اةدل  اذميا وأانلا حملجذال ونقالا أةريو  اذميا ورذوثا ى ان اذ ألاا إل ه ا اب   فظوا 

الد  اسدلفذ إل هدا الذااسدون احملدذرون    ا  ازااأ ا اأوفا ذلك    اةل ىقذ ل  لا نقطة  الذااسأ احملذرأ
نقددذ ايبع  ددات العاب ددة واحددا  ألدد ا ا بددالواو  بددايبع ي نفددذ  ار ددة  ع فددة  دد  الددة   ال ول اوز ا ىفالددةوا 

 اء.ب لك  طوا ال غة العذ
وإمندا أاندح  ايبصط ح رذوثا وإن مل   د   طاوردة  د  اةدل إل ال ةوبا  إىل اال ال لأ السابقلأ      

إىدداازا  دد  إىدداازات الددذا  ال سددال ااددذو  ون   الع ددو  ىقددذ خ لددر الة دد  بيددق   الفظدداا واللطة قدد  إىل 
   ة    الفلائج مي   رصا ا   الفقاط اآل  ة:

أول  ع دددددي   العاب دددددة إىل القدددددان الثدددددال ا  ددددداا ن ددددد  ودددددذ ا   دددددل بددددد  أ دددددذ  وعدددددوي  دددددااو   هدددددوا -6  
 فظ  هدا  ل  ع دي أ دا سدابقة وإن مل  دام  د  ر د  يالهدا و ال اا  ذا ل   ذلك ال وف   وجدوي حمداوالت 

الاسدائل ال غوودة الد  أاندح ا سدا  الد ا بلف دح   و  لعاا  ن    ال و  ونقصذ  فا اللصف ل ايبو دون  أو
ى  ا بعذ الصفانة ايبع   ة العاب ة واةل ذلك أان الفيّب ل   اهلل ن    وسد ي ولد ابل  ادذ  ولدوا الق دا   ن   

 بايبها  ايبفوط بايبع ي الق ا   ا   ا إن جاز لفا أن نس   ن  هي   ا "بايبع ي ايبفطوم".
 دد  ايبددواي  ا ةددة وىدد   مل وعددذ   هددو  ايبع ددي حمصددواا   ذلددك ال لدداب الدد ا وبددّي بددأ يىل دد    ونددة- 2  

 واددذ اأوفددا أن اآلخددا  طة ق قال وقددو  ن دد  لددقأ أرددذوا نظدداا و نظددا   عأ وإمنددا لدداا ن  ددا لسددان ا  سددل
ا   العصدا  د ة غه  د  ر د  الذادة واللفظد ي إن مل وة غداوا مملدذة   ن د  الد اث العدا  و ل ال اليقأ ج 

 ااذو .
ن اللاسل نيدا وبذاودة ا اوبا   هناوة القو الع   ة ال  لهذحا أ لقذ اسل اي الذااسون العاب    الفهبة - 3

سدددع ا  دددفهي  القدددان العيددداو  ى اول بعدددا  دددرتالء ادددااءة الددد اث العدددا     دددوء  فدددا ج ال سدددان ات ااذوثدددة
 فظ  هددا وهلو ددا ىفو وا ايبعدداجي الغاب ددة  دد  ر دد  يالهددا و  ل فهددول بددايبع ي العددا  والولددول بدد  إىل  سددلو 

لددغرية    رتل دداحي أ ددا سددعوا إىل اللعددال إىل بعددا  ووا وا ن دد  أددل أةددرية و القددذا   دداء العاب ددة جبهددوي ن 
 دددةعهي بعدددذ ذلدددك لغوودددون و  السدددةااأ لددد لك أن و ا ى دددان الفقدددذ وسددد  لهي   ذلدددك وأدددان ر دددة  ددد  ال ةفدددان 

 أثا.  يب   ااي ....وغري  إباا  ياا ةاوا   وا ااوة الل ذوذ أل ا  رسان  آخاون
رقاىة اآلخا    آراا إجياب دة ن د  الدذا  ن   ن و  و  االن لاحوبقذا  ا أان     الفهبة الع   ة و  ا      

  ن دد  ألدد اب الل ددّ   ااردد  بددل و  ال غددوا العا  بقددذا  ددا لدد ل لةعبددهي أساسددا ل ل ا ددل ن دد  أددل  ددا  ددو
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ايبقااندة بدأ ايب دا  ي العاب دة  لدك نل  دة وادونهي   ىد ّ أان ذسهي ل  ع ااودة   يااسدلهي ل غدة و بذنو   يس 
اندددداة ل ددددداام يون  ا  نظريحددددا الغاب دددددة ى ان ذلددددك بالفسدددددةة  ددددي  دددددذناة ل ل ا ددددل واحدددددا  ال غددددووأ القدددددذا  و 

الذوف دة. ..ل دل  ار دة وإن أاندح الفةندة ايبع ااودة رق قدة ال مي د  إن اا دا ل خصول ات الثقاى ة واللااخي دة و 
 رتالء ادذ ا سدي بالطدابل   إال أن ذلك ال وف   أن جةءا أةريا    يااساتأو جتا  ها لذ  الذااسأ القذا  

ال ا ال خيل ل ن  الولل الع    ال ا  فايا ب  الذااسدات ال سدان ة ااذوثة ونقصدذ ايبو ون  الع    و 
 ايبفهج الول   ال ا أاس  ينائ   السووساا ىايوفانذ يوسوسري.

طاا ن   راأة الليل ل ايبع  د  العدا   دو اللق  دذ ىإن ذلدك ال إذا أان الطابل العا  ال ا  ّل  س  - 4  
 واددذ وا فددا ن دد  بعددا حمدداوالت الل ذوددذ وأانددح االجتا وعدد  أن أددل ايبع  ددات العاب ددة اددذ سدداات    دد ا 

الةذاوة  ل اب  ياوذ   اجل هاة وولوال إىل ايبع  ات ااذوثة أدايبع ي الوسد م  دثال الد ا رداول ألد اب  
أن وع  ددوا ن د  أسدا ا ددوي ا  ئدات و و أدة اللديل ل ايبع  دد   د  ر ّدة ا ىددااي إىل  سدلو  ا دا ل ا حبأن وفلق دوا 

بدداواة  دد   وأن وع  ددوا ن دد   ثة ددح أددل  ددا ينددح إل دد  الواالنلقددايالة ددان وايب ددان الدد    ددح  صدداا ل يدد و  
 نقائها.ل اااص الذائي ن   ل اء ال غة و ا ل اظ ايبولذة والذخ  ة  

أ دا تلدداج إىل  د  الة ددان و ايب دان  إّن اا دي ن د  أدل ال غددووأ القدذا   بدالواو  نفددذ ردذوي  ع فدة -5  
ول اوت    بار  آلخا واذ اأوفا أ ل ن دل ابد  ياودذ ن د  أسدا ا دوي يل ل ىا  ا وةق  نسة ا بل و و ة بّ ف

ل ثداة واليد وع أساسدا   هو د  ل  صدارة ن د  أثدري  د  لغدات العداب  لخد ا  د   ع داا ا ىةىنايب دان خالدة 
إىل اللخ د  ند   ع دااا ا    لغات العاب يون أن وذىعد   د ا ا  دا ىفقل أثري ل   ي ن   ىصارة ال غات 

 .ال   ال صارة و 
مبا   ذلدك  عدال ويالالت ا ل داظ  ن د  ممدا ندا  بايبولدذ  االرل داجىقدذ اىدا أدل  دا خداج ند  نصدوا 

ووةدذو أن  وسدع    اجل دل خطدا ن د  وردذة ال غدة ونظا هدا    ا خرية مل      يد ل أا الاغي    أن   
وعددا  بددأ  ددرتالء ال صدد اء زواية ن دد  ذلددك  أوندد  جدداء مبددا ال  االىلعدداللاواوددة السددةا   احا دد  بالو ددل و و ا

 ىقذ خاج ن  ا ذ  ال ا أان اذ امس     اةل و و رصا اجل هوا    أال  العاب.
يوانلدددد  ىإن الة دددد  اددددذ اأ  خددددال    عالدددداو    اواولدددد  و ل  له ددددا بددددأوإذا أددددان ابدددد  ياوددددذ اددددذ  دددد - 6

ذلك ىقددذ بددذا لدد  ابدد  ياوددذ أأثددا وانددا   يوانلدد  انطالاددا  دد  واوقددة  عا  دد   ددل الفصددوص القاآن ددة وايبسددائل 
ال قه ددددددة رةلا   اواولدددددد  أ  فا   نق دددددد   قاا ب بددددددل سددددددابق   ن  دددددد  غةواا   ن  دددددد   ددددددل بددددددأ الع ددددددي بال غددددددة 

  ةوة أ ا اال ا ةا  فري الةع ة  .  لهايحي غال و   لك أثريون يون أن   ون  ياليعا ولهذ ل  بو 
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ال  سلفذ إىل يل ل اوا أو سفذ ن    ودذن ها وأ ا    غالة لها ذناو ال ل خاج بفل  ة  رتيا ا أن        
 ددددي ا بف ة ىقددددذ ىّسددددا ذلددددك ابدددد  جدددد  ببددددع     نوخصولددددا  ددددا  ع دددد  ب   ةدددد  ل  ددددواي و ا ددددطااب  ع  دددد  

 اللصاول   رأ أاجل اب  ياوذ ذلك إىل نا ل اا الء.
وأ دددا اسدددلفاي بعدددا ايبفلقدددذو   وجددد  الليددداب  بدددأ ايبع  أبالعدددأ واجل هاة  ىالليددداب  و الفقدددل ال وعددد      

الل   ر والة د  و وز الفقل إىل الفقذ االسااة أ ا ا فا.و و وإن  ّل نااال   بعا ايبوا ل ىقذ اأوفا  ول 
ا آخددداون ل ة ددد    اللقاول ذ ددو   ددل    وا دددل أخا .وأ ددا نف دددح أحبددداث بعبددهي بفقددداط الليددداب  واللع

 .االخلال أوج  اللةاو  و 
 دد  ابدد  ياوددذ ندد  إن ا ددا  الدد ذ اجل هدداة ايبع  دد  ن دد   دد ا اللفددوع   ايبسددلووات ال غووددة ال وعدد  خ -7  

و  أر ا دد  الدد   ددل   دد   ايبسددلووات ا اال ل دد  ياجددات ال    و دد ا  ددا  هددا    ةدداو ع ددااا ال صددارة و 
   االرل داجالعاب دة وو ئد  خالدة بعدذ نصدوا  وايي ا و و  ا أىب  ب  إىل جتا ل أثريا مما اسل ذ   واال

 ددد   جعدددل و  ا  ددداالذااسدددون   ز ددد  ال صدددارة أ دددا ردددذي ا  دددرتالء  ردددأ أدددان ا  دددا  ل  دددا اةدددل ذلدددك أو
إوال     ايبولذات    اةدل ال غدووأ القدذا      ب  ال   ل ل وإن أاناسليعاا   و ة اللطوا ال غوا وإميان

سدةا ذلدك أوبدا إىل  دا اة اللق  دذ الد  أاندح ادذ  مل و   سةة   عاوري ال صارة ايبطةقدة ى سدا بل وعدوي
 أر  ح اةبلها ن   ايبع   أ العاب.

  ىقددذ   ّددح يااسددة ال غددة نفددذ خطئلدد  ل ددل  ددا خدداج ندد  ال صدد   لدد   ددا ودد ا و   ااق قددة لليددذي  وإن أددان 
ال ددان نظدداة  قددذو   ددرتالء القددذا   متثددل جددةءا  دد  نق ددذحي وإميدداهني ىفظاوا إىل ال غددة الدد  نددةل  ددا القدداآن 

 ومل وّذخاوا ب لك جهذا    ال اللفق ة واللصذا سعوا إىل احملاىظة ن  ها   لواحا ا وىل وإجالل و   ثّ 
ذ ثدا    لدا وأأد   د  أن تدأأن ال غدة سدلظل أ ى  دا بعدذ أرةدح أدان الواادل ادذبايبقاو ة ل ل  دا خال هدا وإن  

     طوا ا   ونة    القوانذ أو  ع ل ن   رصا مناذجها   ونة    ال لا و ايبع  ات.
أسددديل أن ودددوىق   ذ دددة لغدددة القددداآن   واهلله ن  الة ددد  أنددد  ادددذ أملّ ب دددل جواندددا ايبو دددوعوأخدددريا ال ودددذّ      

 نعي ايبوىل ونعي الفصري. ال ان إن  
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