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الملخص:
املعجمي مشروع مفتوح أو نظام مفتوح كما يعرب عنه
نشري يف هذا البحث إىل أ ّن العمل
ّ
معجمي مهما كان فليس
أي عمل
اللسانيون ،ومعىن ذلك أنه متجدد قابل للزيادة والنقصان .كما أ ّن ّ
ّ

خيلو من تأثّر مبا سبقه من أعمال ،وليس خيلو كذلك من تأثري _ على تفاوت يف ذلك _ على األعمال
املعجمي ليس بنجوة من زلل حيتاج إىل تصحيح ،أو تقصري هو حباجة إىل
اليت تأيت بعده ،وأ ّن العمل
ّ
إكمال.
َّ .
شك أن التأليف
إن املعاجم السابقة كانت مرحلة بنيت على أساسها املعاجم الالحقة ،وما من ّ

كل حلقة تفضي إىل األخرى وتؤثر فيها ،وكل حلقة رهينة
املعجمي حلقات متصلة ،ال تنفصم عراهاّ ،
ّ
مبتطلبات العصر الذي تأيت فيه ،وتستجيب حلاجاته وتطوراته.
لقد سعى هذا البحث إىل إبراز أوجه التأثر والتأثري بني أربعة معاجم عربية :معجمني تراثيني قاما على

فأوهلما معجم العني
فردي ،ومعجمني حديثني قاما على جهد
مؤسسي .فأما املعجمان الرتاثيان ّ
جهد ّ
ّ
للخليل بن أمحد الفراهيدي ،الذي كان ألسسه اليت قام عليها فضل الريادة والسبق .وثانيهما معجم
الصحاح للجوهري ،الذي جاء يف هناية القرن الرابع اهلجري ،وقد خطا حبركة املعاجم خطوة واسعة بعد
معجم العني .وأما املعجمان احلديثان فأوهلما املعجم الوسيط الذي أخرجه للقراء جممع اللغة العربية
األساسي ،وقد أُلِّف بعد الوسيط بثمانية وعشرين عاما ،وقد صدر عن
بالقاهرة ،وثانيهما املعجم العريب
ّ
املؤسسة العربية للثقافة والعلوم.
وسيكون تناولنا للتأثر والتأثري بني املعاجم األربعة من خالل ثالث قضايا مهمة :التكرار وعدمه،

والتماثل واالختالف ،والتناسق واالعتباطية.
الكلمات المفتاحية :التأثر والتأثري ،املعاجم العربية.
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Summary:
In this research we will point out that lexical work is an open project,
or an open system as expressed by linguists, meaning that it is renewable
and can be increased and decreased. Likewise, any lexical work,
whatever it is, is not without being affected by its predecessors, nor is it
also without the effect of on disparity in that on the work that comes after
it, and that lexical work is not escaping from a misleading that needs to
be corrected, or default it needs to be completed .
The previous dictionaries were a stage on the basis of which the
subsequent dictionaries were built, and there is no doubt that lexical
synthesis is continuous, inseparable links, each episode leads to the other
and affects it, and each episode depends on the requirements of the age in
which it comes, and responds to its needs and developments.
This research has sought to highlight the influences and affections
between the four Arabic dictionaries. Two traditional dictionaries based
on individual effort, and two recent dictionaries based on institutional
effort. As for the two traditional dictionaries, the first was the dictionary
of Al-Ain for Al-Khalil bin Ahmed Al-Farahidi, whose foundations were
based on the merits of leadership and precedence.
The second is Al-Sehah Dictionary for Al-Johari, which came at the
end of the fourth century AH. The movement of dictionaries took a big
step after Al-Ain dictionary. As for the two modern dictionaries, the first
is Al-Wasit dictionary, which was produced by the Arabic Language
Academy in Cairo. The second one is the basic Arabic dictionary, which
was written and prepared by a group of distinguished Arab linguists
commissioned by the Arab Organization for Education, Culture and
Science.
Our discussion about the influence and impact among the four
dictionaries will be through three important issues: repetition and lack
thereof, symmetry and difference, coordination and arbitrariness.

Key words: influence and affection, Arabic dictionaries.

مقدمة:
العريب،
كان للخليل بن أمحد الفراهيدي قصب السبق وفضل الريادة يف العمل املعجمي ّ
عريب عرفه تاريخ اللغة العربية ،وكانت «األسس اليت أقيم عليها
فهو صاحب أول معجم ّ
منهج هذا القاموس أسسا رائدة وسابقة( ».الودغريي)19 ،9191 ،
وقد تابع اخلليل بن أمحد على أسسه اليت أقام عليها معجمه «عدد من صانعي
القواميس العربية كالقايل والزبيدي واألزهري والصاحب بن عباد وابن سيده متمسكني هبذه
األسس بتمامها ال حييدون عنها» (الودغريي)19 ،9191 ،
بقي اخلليل رائد فرتة من الزمن يف التأليف املعجمي بأسسه اليت وضعها وتابعه عليها من
وسن قوانني يُ ْعمد إليها ،فلبّت
تابعه ممن جاء بعده؛ فقد وضع يف الطريق أعالما يهتدى هباّ ،
حاجة مرحلة من املراحل يف تاريخ العربيّة.

على أ ّن األسس اليت جاء هبا اخلليل اشتملت على «عدد من النقائص واملصاعب،
ختل
شأن ّ
كل عمل مبتكر على غري مثال سابق( ».نصار ،مج  ،45ج9191 ،5م) ،فلم ُ
األسس اليت وضعها اخلليل من تعقيد وصعوبات ،فقامت بعض احملاوالت من بعض اللغويني
لتفادي تلك التعقيدات وتسهيلها ،قام هبا «ابن دريد وابن فارس من أجل إحداث هذا
التغيري ،ولكنها مل توفق بصفة تامة يف أن تقضي على مجيع أسس (العني) املعقدة وتطرح
عوضها بديال يضمن ما يتطلبه متناول القاموس من التيسري واإلحكام معا( ».الودغريي،
.)19 ،9191
واستمر احلال على هذا إىل أن جاءت اخلطوة اليت أحدثت تطورا كبريا الفتا يف مسرية
للجوهري،
التأليف املعجمي ،وذلك يف هناية القرن الرابع اهلجري عندما ظهر كتاب الصحاح
ّ
واستطاع «أن حيطّم أغلب األسس اليت وضعها اخلليل ويقيم بدهلا أسسا منهجية جديدة
ظلت هي األسس املعمول هبا طوال القرون املتعاقبة( ».الودغيري. )19 ،9191 ،

ومهما يكن من أمر َّ
البشري يبقى عرضة للنقص والزلل ،ويبقى حمتاجا لغريه
فإن اجلهد
ّ
فيفيد من جتارب املتقدمني ويؤثر فيمن يأيت بعده .وال شك أ ّن كل معجم تأثر مبا سبقه وكان
ذا تأثري كذلك فيما جاء بعده ،على تفاوت بني املعاجم يف حجم هذا ال تأثر والتأثري.
مشكلة البحث:
هل كان التأثر والتأثري بني املعاجم العربية كبريا؟ وهل يستدعي هذا األمر البحث
والتقصي؟
أسئلة البحث:

ما مدى التأثر والتأثري بني املعاجم العربية الرتاثية واحلديثة؟ وهل جاءت املعاجم احلديثة
صدى للمعاجم السابقة ،أم أن هلا تفردات مل تسبق إليها؟ هل انعكس اجلهد الفردي للعني
والصحاح ،واجلهد املؤسسي للوسيط واألساسي على تعريفات املعاجم األربعة؟
أهداف البحث:
_ معرفة مدى التأثر والتأثري بني املعاجم العربية سواء كان اجلهد فرديا أو مؤسسيا.
 الكشف عن جوانب التأثر والتأثري بني املعاجم العربية من حيث :التكرار وعدمه،ومن حيث التماثل واالختالف ،والتناسق واالعتباطية.
أهمية البحث:

إن التعرض ألمر التأثر والتأثري يف املعاجم تنبيه ملا ينبغي أن يُتجنّب يف املعاجم اليت
تأيت من بعد ،فيسهل إجياد نواة معرفية ميكن الرجوع إليها واالنطالق منها يف التعرف على
قضية تأثر املعاجم العربية وتأثريها يف غريها.
المنهج:
استخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي املقارن بني أربعة معاجم عربية ،لبيان مدى
التأثر والتأثري بني املعاجم.

أوال /التكرار وعدمه:
العريب ،وابتدر الراية ،وفتح
شق الطريق يف العمل
كان اخلليل بن أمحد أول من ّ
املعجمي ّ
ّ
الباب ملن جاء بعده من املعجميني العرب ،فال عجب أن يتأثر به الالحقون .كما َّ
أن
اجلوهري يف صحاحه أفاد من املعاجم اليت سبقته ،فكان «يستقي من العني واجلمهرة
وغريمها ،ولكنه يزيد عليهما كثريا» (نصار)799 ،9199 ،
وأقاد املعجم الوسيط من املعاجم اليت تقدمته ،واستقى القائمون على إعداده من معني
املعاجم العربية السابقة ،واتكأوا على تلك املعاجم يف املداخل الرئيسة ،والفرعية كذلك.
األساسي وبىن مادته املعجمية يف مداخله الرئيسة والفرعية كذلك على ما
وجاء املعجم العريب
ّ
تقدمه من معاجم خمتلفة ،مع التجديد الذي يناسب العصر الذي ظهر فيه ،ومبا حيقق
الفائدة للفئة اليت ُو ِّجه إليها.
وألجل دراسة التأثر والتأثري بني املعاجم اللغوية اخرتنا مداخل حرف اخلاء يف معجم
العني والصحاح والوسيط واألساسي ،وتقع مداخل حرف اخلاء يف معجم العني يف إحدى
ومخسني صفحة ،وعدد املداخل مائتان ومخسة ومخسون مدخال.
وتقع مداخل حرف اخلاء يف صحاح اجلوهري يف أربع ومخسني صفحة ،وعدد املداخل
مائتان وثالثة وعشرون مدخال.
أما مداخل حرف اخلاء يف الوسيط فتقع يف مخس ومخسني صفحة ،وعدد مداخله
األساسي تقع يف تسع
الرئيسة مائتان وتسعة وستون مدخال .ومداخل حرف اخلاء يف
ّ
ومخسني صفحة ،وعدد املداخل مائة وأربعة وسبعون مدخال.
وقد بان لنا من خالل تتبع مداخل حرف اخلاء يف املعاجم األربعة أ ّن هذه املداخل
كانت متقاربة جدا يف عدد الصفحات ،وعدد املداخل الرئيسة .كما أ ّن املداخل الرئيسة اليت
أوردهتا هذه املعاجم تكاد تكون متطابقة ،فهي يف أغلبها مو ّاد مشرتكة بني املعجمني؛ إذ
أورد الصحاح املداخل اليت أوردها العني نفسها ،باستثناء بعض املداخل اليت استبعدها مثل:
خبش ،وخرض ،وخرفع ،وخرمش ،وخمت ،وخنبج ،وكلمات أخرى يضيق املقام دون

ذكرها هنا .وأورد الصحاح مداخل معدودة مل يكن العني قد أوردها ،ومنها :خلر ،وخزعل،
وخمج ،وخمط ،وخنش ،وخوب ،وخوم ...إلخ.
واحلال كذلك مع الوسيط واألساسي ،فقد تقاربت صفحات املعجمني يف العدد ،ومثة
األساسي استبعد قرابة مائة مدخل مل
تقارب بسيط يف عدد املداخل بني املعجمني ،إال أ ّن
ّ
يوردها يف ثنايا مداخل حرف اخلاء ،مثل :خبخب ،وخبس ،وخبع ،وخذم ،وخرفج،

وخو ،وخيص ،وخيف  ...إلخ.
وخلبص ،وخنبس ،وخندب ،وخوع ،وخوشق ،وخوطّ ،
احلوشي؛
وواضح أ ّن سبب االستبعاد هو عدم تداول هذه األلفاظ لكوهنا من املهجور أو
ّ
احلوشي والغريب ويتنكب املهمل واملهجور من األلفاظ،
نص املعجم على أنه «يتجنب
فقد ّ
ّ
فال يورد إال ما هو معروف شائع ،أو ما هو جدير بأن يعرف من مفردات اللغة احلية اجلارية
على ألسنة العلماء واألدباء واملثقفني والصحفيني وأقالمهم(».األساسي)1 ،9199 ،
وتتكشف جوانب التأثر حني ندعمها بذكر بعض النماذج من مداخل حرف اخلاء يف
املعاجم املذكورة أعاله هبدف بيان مدى تأثر كل معجم يف التعامل مع مو ّاد معجمه من
حيث التكرار وعدمه.
المدخل/
المعجم
خثرم

العين

الصحاح

اخلِثرمة :طرف اخلُثارم :الرجل اخلُثارم :الغليظ
املتطري ،قاله أبو الشَّفة .و_
األرنبة اليت يقال
ّ
املتطري .اخلِثرمة:
عبيدة)703(.
الرْوثة.
هلا َّ
ّ
طرف أرنبة
ويقال ذلك إذا
غلظت)979(.

خدمه

الوسيط

اخلدم :اخلُ ّدام ،اخلادم :واحد
الواحد خادم اخلدم ،غالما

األساسي
ّ
_ مل يوردها.

األنف إذا
غلظت)991(.
خدمهِ :خدمة :خادم ج خدم
وخ ّدام :من يقوم
قام حباجته .فهو ُ

وهي خادم .ج
غالما كان أو كان أو
وخ ّدام.
جارية...
جارية...
خدمُ ،
اخلدمة :احل ْلقة
اخلدمة :سري واخلدمة :سري
امل ْحكمة  ...و
غليظ حمكم ،يُش ّد يف ُر ْسغ
ُ
كاحللقة ،يُش ّد البعري تُش ّد إليه _ سريٌ غليظ
يف رسغ البعري ،سرحية النعل ،وبه حمكم مثل احللقة
يُش ّد يف ُر ْسغ
ُُسّي اخللخال
مث يُش ّد إليها
سرائح نعلها ،خدمة )709(.البعري .و _
القيد .و _
وبه ُُسِّي
اخللخال)999(.
اخللخال
خدمة)975(.
خرت

على خدمة غريه
ذكرا كان أو
أنثى.
_ مل يورد كلمة
(خدمة))795(.

_ خ ْرتُ /خ ْرت
_ اخلرت:
اخلرت :ث ْقب
اخلُْرت :ث ْقبة
ج ُخروت
الثقب ...
اإلبرة واحللقة اإلبرة والفأس
وأخرات :ثٌ ْقب
والفأس وحنوه ،واألُذن وحنوها_ ،اخلُرت:
ومجعه ُخ ُروت .واجلمعُ :خروت ،الثقب .و _ من "خرت األذن".
_ ِخِّريت :ج _
الذئاب
وأخرات ...
واخلِّريت:
ون وخراريت:
والكالب:
الدليل ومجعه _ واخلِِّريت:
رجل ِخِّريت:
اخلرارات ،قال :الدليل احلاذق ،السريع.
دليل حاذق
_ اخلِِّريت:
وقال رؤبة:
يعيا على
الدليل احلاذق بالدِّاللة)793(.
وبلد يغىب به
الدَّالمز
اخلرارات  ...اخلِِّريت ويروى :بالداللة)995(.
وقال :وبلدةٍ
يعيا ،واجلمع:
اخلرارات ،وقال:
ليس هبا
اخلِِّريت )973(.يغىب على

الدالمز
اخلرارات)790(.

َّ
إن نظرة عجلى إىل النماذج الثالثة املذكورة يف اجلدول أعاله تبني لنا ما يأيت:
 _9مجع الوسيط املعاين اليت أوردها العني والصحاح يف تعريف املدخل (خثرم) ،ومل يورد
األساسي هذا املدخل بني مداخل حرف اخلاء .وقد تقدم أ ّن السبب يف استبعادها كوهنا من
ّ
املهجور الذي ال استعمال له يف حياة الناس اآلن.
 _9يوجد تشابه كبري جدا بني املعاين اليت أوردهتا املعاجم األربعة _ رغم تباعد الفرتة
األساسي استبعد كلمة (خدمة) وأتى
الزمنية بينها _ لتفسري املدخل (خدمه)  ،إال أ ّن
ّ
مبداخل فرعية أخرى حتت املدخل (خدمه).
واحلال كذلك مع املعاين اليت أوردهتا املعاجم لتفسري املدخل خرت ،فلم ِ
يأت الصحاح
األساسي إال مبا جاء به اخلليل بن أمحد يف معجم العني ،مع اختالف يسري فقط.
والوسيط و
ّ

إ ّن الفرتة الزمنية بني املعاجم األربعة كفيلة بتطور اللغة وتغري استعمال كلماهتا نظرا لتغري الزمن
وحل حملّها معان أخرى مل تكن معروفة من قبل وال
واملستعمل ،ورمبا انقرضت بعض املعاين ّ
متداولة .ومع هذا فنحن جند تشاهبا ملحوظا بني مداخل املعاجم األربعة.
 _7ما تقدم يفصح عن مدى التكرار املوجود يف املعاجم العربية ،ويؤكد تأثر املعاجم مبا
سبقها وتأثريها فيما يأيت بعدها ،وهذا التكرار ليس بالضروري أن يكون مذموما ،وال بأس به
إن كان اللفظ مستعمال ،والتعريف واضحا ال لبس فيه.
 _5إ ّن فرق ماْ بني املعاجم املتقدمة واملتأخرة يتضح من خالل املداخل الفرعية ،حيث
يق ّدم كل معجم شروحا تالئم العصر الذي ظهر فيه ذلك املعجم ،وتبقى احلاجة إىل الشروح
القدمية ذات قيمة تارخيية وأدبية بالنسبة للمتأخرين من أجل فهم النصوص املختلفة .ونرى
األساسي يف استبعاد بعض املداخل املماتة أو املهجورة،
العريب
أ ّن املنهج الذي اتبعه املعجم ّ
ّ
حلل
نراه منهجا جديرا باألخذ به ،ويستطيع الدارس املتخصص الرجوع إىل املعاجم القدمية ّ

ما قد يستشكل عليه من معاين الكلمات الواردة يف نصوص املتقدمني ،وال حاجة إىل
تضخيم مادة املعجم بتكرار املداخل الرئيسة والفرعية من الكلمات اليت هجرت ومل تعد
مستعملة يف أوساط الناس.
األساسي
ورمبا كان من املناسب أن نورد بعض املعاين الفرعية اليت أوردها املعجم العريب
ّ

للمدخل خدمه ،واليت تتالءم مع العصر ،وتواكب التطور فيه ،للداللة على تطور اللغة
األساسي كثريا جدا ،وقد اقتصرنا على مثال
العريب
وحيويتها ،واألمثلة على ذلك يف املعجم ّ
ّ
واحد جتنبا لإلطالة:

«اخدم نفسك بنفسك :عبارة تكتب يف مطاعم اخلدمة الذاتية .يخدم في القوات
المسلحة :يعمل يف اجليش .يخدم مصالحه :يعمل لفائدته الشخصية  ...إدارة ِخ ْدمات
(يف املصاحل احلكومية)  :مكتب لتقدمي املساعدات وأعمال الصيانة .خدمات صحية:

فحوص وعالج وغريها ،خدمات مكتبية :ما تقوم به املكتبات من خدمات كإعارة الكتب
"أدى
العلَ ْم :العمل يف قوات اجليش ّ
والرد على االستفسارات وإقامة املعارض  ...خدمة َ
الم ْستَ ْخ َدمين :هيئة منوط هبا متابعة أحوال املستخدمني  ...إخل».
خدمة العلم"  ....إدارة ُ

(األساسي.)995،794 ،9199 ،
ومن أسف َّ
األساسي مل يسر على وترية موحدة يف التعامل مع شروح املداخل؛
أن
ّ
فسيطرة املاضي على شروحه ملداخل املعجم واضحة ،وال ختطئ العني عشرات األمثلة على
ذلك.
إن حتديث الشروح وتطويرها لتواكب العصر أمر يف غاية األمهية؛ ألن التحديث يف
اختيار املداخل الفرعية وحتديث مدلوالهتا جيعلها «أكثر التصاقا بواقع اللغة وأكثر تصويرا
املستمريْن ،وهو ما يسمح لنا باعتباره خطوة متطورة على طريق حتديث
وتطورها
حليويتها ّ
ّ
العريب( ».عبيد ،9007 ،مج  ، 99ج ، 5ص.)9999 :
املعجم ّ
ثانيا /التماثل واالختالف:

تق ّدم بأعاله أ ّن املعاجم اللغوية تأثرت مبا تق ّدمها من معاجم ،ويف الوقت نفسه كانت
ذات أثر فيما تالها من معاجم ،وهذا التأثر وصل إىل درجة التكرار مع وجود فروق بسيطة
يف بعض األحيان.
وقد تبني لنا من خالل تتبعنا ملداخل حرف اخلاء يف املعاجم األربعة (العني ،والصحاح،
األساسي) تبني لنا وجود تأثر وتأثري بني املعاجم ،وصل يف بعض املداخل إىل
والوسيط ،و
ّ
درجة التماثل والتطابق.
ولعلنا نبني مدى التماثل واالختالف بني املعاجم من خالل مناذج انتحيناها من باب
اخلاء يف املعاجم األربعة:
المدخل/المعجم العين

الصفحة الصحاح

الصفحة

خسل

املخسول
واحملسول :املرذول.

954

املخسول :املرذول،
باخلاء واحلاء مجيعا.

791

خطب

اخلطب :سبب

949

اخلطب :سبب

799

األمر.

األمر.

خطف

_ اخلطف:األخذ 947
يف االستالب _
واخلطّاف :طائر.
_ واخلُطّاف:
حديدة حجناء يف
جانيب البكرة فيهما
احملور.

_ اخلطف:
االستالب.
_ واخلُطّاف :طائر.
_ واخلُطّاف :حديدة
حجناء تكون يف
جانيب البكرة فيها
احملور.

خطم

كل 945
اخلطم :منقار ّ
كل
طائر ،ومن ّ

كل طائر 770
اخلطم :من ّ
كل
منقاره ،ومن ّ

791

دابّة ُمقدَّم أنفه
وفمه حنو الكلب
والبعري.
خقق

اخلقخقة :صوت
ال ُقْنب والْف ْرج إذا
ض ْوعف.
ُ

مخش

_ اخلموش:
البعوض بلُغة
هذيل ،الواحدة
باهلاء ،قال:

خلد

_ اخللد :البال،
تقول :ما يقع
ذلك يف خلدي.
ضرب
_ واخلُْلدٌ :
من اجلُْرذان عُ ْم ٌي.

دابّة ُمقدَّم أنفه وفمه.

949

اخلقخقة :صوت
ال ُقْنب والفرج إذا
ضوعف.

777

939

_ اخللد :البال،
يقال :وقع ذلك يف
خلدي.
ضرب من
_ اخلُْلدٌ :
اجلُرذان أعمى.

773

939

كأن وغى

خنص

خوط

ال َخموش بجانبيه
مآتم يلْتَ ِد ْم َن على
قتيل
_ اخلِن َّْوص :ولد 990
اخلنزير ،ومجعه:
خنانيص.
صن 997
_ اخل ْوط :الغُ ْ
الناعم لِسنتِه.

_ اخلموش :بفتح
اخلاء :البعوض ،لغة
هذيل ،وقال:
َّ
كأن وغى الخموش

754

بجانبيه

مآتم يَلْتَ ِد ْمن على
قتيل.

واحدها ب َّقةٌ.
_ اخلِن َّْوص :اخلنزير759 ،
واجلمع :اخلنانيص.

صن
_ اخلُْوط :الغُ ْ
الناعم لِسن ٍة ،يقال:

751

خوع

_ اخل ْوع :جبل
أبيض بني اجلبال،
قال رؤبة:
كما يلوح اخل ْوع

997

بني األجبال..

خوط ٍ
بان ،الواحدة
ُخوطة.

_ اخل ْوع :جبل
أبيض ،قال رؤبة
يصف ثورا:
كما يلوح اخل ْوع بني

740

األجبال.

لعله يتبني من جمموع األمثلة الواردة يف اجلدول السابق مدى تأثر الصحاح مبا جاء يف
العني ،واتكائه عليه يف تعريف املداخل؛ إذ يوجد متاثل كبري جدا بني تعريفات املعجمني،
وعند التأمل فيها ال جند فروقا تذكر إال فيما يتعلق بتقدمي بعض الكلمات على بعض ،أو
حبذف غري مؤثر لبعض الكلمات ،أو يف املداخل الفرعية األخرى؛ إذ قد يأيت أحدمها
مبداخل مل ِ
يأت هبا اآلخر ،ومثاله املدخل خوع ،أضاف الصحاح مداخل أخرى مل يأت هبا
وخوع منه :أي نقص.
التخوع :التنقصّ ،
العني ،ومنها :اخلوع :منعرج الوادي ،و ّ
األساسي؛ إذ حذا حذو املعجم الوسيط
العريب
واحلال نفسه ميكن أن يقال مع املعجم ّ
ّ
احلريف بني التعريفات ،وسنمثل هلذا التماثل
واتكأ عليه اتكاء كبريا إىل درجة التماثل والتطابق ّ
بنماذج ع ّدة من باب اخلاء (األمثلة على ذلك كثرية ،انظر مثال :خدر ،خدع ،خرط ،خرز،
خزق ،خشب ،خشخش ،خصف ،خصي ،خضد ،خضرم ،خطب ،خلد ،خوص).
المدخل/
المعجم
ب
خ َّ

الوسيط
ب ِخبًّا:
_ خ َّ
وغش .فهو
خدع ّ

الصفحة
995

األساسي
ّ
ب ِخبًّا
خب خيُ ُّ
_ َّ
وغش.
ب :خدع َّ
خ ٌّ

الصفحة
793

خرب

ب .ويف
ِخ ٌّ
احلديث« :ال
ب
يدخل اجلنّة ِخ ٌّ
وال خائن».
_ املِ ْخربة( :يف
علم الطبيعة) :

994

أداة ترتكب من
وصلُ ،جيعل عادة
ُم ِّ
على شكل قُ ْرص
صغري ،وله يد
عازلة تُستخدم يف
اختبار الشحنات
الكهربائية( .مج).
خشر

_ اخلُشار :من
الناس سفلتهم.
و_من البحر:
غُثاؤه وزبده .و_
من الشعري :ما ال
ب له .ويف
لُ َّ
احلديث« :إذا
ذهب اخليار
وبقيت ُخشارة
كخشارة الشعري ال
يبايل هبم اهلل بالة»

ب ج أخباب:
_ خ ٌّ
وغشاش «ال
خ ّداع ّ
ب وال
يدخل اجلنّة خ ٌّ
خائن» حديث
_ ِخمْربة ج خمابر :أداة 791
وصل،
ترتكب من ُم ِّ

ُجيعل عادة على شكل
قُ ْرص صغري ،وله يد
عازلة تُستخدم يف
اختبار الشحنات
الكهربائية.

974

_ ُخشارة 9 :رديء
أي شيء،
ُدون من ّ
كما يطلق على ِس ْفلة
الناس «إذا ذهب
اخليار وبقيت ُخشارة
كخشارة البعري ال
يبايل هبم اهلل»
(حديث) _9 ،
املائدة :ما يبقى عليها
مما ال خري فيه_7 ،
ب
الشعري :ما ال لُ َّ

713

خصب

خصص

وخشار املائدة:
ُ .
ما يبقى عليها مما
ال خري فيه .و _
الرديء الدون من
كل شيء.
ّ
ِ ِ
صبًا979 :
_خصب خ ْ
كثر فيه العشب
والكأل .فهو
ِ
ب وخصيب.
خص ٌ
_ أخصب املكان:
خِ
صب .ويقال:
أخصب القوم:
أمرعت بالدهم
وكثر طعامهم
وشراهبم.
_ اإلخصاب:
(يف علم األحياء):
اندماج اخلليّة
املذكرة يف اخللية
املؤنثة( .مج).
_ اخلصاصة :الفقر 979
واحلاجة وسوء
احلال .ويف التنزيل

فيه.

_خِ
صب خيْصب
ِ
ِ
ب
خْ
صبًا فهو خص ٌ
وخصيب :كثُر فيه
العشب والكالء...
_ أخصب ُخيْ ِ
صب
إخصابا _9 :املكان:
ْ
ِ
خصب ،عكسه
أجدب «جادت
السماء فأخصبت
األرض» _9 ،القوم:
ُ
أمرعت أرضهم وكثر
طعامهم.
_ إخصاب( :يف علم
األحياء) اندماج اخللية
املذكرة يف اخلليّة
املؤنثة.

719

_ خصاصة_9 :
مص خص ،الفقر
واحلاجة وسوء احلال

500

العزيز﴿ :ويؤثرون

﴿ويؤثرون على

على أنفسهم ولو
كان هبم

أنفسهم ولو كان هبم

خصاصة﴾  .و_

كل
 _9ج خصاصّ :
خ ْرق أو فُرجة يف باب أو
بناء أو حنومها «نظر من
خصاص الباب»« ،أ ّن
يب
أعرابيا أتى باب النّ ّ

خصاصة﴾ (قرآن)،

الفرجة أو اخللل أو

اخلرق يف باب أو
غريه .ويف احلديث«:
أ ّن أعرابيا أتى باب

فألقم عينه خصاصة
الباب» (حديث).

النيب صلى اهلل عليه
ّ
وسلم فألقم عينه
خصاصة الباب».
(ج) ُخصاص.

خطم

_ اخلِطام :الزمام954 .
و_ ما ُوضع على
خطم اجلمل ليُقاد
به.
اخلطمي :نبات
_
ّ
من الفصيلة
اخلُبَّازية ،كثري
دق ورقه
النفع ،يُ ّ
وجيعل ِغ ْسال
يابسا ُ

خوخ

939

للرأس فين ّقيه.

_ اخل ْوخ :شجر
من الفصيلة الوردية
من أشجار

_ ِخطام ج ُخطُم :ما 509
يُوضع على أنف
الدابّة لِتُقاد به.
(زمام).
خطمي :نبات
_
ّ
زهري كثري النفع ،يُد ّق
ّ
وجيعل
ورقه يابسا ُ
ِغ ْسال للرأس فين ّقيه.

_ خ ْوخ مف خ ْوخة:
 _9شجر من
الفصيلة الوردية من

مثره.
الفواكه .و_ ُ
خزر/
خيزر

كل
_اخليزرانّ :
عود ّلني .و_
جنس نباتات من
الفصيلة النجيلية،

979

ّلني القضبان،
أملس العيدان،
ومنه أنواع كثري.
(ج) خيازر.

أشجار الفواكه_9 ،
مثره.
_ خيزران ج خيا ِزر:

كل عود ّلني
ّ _9
كالقصب وحنوه،
جنيلي
وأصله نبات ّ

599

معني ّلني القضبان ال
ينبت ببالد العرب،
وإمنا ينبت ببالد الروم.

خري

_ خيار :نوع من
اخلضر يشبه
القثّاء (.أورد صورة
للخيار)

935

_ خيار مف ِخيارة:
مثرة تشبه القثاء.

570

خيش

_ اخلْيش :ثياب
تُتَّخذ من ُمشاقّة
الكتّان ومن أردئه.
(ج) أخياش
وخيوش .ونسيج
غليظ يُتّخذ من

934

خيش :نسيج غليظ
ِ
خش ٌن ُمتَّخذ من
ُحثالة اجلُوت أو
صنع منه
الكتّان ،تُ ْ
الغرائر.

579

ُمشاقّة اجلوت،
تصنع منه الغرائر
واجلوالق( .مو).

ونكتفي مبا قدمناه من أمثلة يف اجلدول أعاله ،ما دامت الغاية هي تقدمي مناذج تبني
األساسي يف تعريفاته باملعجم الوسيط ،سواء كانت على مستوى
العريب
مدى تأثر املعجم ّ
ّ
العريب
املداخل الرئيسة أو املداخل الفرعية .وقد تبني من كل ما مضى من أمثلة أ ّن املعجم ّ
األساسي قد اتكأ اتكاء كبريا واضحا على املعجم الوسيط ،وظهر مدى التماثل والتطابق بني
ّ
عرف به الوسيط بعض مداخله وبني
تعريفات املعجمني؛ فال نكاد جند فرقا يذكر بني ما ّ
األساسي.
التعريفات اليت أوردها
ّ
صح يف هذا املقام _ بني تعريفات املعجمني
ويتضح من اجلدول أ ّن االختالف _ إن ّ
كان نادرا جدا ،ومل َّ
يتعد التقدمي أو التأخري لبعض األلفاظ ،أو بزيادة لفظ أو حذف آخر،
أو بتقدمي بعض املعلومات اللسانية أو باالستغناء عنها ،أو بذكر جمال التعريف يف بعض
الكلمات ،أو بوجود موضحات للتعريف كالصور والشواهد واألمثلة السياقية ،أو بذكر بعض
معلومات االستعمال كاملولد والدخيل واجملمعي.
طبيعي يف هذا اجلانب ،غري أنَّه ينبغي
وتبقى بعد ذلك كلمة ،هي أن هذا التأثر أمر
ّ
مراعاة املرحلة الزمنية اليت يظهر فيها املعجم ،والفئة املستهدفة منه ،وينبغي أيضا مراعاة
التطور اللغوي للكلمات ،وعندئذ تكون املادة املعجمية اليت يعرضها املعجم أكثر قبوال،
وأكثر تلبية حلاجة الناس.
ثالثا /التناسق واالعتباطية:

عرفنا أن املعاجم يتأثر بعضها ببعض ،و َّ
أن املعاجم املتأخرة مل تستطع التخلص من
سلطان املاضي ختلصا تاما .ومل تكن معاجلة املعاجم اللغوية املختلفة منضبطة بضوابط معينة
ومنهجية حمددة جتعل األمر متسقا ،بل كانت أقرب إىل العفوية واالعتباط ،فتارة يتوسعون
توسعا كبريا ،وتارة خيتصرون غاية االختصار ،وتارة يتقيدون بضابط الفصيح ويقتصرون عليه،
ولكن بغري ضابط دقيق يضبط قبول كلمة دون أخرى ،وأحيانا يضمنون املعجم أعالم
األشخاص واألماكن ،واحليوانات ،والقبائل ،ويتوسعون يف بعض هذه األعالم ،وخيتصرون
اختصارا خمال يف البعض اآلخر ،بدون إشارة أو تنبيه إىل أسباب اختيار هذا العلم أو استبعاد
اآلخر.

َّ
إن اكتفاء املعاجم املتأخرة بتقليد من تقدمها تقليدا غري واع ،والسري على خطاها دون
التقيد مبنهجية صارمة يسري عليها املؤلف ،أدى إىل اعتباطية يف التعريف أو التفسري ،فحني
نقارن بني ما أورده اخلليل يف معجمه العني وبني ما أوردته املعاجم املتأخرة ال نكاد جند فرقا
كبريا ،بل وصل يف بعض املداخل _ كما تقدم _ إىل املطابقة واملماثلة.
األساسي التجديد ولكنه كذلك مل يتقيّد يف مداخل املعجم كلها مببادئ
وقد حاول
ّ
التجديد اليت ارتضاها لنفسه ،ولو تقيّد بتلك املبادئ ملا رأينا هذ ،االضطراب وهذه البلبلة.
وباجلملة فإ ّن باإلمكان إثبات صور االعتباطية يف التعريف يف النقاط اآلتية:
 _9تفاوت مكونات التعريف في المعجم الواحد تفاوتا واضحا:

ال خيفى أ ّن سبب هذا التفاوت يف مكونات التعريف هو عدم حتديد واضعي املعاجم
املناهج املالئمة ألنواع املداخل ،األمر الذي جعل املداخل متباينة متفاوتة دقةً ومشوالً (يُنظر:
اجلياليل9115،ع  ،79ص.)910:
وحيسن بنا أن نورد بعض األمثلة من املعاجم األربعة:

المدخل/

العين

الصحاح

المعجم
كحل

ال ُكحل :ما
يُكتحل به.

بالضم
الْ ُك ْحل:
ّ
معروف)199(.

الوسيط

األساسي
ّ

كل ما يُ ْوضع يف العني
ال ُكحلّ :
للتجميل أو للتداوي
ما ُوضع يف
العني يُ ْستشفى مما ليس بسائل
به ،مما ليس كاإلمثد وحنوه.
()9079
بسائل،
كاإلمثد وحنوه.

كروان

الكرا :الذكر من طائر)119(.
الكروان .ويقال:
الكروانة
الواحدة،
واجلميع:
ِ
الك ْروان.

كرث

بقلة ممدودة ،إذا ال ٌكّراث:بقل.
تُركت خرج من ()117
وسطها طاقة
طويلة ت ْب ُرز.

كمثرى

ال ُك َّمثراة:
معروفة.

طائر طويل الرجلني
طائر طويل
الرجلني أغرب ،أغرب له صوت
حنو احلمامة ،حسن)9071(.
له صوت
حسن (ج)
كِْروا ٌن،
وكراوين(.أورد
معه صورة)
معمر
عشب ّ
من الفصيلة
الزنبقية ذو
بصلة أرضية،
خترج منها
أوراق مفلطحة
ليست جوفاء،
ويف وسطها
مشراخ حيمل
أزهارا كثرية،
وله رائحة
(أورد
قويةْ .
صورًة)

ال ُك ًّمثْرى من الفواكه .شجر مثمر
من الفصيلة
()9090
الوردية،

عُشب ذو بصلة
أرضية له رائحة قويّة،
تُطبخ به بعض
األطعمة)9075(.

شجر مثمر من
الفصيلة الوردية ،له
أصناف كثرية

كمون
ّ

حب ُّ
أدق من
ُّ
السمسم،
ّ
يستعمل يف
ف
اهلواضم ،ويُس ّ
مع الفانيذ.

أصنافه كثرية،
ويسمى
اإلجناص يف
الشام
...الواحدة
ك َّمثراة
(صورة)

ويسمى اإلجاص.
()9047

الك ّمون بالتشديد
معروف)9099(.

نبات زراعي
عشيب حويل
من الفصيلة
اخليمية ،بزوره
من التوابل،
وأصنافه كثرية
منها الكرماين
والنبطي
واحلبشي
(صورة)

اعي من
نبات زر ّ
التوابل)9044(.

كوسة

-

_

نوع صغار من نوع من صغار القرع
تُطبخ مثاره)9030(.
القرع ،من
الفصيلة
القرعية ،تطبخ
مثاره (د)

كوع

طرف الزند
الذي يلي

الكوع :طرف الزند
الذي يلي اإلهبام.

طرف الزند
الذي يلي

طرف الزند الذي
يلي اإلهبام)9030(.

اإلهبام

()9093

اإلهبام (ج)
أكواع.

من الالفت للنظر وجود تفاوت يف مكونات التعريف؛ إذ جند بعض املداخل غري معرفة

أساسا؛ اعتمادا على معرفة القارئ بتلك املداخل ،فيكتفي املعجمي بكلمة (معروف) كما

هو احلال يف املدخلني (كحل ،وكمثرى ،وكمون) ،وهذا األمر مالحظ بشكل أكرب يف
املعجمي إىل
العني والصحاح ،ويف املعاجم املتقدمة بصفة عامة ،ويف بعض األحيان يلجأ
ّ
حتديد النوع الذي ينتمي إليه املعَّرف (نبات ،حيوان ،طير ،مرض... ،إلخ ).كما هو احلال
ُ
يفسر املدخل باملرادف ،وقد
أخرى
أحيان
ويف
،
كمثرى)
و
كراث،
يف املداخل (كروان ،و ّ
ّ
يتوسع يف بعض املداخل فيضيف مكونات أكثر.
األساسي ،إال ّأهنما يتوسعان توسعا ال بأس به يف
واحلال كذلك يف تعريفات الوسيط و
ّ
والكراث
ذكر مكونات التعريف لبعض املداخل ،كما هو احلال يف تعريفه ل( :الكحل،
ّ

والكروان) .ورمبا كان الوسيط أفضل حاال يف هذه التعريف؛ إذ جتد معلومات التعريف اليت
يوردها معضدة بصورة للمعَّرف ،وليس خيفى َّ
أن الصورة وسيلة مهمة من وسائل التعريف
املساعدة.

األساسي اقتصار التعريف على مكونات بسيطة
عرفها
ويالحظ يف بعض املداخل اليت ّ
ّ
ال تكاد تربز املعَّرف وتوضحه ،وال سيّما َّ
موجه إىل الناطقني بغري
أن هذا املعجم يف أساسه ّ
أي قصور يف مكونات التعريف يؤثر على فهم املتلقي ،ولننظر
العربية ،وللطلبة اجلامعيني ،و ّ
(كراث) :عُشب ذو بصلة أرضية له رائحة قويّة ،تُطبخ به
على سبيل املثال تعريف كلمة ّ

الكراث من
بعض األطعمة ،ذكر يف تعريفه أربعة مكونات و ّ
لكن القارئ ال يكاد يتبني ماهيّة ّ

(الكمون ،والكوسة) مبكونات ال تكاد تتعدى النوع الذي ينتمي إليه
وعرف
ّ
هذا التعريفّ .
زراعي من التوابل ،فما الذي ميكن للقارئ فهمه من هذا
املعَّرف ،فالكمون :نبات
ّ
ُ

التعريف؟ وما الذي يفهمه من تعريف الكوسة بأهنا :نوع من صغار القرع تُطبخ ثماره.،

األساسي لكلمة (الكوع) مطابقا متاما لتعريف اخلليل يف العني،
وجاء تعريف الوسيط و
ّ

اجلوهري يف الصحاح ،ومع الفارق الزمين الكبري بني املعاجم األربعة ،إال أ ّن الوسيط
و
ّ
األساسي -
بنصه وتناسيا أ ّن تعريفهما – وعلى وجه اخلصوص
و
األساسي نقال التعريف ّ
ّ
ّ
شك يؤكد
يشق عليها فهم بعض مفردات التعريف كالزند مثال ،وهذا بال ّ
موجه إىل فئة رمبا ّ
ّ
عدم وجود منهجية حمددة يف التعامل مع التعريفات املختلفة .وإمنا جاءت اعتباطية وبدون
تنسيق حمدد.

 _2وضع منهج للسير عليه ،والسير على نهج آخر ال يخلو من المغايرة:
احلق أ ّن امل ْجمع أراد أن يفي باحلاجة
جاء يف مقدمة الطبعة الثانية للمعجم الوسيط" :و ّ
هم جلان اإلعداد والتحرير ،للوفاء
إىل معرفة ألفاظ العربية ودالالهتا املختلفة ،فكان من ّ
بذلك أن حتشد ما ميكن أن يتسع له مثل هذا املعجم من األلفاظ ،لتحقيق غرضني:
أحدمها :أن يرجع إليه القارئ املثقف ليسعفه مبا يس ّد احلاجة إىل حترير الداللة للفظ شائع أو
متس احلاجة إليه
مصطلح متعارف عليه .والغرض اآلخر :أن يرجع إليه الباحث والدارس مبا ّ
نص قدمي من املنثور أو املنظوم" (الوسيط.)4 ،9005 ،
من فهم ّ
إن املتتبع لكثري من مداخل املعجم الوسيط جيد أن مؤلفيه قد امتثلوا املنهج الذي
اختطوه ألنفسهم يف املقدمة املذكورة ،وهذه حممدة ُْحتم ُد هلذا املعجم ،وكانت مادة املعجم
مناسبة للفئة املستهدفة ،إذ حقق هلم الرغبة املنشودة من املعجم من حيث املادة املعجمية
الواردة فيه.
األساسي على نفسه تسجيل الشائع الوظيفي وإمهال الكلمات
وأخذ املعجم العريب
ّ
احلوشي والغريب ويتنكب
املهجورة أو النادرة أو احلوشية؛ فجاء يف مقدمته أنه «يتجنب
ّ
األساسي.)1 ،9199 ،
املهمل واملهجور من األلفاظ ،فال يورد إال ما هو معروف شائع( ».
ّ
األساسي على إيراد املستعمل الشائع
ومثّة سؤاالن مطروحان يف هذا املقام :هل اقتصر
ّ
أقل تقدير؟ وما هو
قل استعماهلا على ّ
بني الناس ،أم ذكر ألفاظا هجرها االستعمال أو ّ
املقياس الذي حيتكم إليه يف معرفة الشائع املعروف؟

األساسي مل
العريب
ولعلنا ال جنانب الصواب إن أجبنا على السؤال األول بأ ّن املعجم ّ
ّ
يستطع التقيد بالنهج الذي رُسه يف مقدمته ،فسار على هنج مغاير له ،وذلك باستعمال
كلمات كثرية تع ّد من املهجور أو الغريب يف هذا العصر ،ومل يعد هلا استعمال إال يف
النصوص القدمية واملعاجم اللغوية املتقدمة ،أو يف حاالت قليلة يف كتابات كبار األدباء،
يقول إبراهيم السامرائي عن املعجم العريب األساسي ...« :مث إن "املعجم" ال حيفل مبادة
اخلطأ والصواب ومسألة التصحيح ،فالكثري مما مل جند له وجها يف فصيح العربية مثبت يف
املعجم على أنه عربية معاصرة معروفة .وهذا ال يعين أن املعجم قد خلص للجديد دون غريه
فأنت جتد طائفة كبرية من الكلم القدمي9591 ( ».ه9119 /م.)377 ،379 ،
وميكن أن نذكر يف هذا السياق طائفة من األمثلة املوافقة ،مما ورد يف ثنايا املعجم العريب
األساسي (الصفحات اليت وردت فيها الكلمات املختارة مرتبة حسب ورودها يف املعجم
ّ
األساسي ،ص:)9047 ،593 ،997 ،999 ،13 ،95 ،97 ،33 :
العريب
ّ
_ إِبْزيْم :عروة معدنية يف أحد طرفيها لسانْ ،توصل باحلزام وحنوه لتثبيت طرفه اآلخر.
ملتف.
َج َمة :ج آجام وأٌجم :شجر كثيف ّ
_أَ
_ أ َُّرم مف إِْرم وأرم :األضراس.
_ أَفِ َد يأفد أف ًدا :السفر :دنا وقته.
_ األُوام :حرارة العطش.

_ آح :بياض البيض.
انضم أحد جانبيه ودخل.
_ َخنِ َ
ف خيْنف :الصدر  /الظهرَّ :

_ كامخ ج كوامخ :ما يُش َّهى به الطعام كاملخلّالت.
األساسي عن موضوع
كل الكلمات يف
واألمثلة على ذلك كثرية جدا ،ولو شئنا تتبع ّ
ّ
حبثنا ملا كفتنا أضعاف الصفحات ،ومن مثّ نكتفي مبا ق ّدمناه من أمثلة ما دامت الغاية هي
األساسي على غري النهج الذي ألزم به نفسه يف مقدمته.
تقدمي مناذج تبني سري
ّ
وأما السؤال الثاين فقد أجاب عليه األستاذ مصطفى حجازي بقوله« :وأما قوله :إنه
"ال يورد إال الشائع املعروف من مواد اللغة ،أو ما هو جدير بأن يعرف من مفردات اللغة

احلوشي الغريب ،واملهمل املهجور ،وليس مثة مقياس حنتكم
احلية" ،فهو مفهوم املخالفة لرتك
ّ
ِ
س واضعي املعجم وذوقهم ،ولغريهم أن خيتلف
إليه يف أمر هذا "الشائع املعروف" سوى ح ِّ
معهم يف ذلك ،على أنّ املسألة يف النهاية نسبية ،وقصر املعجم على ما هو شائع معروف
يقلل من قيمته ،بل يهدر أمهيته ،فطالب املعجم يرجع إليه ملعرفة ما خيفى من املعاين ،وما
يعزب عليه فهمه من األلفاظ،9009( ».ج ،999ص)9:
فثمة عدم نسق يف اختيار كلمات املعجم ،وكان األجدر بواضعي املعجم أال
ّ
وباحملصلة ّ
يقيّدوا أنفسهم بقيد يصعب السري عليه والتقيّد به ،وال سيّما أن مقياس الشائع املعروف
مقياس يصعب االحتكام إليه؛ إذ إ ّن ما يبدو غريبا عند البعض قد يكون معروفا مستعمال
عند آخرين ،فتبقى املسألة نسبية تعتمد على ثقافة القارئ واطّالعه ،وتعتمد كذلك على
اختالف البيئات وتعددها.

 _3عدم السير على وتيرة واحدة في العناية بالمعلومات المتعلقة بأسماء األعالم

العربية واألجنبية ،وأسماء األماكن والبلدان:
مل تقتصر املعاجم العربية بصفة عامة على الغرض األساس الذي وضعت من أجله،
ِ
ت معامجهم «باألعالم العربية واألعجمية وأُساء األماكن والقصص واخلرافات
فحشي ْ
ُ
نصار ،)305 ،9199،ومل يسريوا على وترية واحدة يف ذكر
واملفردات الطبية ...إخلّ (».
نصار،
األعالم ،فكانوا «يأتون ببعضهم ويهملون آخرين لعلهم أشهر ممن ذكروهمّ ( ».
 ،)305 ،9199وكانوا خيتصرون غاية االختصار يف تعريف بعض األعالم والبلدان،
ويسهبون إسهابا كبريا يف تعريف أعالم وبلدان أخرى على غري منهج ثابت.
ويف هذا املقام ميكن أن نورد بعض األمثلة من معجمي العني والصحاح يف تعريف
األعالم:
_ األُبلة :مل ترد يف العين ،وعرفها الصحاح بأهنا :مدينة إىل جنب البصرة(أبل)99،

_ بابل :مل ترد يف العني ،وعرفها الصحح بأهنا :اسم موضع بالعراق ،يُنسب إليه
السحر واخلمر .قال األخفش :ال ينصرف لتأنيثه(.ببل)99 ،
_ بحدل :مل يرد يف العني ،وعرفه الصحاح بأنه :اسم رجل(.حبدل)93 ،

)94

وعرفه الصحاح بقوله" :لقب شاعر من بين يربوع"(برد،
_ األُبَ ْي ِرد :مل يرد يف العنيّ ،

عرفها صاحب العني بقوله" :البسوس كانت ناقة ترعى فرماها ُكليب
_ البسوسّ :
التغليب فقتلها ،ويقال :بل اسم املرأة اليت كانت الناقة هلا ،وبذلك السبب هاجت احلروب
ّ
بني بكر وتغلب حىت تفانوا فيقال :أشأم من البسوس" (مادة بسس .)99 ،وعرفها الصحاح
جساس بن ُمَّرة الشيباين ،كانت هلا ناقة يقال هلا
بقوله" :البسوس :اسم امرأة ،وهي خالة ّ
سراب ،فرآها كليب وائل يف ِمحاه وقد كسرت بيض طري كان قد أجاره ،فرمى ضرعها

بسهم ،فوثب جساس على ُكلْي ٍ
ب فقتله ،فهاجت حرب بكر وتغلب ابْين وائل بسببها
ّ
أربعني سنة ،حىت ضربت هبا العرب املثل يف الشؤم ،وهبا ُُسّيت حرب البسوس(.بسس)15 ،
حي من قيس ،وهو
وعرفه الصحاح بقوله " :أبو ٍّ
_ بغيض :مل يرد تعريفه يف العنيّ ،
بغيض بن ريْث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيالن"( .بغض)907 ،
هتامي ،وهتام(.هتم،
_ تهامة :مل يرد يف العني ،وعرفه الصحاح فقال :بلد ،والنسبة إليه ّ

)979

عرفه العني بقوله " :قبيلة " (تيم ،)901 ،وأما الصحاح فقال " :تيم:
_ تيم :تيم اهللّ :

حي من بكر ،يُقال هلم اللهازم ،وهو تيم اهلل بن ثعلبة بن عُ ّكابة ،وتيم اهلل :يف
تيم اهللّ :
احلب ،أي :عبّده وذلّله،
النمر بن قاسط .ومعىن تيم اهلل :عبد اهلل ،وأصله من قوهلم :تيّمه ّ
فهو متيّم ... .وتيم يف قريش :رهط أيب بكر الص ّديق رضي اهلل عنه ،وهو تيم بن ُمَّرة بن
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر .وتيم بن غالب بن فهر أيضا من
كعب بن ّ
قريش ،وهم بنو األدرم .وتيم بن عبد مناة بن أ ُّد بن طاخبة بن إلياس بن مضر .وتيم بن قيس
بن ثعلبة بن عُكابة .وتيم بن شيبان بن ثعلبة بن عُكابة يف بكر .وتيم بن ضبّة ،وتيم الالت

أيضا يف ضبّة .وتيم الالت أيضا يف اخلزرج من األنصار ،وهم تيم الالت بن ثعلبة ،واُسه
النجار"(.تيم)971 ،

_ ثهالن :ورد يف العني " :ثهالن :اسم جبل بالبادية معروف ،ومنه املثل السائر يضرب

للرجل الرزين الوقور فيقال :ثُهالن ذو اهلضبات ما يتححل" (ثهل ،)990 ،وعرف الصحاح

ثهالن بقوله " :ثهالن :اسم جبل( ".ثهل)944 ،

وعرفه الصحاح بقوله " :ثهمد :اسم موضع ،قال
_ ثهمد :مل يورد العني تعريفا لهّ ،
طرفة :خلولة أطالل ُبربقة ث ْهمد"( .ثهمد)944 ،
_ ُج ّدة :عرفها العني بقوله" :اجلُدَّة :ساحل البحر مبكة" (مادة جدد ،)999 ،وعرفها

الصحاح بقوله " :بلد على الساحل " (جدد)933 ،

_جديلة :جاء يف العني " :جديلة :قبيلة " (جدل ، )970 ،وجاء يف الصحاح" :

حي من ط ِّيء ،وهو اسم أمهم ،وهي جديلة بنت ُسبيع بن عمرو ،من محري ،إليها
جديلةٌّ :
ثقفي" (.جدل)939 ،
يُْنسبون ،والنسبة إليهم ّ
جديل ،مثل ّ

_ ُج َواثى :مل يوردها العني يف مداخله ،وعرفها الصحاح بقولهُ " :جواثى :اسم حصن
بالبحرين" (.جوث)990 ،
وعلى العموم كانت هذه أمثلة اجتزأناها من العني و الصحاح ،وما حنسبها إال واضحة
الداللة على أ ّن حال العني و الصحاح كحال غريمها من املعاجم القدمية يف كوهنا موسوعية
الطابع ،ال يقتصر التعريف فيها على اجلانب اللغوي فحسب ،بل يتع ّداه إىل العناية بأعالم
األشخاص ،واألماكن ،والقصص ،وغريها .كما يتبني أن تلك التعريفات ذات الطابع
موحد ،بل اتسمت بالتباين
املوسوعي مل تتخذ شكال ًّ
قارا ،ومل يسر فيها املعجميون على هنج ّ
توسعا كبريا يف بعض األعالم كما رأينا يف تعريف
توسع ّ
الواضح بني تعريف وآخر؛ إذ يُ ّ
وخيتصر اختصارا كبريا يف أعالم أخرى كما يف املدخلني (األبلّة،
(البسوس ،وتيم اهلل)ُ ،
وحبدل ،واألبريد ،وثهالن ،وج ّدة و ...إخل.
األساسي فقد سار على هدي السابقني وحذا حذوهم يف تعريف األعالم
وأما املعجم
ّ
واألماكن ،بل إنّه ُح ِشي باألعالم العربية واألجنبية ،وأُساء القارات والبلدان ،والقبائل
وِ
الفرق ،والكتب واملؤلفات ،واملعامل واملدارس املشهورة ،ويكفي على هذا شاهدا ما يطالعه
عرف ثالثة ومخسني علما ،وستة وأربعني بلدا ،وستة عشر علما
القارئ يف باب اهلمزة ،فقد ّ
على القبائل واألسر ،والفرق ،ومثانية عشر كتابا ،وأربعة معامل مشهورة ،وهي األزهر الشريف،
واجلامع األموي ،وأهرام مصر ،وجريدة األهرام .وقد حيسن بنا أن نورد بعض األمثلة على ما

تق ّدم ذكره ،مثّ نع ّقب عليها بعد ذلك ( الصفحات اليت وردت فيها الكلمات املختارة مرتبة
األساسي ،ص:)904 ،17 ،
حسب ورودها يف
ّ

األساسي فقال " :أبو البشر ﴿وعلّم آدم األُساء
 _9آدم :مل يورده الوسيط ،وأورده
ّ
كلّها﴾ " (أادم)35 ،

األساسي بأنه " :أبو أنبياء التوحيد،
 _9إبراهيم الخليل :مل يورده الوسيط ،وورد يف
ّ
ودينه احلنيفية ،يُ ْعرف خبليل الرمحن ،وخليل اهلل ،وهو اجل ّد األعلى للرسول ،قام هو وابنه
إُساعيل برفع قواعد البيت العتيق يف مكة" (إبراهيم.)33 ،

حبشي غزا اليمن
األساسي بقوله " :قائد
 _7أبرهةُ األشرم :مل يورده الوسيط ،وعرفه
ّ
ّ
بأمر من ملك احلبشة يف القرن  3م .بىن أبرهة العديد من الكنائس أمهها القلّيس يف صنعاء،
مثّ حاول االستيالء على مكة هلدم الكعبة ولكنه ارت ّد عنها بفيله خائبا وكان ذلك عام 490
النيب صلى اهلل عليه وسلّم" (أبرهة.)33 ،
م الذي ُسّي عام الفيل وفيه ولد ّ

األساسي بقوله" :مدينة يف األردن قرب احلدود
وعرفها
 _5إربد :لم يوردها الوسيطّ ،
ّ

السوريّة مشهورة بسهوهلا اخلصبة" (إربد.)99،

األساسي " :إحدى
 _4أرمينيا/إرمينيّة /إرمينية :مل ترد يف الوسيط ،ووردت يف
ّ
مجهوريّات االحتاد السوفيايت ،عاصمتها أيريفان" (أرمن.)95 ،
األساسي؛ إذ يُ ْوِرد الصور
العريب
إستنبول ( هذا مما ُْحيمد للمعجم
 _3إستانبولْ /
ّ
ّ
املختلفة لكتابة الكلمات غري العربية ،مثل :جربيل /جربائيل /جربئيل /جربين) :مدينة كبرية
يف تركيا تقع على ضفيت البوسفور بني البحرين مرمرة واألسود ،وكانت تعرف قدميا باسم
القسطنطينيّة وبيزنطة ،مث أُطلق عليها بعد الفتح العثماين اسم األستانة /اآلستانة وأصبحت
عاصمة اخلالفة العثمانية حىت انقضائها عام 9759ه9199 /م عندما انتقلت العاصمة إىل
حوهلا
أهم آثارها جامع السلطان سليم وكنيسة آيا صوفيا اليت ّ
أنقرة عاصمة تركيا احلالية .من ّ
حولتها الدولة الرتكية احلديثة إىل متحف( .استانبول)99 ،
العثمانيون إىل مسجد ،مثّ ّ

 _9أسد بن خزيمة :مل ترد يف الوسيط ،ووردت يف األساسي" :قبيلة عربية عدنانيّة
تفرقت يف األرض .وهلا وقائع مشهورة يف أيام العرب باجلاهلية
كانت تقيم يف جند مث ّ

واإلسالم( ".أسد) 99 ،

األساسي بقوله" :عاصمة أريرتيا" (أُسرة)19 ،
 _9أسمرة :مل ترد يف الوسيط ،وعرفها
ّ

 _1أشعب :جاء يف الوسيط " :أشعب :رجل من املدينة كان موىل لعثمان بن عفان،
أشعيب"( .مادة شعب،
وضرب به املثل يف الطمع ،فقيل" :أطمع من أشعب"  ،و "طم ٌع
ُ
ّ
األساسي بقوله ( " :ت  945ه 999 /م) :أحد ظرفاء املدينة كان موىل
 ،)597وعرفه
ّ
لعثمان بن ع ّفان ،واشتهر بالطمع حىت صار مضرب املثل فيه ،ونوادره مبثوثة يف كتب

األدب" (مادة أشعب.)17 ،

األساسي " :كتاب يف األدب واللغة أليب
 _90األمالي :مل يرد يف الوسيط ،وجاء يف
ّ

األساسي يف هذا املدخل أوىل اهتماما بتعريف
علي القايل"( .مادة أمل ،)904 ،وليت
ّ
كلمة (األمايل)؛ ففي التعريف هبا صبغة لغوية ،فاألمايل "مجع إمالء ،ويراد هبا ما قاله اململي
للسامع فكتبه عنه" علما بأنّه أتى هبذا التعريف يف باب امليم ،يف املدخل(ملو) ،ومل يربطه
بكتاب األمايل ،كما َّ
أن كتب األمايل كثرية ومنها األمايل للقايل.
يتضح لنا من النماذج املختارة أعاله أ ّن الوسيط مل يُ ْوِرد املعَّرفات املختارة باستثناء العلم
(أشعب) ،وهذا األمر قد اختطّه واضعو املعجم ،وأرادوه منهجا يسريون عليه؛ إذ ورد على
لسان األمني العام جملمع اللغة العربية بالقاهرة إبراهيم مدكور قوله " :ولقد أغفل اجملمع يف
هذا املعجم منذ البداية ملحق األعالم الذي أشرنا إليه من قبل ،وقصر مهّه على اللغة قدميها
وحديثها ( " ...الوسيط.)1 ،9005 ،
تعرض إىل طائفة كبرية من أُساء األعالم ،وتو ّسع يف التعريفات اليت
و ّأما
األساسي فقد ّ
ّ
أوردها ،ومل تأت على نسق موحد؛ إذ تطول أحيانا فتتجاوز ثالثة سطور كما هو احلال يف
وختتزل يف بعض التعريفات فال تكاد تتجاوز بضع كلمات كما
تعريف (أبرهة ،واستانبول)ُ ،
يف تعريف(آدم ،وأُسرة).
األساسي ما يشري إىل سبب اختيار بعض األعالم
وحنن ال جند يف مقدمة املعجم
ّ
واستبعاد غريها ،فما السبب يف تعريف املعجم للعلم (أسد بن خزمية) ،واستبعاده ل (بنو

أسد بن عبد العزى ،وأسد بن ربيعة ،وأسد بن الفرات) مع أهنا أعالم تستحق التعريف؟
األساسي ملدينة (استانبول) ،وتعريفه ملدينة (أُسرة) عاصمة
وهل مثّة مقارنة بني تعريف
ّ
أريرتيا؟ وهل تعريفه ملدينة (أُسرة) يعطي صورة واضحة للقارئ ،تغنيه عن مطالعة كتاب
آخر؟
َّ
األساسي املتعلّقة بأُساء الدول واملدن واملؤلفات
العريب
إن املتص ّفح لتعريفات املعجم
ّ
ّ
يدل على عدم وضوح «األساس الذي بىن عليه اختيار مادته
وحنوها يرى اضطرابا كبريا ّ
املوسوعية ،وال أسلوبه الذي التزمه يف تقدميها ،وال العناصر احملددة اليت يشتمل عليها
التعريف؛ فمثال نراه تارة يذكر الدولة موضحا موقعها اجلغرايف ،ونظام احلكم فيها،
أهم مدهنا ،وشيئا من تارخيها _ كما فعل يف إيطاليا وإيران _ وال يلتزم مثل
وعاصمتها ،و ّ
ذلك يف غريها  ...وكذلك فعل يف التعريف باألشخاص ،فلم يلتزم عناصر حمددة يف تعريف
العلم( ».حجازي ،مصطفى،9009 ،ج ،999ص)97_99 :
َّ
األساسي يف هذا الشأن قوله :إنّه معجم له ُسة
إن مما جاء يف مقدمة املعجم العريب
ّ
عرض إىل طائفة كبرية من أُساء األعالم ،كأُساء القارات والبلدان
موسوعية حمددة ،فهو «يت ّ
العريب من خلفاء وقادة وفقهاء وعلماء وشعراء
واملدن واألهنار وأُساء النابغني يف التاريخ
ّ
األساسي.)1 ،9199 ،
وأدباء وفنانني اخل  ( » ...املعجم العريب
ّ
َّ
األساسي كما يرى القاُسي راجع إىل
يب
إن سبب تضمني أُساء األعالم يف املعجم العر ّ
ّ
« َّ
أن هذا املعجم متخصص ملساعدة املتعلمني بصورة عامة وغري الناطقني بالعربية منهم

خاصة .وهذا الصنف من املستعملني يبحث عادة يف املعجم عن املواد املوسوعية
بصورة ّ
كذلك » (القاُسي)39 ،9111 ،
 .وحنن وإن كنا نوافقه يف ضرورة وجود املعلومات املوسوعيّة يف معاجم اللغة ،حلاجة
األساسي ال ختدم
الفئة املستهدفة ملثل هذه املعلومات ،إال أ ّن كثريا من األعالم اليت أوردها
ّ
فأي فائدة خاصة بالعربية جينيها املتعلم غري الناطق األصلي باللغة من وراء
الفئة املستهدفةّ « ،
ورود (باريس) مدخال يف معجم عريب؟! ومثل ذلك يف املعجم نفسه تعريف (البؤساء) ضمن
نسي هوغو (هوجو) » ،دون
مادة (ب أ س) بأنه « :عنوان رواية شهرية للكاتب الفر ّ

شك أن حاجة الفئة املستهدفة إليها
اإلشارة إىل ترمجته العربية املشهورة للمنفلوطي ،واليت ال ّ
أمس بكثري منها إىل الرواية األصليّة» ( عبد الرزاق9579 ،ه.)990_931 ،
ّ
ختتص بأعالم األشخاص
إ ّن اهتمام
األساسي بتضمني أبواب املعجم مداخل كثرية جدا ّ
ّ
تضخم املعجم بشكل الفت ،ولعله كان أحد أسباب هذه
كان سببا ال ميكن إغفاله يف ّ
كل هذه األُساء
االعتباطية يف التعامل مع التعريفات؛ فمن باب احلرص على تضمني املعجم ّ
الكم الكبري من األُساء ،وأوقعه ذلك يف التباين الذي حتدثنا عنه،
مل يكن بطاقته استيعاب ّ
ويف إغفال كثري من األعالم املشهورين إن هذا التباين الواضح يف التعريفات من حيث ال ّدقة
والشمول واإلطالة واالختصار ،يع ّد قصورا وثغرة من ثغرات املعجم ،ويؤكد عدم وجود خطة
معني ميكن أن يسار عليه.
مدروسة مبنية على أساس حمدد ومسار ّ
الخاتمة:
وبعد فإ ّن كالمنا فيما تقدم من صفحات البحث ال يعين حبال من األحوال إبراز
ط من
أفضلية معجم على آخر ،وال يعين تعقب هنات املعجميني ونقائصهم ،وليس يعين احل ّ
قدر أعماهلم ،وال التجايف عن فضائلهم ،وال إنكار ريادهتم وحسناهتمَّ .
إن املعاجم السابقة
املعجمي
شك أن التأليف
كانت مرحلة بنيت على أساسها املعاجم الالحقة ،وما من ّ
ّ
كل حلقة تفضي إىل األخرى وتؤثر فيها ،وكل حلقة رهينة
حلقات متصلة ،ال تنفصم عراهاّ ،
مبتطلبات العصر الذي تأيت فيه ،وتستجيب حلاجاته وتطوراته.
وقد تبني لنا مدى التكرار املوجود يف املعاجم العربية ،وتأكد تأثر املعاجم مبا سبقهما
وتأثريها فيما يأيت بعدها ،ووجدنا تشاهبا ملحوظا بني مداخل املعاجم وتعريفاهتا ،وسيطرة
كاألساسي
الدالالت القدمية على كثري من التعريفات ،ولقد حاولت بعض املعاجم املتأخرة
ّ

التجديد ولكنّه كذلك مل يتقيّد يف مداخل املعجم كلها مببادئ التجديد.
وشارك املعجم الوسيط واملعجم العريب األساسي املعاجم السابقة يف بعض عيوهبا ووجوه
النقص فيها؛ ومل يتمكنا من جتاوز عيوب التعريف جتاوزا تاما ،ولكن يؤخذ يف االعتبار أ ّن

الفردي _ مهما بلغ صاحبه _ يبقى قاصرا ،كما ال
فردي ،واجلهد
ّ
العني والصحاح جهد ّ
ننسى أ ّن عصر االعني والصحاح مل يتوفر هلما من اإلمكانيات والوسائل مثل الذي توفر
مؤسسي شارك يف إعداده عدد من األساتذة
ألساسي جهد
ألساسي ،وأ ّن ا
للوسيط وا
ّ
ّ
ّ
متطورة مت ّكنه من حتقيق درجة عالية من اإلتقان ،وكان حريّا
املتخصصني ،وتوفّر على وسائل ّ
هبما أن يفيدا من األدوات اليت توفر عليها ،وأن يتفاديا ما وقع فيه السابقون بسبب نقص
الوسائل واإلمكانيات املتوفرة لديهم.
نتائج البحث:
 -9تبني مدى التكرار املوجود يف املعاجم العربية ،وتأكد تأثر املعاجم مبا سبقها،
وتأثريها فيما بعدها.
 -9وجود تشابه ملحوظ بني مداخل املعاجم وتعريفاهتا ،على أن هذا التشابه ليس
بالضروري أن يكون مذموما.
 -7تبني تقليد املعاجم املتأخرة للمعاجم اليت تقدمتها ،وسريها على خطاها دون التقيد
مبنهجية صارمة يسري عليها املؤلف.
التوصيات:
 -9ضرورة حتديث الشروح وتطويرها لتواكب العصر الذي تظهر فيه؛ ويتأكد هذا
األمر يف املداخل الفرعية؛ ألنه جيعلها أكثر التصاقا بواقع اللغة ،وأكثر تصويرا حليويتها
املستمريْن.
وتطورها
ّ
 -9أمهية اإلفادة من إمكانيات العصر والتطور التكنلوجي ،وتفعيل العمل املؤسسي يف
خدمة املعاجم اللغوية وتطويرها.
المصادر والمراجع:
أوال:المعاجم اللغوية:

 اجلوهري ،إُساعيل بن محاد ،الصحاح ،تاج اللغة ِوصحاح العربية ،راجعه واعتىن به:
حممد أمحد تامر وآخرون ،دار احلديث ،القاهرة9001 /9570 ،م.
 الفراهيدي ،اخلليل بن أمحد ،العني ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط/9593 ،9.9004
 جممع اللغة العربية ،املعجم الوسيط ،إخراج :إبراهيم أنيس وآخرون ،مكتبة الشروقالدولية ،القاهرة ،ط.9005 /9594 ،5
األساسي ،تأليف مجاعة من كبار
 املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم ،املعجم العريبّ
اللغويني العرب ،تونس.9199 /9509 ،
ثانيا :الكتب والرسائل العلمية والمجالت:
 اجلياليل ،حالم ،املعجم العريب األساسي قراءة أولية يف الرصيد والتعريف ،جملةاللسان العريب ،ع9115 ،79م.
األساسي ،جملة جممع اللغة العربية
العريب
حجازي مصطفى ،نظرة عابرة يف املعجمّ
ّ
بالقاهرة ،مصر ،ج ،999ص9009 ،9:م.
اخلطيب ،أمحد شفيق ،القواميس فن وعلم ،جملة جممع اللغة العربية بالقاهرة ،مصر،ج9007 ،900:م.
عمان ،األردن ،ط،9
السامرائي ،إبراهيم ،يف الصناعة املعجمية ،دار الفكر للنشر والتوزيعّ ،9591ه9119 /م.
عبد الرزاق ،علي أبو الجي ،إشكالية التعريف يف املعاجم العربية احلديثة ،رسالةماجستري ،جامعة امللك سعود ،السعودية ،إشراف الدكتور عبداهلل العويشق9579 ،
9579ه.
العريب احلديث :انطالقا من
عبيد ،عبد اللطيف ،نظرة نقدية مقارنة يف املعجم اللغوي ّأربعة معاجم متداولة ،جملة جممع اللغة العربية بدمشق ،سوريا ،مج  ،99ج9007 ،5م.

العريب،
القاُسي ،علي ،اخلصائص املميزة الرئيسة للمعجمية العربية ،جملة اللسان
ّ
ّ
املغرب ،العدد 9111 ،59م.
العريب نشأته وتطوره ،مكتبة مصر للطباعة ،ط9199 ،5:م.
نصار ،حسني ،املعجم ّنصار ،حسني ،حنو معجم جديد ،جملة جممع اللغة العربية بدمشق ،سوريا ،مج،45:ج9191 ،5م.
قي،
الودغريي ،عبد العلي ،قضايا املعجمّ
العريب يف كتابات ابن الطيب الشر ّ
منشورات عكاظ ،املغرب ،ط :األوىل9505 ،ه 9191 /م.

