المنهج اإلحصائي االستكشافي في المعاجم العربية
(موسوعة المستكشف نموذجا)
الدكتور إدريس ولد عتيه
جامعة قطر

تسعى هذه الدراسة إلى إماطة اللثام عن الطريقة المنهجية التي اتبعتها في
تأليفي لموسوعة "المستكشف" المعجمية ،واعتمدت فيها _أساسا_ المقاربة
اإلحصا ااالية لم ا اا أراه ضا اارورة ملُا ااة تا ذوفااره ا ااا ها ااذه المقاربا ااة لكشا ااف طا ا ااات
ايو  ،ريااة مطولااة ،تمكاان
الفصااُى و اادراتها الكامنااة ،وخوض ال ااوص فااي تفاٍا ذ
اإلشا ااارة إلا ااى أض الما اانهه اإلحصا ااالي ها ااو ما اانهه علما ااي ،تبنا ااى ،تالج ا ا علا ااى
معطيااات واسااتقرامات مُاادخة ،تيجااة اعتماااخه علااى للااة ا ر ااام ،لا أ،ا ( :إ ا
كا،ت العلوم الصاُيُة كالفييياام والكيمياام ماث تعتماد علاى التجرباة الم برياة
لوٍف ال واهر الطبيعية ،فإض اإلحصام يعد م تبر العلوم اإل،سا،ية إ لم يعد
يلقى القول لهذه العلوم علاى عواهنا إلقاام ،إ باد مان إعطاام الادليو والبرهااض
على كو ما يقال ،وهذا لن يتأتى إ بات ا اإلحصام أخاة وسبي  ،بو إض هذه
()1
العلوم ،فسها تستطيع ا ستلنام عن اإلحصام).
ولانن كاااض الهاالذ الااذي حركناي فااي تاأليفي موسااوعة "المستكشاف" هااو
مُاول ااة استكش اااي وتنقي اار وتنقي ا _ إض ااافة إل ااى أم ااور أ اارا ف ااي المع ااالم
 .1اإلحصااام التطبيقااي الُااديل وا حتمااال ،للاادكتور حلمااي ف ااو كتا،ااة ،لامعااة طاار ،ساام
الرياضيات.
71

ال ا امتذ ذ َّمنذة ف ااي ه ااذه الموس ااوعة_ ع اان "المكن ااو الوٍ اافي التفص اايلي للُق ااول
الد ليااة فااي الللااة العربيااة" الااذي ت فااي مع ما الطريقااة الترتيبيااة الهجاليااة ،فااإض
إسهام بعض الباحثين في إحصام الجذور التي ت منتها معالم عربية من شأ،
أض يسااهم فااي هااذا الجهااد اإلحصااالي المطلااور ،وإض كناات أرا أض اإلحصااام
الاد لي أولااى مان اإلحصااام الجااذري الصارفي ،لمااا لصحصااام الاد لي ماان يمااة
يمةذ اإلحصام الجذري ،إ يقادم هاذا ا يار إضاافة تصاورية وٍافية،
تذا ْق اوي ذ
(فأماا عان مياداض الللاة فقاد تُقاا لا الُلام
بقدر ما يقدم توٍايفا ٍارفيا بُتاا ا
الااذي طالمااا تمناااه خارسااوها بف ااو ٍاادور ااة كتا عاان :إحصااامات لااذور
معجا اام (الصا ااُا ) ،ولا ااذور معجا اام (لسا اااض العا اارر) باسا اات دام الكمبيا ااوتر،
وبذل أٍبح أمام خارسي الللة _ ول مارة_ معلوماات وافياة وخ يقاة ،عان هاذا
()1
المجال المترامي ا طراي المتراح ا بعاخ ،ميداض اإلحصام الللوي).
ال وا قااا ماان خ ااة النتاااله وماان
كمااا أض المعطيااات اإلحصاااليةذ تجعااو الباحا ذ

إحكااام الاربب بااين الماااخة المُصاااة وا ساات

ن ا مثااو للنتاااله المترتبااة عنهااا

أكثر من بعد (يشعر الباحثوض في التربية والعلاوم اإل،ساا،ية أ،هام بُالاة إلاى
في ذ
م اان يس اااعدهم ف ااي ا تي ااار الط اار اإلحص ااالية الت ااي تناس ا البيا ،ااات البُثي ااة،
وتجيا عاان أساانلة بُااو هم أو فُا

فرضاايتها .كمااا أ،هاام يشااعروض فااي طااوة

 .1خراسااة إحصااالية لجااذور معجاام تاااب العااروا (باساات دام الكمبيااوتر) ،للاادكتورين :علااي حلمااي
موسى ،وعبدالصبور شاهين ،ن ،6مطبوعات لامعة الكويت.
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حقا ااة بالُالا ااة إلا ااى ما اان يسا اااعدهم ف ااي وٍا ااف وتفسا ااير  ،ا اواته التُلا ااي ت
اإلحصالية سوام تم إلراؤها يدويا أو آليا).

()1

ف بها كثير من معالم العربية ،وماا
وبعد إ،عامي الن ر في الطريقة التي ألا ذ
استباض لي من طرالا ا لت ي وا ت ي بين كيفيات تأليفها ،أكاخ أ عام أض
كثيرا من هذه الطرالا التأليفياة المعجمياة _طريفهاا والتالاد_ إ،ماا اعتماد طريقاة
اعتباطي ااة ف ااي الترتيا ا وه ااو الترتيا ا الهج ااالي ،وإض ك اااض بع ااض ه ااذه الطرال ااا
التأليفية المعجمية د اتباع طريقاة التصانيف الموضاوعي ،مماا كشاف بع اا مان
طا ااات الفص ااُى وإمكا،اته ااا التعبيري ااة الواٍ اافة ،ولع ااو ت ااأريأ ،ش ااأة المعج اام
ي
العربي يصور المراحو التي مرت بها الصناعة المعجمية بو أض تذن ذ ذه وتذستذو ذ
على سو ها ولسنا هناا فاي وارخ تقلياو شاأض بعاض المعاالم العربياة القديماة أو
الُديثا ااة التا ااي عنيا اات بجما ااع الللا ااة وشا اارحها وحف ها ااا وها ااي مهما ااة أساسا ااية
يمنعن ااا م اان الق ااول إض طريق ااة
اض ااطلعت به ااا ه ااذه المع ااالم ،بي ااد أض لا ا
،فس ا ااها ه ا ااي طريق ا ااة تراكمي ا ااة اعتباطي ا ااة تجع ا ااو الق ا ااار
الجم ا ااع المعجم ا ااي ذ
المتوس ااب يُص ااو عل ااى بليتا ا الللوي ااة بيس اار ل ااذا ك اااض مع اام مع ااالم العربي ااة
المتبعة  ،ذام الترتي الهجالي م ا ذض للوية ا رة ،تجعو هذا القار المتوسب
يذاعومها خوض أض يجيد السباحة في بُرها المت طم.
بو إض ا خهى أض كثيرا من طا ات العربية التعبيرية و دراتها الوٍفية بقيات
مطمورة في هذه اإلضابارات والم اا ض الللوياة (فاي بعاض المعاالم علاى ا او
َّم إلااى القااار تقااديما تصاانيفيا
و يعنااي التعبياار تقلااي ماان يمتهااا) خوض أض تا ذقااد ذ
_حسا حالتا وا تصاٍا _ ،مماا أشااا وهماا منتشارا عان صاور العربياة فااي
 .1اإلحصام للباحل في التربية والعلوم اإل،سا،ية ،ن ،5للادكتورين :أحماد ساليماض عاوخة ،و لياو
يوسف ال ليلي ،خار الفكر للنشر والتو يع ،عماض.
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بعا ااض المنا اااحي الوٍ ا اافية التفصا اايلية ل ا ااذا استُ ا اارت بع ا ااض ها ااذه الم ا ااذ
الهنات وٍلت سؤا مركييا كاض مُركاي فاي تقسايم موساوعة "المستكشاف"
وذ
أكبرهاا ،ويت امن هاذا
إلى ساتة معاالم فرعياة ،ويعاد معجام "الُقاول الد لياة" ذ
السؤال المركيي إشكالية واضُة :ما هي الُقول الد لية اللالباة علاى المعجام
العرباايو و ض هااذا الس اؤال المركاايي بااد أض يكااوض أكثاار تُدياادا فااي مصاادر
معجمااي كبياار ومتواض اع علااى الثقااة ب ا وعلااى شاامول  ،فقااد لعلاات (القاااموا
المُاايب للفياارو آباااخي) ماااخة لمُاولااة اإللابااة عاان ل ا الس اؤال المركاايي،
لتوٍاالني الدراسااة ا سااتقرالية لمااتن هااذا المعجاام إلااى تسااعة و مسااين وأربعمنااة
حقو خ لي هي اللالبة على هذا المعجم ،و بو اساتعراص ،ماا ب مان موساوعة
المستكشااف توضااح الماانهه التصاانيفي واإلحصااالي الجديااد الااذي اتبعت ا فااي
معجاام "الُقااول الد ليااة" وبقيااة معااالم هااذه الموسااوعة ا اارا ،يجاادر بنااا ماان
الناحية المنهجية التساؤل عن مفهوم الُقو الد لي ،فس عند ا وروبيين وتجلياتا
االو وكت ا للوي ااة عربيااة( :ففااي المص اااخر باللل ااة اإل،جلييي ااة ،يعااري الُق ااو
فااي رس ا ذ
الد لي أ ،عبارة عن اٍط

فني يست دم فاي علام اللساا،يات لوٍاف مجموعاة

من الكلمات المجمعة حس المعنى بطريقة معيناة كماا يسات دم هاذا ا ٍاط
في لملة من العلوم ا را مثو اإل،تربولوليا وعلم السيمياام الُااسوبية)(.)1
 .1ا ،ر بُثنا الموسوم "م ح ات حول التطور والوا ع والتُديات فاي المجاال الاد لي" ،للادكتور
إخريااذ ولااد عتي ا  -المااؤتمر الثااا،ي للل ااة العربيااة بتاااريأ  11-7م ااايو  3112فااي خبااي ،كت ااار
المؤتمر ،المجلد الثا،ي ،ن ،444 ،444والمرلع الذي عاخ إلي :
)Howard Jackson, Etienne Zé Amvela, Words, Meaning, and Vocabulary,
(Continuum, 2000, p14
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ولاانن ك اااض للمدرس ااة اللس ااا،ية اإل،جلييي ااة السكس ااو،ية تعريفه ااا الس ااابا للُق ااو
الاد لي المعتماد علاى م ذج َّمااع مان الكلماات المرباوا بع ااها بابعض ،فاإض المدرسااة
الفر،سااية اللسااا،ية تاربب الُقااو الااد لي ب اايب ،اااذم هااو الفكاارة إ تا ذعا ااري موسااوعة
" روا" الفر،سا ااية الُقا ااول الد ليا ااة( :أ،ها ااا "مجموع ا اات كلما ااات تتعلا ااا بفكا اارة
واحا اادة" .ويمكا اان أض ،أ ا ااذ مثا ااا لا ااذل الُقا ااو المعجما ااي لد لا ااة "العطلا ااة" _
 _vacancesلنجده يت من الكلمات التالياة مثاال :الرماال والشامذ والشااط
()1
والجبو والهوام الطلا...الأ).
و يبتعد "بر،توض" في تعريف للُقو الد لي عن التعريفين السابقين ،وإض كااض
تتجسد في المجال الد لي أو في ا شتراك التراخفي(.)3
ي في علي أبعاخا لسا،ية ا
ويمكاان أض ،ساات ل م اان التعريف ااات الم تلف ااة للُقااو ال ااد لي أ ،ا "مج ااال
خ لااي معااين" يتقاااطع في ا أكثاار ماان عنصاار للااوي و قااافي ليمثااو مجمااو ا  ،ومااة
()2
الد لية.

 .1ا ،ر البُل السابا ،فس  ،الصفُتين السابقتين ،فسيهما.
 .3يعااري بر،تااوض "الُقااو الااد لي" بأ ،ا "مجااال خ لااي" وي ارتبب المفهااوم الللااوي أو اللسااا،ي بمفهااوم "تعاادخ
الد ت/ا سمام( "hyponymy :أو ما يشب ا شتراك في العربية) ،ا ،ر البُل السابا ،فس .
 .2ورخ ف ااي بُثن ااا المُ ااال إليا ا س ااابقا مجموع ااة م اان المف اااهيم م اان المه اام إيراخه ااا ومنه ااا( :يا ارتبب بمفه ااوم
 ،hyponymyوإض كاض تعريف أ و خ ة ،بمفهوم الُقو أو المجال الد لي.
ويعنااي الُقااو الااد لي لملااة ماان الُقااالا يرمااي إليهااا بمجموعااة ماان الكلمااات المترابطااة /المتقاربااة.
وتشترك الكلمات خا و الُقو الد لي الواحد في اٍية /ميية خ لية مشتركة.

)Brinton, Laurel J. (2000). The structure of modern English: a linguistic
introduction. Illustrated edition. John Benjamins Publishing Company
((accessed: Sunday May 2, 2010), p.112

والكلمات المنتمية إلى حقو خ لاي ماا ليسات متراخفاات ،ولكنهاا تتُادص عان وٍاف ال ااهرة ،فساها.
ويرتبب وي ع معناى الكلماة بع تهاا بليرهاا مان الكلماات فاي المجاال التصاوري ،فسا  ،وت تلاف أ،اواا
الُقول الد لية من قافة را.
()Jaakko Hintikka, Aspects of Metaphor, Springer, 1994, p41
و ااد أطلااا عليهااا بع ااهم اساام المعااا،ي المعجميااة  .Lexical meaningsواآل اار يهااتم ببياااض
معا،ي الجمو والعبارات ،أو الع ات بين الوحدات الللوية مثو المورفيماات والكلماات والجماو ،و لا
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ااطر متعادخة وكاااض فاي بدايتا
ولقاد مار مسااار التاأليف المعجماي العربااي بقن ذ
االو للوياة (وكا،ات بداياة معاالم
أ ذ
ارر إلاى شاكو حقاول خ لياة معيناة فاي رس ذ
المعاا،ي مماا ألاف فاي الرساالو التاي لماع فيهاا الارواة ا لفاا التاي تمُاض
بع اها لموضاوا واحاد مثاو اللابن والمطار والشاجر باي ياد ا ،صااري ت
 315ه ا والنباات والشاجر و لاا اإل،س ااض لألٍامعي ت316ه ا ،وال ياو
واللنم والوحوش والساباا والطيار باي عبياد ت 334ه ا ،وفاي اللبااا والطعاام
والمعد،يات وا ،وام والسُار والبنر)(.)1
و د كا،ت هذه الرسالو الللوية بداية تلتها معاالم معااض وموضاوعات منهاا:
("اللريا المصانف" باي عبياد القاسام بان سا م ،وتهاذي ا لفا اا بان
السكيت ت344ها ،والنبات بي حنيفة الدينوري ت343ها ،وا لفا الكتابية
للهماذا،ي ت 237ه ا ،وفقا الللاة وأسا ارار العربي اة للثعاالبي ت 434ه ا،
باان ساايده ت 454ه ا ،وكفايااة المااتُف و،هايااة المااتلف باان
والم صا
ا لدابي ت ُ،و  471ها ،و ،ام اللري في الللة للربعي ت441ها ،وأسااا
()3
الب غاة للايم شاري  524ها).
حااين تقااوم العناٍاار الللويااة باادور الرمااو لع ااات بااين عناٍاار للويااة أ اارا .و ااد سااماها بع ااهم المعااا،ي
النُوية )grammatical (or syntactic) meanings

 .1ا ،ر بُثنا" :م ح ات حول التطور والوا ع والتُديات في المجال الد لي".
صلت مسار حركة التأليف المعجمي العربي القديم في بُثاي "م ح اات حاول التطاور والوا اع
 .3فذ َّ
والتُديات في المجال الد لي" ،للدكتور إخريذ ولد عتيا  -الماؤتمر الثاا،ي لللاة العربياة بتااريأ
 11-7مااايو  3112فااي خبااي  -كتااار المااؤتمر – المجلااد الثااا،ي – الصاافُة ،444 ،444
إ أورخت بعض تسلسو تأليف هذه الرسالو والكتا المعجمياة (ولام تقاف هاذه الكتاباات با او
اساتمرت مريرتهاا هميتهاا للباحال والماتعلم ،فقاد ألاف اليلااب (ت  211أو  211هاا) كتاباا
عان لاا اإل،سااض ،وابان خرياد (ت  231ه ا) عان السارب واللجاام ،والمطار والساُار ،وابان
الوي (ت  271ها) عن الشجر ،وغيارهم كثيار ،ممان ألاف فاي الموضاوا ،فس ا مثاو أحماد
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لقا ا ااد أسا ا االفنا أض بعثا ا اارة الما ا اااخة المعجميا ا ااة _،تيجا ا ااة للترتي ا ا ا الهج ا ا االي
ااخي
ا عتباطي_ أ ه كثيرا من اإلفاخة مان الثارام الاد لي لللاة العربياة وفر ا أي ذ
ساابإ ممااا لعااو الماااخ ذة المعجميااة مراكمااة ركامااا يااذهو القااار العاااخي ،ويبعثاار
كثيا ارا م اان الطا ااات الللوي ااة ،ويجع ااو البُ اال ع اان لوا،ا ا ذ معين ااة م اان "حق ااو
خ لااي" أشااب ذ بالتنقي ا عاان شااة وسااب كوم اة ماان النيفايااات ،ولقااد كاااض لهااذا
السؤال المركيي ذمساغ ومصاغ اآلتي:
ما ااا ها ااي القا اادرات الوٍا اافية التجيينيا ااة التا ااي تمتلكها ااا الفصا ااُى لوٍا ااف
مُيطها والولوخ وحقالا الكوض واإل،ساض والُياةو
وم ااا ال اياخ ال ااد لي ال ااذي يمتلك ا مس ااتعمو العربي ااة المتوس اابو وه ااو حق ااا
مع اام مسااتعمليها يعرفاوض إ أ َّم الُقااو الااد لي وبعااض مسااا ات ا ساسااية،
خوض أض يدركوا ليليات الُقاو وتفاٍايلذ الد يقاة (ماا ا ،عاري ماث عان حقيقاة
النماو وأ،واعا وحركاتا ومساااكن و) وماا ا ،عااري ماث عاان حقيقاة المااام ولريا،ا
وأ،واعا وك ْدرتا وٍاافال إلااى آ اارهو (ومااا هااي اآل ااار المترتبااة علااى ا،تقااان هااذه
الق ا اادرة الوٍ ا اافية الللوي ا ااة عن ا ااد المس ا ااتعملين المت صص ا ااين بذا ْلا ا ا ذ المس ا ااتعملين
المتوسطينو).
كو هاذه ا سانلة تذا ْل ذقاى مساوغاتها الموضاوعيةذ فاي ذا ل تطاور الدراساات
الد ليااة( ،)1ومااا يمكاان أض ،فيااد منا تطااويرا وتجدياادا لمعااالم العربيااة فااي ضااوم
الن رياات الد لياة الُديثاة و يااام علام الد لاة علاى سااا ي (لام يعاد علام الد لااة
بان فاارا (ت 245هاا) ،ومان المتاأ رين الصااغا،ي(ت  651ه ا) ،وشاري الادين علاي بان
يوسف بن حيدرة الطبي (ت  667ها) ،ول ل الدين السيوطي (ت411ها وغيرهم).
 .1على الرغم أ ،مندوحة للباحثين عن ا ط ا على أحدص الدراسات اللسا،ية والد لياة العربياة
وا لنبيااة ،بيااد أ ،ا يج ا تااو ي الُااذر فااي إسااقاا كثياار ماان المفاااهيم اللسااا،ية والد ليااة علااى
خراسة للتنا ،يقول الدكتور عبدالقاخر الفاسي الفهري وهو يتُدص عن الُقول الد لية وإشكال
تعريا الد لااة ،فسااها( :عمليااة الترلمااة لهااا أبعاااخ خ ليااة أكثاار إشااكا ماان ا بعاااخ السااابقة ،فااي
مرحلة أولاى ،با اد مان معايناة الُقاول الد لياة فاي كاو مان الللتاين ،وإ اماة ماا يمكان إ امتا مان
مناساابات ،وفاار مااا لاايذ ل ا مقابااو فااي الللااة الهاادي ويُتاااب إلااى الوضااع والتوليااد( .اللسااا،يات
والللة العربية (،ما ب تركيبية وخ لية) ،للدكتور عبدالقاخر الفاساي الفهاري ،ن ،411خار توبقاال
للنشر – الدار البي ام/الملرر ،منشورات عويدات -بيروت /باريذ).
02

اآلض فااي حالااة إلااى ماان ياادافع عاان ولااوخه ،أو يباارر ا هتمااام با  ،فقااد ت طااى
هذه المرحلة منذ ،صاف ارض أو ييياد ،وٍاار اآلض يلقاى مان ا هتماام والدراساة
في كو أُ،ام العالم ماا يلقااه ساالر فاروا علام الللاة )1(.إض لا ماا خعاا،ي إلاى
أض أستثمر معطيات إحصالية مُدخة ل ستقرام والقياا وا ستنتاب وا ستنباا
متمنيااا فااي القري ا العالااو أض تكااوض هااذه الموسااوعة أساسااا لمعجاام تفاااعلي
إلكترو ،ااي ،لم ااا ت ااوفره تقا ،ااة الُاس ااور م اان إمكا ،ااات مُ اادوخة للمعطي ااات
الللويااة المصاانفة( :لقااد اسااتطاعت التقنيااة الُديثااة أض تقاادم للعلمااام والباااحثين
هااذا الُاسا اآللااي( :الكمبيااوتر) ليقااوم عاانهم بمااا كاااض يسااتنفد لهااوخهم ماان
مُاو ت العد ،والُصر ،والتصنيف ،وهي العمليات ال رورية لبلوغ أية ،تيجاة
علميااة أو عمليااة ،ماان ألااو حااو المشااك ت التااي توالا العقااو اإل،سااا،ي ،عاان
طريا التقدم)(.)3
وكم ااا أس االفت كا ،اات حصا ايلة ه ااذه المنهجي ااة اإلحص ااالية الته اااخي ف ااي
مفه ااوم لدي ااد للُق ااو ال ااد لي أكث ا ذار حصا ارا وتمُ ااا م اان المفه ااوم ا وروب ااي
للُق ااو ال ااد لي ،وم اان تص ااور ينطل ااا م اان بع ااض التعريف ااات لمع ااالم المع ااا،ي:
(المع ااالم الموض ااوعية أو المعنوي ااة :وه ااي الت ااي ترت ا ا لف ااا الللوي ااة حس ا
معا،يهااا أو موضااوعاتها ،فف اي ماااخة "لااوض، :جااد فيهااا كااو مااا ت اام الللااة ماان
أساامام ا ل اواض باادرلاتها الم تلفااة ،وماان المعااالم العربيااة الموضااوعية القديمااة
"الم ص ا ا " با اان سا اايدة ا ،دلسا ااي فها ااو يرت ا ا ا لفا ااا التا ااي لمعها ااا
()2
بُس لف ها بو بُس معناها).
ؤساار بتعريف ااات لاااهية بااو تس ااتأ،ذ بمااا ت اراه
فرؤيتنااا للُقااو ال ااد لي ت ذ
م لم ااا للُق ااالا الميدا،ي ااة الت ااي ،ذاايعم أ،ن ااا ،ذكتذنا ا م ااا تيس اار لن ااا م اان تجلياته ااا
 .1علم الد لة ،للدكتور أحمد م تار عمر ،ن ،5ا الثا،ية ،1444 ،عالم الكت  ،القاهرة.
 .3خراسااة إحص ااالية لج ااذور معج اام ت اااب العااروا (باس اات دام الكمبي ااوتر) ،لل اادكتورين :عل ااي حلم ااي
موسى ،وعبدالصبور شاهين ،ن ،5مطبوعات لامعة الكويت.
 .2المعالم الللوية العربياة (بادامتها وتطورهاا) ،للادكتور إمياو يعقاور ،ن ،17خار العلام للم ياين،
بيروت.
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ااخي" ا،ط ااا
لي ا لتها َّ
وتشااعباتها المعجميااة متتبعااين مااا ،ساامي "الُقا ذاو الااد َّ
من أ ام  ،في تناسو ماخت الللوية لتكوض الُصيلة التي حصد،اها هي أض مع م
الُقول الد لية اللالبة على المعجم العربي (القاموا المُيب ،مو لا)(.)1
هااي فااي حاادوخ تسااعة و مسااين وأربعمنااة ( )454حقااو خ لااي(_)3كمااا
وبوبته ااا حس ا الموض ااوعات الم تلف ااة
وعرفته ااا وٍ اانفتها َّ
أس االفنا_ ،لمعته ااا َّ
(مثو الطبيعتين :الجماخ والُية من أرص ولبال وسمام وبُاار وأ،هاار وإ،سااض

 .1يعااد القاااموا المُاايب للفياارو آباااخي ماان معااالم الللااة العربيااة الكباارا ،كمااا يعااد أي ااا نطاارة
وسااطى بااين المراحااو المعجميااة القديمااة والُديثااة بُكاام كااوض المؤلااف عاااش فااي القاارض الثااامن
الهج ااري (734ه ا ا 417 -ها اا) ،بي ااد أض الطريق ااة المعجمي ااة الت ااي اتبعه ااا ت تل ااف ع اان طرال ااا
المعجميين السابقين في مراكمة الماخة المعجمية وبعثرتها يتقيد إ بالترتي الهجالي وبذكر
م تل ااف مع ااا،ي الم اااخة المش ااروحة ،وعل ااى ال اارغم م اان لا ا ولرٍ ااا،ة ماختا ا المعجمي ااة العلمي ااة
اعتمدت " اموس " ماخة لهذه الموسوعة ،تصري في هذه الماخة حس المنهه الاذي شارحت
سااابقا فااي هااذا البُاال ،وإياراخا وتمثااي لماااخة ماان القاااموا المُاايب بااو أض أتصااري فيهااا أ كاار
م ااث النم ااو ب اآلت ااي ،وأس ااأل الق ااار أي راب ااب ب ااين ش اارو الم اااخة المعجمي ااة إ راب ااب الترتيا ا
الهجااالي ا عتباااطي يقااول الفياارو آباااخي (( :ااير) كفاار ورم أو ساامن حتااى كأ ،ا وارم والجلااد
تهيه كت ير والنا ة ورم ضرعها وضا إحليلها أو يبذ و و لبن و،ا ة يبة كفرحة و يبام وارمة
ال ارا أو فاي رحمهاا لياو تتاأ ا بهاا و لا الاورم او ر و اد ت اير ضارعها وال اير مُركاة
ال يي ولبو باليمامة أو أرص أو هي بها وال ييباض اللُم الر اللين كال يير ،والاذكر مان
ف ارال النع ااام واللُم ااة ييب ااة ومع اادض ال ااذه ييب ااة كجهين ااة و يب ااى كُبل ااى منيل ااة كا ،اات لبن ااي
سلمة فيما بين مسجد القبلتاين إلاى الماذاخ وغيرهاا ٍ -الى اللا عليا وسالم  -وساماها ٍاالُة
تف اااؤ ب ااال ير ال يرب ااة ا اات ا الك ا م و لط ا  ،ال يلب ااة القط ااع الس اريع) .الق اااموا المُ اايب،
لمجد الدين الفيرو آباخي ،ن ،61الجيم ا ول ،خار المعرفة ،بيروت ،لبناض.
وم ذ اطنهااا ،وعلااى الاارغم ماان أهميااة تلا
 .3كثاارت شاارو المعااالم العربيااة القديمااة وإياراخ مُاسانها ذ
الشرو وإيراخ تل المُاسان والم ااط أرا أض ا ،جاع اآلض هاو البُال عان المساالو ا عماا
باادل ا ،شاالال بالجيليااات ،وأعنااي بااذل كيفيااة لااا ٍااناعة معجميااة لدياادة تتوكااأ علااى التاراص
المعجمااي اليا اار وتتك ا علااى أح اادص الن ريااات المعجميااة  ،ري اة وتطبيقااا ،وم اان ا مثلااة عل ااى
ا ،ش االال بتل ا المس ااالو الجيلي ااة ب اادل التركي ااي عل ااى الب اادالو  ،ااورخ النم ااو ب اآلت ااي( :وم اان ل ااو
القاموا أي ا أض مصانف ياذكر ماا يعاد مان بياو الف اول والللاو إماا ل ارورة العلام با وا ساتلنام
عنا أو لعاادم تُققا  ،فماان لا إياراخه الفعااو المجهااول بعااد الفعااو المعلااوم كمااا بينتا فااي النقااد
الثالاال وكقول ا ا،طلااا ه ا وا،طلااا ب ا للمجهااول ه ا ب ا  ،و ول ا فااي هاار وأٍااو أرا  :أذْريذا ذا
وأٍو يريا يا ْريا وأٍو يريا يؤريا) الجاسوا على القاموا ،حمد فارا الشديا  ،ن،212
المكتبة الكويتية الثقافية – الكويت.
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وحيواض و،بات وغير لا  )1()...لتساتبين القادرة الهاللاة للفصاُى للتعبيار عان
هااذا الكااوض و صااور مع اام مسااتعمليها عاان اللااون إلااى أسارارها واكتناااه حقااالا
خ القها.
ممااا يجعلنااي أ عاام أض موسااوعة "المستكشااف" اادمت _أ َّذوذل ماارة_ فااي
تاااريأ العربيااة معجمااا خ ليااا يكشااف مااا اسااتطعنا كشااف م ان اادرات الفصااُى
ويق ا اادمها لم تل ا ااف راله ا ااا ومس ا ااتعمليها تقديم ا ا اا إحص ا اااليا تص ا اانيفيا تعريفي ا ااا
()3
سها .

 .1ا ،ر المعجم الاد لي لموساوعة "المستكشاف"، ،شار المن ماة اإلسا مية للتربياة والثقافاة والعلاوم
.3111
 . 3يمكن إغفال أض رسالو ومعالم المعا،ي (أو الد ت أو الموضاوعات) ليسات وليادة الياوم فاي الللاة
العربيااة وف ااي اللل ااات ا اارا أي ااا ،و ااد أش اارت إل ااى ل ا أع ا ه ف ااي البُ اال اٍااة مع ااالم المع ااا،ي
ب اان س اايده  ...إل ااأ ،ولك اان طريق ااة "المستكش ااف" ربم ااا تتمي ااي ع اان
والرس ااالو الللوي ااة مث ااو الم ص ا
الطرالا ا را با ستقرام ا رر إلى ا ستقصام وتعريف أم الُقو الد لي تعريفا علمياا وترتيبا حسا
أليال ا وتشااعبات وتصاانيف وتمُاايض الماااخة الللويااة للُقااو ،فس ا  ،ستي ااا مااا يمكاان أض ياايعم تمي ايا
"للمستكشف" في هذا المجال ( ارض باين ماواخ مان المعجام الاد لي لهاذه الموساوعة وماواخ مان الرساالو
الللوي ااة ومع ااالم المع ااا،ي فيم ااا أشا ار،ا إليا ا (أمثل ااة م اان الم ص ا  :اإلب ااو ف ااي الم صا ا  ،واإلب ااو ف ااي
"المستكشف" (وتبلغ خ تها سبعا و ما،ين وألف ( )1147خ لاة) ،والمارأة فاي الم صا والمارأة فاي
"المستكشاف" (وتبلااغ خ تهااا أربعاا و مااا،ين وساابعمنة ( )744خ لااة)  ،والرلاو فااي الم صا والرلااو
في "المستكشف" (وتبلغ خ ت منة وألف ( )1111خ لة ).
باان ساايده ،وفيهااا
ااارض بااين طريقااة المستكشااف التااي وضااُناها آ،فااا وهااذه الفقاارة ماان الم ص ا
الرضاااا (تاادا و المعااا،ي ،والميااو إلااى التعماايم خوض الت صااي و لوهااا ماان أي ترتيا أو
يتناااول موضااوا َّ
تعديد أو تصنيف):
يقول ابن سيده( :الرضاا والفطام واللذام وسالر ضرور التربية).
لهمام ابن مرة:
*أبو عبيد* رضع الصبي أم ورضعها يرضعها وأ،شد ا ٍمعي ال أ،شد،ا عيسى بن عمر َّ
و موا لنا الد،يا وهم يرضعو،ها ** أفاويا حتى ما يدر لها عو
الرضاااا والرضاااعة
الثعااو – اليياااخة فااي ضاارا الشاااة *اباان خريااد* رضااعها رضااعا* اباان السااكيت* هااو الرضاااا و َّ
الرضااع *غيار واحااد* أرضاعت أما
الرضااعة * اال أبااو عبيادة* إ ا أخ لاات الهاام فا يكاوض إ بااالفتح وهاو َّ
و َّ
ت)) علاى الفعاو وسايأتي كار
ض ذع ْ
وهي مرضع على النس  ،وأما ول تعالى(( :تذ ْذ ذهو ك يو م ْرض ذعة ذع َّما أ ْذر ذ
مثو هذا مستقصى في فصو المذكر والمؤ،ل من هذا الكتار إض شام الل .
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لقد كنت أعتيم _أ َّذوذل ا مر_ أض أؤلاف معجماا عربياا حاديثا علاى الطريقاة
المعهوخة (مثو طريقة اآلبام اليسوعيين اللبنا،يين :المعالم اليساوعية ،أو طريقاة
المعااالم المجمعيااة الُديثااة) بيااد أ،ااي ٍ ارفت الن اار عاان ل ا مااور متعاادخة
حرٍا مني على ا ستجابة إلكراه تأليف موسوعة معجمية تماشاي رو العصار
وتُ اااول لاه اادة تج اااوذ التُ ااديات وتس ااهم ف ااي ح ااو المش ااك ت الُقيقي ااة
للفصُى، ،طقا لُروفها (المعجم الصوتي) ،واستثمارا لثرالها (معجام الُقاول
الد ليااة) ،ومعرفااة لتطااور لوا ،ا ذ ماان فسيفسااالها الد ليااة والثقافيااة عباار بعااض
العصا ااور (معجا اام الش ا اواهد) ،وتا ااداركا لا اابعض الثل ا ارات ا سا ااتعمالية والن ا اوا
التعبيري ااة (المعج اام اإلحيا ااالي) ،ومعرفا ااة لجوا ،ا ا ما اان بنيته ااا الصا ااوتية مربوطا ااة
بااالبنيتين :الد ليااة والتركيبيااة (معجاام المتقااارر الصااوتي) و(معجاام المسااتلرر)
وهما معجماض ٍوتياض وخ لياض معا.
إض هااذه الطريقااة المعجميااة التأليفيااة الجدياادة ا ت ااتها إكراهااات متعاادخة
منها:
 لس ااامة التُ اادي اللل ااوي الا اراهن (ت ااأ ر العربي ااة با ،تكاس ااة الُ ااارية
المعيشة المستتبعة للت لف والترالع العلميين الُاٍلين).
 ا ت ي ال روي الموضوعية التي تعيشها الللة العربية اليوم عن كو ماا
سلف من ماضيها التاري ي الطويو.
 ا،فصااام حلقااات و ناااطر ا سااتعمال الللااوي ،أ صااد مراحااو الفصااُى
المعروفااة باادما ماان المرحلااة الجاهليااة وماارورا بمرحلتااي ٍاادر اإلس ا م،
(السفر ا ول من كتار الم ص  ،بي الُسن علاي بان إساماعيو النُاوي والللاوي ا ،دلساي (ابان
س اايده) ،ن ،35تُقي ااا لجن ااة إحي ااام التا اراص العرب ااي ف ااي خار اآلف ااا الجدي اادة ،منش ااورات خار ا ف ااا
الجديدة – بيروت).
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والمرحل ااة العباس ااية ،وا،ته ااام بالمرحل ااة الُديث ااة والمعاٍ اارة (مم ااا ولاااد
وا ع ااين م تلف ااين :وا ا ذاع عربي ااة ا س ااتعمال الُ ااديل والمعاٍ اار ،ووا ا ذاع
عربية المعالم التي تسجو مع م روة هذه الللة المعروفة حتى اآلض).
 احتيالنااا إلااى طرالااا معجميااة لدياادة تكشااف مسااتور الطا ااات الللويااة
العربيااة (تكشااف طريقااة "المستكشااف" مجمااو هااذه الطا ااات باتباعهااا
وتناسا اال الللا ااوي المربا ااوا با ااأم
طريق ا اةذ أم الُقا ااو الا ااد لي ا لتها اااخي ذ
الُقو).
له ا ااذه ا سا ا اابار وغيره ا ااا ارتأيا ا اات أ ،ا ا ا با ا ااد أض تاثذا ا ا َّاور طرالا ا ااا التا ا ااأليف
ادأت ٍاورة هاذه الموساوعة وإكراهاات تأليفهاا تتناساو فاي هناي
المعجماي ،وب ْ
وماربب الفارا
منذ أكثر من ة عقوخ ،وسعيا إلى الوٍول إلى ل ا الموضاوا ذ
أورخ النمااا ب اآلتيااة ،لتكااوين تصا ااور معااين ماان ،مااا ذب م تااارة ماان هااذه الُقااول
الد لية من موسوعة "المستكشف"(:)1
اين
 .1يقول الثعالبي :ي
كو ما ذع ك فأذلَّ فهو سمام ،ك ياو أرص م ْساتذويذة فهاي ذ
ٍاعيد ،ك ياو حاالي بذ ذ
ر على ذو ْل
ٍ ْر ،كو شيم ذخ َّ
فهو ذك ْعبذة ،ي
ذ
فهو ذ
كو بنذام عال ذ
الشْينين فذهو ذم ْوبا ،كو بنامذ مذربَّع ذ
كو ما ي ْستُيا
،
ي
غ
فهو
لور
الق
في
ُص
م
ض
كا
و
يوض
الع
عن
ار
غ
ما
كو
ة،
ب
ا
خ
فهو
ص
ر
َّ
ذ َّ
ذ
ي
ذْ
ي ذ ذ
ا ْ
من اإلبو وال يو والُمير فهو عير.
فهو ذع ْورة ،ي
من ذك ْشف ْ
كو ما ْأمت ذير علي ذ
من أع ام اإل،ساض ذ
(فق الللة لصمام أبي منصور الثعالبي ،ن ،1الدار العربية للكتار بدوض تاريأ).
الواضح أض بعض كت الللة التي عنيت بُقول المعا،ي ومعجم الد ت (مثو هذا النمو ب)
وسم ذع ذملذها غير لياو مان التعمايم ،وتجااو الفاوار باين الكلياات التاي أشاار إليهاا الثعاالبي ،فاإ ا
كنا ،تفا مع في كليات التسويرية اآل،فة ا رر إلى المنطا الصوري (كلية مولبة :في ول  :كو
ما) ،فإ،ا  ،تلف مع في طريقة ا ستنتاب التي ،را أ،ها يج أض تمر بجيليات الُقاو الاد لي
ياارة الللااة ا اارر إلااى الكمااال عاان الُقااو الااد لي ليج او لنااا
وتشااعبات  ،حتااى ،عطااي القااار
الس ا اؤال ع اان الف ا اوار ب ااين ه ااذه الكلي ااات الت ااي ك اار (م ااث  :الس اامام ،وا رص والداب ااة وال ي ااو
والُمي اار) ع اان أي س اامام أو أرص أو خاب ااة أو ي ااو أو حمي اار معني ااة به ااذا التعم اايمو ل اان تتجل ااى
اإللابة إ بتميياي الفارو مان ا ل الُقاو الاد لي للكلماات الماذكورة (ا ،ار النماا ب المنتقااة
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 .1المعجم الداللي
لدولة لنما ب من الُقول الد لية لموسوعة المستكشف:
بإ،عام الن ر في هذا الجدول يت ح للقار لملة من ا مور منها:
 أ يم الُقا ااو ال ااد لي (وأ صا ااد بها ااا م ْرتذ ذكا ا ذاي الُقا ااو ا ساسا ااي ومُا ا ذاوره الا ااذيتتشع من ش ذع الُقو وليليات ).
 شع الُقو الاد لي (وأ صاد بهاا تشاعبات وليلياتا الفرعياةذ المنبثقاة عان أمالُقو الد لي).
 تمُيض الُقاو وإيا م العناياة الللوياة للاروابب الدا لياة باين عناٍار الُقاو،وتمثي لما ،قول ،ورخ النما ب التاليةذ(:)1
نماذج للحقول
الداللية

أم الحقل
الداللي

،م ا ا ا ا ا ا ااو ب الطبيع ا ا ا ا ا ا ااة الجبو
الجماخ

عدد الحقل الداللي

ميزات الحقل
الداللي

وتبلغ خ ت ا نتين و ما،ين ومنتاي
خ لة ()343
 -مراخفات

ما ن الُقااول الد ليااة المتبعااة هااذا الن ااام المعجمااي الصااارم فااي التعامااو مااع الُقااو الااد لي) ،أو
موضااوعات الللااة أو المعااا،ي المشااتركة بااين الكلمااات( ،مااث فااي تعميمااات الثعااالبي يمكاان أض
ياتذا ذع َّق ا ذ ماان ا ل الُق ااول الد ليااة َّمااات الُق ااول التااي كرهااا (حق ااو الساامام فااي موس ااوعة
"المستكشف" :وتبلغ خ تها إحدا وسابعين ( )71وحقاو ا رص فاي الموساوعة اتهاا :وتبلاغ
خ تهااا مسااا وتسااعمنة ( ،)415وحقااو الدابااة فااي موسااوعة "المستكشااف" :وتبلااغ خ تهااا
ا وسبعين ومنتين ( ،)372وحقو ال يو في "المستكشاف" وتبلاغ خ تهاا مساا و مساين
ومنتين ( ،)355والُمار في المستكشف وتبلغ خ ت تسعا و مسين ومنة (.)154
 .1ا ،ر ،ما ب من هذه الُقول الد لية فاي موساوعة المستكشاف الجايأين ا ول والثاا،ي ن ،55
.651 ،611 ،141 ،54
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 ٍفات مقاسم ٍعوخه،مو ب الملبوسات

الثور

ا ا ا ااا و م ا ا ا ااا،ين
وتبل ا ا ا ااغ خ ت ا ا ا ا ا
وأربعمنة ( )442تتوا كما يأتي:
 بذ ه اتسا أ،واع ٍفات أ را ل مقاسم ياطت ٍباغت تييين لبذ الثور لع -ما يلُق من عوارص أ را

،مو ب ا طعمة

اللُم

وتبلغ خ ت إحادا وتساعين ومناة
( )141تتوا كما يأتي:
 أ،واع ٍفات إعداخه تناول -أ سام

،مو ب السوالو

المام

وتبل ا ا ا ا ااغ خ تا ا ا ا ا ا س ا ا ا ا اابعا وس ا ا ا ا ااتين
و مس ا ا اامنة ( )567وتتا ا ا ااوا كما ا ا ااا
يأتي:
22

 أ،واع متعلقات مشرب عذوبت ملوحت لو، لريا، ريره كدرت كثرت لت بروخت حرارت،مو ب اآل ت

اإل،ام

ااا و ااين ()22

وتبلااغ خ ت ا
تتوا كما يأتي:
 أ،واع امت ؤه الشرر في مقاسم ٍفات متفر ة ل -مناشط

،مو ب الجسم

ا ،ف

وتبل ااغ خ ت ا تس ااعا وأربع ااين ومن ااة
( :)144ويتوا الُقو كما يأتي:
 أسا ا ا ا ااماؤه وٍا ا ا ا اافات (:ض ا ا ا ا ا موٍلره و يام وفطس )
 أ سام مناشط27

 سوالل،مو ب ا مراص

الُمى

(ا ،اار ماااخة الماارص والعلااة) وتبلااغ
خ تها تسعا وأربعاين ( )44تتاوا
كما يأتي:
 أ،واعها مقاسمها ذس ْوذرتها -ا،كسارها

،مو ب الملروسات

الن و

وتبلااغ خ تا تسااع عشاارة و منااة
( )214تتوا كما يأتي:
 أ،واع ٍفات لقاح إ ماره يبس ألياؤه غرس -تهينت

،مو ب اإل،ساض

المرأة

وتبلا ا ا ااغ خ ته ا ا ا ااا أربع ا ا ا ااا و م ا ا ا ااا،ين
وساابعمنة ( )744خ لااة تتااوا كمااا
يأتي:
 ٍفاتها المرأة والجنذ مشاعرها ولدها20

 ينتها لباسها بيتها حي ها حملها ،فاسها إ،جابها إرضاعها،مو ب الطيور

الطير بأ،واع

وتبلا ا ا ا ا ااغ خ ت ا ا ا ا ا ا ا نتا ا ا ا ا ااي عشا ا ا ا ا اارة
و مس ا ا ا اامنة ( )513تت ا ا ا ااوا كم ا ا ا ااا
يأتي:
 أ،واع مناشط طيرا، حركت ا را ر سفاخه حسوه يت ا،ت ام لره تعشيش بي مقاسم22

وتبلغ خ ت أربعا وستين و مناة
( )264وتتوا كما يأتي:
 أسماؤه ٍفات ٍيده مجسم ألمت ولدهوتبلااغ خ ت ا سااتا وتسااعين ()46
وتتوا كما يأتي:
 أ،واع مقاسم مناشط بي أكل ٍوت -ذريه في ا رص

،مو ب السباا

ا سد

،مو ب الُشرات

الجراخ

،مو ب السوام

الُية

وتبلااغ خ تهااا ساابعا و ااين ومنااة
( )127تتوا كما يأتي:
 أسماؤها ٍفاتها أ سامها -مناشطها

،مو ب المنال

الريح

وتبل ا ااغ خ ته ا ااا إح ا اادا وتس ا ااعين
ومنة ( )141تتوا كما يأتي:
 أسماؤها22

 أ،واعها شماليها لنوبيها -غربيها

 -3المعجم الصوتي للحروف العربية:
اض التن اااول لوا،ا ا ذ م اان المعج اام ال ااد لي م اان موس ااوعة
لق ااد تناول اات بع ا ذ
"المستكشااف" وسااأتطر للمعجاام الثااا،ي ماان هااذه الموسااوعة وهااو مااا سااميت
ال اادليو الص ااوتي لنط ااا ح ااروي العربي ااة م ْ ذرلا اا _عل ااى ض اابب س اايبوي _ وٍ اافة
وكيفيةذ ،طا ،فما هو هذا المعجم الصوتي إ او
ي فى أض علمام السلف الللويين عنوا بدراسة أٍوات العربية وحروفهاا،
امو عدَّة منها :الاديني والعلماي والثقاافي والسا لي وغيار
مدفوعين إلى ل بعو ذ
اأكثر ماان علاام ماان علومهااا أو العلااوم
ل ا  ،وارتبطاات خراسااة أٍ اوات العربيااة با ذ
الش اارعية مث ااو النُ ااو والص ااري وا خام ...إل ااأ ،وهك ااذا ذه اار ال اادرا الص ااوتي
مبك ا ارا عنا ااد ال لي ااو ب اان أحما ااد الفراهي اادي ت ( ُ،ااو  174ه ا اا) وسا اايبوي ت
( 141هاا) وغيرهمااا ( بااد لنااا ماان تأٍاايو ،شااأة الدراسااة بااو الباادم بالُااديل
عنها ،فالدراساات الصاوتية منشاؤها العارر المسالموض إ يطالعناا العاالم العرباي
المسلم ال ليو بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتاب (العين) ،التاي تعاد مرلعاا
ٍوتيا مهما للدارسين ،وما ،قل عنا تلمياذه النابا سايبوي فاي مؤلفا (الكتاار)
ماان لهااوخ ٍااوتية تايال مُااب إعجااار العلمااام عربااا وغاربيين لد ااة الوٍااف،
وشاامول  ،واتساااع ومااا كتب ا اباان لناااي ت ( 243ه اا) فااي كتاب ا (سا اار ٍااناعة
اإلعرار) و(ال صال ) من معلومات ٍوتية مهمة لدا ،ورسالة ابن سين اا ت
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( 437ه اا) المسا ااماة (أساابار حاادوص الُااري) إلااى غياار ل ا ماان الدراسااات
()1
ا را).
ولقااد تناااول علمااام العربيااة خراسااة أٍ اوات حااروي العربيااة م رلااا وٍاافة
وكيفياة ،طاا ،ومانهم ابان لناي إ يقااول مفر اا باين الصاوت والُاري( :اعلاام أض
الصااوت ذعا ذارص ي اارب مااع الاانفذ مسااتطي متصا  ،حتااى يعاارص لا فااي الُلااا
والف اام والش اافتين مق اااطع تذثني ا ع اان امت ااداخه واس ااتطالت  ،فيس اامى المقط ااع أينم ااا
عاارص ل ا حرفااا ،وت تلااف أل اراا الُااروي بُس ا ا اات ي مقاطعهااا ،وإ ا
تفطناات لااذل ولدتذا علااى مااا كرت ا ل ا  ،أ تاارا أ ،ا تبتااد الصااوت ماان
أي المقاطع شنت ،فتجد ل لرسا ماا ،فاإض ا،تقلات
أ صى حلق  ،م تبلغ ب َّ
عن ا رالعااا من ا  ،أو متجاااو ا ل ا اام طعاات أحسساات عنااد ل ا ٍاادا غيا ذار
()3
الصدا ا ول).
وواضااح أض اباان لنااي ااد تتبااع الصااوت تتبعااا فيييقيااا (هواليااا) فااي أحيااا ه
النطقي ااة ليص ااو إل ااى مقطعي ااة الُ ااري الت ااي تس ااتبين عن اادما يتُي ااي الُا اري ف ااي
م رل ا ار ،ااا ل ا ب ااألراا الُ ااروي وم ارله ااا ،ول اانن ك اااض ه ااذا التفري ااا
ي ل ااو م اان عم ااا علم ااي ،ف ااإض منطق ااة ض اابابية بقي اات عالق ااة م اان ه ااذا التفري ااا،

 .1علام ا ٍاوات باين القادمام والمُاد ين للادكتور علاي حسان ميبااض ،الصافُة  ،12الطبعاة الثا،يااة
 ،3114خار شموا الثقافة ،الياوية ،ليبيا.
 .3سار ٍااناعة اإلعارار ،باي الفااتح عثماااض باان لناي ،تُقيااا لجنااة مان ا ساااتذة ،الصاافُة  6ماان
المقدمة ،الجيم ا ول ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الُلبي وأو خه بمصر.1454 ،
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ويتجلى ل في عدم رٍف ابن لناي الُادوخ الفعلياة باين الصاوت والُاري،
ليناابهم ا ماار ،ولتبقااى الق ااية عالقااة أساسااا بمااا يساامي بالصاادا ا ول ،ولاايذ
اب اان لن ااي بب ا ْدا م اان اادمام اللل ااويين ومُ ا ذاد يهم ف ااي تص ااديهم لبُ اال ال اادرا
الصااوتي وا اات فهم فااي أمااور كثياارة منهااا :تعريااف م ااارب الُااروي إ (ا تلااف
(الم ْ ارب) أو (الم ا ْ رب) كماا س ااماه سايبوي فاي
القدمام والمُد وض في تعرياف ذ
الكتار ب م الميم وسكوض ال ام ،فهم يطلقوض (الم رب) على مكاض النطا،
و ااد س ااماه اب اان خري ااد (المج اارا) وأطل ااا علي ا اب اان س ااينام (المُ اابذ) ،وعرف ا
ا ستا مُمد المباارك ((هاو الموضاع الاذي يكاوض فيا اُ،بااا الهاوام وحجايه
ماان الماارور كليااا أو ليليااا بأحااد الُاوالي المولااوخة فااي الُلااا أو الفاام كاللهاااة
أو اللس اااض أو الش اافتين)) واعت اارص ا س ااتا مُم ااد ا ،ط اااكي عل ااى مص ااطلح
()1
(م رب) واستعمو مصطلح (مُبذ) بد من ).
و يااب ذ ذلهااد الللااويين ا َّول كااوض كثياار _ممااا تواضااعوا علي ا _ مُا َّاو
،قاااش وامت ارام اليااوم فااي الدراسااات الصااوتية الُديثااة ،ويقت ااي اإل،صاااي تقبا ذاو
ساايرورة الاايمن وٍاايرورت المااؤ ،تين بتليار النطااا ممااا يجعااو التوٍاايفات الصااوتيةذ
في من معين د تكوض من الد ة فاي مان آ ار ،تيجاة  ،اام التليار الصاوتي
(ل اام يب ااا م اان ٍ اافات س اايبوي ال اٍ ااة بص اافات الُ ااروي إ وٍ ااف ل اابعض
ا ٍوات على أ،ها مجهاورة ،والابعض اآل ار علاى أ،هاا مهموساة ،و اد تباين لناا
أض تلا التااي سااماها بااالمجهورة هااي التااي يسااميها ا وروبيااوض اآلض Voiced
فيمااا عاادا القاااي والطااام ،فقااد اعتبرهمااا ماان المجهااورات ،فااي حااين أض تجاربنااا
 .1علام ا ٍاوات بااين القادمام والمُاد ين للاادكتور علاي حسان ميباااض ،الصافُة  ،32الطبعاة الثا،يااة
 ،3114خار شموا الثقافة ،الياوية ،ليبيا.
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الُديثة تبارهن علاى أض هاذين الصاوتين كماا ،نطاا بهماا اآلض اليااض مان ٍافة
الجهر ،و د تُد نا عن هذا آ،فا ،أما ما سماه بالُروي المهموسة فهي كلها
()1
ينطبا عليها تمام ا ،طبا اٍط ا وروبيين .)Voiceless
ولاانن كنااا يمكننااا أض ،كااابر فااي تااأ ير التعا بااات اليمنيااة علااى التليي ارات
الت ااي تلُ ااا أٍا اوات أي من وم ااة للوي ااة وم ااا وٍ االت إليا ا الدراس ااات الص ااوتية
الُديثة ،إ أ،نا ،ستطيع إ أض ،تفا مع الرأي القالو إض أوالاو الللاويين بناوا
اابرهم
توٍاايفاتهم الصااوتية علااى تطبيقااات ،طقيااة خ يقااة ،فكا،اات ألساانتهم ذم ا ذ
الصااوتيةذ لااذا (لاايذ مهمااا اتفااا مااا توٍااو إليا ال ليااو وساايبوي مااع مااا توٍااو
إلي ا الاادرا الُااديل ،ولكاان المهاام أ،همااا تناااو ا ٍ اوات الللويااة ماان مباادأ
ٍُيح ،وهو خراستها خراسة وٍفية وا عية المة على الم ح ة الذاتية وبعيدة
عان ا فتاراص والتأوياو ،وكااض حرياا بهاذا الاذي ادماه أض ياؤخي إلاى تطاور كبياار
في الدرا الللوي للعربية ،وأض يلير كثيرا من شكو هاذا الادرا علاى ماا عرفنااه
في عصوره المتأ رة).

()3

أضااف إلااى ل ا أض مُااا ير الو ااوا فااي أ فااان التُدياادات والتعريفااات
الصااوتية النابتااة فااي غياار البينااة الصااوتية العربيااة المااة اليااوم ،و يلااض ماان يمااة
ا ،فتااا علااى الاادرا الصااوتي ا وروبااي الُااديل الملُ ا السااابا الااذي هااو
ا ت ااام منهج ااي ،ب ااو أض يفه اام تُجا ارا أو اعت ااداخا ال اادا بلل ااة معين ااة ،ب ااو إض
مُا ير الو وا في التعميمات والتعريفات الصاوتية الجااهية ،ذابَّا ذ عليهاا أكثار مان
 .1ا ٍوات الللوية للدكتور إبراهيم أ،يذ ،الصافُة  ،131الطبعاة الرابعاة  ،1471مكتباة ا ،جلاو
المصرية ،القاهرة .
 .3فق الللة في الكت العربية للدكتور عبده الرالُي ،ن  ،123خوض تاريأ.
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واحااد حتااى بااين الللااات ا اارر ،ساابا إلااى بع ااها قافااة وفصااي للويااا (وفااي
حقو النطا الذي ت ذميي بدا ل الللة الفر،سية بين حرفين ٍالتين هما :الُري
iوالُااري  eتميااي الللااة اإل،كليييااة بالمقابااو بااين ااة ،مااا ب ماان الصاوالت،
وهي التي ،جدها فاي الكلماات الاث ص  biat, bit, beatو يمكان مطابقاة
هذه النما ب الث ة بُال من ا حوال مع الصوتين iو  éأماا الُاري الصاامت
الااذي تعكسا طريقااة الكتابااة اإلساابا،ية فااي ٍااورة  sالااذي ينطقا أهااالي شااتالة
بطريقة تذكر،ا ولو لي بُركة ا ولى من كلمة  chienهذا الصوت يطابا
()1
في حقيقة  sو  chبالفر،سية).
لقااد حرٍاانا علااى إي اراخ مجمااو ماان القواعااد واآلرام والتصااورات عاان وا ااع
الُا ااروي العربيا ااة ولملا ااة ما اان المقار،ا ااات الصا ااوتية ما ااع للا ااات أ ا اارا ماضا اايا
وحاضرا ،ولقد شللني وا ع الُاري العرباي الياوم وماا يتهادخه مان طوفااض ٍاوتي
ينااوم با كوكبنااا ،إ احتشاادت ألااوي مؤلفااة ماان الللااات فااي ٍااعيد واحااد بفعااو
ا ااورة ا تصا ااا ت والمواٍ ا ا ت ،فكيا ااف ُ،ف ا ا لللا ااة العربيا ااة هويَّا اةذ حروفها ااا
ايار ،طقهاا ولرياا ذض ا خام الصاوتي للنااطقين بهاا أو بليرهاا خوض أض تكاادره
وا،س ذ
عواٍ ااف خه اار ٍ ااوتي الَّا ا  ،أو ت ااذه با اريح ح ااروي العربي ااة م رل ااا وٍ اافة
وكيفياةذ ،طااا ألساانة أماام ملياريااة يهاادر ٍااوتها كالرعااد ،ليذصاطذل ذم _بفعااو الكثاارة
الكا رة ل ،تشار الللوي_ كو المن ومات الصوتية الملايرة.
لقا ااد م ااال بعا ااض الب اااحثين (مم اان أورخت بعا ااض آرالها اام) إلا ااى ا ،شا االال
بمجموع ااة م اان التص ااورات المنهجي ااة والم اامو،ية ات القيم ااة ،ولك اان ا ْذولذااى
_كما أرا اليوم_ هو العوخة إلى المنابع الصاوتية ا ولاى إل،قاا ٍاورة وٍاوت
الُ ااري العرب ااي ،ل ااذا ع اادت ف ااي "المستكش ااف" إل ااى مجموع ااة م اان المص اااخر
والمرال ا ااع ا ساس ا ااية ،ومنه ا ااا ٍ ا االت خل ا ااي ٍ ا ااوتيا لُ ا ااروي العربي ا ااة التس ا ااعة
 .1مباااخ اللسااا،يات العامااة تااأليف :أ،دري ا مارتيني ا  ،ترلمااة :الاادكتور أحمااد الُمااو ،إش اراي
الدكتورين :عبدالرحمن الُاب وفهد عكام ،ن ،16المطبعة الجديدة ،خمشا.
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ب
والعش ارين ،اعمااا ومتصااورا أض هااذا الاادليو الصااوتي يمكاان أض يُا َّاوذل بوسااال ذ
النطا "النمو ب" إ ا ما توافرت شروا منها:
تقا،يَّة معينة إلى ما يسمى ذ
 إش اراي مجموعااة ماان كفاااة ا ساااتذة والق ارام علااى تطبيااا هااذا الاادليوتطبيقا ٍوتيا لجسر الهوة بين الن رية الصوتية والوا ع النطقي.
 استلهام واعد التجويد القرآ،ية في ،طا حروي العربياة اعتمااخا علاى هاذاال اادليو الص ااوتي ،بم ااا ت ااوفره م اان تأٍ اايو غن ااى عنا ا للنط ااا الص ااُيح للُ ااري
العربي.
 تنويااع النطااا النمااو لي علااى المجموعااات اإل ليميااة الصااوتية فااي الااوطنالعربي ومنها (ا اليم الشامية وال ليجية والملربية ...إلأ).
 إليام المؤسسات الدراسية والجامعات العربية بتأسيذ م تبرات ٍوتية. تطبيااا النمااو ب النطقااي الصااوتي ماان ا ل تسااجي ت ٍااوتية فااي هااذهالم تبرات.
و أ،كا اار أض ا ٍ ا ااط حات والتوٍ ا اايفات الت ا ااي أورختها ااا ف ا ااي ه ا ااذا ال ا اادليو
الصوتي هي مستقاة _كماا أسالفت_ مان المصااخر والمرالاع ا خالياة ،ولكان ماا
اأخعي هو أض ٍياغة هذا الدليو الصوتي صادت منهاا مرو،ذتا و ابليتذا ض يُاول
إلااى تطبيااا عملااي ،طقااي ،مااو لي ،وسااعيا إلااى تعريااف القااار بهااذا الاادليو أورخ
النما ااو لين اآلتيا ااين خوض أض أسا ااتفيض فا ااي الشا اار أو التعليا ااو أو التُليا ااو تاركا ااا
للقار ح َّ القرامة الهاخلة المباشرة ليُكم بنفس على هذا الدليو الصوتي(:)1
الحرف

حري البام

القيمة
كيفية النطق
الصفات
المخرج
بحساب
الجمل
ُ
ش ا ا اافوية ،ت ا ا اارب م ا ا اان ب ا ا ااين مجهااورة شااديدة إ فاال الشافتين اام ()13
الش ا ا ا ا ا اافتين ،م ا ا ا ا ا ااع ا،طب ا ا ا ا ا ااا مسا ااتفلة منفتُا ااة فتُهما ا ا ا ا ااا فتُا ا ا ا ا ااا
الشا اافتين ا،طبا ا ااا أ ا ااوا م ا اان مذلق ا ا ا ااة مقلقل ا ا ا ااة فجاليا ا ا ا ااا بصا ا ا ا ااوت

 .1ا ،ر معجم الدليو الصوتي من موسوعة المستكشف ،ن.22 - 31
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ا،طبا الميم.
حري التام

مر قة.

ا،فجاري.

،طعي ا ااة ،ت ا اارب م ا اان ط ا ااري مهموسة شاديدة النطا ا ا ا ااا بصا ا ا ا ااوت ()411
اللس ا اااض م ا ااع أٍ ا االي الثنيت ا ااين مسا ااتفلة منفتُا ااة ا،فج ا ا ا ا ا اااري م ا ا ا ا ا اان
الم رب المذكور.
العليا ااين ،ما ااع إلصا ااا طا ااري مصمتة مر قة.
اللسا ا ا ا اااض بأٍا ا ا ا االي الثنيتا ا ا ا ااين
الم ا ا ا ااذكورتين مص ا ا ا ااعدا إل ا ا ا ااى
الُن ا على.

 -2معجم المتقارب الصوتي:
سعيت في "معجام المتقاارر الصاوتي" إلاى لماع ولدولاة وتصانيف هاام
ما،ي ااة آ ي م اااخة للوي ااة ،حص ااو تق ااارر ٍ ااوتي بينه ااا ف ااي ع ااال ت ٍ ااوتية
م تلفة()1في الماخة الث ية()3هي:
 .1إضافة إلى التقارر الصوتي في الماخة الث ية بين الُرفين وا ت ي الُري الثالل عنهما .عني
بعض الللويين بالكلمات المثلل أولها والمتما لة ك يو حروفها ،و د أخ لنا هذا النوا في التقارر
الصوتي مع اإلشارة إلى أض الذي ا تلف هو ترتي الُروي فقب ،والواضح أي ا أض الفرو بين
هااذه الكلمااات المثلثااة هااي فاارو فااي المعنااى فقااب ،وهااي خا لااة فااي ا  ،ومااة الصااوتية ماان لا
الُاارة فهااي الرمااو فيهااا الُصااى والُجااارة الباايض والسااوخ ااال
الُاارة والُاارة والُاارة ،فأمااا ذ
مااث  ( :ذ
الشاعر:
كو ربع وفدفد
ترا ذ
الُرة السوخام يُمر لو،ها ** ويلبر منها ا
وأما الُرة فالعطش الشديد ،ال الشاعر الكميت:
والبُور التي بها تكشف الُرة ** والدَّام من غليو ا وسام
وأم ااا الُ اارة فه ااي الُ اارة م اان النس ااام) مثلث ااات ط اارر (تُقي ااا وخراس ااة ألس اانية) ،لل اادكتور رض ااا
السويسي ،ن ،27الدار العربية للكتار ليبيا – تو،ذ.
 .3المرلح أض أفعال الللة العربية ية وليست نالية وإض كاض بعض الدارسين من عرر (مثو ا ر
أ،ستا ،ذ ماري الكرملي) ومستشر ين د هبوا إلى افتراص نالية الفعو باو يتا ( :لقاد ها
مث ب ك  Blakeإلى أض الفعو المعتو في العربياة ،إ،ماا كااض فاي ا ٍاو فعا نالياا تطاور عان
طريااا إشااباا ٍااوت المااد القصااير إلااى فعااو ااي عااوص في ا ٍااوت المااد الطويااو عاان العنصاار
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 -1المشترك الُرفي في العاللة الصوتية( :الشفوية والُلقية).
 -3المشترك الُرفي في العاللة الصوتية( :الشفوية والنطعية).
 -2المشترك الُرفي في العاللة الصوتية( :الشفوية والذلقية).
 -4المشترك الُرفي في العاللة الصوتية( :الشفوية والشفوية).
َّجرية).
 -5المشترك الُرفي في العاللة الصوتية( :الشفوية والش ْ
 -6المشترك الُرفي في العاللة الصوتية( :الشفوية واللثوية).
 -7المشترك الُرفي في العاللة الصوتية( :الشفوية والذلقية).
 -4المشترك الُرفي في العاللة الصوتية ( :الشفوية وا سلية).
 -4المشترك الُرفاي فاي العاللاة الصاوتية( :الشافوية ومتفر اات مان عاال ت
ٍوتية م تلفة).
 -11المشترك الُرفي في العاللة الصوتية( :الُلقية والنطعية).
 -11المشترك الُرفي في العاللة الصوتية( :الُلقية والشجرية).
 -13المشترك الُرفي في العاللة الصوتية( :الُلقية والذلقية).
 -12المشترك الُرفي في العاللة الصوتية( :الُلقية وا سلية).
 -14المشترك الُرفي في العاللة الصوتية( :الُلقية والُافية).
 -15المشترك الُرفي في العاللة الصوتية( :الُلقية واللثوية).
 -16المشترك الُرفي في العاللة الصوتية( :ا ت ي في ترتيا الُاروي
،فسها فقب).

الثالل) في ا ٍوات الللوية (خراسة فاي أٍاوات الماد العربياة) ،للادكتور غالا فاضاو المطلباي،
ن.142
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 -17المشااترك الُرفااي فااي العاللااة الصااوتية( :متفر ااات ماان عااال ت ٍااوتية
م تلفة) .و د تمثو هذا التقارر الصوتي كما يأتي اٍة في الماخة
الُرفية الث ية:
 تما و حرفين وا ت ي حري واحاد وتقاارر المعنياين ( :ذعا ذ ، :ذعا ذ :ت) بذاتذاأذ :أ اام ،بذاثذاأذ( :بذاثذاأذ :أ اام) ذه ذجاأذ( :هجاأ لوعا  :ساكن
ٍ َّو ذ
(،ع اللرار :ذ
و ه ) ،ذه ذدأذ :سكن).
أس
 تما و حرفين وا ت ي حري واحد وتقابو المعنيين ( ذ ذم ذغ ( :ذ ذم ذغ ر ذاه:
اذ ( :ذغ ذم ذس ا فااي المااام يذا ْلمس ا  :ذم ذقلذ ا ) ،ذع ذما ذ
بالُنَّااام :ذغ ذم ذس ا وأكثاار) ،ذغ ذما ذ
وسا اْيار اإلب ااو
ا ف ااي َّ
(أس ا ذار ذ
ْ
اام :ذ
وس اابذ ذح ف ااي الم ااام) ،ذع ا ذ
(الع ا ْاوم :الس ا ذ
اباحة ذ
الس ا ْاير ،ذ
السفينذة.)).
و َّ
 تما ااو حاارفين وا اات ي حااري واحااد وت اااخ المعنيااين (،اذ ذفا ذاح،( :اذ ذفا ذاح الطي ا :أعطااه با ذلايام و ذمان،
فا ذ ) ،لذذف ذح( :لفُت الناار ب ذُرهاا :أحرذات) ،ذحبذاا( :حباا ف ،ااْ :
إسارار الماذْنطا) ،ذ ذفاا ( :ذ ذفاا
(ح ذفاا ذيْاد ف ،اا :ذمنذا ذعا ) ،ذ ذف ذ
أو ا
ات( :ال ذ ْفاتْ :
عام) ،ذح ذفا :ذ
الشيم :ذذ ذهذر))(.)1

ولعلا مان المفياد اإلشااارة إلاى أض التقاارر الصاوتي فااي الللاة العربياة ذاااهرة
عن ااي به ااا الللوي ااوض الع اارر الق اادامى والمعاٍ ااروض ،وم اانهم ال لي ااو ب اان أحم ااد
الفراهياادي ،واباان فااارا ،واباان خريااد( ،)3واباان لنااي وغياارهم ،كمااا ،الاات هااذه
 .1ا ،ار موسااوعة المستكشااف ،للاادكتور إخريااذ ولااد عتيا  ،ن، ،1454 - 1411شارتها المن مااة
اإلس مية للتربية والثقافة والعلوم ،عام  ،3111الرباا ،الملرر.
 .3حاول ابن خريد أض ياربب باين أسامام القبالاو واشاتقا لا إ يقاول( :مانهم :بناو الكبذااا ،وبناو
الُ َّمرة ،وبنو لعفر ،فأما لعفر كباسا .واشتقا (لعفر) من النهر الصالير ،يقاال للنهار الصالير
لعفر .ورأا كباا ،إ ا كاض ع يما.
ومن رلال الُ َّمرة :ا سوخ بن أوا ،كاض علم النجاشي خوام الكلذ  ،فهام ياداووض با العارر
إلى اليوم .و د ٍار منهم اليوم إلى بني المُو ،فهو فيهم أي ا) ا شتقا بي بكر مُمد بن
22

ال اااهرة سااطا ماان العنايااة والبُاال فااي الدراسااات الللويااة العربيااة الُديثااة ،بيااد
أض ما أ عم أض معجم المتقاارر الصاوتي مان موساوعة "المستكشاف" اد تميااي
ب ا ا ها ااو ها ااذا الجما ااع والتصا اانيف واإلحصا ااام غيا اار المسا اابو _حس ا ا علما ااي
المتواضع_ في التراص الللوي العربي والدراسات الللوية العربية الُديثة.
لقااد كاااض ذم ْشاالذلي البُثا ياي هااو مقاربااة ذاااهرة التقااارر الصااوتي فااي الماااخة
الث ي ااة _أساس ااا_ ب اار م مع ااين ،أخع ااي أ،ا ا ش اامو مجم ااو الم اااخة الللوي ااة ف ااي
المعالم العربية القديمة (القاموا المُيب للفيرو آباخي ،مو لا).
ولعاو مان المفيااد التنويا أ،ا مان الللاويين البااار ين الاذين أشاااروا إلاى ذاااهرة
التق ااارر الص ااوتي (المس ااماة اش ااتقا ا أكب ا ذار) ،وم اان ال ااذين ك ااروا طرال ا ذاا معين ااة
لتعليلها وتفسيرها ٍوتا وخ لة :ابن لناي إ استعرص ،ماا ب معادوخة مان هاذه
ال اهرة ومن لا ولا ( :أ تاراهم االوا ذ ذ ذام فاي الياابذ و ذ ذ ذام فاي الرطا و لا

لقااوة القاااي وضااعف ال ااام ،فجعل اوا الُااري ا ااوا للفعااو ا ااوا ،والصااوت ا ضااعف
()1
للفعو ا ضعف).

اوتي
وعلااى الاارغم ماان اإللماعااات الذكيااة باان لناااي وتوذيفا البعاادين :الصا َّ
لي فا ا ااي تفسا ا ااير ها ا ااذا التقا ا ااارر الصا ا ااوتي ،فا ا ااإض عملنا ا ااا فا ا ااي موسا ا ااوعة
والا ا ااد َّ
"المستكشف" ي تلاف فاي مقصاده عان مجارخ ا كتفاام باذكر أمثلاة تتجااو
ليؤٍو ال ااهرذة
أٍابع اليد الواحدة (كما فعو ابن لناي) ،وإ،ما يتجاو ل  ،ا
وتصنيف تل الماخة خ لة وٍوتا
،فسها اتكام على ماخة للوية كبيرة ،ولدولةذ
ذ
ذ
()3
وتصورا .
الُسن ابن خريد ،تُقيا وشر  :عبدالس م مُمد هاروض ،ن ،335الناشر مؤسسة ال اا،جي
بمصر ،مطبعة السنة المُمدية.
 .1ابن لني :ال صال  ،تُقيا مُمد علي النجار ،خار الهدا ،ا ،3 .بيروت( ،خ .ت) ،ب،3
ن.165
 .3ا ،ر ،ما ب من لداول المتقارر الصوتي في موسوعة المستكشف البالغ ما،ية آ ي ماخة في
ست عشرة عاللة ٍوتية ،ن .1454 - 1411
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لاام أسااارا بعااد عملااي فااي معجاام المتقااارر الصااوتي إلااى اسااتنتالات أو
مسارات معينة لُاروي المااخة الللوياة المجموعاة ٍاوتا وخ لاة( ، ،)1ارا لتاو ي
العج ااو _عل ااى ال اارغم م اان ضا ا امتها النس اابية_ ،وإ،م ااا
الُ ااذر م اان ا س ااتنتاب ذ
أكتفي في هذه المرحلة أض أ ادم هاذا المتقاارر الصاوتي ،لتعاري أماور أساساية
منها:
 إحصا ااام يقا ااارر ا ستقصا ااام لما اااخة المتقا ااارر الصا ااوتي فا ااي القا ااامواالمُاايب للفياارو آباااخي (بوٍااف واحاادا ماان أكباار معااالم العربيااة وأرٍاانها ماااخة
علمية).
 تعريف القرام بالعاال ت الصاوتية لهاذا التقاارر الصاوتي فاي عادخ ااررأض يش اامو لمي ااع ح ااروي العربي ااة ف ااي الم اااخة المجموع ااة (س اات عش اارة عالل ااة
ف الُروي العربية).
ٍوتية ضمت م ْ تل ذ
 تقري ا ا ذ ا اواهر العربيا ااة الممي ااية (مثا ااو ذ اااهرة التقا ااارر الصا ااوتي) بللا ااةا ر ام ،بعيدا عن الت مين المبني علاى ا فتاراص ،أو التمثياو المُادوخ المبناي
على القياا غير المتك على ماخة للوية مُصاة.
 تسااهيو مواكبااة هااذا المتقااارر الصااوتي وتذو ا لمااا يااوفره التجااا،ذ الصااوتي بااينحروف من لرا واستمتاا يسهو ا ٍع بالتقارر مع ا سهو.

 .1يميو بعض الدارسين في هذا السيا إلى الربب بين ا خاة المعنوية وا شتقا ات الفعلية أكثر من
ميل إلى التقاارر الصاوتي فيارا (أض الناواة المعنوياة الواحادة لفعاو الرؤياة ،لام تمناع الصايغ الفعلياة
وا ستعما ت ا شتقا ية الم تلفة من تنويع الد ت ،حتى تراوحت بين إخراك عام عبر البصر
وبين إخراك م صون لُاال معيناة ،والم حا أض ا ات ي المرلياات (أي مفاعياو الرؤياة مان
تقااع الرؤيااة علاايهم ماان حياال الجاانذ والعاادخ) يسااهم فااي تليياار المعنااى إسااهاما أساساايا) تُليااو
المعنى مقاربات في علم الد لة ،للدكتور ٍابر الُباشة ،ا ،3111 ،1الُامد.
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وعااوخة وتوضاايُا لمااا أساالفت كااره ،فااإض وٍااف ال اااهرة وإحصااامها وتصاانيفها ماان
شأ ،أض يمنح البااحثين والمهتماين مهااخا بُثياا مكيناا ،يمكان الرلاوا إليا  ،واساتنباا ماا
يمك اان أض أس ااميذ فلس اافة اللل ااة ف ااي ه ااذا التق ااارر الص ااوتي ،ه ااو ه ااو اعتب اااا ومص اااخفة

ٍوتيةو أو أ ،تداعي الد ت أخا إلى تداعي ا ٍواتو
أريد اإلهطاا إلى ٍبغ الُاروي بصابغ الاد ت ض هاذه الُاروي مان حيال
اف فااي اٍااطباغ خ لااي مبنااي علااى ٍاافة أو م اارب
الم ااارب والصاافات أعقااد ماان أض ترٍا ذ

ٍوتيين(.)1
ولنن كاض تصوير ابن لناي الصوتي للماخة التالية( :فال م كاو الرطا كاالبطيأ
والقثام ،وما كاض ُ،وهما مان الماأكول الرطا  ،والق ام للصال الياابذُ، ،او :امت
الداباة شااعيرها ،وُ،ااو لا  .وفاي ال باار " ااد ياادرك ال اام بالق اام" ،أي ااد ياادرك الر ااام
بالشدة ،واللين بالش ف)(.)3
ي لاو مان اوة ،تيجاة اتكالا علااى بعاض اوان الُاروي م رلاا وٍافة ،فإ،ا
يمكاان أض يعماام إط اا( ،)2وإ،مااا ين اار إليا فقااب فااي ساايا أمثلااة مُاادوخة ،مااا تلباال أض
تنق ها ،ما ب أ را(.)1

 .1ا ،اار ،م ااا ب م اان المعج اام الص ااوتي ف ااي موس ااوعة "المستكش ااف" ن ،1454 - 1411ينطب ااا
عليها توٍيفنا القالو إ ،يصع أض تصطبغ الُروي بد ت معينة حس ٍفاتها وم ارلهاا
حصرا ،وإ،ما يمكن أض يكوض ل في حا ت معينة.
 .3ابن لني :ال صاال  ،تُقياا مُماد علاي النجاار ،خار الهادا ،ا ،3بياروت( ،خ .ت) ،ب،3
ن.154 – 157
 .2ماان ا مثلااة التااي سااا ها اباان لنااي والفلساافة الميليااة الصااوتية لللااة كمااا يراهااا ،اساابا إلااى بعااض
الُروي اٍيات خ لية معينة يقول( :فقالوا :بُل :فالبام للل تها تشب بصوتها فقة الكف
عل ااى ا رص ،والُ ااام لص ااُلها تش ااب م الا ا ا س ااد وبا ارا ن ال ااذل وُ،وهم ااا إ ا غ ااارت ف ااي
ا رص ،والثاام للنفاال والبال للتارار ،وهاذا أماار تاراه مُسوساا مُصا ) ابان لنااي :ال صااال ،
تُقيا مُمد علي النجار ،خار الهدا ،ا ،3بيروت( ،خ .ت) ،ب ،3ن .162
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وسعيا إلى التمثيو وإشراك القاار فاي التطبيقاات العملياة واإلحصاالية أورخ
النموذج األول :المتقارب صوتا وداللة:

المشترك الحرفي في العائلة الصوتية( :الشفوية

والحلقية)()1

النمو لين التاليين من معجم المتقارر الصوتي في المنُنيات الد لياة الث اة
وعدخ م تلف من العال ت الصوتية:

1

وبأه :عبأه.

عبأ ا مر :هيأه.

3

بذتأ بالمكاض:
أذذ ذام.

باذثذأذ :أ ام.

3

وبذأذه:عبذأذه
بتا بالمكاض :أ ام

ر (شفوية)،
أ (حلقية)
ر (شفوية) أ
(حلقية) "منقبلة

ب( :ومان لا القاد
ومن ل أي ا ول فاي السايا الساابا ،فسا معلا الفار باين ال ذقا اد وال ذقا ا
ط ااو  ،والق ااب عرض ااا .و ل ا أض الط ااام أحص اار للص ااوت وأس اارا طع ااا م اان ال اادال .فجعل اوا الط ااام
المنالية لقطع العرص ،لقرب وسرعت  ،والدال المماطلة لما طال من ا ر ،وهو طع طاو ) ابان
لنااي :ال صااال  ،تُقيااا مُمااد علااي النجااار ،خار الهاادا ،ا ،3 .بيااروت( ،خ .ت) ،ب،3
ن.162
 .1لعو الع مة ابن لناي معذور فيما ه إلي  ،إ إلى أستا ه أبي علي الفارسي وإلي يعاوخ صا
الساابا فااي تناااول ذاااهرة التقااارر الصااوتي ،بيااد أض احتيال ا إلااى مقاربااة حجاام ال اااهرة _وهااذا
عمااي_ هااو مااا ألجااأه إلااى ضاارور ماان التعميمااات مطبقااة علااى ،مااا ب مُاادوخة ،مصاادا ا لهااذا
ا ،اار التقااارر الصااوتي فااي العاللااة الصااوتية المت اامنة لل ااام والبااام ومنافاااة كثياار ماان أمثلتهااا لمااا
ه إلي ابن لني.
 .3ا ،ر موسوعة المستكشف ن.1454 -1411
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2

أوكأه، :ص ل
متكأ.
هجأ لوع :
سكن و ه .
البوباة :الف ة.

6

المُجأ:
الملجأ.
س أ النار :لعو
لها مذهبا تُت
القدر.
تفسأ فيهم
المرص :ا،تشر
الفطأ :خ ول
ال َّ ْهر و روب
الص ْدر.
َّ
ذبع  :طع .

4
5

7

4
4

11
13

ت رر الجلد:
تهيه.

12

التيب  :التييد في
الك م.

14

ع ، :ع .

عن الواو"
(شفوية)
أ (حلقية)،
و(شفوية)
ها (حلقية) ،أ
(حلقية)
و (شفوية)،
ها(حلقية)
ب (شجرية)،
أ(حلقية)
أ(حلقية)
و ا "منقلبة عن
الواو) (شفوية)
ي (شفوية)،
أ(حلقية)
ي (شفوية)،
أ(حلقية)

وس َّهلذ .
ذوطذأذه :ذهيَّأذه ،ذ
وخ َّمثذ ذ
ذه ذدأذ :ذس ذك ذن.
الموماة :الصُرام التي
أ،يذ بها.
الملجأ :المعقو والم .
النار :ذل ذع ذو لها ذم ْذ ذهبا
ذس ذ ا ذ
ت الق ْدر.
تذ ُْ ذ
تفشأ :ا،تشر.
صبذة ا ْ،ف
الفطذ :تذطامن ذ ذ
واْ،تشارها ،أو اْ،فراش ا ْ،ف
الول .
في ْ
دب بالسيف :طع اللُم
خوض الع م.
ت ير الجلد :تهيه.

ل (حلقية)،
ر (شفوية)
ل(حلقية)،11
ر(شفوية)

ياخة في
والتاذَّييد :وتذ ذكليف الي ذ
ال ذك م و ذغْيره.

ر(شفوية)
ا(حلقية)
ا(حلقية)
ر(شفوية)

،ع اللرارٍ :وت.

15
16
17

الس
الص

:
.

ال َّ ْيا ذه :
ل ذم ْشوي اللَّ ُْم.

ل(حلقية)،
ر(شفوية)

الص ْوت.
الص ذ  :شدَّة َّ
َّ
الصْيا ذه :
َّ

21

كو ذم ْوضع تذ ُْ ذمى
ي
علي الشمذ حتى
ي اللَّ ُْم
ياذْن ذشو ذ

ها(حلقية)
ر(شفوية)

علي .
14

والتا َّْوري  :أض
ي عن الشيم
تا ذور ذ
عارضات
بالما ذ
الماباحات.

وراه :أ ْ فاه.
(التورية) َّ

و(شفوية)
ر(حلقية)

14

الهْي ذدبى :لْنذ
ذ
من ذم ْشي ال ذ ْيو،

الهْي ذدبذى.
الهْي ذذبى :ذ
ذ

ها(حلقية)
ر(شفوية)

31

المابعوت:
ذ
الماذْبعوص.

33

ال ذ بيت :الشيم
الُقير وال ذ بيل.
ذ

في لدٌّ.

31

الُفت:
ذ
الُفل.
ذ

32

ات الرلو:
ذ
ض ذع ْه ذده
،اذ ذق ذ
وع ذده.
ف ْ
وأ ْ لذ ذ
ذغ ذمتذ الطَّعام

34

ياذ ْلمت  :اذق ذو على
صيَّره
ذالْب فذ ذ
كالس ْكراض
َّ
فلمت.

(الماذبْعوص) باذ ذعثذ ْ :أر ذسلذ .

ر(شفوية)
ا(حلقية)

الُفل :القبَّة.
ذ

(حلقية)
ي(شفوية)

ل) ال ذ بيل :ض يد الطَّي
( ذب ذ
الرخيم ال ذ ي
و َّ

ل(حلقية)
ر(شفوية)
ل(حلقية)
ا(منقلبة عن واو)

( اض)ال ذ ْوض :أض يا ْؤتذ ذم ذن
ص ذح.
اإلْ،ساض ف ياذنْ ذ
ذغطَّ في المام:
ذغطَّ ذس .

ذغ َّم فا ْغتذ َّم واْ،الذ َّمْ :حذي،ذ .

ذغطَّاه :ذستذاذره
وع ذه.
ذ

غ(حلقية)
م(شفوية)
غ(حلقية)ا

35

ا ذبذه :ا ذبذد.

َّهر.
ا ذبذد :الد ْ

أ(حلقية)
ر(شفوية)

36

ا في
أسذر ذ
ذع ذم ذهْ :
وسبذ ذح في
َّ
السْير ،ذ
المام.

وسْيار
عام :ذ
باحة ذ
الع ْوم :الس ذ
السفينذة.
اإلبو و َّ

ا(حلقية)
م(شفوية)

37

فاب الم ْس :
ذ
فا ذ .

ت رال ذُت ،
فا ذ الم ْس  :اْ،اتذ ذشذر ْ
عام.
و يقال في الكر ذيهة ،أو ٌّ

ي(شفوية)
ا(منقلبة عن واو)
و(شفوية)

21

34

التَّ ْذبيح :التَّ ْدبيح.

34
21

صْبح:
فذ ذ ذُ ذ ال ي
ص ذُ ذ .
فذ ذ
التَّا ذفقيح :التَّا ذفتيح.

ب ذذ ْهذره،
التَّ ْدبيح :ا ذخبَّ ذح :بذ ذس ذ
أس .
وطذأْطذأذ ر ذ
صْبح :با ذض ل
ص ذُ ذ ال ي
فذ ذ
ض ْوؤه.
و ذغلذبذ ذ ذ
(فذاتذ ذح) التفتح :ض يد اإل ْغ .

21

اإلبو تذاتذ ذمتَّح في

تذاتذاذرَّو  :وتذاذرَّو ْحنا :س ْر،ا في
الروا أو ذعم ْلنا.

23

فذ يأ ا فعى:
فذُيُها.

ٍ ْوتها من
فذُيح ا ذفْعى :ذ
فيها.

22

الم رب ،فس
(الُلا).

24

25

اْ،ا ذف ذ ذ ت ال ذق ْر ذحة
ت
وغيرها :ا،اْ ذفتذ ذُ ْ
ت.
َّس ذع ْ
وات ذ

الم ْفص ذو عن
فذ ذس ذأ يذ ذده :أ ذال ذ
ذم ْوضع .

الم ْسأ.
الم ْ
صأ :ذ
ذ

ذسْيرها :تذاتذاذرَّو
بأيْديها.

ر(شفوية)
(حلقية)
ي(شفوي)
(حلقية)
ي(شفوي)
(حلقية)
ت(شفوي)
(حلقية)
ي(شفوي)
ل(حلقية)
(حلقية)

اْ،اتذا ذف ذأ ذس ُْره :ذع ذدا طذ ْوذره
ولاوذ ذ ْد ذره.
حول
(الم ْسأ) مس ذ َّ :
ذ
ورتذ إلى أ ْ ذرا أ ْبح.
ٍذ

ص ذأ يذ ذده:
فذ ذ
فذ ذس ذ ها.

ي(شفوي)
ل(حلقية)
ي(شفوي)
ل(حلقية)
م(شفوي)
ل(حلقية)

26

الو ذسأ.
الو ذ
ضأ :ذ
ذ

َّس ذأ :ذع ه َّ
الد ذرض.
ذ
(الو ذسأ) ات ذ

و(شفوي)
ل(حلقية)

27

ي.
أف ذد :ذخ،ا وأ ذ

أ ي التاذَّر يحو :ذخ،ذا.

24

( ذغ ذم ذد) تذالذ َّم ذده
اللا بذر ْح ذمت :
ذغ ذمذره بها.

(غمر) ذغ ذمذره المام :ذغطَّاه.

أ(حلقية)
ي(شفوي)
غ(حلقية)
م(شفوي)

الُ ْواْ :يب ذم ْفتول من
ذ
أح ذمذر في ذ ذر ات
و
خ
و
أس
لذ ْو،اذْين ْ ذ ذ ْ
وه ل من ف َّة تذشديه المرأة
في ذو ذسطها لن َّ تصيبذها العين.

(حلقية)
و(شفوي)

41

الُ ْوا.
الُ ْو  :ذ
ذ
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الُالذة :كينذة اإلْ،ساض ،وما هو
ت في .
الوْت الذي أ ْ،ذ
علي و ذ

(حلقية)
و(شفوي)

41

43

حا ة :هما
بُا ة واحدة:
بُالذة.

ا(حلقي)م

كو
مارة :ي
الع ذ
شيم على الرأا
عمامة
من ذ
وذالذنْس ذوة وتاب
وغيره.

العمامة :الملْ ذفر والبذاْي ذ ة وما
ف على الرأا.
يالذ ي

42

فذانْ ذ ذر، :اذ ذف ذأ
اسع.
ذمْن ذ ذره الو ذ

،اذ ذف ذأ ب ذفم  :أ ْ ذر ذب من الريح.

ي(شفوي)
ل(حلقية)

ا بلالط أو باذ ْول  :ذرذمى ب
ذمذر ذ
ذ ْوفا.

م(شفوية)
ا(حلقية)

45

ذم ذش ذع ب ذمني أو
باذ ْول  :ذرذمى ب .

44

الم ْذا:
(م ذذ ذ
ذ
ا) ذ
السيذ ض من
َّ
العيوض في
ذش ذعفات الجبال.

46

هاب.
بذ َّغ الدَّم :ذ

(بثغ) البذثذغ :ذهور الدَّم في

47

أس
ذ ذم ذغ ر ذ
بالُنَّام :ذغ ذم ذس
وأكثر.
ذم ْل ذم ذغ اللَّ ُْ ذم:
ذم ذ لذ ولم يبالغ.
تذ ُْسيف
الشَّارر :ذحلْق .

(غمذ) ذغ ذم ذس في المام
ياذ ْلمس  :ذم ذقلذ .

51

تذ ذُ َّوفْت الشيمذ:
َّصت .
تذانذاق ْ

44
44
51

ذح َّوفذ  :ذل ذعلذ على
الُافذة.
ذ

ْأمرا بلالط أو باذ ْول  :ذرذمى ب
ذ ْوفا.
الج ذسد.
ذ

ص ذعت المرأة
ذم ذ
بالولذد :ذرذمت ب .
ذ
غ الدَّم ب :
تذابذا َّو ذ
هاب.
ذ

ذم ذ لذ  :ذك بسن .

م(شفوية)
ا(حلقية)
(باغ) تذابذايَّ ذغ
هاب
الدَّم :ذ
و ذغلذ ذ .

ر(شفوي)
غ(حلقي)
م(شفوي)
غ(حلقي)
م(شفوي)
غ(حلقي)

ت:
احتذ َّ
ف النَّْب ذ
(التُفيف) ْ
ذلَّيه.

أح ذفى شاربذ  :بالذ ذغ
ْ
في أ ْ ذه.

َّص .
تذ ذ َّو ذ
ي الشيمذ :تذانذاق ذ

َّصت
تذ ذُيَّا ْفت  :تذانذاق ْ
من حيذف  ،أي:

وله :
ذحذر ذ
ي الشيمذ عن ْ
ٍذرفذ .
ذ

27

(حلقي)
ي(شفوي)
(حلقي)
ي(شفوي)
(حلقي)
ي(شفوي)

،ذواحي .

53

ي :أ ذك ذو.
ذع ذد ذ

عذي :أ ذك ذو.

52

ت ،اذ ْفسي
ذعذيفذ ْ
ت في
عن  :ذه ذد ْ

مال،
ف عن الطَّريا :ذ
ذع ذس ذ
وع ذد ذل.
ذ

54

ف
(عنف) و ْاعتذانذ ذ
ص:
الطعام وا ْذر ذ
ذ
ذكرذهه ذما.
ف اللَّْيو:
أ ْغ ذ ذ

55

ت عن ،
صذرفذ ْ
وا ْ،ذ
أذو ذملَّتْ .

اس ذوَّخ.
أذْلذ ذم و ْ

ل(حلقي)
والصيلة ،فسها
(تفعو)
ا(حلقي)
ي(شفوي)
ا\ي

ار :ذكرذه فذالذ ْم
عاي َّ
ذ
الشر ذ
يذ ْشذربْ (و د يقال في غيره).

ا(حلقي)
ي(شفوي)

(أغسف) أذ ْغ ذسفوا :أذذْلموا.

غ(حلقي)
ي(شفوي)

56

ْامتذألذ من الطعام:
شبع.

من الطَّعامْ :امتذألذ.
أتذ ذو ذ

م(شفوي)
أ(حلقي)

57

(تو ن) التا ذَّو ي ن:

تو ى رضاه :تذ ذَُّراه

و(شفوي)

54

لام ذعها.
ذ
باه ذها :ذ

بال :أسال البول من يل .

ر(شفوي)
و(شفوي)
ها(حلقي)

54

َّم  :شدَّة ذحر
الد ذ
الرْمو.
َّ

الُير :ا ْشتذدَّ.
ذم ذ ذ

م(شفوي)
ها(حلقي)

61

احتط علي في
ا مر :احتق .

صد إلى ذ ْير
ال ذق ْ
أو ذشر.

61

(وب ) هو يوبذ
ل  :يبالذى ب .

ل(حلقي)
والصيلة ،فسها
(تفعو)

م
ل.

أب ل  :فذط ذن ،أو ،ذسيذ
تذا ذفطَّ ذن ل  .وهو يا ْؤبذ
استذ ُْ ذقبذ َّ :اخ ذ ذره.
احتذا ذقبذ و ْ
وْ

20

ر(شفوي)
ها(حلقي)
(حلقية)
ر(شفوية)
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.1
.3
.2
.4
.5

.6
.7
.4
.4
.11

.11
.13
.12

النموذج الثاني :المتقارب صوتا والمتقابل والمتضاد داللة:
المشترك الحرفي في العائلة الصوتية( :الحلقية والشفوية)

لفُت النار ب ذُرها :أحرذت.
،اذ ذف ذح الطي  :فا ذ .
ل :لذع ذ .
أعبذأ بف ض :ما أبالي .ذعب ذ
ما ْ
السواخ.
:
السُم
(سُم)
اار
ا
ا
ا
ٍ
:
ار
ا
ا
ا
م
اح
ار)
ا
ا
(حما
ْ ذ َّ
َّ
ذ
أح ذمذر.
ْ
المْنط ااا:
ان
ا
م
ام
ا
الف
ام)
ا
(ف
،
ض
:
م
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ك
ال
ام
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ا
ر
ذ
ذ
الج ْيل.
ذو ذسه ذو.
ذ
(ه ا ا ا ا ااا،ف) ا ْذهن ا ا ا ا اااي( :هاتف) هتف ب ٍ :ا ذ .
اان بالنس ا ا ااام ،وها ا ااو
ا ا ا ٌّ
ضا ا ا ا ااُ ف ا ا ا ا ااي فت ا ا ا ا ااور
ذ
ك ذ ُ الما ْستذا ْهي .
ذح ذفا ذيْد ف ،ا :ذمنذا ذع .
أعط ا اااه ب ا ا
حبا ااا ف ،ا اااْ :
ذليام و ذمن ،أو عامٌّ.
إسارار ذ ذفا الشيم :ذذ ذهذر.
( فاات) ال ذ ْفااتْ :
المْنطا.
ذ
ضلا السنا َّْور وُ،وهٍ :ا ذ .
ع
اب
ا
ا
ا
ا
ال
و
ار
ا
ا
ا
ا
ا
ي
ع
الب
اا
ا
ا
ا
ا
َّ
ذ
ذر ذغ ذ
ت
ٍا ا ا ا ا ا ا ا ا َّاوتذ ْ
والنَّع ا ا ا ا ا ا ا ااام :ذ
ت.
فذ ذ َّج ْ
ت.
و
ٍ
:
ر
َّو
ا
ن
الس
عا
م
ام
ا
،
ا
م
ط
ا
او
ا
ل
ْ ذ َّ ذ
ذ
عااوا :ذ ذ ذ ْ ذ
ت ،أو َّ
ٍ ْوتذ ولم
ٍ َّو ذ
مد ذ
ذ
يا ْفص ْح.
ذمق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا
ذملا السنا َّْورٍ :ا ذ .
للا :تذ ذكلَّ ذم.
الفصا ا ا ا ا ا اايو
أ َّم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا :
ضا ا ا ا ا ا ا ذاعها
ذر ذ
شديدا.
المنْط ااا:
ر ا ا ا ا ا ا اام الك ا ا ا ا ا ا ا ا م :ذض( ،ف اام) الف اام م اان ذ
الج ْيل.
ذو ذسه ذو.
ذ
ضلا السنا َّْور وُ،وهٍ :ا ذ .
ذوغ ا ا ااا السا ا ا انا َّْور وُ،ا ا ا ااوه :ذ
ٍا ذ .
ضا ذاربذ حتااى
اف ال طْما َّاي :ذ
(و ا ااي) ال ا ااو ي :الطَّ ْع ا اان و ذ ا ذ
ب اااليرْمح وغي ااره ،يك ااوض تذالذَّي ذب.
،افذا.
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(حلقي) ي(شفوي)
ا(حلقي)ر(شفوي)
(حلقي)م(شفوي)
ل(حلقي)م(شفوي)
ها(حلقية) ي(شفوي)

(حلقي)و(شفوي)
ل(حلقية)ي(شفوي)
غ(حلقي) و(شفوي)
ا(حلقي)و(شفوي)
غ(حلقي)و(ش ا ا ا ا ا ا ا ا اافوي)
م(شفوي) و(شفوي)

ل(حلقي)م(شفوي)
غ(حلقي)و(شفوي)
و(شفوي)ل(حلقي)

 -4معجم الشواهد الثقافية:
تجاادر اإلشااارة إل ااى أض العربيااة المعروفااة اآلض وٍ االتنا بعااد مسااار ت اااري ي
طويااو ،و ْاعتذا ذوذرتْهااا تلي ارات وتطااورات كباارا بااو أض ترسا ذاو علااى نطاارة الفصااُى
التي عرفت منذ العصر الجاهلي (العرر البا ياة :وهاي التاي تنصاري إليهاا كلماة
العربية عند إط هاا ،والتاي تايال تسات دم عناد،ا وعناد ا مام العربياة ا ارا
لل ااة أخر وكتاب ااة وت ااأليف ،و ااد ،ش ااأت ه ااذه اللل ااة ب ااب خ ،ج ااد والُج ااا  ،اام
ا،تشاارت فااي كثياار ماان المناااطا التااي كا،اات تشااللها ماان بااو أ واتهااا السااامية
والُاميااة ،وا،شااعبت منهااا اللهجااات التااي يااتكلم بهااا فااي العصاار الُاضاار فااي
ب ا خ الُجااا و،جااد والاايمن ومااا يتا مهااا ويتصااو بهااا ماان مُميااات وإمااارات
مستقلة فاي فلساطين وا رخض وساوريا ولبنااض والعارا والكويات ومصار والساوخاض
()1
وب خ الملرر العربي ومالط ).
كمااا أ ،ا ساابيو إلااى المعرفااة الد يقااة لبدايااة الللااة العربيااة وماادا تأ رهااا
باللهج ااات اليما،ي ااة القديم ااة الت ا اي م اان ضا اامنها :اللهج ااات المعينيا ااة والسا اابنية
والُميريااة القديمااة ،واللهجااات القتبا،يااة واللهجااة الُ اارمية ،وإض كاااض الاادكتور
عل ااي عبدالواح ااد واف ااي يص ااف كي ااف ب اادأت الفص ااُى تس ااوخ بقولا ا ( :أتاح اات
مج اااورة اللل ااة العربي ااة للل ااات اليمني ااة القديم ااة فرٍ ااا كثي اارة ل حتك اااك اللل ااوي،
فاشتبكت معها في ٍراا استلر أمدا طوي  ،وا،تهى في المراحو ا يارة مان
العصر الجاهلي با،تصاار العربياة علاى هاذه الللاات فاي كثيار مان المنااطا ،ذوفقاا
()2
لقا،وض الصراا بالمجاورة).
ولعا ااو ا،شا االال المعجميا ااين العا اارر ا َّول كا اااض منُص ا ارا فا ااي أض يجعل ا اوا
معااالمهم ذع ارال ذن للفص ااُى لمع ااا لماختهااا وش اارحا لكلماته ااا ،وته ااذيبا وتذأذليف ااا
 .1فقا ا اللل ااة ،لل اادكتور عل ااي عبدالواح ااد واف ااي ،ن ،117ا ،4خار ،ه ااة مص اار للطب ااع والنش اار،
الفجالة ،القاهرة.
 .3السابا ،فس  ،ن ،74ا.4
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()1
وو ْس اام
اا
ا
ه
ت
خ
اور
ا
ط
ت
يأ
ر
اأ
ا
ت
ب
_
اا
ا
م
لما
_إ
ا
و
ا
ا
ن
يع
ام
ا
ل
و
،
لوحش اايها وغريبه ااا
ذ
يسم الف ذسيف ذسام العلمية التي تذا ذارَّوا منهاا كثيار مان اٍاط حات
اٍط حاتها بم ذ
الفصُى عبر العصور ،إ أض تاأ ر العارر فاي العصاور الُديثاة با خهاار الُركاة
العلمية في أوروبا (ومنها حركة الصاناعة المعجمياة التاي تت امن أ،اواا المعاالم
الص ا االيرة والوس ا اايطة ومع ا ااالم الجيا ا ا ومع ا ااالم الموض ا ااوعات والت صص ا ااات
والمعالم التاري ية الكبرا) ،لعاو الُركاة المعجمياة العربياة المعاٍارة تشارل
()3
إلى هذا الوافد المعجمي الجديد.
وك اااض م اان با اواكير ه ااذه الُرك ااة المعجمي ااة العم ااو المعجم ااي للمستش اار
ا لمااا،ي فيشاار إ حاااول تااأليف معجاام تااأري ي لللااة العربيااة متبعااا منهجااا معينااا
فااي ل ا (فااالمعجم يتناااول بقاادر اإلمكاااض بُاال تااأريأ كااو الكلمااات التااي
لامت في اآلخار العربية مبتدلا بالكتابة المنقوشة المعروفاة بكتاباة النماارة مان

 .1يميااو بعااض الباااحثين إلااى تناااول الللااة العربيااة فااي ساايا إخمالهااا فااي الللااات الطبيعيااة ،راليااا أ،هااا
تشااترك معهااا فااي كثياار ماان ال صااال ( :تصااور اااط لللااة العربيااة :فالللااة العربيااة بصاافتها (للااة)
تنتمااي إلااى مجموعااة الللااات الطبيعيااة وتشااترك معهااا فااي عاادخ ماان ال صااال (الصااوتية والتركيبيااة
والد ليااة) وت اابطها يااوخ ومباااخ ت اابب غيرهااا ماان الللااات) اللسااا،يات والللااة العربيااة (،مااا ب
تركيبي ا ااة وخ لي ا ااة) ،لل ا اادكتور عب ا اادالقاخر الفاس ا ااي الفه ا ااري ،ن ،56خار توبق ا ااال للنش ا اار – ال ا اادار
البي ام/الملرر ،منشورات عويدات -بيروت/باريذ.
 .3وعلااى أساااا ماان هااذا التقساايم المعجمااي المقتاابذ أساسااا ماان ا وروبيااين ،والمسااتمد أي ااا ماان
،صااار ت طاايب عبداللا الع يلااي ،اواا احتيالاتنااا
التاراص المعجمااي العربااي أورخ الاادكتور حسااين ا
من المعالم:
 )1المعجم الماخي ،ويبُل على سنة المعالم القديمة.
 )3المعجم العلمي ،ويبُل في ا ٍط حات مو عة على حس ا تصان بُيال يكاوض
للقا،وض ليم ي ت ب  ،ول لتماا كذل  ،وهكذا.
 )2المعجم ا ٍط حي ،وهذا يكوض من ،سا الكليات بي البقام والتعريفات للجرلا،ي.
 )4المعجاام التاااري ي أو النشااولي ،ويبُاال فااي ،شااوم الماااخة وتطوراتهااا ا سااتعمالية ،وتراوحهااا
بين الُقيقة والمجا مقيدة بالعصور ،ويكوض على أسلور ماخي.
الم ْعلمي وهو ي م لميعها با تصار.
 )5المعجم ذ
(المعج اام العرب ااي ،ش ااأت وتط ااوره لل اادكتور حس ااين ،ص ااار ،الج اايم الث ااا،ي ،ن ،763ا،3
.)1464
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الق ا ارض الرابا ااع الما ااي خي ومنتهيا ااا بالعها ااد السا ااابا كا ااره (،هايا ااة القا اارض الثالا اال
()1
الهجري) أي حتى منتهى ما وٍلت إلي الللة العربية الفصُى من كمال).
و د حدخ هذا المستشر الماخة العلمية التي يستقي منها بُثا اال إض
معجم ا ( :يتناااول الكلمااات المولااوخة فااي القاارآض والُااديل والشااعر وا مثااال
والمؤلفا ا ا ا ااات التاري يا ا ا ا ااة والجلرافيا ا ا ا ااة وكت ا ا ا ا ا ا خر والكتابا ا ا ا ااات المنقوشا ا ا ا ااة
والم طوط ااات عل ااى أورا الب اارخا والنق ااوخ  ...و ااد اس ااتثنيت م اان ل ا ا ف ااي
()3
اللال الكت الفنية إ أ،ي توسعت في أ ذ المصطلُات منها).
ول اانن ك اااض بع ااض مع ااالم العربيا ااة القديما ااة لا اام ي ااو م اان با ااذرة المعجا اام
التاأري ي الااذي يعنااى بتااأريأ تطااور الاد ت عباار العصااور ،ممااا يعنااي أض عمااو
المستشر فيشر لم يبدأ تماما مان فاراغ ،وإ،ماا سابقت إرهاٍاات ومتكا ت لهاا
يمته ااا و قله ااا ف ااي مجم ااو طاط ااات المعج اام الت ااأري ي ،ومنه ااا ك اار بع ااض
القص ا والُكاي ااات الت ااي تس ااهم ف ااي "الوس اام الت ااأري ي" الع ااام لف ااا اللل ااة
وماواطن الناااطقين بهااا (وبعااد فااإ،ي صاادت فااي هااذا المجمااوا كاار المواضااع
المشااهورة عنااد الناااا ماان العربيااة والعجميااة وا ٍااقاا التااي تعلقاات بهااا صااة،
وك اااض ف ااي كره ااا فال اادة أو كا ا م فيا ا حكم ااة ،أو له ااا ب اار ذري ااف أو معن ااى
()2
يستملح أو يستلرر ويُسن إيراخه).
 .1المعجم العربي ،شأت وتطوره للدكتور حسين ،صار ،ب ،3ن ، ،724ا.1464 ،3
 .3السابا ،فس .
 .2الااروص المعطااار فااي باار ا طااار (معجاام للرافااي مااع فهااارا شاااملة) ،لمُمااد باان عباادالمنعم
الُميري ،تُقيا :خ .إحساض عباا ،مكتبة لبناض.
21

كما يمثو بعض إشارات التأريأ الد لي والتصنيف القبلي لللة( )1مثاو ماا
()3
ورخ في القاموا واللساض وأساا الب غة بذرات لهذا المعجم التأري ي.
بسا ا ْامت ا وروبا ااي،
إض اللل ااة العربي ااة لا اام تعا ااري ها ااذا النا ااوا ما اان المع ااالم ذ
وارتبطاات معرفتنااا با بعااد احتكاااك العاارر بالبلااداض ا وروبيااة وأمريكااا فااي العصاار
األيف المع ااالم
الُ ااديل ،ولق ااد لع ااو مع اام مج ااامع اللل ااة العربي ااة ه اادفا ل ا ت ا ذ
التأري ية العربية خوض أض ،شهد _حتاى الياوم_ ماي خ معجام تاأري ي عي ذاو ٍابر
وي ساعة تأليف .
ا،ت اره ولاو ،ا أ ذ
 .1م اان ل ا تس ااميات الع اارر ل يوله ااا ووس اامها ب ااد ت عربي ااة تعط ااي ال اادارا تص ااورا ع اان تط ااور
خ ت المسميات في التراص الللوي ،أسامام ال ياول ،مو لاا( :أول مان ارتابب فرساا فاي سابيو
الل سعد بن أبي و ان ،وروا سفياض بن عيينة عن المسعوخي عن القاسم بن عبدالرحمن ال:
أول ماان عاادا با فرسا فااي ساابيو اللا المقااداخ باان ا سااوخ .وكاااض لليبياار باان العاوام فاارا يقااال لا :
اليعسااور ،وفاارا شااهد عليا يباار يقااال لا  :معااروي ،وكاااض لا أي ااا فاارا يقااال لا  :و ال مااار
ش ااهد علي ا ي ااوم الجم ااو) كت ااار أس اامام ي ااو الع اارر وفرس ااا،ها ،ب ااي عبدالل ا مُم ااد ب اان ي اااخ
ا عراب ااي ،ن ،43تُقي ااا وخراس ااة :ال اادكتور مُم ااد عب اادالقاخر أحم ااد ،ا ،1444 ،1مكتب ااة
النه ة المصرية.
اسم
ومن ارتباا أسمام القبالو بد ت ا لفا ،ورخ أي ا( :باذ ذهلذ ( :باذ ْه ) م ْن بذار ،اذ ذف ذع لذ ذعنذ ذو ْ
اهلذاة م ْان بذاار
الْ ذفاعو بذاهو ذواْ ْ،اثذاى بذاهلذاة ذوب ذهاا ساميذ ْ
اهلذا مبذ ذ
ت ذبيلذاة ،ذوا ْسام الْبذا ْهلذاة وذاض غ ْرفذاة ذوبذ ذ
َّ
ا إلذْيا ) المصابا المنيار فاي غريا الشار
ذاتذ ذو لذ ذع ذن كاوٌّ مْناه ذماا ْاآل ذ ذار ذوابْاتذا ذه ذاو إلذاى اللا تذا ذعاالذى ذ
ض ذار ذ
الكبياار للرافعااي ،حمااد باان مُمااد باان علااي المقااري الفيااومي ،ب ،1ن ،64المكتبااة العلميااة،
بيروت ،لبناض.
ترسم اليم ش ري طريقة اٍة فاي معجما أسااا الب غاة ،إ تتباع مساار الكلماات مان الُقيقاة
َّ .3
إلااى المجااا خوض أض يُاادخ طبعااا ماااض المسااار ،ولكاان ل ا كاااض بدايااة لجاايم ماان تتبااع مسااار
الكلمااة الااد لي حقيقااة (وضااعها ا ول) ومجااا ا (مسااارها الااد لي) :وماان المجااا ( :أ ْذخهاان فااي
وخه ذن المطر ا رص :بلها ب يسايرا .و،ا اة خهاين :ليلاة اللابن .وماا
ا مر ،وخاهنٍ :ا،ع و ين .ذ
رص:
ورخ،ا إ المداهن وهي ،قر المام .وفي الُديل "،شف المادهن ويبذ الجعثن" .ذ
وخ ذهن ا ذ
أخهنت إ على
خملها .وخهن بالعصا ،كما تقول :مسُ بالعصا .ومسُ بالسيف :ضرب  .وما
ذ
،فس أي ما أبقيت إ علي ) أساا الب غة ،لصماام الكبيار لاار اللا أباي القاسام مُماوخ بان
عمر اليم شاري ،ن ،124تُقياا ا ساتا ين :عبادالرحيم مُماوخ ،وأماين ال اولي ،خار المعرفاة
للطباعة والنشر ،بيروت ،لبناض.
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ولق ا ااد ذأم َّ ا ااني ف ا اراغ المكتب ا ااة العربي ا ااة م ا اان ه ا ااذا المعج ا اام الت ا ااأري ي أيم ا ااا
إم ااص لمااا يترتا علااى ل اوذهااا منا ماان ،قااال ذ علميااة وأخبيااة حصاار لهااا،
وهذا ما أ ر في لوا ،للوية عديدة منها:
 ك ااوض مع اام ألف ااا اللل ااة العربي ااة واٍ ااط حاتها غفا ا م اان أي ميس اامتأري ي.
 افتقاخ الباحثين والمهتماين لُلقاات و نااطر الصايرورة الد لياة والسايرورةالتأري ية الللويتين العربيتين.
 ا،قط اااا استُ ااار الُم ااو ت العلمي ااة والثقافي ااة للكلم ااة أ ن ااام س اافرهاال متناهي في اليماض والد لة.
و ض مشااروا المعجاام التااأري ي هااو مشااروا أمااة ،وعمااو ينااوم ب ا العصاابة
أولااو القااوة ماان المجااامع الللويااة لماعااات ،والم اؤلفين المعجميااين ف ار ذاخا ،لاام
أشااأ إ أض أرما ذاي بُجااري فااي هااذا النهاار الساااكن اآلساان ،وأسااهم _ولااو بُبااة
اارخل_ فااي هااذا المشااروا الُ اااري الم ْل ذُااا ا هميااة ،إ باااخرت إلااى لمااع
ورٍد بعض التُو ت الد لية ا ساسية وتنويع حقول ا ستشهاخ والتدرب فاي
الت ااأريأ ال ااد لي للش اااهد ،و ل ا ليه ااام ااة آ ي ش اااهد أ ع اام أ،ه ااا تص ااور
لوا ،مهمة من الفسيفسام العلمية والثقافية والُ ارية لللة العربياة مناذ ،ايول
القا ا اارآض الك ا ا اريم إلا ا ااى اليا ا ااوم .لقا ا ااد لما ا ااع "معجا ا اام الش ا ا اواهد" فا ا ااي موسا ا ااوعة
"المستكشف" _أول مرة في تاريأ المعالم العربياة حسا علماي المتواضاع_
ات هااذه
ادخ ماان الش اواهد المتدرلااة التااأريأ والم تلفااة الد لااة إ لمعا ْ
هااذا العا ذ
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الش اواهد بااين (الشاارعي وا خبااي والتااأري ي والفلساافي والعلمااي ...إلااأ) ،ممااا
يمكاان ذعاديه تُا ااو فااي إياراخ الشاااهد فااي المعااالم العربيااة (التُااول ماان الشاااهد
القاعدي إلى الشاهد الثقافي التأري ي النسبي).
وإط عا ااا للقا ااار علا ااى ،ما ااا ب ما اان ها ااذه الش ا اواهد ،ومنهجا ااي فيها ااا أورخ
النما ب اآلتية:
الشواهد ذات الحمولة الشرعية(:)1
يض.
استذْباذرأذ الرلو الا ذم ْرأ ذة :لم يذطذأْ ذها حتى تذُ ذ
بذاذرأ الل الشيم :لق  ،و ْ
 -1و ااد ،قااو القاارآض الكاريم الكلمااة ماان معناهااا ا ٍاالي العااام ،إلااى خ لااة
أرحا "الباارم" (ال لااا) ،بمااا فيا اساام اللا "البااار " ،يقااول اللا تعااالى4( :ه ا-
ذس ذمام الُْ ْسنذى ي ذسبح لذ ذما في
صور لذ اْ ْ
32ها) (ه ذو اللَّ الْ ذ الا الْبذار الْم ذ
الس ذم ذاوات ذواْ ْذرص ذوه ذو الْ ذعييي الْ ذُكيم) الُشر  ،34مد،ية.
َّ
 -3وم ااع تطا ااور الفق ا ا اإلس ا ا مي و س اايما فا ااي با ااار الطها ااارة والنكا ااا
والط ا  ،ذهاارت خ ت لدياادة للماااخة (ا سااتبرام ماان البااول) ،يقااول ٍاالى
الل علي وسلم" :أما أحدهما فكاض يستبر من البول( "...الب اري).
 -2وف ا ااي خ ل ا ااة (ا س ا ااتبرام م ا اان الُ ا اايض) ،يق ا ااول الش ا ااافعي (م و) ف ا ااي
التُدي ااد الش اارعي ل ااذل  ( :ل اات فتك ااوض معتا ا ادة بُ اايض و بش ااهور ولك اان
باساتبرام اال ،عام إ ا آ،سات شاينا ت ااي أض يكاوض حما  ،لات وكاذل التااي
تعت اد بالشهور وإض ارتابت كفت عن النكا ال ،عم لات ض البريناة إ ا كنات
م الفة غير البرينة) ا م للشافعي ال ذ اس  :ذ ذسأذ ال ذك ْل ذ  :طذذرذخه.
 .1ا ،ر موسوعة المستكشف ،ن.1744 - 1731
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 -4و ااد أضاافى القاارآض الك اريم خ لااة طاارخ و س اراض أكباار علااى الماااخة ،
عندما يوال أهو النار بذل الطرخ ويقال لهم (32-4هاا) ﴿قَا َل ْ
سؤُو وا فِي َهؤا
اخ َ
ون﴾ المؤمنوض  – 114مكية.
َوال ت و َك ِل وم ِ
سامذه :فذا ذع ذو ب ما يذكذْره.
الشواهد ذات الحمولة الثقافية األدبية غالبا:
َّيمذ :فذا ذعلذ ابْت ذدام.
بذ ذدأذ ب  :ابْاتذ ذدأذ ،ا و ا الش ْ
 -1وم ا ااع ا،بث ا ااا التقعي ا ااد والتن ي ا اار لكا ا ا م الع ا اارر وذه ا ااور عل ا اام النُ ا ااو
والقواعااد ،ات ااذت هااذه الماااخة معنااى لدياادا (المبتاادأ وا بتاادام) ،وعاان ل ا
يقا ااول سا اايبوي بشا اار عما اارو با اان عثما اااض با اان نبا اار (141 - 144ه ا اا- 765/
746م)
(واعلم أض ا سم أول أحوال ا بتدام وإ،ما يد و الناٍ والرافع سوا
ا بتدام والجار على المبتدأ) الكتار.
 -3بيااد أض تطااور الد لااة وتشااعبها ،واك ا تطااور علااوم ومعاااري أ اارا،
وهكااذا ذهاار– مااع تطااور الفلساافة و،قااو الت اراص الفلساافي اإلغريقااي وغيااره إلااى
العربيااة ،مفهااوم معرفااي وولااوخي لديااد (المعاااري المبدليااة /مباااخ الولااوخ)،
وهو ما يذكره الفارابي ( 224 - 361ها451 - 474/م).
(فعلااى هااذه المثااال ،رتقااي ماان علااوم ا شاايام المتااأ رة عاان مباااخ الولااوخ
إلى اليقين با شيام التي هاي مبااخ أ ادم ولاوخا ،فاإض كااض مبادأ الولاوخ الاذي
ٍ ار،ا إلي ا بهااذا الطريااا ل ا مباادأ آ اار أعل اى من ا وأبعااد ماان ا ول لعلنااا ل ا
مقدما وارتقينا من إلى مبدأ لمبدأ) تُصيو السعاخة الفارابي.
-2ومااع ت اراكم وتعمااا الدراسااات النُويااة والتقعيديااة العربيااة، ،جااد بعااض
المؤلفين يعوخ إلى الد لة النُوية (المبتدأ) بمييد من التفسير مشيرا إلى طريقة
وس اار اش ااتقا ها ،يق ااول أب ااو بك اار ب اان الس اراب (ت  216ه اا 434 /مُم ااد ب اان
الس ااري ب اان س ااهو)( :المبت اادأ  :م ااا لرختا ا م اان عوام ااو ا س اامام وم اان ا فع ااال
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والُروي ،وكاض القصد في أض تجعل أو لثاض مبتدأ ب خوض الفعو يكوض ا،ي
بااره و يسااتلني واحااد منهمااا عاان ٍاااحب  ،وهمااا مرفوعاااض أباادا فالمبتاادأ رفااع
با بتدام وال بر رفع بهما) ا ٍول في النُو.
 -5المعجم اإلحيائي:
فااي هااذا المعجاام سااعيت إلااى تتبااع مااا أراه ل ارات اسااتعمالية يُسااها
المسااتعمو المتوسااب للفصااُى المعاٍاارة ،متبعااا منهجااا يعتمااد ال ط اوات
التالية:
 تُديد الثلرة ا ستعمالية (تذابذاين طبيعاة الثلارة مان ا ل ساؤال افتراضايم ا ااؤخاه :بم ا ااا ا تعب ا اار اللل ا ااة ع ا اان ل ا اارة اس ا ااتعمالية يج ا اادها مس ا ااتعمو الفص ا ااُى
المتوسب).
 ا ت ارا س ا اد الثلاارة ا سااتعمالية (تصاانيف الثلاارة ا سااتعمالية وتش ا يال عف التعبيري المُتمو للمستعمو المتوسب للفصُى المعاٍرة).
 مراعا اااة سا ااهولة س ا ا اد الثلا اارة ا سا ااتعمالية ( ص ا ارا وسا ااهولةذ ،طا ااا ،وخ ا اةذوٍف).
لقااد سااعيت فااي هااذا "المعجاام اإلحيااالي" إلااى ا بتعاااخ عاان التن ياار العااام
للنى الللة العربية المجسد في معالمها إ لرت سنة الللويين والكتار علاى
ل ا ا (ه ااذه مقدم ااة الص ااُا للجا ااوهري ،أول مقدم ااة م اان ،وعه ااا ف ااي ت اااريأ
معجماتنا العربية ،إ لم يسبا تقديم معجم عربي بمقدمة مثلها في استقصالها
لتاريأ المعجمات في للتنا ،وإلمامها بتااريأ المعجماات فاي الللاات ا ارا،
و ا ااد أف ا اارخ فيه ا ااا الكات ا ا الباح ا اال ،ب ا ااذة حس ا اانة لترلم ا ااة الج ا ااوهري ٍ ا اااح
الص ااُا  ،ولكنه ااا _فيم ااا ع اادا ه ااذه النب ااذة_ تص االح أض تك ااوض مقدم ااة تام ااة
للص ااُا ولس ااالر المعجم ااات العربي ااة ف ااي لملته ااا ،ه ااا تلن ااي الق ااار بم ااا
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اش ااتملت عليا ا م اان المعلوم ااات واآلرام فيم ااا يتُ ا ااراه م اان التوس ااع واإلفاض ااة إ ا
شااام)( ،)1إ،مااا تُتال ا معااالم الفصااُى هااو التركيااي علااى الجوا ،ا التطبيقيااة
لهااذا اللنااى الااد لي الااذي طمااره الترتي ا الهجااالي ا عتباااطي ،وفصااو لوا ،ا
من ووضُها التصنيف الد لي الذي اتبعناه في موسوعة "المستكشف"(.)3
لقاد باوأ القاارآض الكاريم الللااة العربيااة مكا،اة عسااام ،وكفااو لهااا ا ،تشااار فااي
اآلفااا فااي فتاارة وليااية ياسااا إلااى فت ارات ا،تشااار الللااات ا اارا (الُمااد لل ا
ألوي ألوي مان
الذي لعو هذا اللساض ،ورا لأل هاض ووسيلة للعرفاض وأ،طا ب
ذ
وي القدر والشاأض ،والتااب والصاولجاض ،فاي كاو مكااض و مااض فاشاتللوا بعلوما
حتى شللوا عن م ا بداض وتنافسوا في كما يتنافذ في الُساض ،وخو،وا فيا
كتبا لم تيل ذمْتال َّوة إلى اآلض ،مع حؤول ا حوال وتعا ا ا مااض ،وتتاابع الفاتن
()2
وتتابع المُن والعدواض فيمكن أض يقال بالبرهاض).
بيااد أض السااعي يج ا أض يبقااى حثيثااا إلااى عصاار إحيااالي وإ،هاضااي لللااة
أكثر منهجياة وأكثار
العربية يستقوي بياخها الللوي الوفير ،على أض يقدم بطريقة ذ
ربا إلى عصر،ا المارتهن با ر اام والمساكوض بعصار السارعة الفلكياة ا،ط اا مان
 .1مقدمة الصُا  ،تأليف أحمد عبداللفور عطار ،خار العلم للم يين -بيروت.
 .3ماان ،مااا ب ا كتفااام بااذكر غنااى الللااة العربيااة واتساااعها للمعاااري والعلااوم (وهااذا متفااا علي ا ) مااا
تمتل ب مقدمات معالم وكت الللة ،ا ،ر ،ما ب من هذه المقدمات (مقدمة تهذي ا هري
ومقدم ااة الص ااُا ومقدم ااة أس اااا الب غ ااة لليم ش ااري ومقدما اة لس اااض الع اارر و طب ااة الق اااموا
المُيب للفيرو آباخي ...الأ تجد كو هذه المقدمات تجمع على هذا الثرام خوض أض تتباع ،هجاا
استكشااافيا تطبيقي اا فااي المعااالم العربيااة يماايب اللثااام عاان هااذا الث ارام ،بااو اكتفاات هااذه المعااالم
بمراكمااة الماااخة الللويااة حس ا الترتي ا الهجااالي ،ولكاانهم معااذوروض ،و ااد أوف اوا بمااا يسااتطيعوض
حف ااا لللااة وإ باتااا لهااا فااي المتااوض المعجمي ااة .واآلض حاااض الو اات لتساالم الرايااة ماانهم ،وإض ااافة
الجديد إلى عملهم الجديد بدل لوك والتراره فقب.
 .2الجاسوا على القاموا ،حمد فارا الشديا  ،ن ،3المكتبة الكويتية الثقافية ،الكويت.
22

مع ااايير ومقوم ااات مُ اادخة ،إ (م ااا خام لك ااو لل ااة أو لهج ااة مس ااتواها الصا اوابي
ال ان ،ف باد لمان يرياد الاتكلم بللاة أو بلهجاة غيار للتا أو لهجتا أض ياتعلم
مطابق ااة لمي ااع عناٍ اار مس ااتواها الصا اوابي ،م اان أٍا اوات ،ومف اارخات ،وٍ اايغ،
وطاار تركي ا لمااو ،و،باار ،وتنلاايم ،وإشااارات بالياادين ،والول ا أ نااام الك ا م،
()1
وطر استجابت لما يسمع ،وهلم لرا).
ولعو من البداهة اإلشارة إلى أض هذا الجهد اإلحيالي للفصُى يج أض
يراعااي خرل ااات المتعلمااين والن اااطقين بالللااة ،لي ااوفر للااة تناس ا كااو الثقاف ااات
وا ليااال إ (ياارا بعااض علمااام النمااو وبصاافة اٍااة عااالم الاانفذ السويسااري
لااض بياليا ،تيجاة لدراسااات وتجاربا العديادة علااى ا طفاال أض الطفاو يُقااا
عن طرياا حديثا  ،وعلاى ا ا ا ا ل السانوات المبكارة مان عماره رغبتا فاي
()3
التُدص أو و بو كو شيم لنفس وعن ،فس لآل رين).
لقد حرٍت على ت صي ليم من موسوعة المستكشاف لهاذا المعجام
اإلحيالي الد لي ،لكشف اللطام عن لوا ،من ارام الفصاُى و ادرتها علاى
التعبياار ع اان كااو لوا ،ا الُي اااة ا لتماعيااة والعلمي ااة والسياسااية الت ااي تعيش ااها
مجتمعاتنا العربية المعاٍرة ،وغير مجتمعاتنا من الناطقين بالعربية.
ااخا باين الللاات
ويُذ المتأمو ألماا باللاا وهاو يارا هاذه الللاة العربياة ته ذ
ا وروبيااة الُديثااة وتوٍاام بااالعجي والقصااور ،بينااا هااي بارام ماان لا  ،لمااا يااوفره
معجمها من ارام حادوخ لا ولماا تكشاف _بصاورة اٍاة_ حقولهاا الد لياة
من خ ة وٍفية ار ة(.)2
 .1الللة بين المعيارية والوٍفية ،للدكتور تمام حساض ،ن ،54مكتبة ا ،جلو المصرية.
 .3اللل ااة عن ااد الطف ااو تطوره ااا ومش اااكلها ،إع ااداخ ال اادكتورة ليل ااى أحم ااد ك اارم ال اادين ،ن ،11مكتب ااة
النه ة المصرية ،القاهرة.
 .2ل ط ا على هذا الثرام في الُقول الد لية ا ،ر موسوعة المستكشف مث ن.451 - 25
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وتمثا ا ااي لها ا ااذا المعج ا ا اام اإلحيا ا ااالي أورخ النما ا ااا ب اآلتي ا ا ااة ما ا اان موس ا ا ااوعة
"المستكشف":
نماذج من الثغرات االستعمالية وأمثلة لسدها(:)1
التعبير المقترح لسد الثغرة
االستعمالية المعاصرة

سؤال تحديد الثغرة
االستعمالية

وجاهة االقتراح

اس ا ا ا اتذا ْوذ ذا ما ا ا ا ْان ذغريم ا ا ا ا كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان التعبير بفعاو واحاد (أذ ذكاأذ) مقباول مان
أ ذك ا ا ا اأذْ :
الناحيا ااة الص ا ااوتية عا اان حال ا ااة ا ت ا ااام
بال يشا ا ا ا ا ا ااهوخ (لللا ا ا ا ا ا ااة التو ي ا ا ا ا ا ا ااا ا ستيثا بالشهوخو
تعبيري ا،و،ي.
القا،و،ية).
با ا ااارأ الم ا ا ارأةٍ :ا ا ااالُها علا ا ااى كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان التعبياار بفعااو واحااد شااالع ا سااتعمال
الف ا ا ا ا ا ا ا ارا (للل ا ا ا ا ا ا ااة ا ح ا ا ا ا ا ا ا اوال مص ا ا ااالُة الم ا ا ارأة عل ا ا ااى (با ا ذاارأذ) عا اان ا ت ا ااام شا اارعي و ا ااا،و،ي
ملح.
الفرا و
الش صية).
تذ ذسيَّأذ ف ض ب ذُقي :أذذاَّر ب باذ ْع ذد كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان التعبي ا ا اار بفع ا ا ااو واح ا ا ااد ع ا ا اان ا ت ا ا ااام
ح ا ا ا ااال م ا ا ا اان أ ا ا ا اار بع ا ا ا ااد تعبيري واضح.
إ ْ،ذكاره (لللة القا،و،ية).
إ،كارو
"وذاع ا اوا ف ا ااي أم لْن ا ا ذادر" أي :كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان تعبير يصف مرارة ال لم.
وا ع مرارة ال لمو
ذلموا (لللة الت لم).
صا ا ا ا ااو ال طا ا ا ا ااار :الُ ْكا ا ا ا اام كي ا ااف ،عب ا اار ع ا اان ك ا ااو تعبياار يصااف الااتمكن ماان كااو ا مااور
فذ ْ
بالبذايانذ ا ااة ،أو اليذم ا ااين ،أو الف ْقا ا ا ه ا ا ا ا ا ا ا ااذه ا ت ا ا ا ا ا ا ا ااامات الموٍ ااوفة ،وتقت ااي من اااحي التعبي اار
بأما بذعد التعبيرية بكو ا تصارو الم تلفة التي لمعها هذا التعبير.
في ال ذق ام ،أو النيطْا َّ
(لللة الق ام).
رصَّ :اخع ااى كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان ا ت ام ا خعام.
تذاذرباَّ ا ذ الرل ا ذاو وا ذ
اخعام المالكيةو
أ ،ذربايهما (لللة العقارات).
اليرْابذ ا ا ا ااى :أض يا ْعط ا ا ا ااي إْ،س ا ا ا ااا،ا كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان ا ت ااام التعبياار عاان حالااة معيشااة فااي
 .1ا ،ر موسوعة المستكشف ن.1411 - 1213
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اات ذر ذل ا ذاع لل ااة التُب اايذ والتوري اال كااو المجتمعااات يكااوض فيهااا التعبياار
م ْلك ااا ،فأذيهم ااا م ا ذ
مركبا ومتسلس .
الم ْلا ا ا ل ذوذرذتا ا ا  ،أو أ ذض يذ ْج ذعلذا ا ا المتعا و
اات
لفا ا ا ا ض يذ ْس ا ا ااكن  ،ف ا ا ااإض م ا ا ا ذ
فذاف ض (لللة التملي ).
بصا ا ذقب " ،أي :كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان ا ت ااام التعبي اار ع اان  ،ااوا مع ااين م اان
أحا ا يا ذ
و"الج ااار ذ
بم ا ااا يذليا ا ا وياذ ْق ا اارر منا ا ا (للل ا ااة لل ا ااة التواٍ ا ااو والتج ا اااور التجاور.
ا ررو
التواٍو اإل،سا،ي).
اْ ْذع ا ا  :ذم ا ْان ،اٍ ا ذار لا ا  .كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان ا ت ام التعبير عن حالة مان حاالتين:
وال ذقصااير اليذااد (لللااة الع ااات ه ا ااذه الُال ا ااة اإل،س ا ااا،ية الفقر و ذ ض اآل رين.
الباللة ا لمو
اإل،سا،ية).
ااحبوا :تواع اادوا للقت ااال إل ااى كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان ا ت ام للوي يتطلب مو ف كهذا.
تذن ا ذ
تو يت القتالو
وْت اما (لللة القتال).
يولد في فذا ة كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان ا ت ا ااام التعبي ا اار ع ا اان ا،ع ا اادام معرف ا ااة
الما ْفذرب :القتيو ذ
بعياادة ماان القاارا والااذي ي ْساالم تيا ا ااو يعا ا ااري اتل ا ا ا  ،القات ااو وا،ع اادام الُلي ااف لم اان أس االم
و ي ا ا اوالي أح ا اادا (لل ا ااة القتا ا ااو وماان أساالم ولاام ي اوال أو حديثا.
يُالف لماعة أو بيلاة
والو م).
معينةو
اذين يذا ا ا ا ا ا ْد لو ذض كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان ا ت ا ا ااام التعبي ا ا اار ع ا ا اان التا ا ا ارابب ب ا ا ااين
الفيا ا ا ا ا ااوب :الا ا ا ا ا ا ذ
اج ذن ويذ ْ رلااو ذض ،ويذ ُْرسااو ذض حالا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة المسا ا ا ا ا ا ا ا ا ااالين السجن والسجنام في هذه الُالة.
السا ْ
وحراس و
(للة السجوض).
أل ا ا ذوخ كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان ا ت ام التعبير عن ألوخية الُجة.
ااوخوا، :ذ ذا ااروا أذايها اام ْ
تذجا ا ذ
ألوخية الُجةو
ح َّجة (لللة التقاضي).

كيااف تعباار الللااة عماان ا ت ا ااام التعبي ا اار ع ا اان ال مب ا ااا ة ف ا ااي
الُشااد :ماان يذا ذادا عنااد
ذ
تدبير الُياة.
يص ذارة ي طب لمستقبل و
الج ْهاد والن ْ
ْ ،فس شينا من ذ
والم ا ا ا ا ا ااال (لللا ا ا ا ا ا ااة المناٍا ا ا ا ا ا اارة
والمناوأة).
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رلااو ذم ُْشااوخ :مطاااا يذ يفااو ذض كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان ا ت ااام التعبي اار ع اان وٍ ااف الرل ااو
المطاا من وم .
أمر الطاعة الجاهيةو
ل ْد ذمت (لللة المناٍرة).

الها ا ا ا ْدهاخ ٍ :ا ا اااح مس ا ا ااالو كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان ا ت ام التعبير.
ذ
مساعدي القاضيو
القاضي (لللة التقاضي).

تذنافذااذوا إلااى القاضااي :ذ لذص اوا كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان ا ت ام تعبير التقاضي.
اإل ب ا ااال عل ا ااى القاضا ا ااي
إلي ا  ،فااإ ا ْأخلذااى كااوٌّ ماانهم
بُ َّجت  ،فيقال :تذنافذادوا (لللاة لصخ م بالُجةو
التقاضي).
الثَّاأْر الم انيم :الااذي إ ا أٍااابذ كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان ا ت ام تعبير أ ذ الثأر.

اام بع ا ذاده ا رتيا بأ ذ الثأرو
الطال ا ذرضا ذاي ب ا  ،فذانذا ذ
(لللة الثأر).
الطَّ ْعاار :إ ْلبااار القاضااي الرلا ذاو كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان ا ت ام الللة الق الية التعبيري.
على الُكْم (لللة الق ام) .تنفيذ أحكام الق امو
يأك ااو عل ااى ذذ ْه اار ي اادي ،أي :كيا ااف تعبا اار الللا ااة عا اان ا ت ام التعبير عن حالة تكافلية.
للة التكافوو
أْ،فا علي (لللة اإلعالة).

 -6معجم المستغرب اللفظي
فااي "معجاام المسااتلرر" ماان موسااوعة "المستكشااف" سااعيت إلااى تُديااد
ليم معين من "ماخة ا ستلرار الللوي" في القااموا المُايب للفيارو آبااخي،
ستلرر" باادل اٍااط "اللري ا " الااذي تواضااع
ما ْؤ را اسا ذ
اتعمال اٍااط "ال ام ذ
عليا الللويااوض العاارر القاادامى لنساابية اللرابااة الللويااة ،فسااها ماان مُاايب قااافي
معين إلى مُيب قافي آ ر ،ومن عصار معاين إلاى عصار آ ار مماا يناته عنا
تذ ذميااع ا ٍااط ،فس ا (إ مااا ااد يعااد فااي عصاار ٍاادر اإلس ا م ماان ا لفااا
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ا ليفا ااة ما ااث ا ااد يعا ااد بع ا ا فا ااي العصا اار العباسا ااي وا عصا اار ال حقا ااة غريبا ااا
وهكذا.)...
اات ي اللرابااة اللف يااة حس ا ا ماااض والثقافااات أ تاار علااى
وتمثااي
القااار أض يق ارأ معااي( :والمسااالح أط اراي الشااعر حياال يمسااح اإل،ساااض بيااده،
والقمُدوة :منُدرة القفا عن أعلى الرأا ،ولمع ماحد ،ال الشاعر:
فإض يقبلوا ،طعن لور ُ،ورهم ** وإض يدبروا  ،رر أعالي القماحد
والقذال :القفا ،والمق يذ :مقاطع الشعر).

()1

ويقرأ _أي ا معي_ تمثي لما أشرت إلي من ،سبية ا لفة واللرابة حس
عصا اار المتلقا ااي و قافت ا ا ( :فالُا ااال واحا اادة ،و ل ا ا ُ،ا ااو ا اارخوخ ،وسا ااُتيت،
وٍهميم ،و رطاا ،وٍفنات (وعثو و) (واعشوش وا لولا).
فهذا حكم المثلين يجيناض مع ا ٍلين.
وك ااذل إض ل اااما بع ااد الث ااة ا ٍا ااول و ل ا ا  ُ،ااو فع اادخ ،وسا ااهلو،

وسبُلو ،وهرشف ،وعربد ،و سُ  ،و سق  ،وطرط )(.)3

 ، .1م اللري في الللة ،لعيسى بن إبراهيم بن عبدالل الربعي الوحاذي الُميري ،ن ،32تُقيا:
مُمد ابن علي ا كوا الُوالي ،خار المأموض للتراص خمشا ،بيروت.
بي الفتح عثماض بن لني ،ب ،3ن ،54حقق  :مُمد علاي النجاار ،خار الهادا
 .3ال صال
للطباعة والنشر.
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لقااد ذلهاادت فااي معجاام المسااتلرر ماان ألااو لدولااة وتصاانيف وترتي ا
وتبوي ا ا م ااا يق ااارر ألف ا اي م اااخة مس ااتلربة ،وحاول اات أض أ ااارر ه ااذا المعج اام
ا س ااتلرابي مقارب ااة م تلف ااة ع اان الم اانهه ال ااذي ك اااض متبع ااا ف ااي مع ااالم العربي ااة
وكت الللة ،مركيا على لملة من النقاا منها:
 ل اارخ وإحص ااام م ااا ييي ااد عل ااى تس ااعة وس اابعين و  ،ااا مس ااتلربا م اان الم اااخةالللوية.
 ع ادت إلااى مصاااخر للويااة كباارا (مثااو الكتااار لساايبوي ) لتأٍاايو هااذهالمقاربة( ،)1على الارغم أض المنطلقاين المنهجياين م تلفااض (منطلاا سايبوي هاو
منطلا ٍرفي غايت إيراخ أكثر ا و اض الصرفية لة :عاد منهاا واحادا ومالاة و ض،
ممث لكو و ض بمثالين أو أكثر فقب) ،أما منطلا "المستكشف" فهاو منطلاا
خ لااي وٍااوتي وٍاارفي :إ أحصااى مااا يييااد علااى تسااعة وساابعين و ،ااا ماان هااذه
َّخ مو و،ه ااا _أول م اارة_ حسا ا
وع ااد ذ
ا و اض الت ااي أس ااميها أو ا ،ااا غي اار ٍ اايلية ،ذ
علمي المتواضع.

 .1بار معرفة بنات ا ربعة التي

يااخة فيهاا :فمنهاا ماا يكاوض علاى (فذا ْعلذاو) ،فيكاوض اساما وٍافة.

و،هشو والنعت ،مثو سلجم ،وسله .ويكوض على (فا ْعلو) فيهما .فا سم
فا سم ُ،و لعفرْ ،

ُ،او الباار ن ،والتارتم.والصاافةُ، ،ااو ولا رلااو لقااو ،و،ا ااة كُكااح .ويكااوض علااى ف ْعلااو فيهمااا،

فا سم اليبرب وال م م .والنعت اللطلب وهاو لياو.ويكاوض علاى (ف ْعلذاو) فيهماا .فا سام خرهام.
والصفة (هجرا) المقت  ،بي العباا مُمد بن يييد المب اارخ ،ب ،1ن ،66تُقياا :مُماد
عبدال الا ع يمة ،عالم الكت – بيروت.
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إض  ،رتااي إلااى الماااخة الللويااة المسااتلربة ،ليساات  ،اارة معياريااة ،وإ،مااا هااي
 ،اارة وٍ اافية ،إ تو ي اات ف ااي ه ااذا المعج اام ا س ااتلرابي أض أ اادم ه ااذه الم اااخة
الللوية علاى أسااا أ،هاا يارة للوياة وت ذكاأذة احتياطياة للفصاُى _كماا يارا
بع ااهم_ أو ش ااارة أو ،فاي ااة يج ا أض تس ااُى منه ااا الفص ااُى _كم ااا ي اارا
بع هم اآل ر_.
إض لللريا ا اللل ااوي مس ااارا بُثي ااا ااديما ف ااي الدراس ااات الللوي ااة القديم ااة،
وهك اذا تناااول الللويااوض ماان غري ا الللااة وغري ا القاارآض وغري ا الُااديل ،تفااا
م تلفة( ،)1و د عني الللويوض بجوا ،م تلفة مان هاذا اللريا منهاا :تصانيف
لف ا اللري ا ،فس ا و،ساابت إلااى أٍاال ماان مسااتعملي ماان القبالااو العربيااة التااي
اارات ما ااع الللا ااة القرشا ااية التا ااي ذسا ا َّاوخها القا اارآض الك ا اريم ،ومنها ااا
بقيا اات منها ااا أذذا ا ذ
اس ااتيُاش الكلم ااة الا اوارخة ف ااي الش ااعر أو ال طا ا أو الوٍ ااايا وطوله ااا وتن ااافر
حروفها ...إلأ.
وعلااى الاارغم أض مااا ورخ فااي القاارآض الكاريم ماان للااة اريش و ليااو ماان للااات
يمناع مان اساتلرار بعاض
روا ،ولكان لا
اح وا ذ
العرر ا را كاض ا فص ذ
 .1مان المصانفات فاي غريا القارآض ،اذكر :اللريا المصانف ،باي عبياد القاسام بان سا م الهااروي
(ت334ه ا ا) ،حقق ا و اادَّم ل ا مُم ااد الم ت ااار العبي اادي ،المؤسس ااة الوطني ااة للترلم ااة والتُقي ااا
والدراسات – بيت الُكمة  ..كتار (تفسير غريا القارآض) أباي مُماد عبداللا بان مسالم بان
تيبااة (ت 376ه اا) ،مكتبااة اله ا ل – بيااروت ..كتااار (،يهااة القلااور فااي تفسااير غري ا القاارآض
العيي ااي) ب ااي بك اار مُم ااد ب اان عيي ااي السجس ااتا،ي (ت  221ه ا اا) ،حققا ا ال اادكتور يوس ااف ب اان
عبدالرحمن المرعشلي ،خار المعرفة – بيروت  ..كتار (تفسير المشكو من غري القرآض علاى
اإليجا وا تصار) بي مُمد مكاي بان أباي طالا القيساي (ت  427هاا) ،خراساة وتُقياا:
هدا الطويو المرعشلي ،خار النور اإلس مي.
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الكلمااات ال اوارخة فااي القاارآض الك اريم اٍااة ماان للااات بالااو العاارر ا اارا،
ومان لا مااا ،سا إلاى ،ااافع بان ا ر و،جادة باان عاويمر إ أراخا أض يسااأ
عبدالل ابن عباا عن بعض اللري في القرآض( :فقاما إلي  ،فقاا  :إ،اا ،رياد أض
،س ااأل ع اان أش اايام م اان كت ااار الل ا فتفس اارها لن ااا ،وتأتين ااا بمص اااخ ة م اان كا ا م
العرر فإض الل تعالى إ،ما أ،يل القرآض بلساض عربي مبين.
()1
فقا ابن عباا :س ،ي عما بدا لكما).
كااذل ورخ اللري ا فااي الُااديل النبااوي الش اريف ،ولكن ا لاام ياانح منُااى
ا ستيُاش والمعاذلة( ،)3وإ،ما كا،ت ،سبية اللرابة ،فسها منطبقة علاى مفهاوم
اللريا ،فسا إ يعقااو أض ي اطا النبااي _ٍااو اللا عليا وساالم_ الناااا
إ بما يفهموض (مراعاة حال المتلقي) ومع ل ،تُف على استلرار ،ما ب
ماان هااذا اللري ا بااو  ،اراه كاااض أليفااا فااي عصااره ومماشاايا لثقافااة ل ا العصاار:
العباهل ااة م اان أه ااو
(روا أ،ا ا كتا ا لا ا  :م اان مُم ااد رس ااول اللا ا إل ااى ا ي ااال ذ
ح رموت بإ ام الص ة وإيتام اليكااة ،علاى التيعاة شااة ،والتيماة لصااحبها ،وفاي
 .1غريا القارآض لُبار ا ماة وترلمااض القارآض عبداللا بان عبااا رضاي اللا عنهماا، ،ا المُااورة
التي خارت بفنام الكعبة باين ،اافع بان ا ر وابان عبااا ،و،قلهاا السايوطي فاي اإلتقااض ،ن،31
و ،33عرص وتقديم وتُقيا :مُمد إبراهيم ،مكتبة القرآض للطبع والنشر والتو يع ،القاهرة.
 .3وٍااف الللويااوض اللف ا اللري ا وأضاافوا علااى ل ا الوٍااف لوا ،ا ٍااوتية مثااو تنااافر الُاارور
واسااتثقال م ارلهااا ولوا،ا خ ليااة مثااو بااذامة المعنااى ،يمكاان التمثيااو لللريا المسااتوحش ماان
،احية تنافر الُروي:
(ع ا ْذيذب) :ااال أب ااو عثم اااض :ويق ااال ع ااذيب الرل ااو عذيط ااة :إ ا أح اادص عن ااد غش ااياض
فذا ْعيذا ذاو :ذ
النسام ،وهو العذيذوا.
َّعر واعلْن ذك ذ  :إ ا تراك والتمع.
افعْنالذ ذو( :اعلْن ذكذ) :ال أبو عثماض :ذ
ذ الش ذ
ذ
اعلْن ذك ذ
ويقااال أي ااا :اعلاانكذ :إ ا اشااتد ساواخه( .كتااار ا فعااال ،بااي عثماااض سااعيد باان مُمااد المعااافري
السر سااطي (ت بعااد  411ه ا)  ،تُقيااا :خ .حسااين مُمااد مُمااد شااري ،مرالعااة :خ .مُمااد
مهدي ع م ،ب ،1ن ،234الهينة العامة لشؤوض المطابع ا ميرية ،القاهرة.
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الساايور ال مااذ ،ا ا و وراا ،و شاانا و شاالذار ،وماان ألبااى فقااد
()1
أربى ،وكو مسكر حرام).
لقااد أساالفنا أض ساايبوي وغيااره ماان الللااويين تناااولوا أو ا،ااا ماان اللريا ٍاايلة
وخ لة وسب ذ غرابة(.)3
 .1الفالا في غري الُديل ،للع مة لار الل مُموخ بن عمر اليم شري ،الجيم ا ول ،ن،14
تُقيا :علي مُمد البجاوي ،مُمد أبو الف او إباراهيم ،خار المعرفاة للطباعاة والنشار ،بياروت،
لبناض.
 .3من هذه ا و اض اللريبة وأسبار اللرابة لأللفا :
أوال  :طااول الكلمااة" :وأمااا مااا لااام علااى ااة أحااري فهااو أكثاار الكا م فااي كااو شاايم ماان ا ساامام
وا فعااال ،وغيرهمااا ميياادا في ا وغياار مييااد في ا و ل ا  ،ا كأ ،ا هااو ا ول فماان اام تمكاان فااي
الك م ،م ما كاض على أربعة أحري بعده ،م بنات ال مذ وهي أ او تكاوض فاي الفعاو البتاة
و يكسر بتمام للجمع ،ها اللاية في الكثرة ،فاستثقو ل فيها فال مساة أ صاى اللاياة فاي
الكثرة ،فالك م على ة أحري وأربعة أحري و مسة ياخة فيها و ،قصاض ،وال مسة أ و
الث ة في الك م".
ثانيا  :تنافر الُروي( :فالتنافر من ما تكوض الكلمة بسبب متناهية في الثقو على اللساض وعسر النطا
بهااا ،كمااا روي أض أعرابيااا ساانو عاان ،ا تا فقااال" :تركتهااا ترعااى الهع ااع" ،ومنا مااا هااو خوض لا
كلف "مستشير" في ول امر القيذ :غدالره مستشيرات إلى الع ).
ت ريش ،مع فصاحتها وحسن للاتها ورَّة ألسنتها ،إ ذا أتتهم الوفوخ من العرر
ثالثا :بلية الللة :ذوذكا،ذ ْ
أحسن للاتهم وأٍفى ك مهم .فالتمع ذما ت ياروا من ت ْل ذ الللات
أشعارهم
و
ت ياروا من ك مهم
ذ
تجد في
وس لقهم الَّتي طبعوا ذعلذْيا ذها .فصاروا بذل أفصح العرر .أ ترا أ،
إلذى ،ذُالرهم ذ
َّ
أسااد و ذك ْس ذكسااة ذربيع اةذ و ال ذك ْساار الااذي
ك مهاام ذعْنا ذعنذااة تذماايم و ذع ْجرفياااة ذا ْايذ و ذك ْش ذك ذشااة ذ
أسد وذاْيذ مثو" :تعلموض" و "،علذم" ومثو "شعير" و"بعير"و.
تسمع من ذ
ذ
رابعااا :الد لااة البذينااة للكلمااة :ياارا اباان العميااد أض ماان أساابار اسااتلرار الكلمااة ،هجاراض العاارر لهااا
ستعمالهم إياها في خ لة بذينة.
(موسوعة المستكشف الصفُات)
 - 3أذفْا ذعلى ،مثو :أبجلى.
 أفْاعلَّة ،مثو :أسكفة. إفع ض.أفع ض.
 ذ10

وضااع ساايبوي مجموعااة ماان ا ساابار وا و اض تللا علااى ا لفااا اللريبااة
()1
اكرا أو ا،ا عدة من ل .
وكا ااذل تنا اااول ابا اان س ا ا م أو اض اللري ا ا وخ ت ا ا ( :اللعم ا ا  :الشا ااهواض
الُري  ،من وم لعام ة.
ال أبو يد :هو اللعم واللعماو  ،يقاال :رلاو لعماو  ،وامارأة لعموذاة،
ولمع  :لعام ة .الفرام :هو اللعم أي ا .الفرام :رلو لعو ولعى منقون مثاو
اللعم  ،وهو الشره الُري )(.)3
ولقد ا،صري كثير من علمام العربياة إلاى خراساة ا و اض الصايلية المعروفاة،
ولاام يركاايوا _بمااا فيا الكفايااة_ علااى ا و اض غياار الصاايلية التااي كاااض ماان "سااوم
 إفع م ،مثو :إربعام. "وتلُااا الهمااية غياار أول و لا ليااو فيكااوض الُااري علااى فعااص ،مثااو ضااهيإ ٍاافة وضااهيإ اساام،وعلى فعالو مثو :حطالب ،و رالض ،وفعأل الوا :شمأل وشأمو ،وهو اسم".
 أفعو ،مثو :أذٍبع "وأما الصفة فنُو اإلسكاي ،وهو في الصفة ليو ،و ،علم لام غير هذا". "ويكوض على اإلفعال ،مثو :اإلسُار ،و ،علم لام اسما و ٍفة غير هذا". - 1أذفْا ذعلى ،مثو :أبجلى.
 أفْاعلَّة ،مثو :أسكفة. إفع ض.أفع ض.
 ذ إفع م ،مثو :إربعام. "وتلُا الهمية غير أول و ل ليو فيكوض الُري على فعص ،مثو ضهيإ ٍفة وضهيإ اسم،وعلى فعالو مثو :حطالب ،و رالض ،وفعأل الوا :شمأل وشأمو ،وهو اسم".
 أفعو ،مثو :أذٍبع. "وأما الصفة فنُو اإلسكاي ،وهو في الصفة ليو ،و ،علم لام غير هذا". "ويكااوض علااى اإلفعااال ،مثااو :اإلسااُار ،و ،علما لااام اسااما و ٍاافة غياار هااذا"( ،موسااوعةالمستكشف الصفُات) .
 .3اللريا المصاانف ،بااي عبيااد القاساام باان سا م الهااروي ،ب ،1ن ،41حققا و اادَّم لا  :مُمااد
الم تار العبيدي ،المؤسسة الوطنية للترلمة والتُقيا والدراسات ،بيت الُكمة.
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ح ه ااا" أض كا ،اات م اان حا ا ا اللريا ا  ،وم اان أمثل ااة تركي اايهم عل ااى تلا ا ا و اض
الصيلية (أفعو التف يو)( :وأما عدل  :فقال أكثر النُويين :إ،ا معادول ا لاف
وال ا م ،ض ا ٍ ااو ف ااي أفع ااو التف اايو أض يجم ااع إ مقرو ،ااا بهم ااا ك ااالكبر
والصاالر فعاادل عاان أٍاال  ،وأعطااي ماان الجمعيااة مجاارخا مااا يعطااي غيااره إ
مقرو،ا ،فهذا عدل ا لف وال م لف اا ،ام عادل عان معناهماا ،ض الموٍاوي
ب ا يك ااوض إ ،ك اارة ،وك اااض حق ا إ ا ع اادل ع اان لف ه ااا أض ين ااوي معناه ااا م ااع
()1
ياخة ،كما ،وا معنى ا نين في (مثنى)).
ومن أمثلة تركييهم على تل ا و اض الصيلية أي اا (الصافة المشابهة باسام
تقو أض
الفاعو مث )( :هذا بار الصفة المشبهة بالفاعو فيما عملت في  ،ولم ذ
تعم ااو عم ااو الفاع ااو ،ه ااا ليس اات ف ااي معن ااى الفع ااو الم ااارا ،فإ،م ااا ش اابهت
بالفاعو فيما علمت في .
وما تعمو في معلوم ،إ،ما تعمو فيما كااض مان ساببها معرفاا باا لف والا م
()3
أو ،كرة ،تجاو هذا  ،ليذ بفعو و اسم هو في معناه).
إض بع ااا ماان أهميااة معجاام المسااتلرر فااي موسااوعة المستكشااف تكماان
في لرخه ا ستقرالي لألو اض ا كثر غرابة ،ولكنها أو اض يمكن أض تكاوض أو ا،اا
ٍاايلية ،ت اااي إلااى ا و اض الصاايلية المعروفااة ،ولاانن كناات أ ،اوي فااي هااذه
المرحلة من البُل أض أ تار ٍايلا ٍارفية لديادة لهاذه ا و اض ،فاإ،ي أرا أ،ا
 .1هم ااع الهوام ااع ف ااي ش اار لم ااع الجوام ااع :لصم ااام ل ا ل ل اادين الس اايوطي ،ب ،1ن ،41تُقي ااا
مكرم ،خار البُوص العلمية ،الكويت.
وشر  :أ.عبدالس م مُمد هاروض و خ .عبدالعال سالم ا
 .3الكتااار :كتااار ساايبوي بااي بشاار عماارو باان عثماااض باان نباار ،ب ،1ن ،144تُقيااا وشاار :
عبدالس م مُمد هاروض ،خار القلم.1466 ،
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يجاادر بنااا أض ،تأملهااا بوٍاافها الجا ،ا اآل اار ماان أو اض العربيااة الما اتذ ذكلَّم عنهااا
لمامااا فااي كت ا النُااو والصااري والمسااكوت عنهااا بمااا تمثل ا ماان قااو للااوي
واسع في الللة العربية (تسعة وسبعين و ،اا فاي موساوعة المستكشاف) ،وتمثاي
لهذه ا مثال أورخ النمو لين اآلتيين:
أ -الوزن المستغرب الخامس عشر :ال ُف ْن عُ ُل

()1

االسم

الداللة

الخصائص الصوتية

الرقم العددي

)1

الُنْج :

اليابذ من كو شيم

الطول والتنافر

)3

الكْنثار:

الرلو
وح ذش ذفة َّ
الام ْجتذمع ال ذ ْلا ،ذ

الطول والتنافر والبذامة

)2

العنْبب:

القصير اللَُّيم

الطول والتنافر

)4

ال ْنافع:

ا ذحما

"

)5

صنْتع:
ال ي

الُمار الصلير الرأا

"

)6

صنْتع:
ال ي

ص ْل الرأا
النَّعام ال ي

"

)7

القْندا:

َّ
الد يوص

"

)4

القْنافع:

الفأرة
ال ذقصير ال ذ سيذ ،و ذ

"

)4

الكْنتع:

القصير

"

للمادة

 .1موسوعة المستكشف ن 1461إلى .3116
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)11

الهْنبغ:

شدَّة الجوا

"

)11

العنْجف:

اليابذ هيا  ،والقصير المتذدا و

"

)13

ال نْبا:

البذ يو ال َّيا

"

)12

النيا ْلبا:

ذح ذما
ا ْ

"

)14

الهْبانا:

الوٍيف من الل ْلماض
ذ

"

)15

ال يدْ،دك:

تذاْيذ إ ا ذم ذشى تاذذر ْلذر ذب لذ ُْم
س ذمنا

"

)16

الجْنبو:

ذ ذد ذغلي من ذ ذش

"

)17

الجْنجو:

باذ ْقلذة كاله ْليذا ْوض ،تا ْؤذكو ذم ْسلوذة

"

)14

صْنبو:
ال ي

الداهي الماْن ذكر

"

)14

العْنبو:

البذ ْر

الطول والتنافر والبذامة

)31

العْنتو:

الصل الشديد ،والبذ ْر ،للذة في
العْنبو

"

)31

العْنجو:

ت
الشيأ إ ا ا ْ،ذُ ذسذر لذ ُْم  ،وبذ ذد ْ
ع ام

الطول والتنافر

)33

اللْنجو:

ذعنا ا رص

"
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)32

الفنْجو:

ذعنا ا رص

"

)34

القنْجو:

العْبد
ذ

"

)35

الكْنبو:

ص ْل الشَّديد
ال ي

"

ب -الوزن المستغرب الثالث والعشرون :ال ُف َعالِ ُل
االسم

الداللة

الخصائص الصوتية

الرقم

)1
)3

الج ذعد:
الديباخر:

الج ذمو الشديد
ذ

الطول والتنافر

)2

اللنافر:

)4

ذمكاض غ ارر:

المالذفَّو

العددي

)5

الديل

امل:

الرلو ال َّ ْ م ،والكثير الصيا ..
كثير النَّْبت والمام
السريع
َّ

)6

الع افه:

)7

اللماهه:

ص ْل الشَّديد ،أو ال َّ ْ م
ال ي
السمين
َّ

)4

الكنافه:

السمين
ال َّ ْ م َّ

السمين
الكثير من كو شيم ،و َّ

)4

الهيامه:

)11

الج خ :

السنابو
الام ْمتذل  ،والماكْتذني من َّ
الص ْوت الماتدارك
َّ
الطويو

"
"
"
"
"
"
"
"
"

)11

صمار :
ال ي

ال ال

"

)13

صماخ :
ال ي

)12

ال يبار :

ذسد
اْ ذ

"

الما ذ بَّار ال ذ ْلا ،الام ذوَّا
11

"

)15

ذرلو كنابذ:
الجُاشر:

اللَّبذن ال ا ر
الو ْل  ،ذبيح
ذل ْهم ،ذ
ض ْم ذ
ال َّ ْ م

"
"

)17

الديما ر:

الج ذمو
السهو من ا رص ،و ذ

"

)14

الطيُامر:

)14

الع ذذافر:

)31

العراعر:

البذطين
ذسد
ا ذ

الشريف

"

)31

القناٍر:

الشديد

"

)33

الكماتر:

)14
)16

الع ذجالد:

"

الكثير اللُم

ص ْل
ال َّ ْ م ،وال ذقصير ،وال ي
الشديد

"
"

"

)32

المارامر:

الباطو

"

)34

رلو هداكر:

منذاعَّم

"

)35

الجرافي:

)36

الُمارا:

ال َّ ْ م الع يم
الجريم
ذسد ،و ذ
الشديد ،وا ذ

)37

الُمارا:

)34

ال

بذ:

ذسد
الشديد ،وا ذ

الُديل الر يا ،وال ذكذر

"

)34

ال نابذ:

)21

ال نافذ:

ذسد
المن ذر ،وا ذ
ال ذكري ذ

"

)21
)23

ال يد ذ امذ:
ال يدرا،ذ:

ا ْس ذوخ ال َّ ْ م
ال َّ ْ م الشديد من الرلال

)22

الديماحذ:

ا ذسد

الم ْق ذدام

ا ذسد

"
الطول والتنافر
"

"
"
"

واإلبو
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"

)24
)25

اليرماحذ:
الع ذدامذ:

السي ال لا
َّ
الشيجاا
ما ذكثاذر من يذبيذ

"
"

)27
)24

العكاذبذ:

الكثيرة من اإلبو

"

القداحذ:

الشيجاا

"

)24

ال يدراف :

)41

الفراف :

الع يم ال َّ ْ م

"

)41

الجرافض:

)43

الج هض:

)42

ذرلو ع ذمض:

الو م
الثقيو ذ
الو م
الثقيو ذ
قيو ذو ْ م

ا ر ذ ين

"

)45

لذبذن عجالب:

ا ر ذ ين

"

ال ذفذرا

"

)26

الدْ،افذ:

ا ذسد الشديد اللذلي

)44

عثذالب:

)46

الهطاهب:

)47

ال

ارا:

)44

اله بع:

)44

الجناخي:

الجسيم من الناا
الجافي ،ذ

)51

الفرا،ا:

)51

الُبالو:

)53

ال يسُاخل:
الطي طو:

َّام
ذسد والذي ياْنذر د ذ
ا ذ
ال ذقصير الما ْجتذمع ال ذ ْلا
َّ
الذ ذكر
الموت ،والدام الع ال

)54

ال ثارم:
الطي ارم:

)56

العفاهم:

الش ذفة
الرلو الماتذطذيار ،واللذلي َّ
َّ
اللذ ْ باض

الب يو الماتذ ذسمح
الجسيم
اللَّنيم ذ

"

"
"
"
"

"
"
"

واإلبو

)52
)55

الج ْل ذدة ،ذورفاهيذة
النا ذة ال ذقويَّة ذ
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"
"
الطول والتنافر والبذامة
الطول والتنافر
"
"
"

)57

العجاهن:

)54

العفاهن:

الع ْدو الشديد
العيش ،و ذ
ذ

يح
القْنافذ ،والذي ليذ ب ذ
صر ذ
َّس
الن ذ
الج ْل ذدة
النا ذة ال ذقويَّة ذ
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"
"

خاتمة
بع ا ااد استعراض ا ااي للطريق ا ااة المنهجي ا ااة الجدي ا اادة الت ا ااي اتبعته ا ااا ف ا ااي ت ا ااأليفي
لموس ااوعة المستكش ااف ،وإ ب اااتي لنم ااا ب م اان المع ااالم الس ااتة المؤلف ااة له ااذه
الموس ا ااوعة (معج ا اام الُق ا ااول الد لي ا ااة والمعج ا اام الص ا ااوتي ومعج ا اام المتق ا ااارر
الصوتي ومعجم الشواهد ومعجم المستلرر) يمكن أض أستنته ما يأتي:
 إض الللااة العربيااة بااد أض توال ا العصاار بتقا،ااة معجميااة لدياادة تعتماادعلااى ترا ه ااا المعجم ااي اليا اار وتنف ااتح عل ااى الراف ااد التجدي اادي مم ااث ف ااي تي ااار
المعجمية العربية ،والتيارات المعجمية ا وروبية الُديثة.
 لعل آض ا واض أض تستكشف الطا ات الُقيقية للفصاُى المتمثلاة فايارام معجمهااا الااد لي( ،لاايذ ماان ا ل التن ياار اإل،شااالي العااام) وإ،مااا بللااة
ا ر ااام وخ ااة ا وٍاااي وليليااة التفاٍاايو (هااذا مااا سااعت إلااى تُقيااا لاايم منا
موسوعة المستكشف).
 من الوال التفكيار الجااخ والن ارة العميقاة إلاى البنياة الصاوتية والصارفيةوالد ليااة لللااة العربيااة ،ا،ط ااا ممااا بذ ذج ذساات الر،ااا الللويااة الترا يااة ،ومااا يمكاان
ات إل ااى تذلي ااد اللل ااة وير ،ااو إل ااى طري ااف التجدي ااد ف ااي
أض يجاادَّه بُ اال لل ااوي يذم ا ي
اايا باللاة ا همياة مثاو بناام من ومااة ٍاوتية معيارياة للنطاا الصاُيح لُااروي
العربية ،واستكشااي كنا الكناي الاد لي للفصاُى ،مان ا ل تعرياف البااحثين
وأوسااا القارام والمهتماين بالمن ومااة الد لياة للُقاو الااد لي العرباي (لايذ ماان
ا ل ذوْه ام ا كتفااام التعبيااري أو الت ايام بعااض عناااوين الُقااو الااد لي ،وإ،مااا
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من ل منح القاار فرٍاةذ استكشااي هاذا الُقاو الاد لي_ ،ولعماري_ إض
ل ا أشااب مااا يكااوض باستكشاااي الُقااو النفطااي) لمااا يترت ا علااى ل ا ماان
،ت اااله علمي ااة وأخبي ااة وتعبيري ااة تُص ااى و تع ااد عل ااى التعري ااف ب ااذ يرة اللل ااة
العربي ااة الد لي ااة (وه ااذا م ااا س ااعت موس ااوعة "المستكش ااف" إل ااى بل ااوغ بع ااض
مناحي بللة ا ر ام وبمنهه التصنيف والترتي والتبوي ).
 مااا أكثا ذار مااا وٍ ا ذفت الللااة العربيااة أ،هااا للااة اشااتقا ومرو،ااة توليديااةت اهى ،ولكن العربية تُتااب إلاى أ ،قاف عناد المطارحاات النُوياة والصارفية
الت ااي تناه اات إليه ااا عق ااول علمالن ااا الق اادامى ،وإ،م ااا يج ا أض ،بن ااي عل ااى تل ا
المطارح ااات والقواع ااد والتص ااورات من وم ااة لدي اادة تستمسا ا بثواب اات اللل ااة،
وت يف إليها من أعمدة التجديد (في ا و اض الصرفية مث يمكن التفكير مليا
فاي التساعة والسابعين و ،اا التاي ورخت فاي موساوعة المستكشاف بوٍافها أو ا،ااا
غير ٍيلية ،فلم ُ،اول أض ،درلها أو ،بدا لها أو ا،ا ٍيلية لديادة اٍاة
أ،ها المة على استقرام واسع للماخة الللوية).
 تناول الللويوض العرر القادامى التقاارر الصاوتي ،واكتفاوا باإيراخ ،اير مانذوشاال تطبيقااتهم لاذا ساعت
ا مثلة ل  ،وإض كا،ات بُاار  ،ريااتهم أوس ذاع مان أ ذ
موس ا ااوعة "المستكش ا ااف" أض تتقف ا ااى ف ا ااي بط ا ااوض المع ا ااالم العربي ا ااة (الق ا اااموا
اارر الصااوتي ،لتقاادم لاايما كبيارا ماان ماختا مجدولااة
المُاايب ،مو لااا) هااذا التقا ذ
مصاانفة مرتبااة إلااى القااار  ،ليقااوم الق ااار ،فس ا هااذه ال اااهرة ،ولتكااوض مه اااخا
بُثيااا يعااوخ إلي ا الباااحثوض والمهتمااوض ليرتب اوا ،تاااله بُااو هم الصااوتية والد ليااة
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والصرفية على أساا معطيات ر مية مُدخة ،وليذ على ت مينات وافتراضات
مبنية على اليسير من ا مثلة.
 ت لا ااو المكتبا ااة العربيا ااة _حتا ااى كتابا ااة ها ااذا البُا اال_ ما اان أي معجا اامتااأري ي (،شااولي) يااؤرل تطااور خ ت الللااة العربيااة منااذ أ اادم عصااورها حتااى
اليااوم ،علااى الاارغم ماان عاادة مشاااريع ماان مؤسسااات وأف اراخ للوٍااول إلااى هاادي
تيويااد الللااة العربيااة بهااذا المعجاام المنت اار و ض هااذا النااوا ماان المشاااريع،
يمك اان أض يك ااوض ب ااين عش ااية وض ااُاها (إ ا ت ااى ت ااأليف المع ااالم التأري ي ااة
لا اابعض الللا ااات ا وروبيا ااة عش ا ارات ا ع ا اوام مثا ااو معجا اام أكسا اافورخ التا ااأري ي
اإل،جلييي ،ومعجم روبيار الفر،ساي ،ومعجام الللاة اإليطالياة التاأري ي ...إلاأ)،
ل ااذا ب اااخرت ف ااي موس ااوعة "المستكش ااف" إل ااى ترتي ا ا ولوي ااات والس ااعي إل ااى
الممك اان (فص اانفت ه ااام ااة آ ي اٍ ااط بشا اواهدها من ااذ  ،اايول الق اارآض
ات مان الم تلاف والمؤتلاف مان مجماو الثقافاة العربياة
الكريم حتى اليوم ،ذل ذم ذع ْ
بعض المراحو ا ساسية فاي التطاور الاد لي
اإلس مية أمشالا متتبعا في ل
ذ
شهد بهااا ،بااو أض يساال ذمها هااذا التتبااع إلااى م له اا ا سااتعمالي
لأللفااا الما استذ ذ
ال اراهن ،واسااما إياااه (بعااد أض كاااض غف ا ماان كااو وساام) بمياساام ل ا التطااور
الد لي عبر بعض عصور الللة العربية المعروفة.
 يرا بعض الباحثين (أحمد عبداللفور عطار مُقا ٍاُا الجاوهري)أذَّ،اا ،سااتعمو ماان عش ارات آ ي الم اواخ الللويااة إ مااا يكاااخ يقااارر العشاارة
لاايما ماان الاادام (وهااو الفقاار ا سااتعمالي لللااة
آ ي ماااخة فقااب ،لقااد ش ا
12

العربيااة المعاٍاارة ،ولكنا لاام يقاادم الاادوام) والتهاااخا منااي وإسااهاما متواضااعا فااي
التللا ا عل ااى ه ااذه اله ا ااوة الس ااُيقة ب ااين غن ااى العربي ااة معجم ااا وفق اار الفص ااُى
المعاٍاارة اسااتعما  ،التهاادت فااي تُديااد آ ي الثل ارات ا سااتعمالية واٍاافا
الثلرة اتها ومقترحا الُو الللوي المناس لتعوي ها.
وبعااد فااإ،ي أخعااي أ،ااي بللاات مااا أريااد فااي ساابيو دمااة هااذه الللااة التااي
اض الشاابار ،ولكنااي لاام آل لهاادا ف اي
ذر ذ
ضااعت لبذا،ذهااا وتذا ذفيَّااأت أفنا،ذهااا منااذ غا ا
مصالُة ضميري حتى يا ْعنتذني لوما بالتقصير في حقها.
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مصادر الدراسة ومراجعها
 .1اإلحصااام التطبيقااي الُااديل وا حتمااال :للاادكتور حلمااي ف ااو كتا،ااة،
لامعة طر ،سم الرياضيات.
 .3اإلحصا ااام :للباحا اال فا ااي التربيا ااة والعلا ااوم ا ،سا ااا،ية ،للا اادكتورين :أحما ااد
س االيماض عا ااوخة ،و لي ااو يوس ا اف ال ليل ااي ،خار الفكا اار للنش اار والتو يا ااع،
عماض.
 .2أساااا الب غااة :لصمااام الكبياار لااار الل ا أبااي القاساام مُمااوخ باان عماار
اليم شاري ،تُقيااا ا سااتا ين :عبادالرحيم مُمااوخ ،وأمااين ال اولي ،خار
المعرفة للطباعة والنشر بيروت ،لبناض.
 .4ا ٍوات الللوية :للدكتور إبراهيم أ،يذ ،الطبعة الرابعة ،1471 ،مكتبة
ا ،جلو المصرية ،القاهرة.
 .5ا ش ااتقا  :ب ااي بك اار مُم ااد ب اان الُس اان ب اان خري ااد ،تُقي ااا وش اار :
عبدالس ا م مُمااد هاااروض ،الناشاار مؤسسااة ال ااا،جي بمصاار  ،مطبعااة
السنة المُمدية.
 .6تُليو المعنى مقاربات في علم الد لة :للدكتور ٍابر الُباشاة ،الطبعاة
ا ولى ،3111 ،الُامد.
 .7الجاسااوا علااى القاااموا :حمااد فااارا الشااديا  ،المكتبااة الكويتيااة
الثقافية ،الكويت.
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 .4ال صااال  :بااي الفااتح عثماااض باان لنااي ،الجاايم الثااا،ي ،حققا  :مُمااد
علي النجار ،خار الهدا للطباعة والنشر.
 .4خراس ااة إحص ااالية لج ااذور معج اام ت اااب الع ااروا (باس اات دام الكمبي ااوتر):
للادكتورين :علاي حلماي موسااى ،وعبدالصابور شااهين ،مطبوعاات لامعااة
الكويت.
 .11الااروص المعطااار فااي باار ا طااار (معجاام للرافااي مااع فهااارا شاااملة):
لمُم ااد اب اان عب اادالمنعم الُمي ااري ،تُقي ااا :خ .إحس اااض عب اااا ،مكتب ااة
لبناض.
 .11ساار ٍااناعة اإلع ارار :بااي الفااتح عثماااض باان لنااي ،تُقيااا لجنااة ماان
ا س اااتذة ،الج اايم ا ول ،ش ااركة مكتب ااة ومطبع ااة مص ااطفى الب ااابي الُلب ااي
وأو خه بمصر.1454 ،
 .13عل اام ا ٍا اوات ب ااين الق اادمام والمُ ااد ين :لل اادكتور عل ااي حس اان ميب اااض،
الطبعة الثا،ية ،3114 ،خار شموا الثقافة ،الياوية ،ليبيا.
 .12علم الد لاة :للادكتور أحماد م تاار عمار ،الطبعاة الثا،ياة ،1444 ،عاالم
الكت  ،القاهرة.
 .14غريا القاارآض :لُباار ا مااة وترلماااض القارآض عبداللا باان عباااا رضااي اللا
عنهما ، ،المُاورة التي خارت بفنام الكعبة بين ،اافع ابان ا ر وابان
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عب اااا ،و،قله ااا الس اايوطي ف ااي ا تق اااض ،ع اارص وتق ااديم وتُقي ااا مُم ااد
ابراهيم ،مكتبة القرآض للطبع والنشر والتو يع ،القاهرة.
 .15اللري ا المصاانف :بااي عبيااد القاس ام باان س ا م الهااروي ،الجاايم ا ول،
حققا ا و اادَّم لا ا مُم ااد الم ت ااار العبي اادي ،المؤسس ااة الوطني ااة للترلم ااة
والتُقيا والدراسات ،بيت الُكمة.
 .16الف ا ااالا ف ا ااي غريا ا ا الُ ا ااديل :للع م ا ااة ل ا ااار اللا ا ا مُم ا ااوخ ب ا اان عم ا اار
اليم ش ااري ،الج اايم ا ول ،تُقي ااا عل ااى مُم ااد البج اااوي ،مُم ااد أب ااو
الف و إبراهيم ،خار المعرفة للطباعة والنشر ،بيروت ،لبناض.
 .17فق الللة في الكت العربية :للدكتور عبده الرالُي ،بدوض تاريأ.
 .14فق ا اللل ااة :لصم ااام أب ااي منص ااور الثع ااالبي ،ال اادار العربي ااة للكت ااار ،ب اادوض
تاريأ.
 .14فق الللة :للدكتور علي عبدالواحد وافي ،الطبعة الثامنة ،خار ،ه ة مصر
للطبع والنشر ،الفجالة ،القاهرة.
 .31فااي ا ٍاوات الللويااة (خراسااة فااي أٍاوات المااد العربيااة) :للاادكتور غالا
فاضو المطلبي.
 .31الق ا اااموا المُ ا اايب :لمج ا ااد ال ا اادين الفي ا اارو آب ا اااخي ،الج ا اايم ا ول ،خار
المعرفة ،بيروت ،لبناض.
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 .33كت ااار أس اامام ي ااو الع اارر وفرس ااا،ها :ب ااي عبداللا ا مُم ااد ب اان ي اااخ
ا عرابا ااي ،تُقيا ااا وخراسا ااة الا اادكتور مُما ااد عبا اادالقاخر أحما ااد ،الطبعا ااة
ا ولى ،1444 ،مكتبة النه ة المصرية.
 .32كتااار ا فعااال :بااي عثماااض سااعيد باان مُمااد المعااافري السر سااطي،
تُقيااا :خ .حسااين مُمااد مُمااد شااري ،مرالعااة :خ .مُمااد مهاادي
ع م ،الجيم ا ول ،الهينة العامة لشؤوض المطابع ا ميرية ،القاهرة.
 .34الكت ااار كت ااار س اايبوي  :ب ااي بش اار عم اارو ب اان عثم اااض ب اان نب اار ،الج اايم
ا ول ،تُقيا وشر عبدالس م مُمد هاروض ،خار القلم .1466
 .35اللس ااا،يات واللل ااة العربي ااة (،م ااا ب تركيبي ااة وخ لي ااة) :لل اادكتور عب اادالقاخر
الفاسااي الفهااري ،خار توبقااال للنشاار ،الاادار البي ااام/الملرر ،منشااورات
عويدات ،بيروت/باريذ.
 .36اللل ااة عن ااد الطف ااو تطوره ااا ومش اااكلها :إع ااداخ ال اادكتورة ليل ااى أحم ااد ك اارم
الدين ،مكتبة النه ة المصرية ،القاهرة.
 .37مباااخ اللسااا،يات العامااة :تااأليف أ،دريا مارتينيا  ،ترلمااة الاادكتور أحمااد
الُم ااو ،إش اراي ال اادكتورين :عب اادالرحمن الُ اااب وفه ااد عك ااام ،المطبع ااة
الجديدة ،خمشا.
 .34مثلثااات طاارر (تُقيااا وخراسااة ألساانية) :للاادكتور رضااا السويسااي ،الاادار
العربية للكتار ليبيا ،تو،ذ.
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 .34الم ص  :بي الُسن علي بان إساماعيو النُاوي والللاوي ا ،دلساي
(ابن سيده) :تُقيا لجنة إحيام التراص العربي فاي خار اآلفاا الجديادة،
منشورات خار ا فا الجديدة ،بيروت.
 .21المصبا المنير في غريا الشار الكبيار للرافعاي :حماد بان مُماد بان
علي المقري الفيومي ،الجيم ا ول ،المكتبة العلمية ،بيروت ،لبناض.
 .21المعااالم الللويااة العربيااة (باادامتها وتطورهااا) :للاادكتور إميااو يعقااور ،خار
العلم للم يين ،بيروت.
 .23المعج اام العرب ااي ،ش ااأت وتط ااوره :لل اادكتور حس ااين ،ص ااار ،الج اايم الث ااا،ي،
الطبعة الثا،ية.1464 ،
 .22المقت ا  :بااي العباااا مُمااد باان يييااد المبا اارخ ،الجاايم ا ول ،تُقيااا
مُمد عبدال الا ع يمة ،عالم الكت  ،بيروت.

 .24مقدمااة الصااُا  :تااأليف أحمااد عبااداللفور عطااار ،خار العلاام للم يااين،
بيروت.
 .25م ح ا ااات ح ا ااول التط ا ااور والوا ا ااع والتُ ا ااديات ف ا ااي المج ا ااال ال ا ااد لي:
للاادكتور إخري اذ ولااد عتي ا  ،مجلاادات المااؤتمر الثااا،ي لللااة العربيااة ،تاااريأ
 11-7مايو  3112في خبي ،كتار المؤتمر ،المجلد الثا،ي.
 .26موسا ااوعة المستكشا ااف :للا اادكتور إخريا ااذ ولا ااد عتي ا ا ، ،ش ا ارتها المن ما ااة
اإلس مية للتربية والثقافة والعلوم ،عام  ،3111بالرباا – الملرر.
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 ، .27اام اللري ا فااي الللااة :لعيسااى باان إب اراهيم باان عبدالل ا الربعااي الوحاااذي
الُميري ،تُقيا مُمد بن علي ا كوا الُوالي ،خار المأموض للتاراص
خمشا ،بيروت.
 .24همااع الهوامااع فااي شاار لمااع الجوامااع :لصمااام ل ا ل لاادين الساايوطي،
الجاايم ا ول ،تُقيااا وشاار أ.عبدالس ا م مُمااد هاااروض و خ .عباادالعال
مكرم ،خار البُوص العلمية -الكويت.
سالم ا
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