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 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 
_ المقاربة تأليفي لموسوعة "المستكشف" المعجمية، واعتمدت فيها _أساسا  

ا أراه ضااااارورة ملُاااااة تا وذفاار هاااااا هاااااذه المقارباااااة لكشاااااف طا اااااات اإلحصاااااالية  ل مااااا
الفصااُى و اادراتها الكامنااة، وخوض ال ااوص فااي تفاٍاايوذ ، ريااة  مطولااة، تمكاان 
اإلشاااااارة إلاااااى أض المااااانهه اإلحصاااااالي هاااااو مااااانهه علماااااي، ت بناااااى ،تالجااااا  علاااااى 

)إ ا  :معطيااات واسااتقرامات مُاادخة ،تيجااة اعتماااخه علااى للااة ا ر ااام،  لاا  أ،اا 
تعتماد علاى التجرباة الم برياة  لعلوم الصاُيُة كالفييياام والكيمياام ماث   كا،ت ا

ف ال واهر الطبيعية، فإض اإلحصام يعد م تبر العلوم اإل،سا،ية إ  لم يعد   لٍو
يلقى القول لهذه العلوم علاى عواهنا  إلقاام، إ   باد مان إعطاام الادليو والبرهااض 

، بو إض هذه إلحصام أخاة وسبي   على كو ما يقال، وهذا لن يتأتى إ  بات ا  ا
 (1)العلوم ،فسها   تستطيع ا ستلنام عن اإلحصام(.

ولانن كاااض الهاالذ الااذي حركناي فااي تاأليفي موسااوعة "المستكشاف" هااو 
ة  إلاااى أماااور أ ااارا فاااي المعاااالم مُاولاااة استكشااااي وتنقيااار وتنقيااا  _ إضااااف

                                                 

 سااام  ،لامعاااة  طااار ،اإلحصاااام التطبيقاااي الُاااديل وا حتماااال، للااادكتور حلماااي ف اااو كتا،اااة  1.
 .الرياضيات
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اااافي الم  االاااا لُقااااول تفصاااايلي لتذ ذمَّنذة  فااااي هااااذه الموسااااوعة_ عاااان "المكنااااو  الٍو
" الااذي ت  فااي مع ماا  الطريقااة الترتيبيااة الهجاليااة، فااإض الد ليااة فااي الللااة العربيااة

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 

ي، لمااا لصحصااام الاد لي ماان  يمااة الاد لي أولااى مان اإلحصااام الجااذري الصارف
افية،  يتاذْقوا    يمذةذ اإلحصام الجذري، إ    يقادم هاذا ا  يار إضاافة تصاورية ٍو

ايفا   ا عان مياداض الللاة فقاد تُقاا لا  الُلام )فأماا بُتاا   ٍارفيا   بقدر ما يقدم تٍو
الااذي طالمااا تمناااه خارسااوها بف ااو ٍاادور    ااة كتاا  عاان: إحصااامات لااذور 

ولاااااذور معجااااام )لسااااااض العااااارر( باسااااات دام الكمبياااااوتر، معجااااام )الصاااااُا (، 
وبذل  أٍبح أمام خارسي الللة _ ول مارة_ معلوماات وافياة وخ يقاة، عان هاذا 

    (1)المجال المترامي ا طراي المتراح  ا بعاخ، ميداض اإلحصام الللوي(.

ماان خ ااة النتاااله وماان  كمااا أض المعطيااات  اإلحصاااليةذ تجعااو الباحاالذ وا قااا  
الااربب بااين الماااخة المُصاااة وا ساات  ن ا مثااو للنتاااله المترتبااة عنهااا إحكااام 

يشعر الباحثوض في التربية والعلاوم اإل،ساا،ية أ،هام بُالاة إلاى ) في أكثرذ من ب عد  
 ،مااان يسااااعدهم فاااي ا تياااار الطااار  اإلحصاااالية التاااي تناسااا  البيا،اااات البُثياااة

شااعروض فااي  طااوة وتجياا  عاان أساانلة بُااو هم أو فُاا  فرضاايتها. كمااا أ،هاام ي

                                                 

خراسااة إحصااالية لجااذور معجاام تاااب العااروا )باساات دام الكمبيااوتر(، للاادكتورين: علااي حلمااي   1.
 .، مطبوعات لامعة الكويت6موسى، وعبدالصبور شاهين، ن
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ااااف وتفسااااير ،ااااواته التُلااااي ت   حقااااة بالُالااااة إلااااى ماااان يساااااعدهم فااااي ٍو
 (1).(أو آليا   اإلحصالية سوام تم إلراؤها يدويا  

وبعد إ،عامي الن ر في الطريقة التي أ لافذ بها كثير من معالم العربية، وماا  
أ ع ام  أض  استباض لي من طرالا ا لت ي وا  ت ي بين كيفيات تأليفها، أكاخ 

من هذه الطرالا التأليفياة المعجمياة _طريف هاا والتالاد _ إ،ماا اعتماد طريقاة  كثيرا  
اعتباطيااااة فااااي الترتياااا  وهااااو الترتياااا  الهجااااالي، وإض كاااااض بعااااض هااااذه الطرالااااا 

مان  التأليفية المعجمية  د اتباع طريقاة التصانيف الموضاوعي، مماا كشاف بع اا  
تااااأريأ ،شااااأة المعجاااام واٍاااافة، ولعااااو طا ااااات الفصااااُى وإمكا،اتهااااا التعبيريااااة ال

الصناعة المعجمية  بو أض تذن ذهذ وتذستذو يذ  اصور المراحو التي مرت بهيالعربي 
على س و  ها  ولسنا هناا فاي وارخ تقلياو شاأض بعاض المعاالم العربياة القديماة أو 

وشااااارحها وحف هاااااا وهاااااي مهماااااة أساساااااية  الُديثاااااة التاااااي ع نيااااات بجماااااع الللاااااة
عااااالم، بيااااد أض  لاااا    يمنعنااااا ماااان القااااول إض طريقااااة اضااااطلعت بهااااا هااااذه الم

اااااها هاااااي طريقااااااة تراكمياااااة اعتباطياااااة   تجعاااااو القااااااار   الجماااااع المعجماااااي ،فسذ
المتوسااااب يُصااااو علااااى بليتاااا  الللويااااة بيساااار  لااااذا كاااااض مع اااام معااااالم العربيااااة 
المتبعة ، امذ الترتي  الهجالي م ا ضذ للوية   ا رة، تجعو هذا القار  المتوسب 

 خوض أض يجيد السباحة في بُرها المت طم. ياذع وم ها 
فية بقيات  بو إض ا خهى أض كثيرا   من طا ات العربية التعبيرية و دراتها الٍو

مطمورة  في هذه اإلضابارات والم اا ض الللوياة )فاي بعاض المعاالم علاى ا  او 
 فيا  تصااني ماان  يمتهااا( خوض أض تا قذاادَّمذ إلااى القااار  تقااديما   و  يعنااي التعبياار تقلااي   

عان  صاور العربياة فااي  منتشارا   _حسا  حالتا  وا تصاٍا _، مماا أشااا وهماا  
                                                 

، للادكتورين: أحماد ساليماض عاوخة، و لياو 5،سا،ية، ني التربية والعلوم اإلاإلحصام للباحل ف . 1
  .عماض ،يوسف ال ليلي، خار الفكر للنشر والتو يع
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ااااافية التفصااااايلية  لاااااذا استُ ااااارت بعاااااض هاااااذه الم  اااااذ  بعاااااض المنااااااحي الٍو
ٍ لت سؤا    كاض مُركاي فاي تقسايم موساوعة "المستكشاف"   مركييا   والهذنات و

من هاذا معاالم فرعياة، ويعاد معجام "الُقاول الد لياة" أكبرذهاا، ويت ا ساتة إلى
هي الُقول الد لية اللالباة علاى المعجام ا يي إشكالية  واضُة: مالسؤال  المرك

فااي مصااادر  باااد أض يكااوض أكثاار تُديااادا   عرباايو و ض هااذا الساااؤال المركاايي  ال
ع علاااى الثقاااة بااا  وعلاااى شااامول ، فقاااد لعلااات )القااااموا معجماااي كبيااار ومتواضااا

لااا  الساااؤال المركااايي، المُااايب للفيااارو  آبااااخي( مااااخة لمُاولاااة اإللاباااة عااان  
االني الدراسااة ا سااتقرالية لمااتن هااذ نااة ا المعجاام إلااى تسااعة و مسااين وأربعملتٍو

حقو  خ لي هي اللالبة على هذا المعجم، و بو اساتعراص ،ماا ب مان موساوعة 
فاااي المستكشاااف توضاااح المااانهه التصااانيفي واإلحصاااالي الجدياااد الاااذي اتبعتااا  

الموساااوعة ا  ااارا، يجااادر بناااا مااان معجااام "الُقاااول الد لياااة" وبقياااة معاااالم هاااذه 
وروبيين وتجلياتا  الناحية المنهجية التساؤل عن مفهوم الُقو الد لي ،فس  عند ا 

للوياااة عربياااة: )ففاااي المصااااخر بالللاااة اإل،جلييياااة، يعاااري الُقاااو  فاااي رساااالوذ وكتااا   
اف مجموعاة  الد لي أ،  عبارة عن اٍط   فني يست دم فاي علام اللساا،يات لٍو

المجمعة حس  المعنى بطريقة معيناة كماا يسات دم هاذا ا ٍاط    من الكلمات
 .(1)اسوبية(اام الُا،تربولوليا وعلم السيميفي لملة من العلوم ا  را مثو اإل

                                                 

ا، ر بُثنا الموسوم "م ح ات حول التطور والوا ع والتُديات فاي المجاال الاد لي"، للادكتور  .1
كتاااار   ،فاااي خباااي 3112ماااايو  11-7الماااؤتمر الثاااا،ي لللاااة العربياااة بتااااريأ  -إخرياااذ ولاااد عتيااا  

 ، والمرلع الذي عاخ إلي : 444، 444ن ،المجلد الثا،ي ،المؤتمر
)Howard Jackson, Etienne Zé Amvela, Words, Meaning, and Vocabulary, 

Continuum, 2000, p14( 
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ولااانن كااااض للمدرساااة اللساااا،ية اإل،جلييياااة السكساااو،ية تعريفهاااا الساااابا للُقاااو 
ااع  مان الكلماات المرباوا  بع  ااها  بابعض، فاإض المدرسااة الاد لي المعتماد علاى م جذمَّ

الفر،سااية اللسااا،ية تااربب الُقااو الااد لي ب اايب ،اااذم هااو الفكاارة إ  تا عذااراي  موسااوعة 
كلماااااات تتعلاااااا بفكااااارة   اتالُقاااااول الد لياااااة: )أ،هاااااا "مجموعااااا " روا" الفر،ساااااية

لااااذل  الُقااااو المعجمااااي لد لااااة "العطلااااة" _  واحاااادة". ويمكاااان أض ،أ ااااذ مثااااا   
vacancesوالشامذ والشااط   التالياة مثاال: الرماال _ لنجده يت من الكلمات

 (1)الهوام الطلا...الأ(.والجبو و 
و  يبتعد "بر،توض" في تعريف  للُقو الد لي عن التعريفين السابقين، وإض كااض 

 .(3)د في المجال الد لي أو في ا شتراك التراخفيلسا،ية تتجسا  ي في علي  أبعاخا  
فاااة للُقاااو الاااد لي أ،ااا  "مجاااال ويمكااان أض ،سااات ل  مااان التعريفاااات الم تل

خ لااي معااين" يتقااااطع فياا  أكثاار  مااان عنصاار للااوي و قاااافي ليمثااو مجمااو ا ، وماااة 
 (2)الد لية.

                                                 

 .ا، ر البُل السابا ،فس ، الصفُتين السابقتين ،فسيهما 1.
 لي" بأ،اا  "مجااال خ لااي" وياارتبب المفهااوم الللااوي أو اللسااا،ي بمفهااوم "تعاادخ "الُقااو الااد يعااري بر،تااوض .3

 .ا، ر البُل السابا ،فس  " )أو ما يشب  ا شتراك في العربية(،hyponymyالد  ت/ا سمام: 
يااارتبب بمفهااااوم مجموعاااة مااان المفااااهيم مااان المهااام إيراخهاااا ومنهاااا: ) ورخ فاااي بُثناااا المُاااال إليااا  ساااابقا   .2

hyponymy .وإض كاض تعريف  أ و خ ة، بمفهوم الُقو أو المجال الد لي ، 
المتقاربااة.  ويعنااي الُقااو الااد لي لملااة ماان الُقااالا يرمااي إليهااا بمجموعااة ماان الكلمااات المترابطااة/

 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( 

اف ال ااهرة ،فساها.  والكلمات المنتمية إلى حقو خ لاي ماا ليسات متراخفاات، ولكنهاا تتُادص عان ٍو
وت تلاف أ،اواا  ،بع  تهاا بليرهاا مان الكلماات فاي المجاال التصاوري ،فسا  ويرتبب وي  ع معناى الكلماة

 الُقول الد لية من  قافة   را.
)Jaakko Hintikka, Aspects of Metaphor, Springer, 1994, p41( 

. واآل اار يهااتم ببياااض Lexical meaningsو ااد أطلااا عليهااا بع ااهم اساام المعااا،ي المعجميااة 
، أو الع  ات بين الوحدات الللوية مثو المورفيماات والكلماات والجماو، و لا  معا،ي الجمو والعبارات
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ولقاد مار مسااار التاأليف المعجماي العربااي بقنااطرذ متعادخة  وكاااض فاي بدايتاا  
 معاالم بداياة أ اررذ إلاى شاكو حقاول خ لياة معيناة فاي رساالوذ للوياة  )وكا،ات

تمُاض  التاي ا لفاا  الارواة فيهاا لماع التاي الرساالو فاي ألاف مماا المعاا،ي
ت   ياد ا ،صااري  باي والشاجر والمطار اللابنمثاو  واحاد لموضاوا بع اها
 وال ياو ،اها316ت لألٍامعي اضااإل،سا و لاا والشاجر النبااتو  اها 315
 والطعاام اللبااا وفاي ،اها334 ت عبياد  باي والطيار والوحوش والساباا واللنم

 .(1)والبنر( والسُار  ،واموا والمعد،يات
و د كا،ت هذه الرسالو الللوية بداية  تلتها معاالم  معااض  وموضاوعات منهاا: 

  بان ا اااا لف سا م، وتهاذي  بان القاسام عبياد  باي ف"المصان اللريا ")
 الكتابية وا لفا ، اه343ت حنيفة الدينوري  بي والنبات، اه344ت السكيت
 ،اها 434ت للثعاالبي ةاالعربيا راراااوأس للاةال وفقا  ،اها237 ت للهماذا،ي

  باان المااتلف  و،هايااة المااتُف  وكفايااة ،اهاا454 ت  باان ساايده والم صاا 
 اااوأس ،اه441ت للربعي الللة في اللري  و، ام، اه 471،ُو  ت ا لدابي
 (3)(.اه 524 ريايم شالل ةاالب غ

                                                                                                                        

حااين تقااوم العناٍاار الللويااة باادور الرمااو  لع  ااات بااين عناٍاار للويااة أ اارا. و ااد سااماها بع ااهم المعااا،ي 
 (grammatical (or syntactic) meaningsالنُوية 

 ."يات في المجال الد لي"م ح ات حول التطور والوا ع والتُد بُثنا: ا، ر 1.

فذصَّلت مسار حركة التأليف المعجمي العربي القديم في بُثاي "م ح اات حاول التطاور والوا اع  3.
  الماؤتمر الثاا،ي لللاة العربياة بتااريأ -والتُديات في المجال الد لي"، للدكتور إخريذ ولد عتيا  

، 444، 444الصاافُة   –المجلااد الثااا،ي  –كتااار المااؤتمر    -فااي خبااي  3112مااايو  7-11
 واااب الكتاباات هاذه تقاف ولام)إ  أورخت بعض تسلسو تأليف هذه الرسالو والكتا  المعجمياة 

 كتاباا  هاا(   211أو  211 ت) اليلااب ألاف فقاد والماتعلم، للباحال  هميتهاا مريرتهاا اساتمرت
  نوابا والساُار، والمطار واللجاام، السارب عان  (هاا 231 ت) خرياد وابان اإل،سااض،  لاا عان

 أحماد مثاو  ا،فسا الموضاوا فاي ألاف ممان كثيار، وغيارهم الشجر، عن (ها 271  الوي  )ت
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الي لقاااااااد أسااااااالفنا أض بعثااااااارة المااااااااخة المعجمياااااااة _،تيجاااااااة للترتيااااااا  الهجااااااا
من اإلفاخة مان الثارام الاد لي لللاة العربياة وفر ا  أيااخيذ  ا عتباطي_ أ ه  كثيرا  

ي ااذهو القااار  العاااخي، وي بعثاار   ساابإ ممااا لعااو الماااخةذ المعجميااة م راكمااة  ر كامااا  
ماااان الطا ااااات الللويااااة، ويجعااااو البُاااال عاااان لوا،اااا ذ معينااااة ماااان "حقااااو  كثياااارا  

ة مااان النيفاياااات، ولقاااد كااااض لهاااذا خ لاااي" أشاااب ذ بالتنقيااا  عااان  شاااة وساااب كومااا
 :تيالسؤال المركيي مذساغ   ومصاغ  اآل

اااااف  ماااااا ااااافية التجيينياااااة التاااااي تمتلكهاااااا الفصاااااُى لٍو هاااااي القااااادرات الٍو
 مُيطها والولوخ وحقالا الكوض واإل،ساض والُياةو

 وماااا الاااياخ الاااد لي الاااذي يمتلكااا  مساااتعمو العربياااة المتوسااابو وهاااو حقاااا  
وض إ  أ مَّ الُقااو الااد لي وبعااض مسااا ات  ا ساسااية، مع اام مسااتعمليها   يعرفاا

عان حقيقاة  خوض أض يدركوا ليليات الُقاو وتفاٍايلذ  الد يقاة )ماا ا ،عاري ماث   
عاان حقيقاة المااام ولريا،اا   النماو وأ،واعاا  وحركاتا  ومساااكن و( وماا ا ،عااري ماث   

اافال  إلااى آ اارهو )ومااا ا،تقااان هااذه هااي اآل ااار المترتبااة علااى  وأ،واعاا  وك ْدرت اا  ٍو
اااااافية الللويااااااة عنااااااد المسااااااتعملين المت صصااااااين باذْلاااااا ذ المسااااااتعملين  القاااااادرة الٍو

 (.المتوسطينو
كو هاذه ا سانلة تاذْلقذاى مساوغات ها الموضاوعيةذ فاي ذا ل تطاور الدراساات 

لمعااالم العربيااة فااي ضااوم  وتجدياادا   ومااا يمكاان أض ،فيااد مناا  تطااويرا   ،(1)الد ليااة
 يااام علام الد لاة علاى سااا ي  )لام يعاد علام الد لااة الن رياات الد لياة الُديثاة و 

                                                                                                                        

 بان علاي الادين وشاري ،(هاا 651 ت)المتاأ رين الصااغا،ي ومان ا(،ها245 )ت فاارا بان
 .وغيرهم(ها 411ت) الدين السيوطي ول ل ،(ها 667 ت) الطبي  حيدرة بن يوسف

ن ا ط ا على أحدص الدراسات اللسا،ية والد لياة العربياة  على الرغم أ،    مندوحة للباحثين ع 1.
الُااذر فااي إسااقاا كثياار ماان المفاااهيم اللسااا،ية والد ليااة علااى  يوا لنبيااة، بيااد أ،اا  يجاا  تااو 

يقول الدكتور عبدالقاخر الفاسي الفهري وهو يتُدص عن الُقول الد لية وإشكال  ،خراسة للتنا
ماان ا بعاااخ السااابقة، فااي  رلمااة لهااا أبعاااخ خ ليااة أكثاار إشااكا   تعرياا  الد لااة ،فسااها: )عمليااة الت

مان معايناة الُقاول الد لياة فاي كاو مان الللتاين، وإ اماة ماا يمكان إ امتا  مان  بادا  مرحلة أولاى،  
اللسااا،يات مناساابات، وفاار  مااا لاايذ لاا  مقابااو فااي الللااة الهاادي ويُتاااب إلااى الوضااع والتوليااد. )

، خار توبقاال 411ية وخ لية(، للدكتور عبدالقاخر الفاساي الفهاري، ن،ما ب تركيب) والللة العربية
 .باريذ(/ بيروت -الدار البي ام/الملرر، منشورات عويدات –للنشر 
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ى اآلض فااي حالااة إلااى ماان ياادافع عاان ولااوخه، أو يباارر ا هتمااام باا ، فقااد ت طااا
اار اآلض يلقاى مان ا هتماام والدراساة  هذه المرحلة منذ ،صاف  ارض أو ييياد، ٍو

إض  لا  ماا خعاا،ي إلاى  (1)في كو أ،ُام العالم ماا يلقااه ساالر فاروا علام الللاة.
ض أستثمر معطيات  إحصالية  مُدخة ل ستقرام والقياا وا ستنتاب وا ستنباا أ

لمعجااام تفااااعلي  فاااي القريااا  العالاااو أض تكاااوض هاااذه الموساااوعة أساساااا   متمنياااا  
مُااادوخة للمعطيااااات  إلكترو،اااي، لماااا تاااوفره ت قا،اااة  الُاساااور مااان إمكا،اااات  
م للعلمااام والباااحثين الللويااة المصاانفة: )لقااد اسااتطاعت التقنيااة الُديثااة أض تقااد

هااذا الُاساا  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 توالاا  العقااو اإل،سااا،ي، عاان 

 .(3)طريا التقدم(
يلة هااااذه المنهجيااااة اإلحصااااالية التهاااااخي فااااي وكمااااا أساااالفت كا،اااات حصاااا

مااان المفهاااوم ا وروباااي  وتمُ اااا   مفهاااوم لدياااد للُقاااو الاااد لي أكثااارذ حصااارا  
للُقاااو الاااد لي، ومااان تصاااور ينطلاااا مااان بعاااض التعريفاااات لمعاااالم المعاااا،ي: 
)المعاااالم الموضاااوعية أو المعنوياااة: وهاااي التاااي ترتااا  ا لفاااا  الللوياااة حسااا  

،جاااد فيهاااا كاااو ماااا ت ااام  الللاااة مااان  :لاااوض"ي مااااخة معا،يهااا أو موضاااوعاتها، ففااا
أساامام ا لااواض باادرلاتها الم تلفااة، وماان المعااالم العربيااة الموضااوعية القديمااة 

 بااااان سااااايدة ا ،دلساااااي  فهاااااو يرتااااا  ا لفاااااا  التاااااي لمعهاااااا    "الم صااااا "
  (2)بُس  لف ها بو بُس  معناها(.

ااار  بتعريفاااات لااااهية باااو  تساااتأ،ذ بماااا تاااراه فرؤيتناااا للُقاااو الاااد لي   ت ؤسذ
للُقااااالا الميدا،يااااة التااااي ،ذاااايع م  أ،نااااا ،ذكتذن اااا   مااااا تيساااار لنااااا ماااان تجلياتهااااا  م لمااااا  

                                                 

 .القاهرة ،، عالم الكت 1444 ،، ا الثا،ية5علم الد لة، للدكتور أحمد م تار عمر، ن .1
لكمبياااوتر(، للااادكتورين: علاااي حلماااي خراساااة إحصاااالية لجاااذور معجااام تااااب العاااروا )باسااات دام ا. 3

 .، مطبوعات لامعة الكويت5موسى، وعبدالصبور شاهين، ن
 ،، خار العلام للم ياين17المعالم الللوية العربياة )بادامتها وتطورهاا(، للادكتور إمياو يعقاور، ن .2

 .بيروت
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 وتشااعباتها المعجميااة متتبعااين مااا ،ساامي  "الُقااوذ الااد ليَّ ا لتهاااخيَّ" ا،ط  ااا  
من أ ما ، في تناسو ماخت  الللوية لتكوض الُصيلة التي حصد،اها هي أض مع م 

 .(1)(اللالبة على المعجم العربي )القاموا المُيب ،مو لا   الُقول الد لية
_كمااا (3)( حقااو خ لااي454نااة )هااي فااي حاادوخ تسااعة و مسااين وأربعم 

ااانفت ها وبوَّبت هاااا حسااا  الموضاااوعات الم تلفاااة  أسااالفنا_، لمعت هاااا وعرَّفت هاااا ٍو
)مثو الطبيعتين: الجماخ والُية من أرص ولبال وسمام وبُاار وأ،هاار وإ،سااض 

                                                 

 نطااارة   اااا  يعاااد القااااموا المُااايب للفيااارو  آبااااخي مااان معاااالم الللاااة العربياااة الكبااارا، كماااا يعاااد أي .1
وسااطى بااين المراحااو المعجميااة القديمااة والُديثااة بُكاام كااوض المؤلااف عاااش فااي القاارض الثااامن 

ت تلااااف عاااان طرالااااا  هااااا(، بياااد أض الطريقااااة المعجميااااة التااااي اتبعهاااا  417 -هااااا 734الهجاااري )
ر المعجميين السابقين في مراكمة الماخة المعجمية وبعثرتها    يتقيد إ  بالترتي  الهجالي وبذك

ااااا،ة ماختاااا  المعجميااااة العلميااااة  م تلااااف معااااا،ي الماااااخة المشااااروحة، وعلااااى الاااارغم ماااان  لاااا  ولٍر
اعتمدت " اموس " ماخة لهذه الموسوعة،  تصري في هذه الماخة حس  المنهه الاذي شارحت  

لماااخة ماان القاااموا المُاايب  بااو أض أتصااري فيهااا أ كاار  وتمثااي    فااي هااذا البُاال، وإيااراخا   سااابقا  
، وأساااأل القاااار  أي راباااب باااين شااارو  المااااخة المعجمياااة إ  راباااب الترتيااا  تاااي ب اآلالنماااو  ماااث   

الهجااالي ا عتباااطي يقااول الفياارو  آباااخي: )) ااير( كفاار  ورم أو ساامن حتااى كأ،اا  وارم والجلااد 
و،ا ة  يبة كفرحة و يبام وارمة  تهيه كت ير والنا ة ورم ضرعها وضا  إحليلها أو يبذ و و لبن 

وال اير مُركاة  حمهاا   لياو تتاأ ا بهاا و لا  الاورم  او ر و اد ت اير ضارعهاال ارا أو فاي ر 
باليمامة أو أرص أو هي بها وال ييباض اللُم الر   اللين كال يير، والاذكر مان  ال يي ولبو

لبناااي  فااارال النعاااام واللُماااة  ييباااة ومعااادض الاااذه   ييباااة كجهيناااة و يباااى كُبلاااى منيلاااة كا،ااات
وساماها ٍاالُة  -ٍالى اللا  عليا  وسالم  -إلاى الماذاخ وغيرهاا  مسجد القبلتاين فيما بين سلمة
القااااموا المُااايب، (. باااال ير ال يرباااة ا ااات ا الكااا م و لطااا ، ال يلباااة القطاااع الساااريع تفااااؤ   

 لبناض. ،بيروت ،، الجيم ا ول، خار المعرفة61لمجد الدين الفيرو  آباخي، ن
الشرو  وإيراخ تل  المُاسان والم ااط  أرا أض ا ،جاع اآلض هاو البُال عان المساالو ا عماا نها ومذ ذاط ن هااا، وعلااى الاارغم ماان أهميااة تلاا  كثاارت شاارو  المعااالم العربيااة القديمااة وإيااراخ مُاساا  .3

باادل ا ،شاالال بالجيليااات، وأعنااي بااذل  كيفيااة  لااا ٍااناعة معجميااة لدياادة تتوكااأ علااى التااراص 
، ومااان ا مثلاااة علاااى ة وتطبيقاااا  المعجماااي اليا ااار وتتكااا  علاااى أحااادص الن رياااات المعجمياااة ، ريااا

)ومااان  لاااو  تاااي:ا ،شااالال بتلااا  المساااالو الجيلياااة بااادل التركياااي علاااى البااادالو ،اااورخ النماااو ب اآل
أض مصانف  ياذكر ماا يعاد مان  بياو الف اول والللاو إماا ل ارورة العلام با  وا ساتلنام  القاموا أي ا  

المعلااوم كمااا بينتاا  فااي النقااد  عناا  أو لعاادم تُققاا ، فماان  لاا  إيااراخه الفعااو المجهااول بعااد الفعااو
، 212وأٍو يريا يؤريا( الجاسوا على القاموا،  حمد فارا الشديا ، ن ا  ي  رْ يا   يا  ر  ٍو ي  أو  اذ يذاارْ أذ  :الثالاال وكقولاا  ا،طلااا  هاا  وا،طلااا باا  للمجهااول  هاا  باا ، و ولاا  فااي هاار  وأٍااو أرا 

 .الكويت – المكتبة  الكويتية الثقافية
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لتساتبين القادرة  الهاللاة للفصاُى للتعبيار عان  (1)اض و،بات وغير    لا ...(وحيو 
هااذا الكااوض و صااور مع اام مسااتعمليها عاان اللااون إلااى أساارارها واكتناااه حقااالا 

 .خ القها
ممااا يجعلنااي أ عااام أض موسااوعة "المستكشااف"  ااادمت _أذوَّلذ ماارة _ فاااي  

ن  اادرات الفصااُى يكشااف مااا اسااتطعنا كشااف  ماا خ ليااا   تاااريأ العربيااة معجمااا  
 تعريفيااااااا   تصاااااانيفيا   إحصاااااااليا   ا  اويقاااااادمها لم تلااااااف  رالهااااااا ومسااااااتعمليها تقديماااااا

 (3).   اسه

                                                 

، ،شار المن ماة اإلسا مية للتربياة والثقافاة والعلاوم "المستكشاف"لموساوعة  . ا، ر المعجم الاد لي1
3111. 

  يمكن إغفال أض رسالو ومعالم المعا،ي )أو الد  ت أو الموضاوعات( ليسات وليادة الياوم فاي الللاة  . 3
، و اااد أشااارت إلاااى  لااا  أعااا ه فاااي البُااال  اٍاااة معاااالم المعاااا،ي العربياااة وفاااي الللاااات ا  ااارا أي اااا  

رساااالو الللوياااة مثاااو الم صااا   بااان سااايده ... إلاااأ، ولكااان طريقاااة "المستكشاااف" ربماااا تتمياااي عااان وال
وترتيبا  حسا   علمياا   الطرالا ا  را با ستقرام ا  رر إلى ا ستقصام وتعريف أم الُقو الد لي تعريفا  

 ياايعم تميااايا  أليالاا  وتشااعبات  وتصاانيف  وتمُاايض المااااخة الللويااة للُقااو ،فساا ،  ستي اااا  مااا يمكاان أض 
"للمستكشف" في هذا المجال ) ارض باين ماواخ مان المعجام الاد لي لهاذه الموساوعة وماواخ مان الرساالو 
الللوياااة ومعاااالم المعاااا،ي فيماااا أشااار،ا إليااا  )أمثلاااة مااان الم صااا : اإلباااو فاااي الم صااا ، واإلباااو  فاااي 

الم صا  والمارأة فاي  ( خ لاة(، والمارأة فاي1147"المستكشف" )وتبلغ خ  تها سبعا و ما،ين وألف )
( خ لااة( ، والرلاو فااي الم صاا  والرلااو 744) و مااا،ين وساابعمنة "المستكشاف" )وتبلااغ خ  تهااا أربعاا  

 ( خ لة (.1111في "المستكشف" )وتبلغ خ  ت  منة وألف )
وهااذه الفقاارة ماان الم صاا   باان ساايده، وفيهااا   ااارض بااين طريقااة المستكشااف التااي وضااُناها آ،فااا  

الرَّضاااا )تاادا و المعااا،ي، والميااو إلااى التعماايم خوض الت صااي  و لوهااا ماان أي ترتياا  أو  يتناااول موضااوا
 تعديد أو تصنيف(:

   .يقول ابن سيده: )الرضاا والفطام واللذام وسالر ضرور التربية(
 :*أبو عبيد* رضع الصبي أم  ورضعها يرضعها وأ،شد ا ٍمعي  ال أ،شد،ا عيسى بن عمر لهمَّام ابن مرة

 لنا الد،يا وهم يرضعو،ها ** أفاويا حتى ما يدر لها  عوو موا 
الييااااخة فاااي ضاارا الشااااة *ابااان خريااد* رضاااعها رضاااعا* اباان الساااكيت* هاااو الر ضاااا والرَّضااااا والر ضااااعة  –الثعااو 

والرَّضااعة * اال أبااو عبيادة* إ ا أخ لاات الهاام فاا  يكاوض إ  بااالفتح وهاو الرَّضااع *غيار واحااد* أرضاعت  أماا  
عذة  عذمَّا أذْرضذعذْت((  علاى الفعاو وسايأتي  كار مرضع  يوه  شام الل . إضمثو هذا مستقصى في فصو المذكر والمؤ،ل من هذا الكتار على النس ، وأما  ول  تعالى: ))تذْذهذو  ك وي م ْرض 
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علاى الطريقاة  حاديثا   عربياا   لقد كنت أعتيم _أذوَّلذ ا مر_ أض أؤلاف معجماا  
المعهوخة )مثو طريقة اآلبام اليسوعيين اللبنا،يين: المعالم اليساوعية، أو طريقاة 

يااة الُديثااة( بيااد أ،ااي ٍاارفت الن اار عاان  لاا   مااور متعاادخة المعااالم المجمع
ا   رو  العصار كراه تأليف موسوعة معجمية تماشاي مني على ا ستجابة إل  حٍر

وتُاااااول لاهاااادة تجاااااو ذ التُااااديات وتسااااهم فااااي حااااو المشااااك ت الُقيقيااااة 
لثرالها )معجام الُقاول  لُروفها )المعجم الصوتي(، واستثمارا   للفصُى، ،طقا  

(، ومعرفااة  لتطااور لوا،اا ذ ماان فسيفسااالها الد ليااة والثقافيااة عباار بعااض الد ليااة
العصاااااور )معجااااام الشاااااواهد(، وتاااااداركا لااااابعض الثلااااارات ا ساااااتعمالية والناااااوا   
التعبيريااااة )المعجاااام اإلحيااااالي(، ومعرفااااة  لجوا،اااا  ماااان بنيتهااااا الصااااوتية مربوطااااة  

 عجاام المسااتلرر(بااالبنيتين: الد ليااة والتركيبيااة )معجاام المتقااارر الصااوتي( و)م
 . ا  وهما معجماض ٍوتياض وخ لياض مع

إض هاااذه الطريقاااة المعجمياااة التأليفياااة الجديااادة ا ت اااتها إكراهاااات متعااادخة 
 منها:
  لسااااامة  التُاااادي الللااااوي الااااراهن )تااااأ ر العربيااااة با ،تكاسااااة الُ ااااارية

 المعيشة المستتبعة للت لف والترالع العلميين الُاٍلين(.
  عية التي تعيشها الللة العربية اليوم عن كو ماا ا ت ي ال روي الموضو

 سلف من ماضيها التاري ي الطويو.
  ا،فصااام حلقااات و ناااطر  ا سااتعمال الللااوي، أ صااد مراحااو الفصااُى

بمرحلتاااي ٍااادر اإلسااا م،  مااان المرحلاااة الجاهلياااة ومااارورا   المعروفاااة بااادما  

                                                                                                                        

النُاوي والللاوي ا ،دلساي )ابان  إساماعيو)السفر ا ول من كتار الم ص ،  بي الُسن علاي بان 
، تُقيااااا لجنااااة إحيااااام التااااراص العربااااي فااااي خار اآلفااااا  الجدياااادة، منشااااورات خار ا فااااا  35ساااايده(، ن
 .بيروت( –الجديدة 
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ولاااااد  والمرحلااااة العباسااااية، وا،تهااااام بالمرحلااااة الُديثااااة والمعاٍاااارة  )ممااااا
وا عاااين م تلفاااين: وا اااعذ عربياااة ا ساااتعمال الُاااديل والمعاٍااار، ووا اااعذ 
 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 

اااال   الللااااوي المربااااوا باااااأم طريقااااةذ أ   م  الُقااااو الااااد لي ا لتهاااااخي وتناسذ
 الُقو(.

بااااااد أض تا ثاذااااااوَّر طرالااااااا التااااااأليف  لهااااااذه ا ساااااابار وغيرهااااااا ارتأياااااات أ،اااااا   
المعجماي، وبادأْت ٍاورة هاذه الموساوعة وإكراهاات  تأليفهاا تتناساو فاي  هناي 

ول إلى ل ا  منذ أكثر من    ة عقوخ، وسعيا   رب ب  الفارا الموضاوا ومذا إلى الٍو
ر معااين ماان ،مااا بذ م تااارة  ماان هااذه الُقااول ، لتكااوين تصااوا تيااةأورخ النمااا ب اآل

 :(1)الد لية من موسوعة "المستكشف"

                                                 

ٍذاعيد،يقول الثعالبي:   .1 ي   كوي ما عذ ك فأذلَّ  فهو سمام، كاوي أرص م ْساتذو يذة  فهاي  بذاينذ  كاوي حاال 
ْينين  فذهو مذْوب ا، ْعبذة، الشذ ٍذرْ    كوي  كو ب نامذ م رذبَّع فهوذ كذ ،كو  شيم  خذرَّ على وذْل    ب نذام  عال فهوذ 
كوي ما ي ْستُيا  في الق لور  فهو غذْي ، كوي ما غذارذ عن الع يوض  وكاضذ م ُصَّ    ا ْرص  فهو خذابَّة،  

،ساض  فهوذ عذْورة، بو  وال يو  والُمير   من كذْشف    مْن أع ام  اإل  فهو ع ير. كوي ما أْمت يرذ علي   منذ اإل 
  .، الدار العربية للكتار بدوض تاريأ(1)فق  الللة لصمام أبي منصور الثعالبي، ن

الواضح أض بعض كت  الللة التي عنيت بُقول المعا،ي ومعجم الد  ت )مثو هذا النمو ب( 
إ ا  وسم عذمذلذها غير  لياو مان التعمايم، وتجااو  الفاوار  باين الكلياات التاي أشاار إليهاا الثعاالبي، فا

ا  رر إلى المنطا الصوري )كلية مولبة: في  ول : كو  ةكنا ،تفا مع  في كليات  التسويرية اآل،ف
ما(، فإ،ا ، تلف مع  في طريقة ا ستنتاب التي ،را أ،ها يج  أض تمر بجيليات الُقاو الاد لي 

و  لنااا وتشااعبات ، حتااى ،عطااي القااار    ياارة الللااة ا  اارر إلااى الكمااال عاان الُقااو الااد لي ليجاا
: الساااامام، وا رص والدابااااة وال يااااو السااااؤال عاااان الفااااوار  بااااين هااااذه الكليااااات التااااي  كاااار )مااااث   

والُميااار( عااان أي سااامام أو أرص أو خاباااة أو  ياااو أو حميااار معنياااة بهاااذا التعمااايمو لااان تتجلاااى 
اإللابة إ  بتميياي الفارو  مان  ا ل الُقاو الاد لي للكلماات الماذكورة )ا، ار النماا ب المنتقااة 
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 المعجم الداللي .1
 لدولة لنما ب من الُقول الد لية لموسوعة المستكشف:

 بإ،عام الن ر في هذا الجدول يت ح للقار  لملة من ا مور منها:
اااايذ الُقااااو ا ساسااااي وم ُااااوذره  الااااذي  أ مي الُقااااو - الااااد لي )وأ صااااد بهااااا م ْرتذكذ

 تتشع  من  ش عذ   الُقو وليليات (.
شع  الُقو الاد لي )وأ صاد بهاا تشاعبات   وليليات ا  الفرعياةذ المنبثقاة عان أ م  -

 الُقو الد لي(.
و، تمُيض الُقاو وإ يا م  العناياة  الللوياة للاروابب الدا لياة باين عناٍار الُقا -

 :(1)لما ،قول ،ورخ النما ب التاليةذ  وتمثي   
نماذج للحقول 

 الداللية
أم الحقل 

 الداللي
ميزات الحقل  عدد الحقل الداللي

 الداللي
،مااااااااااااااااو ب الطبيعااااااااااااااااة 

 الجماخ
نتاي وتبلغ خ  ت  ا نتين و ما،ين وم الجبو

 (343خ لة )
 مراخفات   -

 

                                                                                                                        

ن الُقااول الد ليااة المتبعااة هااذا الن ااام المعجمااي الصااارم فااي التعامااو مااع الُقااو الااد لي(، أو ماا
فاااي تعميماااات الثعاااالبي يمكااان أض  موضاااوعات الللاااة أو المعاااا،ي المشاااتركة باااين الكلماااات، )ماااث   

يا تاذعذقَّااا ذ مااان  ااا ل الُقاااول الد لياااة  مَّاااات الُقاااول التاااي  كرهاااا )حقاااو السااامام فاااي موساااوعة 
وتبلاغ  ( وحقاو ا رص فاي الموساوعة  اتهاا:71تكشف": وتبلغ خ  تها إحدا وسابعين )"المس

(، وحقاااو الداباااة فاااي موساااوعة "المستكشاااف": وتبلاااغ خ  تهاااا 415وتساااعمنة ) خ  تهاااا  مساااا  
و مساين  (، وحقو ال يو في "المستكشاف" وتبلاغ خ  تهاا  مساا  372وسبعين ومنتين )    ا  

 (.154و مسين ومنة ) في المستكشف وتبلغ خ  ت  تسعا   (، والُمار355ومنتين )
، 55 نين ا ول والثاا،ي أا، ر ،ما ب من هذه الُقول الد لية فاي موساوعة المستكشاف الجاي  .1

54 ،141 ،611 ،651. 
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 ٍفات  -
 مقاسم  -
 ٍعوخه -

و مااااااااااا،ين  وتبلااااااااااغ خ  تاااااااااا     ااااااااااا   ثورال ،مو ب الملبوسات
 ( تتو ا كما يأتي:442نة )وأربعم
ه   -  ب  ذ
 اتسا   -
 أ،واع   -
 ٍفات أ را ل  -
 مقاسم  -
  ياطت   -
 ٍباغت   -
 تييين  -
 لبذ الثور  -
  لع   -
 ما يلُق  من عوارص أ را -

 

ناة وتبلغ خ  ت  إحادا وتساعين وم اللُم ،مو ب ا طعمة
 ا كما يأتي:( تتو  141)
 أ،واع   -
 ٍفات  -
 إعداخه  -
 تناول  -
 أ سام  -

 

وساااااااااااتين  وتبلاااااااااااغ خ  تااااااااااا  سااااااااااابعا   المام ،مو ب السوالو
( وتتااااااااو ا كمااااااااا 567نة )و مساااااااام

 يأتي:
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 أ،واع   -
 متعلقات  -
 مشرب  -
 عذوبت  -
 ملوحت  -
 لو،  -
 لريا،  -
  ريره -
 كدرت   -
 كثرت    -
  لت  -
 بروخت   -
 حرارت  -

( 22و   ااين ) وتبلااغ خ  تاا     ااا   اإل،ام  ب اآل ت،مو 
 تتو ا كما يأتي:

 أ،واع  -
 امت ؤه  -
 الشرر في  -
 مقاسم  -
 ٍفات متفر ة ل  -
 مناشط  -

 

ناااة وأربعاااين وم وتبلاااغ خ  تااا  تساااعا   ا ،ف ،مو ب الجسم
 (: ويتو ا الُقو كما يأتي:144)
ااااااااااافات  :)ضااااااااااا م   - أسااااااااااماؤه ٍو

لره و يام  وفط  س (ٍو
 أ سام  -
 مناشط  -
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 سوالل  -

)ا، ااار مااااخة المااارص والعلاااة( وتبلاااغ  الُمى ،مو ب ا مراص
( تتاو ا 44وأربعاين ) خ  تها تسعا  
 كما يأتي:

 أ،واعها -
 مقاسمها -
 سذْورذت ها  -
 ا،كسارها -

 

نااة وتبلااغ خ  تاا  تسااع عشاارة و   م الن و ،مو ب الملروسات
 ( تتو ا كما يأتي:214)
 اع  أ،و  -
 ٍفات  -
 لقاح   -
 إ ماره  -
 يبس  -
 ألياؤه -
 غرس   -
 تهينت  -

 

و ماااااااااا،ين  وتبلاااااااااغ خ  تهاااااااااا أربعاااااااااا   المرأة ،مو ب اإل،ساض
( خ لااة تتااو ا كمااا 744) نةوساابعم
 يأتي:
 ٍفاتها -
 المرأة والجنذ -
 مشاعرها -
 ولدها -
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  ينتها  -
 لباسها  -
 بيتها -
 حي ها  -
 حملها  -
 ،فاسها  -
 ،جابها إ -
 إرضاعها -

وتبلااااااااااااغ خ  تااااااااااااا  ا نتاااااااااااااي عشااااااااااااارة  الطير بأ،واع  ،مو ب الطيور
( تتااااااااااو ا كمااااااااااا 513نة )و مساااااااااام

 يأتي:
 أ،واع  -
 مناشط  -
 طيرا،   -
 حركت  ا  را -
  ر    -
 سفاخه -
 حسوه  -
   ي ت  -
 ا،ت ام   -
  لره  -
   تعشيش -
 بي   -
 مقاسم  -
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ناة وستين و   م   أربعا  وتبلغ خ  ت ا سد ،مو ب السباا
 ( وتتو ا كما يأتي:264)
 أسماؤه -
 ٍفات  -
 ٍيده -
 مجسم  -
 ألمت  -
  ولده -

 

( 46وتساااعين ) وتبلاااغ خ  تااا  ساااتا   الجراخ ،مو ب الُشرات
 وتتو ا كما يأتي:

 أ،واع  -
 مقاسم  -
 مناشط   -
 بي    -
 أكل   -
 ٍوت   -
 رذ يه  في ا رص -

 

نااة و   ااين وم تبلااغ خ  تهااا ساابعا  و  ةالُي ،مو ب السوام
 تتو ا كما يأتي: (127)
 أسماؤها -
 ٍفاتها  -
 أ سامها -
 مناشطها -

 

وتبلااااااغ خ  تهااااااا إحاااااادا وتسااااااعين  الريح ،مو ب المنال
 ( تتو ا كما يأتي:141نة )وم
 أسماؤها -
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 أ،واعها -
 شماليها -
 لنوبيها -
 غربيها -

 المعجم الصوتي للحروف العربية: -3
لقااااد تناولاااات  بعااااضذ التناااااول  لوا،اااا ذ ماااان المعجاااام الااااد لي ماااان موسااااوعة 
"المستكشااف" وسااأتطر  للمعجاام الثااا،ي ماان هااذه الموسااوعة وهااو مااا سااميت  

ااافة   ا  لصاااوتي لنطاااا حاااروي العربياااة م ْ رذلاااالااادليو ا _علاااى ضااابب سااايبوي _ ٍو
، فما هو هذا المعجم الصوتي إ ا    ووكيفيةذ ،طا 

الللويين ع ن وا بدراسة أٍوات العربية وحروفهاا،    ي فى أض علمام السلف
مدفوعين إلى  ل  بعواموذ ع دَّة  منها: الاديني والعلماي والثقاافي والسا لي وغيار 
 لااا ، وارتبطااات خراساااة أٍاااوات العربياااة باااأكثرذ مااان علااام مااان علومهاااا أو العلاااوم 
الشااارعية مثاااو النُااااو والصاااري وا خام ...إلاااأ، وهكااااذا ذهااار الااادرا الصااااوتي 

هااااا( وساااايبوي  ت  174،ُااااو عنااااد ال ليااااو باااان أحمااااد الفراهياااادي ت ) كاااارا  مب
بااد لنااا ماان تأٍاايو ،شااأة الدراسااة  بااو الباادم بالُااديل  هااا( وغيرهمااا )  141)

إ  يطالعناا العاالم العرباي   عنها، فالدراساات الصاوتية منشاؤها العارر المسالموض
 لتاي ت عاد مرلعاا  المسلم ال ليو بن أحمد الفراهيدي في مقدمة كتاب  )العين(، ا

للدارسين، وما ،قل  عنا  تلمياذه النابا  سايبوي  فاي مؤلفا  )الكتاار(  مهما   ٍوتيا  
ااف،  ماان لهااوخ ٍااوتية   تاايال مُااب إعجااار العلمااام عربااا   وغااربيين لد ااة الٍو

فاااي كتابااا  )سااارا ٍاااناعة  هاااا( 243وشااامول ، واتسااااع  وماااا كتبااا  ابااان لنااااي ت )
 ا تا، ورسالة ابن سيناية مهمة لدا  )ال صال ( من معلومات ٍوتاإلعرار( و
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هااا( المساامااة )أساابار حاادوص الُااري( إلااى غياار  لاا  ماان الدراسااات  437)
  (1)ا  را(.

ااافة  ولقاااد تنااااول علماااام العربياااة خراساااة أٍاااوات حاااروي العربياااة م  رلاااا   ٍو
باين الصاوت والُاري: )اعلاام أض  ومانهم ابان لناي إ  يقااول مفر اا   ،وكيفياة ،طاا

، حتااى يعاارص لاا  فااي الُلااا متصاا    مااع الاانفذ مسااتطي   الصااوت عذاارذص  ي اارب 
والفااام والشااافتين مقااااطع  تذثنيااا  عااان امتاااداخه واساااتطالت ، فيسااامى المقطاااع  أينماااا 

، وت تلاااف ألاااراا الُاااروي بُسااا  ا ااات ي مقاطعهاااا، وإ ا عااارص لااا  حرفاااا  
تفطناات لااذل  ولدتذاا  علااى مااا  كرتاا  لاا ، أ  تاارا أ،اا  تبتااد  الصااوت ماان 

ماا، فاإض ا،تقلات  لغ ب  أيَّ المقاطع شنت، فتجد ل  لرسا  أ صى حلق ،  م تب
لااا   ااام  طعااات أحسسااات عناااد  لااا  ٍااادا غيااارذ  منااا ، أو متجااااو ا   عنااا  رالعاااا  

 (3)الصدا ا ول(.
( فاااي أحياااا ه )هوالياااا   فيييقياااا   وواضاااح أض ابااان لناااي  اااد تتباااع الصاااوت تتبعاااا  

ري فاااي النطقياااة ليصاااو إلاااى مقطعياااة الُاااري التاااي تساااتبين عنااادما يتُياااي الُااا
 لااا  باااألراا الُاااروي وم ارلهاااا، ولااانن كااااض هاااذا التفرياااا    م رلااا   ار،اااا  

 ،ي لاااو مااان عماااا علماااي، فاااإض منطقاااة ضااابابية بقيااات عالقاااة مااان هاااذا التفرياااا

                                                 

، الطبعاة الثا،يااة 12علام ا ٍاوات باين القادمام والمُاد ين للادكتور علاي حسان ميبااض، الصافُة  .1
  .ليبيا ،الياوية ،الثقافةخار شموا  ،3114

ماان  6سار ٍااناعة اإلعاارار،  باي الفااتح عثماااض باان لناي، تُقيااا لجنااة مان ا ساااتذة، الصاافُة  3.
 .1454 ،المقدمة، الجيم ا ول، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الُلبي وأو خه بمصر
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ف ابن لناي الُادوخ الفعلياة باين الصاوت والُاري،  ويتجلى  ل  في عدم ٍر
ول، ولاايذ بمااا يساامي  بالصاادا ا  ليناابهم ا ماار، ولتبقااى الق ااية عالقااة أساسااا  

ابااان لناااي ب ب ااادْا  مااان  ااادمام الللاااويين وم ُااادذ  يهم فاااي تصاااديهم لبُااال الااادرا 
الصااوتي وا اات فهم فااي أمااور كثياارة منهااا: تعريااف م ااارب الُااروي إ  )ا تلااف 

ْ رب( كماا سامااه سايبوي  فاي ا  القدمام والمُد وض في تعرياف )المذْ ارب( أو )الما
ض )الم رب( على مكاض النطا، الكتار ب م الميم وسكوض ال ام، فهم يطلقو 

و اااد ساااماه ابااان خرياااد )المجااارا( وأطلاااا عليااا  ابااان ساااينام )المُاااب ذ(، وعرفااا  
ا ستا  مُمد المباارك ))هاو الموضاع الاذي يكاوض فيا  ا،ُبااا الهاوام وحجايه 

بأحااد الُااوالي المولااوخة فااي الُلااا أو الفاام كاللهاااة  أو ليليااا   ماان الماارور كليااا  
اعتاااارص ا سااااتا  مُمااااد ا ،طاااااكي علااااى مصااااطلح أو اللساااااض أو الشاااافتين(( و 

  (1)من (. )م رب( واستعمو مصطلح )مُبذ( بد   

كثيااار  _مماااا تواضاااعوا عليااا _ مُاااوَّ   ياااب ذ لذهاااد الللاااويين ا  وَّل كاااوضو  
،قاااش وامتاارام اليااوم فااي الدراسااات الصااوتية الُديثااة، ويقت ااي اإل،صاااي تقبااوذ 

اايرورت   ساايرورة   اايفات  الصااوتيةذ   المااؤ ،تين بتليااالاايمن ٍو ر النطااا ممااا يجعااو التٍو
في  من معين  د   تكوض من الد ة فاي  مان آ ار  ،تيجاة ، اام التليار الصاوتي 
ااااف   لاااابعض  )لاااام يبااااا ماااان ٍاااافات ساااايبوي  ال اٍااااة بصاااافات الُااااروي إ  ٍو
ا ٍوات على أ،ها مجهاورة، والابعض اآل ار علاى أ،هاا مهموساة، و اد تباين لناا 

 Voicedورة  هااي التااي يسااميها ا وروبيااوض اآلض أض تلاا  التااي سااماها بااالمجه
فيمااا عاادا القاااي والطااام، فقااد اعتبرهمااا ماان المجهااورات، فااي حااين أض تجاربنااا 

                                                 

، الطبعاة الثا،يااة 32علام ا ٍاوات بااين القادمام والمُاد ين للاادكتور علاي حسان ميباااض، الصافُة  1.
 .ليبيا ،الياوية ،خار شموا الثقافة ،3114
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الُديثة تبارهن علاى أض هاذين الصاوتين كماا ،نطاا بهماا اآلض  اليااض مان ٍافة 
، أما ما سماه بالُروي المهموسة فهي كلها الجهر، و د تُد نا عن هذا آ،فا  

  Voiceless).(1)ن ييها تمام ا ،طبا  اٍط   ا وروبيينطبا عل
ولاانن كناااا   يمكننااا أض ،كاااابر فااي تاااأ ير التعا بااات اليمنياااة علااى التلييااارات 
اااالت إلياااا  الدراسااااات الصااااوتية  التااااي تلُااااا أٍااااوات أي من ومااااة للويااااة ومااااا ٍو

ن بناوا الُديثة، إ  أ،نا   ،ستطيع إ  أض ،تفا مع الرأي القالو إض أوالاو الللاويي
ااايفاتهم الصاااوتية علاااى تطبيقاااات ،طقياااة خ يقاااة، فكا،ااات ألسااانت هم مذ اااابرذهم  تٍو

ااو  الصااوتيةذ  لااذا )لاايذ مهمااا   ااو إلياا  ال ليااو وساايبوي  مااع مااا تٍو اتفااا  مااا تٍو
ولكااان المهااام أ،هماااا تنااااو  ا ٍاااوات الللوياااة مااان مبااادأ  ،إليااا  الااادرا الُاااديل

فية وا عية  المة ع لى الم ح ة الذاتية وبعيدة ٍُيح، وهو خراستها خراسة ٍو
بهاذا الاذي  ادماه أض ياؤخي إلاى تطاور كبياار  وكااض حرياا   ،عان ا فتاراص والتأوياو

من شكو هاذا الادرا علاى ماا عرفنااه  في الدرا الللوي للعربية، وأض يلير كثيرا  
 (3).(في عصوره المتأ رة

أضااف إلاااى  لاا  أض مُاااا ير الو ااوا فاااي أ فااان التُديااادات والتعريفاااات 
تية النابتااة فااي غياار البينااة الصااوتية العربيااة  المااة  اليااوم، و  يلااض ماان  يمااة الصااو 

ا ،فتاااا  علاااى الااادرا الصاااوتي ا وروباااي الُاااديل الملُااا   الساااابا الاااذي هاااو 
بللااااة معينااااة، بااااو إض   الاااادا   أو اعتااااداخا   ا ت ااااام منهجااااي،  بااااو أض ي فهاااام تُجاااارا  

جااهية ،اذبَّا ذ عليهاا أكثار  مان مُا ير الو وا في التعميمات والتعريفات الصاوتية ال
                                                 

، مكتباة ا ،جلاو 1471، الطبعاة الرابعاة 131ا ٍوات الللوية للدكتور إبراهيم  أ،يذ، الصافُة  .1
 .القاهرة  ،المصرية

 .، خوض تاريأ123 نفق  الللة في الكت  العربية للدكتور عبده الرالُي،   3.
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)وفاااي  للوياااا   إلاااى بع اااها  قافاااة  وفصاااي    واحاااد حتاااى باااين الللاااات ا  ااارر ،سااابا  
 حقو النطا الذي ت مذيي  بدا ل  الللة الفر،سية بين حرفين ٍالتين هما: الُري

i  والُااريe كليييااة بالمقابااو بااين    ااة ،مااا ب ماان الصااوالت، تميااي الللااة اإل،
و  يمكان مطابقاة  biat, bit, beatفاي الكلماات الاث ص  وهي التي ،جدها

  أماا الُاري الصاامت éو  iهذه النما ب الث  ة بُال من ا حوال مع الصوتين
الااذي ينطقاا  أهااالي  شااتالة  sالااذي تعكساا  طريقااة الكتابااة اإلساابا،ية فااي ٍااورة 

طابا هذا الصوت   ي chienبُركة ا ولى من كلمة  بطريقة تذكر،ا ولو  لي   
  (1).بالفر،سية( chو   sفي حقيقة   

ااانا علاااى إياااراخ مجماااو مااان القواعاااد واآلرام والتصاااورات عااان وا اااع  لقاااد حٍر
 الُاااااروي العربياااااة ولملاااااة مااااان المقار،اااااات الصاااااوتية ماااااع للاااااات أ ااااارا ماضااااايا  

، ولقد شللني وا ع الُاري العرباي الياوم وماا يتهادخه مان طوفااض ٍاوتي وحاضرا  
تشاادت ألااوي مؤلفااة ماان الللااات فااي ٍااعيد واحااد بفعااو ينااوم باا  كوكبنااا، إ  اح

 اااااورة ا تصاااااا ت والمواٍااااا ت، فكياااااف ،ُفااااا  لللاااااة العربياااااة ه و يَّاااااةذ حروفهاااااا 
وا،سايارذ ،طقهاا ولريااضذ ا خام الصاوتي للنااطقين بهاا أو بليرهاا خوض أض تكاادره 

اااافة   عواٍاااف  خهااار  ٍاااوتي  ا لَّااا ، أو تاااذه  باااريح حاااروي العربياااة م رلاااا   ٍو
،طااا   ألساانة  أماام  ملياريااة  ي هااد ر  ٍااوتها كالرعااد، ل يذصااطذل مذ _بفعااو الكثاارة وكيفيااةذ 

 الكا رة ل ،تشار الللوي_ كو المن ومات الصوتية الملايرة.
لقااااد مااااال بعااااض الباااااحثين )مماااان أورخت بعااااض آرالهاااام( إلااااى ا ،شاااالال 
بمجموعاااة مااان التصاااورات المنهجياااة والم ااامو،ية  ات القيماااة، ولكااان ا ذْولذاااى 

اوت _ك ما أرا اليوم_ هو العوخة إلى المنابع الصاوتية ا ولاى إل،قاا  ٍاورة ٍو
الُاااري العرباااي، لاااذا عااادت فاااي "المستكشاااف" إلاااى مجموعاااة مااان المصااااخر 

ٍ اااااالت خلااااااي    لُااااااروي العربيااااااة التسااااااعة  ٍااااااوتيا   والمرالااااااع ا ساسااااااية، ومنهااااااا 
                                                 

الااادكتور أحماااد الُماااو، إشاااراي  :ترلماااة ،أ،دريااا  مارتينيااا  :العاماااة تاااأليف مبااااخ  اللساااا،يات . 1
 .خمشا ،، المطبعة الجديدة16نالدكتورين: عبدالرحمن الُاب وفهد عكام، 
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اااوَّلذ ب ومتصاااورا   والعشااارين،  اعماااا   وساااالبذ أض هاااذا الااادليو الصاااوتي يمكااان أض يُ 
  ت قا، يَّة  معينة إلى ما يسمى النطاذ "النمو ب" إ ا ما توافرت شروا منها:

إشاااراي مجموعاااة مااان ك فااااة ا سااااتذة والقااارام علاااى تطبياااا هاااذا الااادليو  -
 لجسر الهوة بين الن رية الصوتية والوا ع النطقي. ٍوتيا   تطبيقا  
علاى هاذا  اعتمااخا   استلهام  واعد التجويد القرآ،ية في ،طا حروي العربياة -

الاااادليو الصااااوتي، بمااااا تااااوفره ماااان تأٍاااايو   غنااااى عناااا  للنطااااا الصااااُيح للُااااري 
 العربي.
تنويااع النطااا النمااو لي علااى المجموعااات اإل ليميااة الصااوتية فااي الااوطن  -

 العربي ومنها )ا  اليم الشامية وال ليجية والملربية ...إلأ(. 
 ية بتأسيذ م تبرات ٍوتية.إليام المؤسسات الدراسية والجامعات العرب -
تطبيااا  النمااو ب النطقااي الصااوتي ماان  اا ل تسااجي ت ٍااوتية فااي هااذه  -

 الم تبرات.
ااااايفات التاااااي أورختهاااااا فاااااي هاااااذا الااااادليو  و  أ،كااااار أض ا ٍاااااط حات والتٍو
الصوتي هي مستقاة _كماا أسالفت_ مان المصااخر والمرالاع ا خالياة، ولكان ماا 

صوتي  صادت منهاا مرو،ذتا  و ابليتذا   ض يُاول عي  هو أض ٍياغة هذا الدليو الأخا 
إلااى تعريااف القااار  بهااذا الاادليو أورخ  إلااى تطبيااا عملااي ،طقااي ،مااو لي، وسااعيا  

 ياااااين خوض أض أسااااتفيض فاااااي الشااااار  أو التعليااااو أو التُلياااااو تاركاااااا  تالنمااااو لين اآل
 :(1)للقار  ح َّ القرامة الهاخلة المباشرة ليُكم بنفس  على هذا الدليو الصوتي

القيمة  كيفية النطق الصفات المخرج الحرف 
بحساب 

 لالُجم
شاااااااافوية، ت اااااااارب ماااااااان بااااااااين  حري البام

الشااااااااااااافتين، ماااااااااااااع ا،طباااااااااااااا  
أ اااااوا مااااان  الشااااافتين ا،طبا اااااا  

مجهاااورة شاااديدة 
مسااااتفلة منفتُااااة 
مذلقاااااااااة مقلقلاااااااااة 

إ فاال الشافتين  اام 
 فتُهماااااااااااااا فتُاااااااااااااا  

بصاااااااااااوت  فجاليااااااااااا  

(13) 

                                                 

 .22 - 31ن ،ا، ر معجم الدليو الصوتي من موسوعة المستكشف 1.
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 ا،فجاري. مر قة. ا،طبا  الميم.

،طعيااااااة، ت اااااارب ماااااان طااااااري  حري التام
اللسااااااض ماااااع أٍااااالي الثنيتاااااين 
العليااااين، مااااع إلصااااا  طاااااري 
اللسااااااااااااض بأٍااااااااااالي الثنيتاااااااااااين 

إلااااااااااى  الماااااااااذكورتين مصاااااااااعدا  
 الُن  ا على.

مهموسة شاديدة 
مسااااتفلة منفتُااااة 
 مصمتة مر قة.

النطاااااااااااا بصاااااااااااوت 
ا،فجاااااااااااااااري ماااااااااااااان 
 الم رب المذكور.

(411) 

 معجم المتقارب الصوتي: -2
الصاوتي" إلاى لماع ولدولاة وتصانيف  هاام سعيت في "معجام المتقاارر 

 ما،يااااة آ ي ماااااخة للويااااة، حصااااو تقااااارر ٍااااوتي بينهااااا فااااي عااااال ت ٍااااوتية 
 هي:(3)في الماخة الث  ية(1)م تلفة

                                                 

عني لُري الثالل عنهما. إضافة إلى التقارر الصوتي في الماخة الث  ية بين الُرفين وا ت ي ا .1
بعض الللويين بالكلمات المثلل أولها والمتما لة ك وي 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 

ا ، ومااة الصااوتية ماان  لاا  هااذه الكلمااات المثلثااة هااي فاارو  فااي المعنااى فقااب، وهااي خا لااة فااي 
اارة فهااي الرمااو فيهااا الُصااى والُجااارة الباايض والسااوخ  ااال مااث  : ) ُذ اارة، فأمااا ال  ُ اارة وال  ُ اارة وال ُذ ال
 الشاعر:

رة السوخام يُمر لو،ها ** ويلبر منها كوا ربع وفدفد ُذ  ترا ال
رة فالعطش الشديد،  ال الشاعر الكميت:  ُ  وأما ال

رة   ُ  ** والدَّام من غليو ا وساموالبُور التي بها تكشف ال
اااارة ماااان النسااااام( مثلثااااات   طااااررأو   ُ اااارة فهااااي ال  ُ اااانية(، للاااادكتور رضااااا  مااااا ال )تُقيااااا وخراسااااة ألس 

 .تو،ذ –، الدار العربية للكتار ليبيا 27السويسي، ن
المرلح أض أفعال الللة العربية    ية وليست  نالية وإض كاض بعض الدارسين من عرر )مثو ا ر  3.

 )لقاد  ها ،ذ ماري الكرملي( ومستشر ين  د  هبوا إلى افتراص  نالية الفعو  باو    يتا : أ،ستا
تطاور عان   نالياا   إلى أض الفعو المعتو في العربياة، إ،ماا كااض فاي ا ٍاو فعا    Blakeب ك  مث   

طريااا إشااباا ٍااوت المااد القصاااير إلااى فعااو    ااي عااوص فيااا  ٍااوت المااد الطويااو عاان العنصااار 
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 .: )الشفوية والُلقية(مشترك الُرفي في العاللة الصوتيةال -1
 .: )الشفوية والنطعية(مشترك الُرفي في العاللة الصوتيةال -3
 .: )الشفوية والذلقية(رفي في العاللة الصوتيةالُ المشترك -2
 .: )الشفوية والشفوية(مشترك الُرفي في العاللة الصوتيةال -4
 .: )الشفوية والشَّْجرية(مشترك الُرفي في العاللة الصوتيةال -5
 .: )الشفوية واللثوية(مشترك الُرفي في العاللة الصوتيةال -6
 .: )الشفوية والذلقية(صوتيةاللة الالمشترك الُرفي في الع -7
 .لة الصوتية : )الشفوية وا سلية(المشترك الُرفي في العال -4
: )الشافوية ومتفر اات مان عاال ت مشترك الُرفاي فاي العاللاة الصاوتيةال -4

 .ٍوتية م تلفة(
 .: )الُلقية والنطعية(مشترك الُرفي في العاللة الصوتيةال -11
 .: )الُلقية والشجرية(الصوتيةي العاللة المشترك الُرفي ف -11
 .: )الُلقية والذلقية(مشترك الُرفي في العاللة الصوتيةال -13
 .: )الُلقية وا سلية(مشترك الُرفي في العاللة الصوتيةال -12
 .: )الُلقية والُاف ية(مشترك الُرفي في العاللة الصوتيةال -14
 .واللثوية(: )الُلقية تيةالمشترك الُرفي في العاللة الصو  -15
: )ا  ت ي في ترتيا  الُاروي مشترك الُرفي في العاللة الصوتيةال -16

 .،فسها فقب(

                                                                                                                        

ا ٍوات الللوية )خراسة فاي أٍاوات الماد العربياة(، للادكتور غالا  فاضاو المطلباي،  الثالل( في
 .142ن
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: )متفر ااات ماان عااال ت ٍااوتية مشااترك الُرفااي فااي العاللااة الصااوتيةال -17
و د تمثو هذا التقارر الصوتي كما يأتي  اٍة في الماخة  م تلفة(.

 الُرفية الث  ية:
: واحاد وتقاارر المعنياي تما و حرفين وا ت ي حري - : ،ذع ا ذ ن: ) ذع ا ذ

ٍذوَّتذ )،ع  اللرار اأذ: )هجاأ لوعا :  : ساكن ( باذتذاأذ: أ اام، باذثذاأذ: )باذثذاأذ: أ اام( هذجذ
أذ: سكن(  .و ه (، هذدذ

) ذمذغذ رأسذ   ي واحد وتقابو المعنيين ) ذمذغذ:تما و حرفين وا ت ي حر  -
ااا : )غذمذسذ اااذذ ااا  وأكثااار(، غذمذ : غذمذسذ

نَّاااام   ُ اااهذ: بال    فاااي الماااام  ياذْلم س ااا  : مذقذلذااا  (، عذمذ
ب ااااو   ااااياْر  اإل  ااااباحذة  وسذ اااابذحذ فااااي المااااام (، عذااااامذ: )العذااااْوم : الس  ااااْير ، وسذ )أْساااارذاذ فااااي السَّ

 والسَّفينذة.((.
تما اااو حااارفين وا ااات ي حاااري واحاااد وت ااااخ المعنياااين )،اذفذاااحذ: )،اذفذاااحذ الط يااا   :  -

ُذ  فا ذ(، لذفذحذ: ايام  و  مذان ، ر هاا: أحر ذات)لفُت الناار  ب  بذاا: )حباا ف  ،اا : أْعطااه  ب ا  لذ (، حذ
:)حذفذاا  ذيْاد  ف ،اا : مذناذعذا    أو عاما(، حذفذا: : إْسارار  الما (،  ذفذاتذ (اذ )ال ذْفات  ،  ذفذاا: ) ذفذاا ْنط ا 
))  .(1)الشيم : ذذهذرذ

ة ذاااهرة ولعلا  مان المفياد اإلشااارة إلاى أض التقاارر الصاوتي فااي الللاة العربيا
وابااان لناااي وغيااارهم، كماااا ،الااات هاااذه  ،(3)الفراهيااادي، وابااان فاااارا، وابااان خريااادعنااااي بهااااا الللويااااوض العاااارر  القاااادامى والمعاٍااااروض، وماااانهم ال ليااااو باااان أحمااااد 

                                                 

، ،شاارتها المن مااة 1454 - 1411نا، ار موسااوعة المستكشااف، للاادكتور إخريااذ ولااد عتياا ،  .1
 .الملرر ،الرباا، 3111عام  ،اإلس مية للتربية والثقافة والعلوم

القبالاو واشاتقا   لا  إ  يقاول: )مانهم: بناو الك بذااا، وبناو حاول ابن خريد أض ياربب باين أسامام  .3
ُ مَّرة، وبنو لعفر فأما لعفر ك باسا. واشتقا  )لعفر( من النهر الصالير، يقاال للنهار الصالير ، ال

 .لعفر. ورأا  ك باا، إ ا كاض ع يما  
ُ مَّرة: ا سوخ بن أوا، كاض علم  النجاشي خوام الكلذ ، فهام ياداووض  با  العارر ومن رلال ال

ا شتقا   بي بكر مُمد بن إلى اليوم. و د ٍار منهم اليوم إلى بني المُو، فهو فيهم أي ا( 
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ماان العنايااة والبُاال فااي الدراسااات الللويااة العربيااة الُديثااة، بيااد  ال اااهرة  سااطا  
ي "المستكشاف"  اد تمياا أض ما أ عم أض معجم المتقاارر الصاوتي مان موساوعة

باااا  هااااو هااااذا الجمااااع والتصاااانيف واإلحصااااام غياااار المساااابو  _حساااا  علمااااي 
 المتواضع_ في التراص الللوي العربي والدراسات الللوية العربية الُديثة.

مجمااااو الماااااخة الللويااااة فااااي _ باااار م معااااين، أخعااااي أ،اااا  شاااامو الث  يااااة _أساسااااا  لقااد كاااض مذْشاالذل ي البُثاايي هااو مقاربااة ذاااهرة التقااارر الصااوتي فااي الماااخة 
 (.المعالم العربية القديمة )القاموا المُيب للفيرو  آباخي ،مو لا  

ولعاو مان المفيااد التنويا  أ،اا  مان الللاويين البااار ين الاذين أشاااروا إلاى ذاااهرة 
(، وماااان الااااذين  كااااروا طرالاااااذ معينااااة   التقااااارر الصااااوتي )المسااااماة اشااااتقا ا   أكباااارذ

لة : ابن  لناي إ  استعرص ،ماا ب معادوخة مان هاذه وخ  لتعليلها وتفسيرها ٍوتا  
و لا    )أ  تاراهم  االوا  ذ ذامذ فاي الياابذ و ذ ذامذ فاي الرطا ال اهرة ومن  لا   ولا : 

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

توذيفاا  البعاادين: الصااوتيَّ وعلااى الاارغم ماان اإللماعااات الذكيااة  باان لناااي و 
والاااااااد ليَّ فاااااااي تفساااااااير هاااااااذا التقاااااااارر الصاااااااوتي، فاااااااإض عملناااااااا فاااااااي موساااااااوعة 
"المستكشف" ي تلاف فاي مقصاده عان مجارخ ا كتفاام باذكر أمثلاة   تتجااو  

ٍا  ،أٍابع اليد الواحدة )كما فعو ابن  لناي( و ال ااهرةذ وإ،ما يتجاو   ل ، ليؤ
وتا  ،فسذها اتكام  على ماخة للوية كبير   ة، ولدولةذ وتصنيفذ تل  الماخة خ لة ٍو

 .(3)وتصورا  
                                                                                                                        

، الناشر مؤسسة ال اا،جي 335نعبدالس م مُمد هاروض،  :بن خريد، تُقيا وشر االُسن 
 .مطبعة السنة المُمدية ،بمصر

، 3، بيروت، )خ. ت(، ب3. ابن لني: ال صال ، تُقيا مُمد علي النجار، خار الهدا، ا .1
 .165ن

ا، ر ،ما ب من لداول المتقارر الصوتي في موسوعة المستكشف البالغ  ما،ية آ ي ماخة في  .3
  .1454 - 1411 ، نست عشرة عاللة ٍوتية
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لااام أساااارا بعاااد عملاااي فاااي معجااام المتقاااارر الصاااوتي إلاااى اساااتنتالات أو 
لتاو ي  ، ارا   ،(1)وخ لاة مسارات معينة لُاروي المااخة الللوياة المجموعاة ٍاوتا  

ااااو  _علااااى الاااارغم ماااان ضاااا امتها النساااابية_، وإ،مااااا  الُااااذر ماااان ا سااااتنتاب العذج 
ي في هذه المرحلة أض أ ادم هاذا المتقاارر الصاوتي، لت عاري أماور أساساية أكتف
 منها: 
إحصااااام يقاااااارر ا ستقصاااااام لمااااااخة المتقاااااارر الصاااااوتي فاااااي القااااااموا  -

ااف  واحاادا   اان ها ماااخة   المُاايب للفياارو  آباااخي )بٍو ماان أكباار معااالم العربيااة وأٍر
 علمية(.
لصاوتي فاي عادخ  اارر تعريف القرام بالعاال ت الصاوتية لهاذا التقاارر ا -

أض يشاااامو لميااااع حااااروي العربيااااة فااااي الماااااخة المجموعااااة )ساااات عشاااارة عاللااااة 
 ٍوتية ضمت م ْ تل فذ الُروي العربية(.

تقرياااا  ذااااواهر العربيااااة المميااااية )مثااااو ذاااااهرة التقااااارر الصااااوتي( بللااااة  -
علاى ا فتاراص، أو التمثياو المُادوخ المبناي  يعن الت مين المبن ا ر ام، بعيدا  

 لقياا غير المتك  على ماخة للوية مُصاة.على ا
تسااهيو مواكبااة هااذا المتقااارر الصااوتي وتذو اا   لمااا يااوفره التجااا،ذ الصااوتي بااين  -

 حروف  من لرا واستمتاا يسهو ا ٍع  بالتقارر مع ا سهو.

                                                 

يميو بعض الدارسين في هذا السيا  إلى الربب بين ا خاة المعنوية وا شتقا ات الفعلية أكثر من  .1
أض الناواة المعنوياة الواحادة لفعاو الرؤياة، لام تمناع الصايغ الفعلياة )تقاارر الصاوتي فيارا ميل  إلى ال

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 

( تُليااو يااة علاايهم  ماان حياال الجاانذ والعاادخ( يسااهم فااي تليياار المعنااى إسااهاما أساساايا  تقااع الرؤ 
 .الُامد ،3111 ،1المعنى مقاربات في علم الد لة، للدكتور ٍابر الُباشة، ا
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ااف ال اااهرة وإحصااامها وتصاانيفها ماان  وعااوخة  وتوضاايُا   لمااا أساالفت  كااره، فااإض ٍو
، يمكان الرلاوا إليا ، واساتنباا ماا مكيناا   بُثياا   والمهتماين مهااخا  شأ،  أض يمنح البااحثين 

يمكاااان أض أسااااميذ  فلساااافة الللااااة فااااي هااااذا التقااااارر الصااااوتي، هااااو هااااو اعتباااااا ومصاااااخفة 
 ٍوتيةو أو أ،  تداعي الد  ت أخا إلى تداعي ا ٍواتو 

  أريد اإلهطاا إلى ٍبغ الُاروي بصابغ الاد  ت   ض هاذه الُاروي مان حيال 
اافذ فااي اٍااطباغ خ لااي مبنااي علااى ٍاافة أو م اارب ال م ااارب  والصاافات أعقااد  ماان أض ت ٍر

 .(1)ٍوتيين
ولنن كاض تصوير ابن لناي الصوتي للماخة التالية: )فال  م  كاو الرطا  كاالبطيأ 
والقثام، وما كاض ،ُوهما مان الماأكول الرطا ، والق ام للصال  الياابذ، ،ُاو:   امت 

أي  ااد ياادرك الر ااام  ،ي ال باار " ااد ياادرك ال  اام بالق اام"الداباة شااعيرها، و،ُااو  لاا . وفاا
 .(3)بالشدة، واللين بالش ف(

افة، فإ،اا       ي لاو مان  اوة ،تيجاة اتكالا  علااى بعاض  اوان الُاروي م رلاا   ٍو
، وإ،مااا ين اار إلياا  فقااب فااي ساايا  أمثلااة مُاادوخة، مااا تلباال أض (2)ا  يمكاان أض يعماام إط  اا
 .(1)تنق ها ،ما ب أ را

                                                 

، ينطباااا 1454 - 1411نا، ااار ،ماااا ب مااان المعجااام الصاااوتي فاااي موساااوعة "المستكشاااف"  1.
يفنا القالو إ،  يصع  أض تصطبغ   الُروي بد  ت معينة حس  ٍفاتها وم ارلهااعليها تٍو

 حصرا ، وإ،ما يمكن أض يكوض  ل  في حا ت معينة.
، 3، بياروت، )خ. ت(، ب3ابن لني: ال صاال ، تُقياا مُماد علاي النجاار، خار الهادا، ا .3

 .154 – 157ن
إلاااى بعاااض  ،اسااابا   مااان ا مثلاااة التاااي ساااا ها ابااان لناااي والفلسااافة الميلياااة الصاااوتية لللاااة كماااا يراهاااا .2

يقول: )فقالوا: بُل: فالبام للل تها تشب  بصوتها  فقة الكف  الُروي  اٍيات خ لية معينة
علااااى ا رص، والُااااام لصااااُلها تشااااب  م الاااا  ا سااااد وباااارا ن الااااذل  و،ُوهمااااا إ ا غااااارت فااااي 

ابان لنااي: ال صااال ، ( مُصاا    ا رص، والثاام للنفاال والبال للتاارار، وهاذا أماار تااراه مُسوساا  
 .162، ن 3، بيروت، )خ. ت(، ب3مُمد علي النجار، خار الهدا، اتُقيا 
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التمثيو وإشراك القاار  فاي التطبيقاات العملياة واإلحصاالية أورخ  إلى وسعيا  

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

 

                                                                                                                        

: )ومان  لا  القاد فاي السايا  الساابا ،فسا  معلا   الفار  باين القذادا والقذابا  ول   ي ا  ومن  ل  أ
مااان الااادال. فجعلاااوا الطاااام  . و لااا  أض الطاااام أحصااار للصاااوت وأسااارا  طعاااا  ، والقاااب عرضاااا  طاااو   

ابان ( عت ، والدال المماطلة لما طال من ا  ر، وهو  طع  طاو   المنالية لقطع العرص، لقرب  وسر 
، 3، بياااروت، )خ. ت(، ب3لنااي: ال صاااال ، تُقياااا مُماااد علاااي النجاااار، خار الهااادا، ا. 

 .162ن
لعو الع مة ابن لناي معذور فيما  ه  إلي ، إ  إلى أستا ه أبي علي الفارسي وإلي  يعاوخ  صا   .1

الصاااوتي، بياااد أض احتيالااا  إلاااى مقارباااة حجااام ال ااااهرة _وهاااذا  السااابا فاااي تنااااول ذااااهرة التقاااارر
لهااذا   عمااي_ هااو مااا ألجااأه إلااى ضاارور ماان التعميمااات مطبقااة علااى ،مااا ب مُاادوخة، مصاادا ا  

ا، اار التقااارر الصااوتي فااي العاللااة الصااوتية المت اامنة لل ااام والبااام ومنافاااة كثياار ماان أمثلتهااا لمااا 
 . ه  إلي  ابن لني

 .1454 -1411تكشف نا، ر موسوعة المس .3

  )شفوية(، ر  وبذأذه :عبذأذه   3.: هيأهعبأ ا مر .: عبأهوبأه 1
 )حلقية(  أ

 :بذتأ بالمكاض   3
 .أذ ذامذ 

 )شفوية( أ ر  : أ امبتا بالمكاض .: أ امباذثذأذ 
)حلقية( "منقبلة 

 وداللة: األول: المتقارب صوتا  النموذج 
 (1)ة والحلقية(يالمشترك الحرفي في العائلة الصوتية: )الشفو
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عن الواو" 
 )شفوية(

: ،ص  ل  أوكأه 2
 .متكأ

يَّأذه ، وخذمَّثذ   وسذهَّلذ    )حلقية(،  أ   .وذطذأذه : هذ
 و)شفوية(

: هجأ لوع  4
 .سكن و ه 

أذ: سذكذنذ   أ   )حلقية(، ها   .هذدذ
 )حلقية(

: الصُرام التي   الموماة .لف ة: االبوباة 5
 .أ،يذ بها

 )شفوية(، و  
 ها)حلقية(

: المُجأ 6
 .الملجأ

 )شجرية(، ب   .: المعقو والم  الملجأ
 أ)حلقية(

: لعو س أ النار 7
تُت  لها مذهبا  
 .القدر

: لذعذوذ لها مذْذهذبا   ا النارذ سذ ذ
ُْتذ الق ْدر    .تذ

        أ)حلقية(   
و ا "منقلبة عن 
 الواو( )شفوية(

تفسأ فيهم  4
 : ا،تشرالمرص

 )شفوية(، ي   .: ا،تشرتفشأ
 أ)حلقية(

: خ   ول الفطأ 4
ال َّْهر  و  روب  

 .الصَّْدر  

: تذطام ن   ذصذبذة  ا ْ،ف  الفطذ
وا،ْت شار ها، أو اْ،ف راش  ا ْ،ف  

 .في الوْل   

 )شفوية(، ي  
 أ)حلقية(

ع اللُم  دب  بالسيف:  ط . طع  : ذبع  11
 .خوض الع م

 )حلقية(، ل  
 )شفوية( ر 

: ت رر الجلد 13
 .تهيه

،11ل)حلقية(   .: تهيهت ير الجلد
 ر)شفوية(

: التييد في التيب  12
 .الك م

في والتاَّيذييد : وتذكذليف  الي ياخذة  
 .الكذ م  وغذْير ه  

 ر)شفوية(  
 ا)حلقية(

( ا)حلقية   .: ٍوت،ع  اللرار .،ع  : ع  14
 ر)شفوية(

15      
: الس   16

 .الص  
: شدَّة  الصَّْوت    ل)حلقية(،   .الصَّ ذ  

 ر)شفوية(
 :ال َّياْهذ    17

م   ُْ  .ل مذْشو ي  اللَّ
مذى  :الصَّياْهذ    ُْ ع  تذ كوي مذْوض 

علي  الشمذ  حتى 
م   ُْ ياذْنشذو يذ اللَّ

 ها)حلقية( 
 ر)شفوية(
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 .علي 
: أض  14 والتاَّْوري  

يذ عن  الشيم  تا وذر  
عارذضات  ا  بالم
.ا  الم  باحات 

 و)شفوية(   .)التورية( ورَّاه : أْ فاه  
 ر)حلقية(

ْنذ   14 ْيدذبى: ل  الهذ
 ، من مذْشي ال ذْيو 

دٌّ.  في  ل 

بذى ْيذذبى: الهذْيدذ  ها)حلقية(   .الهذ
 ر)شفوية(

 :بعوت  االمذ  31
 .ْبعوص  اذ الم

( باذعذثذ : أْرسذلذ   اذ )الم  ر)شفوية(   .ْبعوص 
 ا)حلقية(

ف ت   31 ُذ  :ال
ف ل   ُذ  .ال

: الق بَّة . ف ل  ُذ   )حلقية(   ال
 ي)شفوية(

: الشيم   33 ال ذبيت 
. ُذقير  وال ذبيل   ال

: ض ( ال ذبيل  دي الطَّي    ) ذب لذ
  ي والرَّخ يم  ال ذ 

 ل)حلقية(  
 ر)شفوية(

 اتذ الرلو :  32
ه   ،اذقذضذ عذْهدذ
ه.  وأْ لذفذ وْعدذ

أض يا ْؤتذمذنذ  ض(ال ذْوض :) ا
ْ،ساض  ف  ياذْنصذحذ   .اإل 

 ل)حلقية(  
 ا)منقلبة عن واو(

تذ   الطَّعام   34 غذمذ
ياذْلم ت  :  اذق وذ على 
 اذْلب   فذصذيَّره   
كالسَّْكراض  
 .فلمت

: غذطَّ   في المام   غذمَّ   فاْغتذمَّ وا،ْالذمَّ: ْحيذ،ذ  .
 .غذطَّسذ 

تاذرذه   غذطَّاه : سذ
 .وعذ ذه  

 غ)حلقية(
م)شفوية( 
 غ)حلقية(ا

ْهر   ا ذبذه : ا ذبذد . 35  أ)حلقية(   .ا ذبذد : الدَّ
 )شفوية(ر

عذمذهذ: أْسرذاذ في  36
السَّْير ، وسذبذحذ في 

 .المام  

ياْر   عام: العذْوم : الس باحذة  وسذ
ب و  والسَّفينذة  .اإل 

 )حلقية(ا  
 )شفوية(م

37  : فابذ الم ْس  
 فا ذ.

ت  ، فا ذ  ُذ : ا،ْاتذشذرذْت رال  الم ْس  
 و  يقال  في الكريهذة ، أو عامٌّ.

 )شفوية(ي  
 ا)منقلبة عن واو(
 و)شفوية(
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التَّْدبيح : ا خذبَّحذ: بذسذبذ ذذْهرذه،  التَّْذب يح : التَّْدبيح . 34
 وطذْأطذأذ رأسذ .

 )شفوية(ر  
  )حلقية(

ُذ ذ الصيْبح :  34 فذ ذ
. ُذ ذ  فذصذ

ُذ ذ ا لصيْبح : باضذ ل  فذصذ
 وغذلذبذ ذ ضذْوؤ ه .

ي)شفوي(   
  )حلقية(

دي اإلْغ  .)فاذتذحذ( التفتح التاَّفذقيح : التاَّفذتيح . 21 ي)شفوي(    : ض 
  )حلقية(

ب و  تاذتذمذتَّح  في  21 اإل 
سذْير ها: تاذتاذرذوَّ   
 بأْيد يها.

ْر،ا في  تاذتاذرذوَّ : وتاذرذوَّْحنا: س 
ْلنا  .الروا  أو عذم 

ت)شفوي(   
  )حلقية(

فذ يأ  ا فعى:  23
ُ ها. ي  فُذ

ٍذْوت ها من  يح  ا ذْفعى:  فُذ
 فيها.

ي)شفوي(   
ل)حلقية( 
  )حلقية(

الم رب ،فس   22
 .)الُلا(

وذ عن  ه : أ الذ المذْفص  فذسذأذ يذدذ
ع  .  مذْوض 

ه :  فذصذأذ يذدذ
 فذسذ ذها.

ي)شفوي(  
 ل)حلقية(

ا،ْافذ ذ ذت القذْرحذة   24
ُذْت وغي ر ها: ا،ْافذتذ

 واتَّسذعذْت.

ا طذْورذه   ر ه : عذدذ ُْ ا،ْاتاذفذأذ سذ
 ولاو ذ  ذْدرذه .

ي)شفوي(   
 ل)حلقية(

)المذْسأ ( مس ذ : حوَّل  المذْصأ : المذْسأ . 25
 .ٍ ورذتذ  إلى أ ْ رذا أْ بح

م)شفوي(   
 ل)حلقية(

و)شفوي(    رذض .)الوذسذأ ( اتَّسذأذ: عذ ه  الدَّ  .الوذسذأ    :الوذضذأ   26
 ل)حلقية(

27 . : خذ،ا وأ  يذ أ)حلقية(    أ ي التاَّرذحيو : خذ،ذا. أف دذ
 ي)شفوي(

ه  24 ( تاذلذمَّدذ )غذمذدذ
ت  :  اللا   ب رذْحمذ
 .غذمذرذه بها

 )حلقية(غ   )غمر( غذمذرذه  المام : غذطَّاه .
 م)شفوي(

ْو    41 ُذ ْوا   :ال ُذ ْوا :  ْيب  مذْفتول  م .ال ُذ ن ال
لذْو،اذْين  أْسوذخذ وأْحمذرذ في   ذرذ ات  
ه المرأة   وه  ل  من ف  َّة  تذش دي
 في وذسذط ها ل ن َّ ت صيبذها العين .

 )حلقية(    
 و)شفوي(
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: ه ما حا ة   41
ا ة  واحدة :  بُ 

 بُالذة .

، وما هو  ْ،ساض  الُالذة: ك ينذة  اإل 
 علي  والوذْ ت  الذي أْ،تذ في .

  )حلقية(  
 )شفوي(و

: كوي  الع مارذة   43
شيم  على الرأا  
من عمامذة  
و اذلذْنس وذة  وتاب  

 وغير ه .

الع مامة : الم ْلفذر  والباذْي ذة  وما 
.  يا لذفي على الرأا 

 ا)حلقي(م  

،اذفذأذ  :فاذْن ذرذ  42
 .مذْن ذرذه  الواسعذ 

ي)شفوي(    ،اذفذأذ بفذم  : أْ رذبذ من  الر يح.
 ل)حلقية(

)مذذذاذ( المذذْا :  44
السَّيذ ض  من 
الع ي وض  في 

.  شذعذفات  الجبال 

مذرذاذ ب لال ط    أو باذْول   : رذمذى ب  
  ذْوفا .

 م)شفوية(  
 ا)حلقية(

مذشذعذ ب مذن ي    أو  45
 رذمذى ب . باذْول   :

بلال ط    أو باذْول   : رذمذى ب   أْمرا  
  ذْوفا .

مذصذعذت المرأة  
 مذت ب .رذ  بالوذلذد :

م)شفوية(  
 ا)حلقية(

م  في )بثغ( البذثذغ   بذغَّ الدَّم : هابذ. 46 : ذ هور  الدَّ
 الجذسذد .

م  ب :  تاذباذوَّغذ الدَّ
 هابذ.

 )باغ( تاذباذيَّغذ 
م : هابذ  الدَّ
.  وغذلذ ذ

ر)شفوي( 
 )حلقي(غ

 ذمذغذ رأسذ   47
نَّام : غذمذسذ    ُ بال

 وأكثر.

)غمذ( غذمذسذ   في المام  
 س   : مذقذلذ  .ياذْلم  

 م)شفوي(  
 )حلقي(غ

مذ  44 ُْ : مذْلمذغذ اللَّ
 .مذ ذلذ  ولم ي بال غ

ن   .مذ ذلذ   م)شفوي(   :  كذ   ب س 
 )حلقي(غ

ُْسيف   44 تذ
: حذْلق   .  الشَّار ر 

 : )التُفيف( اْحتذفَّ النَّْبتذ
 لذيَّه .

أْحفذى شار بذ  : بالذغذ 
 في أْ ذ ه .

 )حلقي(  
 ي)شفوي(

وَّفذ  : لذعذلذ   على حذ  51
افذة . ُذ  ال

حذرذيذ الشيمذ عن وْله   : 
 ٍذرذفذ  .

)حلقي(    
 ي)شفوي(

ُذوَّْفت  الشيمذ:  51 تذ
 تاذناذقَّْصت   .

ياَّْفت  : تاذناذقَّْصت    تذ ذوَّيذ  الشيمذ: تاذناذقَّصذ  . ُذ تذ
يذف   ، أي:  من ح 

 )حلقي(  
 )شفوي(ي



 20 

ي  . ل)حلقي(  ،ذواح 
والصيلة ،فسها 

 عو()تف
ا)حلقي(    عذي: أكذوذ. : أكذوذ.عذدذيذ  53

 )شفوي(ي
ي  52 عذيذفذْت ،اذْفس 

:  ذه دذْت في  عن 
واْ،صذرذفذْت عن ، 

 أذو مذلَّْت .

 ، : مالذ عذسذفذ عن الطَّريا 
.  وعذدذلذ

 ي\ا  

)عنف(  واْعتاذنذفذ  54
  : الطعامذ وا ذْرصذ
ا.  كذر هذه مذ

: كذر هذ   فاذلذْم عايذ الشَّرارذ 
 رذْب   )و د يقال في غيره(.يذشْ 

ا)حلقي(   
 )شفوي(ي

أْغ ذفذ اللَّْيو :  55
 أْذلذمذ واْسوذخَّ.

غ)حلقي(    )أغسف( أذْغسذف وا: أذْذلموا.
 )شفوي(ي

: اْمتذألذ من الطعام 56
 شبع.

: اْمتذألذ.  )شفوي(م   أتذوذ منذ الطَّعام 
 أ)حلقي(

)تو ن( التاَّوذ ين :  57
ْير    القذْصد  إلى  ذ

.  أو شذر 

رَّاه   ُذ  و)شفوي(   تو ى ر ضاه : تذ
ل)حلقي( 

والصيلة ،فسها 
 )تفعو(

  ر)شفوي(   : أسال البول من  يل .بال .باهذهذا: لامذعذها 54
و)شفوي( 
 ها)حلقي(

ة  حذر   54 دَّ مذ  : ش  الدَّ
 .الرَّْمو  

: اْشتذدَّ. ري ُذ م)شفوي(     ذم  ذ ال
 ها)حلقي(

   ي وبذ )وب ( هو    61
 :   ي بالذى ب .ل 

يذ    م أب  ل  : فذط نذ، أو ،ذس 
 تاذفذطَّنذ ل . وهو   يا ْؤبذ   ل .

ر)شفوي(   
 ها)حلقي(

احتط  علي  في  61
 .: احتق ا مر

قذبذ : اخَّ ذرذه. ُْ  )حلقية(    واْحتاذقذبذ   واْستذ
 ر)شفوية(
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 ة:والمتقابل والمتضاد دالل النموذج الثاني: المتقارب صوتا  
 : )الحلقية والشفوية(مشترك الحرفي في العائلة الصوتيةال

ُذر ها: أحر ذت .: فا ذ ،اذفذحذ الط ي     .1   )حلقي( ي)شفوي(   .لفُت النار  ب 
: ما أ بالي.  .3 .عذب لذ  ما أْعبذأ  ب ف  ض   ا)حلقي(ر)شفوي(   : لذع  ذ
: ٍااااااااارذ   .2 اااااااارَّ )حماااااااار( اْحمذ

 .أْحمذرذ 
 )حلقي(م)شفوي(    .: السَّواخ  )سُم( السُم

:  ضذ، ر اااااااااااااااام الكاااااااااااااااا م  .4
 وذسذه وذ.

 : ْنط اااا  )ف ااام( الف ااام مااان المذ
.  الجذْيل 

 ل)حلقي(م)شفوي(  

5.   : )هاااااااااااااااا،ف( ا ذْهنااااااااااااااااي 
 ااااااااانٌّ بالن سااااااااام ، وهااااااااو 
ُ    فاااااااااااااااي ف تاااااااااااااااور    ضذااااااااااااااا

ُ    الم  .ْستاذْهي    ا  ك ذ

 ها)حلقية( ي)شفوي(   )هاتف( هتف ب  : ٍا ذ.

حباااااا ف  ،اااااا : أْعطااااااه  ب ااااا    .6
 .ام  و  مذن ، أو عامٌّ لذي 

  )حلقي(و)شفوي(   حذفذا  ذْيد  ف ،ا : مذناذعذ  .

: إْساارار    .7 ْفاات  ) فاات( ال ذ
. ْنط ا   المذ

.  ل)حلقية(ي)شفوي(    ذفذا الشيم : ذذهذرذ

رذغذاااااااااااااا البذعيااااااااااااار  وال َّاااااااااااااب ع    .4
ااااااااااااااااااااااااوَّتذْت النَّعااااااااااااااااااااااااام  و  ٍذ  :

 فذ ذجَّْت.

ناَّْور  و،ُو ه: ٍا ذ.  فوي(غ)حلقي( و)ش   ضذلا الس 

ااا  ،  ااام عاااوا  .4 : لذاااوذا  ذْطمذ
ٍذْوتذ  ولم  ، أو مدَّ  ٍذوَّتذ

حْ   .يا ْفص 

ناَّْور   . :مذعا الس   ا)حلقي(و)شفوي(   ٍذوَّتذ

: ٍا ذ. للا: تذكذلَّمذ.  .11 ناَّْور  مذقاااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  مذلا الس 
الفصاااااااااااااااايو  
أ مَّااااااااااااااااااااااااااااااااا  : 
رذضذااااااااااااااااااااعذها 
 شديدا . 

غ)حلقي(و)شاااااااااااااااااااااااااااافوي(  
 م)شفوي( و)شفوي(

:  ضذ، ر اااااااااااااااام الكاااااااااااااااا م  .11
 وذ.وذسذه  

 : ْنط اااا  )ف ااام( الف ااام مااان المذ
.  الجذْيل 

 ل)حلقي(م)شفوي(  

ااااااااااناَّْور  و،ُااااااااااو ه:   .13 وذغااااااااااا الس 
 ٍا ذ.

ناَّْور  و،ُو ه: ٍا ذ.  غ)حلقي(و)شفوي(   ضذلا الس 

)و اااااااي( الاااااااو ي: الطَّْعااااااان    .12
بااااالريْمح  وغياااار ه،   يكااااوض  

 ،اف ذا .

: ضذاارذبذ   حتااى  اايَّ ْطم  اافذ ال   و ذ
 تاذلذيَّبذ.

 لقي(و)شفوي(ل)ح  



 22 

 معجم الشواهد الثقافية: -4
ااالتنا بعاااد مساااار تااااري ي  تجااادر اإلشاااارة إلاااى أض العربياااة المعروفاااة اآلض ٍو
طويااو، واْعتاذوذرذْتهااا تلياارات  وتطااورات كباارا  بااو أض ترسااوذ علااى  نطاارة الفصااُى 
التي عرفت منذ العصر الجاهلي )العرر البا ياة: وهاي التاي تنصاري إليهاا كلماة 

والتاي   تايال تسات دم عناد،ا وعناد ا مام العربياة ا  ارا  العربية عند إط  هاا،
للاااة أخر وكتاباااة وتاااأليف، و اااد ،شاااأت هاااذه الللاااة باااب خ ،جاااد والُجاااا ،  ااام 
ا،تشاارت فاااي كثيااار مااان المنااااطا التاااي كا،اات تشاااللها مااان  باااو أ واتهاااا الساااامية 
والُاميااة، وا،شاااعبت منهاااا اللهجاااات التاااي ياااتكلم بهاااا فاااي العصااار الُاضااار فاااي 

ُجااا  و،جااد والاايمن ومااا يتا مهااا ويتصااو بهااا ماان مُميااات وإمااارات باا خ ال
مستقلة فاي فلساطين وا رخض وساوريا ولبنااض والعارا  والكويات ومصار والساوخاض 

 (1)وب خ الملرر العربي ومالط (.
كماااا أ،ااا    سااابيو إلاااى المعرفاااة الد يقاااة لبداياااة الللاااة العربياااة ومااادا تأ رهاااا 

ي ماااان ضاااامنها: اللهجااااات المعينيااااة والساااابنية باللهجااااات اليما،يااااة القديمااااة التاااا
ُ اارمية، وإض كاااض الاادكتور والُميريااة القديمااة، واللهجااات القتبا،يااة واللهجااة ال

الواحاااد وافاااي يصاااف كياااف بااادأت الفصاااُى تساااوخ بقولااا : )أتاحااات علاااي عبد
اااا   كثيااارة ل حتكااااك الللاااوي،   مجااااورة الللاااة العربياااة لللاااات اليمنياااة القديماااة فٍر

، وا،تهى في المراحو ا  يارة مان طوي    ٍراا استلر  أمدا  فاشتبكت معها في 
 العصر الجاهلي با،تصاار العربياة علاى هاذه الللاات فاي كثيار مان المنااطا، وذفقاا  

 (2).لقا،وض الصراا بالمجاورة(
فاااااي أض يجعلاااااوا  ولعاااااو ا،شااااالال المعجمياااااين العااااارر ا  وَّل  كااااااض منُصااااارا  

وتذأذليف اااا  لكلماتهاااا، وتهاااذيبا   وشااارحا   لماختهاااا معاااالمهم عذااارال نذ للفصاااُى لمعاااا  

                                                 

 ،، خار ،ه ااااة مصاااار للطبااااع والنشاااار4، ا117فقاااا  الللااااة، للاااادكتور علااااي عبدالواحااااد وافااااي، ن .1
 .القاهرة ،الفجالة

  .4، ا74، نالسابا ،فس  3.
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_ بتااااأريأ تطااااور خ  تهااااا ووذْساااام  ، ولاااام يعنااااوا _إ  لمامااااا  (1)لوحشاااايها وغريبهااااا
اٍط حاتها بم يسذم  الف سذيف سذام  العلمية التي تاذارذوَّا منهاا كثيار مان اٍاط حات 
ركاة الفصُى عبر العصور، إ  أض تاأ ر العارر فاي العصاور الُديثاة با خهاار الُ

العلمية في أوروبا )ومنها حركة الصاناعة المعجمياة التاي تت امن أ،اواا المعاالم 
الصااااااليرة والوساااااايطة ومعااااااالم الجياااااا  ومعااااااالم الموضااااااوعات والت صصااااااات 

لعاو الُركاة المعجمياة العربياة المعاٍارة تشارل   ،والمعالم التاري ية الكبرا(
  (3)إلى هذا الوافد المعجمي الجديد.

ه الُركااااة المعجميااااة العمااااو المعجمااااي للمستشاااار  وكاااااض ماااان بااااواكير هااااذ
 معينااا   منهجااا   ا لمااا،ي فيشاار إ  حاااول تااأليف معجاام تااأري ي لللااة العربيااة متبعااا  

فاااي  لااا  )فاااالمعجم يتنااااول بقااادر اإلمكااااض بُااال تاااأريأ كاااو الكلماااات التاااي 
بالكتابة المنقوشة المعروفاة بكتاباة النماارة مان  لامت في اآلخار العربية مبتدلا  
                                                 

يميااو بعااض الباااحثين إلااى تناااول الللااة العربيااة فااي ساايا  إخمالهااا فااي الللااات الطبيعيااة، راليااا  أ،هااا  .1
تصااور  اااط  لللااة العربيااة: فالللااة العربيااة بصاافتها )للااة( )ال صااال : تشااترك معهااا فااي كثياار ماان 

تنتمااي إلااى مجموعااة الللااات الطبيعيااة وتشااترك معهااا فااي عاادخ ماان ال صااال  )الصااوتية والتركيبيااة 
والد ليااة( وت اابطها  ياااوخ ومباااخ  ت ااابب غيرهااا ماان الللاااات( اللسااا،يات والللاااة العربيااة )،ماااا ب 

الااااادار  –، خار توبقاااااال للنشااااار 56عبااااادالقاخر الفاساااااي الفهاااااري، نتركيبياااااة وخ لياااااة(، للااااادكتور 
 .بيروت/باريذ -البي ام/الملرر، منشورات عويدات

ماان  ماان ا وروبيااين، والمسااتمد أي ااا   وعلااى أساااا ماان هااذا التقساايم المعجمااي المقتاابذ أساسااا   3.
واا احتيالاتنااا التااراص المعجمااي العربااي أورخ الاادكتور حسااين ،صاااار ت طاايب عبداللاا  الع يلااي  ،اا

 من المعالم:
 .المعجم الماخي، ويبُل على سنة المعالم القديمة (1
المعجم العلمي، ويبُل في ا ٍط حات مو عة على حس  ا  تصان بُيال يكاوض  (3

 للقا،وض ليم ي ت  ب ، ول لتماا كذل ، وهكذا.
 .ا،يالمعجم ا ٍط حي، وهذا يكوض من ،سا الكليات  بي البقام والتعريفات للجرل (2
المعجاام التاااري ي أو النشااولي، ويبُاال فااي ،شااوم الماااخة وتطوراتهااا ا سااتعمالية، وتراوحهااا  (4

 بين الُقيقة والمجا  مقيدة بالعصور، ويكوض على أسلور ماخي.
 .المعجم المذْعلمي وهو ي م لميعها با تصار (5

 ،3ا، 763، نلمعجاااام العربااااي ،شااااأت  وتطااااوره للاااادكتور حسااااين ،صااااار، الجاااايم الثااااا،ي)ا
1464). 
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بالعهاااااد الساااااابا  كاااااره )،هاياااااة القااااارض الثالااااال  رض الراباااااع الماااااي خي ومنتهياااااا  القااااا
لت إلي  الللة العربية الفصُى من كمال(. (الهجري  (1)أي حتى منتهى ما ٍو
إض  منها بُثا   اال    يو د حدخ هذا المستشر  الماخة العلمية التي يستق 

شاااعر وا مثاااال معجمااا : )يتنااااول الكلماااات المولاااوخة فاااي القااارآض والُاااديل وال
والمؤلفاااااااااااات التاري ياااااااااااة والجلرافياااااااااااة وكتااااااااااا  ا خر والكتاباااااااااااات المنقوشاااااااااااة 
والم طوطااااات علااااى أورا  الباااارخا والنقااااوخ ... و ااااد اسااااتثنيت ماااان  لاااا  فااااي 

 (3)اللال  الكت  الفنية إ  أ،ي توسعت في أ ذ المصطلُات منها(.
ولاااانن كاااااض بعااااض معااااالم العربيااااة القديمااااة لاااام ي ااااو  ماااان بااااذرة المعجاااام 

لتاأري ي الااذي يعنااى بتااأريأ تطااور الاد  ت عباار العصااور، ممااا يعنااي أض عمااو ا
مان فاراغ، وإ،ماا سابقت  إرهاٍاات ومتكا ت لهاا  المستشر  فيشر لم يبدأ تماما  

ومنهااااا  كاااار بعااااض  ، يمتهاااا و قلهااااا فااااي مجماااو   طاطااااات المعجاااام التاااأري ي
الللاااة القصااا  والُكاياااات التاااي تساااهم فاااي "الوسااام التاااأري ي" العاااام  لفاااا  

ومااواطن الناااطقين بهااا )وبعااد  فااإ،ي  صاادت فااي هااذا المجمااوا  كاار المواضااع 
المشااهورة عنااد الناااا ماان العربيااة والعجميااة وا ٍااقاا التااي تعلقاات بهااا  صااة، 
وكاااااض فااااي  كرهااااا فالاااادة أو كاااا م فياااا  حكمااااة، أو  لهااااا  باااار ذريااااف أو معنااااى 

 (2)ي ستملح أو ي ستلرر ويُسن إيراخه(.

                                                 

 .1464 ،3ا، ، 724ن ،3بلمعجم العربي ،شأت  وتطوره للدكتور حسين ،صار، ا .1
 السابا ،فس . .3
الااروص المعطااار فااي  باار ا  طااار )معجاام للرافااي مااع فهااارا شاااملة(، لمُمااد باان عباادالمنعم  .2

 .مكتبة لبناض ،الُميري، تُقيا: خ. إحساض عباا
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مثاو ماا  (1)ات التأريأ الد لي والتصنيف القبلي لللةإشار  كما يمثو بعض  
  (3)ورخ في القاموا واللساض وأساا الب غة بذرات  لهذا المعجم التأري ي.

ااااْمت   ا وروبااااي،  إض الللااااة العربيااااة لاااام تعااااري هااااذا النااااوا ماااان المعااااالم بسذ
 مريكااا فااي العصاارأوارتبطاات معرفتنااا باا  بعااد احتكاااك العاارر بالبلااداض ا وروبيااة و 
لااا  تاااأليفذ المعاااالم  الُاااديل، ولقاااد لعاااو مع ااام مجاااامع الللاااة العربياااة هااادفا  

التأري ية العربية خوض أض ،شهد _حتاى الياوم_ ماي خ معجام تاأري ي ع ياوذ ٍابر 
 ا،ت اره ولاو ،ا أ   ويذ ساعة تأليف .

                                                 

باااد  ت عربياااة تعطاااي الااادارا تصاااورا  عااان تطاااور ووسااامها  مااان  لااا  تساااميات العااارر ل يولهاااا .1
فاي سابيو  أول مان ارتابب فرساا  : )خ  ت المسميات في التراص الللوي، أسامام ال ياول ،مو لاا  

الل  سعد بن أبي و ان، وروا سفياض بن عيينة عن المسعوخي عن القاسم بن عبدالرحمن  ال: 
. وكاااض لليبياار باان العااوام فاارا يقااال لاا : أول ماان عاادا باا  فرساا  فااي ساابيو اللاا  المقااداخ باان ا سااوخ

اليعسااور، وفاارا شااهد علياا   يباار يقااال لاا : معااروي، وكاااض لاا  أي ااا  فاارا يقااال لاا :  و ال مااار 
شاااهد عليااا  ياااوم الجماااو( كتاااار أسااامام  ياااو العااارر وفرساااا،ها،  باااي عبداللااا  مُماااد بااان  يااااخ 

، مكتبااااة 1444 ،1الاااادكتور مُمااااد عباااادالقاخر أحمااااد، ا :، تُقيااااا وخراسااااة43ا عرابااااي، ن
 .النه ة المصرية

( م ْن بذار  ،اذفذعذ لذعذنذ   وذاْسم  ومن ارتباا أسمام القبالو بد  ت ا لفا  ،ورخ أي ا   : )باذهذلذ  : )باذْه   اا س ام يذْت  ذب يلذاة   لذاة  وذب هذ ْسام  اْلباذْهلذاة  و  ذاض  غ ْرفذاة  وذبذاهذ  ،اْلفذاع و  بذاه و  وذاْ  ،ْاثذاى بذاه  اْن بذاار  وذا   لذاة  م  لذا   م بذاهذ
ارذ وذابْاتاذهذاوذ إلذاى اللَّا   تاذعذاالذى ضذارذاذ إلذْيا  ( المصابا  المنيار فاي غريا  الشار   اا اآْل ذ ناْه مذ  ،، المكتبااة العلمياااة64، ن1الكبياار للرافعااي،  حمااد باان مُمااد باان علااي المقااري الفيااومي، ب ذاتذوذ لذعذنذ ك اوٌّ م 

 .لبناض، بيروت
ري طريقة  اٍة فاي معجما  أسااا الب غاة، إ  تتباع مساار الكلماات مان الُقيقاة ترسَّم اليم ش .3

إلاااى المجاااا  خوض أض يُااادخ طبعاااا   مااااض المساااار، ولكااان  لااا  كااااض بداياااة لجااايم مااان تتباااع مساااار 
أذْخهااان فاااي )ومااان المجاااا : الكلماااة الاااد لي حقيقاااة )وضاااعها ا ول( ومجاااا ا  )مساااارها الاااد لي(: 

ف الم. وخهذنذ المطر  ا رص: بلها ب   يسايرا . و،ا اة خهاين:  ليلاة اللابن. وماا ا مر، وخاهن: ٍا،ع و ين : ا  ورخ،ا إ  المداهن وهي ،قر المام. وفي الُديل "،ش  عث ن". وخذهذن ا رصذ ده ن ويب ذ الج 
خملها. وخهن  بالعصا، كما تقول: مسُ  بالعصا. ومسُ  بالسيف: ضرب . وما أخهنتذ إ  على 

أبقيت إ  علي ( أساا الب غة، لصماام الكبيار لاار اللا  أباي القاسام مُماوخ بان ،فس  أي ما 
 ، تُقياا ا ساتا ين: عبادالرحيم مُماوخ، وأماين ال اولي، خار المعرفاة124عمر اليم شاري، ن

 .لبناض، بيروت ،للطباعة والنشر
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ولقاااااد أمذ َّاااااني فاااااراغ  المكتباااااة العربياااااة مااااان هاااااذا المعجااااام التاااااأري ي أيماااااا 
ااا مناا  ماانإم ااص  لمااا يترتاا  ع ، ،قااال ذ علميااة وأخبيااة   حصاار لهااا لااى   ل واهذ

 وهذا ما أ ر في لوا،  للوية عديدة منها: 
ماااان أي م يساااام  كااااوض مع اااام ألفااااا  الللااااة العربيااااة واٍااااط حاتها غ فاااا     -
 تأري ي.
افتقاخ الباحثين والمهتماين لُلقاات و نااطر الصايرورة الد لياة والسايرورة  -

 بيتين.التأري ية الللويتين العر 
ا،قطاااااا استُ ااااار الُمااااو ت العلميااااة والثقافيااااة للكلمااااة أ نااااام ساااافرها  -

 ال متناهي في اليماض والد لة.
ناااوم  باا  العصااابة  يو ض مشااروا المعجاام التاااأري ي هااو مشاااروا أمااة، وعمااو 

، والمااؤلفين المعجميااين ف ااراخذا، لاام  أولااو القااوة ماان المجااامع الللويااة لماعااات 
ي فااي هااذا النهاار الساااكن اآلساان، وأسااهم _ولااو بُبااة أشااأ إ  أض أرماايذ بُجاار 

ااا   ا هميااة، إ  باااخرت إلااى لمااع   ُذ ْل  اارخل_ فااي هااذا المشااروا الُ اااري الم 
د بعض التُو ت الد لية ا ساسية وتنويع حقول ا ستشهاخ والتدرب فاي  وٍر

و لااا  ليهاااام    اااة آ ي شااااهد أ عااام أ،هاااا تصاااور  ،التاااأريأ الاااد لي للشااااهد
مة من الفسيفسام العلمية والثقافية والُ ارية لللة العربياة مناذ ،ايول لوا،  مه

لقاااااااد لماااااااع "معجااااااام الشاااااااواهد" فاااااااي موساااااااوعة  .القااااااارآض الكاااااااريم إلاااااااى الياااااااوم
"المستكشف" _أول مرة في تاريأ المعالم العربياة حسا  علماي المتواضاع_ 
ه هااذا العاادخذ ماان الشااواهد المتدرلااة التااأريأ والم تلفااة الد لااة إ  لمعااْت هااذ
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الشاااواهد باااين )الشااارعي وا خباااي والتاااأري ي والفلسااافي والعلماااي ...إلاااأ(، مماااا 
فااي إيااراخ الشاااهد فااي المعااالم العربيااة )التُااول ماان الشاااهد     يمكاان عذااديه  تُااوا 

 القاعدي إلى الشاهد الثقافي التأري ي النسبي(.
ومنهجااااي فيهاااااا أورخ  ،للقااااار  علاااااى ،مااااا ب ماااان هاااااذه الشااااواهد وإط عااااا  

 :تيةاآلالنما ب 
 :(1)الشواهد ذات الحمولة الشرعية
يضذ  أةذ:مذرْ االرلو ال باذرذأ الل  الشيم:  لق ، واْستذباْرذأذ   ُ  .لم يذطذْأهذا حتى تذ

و ااد ،قااو القاارآض الكااريم الكلمااة ماان معناهااا ا ٍاالي العااام، إلااى خ لااة  -1
-هااا4أرحاا  "الباارم" )ال لااا(، بمااا فياا  اساام اللاا  "البااار "، يقااول اللاا  تعااالى: )

ال ا   اللَّ    ها( )ه وذ 32 ُ ْسنذى ي سذب ح   اْ ذْسمذام لذ    اْلم صذو ر   اْلبذار     اْل ذ  ف ي مذا لذ    اْل
ُذك يم ( الُشر  اْلعذي يي   وذه وذ  وذاْ ذْرص   السَّمذاوذات    مد،ية.، 34اْل
ساااايما فااااي بااااار الطهااااارة والنكااااا   ومااااع تطااااور الفقاااا  اإلساااا مي و  -3

خ  ت لدياادة للماااخة )ا سااتبرام ماان البااول(، يقااول ٍااالى والطاا  ، ذهاارت 
  . يستبر  من البول..." )الب اري("أما أحدهما فكاض   :الل  علي  وسلم

وفاااااي خ لااااااة )ا ساااااتبرام ماااااان الُاااااايض(، يقاااااول الشااااااافعي )م و( فااااااي  -2
ة   بُااايض و  بشاااهور ولكااان التُدياااد الشااارعي لاااذل : ) لااات فتكاااوض معتااادا 

 لات وكاذل  التااي  ،ت ااي أض يكاوض حما     ا آ،سات شاينا  باساتبرام  اال ،عام إ
بالشهور وإض ارتابت كفت عن النكا   ال ،عم  لات  ض البريناة إ ا كنات  تعتدا 

: طذرذخذه  البرينة( ا م للشافعي ال ذاس    م الفة غير    .:  ذسذأذ الكذْل ذ
                                                 

 .1744 - 1731ن ،ا، ر موسوعة المستكشف .1



 27 

و اااد أضااافى القااارآض الكاااريم خ لاااة طااارخ و ساااراض أكبااار علاااى المااااخة ،  -4
وا قَالَ ﴿هاا( 32-4ما يوال  أهو النار بذل  الطرخ ويقال لهم  )عند ُو فِيَهؤا  اْخَسؤ

ونِ  َوال  .مكية – 114المؤمنوض  ﴾توَكل ِمو
 .سامذه : فاذعذوذ ب  ما يذْكرذه  

 :الشواهد ذات الحمولة الثقافية األدبية غالبا  
ام   أذ، ا و ا الشَّْيمذ: فاذعذلذ   اْبت دذ أذ ب : ابْاتذدذ  .بذدذ

ا،بثاااااا  التقعيااااااد والتن يااااار لكااااا م العاااااارر وذهاااااور علااااام النُااااااو  وماااااع -1
)المبتااادأ وا بتاادام(، وعااان  لااا   والقواعااد، ات اااذت هااذه المااااخة معناااى لدياادا  

 - 765هاااااا/141 - 144يقاااااول سااااايبوي  بشااااار عمااااارو بااااان عثمااااااض بااااان  نبااااار )
 م( 746
 )واعلم أض ا سم أول أحوال  ا بتدام وإ،ما يد و الناٍ  والرافع سوا 
 .( الكتارتدام والجار على المبتدأا ب

بيااد أض تطااور الد لاااة وتشااعبها، واكاا  تطاااور علااوم ومعاااري أ ااارا،  -3
مااع تطااور الفلساافة و،قااو التااراص الفلساافي اإلغريقااي وغيااره إلااى  –وهكااذا ذهاار

العربيااة، مفهااوم معرفااي وولااوخي لديااد )المعاااري المبدليااة/ مباااخ  الولااوخ(، 
  .م(451 - 474ها/ 224 - 361وهو ما يذكره الفارابي )

الولااوخ  مباااخ )فعلااى هااذه المثااال ،رتقااي ماان علااوم ا شاايام المتااأ رة عاان 
فاإض كااض مبادأ الولاوخ الاذي  ،أ ادم ولاوخا  مبااخ  إلى اليقين با شيام التي هاي 

منااا  وأبعاااد مااان ا ول لعلناااا  لااا   ىأعلااا ٍااار،ا إليااا  بهاااذا الطرياااا لااا  مبااادأ آ ااار
 .( تُصيو السعاخة الفارابيبدأما  وارتقينا من  إلى مبدأ لممقد

ومااع تااراكم وتعمااا الدراسااات النُويااة والتقعيديااة العربيااة، ،جااد بعااض -2
إلى طريقة  المؤلفين يعوخ إلى الد لة النُوية )المبتدأ( بمييد من التفسير مشيرا  

مُماااد بااان  434هاااا/  216وسااار اشاااتقا ها، يقاااول أباااو بكااار بااان الساااراب )ت 
ماااا لرختااا  مااان عوامااااو ا سااامام ومااان ا فعااااال : )المبتاااادأ : (الساااري بااان ساااهو
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وكاض القصد في  أض تجعل  أو   لثاض  مبتدأ ب  خوض الفعو يكوض  ا،ي   ،والُروي
وهمااا مرفوعاااض أباادا  فالمبتاادأ رفااع  ، بااره و  يسااتلني واحااد منهمااا عاان ٍاااحب 

 .بهما( ا ٍول في النُو با بتدام وال بر رفع
 المعجم اإلحيائي: -5

سااعيت إلاااى تتباااع مااا أراه  لااارات  اساااتعمالية  يُساااها  فااي هاااذا المعجااام
يعتماااد ال طاااوات  منهجاااا   المساااتعمو المتوساااب للفصاااُى المعاٍااارة، متبعاااا  

 التالية:
تُديد الثلرة ا ستعمالية )تاذباذيين  طبيعاة الثلارة مان  ا ل ساؤال افتراضاي  -

ماااااؤخاه: بماااااا ا تعبااااار الللاااااة عااااان  لااااارة اساااااتعمالية يجااااادها مساااااتعمو الفصاااااُى 
 وسب(.المت

الثلااارة ا ساااتعمالية )تصااانيف الثلااارة ا ساااتعمالية وتشااا ي   ا تااارا  سااادا  -
 ال عف التعبيري المُتمو للمستعمو المتوسب للفصُى المعاٍرة(.

وساااااهولةذ ،طاااااا، وخ اااااةذ  الثلااااارة ا ساااااتعمالية ) صااااارا   مراعااااااة ساااااهولة سااااادا  -
ف(.  ٍو

العااام  لقااد سااعيت فااي هااذا "المعجاام اإلحيااالي" إلااى ا بتعاااخ عاان التن ياار
للنى الللة العربية المجسد في معالمها  إ  لرت سنة الللويين والكتار علاى 
 لاااا  )هااااذه مقدمااااة الصااااُا  للجااااوهري، أول مقدمااااة ماااان ،وعهااااا فااااي تاااااريأ 
معجماتنا العربية، إ  لم يسبا تقديم معجم عربي بمقدمة مثلها في استقصالها 

ت فاي الللاات ا  ارا، لتاريأ المعجمات في للتنا، وإلمامها بتااريأ المعجماا
و اااااد أفااااارخ فيهاااااا الكاتااااا  الباحااااال ،باااااذة حسااااانة لترلماااااة الجاااااوهري ٍااااااح  
الصااااُا ، ولكنهااااا _فيمااااا عاااادا هااااذه النبااااذة_ تصاااالح أض تكااااوض مقدمااااة تامااااة 
للصااااُا  ولسااااالر المعجمااااات العربيااااة فااااي لملتهااااا   ،هااااا تلنااااي القااااار  بمااااا 
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سااااع واإلفاضااااة إ ا اه ماااان التو اشااااتملت علياااا  ماااان المعلومااااات واآلرام فيمااااا يتُاااارا 
، إ،ماااا تُتالاا  معاااالم الفصاااُى هااو التركياااي علااى الجوا،ااا  التطبيقياااة (1)شااام(

لهااذا اللنااى الااد لي الااذي طمااره الترتياا  الهجااالي ا عتباااطي، وفصااو لوا،اا  
 .(3)من  ووضُها التصنيف الد لي الذي اتبعناه في موسوعة "المستكشف"

 عسااام، وكفااو لهااا ا ،تشااار فااي  لقاد بااوأ القاارآض الكااريم الللااة العربيااة مكا،اة
إلااى فتاارات ا،تشاااار الللااات ا  اارا )الُمااد للااا   اآلفااا  فااي فتاارة ولياااية  ياسااا  
لأل هاض ووسيلة للعرفاض وأ،طا ب  ألويذ ألوي  مان  الذي لعو هذا اللساض ،ورا  

تللوا بعلوما   وي القدر والشاأض، والتااب والصاولجاض، فاي كاو مكااض و مااض فاشا
وخو،وا فيا    ،ا بداض وتنافسوا في  كما ي تنافذ في الُساض   حتى ش للوا عن م

لم تيل مذتاْل وَّة  إلى اآلض، مع ح ؤول ا حوال وتعا ا  ا  مااض، وتتاابع الفاتن  كتبا  
 (2)وتتابع المُن والعدواض فيمكن أض يقال بالبرهاض(.

إلاااى عصااار إحياااالي وإ،هاضاااي لللاااة  بياااد أض الساااعي يجااا  أض يبقاااى حثيثاااا  
ة يستقوي بياخها الللوي الوفير، على أض يقدم بطريقة أكثرذ منهجياة  وأكثار العربي
مان  إلى عصر،ا المارتهن با ر اام والمساكوض بعصار السارعة الفلكياة ا،ط  اا    ربا  

                                                 

 .بيروت -فور عطار، خار العلم للم يينمقدمة الصُا ، تأليف أحمد عبدالل 1.
 ماان ،مااا ب ا كتفااام بااذكر غنااى الللااة العربيااة واتساااعها للمعاااري والعلااوم )وهااذا متفااا علياا ( مااا .3

وكت  الللة، ا، ر ،ما ب من هذه المقدمات )مقدمة تهذي  ا  هري  معالم تمتل  ب  مقدمات
ة لسااااض العاااارر و طباااة القاااااموا ومقدماااة الصاااُا  ومقدمااااة أسااااا الب غاااة لليم شااااري ومقدمااا

 المُيب للفيرو آباخي ...الأ تجد كو هذه المقدمات تجمع على هذا الثرام خوض أض تتباع ،هجاا  
يماايب اللثااام عاان هااذا الثاارام، بااو اكتفاات هااذه المعااالم  فااي المعااالم العربيااة ا  تطبيقياا استكشااافيا  

و ااد أوفااوا بمااا يسااتطيعوض  ،ضبمراكمااة الماااخة الللويااة حساا  الترتياا  الهجااالي، ولكاانهم معااذورو 
وإضاااافة  ،واآلض حااااض الو ااات لتسااالم الراياااة مااانهم .لهاااا فاااي المتاااوض المعجمياااة لللاااة وإ باتاااا   حف اااا  

 .الجديد إلى عملهم الجديد بدل لوك  والتراره فقب
 .الكويت ،، المكتبة الكويتية الثقافية3الجاسوا على القاموا،  حمد فارا الشديا ، ن  2.
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معاااايير ومقوماااات مُاااادخة، إ  )ماااا خام لكااااو للاااة أو لهجااااة مساااتواها الصااااوابي 
للتا  أو لهجتا  أض ياتعلم  ال ان، ف  باد لمان يرياد الاتكلم بللاة أو بلهجاة غيار

اااايغ،  مطابقااااة لميااااع عناٍاااار مسااااتواها الصااااوابي، ماااان أٍااااوات، ومفاااارخات، ٍو
وطاار  تركيااا  لماااو، و،بااار، وتنلااايم، وإشاااارات باليااادين، والولااا  أ ناااام الكااا م، 

 (1)وطر  استجابت  لما يسمع، وهلم لرا(.
ولعو من البداهة اإلشارة إلى أض هذا الجهد اإلحيالي للفصُى يج  أض 

اعاااي خرلاااات المتعلماااين والنااااطقين بالللاااة، لياااوفر للاااة تناسااا  كاااو الثقافاااات ير 
وا ليااال إ  )ياارا بعااض علمااام النمااو وبصاافة  اٍااة عااالم الاانفذ السويسااري 
لااض بياليا  ،تيجاة لدراسااات  وتجاربا  العديادة علااى ا طفاال  أض الطفاو يُقااا 

غبتا  فاي  ا ل السانوات المبكارة مان عماره ر  عن طرياا حديثا ، وعلاى ا  ا ا 
 (3)و بو كو شيم لنفس  وعن ،فس    لآل رين(. التُدص أو   

ت على ت صي  ليم من موسوعة المستكشاف لهاذا المعجام  لقد حٍر
اإلحيالي الد لي، لكشف اللطام عن لوا،  من  ارام الفصاُى و ادرتها علاى 
التعبيااار عااان كاااو لوا،ااا  الُيااااة ا لتماعياااة والعلمياااة والسياساااية التاااي تعيشاااها 

 معاتنا العربية المعاٍرة، وغير مجتمعاتنا من الناطقين بالعربية.مجت
وهاو يارا هاذه الللاة العربياة ت هااخذا باين الللاات  باللاا   ويُذ المتأمو ألماا  

اام بااالعجي والقصااور، بينااا هااي باارام ماان  لاا ، لمااا يااوفره  ا وروبيااة الُديثااة وتٍو
ولهاا الد لياة معجمها من  ارام   حادوخ لا  ولماا تكشاف  _بصاورة  اٍاة_ حق

فية  ار ة  .(2)من خ ة ٍو

                                                 

فية، للدكتور تمام حساض، ن الللة بين  1.  .، مكتبة ا ،جلو المصرية54المعيارية والٍو
، مكتباااة 11عاااداخ الااادكتورة ليلاااى أحماااد كااارم الااادين، نإالللاااة عناااد الطفاااو تطورهاااا ومشااااكلها،  .3

 .القاهرة ،النه ة المصرية
 .451 - 25ن على هذا الثرام في الُقول الد لية ا، ر موسوعة المستكشف مث   ل ط ا   .2
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مااااااان موساااااااوعة  تياااااااةلهاااااااذا المعجااااااام اإلحياااااااالي أورخ النماااااااا ب اآل وتمثاااااااي   
 "المستكشف":

 :(1)هانماذج من الثغرات االستعمالية وأمثلة لسد  
الثغرة  التعبير المقترح لسد  

 االستعمالية المعاصرة
سؤال تحديد الثغرة 

 االستعمالية
 وجاهة االقتراح

ااااااااأذ  ااااااااا    :أكذ اااااااااْن غذر يم  اْساااااااااتاذْو ذاذ م 
اااااااااااااااه وخ  )لللاااااااااااااااة التو ياااااااااااااااا  بالشي

 القا،و،ية(. 

كيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان 
 ا ستيثا  بالشهوخو

اأذ( مقباول مان  التعبير بفعاو واحاد )أذكذ
الناحياااااة الصاااااوتية عااااان حالاااااة ا ت اااااام 

 .تعبيري  ا،و،ي
بااااااارأ المااااااارأة: ٍاااااااالُها علاااااااى 

حااااااااااااااااوال الفاااااااااااااااارا  )لللااااااااااااااااة ا 
 الش صية(.

كيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان 
مصاااااااالُة المااااااارأة علاااااااى 

 الفرا و

التعبياار بفعااو واحااد شااالع ا سااتعمال 
)باااااارذأذ( عااااان ا ت اااااام شااااارعي و اااااا،و،ي 

 .م ل ح  
ق ي ُذ أذ اذرَّ ب  باذْعدذ  :تذسذيَّأذ ف  ض  ب 

 .إْ،كذار ه )لللة القا،و،ية(
كيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان 
حاااااااااال مااااااااان أ ااااااااار بعاااااااااد 

 إ،كارو

 ت اااااااام التعبيااااااار بفعاااااااو واحاااااااد عااااااان ا
 .تعبيري واضح

ْنااااادذر  "  :أي "و اذع اااااوا فاااااي أ م  ل 
 )لللة الت لم(. ذ ل م وا

كيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان 
 وا ع مرارة ال لمو

  .تعبير  يصف مرارة ال لم

طااااااااااار   ْكاااااااااام   :فذْصااااااااااو  ال    ُ ال
الف ْقاااااا   و بالباذيا نذاااااة ، أو اليذماااااين ، أ

 في القذ ام ، أو النيْطا  بأمَّا بذعد  
 الق ام(. )لللة

كيااااااف ،عباااااار عاااااان كااااااو 
هااااااااااااااااااذه ا  ت ااااااااااااااااااامات 
 التعبيرية بكو ا تصارو

تعبياار يصااف الااتمكن ماان كااو ا مااور 
ااااوفة، وتقت ااااي  مناااااحي التعبياااار  المٍو

 .الم تلفة التي لمعها هذا التعبير

اخَّعااااى  :تاذرذبَّااا ذ الرلااااوذ وا رصذ 
 )لللة العقارات(. أ،  رذبايه ما

كيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان 
 يةولكا  اخعام الم

 .ا ت ام ا خعام

شااة فااي  ا ت ااام التعبياار عاان حالااة معيكيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان أض يا ْعطااااااااااي إْ،سااااااااااا،ا   :الري ْابذااااااااااى
                                                 

 .1411 - 1213نا، ر موسوعة المستكشف  .1
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ْلكاااا ، فأذييهماااا اااعذ  م  مااااتذ رذلذ
ْلاااااا   ل وذرذ ذت اااااا  ، أو أضذ يذْجعذلذاااااا    الم 

ماااااااااتذ ض ل ف اااااااا ض  يذْسااااااااك ن   ، فااااااااإ
 فاذف  ض  )لللة التملي (.

للااااة التُباااايذ والتورياااال 
 المتعا  و

كاااو المجتمعاااات يكاااوض فيهاااا التعبيااار 
 .ومتسلس    مركبا  

ااااي بصذاااقذب    "و  :، أي"الجاااار  أحذ
)لللاااااة  بماااااا يذليااااا   وياذْقااااار ر  منااااا 

 .،سا،ي(التواٍو اإل

كيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان 
للاااااة التواٍاااااو والتجااااااور 

 ا  ررو

ا ت ااااام التعبياااار عاااان ،ااااوا معااااين ماااان 
 .التجاور

اااارذ لاااا مذااااْن   ،ا :اْ ذْع اااا     ٍ. 
والقذصاااير  اليذاااد  )لللاااة الع  اااات 

 اإل،سا،ية(.

كيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان 
هااااااذه الُالااااااة اإل،سااااااا،ية 

 الباللة ا لمو

ا ت ام التعبير عن حالة مان حاالتين: 
 .الفقر  و ذ ض اآل رين

بوا تواعاااادوا ل لقتااااال  إلااااى  :تذناااااحذ
 .وْ ت  ماا )لللة القتال(

كيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان 
 وتو يت القتال

 .ا ت ام للوي يتطلب  مو ف كهذا

: القتيو  يولذد  في فذا ة  ا  الم ْفرذب 
بعياادة  ماان الق اارا والااذي ي ْساال م  
و  ي ااااااوالي أحاااااادا  )للااااااة القتااااااو 

 .والو م(

كيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان 
 تياااااااو   يعاااااااري  اتلااااااا ، 
وماان أساالم ولاام يااوال  أو 
يُالف لماعة أو  بيلاة 

 معينةو

رفااااااة ا ت ااااااام التعبياااااار عاااااان ا،عاااااادام مع
القاتااااو وا،عاااادام الُليااااف لماااان أساااالم 

 .حديثا  

الف ي ااااااااااااوب : الاااااااااااااذينذ يذاااااااااااااْد  لوضذ 
ر سااوضذ  ُْ ااْجنذ ويذْ ر لااوضذ، ويذ الس 

 .)للة السجوض(

كيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان 
حالااااااااااااااااااااة المسااااااااااااااااااااالين 

 وحراس و

ا ت اااااااام التعبياااااااار عااااااان التاااااااارابب بااااااااين 
 .السجن والسجنام في هذه الُالة

ااااام أْلااااا :تذجااااااوذخ وا وذخ  ،ذ ذاااااروا أذيايه 
 .)لللة التقاضي( ح جَّة  

كيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان 
 ألوخية الُجةو

  .ا ت ام التعبير  عن ألوخية الُجة

ااد : ُذش   ماان   يذااادذا  عنااد ال
ْهاد  والنيْصارذة   ،ْفس  شينا  من الجذ
والمااااااااااااااال  )لللااااااااااااااة المناٍاااااااااااااارة 

 .والمناوأة(

كياااف تعبااار الللاااة عمااان 
   ي طب لمستقبل و

مباااااا ة فااااااي ا ت اااااام التعبيااااار عاااااان ال 
 .تدبير الُياة
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شااوخ   ُْ فيااوضذ  :رل ااو  مذ م طاااا  يذ  
ْدمذت    )لللة المناٍرة(  .ل   

كيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان 
 أمر الطاعة الجاهيةو

ااااف الرلااااو  ا ت ااااام التعبياااار  عاااان ٍو
 . المطاا من  وم 

ااااااااْدهاخ   ٍاااااااااح    مسااااااااالو   :الهذ
 )لللة التقاضي(. القاضي

كيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان 
 قاضيومساعدي ال

 .ا ت ام التعبير

 ذلذصاااوا  :تذنافذاااذ وا إلاااى القاضاااي
اااوٌّ ماانهم  إلياا ، فاااإ ا أْخلذااى ك 

ُ جَّت  ، فيقال   )لللاة  تذنافذادوا  :ب 
 التقاضي(.

كيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان 
اإل بااااااال علااااااى القاضااااااي 

 لصخ م بالُجةو

 .ا ت ام تعبير التقاضي

الااذي إ ا أٍااابذ    :ن يم  ا  الثَّااْأر  الماا
ااايذ بااا ،الطا ااا   رذض 
ه ل   فاذنذاااامذ بعااادذ

 .)لللة الثأر(

كيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان 
 ا رتيا  بأ ذ الثأرو

 .ا ت ام تعبير  أ ذ الثأر

: إ ْلبااار  القاضااي الرلااوذ  الطَّْعاار 
ُ ْكم   على  .)لللة الق ام( ال

كيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان 
 تنفيذ أحكام الق امو

 .ا ت ام الللة الق الية التعبيري

 :ْهااار  يااادي، أييأكاااو  علاااى ذذ 
 .عالة(أ ْ،ف ا  علي  )لللة اإل

كيااااف تعبااااار الللاااااة عااااان 
 للة التكافوو

 .ا ت ام التعبير عن حالة تكافلية

 معجم المستغرب اللفظي -6
فااي "معجاام المسااتلرر" ماان موسااوعة "المستكشااف" سااعيت إلااى تُديااد 
ليم معين من "ماخة ا ستلرار الللوي" في القااموا المُايب للفيارو  آبااخي، 

م ستلرذر" باادل اٍااط   "اللرياا " الااذي تواضااع اْؤ  ر ا اسااتعمالذ اٍااط   "الاام اا
علياا  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  

ييااع  ا ٍااط  إلساا م ماان ا لفااا  ا   ،فساا  )إ  مااا  ااد يعااد فااي عصاار ٍاادرتذمذ
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  اااااد يعاااااد بع ااااا  فاااااي العصااااار العباساااااي وا عصااااار ال حقاااااة غريباااااا   ا ليفاااااة ماااااث   
 وهكذا...(.
  ااات ي اللراباااة اللف ياااة حسااا  ا  مااااض والثقافاااات أ تااار  علاااى  وتمثاااي   

القااار  أض يقاارأ معااي: )والمسااالح أطااراي الشااعر حياال يمسااح اإل،ساااض بيااده، 
  ال الشاعر:  ،الرأا، ولمع   ماحد والقمُدوة: منُدرة القفا عن أعلى

 فإض يقبلوا ،طعن  لور ،ُورهم ** وإض يدبروا ، رر أعالي القماحد 
 (1)والقذال: القفا، والمقذي: مقاطع الشعر(.

لما أشرت إلي  من ،سبية ا لفة واللرابة حس   معي_ تمثي    ويقرأ _أي ا  
وخ، وساااااُتيت، عصااااار المتلقاااااي و قافتااااا : )فالُاااااال واحااااادة، و لااااا  ،ُاااااو  ااااارخ
فنات )وعثو و( )واعشوش  وا لولا( هميم، و رطاا، ٍو  .ٍو

 .فهذا حكم المثلين يجيناض مع ا ٍلين
وكااااذل  إض لاااااما بعااااد الث  ااااة ا ٍااااول  و لاااا  ،ُااااو  فعاااادخ، وسااااهلو، 

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

                                                 

 :، تُقيا32راهيم بن عبدالل  الربعي الوحاذي الُميري، نإب، م اللري  في الللة، لعيسى بن  .1
 .بن علي ا كوا الُوالي، خار المأموض للتراص خمشا، بيروتامُمد 

ار، خار الهادا ، حقق : مُمد علاي النجا54، ن3ال صال   بي الفتح عثماض بن لني، ب  3.
 .للطباعة والنشر
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ااادت  فاااي معجااام المساااتلرر مااان ألاااو لدولاااة وتصااانيف وترتيااا   لقاااد لذه 
ماااااخة مسااااتلربة، وحاولاااات أض أ ااااارر هااااذا المعجاااام  يوتبوياااا  مااااا يقااااارر ألفاااا

فاااي معاااالم العربياااة  ا ساااتلرابي مقارباااة م تلفاااة عااان المااانهه الاااذي كااااض متبعاااا  
 على لملة من النقاا منها: وكت  الللة، مركيا  

مااان المااااخة  مساااتلربا   لااارخ وإحصاااام ماااا ييياااد علاااى تساااعة وسااابعين و ،اااا   -
 الللوية.

دت إلاااى مصااااخر للويااة كبااارا )مثاااو الكتااار لسااايبوي ( لتأٍااايو هاااذه عاا -
، على الارغم أض المنطلقاين المنهجياين م تلفااض )منطلاا سايبوي  هاو (1)المقاربة

ومالاة و ض،  منطلا ٍرفي غايت  إيراخ أكثر ا و اض الصرفية  لة: عاد منهاا واحادا  
شف" فهاو منطلاا لكو و ض بمثالين أو أكثر فقب(، أما منطلا "المستك ممث   

اارفي: إ  أحصااى مااا يييااد علااى تسااعة وساابعين و ،ااا   ااوتي ٍو ماان هااذه  خ لااي ٍو
_أول مااارة_ حساااا  مو و،هاااا  غيااار ٍاااايلية، وعذااادَّخذ  ا و اض التاااي أساااميها أو ا،اااا  

 علمي المتواضع.

                                                 

افة.  فمنهاا ماا يكاوض علاى )فاذْعلذاو(، فيكاوض اساما  : بار معرفة بنات ا ربعة التي    يااخة فيهاا .1 ٍو
ويكوض على )فا ْعل و( فيهما. فا سم  .فا سم ،ُو لعفر، و،ْهشو والنعت، مثو سلجم، وسله 

ويكااوض علااى ف ْعل ااو فيهمااا،  . ااة كُكااحوالصاافة، ،ُااو  ولاا  رلااو  لقااو، و،ا.،ُاو الباار ن، والتاارتم
ويكاوض علاى )ف ْعلذاو( فيهماا. فا سام خرهام. .والنعت اللطلب وهاو  لياو .فا سم الي برب وال م م

مُماد  :، تُقياا66، ن1هجرا( المقت  ،  بي العباا مُمد بن يييد المباراخ، ب)والصفة 
 .بيروت –عبدال الا ع يمة، عالم الكت  
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إض ، رتااي إلااى الماااخة الللويااة المسااتلربة، ليساات ، اارة معياريااة، وإ،مااا هااي 
ااافية، إ  تو يااات فاااي هاااذ ا المعجااام ا ساااتلرابي أض أ ااادم هاااذه المااااخة ، ااارة ٍو

اأذة  احتياطياة للفصاُى _كماا يارا  الللوية   علاى أسااا أ،هاا   يارة للوياة وت كذ
بع اااهم_ أو   شاااارة أو ، فاياااة يجااا  أض ت ساااُى منهاااا الفصاااُى _كماااا يااارا 

 بع هم اآل ر_.
فاااي الدراساااات الللوياااة القديماااة،   اااديما   بُثياااا   إض لللريااا  الللاااوي مساااارا  

،تفااا  ذا تناااول الللويااوض ماان غرياا  الللااة وغرياا  القاارآض وغرياا  الُااديلوهكاا
، و د عني الللويوض بجوا،  م تلفة مان هاذا اللريا  منهاا: تصانيف (1)م تلفة

لفااا  اللريااا  ،فسااا  و،سااابت  إلاااى أٍااال  مااان مساااتعملي  مااان القبالاااو العربياااة التاااي 
اااااوَّخها القااااارآ ض الكاااااريم، ومنهاااااا بقيااااات منهاااااا أذ ذاااااارذات  ماااااع الللاااااة القرشاااااية التاااااي سذ

ااااايا وطولهااااا وتنااااافر  اسااااتيُاش الكلمااااة الااااوارخة فااااي الشااااعر أو ال  طاااا  أو الٍو
 حروفها... إلأ.

وعلااى الاارغم أض مااا ورخ فااي القاارآض الكااريم ماان للااة  ااريش و ليااو ماان للااات 
ولكان  لا    يمناع مان اساتلرار بعاض  ،العرر ا  را كاض ا فصاحذ وا رواذ 

                                                 

 يا  القارآض ،اذكر: اللريا  المصانف،  باي عبياد القاسام بان سا م الهاارويمان المصانفات فاي غر  1.
، حققااا  و ااادَّم لااا  مُماااد الم تاااار العبيااادي، المؤسساااة الوطنياااة للترلماااة والتُقياااا (هاااا334ت)

بيت الُكمة ..  كتار )تفسير غريا  القارآض( أباي مُماد عبداللا  بان مسالم بان  –والدراسات 
يااروت.. كتاااار )،يهاااة القلااور فاااي تفسااير غريااا  القااارآض ب –هاااا(، مكتبااة الهااا ل 376 ت تيبااة )

هااااا(، حققاااا  الاااادكتور يوسااااف باااان  221ت العييااااي(  بااااي بكاااار مُمااااد باااان عييااااي السجسااااتا،ي )
بيروت ..  كتار )تفسير المشكو من غري  القرآض علاى  –عبدالرحمن المرعشلي، خار المعرفة 

 :هاا(، خراساة وتُقياا 427ت اإليجا  وا  تصار(  بي مُمد مكاي بان أباي طالا  القيساي )
 هدا الطويو المرعشلي، خار النور اإلس مي.
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 ،لكاااريم  اٍاااة مااان للااات  بالاااو العااارر ا  اااراالكلمااات الاااوارخة فاااي القاارآض ا
إ  أراخا أض يسااأ    ومان  لا  مااا ،سا  إلاى ،ااافع بان ا  ر  و،جادة باان عاويمر

بن عباا عن بعض اللري  في القرآض: )فقاما إلي ، فقاا : إ،اا ،رياد أض االل  عبد
،ساااأل  عااان أشااايام مااان كتاااار اللااا  فتفسااارها لناااا، وتأتيناااا بمصااااخ ة مااان كااا م 

 الل  تعالى إ،ما أ،يل القرآض بلساض عربي مبين. العرر  فإض
 (1).فقا ابن عباا: س ،ي عما بدا لكما(

كااذل  ورخ اللرياا  فااي الُااديل النبااوي الشااريف، ولكناا  لاام ياانح  منُااى 
، وإ،ما كا،ت ،سبية اللرابة ،فسها منطبقة علاى مفهاوم (3)ا ستيُاش والمعاذلة

ٍااو اللاا  علياا  وساالم_  الناااا إ    يعقااو أض ي اطاا  النبااي _  اللرياا  ،فساا 
إ  بما يفهموض )مراعاة حال المتلقي( ومع  ل  ،تُف  على استلرار ،ما ب 

لثقافاااة  لااا  العصااار:  فاااي عصاااره ومماشااايا   مااان هاااذا اللريااا  باااو ،اااراه كااااض أليفاااا  
لااااة ماااان أهااااو  )روا أ،اااا  كتاااا  لاااا : ماااان مُمااااد رسااااول اللاااا  إلااااى ا  يااااال العذباه 

يكااة، علاى التيعاة شااة، والتيماة لصااحبها، وفاي ح رموت بإ ام الص ة وإيتام ال

                                                 

غريا  القارآض لُبار ا ماة وترلمااض القارآض عبداللا  بان عبااا رضاي اللا  عنهماا، ،ا  المُااورة  . 1
، 31التي خارت بفنام الكعبة باين ،اافع بان ا  ر  وابان عبااا، و،قلهاا السايوطي فاي اإلتقااض، ن

 .القاهرة، براهيم، مكتبة القرآض للطبع والنشر والتو يعإمُمد  :ا، عرص وتقديم وتُقي33و
ااف لوا،اا  ٍااوتية مثااو تنااافر الُااارور  3. ااف الللويااوض اللفاا  اللرياا  وأضاافوا علااى  لااا  الٍو ٍو

واسااتثقال م ارلهااا ولوا،اا  خ ليااة مثااو بااذامة المعنااى، يمكاان التمثيااو لللرياا  المسااتوحش ماان 
 ،احية تنافر الُروي:

يذب(:  اااال أباااو عثمااااض: ويقاااال عاااذيب الرلاااو عذيطاااة: إ ا أحااادص عناااد غشاااياض فاذْعيذاااوذ: )عذاااذْ 
 النسام، وهو الع ذيذوا.

: إ ا تراك  والتمع. لذوذ: )اعلْنكذذ(:  ال أبو عثماض: اعذلْنكذذذ الشَّعذر واعلْنكذ ذ  افعذناْ
عااافري كتااار ا فعااال،  بااي عثماااض سااعيد باان مُمااد المويقااال  أي ااا: اعلاانكذ: إ ا اشااتد سااواخه. )

، تُقيااا: خ. حسااين مُمااد مُمااد شااري، مرالعااة: خ. مُمااد (اهاا 411بعااد ت ) السر سااطي
 .القاهرة ،وض المطابع ا ميريةؤ ، الهينة العامة لش234، ن1مهدي ع م، ب
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االذار، وماان ألبااى فقااد  اانا  و  ش  اا ا و  و راا، و  ش  الساايور ال مااذ،     
 (1)أربى، وكو مسكر حرام(.

ماان اللرياا  ٍاايلة   أو ا،ااا   واتناااول ماان الللااويين لقااد أساالفنا أض ساايبوي  وغيااره
 .(3)وخ لة  وسب ذ غرابة

                                                 

، 14الفالا في غري  الُديل، للع مة لار الل  مُموخ بن عمر اليم شري، الجيم ا ول، ن .1
 ،بياروت ،باراهيم، خار المعرفاة للطباعاة والنشارإمد أبو الف او مُمد البجاوي، مُ يعل :تُقيا
 .لبناض

 من هذه ا و اض اللريبة وأسبار اللرابة لأللفا :  3.
: طااول الكلمااة: "وأمااا مااا لااام علااى    ااة أحااري فهااو أكثاار الكاا م فااي كااو شاايم ماان ا ساامام أوال  

  هاااو ا ول فمااان  ااام تمكااان فاااي فيااا  وغيااار ميياااد فيااا   و لااا   ،ااا  كأ،ااا وا فعاااال، وغيرهماااا مييااادا  
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 

يها و  ،قصاض، وال مسة أ و الكثرة، فالك م على    ة أحري وأربعة أحري و مسة    ياخة ف
 .الث  ة في الك م"

: تنافر الُروي: )فالتنافر من  ما تكوض الكلمة بسبب  متناهية في الثقو على اللساض وعسر النطا ثانيا  
بهااا، كمااا روي أض أعرابيااا  ساانو عاان ،ا تاا  فقااال: "تركتهااا ترعااى الهع ااع"، ومناا  مااا هااو خوض  لاا   

  .غدالره مستشيرات إلى الع ( قيذ:كلف  "مستشير" في  ول امر  ال
الرهم وسذ لقهمت ياروا من ك مهم وأشعارهم أحسنذ للاتهم وأٍفى ك مهم. فالتمع مذا ت ياروا من ت ْل ذ الللات :  بلية الللة: وذكذا،ذْت  ريش، مع فصاحتها وح سن للاتها ور  َّة ألسنتها، إ  ذا أتته م الو فوخ من العرر ثالثا   اااة أسذااد و  كذْسكذسااة رذبيعاااةذ و  الكذْساار الَّاااذ ي ط بعوا عذلذياْهذا. فصاروا بذل  أفصح العرر. أ  ترا أ،    تجد ف ي   يالَّت   إ لذى ،ُذ عذنذااة تذمااايم و  عذْجرفياااة  اذااْيذ و  كذْشكذشذ  .تسمذع  من أسدذ و اذْيذ مثو: "تعل موض" و "، علذم" ومثو "شعير" و"ب عير"وك مهاام عذناْ
الد لااة البذينااة للكلمااة: ياارا اباان العميااد أض ماان أساابار اسااتلرار الكلمااة، هجااراض العاارر لهااا : رابعااا  

  ستعمالهم إياها في خ لة بذينة.
 )موسوعة المستكشف الصفُات(

 .لى، مثو: أبجلىأذفْاعذ  - 3
 .أ فْاع لَّة، مثو: أسكفة -
 إ فع  ض. -
 .أفعذ ض -
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ساابار وا و اض تللاا  علااى ا لفااا  اللريبااة وضااع ساايبوي  مجموعااة ماان ا 
  (1)عدة من  ل . أو ا،ا    اكرا  

وكاااااذل  تنااااااول ابااااان سااااا م أو اض اللريااااا  وخ  تااااا : )اللعمااااا : الشاااااهواض 
 الُري ، من  وم لعام ة. 

، وامارأة لعموذاة، : رلاو لعماو و  يد: هو اللعم  واللعماو ، يقاال ال أب
. الفرام: رلو لعو  ولع ى منقون مثاو ا  الفرام: هو اللعم  أي  ولمع : لعام ة.

 .(3)اللعم ، وهو الشره الُري (
ولقد ا،صري كثير من علمام العربياة إلاى خراساة ا و اض الصايلية المعروفاة، 
ولاام يركاايوا _بمااا فياا  الكفايااة_ علااى ا و اض غياار الصاايلية التااي كاااض ماان "سااوم 
                                                                                                                        

 .إفع م، مثو: إربعام -
غياار أول و لاا   ليااو  فيكااوض الُااري علااى فعااص، مثااو ضااهيإ ٍاافة وضااهيإ اساام، "وتلُااا الهمااية  -

 .وعلى ف عالو مثو: ح طالب، و رالض، وفعأل  الوا: شمأل وشأمو، وهو اسم"
ب ع -  أفع و، مثو: أٍذ
 ."وأما الصفة فنُو اإلسكاي، وهو في الصفة  ليو، و  ،علم  لام غير هذا" -
، مثو: اإل - ، و  ،علم  لام اسما  "ويكوض على اإلفعال   .و  ٍفة غير هذا" سُار 
 .لى، مثو: أبجلىأذفْاعذ  - 1

 .أ فْاع لَّة، مثو: أسكفة -
 إ فع  ض. -
 .أفعذ ض -
 .إفع م، مثو: إربعام -
"وتلُا الهمية غير أول و ل   ليو  فيكوض الُري على فعص، مثو ضهيإ ٍفة وضهيإ اسم،  -

 .ض، وفعأل  الوا: شمأل وشأمو، وهو اسم"وعلى ف عالو مثو: ح طالب، و رال
ب ع -  .أفع و، مثو: أٍذ
 ."وأما الصفة فنُو اإلسكاي، وهو في الصفة  ليو، و  ،علم  لام غير هذا" -
، و  ،علماا  لااام اسااما   - ، مثااو: اإلسااُار  )موسااوعة ، و  ٍاافة غياار هااذا" "ويكااوض علااى اإلفعااال 

 . المستكشف الصفُات(
مُمااد  :، حققاا  و اادَّم لاا 41، ن1بااي عبيااد القاساام باان ساا م الهااروي، باللرياا  المصاانف،   .3

 .بيت الُكمة ،الم تار العبيدي، المؤسسة الوطنية للترلمة والتُقيا والدراسات
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تلاااا  ا و اض  ح هااااا" أض كا،اااات ماااان حاااا ا اللرياااا ، وماااان أمثلااااة تركياااايهم علااااى
الصيلية )أفعو التف يو(: )وأما عدل : فقال أكثر النُويين: إ،ا  معادول ا لاف 

بهماااا كاااالكبر  والااا م،  ض ا ٍاااو فاااي أفعاااو التف ااايو أض   يجماااع إ  مقرو،اااا  
ماااا   يعطاااي غياااره إ   والصااالر فعااادل عااان أٍااال ، وأعطاااي مااان الجمعياااة مجااارخا  

اوي  ،، فهذا عدل ا لف وال م لف اا  مقرو،ا    ام عادل عان معناهماا،  ض المٍو
بااا    يكاااوض إ  ،كااارة، وكااااض حقااا  إ ا عااادل عااان لف هاااا أض يناااوي معناهاااا ماااع 

 (1) ياخة، كما ،وا معنى ا نين في )مثنى((.
)الصافة المشابهة باسام  أي اا   ومن أمثلة تركييهم على تل  ا و اض الصيلية

عملت في ، ولم تقوذ أض  (: )هذا بار الصفة المشبهة بالفاعو فيماالفاعو مث   
تعماااو عماااو الفاعاااو  ،هاااا ليسااات فاااي معناااى الفعاااو الم اااارا، فإ،ماااا شااابهت 

 بالفاعو فيما علمت في .
باا لف والا م  وما تعمو في  معلوم، إ،ما تعمو فيما كااض مان ساببها معرفاا  
 (3)أو ،كرة،   تجاو  هذا   ،  ليذ بفعو و  اسم هو في معناه(.

معجاام المسااتلرر فااي موسااوعة المستكشااف تكماان ماان أهميااة  إض بع ااا  
 في لرخه ا ستقرالي لألو اض ا كثر غرابة، ولكنها أو اض يمكن أض تكاوض أو ا،اا  

وي فاااي هاااذه لصااايلية المعروفاااة، ولااانن كنااات   أ،اااٍااايلية، ت ااااي إلاااى ا و اض ا
ٍارفية لديادة لهاذه ا و اض، فاإ،ي أرا أ،ا   المرحلة من البُل أض أ تار  ٍايلا  

                                                 

، تُقياااا 41، ن1لصماااام لااا ل لااادين السااايوطي، ب :هماااع الهواماااع فاااي شااار  لماااع الجواماااع .1
  .الكويت ،لم مكرام، خار البُوص العلميةأ.عبدالس م مُمد هاروض و خ. عبدالعال سا :وشر 

 :، تُقيااا وشااار 144، ن1كتاااار ساايبوي   باااي بشاار عمااارو باان عثمااااض باان  نبااار، ب  :الكتااار. 3
 .1466 ،عبدالس م مُمد هاروض، خار القلم
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اافها اليجاادر ب تذكذلَّم  عنهااا ما اااجا،اا  اآل اار ماان أو اض العربيااة النااا أض ،تأملهااا بٍو
فاااي كتااا  النُاااو والصاااري والمساااكوت عنهاااا بماااا تمثلااا  مااان  قاااو للاااوي  لمامااا  

 فاي موساوعة المستكشاف(، وتمثاي    واسع في الللة العربية )تسعة وسبعين و ،اا  
 يين:تلهذه ا مثال أورخ النمو لين اآل

ُعلُ الوزن المس -أ  (1)تغرب الخامس عشر: الُفن ْ

الرقم العددي 
 للمادة

 الخصائص الصوتية الداللة سماال

ُ ْنج      (1  الطول والتنافر الياب ذ  من كو  شيم   :ال

ْنثا ر    (3 ،اال :الك  ْلا   الطول والتنافر والبذامة وحذشذفذة  الرَّل و   م ْجتذم ع  ال ذ

يم   الع ْنب ب :  (2  ُ  والتنافرالطول  القصير  اللَّ

 " ا ذحما   ال  ناْف ع :  (4

مار  الصلير  الرأا   الصيْنت ع :  (5  ُ  " ال

 " النَّعام  الصيْل   الرأا   الصيْنت ع :  (6

 " الدَّييوص   الق ْند ا :  (7

، والفأرذة   الق ناْف ع :  (4  " القذصير  ال ذسيذ 

ْنت ع :  (4  " القصير   الك 

                                                 

 .3116إلى  1461نموسوعة المستكشف  .1
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ْنب غ :  (11 دَّة  الج وا   اله   " ش 

:الع نْ   (11 و   ج ف   " الياب ذ  ه يا  ، والقصير  الم تذدا  

 " البذ يو  ال َّي ا   ال  ْنب ا :  (13

 " ا ذْحمذا   النايْلب ا :  (12

ن ا:  (14 باْ  " الوذٍيف  من الل ْلماض   اله 

15)  : ْ،د ك  م     الدي ُْ تاذْيذ  إ ا مذشذى تاذرذْلرذبذ لذ
نا   مذ  س 

" 

 "  ذدذ   غذلي   من  ذشذ    الج ْنب و :  (16

، تا ؤْكذو  مذْسل و ذة ج ْنج و : ال  (17 ْلياذْوض   " باذْقلذة  كاله 

 " ْنكذر  ا  الداهي الم الصيْنب و :  (14

 الطول والتنافر والبذامة البذْ ر   الع ْنب و :  (14

، ل لذة  في  الع ْنت و :  (31 الصل  الشديد ، والبذْ ر 
 الع ْنب و  

" 

م  ، وبذدذْت  الع ْنج و :  (31 ُْ ُذسذرذ لذ الشيأ  إ ا اْ،
  ام  ع  

 الطول والتنافر

 " عذنا   ا رص   الل ْنج و :  (33
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 " عذنا   ا رص   الف ْنج و :  (32

 " العذْبد الق ْنج و :  (34

 " الصيْل   الشَّديد   الك ْنب و:  (35

 الوزن المستغرب الثالث والعشرون: الُفَعاِللُ  -ب
الرقم 
 العددي

 الخصائص الصوتية الداللة سماال

 الطول والتنافر الشديد   الجذمذو   :الج  ذع د    (1
 " ..الرل و  ال َّْ م ، والكثير  الص يا    :الديباخ ر    (3
:الل ناف ر    (2  " لذفَّو  ا  الم 
:مذكاض  غ  ارر    (4  " كثير  النَّْبت  والمام   
 الديل  (5

:  ام ل 
 " السَّر يع  

الصيْل   الشَّديد، أو ال َّْ م   الع  اف ه :  (6
 السَّمين  

" 

ماه ه :الل    (7  " ال َّْ م  السَّمين   
الكثير  من ك و  شيم ، والسَّمين   الك ناف ه :  (4

 ْكتذن ي  من السَّناب و  ا  م ْمتذل   ، والماال
" 

 " تدار ك  ا  الصَّْوت  الم اله يام ه :  (4
 " الطويو    الج  خ   :  (11
:الصيمار      (11  " ال ال     
:الصيماخ      (13  " اْ ذسذد   
:ال يب  (12 ار    ، الا  الم   " م وذ َّا  ا ذباَّر  ال ذْلا 
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:ال د  الع جذ   (14  " اللَّبذن  ال ا  ر   
:رذل و  ك ناب ذ    (15  " لذْهم ، ضذْ م  الوذْل  ،  ذبيح   
ر    (16 :الج ُاش   " ال َّْ م   

:الديما  ر    (17 ، والجذمذو    السهو  من ا رص 
 اللُم   الكثير  

" 

14)  : ام ر   " البذطين   الطُي
اف ر  ال  (14 :ع ذذ  " ا ذسذد   
:الع راع ر    (31  " الشريف   
31)  : ر   ٍ  " الشديد   الق نا
:الك مات ر    (33  ، والصيْل    ال َّْ م ، والقذصير 

 الشديد  
" 

:رام ر  ا  الم  (32  " الباط و   
 " م ناذعَّم   رلو  ه داك ر :  (34
35)  :  " ال َّْ م  الع يم   الج راف ي 
36)  : ُ مار ا  د ، والجذريم  الشديد ، وا ذسذ  ال

ام    الم ْقدذ
 الطول والتنافر

37)  : ُ مار ا   " الشديد ، وا ذسذد   ال
34)  :  " الُديل  الر يا ، والكذذ ر   ال   ب ذ 
34)  :  " الكذر ي   المذن ذر ، وا ذسذد   ال  ناب ذ 
21)  :  " ا سذد   ال  ناف ذ 
21)  :  " ا ْسوذخ  ال َّْ م   الدي ذام ذ 
23)  : شديد  من الرلال  ال َّْ م  ال الديرا، ذ 

ب و    واإل 
" 

22)   : ذ   " ا سذد الديماح 
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24)  : ،ْافذ   " السَّي    ال  ل ا   الد 
25)  : ذ   " الشيجاا   الريماح 
26)  : ام ذ   " ما كذثا رذ من يذب يذ   الع دذ

27)   : ب و الع كاذب ذ   " الكثيرة  من اإل 
24)  : ذ   " الشيجاا   الق داح 
24)  :  " الع يم  ال َّْ م   الديراف   
41)  :  " ا سذد  الشديد  اللذل ي    الف راف   
41)  : م الج راف ض   " الثقيو  الوذ  
43)  : م الج  ه ض   " الثقيو  الوذ  
42)  :  "  قيو  وذْ م   رذل و  ع  ذم ض 
 "  ا ر  ذ ين   ع ثذال ب :  (44
 "  ا ر  ذ ين   لذبذن  ع جال ب :  (45
 " الفذرذا   اله طاه ب :  (46
 " م ح  تذسذ ا  الب يو  الم ال   ار ا :  (47
يم   اله  بع :  (44  " اللَّنيم  الجذس 
44)  : الجافي، الجذسيم  من الناا   الج ناخ ي 

ب و    واإل 
" 

 " ا ذسذد  والذي يا ْنذ ر    دَّامذ    الف را، ا :  (51
و :  (51 بال   ُ  " ْجتذم ع  ال ذْلا  ا  القذصير  الم ال
53)  :  الطول والتنافر والبذامة الذَّكذر   السيُاخ ل 
:الطي ط و    (52  الطول والتنافر الموت، والدام  الع  ال   
، واللذلي   الشَّفذ ا  الرَّل و  الم ال  ثار م :  (54  " ة  تذطذيا ر 
 " اللذْ باض   الطي ار م :  (55
 "النا ذة  القذو يَّة  الجذْلدذة ، ورذفاه يذة   الع فاه م:  (56
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، والعذْدو  الشديد    العذيش 
صذر يحذ الق ناْف ذ ، والذي ليذ ب الع جاه ن :  (57

 النَّسذ   
" 

ة   الع فاه ن :  (54  " النا ذة  القذو يَّة  الجذْلدذ
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 خاتمة
بعاااااد استعراضاااااي للطريقاااااة المنهجياااااة الجديااااادة التاااااي اتبعتهاااااا فاااااي تاااااأليفي 
لموسااااوعة المستكشااااف، وإ باااااتي لنمااااا ب ماااان المعااااالم السااااتة المؤلفااااة لهااااذه 

قاااااارر الموساااااوعة )معجااااام الُقاااااول الد لياااااة والمعجااااام الصاااااوتي ومعجااااام المت
 الصوتي ومعجم الشواهد ومعجم المستلرر( يمكن أض أستنته ما يأتي:

بااد أض توالاا  العصاار بتقا،ااة معجميااة لدياادة تعتمااد  إض الللااة العربيااة   -
فاااي تياااار  علاااى ترا هاااا المعجماااي اليا ااار وتنفاااتح علاااى الرافاااد التجديااادي مماااث   

 المعجمية العربية، والتيارات المعجمية ا وروبية الُديثة.
لعل  آض ا واض أض تستكشف الطا ات الُقيقية للفصاُى المتمثلاة فاي  -

 ااارام معجمهاااا الاااد لي، )لااايذ مااان  ااا ل التن يااار اإل،شاااالي العاااام( وإ،ماااا بللاااة 
اااي وليليااة التفاٍاايو )هااذا مااا سااعت إلااى تُقيااا لاايم مناا   ا ر ااام وخ ااة ا ٍو

 موسوعة المستكشف(.
قاة إلاى البنياة الصاوتية والصارفية من الوال  التفكيار الجااخ والن ارة العمي -

اات     الر،ااا الللويااة الترا يااة، ومااا يمكاان  والد ليااة لللااة العربيااة، ا،ط  ااا   ممااا بذجذسذ
اااتي إلاااى تذلياااد الللاااة وير،اااو إلاااى طرياااف التجدياااد فاااي  ااادَّه  بُااال للاااوي يذم  أض ي ج 
  اايا باللاة ا همياة مثاو بناام من ومااة ٍاوتية معيارياة للنطاا الصاُيح لُااروي 

عربية، واستكشااي ك نا   الكناي الاد لي للفصاُى، مان  ا ل تعرياف البااحثين ال
وأوسااا القارام والمهتماين بالمن ومااة الد لياة للُقاو الااد لي العرباي )لايذ ماان 

أو التاايام بعااض عناااوين الُقااو الااد لي، وإ،مااا  التعبيااري ا كتفااام م  ْهاا اا ل وذ 
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اةذ استكشااي هاذا الُقاو  إض  _ولعماري_الاد لي، من   ل منح  القاار   فٍر
 لاا  أشااب  مااا يكااوض باستكشاااي الُقااو النفطااي( لمااا يترتاا  علااى  لاا  ماان 
،تااااله علمياااة وأخبياااة وتعبيرياااة   تُصاااى و  تعاااد علاااى التعرياااف باااذ يرة الللاااة 
العربيااااة  الد ليااااة )وهااااذا مااااا سااااعت موسااااوعة "المستكشااااف" إلااااى بلااااوغ بعااااض 

 والتبوي (. مناحي  بللة ا ر ام وبمنهه التصنيف والترتي 
اااماااا أكثااارذ ماااا و   - ت الللاااة العربياااة أ،هاااا للاااة اشاااتقا  ومرو،اااة توليدياااة   فذ ٍ 

ت اهى، ولكن العربية تُتااب إلاى أ  ،قاف عناد المطارحاات النُوياة والصارفية 
التاااي تناهااات إليهاااا عقاااول علمالناااا القااادامى، وإ،ماااا يجااا  أض ،بناااي علاااى تلااا  

ة تستمساااا  بثواباااات الللااااة، المطارحااااات والقواعااااد والتصااااورات من ومااااة لديااااد
 يمكن التفكير مليا   وت يف إليها من أعمدة التجديد )في ا و اض الصرفية مث   

افها أو ا،ااا   فاي التساعة والسابعين و ،اا    التاي ورخت فاي موساوعة المستكشاف بٍو
ٍيلية لديادة  اٍاة  غير ٍيلية، فلم   ،ُاول أض ،درلها أو ،بدا لها أو ا،ا  

 رام واسع للماخة الللوية(.أ،ها  المة على استق
تناول الللويوض العرر القادامى التقاارر الصاوتي، واكتفاوا باإيراخ ،اير مان  -

اار  ، ريااتهم أوساعذ مان أذوشذاال  تطبيقااتهم  لاذا ساعت  ا مثلة ل ، وإض كا،ات بُ 
موساااااوعة "المستكشاااااف" أض تتقفاااااى فاااااي بطاااااوض المعاااااالم العربياااااة )القااااااموا 

ماان ماختاا  مجدولااة   كبياارا    الصااوتي، لتقاادم لاايما   ( هااذا التقاااررذ المُاايب ،مو لااا  
 مصااانفة  مرتباااة  إلاااى القاااار ، ليقاااو م القاااار  ،فسااا  هاااذه ال ااااهرة، ولتكاااوض مهااااخا  

يعاااوخ إليااا  البااااحثوض والمهتماااوض ليرتباااوا ،تااااله بُاااو هم الصاااوتية والد لياااة  بُثياااا  
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ات والصرفية على أساا معطيات ر مية مُدخة، وليذ على ت مينات وافتراض
 مبنية على اليسير من ا مثلة.

ت لاااااو المكتباااااة العربياااااة _حتاااااى كتاباااااة هاااااذا البُااااال_ مااااان أي معجااااام  -
ياااؤرل تطاااور خ  ت الللاااة العربياااة مناااذ أ ااادم عصاااورها حتاااى  )،شاااولي( تاااأري ي

ااول إلااى هاادي  اليااوم، علااى الاارغم ماان عاادة مشاااريع ماان مؤسسااات وأفااراخ للٍو
  و ض هاااذا الناااوا مااان المشااااريع،   تيوياااد الللاااة العربياااة بهاااذا المعجااام المنت ااار

يمكااان أض يكاااوض باااين عشاااية وضاااُاها )إ  ا ت اااى تاااأليف المعاااالم التأري ياااة 
لااااابعض الللاااااات ا وروبياااااة عشااااارات ا عاااااوام مثاااااو معجااااام أكسااااافورخ التاااااأري ي 
اإل،جلييي، ومعجم روبيار الفر،ساي، ومعجام الللاة اإليطالياة التاأري ي... إلاأ(، 

كشاااف" إلاااى ترتيااا  ا ولوياااات والساااعي إلاااى لاااذا بااااخرت فاااي موساااوعة "المست
الممكااان )فصااانفت  هاااام    اااة آ ي اٍاااط   بشاااواهدها مناااذ ،ااايول القااارآض 
الكريم حتى اليوم، لذمذعذاْت مان الم تلاف والمؤتلاف مان مجماو الثقافاة العربياة 

 المراحو ا ساسية فاي التطاور الاد لي بعضذ في  ل   ا  متتبع أمشالا   اإلس مية
ا ساااتعمالي  اإلاااى م لهاااي سااال مذها هاااذا التتباااع ،  باااو أض تذشهذد  بهااااسا  لأللفاااا  المااا

 لااا  التطاااور  مااان كاااو وسااام( بمياسااام   إيااااه )بعاااد أض كااااض غفااا    واساااما   ،الاااراهن
 .المعروفة الد لي عبر بعض عصور الللة العربية

اللفور عطار مُقا ٍاُا  الجاوهري( يرا بعض الباحثين )أحمد عبد -
رات آ ي الماااواخ الللوياااة إ  ماااا يكااااخ يقاااارر العشااارة ا   ،ساااتعمو مااان عشااا،َّاااأذ 

ماان الاادام )وهااو الفقاار ا سااتعمالي لللااة  آ ي ماااخة فقااب، لقااد شاا   لاايما  
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فااي  متواضااعا   منااي وإسااهاما   العربيااة المعاٍاارة، ولكناا  لاام يقاادم الاادوام( والتهاااخا  
وفقاااار الفصااااُى  التللاااا  علااااى هااااذه الهااااواة السااااُيقة بااااين غنااااى العربيااااة معجمااااا  

 ، التهااادت  فاااي تُدياااد آ ي الثلااارات ا ساااتعمالية واٍااافا  معاٍاارة اساااتعما   ال
 الُو الللوي المناس  لتعوي ها. الثلرة  اتها ومقترحا  

وبعااد فااإ،ي   أخعااي أ،ااي بللاات مااا أريااد فااي ساابيو  دمااة هااذه الللااة التااي 
ي فااا الشااابار، ولكناااي لااام آل  لهااادا   رذضذاااعت ل بذا،ذهاااا وتاذفذيَّاااأت  أفنا،ذهاااا مناااذ غاااضا 

 بالتقصير في حقها.     يا ْعن تذني لوما   ىمصالُة ضميري حت
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 مصادر الدراسة ومراجعها

 ،للااادكتور حلماااي ف اااو كتا،اااة :اإلحصاااام التطبيقاااي الُاااديل وا حتماااال .1
 . سم الرياضيات ،لامعة  طر

للباحااااال فاااااي التربياااااة والعلااااوم ا ،ساااااا،ية، للااااادكتورين: أحماااااد  :اإلحصااااام .3
، ف ال ليلااااي، خار الفكاااار للنشاااار والتو يااااعسااااليماض عااااوخة، و ليااااو يوساااا

 .عماض
لصماااام الكبيااار لاااار اللااا  أباااي القاسااام مُماااوخ بااان عمااار  :أسااااا الب غاااة .2

اليم شاري، تُقيااا ا سااتا ين: عبادالرحيم مُمااوخ، وأمااين ال ااولي، خار 
 .لبناض، للطباعة والنشر بيروت المعرفة

، مكتبة 1471 ،ةبراهيم  أ،يذ، الطبعة الرابعإللدكتور  :ا ٍوات الللوية .4
 .ةالقاهر  ،ا ،جلو المصرية

 : بااااي بكاااار مُمااااد باااان الُساااان باااان خريااااد، تُقيااااا وشاااار  :ا شااااتقا  .5
مطبعاااة  ،السااا م  مُماااد هااااروض، الناشااار مؤسساااة ال اااا،جي بمصااار عبد

 .السنة المُمدية
للدكتور ٍابر الُباشاة، الطبعاة  :تُليو المعنى مقاربات في علم الد لة .6

 .الُامد ،3111 ،ا ولى
 حماااد فاااارا الشاااديا ، المكتباااة  الكويتياااة  :الجاساااوا علاااى القااااموا .7

 .الكويت ،الثقافية
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الجاايم الثااا،ي، حققاا : مُمااد  ، بااي الفااتح عثماااض باان لنااي :ال صااال  .4
 .علي النجار، خار الهدا للطباعة والنشر

 :خراسااااة إحصااااالية لجااااذور معجاااام تاااااب العااااروا )باساااات دام الكمبيااااوتر( .4
، وعبدالصابور شااهين، مطبوعاات لامعااة للادكتورين: علاي حلماي موسااى

 .الكويت
 :الااروص المعطااار فااي  باار ا  طااار )معجاام للرافااي مااع فهااارا شاااملة( .11

مكتباااة  ،المنعم الُمياااري، تُقياااا: خ. إحسااااض عبااااابااان عبااادالمُماااد 
 .لبناض

 باااي الفاااتح عثمااااض بااان لناااي، تُقياااا لجناااة مااان  :سااار ٍاااناعة اإلعااارار .11
ومطبعاااة مصاااطفى الباااابي الُلباااي ا سااااتذة، الجااايم ا ول، شاااركة مكتباااة 

 .1454 ،وأو خه بمصر
للااادكتور علاااي حسااان ميبااااض،  :علااام ا ٍاااوات باااين القااادمام والمُاااد ين .13

 .ليبيا ،الياوية ،خار شموا الثقافة ،3114 ،الطبعة الثا،ية
، عاالم 1444 ،للادكتور أحماد م تاار عمار، الطبعاة الثا،ياة :علم الد لاة .12

 .القاهرة ،الكت 
باار ا مااة وترلماااض القارآض عبداللاا  باان عباااا رضااي اللاا  لُ :غريا  القاارآض .14

عنهما، ،  المُاورة التي خارت بفنام الكعبة بين ،اافع ابان ا  ر  وابان 
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عبااااا، و،قلهاااا السااايوطي فاااي ا تقااااض، عااارص وتقاااديم وتُقياااا مُماااد 
 .القاهرة ،ابراهيم، مكتبة القرآض للطبع والنشر والتو يع

م باان ساا م الهااروي، الجاايم ا ول،  بااي عبيااد القاساا :اللرياا  المصاانف .15
حققاااا  و اااادَّم لاااا  مُمااااد الم تااااار العبياااادي، المؤسسااااة الوطنيااااة للترلمااااة 

 .بيت الُكمة ،والتُقيا والدراسات
للع مااااااة لااااااار اللاااااا  مُمااااااوخ باااااان عماااااار  :الفااااااالا فااااااي غرياااااا  الُااااااديل .16

اليم شااااري، الجاااايم ا ول، تُقيااااا علااااى مُمااااد البجاااااوي، مُمااااد أبااااو 
 .لبناض ،بيروت ،رفة للطباعة والنشربراهيم، خار المعإالف و 

 .أللدكتور عبده الرالُي، بدوض تاري :فق  الللة في الكت  العربية .17
بااادوض  ،لصماااام أباااي منصاااور الثعاااالبي، الااادار العربياااة للكتاااار :فقااا  الللاااة .14

 .تاريأ
للدكتور علي عبدالواحد وافي، الطبعة الثامنة، خار ،ه ة مصر  :فق  الللة .14

 .القاهرة ،ةالفجال ،للطبع والنشر
للاادكتور غالاا   :فااي ا ٍااوات الللويااة )خراسااة فااي أٍااوات المااد العربيااة( .31

 .فاضو المطلبي

لمجاااااد الااااادين الفيااااارو  آبااااااخي، الجاااااايم ا ول، خار  :القااااااموا المُااااايب .31
 لبناض. ،بيروت ،المعرفة
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 بااااي عبداللاااا  مُمااااد باااان  ياااااخ  :كتااااار أساااامام  يااااو العاااارر وفرسااااا،ها .33
القاخر أحماااااد، الطبعاااااة ور مُماااااد عبااااادا عرابااااي، تُقياااااا وخراساااااة الااااادكت

 .، مكتبة النه ة المصرية1444 ،ا ولى
 باااي عثمااااض ساااعيد بااان مُماااد المعاااافري السر ساااطي،  :كتاااار ا فعاااال .32

تُقياااا: خ. حساااين مُماااد مُماااد شاااري، مرالعاااة: خ. مُماااد مهااادي 
 .القاهرة ،وض المطابع ا ميريةؤ ع م، الجيم ا ول، الهينة العامة لش

بااار، الجااايم  باااي بشااار عمااارو بااان عثمااااض بااان  ن :وي الكتاااار كتاااار سااايب .34
 .1466الس م مُمد هاروض، خار القلم ا ول، تُقيا وشر  عبد

للااادكتور عباااادالقاخر  :العربياااة )،مااااا ب تركيبياااة وخ ليااااة(اللساااا،يات والللااااة  .35
الااادار البي اااام/الملرر، منشاااورات  ،الفاساااي الفهاااري، خار توبقاااال للنشااار

 .بيروت/باريذ ،عويدات
عاااداخ الااادكتورة ليلاااى أحماااد كااارم إ :عناااد الطفاااو تطورهاااا ومشااااكلها الللاااة .36

 .القاهرة ،الدين، مكتبة النه ة المصرية
ترلمااة الاادكتور أحمااد  ،تااأليف أ،درياا  مارتينياا  :مباااخ  اللسااا،يات العامااة .37

لُااااب وفهاااد عكاااام، المطبعاااة الُماااو، إشاااراي الااادكتورين: عبااادالرحمن ا
 .خمشا، الجديدة

سااي، الاادار للاادكتور رضااا السوي :ة(يخراسااة ألس اان)تُقيااا و  مثلثااات   طاارر .34
 .تو،ذ ،العربية للكتار ليبيا
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ُاوي والللاوي ا ،دلساي ساماعيو النإ بي الُسن علي بان  :الم ص  .34
تُقيا لجنة إحيام التراص العربي فاي خار اآلفاا  الجديادة،  :)ابن سيده(

 .بيروت ،منشورات خار ا فا  الجديدة
 حماد بان مُماد بان  :ر  الكبيار للرافعايالمصبا  المنير في غريا  الشا .21

 .لبناض، بيروت ،علي المقري الفيومي، الجيم ا ول، المكتبة العلمية
للاادكتور إميااو يعقااور، خار  :المعااالم الللويااة العربيااة )باادامتها وتطورهااا( .21

 .بيروت ،العلم للم يين
، للااادكتور حساااين ،صاااار، الجااايم الثاااا،ي :لمعجااام العرباااي ،شاااأت  وتطاااورها .23

 .1464 ،ة الثا،يةالطبع
 بااي العباااا مُمااد باان يييااد المبااراخ، الجاايم ا ول، تُقيااا  :المقت اا  .22

 .بيروت ،مُمد عبدال الا ع يمة، عالم الكت 
 ،اللفور عطااار، خار العلاام للم ياااينتااأليف أحمااد عبااد :مقدمااة الصااُا  .24

 .بيروت
 :ا اااااع والتُاااااديات فاااااي المجاااااال الاااااد ليم ح اااااات حاااااول التطاااااور والو  .25

تاااريأ  ،المااؤتمر الثااا،ي لللااة العربيااة مجلاادات، ذ ولااد عتياا للاادكتور إخرياا
 .المجلد الثا،ي ،كتار المؤتمر   ،في خبي 3112مايو  7-11

للااااادكتور إخرياااااذ ولاااااد عتيااااا ، ،شااااارتها المن ماااااة  :موساااااوعة المستكشاااااف .26
 .الملرر –بالرباا ، 3111عام  ،اإلس مية للتربية والثقافة والعلوم
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إبااراهيم باان عبداللاا  الربعااي الوحاااذي  لعيسااى باان :، اام اللرياا  فااي الللااة .27
الُوالي، خار المأموض للتاراص   ، تُقيا مُمد بن علي ا كواالُميري

 .تخمشا، بيرو 

، لصمااام لااا ل لااادين السااايوطي :همااع الهواماااع فاااي شاار  لماااع الجواماااع .24
عباادالعال  الساا م مُمااد هاااروض و خ.الجاايم ا ول، تُقيااا وشاار  أ.عبد

 .الكويت -لميةسالم مكرام، خار البُوص الع
 


