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لحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات والذي بالتوكل عليه تتحقق األمنيات نشكر اهللا ا

تعالى ونحمده حمداً كثيرا طيباً مباركاً كافياً الذي أعاننا على طلب العلم 

  .لى الصراط المستقيمإوهدانا  قلوأكرمنا بالتقوى وفضلنا على سائر مخلوقاته بالع

أقر لهم بالجميل وأول شكر بعد اهللا تعالى، أتوجه به أتقدم بالشكر الجزيل إلى من 

احتضن هذا  ذيوالعطاء ال علممنبع ال" عبد الخالق رشيد" فاضلإلى األستاذ ال

،أتقدم له القيمة  وحتى مالحظاتهبخل علينا بشيء ال من وقت وال جهد يالموضوع ولم 

  .األحق بهما بالشكر والعرفان فهو

األساتذة الذين تداولوا على  شكر الجزيل إلى كلالأن أتقدم بكما ال يفوتني 

تكويننا في هذه المرحلة من الدراسة ونرجو من اهللا سبحانه وتعالى أن يسدد 

  .خطاهم قدماً إلى األمام في تنوير الناشئة ورسم مسار وسبل العلم ليسلكوه ذلالً

               صصأعضاء مجموعة المعجمية الذين جمعتني بهم األيام في هذا التخ وإلى كل

أساتذتي في كافة األطوار لما قدموه لي من ذخيرة علمية ومعرفية خالل السنوات 

حضرة أستاذنا وشيخنا الفاضل  الدراسية وبدون أن أنسى أن أتقدم بالشكر إلى

وإلى من جمعني بهم درسه وإلى كل من ساهم في تقديم العون " بلحارش جياللي"

  . من قريب أو من بعيد
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وجيعلها  وينميها ،اليت يستمد منها اإلنسان ما يغين حصيلته اللغوية ،غوية خزائن اللغة وكنوزهالتعترب املعاجم ال

زيف  ،والنمو العقلي واملعريف ،والتوسع الفكري ،مرنةً، طيعة يف جمال األخذ والعطاء، وجمال االستيعاب والفهم

  .اإلبداعي؛ واإلنتاج الثقايفجمال التعبري والعمل 

وجعلها املبدأ  ،لكن أثر املعاجم ومدى فعاليتها يتوقف بصورة أساسية على مدى ارتباط الفرد واهتمامه بلغته

وتثبت هويته يف  ،وهي اليت ترسم شخصيته ،فهي العنصر الذي يعبر عن كيانه وقوميته ،الذي حيي من أجله

ومن بينها العربية  هذه  ،ياة وتعدد األصناف البشرية وألسنتها اليت تميزهاونظرا الختالف أقاليم احل ،احلياة

اللغة اليت نشأت وامتدت يف ربوع اجلزيرة العربية معبرة عن وجود اجلنس العريب الذي تعامل ا حينا من 

على مبدأ التصفية  كانت له ممارسات التنمية قائمة" التواصل"وبني االستعمال والتعامل  ،الدهرِ، وال يزال

اليت جتعل من هذا  ،اليت حترر اإلنسان من درن الكالم وتنمقه بل وتضمنه شذور وجواهر الكَلم ،والتحلية

لغة احلكمة وغري بعيد عن مبدأ البناء الذايت هلذا اللسان الذي غالبا ما يقوم على صفاء الفكر  اللسان العريب

يغفل عن التوسع يف مساحاته اجلديدة؛ والعمل على تكييفها وأقلمتها يف  جند أن اللسان العريب كان ،والنفس

وانتقاء أفيد املعاين  ،تسهلُ على املتعامل ا التعبري عن األشياء ،حقله حىت تكون ذات قابلية تعاملية بعيدة املدى

ليت تعامل فيها العريب حىت تتضمن املوضع الصحيح هلا؛ وكان هذا العمل ناشئا يف حميط البيئة ا. وأمجلها

ن الذي مكّن القرحية الفذّة اليت امتاز ا م ،فكانت معادلة التأثر والتأثري الفاعل القوي ،والتصقت ا حياته

 ،تداوالً واستشهادا مبا كان يدره عقله من نظم يدعم تلك املعاين وإثباا، نسج مسميات األشياء ومعانيها

يره إالّ عامل دمل يعرف حقيقة مقا ،الذي زخر بتراث من املعاين ى مقدار علمهقدار لسانه فاضال علفكان م

  .حكيم

قدس كتاب رفع شأن اللّسان كأ ولقد تعزز هذا الصنِيع اللّغوي بصفة فاضلة برتول القرآن الكرمي

للغوي الذي يستثمر يف جمال البحث والتنقيب عن مكامن خبايا فنون العلم اوأعطى التمكني للعقل ل العريب
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وحدوث طارئ اللحن؛ األمر الذي  أللسنة الوافدة مع القرآن الكرميخيتص به وذلك أيام توسع دائرة تعامل ا

فكانت بادرة  ،التفكري إلجياد حل يقي اللّسان العريب من هذا اخلطر  الداهم اإلسراع يفأدى إىل ضرورة 

محملُ ذلك الترتيب للقيام جرة ورحلة طويلة األمد وكان  ،فيه عن انطالق الدرس اللّغوي والشروعاإلعالن 

تعلق من الكالم جلمع اللغة من أفواه الفصاحة اليت استقرت بطون البوادي وقد مشلَ هذا العمل تقييد كل ما ي

ن لك ،لصناعة القاعدة الكالمية اليت تضمن سالمة الداللة املعنوية  ومنه سالمة اللسان العريب الفصيح املستقيم

اليت قام ا نفر من جماعِ اللغة؛ كانت هلم الصدفة أن يقوموا بعمل  ،مع مهمة القيام ذه العملية ويف أثنائها 

أي  ،منها ما كان منفصال ومنها ما كان متصال ،ومعانيهاوهو تقييد كم هائل من األمساء  ،مل خيطر هلم ببال

 نتبيتقد محلت قوة كبرية  ،ا األمر قائما إالّ على أنّ اللغة العربيةَوما كان هذ ،أنه مشترك األوصاف واملعاين

بتدقيق حلْظهم  ،الداللة فكان من ذلك أن قام جماع اللغة ملعاين الواسعة األوصاف املشتركةتلك ا يف صورا

املعاين موجهة  أمالً يف تقدميها كقائمة لغوية من ،فيها وتوسيع ضبط استعماهلا ومعرفة مضارب توظيفها

إذْ وثِّقت يف كتب متعددة املواضع  ،فكانت منطًا فكريا مدققًا بتقادمِ عمليات اجلمع اللّغوي ،لالستعمال املتعدد

إرهاصا أوليا مليالد معجم لغوي يف اختصاص املعاين  وعدت ،ر واإلنسان واحليوان وغريهمجتناولت املطر والش

التأليف يف ذلك الفن ومشلت مواضعا متقدمةً من مجلة املواضيع اليت تناوهلا علماء  واتسعت دائرة ،قبل أوانه

اللغة يف تلك املرحلة حىت انتهت األمور إىل ظهور املعجم املتناول لأللفاظ كأول معجم لغوي قائم على معايري 

يف حقل املُعجم ،علمية ال الجتهادات واسعةت بتلك الرسائل ا ،فتح از  ملعجمية السابقة إىل الدخول يفأدحي

وإحاطته  الذي متكّن بقوة فكره ،الركون من دون تشغيل أو اهتمام يذْكر حىت جاء عصر ابن سيده األندلسي

اليت تقدمت فكرتها كصورة  ،باللغة أن يدرك القيمة احلقيقية لتلك الرسائل املعجمية ومصنفات معاجم املعاين

ما أثر : وهو اإلشكال الذي نقف عليه ومفاده الداللية،واليت تناولت الكالم عن احلقول جامعة لتلك الرسائل، 

ونقصد من ذلك استخدام الرسائل املعجمية يف بناء الرسائل املعجمية يف بناء معجم املخصص البن سيده؟ 
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تراث املعجمي  معجم املخصص بناءاً تكون صورته كاملةً يف األبواب احلاوية للمواضيع من منطلق استثمار

  .الذي صنعه األوائل

  :املنهج املتبع

الوصفي الذي املعاجم فإننا اخترنا املنهج نظراً حلساسية هذا املوضوع وأمهيته العلمية يف حقل اللغة، وصناعة 
يتطابق والدراسة اليت يقتضيها هذا املوضوع املتعلق بدراسة البنية التركيبية ملعجم املخصص وتبيني كيفية 

  .بعملية مجع وتقييد املعاين وتنظيمها وإخراجه يف صورة ائية ختتزل كل اجلهود السابقة املتعلقة صناعته

  : اخلطة

  :وملعاجلة اإلشكالية اتبعنا اخلطة اآلتية واملتمثلة يف

، واألمهية، أوال املدخل والذي يتناول احلديث عن الرسائل املعجمية نشأةً وتطوراً ويدرسها من ناحية املنهج
  .دورها يف صناعة املعاجم وباألخص معاجم املعاينو

اإلجابة عن اإلشكالية املطروحة، فالفصل األول متبوعاً بالفصول اليت تتناول مجلة من املباحث املعاجلة ملراحل 
  :ومنها تعريف معجم املخصص تعريفاً شامالً دقيقاً يف بطون املباحث اليت تناوهلايتناول 

تطور هذه املعاجم واملبحث الثالث يتناول تعريف م املعاين واملبحث الثاين املبحث األول تعريف معاج
أما . املخصص وباقي املباحث تتعرض لذكر منهج املخصص وروافده اللغوية ومنها الرسائل املعجمية األوىل

يف املبحث حتت مباحث، تناولنا الفصل الثاين فقد تناولنا فيه الرسائل املعجمية داخل املخصص ومتت معاجلتها 
الرسائل املعجمية املنفردة، ويف املبحث الثاين الرسائل املعجمية املتعددة املواضيع ويف املبحث : األول منها

  .املخصصتطرقنا إىل ذكر هذه الرسائل داخل : الثالث

ائل فهو فصل تطبيقي وقد تناولنا فيه التعريف املعجمي والتركيب املقصود منه نوع الرس: أما الفصل الثالث
املعجمية اليت تؤلف باب احليوان املأخوذ أمنوذجا للدراسة والتحليل وإظهار طرق التعريف املعجمي اليت 

  .اعتمدها ابن سيدة يف املخصص
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امتة اليت حتوي خالصة أهم ما متت دراسته والتوصل إليه من خالل هذا البحث ويف النهاية نقف على اخل
  .املتواضع

  

  :الدراسات السابقة

ناك دراسات سابقة ملعجم املخصص تناولت جانباً من جوانبه منها دراسة البحور الداللية على سبيل وردت ه
دراسة احلقول الداللية، معجم ابن سيدة أمنوذجاً لفاتن عبد احلميد كلننت وهي رسالة مقدمة لنيل : املثال

م وبعض الدراسات األخرى 2011لسنة  شهادة الدكتوراه بكلية األدب العريب باململكة العربية السعودية
  .لكنها قليلة جداً مقارنةً بأمهية وثقل هذا املعجم

  :أسباب اختيار املوضوع

  :تعود أسباب اختيار املوضوع إىل ما يلي

  .ا واالنتفاعإىل عامل املعجم ومعرفة خباياه العلمية، حماولة الدخول : األسباب الذاتية- 1

 السابقني املعجميةوالرغبة يف اإلطالع وتلمس آثار م املعجمية، تعلق األمر بعل: األسباب املوضوعية- 2
  .وحماولة معرفة كيفيات معاجلتهم هلذا العلم

  .قسم املعاين والبحور الداللية تعلق البحث بدراسة جانب من جوانب املعجم العريب وهو- 

  :صعوبات الدراسة

راسةً داخلية تتمثل يف تشريحِ وحتليل البنية الباحثني املتعرضني لدراسة هذا املعجم دمتثلت أساسا يف قلة 
  .، فال نكاد نلمس عمالً تاماً يتناول اإلحاطة اجلوهرية ذا املعجمالتركيبية هلذا املعجم

يد الباحث إال على الرتر القليل احملقق كما أن مسألة الرسائل املعجمية مسألة تكاد تكون غامضة، فال تقع 
أا قد ضاعت بسبب األحداث أو  بال حتقيق، األثريةيف رفوف اخلزائن  و موجودمنها، أما الكم اهلائل فإما ه

   .الزمنية املتعاقبة
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يف تأليف املعاجم وتصنيف مفردات اللّغة تدعوه إىل ذلك احلاجة  ،لقد تفنن اإلنسان على مر العصور

 ،أو دينية  ،أو حتفِّزه دوافع قومية ،نافس يف خدمة املعرفةويدفعه حبه لالبتكار أم رغبته يف الت ،وتطورات احلياة

 ،أو إنسانية أخرى فظهرت يف كل لغة حية معاجم لغوية أخرى خمتلفة األشكال واألحجام واملناهج والوظائف

وبذلك أصبحنا نرى  ،وأغراضه ومقتضيات احلضارة اليت يعيشها ،تتبعاً الختالف حاجات اإلنسان وأهدافه

، اليت سادت تعىن جبمع وتفسري املفردات أو الصيغ اللفظية النادرة ،يف كل لغة من لغات اإلنسان احلية معامجنا

 ،ومعاجم واسعة حتيط مبفردات اللغة كلها ،، واختفت من ذاكرة جيل آخر الحق من أبناء اللغةبني أبناء اجليل

ومعاجم  ،ومعاجم أخرى متيز األصيل من الدخيل ،نفسرها وتبني استعماهلا ،ديثالسائد والنادر القدمي واحل

 ، وترتبها حبسبأو معنوية ترتب ألفاظ اللغة الواحدة على حساب األفكار واملوضوعات  موضوعية 

والذي يتضمن احلديث عن كيفية ظهور هذا النوع  ،وهنا بيت القصيد يف كالمنا ،موضوعاا العامة واخلاصة

أصول الكالم يف املوضوع تعود إىل  هي روافده الغوية اليت يبين عليها جوهره؟وما  ،من املعاجم يف حقل اللغة

والذي حيدد اجلذور التارخيية مليالد هذا الصنف من املعاجم؛ والذي يرجعه أهل التأريخ  ،أيام اجلمع اللغوي

عبر عن جانب من اليت ت ،أو ما نسميها باملعجمية ،اللغوي إىل تلك الفترة اليت ظهرت فيها الرسائل اللغوية

ما  وهو ،جوانب اجلمع اللغوي املبني لوجود نضج تفكريي عميق يف كيفية إحصاء معاين اللغة، وتصنيفها

اليت أُوجدت واعتمدت كبذور أوىل لصناعة املعجم  ديث عن سر هذه الرسائل املعجمية،يدعونا إىل احل

سنني طويلة يف وعاء واحد   اليت جتمعت بعد غويةلاملوضوعايت أو املعجم املخصص فما هي هذه الرسائل ال

 .تعريفا وتقديراوبينها لغة واستخداما  وا،، فصلّها وبمجعها
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  :تعريف الرسائل املعجمية -1

ما يقرره  ول حسبوإن كان هذا التنا ،لقد عرفت هذه الرسائل املعجمية تناوال كثرياً من قبل علماء اللغة

وبداية  اجلواهر اليت حتملها منف ا شيكفلم تعهد تلك الرسائل الكثرية ما  .للغايةا سطحيالباحثون تناوالً 

  .وشرح ماهيتها ،احلديث عن هذه الرسائل ذكر جمموعة من املفاهيم اليت تعرفها

هذه الرسائل هي شكل من أشكال اجلمع اللغوي، " قال بأنّمن من الذين تناولوا هذا التراث بالتعريف و

وبعضها ألفاظ  ،تناول بعضها أعضاء اإلنسان ،فيها املعاين تصنيفا موضعيا على معىن واحد من املعاينصنفت 

خلق : "كتاب: واألرجل والسالح وغريها؛ مثل واألثواب ،والدارات ،تتعلق حبياته االجتماعية كاألخبية

 ، بينما"هـ234ت" ةارات املنسوب البن قتيبل والدحوكتاب الر" هـ216ت"اإلنسان لصاحبه األصمعي 

 ،إذ وضعت فيها رسائل صغرية خمتصرة مثل كتاب اإلبل ،والنباتات الطبيعة واحليوانات :تناول اآلخر منها

ومثل كتاب املطر وكتاب اللبأ واللني أليب زيد . وكلها لألصمعي ،والشجر وكتاب النبات ،لوكتاب اخلي

اب مصدر مبقدمة طويلة عن حمبة العرب وكتاب اخليل أليب عبيدة وهو كت" هـ212ت" األنصاري

  . وغريهم 1"واهتمامهم باخليل

مجعت فيه من واقع  ،معاينللبين أن هذه الرسائل املعجمية هي عبارة عن وعاء تمن خالل هذا التعريف يو

 موسةيات األشياء احملسوسة، وامللاحلياة اليت كان يعيشها العريب يف بيئته فاهتمت بصفة مدققة على معاين مسم

  .والصفات ، ولطاملا ابتعدت عن املعاين اللغوية اردة اليت حوا معاجم األلفاظ األخرى

اإلرهاصات األوىل ملعاجم املعاين، فقد بدأ اللغويني العرب بوضع رسائل تعريف آخر يعدها من قبيل يف و

رسالة محلت  ، يفوع معنيوحرصوا على حشد مجيع األلفاظ املتعلقة مبوض ،صغرية تتناول موضوعات حمددة

ويف املرحلة  ،واإلبل وخلق اإلنسان وخلق الفرس وغريها والشجر، واخليل،كاملطر،  عنوان ذلك املوضوع

                                                           

 .236، 234: ص1986، 1اللغة ومعامجها يف املكتبة العربية، عبد اهللا الصويف، دار طالس للنشر، دمشق، سوريا، ط 1
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جمموعة من وهي عاجم املعاين، مبفظهرت املدونات الشاملة اليت تسمى  ،الثانية لوضع الرسائل املتخصصة

على  األندلسيونة وفق املوضوعات اليت تناولتها، وقد أقبل الرسائل الصغرية، اليت تضمنت ذخرية لغوية متنوع

  .معاجم املعاين صورةيف  هذا النوع من التصنيف ووضعوا رسائالً

أو . واجلدير بالذكر أنّ تصنيف الرسائل حسب املوضوعات مل يتوقف بعد ظهور املدونات الكربى الشاملة

  :رسائل اليت اشتهرت يف األندلسبل ظل موجودا إىل جانبها ومن هذه ال املعاين،معاجم 

الودغريي وأشار إىل أا رسالة ـ ذكرها من  احملدثني "ه478املتوىف سنة "رسالة يف النبات أليب عبيد البكري 

  .مشهورة لكنها مفتوحة وغريها من الرسائل كثري

  :موضوعات حبتة منهاومثة رسائل لغوية سلك فيها أصحاا سبيالً بعيدا عن اجتاه املعاين، وتناولوا فيها 

  ".هـ521ت "رسالة يف االسم واملسمى البن السيد البطليوسي

وهي رسالة صغرية طريفة املوضوع حققها أمحد فاروق، ونشرها يف جملة امع اللغوي بدمشق، تناول فيها 

اججة وضرب ملنطقي يف احملالسيد موضوعا لغويا دقيقا وهو الفرق بني االسم واملسمى، معتمدا على أسلوبه ا

، وقد ذاع صيت هذه الرسالة فأقبل مجهور 1واستخدام العبارات املنطقية الفلسفية  يف توضيح الفكرة األمثلة

   .العلماء عليها ومتت دراستها وإثبات اآلراء عليها

وذكرها من القدماء السيوطي وعمر فروخ " هـ528ت"ورسالة أخرى  يف االسم واملسمى البن الطراوة 

الدراسات  ةعي، وما يالحظ هنا حتديدا أنّ قضية التأليف يف هذا النوع من املواضيع كان يف طل2ثنيمن احملد

زمين لس، مع فارق بل هاجرت الفكرة إىل األند ، يتوقف عند حدود تلك الفترةولكنه ملغوية امليدانية، لّال

لظهورها والثانية التأليف للحصر  يف الدوافع، فاألوىل علّتها اجلمع الذي أدى فارقةموجه و شاسع بينهما 

، وهناك العديد من الرسائل يف األندلس قد بلغت شأواً متقدماً ما نرى خاصة وأنّ الدراسات اللغوية حسب
                                                           

 .236، 234:اللغة ومعامجها يف املكتبة العربية، عبد اهللا الصويف ، ص: ينظر 1
 .210:املرجع نفسه، ص  2
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، وقد ذكرها " هـ521ت"كرسالة معاين الفضة ألمية بن عبد العزيز بن أيب الصلت الداين اليت تواىل تأليفها 

، وهناك تعريفا آخر يبين ماهيتها، بصورة متقدمة يف الشكل جمموعة مصنفاتهضمن األستاذ عبد السالم هارون 

يطلق عليها أيضا اسم معاجم املعاين، وهي اليت تتخذ الداللة أساسا يف الترتيب ، وهذا النوع "واملضمون، فهو 

د ككتاب من املعاجم يرتب الكلمات حسب املوضوعات أو املعاين فيجمع شتى املوضوعات يف كتاب واح

 الصفات أليب احلسن النضر 

  .1"هـ203ت"بن مشيل ا

وما يالحظ يف هذا التعريف أنّ علماء الدراسات اللّغوية احملدثني قد تعرضوا لتلك الرسائل املعجمية بتعاريف 

 ية من مراحل الرسائل املعجم، فالتعريف الوارد قد تعرض ملرحلة متقدمة فة البعد الزمين، الذي أوجدت فيهخمتل

فاحلدث التارخيي لصناعة هذه الرسائل قد ميز ظهورها ومنوها مبراحل حىت اكتملت صورة بنائها بتقدم النظرة 

  .التأليفية منهجا وصورة

قد اضطلع ذا النوع من التأليف مجاعة من " معاجم املوضوع الواحد"وهو ما كانت تسمى به أيضا باسم 

للهجرة، أي أنهم عاصروا اخلليل الفراهيدي صاحب العني، وتويف هؤالء قبل اللغويني عاشوا يف  القرن الثاين 

صاحب ما تلحن " هـ209ت"أبو عبيد مسلم بن املثىن : اية الربع األول من القرن الثالث للهجرة ، ومنهم

بو سعيد ، غريب احلديث واألصمعي عبد امللك بن قريب أن، الزرع، الشوارد، معاين القرآنفيه العامة، اإلنسا

 خل واإلنسان واملترادفات، النباتغريب احلديث، اإلبل، األضداد والن"صاحب كتب  "هـ216ت"

  .2"واخليل

 ات أو بئر أو مطر أو سالح أو درعوقد مجع هؤالء األمساء أو صفات كل إنسان أو حيوان أو حشرة أو نب

بدقة أكثر أنهم اقتصروا فقط على  حماولني توضيح معاين املفردات  اخلاصة بكل جمال على حدة، أو نقول
                                                           

 .209اللغة ومعامجها يف املكتبة العربية، عبد اهللا الصويف ، ص: ينظر 1
  .املرجع نفسه، الصفحة نفسها 2
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، ويقال أن أول من ألف يف كتب احليوان هو أبو خرية و الغريب، وذلك بالشرح والتفسرياملفردات الصعبة، أ

أيضا هذا الرجل أخذ عنه أبو عمرو بن العالء " احلشرات"األعرايب الغدو وهو أول من كتب كتاب 

كما كتب أبو عبيد وقد كتب عن النحل والعسل،" هـ 206 ت" ، مث أبو عمرو الشيباين"هـ154:ت"

  .1"عن احليات والعقارب

فالتعريف يصور هذه الرسائل املعجمية على أنها وعاء معاين مقتطفة من البيئة احلسية للفرد العريب وما تأثر به 

ا أو جانبا شخصيا، فيها، فكل املواضيع اليت جمعت تكاد تكون جزءا من حياة البادية، أو مظهرا من مظاهره

  .حبد ذاته كاإلنسان، وعموما هي وجهة تفكري تلك الطوائف من العلماء الذين عملوا على إنشائها

اجلمع "وقد اختلفت أشكال هذه الرسائل من مرحلة ألخرى، حسب تقدم الزمن وتقدمي منهج التأليف

بساطة والتفرد يف تناول موضوع معين والظروف الدافعة ، وهو ما يفسر حتول صورها من حالة ال"والتدوين

  .من املواضع إىل حالة التضخم واحتواء جمموعة من املواضع حتت كتاب واحد

الغريب املصنف للقاسم "فتحولت بذلك الرسائل املعجمية من كتاب اإلبل، والنخل واخليل لألصمعي مثال إىل 

والغريب املصنف أليب عمرو الشيباين  "هـ203ت"والصفات للنشر بن مشيل"هـ224:ت"بن معن الكويف ا

  .2"..."هـ216ت"والصفات لألصمعي " هـ206ت"والصفات لقطرب " هـ206ت"

  .مية مل تنته بعد إىل مصاف معاجمومنهم من أرسى هلا اسم املعاجم املبوبة، وهي جمموعة رسائل معج

  :التفكري املعجمي عند العرب وإرهاصات املعجم-2

العريب مراحل متعددة، مست الصورة اليت عهدها املعجم أيام صاحب فكرة لقد شهدت صناعة املعجم 

، هذا العامل الذي أرسى "هـ175ت" ، وهو اخلليل بن أمحد الفراهيديخراجه إىل العلن، كامال ألول مرةإ

                                                           

 .49،50:، ص1991، 1اجليل، بريوت، لبنان، طمعجم املعاجم العربية، يسري عبد الغين عبد اهللا، دار : ينظر 1
 1الدراسات اللغوية عند العرب إىل اية القرن الثالث هجري، حممد آل ياسني، منشورات دار مكية احلياة، بريوت، لبنان ط 2

 .225:، ص1980
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. عاينمنها معاجم امل ة العربية، واليت عرفت أنواعاجم العريب ألول مرة يف تاريخ الدراسات اللغويعقاعدة للم

نطالق االبتدائي يف تفسري غريب الداللة القرآنية، الذي كان يف عهد االوتعود نواة تشكيلهم األوىل إىل أيام 

  .الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم، وكانت نتيجة ذلك ما يسمى بكتب الغريب، وأوهلا غريب القرآن

 :مرحلة غريب القرآن -

فهو أشهر من " رضي اله عنهما" هـ68ت"عبد اهللا بن عباس وقد تبلورت أحداثها أيام الصحايب اجلليل

تصدى للتفسريات اللغوية يف النص القرآين بعد الرسول صلّى اهللا عليه وسلّم  ويوري أصحاب السري والتراجم 

 عدمن أنه ييوما آخر للشعر، ، ولة، فيوما للفقه ويوما للتفسريالس العلمية، يأتيه الناس للمساءأصحاب ا

فكان يؤدي ما تؤديه املعاجم لطاليب الكشف والبحث عن الغامض، واملبهم من املفردات،  ائع العربووق

  .العرب خبارواملعين ملا له من إحاطة شاملة بالشعر وأ

وحدها كامللة لنشوء ما يسمى بالدالالت املعجمية،  -رضي اهللا عنه-ومل تكن تلك األسئلة اليت كان يتلقاها

سائل نافع بن األزرق اخلارجي، وجندة بن عامر، واليت بلغت مائتني ومخسني سؤاال ، بل عرف ما يسمى مب

  . 1شاهدا على الرغبة يف تفسري القرآن، وما غمض منه ، بشواهد من الشعر العريب

يف بادئ األمر بالقرآن الكرمي  ائل املعجمية واليت ارتبطت أساسااخلوض يف أوىل مس فهذه العملية هي باب

ة لتبدأ بعدها حركة االنتشار والبحث يف هذا الطريق، ولتعزيز معىن هذه الصور احلقيقية اليت عرفتها متواضع

  .*تلك املرحلة، نتصفح جانبا من أسئلة نافع بن األزرق اخلارجي من كتابه اموع

  ".هـ65ت: "مناذج من مسائل نافع بن األزرق •

                                                           

 .15،16:ط، ص.ئر، داألملعية يف الدراسات املعجمية ، العمري رابح بالعدة القلعي، دار الوعي للنشر، اجلزا: ينظر 1
 .تلك الرسائل اموعة: يقصد به هنا  *
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سورة  1﴾ والْأَرض وضعها للْأَنامِ﴿جلّ  أخربين عن قول اهللا عز ويا بن عباس : قال نافع  - 1

  .10/الرمحن

  .ستمائة يف الرب وأربعمائة يف الرب: اخللق وهم ألف أمة: األنام: قال

  :أما مسعت لبيد بن ربيعة وهو يقول: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال نعم: قال

  املُسخرفإن تسألينا فيم حنن فإننا                 عصافري من هذا األنام 

للْفُقَراِء الَّذين أُحصروا في سبِيلِ اللَّه لَا يستطيعونَ  ﴿:اهللا تعاىل لأخربين عن قو: قال يا بن عباس 

اسأَلُونَ النسلَا ي ماهبِِسيم مرِفُهعت فُّفعالت ناَء ملُ أَغْنِياهالْج مهبسحضِ يي الْأَرا فبرض 

 .273/البقرة 2﴾ لْحافًا وما تنفقُوا من خيرٍ فَإِنَّ اللَّه بِه عليمإِ

  .كانت يف ملكي وحبسها عن الزواج: فيقول الباقي،أو يعطيها النصف : إالّ أن تدع املرأة نصف املهر: قال

  :نعم أما مسعت زهري بن أيب سلمى وهو يقول: وهل تعلم العرب ذلك؟ قال: قال

ا لإلله وشيمةً     حزا وبرلُقِ املُسيء املُفِْسد                     متعفُو عن خ  

  :أخربين عن الزوج البهيج من قوله تعاىل: قال يا بن عباس

  .05/احلج 3﴾وأَنبتت من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ ﴿

  وهل تعرف العرب ذلك؟: قال .احلَسن: الواحد، والبهيج: الزوج: قال

  :أما مسعت األعشى وهو يقول. نعم :قال

كُولُّ زجٍو من جِ يباَالديلْبه               أبداَو قُسةَم صحذَوا بِباك ام1ع.  

                                                           

  حفص عن عاصم/10سورة الرمحن، اآلية  1
  .273سورة البقرة، اآلية  2
  .05سورة احلج، اآلية  3
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" غريب القرآن"فالبداية التارخيية لنواة املعجم والتفكري املعجمي عند العرب، كانت مع هذا امليالد الذي محله

من اإلنكارات اليت قيلت يف أحقية نسبة الكتاب البن عباس ، مث تتالت تصنيفات وما جاء فيه مع وجود مجلة 

كثرية لغريب القرآن  محلت االسم ذاته وما حواه الغريب األول حىت سميت الفترة برمتها مبرحلة كتب 

وتفسري غريب القرآن " هـ141ت"الغريب، فكان غريب القرآن أليب سعيد بن تغلب بن رباح احلريري 

وقد بلغت عددا  كبريا قبل فترة ظهور معجم العني للخليل  .2"هـ179"مام مالك بن أنس رضي اهللا عنهلإل

  ".هـ175ت"بن أمحد الفراهيدي

 :ظروف نشأا-3

كانت متعلقة  املعجمية،على أنّ ظروف نشأة هذه الرسائل  البحث من علماء اللغة العربية لقد أمجع أهل

  ".علم النحو"بداية انطالق الدراسات اللغوية اللغوي، الذي تقرر يف باجلمع 

 خلطر اللحن ىتصديالدافع الرئيسي الذي حتم على علماء اللغة يف تلك الفترة ضرورة اختيار حل عاجل وهو 

لطهم العجمة، أو ألسنة ا، فكان االحتكام إىل أهل البوادي العميقة الذين مل ختالداهم الذي بدأ بتلون األلسنة

  :بـ ، وهي ما مسيت به يف عرف الدراسات العربية التارخييةلتدارك اخلطر ت املرحلة احلامسة احلواضر وكان

 :مرحلة اجلمع والرواية والتدوين -

" بالرحلة إىل البادية"ومتثلت هذه املرحلة يف خروج الغويني يف فترة متقدمة من القرن الثاين للهجرة إىل البادية 

قد كانوا يصدرون عن تصور خاص للعربية للفصحى إذ هي وقبائل العربية، جلمع هذه اللغة من أفواه أبناء ال

  .ة من الشوائب، اليت مل ختالطها لغة أخرىيالعربية النق

 ونقائها هو قياسها على لغات البدو اللغة وفصاحتهارأى علماء اللغة أنّ الطريق إىل احلكم على سالمة و

فإذا ما أريد التعرف على  .اللغويةمتثل معيار الصحة أو السالمة نّ لغتهم ال البعيدين عن مواضع االختالط، أل
                                                                                                                                                                                     

 .173-172:، ص1993، 1مسائل نافع بن األزرق عن ابن عباس، حممد أمحد العايل، اجلفان واجلايب للنشر، ط: ينظر 1
 .143:ص 1993 2:املعاجم العربية،أمحد الشرقاوي إقبال دار الغرب اإلسالمي، بريوت،لبنان، ط ممعج: ينظر  2
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، أو إىل البوادي اليت تعيش فيها القبائل للغة يف أنقى صورها وجب االرحتال إىل هؤالء األعراب يف مواطنهما

لفاظ العربية الفصيحة، ومعاشرم وسؤاهلم، واألخذ عنهم وتدوين ما مسعوا، ومل يكن هدفهم إالّ تسجيل األ

عن تلك القبائل اليت حتددها املصادر بقيس ومتيم وأسد وهذيل وبعض كنانة وبعض الطائيني، وجتنبوا الفصيحة 

وكانت مقصدية  .1األخذ من أهل احلضر أو القبائل اليت سكنت التخوم، اورم مجاعات لغوية ليست عربية

  . تبق حكرا على هذا اهلدف، بل مشلت أهدافا أخرى، لكن هذه املقصدية ملةالسليم اللغةمجع هذه الرحلة هي 

قد مرت بثالثة مراحل، حسب تفسري أهل الدراسات  املعجمية،وجممل القول فإنّ عملية ظهور هذه الرسائل 

  :اللغوية هلا، واتسمت كل مرحلة بصورة خمالفة لألخرى، وكان تسلسلها كاآليت

 :املرحلة األوىل  - أ

معها من أفواهها الصحيحة السليمة قبل أن يدركها اللحن، واختريت ع اللغة جلفترة خروج نفر من جما وهي

باملكان والزمان، فسارت هذه العملية اليت محلت بوادر امليالد األوىل للرسائل املعجمية من البوادي، فالعامل 

القصد من تفسريها اللغوي يرحل إىل البادية جلمع وتوثيق املادة اللغوية، والقيام بتفسريها دون ترتيب ، و

توضيح وتعريف داللتها ومضارب استعماهلا، واليت قامت عن طريق السماع املباشر، فكان العامل يدون كلمة 

يف املطر، وكلمة يف السيف، وأخرى يف الزرع والنبات، ويف وصف الفىت والشيخ، فيبدون ذلك كله، حسبما 

اسم الراوي مثال، فاحملدث يسمع حديثا يف الوضوء، مسع من غري ترتيب إال ترتيب السماع، كأن يرتب 

بكتابتها وتدوينها دون النظر إىل  ، فيقوم2فيجمع ذلك كله دون تصنيف وحديثا يف املرياث ثا يف البيعوحدي

يف صورة موضحة لديه بل  مل يكن األمريف اإلطار الذي يستوجب وضعها فيه، ألن  كيفية تصنيفها ووضعها

  .ي احلصول عل املعىن واللفظ ووعيه، وتدوينهه كانت الغاية

                                                           

 .11-10:، ص2001، 1املدخل إىل مصادر اللغة العربية ، سعيد حسن حبريي، مؤسسة املختار للنشر ، القاهرة، ط 1
 .245:، ص1973ضحى اإلسالم، أمحيد أمني، منشورات دار غريب، القاهرة، ط 2
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ر الذي إذا فغرض اجلمع كان للجمع ذاته، وال مفهوم لترتيب دالالت تلك األلفاظ أو متييعها من غريها، األم

املعاينّ املختلفة ملسميات األشياء دون معرفة بالتصنيف لينتقل اجلمع إىل املرحلة املوالية  تلكأدى إىل تكديس 

  .دد فيها مفاهيم أخرى ضمن سياق عملية اجلمعواليت تتح

 :املرحلة الثانية  - ب

رت الرسائل املعجمية بشكل وما مييز هذه املرحلة أنها متظهرت باالختالف من نظريا األوىل ففيها ظه

فدونت األلفاظ يف شكل رسائل صغرية متفرقة، غري متحدة املواضيع بل مشلت كل رسالة موضوعا  معروف 

انتشارا واسعا يف العدد واملواضيع، مما أدى ا  ، وقد عرفتاأللفاظ واملعاين اليت ختتص به تناول جمموعةمنفردا 

ن املعاين ذات االشتراك ، فالفكرة اليت ميزت جماع اللغة، هي تفطنها هلذا النوع مالكمال إىل التمايز لتصل إىل

 ج ا األمر لتصري يف صورة كتبدرا، مث توكتاب واحد، خاص  وتثبيتها يف موضوع واحد املوضوعي

أو جامعة سميت مبعاجم املعاين عملت على مجع ومل شتات عدة رسائل معجمية تشرك طبيعتها يف موضوع 

  تعاجل موضوعا واحدا خاصاً

  .أو عدة مواضيع

  :املرحلة الثالثة  - ج

رأى أصحاب اللغة  ة للمواضيع املختلفةبعد ظهور تلك الصورة التنظيمية الواسعة للرسائل املعجمية املُتناول

وفقهائها أن جيمعوا تلك الرسائل، فظهرت كتب جامعة هلا سميت مبعاجم املعاين، وهي يف األصل جتميع لكثري 

، وقد ظهرت معاجم كثرية طبقت تناوهلا لُسهيومن الرسائل املعجمية املؤلفة سابقا يف كتاب معجم، حيويها 

واستمر احلال زمنا يف هذا ، سائل املعجمية، أو معاجم املعاينعترب خطوة متقدمة يف ميدان الرت اليتهذه الفكرة، 

، وجواهر "هـ224ت" غريب القرآن وغريب احلديث للقاسم بن سالم اهلروي: حىت كان منهاالعمل 

الم ثعلب ، وغرائب احلديث واليواقيت يف غريب القرآن واملداخل لغ"هـ337ت"لقدامة بن جعفر  األلفاظ 
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وغريها من معاجم املعاين اليت رمست حقيقة تطور مسار الرسائل املعجمية لكن مع كل هذا " هـ346ت"

يرسم ذروة التقدم : التقدم، ظهرت هناك نقائص أدت بوجوب وضرورة التفكري يف إجياد معجم معاين شامل

، والذي يعد " هـ459ت" "ده املرسيالبن سي" املخصص"واالكتمال يف منو وتطور معاجم املعاين ، فكان

ذروة االكتمال يف تطور معاجم املعاين وذروة االكتمال يف منو وتطور الرسائل املعجمية  من ناحية إخضاعها 

  .1مها على مبدأ التجميع والتصنيف والتبويب خدمة لغرض لغوي متقدمدملنهج يق

 :األمهية العلمية للرسائل املعجمية-4

ز املكانة اللغوية للسان العريب وذلك بتوضيح السليم يئل املعجمية إىل غايات متعددة، منها تعزلقد هدفت الرسا

ما ثبت باالستدالل من الشعر والنثر واألمثال وتوسيع دائرة املعرفة الداللية للغة،  قيم، وإبراز صحةمن الس

اصل وتكوين ذخرية اللغة اللغوي احل معا، وجتنب مواطن العسرهلا قصد إدراك الفسحة املعنوية للغة واللفظية 

ها دائرة الرسائل املعجمية وأحلتها مكانا متميزا إالّ أنّ تلكن مع كل هذه األهداف والقيم اليت وسع لألجيال

اجلدلية احلتمية بني اإلنسان واللغة استنهضت مهم اللغويني العرب يقود التبصر يف املنهجية البنائية للمعجم 

الرجعية اللغوية لكثري من  يف ضوء االنفجار الداليل يف املقوالت احلياتية املختلفة وغياب العريب تصورا ومتثال

  .2....صور املعجمات اللغوية عن الوفاء الداليل واملعبر عن احلراك االجتماعيقاملنجزة حديثا و الدوال

صاحب االحتياج  هنفسه ألن وإذا كان املعجم ذاكرة أمة وكان البحث يف دواله ومدلوالته حبثا يف اإلنسان

الدائم الذي تمليه عليه حتمية الضرورة العلمية اللغوية ، ونظرا ملا آلت إليه  الرسائل املعجمية يف مرحلتها 

سميت أيضا بكتب الصفات، ألا جتمع ا يف كتب ذات موضوعات متعددة، والثالثة، أين تبلورت طبيعته

املستخلص من نص فإن ، وصفة املطر وغريها يف كتاب واحد، اإلبل صفة اخليل، وصفة: رقة مثلالصفات املتف

                                                           

 .49:ط، ص.املعجم العريب بني املاضي واحلاضر ، عدنان اخلطيب، دار العلم للماليني ، بريوت، د  1
، 8منهجية بناء املعجم العريب بني التصور والتمثل، سهى فتحي نعجة، الة األردنية يف اللغة العربية وآداا، الد : ينظر 2

 .م2011متوز  3العدد 
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أنّ كل األعمال السابقة اليت كانت مؤسسة يف تلك الرسائل املعجمية املتفرقة ، قد مجع شتاا حتت  والقول ه

أمهية  البناء العلمي، ملا هلا منكتاب واحد وهو ما يعطي الصفة التناولية السهلة هلذه الرسائل وجيعلها حمور 

علمية فائقة، وقد متثل ذلك جليا يف حجم اإلمدادات والروافد اليت مدت بينها وبني التآليف لعلمية اليت اختذت 

  منها مرجعا دالليا، فال ميكن 

  

زم السيد حممد االستغناء  عنها حبال ألنها تعترب املرجع األساسي لكثري من أعمال البحاثة واملؤلفني وذا جي

كل يف ميدانه، لنسبة للكاتب واملترجم والعامل ية باوبالتايل فهذه املعجمات بالغة األمه:"ميدي بقولهجاسم احل

فهي تقدم ألفاظا للمعاين، وبالتايل فهي تساعد الكاتب واملترجم يف احلصول على املفردات اليت حيتاجها يف 

لفاظا تقابلها، وهذه املعجمات تقدم له عمله  إذ حيدث أن يقع املترجم على معاين ال يعرف هلا مفردات أو أ

للكاتب  مجلة من املفردات ضمن املعىن وتدرجياته وتفصيالته ليختار ما يناسبه منها، وكذلك األمر بالنسبة

  .1"والشاعر

ان متعددة الوظائف متعدد وتعليقا على قول القائل حول أمهية هذه الرسائل املعجمية فإننا جندها خزان مع

، وال نرى بأنّ عمل هذه املعاجم ظريف، أو غة املستهلكة واملتنقلة باستمرار، بل هي اللدد األزمنةالطلب ومتع

هناك استعمال بغض النظر عن احلركة العلمية اليت تدفع صاحبها إىل ف فكّرمؤقت فلطاملا أنّ هناك إنسان ي

  .البحث عن املعىن فيها، أو املصطلح اخلاص لتغطيتها

، عربية فيما تقدمه من معارف لغويةمن أمهيتها أيضا يف املسامهة بوضع معجم تارخيي للغة الوتك" ويقول مبينا

ل ما وضعت ووما حتيط به من مفردات  يف هذا امليدان أو ذاك، تتيح لنا فرصة التعرف على أصول املفردات وأ

                                                           

حممد جاسم احلميدي، منشورات وزارة الثقافة، دمشق سوريا : لعبد اهللا بن مسلم بن قتيبة، حتقيقاجلراثيم املنسوب : ينظر1
 .مقدمة احملقق  22، ص1، ج1997:ط
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د ، ومن احلقيقة إىل ااز، وهذا كما تسمح لنا بالتعرف على دورة اللغة يف انتقاهلا من احملسوس إىل ار له

  .1"يساعدنا على تلمس أصول املفردات اللغوية وتطور داللتها

     النقل للمعاين من نبعها األول فالرسائل املعجمية هي البحث يف أصل املصطلحات اللغوية للمعاين، إذا هي

ة للذهاب إىل صناعة املعجم التارخيي، وهذا أو من البحث يف جذورها التكوينية األوىل وهو أكرب األمور املسهل

  .ما يؤدي إىل اختزال وادخار كثري من اجلُهد الذي يتطلبه إنشاء معجمي تارخيي يتولّى األلفاظ

أو وعاًءا للمعاين  توصفها بالتدرج يف  ح  اللغة العربية، ما دامت حاملةفالرسائل اللغوية املعجمية هي رو

لى مواضيع حمددة، بل أنها ألفت بشكل كبري وهو ما يعين شساعة االمتالك املوضوع الواحد، ومل تقف ع

  .املعنوي الذي حتويه فهي املادة اخلام للغة

  :منهجها -5

كان يف فترة اجلمع اللغوي  مبراحل متميزة ، فامليالد األول الذي شهدته"اللغوية "لقد مرت الرسائل املعجمية 

كت انطالق درس اللغوي واليت ومست فيه بصورة من العشوائية اليت طغت على اليت حر" املرحلة األوىل" األول

    :غاية مجع الفصيح وهو ما يعطينا تصوراً شامالً متعدد األوجه ملنهج هذه الرسائل املعجمية

تتحدد على فكرة اجلمع ال أكثر، ومل  ت منصبةًكان الغاية األوىل ملنهج البنائي يف بادئ األمر ألنمل يتحدد ا -أ

تتِسم جبمع املادة اللغوية وشرح مفرداا  رحلة الثانية فكانت صوراإىل املمعامل تلك الرسائل إال بعد مرورها 

 .وتنظيمها دون وضوح يف املنهج أو الطريقة، فمعامل الصورة  موسومة بالعشوائية 

حوهلا األلفاظ، فنظرا لكثرة التبويب وتصنيف هذه املادة حسب املعىن أو حسب املوضوعات اليت تدور  -ب

هذه الرسائل ضرورة فصل تلك املعاين املختصة يف صورة إفرادية،  أصحاب حتصيل املعاين وتداخلها، رأى

مستقلة مبوضوع واحد، فكل موضوع تحشد فيه املعاين املختصة واملتصلة به ومن هنا بدأت تتأصل فكرة 

                                                           

 .32:، صاملصدر نفسه 1
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" الفرز"املؤلفات بربوز املواضيع اليت  استطاعت أن تفرز معجم املعاين وظهرت حقيقة ذلك التأليف وبرزت 

" هـ216ت"وتصنف تلك املعاين بالترتيب ككتاب خلق اإلنسان لإلمام عبد امللك بن قريب األصمعي 

والذي تناول فيه أحوال  اإلنسان قبل والدته ، يسردها مرحلة مبرحلة، مث يصف جسم اإلنسان جزءا جزءا ، 

كلها تدل على  ك املعاين مجلة من االستشهادات بالشعر واألمثال واألخبار واحملاوراتوقدم بني يدي تل

 .ختصيص املعىن ودالالته، ومن هنا كانت فكرة حتمية الترتيب

وهو كتاب موسع تناول فيه بدقة كل " هـ250ت"ويف خلق اإلنسان حملمد ثابت بن أيب ثابت الكويف  -ج

الفصحاء مع بعض  شعار واألرجاز، واألمثال وأقوال بيانه مستدال باألعضو من أعضاء اإلنسان، وأفاض يف

 .اآليات واألحاديث

رتب فيه أعضاء اإلنسان  الذي وخلق اإلنسان يف كتاب أيب حممد احلسن بن أمحد بن عبد الرمحن الشريازي

عىن واالستدالل على ان امليويعىن بالضبط وب أو زائداً، ول الذي تعرف به سواء كان أصلياحسب حرفها األ

  .1ذلك ببعض اآليات واألحاديث أو األشعار ويتناول أحيانا بعض املسائل النحوية ويصرح باسم من نقل عنه

يف هذه األمثلة من مناذج الرسائل املعجمية يبين أنّ منهج العمل فيها بتناوهلا ملوضوع اإلنسان قد توحدت 

عاين مسميات األجزاء املُركبة للجسم لالستشهاد ذكر الترتيب مليف فكرا التأليفية ومتثلت أغلب صورها 

  .قصد متكني وتوثيق الدالالت وتثبيتها بأقوال العرب من شعر ونثر وباآليات واألحاديث

وما ميكن ذكره واستنتاجه هنا هو أنّ املواضيع  ،فالصورة الوصفية متحدة تسري مبنهج معلوم لتثبيت تلك املعاين

بالنسبة لباقي  مر خمتلفسلكت نفس منهج التأليف، واأل ،يف االسم كموضوع خلق اإلنسان مثالاليت تشات 

يف شكل  الوصف الذي يقتضيه املوضوع، فموضوع احليوان  كامناًاخلالف  مع بقاء جوهراملواضيع األخرى، 

الذي سلكته الرسائل خيتلف عن النبات يف ذكر األوصاف وهو بالنسبة لألزمنة خمتلف وهكذا، فاملنهج العام 

                                                           

 .71:ص1992: 1املعاجم اللغوية وطرق ترتيبها، عبد اهللا الباتلي، دار الراية،الرياض، ط: ينظر 1
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املعجمية يف بنائها التأليفي منهج وصفي قائم على تسمية األشياء اجلزئية للموضوع، وترتيبها بالتدريج، مع 

كل موضوع، وذلك وطبيعة  حسب ميزة وخيتلف املنهج نفسه من موضوعٍ آلخر دلة ، االستشهاد مبختلف األ

نقل اللغة اليت أراد منها أن تكون ه يف التدوين وكيفية ع أسلوبِمإىل لغة القبائل اليت أخذ منها كل جامع،  راجع

، وحماولة إخراج جواهرها باحث له إملام بدراستها أوكل منتسبٍ للعربية أو وافد إليها،  تعريفية يستعني ا أداة

  .حتى تتبدى يف صورة واضحة األخذ واالستعمال واإلدراك

 ظهرت منهم عناية فائقة لته الوطيدة بالعرب يف البادية واحلاضرة ، فقدكان للحيوان منافعه العديدة وص اوملّ

كان  ما، ومن تلك املؤلفات وغريهاه اءمؤلفات تتناول أمساءه وأسنانه وأوصافه وطعامه وشرابه ودوبإفراده يف 

  :شامال للعديد من احليوانات، ومنها ما كان خاصا ببعضها ومن أمثلتها

تناول فيه أمساء اإلبل وأمراضها وألواا وأنواعها وسريها " هـ216ت"صمعيكتاب اإلبل لإلمام األ

  .وأصواا

دمة ذكر فها عناية العرب والذي صدره مبق" هـ216ت"وكتاب خلق اخليل أليب عبيدة معمر بن املفيت

  .1اخليلقد بدأ بذكر مساء أجزائه مث أسنانه، وما يخالف الذكر فيه األنثى وما تعرف به جياد  باخليل 

  :لثابت ابن أنا ثابت –حلق اإلنسان –مناذج   -1

  :صفات العني باب  - أ

  .ما يستقبح من العني من الصفات بالنقل

إنه ليتخازر إىل الشيء : ويف العني اخلزر وهو أن يكون الرجل كأمنا ينظر يف أحد عرضيه ، أي جانبيه ويقال

  :قال لقيط بن يعمر اإلياديإذا نظر إليه بِمؤخرِ عينِه ومل ستقبله بنظره، و

                      خزر عيونهلَ نَّأَكَ مظَحهم  
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                              رِحيق ارٍن ترمنه السنطَا قاع  

  .الشزر، يقال نظَر إليه شزرا ، إذا نظَر إليه عن ميينه أو عن مشاله ظرومن الن

  :قال األخطل

                      تناب حفَّارٍ إْ نلَصيإِفَ كينِن  

                     صبور رِلَعزظَرِ الشناِء والنم1ى الس  

           :مستدالً على ذلكويف النظر الربمهةُ ، وهو فتح العني وإدمةُ النظر ، برهم، يربهم برهمةً، قال العجاج 

  يمزجن بالناصع لونا مسهما                      

  ونظَر هونَ اهلُوينا برهما                      

رنا يرنو رنوا ، وظلَّ فُالن رانيا إىل فالن وقد أرنانِي : وإذا أدام النظر يف سكون الطرف فذلك الرنو ، يقال 

  :ي إىل أن أنظُر إليه دائما، قال العجاجحسن املنظرِ إرناًء، أي ألْجأنِ

  غرا كأرآمِ الصرِميِ الغن          فَلَقَد أَرنى ولقد أَرنى       

  :يربشم برشمةً، قال الراجز برشم،وهو حدة النظر، والربشام مثْلُه، يقال  الربمشَةُ،ومن النظرِ 

  شم وضامرِوالقوم من مرب                  

  :ومن النظرِ التحميج  وهو شدة النظرِ مع فتح العني ، قال أبو العيال

  ت حىت قلبه جيِب    ومحج للجبان املو                

ومن النظر الشوس ، وهو أن ينظُر الرجلُ بإحدى عينيه ومييلُ وجهه يف شق العنيِ اليت ينظر ا ، وقال ذو 

  الشوس: التحميج: وايناألصبع العد

  1اسي شولَإِ نيجِمحم كــ                   ــــــيـبِي أَنِب تيأَر نْإَِآ    
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 :باب اجلماعة من اخليل  - ب

  "الذود إىل الذود إبِلٌ"من ثالث إىل عشرة، ومثلٌ من األصلُ : الذود من اإلبل: قال األصمعي

  :ني الثنتني وبني التسع ومن اإلناث دون الذكور كقول الراجزما ب: الذود: قال أبو عبيدة 

  انٌابنو  ةٌربكَ                     اثٌلَد ثَوذَ       

   2انْرعالب ورِكُذُ نم                  ولِحالفُ ريغَ      

 العشر إىل بضع عشرة ، ويقال والصرمة من اإلبل قطعة خفيفة قليلة ، ما بني: ويف موضع آخر، قال األصمعي

  :للرجل إذا كان خفيف املال، إنه ملُصرِم قال املعلوما

الك ديصراملُ امرِصونَم ساَءواه                 و احلَذُوع ققْأَ نانِرها سيح3يد.  

جاء يف ما ولكن  ف كاملعتادم فقد اعتمد منهج الوصأما يف هذا الباب من كتاب السالح أليب عبيد بن سال

هو مالحظ أنّ الغالب يف بعض األحيان  صفته وما نيبالسالح مث شرع ي نوععرض اسم  هوموضوع الباب 

 :كقول صاحب الكتاب يف الباب نفسه قد تناولت هذه الرسائل املعجمية شيئا من علم الصرف أو النحو،

  .ها الصريفءليبني طبيعة بعض األمساء صرفيا، أي انتما 4"زواملؤنثة ظمياء بينة الظَّمى، منقوص غري مهمو"

كتاب اإلبل لألصمعي: ن يف خمطط منوذجي يف حتليله ملنهجوسنبي.  

  :موضوع الكتاب  - ج

                                                                                                                                                                                     

 .28-27:املدخل إىل مصادر اللغة العربية، سعيد حسن حبريي، ص  1
  .28: املرجع نفسه، ص  2
ين قباوة، مكتبة لبنان فخر الد: كتاب األلفاظ، أقدم معجم يف املعاين، ابن السكيت يعقوب ابن إسحاق، حتقيق: ينظر 3

 .71:، ص1998: 1لبنان، ط-ناشرون، بريوت
 .19:، ص1985: 2حامت صاحل الضامن، مؤسسة الرسالة، ط: كتاب السالح، أبو عبيد القاسم بن سالم، حتقيق: ينظر 4
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وهو  ،فتعرض هلا وصفا وحتليال عرب مراحل خمتلفةمتهيد يتناول األصمعي موضوع النخل مباشرة دون مقدمة أو 

 :فالبداية من املرحلة األوىلالذي يوضح مراحل تكون النخل  هذا املخطط ما متت عملية حتليله عرب مراحل

  .يف كل مرحلة ذكر معني ثباته مروراً بتسعة مراحل وتدرج يف كيفية طلوعه إىل غاية درس فيها صغار النخل

إىل غاية  يف النمو من البزوغ،مثاره وكيف تتدرج وقصد يف هذا تناول فيها محل النخل : يف املرحلة الثانية

  .االكتمال

  .جزئية وتغري أشكاله وأوصافها فعدد ذلك يف ستة مراحلفيها عيوب النخل ومثاره  تناول: واملرحلة الثالثة

يصور ذلك يف شكلٍ يستقر مفهومه يف ذهن  أدناه، واملخطط فتناول فيها كيفية املعاجلة: أما املرحلة الرابعة

واملعىن وترسم ثبوته يف  وتدوينه يف منهجية تدرس اللفظ،ثيق املعىن القارئ ليعلم كيف خطط اجلامع ملعملية تو

   .ناٍء واحتمال مشقةدون ع خذ لهفهم اآل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  كيفية 
 طلوعه

 صغار النخل

صفات  نعوته أجزائه أحواله غرسه
 طوله

 ثباته إحناسه محله

 ملــرحلــة الثانيـــةا

 إعرائه عذوقه يبسه نضجه إدراك مثره سقوطه كثرته محل النخل

 رفع مثره بعد العرام
كيف يصب املاء على 

 الدبس

 املرحــلــة الثــالثــة
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                                                                                                              1 

  همأهم املدونني وتراث

  مرجع معجمي  معطياته للمعجم وأهم مؤلفاته اللّغوية  الوفاة  الوالدة  اإلسم الكامل  الشهرة  العصر

القرن 

  األول

  ه203  ه122  بن مشيل الثميمي  النضر
  

  8/289األعالم   غريب احلديث. .السالح.الصفات

ي 
جر

 اهل
ث

لثال
ن ا

قر
ال

)
7(

  

أبو 
  عمرو

الشيباين إسحاق بن 
  مرار

  ه94
  م713

  ه206
  م821

  1/289األعالم   غريب . )5(احلروف

حيىي بن زياد الديلمي   القراء
  أبو زكريا

  ه133
  م761

  ه207
  م822

ما تلحن فيه . اللّغات.معاين القرآن
  مشكل اللغة.العامة

  9/178األعالم 

علي بن حازم أبو   اللّحياين
  احلسن

//  
//  

  ه207
  م822

معجم املؤلفني   النوادر
7/56  

مر بن املثنى مع  أبو عبيدة
  التميمي 

  ه0//11
  م737

  ه209
  م824

ما تلحن فيه العامة 
. معاين القرآن. الشوارد.الزرع.اإلنسان.العامة.

  .غريب احلديث

  8/191األعالم 

األنصاري سعيد بن   أبو زيد
  أوس

  ه119
  م737

  ه215
  م830

غريب .الشجر.خلق اإلنسان.املياه.املطر.النوادر
  األمساء

عالم األ/3األعالم 
414  

  3/154األعالم   اإلشتقاق. تفسري معاين القرآن  ه215  //سعيد بن مسعدة األخفش 

                                                           

العربية السعودية،  دراسة احلقول الداللية، معجم ابن سيده أمنوذجا، فاتن عبد احلمد كلنت، كلية األدب العريب، اململكة 1
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  م830  //  ااشعي أبو احلسن  األوسط 
عبد امللك بن قريب   األصمعي

  أبو سعيد
  ه122
  م740

  ه216
  م831

. اإلبل.غريب احلديث
  .اخليل.النبات.املترادف.اإلنسان.النحل.األضداد

  4/308األعالم 

القاسم اهلروي أبو   ابن سالم
  عبيد

  ه157
  م774

  ه224
  م838

غريب .غريب القرآن. الغريب املصنف
  .األنساب.)6(احلديث

  6/10األعالم 

أبو 
  مسحل

األعرايب عبد الوهاب 
  بن حريش

//  
//  

  ه228
  م843

معجم املؤلفني   الغريب. النوادر
6/218  

ابن 
  األعرايب

حممد بن زياد أبو 
  عبد اهللا

  ه150
  م767

  ه231
  م845

  6/365األعالم   .الدرع.النوادر.البئر.أمساء اخليل

أمحد بن حامت أبو   الباهلي
  نصر

//  
//  
  

  ه231
  م846

الزرع . ما تلحن فيه العامة . اشتقاق األمساء
  .اجلراد. الشجر والنبات. والنخل

  1/104األعالم 

                                                                                                                                                1 

 

 

ري
هلج

ث ا
لثال

ن ا
قر

ال
  

ابن 
  األعرايب

حممد بن زياد أبو 
  عبد اهللا

ه150
767ـ

  م

  هـ231
  م745

البئر، : أمساء اخليل
  النوادر، الدرع

  6/365األعالم

و أمحد بن حامت  أب  الباهلي
  نصر

//  
//  

  هـ231
  م846

اشتقاق األمساء، ماتلحن 
فيه العامة ، الزرع، 
النخل، الشجر والنبات ، 

  اجلراد

  1/104األعالم 

ابن 
  السكيت

يعقوب بن إسحاق 
  أبو يوسف

ه186
  ـ

  م806

  هـ244
  م288

إصالح املنطق،  األلفاظ،
األضداد، احلشرات، 
غريب القرآن، النبات 

  والشجر

  9/255األعالم 

 ابن
  حبيب

حممد البغدادي أبو 
  جعفر

//  
//  

  هـ145
  م860

 اإلنسان،املُحبر، خلق 
  املنمق، األمثال على أفعل

  6/307األعالم 

السجستا
  ين

سهل بن حممد 
  اجلشمي أبو حامت

//  
//  

  هـ248
  م862

ما تلحن فيه العامة، 
الشجر والنبات، 

  3/210األعالم

                                                           

 .76 املاضي واحلاضر، عدنان اخلطيب، ص نياملعجم العريب ب 1



 :مدخل 

28 

 

الطري،  األضداد،
الوحوش، احلشرات، 

  .العشب والبقل
أبو 

  إسحاق
إبراهيم سفيان 

  الزيادي
//  
//  

  هـ249
  م863

أمساء السحاب، الرياح ، 
  األمطار

  1/34األعالم

بكر بن حممد أبو   املازين
  عثمان

//  
//  

  هـ249
  م863

    ما تلحن فيه العامة

مشر بن محدويه أبو   اهلروي
  عمرو

//  
//  

  هـ255
  م869

اجليم غريب احلديث، 
  ديةواجلبال، األالسالح، 

  4/280األعالم

عبد اهللا بن مسلم   ابن قتيبة
  الدينوري

ه213
  ـ

  م828

  هـ276
  م889

غريب احلديث، 
االشتقاق، شكل القرآن، 

  النبات، غريب القرآن

  4/280األعالم

حممد بن يزيد   املربد
  األزدي أبو العباس

ه210
  ـ

  م821

  هـ286
  م899

الكامل، املذكر واملؤنث، 
  إعراب القرآن، املقتضب

  8/151ألعالم ا

 
ري

هلج
ع ا

راب
ن ال

قر
ال

  

كراع 
  النمل

علي بن احلسن 
  اهلنائي أو احلسن

//  
//  

ه309بعد
  ـ

  م929

املنجد، املنضد، ارد، 
  غريب اللغة

  5/79األعالم 

األخفش 
  األصغر

علي بن سليمان 
  النحوي أو احلسن

//  
//  

  هـ320
  م926

معجم املئلفني   األلفاظ الكتابية
5/163  

حممد بن احلسن   يدابن در
  األزدي أبو بكر

ه223
  ـ

  م838

  هـ321
  م933

اجلمهرة، االشتقاق، 
املالحن، املسرح 
واللجام، احملل 

  والسحاب، اللغات

  6/310األعالم 

إبراهيم بن حممد   يهونفط
األزدي أبو عبد 

  اهللا

ه271
  ـ

  م884

  هـ323
  م935

  7/286األعالم   غريب القرآن

حممد بن القاسم   األنباري
  بكر أبو

ه271
  ـ

  هـ328
  م940

الزاهر، األضداد، غريب 
  القرآن، شرح املعلقات

  6/31األعالم 

                                                           

  .77املعجم العريب بن املاضي واحلاضر، عدنان اخلطيب، ص  1



 :مدخل 

29 

 

  م774
بن جعفر البغدادي   قدامة

  أبو الفرج
//  
//  

  هـ307
  م998

  6/69األعالم    جواهر األلفاظ

عبد الرمحن بن   الزجاجي
  إسحاق أبو القاسم

//  
//  

  هـ337
  م949

اإلبدال واملعاقبة 
، معاين والنظائر، األمايل

  احلروف

  4/69األعالم

غالم   
  ثعلب

حممد بن عبد 
  الواحد أبو عمر

ه261
  ـ

  م875

  هـ345
  م957

يف غريب البواقيت 
  ، غرائب احلديثالقرآن

  املداخل 
  املستدرك

  7/132األعالم 

                                                                                                               1  

  

  

  

  

 :الغاية من تدوينها-6

لقد عملت احلركة اللغوية اليت قام ا أهل اجلمع اللغوي على حصد كبري من الرصيد اللغوي، قصد جعله 

معيارا حقيقيا ملن حاد عن تعاليم اللغة الصحيحة وانزلق عنها، فالعملية اليت قام ا مجاع اللغة مل تشمل األلفاظ 

اللغة العربية "األعراب يف تلك البيئة اليت أهم ما ميزها أا بيئة حتوي أعرابا خلَّصا، أي  من أفواهالفصيحة فقط 

  .، بل مشلت األشعار واألمثال والنثر"بعينها

                                                           

  .40-39املعجم العريب بني املاضي واحلاضر، عدنان اخلطيب، ص  1
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وهلذا قال أهل الدراسات اللغة احلديثة بأن اهلجرة للبادية هي غاية يف البحث والتحري الدقيق ، فلم يكن 

مليداين يف القرن الثاين للهجرة حماولة  لتسجيل جوانب احلياة اللغوية عند بناء اللغة العربية، أو العمل اللغوي ا

حماولة البحث عن جوانب التنوع اللغوي يف اجلزيرة العربية، بل كان حماولة البحث عن الصيغ الفصيحة 

اللغة املنشود، وقد أمثرت حركة مجع والكلمات عند القبائل العربية اليت يقترب استخدامها من املستوى اللغوي 

ما عرفته القبائل الفصيحة من ألفاظ، وصنفوها يف  ، فقد مجع اللغويونعجميةاملجمموعة من الكتب والرسائل 

فها األصمعي وأبو زيد األنصاري وغريمها وا يف هذا جمموعة كبرية من الكتب كاليت ألّفجمموعات داللية وألّ

وقتا طويال الشكل الوحيد الذي اختذته دراسة األلفاظ العربية من الناحية الداللية كثري، وقد ظلت الرسائل هي 

وقد كان ملا ألّفه األصمعي وأبو زيد األنصاري ومن  يجمالتأليف املع أن برزت إىل الدوائر العلمية  حركة إىل

  .1لعربية ويف نظرية اللغة بشكل عامعاصرمها من اللغويني أكرب األثر يف املعاجم ا

ا ألّفت لغاية هقد ألّفت إحدامها أن" اللغوية"من خالل نص القول الوارد تتبين لنا أن هذه الرسائل املعجمية و

أنّ ألفاظا هلا عالقة تسلسلية ، وأنّ الفصيحة واملشتركة املوضوع، فوجد مجاع اللغة لتلك املعاين  التقييد الداليل

تراك مواطن القصد كاحلديث عن األشياء املادية أو احملسوسة باش استعماهلا يف الكالم ال يكون إالمضارب 

  .املدركة أو احليوان أو اإلنسان نفسه أو األمكنة واألزمنة وغريها

املعاجم املوضوعاتية واليت  يدة وقد جتسدت حقيقته ومتثلت صورته يفأما الغاية الثانية فإا كانت غاية بع

 بصورة بنائية يف مداخل املعاجم، كما استفادت منها معاجم األلفاظأخذت مادا اللغوية منها واستعماهلا 

، فال ميكن أن خيلو أي معجم من بسط يده يف حقل تلك الرسائل املعاين ووضعها كتفسريات لأللفاظانتقاء 

املعجمية ولو بشيء قليل، كما أنّ األمر مل يقف على الكالم بأصول هذه الرسائل وما حوته بطوا من 

أو املؤلف، بل كان ما تضمنه  تكلمقد يتطرق هلا الباحث أو امل لذي كان يقتصر على املواضيع اليتمال، وااستع

                                                           

 .100، 99، ص 2003: 3الثقافة للنشر، القاهرة، طأسس علم اللغة، حممود فهمي حجازي، دار : ينظر 1
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موضوع احلديث واالستعمال اليومي أكثر مما هو موجود يف بطون املعاجم اليت اعتمدت األلفاظ، فبطون تلك 

عتربت صورا يف اتمع الذي عاشت فيه، الرسائل مستودع املعاين وهي مستقاة من أصول احلياة العامة اليت ا

 أو البيئة اليت حوته واحتضنته، وبعضها ال ميكن االستغناء عنه ألنه لصيق بذات الفرد كالصفات اخلاصة به

  .واملخطط اآليت يوضح حقيقة االستعمال  ملعاين تلك الرسائل ومنه معرفة واستدالل الغاية احلقيقية من تدوينها

           

1 

عاصرت اإلنسان يف حياته، ومت تدوينها يف هذه الرسائل اليت تنقل املخطط ميثل احتاد مجلة من املكونات اليت 

  .جمتمع اإلنسان لغةً ومعىن وتوثّق الصورة الشاملة لطبيعة

 

 

 

 

  

                                                           

 .خمطط يوضح عالقة الرسائل املعجمية باحلياة العامة ومعرفة الغاية من تدوينها 1

 الرسائل املعجمية

  االستعمال 
 الكالمي

  االستعمال 
 اخلطايب

  االستعمال 
 الشعري

  االستعمال 
 الفقهي

  االستعمال 
 الطيب

 التأليفي

 الصناعة املعجمية
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 :مناذج من الرسائل املعجمية*

  :تسمية خيل العرب  - أ

  صلى اهللا عليه وسلّم مخسة أفراس كان لرسول اهللا 

  .سمي املُرتجز حلسنِ صهيله الظَّرِب ولزاز والسكب واملُرتجز، وإنماَ"

  ".اللَّحيف" :وكان له عليه السالم: قال ابن حبيب

  .وكان السكب كميتا أغر محجالً مطْلَق اليمىن: قال

  .أفراس الرسول صلى اهللا عليه وسلم موثّقةً ومنقولةً على لسان الرسائل املعجمية فهذه أمساء

اهللا كان لرسول اهللا صلى : بن جعفر األنصاري عن أبيه قال إبراهيمحدثين : وقال يعقوب بن حممد الزهري

شهد است" أنثى شقراء يقال هلا سبحة بن أيب طالب فرس عليه وسلم فرس يقال له ذو اللِّمة، وكانت جلعفر

  .عرقَبها فهي أول فرس عرقبت يف اإلسالم ويقال إنّ اخلوارج إنما تعرقب لذلك: عليها رمحه اهللا يوم موتة

                                                           

 .خمطط يوضح الغاية من تدوين الرسائل املعجمية: 1
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  .اإلنسان موتة واحدةأن ميوت : غُلب على عقله، واملوتةُالسبات يأخذُ اإلنسانَ إذا : املوتة" حممد"قال 

  :قال فيه. ويقال أنه كان حلمزة بن عبد املطلب فرس يقال له الورد

  1الِي العقَذ اتنب نح مارِود                   فَروو احلَا سلَّي إَدنع سيلَ

  :النوء -ب

غرب، مع الفجر وطلوع آخر يقابله من ساعته يف الشرق وسقوط كل جنم معىن النوء سقوط النجم منها يف امل
اجلبهة، فإنّ هلا أربعة عشر يوما، فيكون انقضاء سقوط الثمانية والعشرين مع  لمنها يف ثالثة عشر يوما، خال

 نة، مث يرجع األمر إىل النجم األول يف ابتداء السنة املقبلة وكانت العرب تقول البدكوكب  2لكل انقضاء الس
، قيل مدة النوِء، ومل يكن فيها مطر نسبون ذلك إىل النجم، وإذا مضت، أو برد، أو حر فيأو ريحمن مطر   

 .خوى جنم كذا

أي /ناء. بِثَقَلِ طُلُوعٍ] مالَ[ هو الطالع ألنه إذا طلع ناء أي بعضهم،واختلفوا يف ذي النوء من النجمني، فقال 

  :إذا ض به وقد أثقله واحتج بقول اهللا عز وجلّ كما يقال ناء حبمله، .طلع

قال أراد لتنوء ا العصبة فقلب أي تنهض ا وهي مثقلة، وهو قول " ما إنّ مفاحته لتنوء بالعصبة أُويل القوة"

  .أيب عبيدة

ت صورته يف ذهن القارئ فاألمساء املشار إليها حتمل صور صفات حادثةتشكّل املعىن وتثب.  

آخر هو النجم الغارب، وهنا أعجب إيلّ، والشاهد عليه أكثر وإنما قيل ناء إذا سقط، ألنه مييل، وامليل وقال 

  .أي لتميل ا من ثقلها" لتنوء بالعصبة" هو النوُء ومعىن قول اهللا  عز وجل

                                                           

ي وحامت صاحل الضامن، مطبعة نوري حممد القيس: أمساء خيل العرب وفرساا، ابن األعرايب، رواية أبا منصور اجلواليقي، تح 1
 .34-33:، ص1985:امع العلمي العراقي، ط

، 1988األنواء يف مواسم العرب، أيا حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد،  2
 .11-10:ص
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قال الراجز:  

حذَى إِتا الْا مأَتمت منلَاصه               واَءن فقمالِ كَ ي شالشلُاهه  

الرمة يصف  وأي مال كاهله عن شق الشمال ملا احنىن على القوس، ويدلُّ على أنَّ  النوَء الساقط، قول ذ
  :مطَرا

  1ا طاللٌهعبتأَو ةيامسبِ        منقَمس الثُّرياَ ضرضاأل ابصأَ

أي : شديدة الوقعِ تسح األرض] ة[ء، إذا غاص فيه، والسامية مطرومنقَمس الثريا غروا ، يقال قمس يف املا
  .تسحوا القرطاس إذا قشرتهتقَشر وجهها كما 

 :دور الرسائل املعجمية يف صناعة املعجم -7

تعترب الرسائل املعجمية اليت ظهرت يف بداية مرحلة اجلمع اللغوي، أوعية اللغة العربية والسيما أا تتناول 
وقد تعلقت هذه الرسائل  حبث أو تصنيف كل املتعلق باملعاين اليت تعترب مقصد اللغويني يف عمليةاجلانب 

املعجمية مبعاجلة نوع من صور املعاجلة والدراسة اخلاصة مبا يتعلق مبوضوع مفرد واحد، ونظرا ألا جاءت من 
وا ألجل ذلك ، فقد اتسمت بدالذين انت قبيل صدفة العمل املتعلق باجلمع اللغوي املعتمد من لَدن علماء اللغة

اجلمع للغة،  مدة ما عرفه مع طويال تساير تساع يف سبيل البحث يف املواضيع وامتدت لذلك زمناًوابالكثرة 
اليت مشلت لغة احلياة كلّها اعتمدها صنف آخر من علماء اللغة  فخلِّف تراث كثرياً ونظراً لقيمة هذه الرسائل

اللغة ومجعها وحفظها بطريقة ختالف وجهة األوائل وهي ابتكار ما يعرف بعلم املعجم، هذا  العاملني بدراسة
الوعاء اللغوي الكبري الذي يقوم على أساس علمي ممنهج حيمي اللغة بدقائقها وشواردها وبنظمها ويعمل على 

هذا العلم نوعني من عرضها يف صورة تنساق إىل قبول العقل وراحة النفس واالطمئنان إليها، وقد عر ف
يف  متمثالًاملعاجم أحدمها يهتم بألفاظ اللغة، ويسمى معاجم األلفاظ الذي ظهر يف أواخر القرن الثاين للهجرة 

، ولقد صبت فيه هذه الرسائل والكتيبات املعجمية اليت عرفت "ه175ت " العني للخليل بن أمحد الفراهيدي
ا أا اعتربت صلب معاجم املعاين واليت تؤلفها الرسائل بنسبة طاغية، بل ، كم2معاجم األلفاظ اليت تتابعت يف

أوىل لتأسيس  ال أنها تعترب كإرهاصات أو بذورللمعاين إ كانت معاجميكاد يجزم أنّ الرسائل املعجمية بعينها 
  .فكرة الذهاب إىل صناعة معجم املعاين الذي ظهر يف بداية األمر

                                                           

  .11ص  ،رياألنواء يف مواسم العرب، أيا حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينو 1
 .208:، ص1996: 2علم الداللة بني النظرية والتطبيق، دراسة تارخيية تأصيلية نقدية، قاسم زكي، دار الفكر، بريوت، ط 2
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لى يدي علماء آخرين تكونت لديهم نظرة معجمية تدعوا إىل تأسيس معجم معاين مث ما لبثت أن تطورت ع

جيمع تلك الرسائل اليت عاجلت موضوعا من املواضيع، لكن هذه الثغرة املعجمية اليت جسدت الفعل من فكرة 

ء تامة ر بناجتمع كل احلجم اهلائل من الرسائل إال أنها اعتمدا مصاد حىتإىل حقيقة مل تكن كافية شاملة 

  :الوجود فيها، فكان منها

   "هـ203: ت"كتاب الصفات للنضر بن مشيل   -  ح

 "هـ244:ت"كتاب األلفاظ البن السكيت   -  خ

 "هـ157:ت"املنجد يف اللغة لكُراع النمل   - د

 "هـ320 :ت"األلفاظ الكتابية للهمذاين   - ذ

 "هـ244:ت "الغريب املصنف البن سالم   -  ر

نها وظّفت جهود األسالف يف صناعة معجم ذو أا من الرسائل املعجمية أو اللبنات اليت حوت مجع أوىل يفه

صورة خاصة باملعاين املتعلقة باملواضيع املتعددة، فصلب هذه املعاجم األوىل هي الرسائل املعجمية وإن كانت 

  .1"الغريب املصنف يف ثالثني جزءا"بضخامتها " املعاجم"توسم 

   ت حينا من الدهر حىت جاء لمعإنّ فكرة العمل يف تطوير هذه املعاجم استومل يقف األم عند هذا احلد، بل 

متكن من صناعة معجم معاين لُقب باملخصص مشلَ بناؤه كل أعمال الذي " هـ458ت"ابن سيده األندلسي 

 فاملخصص هو صورة متكاملة كتب املعاين اليت ضمت جزءا منهاالسابقني الذين ألفوا الرسائل املعجمية و

مؤلفة يف جوهرها من الرسائل املعجمية ولعلّ هذا ما سنراه يف دراسة معجم املخصص بالتحليل، الذي ضمها 

  .وبوا ورسم مواضيعها وفق منهج دقيق

                                                           

 .130: ، ص1998: 5علم الداللة، أمحد خمتار عمر، عامل الكتب، القاهرة، ط 1
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  .معاجم املعاين: املبحث األول 

منها ما يهتم باأللفاظ و يبحث يف معانيها وجذورها واشتقاقاا ومنها ما , عرف العرب نوعني من املعاجم
ألوىل الذي أسس قواعده ا "ه175ت" خيتص باملعىن وكان لألول سبق الظهور مع اخلليل بن أمحد الفراهيدي

ريق بعده لالستثمار الواسع د الطّوفق منهجية علمية دقيقة حتصر كلمات اللغة و تبني نوعها و معانيها مما مه
: املتعدد األوجه واأللوان فيه، آما النوع الثاين، فهو معاجم املعاين اليت كانت بوادره اسبق يف الظهور من األول

نها، فما املقصود مبعاجم ها والعامة ال تكاد تدرك إال النوع األول مأال إن أكثرية األذهان العلمية املتخصصة من
  ؟املعاين

عجمي عند العرب، الذي من شأنه أن ينظم ألفاظ اللغة حسب تعترب معاجم املعاين لونا من ألوان التأليف امل
  .، أي باعتبار حقلها الداليل و تدرجها يف االستعمال السياقي هلا1املوضوعات

تطورها مع ذكر واشتقاقها والبحث يف  األلفاظ من حيث داللتها أو معانيها ا املفهوم يففهو يبحث ذ

 ر طائفة األلفاظ اليت تستعمل هلاإذن هي معاجم هلا غاية عرض املعاين واختيا 2العام هلااالستعمال اخلاص و

لقارئ، السالك، والشاعر وطريقة ذلك أا ختتار املوضوع اليت تتصل به تبك املعاين، عناية منها بترشيد ا

ل معانيها و توظيفها يف أو أصحاب عدم الدراية بالغة و استعما 3واخلطيب والباحث و من له احتياج للمعاين

حول  التأليف، و قد بدا ظهورها مبكرا أيام اجلمع اللغوي متمثلة يف الرسائل املعجمية اليت ألفتالكالم و

، إىل غري ذلك من بدايات التأليف ذا املوضوع، مثل كتاب املطر لمستقصية األلفاظ اليت تتص موضوع بعينه

خر حسب ن كانوا يتداولوا بشكل أو بآقد نشأت من أفواه أعراب البوادي الذيو 4األوىل يف معاجم املعاين

                                                           

 2002:ت، دار املعرفة اجلامعية، اإلسكندرية، طمعاجم املوضوعات يف ضوء علم اللغة احلديث، حممود سليمان ياقو: ينظر 1
  .15:ص

   .98:ط ، ص.مصادر اللغة، صاحل بلعيد، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر د: ينظر 2
   .298:، ص2009اللغة العربية مستوياا و تطبيقاا، عطية علي حمسن، دار املناهج للنشر، عمان األردن، طبعة  3
  . 304:ط، ص.للغوية يف التراث العريب، عز الدين إمساعيل، مكتبة غريب، القاهرة، داملصادر األدبية و ا 4
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قصد متكني رحيي أدناه ميكن دعم فكرة التعريف ملعاجم املعاين باملخطط التشتوزع األمكنة واألشخاص و

  .اليت جتسم املعىن بصورة أدق من تصور املعرفة الشكلية الذهن

  

  

  

  

  

                                                                                                  1  

  .تطور معاجم املعاين: املبحث الثاين

ترتيب صورة االكتمال من تنظيم ولت إىل لقد عرفت معاجم املعاين مراحل متعددة و زمنا طويال حىت وص
  .وإحكام و تنسيق و مشول

الذي اعتمده مجاع , فالنشأة الفتية األوىل تعود إىل أيام الرسائل املعجمية، اليت صادفت عملية اجلمع اللغوي

اللغة، حيث كانت جتمع اللغة و تعمل على تصنيفها وفق منظور موضوع معني من املوضوعات، معىن من تلك 

العامة، و قد أنتجت هذه الفكرة زمخا كبريا من املؤلفات اليت صدرت على ألسنة و أيدي املنتدبني جلمع املعاين 

                                                           

 .خمطط تشرحيي يوضح تعريف معاجم املعاين 1

 طيور

 إوز محام صقر غراب نسر عصفور دجاج

 األخص األعم

 نسر

 نوعه شكله ريشه أجزاء جسمه

 أنثى ذكر

1 

2 
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فكان من أوائل من ألفوا رسائل يف موضوع معني أبو مالك عمرو بن كركرة النمريي الذي ألف " اللغة، 

  1".ن علماء القرن الثاين للهجرةو مها م" احلشرات"و أبو خرية األعرايب الذي ألف " اخليل"و" خلق اإلنسان"

فاملواضيع واملؤلفات . وكتاب املطر أليب زيد األنصاري و غريهم القوس والرمح وكتاب اللبأ واللنبوكتاب 

خمتلفة ومتفرقة الصفة، والكم اللغوي والعدد، ونظرا العتمادها أيام اجلمع اللغوي بلغت نسبة متقدمة يف الكثرة 

عاين على مدى األماكن املشغولة مصادفتهم للمحتركهم، ولعلماء اللغة أول اجلمع والفكرة نتيجة مصادفة هذه 

  .2املأهولة باألعرابو

أو ميكن  األوىل أكثر اشتماال واتقانا من ذه الطريقة إىل مرحلة أخرى" فكرة التصنيف"لتنتقل هذه الفكرة 

عجمية فالنظرة اليت طبعت فكرة املؤلفني هذه اعتمادها يف تصور املتتبع لتطورها كمرحلة بناء لتلك الرسائل امل

قد بذل هلذه العملية علماء اللغة تأليفات توجت ا هذه املرحلة ي االشتمال واملضمون والتنظيم، واملرحلة ه

كتاب األلفاظ البن  ،"هـ224ت "وهي كتاب الغريب املصنف أليب عبيد بن القاسم بن سالم اهلروي 

ت "أللفاظ لقدامة بن جعفر أللفاظ الكتابية للهمذاين، وجواهر ا، وكتاب ا"هـ244ت "السكيت 

كل هذه املؤلفات وما شاها يف الفكرة هي االنتقال من العمل والفكر التجميعي الغري منظم و 3"هـ337

للمعاين إىل العمل املنظم الذي ميكن أن يضع املعىن يف مستوى اإلطار املعريف للمعجم املوضوعي وما يرصده 

فالفكرة الثانية اليت تلت املرحلة األوىل كانت دف . سلسل وتدرج للمعاين حسب األلفاظ املنتقاة هلامن ت

جتنب صاحب البحث فيها عناء  تأليفه بنظرة تقيه من الضياع وبعد التنظيم والتبويب إىل احلفظ والتجميع ملا مت

اللغة الذين سعوا إىل إثرائها وإغنائها إثراء  البحث، لكن مع تقدم هذه املرحلة وتوسع العاملني فيها من علماء

                                                           

مصادر البحث اللغوي يف األصوات و الصرف و النحو و املعجم و فقه اللغة، حممد حسن عبد العزيز، مكتبة اآلداب،  1
   .195:، ص2009: 1القاهرة، ط

  .195مات واملعاجم العربية يف األصوات والصرف والنحو واملعجم وفقه اللغة، حممد حسن عبد العزيز، ص املعج 2
  .298، ص 2009: اللغة العربية مستوياا وتطبيقاا، عطية علي حمسن، دار املناهج للنشر، عمان، األردن، ط 3
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تبلغ وما توفر لديهم حىت جيمع وحياط به يف عمل موحد إال أا مل  م ما ألف سابقا يف مرحلته األوىليسع حج

االكتمال، فربز علماء من بعدهم حبثوا يف تراث املرحلة األوىل والثانية حبثا عميقا مبعجم املعاين درجة النضج و

اخللل ورمسوا له حدود الزيادة واالكتمال، كما عاينوا دقيقا عاجلوا فيه مواطن النقص وها متحيصا وحمصو

معاينة القيمة العلمية لتلك الكتب وكيفية إعادة صياغتها مبنظور علمي جديد يرسم اإلمشال األقوى، ويرسم 

التصنيف إىل دائرة الفكرة املتقدمة الفكرة العلمية القاعدية يف بناء معجم معاين خيرج من دائرة التجميع و

لكن أكرب معجم عريب ميثل هذا و"ظهرت معاجم مثّلت هذه املرحلة واملعجم التام واملنهجية مبنظور معجمي، ف

فيه جند ااالت العامة مث بداخل كل منها ، و"هـ458ت " ياالجتاه هو املخصص البن السيدة األندلس

لتتوحد جمتمعةً عرب  اليت تبني كيف تطورت الرسائل املعجمية 1"الشروح الكلمات اخلاصة بذلك مع الشواهد و

مراحل زمنية يف شكل كتب جامعة حتمل عدة مواضيع، ختتلف صورة منهجتها وسريها على نظامٍ علمي معني 

وشيئا فشيئاً مع اتساعها واتساع  حسب كل جامعٍ وتفكريه يف صناعتها، يبني مواضيعها وأبواا وفصوهلا،

وطول تتصف بالتنظيم والشمول، والدقة  أحجامها بدأت تتجه حنو التشكل الكلّي خللق احتاد يف صورة علمية

   .أو الكتاب احلاوي جلميع هذه الرسائل ما يسمى باملعجم اجلامع املواضيع واألبواب لتخلق

  

  

  

  

  
                                                           

   .86-85:م، ص1994ريب، بريوت،لبنان، الطبعة األوىل، املعجمات واامع العربية، عبد ايد احلر، دار الفكر الع 1 
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   مرحلة االكتمالمعاجم املعاين يف
 املخصص البن سيدة

  

  

 

 مرحلة اجلمع اللغوي

 الرسائل املعجمية

  مرييأبو مالك عمرو بن كركره الن
 "اخليل"   "خلق اإلنسان"

  أبو خرية األعرايب
 "احلشرات"

 خلق اإلنسان اخليل اإلبل النخلة السالح الصفات
 املطر الزرع

 كتب املعاجم

  الغريب املصنف 
 البن سالم

  كتاب األلفاظ
 السكيت ابن

  األلفاظ الكتابية
 اهلمذاين

  جواهر األلفاظ
 قدامة بن جعفر
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                                                                                              1  

                                                           

خمطط يوضح نشأة و تطور معاجم املعاين بدءا من مرحلة اجلمع اللغوي إىل غاية منتصف القرن الرابع هجري أين وصلت  1
 .ابن سيدة املرسي األندلسي"مبلغ االكتمال على يد 
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  .تعريف املخصص: املبحث الثالث

بعد أن شهدت حركة التأليف يف معاجم املوضوعات تطورا شاقا وجهته إىل بلوغ الكمال واستقرار فكرة 

ت "نقف يف حبثنا عند املعجم املخصص البن سيدة املرسي األندلسي  ،البحث يف هذا الصنف من املعاجم

الذين افتتحوا جمال ب ءادتباحركة اطالع واسعة على تراث السابقني  والذي ألفه بعد أن توفرت له" هـ450

البحث والتأليف يف املوضوعات وذلك يف الرسائل املعجمية أوىل نواة املعجم املوضوعايت، و بعد حصر ابن 

د عن ثالمثائة ومخسني سنة من الكتابة يف سيدة تاريخ البحث يف الرسائل املعجمية وكتب املعاين ملدة زمنية تزي

  ، ما هو التعريف الذي يتمثله معجم املخصص؟معاين اللغة ذات احلقول الداللية املوحدة

نظرا ألمهية هذا النوع من املعاجم وبعدها التارخيي العميق املتعلق بأيام البحث عن التأصيل للغة السليمة و 

حتليال من جوانب خمتلفة وقد اء اللغة تطرقوا للمخصص دراسة ومتوثيقها من مواردها الصحيحة، فان عل

  .عاجلوه مبستويات خمتلفة بدءا بالتعريف واإلشارة إليه

ة من التنظيم والشمول واالستيعاب فاملخصص هو عملية تتويج لكتب املعاين، حيث بلغ فيه صاحبه مرتبة عالي

، فكما 1غزرها مادة وأجدرها حبمل اسم معجم معاين،كرب معجم من معجمات املعاين العربية حىت اآلن وأفهو

يرى صاحب هذا التعريف انه جاء يف قمة كتب املعاين أي احملاوالت اليت سبقته، إذ أن صاحبه مع سعة اطالعه 

فحسب ما هو وارد انه ميتاز بغزارة املادة اللغوية، النقائص، كما  حصر ومعاجلة من ومتكنعلى تراث السابقني 

ف الذي سبق ميكن اإلشارة إىل مراحل ميالد معجم املخصص بأنه عملية البحث واالطالع اليت يف التعري

فصاحبه اختزل  ،امتدت من اجلذور التارخيية مليالد الرسائل املعجمية األوىل مرورا إىل غاية كتب املعاين الكبرية

ذه الرسائل املعجمية ، ه2 الذين أمكنوافيه مجلة من األزمنة لكنه بىن أصوله على جهود أوائل الباحثني واللغويني

                                                           

  . 261،262:يف، صمصادر اللغة يف املكتبة العربية، عبد اللطيف الصو 1 
   .واصلوا, بنوا 2
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بشكل دقيق كيف  طور الذي وصل إىل مرحلة االكتمال، فاملخطط أدناه يوضحالتالزيادة والتفرع ومن النماء و

 حي كامل، فاملخصصتشكل املعجم املخصص تطور كما تتطور الكائنات احلية من بذرة إىل نبتة إىل جسم 

إىل كتب معاين، واليت تشكلت يف كتلة واحدة واتصفت  واليت تطورتمنا عن طريق الرسائل املعجمية، 

  .حاجة الباحث وأدركت ،وسهلت البحث ،ووفرت الوقت ،اختزلت اجلهود ،اجتهادية وأراءبأمزجة علمية 

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                     1  

  

وتطويرها يف شكل رسائل عرب اليت تتمثل يف تدوين اللغة، م املخصص من خالل سلسلة العمليات تشكّل معج

.الزمن مع القراءة املستفيضة والبحث الواسع، وإضفاء املنهج العلمي الصائب

                                                           

  .خمطط يوضح تطور فكرة تشكيل معجم املخصص 1
  

 كتب معاين معاين واحدة ذات  رسائل معجمية متفرقة

  قراءة، حبث، إطالع

  املخصص
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ميثل خالصة معاجم األلفاظ فإن املخصص " هـ711ت "فإذا كان لسان العرب البن منظور : ويضيف قائال

فهذه النظرة اليت توفرت البن سيده والبعد الفكري يف كيفية  ،1املعاجم املوضوعية أو معاجم املعاينميثل صفوة 

مل تقصي نظمتها وية علمية مجعت اجلهود وبناء ذلك التراث توصل إىل صياغة معجم معاين بناءا على منهج

املعاين من بدايتها لنهايتها  منها أحدا، إذن ميكن اعتبار معجم املخصص بأنه خزانة التراث اخلاص مبعاجم

   .2 بنائية بنظرة علمية صائبة وباجتهادات لغوية شخصية

  

  

  

    

  

  

   

  

                                                                                     3  

                                                           

 .349، ص 1997: مقدمة لدراسة التراث املعجمي، حلمي خليل، دار النهضة، القاهرة، ط 1
   .أراءه و اجتهاداته 2
 .خمطط يوضح األعمال اليت تشكّل ا معجم املخصص 3

 املخصص

 جهود و إضافات ابن سيدة

 تراث السابقني األوائل

 آراء داللية آراء صرفية آراء حنوية   

 معاجم املعاين كتب املعاين ئل املعجميةالرسا
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  :أسباب تأليفه -1

ي الدافع القوي يف نفسية ابن سيدة يعود تأليف معجم املخصص إىل عدة أسباب جتمعت يف قالب واحد لتعط

ية اللغة كابرا عن كابر وفتح لنفسه أبواب االمتالك اللغوي صامتلك نا فهولعمل وإجياد هذا املعجم الضخم، 

حىت أضحت لديه  والبحث املعمق فيه حتليال ونقدا من منافذ متعددة أعظمها قوة االطالع على تراث السابقني

بقني، وحتصي مكامن النقص وتري إمكانية إصالح الزلل وإمكانية البناء وإن عثرات السا كشفآراء لغوية ت

يده فشرع يف حتقيق ما رآه عدت هذه األسباب وصنفت صنفت يف خانة األسباب الذاتية اليت احسبها ابن س

ي رآه يف كمال النقص الذ، وإن رغبته يف وضع كتاب شامل جيمع أشتات اللغة العربية املتفرقةاليت تبيمناسبا و

صنفوه  هذه اللسان املعربة الفصيحة وو تأملت ما ألفه القدماء يف: "كتب السابقني، حيث يقول يف مقدمته

افتقروا لنا منها قلوبا ورثونا بذلك علوما نفيسة مجة، ولتقييد هذه اللغة املتشبعة الفسيحة، فوجدم قد أ

فيه من تظم، إذ كان ال كتاب نعلمه إال وثرا ليس منن أين وجدت ذلك نشرا غري ملتم، وخسيفة غري ذمة، إال

  .1الفائدة ما ليس يف صاحبه، مث إين مل أر هلم فيها كتابا مشتمال على جلها فضال عن كلها

ا يشوبه هو التوزع غري املتحد لكن مما أقدم على تأليفه األوائل، و فابن سيدة يبني حقيقة نفاسة

الباحث حلد اإلقناع ل بقارئه واالشتمال الواصه للتبويب والتصنيف، ونتظم املفتقر حسب رأيالنثر غري املو

  .اإلشباع، مع اخللو من النقصان يف بعض األحيان ملواد رآها جلية بالفائدة النفيسة قد أمهلتو

أردت أن أعدل به كتابا أضعه مبوبا حني رأيت : "...يذكر لنا سببا أخر من أسباب التأليف قائال يف مقدمتهو

إذا كانت ، فانه 2"جدى على الفصيح املدره، والبليغ املفوه، اخلطيب املصقع، والشاعر ايد املدفعذلك أ

للوصوف أوصاف عديدة، ينقي اخلطيب والشاعر منها ما شاءا واتسعا فيما حيتاجان للمسمى أمساءا كثرية، و

                                                           

  .  07، السفر األول، ص1316: 1مصر، ط - ابن سيده، مطبعة بوالق املخصص، أبو احلسن علي إمساعيل  1
 .املصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
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تني، ودافع بن سيدة هنا هو أن إليه من سجع أو قافية على مثال ما جنده حنن يف اجلواهر احملسوسة كالبسا

 يضع كتابا مبوبا خيالف ما وضعه يف احملكم و احمليط، حىت يتسىن بارتياح لكل باحث قارئ أو متعلما أو شاعر

قارئ، ختتصر طرق البحث املضنية أو مستزيدا أن ينال منه ما يريد بارتياح أو يكون أداة تعليمية مشتملة لكل 

  .سهلة املنال تضع أمامه مادة البحث جاهزة

إمنا   معاجم األلفاظ كالعني للخليل وغريهاعود ابن سيده يف كالمه أنه ال يقصد القصور الذي وجده يفوي

مل يضعوا يف ذلك كتابا و"قدمه أم اغفلوا بعض ما ذكره يريد بنقده ما ألِّف يف معاين الفقه بدليل قوله عمن ت

  .1"و ال أبانوا موضوعات األشياء حبقائقها جامعا

كما أن نظر ابن سيدة الفكري قد انصب جانب منه على تراث التأليف يف ميدان املعجم ما يؤلف منه قسم 

املعاين، وكانت له فيه صولة وجولة و متحيص و تدقيق و األمر الذي يبني له مواطن النقص الذي مل ينتبه إليها 

مل تعرف بناء عمل معجمي ذا وذاك ولتأليف قد توزعت بني هاألوائل يف تأليفام، كما أن عملية ا

 ا متفرقة احلالإمنا كان األعمال مبواضيعهد يتم إكمال نقصه بالبناء عليه والزيادة عليه وموضوعايت واح

 معاجلة مشاكل فكانت هناك معاجم اجتهت إىل شرح ألفاظ القران واحلديث، وختصصت جمموعة أخرى يف

أو األضداد، وحاول ابن سيدة يف املخصص أن جيمع بني ذلك كله أو غريب اللغة   املمدودلغوية كاملقصور و

قيل املخصص بكسر األوىل اسم املخصص بفتح الصاد األوىل ويف معجم من املعاجم املتخصصة أطلق عليه 

إذا كان املفهوم العام أنه اسم جامع ملا ألِّف سابقا مع تنظيم املادة وفق نه خيصص لكل موضوع بابا معينا، وأل

  .هج معلوممن

  

  
                                                           

 .07املخصص، أبو احلسن علي إمساعيل ابن سيده، ص  1
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 .خمطط يوضح التغطية الشاملة للمعاين يف معجم املخصص مبنظورٍ منهجيٍ متقدم عند ابن سيده 1

  الغريب املصنف

  

 

  فقه اللغة

  

 

  األلفاظ

  

 

  رسائل معجمية

  

 

حدود وأعمال السابقني يف حقل معاجم املعاين ومعاجلتهم للمادة اللغوية اليت تظهر النقص الذي 

 التمسه ابن سيده يف أعماهلم

ـّني        جتميعها وترتيبها وإخضاعها ملنهج مع
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رسم االكتمال لفكرة معاجم املعاين مة للمعاين واملعاجلة اللغوية وميثل املخطط قيام ابن سيده بإمتام التغطية التا

ول الداللية اليت فاملخصص ذه الصورة هم اكرب عملية لتقدمي معاين اللغة مبوبة ممنهجة منسقة وفق صورة احلق

  .صور أشكاهلاعت عليها خمتلف جماالت احلياة وتقررت يف استخداماا واصطالحاا اليت أمجوعرفتها العرب 

رسم نسبة االستخدام والسبب الدافع إىل عية من ناحية معاجلتها للمعاين ونظرة حتليلية يف تراث املعاجم املوضو

  .تأليف املخصص

       

    

  

  

  

  

    

  

  

                                                                                                        1  

                                                           

 .عجمية وكتب املعاين للمعىنخمطط يوضح مدى معاجلة الرسائل امل 1

 املواضيع املواضيع

 املواضيع

 املواضيع

 فقه اللغة األلفاظ

 نسبة املعاجلة
 نسبة املعاجلة

 نسبة املعاجلة نسبة املعاجلة

 الرسائل املعجمية   الغريب املصنف
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تبني األشكال واملنحنيات نسبة املعاجلة اللغوية اليت قام ا اللغويون يف جمال معاجم املعاين بدءا بالرسائل 

غطية اتسم املعجمية إىل ظهور التصنيف املبوب الذي يتميز باجلمع والتبويب والتوسع، إال أن سقف الت

منه ميكن القول بان قدرا على تقدمي املعاين والتفرد يف الرسائل املعجمية، وباحملدودية يف كتب معاجم املبوبة، 

يف صورة تامة تبقى رهينة النقص ما مل تلتزم منهجية علمية تستقطب كل أو جل جهود األسالف يف احلقل 

  .نفسه

  

     

  

  

  

  

  

                                                                           1  

                                                           

خمطط يوضح عالج الرسائل املعجمية للمعاين برؤية نسبية من بدايتها إىل مراحل تطورها حىت وصوهلا إىل مرحلة التوحد يف  1
 ).املخصص(معجم شاملٍ 

 املخصص املواضيع

 نسبة املعاجلة
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متثل املنحنيات السابقة أعاله القيمة القياسية لكتب املعاين اليت رصدا جهود الباحثني قبل ابن سيده، وما 

مدى إحاطتها باحلاجة يف تقدمي التغطية ووصلت إليه من حتديد سقف اإلمكانات املقدرة يف نظر ابن سيده، 

  .عكس صورة املعاين للغة العربية واليت تبدو يف جمملها ناقصةومدى قيامها ب ،تلف االستخداماتالالزمة ملخ

  :"ابن سيده"تعريف مؤلفه  -2

منهم يف اللغة كابن سيدة املرسي هذا العامل اجلليل الذي قدم صنائعا األندلس أئمة كبارا يف العلوم و لقد عرفت

فإن امسه " ابن سيدة"ظرا المسه املختصر يف هذه النسبة عد خلف، ونا األجيال بعده خلفا بعلمية جليلة تتناقله

  فمن يكون ابن سيدة ؟, احلقيقي قد شق على كثري من الدارسني وأهل العلم والباحثني

دونوا نسبه يف كتبهم فقال عنه الصفدي أن رواة أهل التراجم الذين عاصروه ولقد أشار إىل تعريفه مجلة من ال

علي بن امحد بن سيدة أبو احلسن اللغوي األندلسي املرسي الضرير، وكان أبوه ضريرا  :امسه الكامل هو

ما حتم علينا البحث عنه يف تراجم  و، لكن الغالبية من أهل التراجم اتصفوا يف ذكر نسبه بإجياز وه1أيضا

ه ضريرا أيضا من أبو هو أبو احلسن الضرير، وكان: جند أن ياقوتا احلموي أشار يف تعريف أخر فقال وأخرى 

وعند صاعد " علي بن إمساعيل"ب ابن بشكوال يف كتاو" علي بن امحد"كذا قال احلميدي ه أهل األندلس

فاعتمدنا على ما ذكره احلميدي الن كتابه أشهر مات " علي بن إمساعيل"يف نسخة و" علي بن حممد"اجلياين 

ما هو مالحظ يف ترمجة ياقوت ، و2نة أو حنوهاابن سيدة باألندلس سنة مثان ومخسني و أربعمائة عن ستني س

بناءا " علي ابن امحد"احلموي أنه أورد اختالفات يف نسبه محلها الرواة السابقون لكنه أشار يف األخري إىل أنه 

  .على االشتهار

                                                           

   .435:هـ، ص1329نكت اهلميان يف نكت العميان، صالح الدين بن ايبك الصفدي، دار املدينة، مصر، ط   1:
   .231،233:، ص12معجم األدباء، ياقوت احلموي، دار املأمون، مصر، الطبعة األخرية، اجلزء : 2
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اسم : و قيل" الضريرعلي ابن امحد بن سيدة اللغوي النحوي األندلسي أبو احلسن : "ذكره السيوطي فقالو

يف نسخة مترمجة  2قال احلسن الوراكليىل أوصافه، و، كما أشار يف باقي تعريفه إ1إمساعيل: قيليه حممد، وأب

عرف مؤلفنا بني معاصريه كما عرف : قال Dario Cabanilas Rodriguezعن األستاذ االسباين 

بسبب ذلك اسم أبيه،  فنسي الناس" ابن سيده"بني اللغويني واألدباء واملؤرخني الذين جاؤوا بعده بكنيته 

عنه سينقل الصفدي يتحدث عن هكذا جند ياقوتا ووتضاربت أقوال مترمجيه حني نصوا على هذا االسم و

و يف كتاب ابن بشكوال علي بن إمساعيل ويف  ،هكذا قال احلميدي علي بن امحد: نسب ابن سيدة فيقول

من بني مترمجيه من حاول رفع االلتباس كما على أننا ال نعدم  ،كتاب القاضي صاعد اجلياين علي بن حممد

أبو احلسن علي بن إمساعيل املرسي أو : حني نص على أن اسم ابن سيدة الكامل هو, فعل مثال الضيب

مع حتقيقات مقدمة حول تاريخ ميالده ووفاته وما فات أهل التراجم  ،األندلسي املعروف بابن سيدة األعمى

سات و جنده يف كتب من تعرض حلياته من أهل الدرا, يف نظره من صفات كان جيب أن يتحققوا منها

قليلة أن ابن سيده هو أبو احلسن علي بن إمساعيل املعروف بابن سيدة ولد املعاصرة و إن كانت حمتشمة و

هـ تلقى دروسه ا وعاش يف كنفها إىل أن وصل إىل قمة اد عن طريق العلم رغم انه 398مبرسية سنة 

 .هـ وسنه ال يتجاوز الستني عاما458 حبضرة دانية سنة ضرير و قد تويف

   صفاته -أ

إذ نقلوا عنه بصورة دقيقة صادقة تفاصيل ما كان  ،شهدت حياة ابن سيدة العلمية اهتماما من لدن معاصريه

ئعه صنا ،امليزات املنقولة إلينا و جيعلها مبثابة املسلمات القطعيةما يثبت حقيقة تلك األوصاف وو يتميز به،

                                                           

علي حممد عمر، دار الفكر، القاهرة، : بغية الوعاة يف طبقات اللغويني و النحاة، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، تح  1:
   .137،138:ص 2اجلزء 

 1980الدار التونسية للنشر، طبعة , حسن الوراكلي: داريو كابانيالس رودريقز، ترمجة ابن سيدة املرسي، حياته وأثاره، : 2
   .39،40:ص
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تتوج هذه اإلبداعات خبالف اخلصائل الشخصية اليت ذكرت يف حق  أنفال ميكن  النفيسة يف ميدان العلم،

ال يثبت أهل النقل عنه انه ولد ذه و فاقدا للبصر أعمى، الرجل وأثبتت فيه، و مما نقله أهل العلم عنه انه كان

قصد تنبين عليها صفات جليلة كانت يف والده هلا م ابتداؤنا بذكر هذه الصفة اليتو 1أو أصيب ا بعد العاهة 

مما فوت عليه التأثر بزخارف " العلم"خاصة أنه نشأ يف بيته و حب االستماع للعلم عن غريه،: أخرى منها

  .الدنيا

ما تعلق ا متوافرا ، بالنحو واللغة واألشعار وأيام العرب ويكن يف زمانه اعلم منه كان حافظا يف حياته ومل

فالرجل ذه احلافظة اليت امتلك ا هذه العلوم اللغوية حاز شرف إمامة اللغة إذ كان  ،2علوم احلكمةعلى 

  .صدرا فيها

يف ذلك يروي عنه شيخه أبو عمر فظ من ابن دريد صاحب اجلمهرة، واحلكان اقدر الناس على االستيعاب و

 فقلت هلم انظروا من يقرا لكم" نفب املصغري"دخلت مرسية فتشبث يب أهلها ليسمعوا علي : الطلمنكي قائال

  .3فأتوا برجل اعمي يعرف بابن سيدة، فقراه علي من أوله إىل أخره من حفظه فتعجبت منه

غريه عنها، و قد إقدامه على معاجلة صناعة نفائس اللغة، فابن سيدة أنتج ثالثة معاجم يف اللغة العربية اعجز 

  .4يتصف ا إال ذو حظ عظيم من الفقه الواسع و الرشيد يف اللغةاملعاين وهي صناعة ال عاجلت األلفاظ و

 يدة وترامجهمالعلماء من النقلة عن ابن سرا على السنة العرب و املسلمني وومل نر هذه الصفات والسمات حك

دققوا تشراق الذين درسوا علوم العرب، وفالرجل نال إعجاب النخب من أهل العلم واإلنصاف من أهل االس

                                                           

  .435نكت اهلميان يف نكت العميان، صالح الدين بن ايبك الصفدي، ص   1
  .48حسن الوراكلي، ص : داريو كابانيالس رودريقز، ترمجة، ابن سيدة املرسي، حياته و آثاره  2
  .138علي حممد عمر، ص : يف طبقات اللغويني و النحاة، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، تح بغية الوعاة  3
   .املصدر نفسه  4
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الذي درس تراث ابن " تني"النظر وعلموا قيمتها ومن مث قيمة أصحاا ومن هؤالء املستشرق االنكليزي فيها 

  .سيدة اللغوي و شهد له مبا شهد به من قبله

   مؤلفاته -ب

وسعت فيها دائرة عرفت األندلس فترات علمية متقدمة التطور، ازدهرت فيها العلوم وتنوعت فيها التآليف وت

بن سيدة انطبع بتأثرياا قلبا نظرا لتوفر البيئة األندلسية على هذه املميزات واخلصال فان او البحث العلمي،

مما جعله يسهم جبملة من األعمال التأليفية اليت أثرت مكتبة البحث العلمي، وال زالت أعماله التراثية  قالباو

  .هلم من مقومات افتقدها ابن سيدة تشهد على جودة علمه، و تفرده بفنون عجز عنها غريه بالرغم مما توفر

و قيامه مبعاجلة اعقد الصناعات العلمية اليت ال يقوم ا إال مجهرة من العلماء األفذاذ يف عصرنا اليوم، فكانت 

صفاته الشخصية اليت متيز ا إبداعاته من نفائس الصنائع العلمية، فتعامل ابن سيدة مع صفوف من العلم و

املتعددة كماً وكيفاً ، هو استلزام قوي يؤكد ويوجب ضرورة الوقوف عند قائمة تأليفه تراثه النفيس الناشئو

  :هي مرتبة و منتقاة على النحو األيتونوعاً و

 :وجند منها: صناعة املعاجم -1

  :كتاب احملكم و احمليط األعظم و قد رتبه على حروف املعجم يف اثين عشر جملداً، يليها يف هذا الفن

، ورد يف سبعة عشر مؤلفا مرتبا على 1خترجيامعاجم املعاين وأرقاها صناعة و م أضخمكتاب املخصص، وه

ذه الكتب الثالث مجع بني صناعة معاجم األلفاظ واملعاين وهو دليل بواب كغريب املصنف البن سالم، واأل

حملدثني وضع  نعرف أحدا من اللغويني القدامى أو املطلق البن سيدة من ناصية اللغة، وعلى التمكن امل

                                                           

  . 160-159:معجم املعاجم العربية، عبد الغين يسري، ص 1
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، إىل 1معجمني عظيمني أو ثالثة من معاجم العربية كابن سيدة الذي وضع احملكم و احمليط األعظم و املخصص

  .جانب املؤلفات يف الفنون األيت ذكرها

له كتاب شرح إصالح املنطق، و إصالح املنطق البن السكيت، وكتاب العويص يف شرح إصالح : املنطق -2

 .املنطق

بدا  غاية االيعاب وهو حنو مائة سفرٍ، يف اللغة و األجناس، يف" بفتح العني و الالم"لعامل كتاب ا: احلكمة -3

 "صغار النمل"الفلك و ختم بالذرة ب

  .و املتعلم أو العامل املتعلم على املسالة و اجلواب" بكسر الالم و امليم"كتاب العامل 

 .له كتاب شاذ اللغة يف مخس جملدات :اللغة -4

  .ب االخفش يف النحوو كتاب شرح كتا

ب يف شرح ديوان املتنيب فله كتاب األنيق يف شرح احلماسة ورد يف عشرة أسفار، كما له كتا :الشعر -5

 .2منهم من يورد له مؤلفات ضائعة مل تعد معروفةالشعري و

يت استطاع ليفية يتبني لنا أن الرجل كان عاملا فقيها متطلعا يف خمتلف العلوم الأفمن خالل استعراض أعماله الت

إليها سبيال، فمن صناعة املعاجم إىل معاجلة علوم أخرى، و هو تفسري و تقدمي لصورة مفادها ثقل وزن الرجل 

  . العلمي يف عصره و عصر غريه

  

  

                                                           

   .184:دراسات يف الداللة و املعجم، إبراهيم عبد اجلواد، ص 1
   .160- 159:معجم املعاجم العربية، عبد الغين يسري، ص  2
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  :شيوخه -ج

 ان تلك البيئة أن تطبعه بأجوائهامن شالرغم من األحداث اليت عاصرها، وابن سيدة يف بيت و بيئة العلم، ب نشأ

 ألمرلذي تتلمذ على يده يف بادئ اتعود النواة األوىل يف تعليمه إىل والده اا العلمية، وهو ما كان فعال، ووألوا

قد نصت على األبناء مبكرا يف تلك املرحلة واحلضارة، و فتمكن من نيل مبادئ العلوم اليت كان حيظى ا

صحة ذلك روايات كل من ابن باشكوال وغريه من الرواة عنه، إذ كان والده كما أورد ابن خلكان زيادة يف 

                                                           

  .رسم ختطيطي ملخطط يوضح دائرة العلوم اليت قدم فيها ابن سيدة تاليفات عرفت بامسه 1
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، وكل هذا 1عليه اشتغل والده يف أول األمرو "أي كان منتدبا لتدريسها"للغة التخريج عنه انه كان قيما يعلم ا

  .كان يف بداية حياته العلمية

قصد مدينة قرطبة الزاهرة بعلمها وعلمائها ليتابع , بعد اكتساب هذه املعارف األوىل من العلم لدى ابن سيدةو

قر الذي است" م1026ت "أيب العالء صاعد بن احلسن البغدادي "دروسه عند اللغوي املشرقي الشهري 

م، حياة ابن سيدة التعليمية عنده مل تطل، فلم يلب ثان تويف صاعد بن احلسن 990/هـ 380باألندلس بسنة 

  :م، مما حتم على ابن سيدة شد الرحيل لشيخ أخر للتتلمذ على يده فكان أستاذه1026البغدادي سنة 

التحصيل العلمي واملعريف، لكن حياة  أبو عمر الطلمنكي، والذي اجته إليه تكملة لسريته العلمية، وزيادة له يف

الطلمنكي مل تطل بالقدر الذي يفي غرض ابن سيدة العلمي، لتتوسع دائرة معارفه، إذ تويف ليكون البن سيدة 

املقرئ الشهري أبو عمرو بن سعيد و) سن الشيخ(و قد تقدمت به السن شيخا آخر و الذي تتلمذ على يده 

  .و تتلمذ على يديه، فأكّب عليه "2من دانية"الداين 

وما يالحظ من خالل هذا التقلب و االختالف إىل املشايخ من أهل العلم الذين تتلمذ على أيديهم، أم قد 

أكدوا ترسيخ قواعدهم العلمية فيه، و بنوا شخصيته املعرفية، كما بثوا فيه بصمام االنطباعية، فكان ابن سيدة 

ثقافية يف الشرق ومعرفة أهم الكتب و املؤلفات الصادرة تأسياً و شغوفا لالطالع على احلركات العلمية وال

تأثرا بصاعد البغدادي، و قد بني يف أرجوزة مثّل فيها حياته مصورة تفاصيل ذلك، و عموما فان ابن سيدة قد 

  :ملك ناصية العلوم و املعارف اللغوية منها فقال تأكيدا على ذلك يف اية أرجوزته

ـُ     تيور مهر لَـٍعش لُكُت          ويـْعو ةغلُ ابِتك لُّك

                                                           

   .47-43:حسن الوراكلي، ص: ابن سيدة املرسي حياته و آثاره، داريو كابانيالس رودرجير، ترمجة1
  . مدينة أندلسية –دانية  2
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  .1قطنيلْفَ ةًيقَقح مري نمق          وـِطناملَ وددح تلْمأَت مثُ  

ففي األرجوزة اآلتية يقدم ابن سيدة حياته العلمية مبثوثة يف أبياا، و مصورة واصفة لكل من قرأ عليه من 

أوعى من علوم استطاع أن يصل إليها سبيال، فهي البطاقة العلمية التعريفية لكل من أراد أن يعرف املشايخ وما 

حياة هذا العبقري، و أوِردت تسهيال و تفصيال و إمجاال لكل من يود التعمق يف معرفة النشأة العلمية ذكرا 

  .على لسانه

  منهج املخصص: رابعاملبحث ال

والعلمي العمودي الفقري الذي يشد هيكل هذا املعجم و جيمع قوامه اللغوي يعترب املنهج يف صناعة املعجم 

يرسم قيمته بني املعاجم املؤلفة يف عصره و بعده، فهو الذي حيدد قابلية تناوله من قبل الباحثني فيه، حبيث و

يرسم مكانته يف نفوس ا يقدم الكيفية اليت يعرض ا املعاين اللغوية بألفاظها واستعماالا وتصنيفاا، فهو ذ

مصادر و مراجع العلوم حيقق مرتبة من مراتب العلم و درجة من درجات األمهية اليت تكتسيها اآلخرين و

معجم املخصص هو حماولة علمية جادة مشلتها حماوالت لصناعة معجم خيتص باملعاين ويرسم لنفسه النفيسة، و

كان لزاما على  2نت هذه احملاولة أخر احملاوالت السابقةملا كاظرة مع معجم األلفاظ الذي عرف، ومكانة متنا

طبيعة هذا فـما  ،مصنفه أن يؤسس عمله املختار على منهج حيقق إخراج العمل من الفكرة إىل صناعة الفعل

  ؟املنهج و ما هـو جوهره

  

 :شكل املنهج العام -أ

                                                           

  . 47:حسن الوراكلي، ص: جير، ترمجةابن سيدة املرسي حياته وآثاره، داريو كابانيالس رودر 1
أطلقنا عليه تسمية حماولة ألن معجم املخصص هو أضخم معجم معاين متكامل بعدد مواضيعه وأسفاره، وال يوجد حلد  2

   .الساعة ما هو اكرب منه يف التصنيف واجلمع واالشتمال
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عاين وتوضحها يف صورة بإمكاا بىن بن سيدة منهجه يف إقامة معجم املخصص على قاعدة دقيقة حتفظ امل

تقدمي املعاين متسلسلة، موضحة معامل الداللة واالستعمال، ممكنة يف األذهان مرشدة للقارئ و الباحث، 

واألكثر من هذا هو ضمان جتميع املعاين وألفاظها الدالة عليها بصورة جامعة، ولعل هذا هو اهلدف األبلغ يف 

وهو ما أشار إليه يف بدايات , آلية البدء باألعم فاألعم إىل األخص فاألخصتفكريه يف اجناز هذا املعجم وفق 

أللفاظ يف حديث جممل عن التضاد مقدمته الطويلة اليت صدر ا كتابه، مبدئيا ما طرحه فيها من الثراء الداليل ل

  .االشتراك اللفظي و الترادفو

  :عشرين كتابا و هيمنهم من أحصاها إىل , تقسيم املعجم املخصص إىل كتب

 .كتاب خلق اإلنسان -

 .كتاب الغرائز -

 .كتاب النساء -

 .كتاب اللباس -

 .كتاب الطعام -

 .كتاب السالح -

 .كتاب اخليل -

 .كتاب اإلبل -

 .كتاب الغنم -

  .1كتاب الوحوش -

 .كتاب السباع -

                                                           

  .357:مقدمة لدراسة التراث املعجمي، حلمي خليل، ص 1
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 .كتاب احلشرات -

 .كتاب الطري -

 .كتاب األنواء -

 .كتاب الدهور و األزمنة و األهوية -

 .كتاب النخل -

 .املكنيات و املبنيات و املثنياتكتاب  -

 .كتاب املثنيات -

 .كتاب األضداد -

 1.كتاب األفعال و املصادر -

منهم من عدها إىل تسعة عشر كتابا بأن حذف كتاب املثنيات و مل يشر إليه كتابا حقا منفصال عن غريه، و

املعاين اللغوية اليت  فهذه الكتب الضخمة املضامني هي صلب بناء معجم املخصص، وا استوىف تقريبا كل

  .استعماالملعىن على املسمى امسا و وصفا واستطاع إليها سبيال، حممولة على وجه التفريع املتعلق بوقع ا

  

  

  

  

  

                                                           

   .357:تراث املعجمي، حلمي خليل، صمقدمة لدراسة ال  1

 ملنهج اهليكلي ملعجم املخصصا

 كون من سبعة عشر جملدايت
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 .خمطط يوضح البناء التركييب ملعجم املخصص 1
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 بني أجزائها فهي ختتلف يف حجمها لكتب يف شكلها داخل املخصص، فال تكاد تلمس التوازنختتلف هذه او

قسمت هذه الكتب يتجاوز كتاب األضداد عشر صفحات وفكتاب اإلنسان شغل ثالمثائة صفحة تقريبا، ومل 

وية املتناولة من املسائل اللغبدورها إىل فروع أصغر، ضمت ما تفرع منها، ومسي كل منها باباُ يشمل قضية 

قصرا فباب أسنان األوالد تالل املساحة املخصصة هلا طوال واحغل وبدورها ختتلف هذه األبواب يف شو

تجاوز باب العلم بإجراء قد شغل مخسة عشر صفحة تقريبا، ومل ي ،وتسميتها من مبدأ الصغر إىل منتهى الكرب

امة و يت تتضمن أبوابا أا رصدت معامل احلياة الع، وما يالحظ على تلك الكتب ال1قدرها سطرا واحدااملياه و

ما دار يف فلكه سفلي وهو الذي يتناول اإلنسان ومثلما أشري إليها يف بعض األقوال بالعامل ال اخلاصة لإلنسان

دراك اإلحساسي عامه وخاصه، من حمسوسات ومجادات، عامها وخاصها والعامل العلوي مما له من اثر باإل

ل معانيها، خصائصها الذي يهدف إىل حشد اللغة بك ،ا يدرك القصد من وراء إقامة هذا املعجممن هنو

أينما تشكلت واستطاع اإلنسان الوصول إليها، يف نفسه وغريه بادراك منه أو بدونه، فاللغة واملعاين ومميزاا و

امل احلياة بشكل كلي، وهنا تكمن املتصورة بالصورة الشكلية هلذا املنهج داخل املخصص هي لغة منتقاة من عو

  .صورة اإلحاطة الشاملة للغة بادراك جهود السابقني أويل البحث يف هذا اال

مستقبل اللغة بدراسة معانيها على منهج بنائي يستدعي استصحاب جهود  ففاملنهج بشكله املعلوم قد استشر

ية، وكأنه ذا العمل نقل معاين اللغة الفصيحة السابقني، قراءة التراث للوصول إىل عيون معاين اللغة الصاف

  .الصحيحة، عرب األزمان مهما طال عمر هذا املعجم وحل يف املكان

خيتصر الطّريق للوصول إىل منابع اللغة العربية ) معجم(ليبين لألجيال الدارسة للغة أن املخصص هو كتاب 

  .الصحيحة معرفة واستعماالً

                                                           

 2001: مناهج معجمات املعاين إىل اية القرن السادس هجري، امحد فرج الربيعي، مركز اإلسكندرية للكتاب، مصر، ط  1
   .246،247:ص
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ه فضاءات متوضع املعاين و منابعها عند ابن سيدة الذي صورها منهجه وبين ا صرح معجمه ميثل املخطط أعال

فاملربع الداخلي ميثل اإلنسان بعامله الذي يعيش معه وحوله وهو العامل السفلي، أما املربع , مضمنه إياها

ن هنا ندرك الصورة الكلية اليت اخلارجي هو العامل العلوي الذي يستقطب املعاين احملسوسة إدراكا وجتريدا، و م

  .1بينها املنهج من خالل رصد عوامل اللغة و معانيها

  

  

                                                           

  ).وي وعامل احلياة السفليالعامل العل(خمطط يوضح فضاءات املعاين ومنابعها عند ابن سيده  1

 العامل العلوي

  األجواء

  السحاب

 املطر

  الكواكب

  النجوم

  الغيوم

  املعامل السفلى

 اإلنسان وما حوله

 أماكن املعاين اليت استقطبها ابن سيدة  لبناء صلب معجم املخصص
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نقلها يف معجمه قصد متكنه من تصنيفها استعمل ابن سيدة هذه الطريقة حىت ينظم املادة اللغوية الكثرية اليت 

باستعماهلا باللفظ املعرب عنها وحسب استعماهلا موثوقة متييزها وتبيينها بالوجه الصحيح، كل داللة يف مكاا وو

حىت جيد الباحث سعة ة وما مسع من أفواه العرب نقال وحكما أو قرآنيا أو حديثا أو مثاال والعريب سياقا شعري

  . املعىن و إدراكهيف سهولة تلمس 

                                                           

 .خمطط يوضح املنهج البنائي التفريعي هليكل البناء داخل معجم املخصص 1

 نهج البنائي التفريعي داخل املعجم املخصصامل

 املخصص

 يتألف من كتب

 الكتاب يتألف من أبواب

 باب باب باب

 مسائل مسائل مسائل
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  :الشكل البنائي للمنهج -ب

نقصد يف هذه الصورة طريقة توزيعه لكتب املعجم املؤلفة واليت حتوي املواضيع اليت مجعها مبوبة جتتمع حتتها و

املسائل اليت عاجلها، فاملعجم املخصص هو كتاب ضخم و قد تناولت مادته خمتلف الظواهر الكونية وما فيها 

إلنسان واحليوان اجلماد ة ال ميكن أن حيصر مسائل لغوية معددة وحمددة الختالف ما فيها كافهو ذه الصور

إال أن نظرة ابن سيدة يف تقلده االبتداء باإلنسان وما يتعلق به قد شغل حيزا كبريا من مساحة  واألفالك

  :الكتاب، حيث خصص له الكتب الستة األوىل، وهي

  خلق اإلنسان �

  الغرائز �

  النساء �

  اللباس �

  الطعام �

  السالح �

مل جيمعها يف كتاب أبواب أخرى تتعلق باإلنسان نفسه،مل يعقد هلا بن سيدة بابا أوضمن هذه األبواب و

ما  مضان الذكر أا يف نظره أعراض تلحق اإلنسان كنتائج حادثة، خاصةأبواب األمراض والنوم و الزواج وك

الغريزية تكتسيها طبيعة اإلنسان كالنوم و األفعال اجلبِلية اليتغريه، وكمنها باملرض الناتج عن الطعام و يتعلق

عفوية فاحملور العام الذي حتدث فيه ابن سيدة يف باب ما مثال، ظهرت عنه تلك الصفات بصورة , كالزواج

استغرق تناول اإلنسان عموما ستمائة عة يف السفر اخلامس من املخصص، وسري ألزمت اإلشارة إليها بومضة

  .وهي مساحة كبرية يتصور منها عظم املادة اللغوية املعاجلة و ثرتها ،قريباصفحة ت
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قيمة متعلقة باإلنسان تصدر احلديث عنه كتاب احليوان ملا له من أمهية و ما تعلق به،و اتبع كتاب اإلنسانو

ت مخسة وسبعني ومائة الصفحا مجيل املناقب عند العريب، وشغل الكتاب مناإلبل ملا هلا من جليل املزايا وب

متبوعة باخليل اليت تثلثت املراتب ونسبتها من نسبة اإلبل أقل، إذ شغلت ثالثة وستني صفحة، متبوعة  صفحة

الظباء والوعول : ذكر منهاش، ووعدد بعدها يف كالمه من الوحو عني صفحةبالغنم اليت شغلت إحدى وأرب

الكركدن اليت شغلت مثاين وستني صفحة، والسباع وذكر منها قر ومحري الوحش والنعام والفيل وااليائل والبو

األسود والنمور والذئاب والضباع والفهود وبنات آوى والدببة واخلنازير والقرود والثعالب والكالب 

  .والضربان واهلر شغل ثالثا و ثالثني صفحة

تكلم يف أواخر أبوابه متفرقة اب، ووج والنجوم واألمطار والسحالربكالسماء والفلك و: كتابا لألنواءمث عقد 

  .1اآلالت املستخدمة يف ذلك كالنواعري والدالء و البكرة و احلبال السيول واملياه وكيفية سحبها ويف

ثالثني صفحة بات وشغل أربعا ومث انتقل إىل النبات و الشجر، فخص النخل بكتاب دون سائر أنواع الن

   .األشجارأَلْحق ا الفاكهة والنبات وو

وكان خامتة املباحث الداللية كتايب املكنيات واملبنيات واملثنيات، أما خامتة معجمه فكانت للمباحث اللغوية 

ات، كما عقد ثالث صفحات والصرفية والنحوية، ختص األضداد بكتاب صغري مل يتجاوز عشر صفح

ن نادر األعجمي الذي خصص اطراد اإلبدال يف الفارسية ومما أعرب من األمساء األعجمية و: هيللمعرب و

  .للكلمات املقصورة و املمدودة

نث فضال عن عقد كتابني لألفعال مث عقد بابا للهمز وحروف املعاين والتصغري والتغري واجلمع واملذكر واملؤ

  .املصادر و املقصور واملمدودو

                                                           

   .254-253:مناهج معجمات املعاين إىل اية القرن السادس هجري، أمحد فرج الربيعي، ص  1
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  :طريقة تناول الداللة و تسلسلها -ج

قد يعتري ذهن القارئ هلذا النمط من املعاجم صورة غري واضحة املعامل حول كيفية عرض وسرد املادة اللغوية 

جتعل القارئ والباحث عندما يتناول موضوع أي  اليت يقدمها، فصورة تنازل املادة وعرضها بصفة متسلسلة

كلمة واليت تعترب مركزية تدور يف فلكها الدالالت، يسري مرحلة مرحلة، خطوة خبطوة، يطلع ا عن دون 

تح له أبواب استعماهلا قصد وسبق معرفة على شبكة من معارف املعاين اليت توسع له أفاقا مل يكن يعرفها، و تف

رة منهجية ابن سيدة يف تعامله مع عرض حبور الدالالت وربطها بالكلمة أي اللفظ هذه هي فكاملطلق، و

                                                           

 خمطط يوضح توزع املواضيع اليت تناولتها أسفار املخصص واملساحة اليت شغلها كل باب 1
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بسردها تتم اإلبانة عن حمتوى كتاب، واملركزي، ففي كتاب خلق اإلنسان يظهر التسلسل املنطقي يف هذا ال

درج، فبعد رحلي املتكبري من معامل الداللة اليت تغيب عن عقل اإلنسان يف غياب عرضها وفق نسق العرض امل

الوالدة، يبني أمساء ما خيرج مع الولد، يعرض فيها معاين أصيلة دقيقة مصورة بالشكل يف الذهن باب احلمل و

مث  ،مث الرضاع و الفطام والغذاء، و الغذاء السيئ للولد ،أو الوصف، فاملعاين جتسم الصورة من خالل املشاهدة

مث اللدة والترب،  ،ن النساء من مبدأ الصغر إىل منتهى الكربأسنان الولد من الصفر إىل منتهى الكرب، مث أسنا

فههنا جيسد عمليا قاعدة التناول للشيء من األعم فاألعم إىل األخص فاألخص مثلما أسلف يف مقدمته، و من 

  :أمثلة التدرج و التسلسل يف سرد املعاين ما جاء على لسان املخصص من باب احلمل و الوالدة قائال

ذكرنا أبا  وإذا"، قال أبو علي الفارسي "نسئت نسأً"االصمعي  ،بدا محلها" نسئت املراة فهي نسء"أبو عبيدة 

فهنا يتكلم عن بداية احلمل ذاكرا معاين  ،اخل ...و ذا املصدر وصفت بداللة نسوة نسء ،1"علي فإياه نعين

  .داللته بالتوثيق

 :سل داللته قائالمث يسلْ

 يوان، محلت، حتمل محال، غري واحدما يكمل يف البطون من أوالد يف مجيع احل: احلمل"وقال صاحب العني 

ي عن بيع حبل "ال يقال لشيء من احليوان حبلى إال يف حديث واحد "، ابن السكيت ."امرأة حبلى، حامل

 .ثابت" وذلك أن تكون اإلبل حوامل فتبيع حبل ذلك احلبل" احلبلة 

  .رجل حبالن وامرأة حبلى، فكأنه مشتق من ذلكمن الشراب، امتأل، و ل حبل الرجلاالمتالء، يقا: احلبل

  .2فالنسء بداية احلمل

  .هو احلمل أي الولد يف بطن األم، تكون و بدأ ينموا: و احلَبل

                                                           

  . 17املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده، السفر األول، ص  1
   18.املصدر نفسه، السفر األول، ص  2
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  1.االمتالء: و احلَبل

هو و نهجه للمادة اللغوية يف املخصصالتسلسل الداليل يعطي الصورة اليت عرض ا ابن سيدة مفالتدرج و

تدرج منطقي وضعه ابن سيدة لالنتقال من شكل املادة العام إىل نطاقها التفريعي الذي يصل بأمساء املعاين 

حيث يبدأ من أعلى جزء فيه و , فهذا التسلسل ميكن أن يوصف بإنسان بقامته وصورته, املعروضة إىل ايتها

لعني واألنف والفم وما حيتويه من شفة ولسان انزوال إىل القدم، مرورا بالشعر واألذن والوجه و ،هو الرأس

الظهر والصدر والبطن وما تبقى من البدن حىت يصل إىل القدم ملنكب والكتف والذراع واألصابع ووأسنان، وا

وصفاا، متبوعة بصفات هلا باإلنسان صلة أو ما تسمى باألعراض كالنفس واحلياة و الطول والقصر واهلزال 

نطاق حتول من مركبات اإلنسان وأعراضه هي بؤر داللية تصف كل داللة نطاقها  ، فكل2والقوة و اللون

ميكن االصطالح عليه بالنسيج الداليل، ويسر وفق هذه الطريقة إىل أن لق مع البؤرة أو النطاق اآليت، ولتتعا

يقوم بعملية متشيط لغوي  فبتقدميه هلذه الطريقة أو تسايره وفق هذا املنهج فكأمنا اليت تناوهلا ينهي املادة الكلية

يكشف مكامن األشياء ليستخرج منها الداللة واملعاين بشكل موصوف وإذا تفرسنا جيدا نظرته التشرحيية 

رسم حدود معامل املعاين ومتوضعاا، فإننا ندرك حقيقة انه مل يتقيد اكتفاءا جبعل هذا العمل منهال تقدمي ول

حيا، بل ميكن أن جند هنا تلميحا يتعدى ذلك، وخاصة مع تقدم للخطيب املفوه وغريه، كما باشر ذلك تصر

لغري زمام مستحق، أي مطلوب، العلوم وازدهارها، فهو قدم عمال ملن يستحقه يف زمنه ولكنه يبقى لغريهم و

  :صفات الوجه: هو موضح يف املثال اآليت املتمثل يف احلقل الداليل للوجهو
 .احلسن ضد القبح: احلسن -1

 .الثابت يف احلسن: الوسامة -2

                                                           

  .18-17:املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده، السفر األول، ص  1
  .224:ي، صمناهج التاليف املعجمي عند العرب، معاجم املفردات و املعاين، عبد الكرمي جماهد مرداو: ينظر  2
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 .هو شديد اخللق مع قبح الوجه -3

 .سوء اهليئة مع شحوب و عيب: النظرة -4

 .العظم يف الفعل و القول و املنظر: اجلمال -5

 .مثل الشناعة و هو البغض يف املنظر: الشناءة -6

 .النعمة و العيش الغين: النضرة -7

 .السمج القبيح مع كثرة السؤال: فلحاس -8

 .احةاحلسن و هي ضد السم: املالحة -9

 .اجلالل و العظمة و اهليبة: البهاء - 10

 .طالقة الوجه: البشارة - 11

 .غلظ الوجه و اجتماعة يف مساجة: اجلهامة - 12

 .تكشر يف عبوس: الكوحل - 13

 .اليبس و االنقباض: الكزازة - 14

 .احلسن الذي يعلو الوجه: الطالوة - 15

 .القبح و سوء املنظر: الدمامة - 16

 . 1الوضيء املشرق: االبلج - 17

على املستوى التدرجي الداليل حبيث أنه ينتقل من صفة إىل صفة اخرى  الوجهاين معيف ذكر فاملصنف سار 

اليت تأخذها حملة املعىن يف كل صفة مذكورة، إشارةً إىل الصورة  تليها إما يف احلسن، أو يف القبح مع إعطائه

  .وذا يكون قد أملَّ بالوجه الداليل املتدرج

                                                           

  .136،137: ، ص2006: 1أحباث داللية ومعجمية، نادية رمضان النجار، دار الوفاء، اإلسكندرية، ط 1
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  1                                                                    :          حتليليمنوذج 

                                                                                    

                                                           

 .السهم يوضح االنتقال من األعم إىل األخص فاألخص وهو جانب من فكرة املنهج اليت استخدمها 1
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نتناول موضوعا حتليليا نتبني فيه نظرة ابن سيدة العملية يف تسلسله املرحلي املتدرج الذي يكشف فيه عن 

املثال املأخوذ يف باب الفصاحة، حيث شرحها مبتدأً باحلديث عن معىن الكالم عموما، و بعدها ينتقل و املعاين

  :إىل ذكر صفات هذا الكالم، ويشرع يف تقسيمه مبتدئا أوال

 واملتكلم املتصف ا مث ينتقل إىل, بالكالم الفصيح اجليد، ذاكرا املعاين اخلاصة بالفصاحة واملتعلقة بالكالم ذاته

العلم املصنف لتلك الفصاحة و هو علم البالغة، وعدها يشرع يف الكالم عن امليدان الذي تظهر فيه أو تطبق 

فيه و هو اخلطابة أين ميارس الكالم، ويورد بعدها الصفات الدالة على اخلطيب الواصفة له حمددا يف كالمه 

ها ينتقل إىل ذكر صفات الكالم اليت ال تصل إىل الصفات االجيابية والسلبية منها املقوضة خلطابة اخلطيب، وبعد

األمراض الكالمية املخلة بالفصاحة، ليستأنف الكالم باحلديث عن اجلانب السليب لصفات الكالم أو عيوبه 

كما حيشد لكل صنف مذكور , وحيشد يف هذا اجلانب من حديثه كل الكلمات الدالة على امليزة املتناولة

تالط يف الكالم، والكالم الذي مل خة بذلك مث يتناول كثرة الكالم و اخلطأ فيه، مث االاأللفاظ والدالالت اخلاص

  .يئة اإلصابة و بعدها القصد يف الكالم، و مراجعة الكالم كما يبينه لسان املخصص
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  :منوذج عن التسلسل و التدرج يف عرض وحتليل املادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

                                                                                          

                                                           

 .للغوية اليت تقدم الرؤية املُبينة واملعرفة لعمل املخصصميثل املخطط الصورة املبينة خلطوات املنهج الذي يبين تناول املادة ا 1

 

 الفصاحة

 الكالم

 تعريفات مطلقة للكالم

 الفصيح اجليد

 الوصف بالفصاحة

 البالغة ومعانيها

 اخلطابة

 يبالصفات الدالة على اخلط

 صفات الكالم السليمة خفة اللسان

صفات عيوب الكالم ثقل اللسان 
 واللحن وقلة البيان

 كثرة الكالم واخلطأ فيه

 االختالط يف الكالم

 الكالم بالشيء مل يئه اإلصابة

 اية الكالم

 الصفات السلبية الصفات اإلجيابية

 الكالم املتكلّم

 الكالم السيء كالم احلسنال

 



 

 معجم املخصص                                                        :الفصل األول

75 

 

  :طريقة شرح املداخل املعجمية يف املخصص -د

        عرض املادة اللغوية، نتبني خطة املصنف يف شرحه للمادة املعجمية عرفة الصورة املمنهجة يف تناول وبعد م

ما هي الطرق اليت اعتمدها املصنف يف شرحه للمعىن : دهأو األلفاظ الدالة على املعاين، مضمنة يف سؤال مفا

  املعجمي باعتبار املخصص معجم للمعاين تفارق نظرته نظرة معاجم األلفاظ اليت ليست شركة بينهم؟

تبين أن ابن سيدة استخدم يف شرحه للمداخل املعجمية ستة , من خالل املعاينة اليت اختص ا املخصص حتليال

احدة عن األخرى، ومنها ما هو متفرع ولعل السر يف تعديد هذه الطرق هو حاجة األلفاظ طرق ختتلف الو

واملعاين لتلك الطرق املفاتيح لفتح مغالقها والتعريف ا بصورة أدق و أكمل أو أا ال تتبني إال ا، وأوىل هذه 

  :الطرق املستخدمة

   :اعتماد الشرح بكلمة خالف أو نقيض أو ضد-1

خالفة وأن األشياء بضدها تتمايز هذه الطريقة هو استنتاج املعىن بطريقة األصوليني القائلة مبفهوم املالقصد من و

ريا هلا إال مبا يغايرها متاما ، فالكلمة ال جيد تفس1هي طريقة تستوجب إعمال العقل والدراية باملنطق أحياناو

االستخدام يف كشف املعىن  أدواتاه يبني عن ، فالشكل أدن2هو ما عبر عنه بألفاظ الضد واخلالف والنقيضو

وتقدميه يف حتري املعىن،  األدواتاملصنف هذه فكثرياً ما وظّف  يف نطاق التفسري باملغايرة، وتوضيحه

مة التصور للمعىن يف احىت يتمكن من إعطاء صورة ت لالستخدام، وتبيني فرق املغايرة بينه وبني املعىن خالفه

أو تشابه، أو اختالط عارض بينه وبني معاين بعيداً عن كل التباس قد يطرأ، التصور وضبط هذا  ذهن الباحث،

   .يف نطاق االشتراك أو الترادف أخرى قد حيسبها

  .الطريقة هي حتقيق مبدأ الفصل بني معاين الكلمة الواحدةفصورة اعتماد هذه 

                                                           

   .362:مقدمة لدراسة التراث املعجمي، حلمي خليل، ص  1
   .233:مناهج التأليف املعجمي اية القرن السادس هجري ـ، عبد الكرمي مرداوي، ص  2
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  :أمثلة

  .العجم خالف العرب- 

  .العجمي خالف العريب- 

  .ف الصواباللحن خال- 

  .1الصواب نقيض اخلطأ- 

  .2نقيض احليض الطهر- 

  .3جعد الشعر خالف السبط- 

  .احلياة ضد املوت- 

  .4الطول نقيض القصر- 

  :و من األمثلة الواردة على لسان املخصص ميكن تبني صورة املعىن يف اجلدول األيت 

                                                           

   .121:املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل، السفر الثاين، ص 1
  .48:نفسه، السفر األول، ص املصدر  2
  .66:املصدر نفسه، السفر األول، ص 3
  .64:املخصص، السفر الثاين، ص 4

 ضد خالف

 نقيض

 التفسري باملغايرة
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  تصنيفات املعىن املتصور  نوع املادة  املنت من املعجم

  

  .ف العجمالعرب خال-

  

  جنس بشري

  النسبة  الصفات  األمساء

العرب خيالفون 
  العجم يف األمساء

اختالف صفاما يف العادات 
والتقاليد والسلوك وأشياء 

  .أخرى

  )الوطن(املكان 

النسب أو الدين    أو 
  .غريهاالعرق و

  تكرر نقاط النسبة  تكرر الصفات  األمساء  اجلنس  العجمي خالف العريب

  .ف الصواباللحن خال-

  

  .1الصواب نقيض اخلطأ-

  صفة الكالم

  

//  

/  

  

/  

  .تعاكس اإلتقان و اإلجادة

اإلجادة و اإلتقان تعاكس 
  .اخلطأ

  .اجلهل بقواعد الكالم

الدراية و الفقه بأصول 
  .الكالم

  اخللو من املرض  الطهر دال على الصفاء    صفة حلالة   2نقيض احليض الطهر

اجلعد الشعر خالف 
  3السبط

  هيئة الشيء و تصوره  الطول خيالف القصر  اسم صفة  الةصفة حل

اسم دال على   4احلياة ضد املوت
  الوجود

احلضور وعدم 
  الغياب األبدي

قائمة املكلفني يف   موجود حمسوس مؤثر
  .عرف الشرع

                                                           

  .128 -121:املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل، السفر األول، ص  1
  48:املصدر نفسه، السفر األول، ص 2
  66:املصدر نفسه، السفر األول، ص 3
  .64:السفر الثاين، ص ،املصدر نفسه 4
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ات املعىن فالبداية متعلقة بتعيني املنت أو املثال ونوع املادة أي إىل أي جنس تنتمي املادة اللغوية، أما تصنيف

ختلص صورته وتتضح ملعىن يف الذهن حىت يتجزأ فرزه واملقسمة إىل ثالث خانات، فكل خانة حتمل صورة متيز ا

 ،معامل املعىن من خالفه، فخانة األمساء تفرز صورة اخلالف الذي مييز مثال العرب عن العجم يف األمساء

الشكل فصورة العريب خالف املغويل،  و يف الصفات كصورة ،عند العجم جون عند العرب خالف كمحمد

لكن ليس بغرض تبني ويف النسبة قد تشترك بعضها لكن تتدرج حىت يتبني الفرق متاشيا مع تدرج الداللة، و 

التفرقة حىت تتضح األشياء عمال بقاعدة مفهوم املخالفة، و قد منا تبني معاين اخلالف للتمايز وإاملعاين هنا و

اللفظة اليت تدل على كميتني خمتلفتني : يف مقدمته قائال" التفسري باملغايرة"يقة أصل املصنف هلذه الطر

منفصلتني، أو متصلتني كالبشر الذي يدل على العدد القليل والكثري، و اجللل الذي يقع على العظيم والصغري 

  .واللفظة اليت تدل على كيفيتني متضادتني كالنهل الواقع على العطش والري

  :بكلمة واحدةالشرح -2

هي الطريقة املوالية يف شرح املداخل املعجمية و املستعملة شركة مع معاجم األلفاظ وقد وردت يف أسفار و

  :املخصص من قوله مثال

  .1أي حديده= رجل حليف اللسان  �

  .2البالغة= البلغن  �

  .أي بليغ= إنه ملنطيق  �

  .الكالم= النطق  �

  .جميد= خطيب أشدق  �

                                                           

   .مقدمة لدراسة التراث املعجمي  1
   .113:املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده، السفر الثاين، ص  2
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  .أي حسنا= إن على كالمه لطالوة  �

  .حدته= ذلـق اللسان  �

  .محكمه= رجل متتابع الكالم  �

  .التعمق= التنطُّع  �

  .األعجم= األم  �

  .أي عجمة= يف لسانه عتمة  �

  .اللكنةُ= القفت  �

  .فاحشة= كلمة الغية  �

  .أي اجلواب= إنه حلسن اجليبة  �

  .أي مصوت= عصفور صوار �

اظ وهي طريقة مباشرة يف تقدمي للمعىن وتقف يف جلها على ومن خالل هذه الطريقة املعتمدة يف معاجم األلف

وسر استخدام هذه الطريقة يف " املوثق"املوصولة بالنقل املقيد  1السماع من كالم العرب املعهود وحوشيه

املخصص ليس اخللوص بالعقل والفكر إىل دائرة التنويع فحسب  بل هي أصل أصيل يعود لورودها يف أمهات 

حشدها املصنف لبناء معجمه املخصص فانتقلت املعاين مبادا مصورة ذه الطريقة و قد توزعت  املصادر اليت

  .يف أسفار املعجم املعلومة

  

  

                                                           

   .114املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده، السفر الثاين، ص  1
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  :الشرح بأكثر من كلمة -ه

بال قيد، واهلدف منه تقدمي املعىن يف ، و هو وارد معدود غري حمدود و1ويتمثل يف أداء املعىن بأكثر من كلمة

والباحث وكأنه ذه , ات الشاملة لتلك املعاين اليت تظهر يف صورة اختيارية يف نظر القارئصور وعرض الكلم

من التوظيفية هلا على معىن واحد، و الطريقة يعرض املعاين و يرصفها لألخذ واالختيار واملفاضلة حسب احلاجة

  :مجلة ذلك ما ورد على لسان املخصص

  .حدة اللسان= الذرب 

  .للسان البني اللهجةالفصيح ا= احلذاقي 

  .البني اللسان الفصيح يف منطقه= السب  من الرجال 

  .هو الذي ال يقبل: اجلدل األريب و قيل= األلد 

  .قادر على الكالم= و رجل مفوه وفيه 

  .بني اللَّسن من قوم لُسنٍ= رجل لسن 

  .املتكلم= لسان القوم 

  .الم الفصيحأي جيد الك=  أقوالرجل قوال و ابن قوال و ابن 

  .الذي يبين الكالم على درب واحد= السجاع 

  .أي ينطق كيف يشاء= فالن يفترش لسانه 

  .العجمالذي ال يبني كالمه من العرب و= األعجم 

  .أفصح أم مل يفصح, الذي من جنس العجم= العجمي 

  .الكالم بالعجمية و قد تراطنا= املراطنة 

                                                           

   .364مقدمة يف دراسة التراث املعجمي، حممد حلمي خليل، ص : ينظر  1
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  .أو نسيان أو عي،, لم يقدر على ذلك من حصرم فإذا أراد أن يتكل= يقال أريج عليه 

  .1هو من قوهلم فحم الصيب أي بكى حىت يقطع صوتهو= املفحم الذي ال ينطق 

وما هو مالحظ يف صورة منهجه املتبع ذه الطريقة هو تقدميه للصورة الكلية وهي الكالم املعرب عنه باللسان، 

تتجزأ من الشكل العام أو املادة، يف نطاق تسلسلي، تترتب فيه  مث يطرح األلفاظ اليت تتعلق باملعاين اليت

  .األلفاظ، وكل لفظ خيتلف عن األخر بالصورة

  .فالذرب ختتلف عن صورة احلذاقي

  .السب من الرجال ختالف صورا احلذاقي

  .  من العام املطلق إىل املخصص املقيد االنتقالما ميكن تصوره هو و

حيث شغل هذا النوع من املعاجلة للمعاين مساحةً  أسفارهتقريبا يف مجيع  ل بهكما وضحه ابن سيده وعم

يف حد ذاته، ويف صورة نقله عن األعراب  هذا االستعمال إىل طبيعة املعىن، ويعود واسعةً من أسفار املخصص

لتصور جمال الذين ألفوه، ولتقدمي كيفية استخدامه، وتبيني طرائق ذلك، فمبدأ التنويع هو خلق فضاء واسع 

  .املعىن الذي يعاجل مكونات الباب واملوضوع املأخوذ بالدراسة

  

  

  

  

  

                                                           

   .124-113:مساعيل بن سيده، السفر الثاين، صاملخصص، أبو احلسن علي بن إ  1
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 1              تسلسل تدرج املعاين                                                            

يف مال املخصص والذي يضع له ابن سيده كلمات  تمثل الدائرة املعىن العام املُعبر عنه باللسان، كما جاء

  .تشرح بصورة بنائية تكاملية متدرجة حىت يصل إىل آخر حدود املعىن

  :من القرآن الكرمي

  :قوله تعاىلخصص ابن سيدة مساحة لالستشهاد و االحتجاج بالقرآن الكرمي إلثبات املعىن من ذلك و

﴿مجضِ إال ععلَى بع لْنــهزلَو ن وهو مجع أعجمو 2﴾ني.  

  .فاحشة= كلمة الغية  3﴾الَ تسمع فيــها الَغيــة﴿: و قال تعاىل

ـَـات و نهرٍ﴿: قال تعاىل   .أنـهار= نـهر  4﴾إِنَّ املُتـقني فـي جن

                                                           

 .خمطط يوضح االنتقال املتدرج يف املعىن عند ابن سيده 1
  .113:املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل، السفر الثاين، ص 2
  .115:املصدر نفسه، السفر الثاين، ص3
  .31:، السفر األول، صاملصدر نفسه4 
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  .أي املرأة 1﴾...و خلَق منهاَ زوجهاَ﴿ :قال تعاىل

  .ابن دريد –الربد مبعىن النوم  2﴾...اً و الَ شراَباًالَ يذُوقُونَ فيهاَ برد﴿  :و قال

  :من احلديث النبوي الشريف 

و جاء يف : و غالبا ما يورده مصدرا بقوله, أما احلديث الشريف فقد استشهد به يف أكثر من ثالمثائة موضع

  .احلديث

  :أمثلة

  .3"بادرنِي بالركوع والسجودقد بدنت فال ت"بدنَ، وجاء يف احلديث : ابن السكيت: قوله

أصبح متقَدما يف السن استشهد : تقدم يف السن، فكلمة بدنَ: أَسن: بدنَ، أي: وقد ذُكر إلثبات معىن لفظ

  .املُصنف على داللتها واستعماهلا بسياق احلديث النبوي الشريف

والقصد من هذا االستشهاد بسياق احلديث هو تبني ما  4"ايحشر الناس يوم القيامة بهم: "البهيم األسود :قوله

 :أي ليس م مرض أو عاهة، عرفوا ا يف الدنيا، وقيل: اختلفت يف فهمه

  .أي ليس عليهم شيء من متاع الدنيا، أي اللباس: بل عراة 

  "أبغضكم إيلّ الثرثارون املتفيقهون :قوله

  .الكثري الكالم: ابن دريد، الفيهق واملُتفيهق

  .هو الذي ميأل شدقيه ويتوسع يف منطقه] أبو علي[الفارسي

                                                           

  .26:، السفر الرابع، صابن سيدهاملخصص أبو احلسن علي بن إمساعيل   1
  .106:املصدر نفسه، السفر اخلامس، ص  2
  .44:املخصص ، السفر األول، ص  3

  .108:املصدر نفسه، السفر الثاين، ص 4 
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  :ومن خصائص ما بينه االستشهاد باحلديث هو

 .إثبات معىن اللفظ*

 .توجيه لفظ أُختلف فيه*

  الفرق بني لفظني*

  

  

  

  : من األمثال

ضحه وتثبته استعماال وظِّفت املثال يف أسفار املخصص حسب تقديرات احلاجة إىل االستشهاد لشرح املعىن وتو

  :وتداوال ومن األمثال يف قوله

  .ربّ صلَف حتت الراعدة: ويف املثل:أبو عبيد: كثري الكالم: رجلٌ رعاٌء: صاحب العني

الكالم واألغناء عنده 1يضرب ذلك للرجل يكر.  

*الردء من القول، ويف املثال: اخللف"لْفخ طَقأَلْفًا ون لَت2"س. 

 .رجع الكالم ، وقد أجبته واستجبته وله واستجربه: اإلجابة: زيد األنصاريأبو *

 .3، هكذا يتكلّم به ألنّ األمثال تحكىويف املثل أساء مسعا فأساء جابة :واالسم اجلواب واجلابة*

                                                           

  .125:املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل، السفر الثاين، ص 1
  . 127:ص ، السفر الثايناملصدر نفسه 2
  .129:املصدر نفسه، ص  3

 أسباب توظيف االستشهاد باحلديث الشريف

توجيه لفظ اختلف  إثبات معىن اللفظ

 فيه

 الفرق بني لفظني
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  :واجلدول اآليت يوضح املعىن

  املعىن  الكلمة املثبتة  منت املثال

  رعاء: يضرب للرجل كثر الكالم   رعاء  رب صنف حتت الراعدة

  الصامت الذي يتكلم بكالم غري مستحب  اخلَلْف  سكت ألفا ونطق خلفا

اجلواب ومعىن املثال أخطأ يف السمع   اجلابة  أساء سمعا فأساء جابة
  فأخطأنا اإلجابة

  

ليت فاق عددها يف وقد وظّف ابن سيدة املثال بنسبة كبرية جدا ألا أصل من أصول كالم الرب املنثور وا

املخصص ألفا ومثامنائة مثال وهي نسبة كبرية تدل على امتداد جذور املعاين عن ابن سيدة يف خمصصه إىل 

  .أعماق سحيقة من حياة العرب والعربية وميكن التمثيل هلا باملخطط أدناه مع أقسام االستشهاد بالسياق

  

 

 

 

 

  

 

                                                                            1
 

  

                                                           

 .ط يوضح نسب استخدام مصادر االحتجاج يف بيان املعاين حسب مقتضيات حاالت اإلبانة عند ابن سيدهخمط 1

أسفرت هذه 

الصورة عن صور 

املنهج يف بناء أقسام 

وافرة من صلب 

 املخصص
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ما يالحظ من املخطط املعرب عن نسب استخدام مصادر االحتجاج يف بيان املعاين حسب مقتضيات حاالت 

اإلبانة أنّ ابن سيدة سافر يف حياة العرب ووقف عند مجيع مصادرها اليت التمس منها صناعة معجمه 

  .املخصص

  :السياق االجتماعي

الثاين من االستخدام الذي عرفه منهج ابن سيدة يف مصنفه، والذي يتناول يف هذا السياق وهو الضرب 

الكلمات اليت حتوي دالالت اجتماعية ودينية، وهو ما يتطلب شرحها بالسياق الذي مييزها، قصد إعطائها 

  .ي واملعىن منه واجلدول اآليت يبني الكلمة وسياقها االجتماع. صورة املعىن املُميز واملُحدد هلا

  املعىن املبين منه  السياق االجتماعي  الكلمة

يلندد  

  ألندد

ددوألن شديد اخلصومة وشحيح  رجلٌ يلَندد  

الكلمتان تكونان يف الفاجر ويف الصاحل واملعىن متمايز   رجلٌ أبلٌ  أبلٌّ
منهما حسب كل صنف فإن اقترنت بالصاحل فمعناها 

  خالف األوىل 

لَسن  للمرأة  1رجلٌ لسن للرجلِ وذم نٍ، مدحبني اللّسنِ من قوم لُس  

يروى يف احلديث أنّ أعرايب أتى إىل النيب صلى   الدندنة
واهللا ما أدري ما دندنتك :" اهللا عليه وسلم فقل

ودندنة معاذ، ولكن نسأل اله اجلنة فقال النيب 
  2"صلى اهللا عليه وسلم حوهلا ندندن

  الكالم اخلفي ال يفهم

  مبا يسكته: أي  رمى اهللا فالنا بسكاته  سكتال

أن يسكت املصلي بعد االفتتاح سكتة مثّ يفتتح القراءة   "والسكتتان يف الصالة تستحبان"  السكتتان
فإذا فرغ من الفاحتة سكت سكتة مث افتتح ما تيسر 

  القرآن

                                                           

  .113:املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل، السفر الثاين، ص 1
  .140:املصدر نفسه، ص 2
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  سقطت له الثنيتان العلييان والسفلييان  أجفر الصيب  أجفر

  ولّت وبلغت األربعني أو مخسني إىل متوت  جرشبت املرأة  جرشب

  :الصرف واالشتقاق -و

اهتم ابن سيدة يف خمصصه بالصرف واالشتقاق وخصص له مساحة مهمة فيه، تناول فيها الصيغ واملشتقات 

فيه األفعال  تناول" كتابا"املختلفة لألفعال، واملصادر، والصفات وغريها يف مادة املعجم، وأضاف قسما آخر 

واملصادر أطلق عليه كتاب األفعال واملصادر ، ومل يقف املصنف فيه على األفعال واملصادر فحسب بل تعدى 

إىل ذكر األمساء متناوال فيها املقصور واملمدود فكانت مل تفطن يف الصرف واالشتقاق مع ختُّللها جبملة من 

  .اآلراء الشخصية البن سيدة

املعجم منبنية على ذكر الفعل مث املصدر، أو املصدر مث املشتقات يف بعض األحيان  وكانت فكرته يف داخل

  .حسب ما تقتضيه احلالة

  :قال املُصنف

  .تكلّم الرجلُ وكلمته مكاملة، وكلمته تكليما سيبويه وكالما

  .ال يتكلّمان: الرجالن ال يتكاملان، وال يقال: ابن السكيت

  .يكلمككليمك الذي : صاحب العني

  .رجلٌ كلّماين وتكالّمه وتكالم، وتكالمه، جيد الكالم فصيح: األصمعي

  .لفظت بالشيء ، ألفظ لفظا تكلّمت: صاحب العني

  .1اللّسن الذّكي: البين] القاسم بن سالم[ أبو عبيد

  .تاللهأبيِناُء، وصحت الياء فيه لسكون ما قبلها وأنه ليس على الفعل فيعتلُّ اع: اجلمع: سيبويه

                                                           

 .369، 368مقدمة لدراسة تراث املعجمي العريب، حلمي خليل، ص  1
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أبيِناُء، فيسكُن الياء، ويلغي حركتها على ما قبلها، وال يصحح كراهة الكسرة : ومن العرب من يقول: قال

  .1على الياء

  .من األلسنة الفصيح واالسم الفصاحة وقد فصح فصاحة: ابن السكيت

  .اجلمع فصحاء وفصاح: صاحب العني

  .عمل كما تستعمل األمساءفصيح وفصح، حيث است: وقالوا: قال سيبويه

  .واملرأة فصيحة من نسوة فصائح وفصاحٍ

  .خطُب خطابة، وجلٌ خطيب ، حسن اخلطبة واجلمع خطباء: ابن دريد

وتصغري األذن أذينة ألا أنثى فسميت ا رجال مل لتحق اهلاء يف التذكري وأما قوهلم ابن أذينة فكقوهلم ابن : قال

  .2متني تنتمي ما مصغرتنيعيينة وذلك أنّ الكل

  .العرب العاربة، العرب العرباء: وقالوا

  .أرادوا املبالغة يف العربية] الفارسي[ قال أبو علي 

  .يعين حولته إىل العربية: وعربت القول

  .قويت حجته: وعربت عنه وأعربت

  .عروبة بغري ألف والم:وقد يقال

  .3عريب بين العروبية: وقالوا

                                                           

  .112:مساعيل، السفر الثاين، صاملخصص، أبو احلسن علي بن إ 1
  .80:املصدر نفسه، السفر األول، ص2 
 .124املصدر نفسه، السفر الثاين، ص  3
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فرده : هم، والنسب إليه أعرايب، ألم لو قالوا يف اإلضافة إليه عريبصرحاُء العربِ وبدات: عرابواإل

  .إىل الواحد زاد االسم عموما

  .1مجع اجلمعِ.. عرب وأعراب، وأعارب: قال سيبويه

: او يف مقْول وحنوهولذلك صحت الو: كُلّ مفعل فهو مقصور عن مفعال، حكاه عنه سيبويه، قال: اخلليل

وهذه صيغة دالة على التكثري ما كانت وصفا، وإمنا تكون مفْعل مقصور من مفعال على اللّزوم صفة، وإالّ فقد 

جتيُء مفْعل من األمساء غري مقصورة من مفْعال، كمسرحٍ ومكْسحٍ وحنومها، مما يعتمل به، وإن كان عامةُ ذلك 

  .ه كما حكاه يف مفْتح ومفْتاح، ومقْلد ومقْالد ونحومهامقصورا عن مفعال عند سيبوي

فالصرف عند ابن سيدة ورد أصال يف صورة مشتتة، ومستقلة، فالتشتيت توزع يف أسفار املخصص 

واالستقالل به خص يف أبوابٍ جعلت اية املخصص وكأنه يشري إىل أنّ الصرف عنصر رئيس يف تسطري 

  .ااملعاين وتشطريه

  

  

  

  

  

                                                           

  .124-123:املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده، السفر الثاين، ص 1
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1

2

3

45

6

7

8

  1  

 

  :النحو: سادسا

وظف ابن سيده النحو يف خمصصه تتميما لتوضيح املعاين وشرحه، والعمل كلّه يتداخل يف تكوين وبناء منهجه 

  :الداخلي املعتمد يف شرح املداخل املعجمية للمخصص ومن املواضيع النحوية اليت عاجلها املُصنف هي

عاين ، ملا هلا من تقدمي صورة املعىن يف السياق، واملصنف عامل بأحوال اللغة وحنوها يعلم مكانة حروف امل

، ولكل حرف معناه "2اسم وفعل وحرف جاء ملعىن"... احلروف يف إبراز املعاين كما قال صاحب األجرومية

  :املقصود يف ختصيص موضوعه من السياق فتناول

                                                           

 .خمطط ميثل علم الصرف متوزعا عرب أسفار املخصص ومستقال فيه 1
، ص 1998، 1مد بن حممد بن داوود الصنهاجي، دار الصميعي، الرياض، العربية السعودية، ط، أبو عبد اهللا حماألجرومية 2
5.  

أبواب أسفار معجم 
املخصص مشربة 

 بالصرف

الصرف أبواب 
املستقلة يف ذاا 
 داخل املخصص
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 .شرح الواو - 

 .شرح الفاء - 

 .لكافشرح ا - 

 - شرح ال اجلر. 

 .باء اإلضافة - 

 .شرح ألف االستفهام - 

 .شرح الم األمر - 

 .وتفسري ما جاء منها على حرفني - 

 - نشرح م. 

 - نشرح م. 

  .1وسار على هذا النمط حىت استوىف حروف املعاين يف العربية، داللة وعمال وموقعا يف التراكيب واجلُمل

  :ة إعمال نظَرومن املسائل اليت عاجلها يف موضوع النوع مسأل

وأما ما حكاه سيبويه من قوله انظر ما ذهب فانظر زيد أبو من هو، فليس من نظر العني وإمنا من نظر ": قال

ألنّ فعل العني متعد إىل مفعول واحد، والذي يعلّق من األفعال : العقل والبحث ولذلك مل جيز فيه إالّ الرفع 

أال ترى أنك ال تقُولُ نظرت زيدا : ولني من أفعال النفس دون أفعال العني قالإنما هو الفعل املُتعدي إىل مفع

  "....نظرت زيدا مبعىن انتظرت: على هذا احلد يعين أنك إمنا تقول

  .فاملصنف يقوم بربط الداللة أو املعىن باحلكم الذي يقتضيه النحو يف مسألة إعمال نظر

                                                           

  .372:مقدمة يف دراسة التراث املعجمي العريب، حلمي خليل، ص  1
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وسع على اللغة ويتشعب يف تقدمي دقائقها وفحص صورها تشعبا ال يترك فابن سيده خطّ منهجا علميا دقيقا يت

ما قل أو كثر، شاع أو ندر، حىت يتمكن من معرفة املعاين وعرضها عرضا يتماشى وطبيعة كل معىن حسب ما 

ويه تقتضيه طريقة تقدميه عقال ونقال ثبت على األلفة مسا وقياسا  ليتمكن من اإلحاطة بكل ما استطاعت أن حت

  .وحتصيه قرحيته، وما أمكن من مجعه حبثنا يف أعماق التاريخ

فاستخدام وتعدد طرق عالج املعىن يف هذا املنهج لدليل وعي وتعمق يف كيفية صناعة املعاجم وكيفية التمكن 

  .من ناحية اللغة والتعريف مبعانيها

  
  
  

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        1
 

    

                                                           

 .خمطط يوضح التحليل املنهجي املعتمد يف شرح املداخل املعجمية يف معجم املخصص البن سيده 1

 

 منهج املخصص يف شرح املداخل

  الشرح بكلمة خالف
 و نقيض أو ضدأ 

  الشرح بكلمة
 واحدة 

  الشرح 
 بأكثر من كلمة

  الشرح 
 بالسياق

 النحو الصرف

 اإلجتماعيالسياق  السياق اللغوي

 األمثال احلديث النبوي القرآن الكرمي
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  1  

  

                                                           

  لعلم الصرف والنحو والغاية من نقضيهما يف املخصص خمطط يبني البناء اهليكلي 1

 

 داللة توظيف علم الصرف يف املخصص

 االستشهاد وعرض املادة

 إبراز املباين لألفعال واألمساء

 أوصاف التفضيل أمساء صيغ مبالغة فعالأ مصادر

 داللة توظيف علم النحو يف املخصص

 االستشهاد وعرض املادة

 عرض احلروف املتعلقة باملعاين

 االسم املوصول األمر االستفهام القسم اجلر العطف
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 :روافد املخصص اللغوية: الرابعاملبحث 

قام على تلك  اعتمد ابن سيده يف بناء معجمه على املنهج الذي يبني أن احلجم الكلي ملعجم املخصص

الفكرة ، واليت تكشف عن سعة العمل اإلطالعي يف تراث السابقني والتمكن من قياس درجة حتكمهم يف 

تقدمي مبدأ اجلودة ، ومن منطلق اإلحاطة اجلامعة اليت قام ا تكونت للمؤلف فكرة توسيع دائرة املادة األولية 

  .يكشف مصادر املخصص وأهم روافده اللغويةقي بناء معجمه وهو ما توضحه جداول هذا املبحث الذي 

  مالحظات  وفاته  اسم مؤلفه  املصدر
  األنواء
  النبات

    هـ276  أبو حنيفة الدينوري

    هـ244  يعقوب ابن السكيت  النبات
  اآلباء

  األمهات
  األبناء

  الفروق
  النبات

يوجد بياض باألصل يف 
الصفحة إحدى عشر وال أعلم 
إن كانت هذه الكتب البن 

ت أم أنّ هناك اسم السكي
  لكاتب آخر

أشار إليها حممد حلمي خليل كذلك   /
يف كتابه، مقدمة لدراسة التراث 

  .353املعجمي العريب ص

  األزمنة
  املتغريات

  الطري

    هـ248  أبو حامت السجستاين

  السالح
  اإلبل
  اخليل

    هـ216  األصمعي

                                                                                                1  
  
  

                                                           

 .  11:املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده، السفر األول، ص 1
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  مالحظات  وفاته  اسم مؤلفه  املصدر
    هـ215  أبو زيد األنصاري  الغرائز واجلرائم
  الغريب املصنف
  غريب احلديث

    هـ224  أبو عبيد القاسم بن سالم

  اإلصالح
  األلفاظ
  الفرق 

  األصوات
  الزبرج

  املكين واملبين
  املد والقصر
  معاين الشعر

تناول ابن سيده مجيع كتب ابن   هـ244  وب ابن السكيتيعق
السكيت وقد قال يف مقدمة 

ومجيع كتب يعقوب "املخصص
كاإلصالح واأللفاظ والفرق 

  ..."واألصوات

  الفصيح
  النوادر

    هـ291  ثعلب

    هـ321  ابن دريد  اجلمهرة
اخلليل بن أمحد   العني

  الفراهيدي
    هـ175

    هـ356  أبو علي القايل  البارع
أبو بكر بن القاسم   الزاهر

  األنباري
    هـ328

    هـ180  سيبويه  الكتاب
                                                                                               1  

  
  
  

                                                           

 . 12:املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده، السفر األول، ص 1
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  مالحظات  وفاته  اسم مؤلفه  املصدر
  اإليضاح
يف القراءات السبع "احلجة 

  اإلغفال ومسائله 
  تاحللبيا

  القصريات
  البغداديات

  الشريازيات وغريها
  من املنسوبات

  :قال يف إضافة هذه الكتب  377  أبو علي الفارسي
وأضفت إىل ذلك ما تضمنته من هذا 
الضرب كل كتاب سقط إلينا من 
كتب أنا علي الفارسي النحوي 

  ..."كاإليضاح واحلجة

    368  أبو سعيد السريايف  شرح كتاب سيبويه
  التمام 

  عربامل
  اخلصائص

  سر صناعة اإلعراب
  املتعاقب

  شرح شعر املتنيب
  تفسري شعر احلماسة

كما أورد كتب ابن جين كمادة   396  ابن جني
  :أولية يف صناعة املخصص فقال

وكُتب أيب الفتح عثمان بن جني ما 
سقط إيلّ منها وحي التمام واملعرب 

  ...واخلصائص

  اجلامع يف تفسري القرآن
  تاب سيبويهاملبسوط يف ك

شرح موجز أيب بكر حممد 
  السري

  :وكل كتب الرماين فقال  هـ364  الرماين
من كُتب أيب احلسن على بن "

إمساعيل الرماين وهي اجلامع يف تفسري 
  .."القرآن

                                                                                            1  
  
  

                                                           

  . 13:املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيده، السفر األول، ص 1
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  :ن ذكر كُتبهم وهمن سيده يف مقدمة كتابه املخصص دوهناك مجع من العلماء ذكرهم اب كما أنّ
، والنضر بن شميل "هـ309ت" "النمل"، وكُراع " هـ286ت"واملربد" هـ207ت"الفراء 

واملفضل " هـ276ت" وابن قتيبة" هـ207ت"واللحياين " هـ231ت"وابن األعرايب " هـ203ت"

، وهذا الكم "هـ206ت"والبياين أبو عمرو" هـ209ت"بيدة معمر بن املثنى وأبو ع" هـ178ت"الظّيب

اهلائل من العلماء األوائل بدًءا من أصحاب التأليف يف الرسائل املعجمية يف أيامها األوىل إىل غاية أصحاب 

ليه يؤكد التصانيف  يف أثناء عهده مع ما خلفوه من تراث  منهم وظّف لكل ما كتبه يف معجمه بعد إطالعه ع

عبارة أنّ معجم املخصص مجع اللغة ووعاها من عمقها إىل منتهاها يف عصر ومبا تناقلته الِسنون من إبداعات 

  .1اجتماعية يف حقلها وما احتدت إليه قرحيته من اجتهادات أضيفت ألعمال سابقيه

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  . 256:لدراسة التراث املعجمي، حلمي خليل، صمقدمة : ينظر 1
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1
                 

                                                           

  .طبقات أصحاب الرسائل املعجمية يف بناء روافد املخصص  1

  مصادر املخصص وتسلسل أيادي العلماء الداخلة يف تركيب عرب العصور

 املخصص

  النملكراع 

309 

  ابن دريد

321 

  األنباري

327 

  القايل

356 

  السريايف

368 

  الفارسي

377 

  الرماين

394 

ابن جين 
392 

  عبد

  اهللا بن سالم 

 هـ244

ابن 
  األعرايب

  هـ231
 ـ

ابن 
  السكيت

 هـ244

  السجستاين

 هـ248

أبو حنيفة 
  الدينوري

 هـ276

  ابن قتيبة

  هـ276

  كعب

 هـ291

  اخلليل

 هـ175

  يبويهس

هـ18
ـ

  النضر بن مشيل

 هـ203

  اللحياين

 هـ207

  أبو عبيدة معمر

209 

أبو عمر 
  الشيباين

 هـ206

  الفراء

ه207
ـ

  األنصاري

 هـ215

  األصمعي

ه216
ـ

 1ق

 عما قبلهم
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الذي مييز معجم املخصص، هو تكونه من روافد لغوية متعددة تعدد الذين حبثوا يف تأصيل فالبناء القاعدي 

معاين اللغة العربية ، فهو ينوع بني الرسائل املعجمية اليت دونت عصر اجلمع اللغوي من بداياته، اليت امتدت 

ات الرسائل املعجمية اليت استطاعت أن إىل أعماق القبائل العربية، وكتب املعاجم اليت مجعت يف صفحاا شت

حتويها ومل تكن كلها، مع كثرة كتب املعاجم، ومل يبق حبثه رهني مؤلفات املعاين اليت سارت يف درب واحد، 

إمنا خصص ملعجمه أماكنا أخرى من مؤلفات األسالف كمعاجم األلفاظ اليت استعان ا وجندها بناًء أساسا 

ومعجم اجلمهرة البن دريد " هـ175ت"للخليل بن أمحد الفراهيدي يف صلب املخصص كمعجم العني

، فمصادر وروافد املعاين ومعاجلتها اختلفت "هـ356ت"، ومعجم البارع أليب علي القايل "هـ321ت"

  .عنده

وبتفحصنا ألبواب املخصص نقف على تنوعِ فصل آخر من فصول الروافد اللغوية فهو يهتم يف جانب من 

ايا اللغوية النحوية والصرفية، واليت تستدعي حضور روافد معينة من هذا الصنف الذي يهتم املخصص بالقض

لكتاب " هـ384ت"رح الرماينوش" هـ180ت"مبعاجلة املعىن من هذه الصورة، فنجد الكتاب لسيبويه

رورة حضور وغريها مما له صلة ذا اال ومنه ميكن القول بأنّ طبيعة املعاين وما تستدعيه من ض سيبويه

  .وسائل التعريف واإليضاح وبيان االستخدام، تستدعي ضرورة توسيع املصادر اليت تبين حقيقتها الكلية

فمعاجم األلفاظ استخدمت واعتمدت مناهج النقل والعقل كالعني الذي استخدم يف بناءه املنهج العلمي ومن 

ة لتغذية هذا املعجم الذي جاء بعد جتربة سار على دربه، فاملخصص قد حوى املنهجني معا، كمناهج رافد

ذاتية يف صناعة املعاجم وبصورة مطورة، يف نظر ابن سيده الذي مارس صناعة املعاجم يف احملكم واحمليط 

  .وبعدها املخصص، وجتربة سابقة مشلت معاجم املعاين واأللفاظ قبل ابن سيده
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    فردفردفردفردالرسائل المعجمية المنالرسائل المعجمية المنالرسائل المعجمية المنالرسائل المعجمية المن: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول                                
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        المواضيعالمواضيعالمواضيعالمواضيع

        ....صصصصصصصصخالرسائل المعجمية في المالرسائل المعجمية في المالرسائل المعجمية في المالرسائل المعجمية في الم: : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني                
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تعترب الرسائل املعجمية اللبنة األوىل يف بناء معجم املخصص، فهي وعاء صحيح الكالم العريب وفصيحه من 

العربية وتفطن إليه علماؤها، ويف أثناء هذا  مجلة الكالم الذي تعلق بسيمات األشياء يف نطاق داليل عرفته

وأمكن تواجدها وتوزعها يف أسفار : الفصل ككشف عن حقيقة مواضيع هذه مواضيع الرسائل املعجمية

  .املخصص

  .الرسائل املعجمية املنفردة : املبحث األول

  : ونقصد ا يف هذا املبحث أوىل الرسائل اليت ألفت وتناولت موضوعا واحدا ومنها 

وهو أقدم ما وصل إلينا من الرسائل املعجمية وأكثر ما اعتمد  *"هـ216ت " كتاب اخليل لألصمعي  -1

وغريه من نقل عن مؤلفام يف خمصصه، " هـ498ت " عليه غريه، ونقل عنه علماء اللغة ومنهم ابن سيدة 

بنحو ستني من الشعر  صمعياألوقد بدأ كتابه من غري مقدمة وتناول فيه كلّما يتعلق باخليل، وقد استشهد 

  .1والالفت للنظر أنّ عدد هذه الشواهد مل يقف عليها احملقق لكتاب عند غريه : والرجز

وقد عقد فيها بابني : وجاء يف كتاب اخليل إحدى عشر موضوعا تناول فيه كلما يتعلق ا وصورا كاآليت 

  .فقط

  محل اخليل  *

  نتاج اخليل  *

  أسنان اخليل  *

  خليل أعضاء ا*
                                                           

 2009 :2طحامت صاحل الضامن، دار البشائر ، دمشق، : أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي، تح: ينظر اخليل  -  1
  .09ص
حدث عن ابن عون وسليمان التيمي .نة بضع و عشرين و مائة هو أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي البصري ولد س*

سري األعالم والنبالء، : أنظر: ه215أيب عمرو بن العالء وغريهم، له تصانيف كثرية ونوادر متنوعة فقد أكثرها، تويف سنة 
  .171: ص 10ج
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  باب ما يستحب يف اخليل *

  باب ما يكره يف اخليل *

  العيوب من احلافر  *

  صفة مشي اخليل وعدوها  *

  ألوان اخليل  *

  من الشيات  *

  .اخليل املنسوبة *

كل ذات حافر أجود وقت احلمل عليها بعد نتاجها : اهللا يد عبد اهللا بن قريب األصمعي رمحهقال أبو سع

  . 1كون فريشا واجلماع الفرائشبسبعة أيام، وحينئذ ت

  : فإذا نتجت الفرس فولدها أول ما يكون مهرا، مث يكون إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة خروفا قال

  2 ددج ةوهي  رف ربؤ تأَطَأْطَا       فَهلُابِناقٍ سو قرا خهبِ تانكَ

  : باب ما يستحب يف اخليل   - أ

، ويقصر ظهره، وتشرف حجباته، ويشرف منسجه، وتعرض أوظفة رجليه، يستحب يف الزس أن يطول بطنه

وحتدب أوظفة يديه، ويدق زوره وهو الصدر، وتعظك بركته، والربكة هو عظم الصدر وما عليه من اللحم 

  .وهو ما استقبلك من صدر الفرس

  : قال اجلعدي 

  ولوح ذراعني يف بركة    إىل جؤجؤ رهل املنكب 

                                                           

  48: حامت صاحل الضامن، ص: أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي، تح: اخليل  -  1
  49: املصدر نفسه، ص -  2
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التوقص، وهو أن يرتو نزوا العنق وهو أول املشي و: من املشي : قال : وهاصفة مشي اخليل وعد  -  ب

     .1ويقال مر يتوق صبه فرسه ويقرمط

  .الدأالن ، وهو مشي يقارب فيه اخلطو ويتقي فيه كأن مثقل من محل: ومن املشي 

  .ذؤالة، خلفة مره : مر فرسه يذأل ذأالنا ومنه مسي الذئب : وهو مر خفيف سريع ، يقال : ومنه الذأالن 

  وإذا راوح بني يديه فذلك اخلبب 

  فإذا رفع يديه ووضعها معا فذلك التقريب 

  . 2فإذا عدا عدو الثعلب قتلك الثعلبية

ويعد هذا الكتاب من الكتب الرائدة كذلك اليت عاجلت موضوعات حمددة  :كتاب الشاء لألصمعي  -2

ا وأمراضها وعيوا وأمساء طوائفها وأوالدها، وهو من الكتب ففيه عرض األصمعي نعوت الفم ومحلها ونتاجه

  : الوحيدة اليت وصلتنا، وقد حوى ثروة قيمة، وقد يويت مواضيعه بعد التحقق إىل أبواب وهي كاآليت 

  باب محل الغنم ونتاجها *

  باب أمساء أوالدها *

  باب نعوا من قبل أسناا *

  باب نعوا يف أوالدها *

  أوالدها  باب أمساء*

  باب نعوا من قبل أسناا *

  باب نعوا من قبل أ لباا *

  باب ضرع الشاة وعيوبه *
                                                           

  63: املصدر نفسه، ص -  1
  .69حامت صاحل الضامن، ص: أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي، تح: اخليل  -  2
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  باب نعوا من قبل هزاهلا *

  باب نعوا من قبل أمراضها وعيوا *

  باب نعوا من قبل أخالقها *

  باب من عيوا *

  باب نعوا من قبل قروا *

  باب نعوا من قبل قروا *

  نعوا من قبل علفها باب *

  باب نعوا من قبل مجاعتها *

  . 1باب أمسائها*

ويف هذه الرسالة املعجمية أو هذا الكتاب يكون األصمعي قد مجع كما كربا من املعاين اليت تتعلق بكل باب 

 اًقعرضه بذكر صفة الشاة مرفمن فصيح وصحيح كالم العرب، بدأ  من أبواب الشاء املتناولة، كلها مستخلصة

  .2باللفظة اليت تنعت ا تلك الصفة، وقد وثق داللة تلك األلفاظ بكالم العرب شعرا ونثرا 

  : ومل يتوقف األصمعي عند حدود ذكر معاين الشاء بل تناول قضايا معها يف أثناء مشحه للمادة منها

  ).مغل، واستخدم ، وقدم( االشتقاقات للمادة اللغوية كما فعل يف  - 1

  ).رباب ، ظؤار، رخال : (  احلروف الشواذ يف اجلمع كقوله اإلشارة إىل - 2

  .3إجن وداجن والسليعة والعمروس: اإلشارة إىل اللهجات العربية يف لفظة كما ذكر يف  - 3

                                                           

 1صبيح التميمي ، دار أسامة ، بريوت، لبنان، ط: كتاب الشاء ، أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي ، تح -  1
  26: م، ص1987

  26: املصدر نفسه، ص -  2
  27: ص حامت صاحل الضامن،: كتاب الشاء، أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي ، تح:ينظر  -  3



الرسائل المعجمية في المخصص                                              :الفصل الثاني    

106 

 

قيمة فأحاط باللغة املتناولة للموضوع إحاطةً شاملةً ال يبق معها لبس أو شك وهو ما يعطي داللةً صرحيةً على 

  .ستطاع أن حيصرها يف هذا املوضوع املتناول حصراً يبني تدرج داللتها حسب ما قالته العربهذه املعاين اليت ا

د والدا فيكون محلها مخسة أشهر الوقت اجليد يف الشاء أن ختلى سبعة أشهر بع: باب محل الغنم ونتاجها-أ

يقال : فذلك اإلمغال ، فإن أعجلت عن هذا الوقت حىت حيمل عليها مرتني يف السنة فتصنع يف كل سنة مرة

إذا محلت بعد طهرها من النفاس : أمغلت املرأة، فهي ممغل: أمغل بنو فالن وهم ممغلون، والشاة ممغل، ويقال 

.  

  : قال القطامي 

بياٌءض مالَ ةُوطَطُحمبِ نيِتهكَنة       ريا الروادلَ فم تمأَبِ لْغلَو1 اد  

  قال  : باب أمساء أوالدها-ب

  واجلميع سيخال " سخلة" فإذا وكدت فولدها  

  .فإذا كان ولد الشدة من املعز ذكرا فهو جدي، وإن كانت أنثى فهي عناق 

  فإذا كانت ضائتة وكان ولدها ذكرا فهو محل، وإن كانت أنثى فهي رخل 

  .رخل ورخالن ورخال مضموم األول : ويقال 

ى ورباب، وظئر وظؤار وعرق وعراق ، وتوأم وتؤام، ورخيل رب:  2وهذه حروف شواذ ليس يف اجلمع غريها

  .ورخال 

  كيف تصنعني يف الليلة القرة املطرة ؟ : قيل للضائنة

  .3أجز جفاال، واولّد رخاال ، واحلب كثبا ثقاال وآيت احلالب إرقاال، ومل تر مثلي ماال: قالت 

                                                           

  .47:حامت صاحل الضامن، ص: كتاب الشاء، أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي ، تح: ينظر -  1
  . 53: املصدر نفسه، ص -  2
  .54: املصدر نفسه، ص -  3
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  : كتاب الفرق لألصمعي  -3

الف فيه اإلنسان ذوات األربع من البهائم والسياع وغريها يف أعضاء وموضوع هذا الكتاب هو بيان ما خ

، أي أنه يقدم صفات التمييز اليت عرف ا اإلنسان ومسمياا ومعانيها عن غريه من 1جسمه ومجلة من صفاته

ل بدأها بباب الفم والشفة واألنف والظفر والرج 2املخلوقات وقد نظم مادة لغته يف مثانية وعشرين بابا،

والصدر وانتهى بباب يف انتهاء السني وقد تناول يف هذه األبواب أغلب ما يتعلق باإلنسان إال يف أربعة أبواب 

باب أمساء مجاعات األشياء، وباب األصوات، وباب أصوات الطري : خرج عن نطاق اإلنسان تدرجييا ومنها 

لرسالة املعجمية ، جند أا تناولت األلفاظ وباب أصوات السباع والوحش واهلوام، ومن خالل التدقيق يف هذه ا

  .والعزق يف معانيها بشواهد الكالم العريب

  ما خالف فيه اإلنسان ذوات األربع من البهائم والسباع : باب الفم: أوال

  فم وفم، وفم : قال فم اإلنسان ، وفيه ثالث لغاتي: قال االصمعي

  .3يفتح للضغم فما هلما أي واسعا : قال الراجز

  .وقد جيوز الفم يف كل شيء 

  قال محيد بن ثور يصف محامة 

                             جِعىا أَهلَ يبن ونُكُي غناؤا      فَهصيمفْا تغبِ رمنطقا فَه4ا م  

  : باب أمساء أوالدها 

  : املفهوم واجلارية : يقال لولد اإلنسان 

                                                           

صبيح التميمي، مكتبة الثقافة الدينية مصر : تح ء، أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعيرسالتان يف اللغة، الفرق والشا -  1
  .32: ، ص1992، 2ط
  .32: صصبيح التميمي، : تح رسالتان يف اللغة، الفرق والشاء، أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي  2
  .55: ، صاملصدر نفسه -  3
   .56: املصدر نفسه، ص -  4
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  ولولد الزير ، املهر واألنثى مهرة، ومجع مهر ، مهار وأمهار ومجع مهرة مهر 

   رهاملُو ارمهال نطْاقسا يوصخ  :قال الشاعر                             

  . ارِهماَألو راتهاملُبِ نفْنقْي : وقال آخر                               

  .جحشة واجلمع جحاش : اجلحش ، واألنثى : ويقال له من احلمار 

  : كتاب اإلبل  -4

وقد بدأ األصمعي كتابه من غري مقدمة، وتناول فيه احلديث عن كل ما يتعلق باإلبل، وهلذه الرسالة املعجمية 

أمهية كبرية يف بناء املعاجم العربية الكبرية، وقد استهل األعجمي كتابه هذا من غري مقدمة وقد حصر كالمه 

  : يف املواضع اآلتية 

  محل اإلبل ونتاجها  - 1

  غزارة اإلبل وقلة الغزر  - 2

  أمساء اإلبل يف أعدادها املختلفة  - 3

  أدواء اإلبل  - 4

  سري اإلبل  - 5

  ألوان اإلبل  - 6

  أضماء اإلبل  - 7

  املواسم والتنغيم  - 8

  أصوات اإلبل  - 9
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احلديث واألثر واألمثال أما شواهد األرجاز  بشواهد معدودة من األصمعيوقد استشهد  .سرعة اإلبل - 10

واألشعار فكثرية ومن الالفت للنظر أنّ أمهية هذا الكاتب حسب احملقق بأنه الوحيد الذي وصل إلينا عن اإلبل 

  1.هـ املخصص458مما جعله منهال لكثري من العلماء منهم ابن سيدة ت 

سعيد عبد امللك بن  قال أبو: اإلبل ونتاجها ما يليومما ورد يف الكالم عن اإلبل يف باب الكالم عن محل  

  : قريب األصمعي

  .قد اضربت الفعل، واضرا الفعل : أجود وقت حيمل فيه على الناقة أن جتم سنة وحيمل عليها، فيقال 

ن العام، فهم مكشفون يقال ناقة كشوف، وقد أكشف بنو فال: فإذا محل عليها يف كل عام فذلك الكشاف

  .2لهم على ذلك الوجهبإذا لقحت إ

  " هـ216ت " لألصمعي : بات والشجرنكتاب ال-5

حتمل أمساء النبات والشجر اليت استطاع األصمعي أن جيمعا من أقوال " رسالة معجمية " هو كتاب نادر 

خصماء العرب، وملا كان األصمعي حجة يف اللغة فإن مروياته ال خترج عن مرتلة القيمة النادرة وقد ابتدأ 

صمعي كتابه بغري منعة وقد استهله بفثل يف النبات عموما، مستدال على أقواله بأرجازه العرب ونثرهم األ

وفصل يف أمساء البنت " يف البنات" وأتبعه بفصل يف النبت من األحرار وغري األحرار، وفصل يف أمساء الذكور 

فيما بينت بالرحل من الشجر وغريه  غري املذكور، وفصل يف أمساء احلمض وفصل فيما يثبت يف السهل، وفصل

  .وفصل يف الشجر 

  : ومثال ما جاء يف النبات عموما 

                                                           

 1حامت صاحل الضامن، دار البشائر دمشق، سورية ط: تح ب اإلبل، أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعيكتا: ينظر -  1
  .22،23: ، ص2003

  .43: ، صحامت صاحل الضامن: تح كتاب اإلبل، أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي: ينظر -  2
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رأيت أرض بين فالن غب املطر واعدة حسنة إذا رجي خريها ومتام تبتها يف أول ما يظهر التبت، ويقال : يقال 

  ).رجز ( ومشت األرض، إذا رأيت فيها شيئا من النبات وأنشد 

   مِوشاملُ اةهمكَ ابٍعك نم مكَ                                         

 ا وشم من النبات أي شيء يرعى فيه، واملوشم اليت قد نبت هل)كذلك ( وارمشت االرض  -املرشيم: وينشد 

  .من احليوان، ويتغذى عليه

رأيت فيها شيئا  1ا إذابذرت األرض تبذر بذر: ابشرت األرض إذا حسن طروعا نبتها ابشارا، ويقال : ويقال  

  .من النبات وأنشد

  :  كم من كعاب كاملهاة املوسم

واملوشم اليت قد نبت هلا وشم من النبات أي شيء يرعى فيه، ) كذلك( وينشد الرشم ، وارمشت األرض 

  2".بذرت األرض تبذر بذرا: أبشرت األرض إذا حسن طلوع نبتها ابشارا، ويقال : ويقال 

  : ن األحرار وغري األحرار وقال يف فصل النبت م

الذرق ) فمن األحرار ( وذكور البقل ما غلظ منه) ومعىن عتق كرم ، والعتق الرقة( أحرار البقل مارة وعتق 

  . 3وهو احلندقوق

القرض ، واخلزاسى واألقحوان واحلرشاء، وهو خردل الرب : ومن أمساء الذكور: وما قاله يف فصل أمساء الكور 

  .4واليعضيد والشقارى هلا نور امحر  والنهق الكحالء

  " هـ209ت "ألنا عبيدة معمر بن التميمي كتاب اخليل -6

                                                           

أوغست هفنر، املطبعة الكاثوليكية ، بريوت : تح كتاب البنات والشجر ، أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي ، -  1
  .  20: ، ص1898ط
  05املصدر نفسه، ص -  2
  14املصدر نفسه، ص -  3
  13املصدر نفسه، ص -  4
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كتاب اخليل ألنا عبيدة تناول فيه صاحبه احلديثي عن اخليل وصفاا وما يلحق ا، وقد بدا احلديث عنها بغري 

وأشعارهم يف ذلك األمر بارتباطها  مقدمة وقد ذكر فيه أبوابا طويلة بدأها بصيانة العرب للخيل وإيثارهم هلا

وما ورد يف فضلها األحاديث واآلثار مشفوعة جبملة من األبواب املتحدثة عن صفاا وأمراضها، وأمساء 

خلقها، وعيوا، وما يستدل به على جودا وألواا وغريها من األوصاف خمتومة مبا قالته العرب من أشعارها 

أوسع من كتاب األصمعي، وقد نوع أبو عبيدة وأكثر من الشواهد الشعرية يف صفة اخليل، وقد أتى كتابه 

  : والنثرية ومثال ما ذكره يف كتابه قوله يف وصف احلصان

  .وفيه كلكله وهو ما بني حمزمه إىل ما مس األرض منه إذا ربض والقص من الرهابة إىل منقطع أسفل الفهدتني 

ترتفع من الزور إلفى الكاهل وأول جوانح الزور يقال هلما الراهشان  واجلوانح جوانح الزور وهي الضلوع اليت
1.  

  : وقال يف أمساء اخليل

  .العسجدي فرس كان لبين أسد والحق فرس كان لغىن 

  : قال طفيل بن سعد الفنوي 

                       بنات جِالويه والغابِر الَوقٍح        أَوعوج تنى نِمساملُ ةُبتنبِس   

  : والوجيه والغراب والحق خيل كانت لغىن معروفة منسوبة ومذهب أيضا فرس كان لغىن قال الشاعر 

                    وخأَكَ لٌيالِثَم راجِالس مذَ      ةٌصونخائر بقَا أَمى الغراب وم2ذهب   

  " هـ215 ت" بن أوس األنصاري  أليب زيد سعيد :كتاب املطر-7

وقد مجع فيه أبو زيد األنصاري كل ما ورد يف كتب اللغة عن املطر وما يلحق به من األنواء والغيوم وما 

: قال القيسون: وهو كتاب غري مبوب فابتدأ احلديث عن املطر بتسمية أوله قائال "  1شاكلها والرعد والربق 
                                                           

  .43:، ص1357، 1كتاب اخليل ، أبو عبيدة معمر املثىن التيمي، مطبعة دائرة املعارف العثمانية، حيدر آباد، اهلند، ط   1
  .66: املصدر نفسه، ص  2
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ل املطر الومسي وأنواؤه العرقوتان املؤخرتان من الدوأمت احلديث عن األنواء فيه مث بدا بذكر حقيقة  2..."لو أو

استدل بالشواهد وقد  3القطقط، وهو أصفر املطر ، والرذاذ فوق القطقط،: فقال أول أمساء املطر: أمساء املطر 

  .النثرية مع الرجز

تكلم عن أمساء : عدهابو 4مث ذكر أمساء املاء املتجمد أو النازل كاملطر فذكر الصقيع والضريب واجلليد والثلج

الرعد ومجاعة الرعود، ويقال رعدت السماء فهي ترعد رعدا، وأرعد القوم إذا : الرعد فقال: الرعد فقال

، ويقال برقت السماء ق ومجاعة الربوقالرب: ائه، مث تالها بأمساء الربق فقالوذكر طائفة من أمس 5أصام الرعد

، وبعدها ذكر أمساء السحاب وقد ذكر مجلة من أمسائه متشهد 6قتربق برقا، وأبرق القوم إذا أصام الرب

وبعدها ذكر أمساء املياه ألا واألدوية السائلة فيها 7" اضمحلت: " بالقرآن كما ذكر لغات العرب فيه يف قوله

  .وصفاا وذا يكون كتاب املطر مؤلفا من باب أمساء املطر بصفات وأنوائه

  مث باب أمساء الرعد وصفاته 

  وباب أمساء السحاب  –وباب أمساء الربق 

  .مث باب أمساء املاء وصفاته 

 أشكاله، وأمساء وأمساءهوقد تناولت ثروة لغوية قيمة جدا ت متعلقة بكل ما تناول املاء وكلها متعلقة باملطر 

ومن ناحية ) احلالة السائلة(على األرض، من ناحية السريان  أشكالهوصوره اليت يرتل ا، وتكون ا، وصور 

                                                                                                                                                                                     

لويس شيخو اليسوعي املطبعة الكاثوليكية ، بريوت ، ط : أبو زيد سعيد بن أوس األنصاري، تح: كتاب املطر:ينظر  1
  .4:ص 1905

  .04: لويس شيخو، ص: أبو زيد سعيد بن أوس األنصاري، تح: كتاب املطر  2
  05املصدر نفسه، ص -  3
  10ويس شيخو، صل: أبو زيد سعيد بن أوس األنصاري، تح: كتاب املطر -  4
  11املصدر نفسه، ص -  5
  12املصدر نفسه، ص -  6
  15املصدر نفسه، ص -  7
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ومعانيها، حسب ما قالته العرب متفرقة بني  بأمسائهاوكل هذه الصور قد اتبعها ) احلالة اجلامدة(التشكل 

  .أرجاء اجلزيرة وما عرفته من أشكال وصور

وكلّ ما  حني السقوط وتأثريههلذا الكتاب يدرك أمساء املطر والسيول وأصناف تشكل املاء وحركته  فالقارئ

كما أن صورا حاضرة التشكل يف الذهن، مما  إذا فاملعاين واملسميات متوفرة االستعمال واإلطالق، يتعلّق به،

  .يعين أن صاحب الكتاب قد وفر على الذهن جهوداً كبريةً حني قيد ونقل مسميات هذه األشياء

  

  »ه1216ت «كتاب الوحوش لألصمعي 

ية، أمساًء، وأنواعا وصفاتا موعة الوحوش الربهو رسالة معجمية  تناولت احلديث عن جم: تعريف الكتاب

ه العرب و حججهم يف تعليل كل صنف مبا يتميز، بطريقة عرض لغوي داليل مبا صدر عن أفواو. وأعراضا

  .نظرا محله من معاين فإننا تقريبا يف جل املعاجم اللغويةذلك و

  :مضمون الكتاب

لنعام االظباء، والوعول، وور، البقش، كاحلمر، واليت حتدثت عن الوحوحوى الكتاب جمموعة من األبواب 

  .كل ما تعلق اصفات هذه الطائفة الوحشية ، وو بني أمساءو ه،واألسود وغريها مما عرفته العرب ومل تألف

  :منهجه

يان مميزات كل صنف، و قد بني طريقة شرحه للمعىن  عن بتبويب قصد فصل كطائفة عن أخرى واعتمد ال - 

إثبات الشاهد لتأكيد معناها من الشعر و الزجر و أحيانا قليلة يفرد كال وشرحها، و» املادة«ق ذكر االسم طري

  .حسب اقتضاءات املقاممن النثر مثال أو حكمة 

  :قال للثعلب اهلجرس قاليو
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  أشباه اهلجارس يف القتال

  الصيدن امللك، أيضا قال رؤية و

  أنى إذا استغلق باب الصيدن

  تتفلو يقال لولد الثعلب ال

  تتفل: و يقال: قال أبو جعفر

  :قال إمرئ القيس

  له أيطال ظيب و ساقا نعامة        و إرخاء سرحان و تقريب تتفل                     

  :و الصيدن مل أمسع به إال يف قوله فلي بيت قاله كثَير

  1.و يقال لألنثى من الثعالب الثُرملة

  " هـ216ت"لألصمعي : كتاب األضداد

اللغة اخلاصة بألفاظها و معانيها من بني الرسائل املعجمية اليت ألفها األصمعي، رسائل : تعريف الكتاب-أ

هي مجع حشد موعة كبرية من األلفاظ اليت استطاع األصمعي أن حيصلها من أفواه ومنها رسائل األضداد و

  .العرب خالل جتواله بني قبائلها جلمع اللغة

لة على ألسن القبائل هذا الكتاب األقوال املختلفة يف املعىن الواحد و املتداو يتناول :مضمون الكتاب-ب

جل هذه القضايا اللغوية يف األضداد فاألصمعي استطاع أن يعاه علماء اللغة باملشترك الفظي، وأو ما يسمي العربية

  .أن يعرف ا كتمهيد لدراستهاكتابه و

                                                           

 .ت.ط د.، كلية السوربون، فرنسا، دليل العطيةخ: تح ،أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي: كتاب الوحوش - 1
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مات لقضايا اليت تتعلق باملوضوع العام لألضداد، فجمع الكلتناول األصمعي مجلة من ا :منهاج الكتاب-ج

ة القرآن الكرمي، مع تناوله ملسألبني  فيها أقوال العرب واختالفام، واستشهد بالشعر والنثر، كاملثل واحلكم وو

أتى حيث  ه الصورة، من قبيل العمل املعجميالرسالة ذغريب اللغة يف الكالم العريب ويف القرآن الكرمي، و

ي حسب ما تقتضيه حالة تارة بالنثررة بالشاهد الشعري أو القرآين وتامث أعقبها بالشرح السياقي و: ادةبامل

، حىت يقدم بل تناول مواد لغوية بلغت مائة ومخسني مادة لغوية معرفة مبعانيها يأت كتابه مبوباً، ملاملقام، و

  .يف صورا احلقيقيةاللغة 

  :قوله يف مادة :مثال

» رجت« : يقال املسجور و اململوء، و املسجور الفارغ، قال عز وجل: »سرجغَ » و إذا البحار سأي فَر

  1.بعضها يف بعض

هو منقول من كالم العرب مث أعقبها بالشرح من الشاهد االمتالء والفراغ و: احتملت معنيني: جر_َفكلمة 

م بعده يف ذكر املواد و تصويرها بالشرح، قصد التعريف القرآين، و قد أفاد من هذه الطريقة صناع املعاج

.                                                                                                                            باملعىن

  "هـ216"لألصمعي دت: كتاب النخل و الكرم

ا علقة بالنخل والكرم، وصفاهو رسالة معجمية صغرية احلجم مجعت كل األلفاظ املت: تعريف الكتاب-أ

ة عربية أصلية، تسمت عند العرب هو توثيق لنمط من النباتات من بيئواملعاين الدالة عليها وعلى نواجتها، و

  .ما هو مالحظ أن الرسالة اقتصرت فقط على ذكر النخل دون غريهو. واتصفت بصور متعددة

  . وية هائلةهو حشد هائل ملعاين متناثرة خمتلفة على ألسنة العرب بني قبائلها فكانت ثروة لغو

                                                           

لآلباء اليسوعيني، بريوت، لبنان،  األضداد لألصمعي و السجستاين و ابن السكيت ، أوغست هفنر املطبعة  الكاثوليكية - 1
 ، ص 1912ط
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تناول الكتاب احلديث عن تناوال دقيقا، يصف الشيء و يربز له األمساء فجاءت  :مضمون الكتاب-ب

ا الثمار املتعلقة ا وصفا للنخلة من الشكل إىل األمساء واألنواع واألمراض، ومواضيع الكتاب وصفا مرحلي

  .لنخل على ألسنة العرب وصفادراسة اواألوراق وغريها فاألصمعي وزع وصف و أشكاالو ،نوعاو

  :منهج الكتاب-ج

املادة "غريها، بل أشار يف املدخل إىل تسمية الشيء ها حمددا متعارف عليه من تبويب ومل يتبع األصمعي منج

غريها، فكانت الصورة الكلية ملضوع شرع يف شرحها، و وصفها ، وتقسيم أنواعها ومثارها وو" يةاللغو

  .يه من مرحلة داللية إىل مرحلة أخرىالدراسة أشبه بنص ينتقل ف

  :سقوطهن محل النخل وموقال يف باب : أمثلة

  .هي صغرية ، فإن محلت سنة، و مل حتمل سنة قيل قد عاومت و سنهتاملُنتهجةَ  اليت حتمل و

ق، فإذا كثر اب النخل مرقد أصبعد أن يكثر محلها قيل مرِقت و قد حشكَت، فإذا نفضته: فإن كثُر محلها قيل

  : عظم ما بقي من بسرها قيلنفضها و

قد أصابه القشام، فإذا وقع البلح و قد استرخت : قد خردلت فهي خمردل، فإن انتقض قبل أن يصري بلَحا قيلو

  1.بلح سد: تفاريقه و ندي قيل

  " هـ 207ت "كتاب املقصور و املمدود للفراء 

تناولت احلديث عن قضايا اللغة الصرفة و حتديد أبواب الصرفية، هو رسالة معجمية : التعريف بالكتاب-أ

متناوال فيها املواد اللغوية، مبينا معناها، و قواعد حكمها على ما جرت به ألسنة العرب نثرا و شعرا، فموضوع 

  .الدراسة شغل اجلانب املعنوي و اللغوي معا

                                                           

هو أبو زكريا حبيب بن زياد عبد اهللا القدير منصور األسدي موالهم الكويف النحوي، صاحب الكسائي له تصانيف كثرية *
 121و  10/117هـ، انظر سري األعالم ج207يف اللغة و النحو و القراءات تويف 

 .66-65نر، و لويس شيخو، صالبلغة يف شذور اللغة ، أوغست هف - 1
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فاملعىن ما قدمه من سياق الشرح و املبىن، حوى الكتاب مباحث لغوية، بينة املعىن  :مضمون الكتاب-ب 

التغيري اليت تلحق البنيات املأخوذة ىن ما قدم فيه من آراء التحويل واملبالنثر وبالشعر والزجر و االستشهادو

 أقوال العرب اليت اقترنت بالشرح بالدراسة، مع ورود نسبة كبرية من األشعار مشلت الكتاب كله تقريبا، و

  . اللهجات  العربسة املعاين و املباين والشعر وادر: فالكتاب حوى

  :منهج الكتاب-ج

بوب الكتاب إىل جمموعة أبواب لدراسة مسائل املواضيع املتناولة، و اليت ر املؤلف كتابه مبقدمة صغرية، وصد

ته روايو املقصور، و االستشهاد بالشعر وبلغت يف جمملها مخسة عشر بابا كلها يف الصرف متعلقة باملمدود 

  .و صورة منهج دراسة لقضايا األبواب. عن أئمة اللغة

شفا العمر آخر لف وهو شفا جرف، ويثىن شفوين ومنه شفا القمر بقيته، والشفا مقصور يكتب باألو

املتمثلة بالدراسة والتحليل،  فيأيت باملادة. 1مقصوران يكتنب كلهن باأللف ألن ثنيته شفوان من ذوات الواو

  .ز املعاين الدالة عليهابيان صوره، مث يربو

  :باب املمدود الذي يضم أولُه: أمثلة

ما جفَأَه الوادي، أي رمى به وأخذه القُياء، والزقاء، زقاء الديك، اجلُفاء، من ذلك الدعاء، واحلُداء والغثاء، و

بنت : يقال للشمس.... ريهو الغث الكثلب، خباء اخليل، ومنطق هراٌء والعواء عواء الكواملكاُء وهو الصغري، و

  :ذكاء و الصبح بعينه هو الذكاء و أنشد: ذكاء، و يقال هلا

  2رافي كَها فينِمي اَءكَذَ تلقَا            أَعدما برثيد ا ثقالًرفَتذَكَّ

                                                           

، ص 1983:عبد اإلله نيهان، حممد خري البقاعي، دار قتيبة ، ط: املقصور و املمدود ، أبو زكريا حيىي بن زياد الفراء، تح - 1
75 . 

 .114-113املصدر نفسه، ص  - 2
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  *"هـ207ت " للفراء : كتاب املذكر و املؤنث

 مهية ملا هلا من صلة يف صناعة و قيام الدرس النحويهو دراسة لقضايا لغوية حبتة، بالغة األ: تعريف الكتاب-أ 

نظر فيه الفضل بن سلمة ن، فعنه أخذ أبو بكر األنباري، واملتأخريوالصرفية، وهو مصدر للمتقدمني و

غريه من الكتب اليت تزال موضع دراسة يف هذا الكتاب وكما أن آراء هذا العامل اللغوي ال " هـ300ت"

هي عمدة ع مائة ومثانية قضايا بني اللغة والنحو والصرف وهلجات العرب وناثرت فيها آراؤه حيث مجت

 ،وترتيبها ،والصناعات املعجمية الذين عمدوا إىل توظيفها ،اليت امتثلها أئمة اللغة الدراسات اللغوية

من العربية  أهل اللغةحىت يتمكن بصورة موسعة واستخدامها يف صلب أعماهلم التأليفية واالستشهاد ا 

   .وأعماهلم طة ا إحاطةً تستقيم ا حياماإلحا

  :مضمون الكتاب-ب

االجتهاد فيها م صاحبه بالنظر يف قضايا اللغة ومسائلها، وصنف الكتاب على أساس لغوي صرف، الهتما

الصرف تقريبا اب متناولة لكل مل تعلق بالنحو والستخالص القاعدة النحوية و غريها، فجاءت مواضيع الكت

  .ال اختالف أقوال العرب يف ذلك و نظرم اإلستحالية للكالم و بيان أوجه االختالفشام

  :منهجه-ج

اعتمد الفراء منهج التبويب يف الكتاب لفصل املسائل اللغوية املدروسة عن بعضها البعض، فكل قضية تتميز 

الشعري و النثري و القرآن  عن األخرى، كما اعتمد صورة االحتجاج و الربهنة باألقوال العربية من الشاهد

الكرمي، ألن األمر يتعلق بالبحث يف أصل و تعليل أو بالنظر يف إثبات و فهمه كاملسائل اللغوية اليت أثبتها 

  .  القرآن الكرمي

  .و من املؤنث الذي يروى رواية: قال يف باب: أمثلة

  "ثالث أعني"حتقريها عيينة، و جتمعها » و العني أنثى «   
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  " آذان"جتمعها فتقول ثالثة و" أذينه"ثى تصغريها أن" األذن"و

  »و ما ذو ثالثة آذان، يسبق اخليل بالرديان؟« قال أبو ثروان يف أحجية له، 

" عنيقة"و يصغروا على " أعناقثالثة "يقولون : العنق مؤنثه يف أهل احلجازو .يريد السهم  آذانه قذذه: قال

  .1يف كاهل هاد و عنق عرطل: قال أبو النجم: ه فيقول هذا عنيقويصغر" هذا عنق طويل"غريهم يقول و

اختالف الوحدات واأللفاظ اليت جاء ا صاحب الكتاب تتبني كذلك خالل األمثلة الواردة اليت تبني فمن 

يف ، فهذه الثروة اللغوية املتعلقة باللغة ذاا وال تشترك مع باقي اخلصائص اللغوية اليت وردت قيمة ما وظفت له

  .كتب ورسائل الرواة السابقني

  ."هـ276ت : "كتاب املرتل و الرحل البن قتيبة 

ما اختص مل  لق املرتل والرحل ومعجمية، تناولت مواضيع متسلسلة تتع الكتاب رسالة: التعريف بالكتاب-أ
اء وأوصاف األخبئة وعموما ذكر أمسون لواحق، فابن قتيبة حشد معاين ومسميات أدوات املرتل وأنواعها، م

  .ألفتها العرب جامعةومميزات أبنية السفر واحلضر اليت علمها و

حوى الكتاب مواضيعا تتعلق باملرتل و أنواعه و أدواته و آالته و ما ميكن لساكنه ان  :مضمون الكتاب-ب
بناء و يستعمله فيه، كما حوى ذكر منازل السفر و ما تعلق ا من أنواع و أدوات تستعمل يف تلك احلالة لل

  .احلياة كلها معرفة بألسنة العرب

يعرض املؤلف مواضيعه متسلسلة متداخلة عارض أمساء كل مادة ذكرها، معززا شرحها بشواهد  :منهجه-ج
  .الكالم العريب، و اإلشارة أحيانا إىل مسائل صرفية و هلجات العرب يف إبراز وجه املعىن للمادة املتناولة

  البناءباب احلبال، أدوات  - : أمثلة

                                                           

، دت، ص 2، القاهرة، مصر، ط أبو زكريا حيىي بن الفراء ، حتقيق رمضان عبد التواب، دار التراث: املذكر و املؤنث - 1
64 . 
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فإذا كان إىل أسفل فهو اليسر، املفتول إىل فوق و هو الفتل الشزر : الشديد الفتل، املشزور: احململج: قال
  1.الوثل احلبل من الليف، و الوثيل اللف نفسهو

اجللد إذا خرز هي الطبابة اليت جتعل ملتقى طريف نعوت األسقية القرب العراق، و منو :قال: باب األسقية -2

و إذا  السقاء و اإلداوة إذا كان اجللد يف أسافل هذه األشياء، مثنيا مث خرز عليه فهو عراق،أسفل القرية، ومن 

و . 2يقال منه طببت السقاء و اجلُوة الرقعة يف السِّقاء، يقال منه جويت السقاء خرِز عليه غري مثىن طباب

  . ل و املرتلكتاب آخر باسم اللنب و الشراب ماثل فيه منهج كتاب الرح

  ∗∗∗∗"هـ 291ت " لثعلب : كتاب الفصيح 

من مجل  كتاب الفصيح لثعلب، هو عبارة عن اختيار خنبة من فصيح الكالم و صحيحه،: تعريف الكتاب-أ

والقرآن ... معززة بالشواهد من الشعر وكلمات، مبينا معانيها يف صورة معجمية على األغلب، وعبارات ، و

بنسب خمتلفة الوضع، مع اإلشارة و. مة، كل يف مكانه حسب كل مقتضىاحلكوواحلديث الشريف واألمثال 

  .معانيهاإىل قضايا الصرف لضبط الكلمات و فيه

كلمات والقضايا اللغوية اللكالم مقسم يف أبواب بني اجلمل والكتاب جمموعة من ا: مضمون الكتاب-ب

ارة إىل قضايا املشترك مبعانيه، مع اإلشفالكتاب ذه الصورة يعرف بالكالم الصحيح الفصيح و  الصرفية

 .صورة الكتاب الكلية هي تقدمي املعاين مبختلف الصوراللغوي و

                                                           

هو ابن قتيبة، العالمة الكبري أبو حممد عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري املروزي الكاتب، مل يذكر تاريخ ميالده، حدث عن 
و  اسحاق بن راهويه  و حممد بن زياد و غريهم ، كان ثقة دينا، له تصانيف كثرية منها غريب القرآن، و غريب احلديث،

  .300، 13/296هـ، أنظر سري األعالم، ج276املعارف، و كتاب اإلبل و الوحش و األنواء، تويف 
البلغة يف شذور اللغة، أوغست هفنر و لويس شيخو اليسوعي، املطبعة  الكاثوليكية لألباء اليسوعيني، بريوت، لبنان، ط  -1

 .134، ص 1907
 .135املصدر نفسه، ص  - 2
الفصيح ولد سنة نحو، أبو العباس امحد بن حيىي بن يزيد الشيباين موالهم البغدادي صاحب يف الثعلب احملدث إمام  ∗

، 4، األعالم، جهـ291تويفب والقراءات، ومعاين القرآن غريهم له كتااهيم بن املنذر وابن األعرايب ومسع عن إبر هـ200
 .5ص
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  : منهج الكتاب-ج

لتقييم املعاين وفصل األبواب  صرفا،الم واملعاين، مجال وألفاظا، واتبع املؤلف منهج التبويب لفصل صور الك

صورة الكتاب تعتمد صورة املعجم ريب والقرآن واحلديث وشهاد يف كل باب بالكالم العمتييزها، مع االستو

  .بكل مقاييس من خالل تطبيق مناذج التعريف املعجمي

  :قال يف باب املكسور أول املضموم باختالف املعىن :أمثلة

  :القامة بالضم، قال األعشى: النعمة بالكسر، و اَألمة: اإلِّمة

                 إنَّو كْاَأل يةَعاوِمرمني           حانُس الووالُجم وه طاُألم  

قال  احلني: ااَألمة أيض، و»اكًسنا منلْعج ةمأُ لِّكُلو«: ىلقال تعا: اجلماعةالقرن من الناس و: واُألمة أيضا

  1.أي بعد حني»  ةمأُ دعب ركَادو«: تعاىل

  املواضيعالرسائل املعجمية املتعددة : املبحث الثاين

نقم يف هذا البحث الصورة الثانية للرسائل املعجمية من حيث املضمون و الشكل فهي تتقدم يف املوضوع عن 

مثيالا، و قد مسها أهل اللغة بكتب املعاين، ألا مجع من الرسائل املعجمية قد اختذت يف شكل واحد و بنظرة 

  :خمالفة لألوىل، و أول ما نذكره يف هذه الكتب

  زيد األنصاري أليب : كتاب النوادر -1

  :تعريف الكتاب-أ

شواردها، مع احتوائه قة بذكر أمساء األشياء النادرة وإن هذا الكتاب هو جمموعة من الرسائل املعجمية، املتعل

 من املعاجم اللغوية الكبرية، وقد محل جمموعة لثروة لغوية واسعة، حىت عد ركنا من أركان البناء اللغوي لكثري

                                                           

 .44، دط، دت، صعاطف مذكور، دار املعارف، مصر: تح ،أمحد بن حيىي بن يزيد الشيباين كتاب الفصيح، أبو العباس - 1
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اظه مبجموعة الشعراء املعمورين اإلجياز لشعراء مشهورين خلَت دوادينهم املطبوعة منها، مع احتفن األشعار وم

  .أشعارهم اليت مل تذكرها مصادر أخرى و اعتماده حتديد عصور هؤالء الشعراءوأمسائهم و

  :مضمون الكتاب-ب

تفرقة ختص اإلنسان، واحليوان متفَردة، مهو الكالم الغريب، الذي ظهر يف صور تناول جمموعة من النوادر و

الشعراء مبغموريهم، كل هذا دعما و تأكيد لتقدمي رام مع تضمنه للشعر بنادره  واألجوالصفات، واألشياء، و

  .معاين تلك القضايا اليت تناوهلا و قد ورد يف صورة ضخمة مشلت لغات متناثرة من أقوال العرب و قبائلها

  :منهجه-جـ

مل تظهر عليه صورة التبويب إال بعد التحقيق بعدما أحصى تابه من غري مقدمة وال خامتة، ولف كبدأ املؤ

قد ثبت وجود نصوص من ر بابا، إثنان خيتصان بالشعر، وسبعة باإلعجاز و ستة بالنوادر، واحملققُون مخسة عش

  .كتاب النوادر يف معجم املخصص

  

  :مما جاء يف باب الشعر قال: مثال

  :أنشدين املفضل لضمرة ابن ضمرة النهشلي و هو جاهلي: أخربنا أبو زيد قال: الرياشي قالأخربين 

  عتايبي والمتم بسلٌ عليك          ىديف الن وهنِ رت تلُومك بعدبكَ                       

  حرام عليك، و أنا أحسبها من أقوال العرب: بسل عليك: قال

  :و كذالك زهري

  فإن يقوياَ منهم فإنهما بسلُ    مهتفْلأَو مهبِهاَ نادمت الدبِ                          
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  .1هي بسلٌ و مها بسلٌ، و هن بسلٌ و الذكر و األنثى فيه سواء: قال أبو حامت

  "ه 224ت " البن السكيت : كتاب إصالح املنطق-2

  :تعريف الكتاب-أ

  شافهة عة ضخمة من أقوال أهل اللغة الصحيحة و أهل الرواية الذين نقلوا عنهم ميتمثل هذا الكتاب يف جممو

للكتاب عنوان يذهب بفكر القارئ قة اليت متيز ا ابن السكيت، واملالحظة الدقيأو مساعاً، وهو قيمة الفكر و

ات اليت رآها ابن تصويب الكلم، لكن األصل أنه يهتم باإلصالح والعقلىل حصر حمتواه يف قضايا املنطق وإ

يت من املواضيع ما تعلق باللغة قد أوعى فيه ابن السكصورة مفارقة ملعانيها الصحيحة، والسكيت تنتج يف 

  .فنوا، موصوفة جبمهرة أقوال العربو

  :مضمونه-ب

من األصول الصحيحة من املعاين  ما ثبت فيهابها بصورة واسعة ذكر ا اللغة وأساليهو الكتاب اللغة و

غوية ل مواضيعاًأرجازها، وما متثل يف لغة أو أكثر، وأشعار العرب ورب، واستعماالا، على ألسنة العو

  .جاء يف جزئني بعد التحقيق كالصرف

  :منهجه-جـ

حتت عنوان صريف كقوله ما يهمز  اتبع ابن السكيت منهج التبويب، حتت أوزان صرفية، أي جعل كل باب

حة املنطق إىل القضايا مائتني وواحد و عشرين باب، و قد أسند فكرة صقد بلغت أبوابه وما ال يهمز، و

القرآن يف مواطن كثرية شعرا و نثرا و من علماء اللغة و اللغوية مع التعليق و االستشهاد بكالم العربالصرفية و

  .متبعا طرق التعريف املعجمي املعروف

  :قال: أمثلة

                                                           

كتاب النوادر يف اللغة، أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري، تح، حممد عبد القادر أمحد، دار الشروق بريوت، لبنان   1
  .170: ، ص1971، 1ط
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  1مجعه أمحالماكان يف بطن، أو على رأس شجرة، و : احلَمل

و يقال امرأة حامل و حاملة إذا كان يف بطنها ولد، قال : ما محل على ظهر أو رأس، قال القراء: احلمل

  األغشى

                              متخضالَ تملَ ونُنبِ هومِي    أنى ولِّكُل حلَامة اممت.  

  *"ه 244ت " إلبن السكيت : كتاب األلفاظ-3

  :تعريف الكتاب-أ

هو أقدم كتاب للمعىن البن السكيت، هو صورة دقيقة موعة من الرسائل املعجمية اليت اجتمعت فيه، ما 

أعطى ثروة لغوية كبرية من املعاين يف خمتلف األشياء و أكثر ما عاجه هو الصفات إذ جند فيه اتساعا كبريا يف 

  .ذالك

  :مضمون الكتاب-ب

ما عداها ون بابا يف األطعمة واأللبسة، وتسعبوبة بلغ عددها أربع مئة وستة وة متناول الكاتب مواضيع كثري

  . يتناول اللغة يف أي باب منهاملاألزمة، وشيء من صاف لألشياء احلسية واملعنوية وكله أو

رد بل وقف على مسميات األشياء امللموسة واحملسوسة، وكأنه أراد أن ينقل اللغة يف جوهرها الواقعي وا

  .بعيداً عن اختالفات القبائل العربية يف هلجاا

  :منهجه-ج

منهج ابن السكيت يف كتاب األلفاظ أن يأيت بالكلمة، و بعد أن يشري أو يذكر راويها، مث يعقبها بالشرح مع و

السياق، و يعززها باالستشهاد من الشعر أو النثر مع كالم العرب يف أكثر األحوال، و ما عداه من أضرب 

  .ستشهاد قليلاال
                                                           

السالم حممد هارون، دار املعارف  أمحد حممد شاكر وعبد: بن إسحاق، شرح وحتقيق إصالح املنطق، ابن السكيت يعقوب 1
  .179: ، ص1949: مصر، ط
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  :أمثلة

  :اختالفهاقال يف باب نعوت مشي الناس و

  1الذأالن من الشيء اخلفيف: األصمعي

  أذألُمى الذئب ذؤالة، يقال منه ذألت ومنه سو

مشي الذي كأنه ينهض : مشي الذي كأنه ينبغي يف مشيته من النشاط، يقال دألت و أدأَلُ و النأالن: و الدأالن

  .ه إىل فوق مثل الذي يعدد و عليه محل ينهض به،قال ساعده بن جؤية و ذكر الضبعبرأسه، إذا مشى حيرك

  2ولٌؤن ةَربهش ودالع سِأْركَ         سأْرا وبلَثَ دقَ انفَّا خهلَ                        

ذين ميثلون أوىل العن اللغة  يةرواوب قيمة كبرية عند أهل اللغة، فهو مصدر، ألنه اعتمد النقل اهلذا الكتو

فالذين جاءوا بعده مل جيدوا حرجاً يف التعامل مع هذا الكتاب من ناحية ، حلقات دراستها والتعامل معها

العربية الصحيحة فمن أراد الوصول إىل أعماق التحقيق والبحث يف صحة املادة اللغوية يف مصادر أخرى، 

وقد اعتمده  ي اختصر كثرياً من اجلهود وصور البحث واملعاجلةواملسارات يف هذا الكتاب الذ خيتصر الطرق

  .كبار أئمة اللغة بعده يف استعماله واالستشهاد به، وبناء مصنفاته اللغوية ملا فيه من نفائس مجة

نقل بيئة العرب يف صفحاته ملن أراد أن يطّلع على اللغة يف هذه البيئة، استعماالً وتواصالً  األلفاظفكتاب 

  .الالً على صور احلياةواستد

  "ه 429ت" للثعاليب " العربية " كتاب فقه اللغة -4

  :تعريف الكتاب-أ

                                                           

  .188: ط، ص.فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان، ناشرون، د: األلفاظ ابن السكيت يعقوب بن إسحاق، تح 1
   .188ص ،املصدر نفسه 2
الح املنطق، أخذ كيت شيخ العربية، أبو يوسف يعقوب بن اسحاق السكيت البغدادي النحوي املؤدب مؤلف إصسالابن  *

عن عمر و الشيباين و طائفة أخرى من العلماء، برع يف علم النحو و اللغة و األدب، له تصايف كثرية بلغت عشرون مصنفا، 
  .18، 21/16ري األعالم و النبالء جه، انظر س244مات مقتوال سنة 
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وهو " بفقه اللغة " لقسم األول منه ، قسمه إىل قسمني، مسى ا"الدهر" لثعاليب بعد إمتامه كتاب هو كتاب ألفه ا

القسم الثاين املوضوعات، وو املعاينعاجم املعاين، مجع فيه األلفاظ ورتبها حسب ينتمي إىل مالقسم األكرب، و

  .تناول قضايا لغوية عامة

امة من عاجل املؤلف يف كتابه قضايا معجمية بإبراز جانب املعاين و قضايا لغوية ع:مضمون الكتاب-ب

صور املعاجم اليت التضاد، فالكتاب حامل لصور متعددة من الصرف، وبالغة وقضايا واالشتراك والترادف و

أقواهلم و أقوال أئمة لية يف املعاين مع إشعار العرب وكما تناول قضايا احلقول الداللية بصورة ج ةعرفتها العربي

  .العرب

ن يقيم هذا الكتاب على منهج حمدد أصنافها، كان ال بد للمؤلف أنظرا لكثرة املواضيع و: منهج الكتاب-ج

 تعمل على تأكيد و تثبيت املعىن، و يف االستشهاد مبختلف أنواع الصور اليتوصورته هي التبويب والترتيب، و

متميزة يف كل كل قسمٍ من أقسامه أصناف معينة من االستشهاد ففي القضايا اللغوية تتحدد صور االستشهاد 

  .الصرف و قضايا االشتراك و غريهاباب كالبالغة منه و

   :مثلةأ

  الصبح أول النهار
  1الغسق أول الليل
  الومسي أول املطر

  النباتالبارض أول 
  اللعاع أول الزرع

  اللبأ أول اللنب
                                                           

على األرجح، وأصله  429م و تويف يف 951/ه350هو عبد امللك بن حممد إمساعيل أبو منصور املعروف بالثعاليب ولد سنة  *
من نسابور، لقب بالثعاليب ألنه كان فراء خبيط جلد الثعالب، سافرا إىل الشام، و جلسا إىل علمائها و أخذ منهم، له مؤلفات 

  .180ص/3جوفيات األعيان، ابن خالن : كثرية منها فقه اللغة و سعى العربية و يتيمة الدهر و نسيم السحر و غريها، انظر
  .5ص ت، .ط، د.آملني نسيب، دار اجليل، بريوت، لبنان، د: فقه اللغة وسر العربية، أبو منصور عبد امللك الثعاليب، تح 1



الرسائل المعجمية في المخصص                                              :الفصل الثاني    

127 

 

  السالف أول العصري
  الباكورة أول الفاكهة

  البكر أو الولد
  الطليعة أول اجليش
  النهل أول الشرب

  الوخط أول الشيب
  1النعاس أول النوم

  "ه 310ت" لكراع النمل : املنتخب من غريب كالم العرب-5

  :التعريف بالكتاب-أ

 جامعا لنقائس املختار من غريب كالم العرب اليت انتقاها أبو احلسن، علي بن احلسن يعترب هذا الكتاب وعاًء

ذه الصورة احلاملة لقسط وافر من كالم العرب اعترب فرجعا حلل املشكالت اهلنايأ املعروف بكراع النمل، و

ه مكانة عند أهل اللغة له من املعاين يف الكتب األخرى، والنعدام ما فيغوية اليت طاملا يستعصي فهمها، والل

  .تتفرد به أحيانامن قضايا لغوية تتصل باملعاين و املتأخرين منهم، ملا عاجلهمني واملتقد

جاء الكتاب شامال لكثري من املواضيع، فلم يقف عند حد معلوم أو صورة معينة، بل : مضمون الكتاب-ب

لغات قبائل " واجلبال واللغاتاملياه ، واألجرام، ووصفاته، واحليوان ومميزاته، واألزمنة، واألمكنةعاجل اإلنسان 

  .ال يضاهيه يف ذلك إالّ املخصصذا الكتاب  يشبه الشكل املوسعي وفكان ه" مسائل الصرف العرب و

  

    :منهجه-ج

  .بعد أن متت عملية الكتاب، قسم إىل أقسام، نظرا لضخامته و عدم وجود وحدة بني موضوعاته

                                                           

  .05: ص فقه اللغة وسر العربية، أبو منصور عبد امللك بن حممد الثعاليب، 1
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منه تقريبا و قد وضع حتت اسم معاجم املوضوعات، أما القسم الثاين منه فقد مساه  فالقسم األول يشمل الثلثني

 ة كبرية أما القسم الثالث األخرياملؤلف بعنوان رئيسي هو أبو اللغات يف األمساء و األفعال، و قد شغل مساح

  .ضوع واحد جامع افقد حوى مائة و اثنني وثالثني بابا تعاجل موضوعات خمتلفة و ال ميكن وضعها حتت مو

  :أمثلة

  :باب السالح
من السيوف املننت، والكليل، ويقال له املنصل واإلبريق، ومسي بربيقه، ويقال سيف إبريق، براق، يكون : قال

  .مرةً امساً ومرةً وصفاً
  .طبالعريض واللّطيف واملعصوب، واللّطيف واملُشطَّب الذي فيه طرائق وهي الش: القاطع، والصحيفةُ

  "ه310ت"لكراع النمل : كتاب املُنجد-6

  :تعريف الكتاب-أ

ليت وصلتنا من هو من بني الكتب النادرة اغوية وحتديدا املشترك اللفظي، وهو كتاب خيتص بدراسة القضايا الل

  .اليت تتميز بالبعد الفكري يف التصنيف اللغويكتب كراع النمل، و

    :مضمونه-ب

فيه من البحوث ما حيمل معان لق أمرها بالتضاد أم ال، وحتمل أكثر من معىن، تع عاجل الكتاب الكلمات اليت

هلا كباب البدن، و باب احليوان وباب الطري، وباب السالح، واألرض داللية كبرية من خالل األبواب اليت تناو

عاين مصدراً هو ما اعتربه أصحاب معاجم املنده درس أمساء وصفات األشياء، وما عليها، فقضية التضاد عو

  .لالقتناء منه

  

  :منهجه-ج
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بوب بني فيها صورة منهجية للقارئ، و بين الكتاب على منهج واضح الرؤية، فصدر الكتاب مبقدمة صغرية، و

قضاياه اليت درسها ، كلٌ مندرج حتت باب مسمى حمدد مبعامله، فقسمه إىل ستة أبواب مع استحضاره التأكيد 

طريقه شرحه للمعىن تتم بذكر احلادة أوال جر يف غالب األبواب والزشهاد بالشعر وعىن عن طريق االستعلى امل

  .مث شرحها عن طريق السياق، أو اللفظ املفردة و غريها

  باب الطري: مثال

  .1طائر يكون عند مغرب الشمس -فيما يزعمون - العنقاء:قال
  الداهية: العنقاءو
  الطويلة العنق: العنقاء من النساءو
  و الكثري العقبان.....األنثى بالتأنيثهي العقاب للذكر، و: الطائر، يق: العقابو
  احلرب: العقابو
  العقاب راية احلربو
    .2حجر ينتأ من طيى البئر: العقابو

سة اللغوية امللموسة و هلا عدة دالالت تشرك فيها، و ذه الصورة أعطنها من أمناط الدرا: فكلمة العقاب
  .تصرف من يريد املوضوعة حتتاملعرفة و

  "ه 190ت" *أليب عبيد القاسم سالم : صنفكتاب الغريب امل-7

وعات يتمثل هذا الكتاب يف جتميع جمموعة من الرسائل املعجمية اليت تناولت موض :التعريف بالكتاب-أ

ه ينظمها بطريقة جتمع كل ما توفر من املعاين يف موضوع واحد مبوب، نسب فياستطاع أن جيمعها و خمتلفة

األقوال ألصحاا، و ذكر فيها أرائه و ما مسعه من أفواه الرواة و أهل البوادي، و هو ذو قيمة علمية و لغوية 
                                                           

 2ار عمر و صناحي عبد الباقي، عامل الكتب، القاهرة، طأمحد خمت: ، تحئيأبو احلسن علي بن احلسن اهلنا: املنجد يف اللغة  1
  .84:، ص1988

  .84: ، صاملصدر نفسه  2
ات من والد كان عبدا روميا تعلم رات، ورحل إىل البصرة ره، 154رساين، ولد سنة هو أبو القاسم بن سالم اهلروي اخل *

ه 224الكتب يف اللغة و الفقه و علوم القرآن، تويف مبكة يف  والكوفة، وتعلم من علمائها يف خمتلف العلوم، و ألّف كثريا من
  .12، ص 3اه الرواة جنبإ :أنظر
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كبرية، استشهد به كثري من أهل املعاجم كابن سيدة الذي حول عليه يف أغلب أسفار املخصص، و قد متثّل 

  . وعاءا من أوعية معاين كالم العربالغريب من الكالم يف هذا املصنف بشكل واسع، كما أنه يعترب

    :مضمونه-ب

حوى الكتاب جمموعة من املواضيع و غريب احلديث املتواتر عن العرب، امتاز بكثرة املعاين و الدالالت 
املتسلسلة، فال ميكن االستغناء عنه، اتبع فيه نظرية منهجية متقدمة بني فيها املواضيع، و فصلها عن بعضها كما 

  .غريهم مع أصحاب القضايا اللغويةرجاز وأمساء الشعراء اجلاهلني واالشعار وريا من األحوى كما كب
  :منهجه-ج

فكرة التعريف املعجمي تعريفا دقيقا، وإبراز صورة ملنهج العلمي يف تبويب الكتاب، واتبع فيه صورة ا

الشريف، واملثل واحلكمة،  ديثاحلار واألرجاز، والقرآن الكرمي واالستشهاد بالشاهد املثبت للمعىن من األشع

  .قد اعتمدت منهجية جبزء منها بناء معجم املخصصو

  :أمثلة

  :الذي يعجن ويقطّع قال يف باب الطّعام

  .أمرخته إمراخاً: يقال ملكْت الطعام، أملكه إذا عجنته، فأنعمت عجنه، فإن أكثرت ماءه قلت: األموي

أكثرته ماءه، حىت يسترخي وقد رخف يرخف رخفاً وورخ  أبو زيد أمرخته وأرخفته وأورخته كلّ هذا إذا

مخرت العجني وفطرته وهي اخلمرة للذي : الكسائي.يورخ، واسم ذلك العجني الرخف والورخية والظويطة

للعجني الذي  يقال: 1وقال األموي. جيعل يف العجني ويسميه الناس اخلمرية، وكذلك مخرة النبيذ والطّيبِ

من اخلبز والقرف : والقرامة فرزدق اسم كل قطعة منه فرزدقةٌ، ومجعهاو: ومشنق، الفراء تيقطّع ويعمل بالزي

  من اخلبز ما تقشر منه ويقال قرفت القرحة أي قشرا وذلك إذا يبست

                                                           

 .206، 205: ، ص1992: 2مصر للطباعة، القاهرة، طالغريب املصنف أبو عبيد القاسم بن سالم، دار  1
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  "ه 130ت" أبو عبيد القاسم بن سالم : كتاب غريب احلديث-8

  :تعريف الكتاب-أ

الذي ركز فيه على األلفاظ اليت مل يألفها العرب يف ي الشريف، وبوهو كتاب ضخم تناول غريب احلديث الن

دأب على شرحاً ليت محلت يف متنها هذه األلفاظ ولغتهم، أو وردت باسم لغات خمتلفة، فذكر األحاديث ا

 أحيانا تكون مشتركا، فيبني مجلة املعاين اليت تتخللها، وهذ النمط منا يبني فيه املعىن احلقيقي هلا ومعجمي

أهل احلديث ئلهم املشهود هلم بصحة املطلق، ومن األعراب املتوزعني يف قبا الدراسة يقتضي مساءلة أهل اللغة

املوضوعة من  موضوعه حىت تعرف بدورها معاين منت األحاديثلشريف العارفني بصحيحة وضعيفه، والنبوي ا

  .قد التمس منه أهل اللغة من املعاجماألحاديث الصرحية و

    :لكتابمضمون ا-ب

يدأب على شريفة اليت محلت غرائب األلفاظ وحيتوي هذا الكتاب الضخم جمموعة من األحاديث النبوية ال

مخسني نادا إىل أقوال العرب من الشعر والنثر يف األغلب األعم وقد تناول املؤلف مائة وعملية شرحها است

  .حديثا، ودقق يف مسائل غريب ألفاظها

  :منهج الكتاب-ج

معاين غريب كلمات  هج الكتاب يف الوقوف على غريب احلديث، مث يذكر أقوال أهل اللغة قبله يفيقوم من

كثريا ما يشرح مادة قام، وأقوال العرب حسب مقتضى املو ةهد الشعريواذكر الشويعتمدعلى منت احلديث، 

ة املعىن مثل ما قدمته حيث يقدم ذه الطريق.التعريف املعجمي قحسب طرائبطريقة معجمية و" الكلمة " املنت

  .املعاجم بعده

  :أمثلة

  :مانصه 13ذكر يف احلديث رقم 
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ابن العاص، وذكر قيام  حني قال لعبد اهللا بن عمرو –سلم صلّى اهللا عليه و - يف حديث النيبقال أبو عبيد 

  ".نفَهت نفسك إنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك، و :صيام النهار، فقالالليل، و

  .مجع النافه نفَّهيِ منفَّة، ونافَّة، ويقالُ للمعنفهت نفسك، أعيت، وأكَّلت، و: ولهق: عبيدةقال أبو 

  .دخلتوهجمت عينك، غارت و: قل أبو عمرو

كذلك هجم عليك البيت، مت على القوم، إذا دخلت عليهم، وهجومنه قيل هجمت علَي، و: قال أبو عبيد

  .1إذا سقط عليهم

  *"ه 282ت" يفة الدينوري أليا حن: كتاب النبات-9

  :تعريف الكتاب-أ

عدم وصوهلا إلينا، ب بضياعها ويعترب كتاب النبات للدينوري كتابا مفقودا، فضجلّ أجزائه مل يعثر عليها بس

ن هو كتاب ضخم يف األصل، تمثّل يف احلديث عكل ما ثبت منه هو اجلزء الثالث وأوائل اجلزء اخلامس، وو

وقد عدد اصناف النباتات ما .غريها، اليت ألفَها العرب أو تعرفوا عليها عن غريهمراعية والنباتات العادية والز

يعين كثرة املعاين اللغوية يف هذا الباب وكثرة قسم اللغة املنقول يف هذا اجلانب املدروس ومل يصل هذا الكتاب 

و ال كيفية تداركه النه كثريا مامحلت  كامال ما يعنيان قسما مثينا من لغة العرب قد ضاع و مل تتم بعد معرفته

  .تلك الكتب اسرار احلياة

  :مضمون الكتاب-ب

                                                           

  .143،142: ، ص1، ج1983غريب احلديث، أبو عبيد القاسم بن سالم، دار الكتب، املطابع األمريية، مصر، ط  1
أبو حنيفة الدينوري من أهل دينور، أخذ العلم عن أهل البصرة و الكوفة، و عن ابن السكيت و أبيه، كان فقيها يف علوم  *

   .78، 76، ص 1ه، انظر ابن الرواة، ج282كثرية له كتاب األنواء و النباتات و غريها تويف 
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املؤلف باملوضوع  صفاا لكن مل يتقيدالتعريف والكالم عن النباتات ومزاياها ومنافعها و عاجل الكتاب قضايا

خاصة عندما تعلق األمر رات اليت ال صلة هلا مبواضيعه، وهو النبات، بل جند فيه احلديث احلشالعام للكتاب و

مل تثبت لبعضهم  األعرايب، فالرواة يف هذا الباب أبو خريةواية األصمعي وابن األعرايب وأبو عبيدة وباعتماد ر

إن كان األصمعي قد حتدث يف النبات و الشجر، فنجد به بصفة اجلراد النبات كأيب خرية مثال وأبدا رواية 

ه، وسروه بيضه، فهو دباَّ والواحدة دباه إذا خرج اجلراد من سرئ"ي،دب حيث يقول فيه بعد ذكر الراوواجلنا

  .1ثَورانان التراب قيل ثار، يثور، ثوارا وإذا خرج مقال وخيرج أصهب إلىل بياض، قال و

  :منهج الكتاب-ج

ب واحد بابا يف اجلزء الثالث، واعتمد املؤلف منهج التبويب يف الكتاب، فقد ذكر و خصص ثالثة عشر با

املذكورة، بصورة الشاهد فقط يف اجلزء اخلامس، مع اهتمامه مبقام االستشهاد تأكيد ملعاين املادة اللغوية 

  .أقوال الفصيح من كالم العرب كقولهالشعري والنثري و

  .2"مشهورةالكالم ومالح، فهذا فصيح قولون مياه ملحة، ومياه أملح، وجيمعون فيو" ....:مثال

إن ضاع منه الشيء داخل الكتاب كاألوزان الصرفية، واملالحظ أن هذا الكتاب واللغوية  كما ذكر القضايا

هم من أويل السبق ابن األعرايب وبالرواة كابن خرية، و الكثري إال أنه قّدم نفائسا من املعاين، فأبوابه وثيقة الصلة

وثقت روايتها عنهم فالكتاب قناة لغوية  الذين يعتربون مصدرا من مصادر اللغة اليت.يف سلسلة الرواية العربية

مباشرة مع السلف اللغوي االصيل الذين يصلون االجيال املتعاقبة ا وميدوم بكل احتياجاا وما يالحظ ان 

  .اصحاب املعاجم من الفاظ و معاين مل يستغنوا عن هذا الكتاب املصدر 

                                                           

 1974برارد لقني، دار النشر فرانز شتاينر بقسبادن، أملانيا، ط :دينوي، تحكتاب النبات، أبو حنيفة أمحد بن داود ال 1
  .83ص
  .84املصدر نفسه، ص    2
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ة األوىل، ما يعين أن هذا الكتاب قد حترى أدق الرواية اللغوي فهو يعتمد بطريقة الوصل املباشر حللقات

تعطي للكتاب  التفاصيل اليت تتعلق باللغة يف مهدها األول، كما أن مواضيع الكتاب ذه الصورة من النقل

   .قيمة كبريةً جتعل منه عمدة يف الدراسات اللغوية املعجمية وغريها

فهو ميثل قسطاً من اللغة العربية حبد  ده يف هذا الكتاب،فكل ما تعلق بالنبات يف بيئة العرب قد مت نقله وتقيي

  .تلك األصناف املذكورة ذاا متمثلةً يف مسميات

  .فالكتاب معجم منقولٌ وعاٌء ملعاين العرب يف تسميتها بالنبات

  ه577ت"البن األنباري : كتاب الزاهر يف كالم الناس

له ملعرفة الكالم الذي يف إنشاء معلَم يتحد الناس من حو يعترب هذا الكتاب نوعا من التفكري: تعريف الكتاب-أ

فالكتاب هو صورة من . على الذهن معىنوليعترب مرجعا يؤخذ منه مىت أشكل على اللسان كالم يستعمل، و

ال، وملعرفة الصحيح من السقيم التعريف املُصوب جلملة من الكالم العريب الصحيح الذي وضع لالستعم

  . احلياة الدينية و الدنيويةاملتعلق بأمور و

يتناول هذا الكتاب مجلة من العبارات املتداولة على األلسنة، معرِّفا ا و مبعانيها و مبقام  :مضمون الكتاب-ب

استعماهلا، مع تناوله لقضايا لغوية كالنحت يف الكالم و شرح بيان معاين بعض األمثال و احلكم و صورة 

ئني اثنني،  الكالم الديين و بيان معانيه و صورة استعماله، و الكالم الدنيوي و الكتاب الكلية تنقسم إىل شي

  .إبراز معانيه و أحوال استخدامه أيضا،و بينهما قضايا لغوية تتصل ما اتصاال يوجب تبيينه

 للزاهر منهج حمدد، فهو منهج يعرض األقوال و األمثال من غري نظام و ال ترتيب و يبدأ :منهج الكتاب-ج

ة يف الزاهر من أوله إىل بطريقة عرضه هلذه األقوال، بذكر القول مث يبدأ بشرحه، و هذه  الطريقة هي الغالب

  :من صور شرحه للمعاين أنهآخره و



الرسائل المعجمية في المخصص                                              :الفصل الثاني    

135 

 

يشرح القول أو املثل، و يبني غريب مفرداته، مستشهدا على ذلك باآليات القرآنية و األحاديث و الشعر، مع 

نادرة و منها يف خلق اإلنسان مع بيان نقله عن الرواة من مدارس النحو و تضمنه لبحوث لغوية و صرفية 

  .الرواية و املصنفات القدمية كالغريب

  قد أعذر من أنذر: و قوهلم: قال يف الزاهر: أمثلة

معناه قد بلغ أقصى العذر من أنذاك، و يقال قد أعذر الرجل فهو معذر، إذ بلغ : قال الفراء: قال أبو بكر

  :ذر قال الطائيأقصى الع

  على أهل عذراء السالم مضاعفا    من اهللا و لتسق الغمام الكنهوراَ

: و يقول»و جاء املُعذرون من األعراب«و كان ابن عباس يقرأ » و جاء املُعذرون من األعراب «: قال تعاىل 

  :لعن اهللا املعذرين ، و يف املعذرين  وجهان

 ذّرذِّر فهم ال عذر هلم، و إذا كانت املعذرون أهلم املعتذرون فألقيت فتحة التاء إذا كان املعذِّرون من ععفهو م

  1.على العني فأبدل منها ذال و أدغم ت يف الذال اليت بعدها فلهم عذر

  

  

  

  

  

                                                           

لثقافية العامة، بغداد حامت صاحل الضامن، دار الشؤون ا: الزاهر معاين  الناس، أبو بكر حممد بن القاسم االنباري، تح - 1
 .545، ص1، ج1987، 2ط العراق
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  الرسائل املعجمية يف املخصص: املبحث الثالث

ص أي أننا نقوم بالدراسة البنائية يتمثل موضوع هذا البحث يف معرفة نواتج الرسائل املعجمية يف املخص

تتماشى  معلومة،و عامة قد صيغت هلا وجهات تركيب لرسائل منفردة ومتعددة، خاصة التركيبية له، فهذه ا

ملعرفة أماكن متوضع ووجود اليت يفرضها موضوع الكالم، و ،تيبالتراملعاين متبعة طبيعة االقتضاء و وفق

موضوع حسب خطوة العمل وم بدراسة تامة كاملة لكل سفر، ونق الرسائل املعجمية داخل أسفار املخصص

  .اآلتية

و تناول مواضيع  نقوم بدراسة كل سفر من أسفار املخصص، دراسة منفصلة عن بقية األسفارالسفر األول-أ

مقارنته بصورة نصه تاب أو معجم وإسناد قوله إليه، ومع تتبع أقوال كل راوي، أو صاحب الك أبوابهالكالم و

منه يف اجد الرسائل املعجمية يف الباب وصلي، مع معرفة نسب االستشهاد بأقواله، قصد احلكم على نسبة تواأل

  .السفر كلّه

اقتصر اة، وح، واستظهر فيها أقوال النقد ابتدأه املؤلف مبقدمة تعريفية لإلنسانو :كتاب خلق اإلنسان -ب

وهو كتاب يف .يف خامتة الكتاب اليت كانت قصرية بيويه الذي استشهد له بقولني مع ابن جينسيذكرهم على 

غاية االمهية بالنسبة الصحاب معاجم املعاين الذين مل يسقطوا االشارة اىل االنسان يف مصنفام كابن سيدة و 

  .الثعاليب قبله و غريمها

نظرا واملعجمية الوالدة من األبواب اليت تألفها كثري من الرسائل عترب باب احلمل و:باب احلمل و الوالدة-ج

مرحلة  األوصاف على هذه الظاهرة التكريتية اليت ختتص باإلنسان، فكلاألعراض، ولوجود كثريا من املراحل و

على التغريات الطارئة  معاين دالةة من هذه املراحل حتمل أمساء وأثارها، إذا فكل واحدا أمساؤها، وأوصافها و
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بدأ : نسئَت املرأة فهي نسئ: أبو عبيدة: ًء تابعة كقول املؤلفأمساكل تغري له صورة وصفة إذا له معان وو

  .اجلدول اآليت يوضح عدد تواجد الرسائل املعجمية املؤلفة ذا الباب، و1محلها

  

  عدد مرات أقواهلم يف الباب  أمساء كتام      أمساء الرواة

  03  الكتاب  سيبويه

  02  اإليضاح و غريه  ابن جين

  09  ريهمالفريبني و غ  أبو عبيد

  16    أبو علي الفارسي

  08  النوادر يف اللغة  أبو زيد األنصاري

  08  معجم العني  صاحب العني

  16  "األلفاظ" رسائل و كتب   ابن السكيت

  04  رسائل اخليل و غريها  ابن األعرايب

  23    ثابت

  03  معجم مجهرة اللغة  ابن دريد

  03    أبو عبيدة

  02  اخل...خلق اإلنسان  أبو حامت

  02  اخل..رسائل اخليل،و الكرم  ألصمعيا

  01  رسائل معجمية  النضر

  01  رسائل معجمية  الشيباين

  02  النوادر  اللحياين

                                                           

  .17احلسن علي بن إمساعيل ابن سيدة، السفر األول، صأبو : املخصص  1
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  02  الفصيح و النوادر  ثعلب

  011    يونس

املوضوع يف الباب اخلاص باحلمل تعرب األرقام يف اجلدول على نسبة حضور الرسائل املعجمية اليت هلا نفس 

إن كانت أقوال املعاجم سائل املعجمية، و املعاجم منها وكلَّه مؤلف من أقوال أصحاب الر الوالدة، فالبابو

سب ما ورد يف كل رسالة من ناحية حسائل يتراوح بني القلة و الكثرة أصلها الرسائل، لكن حضور هذه الر

هذا الباب  اختيار صاحب املخصص راجع لصاحب التوسع يف معاينقوة يف وفرة مادا أو النقصان وال

  .املتواجد يف رسالته

   و البكر باب أمساء ولد الرجل يف الشباب

  .2قال صاحب املصنف يف هذا الباب

  أربع الرجل ولد له يف الشباب وولده ربعيون: أبو عبيد

  .أضاف الرجل، ولد له بعد الكرب وولده صيفيون : أبو زيد

  .العجزة : لعني العنيأضاف مل يتزوج إال بعد اإلنسان، صاحب ا: ابن دريد

  .آخر ولد الشيخ و قد قدمت أنه آخر ولد الرجل: و ابن العجزة

  :صورة الرسائل املعجمية-د

  .، يف باب ولد اإلنسان3"و أربع فهو مربع إذا و له يف الشباب وولده ربعيون: قال أبو عبيد يف الغريب 

ذا ترك النساء شابا و مل يتزوج مث تزوج و يقال أصاف الرجل فهو مصيف إ: قال أبو زيد يف كتاب النوادر

  :بعدما أسن، و يقال لولده صيفيوة قال الراجز و هو أكثر بن صيفي

                                                           

  .18أبو احلسن علي بن إمساعيل ابن سيدة، السفر األول، ص: املخصص 1
   .125: الغريب املصنف، أبو عبيد القاسم بن سالم، ص 2
  .125: ص املصدر نفسه،  3
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                       إنَّ بيّ نصبةٌي صيفلَفْأَ            ونَيح ملَ انَكَ نرِ هبعونَي  

م العربية لرسائل املعجمية جمتمعة مع تداخل املعاجأما باب الفصاحة فكانت ا :وقد ورد يف صفحة هذا الرجز

  .حيث جاءت كتبهما إلبراز قضايا لغوية حبتة مبا فيها من نقل لكالم العربجين ابن ويه ويبكتب النحاة، كسو

  .باب الفصاحة ية املتداخلة مع املعاجم يف بناءاجلدول اآليت يوضح توزيع الرسائل املعجمالذي له صلة بذلك، و

  ر الثاين للمخصصسفيف ال

  عدد مرات أقواهلم يف الباب  أمساء الكتاب  أمساء الرواة

  07    سيبوية

  02    ابن جين

  10    أبو عبيد

  10    أبو علي الفارسي

  04    أبو زيد األنصاري

  17    صاحب العني

  18    ابن السكيت

  01    ابن األعريب

  05    ابن دريد

  10    أبو عبيدة

  01    أبو حامت

  04    األصمعي

 مل يذكر    النضر

 مل يذكر    الشيباين

 مل يذكر    للحيايت
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  01    ثعلب

  1مل يذكر    يونس

وردة نسبة حضور الرسائل املعجمية خمتلفة فيما بينها، فنجد ما وردت بصفة تكاد تكون طاغية يف هذا الباب، 

كالم  و مأثورة منقد بينت مسائل صرفية ب النحوية فكان هلا وجود متوسط ومع املعاجم كالعني، أما الكت

   .التعريف به و تقدميه يف صورة وجه كالم العرب األصل للمادةالعرب دعما حلركة املعىن و

ر املخصص توزعاً قد توزعت هذه الرسائل املعجمية اليت هي أصل البنية التركيبية لكل هذه األبواب من أسفاو

منها ما كان وجوده قويا يف كل األسفار و ة و بصور دائمة عربالعدد، فمنها ما تكرك بقومتفاوت النسبة و

  :األسفار األخرية كالفارسي و ابن جين و سيويه لتعلق هذه األمساء بالقضايا اللغوية احملضة اليت خصصها فيها

  .و من الرسائل املعجمية املوجودة يف املخصص جماء يف السفر الثاين يف باب الغرائز

  :ف يف هذا البابنصقال املُ

  .2"يف اللؤم مثل ذلكانه ال كرمي التوس والضريبة والسجيمة أي الطبيعة و: السكيت ابن" 

  :و نصها يف كتاب األضداد مما قاله ابن السكيت

مثله هي اخلليقة وو السوسيعة والسليقة واخلليقة والضريبة والغريزة والطبإنه لكرمي النحيتة و: ال أبو زيدق" 

  .3"السجية مثل ذلكو] باحلاء [ السجيحةسة وبعضهم السرجيس والسرجوسة والتو

  :قال صاحب املخصص يف الباب نفسهو

  .4"النجار، األصلالنجار، والذُّجار، و: ابن السكيت" 

  :نصحه يف كتاب االلفاظ مما قاله ابن السكيتو

                                                           

  .125أبو احلسن علي بن إمساعيل ابن سيدة، السفر األول، ص : املخصص 1
  .149املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيدة، السفر الثامن، ص  2
  .166األلفاظ، أقدم معجم يف املعاين، ابن السكيت يعقوب بن إسحاق، ص   3
  .150أبو احلسن على بن إمساعيل بن سيدة، السفر الثامن، ص : املخصص  4
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  .1"هم يف األصلاملنبت هؤالء كلإنه لكرمي النجار والنجار، والنحاس والنِحاس بالضم و: يقال: فراءال" 

ما مشله من سفر الثاين واملتعلق باإلنسان وهذه أمثلة من بعض الرسائل املعجمية املوجودة يف هذا الباب من ال

  .املعاين و رتبها بالتدريجواد وصفات فاملصنف انتخب امل

  السفر الثالث: كتاب النساء-ه

  .خصائص كل ما يشملهن منوالذي تناول احلديث عن النساء وصفان، و

  .ما يستحسن من خلقهن،احب املخصص يف باب نعوت النساء وقال ص

أبو عبيد، يف باب  ها يف كتاب الغريب املصنف مما قالهصف، و2"احلسنة اخللق: الود من النساء: أبو عبيد" 

  :ما يستحسن منهننعوت النساء و

  .ق اخلُود من النساء احلسنة اخلُلْ: مسعت األصمعي يقول: قال أبو عبيد" 

كل ما ذكر يف ، و3"املبتلَّة اليت مل يركب حلمها بعضه بعضاً: قال االصمعيمجع اخلُود خود، و: وقال أبو زيد

  .هذا النص موجود يف باب السفر الثالث من املخصص

  :يف رسالة أخرىو

  :قال صاحب املخصص

  .4..."و يف اعطائها استرسال و قد بتلت: ابن السكيت" 

  .ضداد ماقاله ابن السكيتو نصها يف كتاب األ

وهي صورة النقل املاخوذة من الغريب و .1"و املبتلة اليت يف أعطافها استرسال، و مل يركب حلم بعضها بعضا" 

  .املوثقة يف الباب املتحدث عنه من املخصص
                                                           

  .113ق، صأقدم معجم يف املعاين، ابن السكيت يعقوب بن إسحا: األلفاظ  1
  . 155املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيدة، السفر الثامن، ص 2
  .137، ص1الغريب املصنف، أبو عبيد القاسم بن سالم، تح، حممد املختار العبيدي، ج  3
  .155املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيدة، السفر الثامن، ص 4
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     دي عشر من بقية األسفار املنتجة باحلديث عن الرسائل املعجمية ووجودها فيها، نتحدث عن  السفر احلاو

  .يف كتاب النخل

  :قال صاحب املخصص

  .2خنيلخنل واجلمع خنالت، والنخلة شجرة التمر، و: احب العنيص" 

  :ونصه من كتاب العني ما قاله اخلليل

  .3" نخلة شجرة التمر واجلماعة خنالتال: خنل" 

صاحب "ابن دريد سفار تقريبا كقوله صاحب العني، ويف كل األم أصحاب املعاجم بكثرة وقد ورد اسو

نظرا ملا حفلت به هذه املعاجم من أقوال أصحاب الرسائل متضمنة فيها كان من فكرة صاحب و" اجلمهرة

  .املخصص أن يوظفها يف بناء مواضيع املخصص

 مل تكن مست أرضه و املستأرضه اليت متكن يلة يف اجلذع وفإذا كانت الفس: ابو عبيد: قال صاحب املخصص

  .4"خسيس النخل و يسمى الراكبيف األصل فهي من 

  :خصها مما قاله أبو عبيد يف غريبه املصنفو

فإذا كانت الفسيلة يف اجلذع و مل تكن مستأرضة و املستأرضة اليت  :.....مسعت األصمعي يقول: أبو عبيد" 

  .1"العرب تسميها الراكبفهي من خسيس النخل ومتكن يف األصل 

                                                                                                                                                                                     

  .112، 111لسكيت يعقوب بن إسحاق، صأقدم معجم يف املعاين، ابن ا: األلفاظ  1
  .155املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيدة، السفر الثامن، ص 2
 3ج2003 1دار الكتب العلمية بريوت لبنان ط ،4عبد احلميد هنداوي، ج: كتاب العني، اخلليل بن أمحد الفراهدي، تح 3

  .، باب النون204ص
  .103بن سيدة، السفر احلادي عشر، ص املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل 4
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  :قال صاحب املخصص يف الباب نفسه

  .2"و املغرس موضع الغرس، و الغروس هو الركز"..... 

  .و أصله يف كتاب العني مما قاله صاحبه فيه

  .3..."زمن الغرس، و املغروس موضعه: فراس" 

  :قال صاحب املخصص

ها مث كبس حوهلا بترقوق غرسة من أمها بكرا ودية منعلة، فإذ حفر هلا بئرا وفإذا قلعت الودي: أبو عبيد" 

  .4..."مجعها فقُرالسماد والطني فقد، فَقّر هلا واسم البئر الفقري و: ل والدمن يعين بالترقوقاملسي

  :فأصله يف غريبه املصنف

فإذا قلعت الودية من أمها بكريهاَ قيل ودية منعلَة فإذا غرسها حفر هلا بئراً، فغرسها مث : ..... أبو عبيدة" 

  .5"كبس حوهلا برينوق املسيل و الدمن

ال ميكن حصرها ليت تؤلف هذا الباب من املخصص، وهذه صور منتخبة خمتارة من مجلة الرسائل املعجمية او

  .نظرا لكثرا فيه وتعددهاَ

 استند القضايا اللغوية بكل أبعادها وأما السفر الثالث عشر يف جزء منه إىل اية السفر السابع عشر فقد عاجل

ما تعلق ا، إال ما كان عجمية اليت هلا ارتباط باللغة وأرائه مقرونة بالرسائل املويف كثري من األمور إىل أقواله 

منطويا من مسائل لغوية مضمنة يف معجم املعاين و معاجم اللغة كالعني للخليل، أما ما يسيطر بكرة يف هذه 

                                                                                                                                                                                     

  487، ص2الغريب املصنف، أبو عبيد القاسم بن سالم، تح، حممد املختار العبيد، ج 1
  .103املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيدة، السفر احلادي عشر، ص 2

  .عني، باب ال275عبد احلميد هنداوي، ، ص :اخلليل بن أمحد الفراهيدي، تح: كتاب العني  3
  .103املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيدة، السفر احلادي عشر، ص  4
  .279حممد املختار العبيدي، ص  :الغريب املصنف، أبو عبيد بن سالم، تح  5
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أن املخصص حوى من  األسفار هي أقوال أبو علي الفارسي مع مجلة من أقوال ابن جىن و سيبويه، و منه جند

ي العني الرسائل املعجمية املنفصلة و املضمنة الشيء الكثري جداً و ميكن معرفة ما هو منفصل منها بسهولة رأ

إما يف أقوال محلتها املعاجم اللغوية نقال بألسنة : ، أما املتضمنة فنجدها"الرواية"الك لورود صاحب القول، ذو

ن رواية اللغة من الرعيل األول ككتاب النوادر و األلفاظ و الغريب و أصحاا، أو يف كتب املعاين نقال ع

ة، كاملذكر و املؤنث املنتخب الذي روت عن ذلك الوعيل أو يف كتب املعاين اليت تناولت مواضيعا لغوية حمض

  :املمدود حسب املخطط اآليتو املقصور و
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1                                                                                                

وقد توزعت يف صور ، هي البناء الصليب ملعجم املخصص، فهذه الرسائل املعجمية منفردة ومتعددة للمواضيع

منها ما هو معروف واضح تسهل عملية تناوله منفرداً ومنها ما هو متضمن يف كتب املعاين كالغريب  وإشكال

مايل، فهذه هي واألوالنوادر وغريها، ومنها ما هو متضمن يف معاجم األلفاظ كالعني، واجلمهرة،  نفاملص

املذكورة  أغلب الصور اليت وردت عليها الرسائل املعجمية، كما أن الشيء الكثري وإن كان موثقاً يف املصادر

.قد ضاع وصعب احلصول عليه متاماً

                                                           

  .خمطط يوضح أبواب معجم املخصص املؤلفة من الرسائل املعجمية املنفردة واملتعددة املواضيع واملتضمنة يف معاجم األلفاظ 1
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        ....باب الحيوانباب الحيوانباب الحيوانباب الحيوان: : : : المبحث األولالمبحث األولالمبحث األولالمبحث األول

الصورة الصورة الصورة الصورة ((((الرسائل المعجمية في باب الحيوان الرسائل المعجمية في باب الحيوان الرسائل المعجمية في باب الحيوان الرسائل المعجمية في باب الحيوان : : : : المبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثانيالمبحث الثاني

        ).).).).التركيبيةالتركيبيةالتركيبيةالتركيبية

                المعنى المعجمي في المخصصالمعنى المعجمي في المخصصالمعنى المعجمي في المخصصالمعنى المعجمي في المخصص: : : : المبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالثالمبحث الثالث
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  "باب احليوان أمنوذجا " دراسة تطبيقية  التركيب يف املخصصالتعريف املعجمي و :الفصل الثالث

اليت تنكشف و تتضح ا صور تقدمي حقيقة و مواد حتتل قضية املعىن دورا هاما يف صناعة املعاجم، فهي العملية 
ملا تغري صناعة معجم لغوي معين وهي الغاية اليت ينشدها كل معجمي ياملعجمية املصنفة داخل املعجم، واملعاين 

كان املعىن هو احملور الرئيس يف هذه الصناعة فإنّ هذا األخري ال ميكن حصره إالّ مبعرفة الطرائق املعتمدة يف 
يف هذا الفصل من باب احليوان،  التحليلكاليت استعملت يف معجم املخصص، واملقصودة بالدراسة وطه ضب
  :دراسة باب احليوان يف املبحث اآليتي يف استخراجها نقف عند تعريف واملُضقبل الشروع وو

  باب احليوان: املبحث األول

صر شامل لكل أنواع احليوانات اليت عايشها هو حعا أطلق عليه اسم باب احليوان، وخصص املؤلف بابا واس
، و منها ما عيشه منفصال 1*العرب يف بيئته، منها ما استطاع أن يؤنسه فكان من املمتلكات، أو ما اعتاد صعبة

قد عاجلته من خالل تدقيقنا للمالحظ يف هذا الباب، جند أنه ما تأَلّف من احليوانات عنه متوحشا يف الربية و
" األليف " نف احليوان من هذا الصأنّ العالقة اليت مشلت اإلنسان والقصد من ذالك ة نفسية، والعرب معاجل

كيفية نسجها يف ة هذا التأثري يف حجم املعاين واألمساء وصورهي عالقة تعمق وقوة تأثري من األخر يف اآلخر، و
املعاين ذكر األمساء و" ن باب اللغة صف مكأنّ الون وصفاً دقيقاً، كامال، شامال، وشكل تدرجيي يصف احليوا

خر قد جند هذا األمر يتكرر للصنف اآلجسا ومعىن ليقوم بالتعريف بكل جزء، ويقَسم جسم الكائن  "الدالة 
الوصف ليخلق مدونة من وإذا فاحلياة اخلاصة ذه الكائنات درست مبنظور لغوي شكل منها األمساء  الوحشي

اًء ملخلوقات من بيئة غري عند احلدود ذكر ما عايشه أو صادفه، بل امتد ليذكر أمساملعاين الواسعة،و مل يقف 
من أصناف احليوان اليت أوردها املؤلف يف هذا الباب من أسفار ليال، وإن كان نصيب ذكرها قبيئة و

بالوحوش عها قد بدأ ا مرتبة لشرف كل مرتبة عن اآلخر، مث أتباإلبل، والغنم، واملعز، و اخليل: املخصص
فها داخل هذه احلشرات بأصنا، و"لَب وناب كل ذات مخ" السباع عامة احلمر الوحشية، والبقر، وكالظباء، و

غريها لى ذكر األمساء، وطرق التكاثر واألوصاف واألمراض وقد جاءت صورة دراسته مبنية عالفئة، والطري و
ن يف أمكنة حياة هذه املخلوقات املكاو ا ينطبع به كل صنف من األصناف واليت عرفت حبركة الزمانمم
  .يف املخصص نستعرض اخلطوات التحليلية للباب عامةاملبوبة لتوضيح صور أصناف احليوانات املدروسة و و

                                                           

  "القطط " كالسينورِيات *  1



–التعريف المعجمي والتركيب في المخصص دراسة تطبيقية باب الحيوان      : الفصل الثالث

 -أنموذجاً

 

148 

 

  
  باب اخليل-أ

رعية محلت التعريف ذا الصنف قد ابتدأ به املصنف لشرفه وعلُو مرتلته عند العرب، وقد خصص له أبوابا فو
شي، والصفات األخرى كاللون، واألعراض، العيون، واملستعبات، وأمساء وصافه، كأنواع املالتعريف بأو

  :وأسنانه ومن أمثلة ما ذكره يف بابه قوله أوالده
نزوا و يقرمط و منه الدأالن، وهو مشي ما  هو أن يرتوٍمن املشي العنق، وهو أوله، و التوقّص و: األصمعي" 

  .1"كأنه مثقل من محليبقى فيه يقارب فيه اخلطو، و
  باب اإلبل  -ب

تص ما وقد تناول فيها مائة وقد أعقب هذا الكتاب مباشرة بعد كتاب اإلبل، تتمة للمكانة و الشرف اليت خت
الوالدة، تفصيال ح واللقابدأها بذكر التعريف اخلاص ا، وأتبعها بباب احلمل وثالثني بابا فرعيا، تسعة وو

ت الناقة فولدها ساعة إذا وضع :أبو عبيد، ب، ومثال ما قاله يف باب أسنان اإلبلشامالً مبا ذكر عند العر
، فاملخصص يف هذا الباب قد 2قبل أن يعلم أذكر هو أم أنثى، فإذا علم فإن كان ذكراً فهو سقب عه سليلضت

ما ورد  أورد فيه صاحبه معاين وأمساء وصفات كل ما تعلق باحليوان الذي اعتمده بالذكر والدراسة حسب
  .على ألسنة العرب األوائل

  .3" سيقاب، و ال يقال لألنثى سقيبة و اجلمع: سقب و صقب، أبو عبيدة: أبو حامت
بعض مسائل اللغة و كل هذا لتمكني العقل من تصوير ، و"لغاا " بواب أقوال العرب من صور مامحل يف األو

  .املعىن و ضبطه بدقة
  باب الغنم -ج

هو باب جامع باب الغنم نه جانب من جوانب حتصيل الرزق، وب الكسب للمعايش، ألميكن أن نسميه بباو
املخالفة ثل يف أوصاف املعاجلة املشاة وأربعني بابا من الذكر، متللشياه واملَعز، وقد خصص له املؤلف أربعة و

                                                           

  .166، 165املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل ابن سيد، السفر السادس، ص 1
  .19املصدر نفسه، السفر السابع، ص 2 

  .الصفحة نفسها املصدر نفسه، 3 
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 املؤلف ورد يف قولمن أمثلة ما عن اآلخر من األصناف املذكورة، ولألصناف السالفة، ألنّ كل صنف يتميز 
  :إاء الرضاع مايلي" باب فطام الغنم  يف
إذا أذَرت على لسانه قضيبا لئالّ يرضع، و قد تقَّدم التفليك يف اإلبل، ابن " فَلَّكت احلدي " صاحب العني "

" الباب وجدت يف منت .....ل إاءو أظن أنه قب" فَطمناه قبل إناء : غرضنا السنمل، نغرضه، غرضا: السكيت
، و قد 1..".و تشد يف قفاه خبيط لئالّ يرضعاجلمع الشيم، خشبة توضع يف فم اجلري الشيام، و: ابن دريد

  .استوىف جزءا من اجلزء السابع
  باب الوحوش -د

مل الفيلة، ونّ ودالنعام والكركالبقر، ومن الوحوش كالضياء، واأليائل والوعول و هو كتاب جامع األصنافو
ي مل أقحم النعام يف هذا الباب وهو لسنا ندرلوحشية وعدم معرفة الغريب له، وكدنّ إالّ صفة ايذكر من الكر

  :مما جاء يف هذا الباب قوله يف الكركدنمن الطيور و
  ".اهلرميٍس الكركدن و أنشد من الرمز: الكركدنّ ال أحسبه عربيا، ألنه مفارق ألبنيتهم، قال كراع" 

  .2هلرميسو الفيل ال يبقَر والَ ا
  باب السباع -ه

املُتحدث فيه عن ذي كل خملب وناب، مفترس أو  هو البابوايل من الوحوش هو باب السباع، والقسم املو
باقي أوصافها، قال يف ذكر أمساء رعيا تناول أمساءها، وأسناا وقد أفرده بالذكر يف ثالثني بابا فغري مفترس، و

  :النمور
  .منور، ونمرأمنار والنمر واجلمع  :ابن السكيت
  .كُسر نمر على نمر، إذا كان يف معىن أمنر، و هذا باب واسع فاعرف طريقه: قال ابن جني

  .أمنارمنر و: أبوزيد 
  .1"ندىمنرة، و يسمى السبنىت السبو األنثى : ابن السكيت 
  .املعىن و الذكر االسم يف أقوال العربما يالحظ تعزيز الباب باملسائل اللغوية ألحد أئمة اللغة دعما لتعزيز و

                                                           

   .184صالسفر السابع،  :أبو احلسن علي بن إمساعيل ابن سيدة: املخصص  1
  .58لثامن، ص السفر ا املصدر نفسه،   2
  .130ص  ،املصدر نفسه 1
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نظن أنّ إمنا من الوحوش وهي األرانب، وما يالحظ يف هذا الباب، أنه أدخل أنواعا ليست من السباع وو
 .آالتهلباب وختمه هلذا الباب بالصيد وسبب إيراده ذلك هو امتالكها للمخلب الذي صنفها على إثره يف هذا ا

  .األصل مع ما ذكر من احليوانات املصنفة يف وهو باب ال ميكن حصره
  
  باب احلشرات -و

هو الباب الذي أتبع به املؤلف باب السباع، و هو باب مستقل عنه، و هذا الباب جامع لكل ما يدب على و
اب األرض من اهلوام، يف ثالثني بابا، اتبع فيها نفس منهج  الدراسة باختالف صور املعاجلة، قال يف بداية الب

  :موفا ألصناف احلشرات غري ما أقحمه من الثعلب و اهلر و األرنب مايلي
ر أ، و الورلُ و القنفذ والفوالضبحشرة األرض، الدواب الصغار منها الريبوع، : قال أبو خرية :أبو حامت

العنمة  وهي -اجلرف واحلرباء والعظايا وأم حبني، والعضرنوط والطمعن وسام أَبرص والدساسةالذباب وو
أكل من الصيد فهو  ماشرةٌ ما تعاظم منه أو تصاغَر وقيل الصيد أمجع حواهلر واألرنب والشقذان والثعلب و

  .1"اجلميع يف ذلك سواءحشرة الواحد و
  باب الطري - ي

اعه، مة بباب الطري، مفردا له ثالثة وستني بابا، تناول فيه أمساءه، وأبناءه، وأوصافه وأنووختم باب احليوان عا
من أمثلة ما ذكر يف هذا ذا الصنف من حيوان من معارف وأوصاف، و حشيا كان أم أليفا، و ما تعلقو

  :الباب قوله يف خلق الطري
  .كسوة الطري واحده ريشة، ابن دريد طائر راش إذا نبت ريشه: الريش: صاحب العني

  .طار ريشه و هو حينئذ املُزلَغب: الفرخ محم: أبو عبيد 
 قد وبر الطائر ثُم وتد مث زغَّب،غباء وطائرة زر الزغب والزغابة أصغريش الفرخ و: الزغب: العني صاحب

 يوانات املصنفة يف هذا الباب،، فهذه هي الصورة العامة اليت مشلت احلديث عن احل2" صنقاد الطائر منقارهو
توحشة اليت عايشت بيئته وفارقته يف احلياة، حيث تناول منها االليفة اليت عايشت اإلنسان واحتكت به، وامل

له ا صلة من الصالت إالّ ما متّ مصادفته هلا أو ما نقله مل تعهدها بيئته العربية ومل تكن  وحيوانات أخرى
                                                           

  .91أبو احلسن علي بن إمساعيل ابن سيدة، السفر الثامن، ص: املخصص  1
  .130املصدر نفسه، السفر الثامن، ص  2
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 يتاملخطط اآلويف وصفها عرب رحالم وجوالم يف البقاع اليت حتركوا فيها خارج اجلزيرة العربية، الرواد 
ذا الذكر من الوصف واملعاجلة والبحث يف معامل  رة اجلامعة لكن ما تناوله يف األسفارالصو حيوض املخصصة

من كنوا مت، الذين تثبيتا باآلراء اللغوية ألئمة اللغة نحاتهاوعقال و قالناملعاين الدالة عليها و أوصافها،أمسائها و
  . واستدلوا عليها بأقواهلمدراسة تلك األصناف 

  باب احليوانات                                           

  
  
  

  الطيور    احلشرات       السباع       الوحش           الغنم         اإلبل    اخليل

    
    

  ما كان خارج عن نطاق           ما عرفته العرب                    أصناف ألفتها العرب               

  التآنس و التوحش                          تتآنس بهملو                                 تآنست او     

  من الطيور ذّأو ماش                                                                                    

  
  
  

  
  
  

                                                                                                1  
  

                                                           

 .رسم ختطيطي يوضح باب احليوانات وأصنافه املتناولة يف معجم املخصص مع جوانب املعاجلة 1
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  الرسائل املعجمية يف باب احليوان: املبحث الثاين

  ورة التركيبيةصال-أ

     لت ذكر احليوان وأوصافه عامة، وقد مثلت أقوالميثل هذا الباب جمموعة متكاملة للرسائل املعجمية اليت مح
أبو و يبابن األعراأبو حامت، وزيد و أبولسكيت، وكراع النمل واألصمعي، وا ابنأبو عبيدة، وأبو احلسن، و

اجلراح وابن قتيبة مع تردد ذكر أصحاب املعاجم الكربى، كاخلليل و ابن دريد و الفارسي، مع أصحاب 
لغوية، فالرواة األوائل الذين سائل صوفية وإن كانت أقواهلم من مفات اللغوية كسيبوبه وابن جين واملصن

ما كبار أصحاب وردت أمساؤهم من أهل التصانيف املعجمية هم أصحاب التكوين البنائي يف هذا الباب، أ
هو ما جنده ل مطلقا وإن كانت فكرم البنائية عقلية يف كثري من صورها مل يستغنوا عن النقاملعاجم اللغوية و

  .اقتباسهم من أقوال الرعيل األول من أهل البحث اللغوييف ذكرهم و

  الصورة التركيبية يف كتاب احليوان -1

  :باب محل اخليل و نتاجها -أ

مل عليها بعد نتاجها بسبعة أيام كل ذات حافر أجود وقت احل: األصمعي" قال املصنف يف هذا الباب  
ناولة ملوضوع اخليل، وعبارا ، و نظريها األصلي موجود يف رسالة األصمعي املت1"حينئذ تكون فريشايو
  .يف باب محل اخليل و نتاجهاصورا و

                                                           

  .138: بن سيدة، السفر السادس، صاملخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل   1
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أجود وقت احلمل عليها، بعد نتاجها : كل ذات حافرٍ: قال أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي، رمحه اهللا
  .1" بسبعة أيام، و حينئذ تكون فريشا

 2009اذ حامت صاحل الضامن طبعة دار البشائر بدمشق سنة تقد استخرجت من رسالة اخليل حملققها األسو  
نا، فتم اعتماد ما فيها من املادة اللغوية مبعانيها، منقولة كما هي النسخة األصلية اليت وصلت إلي هي حمققة منو

عن األعراب، وقد تناثرت أقواله يف باب اخليل وصفاا وكل ما تعلق ا  األصمعياليت دوا  األوىليف صورا 
األصمعي حسب ما تقتضيه طبيعة األوصاف واألمساء واملعاين اليت  الأقويف هذا السفر، فنجد املُصنف قد وزع 

  .يذكرها متسلسلة

   :باب صفة مشي اخليل -ب

  :قال املصنف يف املخصص

دأالن، وهو مشي يقارب منه المن املشي العنق، وهو أوله والتوقُّص وهو أن يرتو نزوا ويقربط و: األصمعي" 
  .، حيث بين صفة وصورة املشي2"ن حمليتبقي فيه كأنه مثقلٌ مفيه اخلطو و

  .عدوهاَألصمعي من باب صفة املشي اخليل ونظريها األصلي يف رسالة اخليل لو

صبه  يقرمطَ، مرذض يتوقهو أن يرتو نزوا و: تضوقصالو .هو أول املشيمن املشيِ العنق و: قال األصمعي
 .3"يتقي فيه، كأنه مثْقَلٌ من حملٍطو والّأالن وهو مشي يقارب فيه اخل :من املشيفرسه و

  : يف باب قيام اخليل يقوم صاحب املخصصو

خيل صيام وخيل غري صائمة، وقد صام : شدأنقائم الساكت الذي ال يطعم شيئا والصائم ال: أبو عبيدة" 
  :أنشدهو الذي يصل الصيام أيضا ول الذي يأكل والكافيصوم و

                                                           

  .48: كتاب اخليل، أبو سعيد عبد امللك بن قريب األصمعي، تح، حامت صاحل الضامن، ص  1
  . 173:املخصص أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيدة، السفر، ص  2
  .75: حامت صاحل الضمان، ص: كتاب اخليل، عبد امللك بن قريب األصمعي، تح  3
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                   أَبِ ذُّـــــلَيارِقَـــــــــــع ــــاحلـأَـَكَ اضِيهان             
  .1كُفُلٌ يهو تحبصى أَارصنالَ اُءسنِ

  :أصل املادة من الغريب املصنفو

: ه مخسة أفراسعلي: كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: قال صاحب املخصص يف باب مشاهري اخليل ماو
وهو  ،2"إمنا مسي املرجتز حلسن صهيله و كان السكب كُميتاالسكب، واملرجتز، و، واللزز، واللحيفالظرب، و

 الظرب: عليه مخسة أفراس: يه وسلمكان لرسول اهللا صلى اهللا عل: قال األعرايبما يقابله يف رسالة اخليل البن 
سبة الرسائل املعجمية قد بلغت نو 3إمنا مسي املرجتز حلسن صهيلهواللحيف، والسكب، واملرجتز، و اللززو

الرواة املعروفة فقط ـما ما خفي يف معاجم  سبعة عشر، رسالة من خالل أمساء املذكورة يف باب احليوان 
اللغة الذي أخذ أصحاا عنهم، أو ما رواه عن أصحاب الرسائل بأنفسهم فهو أكرب فما من صاحب كتاب إالّ 

   .ء الرواةقد بىن تأليف معجمية على مجهرة من أقوال هؤالو
  :أمثلة

  :كتاب اإلبل -ج

  :باب نعوت اإلبل القوية الشداد

 عبيدأبو  جنيالعبسور مثلها الوجناء الشديدة اللحم أخذه من الو: عبيدة الشديدة، أبو -العسجور: بو عبيدأ 
  .مؤلف من جمموعة من الرسائل املعجمية غريبكتاب ال

من كتاب العني : لقزاي مشتق من قوهلم إنه حمللوز اخلناقة جلس ومجل جلس السني بدل ال: صاحب العني
  " .األعراب " أهل اللفظ مؤلف بالعقل والنقل و

الوز، الشديدة اخللق، صاحب كتاب النوادر مؤلف من جمموعة من الرسائل، كما تفرد هو بل : أبو زيد
  .برسائل معجمية ألّفها

                                                           

   . 180: ، صالسادس حلسن علي بن إمساعيل بن سيدة، السفراملخصص أبو ا  1
  .173املصدر نفسه، السفر السادس، ص  2 
نوري محود القيسي وحامت صاحل : كتاب أمساء اخليل العرب وفرساا، ابن األعرايب، رواية أبو منصور اجلواليقي، تح  3

  .35الضامن، ص 
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قد تقدم يف اخليل بنائه اللغوي املرويات اللغوية من هي القولة الشديدة وة، والعترس هي من: يهوقال سي
  .1أصحاب الرسائل املعجمية

مصدر  األصمعي صاحب رسائل معجمية هيوهي األرض الغليظة الصلبة مأخوذ من اجللذاءة، و: األصمعي
  .األلفاظلغوي قيم ملعاجم املعاين و

الفارسي صاحب ، 2الفامن القوية من النوقم ووقد تقدم يف اخليل واملفَاه كيعة، قوية شديدةفاقة و: الفارسي
كتاب فقه اللغة معجم من معجم املعاين تناول قسم املعاين و اللغة و صلبه البنائي مجهرة من الوسائل املعجمية 

  .نقال تاما
الصورة التركيبية لباب احليوان بأسفاره الثالثة من معجم املخصص و إن كانت هذه  سفلهيوضح املخطط أ

، ووردت متضمنة ال متثل البناء الكلي بل هناك رسائل أخرى مل تذكر يف البناء اهليكلي هلذا الباب الرسائل
داخل كتب املعاين أو معاجم األلفاظ اليت أورد منها املصنف مادته اللغوية يف بناء أسفار خمصصه، باعتبار أا 

  .حتوي أسفاراً كبريةً من الرسائل املعجمية

  باب احليوان

  متاو حأب

  قطراب

  األعرايبابن 

  الثعاليب

  ابن الكليب

  الفراء

  أبو زيد

  الرياشي

  أبو علي
                                                           

   .64، 62، السفر السابع، صبن سيدة إمساعيلأبو احلسن علي بن : املخصص  1
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
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  األصمعي

  ابن دريد

  صاحب العني

  ابن السكيت

  سيبويه

  أبو عبيد

  1بعض الرسائل املعجمية املكونة لباب احليوان يف معجم املخصص

  

  خصصاملعىن املعجمي يف امل: املبحث الثالث

استقراء شاق، لترث عهود سبقت من التعامل مع اللغة، و املعاين املخصص نتيجة رحلة حبث طويلة، و لقد جاء
استعماال يف صورة طويلة من الزمن عامال يكشف حقيقتها من مصادرها ويدوا من أفواه أهلها نطقا وت

فرقة على الصفحات، فكان لزاما على من موسومة بالتدريج و املرحلية اليت استطاعت أن تقدم املعاين موزعة م
هذا العمل إن صنف فإمنا يصنف همة مجعها وتصنيفها أن مييزها ويرتبها، ويعرف مواضيع استعماهلا، وتولَّى م

لعل هذا األخري ، واالستعماليبني معامل  يزيح الغموض، ويكشف احلقيقة ويف زاوية التعامل مع املعىن تعامال
، اليت استخدمها املصنف يف معجم "طرقه " فما هي إجراءات التعريف املعجمي ا املبحثهو حمور حبثنا يف هذ

  املخصص؟

لإلجابة على هذا اإلشكال العارض نتفحص باب احليوان تفحصا نكتشف فيه هذه الطرائف بعد تعريفها يف 
  .املبحث

  أداء املعىن بالترادف -1

                                                           

1
  ).الرسائل املعجمية(بنية باب احليوان يف املخصص  رسم ختطيطي يوضح  



–التعريف المعجمي والتركيب في المخصص دراسة تطبيقية باب الحيوان      : الفصل الثالث

 -أنموذجاً

 

157 

 

معىن واحد، أي باملترادفات الدالة على الصفات خاصة  بالكلمات أو املفردات املعجمية اليت تترادف على
  :كاأللفاظ الدالة على الطويل، و القصري، و العظيم، و الغليظ، و الشديد، و قد جاء

  :و من صور أداء املعىن بالترادف يف هذا الباب من أسنان اخليل مايلي :باب اخليل-أ

 منه هو االسم الذي يطلق على جمموعة من ولد الفرس املعىنو 1األنثى باهلاءأبو زيد اجلمع أمهار ومهارة و
  .فاملترادفات كلها تؤدي معىن واحد

  .األنثى لكعةاللكع املهر و: أبو زيد

  .فبين اسم الذكر واألنثى منها بلفظ واحد جيمعهما

ترا أبو زيد فَرا، إذا كشفت عن أسناهاَ فَر2الدابة أفُر.  

، املفردات الثالث هلا نفس املعىن املسبق يف منت 3قَرح قرحاً وقُروحةً: نه قيلإذا أقلى أقصى أسنا: األصمعي
  .الكالم

  .بلذم و بلْدم هلما معىن الصدر: ، فكلمة4صدوره: بلْدمهيلزم الفرس و: ابن دريد
  .5و اسم، و فرس أطنب و قد طنب و قد طنِب، إذا طال ظهره: فرس فرضاح: صاحب العني

  :نتاجهاو هامحل يف :بلباب اإل-ب

  .1أنتجت و نتجت و أنتتجت الناقة، وضعت من غري أن يليها أحد

ال يكون خ فيه الروح من غري أن يعيش، ونفالسقط الذي قدمت خلقه و: اجلهيضاجلَهِض و: صاحب العني
  .2اجلهاض إال يف اإلبل خاصة

                                                           

  137، السفر السادس، صهاملخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيد  1
  .املصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
  .138يدة، السفر السادس، صاملخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن س  3
  .139املصدر نفسه، السفر السادس، ص  4
   .153املصدر نفسه، السفر السادس، ص   5
  .08املصدر نفسه، السفر السابع، ص  1
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  :ضروعها و ألبااو هارضاعيف : باب الغنم-ج

  .2رضعهاَ: ي أمة ميلقها ملقًادق اجلملَ: ابن السكيت

  .بين معىن امللق وهو الرضاع

  .3رضع حىت امتأل إِنفحته: حصأ اجلدي من اللنب حصأً: أبو زيد

  .فكلمة ملق و مصأ هلما نفس املعىن مع الرضع

ه الصورة فا مصنف قد أوىل مساحة أكرب تكاد تتكرر يف كل باب من أبواب أسفار املخصص إذ التعريف ذ
ميكن القول ة صور بعد ذكر صورته النهائية، ويسوق املعىن إىل متوضعه يف الذهن عن طريق إعطاءه عد          

أن التعريف املعجمي املعروف ذه الصفة و املستخدم ذه الصور هو حماولة تقدميه حمموال يف عدة مواد 
الطريقة ختص بصفة يف الصفات أكثر من األمساء، أو  معجمية ليتداركها العقل و يعي معناها، كما أنَّ هذه

املصنف أراد أن يقدم املعىن موزعا على ماهلجته العرب من كلمات تعتورها املعاين فال يغيب  أن ميكن القول 
  .عن لُب القارئ التوسعة يف استعمال األلفاظ اليت تؤدي هذا املعىن و يف أي مقام قول كان

  فأداء املعىن بالتعري -2

بلحقها بشرح بصور للقارئ حقيقة املعىن املخبوء داخل الكلمة، كقول املصنف يف هو أن يقدم املعىن املفردة و
 1"البهائمعلى املولود حني يولد من الناس والعقة كل شعر يكون و" العقيقة " السفر األول مثال  املخصص من

  :من صور أداء املعىن بالتعريف يف باب الوحوش مايليو

  :الوحوش باب-أ

                                                                                                                                                                                     

  .11املصدر نفسه، السفر السابع، ص  1
  .179املصدر نفسه، السفر السابع، ص  2
    .الصفحة نفسها، املصدر نفسه  3
   .21علي بن إمساعيل بن سيدة، السفر األول، ص املخصص، أبو احلسن  1



–التعريف المعجمي والتركيب في المخصص دراسة تطبيقية باب الحيوان      : الفصل الثالث

 -أنموذجاً

 

159 

 

كل ما ال يستأنس به ن دواب الرب مما ال يستأنس به واجلمع وحوش، وكل شيء م: الوحش: صاحب العني
  .2، فشطر الكالم املنت هو تعريف ملادة الوحش، و هو معناها مضمن فيه1وحشي

ناقة  ة يقولوناحلرك - حقيقة الشدونقرب القوة من احليوان فقد شدد و قال أبو العباس كل ما: قال أبو علي
  .تعريف بني املقصود من الشدون و مىت يكونلفا .3متركمشدن اليت قد شدن وجهها و

  4الشصر من الظياء مثل اجلدي من الغنم: ابن السكيت

  .األنثى يعفورةلك اليعفور وذكولد الظيب و: اليعفور: السريان

  5هو الترابو اخلشف لكثرة التصاقه بالعفر وه: صاحب العني

 :باب خلق الطري -ب

  .الريش، كسوة الطائر واحده ريشة: صاحب العني

  .و اجلمع أجنحة: يده: جناح الطائر: أبو عبيدة

  .احلبكة اخلط على جناح احلمامة خيالف لونه: ابن دريد

  .احلمامة، ريشة فاسدة رديئة حتت الريش: صاحب العني

  .1 عنقهالذي يرتفع من ريش الطائر فيستدير يف: الربائل: أبو عبيد

  .أصبعاه اللتان يقبض ما على الشيء: مطعمتا الطائر: ابن دريد

                                                           

  .21املصدر نفسه، السفر الثامن، ص  1
   21، السفر الثامن، ص املصدر نفسه  2
  .22، السفر الثامن، ص املصدر نفسه  3
  .130، السفر الثامن ، صاملصدر نفسه  4
  .الصفحة نفسهااملصدر نفسه،   5
  .131، السفر الثامن، صسيدة املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن  1
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ادة املعجمية معرفة املعىن فصورة أداء املعىن بالتعريف هي عملية إخبار حبقيقة شيء مبهم جمهول فبيه تصبح امل
للمواد يف ذاكرة جتميعا ال يقيم يتناول املادة املعجمية وحدها، واالستعمال الذي تأخذه فاملعىن بالتعريف و

، فهذه الطريقة تقي القارئ والباحث من مشكلة عدم االستقرار على معىن واحد جامعٍ يوفر القارئ كالترادف
الوقت واجلهد ويبعث بصاحبه إىل احلفر والتنقيب يف بطون أمهات الكتب من املعاجم وحىت الرسائل اليت 

  .اعتمدت نقل وتوصيف هذا املعىن

  :املفردة يف سياق الشرط إيرادبالتفسري  -3

" إذا اشتهت املرأة شيء على محلها فهي ومحى : " كقول الصنف يف السفر األول من باب خلق اإلنسان مثال
فكلمة ومحى هي املادة املعجمية املقصود بالتفسري الذي سبقها واقعة يف سياق الشرطة و قدما املعىن ختما 

  .باملواد الدالة عليها

  :باب اخليل-أ

  .1راًهيكون م ولدها أول ماف فرسال أنتجت إذا: األصمعي

  .2ل قد أركبقيفإذا أطاق الركوب : األصمعي

  .3فإذا وقعت ثنيته قيل أثىن: األصمعي

  .حفلة فهي مشراخو إذا دقّت وسالت، و جللت اخليشوم و مل تبلغ اجل: أبو عبيدة

  .إذا انتشرت العزة فهي شادن: األصمعي

  .موضع اللطمة من الفرس فهي لطيم إذا أبيض: األصمعي

  .فإن كانت إحدى عينيه زرقاء و األخرى كَحالء فهو أضيف: أبو عبيدة

                                                           

  .19، السفر األول، صاملصدر نفسه  1
  .137، السفر السادس، ص املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيدة  2
  .137املصدر نفسه، السفر السادس، ص  3
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  .1فإذا جتاوز البياض الركبة يف اليد و العرقوب يف الرجل فهو أبلق: األصمعي

  .فاملصنف ذكر أوصاف مواضع من املعاين يف جسم اخليل مصورةً ومعلومةً

له مثال يف كقويتلوها الشرح و" املادة " ا أن تتقدم املفردة التعريف املعجمي أيض رب منضو من صور هذا ال
  .باب اخليل

  .2غُرة متمصرة، إذا ضاقت من موضع و اتسعت من آخر: ابن دريد

  .فرس نطيح، إذا طالت غُرته: أبو عبيدة

هذا املعجم بين على التنويع،  و قد توزعت هذه الطريقة يف كل أسفار املخصص، ألن مبدأ إبراد املعىن يف
حسب اقتضاءات املواد املعجمية، فمنها ما يلزم تقدمي معناها بالشرح، و منها ما يلزم بالترادف، و منها ما 

يكون يف سياق الشرط و هكذا، و قد نقول أنَّ هذه الصور من أداء املعىن هي نقل كامل ملا صدر عن العرب 
الكالم الذي يؤلف املعجم هو لسان فصائل األعراب أهل اللغة، و قد تلونت  يف تعريفها ملعاين األشياء، ألنّ

  .طرائق املعىن بتلون ألسنتهم حسب املخطط اآليت الذي يصور كيفية انتقال هذه الصور من املعىن

  ط املادة يف البابضب                  أ                                                       املعىن عند القبيلة 

  إيرادها باملعىن وفق و        اختيار مواضع                             ب          نقل املعىن املعىن عند القبيلة

طريقة تعريف على      الكالم                       ج         حسب صورته             املعىن عند القبيلة
  لسان

                                  العرب         د          يف كل لسان                                         املعىن عند القبيلة

                                        1  

                                                           

  .154املصدر نفسه، السفر السابع، ص  1
  .155املصدر نفسه، السفر السابع، ص  2

  .قال طرائق إيراد املعنىمن ألسنة العرب إىل متوضعها يف أبواب املخصص موزعة على املواد املعجميةخمطط يوضح كيفية انت 1
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جوهر هذه الصورة هي إيراد املفردة ضمن مجلة فعلية أو امسية كقول املصنف يف املخصص من باب خلق 
  .اإلنسان

" أشعر " ، فكلمة 1"استشعر، بنت عليه الشعر يف بطن أمهأشر اجلنني يف بطن أمه وشعر و: بو عليأ قال" 
من  صصمن مجلة األمثلة الواردة يف املخعت يف بداية الكلمة ضمن اجلملة وما تالها كان تعريفا ملعناها، ووض

  :يلي باب احليوان فيما يوافق هذا الضرب من التعريف ما

  :باب الطري-أ

  .ردد صوته: سبح احلمام يسبح سبحا: أبو حامت

  .ردد صوته: حن احلمام حنينا كذلك: صاحب العني

  .صح الطائر يصح صدحا و صدوحاً صاح: ابن دريد

  .2فوقت الدجاجة قيقاء و قوقاة مثل دهديت احلجر دهداًء: أبو عبيدة

  .صوتت: كركب الدجاجة: أبو حامت

  .1صوت: الصقْر غَق: صاحب العني

االستعمال يف األسفار املركبة األنواع األخرى السالفة الذكر و هذا الضرب من التعريف يكاد يشمل كلو
للمخصص، ألن يتعلق بالتركيب الذي يسر يف مركبات الكالم ألماكنها، فاألنواع السالفة حممولة عليه، لذا 

  .ليت متوضعت يف االستعمالميكن القول بأنَّ هذا النوع هو أصل كل األنواع ا

  دة يف سياق وصفيفرامل -5

                                                           

  .23املخصص، أبو احلسن علي ابن إمساعيل ابن سيدة، السفر األول، ص 1
  .133املصدر السابق، السفر الثامن، ص  2

  .134، السفر الثامن، صةدأبو احلسن علي بن إمساعيل بن سي: املخصص  1
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كقول املصنف مثال يف باب اخليل دة املعجمية يف سياق وصفي فرالتعريف هو أن يورد املصنف امل صورة هذاو
، فكلمة متمصرة هي القصودة بالتعريف الذي تالها و من صور هذا الضرب من "ابن وريد غرة متمصرة"

  :ان مايليالتعريف يف باب احليو

  :باب اخليل -أ

  .1أغذ البياض من خطمه: أبو عبيدة فرس مخضطّم

  :باب الغنم -ب

  .2ضخم اإللية: كبش رداء: صاحب العني

   .عرت حنطئة، عريضة ضخمة: أبو عبيدة

  .نعجة ضربطة، ضخمة مسينة: ابن دريد

  .3شاة واضع، إذا وكدت: ابن دريد

  .رأس ولدها تدفع بلبنها على: شاة مدفاع: صاحب العني

  .عزيزة الدرِ: شاة وكُوف: األصمعي

  .فوصف الشاة وصفاً متدرجاً مبعانيها متسلسلةً

  .1إذا مشت خرج اللنب من ضرعها: ابن دريد شاة نفوخ

و قد خصص املصنف أبوابا فرعية ختتص بالصفات لبعض األصناف اليت عاجلتها العرب معاجلة عميقة يف احلياة 
هذه املالحظات هي كاا، وسلولك إصدار مالحظات على صورها وان من خالصة ذاتأثريا و تأثُرا، فك

                                                           

  .154املصدر نفسه، السفر السادس، ص  1
  .03املصدر نفسه، السفر الثامن، ص  2
  .179املصدر نفسه، السفر الثامن، ص  3
  .181، السفر الثامن، ص املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيدة  1
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قد كثرت يف هذه األبواب، بل ماا داللة على مسة من السمات والصفات اليت قيدا العرب يف معاين كل
  :تعدت إىل اإلنسان نفسه فكانت عنوان تعريفيا ملعاينة دالة على معاين صفات غريها حسب املخطط اآليت

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  التعريف باإلضافة -6

قد ورد نسبة قليلة لكنها ليست قلة متناهية الوصف بل توزعت بأشكال متفرقة، كقول املصنف يف باب و
  :الغنم مثال

                                                           

  خمطط يوضح صورة املفردة يف السياق الوصفي 1

  

  

 =Mس

 

    

  

و تعامل احتكاك 
 اإلنسان معها

  

 مالحظة السلوكات

  

  

إصدار 
 أوصاف دالة

  

  

معاين األوصاف 
دالة على حالة 

 من احلاالت

  

  

معاين احلاالت 
 واصفة للفرس
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  .1ضخامها: جراهية الغنم: ابن دريد

  :من األمثلة الواردة املبينة هذا النوع من التعريف يف باب احليوان مايليو

  :باب الطري-أ

  .2سقطا الطائر، جناحاه: بو عبيدأ

 .3اصطخاب الطري، اختالط أصواا: ابن دريد

 التفسري باملغايرة أو التضاد -7

مل أقف ى، ألن األشياء بضدها تتمايز وصورة هذا النوع من التوين أن يفسى املادة مبا يضادها من مادة أخر
  .على هذا النوع من التعريف يف باب احليوان

  الشتراك اللفظيالتعريف ا -8

من أمثلة ما ورد يف هذا و تسمى معانيها بصورة مغايرة، و هذا النوع من التعريف هو أن تتعني صورة املادةو
  :النوع يف باب احليوان مايلي

  :باب الظباء-أ

  .1الظيب أول ما يولد ظلى مث خشف: أبو عبيدة

  . األرض، ذهباخلشف من قوهلم خشف يف: طبية خمشف، قال أبو العاباس: أبو زيد

  .اخلشف بلفة هذيل: اجلش: ابن السكيت

                                                           

  .03بن سيدة، السفر الثامن، صأبو احلسن علي بن إمساعيل ا: املخصص  1
  .130املصدر نفسه، السفر الثامن، ص  2
  .134املصدر نفسه، السفر الثامن، ص  3
  .21، السفر الثامن، صاملصدر نفسه  1
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  .إذا طلع فهو شادن: أبو عبيدة

   .1قال أبو العباس كل ما قارب القوة من احليوان فقد شدن، و حقيقة الشدون احلركة: أبو علي

  .قال خشف عند أىب عبيدة أولد ميالد هذا اجلنس

  .يقصد به احلركة أي الذهاب: عند أيب العباس

  .هو وصغري احلماريقصد به اجلحش و: ابن السكيتد عنو

  .الزيادةاء وشادن عند أيب عبيدة يقصد به الطلوع، رمبا النم

  .قارب القوة، أي ظهرت عليه أوصاف هلا داللة حتولية يف اخللق ما: عند أيب عليو

 االستخداموسع من هذا قد خدم نوعني من األلفاظ اللهجية، واملعجمية، ويذكر اللفظ ومعناه وانتماءه، واستو
  .املخصص، فكان من ذلك تقدمي دالالت املعاين تامة على صورها أسفارووزعه على األبواب داخل 

من خالل هذه الصور التعريفية للمعاين داخل أبواب هذه األشعار املكونة للمعجم جند أا الطريقة التحليلية و
  .من األعم إىل األخص االنتقالالقائلة الوصفية اليت اتبعها املصنف يف تطبيق نظريته 

تعدد هذه النماذج التعريفية فرعة ذه النماذج التعريفية، وفروعه كان يتم بتحليل جزيئاته املُفتحديد الباب و
من تعريف البناء القاعدي اهليكلي الذي حيكم صلب مواضيع املخصص املترتبة فيه، فما  صورإىل تعدد  ديعو

 .لة من الرسائل املعجمية، اليت نقلت كالم العرب املتضمن تلك الصورصورته يف رساإالّ و

فهذه الطرائق املعتمدة يف شرح املعىن داخل أسفار معجم املخصص واليت مشلت كل أبوابه، وتوزعت بنسب 
خمتلفة حسب مقتضيات مقام املعىن عند ابن سيده، وضرورة الصورة اليت مت ا نقل املعىن يف مصنفات 

ني، وإن كان ابن سيدة قد اعتمد طريقةً فريدةً من نوعها وتتمثل يف قراءة املعىن الواحد  من مصادر السابق
متعددة،س مث يقوم بعملية حتويرها وتصويرها يف خميلته ويذكر من خالهلا باب االستدالل ا يف مقام السياق 

                                                           

   .21املخصص، أبو احلسن علي بن إمساعيل بن سيدة، السفر الثامن ، ص  1
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ها، وكأنه يقوم جبمع املعىن من مصادر الذي يذكره يف الباب ولكن غالباً ما يورد الصورة اليت يقوم بصناعت
 .خمتلفة كمادة أولية مث يقوم بتحويلها غري أا تكون حاضرة النتيجة
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  خامتة

يعترب املخصص نظرة عملية مؤسسة على فكرة إجياد املنهج وحتقيقه لتجسيد العمل املعجمي اهلادف والدي 

ضار املعاين من مواردها وجتميعها مفهرسة ومنظمة يف كتب وأبواب ترشد القارئ و يصب يف قالب استح

ر التظليل و استصعاب نيل تضع يد الباحث وعلمه ودهنه على مادة البحث اليت يريدها يف استبعاد كل صو

إىل دائرة فهده العملية املنهجية اليت أسست بشكل علمي عملي لصنع الفعل وإخراجه من دائرة القول  املقصد،

خصوصيات مداركها ، فلكي تستصحب وتستحضر أوعية املعاين و امللموس احملسوس كان هلا يف األصل أن

تقوم قائمة أي عمل معجمي البد يف التفكري قبل املنهج يف الوعاء املعنوي ،ومبرور مراحل الدراسة وجتلياا 

السلسلة طويلة من حلقات الزمن ،واليت تؤلف ما هو امتداد " جلوهر املخصص"املختلفة تبني أن البناء الصليب 

  . يسمى بالرسائل املعجمية اليت محلت معاين اللغة ودالالا يف صورة متناثرة عرب الزمن

فاملخصص هو بناء تكتنفه نظرة التنظيم و الشمولية ،وهدا التنظيم يتحدد يف قائمة األبواب و املواضيع ، وتلك 

املعجمية فما من موضوع وما من باب إال ويصدر القول فيه إىل أئمة اللغة املتناثرة  املواضيع لبناا هي الرسائل

  :أقواهلم يف 

 مسميات األشياء -

 معانيها  -

 دالالا  -

 أوصافها  -

 متثالا  -

 حدود استعماالا -
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ة عمل معجمي يتعلق بدراس منه جند أن املخصص هورافده أقوال ما سبق من األئمة و وكل بند من هده البنود

حمطات الزمن، وهذا ما استطاعت أن تصل إليه  نقلة اللغة عرب خمتلف املعاين ال األلفاظ وثيق الصلة بتراث

جهودنا املتواضعة يف هذا البحث ويف إبراز بعض خباياه، وإنه كان هذا العمل يأخذ من الزمن جال كبريا ألنه 

  .ذي ال يدانيه عمل يف دراسة العلوم وصورهايتعلق بدراسة شخصية أقل ما وصفت به هو العبقرية والتفرد ال

وختاما نتمىن أن يستمر البحث يف دراسة تراث املعاجم اليت عرفتها حضارة األندلس باألخص ألنه يكشف 

  .كنوزا أطفأا أحداث الزمن
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الملخص

والحامل لھا عبر محطات الزمن إلى م الوعاء الجامع باللغة العربیة یعتبر المعج

ألنھ یقوم بالتعریف بھا وتقدیمھا في صورة معلومة، ونظرا لعدم ورود األجیال، 

الحدیث عن معاجم المعاني اخترناالمعاجم على شكل واحد بل في أقسام فإننا 

سیدة األندلسي والذي تحدثنا فیھ عن بدایة تكوینھ البنومنھا معجم المخصص 

والمتمثلة في الرسائل المعجمیة ودورھا في بناء وتشكیل معظم أبوابھ 

استخدامومواضیعھ، مع تقدیم دراسة تحلیلیة تفكیكیة ألسفاره ودراسة طرق 

وشرح المعاني، مع إجراء جملة من التطبیقات لتبیین كیفیة صناعة ھذا المعجم 

المعاني وتوظیفھا في مختلف المجاالت المتعلقة بالحیاة اللغویة استخدامة وكیفی

.والعلوم األخرى

:     الكلمات المفتاحیة

؛رسالة الخیل؛ بنیة المعجم؛ابن سیدة األندلسي؛الرسائل المعجمیة؛معجم المعاني
. ؛ شرح المعاني؛ المعانيالتضاد؛الترادف؛رسالة اإلبل
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