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 *شكـر وغرفـان*
م جبًزل إمشكر وخامص إمؼرفان إ ىل لك أأساثذة كسم إنوغة لدأأث

إمؼربية جبامؼة كاضدي مرابح  وركةل، شكر خاص إ ىل لك أأساثذيت 

م إملوّخو يف س نوإت إنويساوس وإملاحس تري، فا ذإ اكهت إذلين اكهوإ يل هؼ

هنا منلوشة حبروف من هور يف  غري ىذه إمطفحة اكفية ذلكر أأسٌلهئم فا 

 .ذإكريت

ىل لك إمزمالء وإمزميالت و إ ىل غٌلل مكتبة إملسم إمشكر موضول      إ 

 ػىل مدى س نوإت إجلامؼة.

 فرإ ىل إلأس تاذ إملرشف إلأس تاذ إدلكتور أأحد خالًًل وإ

 إمشكر.
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 إمرحيــــــــــــــــــــــم  نإمرح بســــــــــــــــــم هللا               

 لذا فإفٌ  ،ي  إلياا لظ  "مجم"" يي إزالة اإلُّاـ كالموضضمن بُت الدالالت اليت وبي  إفٌ       
اساس يي ررح يذ  اؼبظردات كظيظته األ مة راجع إذل أفٌ مظردات اللٌ  إطبلقاا على كتاب يض"ٌ 

كمن شبة فإف أي" عو  يقـض به اؼبجموي يض البحث عن أيسر السب  اليت  ،لبياف مجنايا ،كتجريظاا
لك ألف اؼبجٌت يشك  أعقد مستضل ذ،كيذا ليس باألمر السا  ،يت" من خبلؽبا الضصضؿ إذل اؼبجٌت

 ،البيئة ،الثقافةالسياؽ، للمضية)غَت االلمضية ك  من مستضيات اللمة الرتباطه جبولة من القضايا
 الزمن...(. 

كتناقلاا  ،كضع اػبلي  أاسساا ،من التجريظات ؿبافظا على مبطكقد ظ  اؼبجم" الجريب  ذاي
كذلك عن كعي نابع من قناعتا" بأف اافظة على  ،اؼبجمويضف من بجد  دكف تميَتات ملحضظة

فكانت يذ  السوة من أي" ما أخذ على  ،لمة االحتماج يض ؿبافظة على النص القرآين الكرًن
. كإذا حاكلت اؼبجاج" اغبديثة أف تتماكز يذا اؼبأخذ فإٌّنا دل تسل" من اؼبجاج" الجربية القديبة

 مآخذ أخرل مٌست الطرائق اليت كظٌظتاا يذ  اؼبجاج" لشرح اؼبجٌت.

حث الجلوي دبجاعبة انطبلقا من يذا الطٌرح اسجينا إذل أف لبطضى يف ؾباؿ زبٌصصنا كبض ميداف الب
 قضية "اؼبجٌت اؼبجموي" كطرائق عرضه يف حبثو كظبنا  بػ:

 «الت َّْعرِيَفاُت والشُُّروُح ِفي الَمَعاِجِم الَعَربِيَِّة، ِلَساُن الَعَرِب والُمْعَجُم الَوِسيِط َعي َِّنة  »

 إركاؿ مظاد : نككاف يدفنا من يذا البحث يض اإلجابة ع

 ئق( اليت اعتوديا اؼبجمويضف الجرب يف ررح ماٌدهت" اللمضية؟مايي أي" الضاسائ  )الطرا  -

 إذل الٌتساؤالت اآلتية: -حتوا–إٌف اإلجابة عن يذا اإلركاؿ كفٌك مماليقه تقضدنا 
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 ما يي الضاسائ  اليت كظٌظاا اؼبجموٌيضف القدماء يف ررح اؼبجٌت؟ -
التمربة اؼبجموٌية ما يض اعبديد الذم أضافته اؼبجاج" اغبديثة كما مدل ااستظادهتا من  -

 القديبة؟
ما يي الطرائق اؼبػيثلى اليت يبكن أف نستثوريا يف صناعة مجم" حديثو يرقى إذل مستضل  -

 الٌتطٌضر الجلوي كالتكنضلضجي اغباص  يف كقتنا الرٌاين؟  

لسبب أاساس يض انتواء كٌ  كاحدة مناوا إذل  -دكف غَتنبا–صىدنا انتقاء اؼبدٌكنتُت قى         
ايز األ خرل كتجٌد فبثلة ؽبذ  اؼبرحلة حق الٌتوثي ، فلساف الجرب وبو  خصائص اؼبجموٌية مرحلة سبي

القديبة، يف حُت يجكس اؼبجم" الضاسيط خصائص اؼبجموٌية اغبديثة. كاخًتنا بايٌب "الٌتاء" من 
اؼبجموُت لنسٌلط علياوا ضضء الٌدرااسة، كذلك الاستحالة تمطية أبضاب اؼبجموُت كٌلاا يف حبث  

 كاذا. 

اسىٍضنا على يذا اؼبضضضع بجد إحبار طضي  حاكلنا من خبلله اكتشاؼ أي" مجادل الٌتخٌصص رى      
"اؼبجموية الجربية" ميستجينُت دبا تضافر لدينا من كتب، كدبا جادت به قرائح أاساتذتنا الظضبلء، 

وي، ذلك فكاف اختيارنا يذا مبٌٍت على أاسااسُت اثنُت؛ أٌكؽبوا: أنبٌية اؼبضضضع بالٌنسبة للجو  اؼبجم
ألٌف قباح اؼبجم" مىنضطه بتضفيقه يف الضصضؿ إذل اؼبجٌت اؼبػيراد، فإذا كٌنا نستطيع أف نتمٌلب على 

تقنٌية اغبااسب اآلرل، فإٌف إركاؿ الٌتجريف ال ينظٌك يضاجه اؼبجموٌي يف إركاؿ الًٌتتيب بااستخداـ 
نتائج ذبوع ة بيمية ااستخبلص كٌ  حُت. كثانياوا:رغبتنا يف خضض غوار الٌتمربة اؼبجموٌية الجريق

 بُت مكتسبات الًتاث كالنظريات اللسانية اغبديثة.

كوا -إٌف اغبديث عن الٌشرح كالٌتجريف يف اؼبجم" الجريٌب ليس بدعنا؛ فاؼبجرفة اإلنسانٌية       
تراكوٌية، كعليه فإنٌنا كقظنا على صبلة من الدرااسات اليت طرقت يذا اؼبضضضع،من أنباا   -نجل"

جاج" اللمضية يف ضضء درااسات عل" اللمة اغبديث ٌود أضبد أيب الظرج يف جزئٌية بجنضاف كتاب اؼب
"ررح اؼبجٌت يف اؼبجاج" الجربٌية"، ككتاب صناعة اؼبجم" اغبديث ألضبد ـبتار عور الذم تضٌون 
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القاظبي يف  عنصرا بجنضاف "اؼبجٌت كطرؽ ررحه"، ككتاب اؼبجموٌية الجربٌية بُت الٌنظريٌة كالٌتطبيق لجليٌ 
مقالة احتضايا ميجٍنضنة بػ "إركالية الٌداللة يف اؼبجموٌية الجربٌية".كإذا كانت يذ  الدرااسات كغَتيا 

توجة، فإٌف حبلٌـ اعبيبلرل قد أفرد درااسة ؽبذا  قد تتناكؿ الٌشرح كالٌتجريف ضون عناصر اؼبجم" ؾبي
 ؼبػيجاصرة".اؼبضضضع كظباا بػ"تقنٌيات الٌتجريف يف اؼبجاج" الجربٌية ا

فإنٌنا خٌصصنا  للحديث عن  الّتمهيدكتيليا خباسبة؛ أٌما  بتوايدتشٌك  حبثنا من فصلُت اسيبقا       
اؼبجم" كالٌصناعة اؼبجموٌية، كحاكلنا من خبلله أف نضبط بجض اؼبظايي" األاساس يف يذا اَّاؿ. 

ق ررحه" ضون مباحث كاف نظرينا حبثنا فيه "اؼبجٌت اؼبجموي كطرائ  أحدىما كأٌما الظصبلف فإفٌ 
ثبلثة؛ ربٌدثنا يف األٌكؿ عن مصادر اؼبادة اؼبجموٌية، كيف الثٌاين عن اؼبجٌت اؼبجموي، كيف الثٌالث عن 
الطرائق النظرية للتجريف كالٌشرح كضبطنا فيه مصطلحي الٌتجريف كالٌشرح كداللة ك ٍّ مناوا يف 

تطبيقيا حبثنا فيه  "طرائق التجريف  انيهماثااستجواؿ الٌداراسُت كيف ااستجوالنا يف يذا البحث. ككاف 
كالٌشرح يف اؼبدٌكنتُت"، كقد انقس" على ثبلثة مباحث؛ عرٌفنا اؼبدٌكنتُت يف اؼببحث األٌكؿ، كدراسنا 
التجريظات كالٌشركح يف اللساف من خبلؿ باب الٌتاء يف اؼببحث الثاين، كخٌصصنا اؼببحث الثٌالث 

ط، فدراسنا فيه الٌتجريظات كالٌشركح يف اؼبجم" الضاسيط من خبلؿ للويدٌكنة الثٌانية؛ اؼبجم" الضاسي
لة  الخاتمةباب الٌتاء أيضنا. كجاءت لجرض أي" الٌنتائج اليت تٌضصلنا إلياا يف يذ  الٌدرااسة مع صبي

 من الٌتضصيات.

ترٌكز جيادنا يف يذا البحث على كصف اؼبػيدٌكنتُت ُّدؼ ااستنباط تضٌجه اؼبجمويُت الجرب يف     
 رح مضاد مجاصبا"، كؽبذا فإنٌنا اعتودنا اؼبناج الضصظٌي الذم يتنااسب كيذا اؼبقصد.ر

ااستندنا يف حبثنا على مراجع أنٌباا: صناعة اؼبجم" اغبديث ألضبد ـبتار عور، كاؼبجموٌية     
ٌدمة لدرااسة الجربٌية بُت الٌنظريٌة كالٌتطبيق لجلي القاظبٌي، كاؼبجاج" اللمضية ٌود أضبد أيب الظرج، كمق

الٌتأليف اؼبجموي غبلوي خلي . أٌما كتاب تقنٌيات الٌتجريف غببلٌـ اعبيبلرل كعلى الٌرغ" من أنٌنا دل 
 نكتشظه إالٌ بجد أف قطجنا رضطا مجتربا يف حبثنا يذا إالٌ أنٌه رٌك  مرججا جٌد ميا"  فيه. 
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يق البحث، إف على ميستضل إٌف الباحث اؼبػيبتدئ لىيقف يف أحايُت كثَتة أماـ عقبات يف طر       
اطا بأاساتذة ال يٌدخركف جيادا يف تذلي  يذ  الجقبات كإرراد   اؼبادة أك اؼبناج، لكٌنه هبد نظسه ؿبي
إذل اسضاء اسبي  البحث الجلوي، ككاف يذا حالنا كأاساتذتنا بقس" اللمة الجربٌية ؽب" مٌنا ك  الشكر. 

تضر أضبد جبليلي على ما أٌمدنا به من نصائحى ريكرنا اعبزي  إذل أاستاذنا اؼبشرؼ األاستاذ الدٌك
 كتضجيااتو قٌيوة، كعلى ما أمٌدنا به من مراجع عٌز الضصضؿ إلياا.  

 

 

 كرقلة يف:                                                                

 ـ01/11/2012                                                                        
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يح مظات التجريف باؼبصطلحات اليت يتخذيا الباحث -بدءن –إف اإلطار النظرم ألم حبث يقتضي       
ضركرية  اليت تيجدٌ من اؼبظايي"  نا أف نستا  يذا البحث بجرض صبلةيلج بضاساطتاا ميداف حبثه، لذا ارتأي

 ألم حبث مجموي.                                                     

 إملؼجم: 1-

 ثؼًرفو:-1-1

لتجريف االصطبلحي، لذا فإف اعلى ركيزتُت اثنتُت نبا التجريف اللمضم ك  لتجريف الجلوي للوصطلحا يقـض
 تجريظه اللمضم . من خبلؿ لتجريف اؼبجم" اسيكضف اؼبنطلق

 إملؼجم مغة:-1-1-1

لظظة " مجم"" على كزف " ميظجى " من اعبذر )ع ج ـ (. كاؼبتتبع ؼبادة يذا اعبذر يف اؼبجاج"  جاءت
 نبا: الجربية هبديا تتوركز حضؿ داللتُت رئيستُت ) إضافة إذل عدة دالالت فرعية(

 اإلُّاـ كالموضض كضد البياف. -أ

 نقط حركؼ اؽبماء.-ب

فبا كرد يف مقاييس اللمة ربت جذر )ع ج ـ(: " الجُت كاعبي" كاؼبي" ثبلثة أصضؿ: أحديا يدؿ على  
 اسكضت كصوت، كاآلخر على صبلبة كردة، كاآلخر على عض كمذاقة.

ٌل" كال يظصح، صيٌب أعم". كييقاؿ صبلة فاألكؿ الرج  الذم ال يظصح... كيقاؿ للصيٌب ماداـ ال يتك
 ؽب" الجىم" الذين ليسضا من الجربالناار عمواء، إمبا أراد أنه ال هبار فياا بالقراءة. كقض 

ااستجموت الدار عن جضاب  فاذا من يذا القياس كأّن" ؼبا دل يظاوضا عنا" ظٌبضي" عموا.كييقاؿ
 السائ ، قاؿ:
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 (1)" ً ائً الس   قً طً نٍ مى  نٍ عى  تٍ وى مى جٍ تػى كااسٍ   ا    اى ظٍبي ا رى ظى ا كعى ايى دى صى  "  صى                  

كيضرد ابن فارس قضؿ اػبلي  يف يذ  اؼبادة، يقضؿ:" قاؿ اػبلي : حركؼ اؼبجم" ـبظف، يي         
.ٍب وباكؿ أف هبد تربيرا الاستجواؿ اػبلي  لظ " أعموية" بقضله:" كأظن (2)اغبركؼ اؼبقطجة ألّنا أعموية"

دامت غَت مؤلظة تأليف الكبلـ اؼبظاـض فاي أعموية، ألّنا ال تدؿ على أف اػبلي  أراد باألعموية أّنا ما
، أم أف يذ  اغبركؼ ال (3)ريء، فإف كاف يذا أراد فله كجه كإال فوا أدرم أم ريء أراد باألعموية"

سبلك مجٌت يف ذاهتا، فحرؼ اعبي")ج( مثبل ميبا" إال إذا ترٌكب مع غَت  من األحرؼ، كُّذا فإف ابن 
 د من زبرهبه يذا إبجاد التضٌي" بأف اػبلي  ااستجو  لظ  أعموية دبجٌت غَت عربية.  فارس يري

ككرد يف لساف الجرب ما نٌصه:" الجيم" كالجىم" خبلؼ الجيرب كالجرب، قاؿ أبض إاسحاؽ:         
األعم" الذم ال يظصح كال يبُت كبلمه، كإف كاف عريب الٌنسب.كاسيئ  أبض الجباس عن حركؼ اؼبجم"، 

ا أبض عورك الشيباين فيقضؿ: أعموت أُّوت، كقاؿ: كالجموي مبا" الكبلـ موا؟ فقاؿ : أمٌ دل ظبيت مج
 ال يتبُت كبلمه...كأعموت الكتاب خبلؼ قضلك أعربته، قاؿ رؤبة ]الرجز[:

 ػهٍ وي لى جٍ م ال  يػى ػذً ال   يهً ى فً قى تػى ا ارٍ ذى إً        هٍ وي ل  ي ه اسي ضً به كطى جٍ صى  ري جٍ الشٍّ             

 هٍ ػػػػوي لً ظٍ يى  نٍ مى  هي يجي طً سٍ ال يى  ري جٍ كالشٍّ         هٍ مي دى قى  يضً ضً غبى  اذلى إً  هً بً  تٍ ل  زى              

 هٍ وي مً يػيجٍ فػى  هي بى رً جٍ يػي  فٍ أى  يدي رً يي                                  

                                                           

، 1مقاييس اللمة، أبض اغبسُت أضبد بن فارس بن زكريا، ربقيق: عبد السبلـ ؿبود ياركف، دار اعبي ، بَتكت، لبناف، ط -(1)
 ـ، مادة عم".1991

يس اللمة، ابن فارس، مادة عم". كيينظر: الجُت، اػبلي  بن أضبد الظراييدم، ربقيق: عبد اغبويد اؽبنداكم، دار مقاي -(2)
 ـ، مادة عم".2003، 1الكتب الجلوية، بَتكت، لبناف، ط

  مقاييس اللمة، ابن فارس، مادة عم". -(3)
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 (1)مجنا  يريد أف يبينه فيمجله مشكبل ال بياف له"

 .       (2)كيقضؿ الظَتكزأبادم:" أعم" الكتاب نقطه"

ف متناقضتُت إذل حد كبَت؛ ذلك ألف نقط كنلح  أف الداللتُت اللتُت أاسلظنا ذكرنبا قد تبدكا         
اغبرؼ اسبب يف زكاؿ اإلُّاـ )عدـ التظريق( بينه كبُت اغبركؼ اليت سباثله يف الراس"، فلضال النقاط 

بالتاء)ت( كبالثاء)ث(، كيذا عكس ما تضحي به داللة )عم"(، كيف يذا  -مثبل–الرتبات الباء)ب( 
" إف صبيع ما قدمته يدٌؿ على أٌف تصريف )عم"( يف  : -بجد أف يجرض مجاين )عم"( -يقضؿ ابن جٍت

كبلما" مضضضع لئلُّاـ، كخبلؼ اإليضاح، كأنت إذا قلت أعموت الكتاب فإمٌبا مجنا  أكضحته 
 .(3)كبٌينته، فقد نرل يذا الظص  ـبالظا عبويع ما ذكرته، فون أين لك اعبوع بينه كبُت ما قٌدمت"

زبرهبا صبيبل مظاد :" أف قضؽب" أعموت كزنه أفجلت، كأفجلت  كبجد يذا التساؤؿ يضرد ابن جٍت      
 يذ  كإف كانت يف غالب أمريا إمبا تأٌب لئلثبات كاإلهباب، كبض: أكرمت زيدا، أم 

أكجبت له الكرامة، كأحسنت إليه، أثبٌت اإلحساف إليه... فقد تأٌب أفجلت أيضا ييراد ُّا السلب كالنظي، 
. كلذلك ذـ ا القااسطُت ) ااس" فاع  من قسط( (4)ت له عوا يشكض "كذلك كبض: أركيت زيدا إذا زل

 يف قضله:﴿                   ﴾(5) كمدح اؼبقسطُت )ااس" فاع  من ، 

                                                           

 "(.، مادة )عماؼبجارؼ، القايرة، مصر، دط، دت دارلساف الجرب، ابن منظضر، ربقيق: عبد ا علي الكبَت كآخركف، -(1)
القامضس ايط، ؾبد الدين ؿبود بن يجقضب الظَتكزأبادم، قٌدـ له: أبض الضفا نصر اؽبضريٍت اؼبصرم الشافجي، دار الكتب  -(2)

 ـ، مادة عم". 2007، 2الجلوية، بَتكت، لبناف، ط
ـ، 2007، 2إظباعي ، دار الكتب الجلوية، بَتكت، لبناف، ط اسر صناعة اإلعراب، ابن جٍت، ربقيق: ؿبود حسن -(3)

 .50ص
 50اسر صناعة اإلعراب، ابن جٍت، ص -(4)
 .15اعبن، اآلية  -(5)
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 أقسط( يف قضله ج  كعبل:﴿             ﴾(1) سوى نبزة ، كقد تي

  .أفجلت نبزة الٌسلب

كعلى يذا يصَت مجٌت أعم" أزاؿ الجيموة أك الموضض أك اإلُّاـ، كمن ينا أيطلق على نقط اغبركؼ      
 لظ  اإلعماـ ألنه ييزي  ما يكتنظاا من غوضض.

 كمن خبلؿ ما تقٌدـ بيانه يبكن أف نسٌم  اآلٌب:

 اـ كاػبظاء كعدـ البياف يف أصلاا الثبلثي اٌَّرد.الضحدة اللمضية، على ما طيرح، تذيب إذل داللة اإلُّ" -

جم" الذم أيريد به كشف الموضض كالٌلبس، كاإليضاح ػي يذا األص  ال سبٌس المرض من اؼب إّنا بداللة -
 عن الضحدات اللمضية كبياف مدلضالهتا، كأكجه نطقاا كرظباا.

إلهباب يف اؼبٌتمه الدالرل. كتبدك القيوة تؤكد داللة الثبلثي اؼبزيد باؽبوزة ...إثبات أمرين : الٌسلب كا -
اإلثبات... كلكٌناا التوييزية لصضت اؽبوزة ذات مرتكز كظيظٌي تقابلي مركزم؛ ألف األص  يف أفجلت 

 ﴿: ذبيء للسلب... كيف قضله تجاذل                

 ﴾(2)،  (3)كاد أيظاريا، أيزي  خظاءيا، أم اسًتيا"أم أ . 

يذا عن داللة األص  اللمضم، أما عن الصيمة ميظج  فييظًتض أف تكضف ااس" مظجضؿ من الظج        
اؼبزيد أعم"، كُّذا يكضف ميجم" دبجٌت ميزاؿ ما فيه من غوضض، أك "أف تكضف مصدرا ميويا من نظس 

 .(4)كالموضض" الظج ، كيكضف مجنا  اإلعماـ أك إزالة الجيموة

                                                           

 .9اآليةاغبمرات،  -(1)
 .15اسضرة طه، اآلية  -(2)
ـ، 2009، 1ف، طاؼبدارس اؼبجموية درااسة يف البنية الًتكيبية، عبد القادر عبد اعبلي ، دار صظاء، عٌواف، األرد -(3)

 .33ص
 .20ـ، ص1998، 1صناعة اؼبجم" اغبديث، أضبد ـبتار عور، عادل الكتب، القايرة، مصر، ط -(4)
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 إملؼجم إضعالحا: -1-1-2

"ييطلق مصطلح )ميجم"( على الكتاب الذم يتناكؿ بًتتيب مجُت مظردات اللمة: مجانياا، كأصضؽبا،     
كارتقاقاهتا، كطريقة نطقاا... كوا ييطلق على اؼبرجع اؼبتخصص الذم وبضم اؼبصطلحات كالتجبَتات 

. فاض بذلك "كتاب يضٌ" بُت (1)صص بذاته، أك ؾباؿ ؿبدد"كالًتاكيب اليت تدكر يف فن بجينه، أك زب
دفتيه مظردات لمة ما، كمجانياا، كااستجواالهتا يف الًتاكيب اؼبختلظة، ككيظية نطقاا ككتابتاا، مع ترتيب 

. أك يض " عبارة عن  (2)يذ  اؼبظردات بصضرة من صضر الًتتيب اليت غالبا ما تكضف الًتتيب اؽبمائي"
ؼبجانياا، باإلضافة إذل مجلضمات أيخرل ذات كلوات مرتبة ترتيبا مجينا، مع ررح   كتاب وبتضم على

 .(3)عبلقة ُّا، اسضاء كانت تلك الشركح أك اؼبجلضمات باللمة ذاهتا أك بلمة أخرل"

، (4)فاؼبجم" ليس ؾبٌرد قائوة من اؼبظردات اؼبشركحة، ب  يض إضافة إذل ذلك " ديضاف ؼبظردات اللمة"   
ن خبلله على اللظظة، كنكتشف جضانباا الصضتية، كالصرفية، كالنحضية، كالٌتأثيلية )يف بجض من نتجٌرؼ م

 اؼبجاج" اليت هتت" باَّاؿ التارىبي(. 

 ا:واي أف يقـض على ركيزتُت أاسااستينكانطبلقا من يذا فإف اؼبجم" ينبم     

 كام  مجموه، كينقس" على كيض نظاـ يجتود  اؼبجموٌي، كيلتزمه يف الترتيب: الركيزة األولى:  -
 قسوُت نبا : 

                                                           

 .59ـ، ص2008، 1درااسات يف عل" اللمة، فتح ا اسليواف، دار اآلفاؽ الجربية، القايرة، مصر، ط -(1)
 .165ـ،  ص1988، 6لوية، القايرة، مصر، طالبحث اللمضم عند الجرب ، أضبد ـبتار عور، عادل الكتب الج -(2)
  . 14اؼبدارس اؼبجموية، عبد القادر عبد اعبلي ، ص-(3)
 .586ـ. مادة عم"، ص2004، 4اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، مكتبة الشركؽ الدكلية، ط-(4)
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حركفاا، كفق مناج ـبصضص ) صضٌب، ألظبائي  بناءن علىارجي: كنجٍت به ترتيب اؼبداخ  الًتتيب اػب -أ
 .حسب التقظية، ألظبائي حسب األكائ ...(

الضاحد،  الًتتيب الداخلي: كنقصد به ترتيب اؼبشتٌقات يف اؼبادة الضاحدة، كترتيب اؼبجاين يف اؼبشتق -ب
 حيث ينبمي أف يراس" اؼبجموٌي ّنما يلتزمه يف كلوات مجموه كلاا.

على الرغ" من أنه يستحي  على فرد أك ؾبوضعة أفراد اإلحاطة باللمة الشمول: الركيزة الثانية:    -
صبيجاا كتدكيناا يف مجم"، فإنه على اؼبجموي أف يسجى ألف يكضف مجموه رامبل ؼبجظ" اؼبظردات 

 يف اللمة )أكيف قطاع مناا(، بمية ربقيق الظائدة كتجويواا. اؼبستجلوة

وع لظ  مجم" قيااسيا على   مجع لكمة مؼجم:* ، كراع خبلؼ القياس صبجه على « مجموات» "هبي
)مجموات، (1)مجاج"، كمع ذلك فقد أجاز ؾبوع اللمة الجربية يف القايرة صحة اعبوجُت مجا"

 .(2)كمجاج"(

 أأهوإع إملؼامج: -1-2

اختلظت تقسيوات الٌداراسُت للوجاج" كذلك ااستنادا ؼبجايَت اعتوديا كٌ  دارس، كقد أصبلاا أضبد     
 : (3)ـبتار عور يف عشرة مجايَت نذكر مناا

تتشٌك  الكلوة يف اللمة باقًتاف صبلة من األصضات )لظ ، داؿ( دبجٌت ـبصضص هلعة الاهعالق )إملدخل(:-أأ 
ؼ اللظ  كيريد اغبصضؿ على ريء ؾباضؿ له يتجٌلق باؼبجٌت أكيجرؼ )مدلضؿ(، فإٌما أف يكضف الباحث يجر 

اؼبجٌت الجاـ، أك اؼبضضضع، كيريد أف وبص  على األلظاظ أك الجبارات أك اؼبصطلحات اليت تقع ربته، 
: "مجاج" األلظاظ، كيقاؿ ؽبا أيضنا اؼبجاج" اٌَّنسة، ا مجاج"كبذلك نكضف أماـ نضعُت من اؼبجاج" نب

                                                           

 .852صمجموات الًتتيب الصضٌب، اسامي عضض، ؾبلة ؾبوع اللمة الجربية بدمشق،  -(1)
 .852مجموات الًتتيب الصضٌب، اسامي عضض، ؾبلة ؾبوع اللمة الجربية بدمشق، ص -(2)
 .62-35يينظر: صناعة اؼبجم" اغبديث، أضبد ـبتار عور، ص  -(3)
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كؿ ألظاظ اللمة كلاا ببل سبييز، كمجاج" اؼبجاين، كيقاؿ ؽبا أيضنا اؼبجاج" اؼببٌضبة، كيي ما صبع كيي ما تنا
 .(1)األلظاظ اؼبتصلة دبضضضع كاحد فقط، كوضضضع اؼبطر أك اعبياد، أك رضاذ اللمة، أك ما إذل ذلك"

 عت طرائق الًتتيب يف اؼبجاج"يجٌد الًتتيب دعامة أاساس يف بناء اؼبجم"، كلقد تنضٌ ظًرلة إمرتثيب إملؼجمي:-ب
 على النحض اآلٌب: الجربية

 يػ(.224الًتتيب اؼبضضضعي، مث  كتاب المريب اؼبصٌنف أليب عيبيد القااس" بن اسبلـ) -

 يػ(.170الًتتيب الصضٌب، مث  كتاب الجُت للخلي  بن أضبد الظراييدم) -

 الًتتيب األلظبائي: -

 يػ(.393لمضيرم)بجد التمريد، مث  الصحاح ل ات*حسب أكاخر الكلو

 يػ(.538بجد التمريد مث  أاساس الببلغة للزـبشرم) ات* حسب أكائ  الكلو

 يػ(828دكف ذبريد، مث  التجريظات للمرجاين)ت ات*حسب أكائ  الكلو

 يػ(.350ترتيب األبنية: مث  ديضاف األدب للظرايب) -

ولي اللمة دبختلف حيث يبكن أف نقضؿ أنه يناؾ مجاج" عامة، مٌضجاة ؼبستجإمؼموم وإخلطوص:-ج
 مستضياهت"، كأخرل خاصة )متخٌصصة( زبدـ فئة بجيناا.

قد تتظق لمة الشرح مع لمة اؼبدخ ، فيكضف اؼبجم" أحادٌم اللمة، كقد زبتلف مجاا، بأف ػدد إنوغات: -د
 يكضف اؼبدخ  بلمة كالشرح بلمة ممايرة أك أكثر، فيكضف اؼبجم" ثنائٌي اللمة أك متجٌدديا.

 ولاا اؼبجم":لنظر إذل الظًتة الزمنية اليت يشنضعاف من اؼبجاج" با يناؾمّزمنية:إمفرتة إ -ىـ

                                                           

 . 11-10ـ، ص1995، 1اسقاؿ، دار الصداقة الجربية، بَتكت، لبناف، ط نشأة اؼبجاج" الجربية كتطضريا، ديزيرة -(1)



 إهمتييــــــد                                                                مفاىمي أأساس ية

~ 04 ~ 

 

 ، اليت تصف الرصيد اللمضم للمة ما عند كقت مجٌُت. Syncronicاؼبجاج" التزامنية -

 اليت تصف تمَتات يذا الرصيد اللمضم.  Diachronicاؼبجاج" التارىبية:  -

 يذا اؼبجيار، نبا:إذل ُت، ااستنادا كيبكن أف قبج  اؼبجم" نضع شلك إملؼجم: -و

 اؼبجم" الضرقي)التقليدم(.  -

مثبل أك بأم رك   pdfنشَت بأف اؼبجاج" الضرقية اليت تصٌضر على صيمة )اؼبجم" اإللكًتكين . -
إلكًتكين آخر ال تيصنف ضون اؼبجاج" اإللكًتكنية؛ ألف اؼبجم" اإللكًتكين يض مجم" مضضضع أصبل 

 .  (كفق قضاعد حااسضبية

 المعجم والقاموس: -1-3

من قجر البحر، أك  ليتحٌضؿ مجنايا من اؼبظردات اللمضية اليت أصاُّا التمٌَت الدالرل،« قامضس»ييجٌد لظ  
مجظ" ماء البحر أك كاسطه، إذل الكتاب الذم وبضم مظردات اللمة، كمرٌد ذلك أاسااسا إذل رارة مجم" 

صبح يض اؼبجم"، كأصبح لظ  القامضس ييطلق على ( اؼبسٌوى القامضس ايط، فأق817الظَتكزأبادم ) 
أم مجم"، ليصَت اللظظاف مًتادفُت ااستجواال، ٌٍب ثبت يذا االاستجواؿ بجد إقرار ؾبوع اللمة الجربية 

 .(1)بالقايرة له يف مجموه الضاسيط

 كيرل علي القاظبي ضركرة " زبصيص مصطلح كاحد للوظاـض الضاحد يف اغبق  الجلوي الضاحد، حبيث   
ال يجرٌب اؼبصطلح الضاحد عن أكثر من مظاـض كاحد، كال يجرب  عن اؼبظاـض الضاحد بأكثر من مصطلح 

)ؾبوضع -1اؼبظاـضوييز بُت مظاضمُت ـبتلظُت نبا:". كلذلك يبكن ااستثوار يذا الًتادؼ يف الت(2)كاحد"
كتاب مع مجلضمات لمضية أك ختارة اليت يضواا  ػي )ؾبوضع اؼبظردات اؼب-2اؼبظردات اؼبظًتض للمة( كاؼبظاـض

                                                           

 . 758جم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، مادة قوس، صيينظر: اؼب -(1)
 .  7ـ، ص2003، 1اؼبجموية الجربية بُت النظرية كالتطبيق، علي القاظبي، مكتبة لبناف نارركف، بَتكت، لبناف، ط -(2)
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. لكن (2)، كمصطلح قامضس مقاببل للوظاـض(1)، جبج  مصطلح مجم" مقاببل للوظاـض(1)مجرفية عناا"
 الكثَت من اعباضد اعبواعية كالظردية . تظافر إذل -يف اغبقيقة-يذا وبتاج 

 إملؼجم وإملوسوػة: -1-4

كٍّ إف اؽبدؼ األاساس للوجم" يض إمداد ميستجو  اللمة      نه من التجام  )أك متجٌلواا( باغبد الذم يبي
ُّذ  اللمة نطقا أك كتابة، "كإذا كانت يذ  اؼبجاج" كالراسائ ، ربٌدث كٌ  مناا عن أمر بجينه، فإف 

 .(2)اؼبضاسضعة أع" كأمش ، إّنا اؼبجارؼ الشاملة، كخزانة الثقافة اؼبتنٌضعة"

 :كىبتلف اؼبجم" عن اؼبضاسضعة "يف ثبلثة مبلمح يي   

أف اؼبضاسضعة مجم" ضخ" يشم  ؾبٌلدات كثَتة يف حُت أف اؼبجم" يتظاكت حموه تبجا للماية  -1
 اؼبنشضدة.

تصرة جدا ألن -2 تظصيبلهتا  ه يًتؾأف اؼبجم" ال يات" كثَتا باؼبضاد غَت اللمضية، كإذا ذكريا فبصضرة ـبي
 أظباء األعبلـ، كاألظباء اعبمرافية... للوضاسضعات. كمن أمثلة اؼبضاد غَت اللمضية اليت اليات" ُّا اؼبجم"

أف اؼبجم" يات" بالضحدات اؼبجموية للمة كباؼبجلضمات اللمضية اػباصة ُّا يف حُت أف اؼبضاسضعة إذل  -3
جانب ايتواماا باؼبجاين األاسااسية للضحدات اؼبجموية تيجطي مجلضمات عن الجادل اػبارجي غَت اللمضم، 

 .(3)ضعة فتشرح األرياء"فاؼبجم" يشرح الكلوات أما اؼبضاس

 

 

                                                           

 . 7اؼبجموية الجربية بُت النظرية كالتطبيق، علي القاظبي، ص -(1)
 . 192ظرية كالتطبيق، علي القاظبي، صاؼبجموية الجربية بُت الن-(2)
 . 22صناعة اؼبجم" اغبديث، أضبد ـبتار عور، ص -(3)
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 أأس باب ثأأميف إملؼامج: -1-5

عيرفت اؼبجاج" منذ القدًن لدل أم" رىت، حيث كاف لك  أمة أاسباُّا اػباٌصة اليت أدت ُّا إذل      
 كضع مجاج" للمتاا. كلقد فٌص  الباتلي أاسباب تأليف اؼبجاج" الجربية كفضائديا يف الجناصر اآلتية:

رآف الكرًن؛ حيث أف تظسَت مظرداته ييجُت على مجرفة مجٌت آياته. كذلك الجناية بظا" آيات الق -1"
 دبراججة اؼبؤلظات يف غريب القرآف.

تظسَت األلظاظ المريبة الضاردة يف األحاديث اؼبركية عن الراسضؿ )صٌلى ا عليه كاسٌل"(، كاآلثار  -2
 يث.الضاردة عن الصحابة كالتابجُت رضبا" ا تجاذل يف كتب غريب اغبد

مجرفة اؼبراد بألظاظ بجض الظقااء يف اؼبتضف، كربطاا بالتجريظات االصطبلحية عندي". كذلك يف  -3
 .«لمة الظقه»اؼبؤلظات اػباصة بمريب ألظاظ الظقااء. أك كوا يسوياا بجضا" 

 فا" مظردات القصائد الشجرية المريبة، كالقطع النثرية المامضة. -4

ياع ريء من مظرداهتا الاسيوا يف حياة فصحائاا. كاافظة علياا من تدكين اللمة الجربية خشية ض -5
 دخضؿ ما ليس من مظرداهتا.

 ضبط الكلوات اؼبػيجضلة بالشك ، كمجرفة نطقاا الصحيح. -6

 بياف ارتقاقات الكلوة كتصريظاهتا كصبضعاا كمصادريا ككبض ذلك. -7

 ية.ربديد أماكن بجض اؼبضاقع اعبمرافية، كاؼبدف التارىب -8

حظظت لنا اؼبجاج" كونا يائبلن من الشضايد الشجرية لضاليا ؼباتت مع أصحاُّا الذين دل ذبوع  -9 
 أرجاري".



 إهمتييــــــد                                                                مفاىمي أأساس ية

~ 07 ~ 

 

اكتساب ثركة لمضية كربل؛ الاسيوا عند تجدد مدلضالت الكلوة كاختبلؼ مجانياا حبسب اسياقاا  -10
لدياا القدرة على تلبية مطالب كذلك دلي  على اسجة كمشضؿ اللمة الجربية، كأّنا لمة حٌية كليضد مجطاء 

  ﴿اغبياة اغبضارية كال غرك فاي لمة القرآف الكرًن. قاؿ تجاذل:           

              ﴾(1)"(2). 

 وظائف إملؼجم:  -1-6

 مضية كاغباجة إذل ااستجواالهتا يف أية لمة كانت دبا يلي:"يبكن تلخيص كظائف اؼبجاج" الل

 إهباد اؼبجٌت أك اؼبجاين اؼبختلظة لكلوة من الكلوات. -1

 التحقق من هتمي الكلوة. -2

 التحقق من تلظ  الكلوة كطريقة نطقاا. -3

 متابجة تاريخ الكلوة كأصضؽبا كارتقاقاهتا. -4

 ات، كبياف الظصيح كالدخي  مناا.التوييز بُت النادر كاؼبامضر من الكلو -5

 مجرفة مرادفات الكلوة كأضداديا. -6

 االاستجواالت األدبية للكلوات كمجانياا الببلغية، كالتوثي  لك  ااستجواؿ مناا. -7

 .(3)مجلضمات مضاسضعية أخرل" -8

                                                           

 .195-193الشجراء، اآليات  -(1)

 .14-13ـ، ص1992، 1اؼبجاج" اللمضية كطرؽ ترتيباا، أضبد بن عبد ا الباتلي، دار الراية، الرياض، السجضدية، ط -(2)

ية كاللمضية كاؼبجموية، حامد صادؽ قنييب كؿبود عريف اغبرباكم، دار ابن اعبضزم، اؼبدخ  ؼبصادر الدرااسات األدب -(3)
  .18ـ، ص2005، 1عواف، األردف، ط
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 كوا أف اؼبجم" يؤدم كظيظة عظيوة يي اغبظاظ على اللمة إذ يبٌث  ثبتا ؼبظرداهتا.

 :مؼجميّة تمطعوحا -2

 إمنص إملؼجمي:  -2-1

ه ذلك النص الذم نقصد بالٌنص اؼبجموٌي الضًحدة اللمضية اليت تتكرر يف اؼبجم" كٌ  مرٌة؛ أم أنٌ        
، "كيض صبلة ما يركيه اؼبجموي أك ينقله ، كك  ما يتجٌلق ُّا من مجلضماتوبضم كلوة اؼبدخ ، كارتقاقاهتا

 .(1)وه كيكٌضف مناا كتابا لمضيا يندرج ربت مظاـض )اؼبجم"("أك يسوجه من اللمة ليحضر ُّا مجم

 إملدخل: -2-2

اؼبدخ  يض" الضحدة اليت استضضع ربتاا بقية الضحدات اؼبجموية األخرل، أك اؼبادة اؼبجموية اليت      
ذا يف اؼبجاج" اللمضية من الكلوات اؼبشتٌقة كغَت اؼبشتٌقة، كعادة ما يتكٌضف يف مث  ي -عادة–تتأٌلف 

، كلكن ليس على اإلطبلؽ؛ إذ قبد بجض اؼبجاج" اليت تٌتخذ Root"(2)النضع من اؼبجاج" من اعبذر 
من الكلوات مداخ ى ؽبا، مث  ما فج  اعبرجانيظي مجموه التجريظات، كمث  ما تظج  بجض اؼبجاج" 

 ، كيكثر يذا يف اؼبجاج" اؼبتخٌصصة )اؼبصطلحات(.غبديثة ااكية للوجاج" المربيةا

كتجد كلوة اؼبدخ  عنضانا للنص اؼبجموي، حيث إف ك  ما وبتضيه يذا النص له عبلقة بكلوة      
األلظاظ اليت تيطبع عادة ببنط غامق أك بلضف  -بشك  عاـ-اؼبدخ . فاؼبداخ  " رؤكس مضاد اؼبجم" أك

تلف أك تضضع بُت أقضاس"  .(3)ـبي

 

                                                           

 ـ، 1988أحباث كنصضص يف فقه اللمة الجربية، رريد عبد الرضباف الجبيدم، مطبجة التجلي" الجارل، بمداد، دط، -(1)
 .336ص
 .21صـ،2003ية، اإلاسكندرية، مصر، دط، دار اؼبجرفة اعبامجخلي ، مقدمة لدرااسة الًتاث اؼبجموي، حلوي -(2)
 . 117لنظرية كالتطبيق، علي القاظبي، صاؼبجموية الجربية بُت ا -(3)
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  إجلذر: -2-3

ى األحرؼ الصامتة )ربه صامتة( اليت تكضف أاسااسا لتشكي  صبلة ييطلق مصطلح اعبذر يف اللمة عل     
من الكلوات عن طريق االرتقاؽ؛ حيث " يتوركز كضع الكلوات كالبٌت يف اللمة على اعبذكر الثبلثية،  
رل فيه ربضالت تجتود على بضع عوليات بنيانية  كأاساس أكؿ لبناء تنظي" لمضم ييكلي متكام ، ذبي

مظاـض اعبذر يض تصٌضر ؾبٌرد ال يبكن أف يتحقق فجليا يف اللمة؛ إذ ال يبكن النطق  . كُّذا فإف(1)داخلية"
، فاعبذر يض األص  الذم تتظرٌع منه كلوات  ًجاة نطقااإرفاقاا بصضائت تبٌُت بأصضات صامتة دكف 

 اللمة، فالكلوات: مجم"، عم"، أعموٌي ااستجم" تنتوي إذل جذر لمضٌم يض )ع ج ـ(.

 إملكمة:  -2-4

وبل، اسضاء أكانت منطضقة أـ مكتضبة.  الكلوة من اؼبظايي"      البديية اليت يدركاا ميستجو  اللمة ؾبي
لكناا يف اَّاؿ التنظَتم رملت حيزا ضخوا، كأثارت جدال كبَتا بُت علواء اللمة ادثُت، ذلك ألّن" 

جريظاهت" كاختلظت لكناا دل اا، فتجددت تحاكلضا أف يضجضا تجريظا علويا دقيقا يشو  كلوات اللمات كلٌ 
 تص  إذل التجريف اؼبطلضب. 

فقد اعتود  Farth. أما فَتث (2)الكلوة بأّنا "أصمر صيمة حرٌة" Bloomfieldيجٌرؼ بلضمظيلد    
؛ أم أف ااستبداؿ األصضات Substitution counntersيف ربديد  للكلوة على التقاب  االاستبدارل

يؤدم إذل كجضد كلوات ، أك إضافة يذ  األصضات أك حذفمَتياذات الصظات اؼبوٌيزة يف الكلوة ب
، فك  كلوة من الكلوات:} داـ، كصاـ، كقاـ، كناـ{ زبتلف عن األخرل كتتوٌيز عناا (3)جديدة"

                                                           

 . 9ـ، ص1991، 1ؿ ، بَتكت، لبناف، ط مصطلح اؼبجموية الجربية، أنطضاف عبدك، الشركة الجاؼبية للكتاب ش ـ -(1)
 .55صـ، 1997، 12كواؿ ؿبود بشر، دارغريب، القايرة، مصر، ط  صبة:، تر ظن أكؼبندكر الكلوة يف اللمة، استي -(2)
 . 16ـ، ص2004، 2الكلوة درااسة لمضية مجموية، حلوي خليا، دار اؼبجرفة اعبامجية، مصر، ط -(3)
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بظض  الصضت األكؿ مناا. كرأل أنطضاف مييه بأف الكلوة ربدث "من ارتباط مجٌت ما دبموضعة من 
 .(1) كبضيا"األصضات قاب  ألف يستجو  ااستجواال

كيجرٌفاا سبٌاـ حٌساف تجريظا ينبع من طبيجة اللمة الجربٌية كيجٌديا: "صيمة ذات كظيظة لمضيٌة مجٌينة يف      
تركيب اعبولة، تقـض بدكر كحدة من كحدات اؼبجم"، كتصلح ألف تظرد أك ربذؼ أك ربشى، أك يتمٌَت 

 .(2) أصضؿ ثبلثة كقد تلحق ُّا زكائد"مضضجاا أك تستبدؿ بمَتيا يف الٌسياؽ، كترجع مادهتا إذل

، لكناا دل ربقق مبدأ الشوضؿ لك  مناا ما اتظق كمناا ما اختلف كغَت يذ  التجريظات كثَت،     
ع بقية اللمات يف اللمات، كمرد ذلك أاسااسا إذل أف لك  لمة خصائصاا كفبٌيزاهتا كإف ارًتكت م

يف قيوة االعًتاؼ بشيء اظبه الكلوة، كاعتربيا ، حىٌت "أٌف بجضا" قد يئس كرٌك الٌسوات الجامة
 . (3)بجضا" خرافة عل" اللمة"

كقد ذبٌنب الكثَت من اللمضيُت قديبا اػبضض يف يذا اَّاؿ، ألف مظاـض الكلوة كاف كاضحا يف     
يػ(؛ حيث 180ربٌدث عن أقساـ الكلوة، كوا فج  اسيبضيه)من أذياّن" كال وبتاج إذل ررح فونا" 

    . كمنا" من حاكؿ أف يجرفاا كوا (4)ؼبجٌت ليس بااس" كال فج " جاء " ااس" كفج  كحرؼجج  الكل"
أك السيضطي  ،(5)الزـبشرم بقضله إف الكلوة يي " اللظظة الٌدالة على مجٌت ميظرد بالضضع" فج    

                                                           

دط، مكتبة األقبلض اؼبصرية، القايرة، مصر،  الدكاخلي كؿبود القٌصاص،اللمة، فندريس، ترصبة عبد اغبويد -(1)
 . 124صـ،1950

 .232ـ، ص1990مكتبة األقبلض اؼبصرية، القايرة ، مصر، دط، منايج البحث يف اللمة، سبٌاـ حٌساف،   -(2)
 .30الكلوة، حلوي خلي ، ص  -(3)
ػباقبي، ، ربقيق: عبد السبلـ ؿبود ياركف، مكتبة ااسيبضيهأبض بشر عورك بن عثواف بن قنرب  ،:كتاب اسيبضيه الكتاب-(4)

 .12، ص1ـ، ج1988، 3رة، مصر، طالقاي
، 1لجلوية، بَتكت، لبناف، طاؼبظٌص ، الزـبشرم أبض القااس" جار ا ؿبوضد بن عور، دار الكتب ااؼبظٌص ، الزـبشرم ( 5)

 .33ـ،ص1999
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يف يػ( 672. كمنا" من صبع األمرين كابن مالك)(1)يػ( الذم عٌديا "قضؿ ميظرد أك منضٌم منه"911)
 قضله:]الرجز[

 كبلمنا لظ  مظيد كااستقػ"        ااس" كفج  ٍب حرؼ الكلػ"                

أما علواء اؼبجاج" )القدماء كادثُت( فإّن" ذباكزكا يذا اعبدؿ حضؿ مايية الكلوة، كلذلك دل       
كإمبا انصرفضا إذل يتضٌرطضا " كثَتا يف ؿباكلة البحث عن تجريف نظرم للكلوة، كوا فج  علواء اللمة، 

ربديد ماييتاا من الناحية الجولية، ألف عل" اؼبجاج" عل" عولٌي يف أكثر جضانبه، كلذلك انطلقضا من 
 .(2)مظاـض الكلوة كوا يتصٌضريا ك ٌ رخص قادر على التحك" يف لمته"

 مادة إملؼجم:  -2-5

مشضب ببجض الموضض، فجندما يتكرر يذا اؼبصطلح كثَتا يف البحضث كالدرااسات، لكن ااستجواله      
 فا  يذا يض عدد كلواته أـ جذكر ؟ (3)ألف مادة شبانُت نقضؿ إف الصحاح قد حضل

أف " اؼبادة اللمضية باؼبظاـض اللمضم جذر الكلوة من غَت زيادة كال حذؼ؛ فكلوة  يرل يناؾ من      
، أنٌه (4)ؾ ت ب(")ب  يي كلوة مشتقة من أص  لمضم يضكتاب ال تكضف مادة كفق يذا اؼبظاـض 

ييقصد "باؼبادة اللمضية أم ذبٌوع من حركؼ )من حرفُت إذل طبسة( يبكن تركيب كلوات منه. كالًٌتكيب 
اللمضم يض ك  ييئة ترٌتب علياا يذ  اغبركؼ )مثبل ؾ ؿ ـ مادة، ككل"، كو ، لك"، ؼبك، مك ، 

                                                           

 ،1ط أضبد مشس الدين، دار الكتب الجلوية، بَتكت، لبناف، قيق:نبع اؽبضامع يف ررح صبع اعبضامع، السيضطي، رب -(1)
 .19، ص1ـ، ج1998

 . 19الكلوة، حلوي خلي ، ص -(2)
( يض للكلوات ال للمذكر، ألننا لض قسونا  على عدد حركؼ الجربية الثوانية كالجشرين 80000نرل أٌف يذا الجدد ) -(3)
 ( كال ييجق  أف يكضف يذا عددا للمذكر.  2857(غبصلنا على اسبع كطبسُت كشبامبائة كألظُت )28)
 .334عبد الرضباف الجبيدم، ص ص يف فقه اللمة الجربية، رريدأحباث كنصض -(4)
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دة اؼبجم" يي" الكلوات أك اأمبٌ  . كيناؾ من يذيب إذل(1)ملك: تركيبات لمضية من تلك اؼبادة("
 .(2)الضحدات اؼبجموية اليت هبوجاا اؼبجموي، ٍب يرتباا كيشرح مجنايا"

كقد ييستدؿ على أف اؼبادة يي اعبذر بأننا نقضؿ مادة )عم"(، كمادة )كتب( كما )عم"( إال        
الكلوات ، إمبا يي صبيع فحسبجذر، ككذا )كتب(، لكن يف اغبقيقة ليست مادة )عم"( يي اعبذر 

، كي  يبكننا أف نقضؿ بأٌف اؼبجاج" اليت ذبج  الكلوات مداخ  ؽبا ال ربتضم ت يذا اعبذراليت تنضضم رب
جذر مجٌُت يي الكلوات اؼبكضنة ؽبذا اعبذر فإف مادة اؼبجم" يي الكلوات  كإذا كانت مادة على مضاد؟

ما يض إال كاسيلة مساعدة على رل أف اعبذر نإليه؛ إذ  نذيباؼبكضنة ؽبذا اؼبجم" أيضا، كيذا ما 
 اإلحصاء كالتصنيف، أما الكلوة فاي ًعواد اؼبجم" كصيلبه كمادته.

كمع يذا فإٌف اؼباٌ" يض ربديد مدلضؿ كاحد ؽبذا اؼبصطلح يف حق  الٌدرااسات اؼبجموٌية اسضاء أكاف     
 القضٌية اعبضيريٌة.اؼبقصضد من اؼبادة يض اعبذكر أـ الكلوات لكي ال يبقى الباحث مضطربا بشأف يذ  

 إموحدة إملؼجمية:-2-6

كيقًتح أضبد ـبتار عور تسويتاا اللكسي"، حالة ما "إذا قبلنا اؼبصطلح األجنيب كاعتربنا  لظظا مجرٌبا      
 ، كيجرٌفاا بأّنا "الضحدة (3)ألفضلٌيته على اؼبصطلح الجريٌب الذم يتكٌضف من لظظُت"

. كيي بذلك بدي  عن الكلوة اليت يرل أف مظاضماا (4)اؼبجم""اؼبظتاحية اليت تشٌك  قضائواا مداخ  
 غامض كغَت رام . كتمطي الضحدة اؼبجموٌية كبل من:

 كعي(.بلٌ "الكلوات اؼبظردة كاؼبرٌكبة )نظس/ نظساين/ ال -
                                                           

. 13االاستدراؾ على اؼبجاج" الجربية، ؿبود حسن حسن جب ، دار الظكر الجريب، القايرة، مصر، دط، دت، ص  -(1)
 (.3)اؽبامش

 . 21ة الًتاث اؼبجموي، حلوي خلي ، صمقدمة لدرااس -(2)
 .24ور، صؼبجم" اغبديث، أضبد ـبتار عصناعة ا -(3)
 .24" اغبديث، أضبد ـبتار عور، صصناعة اؼبجم -(4)
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 الكلوات اؼبلصقة )برمائي/ آفركآاسيضم(. -

 .(1)رجرة مجاكية("التجبَتات السياقية )اؼباء الثقي / بيضة الديك/ بقرة بٍت إاسرائي /  -

 ػوـــــــــم إملؼـــــــــــاحـــم:-3

 ثؼًرفو: -3-1

"عل" اؼبجاج" فرع من فركع عل" اللمة اؼبجاصر، يقـض بدرااسة اؼبظردات كربليلاا يف أية لمة، كخاصة مجنايا 
 . (2)، ٍب تصنيف يذ  اؼبظردات ااستجدادا لجو  اؼبجم""Lexical meaningأك داللتاا اؼبجموية 

 أأكسامو: -3-2

 ينقس" عل" اؼبجاج" على فرعُت نبا:

 (:Lexicologie) ،ػمل إملؼامج إمنظري -3-2-1

كييسٌوى أيضا عل" اؼبظردات، كنجٍت به ذلك الظرع الذم "ياتٌ" بدرااسة اؼبظردات أك الكلوات يف لمة     
االرتقاؽ، كالصيغ مجٌينة أك عٌدة لمات من حيث اؼببٌت كاؼبجٌت، أما من حيث اؼببٌت فاض يدرس طرؽ 

اؼبختلظة، كداللة يذ  الصيغ من حيث كظائظاا الصرفية كالنحضية، ككذا الجبارات االصطبلحية 
Idioms ية بُت الكلوات مث  الًتادؼ كطرؽ تركيباا، أما من حيث اؼبجٌت فاض يدرس الجبلقات الدالل

 .(3)شًتؾ اللظظي كتجدد اؼبجٌت"كاؼب

 

 
                                                           

 .25ؼبجم" اغبديث، أضبد ـبتار عور، صصناعة ا -(1)
 .  13مقدمة لدرااسة الًتاث اؼبجموي، حلوي خلي ، ص -(2)
 . 13مقدمة لدرااسة الًتاث اؼبجموي، حلوي خلي ، ص -(3)
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 (:Lexicographie)ػمل إملؼامج إمتعبيلي، -3-2-2

التخصص الجولي الذم يادؼ إذل تأليف اؼبجاج"، كذلك بااستثوار ض كييسٌوى صناعة اؼبجم"، كي    
النتائج الٌنظرية لجل" اؼبظردات، "فاض يقـض بجٌدة عوليات سبايدا إلخراج اؼبجم" كنشر ، كتتوٌث  يذ  

 الجوليات فيوا يأٌب:

من حيث اؼبجلضمات  Lexical itemsاؼبجموية  صبع اؼبظردات أك الكلوات أك الضحدات -1
 كاغبقائق اؼبتصلة ُّا.

 اختيار اؼبداخ .  -2

 ترتيب اؼبداخ  كفق نظاـ مجٌُت. -3

 كتابة الشركح أك التجريظات كترتيب اؼبشتقات ربت كٌ  مدخ .-4

 .(1)نشر النتاج يف صضرة مجم" أك قامضس" -5

جم" أقرب للظن مناا إذل الجل"، "كعلى حد تجبَت اؼبجموي  كيرل الكثَت من اللمضيُت بأف صناعة اؼب    
: دل تيصبح الصناعة اؼبجموٌية علوا بجد، كردبا لن تيصبح علوا أبدا. فاي فٌن مجٌقد دقيق،  Goveكضؼ

كوا يرل سبٌاـ . (2)"رارات اعتباطية كااستنتاجات حداسيةكبالغ الصجضبة أحيانا، يتطٌلب ربليبل ذاتيا كق
يصلح أاسااسا نظريا لبناء عل" خاص  «عل" الببلغة»كيض فرع من فركع  «البياف عل"»حٌساف "أٌف 

 ، كوبتاج يذا الرٌأم إذل نظر كحبث. (3)"«عل" اؼبجم"»بدرااسة اؼبجم" نظريا كعوليا يسٌوى 

 

                                                           

 . 14-13مقدمة لدرااسة الًتاث اؼبجموي، حلوي خلي ، ص -(1)
 .5ـ، ص1991، 2عل" اللمة كصناعة اؼبجم"، علي القاظبي، مطابع جامجة اؼبلك اسجضد، الرياض، السجضدية، ط -(2)
 .319ـ، ص1994الجربٌية مجنايا كمبنايا، سبٌاـ حٌساف، دار الثٌقافة، الٌدار البيضاء، اؼبمرب، دط، اللمة  -(3)
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 اترخيو: -3-3

لصينيُت، لقد "بدأت صناعة اؼبجاج" منذ عاد اسحيق على يد اؽبنضد كاليضنانيُت كاؼبصريُت القدماء كا     
 يقضؿ ييضد . كيف يذا(1)ٍب مبت يف الجصر الضاسيط على أيدم الجرب، كمنا" ااستظاد الجربانيضف كغَتي""

Haywood   إٌف الجرب يف ؾباؿ اؼبجم" وبتلضف مكاف اؼبركز، اسضاء يف الزماف أك اؼبكاف، بالنسبة" :
 .(2)للجادل القدًن أك اغبديث، كبالنسبة للشرؽ أك المرب"

 اليت عيرؼ عناا كجضد بضادر لصناعة مجموية قبد:  كمن األم"   

لقد "ايت" اآلرضريضف بلمتا" األكادية كمظرداهتا كقضاعديا قب  الجرب دبا يزيد عن ألف  اآلشوريين:  -
اسنة، كحاكلضا يف نظس الضقت أف يضجضا قضائ" من الرمضز السضمرية اؼبصضرة كمرادفاهتا دبا يضضح قيواا 

 .(3)كادية، ككانضا يرتبضف اؼبظردات اللمضية حسب مضضضعاهتا اليت ترتبط ُّا"الصضتية كمدلضالهتا باأل
يض »"عرؼ الصينيضف اؼبجاج" قب  الجرب، كلديا" مناا طائظة صاغبة أقدماا مجم" اظبه  الصينيين: -

بجد اؼبيبلد، ٍب مجم" آخر  530كطبع اسنة  Ku Ye Wangكألظه كضيي كانج  Yupien«بياف
قب  اؼبيبلد، كنبا أاساس  150كطبع اسنة Hu-shinتأليف يضرن  Shwowanاظبه رض فاف 

 . (4)مجاج" الصُت كالياباف"
"ظارت يف اؽبند القديبة درااسات للمة السنسكريتية )لمة اؽبند الكبلاسيكية( على مستضل الهنود: -

. كقد كاف الكتشاؼ يذ  اللمة كبَت األثر على الدرااسات اللمضية (5)عاؿ من التنظي" كالدقة"
ديثة بظركعاا اؼبختلظة، "أما األعواؿ اؼبجموية عند اؽبنضد فقد بدأت يف رك  قضائ" تض" األلظاظ اغب

                                                           

 .25صناعة اؼبجم"، أضبد ـبتار عور، ص -(1)

 .27عة اؼبجم"، أضبد ـبتار عور، صصنا -(2)

 .22ـ، ص1991، 1مجم" اؼبجاج" الجربية، يسرل عبد المٍت، دار اعبي ، بَتكت، لبناف، ط -(3)

 .41-40ـ، ص1984، 3مقدمة الصحاح، أضبد عبد المظضر عطار، دار الجل" للوبليُت، بَتكت، لبناف، ط -(4)

 .57البحث اللمضم عند الجرب، أضبد ـبتار عور، ص -(5)
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الصجبة اؼبضجضدة يف نصضصا" اؼبقداسة، ٍب تطضر يذا النظاـ فأغبق بك  لظ  يف القائوة ررح 
ؼبجنا ... كبجد ذلك ظارت كتب ال تقصر نظساا على ألظاظ النصضص اؼبقداسة، كأقدـ ما كصلنا 
من يذ  الكتب مجم" ظار يف القرف السادس اؼبيبلدم أك قبله، ؼبؤلف بضذم اظبه آمارا اسناا 

Amara Sinha"(1). 
لقد نبغ اليضناف يف ؾباالت علوية عٌدة؛ إذ ازديرت الظلسظة كالطب كاللمة كغَتيا من الجلـض اليونان: -

انيُت ي" آباء اؼبجاج" المربية كالظنضف، أما يف ؾباؿ الصناعة اؼبجموية فػ"فبا الرك فيه أف اليضن
ؽ.ـ.( أمُت مكتبة مجبد اإلاسكندرية، 180-257اغبديثة، فقد أكو  أراسطض فانس البيزنطي )

ليضس السكندرم ڤقائوة الكلوات اليضنانية المريبة كالصجبة ٍب فسريا كحدد مجانياا. ككتب بام
Pamphilus (50 ( قامضاسا يف )كتابنا ااستضعب فيه 25بجد اؼبيبلد ) القضاميس الكثَتة اليت

يف  Atticwordsبجد اؼبيبلد( قامضاساللكلوات األثينية  120اسبقته. كوا ألف إليضاسدينسيضس )
 كغَت ذلك من األعواؿ اؼبجموية اليت يزع" علواء المرب عثضري" على الكثَت مناا. (2)عشرة كتب"

كٌ  إنساف، لكٌن من اإلجحاؼ   إف كجضد يذ  اعباضد كغَتيا يجدنتاجا حضاريا إنسانيا يظخر به      
أف نلمي ك  عبقريٌة كابتكار عن غَتيا،فالجبقريٌة الظٌذة للخلي  بن أضبد الظراييدم ججلته يبتكر مجم" 

 الجُت دكف أف يكضف له دراية دبجاج" األم" األخرل. 

 المعجمية والعلوم المجاورة: –3-3

، نذكر مناا:  تشًتؾ اؼبجموٌية كصبلة من الجلـض

ليس الٌتاريخ الٌتحليلي الذم يسرد األحداث  تجالي" الٌتاريخ،"على اؼبجموٌية أف تستجو ارخي:إمتّ  -أأ 
لكن الٌتاريخ االقتصادم كتاريخ الجادات، كالٌدرااسات الًتكيبية للتاريخ بصظة  -تاريخ اؼبجارؾ–

                                                           

 .60البحث اللمضم عند الجرب، أضبد ـبتار عور، ص -(1)

 . 25مجم" اؼبجاج" الجربية، يسرل عبد المٍت، ص -(2)
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، كيكضف ذلك بااستثوار الضثائق التارىبية من أج  ربديد تاريخ ااستجواؿ ألظاظ (1)خاصة"
 بجيناا، ال اسٌيوا ما يتجٌلق بالبحث يف اؼبجم" التارىبي.

 الاحامتع: ػمل -ب

اللمة ظايرة اجتواعية ال تنظٌك عنه كال تتمٌسد إاٌل من خبلله، كؽبذا فإنٌنا قبد "لجل" االجتواع       
مرٌات  أكجه ربه عديدة باؼبجموٌية. ككضف اللسانيات علوا اجتواعيا ذلك ما أكدته اؼبدراسة االجتواعية

الجنصر اؼبتمٌَت الضحيد الذم نستطيع اللمضء إليه »متجٌددة، كأكٌد  ماييه بصظة خاصة حُت كتب يقضؿ: 
. لقد أٌدل الٌتقارب بُت (2)"«ؼبجرفة الٌتحٌضؿ اَّتوجي الذم ليست التحضالت اللمضية إال من نتائمه...

بأٌّنا عل" ؾبتوجي يستخدـ األدكات اللسانية اؼبجموٌية كعل" التاريخ إذل أنٌه"يبكننا أف نجٌرؼ اؼبجموٌية 
 .(3)اليت يي الكلوات"

ارتباط اؼبجموية ُّاذين الجلوُت كغَتنبا ال يجٍت أّنا ال سبتلك حدكدا خاٌصة ُّا؛ إذ يذا رأف  إفٌ    
 الجلـض اإلنسانية صبيجاا تلتقي يف نقاط كزبتلف يف أخرل، دكف أف ينحٌ  بجضاا يف بجض.  

 ل حرإئية مطناػة مؼجم: إخلعوإت إ -3-4

الحظنا أنٌنا نطلق مصطلح "صناعة" على تأليف مجم"، كذلك ألٌف إقباز مجم" يتماكز حدكد    
 الٌتأليف إذل مراح  نذكريا كاآلٌب:

اؼبجم" من مناحو عٌدة  إقبازلقد أصبح من الٌضركرم أف ييدرس مشركعمرحلة ما قبل اإلنجاز: -3-4-1
 ذلك: قب  الٌشركع يف الجو ، كمن

                                                           

ـ، 1993مناج اؼبجموية، جضرج ماطضرم، ترصبة: عبد الجلي الضدغَتم، مطبجة اؼبجارؼ اعبديدة، الرباط، اؼبمرب، دط،  -(1)
 .109ص

 .110مناج اؼبجموية، جضرج ماطضرم، ص -(2)
 .110مناج اؼبجموية، جضرج ماطضرم، ص -(3)
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الٌتصٌضر الٌتقليدم الٌشائع أٌف صناعة  إفٌ  :«S. Lindau»يقضؿ "الندكالّتصّور المبدئي للعمل: -أ
ؾبٌرد تصٌضر اساذج يشبه التصٌضر أٌف تشييد مبٌت يبدأ من رراء مضاد -اؼبجم" تبدأ من تجريف الكلوات 

سليح، كقضالب حمريٌة، كأبضاب، البناء. لض تصٌضر اؼبرء إمكانٌية رراء مضاد البناء من أظبنت، كحديد ت
كنضافذ، كتضصيبلت كاربائٌية.. دكف أف يكضف يناؾ درااسة مسبقة الحتياجات اؼببٌت الذم ذبٌاز له يذ  

فإنٌه يبكن للورء أف يتصٌضر إمكانٌية البدء يف عو  مجم" بصياغة الٌتجريظات. إٌف ماندس  -اؼبجٌدات
خداـ اؼببٌت. كيضع الٌتصوي" اؼبنااسب ؽبذا المرض، ككذلك الٌتصوي" البٌد أف يجرؼ أٌكال المرض من ااست

اؼبجموٌي البٌد أف يضع الٌتصوي" اؼبنااسب للوجم" اؼبقًتح حسب المرض اؼبضضضع له، كنضع اؼبستخدـ، 
 .(1)كالٌسضؽ الذم اسيطرح فيه"

إذل ذلك ألٌف مجظ" اؼبجاج" تتبٌنايا مؤاٌسسات ذبارية هتدؼ حساب الّتكلفة وتوفير الّتمويل: -ب
 الرٌبح، لذا فإنٌه ال يتٌ" إنتاجاا إالٌ بجد درااسة جدكل، كحساب التكلظة كتقدير الجائد.

من الضركرٌم أف يضضع جدكؿ زمٌٍت يتحٌرؾ الجو  يف إطار ، الّتخطيط المبدئي وجدولة األعمال: -ج
حد مناا فيوا علوت من مشركعات مجموٌية ال كا :Zgustaلكٌن يذا يبقى تقريبيا، كعن ذلك "يقضؿ 

 -إذل جانب الٌضجف البشرم الجاـ-ًٌب إقباز  يف مضعد  اٌدد، أك دبيزانٌيته اؼبقٌدرة مبدئيا. كأاسباب ذلك 
 .(2)صجضبة اغبصضؿ على فريق متخٌصص، أك بدء اؼبشركع مع الٌظن اػباطئ أنٌه عو  اسا  أك آرل..."

لوجم" إحدل الصجضبات اليت تجضؽ الجو ، "إذا كاف تضفَت الٌدع" اؼبارل البلـز لإعداد فريق العمل: -د
، (3)فإٌف إعداد فريق الجو  كتدريبه يشٌك  صجضبة أخرل ال تق  عن الصجضبة األكذل إف دل تزًد علياا"

كذلك ألٌف الجو  يف اؼبجاج" يض ماارة كخربة أكثر منه علوا كفكرا. كينبمي أف يضٌ" الظريق اؼبػيجد للجو  
للمضيٌة اؼبختلظة أاسااسا، ٌٍب البٌد من ارتواله على متخٌصصُت يف ؾبوضعة من أي  االختصاصات ا

                                                           

 .66صناعة اؼبجم" اغبديث، أضبد ـبتار عور، ص -(1)
 . 70-69صصناعة اؼبجم" اغبديث، أضبد ـبتار عور، -(2)
 .70ص صناعة اؼبجم" اغبديث، أضبد ـبتار عور، -(3)
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اإلعبلـ اآلرل كالطٌباعة، كالٌتصوي" الظٌٍت كغَتيا من الٌتخصصات اؼبػيساعدة على إخراج اؼبجم" بصيمة 
 تنااسب ركح الجصر.

كفق اػبطضات  ييشرع يف تنظيذ اؼبجم" بجد ااستيظاء مراح  اؼبشركع، كيتٌ" اإلقبازمرحلة اإلنجاز:-3-4-2
 :(1)اآلتية

إعداد اؼبقٌدمة  -ترتيب اؼبداخ  -تأليف اؼبداخ  -اختيار اؼبداخ  )الضحدات اؼبجموية( -اؼبادةصبع  -
 كاؼببلحق.

ال ينتاي دكر فريق الجو  خبركج اؼبجم" إذل اؼبػيستجًو  )السضؽ(، إذ مرحلة ما بعد اإلنجاز: -3-4-3
اؼبػيستمٌدات كلسٌد الثٌمرات، كذلك بجقد لقاءات دكرية إلعادة البٌد من إعداد عباف زبٌصصٌية ؼبتابجة 

 الٌنظر يف اؼبجم"،  فاللمة متحٌضلة بااستورار كعلى اؼبجم" أف يضاكب يذا التحٌضؿ كيتظاع  مجه.  
 

 

 

 

                                                           

 .112-75ينظر: صناعة اؼبجم" اغبديث، أضبد ـبتار عور، ص -(1)



  

 

 

 

 

 

 

 

 إملؼىن إملؼجمي وظرإئق رشحو

 : مطادر إملادة إملؼجمية.*إملبحث إلأّول

 جمي.إملؼىن إملؼ *إملبحث إمثاين:

 إمعرإئق إمنظًرة نوتؼًرف وإمرشح يف إملؼامج إمؼربية.*إملبحث إمثامث: 
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 إملبحث إلأّول: مطادر إملادة إملؼجمية

  مدخل:

ارتأينا أف نستاٌ  يذا الظص  باغبديث عن أي" اؼبصادر اليت ااستقى اؼبجمويضف مناا مادة     
يف اؼبجم" البٌد أف نكضف على دراية مجاصبا"، كذلك ألنٌنا قب  التجٌرؼ على طرائق الٌشرح 

بالظلسظة اليت بيٍت علياا يذا اؼبجم".منأين أخذ اػبلي  كًمٍن بىجًد ، كٌ  مجموٌي،يذ  الٌنصضص 
 اؼبجموٌية؟ اسؤاؿ اسنبحث إجابته يف يذا اؼببحث. 

يف القامضس  اؼبصادر يي "اؼبظاف اليت يرجع إلياا اؼبجموٌي عبوع اؼبادة اللمضية اليت يريد إثباهتا      
 .(1)الذم يبتمي تأليظه"

ييبٌت اؼبجم" أاسااسا على ركيزتُت نبا اعبوع كالضضع، كنبا ركيزتاف متكاملتاف ال تيمٍت إحدانبا     
( يف مقٌدمة ميجموه: " فل" ييظد حسن اعبوع مع ق711)كيف ذلك يقضؿ ابن منظضرعن األخرل،

 .(2)ع"إاساءة الضضع، كال نظجت إجادة الضضع مع رداءة اعبو

ك يظًتض اعبوع "ضبط اؼبصادر كاؼبراجع اؼبكتضبة كاؼبقضلة حسب كٌ  اؼبستضيات، أك اؼبستضيات     
، إذ ترتبط  قضية اؼبصادر ارتباطا كثيقا باؼبستضيات اللمضية اليت ينبمي (3)اؼبٌتظق علياا زمانا كمكانا"

 ادر بجيناا.يف ذين اؼبجموي، حيث إٌف لك  مستضنل مص -مبدئيا–أف تكضف كاضحة 

 

 
                                                           

 .139ـ، ص 2010، 1إذل القامضس، ابرايي" بن مراد، دار المرب اإلاسبلمي، تضنس،ط من اؼبجم" -(1)
 .11لساف الجرب، ابن منظضر، اؼبقدمة، ص -(2)
، 4، ج78اؼبجم" الجريب اؼبجاصر يف نظر اؼبجموية اغبديثة، ؿبود رراد اغبوزاكم، ؾبلة ؾبوع اللمة الجربية بدمشق، مج -(3)

 .  1044ص
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ة:-1  مس توايت إملادة إنوغًو

ييطلق مصطلح "اؼبستضيات اللمضية" يف اللسانيات اغبديثة كييراد به اؼبكٌضنات البنيانية للمة؛        
أم الجناصر اليت تيسا" يف تشكي  اللمة، كيي: اؼبستضل الصضٌب كالصريف كالنحضم كالدالرل. لكننا 

نزلة يذ  اؼبادة من حيث االاستجواؿ،كيي يف اللمة الجربية أربجة نيريد به مظاضما آخر يض م -ينا-
 مستضيات : 

 إملس تواىمفطيح:-1-1

الظصح يف اللمة "خلضص الشيء فبا يشضبه، كأصله يف اللنب، يقاؿ: فصح اللنب كأفصح فاض فصيح 
 كمظصح إذا تجٌرل من الرغضة قاؿ الشاعر: 

 (1)يحي صً الظى ني بػى الل  ة ضى غٍ الر   تى كربىٍ                        

،فالظصاحة إذف يي اللمة اػبالصة من (2)كمنه ااستيجَت فصح الرج : جادت لمته كأفصح"
فلك  "لمة فصاحة تتقٌيد ُّا على أاساس تصٌضرات لمضية مربرة ؽبا صلة كثيقة باَّتوع  الشضائب،

 يح فبا اسضا ،، كقد كضع اللمضيضف الجرب مقاييس لتخليص الظص(3)كيستجولاا" الذم ينطق ُّا
ال  ذات مستضل كاحد أكحد البدي  عنه انجزارل يضي" بلمة صافية نقية "فالظصيح بدكم أاسااسا

، كعلى الرغ" من أف يذا التوثي  ال يصح من كجاة نظر (4)يأتياا التلضث من قب  كال من بجد"
كلتحقيق مرادي"  لسانية؛ إذ ال يبكن لبنية لمضية أف تسل" من مبدأ التحٌضؿ، إاٌل أف علواء الجربية، 

 أحاطضا الظصيح بسياج الٌزماف كاؼبكاف.                                                    
                                                           

 ق(، كصدر البيت:     فل" ىبشضا مصالته عليا" 65نضلة السلوي) البيت للشاعر: -(1)
ؿبود أضبد جاد اؼبضذل بك كآخرين، مكتبة دار الًتاث، القايرة، مصر،  قيق:اؼبزير يف علـض اللمة كأنضاعاا، السيضطي، رب-(2)

 . 184، ص1، ج، دت3ط
 . 1027غبوزاكم، صاؼبجم" الجريب اؼبجاصر يف نظر اؼبجموية اغبديثة، ؿبود رراد ا -(3)
 . 1025اؼبجم" الجريب اؼبجاصر يف نظر اؼبجموية اغبديثة، ؿبود رراد اغبوزاكم، ص  -(4)
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لقد ذكرت اؼبصادر صبلة من القبائ  اليت أيخذت اللمة عناا دكف غَتيا، كيي القبائ  المكان:  - أ
ذلك يقضؿ اليت كانت يف منءن عن الشجضب غَت الجربية  ما يضون صظاء لمتاا، كيف 

ق(:" كالذين عنا" نقلت الجربية، كُّ" اقتدم كعنا" ايخذ اللساف الجريب من قبائ  911السيضطي)
الجرب ي" قيس كسبي" كأاسد، فإف يؤالء الذين عنا" ما أخذ كمجظوه، كعليا" اتك  يف المريب 

ائر كيف اإلعراب كالتصريف، ٍب يذي  كبجض كنانة كبجض الطائيُت كدل يؤخذ من غَتي" من اس
 .(1)قبائلا""

يجٌد الزماف مجيارا أاسااسا اعتود  اللمضيضف الجرب يف اغبك" على فصاحة اللمة؛ إذ  الزمان: -ب
يػ( بالظصاحة، يف حُت 150حكوضا على ك  مقضؿ قي  قب  منتصف القرف الثاين اؽبمرم )

 ارًتطضا البداكة ؼبا بجد ذلك، كحىت ّناية القرف الرابع. 

القدماء بظصاحتا"، كظنضا أٌف الجربية مرتبطة باعبنس الجريٌب ارتباط تشريف،  لقد افتينت الجرب    
ضٍّ  على بقٌية كأصبحت طبجا كجبلة فيه ، لذا نراي" ىبتلقضف قصصا تتحٌدث عن ررؼ الجريٌب كظبي

 األجناس. 

 إملس توى إملّودل: 1-2

،أم يض (2)اللمضم"كيض "ما أحدث يف الجربية من الضحدات اؼبجموية بجد عصر االحتماج     
"ك  خركج على ااستجواؿ الجرب الذين وبتج بكبلما" طبقا ؼبجايَت الزماف كاؼبكاف كاعبنس اليت 
أراستاا نظرية االحتماج اسضاء كاف يذا اػبركج يف اللظ  أك اؼبجٌت أك النحض أك التصريف أك فياا 

لظصاحة كأغلقضا دكنه أبضاب ، لقد عام  اللمضيضف القدماء اؼبضٌلد على أنه "خارج حـر ا(3)صبيجا"
االاستجواؿ كاؼبجاج" على السضاء، رغ" أنه هبرم على القياس الظصيح من حيث يض ألظاظ عربية 

                                                           

 .211، ص1اؼبزير، السيضطي، ج -(1)
 . 209من اؼبجم" إذل القامضس، إبرايي" بن مراد، ص  -(2)
 . 116مقدمة لدرااسة الًتاث اؼبجموي الجريب، حلوي خلي ، ص -(3)
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األص  كالصيمة، أعطيت داللة جديدة، إما عن طريق نق  الداللة أك االرتقاؽ أك النحت أك 
 .(1)أفضا  عرب البادية" اَّاز، كذلك ألّن" دل هبدكا ؽبذ  االاستجواالت رضايد فيوا صبجض  من

 إملس توى إمؼايم:  -1-3

ذين اؼبستضيُت، حيث إف كٌ  ربريف المة من ي ضكال زبل الجامي يض اؼبستضل اؼبقاب  للظصيح،     
كوا قد يكضف يف يذا يض عامٌي.  ؿبٌددة ا بُت صباعة لمضية للظصيح اسٌببه االاستجواؿ كأصبح مشًتك
 كييصطلح على اؼبستضل الجامي بااس" اللامة.  الجامٌي ما يض مأخضذ من لمات أخرل،

 إملس توى إلأجعمي:  -1-4

كيض ك  الضحدات اؼبجموية اليت تدخ  اللمة من لمة أخرل، كال يبكن أف تسل" لمة حية من     
 يذ  الظايرة، كاألعموي يف الجربية نضعاف نبا :

فية، قاؿ اعبضيرم يف األعموي الذم أيخضع ؼبقاييس الجربية الصضتية كالصر  كيض المعّرب:
 (2)الصحاح:" تجريب االاس" األعموي أف تتظٌض  به الجرب على منااجاا"

{، مشكاة كقد كردت الكثَت من الضحدات اؼبجموية يف القرآف الكرًن مث :} إاستربؽ اسمي ،    
 مث  السمنم  ) كيي لمة ركمية كتجٍت اؼبرآة(، يف قضؿ امرئ القيس: "كيف أرجار الجرب،

 (3)"ػ ً مى نٍ مى الس  كى ةه ضلى قي صٍ ا مى اى بػي ائً رى تػى      ةو اضى ظى مي  ري يػٍ غى  اءى ضى يٍ بػى  ةه ظى اى ظٍ اى مي          

 :يف قضؿ لبيد بن ربيجة كاعبواف)كيض لظ  فاراسي يقصد به الدرٌة اؼبصضغة(،"

 

                                                           

 .117ااسة الًتاث اؼبجموي الجريب، حلوي خلي ، صمقدمة لدر  -(1)
 ، مادة عم".الصحاح، اعبضيرم -(2)
 يينظر: لساف الجرب، ابن منظضر، مادة اسم . -(3)
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"ااى امي ظى    نً اسي  مٍّ رً حٍ البى  ةً انى وى مي كى      ةن َتى نً مي  ـً بلى الظ   هً جٍ  كى يف  يءي ضً كتي             
(1). 

مجاملة الظصيح، يف )عيٌرب يف عصر االحتماج( لقد عام  اللمضيضف يذا النضع من اؼبجرب       
كقد كثر يذا النضع من األلظاظ يف الجربية كا اؼبجرب بجد عصر االحتماج من اؼبضٌلد.حُت عدٌ 

ه جت اَّامع كاؽبيئات إذل إقرار ما رأت أنه منااسب، كججلت مناسى  حيث اغبديثة ألاسباب عٌدة،
 مداخ  يف بجض اؼبجاج" اغبديثة.

لظ  أجنيب دخ  ؛ أم يض (2)كلوة أيدخلت يف كبلـ الجرب كليست منه"  ك "يض   الدخي :
ضع لنضاماا الصضٌب الجربية  .الصريف أك من غَت أف ىبي

 :ملؼامج إملدميةمطادر إ -2

لناظر يف تلك اؼبجاج" "كاف اؼبقصضد من تأليف اؼبجاج" الجربية يض تدكين اللمة القديبة، لذا فإف ا
 ، اعتوادا على مصادر بجيناا، اسضاء(3)يرل أف مادهتا قد قاـ جبوجاا الرعي  األٌكؿ من اللمضيُت"

ظس رة كصبجاا، أك البحث عن اؼبجاين اؼبستجولة كتدكيناا، كدافجا" ػي أتجٌلق األمر برصد األلظاظ اؼب
 .األاساس يض اغبظاظ على النص القرآين، نطقا كفاوا

"ًقدـ كتاب الجُت كاكتواؿ الٌتأليف القامضاسٌي فيه يؤٌيبلنه ليكضف منطلقا جٌيدا للحديث إٌف        
عن اؼبصادر يف عصر االحتماج اللمضٌم. كالٌنظر اؼبػيجٌوق يف الكتاب ييظار أٌف اؼبصادر األاسااسيٌة 

 :(5)يت ندرس"بالنسبة إذل اؼبسألة ال (4)اليت اعتوديا اػبلي  طبسة، نضرديا فيوا يلي حسب أنبٌيتاا 

                                                           

 يينظر: لساف الجرب، ابن منظضر، مادة صبن. (1)
 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية القايرة، مادة دخ . -(2)
 . 67ـ، ص2000، 2مضاف عبد التضاب، مكتبة زيراء الشرؽ، القايرة، مصر، طغبن الجامة كالتطضر اللمضم، ر  -(3)
 يبكن أف ترٌتب حسب القيوة كاآلٌب: القرآف، اغبديث، الشجر، كبلـ الجرب.   -(4)
 . 140-139من اؼبجم" إذل القامضس، إبرايي" بن مراد، ص -(5)
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"السواع كالركاية كالتدكين ثبلث طرؽ يف نق  اؼبجرفة ال عند الجرب : إمروإًة غن إلأغرإب  -2-1
كحدي"، ب  عند كثَت من الشجضب القديبة، كذلك قب  أف تتحٌضؿ يذ  الطرؽ يف الًتاث الجريب 

 .(1)الديٍت كغَت الديٍت، إذل مظايي" يف صضرة مصطلحات علوية ؿبددة"

مصطلح الركاية مع مصطلح السواع يف كضّنوا يجتوداف على اؼبشافاة، كيستنداف  كيشًتؾ        
على اغبظ  كاالاستظاار، "غَت أف السواع أقدـ من الركاية تارىبيا، فاض الضاسيلة األكذل للوجرفة... 
ا  كيجتود السواع على األخذ اؼببارر من اؼبصدر األصلي، أك فبن ظبع عن يذا اؼبصدر، كغالبا م

 .(2)كاف اؼبستوع يتحضؿ إذل الركاية كيصبح راكية"

لقد كاف مصدر الركاية عن األعراب من أي" مصادر صبع اؼبادة اللمضية )اؼبجموية(، ذلك       
ألف اللمة ظايرة اجتواعية ال يبكن أف نرصديا إاٌل يف بيئتاا الطبيجية، كؽبذا جاء يف مقدمة كتاب 

من حركؼ أ ب ت ث  -رضبة ا عليه -اػبلي  بن أضبد البصرم للخلي : "يذا ما ألٌظه« الجُت»
، فاؼبصدر األكؿ يف اؼبجم" يض ما (3)مع ما تكلوت به، فكاف مدار كبلـ الجرب كألظاظا""

تكٌلوت به الجرب، بشرط كضنه ينتوي إذل اؼبستضل الظصيح، بالشركط اليت ذكرنايا آنظا، فقد كاف 
من أين ": اػبلي ى (4)الكسائي   ؿأص يذا الظصيح، اسدم الاستخبلديدف اللمضيُت الًتحاؿ إذل البضا

، كتنضاؼ إذل البضادم الجربية مصادر (5)من بضادم اغبماز كقبد كهتامة"فأجاب:  علوك يذا؟
 أخرل يي:

                                                           

 . 93مقدمة لدرااسة الًتاث اؼبجموي الجريب، حلوي خلي ، ص -(1)
 . 93مقدمة لدرااسة الًتاث اؼبجموي الجريب، حلوي خلي ، ص -(2)
 .34، ص1الجُت، اػبلي ، ج -( 3)
 ، من أئٌوة النحض الكضفيُت.يػ(189يض أبض اغبسن علي بن ضبزة الكسائي ) -(4)
 ـ،1985، 3قاء، األردف، طربقيق: إبرايي" الٌسامرائي، مكتبة اؼبنار، الٌزر  طبقات األدباء، ابن األنبارم،نزية األلباء يف  -(5)

 . 59ص
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"فصحاء األعراب الذين كانضا يجيشضف يف اغبضاضر مث  البصرة كالكضفة كبمداد. كيؤالء أعراب  -أ
ا" إذل اؼبدف فازٌبذكيا مضطنا ككانت ؽب" بُت الجلواء اسضؽ نافجة رغ" تشٌدد قد انتقلضا من بضادي

بجض يؤالء يف األخذ عٌون اسكنضا اغبضاضر كلض كانضا بدكا. كقد ذكر اػبلي  صباعة من يؤالء 
األعراب الظصحاء كنسب إليا" مظردات كرركحا، منا" عرٌاـ كزائدة كأبض ليلى كأبض الدقيش 

. كلقد كاف بجض اللمضيُت يبتحنضف اسبلمة لمة يؤالء (1)اسجيد كضبٌاس...اخل"كالضرير كرماع كأبض 
 األعراب بُت كقت كآخر. ..

أي  األمصار: كٌنا قد ذكرنا أٌف مضطن الظصيح ال ىبرج عن قبائ  بجيناا، حٌدديا اللمضيضف -ب
 مجم" الجُت ييجتٌد بظصاحة أي  مصر خرج عن يذا الٌتحديد، لكٌن حبثا يف المسبقا، كُّذا فإنٌه 

تضٌص  بأف "ليست اؼبادة اؼبجموية اليت ارتو  علياا كتاب الجُت إذف عربٌية أعرابٌية فقط، ب  إٌف 
 فياا من لمة الجرب الذين ال ييجتٌد بظصاحتا"".

كسبثٌله اؼبصطلحات اؼبضٌلدة أثناء عصر االحتماج، اليت اعًتؼ اللمضيضف "اإلاسبلمي ادث.  -ج
إذف من الظصيح البدكم الذم يقصيد من أجله اللمضيضف األعراب يف بظصاحتاا، فليس يي 

بضاديا" ب  يض فبا كٌلدته اغباجة إذل التجبَت عن اؼبظايي" اعبديدة الطارئة على اغبياة الظكرية 
. كال نقصد ينا األلظاظ اليت أعطايا اإلاسبلـ مجاف جديدة، مث  الصبلة كاغبنيف... (2)الجربية"

، ألّنا تنتوي إذل الظصيحات اليت ظارت مع اإلاسبلـ )بداية القرف األكؿ( كغَتيا من اؼبصطلح
 صريف...كإمبا اؼبصطلحات اؼبتأخرة عن ذلك مث  مصطلحات الظقه كالنحض كالت

 

 

                                                           

 . 141من اؼبجم" إذل القامضس، إبرايي" بن مراد، ص -(1)
  . 142من اؼبجم" إذل القامضس، إبرايي" بن مراد، ص -(2)
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  إمشؼر إمؼريب: -2-2

يجد الشجر من ركائز صبع اؼبادة اؼبجموية، فقد "رجر الجلواء منذ الصدر األٌكؿ لئلاسبلـ       
 كيف يذا "قاؿ ابن، (1)ذل الشجر الجريب لبلاستجانة به يف فتح مماليق األلظاظ"حباجتا" إ

الشجر ديضاف الجرب، فإذا خظي علينا اغبرؼ من القرآف الذم أنزله ا بلمة :»ق[68]عباس
. فالشجر إذف مصدر لشرح الكلوات (2)«الجرب، رججنا إذل ديضاّنا، فالتوسنا مجرفة ذلك منه

يذا اؼبجٌت يف الضقت نظسه، كلقد اعتود ابن عٌباس على الشجر يف تظسَت المامضة كرايد على 
ي دبسائ  نافع بن األزرؽ، نذكر  الكثَت من اؼبظردات القرآنية اليت كيصظت بالمرابة، كذلك فيوا ظبي

 ﴿:نافع: أخربين عن قضؿ ا تجاذل "قاؿ مناا على اسبي  اؼبثاؿ:          

﴾(3) ،"قاؿ ابن عباس: الجزكف حلق الرفاؽ. قاؿ نافع: كي  تجرؼ الجرب ذلك؟ قاؿ: نج . 

 أما ظبجت عبيد بن األبرص كيض يقضؿ:

 اينى زً عً   ً ربىً نٍ مً  ؿى ضٍ ضا حى ضني كي    يى ىت  حى  هً يٍ لى إً  ضفى عي رى اٍ كا يػي اؤي مى فى                

﴿قاؿ أخربين عن قضله          ﴾(4) . قاؿ: الضاسيلة: اغباجة، قاؿ: كي  تجرفالجرب

 ذلك؟ قاؿ: نج"، أما ظبجت قضؿ عنًتة كيض يقضؿ:

      

                                                           

 . 111ـ، ص1999، 6فصضؿ يف فقه الجربية، رمضاف عبد التضاب، مكتبة اػباقبي، القايرة، مصر، ط -(1)
سيضطي جبلؿ الدين عبد الرضباف بن أيب بكر، تقدًن: ؿبود رريف اسٌكر، مكتبة اؼبجارؼ، اإلتقاف يف علـض القرآف، ال-(2)

 .326ص ـ،1987، 1الرياض، اؼبولكة الجربية السجضدية، ط
 . 37اؼبجارج، اآلية  -(3)
 . 35، اآليةائدةاؼب -(4)
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 (1)تىكىح ًلي كىزبىىض يب" إف  الرٍّجىاؿى ؽبىيٍ" إًلىٍيًك كىاًسيلىةن          ًإٍف يىٍأخيذيكؾً            

 أاساس يي: كلقد قٌس" اللمضيضف الشجر على طبقات أربجة

 الطبقة األكذل: كتتوٌث  يف رجراء اعبايلية كامرئ القيس كاألعشى كالنابمة كغَتي". -1"

الطبقة الثانية: كي" اؼبخضرمضف الذين أدركضا اعبايلية كاإلاسبلـ مث : لبيد كحساف بن ثابت  -2
 كغَتنبا.

 رزدؽ كاألخط  كغَتي".الطبقة الثالثة: ي" اؼبتقدمضف كيقاؿ ؽب" اإلاسبلميضف مث : جرير كالظ -3

الطبقة الرابجة: كي" اؼبضلدكف، كيقاؿ ؽب" ادثضف مث : بٌشار كأيب نضاس كغَتنبا إذل ما راء  -4
 .(2)ا حىت زماننا يذا"

نظرة اللمضم إذل ارتباط فا" مجاين  لتااإف فكرة اعتواد اؼبجيار الزماين يف تصنيف الشجراء أمٍ      
كأف أم مساس أك ربٌضؿ يف يذ  اللمة من رأنه أف يؤثر على الظا"  النص القرآين ُّذ  اللمة،

 .الصحيح للقرآف

 : إملرأ ن -2-3

بية عامة، كنشأة ذل ظاضر الدرااسات اللمضية الجر أررنا اسابقا إذل أف من أي" الدكافع اليت أدت إ    
ججلضا من   يض اغبرص على النص القرآين نطقا كفاوا، لذا فإف أصحاب اؼبجاج"اؼبجاج" خباصة 

خَت فبٌث  للمة فقد اعتربك  يف أعلى درجات الظصاحة ك النص مصدرا ماوا يف صبع مادهت"، يذا 
ألظاظ »قيوة اللظ  القرآين:  يقضؿ الراغب األصظااين يف كتابه اؼبظردات مبينا". األدبية اؼبشًتكة

                                                           

 .327ص، اإلتقاف يف علـض القرآف، السيضطي -(1)
 . 112-111لجريب، حلوي خلي ، صمقدمة لدرااسة الًتاث اؼبجموي ا-(2)
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كالقشضر كالنضل القرآف الكرًن يي لٌب كبلـ الجرب كزبدته، ككااسطته، ككرائوه...كما عدايا  
 .(1)"«باإلضافة إذل أطايب الثورة

مادة ماٌوة يف اؼبجم" الجريب الذم دل  -كالمريب مناا خباصة–لقد ركلت ألظاظ القرآف         
"أٌف إبرايي" بن مراد  ، كيرلية )األلظاظ اإلاسبلمية(ييمظ  الكثَت من اؼبجاين اؼبستمٌدة يف البيئة الجرب

  .(2)ااد أكثر فبا كاف مصدرا لبلاستقراء اؼبجموٌي"القرآف كاف مصدرا لبلاستش

 إحلدًث إمنبوي:-2-4

اغبديث النبضٌم الشريف يض ك  ما ريًكم عن النيٌب )صٌلى ا عليه كاسٌل"( من قضؿ أك فج          
 ، كُّذا فإنٌه يشتو  على: أك تقرير أك صظة خىلقٌية أك خيلقٌية

 . )صٌلى ا عليه كاسٌل"(ه أقضال -
 ه؛ كذبيء مركيٌة عن أحد ميجاصريه )صحابته أك زكجات)صٌلى ا عليه كاسٌل"(حضاله كصف أل -

 أماات اؼبؤمنُت(.

حضؿ حمٌية األحاديث النبضيٌة   -قدماء كؿبدثُت–لقد دار جدؿ كبَت بُت علواء اللمة       
صاحته يف ف كليس مرٌد يذا اعبدؿ طجنا كمدل انتوائاا للوستضل اللمضٌم الظصيح، (3)الشريظة

 ، كعنصٌلى ا عليه كاسٌل"(، ب  ألٌف اغبديث دل يٌدٌكف زمن حياة الراسضؿ ))صٌلى ا عليه كاسٌل"(
ذلك يقضؿ البمدادم"إمٌبا ذكر الجلواء ذلك لجدـ كثضقا" أف ذلك لظ  الراسضؿ )صٌلى ا عليه 

                                                           

 .17عند الجرب، أضبد ـبتار عور، ص اللمضم البحث -(1)
 . 144من اؼبجم" إذل القامضس، إبرايي" بن مراد، ص -(2)
 . 42-34يينظر: البحث اللمضم عند الجرب، أضبد ـبتار عور، ص -(3)
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، كعلى الٌرغ" (1)ٌية"كاسٌل"(  إذ لض كثقضا بذلك، عبرل ؾبرل القرآف الكرًن يف إثبات القضاعد الكل
 «الجُت»، كذلك منذ أٌكؿ مجم"،قد ااستشادكا باغبديث أٌف أصحاب اؼبجاج" من يذا اعبدؿ فإفٌ 

 للخلي . 

 إملأأجور من الكم إمؼرب: -2-5

كيبكن أف نيطلق عليه مصطلح الٌنثر دبا يندرج ربته من أمثاؿ كحك" كأقضاؿ اسائرة، كإذا كاف        
مستضل اؼبصادر السابقة من حيث القٌضة أك الك"، فإننا قبد له حضضرا  يذا اؼبصدر ال يرقى إذل
 مجتربا يف اؼبجاج" الجربية.

بالٌرغ" من تنضٌع مصادر صبع اؼبادة اللمضية إاٌل أٌف اؼبصدر األاساس كاف الركاية عن األعراب؛       
يذا اؼبصدرمظخرة ذلك ألف صاحب اللمة يض من يبلك البٌت يف مجٌت لظ  أك ااستجواله، كقد ظٌ  

يجتٌز ُّا اؼبجموٌي، فاذا أبض منصضر األزيرم يصرٌح يف مقٌدمة الٌتاذيب بقضله: "كدل أكدع كتايب يذا 
من كبلـ الجرب إاٌل ما صٌح رل ظباعنا منا"، أك ركايةن عن ثقةو أك حكايةن عن خط ذم مجرفة ثاقبة 

به بالقضؿ: "فإين قد أكدعت يف يذا ، كيذا أبض نصر اعبضيرم يبدأ كتا(2)اقًتنت إلياا مجرفيت"
الكتاب ما صٌح عندم من يذ  اللمة اليت رٌرؼ ا منزلتاا...بجد ربصيلاا بالجراؽ ركاية، كإتقاّنا 

. إاٌل أٌف يذا اؼبصدر كاف مجٌرضا للزكاؿ (3)دراية، كمشافايت ُّا الجرب الجاربة يف دياري" بالبادية"
البداكة عٌوا كانت عليه يف القرف الثاين لتظٌشي الجيوراف  كمنابجه قد بدأت تنضب، "فلقد تضاءلت

                                                           

، تقدًن: ؿبود نبي  طريظي، دار عبد القادر بن عور ، البمدادمكلب لباب لساف الجرب خزانة األدب -(1)
 .33ص ،ـ1998، 1الكتب الجلوية، بَتكت، لبناف، ط

لجلوية، ربقيق: أضبد عبد الرضباف ـبيور، دار الكتب ا ،أبض منصضر ؿبود بن أضبد بن األزير هتذيب اللمة، األزيرم -(2)
 .54، ص1، جـ2005، 1بَتكت، لبناف، ط

 .37، ص1ج، ح الجربية، اعبضيرمتاج اللمة كصحا  -(3)
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كانتشار اغبضارة كظاضر اغبضاضر الكربل يف ببلد الجراؽ كالشاـ كاعبزيرة؛ كتناقصت لذلك "اؼبلكة 
 . (1)األدبية" الجربية اليت كانت البداكة من أي" مكضناهتا ككاف الشجر أي" عاكس ؽبا"

، كيض ما الّنقل من المتونؼبجموٌي إذل ابتكار مصدر جديد يض كيف ظٌ  يذ  اؼبجطيات عبأ ا   
أطلق عليه األزيرٌم يف الٌنص الٌسابق "حكاية عن خط ذم مجرفة ثاقبة"؛ أم الجلواء الذين ألٌظضا 
مجاج" قبله "كقد حاكؿ اإلحاطة بذكري" يف مقدمة كتابه، لكٌن انتقاد  عبٌلا" كاف أكرب من 

األزيرٌم يف القرف الرٌابع اؽبمرم قد جج  يذا اؼبصدر جنبا إذل جنب .كإذا كاف (2)مدحه لبجضا""
 مع الٌركاية كالٌسواع، فإنٌه )الٌنق ( أصبح الضاسيلة الضحيدة للوجمويُت الذين جاءكا بجد ذلك.

قد أصبح  -منذ النصف الثاين من القرف الرٌابع اؽبمرم على األق –"كإذف فإٌف القدماء       
ننا متشابه الجناصر، جيٌله من الٌرصيد البدكٌم الذم كاف الحقا" ينق  عن اسا بقا"، كي" ينقلضف متػٍ

قد ريكم عن ثقات الجلواء الذين أخذك  بدكري" عن األعراب، كبجضه من اإلاسبلمٌي اؼبػيحدث 
كخاٌصة فبٌا دٌكف يف كتب غريب القرآف كغريب اغبديث. كأٌما اؼبٌضلد الذم ظار يف عصر 

يوا بجد ، اسضاء على ألسنة اؼبتكٌلوُت اؼبستجولُت للجربٌية أك يف الٌنصضص اليٌت  االحتماج نظسه ٌٍب ف
. كُّذا "فل" وباكؿ كاحد من علواء القرف اػبامس اؽبمرم مثبل (3)كيتبت ُّا، فقد أيقصيت إقصاءن"

ييبٌُت ألف يبٌُت لنا اؼبجٌت الذم يظاوه من لظظة صبجاا زمي  له يف القرف الثاين اؽبمرم، كوا أنٌه دل 
لنا كيف كاف مجاصرك  ينطقضف ُّذ  اللظظة يف أحاديثا" اليضمٌية، كي  كاف يذا اللظ  اليزاؿ على 

 .(4)"!قيد اغبياة، أـ أنٌه كاف قد اندثر، كغبقه البلى، كألصبح يف ذٌمة الٌتاريخ اللمضم

                                                           

 . 146-145من اؼبجم" إذل القامضس، إبرايي" بن مراد، ص -(1)
 .147من اؼبجم" إذل القامضس، إبرايي" بن مراد، ص -(2)
 .148من اؼبجم" إذل القامضس، إبرايي" بن مراد،  -(3)
 .63غبن الجامة، رمضاف عبد التٌضاب، ص  -(4)
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به القرآف إٌف حرص اؼبجمويُت الجرب على بقاء اللمة ثابتة على مبط كاحد يض الذم نزؿ      
الكرًن دفجا" إذل زبليص مجاصبا" من كٌ  مجٌت مستحدث، كيذا ناتج أاسااسا عن ذينٌية التضقيظية 
اللمضية كاؼبجموٌية اليت ترل بأٌف "مظردات اللمة األصلٌية اليت على اؼبجم" صبجاا كالجناية ُّا، مضحاة 

  ﴿لئلنساف مجٌت كمبٌت ككوًّا ككيظنا باعتبار اآلية الكريبة      ﴾(1)  ٌكلقد ظ .

. إالٌ (2)يذا التصٌضر عالقنا باألذياف كإف كاف ابن جٌٍت قد خرٌج اآلية زبرهبا مرضيا دبجٌت "أٍقدر آدـ"
أٌف ذلك دل يبنع ذبٌذر نظرة غيبٌية للرصيد اللمضم كاؼبجموي تستند إذل مرججٌية ضاربة يف الٌدير ال 

 .(3)ا"نصضص ؽبا تربٌري

لقد أٌدت يذ  الذينية إذل ضياع الكثَت من اؼبظردات كاالاستجواالت اللمضية على مىٌر عصضرو      
ال تنظٌك تضاكب كٌ  ذبديد يف   -كوا نجل"–عٌدة، صخبت بالٌتطٌضرات الجلوٌية كاغبضارية، كاللمة 

بلطه باعبديد، كي" ال حياة اإلنساف. كإذا كنٌا نجذر القدماء على حرصا" ـبافة ضياع القدًن الخت
يبلكضف من الضاسائ  ما تسجظا" على ااستيجاب الكٌ ، فإنٌنا، يف عصر بلمت التقنية فيه أكجاا، ال 
مبلك عذرا إذا اقتصرنا يف بناء مجاصبنا على مصادر ال تشتو  على اللمة يف ـبتلف مراحلاا، دكمبا 

كاؼبجموٌية لتماكز مرحلة التضقيظٌية إذل قدرة مساسو بأصضؽبا الثٌابتة. "فوىت اسنٌتخذ القرارات اللمضيٌة 
على تجٌل" األظباء كٌلاا يف ماضياا كحاضريا كمستقبلاا  -حسب تجبَت ابن جٍت–تػيٍقًدر اإلنساف 

مثلوا دعا إذل ذلك اػبلي  من قبله باعتواد  مناج الٌتقليب دبستجوله كماوله، لَتصد اؼبنتظر 
مليضف مدخ  كزيادة، دل تبلغ مجاصبنا األماات منه 12الذم يبٌشرنا دبجم" مثارل تظضؽ قدرته 

 .(4)يف اؼبئة"10

                                                           

 . 31البقرة، اآلية  -(1)
 . 11، ص1جاؼبزير، السيضطي،  -(2)
 . 1023-1022اؼبجم" الجريب اؼبجاصر، رراد اغبوزاكم، ص -(3)
 . 1035اؼبجم" الجريب اؼبجاصر، رراد اغبوزاكم، ص -(4)
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 مطادر إملؼامج إحلدًثة: -3

يف -إذا كانت اؼبجاج" القديبة قد تقٌيدت بالٌنق  من مجاج" اسابقة فإٌف اؼبجاج" اغبديثة      
باغبياة  البٌد ؽبا من أف تقف على مصادر متنٌضعة تنبض -التزاماا دبضاكبة الٌتطضرات اغباصلة

 كاالاستجواؿ، "كيت" صبع مادة اؼبجم" من خبلؿ اؼبصادر اآلتية:

 اؼبصادر األٌكلٌية أك األاسااسٌية، كتشو  صبيع اؼبادة اغبٌية اؼبأخضذة من نصضص كاقجٌية. -1

 اؼبصادر الثٌانضيٌة، كتشو  اؼبجاج" الٌسابقة. -2

ضثيق كربديد الجبارات اؼبسكضكة اؼبصادر الرٌافدة، كتشو  ؾبوضعة من اؼبراجع البلزمة للت -3
 .(1)كاؼبصطلحات السياقية كااستكواؿ الثٌمرات"

إٌف صجضبة إحاطة اؼبجم" دبصادر اللمة صبيجاا دل يجد أمرا مستحيبل يف ظٌ  كجضد تقنية     
اغبضاسبة، كيرل أضبد ـبتار عور بأنٌه علينا أف "ننتق  إذل قاعدة البيانات اػباصة بجو  مجم" عريب 

 (2)، يضٌ" اؼبصادر اآلتية:حااسضيب

 كتب األطظاؿ كالٌنارئة. -
الٌشجراء اؼبجاصركف: كيذكر أضبد ـبتار عور مائة ااس" لشجراء عرب يف الجصر اغبديث ينتوضف إذل  -

 ـبتلف األقطار الجربية )مشارقة كمماربة(. 
اب يف الجصر األدباء ككبار الكٌتاب: كينبمي أف ال يقٌ  عددي" عن اؼبائة من كبار األدباء كالكتٌ  -

 اغبديث، كيذكر أيضا قائوة تضٌ" مائة ااس" ألدباء ككٌتاب عرب.
 الٌصحف كاَّبٌلت: كيراعى يف اختياريا تنضٌع اَّاالت كالظئات اؼبستادفة.  -

                                                           

 .77-76صناعة اؼبجم" اغبديث، أضبد ـبتار عور، ص -(1)
 .86-78ص صناعة اؼبجم" اغبديث، أضبد ـبتار عور،يينظر:  -(2)
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اؼبادة اؼبسوضعة: إذ البٌد من ارتواؿ اؼبجم" على بجض االاستجواالت )الظصيحة(يف بجض  -
 ة.اغبصص اإلذاعية كالتلظزيضنية الٌشاَت 

 الكتب اؼبدراسية: دبختلف مضاٌديا كمستضياهتا، كينبمي أف تكضف من أقطار ـبتلظة. -
 الًتاثية: دبا فياا من مجاج" ك مؤلٌظات متنٌضعة. اؼبادة -
 أعواؿ اَّامع اللمضم: من مجاج" متخٌصصة كإصدارات متنٌضعة. -

ضع مجم" لمضٌم من ك  -ببل ريب–إٌف مراعاة التنضٌع يف مصادر اؼبادة اؼبجموٌية اسيوٌكن      
وبضم مظردات اللمة اليت تمطي حاجة اؼبستجو  دبختلف مستضياته، لكٌن اإلركاؿ األكرب اسيكضف 

 يف كيظٌية تجام  اؼبجم" مع اؼبجٌت اؼبػيراد ررحه، كيذا ما اسنطرقه يف اؼبباحث اؼبضالية.
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 إملبحث إمثاين: إملؼىن إملؼجمي

 ى:ـــــنـ إملؼ -1

ة اؼبنطقة األكاسع يف إنسانية اإلنساف، لكضّنا مضصضلة به كيانا كنشاطا كعبلقات تجد "اللم     
كأعرافا كتقاليد حيث تنشأ اللمة يف حياة اإلنساف كتسَت مجه، كتتمذل دبا يايئ ؽبا الناطقضف من 

من حيث نشأهتا  زمن بجيد، إفٍ  ذ، لذا فإف االيتواـ بدرااستاا رم  الجلواء من(1)أاسباب اغبياة"
 ماييتاا أك كظيظتاا.  كأ

كإذا كاف البحث حضؿ نشأة اللمة قد ظٌ  مباوا، على الرغ" من تجٌدد النظريات، فإف البحث     
يف ماييتاا ككظيظتاا قد قطع أرضاطا كبَتة، الاسيوا بجد النقلة النضعية اليت أحدثاا علواء اللمة مذ 

اف ُّا على فا" الظضاير الجلوية ؛ إذ دل تجد اللمة ؾبٌرد أداة ييستج De Saussure ديسضاسَت
 كاإلنسانية، ب  أصبحت يدفا كغاية تيدرس بذاهتا كلذاهتا.

كعلى الرغ" من يذا التطضر يف الدرس اللمضم اغبديث إال أف جزءن ماوا من اللمة ظٌ  مميبا      
نية فًتة طضيلة كيض اؼبجٌت، حيث اقتضت الدرااسة الجلوية)الضصظية( تأجي  البث فيه لجدـ إمكا

إخضاعه ؼبتطلبات الضصف كاؼببلحظة، كمع ذلك فإف جاضدا كمساعي حثيثة أعادت اؼبجٌت إذل 
 ك فرعا ماوا من فركع اللسانيات.مصاؼ الدرااسات اللمضية، كأصبح بذل

 ثؼًرف إملؼىن: -1-1

 ة: ـــــــــمغ -1-1-1

ا كرد يف بجض كو  –تيشتق كلوة "مجٌت" من اعبذر "ع ف م"، كليس من اعبذر "ع ف ك"      
يػ( يف "باب ما ييملط فيه ييتكل" فيه بالياء 244كعن ذلك يذكر ابن السكيت)  -اؼبجاج" القديبة 

                                                           

ـ،  2008، 1قراءات القرآنية، يادم ّنر، عادل الكتب اغبديث، إربد، األردف، طالتظسَت اللمضم االجتواعي لل -(1)
 .223ص
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كإمبا يض بالضاك" :" كقد عنت األرض بالنبات تجنض عنضا إذا ظار نبتاا... فاذ  بالضاك ال غَت كقد 
. كُّذا فإٌف عنا يجنض زبتلف .(1)عنيت فبلنا بكبلمي بالياء ال غَت"  عن عٌت يجٍت، مبٌتن كمجٌتن

 كفبا كرد يف تجريف اؼبجٌت نذكر:   
يقضؿ اػبلي  يف مادة ع ف م:" عناين األمر يجنيٍت، فأنا مجٍت به، كاعتنيت باألمر... كمجٌت ك   -

 .(2)ريء ؿبنته كحاله الذم يصدر إليه أمر "
بلمه كيف مجٌٍت كبلمه يقضؿ ابن السكيت:" كيقاؿ عرفت ذلك األمر يف مجٌت كبلمه كيف مجناة ك -

 .(3)كيف فحضل كبلمه كيف غبن كبلمه كيف عركض كبلمه كيف حضير كبلمه"
 .(4)يقضؿ اعبضيرم: "كعنيت بالقضؿ كذا، أم أردت كقصدت، كمجٌت الكبلـ كمجناته كاحد" -
 .(5)منظضر عن األزيرم قضله: " اؼبجٌت كالتظسَت كالتأكي  كاحد" ابن كنق  -
القضؿ: "فون حيث إّنا تقصد باللظ  ظبيت مجٌت، كمن حيث إّنا  كيظٌص  الشريف اعبرجاينٌ  -

ربص  من اللظ  يف الجق  ظبيت مظاضما، كمن حيث إنه يقضؿ من اللظ  يف جضاُّا ما يض ظبيت 
 .(6)مايية، كمن حيث ثبضته يف اػبارج ظبيت حقيقة"

 زيائية إذل كبلـ وبو  فائدة.  فاؼبجٌت مرتبط باللظ  كبه )اؼبجٌت( يتحٌضؿ اللظ  من ؾبٌرد أصضات في    
 إضعالحا: -1-1-2

لقد تجٌددت تجريظات اؼبجٌت كتباينت، ذلك ألنه يشم  حٌيزا مشًتكا بُت الجديد من اغبقضؿ   
اللسانية كغَت اللسانية، "كوا قب" عن ذلك خلط كثَت، كإاساءة فا" ؼبشكلة اؼبجٌت حىت لقد 

                                                           

أضبد ؿبود راكر كعبد السبلـ ؿبود ياركف، دار  قيق:، ربأبض يضاسف يجقضب بن إاسحاؽ بن السكيت إصبلح اؼبنطق،-(1)
 .186ـ، ص1949، 4اؼبجارؼ، القايرة، مصر، ط

 الجُت، اػبلي ، مادة عٍت. -(2)
 .410إصبلح اؼبنطق، ابن السكيت، ص -(3)
 مادة عٍت. الصحاح، اعبضيرم، -(4)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة عنا. -(5)
  .122ص ـ،1985ناف، دط، ب: غضاستاف  فليم ، مكتبة لبناف، بَتكت، لقيقالتجريظات، اعبرجاين، رب -(6)
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من الكلوة الدالة على اؼبجٌت كمن اسضء ااستجواؽبا، ضمر كثَت من المربيُت من اللمضيُت ادثُت 
كلكن ما من رك يف أف ذبٌنب ااستجواؿ يذ  الكلوة ريء كبقاء التصٌضر الذم تدؿ عليه ريء 

دكف أف هبد أدىن حرج يف ذلك. كلقد صبع "أكجدف   (1)آخر، فك  لمضم يستجو  يذا التصٌضر"
ابا كامبل ؼبجاعبة مجٌت "اؼبجٌت" اللذاف خٌصصا كت-  Ogdeen and Richardsكريتشاردز

 مجتودين يف ربليلاوا على اؼبثٌلث الشاَت. (2)بتمويع ما ال يق  عن استة عشر تجريظا للوجٌت" –
 كمن التجريظات الضاردة حضؿ اؼبجٌت نذكر:   

اؼبجٌت يض ما تبٌلمه كلوة، ككاف يقصد به "قديبا، فكرة أك نٌية اؼبتكٌل"؛ حالة فكرية يريد إببلغاا  -
 .(3))سبٌث ، رجضر، فج ...("

"مجٌت الكلوة أك الجبارة يض مضوضف نظسي مجٌقد جدا، يض مضقف كحركة فكرياف يتضوناف  -
خيبلت فردية كعينية، كاذبايات تنضاؼ إلياا اإلرادة لدل اؼبتكٌل"، كالشجضر بالظا" لدل السامع، 

ا الشجضر بركابط ؿبٌددة، أم تنضاؼ إلياا القدرة على ذكر خيبلت أك عبلمات أخرل مرتبطة ُّذ
 .(4)كمجرفة ما هبب القياـ به"

عٌرؼ بلضمظيلد اؼبجٌت بأنه "عبارة عن اؼبضقف الذم يت" فيه اغبدث اللمضم اؼبجٌُت، كاالاستمابة أك  -
 .(5)رد الظج  الذم يستدعيه يذا اغبدث يف نظس السامع"

اؼبدركس. كيذ  اػبصائص ال  جج  فَتث اؼبجٌت اللمضم ؾبوضعة اػبصائص كاؼبيزات اللمضية للحدث -
 تدرس دفجة كاحدة ب  ال بد من تناكؽبا على مراح  أك مستضيات ـبتلظة. كاؼبجٌت ُّذا اؼبظاـض ريء 

 
                                                           

 .262-261ف،دط، دت، صعل" اللمة، ؿبوضد السجراف، دار الناضة الجربية، بَتكت، لبنا-(1)
 .76-75دكر الكلوة يف اللمة، استيظن أكؼباف، ص -(2)
، 2باريس، ط-مضاسضعة الالند الظلسظية، أندريه الالند، تجريب خلي  أضبد خلي ، منشضرات عضيدات، بَتكت -(3)

 .1273، ص3ـ، مج2001
 .1273مضاسضعة الالند الظلسظية، أندرم الالند، ص -(4)
 . اؽبامش.81للمة، استيظن أكؼباف، صدكر الكلوة يف ا(_ 5)
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 .(1)مجقد ذك أجزاء أك عناصر ـبتلظة.ككظيظة فركع عل" اللمة ؾبتوجة بياف يذ  الجناصر كربليلاا"
 إملؼىن وإدللةل: -1-2

لكسر مصدر من الظج  دٌؿ يدٌؿ، يقضؿ ابن فارس: "الداؿ كالبلٌـ أصبلف الداللة بالظتح أك با      
 .   (2)أحدنبا إبانة الشيء بأمارة تتجٌلواا كاآلخر اضطراب يف الشيء"

كلقد راع ااستجواؿ لظ  داللة مرادفا للظ  مجٌت يف الدرااسات اللمضية، فوا كجه يذا     
 االاستجواؿ؟

 ولة من اغبمج مناا:مًّاجبتيظٌند يذا االاستجواؿ، ؿبي  يناؾ من
"الداللة ليست مرادفة للوجٌت، فظي االتصاؿ اللمضم، أم نق  األفكار عن طريق اللمة: رمز  -

داؿ يض اللظ ، كمدلضؿ يض اؼبجٌت، كداللة يي االرتباط بيناوا ... كالجل" الباحث يف مابُت 
 .(3)األلظاظ كاؼبجاين من صبلت يض مبحث الداللة من عل" اللمة"

 اؼبجٌت كالداللة غَت كاضحي اؼبجادل سباما، كذلك يجضد إذل أمضر: -"
يجتود اؼبجٌت على الجبلقات القائوة بُت التجابَت اللمضية، أم بُت كيانات تجضد صبيجاا إذل لمة     

مجٌينة أك أخرل، كيذا يبٌيز اؼبجٌت جببلء عن الداللة كاليت تربط التجابَت بصنضؼ من الكيانات يف 
ػبارجي... اؼبجٌت كالداللة يجتود ك  مناوا على اآلخر... بشك  هبج  اؼبرء غَت قادر على الجادل ا

 . (4)دكف أف تكضف لديه يف األق  ريء من اؼبجرفة عن اآلخر" -عادة–مجرفة أحدنبا 

                                                           

 .اؽبامش.81دكر الكلوة يف اللمة، استيظن أكؼباف، ص -(1)
 ، دٌؿ.ظارسنبااللمة، مقاييس -(2)
فقه اللمة، درااسة ربليلية مقارنة للكلوة الجربية، ؿبود اؼببارؾ، مطبجة جامجة دمشق، دمشق، اسضريا، دط، د ت، -(3)

 .143-142ص

عباس صادؽ الضياب، دار الشؤكف الثقافية الجامة، بمداد، الجراؽ، دط،  صبة:اؽ، جضف الينز، تر اللمة كاؼبجٌت كالسي-(4)
 .   64-36ـ، ص1987
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الداللة أكاسع من اؼبجٌت كأمش ، ذلك ألف ي" الدرس الدالرل يض اؼبجٌت، كأف الضصضؿ إذل اؼبجٌت  -"
إذل الرمز أك اإلرارة... فبُت الداللة كاؼبجٌت عوـض كخصضص... فالداللة تتضون اؼبجٌت، وبتاج 

 .(1)كاؼبجٌت يض ناتج الداللة"
نقضؿ إف االرتباط )الجبلقة( بُت الداؿ كاؼبدلضؿ )اللظ  فإنٌنا كإذا أردنا أف نناقش يذ  اغبمج     

أك يض مانصطلح عليه الكلوة. أما اعتواد كاؼبجٌت( يض الجبلمة اللمضية، كوا ااستجولاا ديسضاسَت، 
اؼبجٌت على الضحدات اللمضية فحسب، كاعتواد الداللة على ربط يذ  الضحدات بالجادل اػبارجي 
فظيه نضع من الضبابية؛ ذلك ألف اؼبجٌت أيضا يجتود على التصضرات اػبارجية. كعن الجوـض 

 اسع من اؼبجٌت.كاػبصضص فيجضد إذل ربط الداللة دبظاـض هبجلاا تبدك أك 
الكلوتُت مًتادفتاف، فااستجواؿ مصطلح عل" الداللة مقاببل للوصطلح  أفٌ (2)يناؾ من يرلك    

، بدال عن عل" اؼبجٌت إمبا يض لضركرة التوييز بينه كبُت عل" اؼبجاين  Sémantiqueاألجنيب 
ديا يف مادة اؼبنتً" للببلغة، إضافة إذل أف لظ  مجٌت "ال يجُت على ارتقاقات فرعية مرنة قب

، كيذا ما اسنأخذ به يف (3))الداللة: دٌؿ، الٌداؿ، اؼبدلضؿ، اؼبدلضالت، الدالالت، الدالرل...("
 حبثنا، إذ اسنجتود لظظي مجٌت كداللة كوًتادفُت.

 إملؼىن وإملفيوم: -1-3

 إف اغبديث عن اؼبظاـض يرتبط بكلوة الظا"، كالظا" عولية ذينية ربص  يف الجق ، كلكناا ال    
تقـض إال باؼبجٌت،  لذا فإننا قبد القدماء يربطضف بُت اؼبصطلحُت تارة، كيظرقضف بيناوا أخرل، كمن 
ذلك قضؿ اعبرجاين: "فون حيث إّنا تقصد باللظ  ظبيت مجٌت، كمن حيث إّنا ربص  من اللظ  

                                                           

دجلة، عواف، األردف،  يف الٌدرس عند الجرب يف ضضء عل" اللمة اغبديث، ربسُت عبد الرضا الضزاف، دار ٌتالصضت كاؼبج-(1)
 .123، صـ2011، 1ط
، 1نضر اؽبدل لضرن، منشضرات جامجة قاريضنس، بنمازم، ط صبة:كلضد جرماف كريبضف لضبلضف، تر   يينظر: عل" الداللة، -(2)

 .22، 18، 17ـ، ص1997
 .9ـ، ص1996، 2عل" الداللة الجريب النظرية كالتطبيق، فايز الداية، دار الظكر، دمشق، اسضريا، ط -(3)
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الجق ، أك . فك  مناوا يبث  كوا يقضؿ التاانضم: "الصضرة اغباصلة يف (1)يف الجق  ظبيت مظاضما"
عند ، لكناوا ـبتلظاف باعتبار القصد كاغبصضؿ، فون حيث إّنا تقصد باللظ  ظبيت مجٌت، كمن 

"  .(2)حيث إّنا ربص  يف الجق  ظبيت باؼبظاـض
اؼبظاـض كاؼبجٌت كبلنبا صضرة عقلية، كلكن تمٌَت الداللة بُت يذا " كنستخلص من يذا أفٌ       

فاؼبجٌت مرتبط بالظ  كاؼبظاـض حاص  يف الجق ، كال يجٍت ذلك إف كذاؾ إمبا يقـض على جاة التجٌلق، 
 .(3)اؼبظاـض مجزكؿ عن اللظ  كال أف اؼبجٌت بجيد عن الجق  بأم حاؿ من األحضاؿ"

 أأهوإع إملؼىن: -1-4

ينبمي  -أٌم تصنيف–دل يٌتظق الٌداراسضف على تصنيف كاحد ألنضاع اؼبجٌت؛ ذلك ألف التصنيف     
 ار ىبتار  الباحث بدءن. كفبا كرد يف يذا السياؽ نذكر:أف يقـض على مجي

ة: -1-4-1  إمتطنيف حبسب إملس توايت إنوغًو
ااستنادا إذل اؼبستضيات اللمضية اؼبجركفة، فاللمة  (4)كيض التقسي" الذم اعتود  إبرايي" أنيس     

لة صببل خاص، كيذ  الصيغ تنتظ" بدكريا مشكٌ  أصضات تتشك  يف صيغ ـبتلظة كفق نظاـ  صريف
 يف ترابط كبضٌم يقـض أاسااسا على اؼبجاين اؼبجموية. كبذلك نقف على أربجة أنضاع من اؼبجٌت يي:

 إدللةل إمطوثية: 

كيي داللة تيستود من طبيجة األصضات، ألف النطق السلي" لؤلصضات  يسا" يف بياف اؼبجٌت،     
 يَت أم صضت من تركيب ما بينوا عدـ كضضح النطق يؤدم إذل اإلُّاـ كالموضض. كوا أف تم

                                                           

 .122التجريظات، اعبرجاين، ص  -(1)
ـ، 1996، 1ضف، التاانضم، ربقيق: علي دحركج، مكتبة لبناف نارركف، بَتكت، لبناف، طكٌشاؼ اصطبلحات الظن  -(2)

 . 1617ص
 .  43ـ، ص2011، 1ربلي  اؼبجٌت، صابر اغببارة، دار اغبامد، عواف، األردف، ط -(3)
 .51-45ص ـ،1984، 5صرية، القايرة، مصر، ط، مكتبة األقبلض اؼبيينظر: داللة األلظاظ، إبرايي" أنيس، -(4)
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﴿  )كلوة( اسيؤدم إذل تميَت اؼبجٌت، فظي اآلية الكريبة:            ﴾(1) 

رٌك  تميَت الضاد بالظاء تميَت يف اؼبجٌت بُت اللظظتُت ناضرة )من النضارة دبجٌت مشرقة(، كناظرة 
ذلك فإف يذا النضع من الداللة ال يتحٌدد مستقبل؛ إذ ال يبتلك  )من النظر دبجٌت الرؤية(. كمع

 ربتضياا. الصضت داللة يف ذاته فاألصضات تسا" يف تشكي  الداللة كلكناا ال

 إدللةل إمرصفية: 

كتضجاا يف ؾباؿ كظيظٌي مجٌُت،  اؼبادة األاسااسية كيقصد ُّا داللة الصيغ، كيي داللة "تضٌجه      
تابجته كتقصيه يف اؼبصٌنظات الصرفية ككتب اللمة، كفيوا تضرد  اؼبجموات يف كيذا أمر نستطيع م

 .(2)أثناء بسطاا الاستجواالت فركع ك  أص  من األصضؿ"

 الداللة النحوية:
كيي الداللة الناذبة عن الًتكيب كفق النظاـ الذم تقـض عليه اللمة. ك"اؼبجٌت النحضم يتناكؿ      

 ثبلثة أمضر:
 مث  حركؼ اعبر كالجطف كغَتيا.داللة األدكات  -1
 داللة الضظائف النحضية مث  الظاعلية كاؼبظجضلية. -2
 .(3)داللة اعبولة مث  الداللة يف صبلة الشرط كالقس" كاغباؿ كغَتيا" -3

 الداللة المعجمية )االجتماعية(:
 .كيي داللة اؼبظردات مجزكلة عن اسياقاهتا، أم ك  ما يبكن أف وبوله اللظ  من مجاف فبكنة   

كقد اعتود الكثَت من الداراسُت يذا التقسي"، مع بجض التجديبلت فيوا ىبص التوييز بُت الداللة 
 اؼبجموية كالداللة االجتواعية، كوا اسنناقش يف جزئية الحقة.

                                                           

 . 23-22القيامة، اآلية:  -(1)
  .21عل" الداللة الجريب، فايز الداية، ص-(2)

 .104. نقبل عن: الكلوة درااسة لمضية مجموية، حلوي خلي ، ص62اؼبجموات اغبديثة، ؿبوضد فاوي حمازم، ص-(3)
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 إمتطنيف حبسب إموظيفة: -1-4-2
 ٌب:كاآل  ،أقساما طبسة لوجٌتل، كجج  يف تقسيوه للوجٌت الضظيظة اعتود أضبد ـبتار عور    
 : إملؼىن إلأسايس"

أك األكرل أك اؼبركزم كيسوى أحيانا اؼبجٌت التصضرم أك اؼبظاضمي، كيذا اؼبجٌت يض الجام       
الرئيسي لبلتصاؿ اللمضم، كاؼبوث  اغبقيقي للضظيظة األاسااسية للمة، كيي التظاي" كنق  األفكار. 

ضحدة اؼبجموية حينوا ترد يف أق  يذا النضع من اؼبجٌت بأنه اؼبجٌت اؼبتص  بال Nidaكقد عٌرؼ 
 اسياؽ، أم حينوا ترد منظردة. 

 إملؼىن إل ضايف: 

ٍت، كيض اؼبجٌت الذم يبلكه اللظ  عن طريق ما يشَت إليه إذل أك الجرضي أك الثانضم أك التضو    
ة ظجانب مجنا  التصضرم اػبالص. كيذا النضع من اؼبجٌت زائد على اؼبجٌت األاسااسي، كليس له ص

 اػبربة. الزمن، أك ت كالشوضؿ، كيتمٌَت بتمٌَت الثقافة أكالثبض 
 إملؼىن إلأسوويب: 

الذم ربوله قطجة من اللمة، كيتشك  يذا اؼبجٌت انطبلقا من عدة عضام  اجتواعية،  كيض اؼبجٌت   
 كمستضايا )فصيحة، عامية...(. ،كثقافية، إضافة إذل نضع اللمة )لمة رجر، لمة نثر، لمة قانضف...(

 : ؼىن إمنفيسإمل
، كيظار الظرد. فاض بذلك مجٌت فردم ذاٌب كيض يشَت إذل ما يتضونه اللظ  من دالالت عند    

يذا اؼبجٌت بضضضح يف األحاديث الجادية لؤلفراد، كيف كتابات األدباء كأرجار الشجراء حيث 
 ؼبتباينة.تنجكس اؼبجاين الذاتٌية الٌنظسية بصضرة كاضحة قضيٌة ذباة األلظاظ كاؼبظايي" ا
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 إملؼىن إل حيايئ: 

كيض ذلك النضع من اؼبجٌت الذم يتجٌلق بكلوات ذات مقدرة خاصة على اإلوباء نظرا    
 .(1)"لشظافيتاا

 إمتّطنيف حبسب الاس تؼٌلل:  -1-4-3
كيذيب فايز الداية إذل أف الداراسُت يبيزكف "بُت ضربُت للداللة، األٌكؿ مناوا يض ذاؾ     

يقدمه لنا مصنظض اؼبجاج"، كاآلخر يض اؼبجٌت أك الدالالت السياقية كتبلح  كثرة اؼبجموي الذم 
من االصطبلحات تدكر كلاا حضؿ يذين الطرفُت بتسويات زبتلف باختبلؼ اؼبدارس 

 .(2)كاالجتاادات التجبَتية"
 كما ياونا من يذا الجرض ألنضاع اؼبجٌت يض البحث يف اؼبجٌت اؼبجموي، أاساس مضضضعنا.    
 
 إملؼىن إملؼجمي: -2

 ثؼًرفو: -2-1

كيض مجٌت الكلوة اؼبظردة، أكيض ذلك اؼبجٌت اؼبستود من اؼبجم" )القامضس(، إذ أف أي"      
كظيظة للوجم" تتوٌث  يف بياف يذا النضع من اؼبجٌت، كلذلك تجد درااسة اؼبجٌت اؼبجموي  اؽبدؼ 

اؼبجموي يأٌب يف مقدمة األرياء اليت :"إف اؼبجٌت  Zgustaاألٌكؿ لجل" اؼبجاج". يقضؿ زجضاستا
يات" ُّا علواء اؼبجاج" ألف كثَتا من قرارات اؼبجموي تتضقف، اسضاء بصضرة مباررة أك غَت مباررة، 

 .(3)على الطريقة اليت يتجام  ُّا مع اؼبجٌت يف مجموه"

                                                           

 .41-36ينظر: عل" الداللة أضبد ـبتار عور، ص-(1)
 .216، صعل" الداللة الجريب، فايز الداية -(2)
(3)-P21.,ZgustaLadislav,Manual of lexicography نقبل عن :الكلوة درااسة لمضية مجموية، حلوي .

 105خلي ، ص
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ي كاؼبشافاة فلك  لظ  يف اللمة مجٌت يجرفه أفراد يذ  اللمة، حيث يتجلوضنه عن طريق التلق      
كيف نطاؽ يذا اؼبجٌت قبد الجبلقة  ،عرب فًتات الجور اؼبختلظة، كال يبكن إخضاع يذا اؼبجٌت "للتقجيد

بُت الرمز كبُت مجنا  عبلقة عرفية اصطلح علياا اَّتوع... فاي عبلقة اعتباطية، يكذا كانت، 
أكفت بالمرض، كأغنت كلض أف أم كلوة أريد ؽبا بالتجارؼ أف تدؿ على عكس مجنايا ألجزأت ك 

 .(1)يف يذا اَّاؿ"
إٌف مجرفة اؼبجٌت اؼبجموي للمة ما يض أاساس فا" يذ  اللمة، فلض افًتضنا أٌف متجٌلوا للمة      

الظرنسٌية مثبل يجل" جبويع قضاعد يذ  اللمة من أصضاهتا كصرفاا ككبضيا )تركيباا(، ككاف جايبل 
لاا؛ إذ يبكنه مجرفة الظاع  كالظج  كمكٌوبلهتوا دكف أف دبجاين ألظاظاا فاذا ؼبا سبٌكن من فا" صب

–هبٍت من كراء ذلك مجٌت ييذكر، يف حُت أٌف مجرفته دبجاين مظردات يذ  اللمة اسييسجظه بالٌتضاص  
(كيذكر بجد  الظاع  دكف مراعاة infinitifفقد هبيء بالظج  دكف تصريف ) -كإف كاف ؿبدكدا

 كٌن يذا اسيجطي تصٌضرا عن اؼبجٌت اؼبػيراد.بط، لالًتتيب البلـز كدكف ااستجواؿ ركا
، linguisticsإٌف درااسة اؼبجٌت اؼبجموي تٌتص  "بثبلثة فركع انبثقت من عل" اللمة اغبديث    

 كيي:
 Semantics-عل" الداللة -1
     -Vocabularyعل" اؼبظردات -2
 Lexicology "(2)-عل" اؼبجاج" -3

( الذم يدرس عددا vocabulaireأف مبٌيز بُت عل" اؼبظردات ) -يف يذا اإلطار–كالبٌد لنا     
من اؼبضضضعات تقـض على اإلحصاء، كال هتدؼ بالضركرة إذل كضع مجم"، يف حُت أنٌجل" اؼبجاج" 

                                                           

 .326-325ـ، ص1982األصضؿ، سباـ حساف، اؽبيئة اؼبصرية الجامة للكتاب، مصر، دط،  -(1)
  . 99الكلوة، حلوي خلي ، ص -(2)
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، القدر الذم ىبدـ صناعة اؼبجم"، كيبدك أٌف ياؾ تداخبل كبَتا بُت (1)(lexicologieالنظرم )
 يذين الظرعُت من عل" اللمة. 

يتكٌضف من ثبلثة عناصر رئيسية Lexical meaningكيرل "علواء اؼبجاج" أف اؼبجٌت اؼبجموي    
 يي: 

 .Designationأك  Denotationما تشَت إليه الكلوة يف الجادل اػبارجي  -

 .Conotationماتتضونه الكلوة من دالالت أك ما تستدعيه يف الذين من مجاف  -
 .Rang of application"(2)ؿ كالثايندرجة التطابق بُت الجنصر األك  -

كيبٌث  الجنصر األكؿ اؼبجٌت األاسااسي )اؼبركزم( ؛ ذلك ألف ما تشَت إليه الكلوة يف الجادل     
اػبارجي، اسضاء أتجلق األمر دبجاف مادية ملوضاسة أك دبجاف ؾبردة ؿبسضاسة، يض أكؿ ما يقدمه 

ار األرياء يف بجض األحياف أك فقد" ااستجاض اإلنساف عن يذ  اؼبشقة يف إحض اؼبجموي،
ااستحالة إحضاريا أحيانا أخرل بضاسيلة أبسط كأكثر مركنة يف مرحلة من تاريخ حياته ال يجرؼ 
الجل" عناا ريئا، عندما اكتشف أنه عن طريق إحداث بجض األصضات عن طريق الرئة كاألحباؿ 

كيٌتص  بمَت  من كاللساف كاألاسناف كالظ"، أف يستحضر األرياء vocal cordsالصضتية 
، ليتشٌك  يذا الجنصر من اؼبجٌت اؼبجموي، أم ما تشَت إليه الكلوة يف الجادل (3)األنااسي"
 اػبارجي.

ٍب إف يذا اؼبجٌت األاسااسي قد وبو  بجض اؼبجاين اإلضافية )اؽبامشية(  اليت يدكّنا        
لجناصر األخرل الداللية اليت "فاض ما يبكن أف نصظه بأنه صبيع ا اؼبجموي، كسبث  الجنصر الثاين،

ليست ؽبا صلة مباررة بشَت إليه الكلوة يف اػبارج، أم، ما ترتبط به الكلوة من دالالت. أك ما 

                                                           

 . 24يينظر: التوايد ؽبذا البحث، ص -(1)
 .106الكلوة، حلوي خلي ، ص -(2)
 .107الكلوة، حلوي خلي ، ص -(3)
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، كاألمثلة على ذلك يف اللمة كثَت، "فإذا  (1)تضحيه كتستدعيه يف ذين السامع أك القارئ من مجاين"
ينتوي إذل الديانة الياضدية فاي سبلك مجٌت أاسااسيا يض الشخص الذم  «ياضدم»كانت كلوة 

، إضافة إذل مجاين (2)سبلك مجاين إضافية يف أذياف الٌناس تتوٌث  يف الطوع كالبخ  كاؼبكر كاػبديجة"
 أخرل ترجع إذل كٌ  ؾبتوع، ب  كإذل كٌ  فرد يف يذا اَّتوع.

اؼبركزية )األصلية(  فييقصد ُّا مدل الٌتطابق بُت الداللة أما درجة التطابق بُت الجنصرين         
يف بياف الظركؽ بُت  مجيارا اؼبجموي تخذيافقد ي للكلوة كالٌدالالت اؽبامشٌية )الظرعية( ؽبا،  

 الكلوات اليت تبدك مًتادفة. 
 إملؼىن إملؼجمي وإملؼىن الاحامتغي: -2-2

جتواعي؛ كنا قد أررنا إذل أف يناؾ من الداراسُت من هبج  اؼبجٌت اؼبجموي قسي" للوجٌت اال     
ذلك ألف "داللة الكلوات ترتبط ارتباطا كثيقا بالبنية الظكرية كالدينية كالثقافية كاالجتواعية 

. فاؼبجم" هبوع بُت اؼبجٌت األاسااسي (3)للناطقُت بلمة مجينة فبن ارذبلت من بينا" الكلوات"
ف  أ رأل " أنيس حيثللكلوات كاؼبجاين اليت أضافاا مستجولض اللمة، كفبن تبنضا يذا الطرح  إبرايي

ك  "كلوة من كلوات اللمة ؽبا داللة مجموية أك اجتواعية تستق  عوا يبكن أف تضحيه أصضات 
يذ  الكلوة، كصيمتاا من دالالت زائدة على تلك الداللة األاسااسية، اليت يطلق علياا الداللة 

 .(4)االجتواعية"
جٌت يف اؼبجم" وبو  إضافة إذل الداللة كيذيب إذل أف ؾباؿ التظريق بُت الداللتُت يض كضف اؼب    

االجتواعية ريئا من مسائ  النحض كالصرؼ، لكنه يرل بأنه "ليس من ماوة اؼبجم" أف يبٌُت كيف 
نشتق ااس" الظاع  من ك  فج  من أفجاؿ اللمة، كال اعبوع لك  ااس" من أظباء اللمة، كلكٌن 

                                                           

 .108الكلوة، حلوي خلي ، ص -(1) 
 .38عل" الداللة، أضبد ـبتار عور، ص -(2)
 .20-19التظسَت اللمضم االجتواعي للقراءات القرآنية، يادم ّنر، ص-(3)
 .48ص، داللة األلظاظ، إبرايي"  أنيس -(4)
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غَت جارية على النظاـ اؼبألضؼ الاس"  اؼبجم" قد يجرض لشيء من يذا حُت تكضف الصيمة الشائجة
. كإمبا اؽبدؼ األاساس للوجم" يض مجاعبة اؼبجٌت االجتواعي للكلوات، (1)الظاع  أك اعبوع"

كيقضؿ: "فبل غرابة إذف أاٌل يظرؽ بجض اللمضيُت بُت الداللة اؼبجموية كالداللة االجتواعية، كيذا 
ة اؼبجموية ال نجٍت ُّا اسضل الداللة يض ما ارتضينا  أك قنجنا به، فكلوا ذكرنا الدالل

 .(2)االجتواعية"
 -كوا مٌر مجنا-كفبا الرك فيه أف اَّتوع يض منبع الداللة اؼبجموية، فاللمضيضف الجرب       

ااستقضا مادة مجاصبا" من كبلـ الجرب اليضمي كأخذكا تللك اؼبجاين االجتواعية كدٌكنضيا، لكٌن األمر 
جاج" بقيت مستقرٌة، يف حُت أف االاستجواؿ أضظى الكثَت من الظبلؿ أف اللمة اليت دٌكنتاا اؼب

زبتلف من ؾبتوع آلخر يف اللمة ذاهتا.  االجتواعية على اؼبجاين اؼبجموية، كوا أف يذ  الظبلؿ
فاؼبجم" "ىبتزف اللمة كىبتزؽبا دكف أف يكضف إيايا، كاللمة مضلٍّدة للوجم" دكف أف تكضف إيا . فبل 

ف اآلخر، سباما كوا يض الشأف يف الكائنات اغبية تتوايز أجنااساا باػبصائص كجضد للضاحد دك 
اعبينية اليت زبتزّنا اػبلية اؼبظردة، كلكن يذ  اػبلية ال تضجد إاٌل يف الذكات اؼبنتوية إذل تلك 

كُّذا فإنٌنا نظٌرؽ بُت الداللة اؼبجموٌية كالداللة االجتواعية من منظضر .(3)األجناس جنسا جنسا"
 الالت مجموٌية كأخرل اجتواعٌية. يٌن إذ يبتلك كٌ  عصر دآ
 خطائص إملؼىن إملؼجمي:  -2-3

إذا كانت مستضيات اللمة الصضتية كالصرفية كالنحضية زبضع عبولة من القضاعد كالقضانُت، فإف      
مستضايا اؼبجموي ال ربكوه قاعدة، كال يربطه قانضف؛ ذلك ألنه ليس يف األلظاظ ما يربطاا 

كُّذا فإٌف أٌكؿ خصيصة من خصائص اؼبجٌت  دبجانياا بشك  يسوح من بناء قضاعد مطٌردة.
 اؼبجموي يي االعتباطٌية:

                                                           

 .50إبرايي" أنيس، ص داللة األلظاظ، -(1)
 .51داللة األلظاظ، إبرايي" أنيس، ص -(2)
، بَتكت، لبناف، ط -(3)  .77ـ، ص2012، 1فصضؿ يف الداللة مابُت اؼبجم" كالنحض، األزير الزناد، الدار الجربية للجلـض
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بأنٌه ال تضجد ، "كال نقصد باالعتباطية الجشضائٌية كإمٌبا يض ما أرار إليه ديسضاسَتالاغتباظيّة:  -2-3-1
)ش ج ر ة( كما اد رابط بُت األصضات  يبكننا إهبعبلقة منطقٌية تربط بُت الكلوة كمجنايا؛ إذ ال

ربوله من مجٌت يتمٌسد يف صضرة الشمرة يف الضاقع، فاذ  الجبلقة يي من اصطبلح اعبواعة 
اللمضية، كإف كيجدت بجض الكلوات اليت يبدك مجنايا على صلة بصضرهتا الصضتٌية فإٌّنا ؿبدكدة يف 

 .(1)اللمة"

 يستدعي كجضد خصيصة أخرل يي اإللزاـ: إٌف كضف مجٌت الكلوة اؼبجموي اعتباطيا   
على الٌرغ" من اعتباطية الجبلقة بُت الداؿ كاؼبدلضؿ إاٌل أٌف يذا االصطبلح الذم  إل مزإم: -2-3-2

كضجه مستجولض اللمة اسيصَت ميلزما ؽب"؛ إذ "قبد من اؼبتجٌذر على الظرد أك اعبواعة اليت اصطلحت 
 .(2)رمزا لذلك اؼبدلضؿ" كألظته أف تنحاز إذل داؿ جديدعلى )داؿ( مجٌُت رمزا )ؼبدلضؿ( مجٌُت، 

لقد "حٌرر اللسانيضف ثبلث أكراؽ يف خصائص الداللة اؼبجموية )اؼبجٌت اؼبجموي(: كرقة اؼبجٌت ك 
 .(3)الجاـ، ككرقة اؼبجٌت اؼبتجٌدد، ككرقة اؼبجٌت اؼبتحٌرؾ"

" صبيع ااستجواالت لظ  مجٌُت، اؼبجٌت اؼبجموي عاـ، إذ ال يبكن أف وبصي اؼبجم إمؼموم: -2-3-3
 كال أف يأٌب بك  تظصيبلته، لذا فإنه اسيسٌم  القااس" اؼبشًتؾ عبويع االاستجواالت.

إف "الكلوات اليت ال تتضٌون إاٌل مجٌت كاحدا نادرة يف اللمة، كأغلبية الضحدات   إمتؼّدد:-2-3-4
ية إذ "إف الكلوة داخ  اؼبجم" ، كيشٌك  يذا التجٌدد ظبة إهباب(4)اؼبجموية سبتلك أكثر من مجٌت"

. (5)يف حاؿ تجٌدد مجانياا فإف ذلك دلي  رااسخ على صبلحيتاا للدخضؿ يف اسياقات متجددة"
                                                           

األعظوية بمداد، دط، يينظر: عل" اللمة الجاـ، فرديناف دم اسضاسضر، ترصبة: يضئي  يضاسف عازير، دار آفاؽ عربية،  -(1)
 .89-86ـ، ص1985

 .224التظسَت اللمضم للقراءات القرآنية، يادم ّنر، ص -(2)
، 2006، 1عبد القادر عبد اعبلي ، دار صظاء، عواف، األردف، ط ،الجاـ اؼبجم" الضصظي ؼبباحث عل" الداللة -(3)

 219ص

 .46عل" الداللة، كلضد جرماف كريبضف لضبلضف، ص -(4)
 .218صؼبباحث عل" الداللة، عبد القادر عبد اعبلي ،  م" الضصظياؼبج  -(5)
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كيذا التجٌدد تظرضه عضام  كثَتة، بجضاا من داخ  اللمة ذاهتا )خصائص اللمة(، كبجضاا اآلخر 
 خارج عن إطار اللمة )عضام  الزماف كاؼبكاف...(.

 جٌددت االاستجواالت اليت تصلح الكلوة كتنٌضعت فإف أحديا يطمى غالبا على ماك"ماوا ت      
عدا ... كلكن يذا اؼبجٌت المالب ال يستطيع أف يضون لنظسه البقاء مطلقا، فاض ؿبضط دبجاف 

، أٌما اختيار مجٌت بجينه فإنه راجع إذل تسييق (1)ثانضية تتحٌظز دائوا للظاضر عليه كاحتبلؿ مكانه"
 حدة.يذ  الض 

ألف التجٌددية تتطٌلب فون الطبيجي أف تكضف الضحدة اللمضية متحركة )مجٌت(،  إمتحرك: -2-3-5
 ، كاللمة بضصظاا ظايرة اجتواعٌية البٌد أف زبضع لقضانُت اَّتوع، إذ ال مكاف للثٌبات.التحٌرؾ
تواعي أك قد يصف بجض الداراسُت اؼبجٌت اؼبجموي بأنه "قاصر يف حقيقته عن اؼبجٌت االج     

، كييرجع يذا (2)الدالرل الذم يتتٌبع اعبولة، أكق  "اغبدث الكبلمي" كما وبيط به من ؾبريات"
 -مثبل-القصضر إذل ااستحالة ااستيجاب اؼبجم" عبويع اؼبجاين الناذبة عن السياؽ، فكلوة صاحب 

 تقع يف اسياقات عديدة مناا: 
صاحب  -صاحب اغبق –ة صاحب اؼبصلح -صاحيب –صاحب البيت  -صاحب الظضيلة -"

 صاحب نصيب األاسد، كيل" جرٌا. -راسضؿ ا 
فالصاحب األكؿ ملقب، كالثاين مالك، كالثالث صديق، كالرابع منتظع، كاػبامس مستحق، 
كالسادس مجاصر، كالسابع مقتس" كاسضؼ ال يأٌب اؼبجم" بك  تظصيبلت الكلوة على يذا 

 . (3)النحض"

                                                           

  .254اللمة، فندريس، ص -(1)
 .224ـ، ص1990منايج البحث يف اللمة ، سباـ حساف، مكتبة األقبلض اؼبصرية، القايرة ، مصر، دط،  -(2)
 .224منايج البحث يف اللمة، سباـ حساف، ص -(3)
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وي أف يتحٌدد بالسياؽ، كوا أف الكثَت من االاستجواالت الشائجة األص  يف اؼبجٌت اؼبجم كلكنٌ    
قبديا مدكنة يف اؼبجم". كإذا كاف يذا اإلركاؿ كاردا يف اؼبجاج" الضرقية فإف مجموا إلكًتكنيا 

 )تظاعليا(، اسضؼ يسوح دبتابجة اؼبجاين اؼبستمدة كإدراجاا بااستورار. 
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 وتؼًرف وإمرشح يف إملؼامجنظًرةن إم  عرإئقإمإملبحث إمثامث: 
 إمؼربية

 ضبط إملطعوحات: -1

  Définitionإمتؼًرف: -1-1
 فبا كرد يف اؼبجاج" الجربية من مادة )ع ر ؼ(:: إمتؼًرف مغة -1-1-1

﴿  :به، كبه فيٌسر قضله تجاذل"ألعرفٌن لك ما صنجت أم ألجازيٌنك  -         

  ﴾(1) . (2)نظسي" ٍب ااستجرفت: أم عرٌفتنا مستنكرا كأتيت فبل. 

"الجرفاف: الجل"... كعرٌفه األمر: أعلوه إيا ، كعرٌفه بيته: أعلوه دبكانه، كعرٌفه به كظبه....  -
 .(3)كالتجريف اإلعبلـ، كالتجريف أيضا: إنشاد الضالة، كعٌرؼ الضالة نشديا"

 .(4)"التجريف: ربديد الشيء خبضاصه اؼبويزة" -
بلح  من خبلؿ يذ  التجريظات أف اؼبجٌت اللمضم للتجريف يتوركز حضؿ داللة رئيسة يي ن

 التضضيح كاإلعبلـ.

 إضعالحا:  تؼًرفإم  -1-1-2

يجرفه أكؼباف، انطبلقا من النتائج اليت تضص  إلياا الباحثاف أكجدف كريتشاردز،  بأنه:"ؿباكلة ربط  
ة ليس إال صضرة من ااستبداؿ الكلوات مجٌت غَت مجركؼ دبجٌت مألضؼ، كيض ُّذ  الصظ

                                                           

 . 3التحرًن-(1)
ـ، مادة 1958، 1بَتكت، لبناف، ط، الزـبشرم، تح ؿبود بااس  عيضف السضد، دار الكتب الجلوية، أاساس الببلغة -(2)

 ؼ.عر 
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة ع رؼ -(3)
 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، مادة ع ر ؼ. -(4)
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wordsubstitution"كيذيب إذل تقريب  (1)كمث  يذا االاستبداؿ يبكن أف يت" بساضلة كقباح .
يذا اؼبجٌت بتقدًن اؼبثاؿ اآلٌب:"كال ىبتلف األمر ينا عن عولية إرراد رخص ما إذل مكاف غَت 

قطة البداية، ٍب كصف الطريق الذم مجركؼ له بطريق اختيار مكاف مجركؼ مجرفة جٌيدة، كججله ن
يتلض . فاإلجابة عن السؤاؿ: كيف أص  إذل ميداف كوربدج )بلندف(؟ يذكر لنا أكجدف كريتشاردز 
أف اإلجابة تكضف يكذا: إنك تجرؼ اؼبتحف الربيطاين، كتجرؼ الطريق إذل رارع رافتز برم 

 .(2)يف الطريق ميداف كوربدج"أفنيضف، إذا دخلت يذا الشارع ككاصلت السَت فيه فسضؼ يقابلك 
قٌدـ ضركرة مجرفة نقطة االنطبلؽ مجرفة جيدة، ٍب مجرفة ك  ػي بأف بلضمظيلد ذكر يف اؼبثاؿ اؼب كنشَت 

مراح  السَت للضصضؿ إذل اؽبدؼ، فلض أف غوضضا كقع يف أم نقطة من اؼبسار ؼبا كص  اؼبسًترد 
 إذل كجاته، ككذلك األمر بالنسبة للمة.  

التجبَت عن اؼبجٌت بألظاظ بضااسطة كلوات أخرل، دبجٌت أنه يجيد"ف إذف يض سبثي  اؼبجٌت فالتجري   
ؾبوضع الصظات اليت تكٌضف مظاـض الشيء فبٌيزا عٌوا »كؽبذا يقضؿ اؼبناطقة عن التجريف إنٌه  أخرل.

ته كمن ينا ظب فالتجريف كاؼبجٌرؼ تجبَتاف عن ريء كاحد أحدنبا مضجز، كاآلخر مظٌص ، (3)«عدا 
 .(4)«"القضؿ الشارح»الكتب الجربية 

 
 
 
 

                                                           

 .254دكر الكلوة يف اللمة، أكؼباف،ص -(1)
 .254كؼباف، دكر الكلوة يف اللمة، أ -(2)
ـ، نقبل عن: صناعة اؼبجم" اغبديث، أضبد ـبتار عور، 1977اؼبنطق الصضرم كالرياضي، عبد الرضبن بدكم، الكضيت،  -(3)

 .121ص
 .121صناعة اؼبجم" اغبديث، أضبد ـبتار عور، ص -(4)
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 (Explication)إمرشح: -2 -1
  إمرشح مغة:  -1-2-1

:"ررح ا تجاذل صدر  لئلاسبلـ كانشرح صدر . (ش ر ح)جاء يف أاساس الببلغة من مادة       
كررح اللح" كرٌرحه، كأخذ رروبة من اللح" كررائح. كمن اَّاز ررح أمر : أظار ، كررح 

 .(1)لة: بٌُت جضانباا" اؼبسأ
جاء يف اللساف من اؼبادة نظساا: " الشرح كالتشريح: قطع اللح" عن الجضض قطجا، كقي        

قطع اللح" على الجض" قطجا، كالقطجة منه ررحة كرروبة... كالشرح: الكشف، يقاؿ ررح فبلف 
ما فيتح من اعبضاير أمر  أكضحه، كررح الشيء يشرحه ررحا، كرٌرحه، فتحه كبيٌنه ككشظه، كك  

 .   (2)فقد ريرح أيضا، تقضؿ ررحت المامض إذا فٌسرته"
       كػػػػ الشيء بسطه ككاٌسجه.  ررحا: قطجه قطجا طضاال رقاقا. -اللح"-كيف اؼبجم" الضاسيط: "ررح   

 ﴿ه إليه. كيف التنزي  الجزيز:كيقاؿ ررح صدر  باألمر، كػػػػ له: حبٌب            

     ﴾  (3).  " (4)كػػػػ الكبلـ: أكضحه كفٌسر. 

كُّذا فإف لكلوة ررح مجنيُت يف اؼبجاج" الجربية أحدنبا أصلي يتوٌث  يف قطع اللح"، كاآلخر       
 قيقة، كيتجٌلق بالكبلـ كإيضاحه.كاف يف فًتة ما ؾبازيا لكننا نستجوله على اغب

 
 
 
 

                                                           

 أاساس الببلغة، الزـبشرم، مادة ش ر ح. -(1)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة ش ر ح. -(2)
 .125األنجاـ، اآلية  -(3)
 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، مادة ش ر ح. -(4)
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 ثؼًرفو إضعالحا:-2-2

نجٍت بالشرح "التجليق على اؼبنت لتضضيح المامض كتظصي  اَّو . كمن ينا يرتبط الشرح      
؛ أم إف الشرح (1)بالٌنص أك اعبولة أك اؼبظردة ضون اسياؽ ما. كال يجٌت بالكلوة الظٌذة إال ذباكزا"

كنه يطلق على ذلك إما سياؽ(، لال يكضف للوجٌت اؼبجموي يف األص  )الكلوة اؼبجزكلة عن ال
 ضزا، أك ألف اؼبجم" وبضم اسياقات إضافة إذل الكلوات اؼبظردة.ذب

كنبلح  كجضد مصطلحات أخرل تستجو  باؼبجٌت ذاته )مع التجريف كالشرح(، مث  التظسَت، 
 كاغبد، كالتأكي ، كالًتصبة. نجرضاا كاآلٌب:

 داللة اإلبانة، ككشف اؼبمطى أك( ربو  مادة ؼ س ر يف اؼبجاج" الجربية Exégèse) التفسير:
 .(3). كالشرح كالتضضيح(2)كشف اؼبراد عن اللظ  اؼبشك  

كقد ارتبط مصطلح التظسَت بالٌنص القرآين، فبل نجٍت بكتب التظسَت إال تظسَت القرآف الكرًن،     
يه كعن ذلك يقضؿ اعبرجاين: كيف الشرع تضضيح مجٌت اآلية كرأّنا كقٌصتاا كالسبب الذم نزلت ف

 . (4)بلظ  يدٌؿ عليه داللة ظايرة"
كمع ذلك فإف الكثَت من الداراسُت يجتودكف يذا اؼبصطلح مرادفا للشرح، لذا فإنه اسَتد يف      

 منت البحث ُّذا اؼبجٌت ؿبافظةن على النصضص اؼبقتبسة.
قضؿ ( "اغبد قضؿ داؿ على مايية الشيء...اغبد يف اللمة اؼبنع، كيف االصطبلح Limite) الح د:

؛ فاغبد يكضف دبجٌت التجريف الذم يبنع دخضؿ (5)يشتو  على مابه االرًتاؾ كعلى مابه االمتياز"

                                                           

تقنيات التجريف يف اؼبجاج" الجربية اؼبجاصرة، حبلـ اعبيبلرل، منشضرات ارباد الكتاب الجرب، دمشق، اسضريا، دط،  -(1)
 .40ـ، ص1999

 ينظر:لساف الجرب، ابن منظضر، مادة ؼ س ر. -(2)
 نظر: اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، مادة ؼ س ر.ي -(3)
 .65التجريظات، اعبرجاين، ص -(4)
 .87التجريظات، اعبرجاين، ص -(5)
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أم صظة ال تنتوي إذل اؼبجٌرؼ. كىبتص يذا اؼبصطلح بالظبلاسظة، "حيث قبدي" يقسوضنه قسوُت 
 .(1)نبا اغبد التاـ، كاغبد الناقص" 

كؿ كيض اؼبرجع كاؼبصَت كالماية، كنقضؿ: (  التأكي  مأخضذ من األInterprétation) التأويل:
. كيض "يف األص  الًتجيع، (2)أٌكؿ يؤٌكؿ تأكيبل ػ الكبلـ: فٌسر  ككٌضح ما يض بجيد اؼبجٌت غامضه"

كيف الشرع صرؼ اآلية ]اللظ [ عن مجنا  الظاير إذل مجٌت وبتوله، إذا كاف اتو  الذم يرا  

﴿ :مضافقا بالكتاب كالسٌنة، مث  قضله تجاذل                   

        ﴾(3) ف أراد به إخراج الطَت من البيضة كاف تظسَتا، كإف أراد به إخراج إ

اؼبجٌت الظايرم للنص  ، فالتأكي  ررح يتجٌدل(4)اؼبؤمن من الكافر أك الجادل من اعباي  كاف تأكيبل"
 إذل مجاف يستنتماا الشارح انطبلقا من مجطيات يبتلكاا مسبقا.

( وبو  مصطلح الًتصبة مجاف أنباا: النق  من لمة إذل أخرل، Traduction) الترجمة:
اا نضعا من كالبياف كالتضضيح، ك ذكر اسَتة رخص ما. كلذلك فإننا قبد من اللمضيُت من هبجل

ي الشرح، ابن عٌباس بًتصباف القرآف ألنه كاف يشرح كيظٌسر الكثَت فبا غوض كااستملق  كقديبا ظبي
 فاوه.

 : (5)كتضضيحا للظرؽ بُت يذ  اؼبصطلحات نقٌدـ اعبدكؿ اآلٌب 
 
 

                                                           

ينظر: عبلقة اؼبنطق باللمة عند فبلاسظة اؼبسلوُت، حسن بشَت صاحل، دار الضفاء لدنيا الطباعة كالنشر، اإلاسكندرية،  -(1)
 .268-265ـ، ص2003، 1مصر، ط

 ـ، مادة أكؿ.1989، طبجة الركس، ًتبية ك الثقافة كالجلـضاؼبجم" األاسااسي، اؼبنظوة الضطنية لل -(2)
 .95األنجاـ، اآلية  -(3)
 .52التجريظات، اعبرجاين، ص -(4)
  .43-42تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص -(5)
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 مادة اختصاصو تعريفو المصطلح  

 تجريف

Définition 

ررح مجٌت الكلوة بذكر 
مكضناهتا الداللية أك ارتقاقاا 

 أك ااستجواؽبا.

ة / مظردة ضون مظردة فذ
 اسياؽ.

 

 حػػػدٌ 

Limite عند الظبلاسظة الجرب 

قضؿ داؿ على مايية الشيء 
 كحقيقته.

الشيء ] جنسه كفصضله 
 الذاتية ؾبتوجة[ .

 ررح

Explication 

تضضيح اؼبجاين البجيدة    
 دبجاين قريبة. مألضفة .

مظردة ضون اسياؽ / اسياؽ 
 / نص.

 تظسَت

Exégèse 

أك تضضيح مجاين السياؽ    
النص كااستنباط ما انطضل 
عليه من أحكاـ كمبلبسات 

... 

 

اسياؽ / نص )يف القرآف 
 خباصة(.

 تأكي 

Interprétation 

ااستنباط اؼبجاين اػبظية    
اؼبسكضت عناا يف ظايرة 

 النص أك حرفيته...

 

 اسياؽ / نص

 ترصبة 

Traduction 

ربضي  الكبلـ من لساف إذل    
لساف آخر مع اافظة على 

 جٌت الثابت.اؼب

 مظردة / اسياؽ / نص.
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يشو  كٌ  الضاسائ  اليت تضصلنا  الشرحإٌف ما اسنجتود  يف حبثنا يذا يض االصطبلح على أٌف *
كمزء من يذا الشرح كاؼبتوٌث  يف التجبَت عن   لّتعريفإذل فتح ممالق الكلوة يف حُت أنٌنا اسنجتود ا

التظسَت ، كاغبد، كالتأكي ، كالًتصبة( فإٌّنا إف اؼبجٌت بأكثر من كلوة. أٌما اؼبصطلحات األخرل )
 كركدت يف البحث فإٌف ذلك راجع إذل ما اقتبسنا  من نصضص.

  ظرإئق إمرشح:  -2

كنقصد ُّا صبيع الضاسائ  اللمضية كغَت اللمضية اليت سبكننا من الضصضؿ إذل مجٌت الكلوة يف     
ات، كيتضٌقف قباح أم مجم" على حسن اؼبجم"، إذ إف الضظيظة األاساس للوجم" يي ررح الكلو

ااستمبلؿ يذ  الضاسائ ، انطبلقا من خصضصية لمة اؼبجم"، ٍب ااستنادا إذل ما تضٌصلت إليه 
 الدرااسات اللسانية اغبديثة.

إف كبل مٌنا يستجو  صبلة من يذ  الضاسائ  أثناء ااستجواله لٌلمة، يف ؿباكلة إليصاؿ أفكار ؛     
ة "مجم"" مثبل، فإنه قد يستجو  يف ررحه يذا كلوة كاحدة، فيقضؿ فإذا أراد أحد أف يشرح كلو

يض القامضس، كقد يذيب إذل بياف أص  مادة عم" اليت تجٍت عكس البياف كاإليضاح، كوا أنه قد 
يجٌرؼ اؼبجم" بأنه كتاب وبضم مظردات اللمة مشركحة... أك يبٌث  لنضع من اؼبجاج"، فلساف 

ا مجم"... كإذا كاف يناؾ مجم" مضضضع أمامه فإنه يشَت إليه مجم" كالضاسيط أيض -مثبل-الجرب
 بأف يذا يض اؼبجم". أٌما إذا صبع بُت ك  يذ  الضاسائ  فإف اؼبجٌت اسيٌتضح بدرجة أكرب، ال ؿبالة.  

 انطبلقا من يذا فإف طرائق الشرح األاساس يي: 
شرح باؼبرادؼ كالشرح الشرح بكلوة )مرادفة أك مضادة(، فيكضف لدينا نضعاف من الشرح نبا ال -

 باؼبضاد.
 الشرح بأكثر من كلوة؛ أم جبولة فأكثر، كنصطلح عليه ررح بالتجريف. -
 الشرح باؼبثاؿ أك الشايد. -
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 .عن إحضار األرياء كاإلرارة إليااالشرح بالصضرة، كاليت تمٍت  -
  Synonymeإمرشح ابملرإدف: -2-1

يجرٌفه فخر الدين  ،ٌتظق يف مجانيااالًتادؼ يض الكلوات اليت زبتلف يف ألظاظاا كت       
، كيضيف (2)بقضله: "يض األلظاظ اؼبظردة الٌدالة على ريء كاحد باعتبار كاحد" (1)يػ(606الرازم)

مبٌينا: "كاحًتزنا باإلفراد عن االاس" كاغبد، فليسا مًتادفُت، كبضحدة االعتبار عن اؼبتباينُت،  
، فإّنوا داٌل على ريء كاحد، لكن باعتبارين: أحدنبا على الٌذات كاآلخر على  كالٌسيف كالٌصاـر

. كيزيد علواء الداللة ررط االاستجواؿ على يذا اؼبظاـض الضااسع، كبذلك فإف الكلوتاف (3)الصظة"
اؼبًتادفتاف نبا "الكلوتاف اللتاف تقببلف التبادؿ فيوا بيناوا كذلك يف كٌ  السياقات أك 

، كيذا أمر قد يستحي  (4)كف تجبَت أك ااستجواؿ آخر"االاستجواالت، كليس يف تجبَت أك ااستجواؿ د
 تضٌفر  يف اللمة، إذ ال بد من كجضد فركؽ داللية بُت يذ  األلظاظ.

كالًتادؼ من الظضاير اللمضية اليت رملت الجلواء قديبا، كأثارت حقيقة كجضد  جدال كبَتا      
 بينا"،  ما أفرز كجضد رأيُت أاسااسُت نبا:

يػ(،  370يػ(، كابن  خالضيه )347لًتادؼ مطلقا تبنٌا  كٌ  من ابن دراستضيه )رأم يقضؿ بضجضد ا-أ
يػ(، حيث أٌلف يذا األخَت كتبا يف الًتادؼ من بيناا كتاب 817كالظخر الرٌازم، كالظَتكزأبادم )

الركض اؼبسلضؼ فيوا له اظباف إذل ألضؼ. كيستند أصحاب يذا الرأم إذل أنه لض دل يكن يناؾ 
ال رٌك «: »ال ريب فيه»كننا ررح النصضص كتظسَتيا، "أال تراي" يقضلضف يف تظسَت ترادؼ ؼبا أم

                                                           

 ؿبود بن عور بن اغبسن بن اغبسُت بن علي التيوي يض -(1)
 .402، ص1اؼبزير يف علـض اللمة كأنضاعاا، السيضطي، ج -(2)
 .402، ص1اؼبزير، السيضطي، ج -(3)
 .61عل" الداللة، كلضد جرماف كريبضف لضبلضف، ص -(4)



 إمفطـــل إلأّول                                       إملؼىن إملؼجمي وظرإئق غرضو 

~ 74~ 

 

لكاف التجبَت عن مجٌت الريب بالشك خطأ، فلوا عرٌب عن « الشك»غَت « الريب»فلض كاف « فيه
 .(1)يذا ُّذا دٌؿ على أف اؼبجٌت كاحد"

 (، كابن فارس، كالظاراسيق291لمة، كيأخذ به كٌ  من ثجلب )رأم ينظي الًتادؼ التاـ يف ال-ب
يػ( الذم أٌلف كتابا أظبا  الظركؽ اللمضية، يقضؿ يف مقٌدمته: 395، كأيب يبلؿ الجسكرم )(377)

"الشايد على أٌف اختبلؼ الجبارات كاألظباء يضجب اختبلؼ اؼبجاين: أٌف االاس" كلوة تدٌؿ على 
إلرارة إليه ثانية كثالثة غَت مظيدة. مجٌت داللة اإلرارة كإذا أرَت إذل الشيء مرٌة كاحدة فجيرؼ، فا

 .  (2)ككاضع اللمة حكي" ال يأٌب فياا دبا اليظيد"
كمع ذلك فإف  علواء اؼبجاج" ااستجولضا الًتادؼ يف ررح الكثَت من الكلوات يف مجاصبا"،    

 من يذ  النضع من الشرح.  -من مجم" الجُت إذل اؼبجاج" اغبديثة–حيث ال ىبلض مجم" 
فبا الرٌك فيه أف تقدًن مرادؼ للكلوة اؼبراد ررحاا اسيقٌرب مجنايا، بالمرادف: عيوب الشرح 

الاسيوا إذا كاف يذا اؼبرادؼ كاضحا بدرجة كبَتة لدل مستجو  اللمة، لكٌن ااستجواؿ يذ  الضاسيلة 
 دكف إرفاقاا بضاسائ  تضضيحية أخرل قد يؤدم إذل مزالق أنباا:

 لمرض االاستجواؿ.أّنا زبدـ غرض الظا" كحد  كال تصلح -1"
 أّنا تجزؿ الكلوة عن اسياقاهتا، كتقٌدماا جثٌة يامدة ال ركح فياا كال حياة.-2
أّنا تقـض أاسااسا على فكرة كجضد ظايرة الًتادؼ، كإمكانية إحبلؿ كلوة ؿب  أخرل دكف فارؽ -3

اطرة، أك يف اؼبجٌت، كيض أمر مشكضؾ فيه، فبٌا هبج  االعتواد على الكلوة اؼبرادفة نضعا من اؼبخ
التضحية بالٌدقة اؼبطلضبة، كبالظركؽ اؼبضجضدة بُت الكلوتُت يف اؼبجاين اؽبامشية كاإلوبائية كتطبيقات 

 .(3)االاستخداـ"

                                                           

 .60-59صـ.1997، 1بن زكريا، دار الكتب الجلوية، بَتكت، لبناف، ط بن فارسأبض اغبسُت أضبد  الصاحيب، -(1)
 .22بلؿ الجسكرم، تح ؿبود إبرايي" اسلي"، دار الجل" كالثقافة، القايرة، مصر، د ط، د ت، صالظركؽ اللمضية، أبض ي -(2)
 .141صناعة اؼبجم" اغبديث، أضبد ـبتار عور، ص -(3)
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دث مشكلة ميجموية، ذلك بأف تكضف       إضافة إذل أف ااستجواؿ يذا النضع من الشرح قد وبي
شركحة، كبذلك ىبرج مستجو  اؼبجم" الكلوة الٌشارحة أصجب كأبجد يف االاستجواؿ من الكلوة اؼب

(، يقضؿ: "قلت ق215ادثة ركايا أبض زيد األنصارم)صظر اليدين، كيف يذا السياؽ نذكر ح
، قلت: كما (3)، قلت: كما اؼبتكأكئ؟ قاؿ: اؼبتآزؼ(2)؟ قاؿ: اؼبتكأكئ( 1)ألعرايٌب ما ابنطئ

كاضحة، كؽبذا نجت أبا زيد باألضبق . فاذ  الكلوات تبدك لؤلعرايٌب (4)اؼبتآزؼ؟ قاؿ: أنت أضبق"
)قد يكضف أبض زيد على عل" دبجاين يذ  األلظاظ، لكٌن كلجه جبوع اللمة عن األعرايٌب ججله يضاص  
أاسئلته(. فلض عددنا األعرايٌب مجموا، كعددنا أبا زيد باحثا عن مجٌت كلوة يف يذا اؼبجم" لتطٌلب 

 . منه األمر جادا كبَتا دكف أف يص  إذل مبتما 
 Contraireإمرشح ابمضّد: -2-2

. كقد (5)"كيض أف يشرح مجٌت الكلوة بأف تذكر أخرل تمايريا يف اؼبجٌت، فيٌتضح الضٌد بالضد"   
قبد بجض الدرااسات ذبج  الشرح بالضٌد نضعا من الشرح باؼبرادؼ "ألف كجضد عبلقة التقاب  بُت 

ند ذكر اآلخر، فلسنا نذكر األبيض إالٌ اللظظُت هبج  من الٌسا  كركد أحد اللظظُت يف الذين ع
. لكننا فصلنا بيناوا ألف ك  كاسيلة ربتاج (6)إذا ذكرنا مجه األاسضد، كال الميٌب إاٌل إذكرنا الذكٌي"

 إذل تظصي . 
لقد اعتيود على يذا النضع من الٌشرح يف اؼبجاج" بااستجواؿ كلوات مث : ضد،    

اؼبجاين اٌَّردة كالجقلية يي اليت ربتاج غالبا إذل يذا كنقيض..."كيبدك أٌف اؼبظردات ذات  كخبلؼ،

                                                           

 .الملي ، القصَت البطُت": لساف الجرب، ابن منظضر، مادة: حبطأ: حبنط"ابنطئ: رج   -(1)
 ن منظضر، مادة كأكأ. ": لساف الجرب، اباؼبتكأكئ: القصَت" -(2)
 ": لساف الجرب، ابن منظضر، مادة: أزؼ.تداينؼب، كيض ا: القصَتمن الرجاؿ اؼبتآزؼ" -(3)
 .413اؼبزير، السيضطي، ص -(4)
ـ، 1966اؼبجاج" اللمضية يف ضضء درااسات عل" اللمة اغبديث، ؿبود أضبد أبض الظرج، دار الناضة الجربية، دط،  -(5)

 .102ص
 .143جم" اغبديث، أضبد ـبتار عور، صصناعة اؼب -(6)
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"فقد أرار  -كإف كانت كاضحة يف ذينه-، حيث يصجب على اؼبجموٌي التجبَت عناا(1)األاسلضب"
الجرب ببساطة  بلضمظيد مثبل إذل صجضبة تظسَت لظ  مث  اغبب كلكٌننا قبد تظسَت  يف لساف

 .(2)«"اغبٌب نقيض البمض»
  الشركح باؼبضاد ما أمكن، كيذا من رأنه أف يثرم الرصيد لواء اؼبجاج" أف تذيٌ كيظٌض  ع      

 اللمضم ؼبستجو  اؼبجم".
ينبمي أف نظٌرؽ بُت مصطلح الضٌد كمصطلح آخر ميستجو  يف البحث الدالرل، يض األضداد؛      

لظايرة اعبضف لؤلبيض كييقصد به اللظ  الضاحد وبو  مجنيُت متناقضُت سباما كفبٌا يبٌث  به على يذ  ا
كاألاسضد، كاعبل  للجظي" كاغبقَت، كيي ظايرة لمضية زبتص ُّا الجربية دكف غَتيا من اللمات )كإف 
كجد القلي  من الكلوات يف لمات أخرل فإف يذا ال يبٌث  ظايرة(، كذلك ألاسباب عٌدة ذكريا 

ٌيت باألضداد. . كلقد ايتٌ" اللمضيضف الجرب ُّذ  الظايرة كألٌظ(3)علواء الداللة  ضا فياا مصٌنظات ظبي
كالبٌد للوجموي أف يكضف على اٌطبلع ُّذ  الظايرة ليظيد مناا يف إبجاد اغبَتة عن مستجو  

 اؼبجم" عند مضاجاته يذا النضع من األلظاظ.
  (La définition)إمرشح ابمتؼًرف: -2-3

بدرجة كبَتة؛ ذلك ألف  كيض الشرح الذم يتماكز الكلوة، كيكثر ااستجواله يف اؼبجاج"      
 اؼبرادؼ كاؼبضاد قد ال يتضٌفرا لكلوات اللمة صبيجاا، أٌما التجبَت عن مجاين الكلوات فإنه ميتاح.

 

 

 

 

                                                           

 . 347، صد الرضبن الجبيدمأحباث كنصضص يف فقه اللمة الجربية، رريد عب -(1)
 .103اؼبجاج" اللمضية، ؿبود أضبد أبض الظرج، ص -(2)
 . 204يينظر: عل" الداللة، أضبد ـبتار عور، ص -(3)
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 أأهوإع إمتؼًرف: -2-3-1

كنا قد أررنا يف مبحث اسابقإذل مثلث أكجدف كريتشاردز الشاَت، "إذ يصٌضر لنا يذا اؼبثٌلث     
"الجبلقات القائوة بُت اٌلداؿ   (1)كاؼبدلضؿ كالدلي ، أك بجبارة أخرل، الكلوة كالشيء كاؼبظاـض

 ـاؼبظاض 

 الكلوة                            يء  الش
كماوا كانت التسويات اليت كضجاا الداراسضف لرؤكس يذا اؼبثٌلث فإف الثابت يض "كجضد ثبلثة  

ذم يقع يف ؾباؿ علواء عناصر أاسااسية: الكلوة، كيي عادة من اختصاص اللساين، كالشيء ال
. كتبجا لذلك، تضجد ثبلثة أنضاع (2)اؼبنطق كالظلسظة، كاؼبظاـض الذم يض ميداف درس اؼبصطلحي"

 من التجريظات: 
كييجود فيه إذل تقدًن مجٌت الكلوة كوا يظاوه مستجولاا؛ أم يض ؿباكلة التعريف اللغوي: -أ

 ية اتولة.إلعطاء إمكانات تضظيف يذ  الكلوة يف السياقات اللمض 
كيض تجريف يرٌكز على مايية األرياء، كيسٌوى التجريف اغبقيقي أك التعريف المنطقي: -ب

التجريف اعبضيرم، "كيض ربديد مجٌت اللظ  ربديدا ال يسوح لدخضؿ الشك فيه، كال وبدث فيه 
 )الضصف(.كينقسوالتجريف اؼبنطقي على قسوُت نبا اغبد كالراس". (3)"التباس بُت األلظاظ اؼبجرٌفة

كيض تجريف يجتود على اؼبظايي" اؼبنتوية إذل حق  بجينه، يتظق عليه التعريف المصطلحي: -ج
 أصحاب يذا اغبق ، كينبمي أف يكضف يذا النضع من التجريف على درجة من الٌدقة كالضضضح.

 أأشاكل إمتؼًرف: -2-3-2

رح ذباكز الكلوة الضحدة، كمن يأخذ الٌتجريف أركاال متجٌددة، انطبلقا من اصطبلحنا عليه بكٌ  ر
 يذ  األركاؿ نذكر: 

                                                           

 .73ي، صاؼبجموية الجربية بُت النظرية كالتطبيق، علي القاظب -(1)
 .74اؼبجموية الجربية بُت النظرية كالتطبيق، علي القاظبي، ص -(2)
 .264عبلقة اؼبنطق باللمة، حسن بشَت صاحل، ص -(3)
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"كيض تجريف اظبي ربه تراديف؛ غَت أنه ال يكتظي بالكلوة اؼبظردة  التعريف بالكلمة المخّصصة:
، كيكضف ذلك باإلضافة (1)يف تجريف اؼبدخ ، ب  ىبٌصاا بكلوة أخرل تنسباا أك تصظاا"

 طريق ربه اعبولة. )مضاؼ إليه(، أك بالضصف )صظة(، أك بالٌنسبة عن
لة أك أكثر، كقد يينظر إليه على أنه التعريف بالعبارة:  كنجٍت به كضف الٌتجريف يتشٌك  من صبي

 . (2)"ركبل ثانيا للًتادؼ... أم أنه ترادؼ باؼبجادؿ اؼبضضضعي ال باؼبكافئ اللظظي"
  على كلوة كيض اصطبلح قٌدمه علي القاظبي للٌتجبَت عن كٌ  تجريف ارتوالتعريف المقتضب:

يجٌرؼ اؼبجموٌي غضؼ التجريف اؼبقتضب بأنه ذلك "واؼبدخ  أك ما ينتوي إذل أص  ارتقاقاا،
 . (3)«"الذم ييصاغ حبيث يتضٌون كلوة جذريٌة أك كلوة ؾبانسة ذات كظيظة كبضيٌة ممايرة»الٌتجريف 

 كيضع علواء اؼبجاج" رركطا للتجريف اعبٌيد، أنباا:
بٌد أف يجرٌب عن اؼبجٌت بأقصر تجبَت فبكن، ذبٌنبا لتضٌخ" اؼبجم" من : حيث الاالختصار كاإلهباز

جاة، كتيسَتا على مستجوله من جاة أخرل، إذ "إٌف فٌن التجريف ال يجتود فقط على القدرة على 
التحلي  كالظا"، كلكن كذلك على القدرة على ررح اؼبجاين بإحكاـ، مع براعة يف اإلهباز. إٌف ك  

 .(4)ضؿ أكثر ما يبكن بأقٌ  عدد من الكلوات"تجريف هبب أف يق
إذا كاف المرض من التجريف يض إزالة الموضض عن اللظ  اؼبجٌرؼ فون الضركرة  الساضلة كالضضضح:

أف تكضف الكلوات اؼبستجولة ميسضرة لدل مستجو  اؼبجم"، كإف كاف البٌد من ااستجواؿ بجض 
يف مكاّنا اؼبنااسب يف  -بدكريا–كحة الكلوات اليت تبدك غَت كاضحة،  فيمب أف تكضف مشر 
 Collins Cobuild Essentialاؼبجم"، "كردبا كاف من أفض  األمثلة على ذلك: مجم"

English Dictionary  الذم دل يكتف بشرح كلوات التجريف يف أماكناا ب  أعد قائوة

                                                           

 . 118تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص -(1)
 .121تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص -(2)
 .77اؼبجموية الجربية، علي القاظبي، ص -(3)
 .  123جم"، أضبد ـبتار عور، صصناعة اؼب -(4)
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. كلقد (1)بالكلوات اليت كردت يف الشرح عشر مرات فأكثر، كيبلغ عدديا حضارل ألظي كلوة"
 أصبحت يذ  الجولية جد اسالة بااستخداـ اغبااسضب يف صبع بيانات اؼبجم".

كنجٍت بالٌدكر أف يتضٌون التجريف الكلوة اؼبجرٌفة أك أحد مشتقاهتا، كيذا ال يصٌح يف  ذبٌنب الٌدكر:
 التجريف اعبٌيد ألف الكلوة اؼبجرٌفة ؾباضلة بالنسبة ؼبستخدـ اؼبجم".

تتنضٌع كلوات اؼبداخ  يف اؼبجم" )أظباء، أكصاؼ،   للكلوة اؼبجرٌفة:مراعاة النضع الكبلمي 
أفجاؿ...(، لذا هبب أف ييراعي كاضع التجريف نضع الكلوة اؼبجرٌفة ليبدأ به التجريف دكف خلط بُت 
يذ  األنضاع، كفبا عيب على اؼبجاج" الجربية القديبة كقضعاا يف مث  يذا اػبلط، فبا أٌدل إذل عدـ 

ضؿ الظرايب: األكلف لضف بُت السضاد كاغبورة، كاغبقيقة أٌف الكلظة يي ذلك اللضف، أٌما الدقة "كق
كالصضاب « القنينة آنية الشراب» األكلف فاض ما كاف لضنه بُت السضاد كاغبورة. كمنه قضله أيضا: 

 .(2)إناء ألف القنينة مظرد الصبع"
لتجريف جامجا رامبل لك  أفراد : "يشًتط كذلك أف يكضف اأف يكضف التجريف جامجا، مانجا

 .(3)اؼبجٌرؼ، كمانجا داال على اؼبجٌرؼ كحد "
 (L’exemple)مرشح ابملثال أأو إمشاىد:إ-2-4

، كيف اصطبلح اللمضيُت يض مبضذج لمضٌم (4)اؼبثاؿ يف اللمة يض "القالىب الذم ييقٌدر على مثله"   
 ف عادةن بسيط الًتكيب، كاضح اؼبجٌت.يؤتى به لتقريب فا" قاعدة أك بياف ااستجواؿ مجٌُت، كيكض 

 

                                                           

 .  124صناعة اؼبجم"، أضبد ـبتار عور، ص -(1)
 . 299البحث اللمضم عند الجرب، أضبد ـبتار عور، ص -(2)
 . 125صناعة اؼبجم"، أضبد ـبتار عور، ص -(3)
 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، مادة ـ ث ؿ.  -(4)
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. كيف اصطبلح اللمضيُت "يض الدلي  على ااستجواؿ لمضٌم مجٌُت، (1)كالشايد يف اللمة "الدلي "   
يف الصضتيات أك الصرؼ أك النحض...إخل( قدًن أك مجاصر، مكتضب أك مسوضع، يستجُت به 

 .(2)نتشاريا، كزمن ااستجواؽبا"اللمضم على ربلي  ظايرة مجٌينة، من حيث اسبلمتاا، كمدل ا
 يناؾ من ال يظًص  بُت الشايد كاؼبثاؿ، فيجٌرؼ الشايد كاآلٌب:

 . (3)راد تجريظه"ػي "نجٍت بالشايد نصا قصَتا، حقيقيا أك مضضضعا، يرد فيه اللظ  اؼب-
"الشايد التضضيحي يض أية عبارة  أك صبلة أك بيت رجر أك مث  اسائر ]أك نص قرآين، أك  -

 (4)يف[ يقصد منه تضضيح ااستجواؿ الكلوة اليت نجرٌفاا أك نًتصباا يف اؼبجم""حديث رر 
كحبسب يذين التجريظُت فإف ك  نص كرد يف الشرح يض رايد، اسضاء أكاف حقيقيا)مقتبسا(     

أك مضضضعا)من عند اؼبجموي(، عبارة)عادية(، أك رجرا.  كقد نأخذ ُّذا الرأم إذا اسٌلونا أف 
ض تضضيح اؼبجٌت ال غَت، أٌما كأنٌنا نجٌد الشايد دليبل على راسضخ الكلوة اؼبجرٌفة اؽبدؼ من الشايد ي

 كفق اؼبجٌت اؼبقٌدـ فإنه ىبتلف عن اؼبثاؿ.  
يلتقي اؼبثاؿ بالشايد يف كضّنوا ىبدماف غرض االاستجواؿ، فالكلوة الفرق بين المثال والشاىد: 

الشايد(، لكناوا ىبتلظاف يف صبلة من  /ؼبثاؿاؼبجرٌفة تدخ  يف اسياؽ لمضٌم يف اغبالتُت كلياوا)ا
 الجناصر أنباا:

اؽبدؼ األاساس من تقدًن اؼبثاؿ يض تضضيح طريقة ااستجواؿ الكلوة، كاؽبدؼ األاساس من  -
تقدًن الشايد يض تأكيد مذيب اؼبجموٌي، إف من حيث أصالة الكلوة اؼبجرٌفة أك من حيث اؼبجٌت 

 اؼبقٌدـ.

                                                           

 لمة الجربية بالقايرة، مادة ش يػ د. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع ال -(1)
. نقبل عن:  90ـ، ص1990مجم" اؼبصطلحات اللمضية، رمزم منَت بجلبكي، دار الجل" للوبليُت، بَتكت، لبناف،  -(2)

 .  205تقنيات التجريف باؼبجاج" الجربية اؼبجاصرة، حبلـ اعبيبلرل، ص
 . 278ظبي، صاؼبجموية الجربية بُت النظرية كالتطبيق، علي القا -(3)
 . 137عل" اللمة كصناعة اؼبجم"، علي القاظبي، ص -(4)
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ستجولة يف اؼبثاؿ كاضحة، كال يشًتط ذلك يف الشايد، فقد يضطٌر هبب أف تكضف الكلوات اؼب -
 اؼبجموٌي إذل ررح الشايد إف لـز األمر.

من  الشايد مقتبسيأٌب به اؼبجموٌي فبا يسوجه دكف قيد أك ررط، يف حُت أٌف  اؼبثاؿ مضضضع، -
 نصضص بجيناا؛ أم أّنا تنتوي إذل مستضن لمضٌم أرقى، كإذل فًتة زمنٌية ؿبٌددة.

 كقد ااستخدـ اؼبجمويضف الجرب الشضايد ألغراض متجٌددة أنباا:
إثبات كجضد الكلوة يف اللمة الجربية، بدلي  كركديا يف بيت رجرٌم أك مث  اسائر أك قضؿ مأثضر أك   -1

 كبض .
 تضضيح مجٌت الكلوة، ألف السياؽ يساعد على ربديد مجٌت اللظ  الضارد فيه.  -2
 .(1)لضؾ اللظ  النحضٌم عندما يستجو  يف نٌص حٌي"مساعدة القارئ على الضقضؼ على اس  -3

 كفبا ييراعى يف كضع اؼبثاؿ أك الشايد يف اؼبجاج" اغبديثة اآلٌب: 
 -الكلوات اؼبركبة -تستخدـ الشضايد بجد ك  مدخ  رئيسي أك فرعي )التجابَت االصطبلحية-"

 االرتقاقات البارزة(.
صضرة مضطردة حبيث ييتبع ك  مجٌت من مجاين ينبمي تضظيف الشضايد أك األمثلة التضضيحية ب-

ات الداللة اغبسية اليت ال يزيديا ذاؼبدخ  دبث  تضضيحي كاحد على األق ، بااستثناء الكلوات 
 الشايد إيضاحا.

تار رضايد أك تصاغ أمثلة تضضيحية حبيث تكضف لمتاا بسيطة ميٌسرة تضٌظف - ينبمي أف زبي
 اؼبظردات الجربية األاسااسية.

ف تكضف الشضايد أك األمثلة التضضيحية مضجزة كتظيد القارئ يف تضضيح مجٌت الكلوة أك ينبمي أ-
 ااستجواالهتا اؼبختلظة. 

                                                           

 . 137اؼبجموية الجربية بُت النظرية كالتطبيق، علي القاظبي، ص -(1)
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ينبمي أف تجكس الشضايد أك األمثلة التضضيحية جضانب من اغبضارة الجربية اإلاسبلمية، كلوا  -
 . (1)كاف ذلك فبكنا كتيٌسر السبي  إليه"

 وات ػي وات كاؼبامضر، حيث إف "ربع مجمونا من اؼبػي شكلة اؼبكقد يستم  الشايد يف حٌ  م     
يف مجم" « حىٍضب». كللتوثي  على ذلك يتتٌبع أنيس فروبة مجاين لظظة (2)اؼبامضر يف يضمنا يذا"

عريٌب فييحصي أكثر من ثبلثُت مجٌت، "فوناا: األخت، كالبنت، كاغباجة، كاؼبسكنة كاؽببلؾ كاغبزف 
ن اعبواؿ كزجر اعبو  كرٌقة فؤاد األـ، كيي مجاف متباعدة يذكريا كالضرب كالظٌن كالضخ" م

. كيرل بأف "أفض  أاسلضب يٌتبع يف كضع مجم" مرجع يض (3)صاحب اؼبجم" دكف احتماج"
إعادة صبع اؼبظردات كوا كردت يف مدٌكف اللمة، فإذا كانت لظظة حضب كردت دبجٌت األخت أك 

نا ّنو  أمريا أك نضجاا يف ملحق ألي  االختصاص كنقضؿ الضخ" من اإلب  فإننا نثبتاا كإاٌل فإن
 . (4)كردت يكذا يف اؼبجاج" القديبة"

تلقة،        كإذا كنٌا نجتقد جازمُت بأف اؼبجمويُت القدماء ال يبكن أف يدٌكنضا يف مجاصبا" مجاف ـبي
ايد يف منت اؼبجم" إاٌل أننا نؤيٌد فكرة حذؼ اؼبجاين اػبالية من الشضايد، كال نجٍت خلٌضيا من الش

كإمٌبا يف مدٌكنة الجرب كٌلاا، كلن يكضف يذا األمر ميستحيبل إذا ااستخدمنا أنظوة اغبااسضب 
 اؼبتطٌضرة. كوا أننا يبيكن أف نيضيف مجاف جديدة كندعواا بشضايد تؤكديا.

تار منه الشضايد يف كفبا      اؼبجم"،  ييثار يف الصناعة اؼبجموية مسألة الجصر الذم ييظًتض أف زبي
 تربز يف يذا ثبلثة اذبايات، يي:                                              

                                                           

ـ، 2000مباحث يف عل" اللمة كمنايج البحث اللمضم، نضر اؽبدل لضرن، اؼبكتبة اعبامجية، اإلاسكندرية، مصر، دط،  -(1)
 .  276ص

 . 105ـ، ص1981، 2اللمة، أنيس فروبة، دار الكتاب اللبناين، بَتكت، لبناف، طنظريات يف  -(2)
  .106-105نظريات يف اللمة، أنيس فروبة، ص -(3)
 . 106نظريات يف اللمة، أنيس فروبة، ص-(4)
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للمة، حينوا كانت اللمة  « الجصر الذييب»اذبا  يرل ضركرة "أخذ الشضايد من كتابات  -"أ
 ، ألف الناطقُت ُّا دل يكضنضا قد اختلطضا بالجناصر األجنبية، كدل تظسد كبلما" األلسنة«نقية»

 . (1)األعموية"
"اذبا  آخر يرل أف الشايد هبب أف يكضف حيا كمجاصرا، كؽبظي الضاقع الكبلمي ااستخداـ  -ب

 ملحضظ، اللاٌ" إال إذا أريد من كراء ذلك قصدا تارىبيا أك تأثيليا...
كاذبا  ثالث يرل أنه على اؼبجموي أف يستود رضايد  من صبيع الظًتات التارىبية للساف،  -ج

 .(2)  على التضازف الثقايف، فبل يمٌلب اؼباضي على اغباضر"حىت وباف
كفبا الرك فيه أف مراعاة اؼبجموي لتنضٌع الجصضر يف اختيار رضايد  اسيجطي مستجو  اؼبجم" 
نظرة مشضلية على كاقع اللمة من جاة، كيساي" يف اغبظاظ على الرصيد األديب للمة يف ـبتلف 

 مراحلاا.
إليه أٌف الشضايد اؼبجموٌية يي كٌ  "ما جيء به من كبلـ الجرب رايدا  كفبٌا ينبمي اإلرارة     

الاس" أك لصيمة أك ؼببٌت ارتق من أص  لمضم، أك ؼبجٌت تنصرؼ له يذ  اؼبظردة الجربية أك تلك، 
اسضاء أكاف مجٌت أصليا أـ ؾبازيا، كليس ررطا يف يذ  الشضايد أف تكضف فبا كرد يف اؼبجاج"، 

-كن يكظي أف تكضف قد كردت يف أٌم مصٌنف... فقد قبد كثَتا من الشضايد بجضاا أك كٌلاا، كل
 .(3)يف كتب ليست دبجاج"، كلكناا تبحث يف اللمة مباررة أك غَت مباررة"  -اؼبجموية

 :  Illustrationإمرشح ابمرسوم إمتوضيحية )إمطورة(،  -2-5

الضاسيلة الضحيدة، إذ يبكن أف  تجد اللمة الضاسيلة األاساس للتضاص  كنق  األفكار، لكناا ليست
ربو  بجض الجبلمات غَت اللمضية دالالت تسا" يف التضاص  أيضا. كمن الجبلمات غَت اللمضية 

 شرح اؼبجٌت يف اؼبجم".لضضيحية اليت أصبحت كاسيلة يامة نذكر الراسـض )الصضر( الت
                                                           

 . 146عل" اللمة كصناعة اؼبجم"، علي القاظبي، ص -(1)
 .210تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص -(2)
 .266-265ـ، ص1992، 6،ع2شايد اللمضم، وبي عبد الرؤكؼ جرب، ؾبلة الٌنماح لؤلحباث، مجال -(3)
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 ثؼًرف إمرسوم إمتوضيحية: -2-5-1

ضضيحية )الشضايد الصضرية( بأّنا "تشكيبلت اػبط، الراسـض الت Flemingيجٌرؼ فليونك       
كالنقطة، كاؼبساحة، أك أم تشكي  ؽبذ  الجناصر الثبلثة يبث  اغبضادث أك الذكات )أرخاصا 

 .(1)كأماكن كأرياء(، اسضاء أكانت منظضرة أـ مظاضمة"
 أأهوإغيا: -2-5-2

 جاج" يي:يبكن أف مبٌيز ثبلثة أنضاع من الراسـض التضضيحية اؼبستجولة يف اؼب
، كيكضف يذا من أج  (2): ك"يض سبثي  ريء أك رخص بالقل" أك كبض "(Dessinالراس" ) - أ

 تبسيط الضاقع كالًتكيز على صظات بجينه.
، كاليت يت" Photographie)(كنجٍت ُّا أاسااسا الصضر اؼبطابقة للضاقع  :Photo)الصضرة )-ب

الة إيضاح داللة كلوة فريدة أك غريبة، التقاطاا بأجازة متطضرة، كتكضف يذ  الضاسيلة أنسب "يف ح
 .(3)خاصة إذا كانت ذات داللة حسية كأنضاع مجٌينة من اغبيضانات أك النباتات كما إذل ذلك"

: كيض "رظبة بسيطة تجرٌب عن السوات اعبضيرية الجامة ؼبضضضع أك (Schéma)التخطيط   -ج   
. كييستج  الراس" (4)لظايرة ما"لظكرة لشيء، كتشَت إذل عبلقات مجركفة، أك عن اسَت عاـ 

التخطيطي "من أج  تبسيط الضاقع إذا كاف الضاقع مجقدا، أك اسجيا لجرض الضاقع بشك  دقيق 
كمتكام  إذا كانت الكلوات اؼبراد إيضاحاا كااسجة الدالالت، مثبل صضرة زبطيطية ؼبساحة كرة 

 .  (5)القدـ"

                                                           

(1)-Classification and analysis of instructional illustration,  Fluming Malcolm, p248.   :نقبل عن
 .148عل" اللمة كصناعة اؼبجم"، علي القاظبي، ص 

 ربية بالقايرة، مادة )ر س ـ( اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الج -(2)
 . 277مباحث يف عل" اللمة، نضر اؽبدل لضرن، ص -(3)
 .231تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص -(4)
 .  277مباحث يف عل" اللمة، نضر اؽبدل لضرن، ص -(5)
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، "كمن أمثلتاا: عبلمات الًتقي" كيناؾ من يدرج الرمضز كاؼبختصرات ضون الشرح       بالراسـض
كاؼبنحنيات كالسااـ كالنضتات اؼبضاسيقية، كاغبركؼ   (1)كاألقضاس كاػبطضط اؽبنداسية غَت اؼبواثلية

اؼبقتطجة كاؼبجادالت الرياضياتية كرمضز القياس كاؼبختصرات الكتابية كالكلوات اؼبظردة اؼبصاحبة 
نكتظي يف الدرااسة التطبيقية على تتبع األنضاع الثبلثة . كلكننا اس(2)للصضر كالراسـض كاؼبخططات"

 آنظة الذكر)الراس" كالصضرة كالتخطيط(.
 وظائفيا: -2-5-3

 يبكن أف تقٌدمالراسـض التضضيحية "دعوا للضصف اللظظي فيوا يأٌب:
 _ أنه يف كثَت من األحياف يكضف أكثر كصظية من الجبارة أك التجريف.1
 ن أف يضٌفر حيزا يف حاالت كثَتة تقتضي تضاسجا يف التجريف.أنه إذا ااستجو  حبكوة يبك -2
 أّنا ذات مظار نظسي كتربضم أكضح، خاصة بالنسبة للصمار. -3
أّنا حُت وبسن ااستخداماا تستطيع أف سبٌيز بُت األركاؿ اؼبتجددة لنظس النضع أكثر فبا  -4

ز بيناا الجبارة كلكن راس" فرراة تستطيع الجبارة، كعلى اسبي  اؼبثاؿ أركاؿ الظرراة ال يبكن أف سبي
فرراة لؤلظافر... يقـض بأداء اؼباوة خَت  /فرراة لؤلاسناف /فرراة للوبلبس /فرراة للطبلء /للشجر
 .(3)قياـ"

إضافة إذل أف الراس" )الصضرة( ربو  أبجادا عاؼبية كيبكن ااستثواريا بشك  كبَت خاصة يف اؼبجاج" 
 ثنائية اللمة.

 
 

                                                           

مشاُّة بُت الرمز كما كيجٍت به كجضد عبلقة   Iconiqueيستخدـ حبلـ اعبيبلرل يذا اؼبصطلح مقاببل للظ  الظرنسي  -(1)
 ( .227يدؿ عليه )يينظر كتابه: تقنيات التجريف، ص

 . 232تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص -(2)
 . 149صناعة اؼبجم" اغبديث، أضبد ـبتار عور، ص -(3)
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 متوضيحية إجلّيدة:خطائص إمرسوم إ-2-5-4

إف الراس" التضضيحي اعبٌيد يسا" بقدر كبَت يف إعطاء قيوة للوجم"، لذلك كيضجت مجايَت سبكن 
 من إقباح عولية إثراء اؼبجم" براسضفبظيدة، كمن أي" يذ  اؼبجايَت نذكر:

 اإليجاز:
راد إيصاله

ي
، كذبٌنب حيث ينبمي الًتكيز على السوات األاسااسية اليت تجُت على فا" اؼبجٌت اؼب

راد «الضضضاء البصرية»
ي
اليت يقصد ُّا اؼبجلضمات اليت تصرؼ اؼبشايد عن الجناصر األاساس اؼب

 ")الصضرة(.تقديباا من خبلؿ الراس
 الدقة:
كنجٍت ُّا أف يكضف الراس" مجرٌبا، كمن اؼبتجارؼ عليه أف التصضير الظضتضغرايف كاأللضاف الطبيجية      

كضف الراس" الجادم أك اؼبخطط أكثر دقة يف بجض اؼبداخ ، أم تزيد من دقة الراس"، كلكن قد ي
 أف الدقة تستند على عبلقة الراس" باؼبضضضع.

 سهولة التفسير:
 كتتطٌلب تضٌفر الجناصر اآلتية: 
 ب كثاقة الصلة باؼبضضضع، حيث ال يبذؿ مستجو  اؼبجم" جادا يف ربط الصضرة -أ

 مزدكج.   البساطة، كتجٍت أف الراس" غَت قاب  لتظسَت -ب
 الضبط، كذلك بااستخداـ السااـ كاألرقاـ كاأللضاف كالجناكين... -ج
الكواؿ، حيث هبب أف وبٌدد انتواء الراس" إذل مدخ  بجينه كي ال ييجتقد أنه منت" إذل مدخ   -د

 آخر، كال يت" ذلك إال بتحرم اكتواؿ اؼبجلضمات. 
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 .(1)"كوا يستلـز حموا منااسباالضضضح، كيذا يتطٌلب حذاقة فنية كجضدة طباعة،   -ق
 
 
إٌف طرائق الشرح اليت ااستجرضنايا يف يذا الظص  يي أاساس بناء مجم" متكام ، كيبقى اختيار    

كاحدة مناا أك أكثر منضطا بنضع الكلوة اؼبشركحة، كحبذاقة اؼبجموٌي يف تضظيف الطريقة األمث ، 
 كاسنجاجل يذا يف الظص  القادـ.

 
 
 
 

                                                           

 . 156-154عل" اللمة كصناعة اؼبجم"، علي القاظبي، ص-(1)
 



 

 

 

 

 

 

 إملدوهتنيًف وإمرشح يف ظرإئق إمتؼر 

 إمتؼًرف ابملدّوهتني. إملبحث إلأّول:*

 إمتؼًرفات وإمرشوح يف مسان إمؼرب. إملبحث إمثاين:*

 إمتؼًرفات وإمرشوح يف إملؼجم إموس يط. إملبحث إمثاين:*
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 ن:ــــدّوهتيإمتؼًرــــف ابملــــإملبحث إلأّول:  

 ور:ــــــرب، إبن منظــــــــان إمؼــمســـ -1

 ه(711 -ه636):ترمجة إبن منظور -1-1
 مودله ووس بو: -1-1-1

صباؿ الٌدين أبض الظض ، "ؿبٌود بن مكرـٌ الجادل اعبلي   يف ارـٌ من اسنة ثبلثُت كاستوائة، كيلد      
بن منظضر األنصارٌم اإلفريقٌي (1)]حبقة[ بن أضبد بن أيب القااس" بن حقة-كقي  رضضاف-بن علٌي 

 الٌصحايب اعبلي . (3)يض "من كلد ركيظع بن ثابت األنصارم".ك (2)"اؼبصرمٌ 

لقد أثارت نسبة ابن منظضر إذل إفريقيا حظيظة داراسُت كيثير، الاسيوا كأننا قبد جٌ  الًتاج" تيرجع       
 630مضلد  إذل مصر، كيناقش أحد الداراسُت يذ  اؼبسألة بقضله: "كقد ذكر اؼبؤرخضف أنه كلد يف اسنة 

يمرية، ذكر ذلك كٌ  من صبلح الٌدين الٌصظدم كاغباف  بن حمر  711يف اسنة يمرية كتضيف 
كاغباف  السيضطي كغَتي" فبن عنضا بًتاج" الٌرجاؿ يف الجصضر اإلاسبلمية الزٌايرة، غَت أٌف أكلئك اؼبؤٌرخُت 

يًتصبضنه  دل يذكركا مسقط رأاسه كنشأته كأاسرته اليت ينحدر مناا يذا اعبابذ الكبَت، غاية ما ينالك أّن"
ترصبة مضجزة، كينسبضنه زبوينا كببل ربقيق إذل مصر، ألنه بقي فياا مٌدة كتضذٌل فياا رئااسة ديضاف 

، كيجرض صبلة من اغبقائق من بيناا ما ذكر  ابن منظضر نظسه يف لساف الجرب من مادة (4)اإلنشاء"

                                                           

 "حبقة".  ؼبراجعكردت يف مجظ" ا -(1)
: ؿبود أبض الظض  إبرايي"، قيقية الضعاة يف طبقات اللمضيُت كالنحاة، السيضطي اغباف  جبلؿ الدين عبد الرضبن، رببم -(2)

 .  248، ص 1ـ، ج1979، 2دار الظكر، ط
 .39، ص4،دت، ج1: إحساف عٌباس، دار صادر، بَتكت، لبناف، ط قيقفضات الضفيات، ؿبود بن راكر الكتيب، رب -(3)
، 1حساف فيوا خبل عنه اللساف، عبد ا بن عور الباركدم اغبسيٍت، دار الكتب، بَتكت، لبناف، طاغبسن كاإل -(4)

 . 9ـ، ص 1986
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دفُت بػىٍرقىة )إقلي" لييب يض"  بنسبته إذل الٌصحايب ركيظع بن ثابت األنصارم، الذم قي  أنه (1))جرب(
مدينة البيضاء(، لينتاي إذل القضؿ: "فإذا صبجنا يذ  اغبقائق الت ارىبية بجضاا إذل بجض، كججلنا رائدنا 
خدمة الٌتاريخ اإلاسبلمي الذم ال تشضبه األيضاء كاألغراض كالجصبية اإلقليوية، اٌتضح لنا أٌف أاسرة ابن 

ربضع ليبية منذ الظتح اإلاسبلمي ؽبا، فالتاريخ وبدثنا أٌف جٌد  األعلى  منظضر من األاسر اليت ااستقرت يف 
كاف حاكوا ُّا كأنٌه دفُت )البيضاء(، كأٌف صباؿ الدين ابن منظضر نظسه كاف قاضيا ؼبدينة طرابلس 
المرب، كأٌف أعقابه اؼبشاضرين بآؿ ابن مكـر كانضا دبدينة طرابلس كبتاجضراء الٌتابجة ؽبا، فاذ  األدلة 
الثبلثة تربين على أٌف ابن منظضر نشأ يف ربضع طرابلس يض كأاسبلفه كأعقابه أيضا، كأٌف ما ذكر  بجض 

 .(2)اؼبؤرخُت من أنٌه مصرم األص ، ال أاساس له من الصحة"

 -ببل ًمراء-كيبقى يذا ؾبٌرد رأم وبتو  الٌنقاش، كاألي" يف يذ  القضية أٌف ابن منظضر ينتسب        
 ريب عتيد راد له الجرب كالجم".إذل صرح علوي ع

 ػومو ومعهل: -1-1-2

دل تتحٌدث كتب الًٌتاج" كثَتا عن تنشئة ابن منظضر الجلوية، ككٌ  ما ذيكر يض أنٌه "ظبع عن ابن اؼبقرٌب     
كغَت ، كصبع، كعٌور، كحٌدث، كاختصر كثَتا من كتب األدب اؼبطٌضلة كاألغاين كالًجٍقد كالٌذخَتة كمظردات 

يطار، كنيًق  أٌف ـبتصراته طبسوائة ؾبٌلد، كخدـ يف ديضاف اإلنشاء مٌدة عور ، ككرلى قضاء طرابلس، ابن الب
ككاف صدرا رئيسا، فاضبل يف األدب، مليح اإلنشاء، ركل عنه الٌسبكي كالٌذييب، كقاؿ: تظٌرد يف الجضارل؛ 

 .  (3)كبض ربجه" ككاف عارفا بالنحض كاللمة كالٌتاريخ كالكتابة، كاختصر تاريخ دمشق يف

                                                           

 يينظر: لساف الجرب، ابن منظضر، مادة جرب.  -(1)
 .   10-9اغبسن كاإلحساف، عبد ا بن عور الباركدم اغبسيٍت، ص  -(2)
 .  248، ص 1بمية الضعاة، السيضطي، ج -(3)
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 :(1)ركيت عنه بجض األرجار، مناا قضله  

ػػػػامػػػػػػا             ضٍع ًكتىػػػػػػػايب إذا أىتىػػػػاؾى ًإذلى األىٍر           ًض كقػىلٍّبػٍػػػػهي يف يىدىٍيكى ًلوى

ٍتًوػػػػػػػػػػًه كيف  جىانًبػىٍيػػػػػػػػػػػػػهً           قىػػػػػػػػػػٍد كضىٍجتػياين   تػيؤىامػػػػػػػػػا قػيبىػػػػػػ ه               فػىجىػػػػػػػلىى خى

 إذىا مػىػػػػػػػا بًالت ثامي ًض ككىظ ٍيكى               كىافى قىٍصػػػػػػػػػػًدم ًُّىا ميبىارىرىة  األرٍ        

 وفاثو وأ اثره:  -1-1-3

ـبٌلظا كنزا لمضيا ضخوا، فقد "ضب  ، (2)تضيف ابن منظضر يف "رجباف اسنة إحدل عشرة كاسبجوائة"      
اختصر فيه   «ـبتار األغاين»قلوه اسٌتُت عاما خصبة، دل تظًت فياا عزيبته، فًتؾ كراء  مكتبة نظيسة مناا: 

أليب الظرج األصظااين، كجٌرد  من األاسانيد كاؼبكٌرر، كرتب الًتاج" على حركؼ  «األغاين»كتاب 
البن  «تاريخ دمشق»بمدادم يف عشرة ؾبٌلدات؛ كـبتصر للخطيب ال«تاريخ بمداد»اؼبجم"؛ كـبتصر 

زير »البن عبد ربه؛ كـبتصر  «الجقد الظريد»؛ كـبتصر «مظردات ابن البيطار»عساكر؛ كـبتصر 
نشضار »للثجاليب؛ كـبتصر  «يتيوة الٌدير»للماح ؛ كـبتصر  «اغبيضاف»للحصرم؛ كـبتصر  «اآلداب
 .(3)للتنضخي...كغَت ذلك كثَت"«ااضرة

 مؼجم مسان إمؼرب: -1-2

 إمتؼًرف بو: -1-2-1

يجٌد لساف الجرب من أضخ" اؼبجاج" اللمضية الجربية "فاض مضاسضعة ضخوة هبوع أكثر من شبانُت      
 ألف مادة لمضية، كيستشاد بآالؼ األبيات من الشجر الجريب".

                                                           

 . 39، ص4فضات الضفيات، ؿبود بن راكر الكتيب، ج -(1)
 . 248، ص1بمية الضعاة، السيضطي، ج -(2)
 . 7لساف الجرب، ابن منظضر، مقدمة اقق، ص -(3)
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 : منو يدفإم -1-2-2

فضجديا تًتاكح بُت  بُت يديه مقٌيوا،اليت  مقٌدمة مجموه عن كتب اللمةربٌدث ابن منظضر يف      
 طريقتُت نبا:

هتذيب »"كدل أجد يف كتب اللمة أصٍبى ى من كللتوثي  على ذلك يقضؿ:حسن اعبوع مع إاساءة الضضع:  -أ
أليب اغبسن علٌي بن إظباعي  بن  «اك"»أليب منصضر ؿبود بن أضبد األزيرٌم، كال أكو  من  «اللمة

اوا ا... غَت أف كبلًّ مناوا مطلبه عسر اؼبالك، كمنا  كعر اؼبسلك؛ ككأٌف اسيدة األندلسٌي، رضب
كاضجه ررع للناس مضردا عذبا كجبلي" عنه... فأنب  الناس أمرنبا، كانصرفضا عناوا... كليس لذلك 

 .(1)اسبب إالٌ اسضء الًتتيب كزبليط التظصي  كالتبضيب"

كرأيت أبا نصر إظباعي  بن ضبٌاد اعبضيرٌم قد "إجادة الضضع مع رداءة اعبوع: كعن يذا يقضؿ:-ب
ريارة أيب ديلىفو بُت باديه كؿبتضر ، فخٌف على الناس  -بساضلة كضجه–أحسن ترتيب ـبتصر ، كراىر  

، أمر  فتناكلض ، كقريب عليا" مأخذ  فتداكلض  كتناقلض ، غَت أنه يف جض اللمة كالٌذرٌة، كيف حبريا كالقطرة
 . (2)"رة. كيض مع ذلك قد صٌحف كحٌرؼ، كجزؼ فيوا صٌرؼكإف كاف يف كبريا كالدٌ 

لقد يدؼ ابن منظضر من خبلؿ كضجه للساف ذباكز يذا اػبل  الذم رأل أنٌه وبضؿ دكف ربقيق      
 الماية من اؼبجم"، فأراد أف يكضف مجموه حسن اعبوع، جٌيد الضضع.  ككاف فبا دفجه إذل ذلك:

يقضؿ: "فإنٍت دل أقصد اسضل حظ  أصضؿ  ؛الرتباطاا بالقرآف كالسٌنةدافع ديٍت: حظ  اللمة الجربية  -1
 .(3)يذ  اللمة الٌنبضيٌة كضبط فضلاا؛ إذ علياا مدار أحكاـ الكتاب الجزيز كالسٌنة النبضية"

                                                           

 . 11لساف الجرب، ابن منظضر، مقدمة اؼبصنف، ص -(1)
 .  11لساف الجرب، ابن منظضر، مقدمة اؼبصنف، ص -(2)
 .13ر، مقدمة اؼبصنف، صلساف الجرب، ابن منظض  -(3)
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دافع ثقايف: انتشار اعبا  بالجربية بُت الٌناس؛ يقضؿ: "حىٌت لقد أصبح اللحن يف الكبلـ يجد غبنا  -2
 .(1)النطق بالجربية من اؼبجايب مجدكدا"مردكدا، كصار 

دافع حضارم: افتخار الٌناس بالكبلـ بمَت الجربية؛ يقضؿ: "كتنافس الناس يف تصانيف الًتصبانات يف  -3
 .(2)اللمة األعموٌية، كتظاصحضا يف غَت اللمة الجربية"

 مطادره: -1-2-3

 ر يي:ابن منظضر مصادر مجموه بضضضح فمجلاا طبسة مصاد حٌدد لقد   

 ق(.370هتذيب اللمة، األزيرم ؿبود بن أضبد اؽبركم، أبض منصضر ) -1
 ق(.393الٌصحاح )تاج اللمة كصحاح الجربية( ،اعبضيرم إظباعي  بن ضباد أبض نصر) -2
 ق(.398اك" )اك" كايط األعظ"(، ابن اًسيدة علي بن إظباعي  أبض اغبسن ) -3
 ق(.582ؼبقداسي أبض ؿبود )حضاري ابن برم، ابن برم عبد ا بن ؿبود ا -4
اعبرزم أبض السجادات ؾبد الدين اؼببارؾ بن ؿبود بن  الٌنااية يف غريب اغبديث، ابن األثَت -5

 ق(.606ؿبود بن عبد الكرًن بن الضاحد الشيباين )
إٌف اختيار ابن منظضر ؽبذ  اؼبصادر دكف غَتيا، مع امتداد الٌتأليف اؼبجموي لظًتة تزيد عن اػبوسة     
)منذ الجُت للخلي (،"كاقتصار ابن منظضر يف االاستقراء على يذ  اؼبدٌكنات اػبوس يجٍت أنه قد  قركف

أخٌ  بشرط أاسااسٌي كاف ينبمي االلتزاـ به يف عو  مث  عوله قد قيصد منه اإلحاطة كاالاستيجاب، كيض 
ريا كمستضياهتا االاستقراء اؼبنامٌي اؼبنظٌ" عبويع مصادر اللمة الجربية، على اختبلؼ عصضريا كأمصا

، كإذا كٌنا نطلق يذا اغبك" يف عصر بلغ فيه التطٌضر الجلوي كخباصة يف تقنية اغبضاسبة (3)كاختصاصاهتا"

                                                           

 . 13لساف الجرب، ابن منظضر، مقدمة اؼبصنف، ص -(1)
 . 13لساف الجرب، ابن منظضر، مقدمة اؼبصنف، ص -(2)
 . 158ـ، ص1987، 1درااسات يف اؼبجم" الجريب، إبرايي" بن مراد، دار المرب اإلاسبلمي، بَتكت، لبناف، ط -(3)
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أكجه، كتشٌكلت فيه اؽبيئات كاَّامع اللمضية اؼبختلظة، فإٌف "يذا الشرط يف اغبقيقة مثارٌل يكادي يستحي  
ر ابن منظضر التزاؿ الضاسائ  فيه غَت على رخص دبظرد  أف وبٌققه، كخاصة يف عصر مث  عص

 . (1)متطٌضرة"

لقد كٌفق ابن منظضر يف اختيار مصادر  إذل حٌد كبَت؛ إذ نرل أٌف يذا االختيار ًب على أاسس      
خصائصي ججلت من اختياريا خاليا، إذل حد كبَت، من  -ؾبتوجةن –منامية، فوصادر  "قد تضفرت فياا 

انتواء اؼبصادر اػبوسة إذل عصضر ـبتلظة، فاي قد ألٌظت فيوا بُت  االعتباطية، كأكذل تلك اػبصائص
الٌنصف األكؿ من القرف الرٌابع كّناية القرف السادس اؽبمرٌيُت؛ كثانيتاا انتواء تلك اؼبصادر إذل أمصار 

تركٌي من  «الصحاح»فاراسٌي من خرااساف، كاعبضيرٌم مؤلف  «التاذيب»ـبتلظة. فاألزيرم مؤلف 
كيسٌوى كتابه - «اغبضاري»ممريٌب من األندلس، كابن بٌرم مؤلف  «اك"»ن اسيدة مؤلف فىارىاب، كاب

مصرٌم،  -«الٌتنبيه كاإليضاح عٌوا كقع من الضي" يف كتاب الٌصحاح»أيضا، كعنضانه األصلٌي  «األمارل»
ا" جدًّا ألنه رامٌي. كتضزٌع مصادر ابن منظضر اعبمرايٌف م «النااية يف غريب اغبديث»كابن األثَت مؤلف 

عربية »على  -«عربية عصر االحتماج»إضافة إذل ما ارتولت عليه فبٌا دٌكف من –ججلاا تشتو  
؛ كثالثة اػبصائص يي انتواء اؼبصادر اػبوسة من حيث االختصاص إذل ؾبالُت اثنُت، نبا «األمصار

 .(2)اؼبجموية كعل" اغبديث"

،  كإف دل (3)البن ديرٍيد «اعبوارة»درا اساداسا يض كيناؾ من ييضيف إذل يذ  اؼبصادر اػبوسة مص    
يصرٌح بذلك يف اؼبقٌدمة، لكٌنه رجع إليه يف بجض اؼبضاد، لكٌن حسُت نصار يرل أنٌه ليس مصدرا من 
مصادر  إذ يقضؿ: "أما اعبوارة فبل أاستطيع أف أعٌديا من مصادر  اؼبباررة. حقا ذكر مضاد كثَتة بأكولاا 

                                                           

 .  158ن مراد، صدرااسات يف اؼبجم" الجريب، إبرايي" ب -(1)
 .159-158درااسات يف اؼبجم" الجريب، إبرايي" بن مراد، ص -(2)
 . 192يينظر: مجم" اؼبجاج" الجربية، يسرل عبد المٍت، ص -(3)
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كلمز كعزز كبض كغَتيا عناا، كلكنه حذؼ كثَتا أيضا من الصيغ مث  خب كاسج كلسد كلمد 
 .  (1)كاؼبجاين..."

 مهنجو: -1-2-4

إذل مدراسة القافية، فابن منظضر قد ذكر يف مقدمة  -من حيث الًتتيب–ينتوي لساف الجرب       
لٌصحاح على . "كنظاـ اعبضيرم: ترتيبه ا(2)يف األبضاب كالظصضؿ «الٌصحاح»مجموه أنٌه اعتود ترتيب 

ٍجليه الباب للحرؼ األخَت كالظص   حركؼ اؼبجم"، كاعتبار آخر حرؼ يف الكلوة بدال من األٌكؿ، كجى
 .(3)لؤلٌكؿ"

 وضفو:  -1-2-5

 إمللّدمة: -أأ 

كضٌوناا افتتاحية بدأيا بديباجة حبود ا تجاذل كالصبلة على نبٌيه الكرًن )عليه أفض  الصبلة       
عن ررؼ اللمة الجربية بُت اسائر اللمات الرتباطاا بالقرآف كألّنا لمة أي  اعبٌنة، كالتسلي"(، ٍب ربٌدث 

كعرض مصادر كتابه مبٌينا مضاضع الٌنقص يف بجضاا، كأرار إذل اسبب تػأليظه اللساف، كوا كصف اؼبناج 
 الذم اتٌبجه، كخت" مقٌدمته بالٌدعاء للوجم" كؼبؤلٌظه.

 إمتّمييد: -ب

. كيتكٌضف من (4)تيسَتا  «الٌتوايد»على اعبزء الضاقع بُت اؼبقدمة كاؼبجم" ااس"  أطلق حسُت نٌصار      
 بابُت كاآلٌب:

                                                           

 .568، ص2اؼبجم" لجريب، حسُت نصار، ج -(1)
 .12يينظر: لساف الجرب، ابن منظضر، مقدمة اؼبصنف، ص -(2)
 . 120مظضر عطار، صمقدمة الٌصحاح،  أضبد عبد ال -(3)
 . 545، ص2يينظر: اؼبجم" لجريب، حسُت نصار، ج -(4)
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باب تظسَت اغبركؼ اؼبقطٌجة؛ كرأل ابن منظضر أٌف كضجه ؽبذا الباب يف صدر الكتاب الباب األول:
 يرجع لظائدتُت كاآلٌب: 

اص به، الذم دل يشاركه أحد فيه إاٌل من تربٌؾ "أنباوا مقٌدماا، كيض التربؾ بتظسَت كبلـ ا تجاذل اػب-
 بالٌنطق به يف تبلكته... 

أّنا إذا كانت يف أٌكؿ الكتاب كانت أقرب إذل كٌ  مطالع من آخر ، ألٌف الجادة أف ييطالع أٌكؿ  كالثٌانية-
من  الكتاب ليكشف منه ترتيبه كغرض مصنٍّظه، كقد ال يتاٌيأ للوطالع أف يكشف آخر  ألنه إذا اطٌلع

 . (1)أيس أف يكضف يف آخر  ريء من ذلك" «الصحاح»خطبته أنه على ترتيب 

، "كدل يضف إليه «هتذيب اللمة»كقد نق  ابن منظضر يذا الباب عن األزيرم الذم أكرد  يف آخرمجموه 
ابن منظضر إاٌل السطضر الثبلثة عشر األخَتة. كعاجل يذا الباب مجاين يذ  اغبركؼ كدالالهتا كإعراُّا 
كتذكَتيا كتأنيثاا كصبجاا. كأكرد يف كٌ  مسألة أقضاؿ الجلواء اؼبختلظُت فياا كحاف  فيه على عبارة 
األزيرم كترتيبه ما عدا بجض خبلفات بسيطة تتوٌث  يف حذؼ صاحب اللساف األاسانيد اليت ذكريا 

 .(2)األزيرم"

ظضر أٌف ذكر يذا الباب، كإف  : باب ألقاب اغبركؼ كطبائجاا كخضاصاا؛ كقد رأل ابن منالباب الثاني
كاف فيه خركج عن الشرط الذم ارًتطه على نظسه بالتزاـ ما جاء يف مصادر  اؼبذكضرة، فإنٌه يقٌدـ فائدة 

 لطالب الجل". 

كقد نق  ابن منظضر يف يذا الباب آراءن لجلواء مث  ابن كيساف، كاػبلي ، كاسيبضيه،  يف اغبديث عن     
بجضاا ببجض عند الًتكيب، كوا ذكر آراء  قاُّا(، كترتيباا، كعبلقات اغبركؼـبارج اغبركؼ كصظاهتا )أل

                                                           

 . 13لساف الجرب، ابن منظضر، ص -(1)
 . 546ص، 2ـ، ج1968، 2دار مصر للطباعة، مصر، ط ، حسُت نصار،نشأته كتطٌضر  اؼبجم" الجريب -(2)
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يف ذكر خضاص يذ  اغبركؼ  كأيب الجباس أضبد البضين، كالبجلبكي ،علي بن أضبد اغبرارلأيب اغبسن  
 الطبية كالسحرية، كعبلقتاا بالكضف. 

 إملؼجم: -ج

ف عوا جاء يف الٌصحاح إالٌ من حيث ضخامة مادة إٌف اؼبتأٌم  لظصضؿ كأبضاب اللساف ال هبديا زبتل    
اللساف مقارنة بالٌصحاح، ٌٍب إٌف ابن منظضر قد صٌدر مجظ" أبضابه "بكلوة عن اغبرؼ اؼبجقضد له الباب، 
ذكر فياا ـبرجه كأنضاعه كخبلؼ النحضيُت فيه كما إذل ذلك. كأخذ يذ  الكلوات يف أغلب األحياف من 

 .(1)اف أخرل من بجض كتب الٌنحض كالٌصرؼ"أحد مراججه اػبوسة كيف أحي

فاللساف مقٌس" إذل أبضاب بجدد حركؼ اؽبماء )خالف ابن منظضر اعبضيرم يف ترتيبه غبرؼ اؽباء، إذ    
قبد اعبضيرم قد قٌدمه على ، كينقس" كٌ  باب بدكر  إذل فصضؿ بجدد حركؼ اؽبماء يف بجضاا )قد 

بجض اغبركؼ ال تلقي يف كلوة كاحدة كباب الرٌاء الذم  تق  عدد الظصضؿ حبسب حرؼ الباب، إذ قبد
 -مثبل-، فكلوة مجم" (2)ينقص منه فص  البلـ ألٌف الجربية ال ربتضم على كلوة أكؽبا الـ كآخريا راء(

مضجضدة يف باب اؼبي"، ضون فص  الجُت، كقد راعى ابن منظضر يف ترتيبه يذا اغبرؼ الثاين يف الثبلثي 
تقع قب  كلوة مجل" من الباب نظسه كمن الظص  ذاته، كوا يراعى اغبرؼ الثالث حيث إٌف كلوة مجم" 

 كالرٌابع يف األصضؿ الرباعية كاػبوااسية. 

 ظبؼات إنوسان: -1-2-6

ـ، يف عشرين 1882/ق1300طيبع لساف الجرب مرٌات عٌدة، "طبجته اؼبطبجة األمَتية بالقايرة، اسنة    
، كيي أٌكؿ طبجات يذا اؼبجم" «طبجة بضالؽ»بجة مشاضرة بااس" جزءن، تضواا عشرة ؾبلدات. كيذ  الطٌ 

                                                           

 .547، ص2اؼبجم" الجريب، حسُت نصار، ج -(1)
 .121أضبد عبد المظضر عطار، صيينظر: مقدمة الصحاح،  -(2)
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ود عليه مىن قامضا بإخراجاا كتصضيباا. كلضال أّنا كانت مضبضطة بجض  النظيس، كقد بيذؿ فياا جاد وبي
 الضبط، كأٌف اؼبضاد قد حشدت يف صظحاهتا حشدا يتجثٌر فيه الباحث لكانت الكافية الضافية.

ـ، يف طبسة كاستُت جزءن، كيي طبجة ال 1955/ق1374، اسنة بَتكت «دار صادر»كطبجته -
سبتاز من الطبجة السابقة إاٌل بإضافة بجض أدكات الًتقي". كجبج  اؼبادة فقرات، كتقسي" الصظحة 

 إذل عوضدين.
كوا ذيكر يف صظحتاا –كطبجته اؼبؤاٌسسة اؼبصرية الجامة للتأليف كالًٌتصبة كالٌنشر. كيذ  الطبجة  -

 ة عن طبجة بضالؽ"."مصٌضر  -األكذل
، كال زبتلف عناا إالٌ يف «دار صادر»بَتكت طبجةن مصٌضرة عن طبجة  «دار لساف الجرب»كطبجته  -

أٌف حركفاا أصمر، كأٌف الصظحة ثبلثة أّنر، كأٌف اؼبضاد مرتٌبة على اغبركؼ اؽبمائية، كأٌف الطبجة يف 
 . (1)ة"ثبلثة ؾبٌلدات، ذيٌي  ك ٌ  ؾبلد مناا دبصطلحات علوٌية كفنيٌ 

، القايرة طبجةن حرصت من خبلؽبا على "ضبطه ضبطنا كامبل، كتنقيته من «دار اؼبجارؼ»كطبجته  -
الكثَت فبٌا يشضبه، كراءت أف زبرجه على النوط اؼبألضؼ يف مجاج" اللمة اغبديثة، ليسا  تناكله، 

ف بجيدا عن كيضرب إذل ركح الجصر بسا"، كينزؿ بثقله الٌضخ" إذل ميداف الثٌقافة، كال يكض 
 . (2)اؼبألضؼ، لتزداد به الظائدة كيجٌ" به الٌنظع"

 
 
 
 
 

                                                           

 .8لساف الجرب، ابن منظضر، مقدمة اٌققُت، ص  -(1)
 . 8لساف الجرب، ابن منظضر، مقدمة اٌققُت، ص -(2)



 إمفطـل إمثــــاين                               ظرإئق إمتؼًرف وإمرشح يف إملدوهتني

~ 95~ 

 

 إملؼجم إموس يط، ٍلع إنوغة إمؼربية ابملاىرة: -2

 ٍلع إنوغة إمؼربية ابملاىرة: -2-1

لقد أحٌس ؾبوضعة من أبناء الجربية يف بدايات القرف الجشرين اؼبيبلدم بضركرة الٌناضض بًليمتا"، بجد      
م أصاُّا جرٌاء الٌردح الٌطضي  من الٌتخلي، فسجضا إذل ااستثوار ك  اعباضد، فرديٌة كانت أك الركضد الذ

صباعية ألج  أف تلحق الجربٌية بركب اللمات الجاؼبية. كمن يذ  اؼبساعي انبثقت اَّامع اللمضية الجربية 
يف كافة ؾباالت اليت تجٌد"مؤاٌسسات علوية حبثية زبتص بضضع اؼبصطلحات كبشؤكف التجريب كاللمة 

اؼبجرفة اإلنسانية، حيث تجكس مظاير الجناية اليت تضلياا الشجضب لنق  الجلـض كاؼبجارؼ إذل لمتاا ُّدؼ 
 .(1)ربقيق الٌناضة كالٌتقدـ كتشميع اإلبداع كالتأليف"

 وشأأثو:-2-1-1

انربل اؼبلك فؤاد  كمن يذ  اَّامع نذكر ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، الذم كبجد ؿباكالت متجٌددة    
ـ( كأصدر يف يذا التاريخ مراسضما يقضي بتأاسيس ؾبوع ملكي للمة 1932األٌكؿ إذل مبادرة ملكية، )

 الجربية يف القايرة. كقد تسٌٌت ؽبذا اَّوع أف وبيا كيستور حىت يضمنا يذا.

 أأىدإفو: -2-1-2

 حسب الًتتيب التارل: لقد حدد  اؼبراسـض الٌتأاسيسي"أغراض إنشاء ذلك اَّوع كعٌدديا      

 .22كوا كرد يف ؾبلة اَّوع الجدد األٌكؿ ص  

أف وباف  على اسبلمة اللمة الجربية، كججلاا كافية دبطالب الجلـض كالظنضف، مبلئوة غباجات اغبياة يف  -1
يذا الجصر. كلتحقيق ذلك له أف ينظر يف قضاعد اللمة، فيتخٌَت إذا دعت الضركرة من آراء أئوتاا ما 

 ع دائرة أقيستاا لتكضف أداة اسالة للتجبَت عن اؼبقاصد الجلوية كغَت الجلوية.يضاسٌ 
                                                           

 . saaid.net  ،08/09/2012 ،16:30اَّامع اللمضية، ؿبود حسن يضاسف، مضقع صيد الظضائد:   -(1)
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للوموع أف يستبدؿ بالكلوات الجامٌية كاألعموية اليت دل تجٌرب من األلظاظ الجربية، كذلك بأف  -2
يدة، يبحث أكال عن ألظاظ عربية، ؽبا يف مظاّنا، فإذا دل هبد بجد البحث أظباء عربية ؽبا، كضع أظباء جد

بطرؽ الضضع اؼبجركفة من ارتقاؽ أك ؾباز، أك غَت ذلك. فإذا دل يضٌفق يف يذا، التمأ إذل التجريب مع 
 اافظة على حركؼ اللمة، كأكزاّنا بقدر الطاقة.

يقـض اَّوع، بضضع مجموات صمَتة، ؼبصطلحات الجلـض كالظنضف كغَتيا، تينشر تدرهبيا، كيضضع  -3
اللمة كغريباا. كيبٍت أطضار كلواهتا، كوا ينشر تظااسَت كقضائ" لكلوات مجمن كااسع، هبوع رضارد 

 كأاساليب فااسدة هبب ذبٌنباا.كيقـض ببحث علوي للامات الجربية اغبديثة دبصر كغَتيا من الببلد. 

 .  (1)أف يبحث ك  ما له رأف، يف تقدـ اللمة الجربية، يجاد إليه فيه بقرار من كزير اؼبجارؼ الجوضمية" -4

كقد آخذ نظسه بذلك منذ  «أف يقـض بضضع مجم" تارىبي للمة الجربية»وا أنٌه جج  "من أيٌ" أغراضه ك
من كبار اللمضيُت الجرب كاؼبستجربُت. كذلك جاء يف قانضف  «عبنة اؼبجم"»البداية ككٌضف يف دكرته األكذل 

 ( أٌف من أيدافه كضع مجموات ثبلثة:1934إنشاء ؾبوع الجربية )افتتح عاـ 

 مجم" كجيز يقتصر على األلظاظ الكثَتة الدكراف دبقدار ما ينااسب الدرااسات األكذل. -1

مجم" كاسيط يتضاٌسع فيه، مع االقتصار على األلظاظ اؼبستجولة يف فصيح الكبلـ تأليظا كإنشاءن  -2
 دبقدار ما ينااسب الدرااسات الضاسطى.

باا، مبٌينا أطضار كلواهتا كما طرأ على مجم" بسيط يكضف ديضانا عاما للمة، جامجا رضارديا كغري -3
 بجضاا من تضاسع يف االاستجواؿ، أك تمَت يف اؼبجٌت يف عصضر اللمة اؼبختلظة.

                                                           

اؽبضية، عزة حسُت غراب، مكتبة نانسي دمياط، القايرة، مصر، دط، دت، ‘ طضرالت‘ اؼبجاج" الجربية رحلة يف اعبذكر -(1)
 . 324-323ص
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كذلك جاء يف يذا القانضف أٌف من أيدافه كضع مجموات صمَتة ؼبصطلحات الجلـض كالظنضف 
 .(1)كغَتيا"

جنازإثو:    -2-1-3  إ 

 (2)ر:من اؼبجاج" اليت أقبزيا يذا اؼبجم" نذك

 ـ كيتكٌضف من ؾبٌلدين.1973مجم" ألظاظ القرآف الكرًن: طيبع اسنة - 

ـ، كضٌ" حرؼ اؽبوزة، ك صدر الثاين عاـ 1970اؼبجم" الكبَت )صدر منه جزءاف، اكتو  األٌكؿ عاـ  -
 ـ كارتو  على حرؼ الباء(.1982

 ـ.1980اؼبجم" الضجيز: صدرت طبجته األكذل اسنة  -

ـ اسبجة كعشركف جزء متضٌونة 1987لوية كالظنية: صدر مناا اسنة ؾبوضعة اؼبصطلحات الج -
 مصطلحات يف: النظط، كالظيزياء، كاؽبيدركلضجيا، كالقانضف الٌتمارم، كالكيوياء، كالسينوا كاؼبسرح...

ـ باللمات الٌثبلثة، اإلقبليزية، 1983مجم" ألظاظ اغبضارة اغبديثة كمصطلحات الظنضف: صدر اسنة  -
 ربية.كالظرنسية كالج

 كوا أقبز اَّوع مشركعه الرٌائد اؼبجم" الضاسيط، ثاين عٌينة يف درااستنا يذ .

 

 

 
                                                           

 . 322البحث اللمضم عند الجرب، أضبد ـبتار عور، ص -(1)
 . 337-333اؼبجاج" الجربية، عزة حسُت غراب، ص -(2)
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 إملؼجم إموس يط: -2-2

 إمتؼًرف بو:-2-2-1

يض مجم" كاسيط يف حموه، كاسيط يف ؿبتضا ، كيبٌث  "أٌكؿ حلقة يف التأليف اؼبجموي اعبواعي       
مصطظى الشاايب الذم رأل أف الجو  اؼبجموي  عند الجرب، ككأنه مع اؼبجم" الكبَت رٌد مبارر على

الجريب تنقصه عناصر أاسااسية يتصٌدريا الجو  اعبواعي من ذكم االختصاص يف الٌتأليف اؼبجموي... 
كقد يكضف فيه االاستمابة الجولية لدعضات التمديد، مناميا كمضضضعيا، يف التصنيف اؼبجموي، الذم 

 .(1)يف اؼبجاج""هبب أف يتنااسب كاؼبجطيات الجصرية يف تأل

 30ألف كلوة ]ذكر أضبد ـبتار عور أنه "يشتو  على كبض  30"يشتو  اؼبجم" الضاسيط على كبض      
 ، كيٌزعت على ثبلثة أعودة يف كٌ  صظحة.(3)[، كاست مئة صضرة"(2)ألف مادة، كمليضف كلوة"

 ىدفو: -2-2-2

يظيى باغباجة إذل مجرفة ألظاظ الجربية أراد اَّوع للوجم" الضاسيط أف يكضف مجموا حديثا  "أف       
كدالالهتا اؼبختلظة، فكاف من يٌ" عباف اإلعداد كالتحرير، للضفاء بذلك، أف ربشد ما يبكن أف يٌتسع له 
مث  يذا اؼبجم" من األلظاظ لتحقيق غرضُت، أحدنبا: أف يرجع إليه القارئ اؼبثقف ليسجظه دبا يسٌد 

ئع أك مصطلح متجارؼ عليه. كالمرض اآلخر: أف يرجع إليه الباحث اغباجة إذل ربرير الداللة للظ  را
"  . (4)كالدارس إلاسجافاوا دبا سبٌس اغباجة إليه من فا" نص قدًن من اؼبنثضر كاؼبنظـض

 
                                                           

يد مرداكم، دار الثقافة، عواف، األردف، منايج التأليف اؼبجموي عند الجرب مجاج" اؼبجاين كاؼبظردات، عبد الكرًن ؾبا -(1)
 . 474ـ، ص2010، 1ط
  . 323البحث اللمضم عند الجرب، أضبد ـبتار عور، ص -(2)
 . 24اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، تصدير الطبجة األكذل، ص -(3)
 . 18-17اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، مقدمة الطبجة الثانية، ص-(4)
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 مهنجو: -2-2-3

جاء يف تصدير الطبجة الثانية للوجم" الضاسيط: "كيف كاسجنا أف نقٌرر أنه ااستقاـ َّوجنا مناج يف      
ف اؼبجموي يتوٌشى مع طبيجة اللمة الجربية، كوبقق ما ننشد من يسر ككضضح. فاي لمة ارتقاقية الٌتألي

نىبات  تقـض على أياسىر من الكلوات، كليس من اؼببلئ" أف نظٌرؽ مش  يذ  األاسر، كأف نضزٌع أفراديا بُت جى
رل... كيف حدكد اؼبجم"، ال لشيء اللاٌ" إال ؿباكاة لًتتيب أجبدم صٍرؼ يبلئ" بجض اللمات األخ

اؼبادة هبب أف نبٌضب يف عناية، كأف نلتـز الًتتيب األجبدم يف دٌقة، فنيٌسر يف غَت بلبلة، كقبٌدد يف غَت 
 .(1)رطط"

فالضاسيط مرٌتب على حركؼ اؽبماء، )ييستجو  مصطلح الًتتيب األجبدم كييقصد به الًتتيب      
( بابا كيذا 28ٌف اؼبجم" يتكٌضف من شبانية كعشرين )األلظبائي ذبٌضزا(، كجج  لكٌ  حرؼ بابا، كُّذا فإ

ّنج قدًن حديث، كسبٌسك أصحابه )الضاسيط( بضركرة األخذ باألحرؼ األصضؿ دكف الزكائد، كذلك 
 ػباصٌية سبتاز ُّا الجربية يي االرتقاؽ.كتتلٌخص منامٌية الضاسيط يف تصنيف الكلوات كاآلٌب:

 كاالعتداد باألحرؼ األصلية. ذبريد الكلوات من الزكائد  -1         

 تضزيع يذ  الكلوات على األبضاب حبسب حرفاا األٌكؿ. -2 

ترتيب الكلوات داخ  كٌ  باب باالاستناد إذل اغبرؼ الثاين، فالثٌالث، فوا زاد على ذلك  -3
 إف كاف من أحرؼ اؼبادة األصلية. 

 لي:أما عن ترتيب الًتتيب الداخلي للوضاد، فإٌف اؼبجم" اعتود ما ي

 تقدًن األفجاؿ على األظباء. -1"

 تقدًن اٌَّرد على اؼبزيد من األفجاؿ. -2
                                                           

 . 14اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، تصدير الطبجة الثانية، ص -(1)
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 تقدًن اؼبجٌت اغبسٌي على اؼبجٌت الجقلٌي، كاغبقيقٌي على اَّازٌم. -3

 .(1)تقدًن الظج  البٌلـز على الظج  اؼبتجٌدم" -4

 .(2)أك أكثرريتٌبت األفجاؿ على مبط ـبصضص اعتوادا على التمٌرد كالزٌيادة حبرؼ  -5

 كمن أي" مظاير الٌتمديد اليت اٌتس" اؼبجم" ُّا نذكر:

تضاسيع دائرة اعبوع بتماكز  اغبدكد الزمانية كاؼبكانية اليت ضبطاا القدماء، بااستيجابه أللظاظ من ـبتلف  -
 الجصضر كاألمصار.

إذ ضٌ" اؼبجم" إذل جانب  ذباكز فكرة اؼبستضل اللمضم األكحد إذل تنضٌع يف اؼبستضيات اللمضية اؼبختلظة؛  -
ؾبوع اللمة  الظصيح، اؼبضٌلد )مض(، كاؼبجٌرب)مع(، كالدخي  )د(، كاَّوجي )مج( )كيض اللظ  الذم أقر 

الجربية(، كادث )ؿبدثة( )كيض اللظ  "الذم ااستجوله ادثضف يف الجصر اغبديث، كراع يف لمة اغبياة 
 (.(3)الجامة"

ض الكلوات اليت وبتاج ررحاا إذل تصضير، من حيضانات أك نباتات أك االاستجانة بالصضر لتضضيح بج -
 آالت أك كبض ذلك.

كالتيسَت، كمن الرمضز اليت ااستخدماا اؼبجم": )ج(:لبياف اعبوع،  ااستجواؿ الرمضز ُّدؼ االختصار -
(: لبياف حركة عُت اؼبضارع، )ك_(: للداللة على تكرار الكلوة دبجٌت جديد...   ًِ _ى  )ي

 

 
                                                           

 . 29اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، مقدمة الطبجة األكذل، ص -(1)
 . 30-29يينظر: اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، مقدمة الطبجة األكذل، ص -(2)
 .31جم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، مقدمة الطبجة األكذل، صاؼب  -(3)
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 كميتو:-2-2-4

جاء اؼبجم" الضاسيط يف فًتة تجٌطش فياا أبناء الجربٌية إذل مجم" يرقى إذل مستضل اؼبجاج" المربية اليت     
ااستظادت من التمربة اللسانية، كوباف  يف الضقت نظسه على أصالة الجربٌية كعراقتاا. لذا فقد القى يذا 

من مث  يذ  كاإلطراء، الثناء مطلق بُت الًتحيب ذاي كتراكح ،اؼبجم" ترحيبا كبَتا يف كاسط اللمضيُت الجرب
 اؼبجاج" أفض  من كيجدٌ  الجربية. اللمة يف التشريع حق له لمضمٌ  ؾبوع عن صدر مجم" أٌكؿ "كيض اؼبقضلة:

 الثناء بُت كاؼبزج .(1)لبناف" نصارل ألٌظاا اليت اللمضية اؼبجاج" من غَت  كيمر عليه االقباؿ كينبمي اغبديثة،

 اعبوع يف الكواؿ إذل مجاصبنا أقرب اؼبجم" يذا أف "كاغبق نصار: حسُت فيقضؿ كوا اػبظيف، كالٌنقد

  .(2)اػبظيف..." االضطراب بجض لضال كالٌتيسَت كالًٌتتيب

 اللمة َّوع الجاـ األمُت اػبطيب عدناف اؼبرحـض اسضرية من الجريبٌ  اَّوجيٌ  بنقد  بادر من أٌكؿ "ككاف        

 عبنة لدعضة ااستمابة األكذل اؼبجم" طبجة يف كقجت اليت النقائص تتٌبع على حرص الذم ،(3)بدمشق" الجربية

جت دمشق، ؾبوع ؾبلة نشرهتا مقاالت يف مبلحظاته نشر على كحرص اؼبجم" إعداد  بػ كياس" كتاب يف كصبي
 قٌدماا اليت تاؼببلحظا من بكثَت الثانية الطبجة أخذت كقد ،«الضاسيط اؼبجم" يف كنظرات الجريب اؼبجم"»

 األخطاء بقية إصبلح ااستيظاء أمر "كتركنا عناا: قاؿ اليت الثالثة الطبجة يف يكتو  دل يذا لكنٌ  اػبطيب،

 اسنة الطبجة يذ  صدرت طضي ، انتظار كبجد الثالثة، الطبجة إذل الجظي" اللمنة جىاد فات ما كااستدراؾ

 عيضبا ضبلت ب  فحسب، السابقتُت بجتُتالط رابت اليت الجيضب صبيع تتمٌنب دل يي، فإذا ـ،1970

 نقد أفٌ  كوا .(4)الجريٌب" الجشرين القرف مجم" يكضف أف عن ميتىخٌلظا الضاسيط اؼبجم" ججلت جديدة

                                                           

 .   46اؼبجاج" اللمضية كطرؽ تظسَتيا، أضبد بن عبد ا الباتلي، ص -(1)
 . 742، ص2اؼبجم" الجريب، حسُت نصار، ج -(2)
 . 1041اؼبجم" الجريب اؼبجاصر، رراد اغبوزاكم،  -(3)
 . 8-7ص ـ،1994، 2مكتبة لبناف نارركف، بَتكت، لبناف، ط ي كاغباضر، عدناف اػبطيب،اؼبجم" الجريب بُت اؼباض -(4)
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 "ككاف فياا: جاء اػبوسيٌٍت، بجيد  الجربية اللمة ؾبوع احتظاؿ يف ألقايا كلوة يف كذلك تضاص  اػبطيب

  .(1)إيايا" يكن دل كلكنه اؼبنشضد... اؼبجم" كبض عظيوة جديدة ةخيطض  الثانية طبجته يف الضاسيط اؼبجم"

 طبعاتو:-2-2-5

 لقد صدرت أربع طبجات من اؼبجم" الضاسيط حىٌت اآلف، نجرضاا كاآلٌب:     

ـ، كقد أررؼ على طباعتاا عبد السبلـ ياركف، "كجاءت يف جزءين  1961الطبجة األكذل: ظارت اسنة 
، افتتح اعبزء األٌكؿ (2)صظحة من ثبلثة أعودة كمن القطع الكبَت"1100كبَتين وبتضياف على كبض 

بتصدير كتبه إبرايي" مدكضر، األمُت الجاـ للوموع كقت ذاؾ، ربٌدث فيه عن ؾبوع اللمة الجربية كأي" 
أيدافه كإقبازاته ٍب ربٌدث عن اؼبجم" الضاسيط، تبل  مقٌدمة كتبتاا اللمنة اؼبػيجٌدة للوجم" )إبرايي" 

ؿبود علي النمار(، كتضونت اغبديث عن حاجة –أضبد حسن الزيات –حامد عبد القادر –مصطظى
الجربٌية إذل مجم" حديث يظي دبقتضيات التطٌضر اغباص ، كدكر اَّوع يف هتيئة الضاسائ  اليت سبٌكن من 
كضع يذا اؼبجم" اؼبنشضد الذم ظبي اؼبجم" الضاسيط، ٍب عرضت أي" مظاير التمديد يف اؼبجم" 

يط، كاؼبناج اؼبجتود فيه، كاختتوت بالشكر لك  من أاسا" يف إخراج يذا اؼبجم". كلقد ضب  كٌ  الضاس
من التصدير كاؼبقٌدمة دعضة من اللماف اؼبجٌدة إذل "رجاؿ اللمة كاألدب، أف يبجثضا إلياا دبا يستدركضف 

 .(3)علياا من نقص يبلـز اإلنساف، أك خطإو يظضت جاد اغبريص"

ـ؛ أم بجد حضارل عشر اسنُت من صدكر الطبجة األكذل كدل زبتلف 1972اسنة  صدرت ثانية:الطبجة ال
ركبل عن الطبجة األكذل، كقد قاـ باإلرراؼ علياا كٌ  من حسن علي عطية، كؿبود رضقي أمُت، 
ككاص  إعداديا، بجد رحي  أعضاء اللمنة اؼبجٌدة للطبجة األكذل رضبا" ا، عبنة متكٌضنة من أربجة أعضاء 

                                                           

 . 8اؼبجم" الجريب بُت اؼباضي كاغباضر، عدناف اػبطيب، ص -(1)
 .323البحث اللمضم عند الجرب، أضبد ـبتار عور، ص -(2)
 . 32صاؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، مقدمة الطبجة األكذل،  -(3)
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ؿبود خلف ا أضبد، الذين قٌدمضا –عبد اغبلي" منتصر –عطية الصضاغبي –إبرايي" أنيس -ا ي": أيض
ؽبذ  الطبجة دبا يلي: "كما أكركت طبجة اؼبجم" األكذل أف تنظد، حىت كٌك  اَّوع إلينا أف نتضذٌل مجاكدة 

  إلينا من اؼببلحظات النظر فيه. كأف نجٌد  لطبجة ثانية، فكاف فيوا حىرىصنا عليه أف نبحث ما كص
كنأخذ دبا نطوئن إذل اسبلمته، راكرين كٌ  من تظٌض  بإبداء رأم علوٌي، أك لمضٌم أك منامٌي، كفيوا 

أخرجه ؾبوع اللمة الجربٌية بدمشق  «عدناف اػبطيب»عنيت اللمنة بدرااسته كتاب لؤلاستاذ الدكتضر 
ا تصدير الطبجة فقد كضجه األمُت الجاـ .أمٌ (1)"«اؼبجم" الجريب كنظرات يف اؼبجم" الضاسيط»كعنضانه 

 للوموع الذم كاف إبرايي" مدكضر حينئذ.

ـ، ربت إرراؼ عبد السبلـ ياركف ؾبٌددا، الذم أاسا" يف عبنة 1985كصدرت اسنة  الطبجة الثالثة:
إبرايي" مدكضر األمُت الجاـ  -كوا يف الطبجات السابقة-اإلعداد مع أعضاء آخرين، كصٌدر ؽبا 

د عيٍت فياا "بدٌقة التجريظات الجلوية، كبضضضح الجبارة، كاسبلمة األاسلضب. كمن الراسـض للوموع، كق
.  (2)كاألركاؿ ما قد يستلـز إعادة النظر لكي ذبيء مطابقة للضاقع كمجربة عن اؼبدلضؿ اؼبراد تجبَتا صادقا"

رخاص، كالنظريات أغبق ُّذ  الطبجة "مجم" أعبلـ يجرٍّؼ طائظةن من األ كوا قد أراد اَّوع لض أنٌه
. لكٌنه دل يتوٌكن من ذلك، كبقي األم  مجقضدا على يذا اؼبشركع رجاء (3)الكربل، كاألماكن التارىبية"

 أالٌ يتأخر ظاضر  طضيبل.

 

 

 

                                                           

 . 18اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، مقدمة الطبجة الثانية، ص -(1)
 .10اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، تصدير الطبجة الثالثة، ص -(2)
 .10اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، تصدير الطبجة الثالثة، ص -(3)



 إمفطـل إمثــــاين                               ظرإئق إمتؼًرف وإمرشح يف إملدوهتني

~ 444~ 

 

ـ، ربت إرراؼ ؾبوضعة من الجاملُت باَّوع، كقد صٌدر ؽبا رضقي 2004صدرت اسنة  الطبجة الرٌابجة:
اؼبصرم، كفبٌا جاء يف التصدير: "كيذ  الطبجة الرابجة للوجم" الضاسيط ضيف رئيس ؾبوع اللمة الجربية 

يي نظساا الطبجة الثالثة للوجم" يف ثضُّا اعبديد... كمن أي" ما تتوٌيز به يذ  الطبجة الرابجة، أّنا 
جاءت يف ؾبٌلد كاحد تيسَتا على مستجوليه، ملضنة اؼبداخ ، مسايرة لتطضر أنظوة الطباعة يف عصر 

 . (1)ة"اغبضاسب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . 8وع اللمة الجربية بالقايرة، تصدير الطبجة الرابجة، صاؼبجم" الضاسيط، ؾب-(1)
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 إملبحث إمثاين: إمتؼًرفات وإمرشوح يف مسان إمؼرب:

 مدخل: -1

إف دل نق  _إف تتبع كاسائ  الشرح كالتجريف يف مجم" ضخ" كلساف الجرب أمر يصجب على الباحث 
لذا فإننا عبأنا إذل حصر البحث يف باب كاحد يض "باب التاء" باعتبار أف منامية الشرح  -يستحي 
يف اؼبجم" كله،  كوا أٌف اختيارنا لطبجة دار اؼبجارؼ اؼبجاد ترتيباا على اغبرؼ األٌكؿ اسييتيح لنا كاحدة 

 أخذ مدخ  من كٌ  باب من أبضاب اؼبجم" األصلي )اؼبرٌتب على اغبرؼ األخَت(.

( مدخبل، بدءن بػ )تأب( كانتااءن بػ 185بلغ عدد مداخ  يذا الباب حضارل طبسا كشبانُت كمائة )   
 تظاكتت يذ  اؼبداخ  من حيث اغبم"، فوناا ما دل يتماكز الجبارة، مث :                      . )تيا(

ةي": لتت"* لىةي القينػٍظيذى  . (1)ابن برٌم قاؿ: الت تػٍ

 كمناا ما ذباكز الصظحة، مث : 

 [425إذل ص 423] من ص: ترب*

د مناج االرًتاؾ يف الجرض الٌداخلي اؼبداخ  " إٌف تراك" اؼبداخ  قد أٌدل حتوا بلساف الجرب إذل اعتوا
كالتجريف ُّا، عضضا عن مناج التمنيس. كيجٍت باالرًتاؾ أف يدمج ربت أص  كاحد مجافو كثَتة باعتبار 
أف الكلوة كحدة لمضية ؽبا أص  ثابت ال يتمٌَت، له مدلضالت ثانضية يقٌريا االاستجواؿ. أٌما التمنيس فيجترب 

 ذلك: كمن أمثلة، (2)ا مجافو ـبتلظة مستقٌلة"الكلوة كحدة كبلمية ؽب

                                                           

 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تت  -(1)
ـ، 1986، 1دار المرب اإلاسبلمي، بَتكت، لبناف، طاغبوزاكم، ؿبود رراد ، قديبا كحديثا من قضايا اؼبجم" الجريب -(2)

 . 146ص
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رج  تأتاء، على فجبلؿ، كفيه تأتأة: يًتٌدد يف التاء إذا تكٌل". كالتأتأة: حكاية الصضت. كالتأتاء: مشي "
الصيٌب الصمَت؛ كالٌتأتاء: التٌبخًت يف اغبرب رماعة؛ كالتأتاء: دعاء اغبطٌاف إذل الجىٍسب، كاغبطٌاف التيس، 

. فلض كاف األاساس اؼبػيػٌتبع يض مناج الٌتمنيس لذيب إذل جج  كٌ  كلوة (1)اء أيضا بالثاء"كيض الثٌأث
 ىبتلف مجنايا عن األخرل يف مدخ  مستقٌ .   

اؼبضاسضعية حيث قبد إضافة إذل الشرح  بس" الٌنص اؼبجموٌي يف لساف الجر لقد اتٌ  إمنص إملؼجمي: -1-1
 الكثَت من اؼبجارؼ اللمضية، نذكر مناا:

إرارات عٌدة لقضاعد كبضية، كلكناا يف أغلب اغباالت ال تتجٌلق بكلوة  حيث قبد النحو: -
 اؼبدخ ، ب  جاءت عرضا، كمن ذلك:

 .(2)"قضله: أٌف ما ًرئتي يػيٍظجىً ، ما: يانا ررط، كااس" أٌف مضور تقدير : أنٌه أٌم ريء رئت يظج  رل"

أصلاا، كمن أمثلة ذلك تجليله لصيمة  كيذيب ابن منظضر إذل تجلي  بجض الصيغ بذكرالّصرف:  -
)ااستخذ(،  يقضؿ: "كحكى اسيبضيه: ااستخذ فبلف أرضا، كيض ااستظج  منه، كأنٌه ااستتخذ 
فحذفت إحدل التاءين كوا حذفت التاء األكذل من قضؽب": تقى يٍتقى، فحيذفت التاء اليت يي 

صله اتٍػتىخذ كزنه افتىج  ٍب فاء الظج ... قاؿ ابن جٍت: كفيه كجه آخر كيض أنٌه هبضز أف يكضف أ
، فلٌوا   إّن" أبدلضا من التاء األكذل اليت يي فاء افتىج  اسينان كوا أبدلضا التاء من السُت يف استٍّ

 .(3)كانت السُت كالتاء ماوضاستُت جاز إبداؿ ك  كاحدة مناوا من أيختاا"

 فبٌا كرد من اؼبصطلحات الجركضية يف باب التاء:  العروض: -

                                                           

 لساف الجرب، ابن مظضر، مادة تأتأ.  -(1)
 لجرب، ابن منظضر، مادة ترج.  لساف ا -(2)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة زبذ. -(3)
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جر: ما يبكن أف يدخله الزٍّحاؼي فيسل"ي منه، كقد ًٌب اعبزء سباما، كقي  اؼبتٌو"ي ك   ما زدت "الٌتاـ من الش
 .   (1)عليه بجد اعتداؿ البيت، ككانا من اعبزء الذم زدته عليه كبض فاعبلتن يف ضرب الرم "

يف الٌنص  ترتبط القراءة ارتباطا مباررا باؼبجٌت، لذا فإننا نبلح  حضضريا بشك  كبَتالقراءات:  -

اتػ بىعى ﴿اؼبجموي، كمن األمثلة على ذلك:"  ﴾(2) بتشديد التٌاء، كمجنايا تىًبعى، ككاف أبض ،

 ﴿عورك بن الجبلء يقرؤيا بتشديد التاء كيي قراءة أي  اؼبدينة، ككاف الكسائي يقرؤيا  

    ﴾ ق  كأٍدرؾ؛ كقراءة  أيب عورك أحب  إرل  من  قضؿ  قاؿ أبض عبيد: ، بقطع األلف، أم غبًى

  .(3)الكسائي"

 كقد تضٌون الٌنص اؼبجموي يف بجض اؼبداخ  ما يبكن أف نسويه مباحث داللية، كاليت مناا:

 .(4)اإلرارة إذل األضداد مث : "التٍلجة: ما اّنبط من األرض، كقي : ما ارتظع، كيض من األضداد" -

وة، ككيف تطٌضر إذل مجاف أخرل: كمن ذلك قضله: "كااستتٌب أمر اغبديث عن اؼبجٌت األصلي للكل -
فبلف إذا اطٌرد كااستقاـ كتبٌُت، كأص  يذا من الطريق اؼبستتٌب، كيض الذم خٌد فيه السيارة خدكدا كرركا، 

بيٌػننا من صباعة ما (5)فضضح كااستباف ؼبن يسلكه، كأنه تػ بٍّبى من كثرة الضطء، كقًشر كجاه فصار ملحضبنا
 .(6)ليه من األرض، فشٌبه األمر الضاضح البٌُت اؼبستقي" به"حضا

                                                           

 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة سب".   -(1)
 . 89الكاف، اآلية  -(2)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تبع. -(3)
 تلع.  لساف الجرب، ابن منظضر، مادة  -(4)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة غببا": "اللحب الطريق الضاضح...كملحضب، إذا كاف كاضح -(5)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تبب. -(6)
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كوا أنٌنا قبد الكثَت من اؼبجلضمات اؼبتظرٌقة، كأظباء األعبلـ كاألماكن. كإرارات يبكن أف         
 نستخلص مناا بجض اؼبظاير االجتواعية كالثقافية يف اغبياة الجربية.

جاج" تقتضي كضع النقطتُت التظسَتيتُت بُت الكلوة إٌف منامية الشرح يف اؼب  كيفية إمرّشح: -1-2
 اؼبشركحة كررحاا، كؼبا دل تكن  يذ  الضاسيلة مجركفة يف عصر ابن منظضر فإنه جاء بالشرح كاآلٌب:   

يأٌب الشرح مباررة بجد الكلوة اؼبشركحة،  كذلك يف أغلب اغباالت، )النقطتاف التظسَتيتاف من كضع  -
 اٌقق( مث :       

 .(2)"التوي": الطضي "*.                  (1)"التبيع: المرًن"*

 )تيستجو  مع األظباء كاألفجاؿ(، مث : «أم»ييسبق حبرؼ التظسَت  -

 .(4)"جاء تضا أم فردا"*.              (3)"أتليته أم اسبقته"*

 ، )ال تيستجو  إالٌ مع األفجاؿ( مث :«إذا»ييسبق بػ  -

 .(6)"تىطىا إذا ظل""*            .(5)"تػىٍبتىبى إذا راخ"*

 

 

 
                                                           

 .لساف الجرب، ابن مظضر، مادة تبع -(1)
 .لساف الجرب، ابن مظضر، مادة سب" -(2)
 تبل.لساف الجرب، ابن مظضر، مادة  -(3)
 تضا. لساف الجرب، ابن مظضر، مادة -(4)
 .ببتلساف الجرب، ابن مظضر، مادة  -(5)
 .لساف الجرب، ابن مظضر، مادة تطا -(6)



 إمفطـل إمثــــاين                               ظرإئق إمتؼًرف وإمرشح يف إملدوهتني

~ 449~ 

 

 ظرإئق إمرّشح يف إنوسان: -2

 إمرشح ابملرإدف:  -2-1

خلصنا إذل أٌف الًتادؼ الٌتاـ نادر الضقضع يف اللمة، لكٌننا اسٌلونا بضجضد الكثَت من الكلوات اليت     
ف أصحاب اؼبجاج" الجامة تشًتؾ يف داللة عاٌمة، ااستثوريا اؼبجموٌيضف يف ررح مضاد مجاصبا"، الاسٌيوا كأ

ال ياتٌوضف كثَتا بالظركؽ الطظيظة يف اؼبجٌت. لذا فإننا اسنجٌد ك  ررح بكلوة مظردة تتظق كالكلوة اؼبشركحة 
 يف اؼبجٌت مرادفا.

 ااستجو  ابن منظضر يذا النضع من الشرح يف مضاضع عٌدة، كفبٌا الحظنا  حضؿ يذا االاستجواؿ ما يلي: 

 دكف االاستجانة بسياؽ ـبصضص، كوا يف األمثلة اآلتية: _ يستجو  مرادفا كاحدا،

 .(1)اغبُت" التأرة:"*

 .(2)الٌدايية""التؤلة: *

 .(3)اػبسار""التّب: *

 _ يستجو  أكثر من مرادؼ، عن طريق الجطف بيناا، كوا يف األمثلة اآلتية:

 اؽببلؾ(. =اػبسراف =.  )الٌتباب(4)اػبسراف كاؽببلؾ" "الّتباب:*

 الذٌكاء(. =الظطنة =الطٌبانة=. )التٌبانة(5)الط بانة كالظطنة كالذٌكاء"نة: "التََّبا*

                                                           

 .الجرب، ابن مظضر، مادة تأر لساف -(1)
 .الجرب، ابن مظضر، مادة تأؿ لساف -(2)
 .ساف الجرب، ابن مظضر، مادة تببل -(3)
 لساف الجرب، ابن مظضر، مادة تبب. -(4)
 .الجرب، ابن مظضر، مادة تنب لساف -(5)
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 األتباع(.=اػبدـ =. )الٌتبلميذ(1)اػبدـ كاألتباع"الّتالميذ: "*

 اػبيلق(. =الطٌبيجة =. )الٌتضس(2)الطٌبيجة كاػبيليق" "التُّوس:*

""تَ َبا: مث : كقد قبد بجض الكلوات اؼبجطضفة لكٌناا ال سبٌث  مًتادفات،      إذىا غىزىا كغىًن"ى كاسىَبى
(3)  .

فوجٌت الظج  تػىبىا يض ؿبصلة مجاين األفجاؿ الثبلثة، فالمزك كالمنيوة كالٌسيب ال ربو  مجٌت كاحدا، لكناا 
توجة تيشٌك  مجٌت كلوة تبا.  ؾبي

بىاعى كرىرىل"َتَجَر...: أما عن  ررح  "     
وبو  مجٌت مجاكس . فوجٌت ررل يف األص  يض باع، لكٌنه (4)

ٍيته أٍيضنا، كييضى ًمنى األٍضداًد" ،  كدبا أٌف الٌتمارة تقـض (5)له فػ "رىرىٍيتي الش ٍيءى أٍررًيًه ًررىاءن إذا ًبٍجته كإذا اٍرًتى
 على عولٌيتُت متقابلتُت نبا البيع كاالرًتاء فإٌف اؼبقصضد بشرل ينا يض ارًتل.

ٌدد مجنايا الًتاديف، كيكضف ذلك مع الكلوات اؼبتجٌددة كوا قبد اقًتاف بجض الكلوات بسياقات رب
 اؼبجاين، مث :

 امتؤل.  تَِئٌق: ، فاض يْتَأق تَأقا  السٍّقاءتَِئق "*

اسريعه"تَِئٌق: ميٍار
(6). 

 .(7): صىًديقاا"اؼبٍرأةتَِبيع "*

                                                           

 .ة تلوذالجرب، ابن مظضر، مادلساف  -(1)
 .ساف الجرب، ابن مظضر، مادة تضسل -(2)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تبا -(3)
 .ذبر لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(4)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة ررل -(5)
 .تأؽ لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(6)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تبع -(7)
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 : ظايريا.األرضتربة "*

 .(1): رمسه"اإلنساف تربة  

 مالحظات حول الشرح بالمرادف:

أكثر  -يف أغلباا–خبلؿ تتبجنا للشرح باؼبرادؼ يف باب الٌتاء كجدنا أٌف اؼبرادفات اؼبستجولة  من    
ريضعا ككضضحا من الكلوات اؼبشركحة، كُّذا فإٌّنا قد حٌققت اؼبطلضب، مع أٌف اغبك" على كضضح 

لة من اؼببلحظات ن  ذكريا كاآلٌب:مجٌت كلوة ما ىبتلف باختبلؼ مستجو  اؼبجم"،  لكٌننا كقظنا على صبي

اؿ  -  قد يؤٌدم االعتواد على الٌشرح باؼبرادؼ كحد  إذل ضياع الكثَت من اعبياد كالضقت بأف وبي
 ميستجو  اؼبجم" على مضاد أخرل ألكثر من مرٌة  مث :

 . (2)اعببلكزة""التَّواثير: *

ظرديا دل تيزؿ يذا فإذا كانت كلوة الٌتضاثَت غامضة بالنسبة ؼبستجو  اؼبجم"، فإف كلوة اعببلكزة دب
الموضض، لذا فإنه يتحٌت" عليه البحث عن الكلوة الشارحة يف مضضجاا من اؼبجم"، ليمديا مشركحة 

 دبرادؼ أيضا:

 .(3)الثػ ٍؤركر""الِجْلواز: *

كنبلح  أف يذا الشرح غَت كاؼ مرٌة أخرل لجدـ كضضح اؼبرادؼ، ما يستدعي البحث عنه يف مضضجه 
 ؾبٌددا:

 
                                                           

 .منظضر، مادة تربلساف الجرب، ابن  -(1)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تثر -(2)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة جلز -(3)



 إمفطـل إمثــــاين                               ظرإئق إمتؼًرف وإمرشح يف إملدوهتني

~ 443~ 

 

(""الثُّؤرور: *  .(1)اعبٍلضاز، كقد تقٌدـ يف حرؼ الٌتاء أنٌه الت ؤركر بالتٌاء )عن الظاراًًسيٍّ

ليمد الباحث نظسه يجضد من حيث انطلق، دكمبا ربصي و للوجٌت اؼبطلضب، كمرٌد ذلك أاسااسا إذل أف 
اقتصار الشركح اؼبقٌدمة على اؼبرادؼ كحد . كمع يذا يضاص  البحث عن يذا اؼبجٌت بتتبع اإلحالة 

 اؼبذكضرة، ليقف على مجٌت الت ؤركر كاآلٌب:

، كقي : يض اعبًٍلضاز، كذيب الظاراسي  إذل  انٌه تػيٍظجيضؿه  "الت ُّْؤرور:*  الجضف يكضف مع الس لطاف ببل رًٍزؽو

 السٍّكٍّيًت:  من األ رٍّ كيض الد ٍفع، كأٍنشىدى اٍبني 

 األىًميػػػػرً  تىا لىٍضال خىٍشيػػػػػىةي                            

 كخىٍشيىةي الش رطيٍّ كالتػ ٍؤريكرً                           

 .(2)"أتٍػبىاعي الش رىطً  الت ُّْؤرور:قاؿ 

راد ررحاا كيي 
ي
 :، بجد يذا اعباد )الضقت(«الت ضاًثَت»ليحصي  أخَتا على مجٌتن للكلوة اؼب

الجضف يكضف مع  الت ؤركر)تأر(اعبلضاز أر(الثػ ٍؤركر)تاعببلكزة ]اعبلضاز[ )جلز( الت ضاثَت)تثر(
 السلطاف ببل رزؽ. 

نذكر اؼبثاؿ  ذلككمن أمثلة قد يكضف اؼبػيرادؼ اؼبػيستجو  يف الٌشرح غَت مذكضر يف مضضجه من اؼبجم"  -
 اآلٌب:

 

                                                           

 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة ثأر -(1)
 .تأرلساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(2)
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ٍ : ك "التُّْمُلولُ * ،  التُّْمُلولالقين ابػىرىل، بًتىٍشديد الن ضًف. اٍبني اًسيدى كالقين ابرل  أٍعموٌي، كيض الميٍولضؿالبػىٍرغٍشتي
بالن بىًطٌية"

(1) . 

 مجرفة مجٌت الكلوات: الق ن ابرل، البػىٍرغىٍشت، الميٍولضؿفاٌتضاح مجٌت كلوة الت ولضؿ متٌضقف على   

كيي كلوات غَت رائجة كيبدك مجنايا غامضا، لذا فإنٌه يتحٌت" على مستجو  اؼبجم" البحث عناا يف 
اضجاا. لكٌن اؼبشك  الذم يضاجه الباحث يض خلٌض اؼبجم" من الكلوتُت: الق ن ابرل، كالبػىٍرغىٍشت، أٌما  مض 

 كلوة الميٍولضؿ فإنٌه هبد ؽبا ررحا مطٌضال، كاآلٌب:

؛ الميٍوليضؿ: بىٍطنه غىاًمضه ًمنى األٍرًض ذيك رىمىرو؛ كًقي ى: ييضى الضىاًدم الض يٍّقي الكىًثَتي الش مىًر ك "* الن ٍبًت اؼبٍلتىفٍّ
: ؛ كأٍنشىدى  كًقي ى: ييضى الضىاًدم الط ضي ي القىًلي ي الجىٍرض اؼبلتفٍّ

 بالميٍوليضؿ                إن كى غيضؿه  كلىدٍتكى  غيضؿ  يا أي اا الض اًغبي              

ًر فػىيػيظىزٍّعي اإلٍنسىافى دبًٍثً  صى  : الٌذم ىبىٍتًبئي يف اػبىوى ٍضًت الس بيًع كالضىٍحًش؛ كًقي : ييضى كي   ؾبيٍتىوىعو كبىٍضي الض اًغبي
: المي  اـً إذىا أٍظلى"ى كتػىرىاكى"ى، حىىت  تيسىو ى الز اًكيىة غيٍوليضالن؛ كقىاؿى اٍبني مشيىٍي و ًة كالمىوى ٍيئىًة الش مىًر كالظ ٍلوى ٍوليضؿي كىاى

ًثَتان، كييضى أٍضيىقي ًمنى السٍّك ًة يف األٍرًض، ضيٍّقه لىهي اسىنىداًف، طيض  ٍيئان كى ؿي الس نىًد ًذرىاعىاًف يىقضدي المىٍلضىةىيػيٍنًبتي رى
 الظىارًبىًة كاؼبػػػىليًع؛ قاؿى الطٍٍّرمىاح:

 كـبىىاريجى مٍن رىجارو كغُتو               كغىوالي ى ميٍدًجناًت الًمياضً             

بىٍت قيرٍيظىةى نػىزىليضا أٍرضان غىًولىةن كبًلىةن؛ المىًولةي الكىثَتىةي الن باًت اٌليت ييضارًم  كييقاؿي لىهي الميٍوليضؿ.كيف اغبىديًث: إف  
 الن باتي كٍجاىاا.

: حًشيشىةه تػيؤٍكى ي مىٍطبضخىةن؛ تيسٌوي : الر ابًيىةي. كالميٍوليضؿي تػىٍرتيهي. كالميٍوليضؿي ًه الظيٍرسي كغىوىٍلتي األٍمرى إذىا كارىيٍػتيهي كاسى
 غىٍسٍت؛ قاؿ:     بػىرٍ 

                                                           

 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة سب  -(1)
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 ن هي بالضىٍيًد ًذم اؽبيمضؿً كىأى                        

 كاؼبنٍتً  كالمىاًئًط  كالميٍوليضؿً                        

 فٌذ أدىًن المىٍرًؼ  باإلٍزمي ً                        

نيظىةى الميٍولضؿي بػىٍقلىةه دىاٍست الًي ي: الر كايب. قىاؿ أبيض حى "كالمىوى ي ةه تػيبىكٍّري يف أك ًؿ الر بيًع، كيٍأكيلياا النٌاسي
(1)                                                     . 

عن كلوة الت ٍولضؿ، كذلك ألٌف  فون بُت يذ  اؼبجاين اؼبتجٌددة كاؼبػيختلظة وباري الباحث يف أياا اؼبجبٌػري       
كالبػىٍرغىٍشت(. كقد يقضد  لظ  البػىٍرغست الضارد يف  ُت اآلخرين )الٌقٌنابرليذا اؼبجٌت ينبمي أف يٌتظق كاؼبرادف

الٌنص باعتبار أنٌه يض الربٍغشت )قد يكضف نتيمةن لتصحيف كقع يف أحد الكلوتُت(  إذل اختيار مجٌتن 
 كاحدو يض: حًشيشىةه تػيؤٍكى ي مىٍطبضخىةن. مع أٌف يذا اؼبجٌت يظتقر إذل اؼبزيد من التضضيح.

ضقضع فيوا ييسٌوى بالٌدكر، أك التسلس ، كذلك بأف تكضف كٌ  كلوة ررحا لؤلخرل،  كيذا وبضؿ دكف ال -
 ااستخبلص اؼبجٌت اؼبطلضب، كوا يف اؼبثاؿ اآلٌب:

 .(2): الًظٍرصادي"التُّوتُ "*

 "  (3)"الًظٍرصادي: الت ضتي

يؤٌدم يف أحايُت كثَتة إذل قصضر  إٌف االقتصار على الشرح باؼبػيرادؼ، دكمبا االاستجانة بطرائق أخرل،    
اؼبجم" عن دكر  األاساس كيض إزالة اإلُّاـ كالموضض عن اؼبػيظردات الٌلمضية، لكٌن اإلرارة إذل اؼبػيرادفات 

 اؼبوكنة لكٌ  كلوة ييسا" يف إثراء الٌرصيد اللمضٌم ؼبػيستجو  اؼبجم".    

 
                                                           

 لساف الجرب، ابن منظضر،  مادة غو .  -(1)
 .الجرب، ابن منظضر، مادة تضتلساف  -(2)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة فرصد -(3)
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 إمّشــــــــــــرح ابمّضــــــــــــــد: -2-2

ييجٌد الٌشرح بالٌضد نضعا من الٌشرح بكلوة كاحدة، لذا فإنٌه ال ىبتلف كثَتا عن الٌشرح باؼبػيرادؼ،         
لكٌن ااستجواؿ الٌشرح بالٌضد دل يص  إذل مستضل الشرح باؼبردؼ من حيث الكٌ"؛ إذ قبد األخَت يتماكز 

 اكز األٌكؿ اػبوسة مضاضع. ( مضضع يف الباب عٌينة الدرااسة، يف حُت دل يتم200ااستجواله اؼبائيت )

إٌف ااستجواؿ اؼبػيضاد كضاسيلة للشرح يقتضي تضظيف بجض األلظاظ اليت تسا" يف بياف اؼبػيخالظة        
الذم »كاؼبػيمايرة "كأكثر ما يكضف الٌتجبَت عناا بألظاظ ثبلثة يي: نقيض، كضد، كخبلؼ؛ كقد تأٌب بجبارة 

ألظاظ ذات دالالت قريبة مناا كػ ال أك غَت أك عدـ أك  «خبلؼ»"كقد تستبدؿ بكلوة  (1)ككبضيا" «ال
 .    نقيض، ك ضد. لكٌننا، كيف باب الٌتاء، دل قبد اسضل لظظي (2)ذياب أك ليس أك فقداف"

كذلك   ذكرنا بأٌف اؼبظردات ذات اؼبجاين اٌَّردة كالجقلية يي اليت ربتاج غالبا إذل يذا األاسلضب،    
ؿبٌدد، كلكٌن اإلركاؿ القائ" يض أٌف  مجٌت كلوة الضٌد اليت يؤتى ُّا يف لصجضبة التجبَت عناا بشرح 

الٌشرح ؾبٌرد أيضا، كوبتاج بدكر  إذل ررح بالٌضد، كيذا ما يضقع يف مشكلة الشرح الٌدكرم اليت ذكرنايا 
 اسابقا، كوا يف األمثلة اآلتية:

 .(3)فػىٍضؽ" نىقيضي "َتْحت: ... *

 :  .  (4)ربىٍت" نىقيضي "فػىٍضؽي

 . (5)الظرح" ضدٌ التّ َرُح:  الظرح..... نقيض"الت ََّرُح:  *

                                                           

 . 103اؼبجاج" اللمضية، ؿبود أبض الظرج، ص -(1)
 .347أحباث كنصضص يف فقه اللمة الجربية، رريد عبد الرضبن الجبيدم، ص  -(2)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة ربت -(3)
 .ؽفض  لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(4)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة ترح -(5)
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 .(1)اغبيٍزًف" نىًقيضي "الظىرىحي: 

 . (2)الس ريكًر" ًخبلؼي الظىرىًح، كييضى  نىًقيضي "اغبيٍزفي كاغبىزىفي:  

 .(3)الرٌاحة" ضدٌ "الّتعب: ... *

 .(4)الٌتجب" ضدٌ "الرٌاحىة:  

رح(، ك)الٌتجب/الرٌاحة( كاضحة لدل مستجو  اللمة، فإنٌه قد كإذا كانت الثنائيات )ربت/فضؽ(، ك)ترح/ف
 يتصادؼ كأخرل غامضة يستدعي بياّنا تضظيف اؼبزيد من كاسائ  الٌشرح، كوا يف اؼبثاؿ:

 : ناًفقىةه يف التٍّمىارىًة كالس ضًؽ؛ قىاؿى الن ابمىةي:تاِجرٌ  "كناقىةه *

 رى عىٍناا تىضاًجري ًعظىاءي ًقبلصو طىا                               

ا كىوىا قىالضا يف   .(5)كىااًسدىة"  ضٌدياكيىذى

 .(6)نىًقيضيهي"النٍّظاًؽ ك  ًخبلؼي "الكىسىادي: *

 .(7)الط اًرًؼ" نىًقيضي اؼبػىاؿي القىًدًني األىٍصًلي  ال ًذم كيًلدى ًعٍندىؾ، كييضى  "التَّاِلُد: *

، كييضى "الط رًيفي كالط اًرؼي منى اؼبػىاًؿ: اؼبػيسٍ  *  . (8)الت اًلًد كالت ًليًد" ًخبلؼي تىٍحدىثي

                                                           

 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة فرح -(1)
 .حزف لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(2)
 .تجب لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(3)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة ركح -(4)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة ذبر -(5)
 .ر، مادة كسدلساف الجرب، ابن منظض  -(6)
 .تلد لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(7)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة طرؼ -(8)
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 إمرّشح ابمتــّـؼــــــــًرــــف:  -2-3

اصطلحنا على كٌ  ررح ذباكز الكلوة الضاحدة بالٌشرح بالتجريف ، كيجٌد الضاسيلة األكثر قباعة لشرح      
قبد  مستجوبل يف  اؼبجاج"  مجموٌي متكام ؛ ذلك ألنٌه ررح يتنااسب كمظردات اللمة صبيجاا، لذا فإنٌنا

 بنسبة كبَتة.

تجر ضنا إذل أنضاع الٌتجريف كانتاينا إذل أٌف "التجريظات اؼبجموية ال يبكن إاٌل أف تكضف خليطنا من أنضاع     
. لكٌن ما الحظنا  على (1)ـبتلظة من الٌتجريظات اليت يضصي ُّا الظبلاسظة كاللمضيضف كاؼبصطلحيضف"

 اء يض غلبة التجريظات اللمضيٌة على اؼبنطقية كاالصطبلحية  التجريظات يف باب التٌ 

 كجاءت على أركاؿ أنباا:تنٌضعت الٌتجريظات يف باب الٌتاء من لساف الجرب،  

يف "كيض تجريف اظبي ربه تراديف؛ غَت أنه ال يكتظي بالكلوة اؼبظردة  إمتؼًرف ابملكمة إخملّططة:-2-3-1
 (2)خرل تنسباا أك تصظاا"تجريف اؼبدخ ، ب  ىبٌصاا بكلوة أ

 كقد يكضف يذا الت خصيص باإلضافة، كوا يف األمثلة التالية: 

 .(3)ًحكىايىةي الص ٍضًت"الّتْأتَأُة: "*

 . (4)ًرد ةي االٍمًتبلًء" التََّأُق:"*

 .(5)قيشيضري الت ٍوًر"التَّثَاُة:..."*

 كيكضف أيضا بااستجواؿ الضصف، كوا يف األمثلة:
                                                           

 . 76اؼبجموية الجربية، علي القاظبي، ص -(1)
 . 118تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص -(2)
 .تأتأ لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(3)
 .تأؽ لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(4)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تثا  -(5)
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": الت ُّْرُتبُ "*  .(1)األٍمري الث اًبتي

اؼبػيظىسٍّري لًلٍّسىاًف"التُّرُجَماُن والتَّرَجَماُن: "*
(2). 

 .(3)الر اًئحىةي الط يٍّبىةي"الت َّْفَحُة: "*

لة كاحدة، كقد يينظر إليه على أنه إمتؼًرف ابمؼبارة: -2-3-2 كنجٍت به كضف الٌتجريف يتشٌك  من صبي
كمن األمثلة على  .(4)رادؼ باؼبجادؿ اؼبضضضعي ال باؼبكافئ اللظظي""ركبل ثانيا للًتادؼ... أم أنه ت

 يذا النضع نذكر:

 .  (5)يًتىٌدد يف الت اًء إذىا تىكىل "ى" تَْأتَاٌء:"رىجي ه *

" "التَّْأَلُب:*  .(6)رىمىره تػيت خىذي ًمٍنهي الًقًصي 

 .(7)عىًصيظىةي الز رًٍع ًمنى البػيرٍّ ككبىٍضًً ""التِّْبُن: *

كيض ما اصطلحنا على أنٌه تجريف وبضم كلوة اؼبدخ  أك إحدل مشتٌقاهتا، إمتؼًرف إملُلتضب: -2-3-3
 كقد كرد يذا النضع من التجريف يف مداخ  عٌدة، نذكر مناا:

 .(8)تَاِبع ا"الش ٍيءى: جىجىلىهي لىهي أتْ بَ َعُو "*

                                                           

 .ترتب لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(1)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة ترج" -(2)
 .تظح لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(3)
 .121تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص -(4)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تأتأ -(5)
 .تألب  ر، مادةلساف الجرب، ابن منظض  -(6)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تنب -(7)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تبع -(8)
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ابة...: عىلىظىاىا تَ َبَن "*  .(1)التَّْبَن"الد 

 .(2)الت َُّراب"ٍيءى: كىضىعى عىلىٍيًه الش  أتْ َرَب "*

 . (3)تُ ْرٍس"صىاًحبي تَ رَّاٌس: "رىجي ه *

كيبدك يذا االاستجواؿ مربٌرا، ذلك ألننا لن نتوٌكن من الضصضؿ إذل اؼبجٌت اؼبطلضب لبجض الكلوات    
ت من كضف إاٌل إذا ااستجننا بكلوات من اؼبادة نظساا، لكٌن قباح يذا النضع من التجريف منضط بالتثبٌ 

الكلوة الضاردة فيه )اؼبشتقة( مشركحةن ررحا كافيا يف مضضجاا؛ إذ ال يبكن أف يٌتضح لنا مجٌت الًتٌاس، 
 مثبل، إال إذا اٌتضح مجٌت الًتس.

 إمرشح ابملثال أأو إمّشاىد:  -2-4

حاؿ  إٌف الشرح باؼبثاؿ أك الشايد يض نضع من الشرح بالسياؽ اللمضم الذم ينق  اؼبجٌت اؼبجموي من
الضجضد كاالحتواؿ إذل حاؿ االاستجواؿ كالثٌبات، ك"ردبا ال قبد مجموا من اؼبجاج" الجربية ايت" بالسياؽ 
ككظٌظه يف ررح اؼبجٌت اؼبجموي كوا فج  ابن منظضر يف اللساف، كالرك أٌف مصادر  اػبوسة قد اساعدته 

جبل من خبلؿ عٌينة البحث؛ إذ كيذا ما ذبٌلى لنا ف. (4)إذل حد كبَت يف ذلك من حيث حشد الشضايد"
بكٌ" يائ  من اآليات القرآنية كاألحاديث كاألرجار كاألمثاؿ  -كمَت  من أبضاب اللساف–زخر باب الٌتاء 
 كأقضاؿ الجرب.  

 

 
                                                           

 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تنب -(1)
 .ترب لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(2)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة ترس -(3)
 .272ص مقدمة لدرااسة الًتاث اؼبجموي الجريب، حلوي خلي ، -(4)
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 إمشوإىد إملرأ هية:  -2-3-1

بياف ( رايدا، جاءت يف ؾبولاا ل42بلمت الشضايد القرآنية يف باب الٌتاء الثبلثة كاألربجُت )      
( مناا يف ااستطرادات خارجة عن  6مجٌت، أك التدلي  على مبٌت لكلوات اؼبداخ ، يف حُت جاءت اسٌتةه )

 كلوات اؼبداخ .

اقتصر ابن منظضر على ؿب  الٌشايد من اآلية، لذا فقد جاءت مجظ" اآليات غَت كاملة،  تبدأ       
قضله  –قضله عٌز كج   –قضله تجاذل  –الجزيز  يف التنزي  –اآليات بإحدل الجبارات التالية: يف التٌنزي  

 ذىكىرى  ا عٌز كجٌ  يف كتابه. –اسبحانه كتجاذل 

 أكرد ابن منظضر الشضايد القرآنية ألغراض أنباا:      وظيفة الشاىد القرآني في الشرح:

 ذلك:_ تضجيه كلوة اؼبدخ  إذل مجٌتن بجينه،  يف اسياؽ م: يأٌب باآلية لدع" مجٌت اختار ، كمن 

﴿"كيف التػ ٍنزًيً  الجىزًيًز:            ﴾(1)"(2)أىٍم ضىل تىا كخىًسرىتىا. 

  ﴿"كيف التػ ٍنزًيً  الجىزًيًز:         ﴾(3)  قىاؿى أىٍي ي التػ ٍظًسَت: ما 

 .   (4)زىاديكييٍ" غىيػٍرى زبىًٍسَتو"

 

 

                                                           

 . 1اؼبسد، اآلية  -(1)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تبب. -(2)
 . 101يضد، اآلية  -(3)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تبب.  -(4)
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﴿قػىٍضلًًه عىز  كجى  : "كقىاؿى يف        ﴾(1)"2، قىاؿى الت ٍتبَتي الت ٍدًمَتي)  . 

 االاستشااد على قاعدة كبضية )أك صرفية(، مث : -

: ًتٍسعى عىشىرىةى اٍمرىأىةن، كًتٍسجىةى عى     ﴿شىرى رىجيبلن؛ قىاؿى اي تػىجىاذل: "غىيػٍرى أن كى تػىقيضؿي       ﴾(3)  أٍم

 .(4)ًتٍسجىةى عىشىرى مىلىكنا"

 : ﴿"قاؿى أىبيض إاٍسحىاؽى يف قػىٍضلًًه تػىجىاذلى          ﴾(5)  هبىيضزي أٍف يىكيضفى نىٍصبنا عىلىى مىٍجٌتى

أىتٍػجىسىاي" ا"
(6). 

 يء اإلاسبلـ )األلظاظ اإلاسبلمية(:يأٌب باآلية لبياف مجٌتن جديد، دل يكين مجركفا قب  ؾب -

﴿"كيف التػ ٍنزًيً  الجىزًيًز:              ﴾(7) قىاؿى الز ج اجي: الى يػىٍجرؼي أىٍي ي الل مىًة ،
 (8)التػ ظىثى إال  منى التػ ٍظًسًَت"

 

 

 

                                                           

 .39الظرقاف، اآلية  -(1)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة ترب. -(2)
 .30اؼبد ثر، اآلية  -(3)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تسع.  -(4)
 . 8ؿبود، اآلية  -(5)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تجس. -(6)
 . 29اغبج، اآلية  -(7)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تظث.  -(8)
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 ترجيح مجٌت على غَت : -

ً ، كاألك ؿ"تػىل هي...: صىرىعىهي، ك  : أىٍعلىى كبًًه فيسٍّرى قػىٍضليهي  ًقي ى: أىٍلقىا ي عىلىى عينيًقًه كخىدٍّ  ﴿تػىجىاذلى      

 ﴾(1)"(2). 

 تقدًن عٌدة مجافو للظ  من خبلؿ اسياؽ يذا الشايد: -

﴿"كيف التٌػٍنزًيً  الجىزًيًز:             ﴾(3) قىاؿى عىًليٌّ، كىر ـى اي كٍجاىهي: ييضى كىٍجهي ،

: أىٍعلى"ى اي عىز  كجى   أىف  كىٍقتى يىبلىًكًاٍ" فػىٍضري ا . قىاؿى أىبيض إاٍسحىاؽى لتػ ن ضًر. كًقي ى األىٍرًض، ككي   مىٍظمىًر مىاءو تػىن ضره
: ًقي ى التػ ن ضري  : أرىادى أف  اؼبػىاءى إذىا فىارى مٍن نىاًحيىًة مىٍسًمًد الكيضفىة؛ كًقيً  إف   يف التػ ن ضًر أىٍقضاؿه كىٍجهي األٍرًض، كيػيقىاؿي

: التػ   ن ضري الذٍّم اؼبػىاءى فىارى مٍن تػىن ضًر اػبىاًبزىة؛ كقي ى أٍيضنا: ًإف  التػ ن ضرى تػىٍنضًيري الص ٍبح. كريًكمى عىن اٍبًن عىب اسو
 .  (4)، كًييى عىٍُتي الضىٍرًد، كاي أٍعلى"ي دبىا أرىادى"باعبىزًيرىةً 

أك "كىٍجهي األٍرًض" (5)فاؼبجٌت األصلي لكلوة تػىن ضر يض "نػىٍضعه منى الكىضىاًنًُت"        
، لكن  كركديا يف (6)

 اسياؽ اآلية ججلاا ربتو  مجافو إضافية يي:

 عُت الضرد )مضضع(. -ير الٌصبحتنض  -مسمد الكضفة)مضضع ـبصضص( -كٌ  مىٍظمىر ماء- 

أٌما الشضايد اليت ذكرنا أّنا جاءت يف ااستطرادات خارجة عن كلوات اؼبداخ  فقد قصدنا ُّا         
 تلك اآليات اليت ال ربتضم كلوة اؼبدخ ؛ أم أّنا ال ترتبط ككلوة اؼبدخ  مباررة، كلقد جاءت كاآلٌب:

                                                           

 . 103الصافات، اآلية  -(1)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تل .  -(2)
 . 40يضد، اآلية  -(3)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تنر. -(4)
 ب، ابن منظضر، مادة تنر. لساف الجر  -(5)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تنر.  -(6)
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 ناا اٌتصلت دبجنايا، مث :_ دل تتضٌون اآلية كلوة اؼبدخ  بأحرفاا، لك

 ﴿تػىجىاذل: ًو ى دبىا ًفيًه... كىوىا قىاؿى القيٍرآفى: ائٍػتى"  ًبًه كعى  ات ََّبعَ "ك           

 ﴾(1) (2)ات َِّباِعِو"حىق   يَ تَِّبُعونَوُ ، أٍم. 

 مدخ  آخر يض )تلض(.كنبلح  أف  يذ  اآلية مضظ ظةه يف 

 _ تكضف اآلية ضون رايد من اغبديث جيء به لشرح كلوة اؼبدخ :  

ا مىٍرديكده إذلى قػىٍضلًًه يف *تلك*" ، يىذى : يف حىًديًث أىيب ميضاسىى كذىكىرى الظىارًبىةى: فىًتٍلكى بًًتٍلكى اٍبني األًثًَت قاؿى

﴿اغبىًديًث: كإذىا قػىرىأى:                ﴾(3)   ...ب كي"ي اي فػىقيضليضا آًمٍُت وبًي

ًة أٍك ميجىل قىةه ًُّىا" تِْلكَ الد ٍعضًةي ميضىو نىةه بػ تِْلكَ كىأىن هي قىاؿى فىػ  .  (4)الكىًلوى

 _ االاستشااد باآلية على تركيب مجٌُت كذلك باإلتياف بصيمة ميشاُّة، مث :

، كإذىا دلٍى  تَ ْيدَ كىٍيسىافى: بػىٍلهى كريكىٍيدى ك"كقىاؿى اٍبني   ىٍبًظٍضنى كيٍنًصنٍبى... فىإذىا أىٍدخىٍلتى الكىاؼى دلٍى يىكيٍن إال  الن ٍصبي

ًر، كىقىٍضلًًه عىز  كجى  :   ﴿تيٍدًخً  الكىاؼى فىاػبىٍظضي علىى اإلضىافىًة ألىنػ اىا يف تػىٍقًديًر اؼبػىٍصدى

 ﴾(5)"(6). 

                                                           

 . 121البقرة، اآلية  -(1)
 .تبع لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(2)
 . 7الظاربة، اآلية  -(3)
 .تلك لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(4)
 . 4ؿبٌود، اآلية  -(5)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تيد.  -(6)
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 إمشوإىد إحلدًثية:  -2-3-2

دل وبتظ  مجم" لمضٌم باغبديث الشريف كوا يف لساف الجرب، كيف ال كابن منظضر هبج  كاحدا      
من طبسة مصادر رئيسة كتابا متخصصا يف اغبديث، فكاف بذلك "أٌكؿ مجموي قد أقٌر اعتواد اغبديث 

اؼبجم"، ال اسٌيوا كأف التقاليد اللمضية كاؼبجموية الجربية  الشريف لمة من اللمات اليت هبب أف يرتكز علياا 
فلقد زكدنا ابن منظضر دبصدر جديد يجترب لمة من  -ال بلظظه-كانت ال تثبته يف جلاا ألنه يركل دبجنا  

. كقد يرجع يذا التضٌجه (1)اللمات حسب تجبَت القدماء، كمستضل لمضيًّا جديدا حسب تجبَت ادثُت"
إذل طبيجة عصر  )النصف الثاين للقرف السابع اؽبمرم، كبداية القرف الثامن(، أين نضبت من ابن منظضر 

منابع الظصاحة، كفار تٌنضر الجموة كاللحن، فوا كاف منه كيض يسجى إذل ضباية لساف الجرب من طضفاف 
 اللحن إالٌ أف يركب اسظينة عصضر الظصاحة بك  ما ضبلت من نقي الكبلـ.

بكٌ" كثَت من األحاديث الشريظة. حاكلنا تتبع كٌ   -كمَت  من أبضاب اللساف–ء زخر باب الٌتا     
(، كيبدك أّنا مأخضذة كل اا 140فضجدنايا حضارل أربجُت كمائة ) «حديث»اؼبضاضع اليت ذكر فياا لظ  

من كتاب ابن األثَت، كوا أٌف يناؾ مضاضع دل ييذكر فياا لظ  "حديث" بأف نيسب القضؿ فياا صراحة 
 إذل الراسضؿ )صىل ى اي عىلىٍيًه كىاسىل "ى(، مث : 

: مىا أىٍدرًم تػيب عه كىافى لىًجيننا أىـٍ الى" -  .(2)"فػىقىٍد ريًكمى عىن الن يب ، صىل ى اي عىلىٍيًه كىاسىل "ى، أن هي قىاؿى

: مى  - ٍلجيضفه مىٍن غىيػ رى زبييضـى األىٍرًض""كريًكمى عىن الن يبٍّ، صىل ى اي عىلىٍيًه كىاسىل "ى، أىن هي قىاؿى
(3) . 

 
                                                           

 . 43-42ن قضايا اؼبجم" الجريب قديبا كحديثا، ؿبود رراد اغبوزاكم،صم -(1)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تبع.  -(2)
 زب". لساف الجرب، ابن منظضر، مادة  -(3)
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- " : اٍحثيضا يف كيجيضً  اؼبػىد اًحُتى التػ رىابى ٍجتي رىاسيضؿى اً، صىل ى اي عىلىٍيًه كىاسىل "ى، يػىقيضؿي  .(1)" ظبًى

نىا أىنىا نىائً"ه  "كقػىٍضؿي اسىيًٍّدنىا رىاسيضؿي اً، صىل ى اي عىلىٍيًه كىاسىل "ى: نيًصٍرتي بالر ٍعبً  -  ًلً"، كبػىيػٍ كأيكتيتي جىضىاًمعى الكى
 . (2)أيتًيتي دبىظىاتًيًح خىزىاًئًن األىٍرًض فػىتػيل ٍت يف يىًدم"

كفبٌا الحظنا  يف ااستجواؿ لظظة "حديث" أٌّنا تدؿ على حديث الٌراسضؿ، صىل ى اي عىلىٍيًه كىاسىل "ى، يف 
 أغلب اغباالت التالية:

 أينوا كردت فإّنا تدٌؿ على قضله صىل ى اي عىلىٍيًه كىاسىل "ى. «كيف اغبديث»غَت ميضافة:  -

يف حديثه صىل ى اي عىلىٍيًه »، أك «يف حديث الن يبٍّ صىل ى اي عىلىٍيًه كىاسىل "ى »تينسب إذل الراسضؿ:  -
 .«كيف اغبديث أٌف الن يب  صىل ى اي عىلىٍيًه كىاسىل "ى »، «كىاسىل "ى 

يف »تيضاؼ إلياا مضضضعات أك حضادث مجي نة مٌتصلة حبياته )صىل ى ا عىلىٍيه كاسىل "(، مث :  -
 .«كيف حديث اغبديبية»، أك «يف حديث الكضثر»، أك «حديث دعاء اآلذاف

أم ا إذا جاءت ميضاؼه إلياا ااس" فإٌف القضؿ، يف المالب، يكضف لصاحب االاس"، كقد يكضف قضال    
 صىل ى اي عىلىٍيًه كىاسىل "ى، نقله صاحب االاس". لراسضؿ ا،

كعلى يذا فإن نا نصطلح على الش ايد اغبديثي كٌ  ما تجٌلق بكبلـ راسضؿ ا أك ما حيكيى من      
حضادث على لساف الٌصحابة أك أماات اؼبؤمنُت رضضاف ا عليا" )ابن عٌباس،  ابن مسجضد، علي كٌرـ 

 جبٌاس، أبض الٌدرداء، عائشة...( ا كجاىه، عطاء، ال

من خبلؿ ااستقرائنا للشضايد اغبديثية كجدنا ابن منظضر وظيفة الشواىد الحديثية في الشَّرح: 
 يستخدماا كوا ااستخدـ الشضايد القرآنية، فاض يأٌب ُّا من أج :

                                                           

 ترب. لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(1)
 تل . لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(2)
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 جىٍج  الكلوة يف اسياؽ لمضٌم، كمن ٍبٌ ررحاا، مث : -

، أىٍم اىحىد  ي إلىٍيًه كحق قىهي" "كيف اغبىًديًث: أف  رىجيبلن  أتىا ي فىأىٍتأىرى إًلىٍيًه الن ظىرى
(1). 

 " ـى كااٍستىوىر  ، أٍم ااٍستػىقىا اًئكى  .(2)"كيف حىًديًث الد عىاًء: حىىت  ااٍستىتىب  لىهي مىا حىاكىؿ يف أىٍعدى

ٍفًع الس "ٍّ ًمنى األٍدًكيىًة كاؼبػىجىاًجًُت""كيف اغبىًديًث: إف  يف عىٍمضىًة الجىالًيىًة تًٍريىاقنا؛ التػٍٍّريى   : مىا ييٍستػىٍجوى ي ًلدى  .      (3)اؽي

 االاستدالؿ على مجٌت دكف آخر:

، رىًضيى اي     ، كًقي ى ييضى يػىٍضـي الجىاريضرىاء... كيف حىًديًث اٍبن عىب اسو  "الت ااسيضعىاء اليىضـي الت ااًسعي ًمٍن اؼبػيحىرـ 
ٍن بىًقيتي إذلى قىاًب و ألىصيضمىن  الت ااًسعى يٍجًٍت عىاريضرىاء...قىاؿى ]تجضد على ابن بٌرم[: كظىاًيري اغبىًديًث عىنػٍايوىا: لىئً 

هي قىٍد كىافى يىديؿ  عىلىى ًخبلىًؼ مىا ذىكىرى األٍزيىرًم  مٍن أن هي عىٌتى عىاريضرىاء، كىأن هي تىأك ؿى ًفيًه ًعٍشرى ًكٍرًد اإلًبً ، ألن  
: لىًئٍن بىًقيتي إذلى قىاًب و ألصيضمىن  تىااسيضعىاءى، فىكىٍيفى يىًجدي يى  ، ٍبي  قىاؿى ًبصىٍضـً يضـو صيضـي عىاريضرىاءى كييضى اليػىٍضـي الجىاًرري

 .    (4)قىٍد كىافى يىصيضميهي؟"

 االاستدالؿ على كيجضد صيمة مجي نة:  

     ، : تػىجىٍستى ؛ قىاؿى  "كًإذىا خىاطىبى بالد عىاًء قىاؿى : تىًجسى ا فػىقىاؿى بظىٍتًح الجىٍُتً، كإٍف دىعىا عىلىى غىاًئبو كىسىرىيى
ٍجتيهي يف حىًديًث عىاًئشىةى، رىًضيى اي عىنػٍاىا، ره: ظبًى ا منى المىرىابىًة حًبىٍيثي تػىرىا . كقىاؿى مشًى ٍ : كيىذى يف اإلٍفًك  اٍبني اًسيدى

ا فػىقىالىٍت: تىجً   سى ًمٍسطىحه" حُتى عىثػىرىٍت صىاًحبىتػياى

كنبلح  أف  ابن منظضر يقتطع اعبزء الذم وبو  الكلوة اؼبػيراد ررحاا، دكف إيراد بقية اغبديث، ما      
 أٌدل يف بجض حاالت إذل غوضضو يف اؼبجٌت الجاـ للحديث، كوا يف األمثلة اآلتية:

                                                           

 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تأر.  -(1)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تبب.  -(2)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة ترؽ.  -(3)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تسع. -(4)



 إمفطـل إمثــــاين                               ظرإئق إمتؼًرف وإمرشح يف إملدوهتني

~ 437~ 

 

: أٍتأىؽي اغبًيى   .(1)اضى دبػىضىارًبًًه""الت أىؽي ًرد ةي االٍمًتبلًء... كيف حىًديًث عىليٍّ

إضافة إذل أٌف ابن منظضر، كيف حاالت كثَتة، دل يػيٍتبع اغبديث بشرح أك تظصي ، كُّذا فإٌف يذا اغبديث 
 دل يسا" يف بياف اؼبجٌت اؼبطلضب بقدر ما يكضف رايدا على ااستجواؿ اللظ  كفصاحته.

 ـــــــــة:مّشؼًرإمشوإىد إ -2-3-3

رية اؼبساحة األكرب من رضايد اللساف، كذلك ؼبا وبظى به الٌشجر من مكانة رملت الٌشضايد الٌشج     
عظيوة عند الجرب، حيث بلمت الشضايد الٌشجرية يف باب الٌتاء حضارل الستة كاألربجُت كالثبلث مائة 

( مضضجا كاف الشايد الشجرم فيه خارج اؼبدخ  17( رايدا )ما بُت رجر كرجز(، كاسبجة عشر)346)
 كلوة اؼبدخ (.)ال يتضون  

تظاكت حم" يذ  الشضايد، حيث قبد ابن منظضر يستشاد بالٌشطر، كبالبيت، كأكثر ما ااستشاد به    
 يف يذا الباب السٌتة أبيات، كفبٌا ااستشاد فيه بالٌشطر الضاحد، نذكر:

 "كرًيحه تىًربه كتىرًبىةه: ضبىىلىٍت تػيرىابنا، قىاؿى ذيك الٌرم ة:                    

 (2)"َتِربٌ رًّا اسىحىابه كمىرًّا بارًحه مى   

 كٌما ااستشاد فيه بأبيات اسٌتة، مايلي: 

 :  "كأٍنشىدى ؼبػىٍحبيضًب ٍبًن أيب الجىشىن ًطالنػ ٍاشىليٍّ

ػػػػػػػػػػػػػٍرده غىيػٍري ؿبىٍػػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػريكثً لىرىٍكضىةه ًمٍن رًيىاًض اغبىٍزًف أك طىرىؼه     ًمنى القيرىي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًة جى

 ضثً ػػػػػػدل أرىجه      يىٍشًظي الص ػػػػػػػػػػدىاعى كيػيٍنًقي كي   فبىٍمي ػػػػػػػج  الن ػػػػػػػػػػػػػػػللن ػػٍضًر ًفيًه إذىا مىػػػػػػػػػ

                                                           

 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تأؽ.  -(1)
ا، اؽبام كيذكر اٌققلساف الجرب، ابن منظضر، مادة ترب. -(2)  ش.صدر : ال ب  يض الش ضؽي من دارو زبىض ّنى
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ادى ًذم الر م اًف كالت  ػػػػػأٍحلىى كأٍراىى لًجىٍيًٍت إٍف مىرىٍرتي بً   ضثً ػػػػًه     ًمٍن كىرًٍخ بػىٍمدى

 كالل ٍي ي ًنٍصظىاًف: ًنٍصفه للايويضـً فىوىا    أٍقًضي الر قىػػػػػػػػػػػػػػػػػػادى كًنٍصػػػػػػفه للبػىرىاًغيثً 

ػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػا بًتػىٍمضًيػػػػػاًميػػػػػػػًٍت أكىائًليػػأبًيػػػػػػػػػػتي حىٍيثي تيسى  ػػػػػػػػػػػػثً ػػػاىا     أنٍػزيك كأٍخلًػػػػػػػػػػػطي تىٍسًبيحن

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا اى ػػػػػػسه ًمنػٍ ػػػػػػػػاًء ميٍؤدىنىػػػػػػػػػػػػػػةه كلىٍيػػػػػػػػػػسى ميٍلتىوى الًيجي يف الظ ٍلوى دبىٍنبيػػػػػػػػػػػضًث" اسيضده مىدى
(1). 

ب نسب ابن منظضر أغلب الٌشضايد إذل قائلياا، كجاءت بجضاا بدكف نسبة، كلقد أحصينا يف با      
امرؤ القيس، عدم بن زيد، زيَت بن مسجضد  ف أغلبا" جايليُت )مث :الٌتاء حضارل أربجة كًتسجُت اظبا، كا

الضيب، أبض ديكاد، اؼبرقش، عنًتة، عركة بن الضرد، طرفة، عبدة بن الطبيب...(، ٌٍب ؿبضرمُت )مث : ابن 
ش، اؼبنذر بن كبرة الثجليب، حٌساف مقب ، ابن أضبر، اسضيد، الشو اخ، أبض ذؤيب، كجب بن زيَت، أبض خرا

ق(، كثَت 130بن ثابت...(، كوا ااستشاد بشجر اإلاسبلميُت من الجصر األمضم )أبض كجزة الٌسجدم)
 ق((.110ق(، الظرزدؽ )110ق(، جرير )176ق(، ابن يرمة )105عزٌة )

 اآلٌب:تجٌددت ااستجواالت ابن منظضر للشضايد الشجرية، ك   وظيفة الشاىد الشعري في الشرح:

البػىض ابي التّ رَّاُع: فوناا، كيض المالب، ما جاء لبلاستشااد على مجٌت مستجو  يقٌدمه، مث : "ك -
(؛ قىاؿى ييٍدبىةي اٍبني اػبىٍشرىـً ]يصف الٌسمن[:  )عىٍن ثػىٍجلىبو

ين   ٍلقىةو        أزيكـو إذا عىض ٍت ككىٍي و ميضىب ًب" تَ رَّاُعوُ ىبيىَتٍّ بػىٍُتى حى
(2)  . 

تلف عن اؼبجٌت الٌشائع، مث : "ككقد هب - بػىٍيضىةي النػ جىامىًة اليًت  التَّرِيَكةُ يء ُّا لبلاستشااد على مجٌت ـبي
 يػىتػٍريكياا... 

                                                           

 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تضت -(1)
 لساف الجرب، امب منظضر، مادة ترع.  -(2)



 إمفطـل إمثــــاين                               ظرإئق إمتؼًرف وإمرشح يف إملدوهتني

~ 439~ 

 

: ًيكىةى يف اؼبػىاًء الًذم غىادىرى ي الس ٍي ي فػىقىاؿى  قىاؿى اٍبني بػىرٌٍّم: كقىًد ااٍستػىٍجوى ى الظىرىٍزدىؽي الًت 

اـً ًمٍن مىػػػػػػػػػػاًء ميػػػػػػػػػػػٍزفو       كدىارًٌم الذ ًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيٍّ ًمػػػػػػػػػنى اؼبػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػ َترِيَك    ة  كىأف            دى

 كقىاؿى أٍيضنا:

"       َترِيَكةٌ اسيبلفىةي جىٍظنو خالىطىتػٍاىا         . (1)عىلىى رىظىتػىيػٍاىا كالذ كي  اؼبػيشىض ؼي

 ه قد يقٌدـ أكثر من رايد للوسألة الضاحدة كوا يف اؼبثاؿ الٌسابق.كنبلح  أنٌ 

 االاستشااد على صيغ ـبصضصة، مث : -

 "كرىاًيدي تػىٍضءىـو قػىٍضؿي األاٍسلىًع ٍبًن ًقصىاؼو الط اىًضمٍّ:... كرىاًيدي تػىٍضءىمىةو قػىٍضؿ األٍخطىً  ٍبًن رىبًيجىةى... كرايد

 .       (2)ق ًش..."تػىضىاًئ" يف اعبىٍوًع قػىٍضؿي اؼبػيرى 

أٌما عن الشضايد اليت جاءت غَت متجٌلقة مباررةن بكلوة اؼبدخ  فإٌّنا ذبيء الاستجواالت أنٌباااالاستشااد 
 على كلوة كردت يف رايدو آخر، مث : "أٍنشىدى اٍبني األٍعرايبٍّ:

يًّا عىٍضبنا كذىا خيصى و      ـبيٍلىٍضًلقى اؼبػىنٍتً اساحًبنا         تَِئَقا كأٍروبًى

يٌّ: مىٍنسضبه إذل أىٍريىحى، أٍرضو باليىوىًن؛ إيىايىا عىٌتى اؽبيذىرل  ًبقىضلًًه:   أٍروبًى

 .(3)فػىلىٍضتي عىٍنهي اسيييضؼى أٍريىحى إٍذ        باءى بكىظٍّي فػىلىٍ" أكىٍد أًجدي"

؛ ... كأٍنشىدى اٍبني األًثًَت: ُتْحَفةُ  أك "كيف اغبىًديث:  اؼبػيٍؤًمًن اؼبػىٍضتي

 قىٍد قػيٍلتي إٍذ مىدىحيضا اغبىياةى كأاٍسرىفيضا      يف اؼبػىٍضًت أٍلفي فىضيلىةو ال تػيٍجرىؼي 
                                                           

 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة ترؾ -(1)

 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تأـ -(2)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تأؽ.  -(3)
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ػػػػػػػػػػػػػػػ ابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه بًلقىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه      كًفرىاؽي كي ا أمىػػػػػػافي عىذى "ًمنػٍاى  ٍّ ميجاًررو ال يػيٍنًصػػػػفي
(1). 

ذبيء ااستطرادات ال عبلقة ؽبا بشرح كلوة اؼبدخ ، كأف يجرض أبيات من القصيدة اليت أيخذ  كوا قد
 مناا الشايد، مث : "كتػىرٍجي، بالظىٍتًح: مىٍضًضعه؛ قاؿ ميزىاًح"ه الجىٍقًلي :

 كالص بىا كي   ؾبيٍظى ً  تَ ْرجٍ كيىابو كىميٍثوىاف اغبىوىامىة أىٍجظىلىٍت    ًبًه رًيحي 

ًة:لر مىادي اؽبىايب: ا  ؛ كيػىقيضؿ يف يًذً  القىصيدى

ٍاً  األمىاين أف  مىا ًرٍئتي يػيٍظجى ً   كىًدٍدتي عىلىى مىا كىافى ًمٍن رىرىًؼ اؽبىضىل     كجى

ػػػػػٍ   نىا كيى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه     عىليػٍ ـه مىضىيػػػػػػػػػػػػٍػنى كنػىٍجوى ٍيػػػػػػػًر فػىتػىٍرًجػػػػػػػػػػػعي أي ػػػػػػػػػػػػػػػا ؟"أيػيثٍػٌتى ًمنى الد   .   (2)ك ؿي

من اؼبآخذ اليت لضحظت على ااستجواؿ ابن منظضر للشايد الشجرم يض غوضض ألظاظ الشايد ما      
يلـز ررحه، فبا يؤدم إذل تضٌخ" يف النص اؼبجموي، كررح الجديد من األلظاظ يف غَت مضاضجاا،  كقد 

 نذكر: تكٌررت يذ  الظايرة كثَتا، كمن ذلك

ره   ئ القىٍيس:مرً ال" قاؿ كأىٍنشىدى مشًى

 ككبىىٍت لىهي عىٍن أٍرًز تىألىبىةو        ًفٍلقو ًفرىاًغ مجىاب و طيٍح          

، قاؿى بىجضيايٍ": األىٍرزي ياينا القٍضسي بجىٍيًناا. قاؿ: كالت ٍألىبىةي: رىمىرىةه تػيت خىذي ًمناىا الًقًسٌي. كالظً  ره : رىاغي قىاؿى مشًى
، الضاًحدي فػىرٍغه كقىضليهي: كبىىٍت لىهي يٍجٍت امرىأةن ربىىر فٍت لىهي ًبجىيًناىا فأصىابىٍت فػيؤىادى ي. قىاؿى  الجىم اجي  النٍّصاؿي الًجراضي

 يىًصفي عىيػٍرنا كأيتػينىهي:

 بأىدىمىػػػاتو قىطػػػػضاننا تىٍألىبنػػػػػػػػػػػا

                                                           

 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة ربف. -(1)
 ظضر، مادة ترج.لساف الجرب، ابن من -(2)
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 قػىر بىا إذىا عىبل رىأسى يىظاعو                       

: المىًلي ي اؼبػيٍمتىوىعي اػبىلق" : أٍرضه ًبجىٍيًناا. كالقىطىضافي: الذم ييقاًربي خيطىا ي. كالت ٍألىبي  .       (1)أىدىماته

لقد ربٌققنا كجضد الكلوات: أٍرز، كًفراغ، كأدمات، كقطضاف، مشركحة يف أماكناا من اؼبجم" بشرح يتضافق 
ص، لكٌن يذا يضقع يف عيب آخر يض الٌتكرار، فبالجضدة إذل باب الظاء مثبل، مع الٌشرح اؼبقٌدـ يف يذا النٌ 

 قبد الٌشرح اآلٌب:  

 "كقاؿى اٍمريؤي القىٍيًس:

 ككبىىٍت لىهي عىٍن أىٍرًز تىالًئىةو     ًفٍلقو ًفرىاًغ مىجىاًب و طيٍح  

سى نػىٍظسىاىا..."أىرىادى بالًظرىاًغ يىاينا ًنصاالن عىريضىةن، كأرىادى باألٍرًز القىضٍ   
(2)  . 

 إمشوإىد من إلأمثال: -2-3-4

تيجٌد األمثاؿ رصيدا لمضياصباعيا، تجكس جضانب متنضعة من حياة الظرد كاَّتوع، لذلك فإننا قبد أٌف لكٌ  
 أٌمة أمثاؽبا اػباصة ُّا.  

ا لكلوة اؼبدخ . دل تتماكز األمثاؿ اؼبػيستشاد ُّا يف باب الٌتاء األربجة عشر مثبل، جاءت كيٌلاا دعون 
 ييقٌدـ للوث  بجبارات مث : كيف مث و للجرب، كيف أمثاؿ الجرب الٌسائرة، كمن أمثاؽب"، ك ييقاؿ يف اؼبث . 

للوث  مضرده يض الذم قي  فيه اٌكؿ األمر، كمضربه يض اؼبضاقف اؼبػيشاُّة اليت ييقاؿ فياا يف كٌ           
 ؼبث  يف غالب األحياف، مث :مرٌة، كنبلح  أٌف ابن منظضر يذكر مضرب ا

                                                           

 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تألب.   -(1)
 .رغلساف الجرب، ابن منظضر، مادة ف -(2)
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: أٍتًبًع الظىرىسى عبىامىاا، ييٍضرىبي مىثىبلن للر جيً  يػيٍؤمىري ًبرىبٍّ الص ًنيجىًة كإسٍبىاـً يف أٍمثىاًؿ الجىرىًب الس ائرىةً "ك  
يىسى (1)اغبىاجىة" : كىانىٍت عىنػٍزنا فااٍستىتػٍ لًيً  يتػىجىز زي  . (2)ٍت"، أك "كمن أٍمثىاؽًبً" يف الر جيً  الذ 

: أٍيضىفي ًمٍن تػىبىالىةى عىلىى اغبىم اًج، اؼبػىثى مضضع. كيف تَ َباَلُة: كوا أنٌه يذكر مضرد بجض األمثاؿ، كوا يف: "ك
 . (3)ككىافى عىٍبدي اؼبػىًلًك كىال  ي إيىايىا، فىلٌوا أتىايىا ااستىٍحقريا فػىلىٍ" يىٍدخيٍلاىا"

: عىرىؼى بىٍطًٍت بىٍطنى تػيٍربةى، ييٍضرىبي للر جيً  يًصَتي إذل ٍن أٍمثىاؽًبً"كمى كقد ينسب اؼبث ي لشخص بجينه، كوا يف: "
 . (4)األٍمًر اعبىًليٍّ بػىٍجدى األٍمًر اؼبػيٍلتىًبًس، كاؼبػىثى ي لًجىاًمًر بًن ماًلًك أيب البػىرىاء"

كلوة، أكثر من نبلح  أٌف كظيظة اؼبثى  تسا" يف بياف أصالة ال وظيفة الشاىد من األمثال في الشرح:
بياف مجنايا، فالكلوة اؼبشركحة تأخذ مجٌت خاصنا يف تركيب يذا اؼبث ، قد ال يٌتظق مع الٌشرح اؼبػيقٌدـ، 

، كردت ثبلثة أمثاؿ، من (5)فظي ررح كلوة "الٌتلجة: ؾبىٍرىل اؼبػىاًء مٍن أعلىى الضاًدم إذل بيطيضًف األٍرض"
: ما أخاؼي إال   ٍيً  تٍلجىيًت؛ أٍم مٍن بىٍت عىوٍّي كذىكم قػىرىابيت" بيناا: "كييقاؿي يف مىثى و  .(6)من اسى

لة من األقضاؿ اؼبأثضرة عن الجرب، نذكر مناا:  كقبد يف الباب صبي

 .(7)"الجرب تقضؿ: إٌف من القرؼ الٌتلف"

 .(8)"الجرب تقضؿ: الش ح  مىتػٍضىاة"

                                                           

 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تبع -(1)
 .لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تيس -(2)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تب .  -(3)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة ترب.  -(4)
 اف الجرب، ابن منظضر، مادة تلعلس  -(5)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تلع -(6)
 لساف الجرب، ابن منظضر، مادة تلف -(7)
 تضا. لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(8)
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 .    (1)"كيف نضادر األعراب: ما فيه تضفة كال تافة"

يف الٌشرح كيبكن أف يندرج ضون الشرح بالسياؽ ااستجواالت قٌدـ ؽبا ابن منظضر بجبارة: كفبا كرد 
 ، يف مث :«ييقاؿ»

"كييقاؿ فيبلفه ييمٍتٍّ ًغناءن ميتىضاًئونا إذىا كىافىقى بىجضيهي بىجضنا كدلٍى زبىٍتىًلٍف أغبٍىانيهي"
(2). 

 رسوم إمتوضيحية )إمطورة(:إمرّشح ابم -2-4

إذل انتواء اللساف إذل  ٌ ، كيرجع ذلكضع من الٌشرح حضضر يف باب التٌاء، كيف اؼبجم" ككدل يكن ؽبذا النٌ 
 اؼبجموٌية القديبة اليت ال ربتظ  يف ؾبولاا إال بالشرح اللمضم.

 إضافة إذل الطرائق السابقة كجدنا طريقة أخرل كردت يف اللساف يي:

د أنٌه بلغ به اؼبػيراد "كيض بذلك ينطلق من فكرة كيض أف يقٌدـ اؼبجموٌي ررحا يجتقإمرّشح إملومه:  -2-5
كنبية تىجترب مستجولي اؼبجم" صبيجا" على اختبلؼ ثقافاهت" كمستضياهت" الجلوية ]كبيئاهت" اؼبكانية 

 .(3)كالٌزمانية[ يجرفضف مجٌت اللظ  الذم يضرد "

 ه:لقد كثر ااستجواؿ يذا النضع من الٌشرح يف باب عٌينة الٌدرااسة، كمن أركال  

 : كوا يف: «مجركؼ»ااستجواؿ لظ   -

 .(4)"مىٍجريكؼه ، ترج: األَتْ ُرجُّ "*

                                                           

 تضؼ.لساف الجرب، ابن منظضر، مادة  -(1)
 تأـ.لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(2)
، 1بلحات الظنضف(، ؿبود القطيطي، دار جرير، عواف، األردف، طأاسس الصياغة اؼبجموٌية )يف كشاؼ اصط -(3)

 .214ـ، ص2010
 ترج.لساف الجرب، ابن منظضر، مادة  -(4)
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ًد  تسع: التِّْسُع والتِّْسَعةُ "*  .(1)"مىٍجريكؼه ًمنى الجىدى

ا الث وىري الت ُّفَّاُح: "*  . (2)"مىٍجركؼيذى

 ، كوا يف:«مضضع»ااستجواؿ لظ   -

 .(3)"مىٍضًضعه تِْبِرُز: "*

 .(4)"مىٍضًضعتُ َراٌخ "*

انت بجض األلظاظ اؼبجرٌفة ُّذ  الطريقة مازالت مجركفةن لدينا كالٌتظاح مثبل، فإٌف الكثَت مناا قد كإذا ك
ضاع مجنا  كخباصةو أظباء بجض األماكن كالٌنباتات كاغبيضانات؛ إذ أصبح كجضديا يف اؼبجم" ليس اسضل 

 احتظاظ جبثٌة ال ركح فياا. 

ض الكلوات اليت كردت يف مصادر  كاليت عيرٌفت ُّذ  كيبدك أٌف ابن منظضر كاف هبا  بدكر  مجاين بج
 .ق مناا بأماكن مجٌينةالطرٌيقة، خاصةن ما تجلٌ 

: مىٍجريكؼه ، بكىٍسًر الت اء، جىبى ه تَِعار "...قاؿى اٍبني األىًثًَت:* جىبى ه بًًببلىًد تَِعاُر ... كقػىي دى ي األىٍزيىرم  فىقاؿى
 . (5)قػىٍيس..."

ط كلوات اؼبدخ  ييسا" بقدر كبَت يف بياف مجنايا، فبالٌضبط تتوايز الكلوات إٌف ضبضبط الكلمات: 
 اؼبتشاُّة يف الٌراس" فيؤمن الٌلبس.

                                                           

 تسع.لساف الجرب، ابن منظضر، مادة  -(1)
 تظح.لساف الجرب، ابن منظضر، مادة  -(2)
 تربز.لساف الجرب، ابن منظضر، مادة  -(3)
 ترخ.لساف الجرب، ابن منظضر، مادة  -(4)

 تجر. لساف الجرب، ابن منظضر، مادة -(5)
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لقد تظٌطن اؼبجمويضف القدماء إذل ضركرة ضبط الكلوات داخ  مجاصبا"، كعرفضا أٌف الٌنٍسخ       
 صبلةكاسائ  لتحقيق ذلك أنباا:   )اليدكم( قد يضٌيع بجض الٌتشكيبلت )اغبركات(، لذا فإٌّن" كظٌظضا

الٌنص على اغبركات )بالظتح، بالٌض"، بالكسر، بالسكضف(: كقد كثر يذا الٌنضع من الٌضبط يف  -
 باب الٌتاء، كمن األمثلة على ذلك:

 (1)ًبكىٍسًر الت اًء كاسيكيضًف البىاًء..."التِّْبُن بالظىٍتًح... ك التَّْبنُ " ك*

، ًبضى"ٍّ الت اءىٍين"األٍمري الث االت ُّْرُتبُ "ك*  .  (2)ًبتي

قيااسية مجركفة، مث : "...أىٍصحابي اغبىًديًث يػىٍركيكنػىاياتػ بىعى بًتىٍشًديًد الت اًء، كىصىضابػيايًبسيكضف  اإلتياف بصيمة - 
 .(3)أيٍكًرـى" ِبَوْزنالت اًء 

لوجموٌية القديبة، اسنرل بجد أف ااستجرضنا طرائق التجريف كالٌشرح يف لساف الجرب، الذم مٌث  أمبضذجا ل
يف اؼببحث اؼبضارل طرائق التجريف كالشرح يف اؼبجم" الضاسيط كمدل ااستثوار  ؽبذ  التمربة اؼبجموية 

 الجريقة.

 

 

 

 

                                                           

 تنب.لساف الجرب، ابن منظضر، مادة  -(1)
 ترتب. لساف الجرب، ابن منظضر، مادة-(2)

 تبع.لساف الجرب، ابن منظضر، مادة  -(3)
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 إملبحث إمثّامث: إمتؼًرفات وإمرشوح يف إملؼجم إموس يط

لًتاث كاافظة عليه يبٌث  اؼبجم" الضاسيط أمبضذجا ؼبرحلة مجموٌية عربية جديدة، يبتزج فياا الٌتوسك با
دبضاكبة الٌتطضرات اللسانية كالتكنضلضجية اغبديثة، لذا فإٌف الباحث كيض يتجام  مع يذا اؼبجم" يلح  

 بضضضح يذا التحٌضؿ، ما يساعد يف اؼبزيد من الٌتتٌبع كاإلحصاء. 

(، بدءن 158)بلمت مداخ  باب الٌتاء، عٌينة الدرااسة، الٌثوانية كاػبوسُت مدخبل بجد اؼبائة      
إضافة إذل اؼبدخ  األٌكؿ اؼبػيخٌصص غبرؼ الباب. كتضٌزعت إحدل كشبانضف  التيوقراطية،كانتااءن بػتأتأبػ

( كلوةن على يذ  اؼبداخ ، حيث قبد بجض اؼبداخ  اليت تتكٌضف من كلوة كاحدة، 581كطبسوائة )
تػيليضًّا... تىبلى ي )َتاَل( وة، مث :"( كل19. كقد تص  أخرل إذل تسع عشرة )(1)رىاخى")تَ ْبَتَب(: مث : "

تػىٍلينا... تػىلىى تػىلنى... أتٍػلىٍت... تىاالى ي... تػىل ى... تػىتىالىٍت... تػىتػىل ى... ااٍستىتػٍلىى... الت ارل... التػ لىى... 
... الت ًلي ةي... التػ ضىارل.. ... الت ًلي  ... التػ ليض  . اؼبػيػػتىارل..."الت بلىء... الت بلكىة... التػٍٍّلضي

، كقد اعتود اؼبجم" (2)
 .(3)منامية كضع كٌ  كلوة جديدة يف اؼبدخ  بُت قضاسُت، كوا أررنا اسابقا 

 ظرإئق إمرّشح يف إملؼجم إموس يط:  -1

( كلوة يدىؼى اؼبجم"ي إذل بياف مجانياا. من يذ  581حضل باب الٌتاء إحدل كشبانُت كطبسوائة )
دا، كمناا ما تجٌددت مجانياا، لذا فإنٌنا، كبجد ااستقصائنا ؼبجاين كلوات الكلوات ما ضبلت مجٌتن كاح

الباب صبيجاا، اخًتنا الكلوات الٌدالة على مجٌتن كاحد لضبط الطريقة اؼبػيستجولة يف الشرح. كلقد 
 كجدنايا كاآلٌب:

 
                                                           

 .لمة الجربية بالقايرة، مادة تبتباؼبجم" الضاسيط، ؾبوع ال -(1)
 .تبل بالقايرة، مادة اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية  -(2)
 يينظر: اؼببحث األٌكؿ من يذا الظص .  -(3)



 إمفطـل إمثــــاين                               ظرإئق إمتؼًرف وإمرشح يف إملدوهتني

~ 437~ 

 

 إمرّشح ابملرإدف: -1-1

ة ظٌلت حاضرة يف كٌ  مجم" لمضٌم، فقد على الٌرغ" من اعبدؿ القائ" حضؿ الًٌتادؼ، فإٌف يذ  الضاسيل
 ( كلوة مشركحة باؼبػيرادؼ كحد ي، مضٌزعة كوا يلي:126رصدنا يف باب الٌتاء استًّا كعشرين كمائة )

 ( كلوة مشركحة دبرادؼ كاحد.52اثنتاف كطبسضف) -

 ( كلوة مشركحة بكلوتُت مجطضفتُت.17اسبع عشرة ) -

 اؼبدخ .      ( كلوة مشركحة دبشتق من كلوة 57اسبع كطبسضف ) -

 إمرشح مبرإدف وإحد: -1-1-1

 كييطلق عليه الٌشرح بالكلوة الظٌذة، كمن أمثلة ذلك :        

 .(1)الٌصدؼ"الّتؤام: "*

 .(2)راخ" تبتب:"*

 .                                  (3)ااستًت"ترج: "*

 .                                  (4)اػبٌياط"الّترزّي:"*

 

 

                                                           

 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة تأـ.  -(1)
 تبتب.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(2)
 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة ترج.  -(3)
 ادة ترز.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، م  -(4)
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 .                                                             (1)الربؽ"لغراف: الت"*

كنبلح  أٌف يذ  الكلوات جاءت مجزكلة عن السياؽ، كوا جاءت أخرل ضون اسياؽ ؿبٌدد، ككاف 
 أغلباا من األفجاؿ، مبٌث  ؽبا باآلٌب:

 أضجف. =أتبٌ  (2)اي قٌضته: أضجظاا"أتّب "*

 أغلق.=تربس (3)غلقه"الباب: أ تربس"*

 مؤل.=أترع(4)اإلناءى: مؤلى "أَتْ َرَع "*

ـي اؼبكافى: لىط خه"تَ فََّث "* الٌد
(5) لٌطخ.=تٌظث 

 تقٌلع.=تتٌيز(6)يف مشيته: تقٌلع"تتيَّز"*

"فظي األمثلة الٌسابقة قبد اؼبجموي إما أف يجود إذل تأكيد اؼبساكاة بُت الٌداؿ كاؼبدلضؿ دبا يشبه اؼبقاببلت 
، فاؼبرادؼ ينا «الربؽ»ك «التلمراؼ»، أك «اػبٌياط»ك«الًٌتزم»مث :  (7)الًتصبية كوا يف اؼبجاج" الثنائية"

ما يض إاٌل ترصبة للكلوة اؼبشركحة، كييظًتض يف اؼبجم" اللمضم أف يتبٌٌت مصطلحا كاحدا، إٌما الكلوة 
بة حديثا( مع ضركرة اإلرارة إذل اؼبصطلح اؼبجرٌبة أك ما اصطيلح علياا من مقاب  عريٌب )يف الكلوات اؼبجرٌ 

اآلخر )يضضع بُت قضاسُت( ال أف ييستجو  أحدنبا ررحا لآلخر. أك أف يكضف الًٌتادؼ بتقارب اؼبجٌت 

                                                           

 تلمراؼ. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(1)
 تبب. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(2)
 تربس.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(3)
 ترع. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(4)
 تظث.ادة اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، م -(5)
 تاز.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(6)
 .   109تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص -(7)
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 «تبتب»كيف  «تقٌلع»مجٌت ال يضجد يف  «تتٌيز»الجاـ للكلوتُت، الٌشارحة كاؼبشركحة، فون اؼبؤٌكد أٌف يف 
 .«راخ»ما يبٌيزيا عن 

؛ إذ «الًٌتادؼ اؼبضيـض»ذا ما جج  اعبيبلرل حبلٌـ ييطلق على الٌنضع الثاين من الًٌتادؼ ااس" كي      
لًٌتادؼ اؼبضيـض يظار قصضر اؼبجاج" كاضحا فبا يؤدم إذل االنزياح اعبربم يقضؿ: "كيف يذا النضع من ا

 تتضٌوناا ك  كلوة، ؛ أم أٌف يذا النضع من الًتادؼ يقضي على الدالالت اػباٌصة اليت(1)للدالالت..."
لكٌن اؼبؤٌكد أٌف يذا الٌنضع من الٌشرح ييسا" بقدر كبَت يف ذبلية اؼبجٌت اؼبػيراد الاسيوا إذا كانت الكلوة 
اؼبشركحة غامضة أك قليلة االاستجواؿ، كيبقى بياف الظركؽ الداللية منضطا بإدراج الكلوة ضون اسياؽ 

 وبظ  خصضصيتاا. 

 وفني:إمرّشح مبرإدفني مؼع -1-1-2 

يف  «الضاك»كيجد نضعا من الٌشرح باؼبرادؼ، اعتيود فيه كلوتاف بيناوا حرؼ عطف، يض     
 المالب،لييجطي ؾباال أكاسع القببلء اؼبجٌت، كمن األمثلة على ذلك نذكر:

 تارب=خادف=صاحب. (2)صاحبه" كخادنه تاربَو: "*

 أترص=أحك"=اسٌضل. (3)اسٌضا " كأحكوه  أترصو:"*

 تاٌف=قاب =قايس.  (4)قايس" كا: قاب  بيناوتاّن "*

 الٌتااته=األباطي =الًتٌيات.(5)الًتٌيات" كاألباطي  الّتهاتو: "*

                                                           

 . 109تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص -(1)

 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة ترب.  -(2)
 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة ترص. -(3)
 جم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة تاف.اؼب -(4)
 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة هتته. -(5)
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كوا أنٌنا قد قبد بجض الكلوات اؼبشركحة بكلوتُت مجطضفتُت لكٌن القصد مناوا ليس اؼبساكاة يف     
 اؼبجٌت بُت الكلوتُت الٌشارحتُت ككلوة اؼبدخ  )اؼبشركحة(، مث :

مىنىع" كالرج ي: صبىىع تَ لََّد( )"*
(1) .تػىل دى = صبىىع + مىنىع 

 فمىوىعى ال تجٍت مىنىع، لكٌن اعبوع مع اؼبنع )صبع اؼباؿ كمنع إنظاقه( نبا اللذاف يشكبلف مجٌت )تٌلد(. 

د اللمضم على الٌرغ" من االنتقادات اؼبٌضجاة لطريقة الٌشرح باؼبرادؼ، إاٌل أّنا تيسا" يف إثراء الٌرصي       
ؼبستجو  اؼبػيجم"؛ فون أج  كلوة تارب مثبل، اسيقف على كلوتُت نبا خادف كصاحب، كإذا أراد 
االاستزادة فإنٌه يضاص  البحث عن مجٌت الكلوتُت الٌشارحتُت ليمد: خادف دبجٌت صاحب، ك صاحب 

 مجٌت عاـ، دبجٌت رافق، لتكضف لديه ؾبوضعة الكلوات: }تارب، خادف، صاحب، رافق{ كاليت تشًتؾ يف
 كلض ااستثور اؼبجم" بياف االاستجواالت اػباٌصة بكٌ  كلوة لكاف يذا من سباـ الماية.

 إمرّشح مبش تق من لكمة إملدخل: -1-1-3

كعددنا  ضون الٌشرح باؼبرادؼ ألنه يشرح الكلوة بأخرل، كيذا ما اصطلحنا عليه بالٌشرح باؼبرادؼ،     
شًتؾ مع الكلوة اؼبشركحة يف أص  اؼبػٌادة االرتقاقية، كلقد كرد لكٌن الكلوة الٌشارحة يف يذ  اغباؿ ت

 يذا الٌنضع من الٌشرح كثَتا، كمن األمثلة عليه نذكر:

التػ ٍؤـي"التَِّئيُم: "*
(2). 

 .(3)ذبىىر"اتََّجر: "*

 

                                                           

 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة تلد. -(1)
 تأـ.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(2)
 ذبر.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(3)
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"الِمتراُس:"*  .(1)التػ ٍرسي

ميطاكع تػىض جىهي"تَ تَ وََّج: "*
(2) . 

الٌشرح مستجو  بكثرة يف باب الٌتاء، كيبدك "منتشرا بكثرة يف اؼبجاج"  كنبلح  أٌف يذا الٌنضع من     
اللمضية الجربية مناا كاألجنبية على السضاء، كردبا يرجع ذلك إذل بساطته كاقتصاديٌته كاساضلته. غَت أٌف يذ  

ؼبجرٌفة، ككثَتا الساضلة ليست دائوا مؤٌكدة، فاؼبجموٌي يف يذ  اغبالة يٌتك  على ااؿ عليه من اؼبشتٌقات ا
، كمن األمثلة على ذلك، ما (3)ما تكضف مشتقات اعبذر غَت مجرٌفة تجريظا كافيا، فبا يؤدم إذل الموضض"

 كرد يف مادة ترج" حيث قبد ررحا للًتصباف مظاد :

اؼبػيًتًج". )ج( تىراًج"، كتراصبة"التُّرُجمان: *"
 .لكنٌنا ال قبد ررحا للويًتج" يف يذ  اؼبادة، ككأف(4)

     .  اؼبجموٌي اٌتك  على ررح الظج  ترج" لظا" ااس" الظاع  تلقائيا، كيذا غَت كاؼو

يف الٌشرح باؼبشتٌق، أيضا، عدـ اإلحالة إذل ؾباضؿ أكثر من مرٌة، فإذا تتٌبجنا ما كرد  كفبٌا ينبمي أف ييراعى  
 يف ماٌدة تلد قبد:

 اؼباؿ األصلي القدًن.التِّالد(:")*

 بلد. )ج( تيلضد، كتبلد.التٍّ )الت َّْلد(: "*

 فرخ الجيقاًب. )ج( أٍتبلده، كًتبلده. -التػ ٍلدي. ك)الت ُّْلُد(: "*

 التػ ٍلدي. )ج( أٍتبلده. )الت ََّلُد(:"*

                                                           

 ترس. لضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادةاؼبجم" ا -(1)
 تضج. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(2)
 .112تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص -(3)
 ترج". اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(4)
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  .  (1)التػ ٍلدي. )ج( أٍتبلده كتيلداءي" )التَِّليُد(:"*

ن مشتقات ماٌدهتا يي التػ ٍلد، كيذ  فالكلوات: التػ ٍلدي، كالتػ لىدي، كالت ليدي، مشركحة بكلوة كاحدة م       
األخَتة، بدكريا، مشركحة دبشتٌق آخر يض التٍّبلد، ككاف من األجدل أف تيشرح الكلوات باؼبػيشتق 

، ذبنٌبا إلحالة ميستجو  اؼبجم" إذل كلوة أخرل ألكثر من مرٌة.       اؼبشركح بتجريفو كاضحو

 صلي القدًن.التٍّبلد: اؼباؿ األ التػ ٍلدي  التػ لىدي      

 التٍّبلد: اؼباؿ األصلي القدًن.التػ لىدي      

 إمرّشح ابمضّد:  -1-2

، كمن (2)كيض "أف يشرح مجٌت الكلوة بأف تذكر أخرل تمايريا يف اؼبجٌت فيٌتضح الضد بالضد"     
 ػيضاد.اؼبجركؼ أٌف يذا الٌنضع من الٌشرح ال يصلح لكلوات اللمة صبيجاا؛ فاناؾ كلوات ال تقب  اؼب

دل يكن ؽبذا الٌنضع من الٌشرح حضضر كبَت يف باب التٌاء، إذ دل قبد اسضل مضضجُت كيٌظف فياوا الٌشرح 
 بالضٌد، كنبا: 

 .(3)فضؽ" مقاب ي تْحُت(: ")*

*" :) "ًخبلفي الظرد... ػػػػػػػػػػ اغبب ي يػيٍظتى ي طاقةه كاحدةه، )الت َّوُّ  .(4)الز كٍّ

ة للداللة على الضٌد، دل تكن مستجولة يف اؼبجاج" القديبة يي كنبلح  ااستجواؿ لظظة جديد     
 .«نقيض كضدٌ »فقد ااستجولاا اؼبجموٌيضف الجرب إضافة إذل لظظيت  «خبلؼ»، أٌما لظظة «مقاب »

                                                           

 تلد. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(1)
 . 102د أضبد أبض الظرج، صاؼبجاج" اللمضية، ؿبو -(2)
 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة ربت.  -(3)
 .كيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة تض اؼبجم" الضاس-(4)
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االقتصار على الضٌد دكف اإلرارة إذل أم مجلضمات أخرل،  «ربت»كفبٌا الحظنا  أيضا على ررح كلوة 
 الكلوة اؼبػيضاٌدة كقظنا على ررحو كاؼو كمظٌص  كاآلٌب: بينوا حُت رججنا إذل ررح

، فإذا أيضيف كاف منصضبنا. يقاؿ: السواء فضؽى األرض.  )فوق(:"*  ظرؼ مكاف ييظيد االرتظاع كالجلض 

 ﴿كيقاؿ: الجشرة فضؽى التسجة: تزيد علياا، كيف الٌتنزي  الجزيز:           ﴾(1) . رأمي ك

 فبلف فضؽى رأم فبلف: أفض  منه. كيف الٌتنزي  الجزيز:﴿        ﴾(2) . كإذا قيطع

بالضٌد  «ربت». ككأٌف ررح كلوة (3)، لظظا ال مجٌت، بٌت على الضٌ" مث : السواء من فضؽ"عن اإلضافة
رؼ مكاف ييظيد االلبظاض كالٌنزكؿ فإذا ما يض إاٌل إحالة إذل كلوة فضؽ، فيوكن أف نقضؿ أٌف "ربت: ظ

 ﴿أيضيف كاف منصضبا. كيف الٌتنزي  الجزيز:         ﴾(4) كييقاؿ: الٌتسجة ربتى .

 الجشرة: تنقص علياا. كإذا قيطع عن اإلضافة بيٍتى على الٌض"، مث  قضؿ أيب الٌنم" الجملي: 

 .(5)"*ربتي عريضه من ع  أقب من*                   

ٌبذ يف اؼبجاج"              أٌما يف اؼبثاؿ الثٌاين فالٌشرح بالضٌد جاء بجد ااستيظاء ررح الكلوة، كيذا فبا وبي
اغبديثة، ألٌف "ذكر  ضركرم يف ررح األفجاؿ كأظباء اؼبجاين كالٌصظات إليضاح مجنايا، كمن األفض  أف 

لجبارة أك اؼبرادؼ كوا فج  اؼبجم" األاسااسي، يف مث  قضله: يأٌب تذييبل للتجريف أك التظسَت با

                                                           

 . 11الٌنساء، اآلية  -(1)
 . 76يضاسف، اآلية  -(2)
 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية القايرم، مادة فاؽ.  -(3)
  . 01الفتح، اآلية  -(4)

 ااستنادا إذل تجريف فضؽ.   -(5)
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، عكس قصَت، كقضله: عدؿ... «رج  طضي »، «طريق طضي »الٌطضي :...اؼبوتد أفقيا أك عوضديا 
 .       (1)أنصف عكس ظل" كجار"

 إمرّشح ابمتّؼًرف:  -1-3

 اغبقيقة نضع من الٌتجبَت عن اللمة إٌف كٌ  ررح ذباكز الكلوة الضاحدة يض ررحه بالٌتجريف، كيض يف       
باللمة، أك يض إعادةي صياغةو للودلضؿ يف رك  دكاؿ أخرل، كبذلك فإنه كٌلوا اقًتب التجريف من سبثي  

 اؼبجٌت اؼبجٌرؼ كٌلوا كاف أكثر قباحا.

      ( كلوة مشركحة ُّذ  الطريقة.190من خبلؿ تتبجنا للٌشرح بالٌتجريف رصدنا حضارل تسجُت كمائة )   

 يبكننا أف مبٌيز أنضاعا من الٌتجريف أنباا:

 إمتؼًرف ابملكمة إخملّططة: -1-3-1

 كيض تجريف قصَت ييجود فيه إذل زبصيص الكلوة الٌشارحة بإضافة أك كصف، مث : 

 .(2)تابع الشرطٌي")التُّؤرور(: "*

 .(3)رباط السراكي ")التِّكَُّة(: "*

 .(4)الشاة اؼبذبضحة")الت ُّلَّى(: "*

                                                           

، اؼبجم" األاسااسي، اؼبنظوة الضطنية للًتبية ك الثقافة كالجلـضكيينظر: .143صصناعة اؼبجم" اغبديث، أضبد ؿبتار عور،  -(1)
 مادة طرؽ، كمادة نصف.

 تأر.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(2)
 تكتك.دة اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، ما -(3)
 تل .اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(4)
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ا إضافينا للكلوة الٌشارحة، إاٌل أنه يبقى يف       كعلى الٌرغ" من أف يذا النضع من التجريف  يجطي ربديدن
حاجة إذل اؼبزيد من الٌتضضيح، كيذا الٌنقص دل وبي  دكف انتشار  إذ "قبد له انتشارا كااسجا يف ك  اؼبجاج" 

ازالت تستثور  يف تجريف كثَت من الجربية اؼبجاصرة، كدل تشذ عن ذلك اؼبجاج" الظرنسية اليت م
 .(1)اؼبداخ "

 إمتؼًرف ابمؼبارة:  -1-3-2

كيتوٌيز بأنٌه يتماكز الكلوة اؼبظردة كاؼبرادؼ أك الضد كالكلوة اؼبخٌصصة "كيض نضع من الٌشرح بالٌتجريف 
 لبياف بجض مجاين الٌذكات، مث : -عادةن –. كييستجو  (2)ليظار يف رك  عبارة أك صبلة"

 .  (3)الذم تػىٍجبىثي يدي ي بك  ريء"ِبُن(: )التَّ "*

 .(4)من يلتقط أحاديث النساء" )التْفتاف(:"*

 .(5)الذم ال ينقاد إال بطيئا" )الت َُّلوُل(:"*

 كييستجو  أيضا لبياف ييئة أك صظة، مث :

 .(6)تمٌيب عن حرب أك رمب")ترَمَس(: "*

 .(7)ترؾ االٌدياف كاغبلق فجبل  الضاسخ كالمبار")تفث(: "*

                                                           

 . 120تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص -(1)
 .120تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص -(2)
 تنب.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(3)
 تظتف.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(4)
 تل . الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادةاؼبجم"  -(5)
 ترمس.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(6)
 تظث. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(7)
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 .(1)يف مشيه: مٌد عنقه كرفع رأاسه")تتالع( "*

 كمن التجريظات الضاردة بكثرة يف اؼبجم" الضاسيط نذكر تجريف اؼبصطلحات اؼبختلظة: 

 ثؼًرف إملطعوحات:  -1-3-3

ال ىبلض مجم" لمضم من بجض اؼبصطلحات اؼبنتوية غبقضؿ مجرفية ـبتلظة؛ ذلك ألٌف اؼبصطلح يؤخذ     
ليزيد  يحو  داللةن عند أي  االختصاص، ٌٍب يجضد يف أحايُت عٌدة إذل االاستجواؿ الجاـمن اللمة الٌجامة ل

 .اللمة ثراء

ا، إذ أنٌه أقبز حىت اليـض اآلالؼ الجىًديدة      لقد "عو  ؾبوع اللمة الجربية يف القايرة عوبل جليبلن خالدن
تىلف الجيلـض كالظينضف، كإذا كاف من عادة الجلواء أك اللماف اؼبػيختص ة الذين يضجضف  من اؼبػيصطىلحات يف ـبي

اؼبصطلحات أك وبقٍّقضّنا، تجريف كٌ  مٍصطىلح دبا ييضًضحه كوبٌدد مدلضله الجلوٌي، فإٌف يذا الشرح يأٌب 
متظاكتا يف صياغته متباينا يف أاسلضبه، تبجا ؼبادة اؼبصطلح كبياف مينشئ التجريف به، كال قيوة ؽبذا التباين 

كت إذا كانت مصطلحات كٌ  عل" أك فٌن استػيؤىلٍّف مجمونا خاصنا به، كلكن عندما ييراد أك ذلك الٌتظا
إدخاؿ تلك اؼبصطلحات صبيجاا يف مجم" لمضٌم كاحد، اختلف األمر ككجب الٌتظريق بُت تجريف 

 .    (2)اؼبصطلح علويًّا كتجريظه لمضيًّا من أج  ضٌوه إذل مجم" لمضٌم ؿبض"

نا اسنبحث كيظٌية تجام  اؼبجم" الضاسيط مع تجريف اؼبصطلحات يف عٌينة الٌدرااسة انطبلقا من يذا فإن    
 )باب الٌتاء(، مجتودين على تصنيف يذ  اؼبصطلحات على اغبقضؿ اآلتية:

 

 

                                                           

 تلع.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(1)
 . 77-76اؼبجم" الجريب بُت اؼباضي كاغباضر، عدناف اغبطيب، ص  -(2)
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 إمنّبات:

 .(1)"نػىبىاته من الظىًصيلىة البىاًذقٍبانيةي ييستجو  تدخيننا كاسجيضطنا، كمضمنا، كمنه نضع يزرع للزينة)التََّبُغ(: "*

ٍيًنٌية الزير تكثر يف اؼبستنقجات )رامية(، كيض اؼبجركؼ يف )التِّفاُف("* : جنس نبات من اؼبركبات الل سى
 .(2)مصر بااس" ]اعبيٍجضيض["

 . (3)نبات من الظصيلة الظيٍلظيلية يبضمضف كرقه، كيض اليقطُت اؽبندٌم" )التَّانَبول(:"*

يات، كقبيلة التن ضبية، كفيه أنضاع للتزيُت كأخرل تجد من أي" جنس رمر من فصيلة الصنضبر )الت َّنُّوب(: "*
 . (4)أرمار األحراج"

 جنس رمر من فصيلة الص نىضبريات، منه أنضاع للتزي ن، كأنضاع يت خذ مناا  )الت َّنُّوُج(:"*

 .(5)أخشاب.)د("

، جنس رمر من الظصيلة القىر اًصي ة، يزرع لثور  يأكله اإلنسا)التُّوُت(: "* ف، أك لضرقه يرىب عليه دكد القىزٍّ
 .(6)كأنضاعه كثَتة"

 .(7)ضرب من الظصيلة الشضكية")التِّين الشَّوكّي(: "*

                                                           

 تبغ.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(1)
 تظف. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(2)
 تنب . اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(3)
 تنب .اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(4)
 تنج. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(5)
 تُت.جم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة اؼب -(6)
 صرب. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(7)
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إٌف ما يبٌيز يذ  التجريظات يض ذكريا للظصيلة اليت ينتوي إلياا النٌبات اؼبػيجٌرؼ، يذا الذم يات" به         
ا" على الجوـض رك  النبات كااستجواالته، أصحاب االختصاص، أٌما عامة مستجولي اللمة فػىيىاوٌ 

 كحموه، كوا قد وبتاج إذل مجرفة أماكن تضاجد . 

إٌف اإلرارة إذل مجلضمات اصطبلحية ال ضَت فيه بشرط ااستيظاء الٌتجريف ؼبا وبتاجه مستجو         
يحية إاٌل أّنا اللمة.  كيذا ما ال قبد  يف بجض يذ  التجريظات، فجلى الرغ" من إرفاؽ بجضاا براسـض تضض

ظلت تظتقر إذل مزيد من الشرح كوا يض اغباؿ يف تجريف الٌتُت الشضكي بضرب من الظصيلة الشضكية، 
فاذا الٌتجريف قٌدـ تصنيظا للنبات دكف إعطاء ؼبجلضمات عن شبار  أك مناطق مبٌض  أك حىٌت بجض الٌتسويات 

نانبا ـبتلظُت( الذم قبد له تجريظا يف اؼبجم" اليت أصبحت رائجة له كالٌصٌبار )أك يشبه الٌصبار إذا عدد
مظاد : "الٌصٌبار: نبات صحراكم عصارته رديدة اؼبرارة، كأكراقه عريضة ثخينة دائوة اػبضرة كثَتة اؼباء، 

 .(1)فياا أرضاؾ"

إٌف القصضر يف تجريف بجض النباتات ال يقتصر على نقصو اعًتايا، ب  يجضد إذل الموضض يف بجضاا،    
كجضد راس" تضضيحٌي لنباتو ييسٌوى الت وارم  إالٌ أنٌنا دل نظا" التجريف الضارد "رمرة تيشبه الٌنبعى"، إذ  فربغ" 

 كيف تيشبه الشمرة الٌنبع؟

 دل ىبتلف تجريف اغبيضانات كثَتا عن تجريف الٌنبات، كفبٌا كرد من ذلك، نذكر: إحليوإن:

 بأرض فارس".جنس طَت من فصيلة الد جاجيات، يكضف )ُتْدرج(: "*

نػ ٍضرًيٌة، تصيد ك   ريءو حىت  الطَت، كال تأك  إالٌ اللح"")الت ُّفَّة(: "*  .(2)دابٌة كبض اؽبر، من الظصيلة السٍّ

 

                                                           

 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة تدرج.  -(1)
 تظف. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(2)
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 .(1)طائر صبي  اؼبنظر من الظصيلة الت و رية أصمر من الجصظضر مضلع بأك  الٌتور")التُّمَُّر(: "*

ماا حضؿ يذ  الٌتجريظات تشًتؾ عوضما مع اسابقتاا؛ إذ ينقصاا إٌف اؼببلحظات اليت يبكن أف نقدٌ        
بجض الٌتظصي ، فالٌتدرج دل يٌتضح سباما بتجريظه بأنه جنس طَت من فصيلة الٌدجاجيات، يكضف بأرض 

 فارس، كوا أٌف الٌصظات اؼبقٌدمة للتٌظة ال تظرقاا عن اؽبٌر.

اكلة بُت الٌناس، الاسٌيوا ما تجٌلق باألمراض تجٌد مصطلحات الطٌب من أكثر اؼبصطلحات اؼبتدإلأمرإض:
اؼبنتشرة كالٌشائجة، كؽبذا فإٌف اؼبجم" اللمضم ال ييمًظ  يذا الٌنضع من اؼبصطلحات، لكٌن ررحاا ينبمي أف 

 يتنااسب كطبيجة مستجو  اؼبجم"، كيذا ما دل قبد  ؿبققا يف تجريظات مصطلحات مث : 

مجدو يصيب اؼبلتحوة كالقرنٌية يبٌيز  التااب كاضبرار اعبيريٌبات  ]الرمد اغبيبػىٍييٌب[: مرض )تراخوما(:"*
 . (2)كالس بى .)مج("

ُفود(: "* ضبي ى مجدية طظحي ة تتويز بالتااب نزرٌل كتقرحٌي بالمشاء اؼبخاطي لؤلمجاء الدقاؽ، كتضـر )الت َّي ْ
 .(3)بالجقد اللوًظي ة كالطٍّحاؿ.)مج("

ُفوس("*  .(4)بارتظاع اغبرارة كاإلغواء، كظاضر طظح بقجي أك حربٌم على اعبلد.)مج(" : ضبي ى تتوٌيز)الت َّي ْ

ألٌف مصطلحات مث : اؼبلتحوة،  «الجُت»إٌف تجريف الًتاخضما ينبمي أف يشتو  أاسااسا على كلوة    
 كالقرنية، كاعبريٌبات، كالٌسب ، قد ال تكضف مجركفة لدل مستجولي اؼبجم" صبيجا"، أٌما اؼبتخٌصص فإنه ال
يرجع إذل مجم" لمضم لشرح مصطلح ما. أٌما تجريف الٌتيظضد فاض زاخر باؼبصطلحات اليت ال هت" 
مستجو  اؼبجم" بقدر ما هتٌوه أعراض اؼبرض اليت دل ترًد يف الٌتجريف. ككاف تجريف الٌتيظضس أكثر 

                                                           

 سبر.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(1)
 ترخ".لضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة اؼبجم" ا-(2)
 تيظد.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(3)
 تيظس. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(4)
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ع اغبرارة لكٌن انسماما مع اؼبجم" اللمضم لذكر  بجض أعراض اؼبرض )مصطلح اغبٌوى قد يدؿ على ارتظا 
 .(1)اؼبجم" هبجله دبجٌت الجٌلة اليت تسٌبب اغبرارة(

من التحٌديات اليت تضاجه صانع اؼبجم" مضاكبته للتطضرات كاؼبستمدات على مستضل  إلأهجزة وإل لت:
الصناعات اليت من رأّنا أف ربدث تميَتات نضعية ميبلحظة على مستضل جااز أك آلة كبالتارل فقد 

يغى يف فًتة زمنية مجٌينة ؽبذا اعبااز أك لتلك اآللة على أف يكضف مستضؼو لؤلنضاع يجمز تجريف صً 
 اعبديدة. 

 من أظباء األجازة كاآلالت الضاردة نذكر:

ٌّ يسَت بالكارباء على قضباف حديدية يف اؼبدف كضضاحياا. )د(" )التّ َرام(:"*  .(2)مركب عا

 .(3)بضاساطة األمضاج الكاربية. )د("جااز نق  الصضرة كاألصضات )تِِلِفْزيُون(: "*

 .(4)اؽباتف؛ كيض جااز كاريبٌّ ينق  األىصضات من مكاف إذل مكاف. )د(")التِّلفون(: "*

 حضل اؼبجم" مصطلحات أخرل متجٌلقة باألدب أك السيااسة، نذكر مناا: :مطعوحات أأخرى

 .(5)اؼبتقدٍّمُت. )مج(" يف األىدب كالظىنٍّ: مذيب اؼبػيحىاًكُتى ؼبذايب)االتِّباِعيَُّة( "*

 .(6)تضارد فكرة على خاًطرٍم رخصُت متباعدين يف كقت كاحد. )مج("Telepathy)التِِّلَباثي(:"*

 
                                                           

 يينظر: اؼبجم" الضاسيط، مادة حٌ" )ضب"(.  -(1)
 تراـ. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(2)
 تلظزيضف.وع اللمة الجربية، مادة اؼبجم" الضاسيط، ؾب -(3)
 تلظضف. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(4)
 تبع. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(5)
 تلبث. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(6)
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 .(1)نضعه من نظ" اغبك"، هبوع فيه اغباك" بُت السلطتُت الدنيضيٌة كالركحٌية. )مج(")التيوقراطيَّة(: "*

اؼبزيد من الٌشرح كالتضضيح ألٌف يذا من عو   كال ييطلب من اؼبجم" اللمضم يف حاؿ مصطلحات كاذ 
اؼبجم" اؼبتخٌصص، ككٌ  ما يقدمه اؼبجم" اللمضم يض تقدًن فكرة عامة عن اؼبصطلح، كاإلرارة إذل 

 الٌتخٌصص الذم ينتوي إليه.   

كيض التجريف الذم يتضٌون كلوة اؼبدخ  أك مشتٌق من مشتٌقاهتا، كإذا كاف  إمتؼًرف إملُلتضب: -1-3-4
ميزات الٌتجريف اعبٌيد ذبٌنب ااستجواؿ ك  ما ينتوي ارتقاقيا لكلوة اؼبدخ ، باعتبار أّنا ؾباضلة لدل  من

 مستجو  اؼبجم"، فإٌف اؼبجموٌي قد يضطر إذل تضظيف يذا النضع من الٌتجريف ذبٌنبا للٌتكرار.

ف حرفة تٌتص  بكلوة لقد زخر باب الٌتاء بالكثَت من الٌتجريظات، جاءت يف أغلباا كلوات ـبٌصصة لبيا
 اؼبدخ  أك كاحد من ارتقاقاهتا، مث :

بائعي الت ضاب ")التَّبَّاُل(: "*
(2). 

 .(3)حرفة الت ب اف")التَِّبانَُة(: "*

 .(4)ًصنىاعة األتراس")التِّراسة(: "*

 كوا قد هبيء يف رك  عبارة )صبلة(، مث : 

 .(5)ضائً""من النٍّساء: اليت عادهتا كالدة الت  )الِمْتآُم( "*

                                                           

 تيضقراطية. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة-(1)
 تب .يط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة اؼبجم" الضاس-(2)
 تنب. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(3)
 ترس.  اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(4)
 تأـ.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(5)
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 .(1)فبلف ػػػػػػػػػػػػ تػىرٍكنا: تزكج تىريكىةن")َتِرَك( "*

 .(2)اؽبٍضبة اؼبنيجة ىبيٍشىى التػىلىفي على مىٍن عىبليا" )الت َّْلَفُة(:"*

ككوا ارًتطنا يف الٌشرح باؼبرادؼ اؼبشتٌق ضركرة أف تكضف الكلوة الٌشارحة مشركحة بدكريا يف مضضجاا 
ط يذا أيضا يف الٌتجريف الذم وبضم كلوة اؼبشتق ألٌف كضضح الٌتجريف قائ" على من اؼبجم"، فإنٌنا نشًت 

 كضضح الكلوات اؼبشٌكلة له صبيجاا.   

 إمرّشح ابمشاىد: -1-4

إٌف من أي" ما ييبلح  على الٌشرح يف اؼبػيجم" الضاسيط، كاؼبجاج" اغبديثة عوضما، يض زبٌلصاا من    
اليت مٌيزت اؼبجاج" الًٌتاثية؛ إذ إٌف "اؼبجمويُت الجرب أكثركا من الشضايد  الكٌ" اؽبائ  من الٌشضايد اؼبختلظة

أك ااستطردكا فياا حبيث اضطٌركا يف أحياف كثَتة إذل ررح مجٌت الشايد كٌله أك بجضه، ألٌف الشايد 
 ، فكاف يذا عبءن أثق  كاي  اؼبجم". (3)أصجب من اللظ  اؼبطلضب فاوه"

لوجم" الضاسيط خطًّا عريضنا الاستجواؿ الٌشايد يف مقٌدمته، حيث نٌصت لقد رظبت اللمنة اؼبؤلظة ل  
على أّنا "عٌززته باالاستشااد باآليات القرآنية، كاألحاديث الٌنبضيٌة، كاألمثاؿ الجربية، كالًٌتاكيب الببلغٌية 

جم"، إذ . كُّذا الًٌتتيب جاءت نسبة تضزيع الشضايد يف اؼب(4)اؼبأثضرة عن فصحاء الكٌتاب كالٌشجراء"
 قبديا يف باب الٌتاء كاآلٌب:

 
                                                           

 ترؾ.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(1)
 تلف.وع اللمة الجربية، مادة اؼبجم" الضاسيط، ؾب -(2)
 . 278اؼبجموية الجربية، علي القاظبي، ص -(3)
 . 27اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، اؼبقٌدمة، ص  -(4)
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 إل ايت إملرأ هية:  -1-4-1

( رضايد، كمع يذا فإٌّنا تأٌب يف اؼبرتبة 6دل تتماكز الشضايد من القرآف الكرًن يف باب الٌتاء السٌتة )
 األكذل، من حيث الك"، مقارنة بالشضايد األخرل. 

(، ﴿﴾، ككضجت بُت قضاسُت زيرٌيُت )«ي  الجزيزكيف الٌتنز »ابتدأت اآليات يف اؼبجم" بجبارة:        
 كنبلح  أٌف رظباا)كتابةن( دل يكن مضافقا لراس" اؼبصحف، كأّنا قد جاءت كفق ركاية حظص عن نافع. 

﴿قد ذبيء اآلية، ؿبٌ  االاستشااد، تاٌمةن إذا كانت من القصار، مث : "كيف التٌنزي  الجزيز:      

    ﴾(1)" . ،كقد ييقتطع مناا اعبزء اؼبتضٌون للكلوة اؼبشركحة، كيذا يف اآليات الطضيلة 

  ﴿مث : "كيف الٌتنزي  الجزيز:          ﴾"(2)  :من اآلية 

﴿                               

           ﴾(3)  . 

التٌنزي  أحكوه. كيف )أَتْ َقَنُو(: "*إٌف تضظيف الٌشايد القرآين يضون تأكيد اؼبجٌت اؼبذكضر، كوا يف:       

﴿الجزيز:             ﴾(4)"(5) :كيدع" ااستجواال ـبصضصا، كوا يف ،

                                                           

 .  1اؼبسد، اآلية  -(1)
 تبع.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(2)
 . 69اإلاسراء، اآلية  -(3)
   .88الٌنو ، اآلية  -(4)
 تقن.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(5)
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. كيف التنزي  الجزيز: )تاَب(:"* . كالجبد تائبه ﴿... ػػػػػػػػػػػ اي على عبد : كف قه للتضبة. فاي تػىض ابه  

    ﴾(1)"(2) تجواؿ صيمة لكٌن االاستشااد جاء لتخصيص ااس «تابى »، فالكلوة اؼبشركحة يي

 ألّنا ااس" من أظبائه عٌز كجٌ . «ا»مع لظ  اعببللة  «تٌضاب»اؼببالمة 

 األحاديث النبويّة: -1-4-2

( 4كيأٌب االاستشااد باغبديث الٌشريف يف اؼبرتبة الثٌانية، بجد القرآف الكرًن، حيث أحصينا أربجة )
 أحاديث ضون الٌشرح يف باب الٌتاء.

 ميت تنصيص يأٌب اغبديث ميجٌلوا بجبل

 (، كيقٌدـ له بالقضؿ: "كيف اغبديث الشريف" أك "كيف اغبديث".»«)مزدكجُت( )

 ال ىبتلف االاستشااد باغبديث عن االاستشااد بالقرآف، فلقد كجدنا أنه يضٌظف يف:

على »األربجضف من المن"، كيي أدىن نصاب الزكاة. كيف اغبديث: )التِّيعة(: "*تٍأكيد مجٌت، مث :  -
 .(3)"«راةه التٍّيجًة 

... كيقاؿ يف الدعاء: تىرًبىٍت يىدا : خىًسرى أك افتقر. كيف )َتِرَب(:"*دىٍع" ااستجواؿ ـبصضص، مث :  -
 .  (4)"«فاٍظظىٍر بذات الدٍّين تىرًبىٍت يداؾ»اغبديث الشريف: 

 إلأمثال: -1-4-3

                                                           

 .3الٌنصر، اآلية  -(1)
 تضب. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(2)
 تيع.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(3)
 ترب. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(4)
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( من 2رايدين اثنُت ) رملت األمثاؿ اؼبكانة الثٌالثة، بناءن على تتٌبع مداخ  باب التٌاء، حيث كجدنا
 (، كيقٌدـ له بالقضؿ: "كيف اؼبث ". »«األمثاؿ.  ييجٌل" اؼبث  أيضا بجبلميت تنصيص )

 قد ييضافق ااستجواؿ الكلوة يف اؼبث  الٌشرح اؼبقٌدـ فييستمٌت عن تضضيح اؼبث  كييكتظى بذكر ، كوا يف: 

... كيف اؼبث : )َتِعَس(:"*  .(1)"«تىًجسىت الجىمىلة»... تػىجىسى

 كقد ييشرح اؼبث ، إذا كاف اؼبجٌت الذم ربوله الكلوة اؼبشركحة جديدا، كييبٌُتى مضربه، كوا يف:

: أنت اسريعي المضب، كأنا اسريع البيكاء، فكيف نٌتظق: «أنت تىًئقه كأنا مىًئقه، فكيف نٌتظق»"كيف اؼبث : *
 .(2)يضرب يف اسضء اؼبجاررة كاختبلؼ الطٌريقة"

 إمشؼر: -1-4-5

خلت عٌينة الٌدرااسة من الشضايد الشجرية، كيذا ال يجٍت خلض اؼبجم" مناا، فاؼبتٌصظح لبقية أبضاب لقد     
 اؼبجم" يرل كجضد الجديد من الشضايد الشجرية، لكٌناا ال ترقى، كوًّا، إذل مستضل الشضايد القرآنية.

من اإلحصاءات اليت  ، كانطبلقا(3)ااستنادا إذل درااسات أيجريت حضؿ الشضايد يف اؼبجم" الضاسيط    
 قونا ُّا، نقٌدـ اعبدكؿ اآلٌب: 

 

 

 

      

 

                                                           

 تجس. الجربية، مادةاؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة  -(1)
 تأؽ.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(2)
 حبلـ اعبيبلرل، صينظر: تقنيات التجريف،  -(3)
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 الشايد 

 الباب

 الشجر األمثاؿ اغبديث القرآف

 14 15 36 80 باب الباء

 00 02 04 06 باب التاء

 04 02 03 05 باب الياء

 18 19 43 91 اَّوضع   

 %10.5 %11.1 %25.2 %53.2 النسبة 

 

ح  أٌف ترتيب الشضايد اؼبستجولة يف اؼبجم" الضاسيط حسب النسب من خبلؿ يذا اعبدكؿ نبل    
اؼبستجولة يكضف كاآلٌب: أٌكال: القرآف الكرًن، ثانيا: اغبديث الشريف، ثالثا: األمثاؿ، رابجا: الشجر. مع 

 كجضد تقارب كبَت بُت نسبة ااستجواؿ األمثاؿ ك نسبة ااستجواؿ الشجر.  

تجضد  لكرًن يف اؼبجم" الضاسيط، إذ رٌك  اؼبصدر األٌكؿ لبلاستشااد،إٌف اؼبكانة اليت حظي ُّا القرآف ا
لكضنه الٌنوضذج الضحيد الذم ال ييطجن يف انتوائه إذل الجربية الٌنقٌية،  أاسااسا إذل قداسٌية يذا النص، ٍب

ركبل كمجٌت. كإذا كاف يناؾ من يرل بػ"كجضد كلوات خارجة عن نظامه كوا يف داللة الظج  )لجب( 
، فإننا نرل بأٌف يف يذا اؼبثاؿ بالذات خركج عن (1))لجب دكرا رائدا يف بناء اَّتوع( مثبل" على اعبدٌ 

        إذ يجٌد يذا االاستجواؿ من األخطاء الشائجة اليت قبوت عن الًٌتصبة اغبرفية  اللمة الجربية السليوة؛

                                                           

 . 217تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص -(1)
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(jouent un rôle) مع االصطبلحات ، لكٌننا نضافق على فكرة تنضيع الشضايد دبا يتنااسب
 كاالاستجواالت اعبديدة. 

كينبمي اإلرارة إذل أٌف اؼبجم" الضاسيط دل ييجٌت باألمثلة التضضيحٌية البسيطة اليت تقٌرب الظا" ؼبستجو      
اؼبجم"، كيذا عنصر ما" من عناصر ررح اؼبجٌت يف اؼبجم" اللمضم، كك  ما اسٌملنا  يض بجض 

ؿ: يف اؼببالمة  :)التَّاّلل(: "ييقاؿ"، مث : "االاستجواالت اليت يذكر أماماا عبارة ؿ ابن الت بل  ييقاؿ: الٌضبل 
 .(1)يف الضبلؿ.)إتباع("

 إمرشح ابمرسوم إمتوضيحية:  -1-5

تجٌد الراسـض )الصضر( عبلمات غَت لمضية ااستثوريا اؼبجموٌيضف يف إضظاء اؼبزيد من التضضيح على     
ا سبٌث  كاسيلةن ميساعدةن تيسا" يف بياف اؼبجٌت. فل" "يجد ااستخداـ الصضرة الكلوات اؼبػيراد ررحاا، كُّذا فإّنٌ 

يف اؼبجم" كقظا على التموي  كتشضيق القارئ، ب  أصبح كاسيلة تضصيلية ضركرية، كثَتا ما تجٌضض نقص 
التجاريف كقصضريا. كيف كثَت من اغباالت تصبح الصضرة يي الضحيدة القادرة على عرض الشك  األصلي 

 . (2)ة تامة"بأمان

( صضرة؛ اسبجة مناا لنباتات، كثبلثة غبيضانات، ككاحدة 11لقد حضل باب التاء إحدل عشرة )      
ألداة يستجولاا اإلنساف. كقد اسانبت يذ  الصضر يف تقريب اؼبجٌت اؼبقصضد من التجريف بتمسيديا 

 للوجٌرؼ.  

ما، يض عدـ كضضحاا جيدا، كذلك راجع كفبٌا ما الحظنا  على الراسـض التضضيحية يف اؼبجم"، عوض     
إذل االقتصار على اللضف األاسضد يف الراس"، كقد يجضد يذا إذل عضام  مادية )تكلظة ااستجواؿ الصضر 

 اؼبلضنة(. أٌما ما يتجٌلق بتضظيف يذ  الراسـض فإنٌنا، كانطبلقا من باب التاء، الحظنا ما يلي:
                                                           

 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة، مادة تل . -(1)
 . 236تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص  -(2)
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سيطة، يدركاا مستجو  اؼبجم" دكف اغباجة إذل _ كٌظف اؼبجم" الراسـض التضضيحية لشرح كلوات ب
تقدًن صضرة ؽبا، يف حُت أغظلاا يف الجديد من الكلوات اليت كانت يف حاجة إذل راس" أك زبطيط يقٌرب 
الضصف اؼبٌقدـ؛ فظي ررح الٌتظاح مثبل، قبد صضرة لتظاحة بجد الٌتجريف ُّا، كمن اؼبوكن االاستمناء عناا، 

  (1)ٌتخًتكاف بأّنا: "ؿبٌظة ؽبا ذراعاف من أماـ كمثلاوا من خلف وبوله دابتاف"يف حُت تجريف كلوة مث  ال
 وبتاج إذل راس" تضضيحي.

كوا ذكرنا -_ دل تيزؿ الٌراسـض التضضيحية يف الكثَت من األحياف غوضض الٌتجريف، فنبات الٌتوارل  
ذا الموضض، انظر الٌراس" ميجٌرؼ بتجريف يشضبه الموضض، لكٌن الٌراس" دل يتوٌكن من إزالة ي -اسابقا

 اآلٌب:                             

 

 
 راس" لنبات الٌتوارٌم يف الضاسيط

                                                           

 زبًتكاف.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة-(1)
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_ ليس يناؾ ربط بُت التجريظات كالراسـض اؼبضضحة ؽبا، كيذا من رأنه أف يضٌيع على مستجو  اؼبجم" 
، فتجريف التٌػٌظة مثبل جاء يف اغبيضاف بجد قلب  صضرة يذا  ّناية الٌصظحة، كتأٌبفائدة االنتظاع ُّذ  الراسـض

 :                                    (1)الٌصظحة 

 
 86بداية الصظحة                                      85ّناية الصظحة 

 _ عدـ الًٌتكيز على السوات األاساس يف الصضرة، فصضرة طائر الت و ر اؼبػيثبتة يف اؼبجم" زبتلف يف

 ف(.     لصضرة اؼبػيلتقطة للطٌائر كوا تبدك يف اَّبٌلت الجلوية )رك  الساقُت ـبتلبجض السوات عن ا

 
 alssrhan.com ::لتورمضقعصضرة طائر ا       صضرة طائر الٌتور الضاردة يف الضاسيط 

 اسا15:22ـ:03/09/2012                                                  

                                                           

 تٌف.  اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادةينظر: -(1)
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من اؼبآخذ حضؿ تضظيف الراسـض التضضيحية يف اؼبجم" الضاسيط، كذكريا   كقد رصد حبلـ اعبيبلرل صبلة
 كاآلٌب:

دل يتبع اؼبجم" منامية علوية دقيقة يف إثبات الصضر كالراسـض التضضيحية، اسضاء من حيث الجدد أـ  -1"
 من حيث النضعية كاألنبية، باعتباريا كاسيلة مساعدة يف تجريف اؼبداخ  الٌصجبة التحديد.

غلب الراسـض يف رك  زبطيطات تقريبية كراسـض يدكية فبا أٌدل إذل اإلخبلؿ بالشيء جاءت أ  -2
 اؼبصٌضر.

أثبت اؼبجم" نسبة كبَتة من الراسـض اػباطئة كغَت الدقيقة اليت تجرب عن مسويات أخرل غَت  -3
 اؼبقصضدة يف التجريف، فبا أٌدل إذل التداخ  كالتكرار.

 ة كاؼبتسلسلة كاؼبلضنة أصبل.دل يجتود اؼبجم" على الصضر اؼبركب -4

أنب  اؼبجم" كثَتا من الصضر اعبديرة باإلثبات، كصضرة اػبلية، كارؾ، كالجُت ككبضيا، كأثبت ما  -5
 يبكن االاستمناء عنه كالشضكة كاؼبصضؿ كاؼبرضجة ككبضيا.

 .     (1)جاءت نسبة الٌصضر كالراسـض اليت أثبتاا ضئيلة جٌدا ال تتنااسب مع نصيبه اؼبظرداٌب" -6

كيناؾ بجض الراسـض التضضيحية اليت كقظنا علياا حُت تصظحنا للوجم" بدت غريبة، مناا صضرةالقرد   
 اليت تبدك مزهبا بُت القرد كالكلب )انظر الصضرة(.    

                                                           

 . 248-247تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص  -(1)
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 ط مادة قردصضرة القرد كوا كردت يف الضاسي                                              

 الضاسيط قد كٌظف طرائق أخرل للٌشرح مناا: كنبلح  أفٌ  

 إمرشح ابل حاةل:  -1-6

كيي كاسيلة اعتوديا اؼبجم" يف ررح عٌدة كلوات، كتتوٌث  يف تضجيه مستجو  اؼبجم" إذل كلوة أخرل 
 ليمد الٌشرح اؼبطلضب. "كهبب أف مبٌيز ينا بُت نضعُت من اإلحاالت:

تيبية، كربيلنا على مكاف كجضد اؼبدخ  كذلك يف الكلوات اليت يضي" رظباا أك إحالة إمبلئية تر  -أ(
نطقاا أك ارتقاقاا، بانتوائاا إذل مضضع مجُت من ترتيب مداخ  اؼبجم"... كيذا النضع ال ياونا ينا؛ 

 ألنه ىبتص بًتتيب اؼبداخ  ال بتجريظاا.

ؿ القارئ على داللة مدخ  آخر ليمد إحالة داللية: كيي اؼبقصضدة يف يذا الصدد، كفياا وبا -ب(
 .(1)التجريف اؼبطابق لتجريف الكلوة اؼبطلضبة"

كنبلح  يف باب الٌتاء أٌف مجظ" اإلحاالت كانت إحاالت إمبلئية، كيذا راجع أاسااسا إذل اػباصٌية     
بٌد أف نقف عليه االرتقاقية للمة الجربية. كإذا كاف يذا الٌنضع ال ياٌونا من حيث منامٌية تضظيظه، فإننا ال

 الرتباطه اؼببارر ببياف مجٌت الكلوة اؼبشركحة.
                                                           

 . 116تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص -(1)
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 من الكلوات اليت أيحي  ررحاا إمبلئيا إذل كلوات أخرل نذكر:

 .(1))انظر: أ خ ذ(")اتََّخذ(: "*

 كعند الرجضع إذل مادة )أ خ ذ( قبد اآلٌب:

 .(2)("«زبذ»")ازب ىذ (: أخذ . )انظر 

 إلحالة ضياعا للكلوة اؼبشركحة نذكر:           كمن األمثلة اليت رٌكلت فياا ا

 .(3))انظر ككأ(" )اتكأ(:"*

كلكننا كبالرجضع إذل مادة )ككأ( ال قبد كلوة اتكأ من بُت كلوات يذا اؼبدخ  الذم وبضم الكلوات: 
، يػىٍتكىأي  كبالٌرغ" من أٌف يذ  الكلوات قد  اؼبت ًكئي(، -اؼبت كىأي  -الت كىأىةي  -تضىك أى  -كاكىأى  -أكٍكىأى  -أىٍتكىأى  -)تىًكئى

 ضبلت يف ؾبولاا مجٌت اتكأ، إالٌ أٌف مستجو  اؼبجم" قد يقف حائرا عند حبثه عن يذ  الكلوة الٌذات.    

أٌما اإلحاالت الٌداللية فل" ترد يف باب التاء إاٌل مرٌة كاحدة كذلك عند تجريف الًتاجيديا باإلحالة،  
 كاآلٌب:

 .(4)")أنظر أاسي(تراجيديا: "*

 كتأٌب اإلحاالت الداللية، عوضما، على صنظُت أاسااسُت نبا:

                                                           

 زبذ. اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(1)
 أخذ.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة  -(2)
 تكأ.اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة -(3)
 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة تراجيديا. -(4)
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إحاالت تضٌونية تضجه القارئ إذل مدخ  آخر يتضٌون داللة الكلوة اؼبقصضدة، كاؽبدؼ مناا يض  -"أ(
االختصار كاالقتصاد يف التجاريف، أك من أج  الربط كإثراء التجريف كوا يف بجض الكلوات اليت ال 

  باإلرارة إذل ؾباؿ انتوائاا من باب تجريف اعبزء باإلرارة إذل الك ...تظار دالالهتا إال

إحاالت ترادفية تضجه القارئ إذل مدخ  آخر، إما على أاساس أف اؼبدخ  ااؿ عليه أكثر رارة  -ب(
أك ااستجواال من األكؿ، أك أف الباحث غالبا ما يٌتمه إليه عند البحث عن تلك الداللة يف اللساف 

 .(1)..."اؼبوجم"

 ممتٌّلت إمرشح يف إملؼامج إمؼربية:-2

أاسلظنا يف التجريف باؼبجم"، أف تضضيح اػبصائص اؼبختلظة للمة يجترب جزءن من ررح اؼبجٌت؛ فدرااسة "  
 .   (2)أصضات اللمة، كصيماا، ككبضيا، كتركيب اعبولة فياا، مساعد على تضضيح اؼبجٌت"

ج" الجربية على تقدًن كٌ  باب بتجريف حرؼ يذا الباب، دأبت جٌ  اؼبجاثؼًرف حروف إميجاء: -2-1
كتظاكتت يف اؼبجلضمات اليت تقٌدماا يف يذا الٌتجريف. فظي عينة الدرااسة، باب التٌاء من اؼبجم" الضاسيط، 

 قبد تجريف حرؼ الباب كاآلٌب:

ؿ الثنايا اغبرؼ الثالث من حركؼ اؽبماء، كيض ماوضس رديد، كـبرجه طرؼ اللٍّساف كأصض )التاء(: "
 الجليا، كيدؿ على التٍأنيث مث : كاتب ككاتبة، ككتب ككتبٍت.

 كمع الظج  تيكتب تاءن مظتضحة، كمع االاس" تكتب مربضطة.

 كقد تسو ى ياءى التٍأنيث؛ ألنه يضقف علياا باؽباء.

 كتدٌؿ على اؼببالمة يف الضصف مث : عبلٌمة كفٌاامة.
                                                           

 . 117تقنيات التجريف، حبلـ اعبيبلرل، ص -(1)
 . 58اؼبجاج" اللمضية، ؿبود أضبد أبض الظرج، ص  -(2)
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 كرمر.كيظرؽ ُّا بُت اؼبظرد كاعبوع مث : رمرة 

 .(1)كتستجو  يف القس" مع اظبُت فقط، قالضا: تا، كتػىرىيبٍّ كترىبٍّ الكجبة"

 نبلح  أٌف التجريف ضٌ" الجناصر اآلتية: 

 ترتيب اغبرؼ ضون حركؼ اؽبماء. -

 صظة اغبرؼ. -

 ـبرج اغبرؼ. -

 اغباالت اليت يكضف فياا اغبرؼ ضون حركؼ اؼبجاين.  -

 ا: اؼبظتضحة كاؼبربضطة.كوا أرار إذل كجضد نضعُت من الٌتاء نب

كقد التـز اؼبجم" بتقدًن يذ  الجناصر يف تجريف اغبركؼ صبيجاا، إاٌل ما اقتضى االاستمناء عنه،  
كااستجواالت اغبرؼ ضون حركؼ اؼبجاين، كاليت ال تتحٌقق يف كٌ  اغبركؼ، فحرؼ الثٌاء مثبل، عيٌرؼ  

 كاآلٌب:

وضس رخض، كـبرجه من طرؼ اللساف مع أطراؼ اغبرؼ الرٌابع من حركؼ اؽبماء. كيض ما)الثاء(: "
 . (2)الثنايا الجليا"

الحظنا كيف كٌظف اؼبجمويضف القدماء إمكانات لضبط الكلوات ـبافة الٌلبس، ضبط إملكٌلت:  -2-2
كقد نبجت يذ  اإلمكانات من طبيجة الضاسائ  اؼبػيتاحة إذ ذاؾ. أٌما اؼبجمويضف يف الجصر اغبديث فإٌف ؽب" 

 ما ييمنيا"؛ إذ أصبح للطباعة انتشاره كبَت، كتطٌضره ملحضظ.من الضاسائ  

                                                           

 حرؼ التاء.لضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة اؼبجم" ا -(1)
 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، حرؼ الثاء. -(2)
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لقد جاءت جٌ  الكلوات اؼبشركحة يف عٌينة الٌدرااسة مضبضطةن عن طريق الٌشك  )اغبركات(، كقد ترٌكز    
الٌشك  على األحرؼ األكذل، أٌما اغبرؼ األخَت فل" ييلتـز بشكله، حيث يكضف مشكضال يف بجض 

تاجر، لشك  يف أخرل. كقد كردت بجض الكلوات بدكف رك  البٌتة، مث : "الكلوات كخاليا من ا
؛ كقد يرجع يذا إذل أٌف النطق يقتضي مبطا كاحدا من (1)"التلغراف، ترمومتر ،التختروان،ترموجراف

الٌشك  )تاجر ينا فج ، ألننا الحظنا أٌف اؼبجم" يسبق األظباء بػ"اؿ" التجريف(. كيظار يذا يف كلوات  
 . (2)"التْفتاف، تْلتل، التَّ   رائبك  فياا جزئيا، مث : كاف الشٌ 

، (3): _ى )كىوى  (..."تَ رَّ "*كفبٌا الحظنا  ااستجواؿ الٌضبط بالقياس يف كلوة من كلوات الجٌينة كيي:     
كال نجل" ما الذم أضافه يذا الٌنضع من الٌضبط يف كجضد الٌضبط باغبركات، كمع كجضد ضبط حركة عُت 

  اؼبضارع. الظج  يف

أٌما عن طريقة الٌنطق فإٌف للمة الجربٌية خاصٌية نطقية يكاد يٌتحد فياا اؼبكتضب باؼبنطضؽ؛ حيث إٌف ك  ما 
ييكتب يينطق، إاٌل يف حاالت ؿبدكدة )"اؿ" الشوسية مثبل(، كال يينطق دبا ال ييكتب إاٌل يف حاالت 

جم" الجريب إثبات طريقة نطق الكلوات كوا يض ؿبدكدة أيضا )نضف الٌتنضين مثبل(. كؽبذا ال وبتاج اؼب
 الٌشأف يف بجض اللمات كاإلقبليزية مثبل.      

 إمّرمس إل ماليئ وظًرلة إمنّعق:-2-3

وبتاج اؼبجم" إذل االلتزاـ براس" إمبلئٌي كاحد يف إثبات الكلوات اؼبجرٌبة، كفبا كقظنا عليه يف يذا         
لف مٌد يف آخريا، يف حُت كانت مراسضمة بتاء مربضطة "تراجيدية" يف الٌصدد كلوة "تراجيديا" مراسضمة بأ

. كلقد كجدنا ضون كلوات الجٌينة ما كاف ميرفقا دبقابلاا األجنيٌب ككاف ذلك (4)مضضع آخر من اؼبجم" 
                                                           

 ترمضجراؼ، ترمضمًت، تلمراؼ.ينظر: اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، اؼبضاد: ذبر، -(1)
 : ترب، تظف، تلت .ادض اؼباؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية،  -(2)
 ترر.الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادةاؼبجم"   -(3)
 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة أاسي. -(4)
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، كييرجع عدناف اػبطيب يذا إذل "أٌف النٌساخ غظلضا عن Telepathy"(1): )التَّلباثي(يف كلوة "
تظرضه طبيجة اؼبجم"  فًتكضا كلوات عديدة ترًد يف اؼبنت مصٌضرة بأحرؼ أجنبية دكف ضركرة  االلتزاـ دبا

 . (2)كاضحة، فكانت نابية تضًرث للجُت األذيٌة"

كوا أٌف إهباد اؼبقاببلت لؤلحرؼ األجنبية اليت ال تتضٌفر علياا اللمة الجربية ينبمي أف وبٌدد بضضضح،     
ي" "ج" كوا يف "ترمضجراؼ"، كيض المالب يف اؼبجم"، كقد ييقابى  بالمُت " مثبل قد ييقاب  باعبGفحرؼ "

"غ" كوا يف "تلمراؼ"، كيبقى يذا منضطا دبقٌدمة اؼبجم" اليت هبب أف يكضف فياا حس" ؽبذا اإلركاؿ 
 كغَت .    

الكثَت من إٌف للوقدمة أنبٌية بالمة يف اؼبجم" اغبديث، إذ من خبلؽبا يستطيع مستجو  اؼبجم" مجرفة    
إضافة إذل بياف -اؼبسائ  اللمضية اؼبجينة على فا" اؼبجٌت اؼبجموي، كقبد اؼبجاج" المربية تستثور اؼبقٌدمة 

يف إثراء مستجو  اؼبجم" دبجلضمات صضتية كصرفية ككبضية  -الرمضز كاؼبختصرات اؼبستخدمة يف اؼبجم"
 للمة اؼبقصضدة. 

اؼبجلضمات اليت وبتاجاا مستجوله انطبلقا من افًتاضه أٌف يذا إٌف مجموا لمضيا عربيا ييظًتض أف يقٌدـ 
 اؼبستجو  جايبل سباما باؼبػيظردة اؼبشركحة، كؽبذا فإنٌنا نرل أٌف الشرح ينبمي أف يكضف كاآلٌب:

: نضعاا )ااس": نضعه، فج ، حرؼ(، تجريظاا)مجٌت أك أكثر(، تسييقاا دبثاؿ أك رايد، كلمة المدخل]
 .[فات، ذكر الضٌد إف كجد، إرفاؽ راس" تضضيحي إف أمكناإلرارة إذل اؼبراد

                                                           

 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية، مادة تلبث. -(1)
 .71-70اؼبجم" الجريب بُت اؼباضي كاغباضر، عدناف اػبطيب، ص-(2)
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توّصلنا إلى من خبلؿ كصظنا  ؼبا جاء يف اؼبجموُت، عٌينتا الٌدرااسة، من طرائق للٌشرح كالٌتجريف، 
 جملة من الّنتائج نعرضها كاآلتي:

ؼبتاحة للضصضؿ إذل ررح اؼبجٌت اء كؿبدثضف( كٌ  الطرائق القد كٌظف اؼبجمويضف الجرب )قدم -
على مدل ربقيق يذ  الطرائق للدكر  -يف بجض األحياف-يف مجاصبا"، لكٌنا" دل يتنٌباضا

 اؼبضك  ؽبا.
ك" من خبلله على مدل قباعة  - إٌف طريقة التجريف كالشرح يي اؼبرتكز األاساس الذم وبي

 اؼبجم".
الظًتة الزمنية اليت ينتوي إلياا يذا يبكننا من خبلؿ الٌشرح اؼبجتود يف مجم" ما، أف مبٌيز  -

 اؼبجم" )اؼبجموٌية القديبة أك اؼبجموية اغبديثة(.
تجٌد اؼبجاج" الجربية القديبة إرثا حضاريا ياما؛ إذ ربو  يف طيٌاهتا، إضافة إذل اللمة، الكثَت  -

 من اؼبجلضمات اؼبتنٌضعة.
لجديد من اؼبجاين اؼبستمٌدة لقد أٌدت األمانة يف الٌنق  لدل اؼبجمويُت الجرب إذل ضياع ا -

 على مدل قركف من اإلبداع اإلنساين كاألديب عند الجرب.
لقد حاف  اؼبجمويضف الجرب يف الجصر اغبديث على اؼبكتسبات الًتاثية، فكانت مجاصبا"  -

 صضرة متطٌضرة عن اؼبجاج" القديبة.
اللسانية يف ؾباؿ  جة كبَتة من التطٌضراتر لقد أفاد اؼبجمويضف الجرب يف الجصر اغبديث بد -

الصناعة اؼبجموية، فضٌونضا مجاصبا" كاسائ  جديدة تسا" يف بياف اؼبجٌت كااستخداـ 
 الصضر، كالرمضز ...

لقد فتح اؼبجمويضف الجرب مجاصبا" لؤللظاظ كاالاستجواالت اؼبستحدثة، فزخرت  -
 دبصطلحات للجلـض كالظنضف.
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اسيوا تلك اؼبتجٌلقة باؽبنات اليت كقجت ينبمي أف تيستثور الدرااسات النظرية حٌق ااستثوار، ال -
 فياا اؼبجاج" السابقة.

 وبعد ىذه الّنتائج كان البد أن نقف على التوصيات اآلتية:

إٌف اؽبدؼ األاساس الذم يصبض إليه الباحث يف حق  اؼبجموٌية الجربٌية يض إهباد مجم" لمضم يرقى 
، ركبل كمضوضنا، كيذا -كدل ال-مربيةإذل مستضل التطضر التكنضلضجي اغباص ، فيكضف كاؼبجاج" ال

 يقتضي:

تضحيد اعباضد اؼببذكلة يف ؾباؿ اؼبجموٌية الجربية، اسضاء أتجٌلق األمر باعباضد اعبواعية أـ   -
تضحيد  -بداية-اعباضد الظردية، كعلى مستضل األقطار الجربٌية صبيجاا، كيتطٌلب يذا 

 اؼبصطلحات يف حق  اؼبجموٌية.
)التلويذ، الطالب، اؼبجل"، األاستاذ، الباحث...( بأنبية اؼبجم" ربسيس اؼبثٌقف الجريب  -

 اللمضم.
ضركرة ااستثوار تقنية اغبااسب اآلرل يف حق  اؼبجموٌية، إٍف جبوع البيانات اؼبتجٌلقة باؼبجم"،  -

أك بصناعة مجاج" إلكًتكنية تظاعلية تسوح بتنقيحاا كاإلضافة إلياا بُت كقت كآخر، كوا 
 كاالاستجواؿ )يف حم" ياتف نقاؿ(. أّنا يبكن أف تتنااسب

ضركرة كجضد عباف متابجة للوستحدث من اؼبجاين، الاسٌيوا يف ظ  التطٌضرات االجتواعية  -
)الكثَت من اؼبجاين ااستمٌدت بجد ثضرة الرٌبيع الجريب كالسيااسية اليت تنجكس حتوا على اللمة

 يف حاجة إذل تضثيق(.
ة الجربٌية كنظَتهتا المربية كذلك بدرااسة التجريظات القياـ ببحضث مقارنة بُت الصناعة اؼبجمويٌ  -

كالشركح يف يذ  األخَتة )اؼبجاج" المربية( الاستثوار يذ  اعباضد يف  تطضير مجاصبنا 
 الجربية.
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إٌف حاجة الجربية إذل مجم" تارىبٌي ليس باؼبطلب اؽبٌُت، لكٌنه يف الضقت نظسه ليس مطلبا 

بتضافر اعباضد الجربٌية؛ إذ يبكن للوتخصصُت يف مستحيبل، كقد يتحٌقق يذا اؼبطلب 
ميداف اؼبجموٌية كعلى مستضل اعبامجات الجربٌية صبيجاا أف ىبٌصصضا حبضثا" كينٌسقضا فيوا 

 بينا" من أج  إقامة يذا الجو  الظذ.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 فيرس إملؼامج

~ 061 ~ 

 إمطفحة إملؼجم

 

 -أ-                                   

 .61،63 ،14                                        أاساس الببلغة، الزؿبشرم

 -ت-                                   

 .64، 50، 47، 14                                     التجريظات، اعبرجاين        

 .90، 87 ،86، 42                                    هتذيب اللمة، األزيرم       

 -ص-                                 

 .90،91، 89، 88، 87 ،47، 26،35، 22 ،14                                الصحاح، اعبضيرم

 -ع-                                 

 .87 ،69، 47، 41، 37،38، 36 ،27، 09،14                                     الجُت، اػبلي 

 -ق-                                

 .15، 10                                       القامضس ايط، الظَتكزأبادم

 -ك-                                 

 . 50                               كشاؼ اصطبلحات الظنضف، التاانضم

 



 فيرس إملؼامج

~ 062 ~ 

 إمطفحة                 جمإملؼ                

 

 -ل-                                     

  84، 67،70،83 ،69، 61،63،64 ،09،10،32،35،47     لساف الجرب، ابن منظضر          
،85،86 ،87 ،89،90 ،91 ،92 ، (102-     

132.) 

 -م-                                     

 .65،141                       ة الضطنية للًتبية كالثقافةاؼبجم" األاسااسي، اؼبنظو

 كالجلـض

    -95، 92، 78، 67، 64، 63، 36، 12،15           اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية   
101 ،133-162. 

 .62                        اؼبجم" الضصظي ؼبباحث عل" الداللة، عبد القادر

 عبد اعبلي    

 .49، 08،09                                           اللمة، ابن فارس مقاييس

 .48                                               مضاسضعة الالند الظلسظية 

 

 

 



 يةفيرس إل ايت إملرأ ه 

 

~ 058 ~ 

ة                                    إمطفحة      رمقيا                               إلً 

 

 )إمفاحتة(                                     

﴿            ﴾                                 07      120 

 (إمبلرة)                                     

﴿        ﴾                                                   31      43 

 

﴿              ﴾                            121   119 

 

 (إمنساء)                                 

﴿          ﴾                                                  11    140   

 (إملائدة)                                 

﴿               ﴾                                           35      39 

 

 



 يةفيرس إل ايت إملرأ ه 

 

~ 061 ~ 

ة                                    ة     إمطفح رمقيا                               إلً 

 

 )إلأهؼام(                        

﴿                                                   95                65 

        ﴾                                                        

﴿                ﴾                      125           63 

 

 )ىود(                                

﴿              ﴾                                           40           118 

﴿        ﴾                                                   101          117 

 )ًوسف(                            

﴿         ﴾                                                   76     140             

 (إل رسإء)                     

﴿                                  69      150 

﴾ 



 يةفيرس إل ايت إملرأ ه 

 

~ 060 ~ 

ة                                    إمطفحة      رمقيا                               إلً 

 

 )إمكيف(                               

﴿     ﴾                                                             89            104 

 ()ظو                                

﴿                   ﴾              15            11 

  )إحلج(                                    

﴿           ﴾                                     29        118 

 )إمفركان(                             

﴿                ﴾                          39       117                                                      

 )إمشؼرإء( 

﴿                                       193-195    18 

    ﴾ 

 )إهمنل(

﴿         ﴾                                          88         150 



 يةفيرس إل ايت إملرأ ه 

 

~ 061 ~ 

ة                                    إمطفحة                                 رمقيا    إلً 

 

 )إمطافات(                         

   ﴿        ﴾                                         103               118    

 )َلد(                          

﴿    ﴾                                                      04               120 

﴿        ﴾                                        08               118   

 )إحلجرإت(                     

﴿            ﴾                                        09                11                                                                                            

                                                                     )إملؼارج(                                  

﴿           ﴾                                    37                39 

 )إجلن(                      

﴿              ﴾                                  15           10 

 )إملّدثر(                    

﴿     ﴾                                                       30           117 



 يةفيرس إل ايت إملرأ ه 

 

~ 062 ~ 

ة                                   إمطفحة      رمقيا                               إلً 

 

 )إمليامة(                               

﴿                 ﴾                          22-23         51                                                                       

 )إمنرّص(                                  

﴿      ﴾                                                    03             151 

 )إملسد(                                 

﴿         ﴾                                                 01       117 

                                                                                                        150 

 

 

 

 

 

 

 

         



ة  فيرس إلأحادًث إمنبًو

~ 061 ~ 

 إمطفحة إحلدًث

 

 ]أ[                              

            123                                                                   «أٍتأىؽي اغبًيىاضى دبػىضىارًبًهً »

   121                                                        «ُتى التػ رىابى اٍحثيضا يف كيجيضً  اؼبػىد احً »

     122                                                           «أف  رىجيبلن أتىا ي فىأىٍتأىرى إًلىٍيًه الن ظىرى »

  122                                                              «إف  يف عىٍمضىًة الجىالًيىًة تًٍريىاقنا»

 ]ح[                            

اًئكى »  122                                                   «حىىت  ااٍستىتىب  لىهي مىا حىاكىؿ يف أىٍعدى

 ]ع[                            

   151                                                                        «على التٍّيجًة راةه »

 ]ف[                           

 151                                                        «فاٍظظىٍر بذات الدٍّين تىرًبىٍت يداؾ»

 ]ل[                           

 122                                                    «ن  الت ااًسعى لىًئٍن بىًقيتي إذلى قىاًب و ألىصيضمى »

 

 



ة  فيرس إلأحادًث إمنبًو

~ 060 ~ 

 إمطفحة إحلدًث

 

 ]م[                              

  121                                                        «مىا أىٍدرًم تػيب عه كىافى لىًجيننا أىـٍ الى »

   121                                                      «ضـى األىٍرضً مىٍلجيضفه مىٍن غىيػ رى زبيي »

 ]ن[                             

نىا أىنىا نىائً"ه أيتًيتي » ًلً"، كبػىيػٍ  121نيًصٍرتي بالر ٍعًب كأيكتيتي جىضىاًمعى الكى

 «دبىظىاتًيًح خىزىاًئًن األىٍرًض فػىتػيل ٍت يف يىًدم 

 

 

 
                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فيرس إلأشؼار

                                                    ~ 067 ~ 

 إمطفحة كائهل )ىا( إمبيت )إلأبيات(/ إمشعر

 

 ]ب[                           

ين * ٍلقىةو        أزيكـو إذا عىض ٍت ككىٍي و ميضىب بً  تػىر اعيهي ىبيىَتٍّ (     بػىٍُتى حى                125             )يدبة بن اػبشـر

 124                      (ذك الرمة)              *تىًربه مىرًّا اسىحىابه كمىرًّا بارًحه *

 40                         )عنًتة( كىح ًلي كىزبىىض يب    إف  الرٍّجىاؿى ؽبىيٍ" إًلىٍيًك كىاًسيلىةن    ًإٍف يىٍأخيذيكًؾ تى *

  127                      )الجماج(                                        ػػػػػػػػػابأىدىمىػػػاتو قىطػػػػضاننا تىٍألىبنػػ*

 إذىا عىبل رىأسى يىظاعو قػىر بىا

 ]ث[                         

 124                  )ؿببضب ابن                              رًيىاًض اغبىٍزًف أك طىرىؼه   لىرىٍكضىةه ًمنٍ *

ػػػػػػػػػػػػػٍرده غىيػٍري ؿبىٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريكثً ًمنى القيرىي ػػػػ                    أيب الجشٌنط          ػػػػػًة جى

 الناشلي(                           ل أرىجه  إذىا مىػػػػػػػػػػػػػػػػج  الن ػػػػػػػػػػػػػػػػدللن ػػٍضًر ًفيًه  

 ػػػػدىاعى كيػيٍنًقي كي   فبىٍميػػػػػضثً ي الصيىٍشظً                   

 ًه   أٍحلىى كأٍراىى لًجىٍيًٍت إٍف مىرىٍرتي بًػػػػػ

ادى ًذم الر م اًف كالت ػػػػضثً                    ًمٍن كىرًٍخ بػىٍمدى

 اًف: ًنٍصفه للايويضـً فىوىا كالل ٍي ي ًنٍصظى 

 ػػادى كًنٍصػػػػػػفه للبػىرىاًغيثً أٍقًضي الر قىػػػػػػػػػػػػػػػػ              



 فيرس إلأشؼار

                                                    ~ 068 ~ 

 إمطفحة كائهل )ىا( إمبيت )إلأبيات(/ إمشعر

 

ػػػػػػػػػػػػػاًميػػػػػػػًٍت أكىائًليػػ  ػػػاىا  أبًيػػػػػػػػػػتي حىٍيثي تيسى

ػػػػػػػػػػػػا بًتػىٍمضًيػػػػػػػػػػػػثً                    أنٍػزيك كأٍخلًػػػػػػػػػػػطي تىٍسًبيحن

الً   ػػػػػػػػاسيضده مىدى  اًء ميٍؤدىنىػػػػػػػػػػػػػػةه يجي يف الظ ٍلوى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا دبىٍنبيػػػػػػػػػػػضثً               اى ػػػػػػسه ًمنػٍ  كلىٍيػػػػػػػػػػسى ميٍلتىوى

 ]ح[                            

ي ة الل  ضى غٍ الر   تى كربىٍ *  33                   )الشاعر(                                    يحي صً الظى  نبى

 ]د[                             

 126                   )اؽبذرل(    فػىلىٍضتي عىٍنهي اسيييضؼى أٍريىحى إٍذ        باءى بكىظٍّي فػىلىٍ" أكىٍد أًجدي *

 ]ر[                            

 113                   )النابمة(                                 ًعظىاءي ًقبلصو طىارى عىٍناا تىضاًجري *

 109                   )الراجز(                                     ا لىٍضال خىٍشيػػػػػىةي األىًميػػػػرً ت*

 كخىٍشيىةي الش رطيٍّ كالتػ ٍؤريكرً 

 ]ض[                          

 110                 )الطرماح(        كغىوالي ى ميٍدًجناًت الًمياضً مٍن رىجارو كغُتو    كـبىىاريجى *

 



 فيرس إلأشؼار

                                                    ~ 071 ~ 

 إمطفحة كائهل )ىا( إمبيت )إلأبيات(/ إمشعر

            

 ]ف[                   

 126            )الشاعر(                                  قىٍد قػيٍلتي إٍذ مىدىحيضا اغبىياةى كأاٍسرىفيضا*

 ٍضًت أٍلفي فىضيلىةو ال تػيٍجرىؼي يف اؼبػى 

ابًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه بًلقىائًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًه      ا أمىػػػػػػافي عىذى  ًمنػٍاى

ػػػػػػػػػػػ  ػػػػ ٍّ ميجاًررو ال يػيٍنًصػػػػفكًفرىاؽي كي

 124             )الظرزدؽ(      ػيشىض ؼي عىلىى رىظىتػىيػٍاىا كالذ كي  اؼب َترِيَكةٌ اسيبلفىةي جىٍظنو خالىطىتػٍاىا *

 ]ق[                       

يًّا عىٍضبنا كذىا خيصى و      ـبيٍلىٍضًلقى اؼبػىنٍتً *   126             (الشاعر)            اساحًبنا تىًئقىا كأٍروبًى

 ]ل[                       

 09               )الشاعر(      السائ صٌ" صدايا كعظا رظبياا      كااستجموت عن منطق *

  35          )امرؤ القيس(      ػ ً مى نٍ مى الس  كى  ةه ضلى قي صٍ ا مى اى بػي ائً رى تػى       ةو اضى ظى مي  ري يػٍ غى  اءى ضى يٍ بػى  ةه ظى اى ظٍ اى مي 

 127          (امرؤ القيس)  ككبىىٍت لىهي عىٍن أٍرًز تىألىبىةو        ًفٍلقو ًفرىاًغ مجىاب و طيٍح            *

 128         )امرؤ القيس(                 ككبىىٍت لىهي عىٍن أىٍرًز تىالًئىةو     ًفٍلقو ًفرىاًغ مىجىاًب و طيٍح *

 126         (مزاح" الجقلي)                              ٍثوىاف اغبىوىامىة أىٍجظىلىٍت كيىابو كىمي *

 كي   ؾبيٍظى ً   كالص بىارًيحي تػىرٍجو بًًه                    



 فيرس إلأشؼار

                                                    ~ 070 ~ 

 إمطفحة كائهل )ىا( إمبيت )إلأبيات(/ إمشعر

 كىًدٍدتي عىلىى مىا كىافى ًمٍن رىرىًؼ اؽبىضىل   

 كجىٍاً  األمىاين أف  مىا ًرٍئتي يػيٍظجى ً                         

ـه مىضىيفػىتػىٍرًجػ ػػػػػػػػػػػػػٍنى كنػى ػػػػػػػػػػعي أي ػا  ػػػػػػػػػةه    ٍجوى

ٍيػػػػػػػًر                        ػػػػػٍ  يػيثٍػٌتى ًمنى الد  نىا كيى  ك ؿي أعىليػٍ

 110            )الشاعر(                  إن كى غيضؿه  كلىدٍتكى  غيضؿ اًغبيبالميٍوليضؿيا أي اا الض  *

 110            )الراجز(                                            ن هي بالضىٍيًد ًذم اؽبيمضؿً كىأى 

 كاؼبنٍتً  كالمىاًئًط  كالميٍوليضؿً 

 فٌذ أدىًن المىٍرًؼ  باإلٍزمي ً 

 ]م[                         

ـً ػػػنى اؼبػيػػػػيٍّ ًمػػاًء ميػػػػػٍزف   كدىارًٌم الذ كػػػًمٍن مىػػػػةن تىرًيكىػكىأف  * ا  125           )الظرزدؽ(           دى

ػػػػامػػػػػػػػا     ًكتىايب ًإذىا أىتىاؾى ًإذلى األىٍر  ضىٍع  *  85         )ابن منظضر(    ًض كقػىلٍٍّبػػػػػهي يف يىدىٍيكى ًلوى

ٍتًوػػػػػ   انًبىيػػػػػه فىجػىػلىى خى  ػػػا                                ػػػػػػػٍد كىضىٍجتاٌن  تؤىامقػيبىػػػػػػ ه قػػػى    ػػػػػه كيف  جى

 بالت ثىامي إذىا مػػػػػػىا   ًض ككىٌظٍيكى    كاف قىٍصًدم ًُّا ميبىارىرىة  األرٍ    

  09               (رؤبة)    ػهٍ وي لى جٍ م ال  يػى ػذً ال   يهً ى فً قى تػى ا ارٍ ذى إً        هٍ وي ل  ي ه اسي ضً طى به كى جٍ صى  ري جٍ الشٍّ *

 هٍ وي لً ظٍ يى  نٍ مى  هي يجي طً سٍ يى  الى  ري جٍ كالشٍّ       هٍ مي دى قى  يضً ضً  اغبى ذلى إً  هً بً  تٍ ل  زى  

 هوي مً يػيجٍ فػى  هي بى رً جٍ يػي  فٍ أى  يدي رً يي                   



 فيرس إلأشؼار

                                                    ~ 071 ~ 

 إمطفحة كائهل )ىا( إمبيت )إلأبيات(/ إمشعر

 

 ]ن[                             

 39        (بن األبرص عبيد)               اينى زً عً   ً ربىً نٍ مً  ؿى ضٍ ضا حى ضني كي    يى ىت  حى  هً يٍ لى إً  ضفى عي رى اٍ كا يػي اؤي مى فى *

 [ه]                             

      35           )لبيد بن ربيجة(       ااى امي ظى    نً اسي  مٍّ رً حٍ البى  ةً انى وى مي كى    ةن َتى نً مي  ـً بلى الظ   هً جٍ  كى يف  يءي ضً كتي *

 
 



 

                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 كامئة إملطادر وإملرإحع

                                                      ~ 073 ~ 

 

 القرآف الكرًن، بركاية حظص عن نافع.*

 ادر:ــــــإملط

لساف الجرب، ابن منظضر، ربقيق: عبد ا علي الكبَت كآخركف،دار اؼبجارؼ، القايرة، مصر،  -1
 دط، دت.  

 ـ.2004، 4مكتبة الشركؽ الدكلية، ط،اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة،  -2

 ع:ــــــإملرإح

 إملؼامج:

ار الكتب الجلوية، بَتكت، ؿبود بااس  عيضف السضد، د قيق:أاساس الببلغة، الزـبشرم، رب -3
 .ـ1958، 1لبناف، ط

 ـ.1985، ربقيق: غضاستاف  فليم ، مكتبة لبناف، بَتكت، لبناف، دط، التجريظات، اعبرجاين -4
ربقيق: أضبد عبد الرضباف  ،أبض منصضر ؿبود بن أضبد بن األزير هتذيب اللمة، األزيرم -5

 ـ.2005، 1ـبيور، دار الكتب الجلوية، بَتكت، لبناف، ط
 ، ربقيق: إمي اعبضيرم أبض نصر إظباعي  بن ضباد  ،: تاج اللمة كصحاح الجربيةصحاحال -6

 ـ.1999، 1بديع يجقضب ك ؿبود نبي  طريظي، دار الكتب الجلوية، بَتكت لبناف، ط
: عبد اغبويد اؽبنداكم، دار الكتب الجلوية، قيقالجُت، اػبلي  بن أضبد الظراييدم، رب -7

 .ـ2003، 1بَتكت، لبناف، ط
لقامضس ايط، ؾبد الدين ؿبود بن يجقضب الظَتكزأبادم، قٌدـ له: أبض الضفا نصر اؽبضريٍت ا -8

 .ـ2007، 2اؼبصرم الشافجي، دار الكتب الجلوية، بَتكت، لبناف، ط



 كامئة إملطادر وإملرإحع
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كٌشاؼ اصطبلحات الظنضف، التاانضم، ربقيق: علي دحركج، مكتبة لبناف نارركف، بَتكت،  -9
 ـ.1996، 1لبناف، ط

 ـ.1989، طبجة الركس، ة ك الثقافة كالجلـضاؼبنظوة الضطنية للًتبي اؼبجم" األاسااسي، -10
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: عبد السبلـ ؿبود ياركف، دار قيقمقاييس اللمة، أبض اغبسُت أضبد بن فارس بن زكريا، رب -12

 .ـ1991، 1، لبناف، طاعبي ، بَتكت

 إمكتب إمؼربيّة:

أحباث كنصضص يف فقه اللمة الجربية، رريد عبد الرضباف الجبيدم، مطبجة التجلي" الجارل،  -13
 .ـ1988بمداد، دط، 
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 ـ. 1987، 1الجربية السجضدية، ط رريف اسٌكر، مكتبة اؼبجارؼ، الرياض، اؼبولكة
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 مصر، دط، دت.

أاسس الصياغة اؼبجموٌية )يف كشاؼ اصطبلحات الظنضف(، ؿبود القطيطي، دار جرير،  -16
 .ـ2010، 1عواف، األردف، ط
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 .ـ1949، 4اؼبجارؼ، القايرة، مصر، ط
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 .ـ2008، 1ردف، طاأل
تقنيات التجريف يف اؼبجاج" الجربية اؼبجاصرة، حبلـ اعبيبلرل، منشضرات ارباد الكتاب  -23

 .ـ1999الجرب، دمشق، اسضريا، دط، 
اغبسن كاإلحساف فيوا خبل عنه اللساف، عبد ا بن عور الباركدم اغبسيٍت، دار الكتب،  -24

 ـ.1986، 1بَتكت، لبناف، ط
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 .ـ2008
، 1ت، لبناف، طدرااسات يف اؼبجم" الجريب، إبرايي" بن مراد، دار المرب اإلاسبلمي، بَتك  -27
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 إمطفحة ـــــــــــــــــوعإملوضــــــــــــ 

 01 ركر كعرفاف 
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 07 مظايي" أاسااسية التمهيد:

   08 اؼبجم" -1
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 19 مصطلحات مجموية -2

 19  النص اؼبجموي

 19 اؼبدخ 
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 20 اعبذر 

 20 الكلوة  

 22 مادة اؼبجم"
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 24 عل" اؼبجاج" )اؼبجموية( -3
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 27 ـ اَّاكرةاؼبجموية كالجلض 
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 31 الفصل األّول:المعنى المعجمي وطرائق شرحو
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 33 مستضيات اؼبادة اللمضية-1

 33 اؼبستضل الظصيح



 إحملتوايت

                                                      ~ 084 ~ 

 الصفح  ة الموض                            وع
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 36 مصادر اؼبجاج" القديبة -2
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 39 الشجر الجريب
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 الصفح  ة الموض                                وع

 70 الشرح بالضد

 71 الشرح بالتجريف

 74 الشرح باؼبثاؿ أك الشايد

 78 ضضيحيةالشرح بالراسـض الت

 82 طرائق التجريف كالشرح يف اؼبدٌكنتُت الفصل الثاني:

 83 : التجريف باؼبدكنتُتالمبحث األّول

 83 لساف الجرب البن منظضر -1

 83 ترصبة ابن منظضر

 85 مجم" لساف الجرب

 85 التجريف به
 86 اؽبدؼ منه

 87 مصادر 

 89 منامه
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 الصفح   ة               وعالموض          

 92 اؼبجم" الضاسيط، ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة -2

 92 ؾبوع اللمة الجربية بالقايرة
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 الصفح  ة الموض                                      وع

 116 الشضايد القرآنية

 123 الشضايد الشجرية
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 130 الشرح بالراسـض التضضيحية

 130 الشرح اؼبضي"

 131 ضبط الكلوات
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 133 طرائق الشرح يف اؼبجم" الضاسيط

 134 الشرح باؼبرادؼ
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 الصفح  ة الموض                          وع
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 160 تجريف حركؼ اؽبماء

 161 ضبط الكلوات
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