
  

٩٦٥ 

  يف املعجمية العربية
  كتب األلفاظ ومعاجم املعاين

  صالح كزارة. د
   مقدمة يف اجتاهات الدرس املعجمي عند العرب-أوالً

توزعت جهود الباحثني يف الدرس اللغوي املعجمي عند العرب، 
 حتت قسمني )١(تناوله أصحاب االجتاه األول. نشأته وتأصيله، اجتاهاٍت ثالثة

  :)٢(رئيسني مها
 وترمي إىل شرح معاين املفردات، فترتب :)٣(اجم األلفاظ مع–أ 

الكلمات ترتيبا خاصا يسهل على من يريد الوقوف على معىن أي كلمة 
  :وأبرز طرائق هذا الترتيب ثالث هي. )٤(الرجوع إليها يف مواطنها

 ترتيب الكلمات ترتيبا صوتيا حبسب خمارج احلروف، كالعني للخليل -١
 ،( ه٣٧٠ت (، والتهذيب لألزهري ( ه٣٥٦ت (والبارع للقايل ، ( ه١٧٠ت حنو (

  (. ه٤٥٨ت (، واحملكم البن سيده ( ه٣٨٥ت (واحمليط للصاحب بن عباد 
 ترتيب الكلمات ترتيبا هجائيا وفق احلرف األول من الكلمة، -٢

 ،( ه٥٣٨ت (سواء طرح نظام األبنية والتقليبات، كأساس البالغة للزخمشري 
 البن دريد )٥(، أم احتفظ ا كاجلمهرة( ه٧٧٢ت (نري للفيومي واملصباح امل

  (. ه٣٩٥ت (، وامل واملقاييس البن فارس ( ه٣٢١ت (
 ترتيب الكلمات ترتيبا هجائيا وفق احلرف األخري من الكلمة، أو -٣

ما أطلق عليه نظام الباب والفصل، أو الترتيب حبسب القافية، كالصحاح 
، والقاموس ( ه٧١١ت (، واللسان البن منظور ( ه٤٠٠حنو (للجوهري 

  (. ه٨١٧ت (احمليط للفريوزابادي 
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وهي اليت يلجأ إليها الباحث، ال عندما يعسر : )٦( معاجم املعاين–ب 
وقد . )٧(عليه املعىن، ولكن عندما يستعصي عليه لفظ يوافق معىن يدور يف خاطره

متثلت األوىل يف : ل ثالثًارصد الباحثون يف نشأة هذه املعجمات وتطورها مراح
رسائل صغرية تستقل كل منها بألفاظ معىن أو جنس من أجناس النبات أو 

، واخليل ( ه٢١٦ت (املطر، واللبأ واللنب، أليب زيد األنصاري : احليوان، مثل
وظهرت يف الثانية . ، وغري ذلك كثري( ه٢١٤ت (واإلبل والنبات لألصمعي 

ن الرسائل السابقة مجعت أكثر من موضوع مؤلفات أوسع حجما وموضوعا م
ت (، واأللفاظ البن  السكِّيت ( ه٢٢٤ت (واحد، كالغريب املصنف أليب عبيد 

أما املرحلة الثالثة فقد . وغريها(  ه٢٠٤ت (والصفات للنضر بن مشيل (  ه٢٤٤
  .انتهت بتأليف معاجم املعاين حقًا، وأمهها املخصص البن سيده

 الثاين إىل هذا الدرس نظرة تارخيية زمنية، ولكنهم ونظر أصحاب االجتاه
 منهما هذه الدراسات عرب القرون )٨(انقسموا يف نظرم هذه فريقني، تتبع األول

مصاحبا هلا منذ نشأا يف القرن الثاين للهجرة حيث كانت رسائل صغرية احلجم 
كتبا أضخم يتوفر كل منها على موضوع معني من موضوعات اللغة، إىل أن استوت 

حجما وأمشل مادة يف القرن الثالث، وحىت نضجت معاجم كاملة اخللق يف القرن 
 قرن املعاجم العربية أو كنوز األلفاظ، ففيه أُلف أكرب – حبق –يعد ((الرابع الذي 

)٩(عدد من املعاجم املشهورة املعتمدة، وفيه أخذ املعجم العريب الصورة املألوفة لنا
مث . ))

 املعاجم العربية بعد القرن الرابع حىت يقف عند القاموس احمليط الذي يعرض ألشهر
  .تصدى له كثري من الباحثني يشرحونه وينتقدونه ويستدركون ما فاته

 فقد التقى مع أصحاب االجتاه األول يف حديثهم عن )١٠(أما الفريق الثاين
وضوعية أو التجانسية، معاجم املعاين واملراحل اليت مرت ا، ولكنه مساها املعاجم امل

وافترق عنهم يف الكالم على معاجم األلفاظ فسماها معجمات أجبدية، وعرضها 
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عرضا تارخييا زمنيا حبسب ظهورها بادئًا بالعني للخليل، ومنتهيا باملعجم الوسيط 
، مارا باجلمهرة والبارع والتهذيب )١١(الذي أصدره جممع اللغة العربية يف القاهرة

ط وامل واملقاييس والصحاح واحملكم وأساس البالغة ومفردات الراغب واحملي
األصفهاين والنهاية والعباب ولسان العرب واملصباح املنري وخمتار الصحاح 
والقاموس احمليط وتاج العروس وحميط احمليط واجلاسوس على القاموس وأقرب 

  .)١٢(طالباملوارد واملنجد ومعجم الطالب والبستان وفاكهته ومنجد ال
 لكي يصل إىل دراسة – )١٤(، فقد رأى صاحبه)١٣(أما االجتاه الثالث

 أن يصور الدراسات اللغوية اليت اضطلع ا العرب قبل أن يؤلفوا –املعاجم 
املعجم األول؛ فدرس كثريا من الرسائل اللغوية، وخص بالبحث املوضوعات 

وتتبع كل موضوع منها اليت نشأت قبل كتاب العني أو يف زمن معاصر له، 
تتبعا تارخييا إىل أن انتهى التأليف فيه، أو إىل العصر احلديث، ليتبني ما طرأ عليه 
من تطورات، وآثاره يف مناهج املعجمات وموادها، فاجتمع له من ذلك كله 

:  من مؤلفه الضخم، كسره على تسعة أبواب)١٥(كتاب يقرب من مئيت صفحة
والفقه، وتناول يف الثاين كتب ) القرآن واحلديث(ن  درس يف أوهلا كتب الغريبي

لغات القرآن، لغات القبائل، املعرب، املعاجم (اللغات والعامي واملعرب 
، وعرض يف الباب الثالث كتب اهلمز، وأفرد )املزدوجة اللغة، كتب حلن العامة

، وخص اخلامس بكتب ...)كتب احلشرات، اخليل(الرابع لكتب احليوان 
ر، وذهب السادس بكتب البلدان واملواضع، واستقل السابع بكتب اإلفراد النواد

املصادر، الصيغ اخلاصة من األفعال، (والتثنية واجلمع، والثامن بكتب األبنية 
، أما الباب األخري وهو التاسع فقد تكلم فيه على )األفعال عامة، أمثلة األمساء

ضوع واحد، بل حتاول أن ال تقصر حبثها على مو((كتب الصفات، وهي كتب 
ومن هذه ... وتسمى أيضا الغريب املصنف... جتمع ما أمكنها من موضوعات
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الصفات للنضر بن مشيل، والصفات لألصمعي، والغريب املصنف أليب : الكتب
عبيد، واأللفاظ البن  السكِّيت، ومبادئ اللغة لإلسكايف، واملخصص البن 

)) ومسا به إىل القمةسيده الذي توج هذا النوع من الكتب
)١٦(.  

وبعد هذه اجلوالت يف أبواب الكتاب انتقل إىل الكتاب الثاين فتحدث 
رتبت أوالها املواد حبسب : فيه عن املعاجم، فرأى أا تتوزع يف مدارس أربع

خمارج احلروف، ومتسكت الثانية بالترتيب األلفبائي، ورتبت الثالثة الكلمات 
  .عة حبسب احلرف األولحبسب احلرف األخري، والراب

  : واختالف الباحثني يف تصنيفها)١٧(كتب األلفاظ: ثانًيا

تلك هي االجتاهات اليت سار فيها الدرس اللغوي عند العرب منذ نشأته 
ولو تساءل الباحث عن كتـب كاأللفاظ البن  السكِّيت . حىت عصرنا احلاضر

وجواهر األلفاظ لقدامة ، ( ه٣٢٠ت (، واأللفاظ الكتابية للهمذاين ( ه٢٤٤ت (
النصف األول من القرن الرابع (، واأللفاظ البن املرزبان ( ه٣٣٧ت (ابن جعفر 
، وغريها مما يشاكلها، ما ( ه٣٩٥ت (ر األلفاظ البن فارس  ، ومتخي)للهجرة

  .موقعها من هذه االجتاهات؟ وما موقف الباحثني منها؟ ملا ظفر جبواب شاٍف
راها كتبا جامعة لعدد كبري من األبواب  من ي)١٨(فمن الباحثني

على رغم تعدد أبواا، ال ميكن اعتبارها معاجم حقيقية، ((واملعاين، وهي 
 – من جهة ثانية –فهي بعيدة عن االستيعاب والشمول من جهة، كما أا 

الشمول : مل يلتزم يف تصنيفها وتنسيق أبواا نظام معني، وهاتان الصفتان
  .))مالزمان لفكرة املعجموالترتيب شرطان 

دف ... كتبا تعليمية داللية ذات تصنيف موضوعي(( من جيعلها )١٩(ومنهم
  .))إىل تقريب األلفاظ ملن أراد حصيلة لغوية تعينه على الكتابة العربية الفصيحة
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معجمات متوسطة احلجم ومرتبة على (( إىل أا )٢٠(ويذهب بعضهم
معجمات جامعة ترمي (( بأا )٢١(رون، يف حني يصفها آخ))حسب املعاين

  .))إىل بيان املفردات املوضوعة ملختلف املعاين
 صنفوها ضمن املعاجم املوضوعية، وضموا إليها )٢٢(ولكن بعض الباحثني

كتبا أخرى كالغريب املصنف أليب عبيد، ومبادئ اللغة للخطيب اإلسكايف 
  .، وغريها( ه٤٨٠ت (بعي ، ونظام الغريب لعيسى بن إبراهيم الر( ه٤٢٥ت (

 فقد جعل كتاب ابن  السكِّيت فقط ضمن )٢٣(أما حسني نصار
 أحس أن يف - مع ذلك–كتب الصفات أو الغريب املصنف، ولكنه 

 – أي ابن  السكِّيت –وأكثر عناية املؤلف ((: الكتاب ما مييزه منها فقال
 ضمن )٢٤(ن ظاظا، يف حني أدرجه حس))موجهة إىل العبارات ال األلفاظ

األلفاظ (( حترج من إدراج – يف الوقت نفسه –معاجم املعاين، ولكنه 
:  فيها، وكأمنا شعر بأن له طبيعة خاصة، فأفرده حبديث بعدها فقال))الكتابية

أما األلفاظ الكتابية للهمذاين، فإنه يصرف مهّه إىل انتقاء تعبريات، بعضها ((
ت إلمداد الكتاب، وال سيما كتاب مجل كاملة مرتبة حبسب املوضوعا

  .))الدواوين بأساليب فصيحة يضعوا كما هي يف كتابام
 من صنف كتب ابن  السكِّيت واهلمذاين وابن )٢٥(ومن الباحثني

فارس يف معاجم املعاين، وصنف كتاب قدامة بن جعفر فقط يف كتب 
  !.املترادفات

  :أليف اللغوي كتب األلفاظ اجتاه مستقل يف الت- ثالثًا

تلك هي أيضا نظرة الباحثني إىل تلك الكتب، وحيسن يب قبل أن أديل 
بدلوي فيها أن أبين موقفي من تلك االجتاهات اليت عمت الدرس اللغوي 
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املعجمي عند العرب، فأقف مع أصحاب االجتاه الثالث منها؛ فال ريب أن 
تتبعتها يف مساراا هذه النظرة اليت رصدت اجلهود اللغوية منذ نشأا، و

املختلفة حىت انتهى التأليف فيها إىل العصر احلديث، نظرة موضوعية تتسم 
 مل تنج يف حديثها عن تلك الكتب، – مع ذلك –بالدقّة والشمول، إالّ أا 

وأعين كتب األلفاظ، مما وقع فيه اآلخرون، ولو أا أفردت هذه الكتب عن 
كتب األلفاظ ألصابت :  أمستهكتب الصفات وجعلتها يف باب خاص

األلفاظ البن  السكِّيت، واأللفاظ : ذلك أين أرى أن هذه الكتب. الغرض
الكتابية للهمذاين، وجواهر األلفاظ لقدامة بن جعفر، واأللفاظ البن 
... املرزبان، ومتخري األلفاظ البن فارس وغريها مما وصل إلينا أو مل يصل

ستقالً من اجتاهات التأليف اللغوي ميكن كل هذه الكتب تؤلف اجتاها م
  .))مدرسة األلفاظ(( - مع شيء من التجوز –تسميته 

وهذا االجتاه أو تلك املدرسة تفترق عن مدرسة الصفات أو الغريب 
املصنف وإن قامتا على أساس واحد هو الترتيب حبسب املوضوعات، إالّ أن 

 عن – مجلتها  يف–املوضوعات اليت عاجلتها كتب األلفاظ ختتلف 
فكتب األلفاظ ال تعىن مبوضوعات . املوضوعات اليت طرقتها كتب الصفات

كتب الصفات أو الغريب املصنف كخلق اإلنسان وخلق الفرس واإلبل 
إخل عناية كبرية، ولكنها تورد األلفاظ اليت تدل على أفعال هذه ... والشاء

ض ما يتعلق ا؛ أي إا املخلوقات وخباصة اإلنسان يف أحواهلا املختلفة أو بع
تعىن، غالبا، باألعراض من دون اجلواهر، فكتاب كالغريب املصنف أليب 

يعرض يف أبواب (  ه٤٥٨ت (أو املخصص البن سيده (  ه٢٢٤ت (عبيد 
عدة وفصول متنوعة ملوضوعات اللغة عامة، كخلق اإلنسان واخليل 

إخل، ويفصل ...والوحوش والسالح والنبات واجلبال واألودية واحلشرات
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القول يف كل منها تفصيالً كبريا ال يكاد يغادر شيئًا يتعلق ا، كذلك 
يعرض لظواهر لغوية وحنوية وصرفية، فنجد أبوابا كثرية ملوضوعات 
كاألضداد، واإلتباع، والقلب واإلبدال، واملقصور واملمدود، وأبنية األفعال، 

دوائر (كتب أشبه مبعلمات فهذه ال. إخل...واملصادر، والتصغري، واجلمع
لغوية ضخمة تكاد جتمع معظم ألفاظ اللغة املعروفة إىل زمن ) معارف

أصحاا، يف حني أن كتب األلفاظ إذا عرضت لإلنسان مثالً فإا تعرض 
لأللفاظ الدالة على صفة من صفاته، كاألصل والكرم، والِكبر، والذكاء، 

وغري ذلك من األحوال، . ..وضعف القلب، واجلنب، والشجاعة، واخلوف
أو تعرض لعيب من العيوب اليت تصيب بعض أعضائه كاهلزال، والسمن، 

هذا فرق، ومثة فرق آخر . وحنو ذلك... وضعف اخللق، واحلروق، واجلروح
بني كتب األلفاظ وكتب الغريب املصنف أو الصفات وهو أن كتب 

للغة وتدوينها، يف الصفات تعىن باملفردات واستقصائها ألا تستهدف مجع ا
حني أن كتب األلفاظ تصرف معظم عنايتها للعبارات والتراكيب، ألن 
غايتها تعليمية ترمي إىل تقريب األلفاظ ملن أراد حصيلة لغوية تعينه على 

. )٢٦(الكتابة العربية الصحيحة، كما وضح ذلك اهلمذاين يف مقدمة كتابه
، وليكن باب الشجاعة، أحدمها ولو وازنا مثالً بني بابني يف موضوع واحٍد

من الغريب املصنف أليب عبيد، واآلخر من جواهر األلفاظ لقدامة بن جعفر 
  .لوقفنا على تلك الفروق بكلِّ جالء ووضوح

))الشجاعة وشدة والبأس((: يقول أبو عبيد يف باب
)٢٧(.  

ومن . الشجاع، وقد نهك اكةً: النهيك من الرجال: األصمعي((
. الشجاع أيضا، من قوٍم أذمار: الذَمر: الفراء. لقوي الشديدا: اإلبل

. الذي يركب رأسه ال يثنيه شيء عما يريد ويهوى: الغشمشم: األصمعي
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الشجاع، : واحلَلْبس. مثله: الشجاع، وقد بسل بسالةً، واملُشيع: الباسلُ
 يصف )٢٨(قال الكميت. مثله: واحلُالَِبس. الالزم للشيء ال يفارقه: الويق

  :الكالب والثور
تجرأَخِن ويِللكَاذَت تناَ دا  فلمالَِبسا عند اللِّقاِء حًسلْببِه ح 

رجل : أبو عمرو. ِصمم: الشجاع، ومجعه: الصمةُ: قال الكسائي
  .))ان على الليلِمخش وِمخشف ومها اجلريئ

))الشجاعة((ويقول قدامة بن جعفر يف باب 
)٢٩(.  

هو مشيع القلب، مهيج احلرب، رابط اجلأش، بطيء االحنياش، ثَبت ((
اجلنان، حتف األقران، شديد الطّعان، جريء اللَّبان، قصري الِعنان، بعيد 

  ... اجلياداإلمعان، جريء الفؤاد، حليف الطّراد، قليلُ الشراد، فقري
هجم يف احلرب ومل يحِفل، وانقحم فيها ومل يعبأ، وتهكَّمها : ويقال

ومل يفْثَأ، ومضى فيها، وهجم عليها ومل ينفَِِثئ، وأقدم ومل يحجم، وتقدم 
ومل يعقب، وتقحم ومل يعرج، وصدمها ومل ينهِنه، وتدرعها ومل يتكَعكَع، 

يف حومتها، وانغمس يف معركتهاواندغم يف ع لَجكَفِكف، وجاجها ومل ي .
كَفَر يف ِدرعه، وتكَمى بسالحه، ودجج يف شوكته، وخطَر برحمه، : ويقال

وانصلت بسيفه، وانربى بنباله، وإنه لَتام األدوات، كامل اآلالت شاكي 
ه، وشوكَِته، وآلِته أقبلَ يف ِشكَّته، وبصريِت: ويقال. السالح، قوي البصائر

  ...وسالِحه، وعليه سنوره وِمغفره، وألواحه وبصائره
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معه األبطال املَساعري، واَألنجاد املغاوير، وكماة الوقائع، : ويقال
  ...ومحاة احلقائق، وأنياب احلروب وِسناا، وضرام الوغى وِشهابها

 وأخدان هم لُيوث غابة، وغيوث سحابة، إخوان الكرانه،: ويقال
  .))...الوقائع

فالفرق بني البابني يف الكتابني، وإن كان موضوعهما واحدا، واضح بين 
ال حيتاج إىل تعليق، وفيه خري برهان على ما تقدم من تفريق بني كتب األلفاظ 

على أن هذا التفريق ال يعين أن بينهما افتراقًا تاما، . )٣٠(وكتب الصفات
ا فاصلة، ومن ثَمه وحدودقرمن التحكّم ال ي فال لقاء بينهما، فهذا ضرب 

 ينهضان – كتب الصفات وكتب األلفاظ –البحث العلمي، فمادام االجتاهان 
على أساس واحد، هو املوضوعات، فالبد أن يكون بينهما التقاء ما، مهما 

 إن صح –اختلفت صوره وأشكاله، فاحلدود اليت تفصل بينهما ليست إالّ 
  . كاحلدود اليت متيز احملافظات املتعددة ضمن البلد الواحد–التشبيه 

  : التأليف يف األلفاظ–رابًعا 

نشأ هذا الضرب من التأليف يف وقت مبكر، وكان مسايرا حلركة التأليف 
فمنذ النصف األخري من القرن الثاين للهجرة وحىت مطلع . اللغوي عند العرب

 فيما توصلت إليه –االجتاه، بلغ عددها القرن احلايل ظهرت كتب كثرية يف هذا 
 تسعة عشر كتابا، وصل إلينا منها ستة بني مطبوع –بعد البحث والتنقيب 

وخمطوط مما خلفه األقدمون، يضاف إليها كتابان ألّفهما احملدثون على غرار كتب 
  .أما الباقي فقد حفظت لنا مصادر التراث العريب أمساءه وأمساء مؤلفيه. األقدمني

أما الكتب الستة اليت خلَّفها األسالف ووصلت إلينا فهي على 
 )٣١(األلفاظ أليب يوسف يعقوب بن إسحاق بن  السكِّيت: الترتيب الزمين
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، واأللفاظ ( ه٣١١ت  ()٣٢(، واأللفاظ أليب إسحاق الزجاج( ه٢٤٤ت (
لفاظ ، وجواهر األ( ه٣٢٠ت  ()٣٣(الكتابية لعبد الرمحن بن عيسى اهلمذاين

، واأللفاظ أليب منصور حممد بن سهل بن ( ه٣٣٧ت  ()٣٤(لقدامة بن جعفر
، ومتخير األلفاظ أليب )النصف األول من القرن الرابع للهجرة ()٣٥(املرزبان

  (. ه٣٩٥ت  ()٣٦(احلسني أمحد بن فارس
 )م١٩٠٦ – ١٨٤٧(ويف مطلع هذا القرن سلك الشيخ إبراهيم اليازجي 

جنعة الرائد وشرعة (( كتابا على هدي كتبهم مساه مسلك القدماء فألَّف
))الوارد يف املترادف واملتوارد

، كما ألّف معاصره سعيد اخلوري )٣٧(
))جندة الرياع((: كتابا مماثالً مساه) م١٩١٢ - ١٨٤٩(الشرتوين 

)٣٨(.  
أما الكتب األخرى اليت احتفظت لنا املصادر بعناوينها وبأمساء مؤلفيها 

:  ومؤلفوها هم على الترتيب الزمين))األلفاظ((: عا يف العنوان وهوفتشترك مجي
 )٤١(، واألصمعي( ه١٨٩ت  ()٤٠(، والكسـائي( ه١٦٨ت  ()٣٩(املفضل الضيب

، ( ه٢١٨ت ويف قبل  ()٤٢(، وهشام بن احلكم موىل بين شيبان( ه٢١٤ت (
، ( ه٢٣١ت  ()٤٤(، وابن األعرايب( ه٢٢٠ت  ()٤٣(وكلثوم ابن عمرو العتايب الشاعر

 ،( ه٢٥٣ت  ()٤٦(وعبد امللك بن قَطَن املهري(  ه٢٣١ت  ()٤٥(وأبو نصر الباهلي
  ).ت ؟ ()٤٨(، وحممد بن أيب احلسني الكاتب( ه٣٤٥ت  ()٤٧(وأبو عمر الزاهد

  :ويف اخلتام نشري إىل أمور ثالثة تتصل بكتب األلفاظ بسبب
(  ه٦٢٦ت ( احلموي ، وتابعه ياقوت( ه٣٨٥ت (نسب ابن الندمي : أوهلا
(  ه٢٩١ت (، كتابا أليب العباس أمحد بن حيىي ثعلب )٤٩(( ه٦٤٦ت (والِقفطي 
املتأخر (  ه٦٨١ت (، ولكن ابن خلكان ))استخراج األلفاظ من األخبار((: عنوانه

))األلفاظ((: عن هؤالء واملرجح أنه ينقل من كتبهم ذكر الكتاب بعنوان
!  فقط)٥٠(

على كتاب آخر غري الذي ذكره ابن الندمي ومن تابعه فهل وقف ابن خلكان 
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 لثعلب، أو أنه تصرف بالعنوان املطول فاختصره على هذا النحو، ))األلفاظ((وعنوانه 
  .أو أن ذلك كان فعل النساخ أو الناشرين؟ هذا ما ال نستطيع له نفيا أو إثباتا

تنبول أن يف مكتبة شهيد علي باس) ٥١(ذكر فؤاد سزكني: وثانيها
رسالة يف ((: وتقع يف ثالث ورقات عنواا/ ٣٠٥/خمطوطة حتمل الرقم 
 ،( ه٤٣٧ت ( أليب حممد مكي بن أيب طالب القيسي ))املعاين املختلفة لأللفاظ

  .مل نتمكن من معرفة مضموا
 ٤٤٣/ ٨(وقع يف كتاب تاريخ التراث العريب لفؤاد سزكني : وثالثها

 البن املرزبان، ))األلفاظ((راب حول كتاب خلل واضط) من الترمجة العربية
  :فقد جاء فيه كما يلي

سهل بن املرزبان، أبو نصر، كان لغويا أدبيا شاعرا من أهل ((
). م١٠٣٩/ ه٤٣٠(أصفهان، سكن نيسابور، ويبدو أن وفاته كانت حنو سنة 

. ٢١٠/ ٣ األعالم للزركلي -٣٩٢ -٣٩١/ ٤وأخباره يف يتيمة الدهر للثعاليب 
 ٨١(٤ ويوجد خمطوطًا يف املدينة، عارف حكمت، لغة ))كتاب األلفاظ(( له

ويف خمطوطة ). ٤٦، انظر املنتخب لكحالة ( ه٧٦٦( نسخت سنة ورقة،
كتاب ((كتاب يف املترادفات امسه ) أ٣٦ –أ ٢٦ (٢/ ٢٤٩٧أمحد الثالث، 

. منصور بن سهل بن حممد بن املرزبان احلاسب، منسوب إىل ))األلفاظ
  .))لبحث عن عالقة املخطوطتني بعضهما ببعضوجيب ا

  :ولنا على ما جاء به سزكني التعقيبات التالية
 من الواضح أن هناك خلطًا بني أيب نصر سهل بن املرزبان وأيب -١

منصور حممد بن سهل بن املرزبان، وقد نبه على هذا اخللط بني الرجلني 
  .٢٥حمقق كتاب األلفاظ يف مقدمة التحقيق ص 
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، ) لغة٤( رقم خمطوطة الكتاب يف مكتبة عارف حكمت  إن-٢
كما هو واضح جلي يف صورة صفحة العنوان من )  لغة١٤: (صوابه

  .٣٥املخطوطة ذاا، انظر مقدمة حتقيق الكتاب ص 
 تابع سزكني صاحيب األعالم واملنتخب من خمطوطات املدينة -٣

وال . ان النيسابورياملنورة يف نسبة كتاب األلفاظ أليب نصر سهل بن املرزب
انظر (ندري كيف وقع هؤالء الثالثة يف هذا الوهم، مع أن صفحة العنوان 

من ((تنص صراحة على أن الكتاب ) ٣٥صورا يف مقدمة التحقيق ص 
. ))تأليف اإلمام األجلّ أيب منصور سهل بن املرزبان اَألشلّ النهاوندي

عاصر الثعاليب، وعدم ولعل سبب هذا الوهم شهرة أيب نصر النيسابوري م
  .الوقوف على ترمجة أيب منصور األشل يف الفهرست البن الندمي

منسوب إىل (( إن عبارة سزكني يف صفة خمطوطة أمحد الثالث -٤
 رمبا وقع فيها اضطراب من ))منصور بن سهل بن حممد ابن املرزبان احلاسب

) أيب (فأول ما يالحظ سقوط كلمة. وجوه عدة تسبب فيه ناسخ املخطوطة
، ورمبا كان ذلك بسبب السهو أو انتقال النظر اورة كلمة )منصور(قبل 

فلعلها حتريف لكلمة ) احلاسب(أما كلمة ). إىل(ملا يشاها يف الرسم ) أيب(
) حممد(و) سهل(كما سنرى، ويبقى أمر التقدمي والتأخري يف ) الباحث(

 من )٥٢(مي يف الفهرستيسريا، وهذا التصويب يستند إىل ما ذكره ابن الند
أبو : حممد بن سهل بن املرزبان، وكنيته: اسم الرجل وكنيته ولقبه، فامسه

وقال ((: ويضيف ابن الندمي قوله. الباحث عن معتاص العلم: منصور، ولقبه
وحيتوي على ) املنتهى يف الكمال(يل من رآه إنه أشلّ اليد، وله من الكتب 

كتاب ... األدب، كتاب صفة البالغةكتاب مدح : اثين عشر كتابا وهي
إن اتفاق ما جاء . ))كتاب األلفاظ، كتاب نفائس احلكم... الشوق والفراق
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انظر (يف صفحة العنوان ملخطوطيت الكتاب اللتني اعتمد عليهما يف التحقيق 
مع ما جاء يف الفهرست البن ) ٤٠ و٣٥الصورتني يف مقدمة التحقيق ص 
 نسبة الكتاب أليب منصور الباحث األشل، الندمي يكاد يقطع باليقني يف

وينفيها عن أيب نصر معاصر الثعاليب وخباصة أن الذين ترمجوا هلذا األخري 
  .))األلفاظ((وأمههم صديقه الثعاليب نفسه مل يذكروا له كتابا حيمل عنوان 

الشوق ((ويستأنس إىل جانب كل هذا مبا ذكره حمقق كتاب 
 بن سهل بن املرزبان من أن صاحب الفهرست  أليب منصور حممد))والفراق

أورد أمساء بعض األدباء الذين لقبوا ألقابا طريفة أو مضحكة، وهلذا فإنّ ابن 
ودليلنا أنه ]. الباحث عن معتاص العلم: يقصد[املرزبان رحب ذا اللقب 

))قال الباحث: وشح بعض أجزاء كتابه بعبارة
)٥٣(.  

 حمقق كتاب األلفاظ البن املرزبان مل يقف وجتدر اإلشارة أخريا إىل أن
على نسخة أمحد الثالث اليت ذكرها سزكني، وأنه حقق الكتاب معتمدا 
خمطوطة مكتبة عارف حكمت اليت تقدمت صفتها، وخمطوطة مكتبة األوقاف 

 وتقع يف إحدى وسبعني ورقة، ومل يذكر ١٧٤الوطنية حبلب ذات الرقم 
  .ا ضم إىل مكتبة األسد الوطنية بدمشقوهي اليوم مم. )٥٤(تاريخ نسخها

  
  احلواشي

نظرة ) ١٩٥٤ ١ط/ ١٩٦٩ ٤ط( أجمد الطرابلسي – على الترتيب الزمين –وهم ) ١(
املعاجم ) ١٩٥٦(، وعبد اهللا درويش ١٠تارخيية يف حركة التأليف عند العرب ص 

الصحاح ومدارس ): ١٩٥٦(، وأمحد عبد الغفور عطار ١١٩، ٨٩، ١١العربية ص 
املعجم العريب بني املاضي ): ١٩٦٧(، وعدنان اخلطيب ٩٣املعجمات العربية ص 

، وعبد ٤٣٥الوجيز يف فقه اللغة ص ): ١٩٦٩(، وحممد األنطاكي ٤٧واحلاضر ص 



  

٩٧٨   )٤(زء اجل) ٧٨( الد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة 

البحث ): ١٩٧١(، وأمحد خمتار عمر ١٨املعاجم العربية ص ): ١٩٦٩(السميع أمحد 
): ١٩٧٣ ١ط/ ١٩٨٧ ٣ط(، ورمضان عبد التواب ١٣٥اللغوي عند العرب ص 

املعجم العريب ): ١٩٨٧(، ورياض زكي قاسم ٢٢٩فصول يف فقه اللغة العربية ص 
دراسات يف املكتبة العربية وتدوين ): ١٩٩١(، وحممود أمحد املراغي ٢٩ -١٩ص 

، ٣٦،٤٠، ٢٧أحباث يف اللغة واألدب ص ): ١٩٩٤(، ومسعود بوبو ٧٦التراث ص 
اجم املوضوعات يف ضوء علم اللغة احلديث ص مع): ١٩٩٤(وحممود سليمان ياقوت 

، وحلمي ١٠نشأة املعاجم العربية وتطورها ص ): ١٩٩٥( سقال ه، وديزيري٢٣ -٢٠
  .١٢١ -١٢٠مقدمة لدراسة التراث املعجمي العريب ص ): ١٩٩٧(خليل 

اختلف بعض املعاصرين يف هذه االجتاهات فجعلوها أربعة أو مخسة أو أكثر، وهي ) ٢(
 تعدو التنويع على التقسيم األساسي الذي سار عليه رواد الدرس املعجمي تقسيمات ال
وقد جلأ هؤالء املعاصرون إىل هذه التقسيمات والتفريعات الكثرية . من احملدثني

ألغراض تعليمية؛ إذ كانت أصول كتبهم حماضرات على طالب بعض اجلامعات 
إميل : ، انظر على سبيل املثال))وية العربيةاملعاجم اللغ((العربية عندما كُلّفوا بتدريس مادة 

): ١٩٩٠(وي ا وما بعدها، وصالح ر١٥املعاجم اللغوية ص ): ١٩٨١(يعقوب 
  . وما يليها٣٧املدارس املعجمية العربية ص 

 ويسمي معاجم املعاين باملعاجم املبوبة، انظر ))املعاجم انسة((ويسميها بعضهم ) ٣(
، وقد تابعه يف هاتني التسميتني حممد ١٣جم العربية ص نشأة املعا: ديزيريه سقال

الثعاليب وكتابيه فقه اللغة وسر العربية، يف جملة : السيد علي بالسي يف مقالته عن
  .٣٥ص ) ١٩٩٦أيار  (٢٥من السنة / ١١/العدد ) الرياض(اخلفجي 

  .٢٧٧فقه اللغة ص ) ١٩٤١ ١ط/ ت .  د٦ط(علي عبد الواحد وايف ) ٤(
 اجلمهرة من التصنيف يف مناهج أو مدارس، ألنه عض الباحثني تنحية معجميرى ب) ٥(

أخذ بنظام التقاليب الذي ابتدعه اخلليل، وأخذ بالترتيب اهلجائي الذي سبق إليه، 
 وأبقى على فكرة توزيع املادة اللغوية يف أبواب متعددة، فمنهجه املعجمي وليد

  .٣٦أحباث يف اللغة واألدب ص : مسعود بوبو: انظر. مدرستني وأخذ مبنهجني
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ويسميها بعضهم املعاجم املوضوعية أو التجانسية أو معاجم التوارد أو معاجم تداعي ) ٦(
، وتابعه يف ذلك من دون ١٤٨كالم العرب ص ) ١٩٧١(حسن ظاظا : املعاين، انظر

حقول (( مضيفًا تسمية ٩١، ح٢٩املعجم العريب ص : إشارة إليه رياض زكي قاسم
وقد مساها . ٢٠معاجم املوضوعات ص : حممود سليمان ياقوت:  أيضا، انظر))املعاين

وفرق أمحد الشرقاوي إقبال . ٣بعض الباحثني باملعاجم املبوبة، انظر ما تقدم يف احلاشية 
: بني معاجم املعاين ومعاجم املوضوعات مصنفًا كل نوع يف جمموعة مستقلة، انظر

  .٢٨١ و٩١ص ) ١٩٨٧(معجم املعاجم 
  .١٤٨كالم العرب : حسن ظاظا) ٧(
وانظر حول مناهج .  وما بعدها٢٢٣داللة األلفاظ ص ) ١٩٧٣: (إبراهيم أنيس) ٨(

من ): ١٩٨٦(حممد رشاد احلمزاوي : املعجمات العربية يف مسارها الزمين التارخيي
  .٤٩ -٣٩قضايا املعجم العريب قدميا وحديثًا ص 

  .٢٣١داللة األلفاظ ص : إبراهيم أنيس) ٩(
: علي عبد الواحد وايف: ، وانظر١٣٨ -١٢٨كالم العرب ص : حسن ظاظا) ١٠(

  .٢٧٧ -٢٧٦فقه اللغة ص 
  . بإشراف عبد السالم حممد هارون١٩٦٢ -١٩٦١ظهرت طبعته األوىل عام ) ١١(
 ، أبو علي القايل( ه٣٢١ت (ابن دريد : أصحاب هذه املعجمات على التوايل) ١٢(

ابن فارس (  ه٣٨٥ت (، الصاحب بن عباد ( ه٣٧٠(زهري ، أبو منصور األ( ه٣٥٦ت (
، ( ه٥٣٨ت (، الزخمشري ( ه٤٥٨ت (، ابن سيده ( ه٤٠٠ت حنو (اجلوهري ، ( ه٣٩٥ت(

، وجيعل حمقق املفردات صفوان عدنان الداودي وفاته سنة ( ه٥٠٢ت (الراغب األصـفهاين 
، الصغاين (  ه٦٠٦ت (ثري ، جمد الدين بن األ) ٣٨(، انظر مقدمة التحقيق ص ( ه٤٢٥ت (
، ( ه٧٦٠ت (، الرازي ( ه٧٧٢ت (، الفيومي ( ه٧١١ت (، ابن منظور ( ه٦٥٠ت (

، )م١٨٨٣ت (، بطرس البستاين ( ه١٢٠٥ت (، املرتضى الزبيدي ( ه٨١٧ت (الفريوزابادي 
، جرجس مهّام )م١٩١٢ت (، سعيد اخلوري الشـرتوين )م١٨٨٨ت (أمحد فارس الشدياق 

  ،)م١٩٤٦ت (، لويس املعلوف )م١٩٣٠ت (، عبد اهللا البستاين )م١٩٢١ت (الشويري 
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وقد أنشأ فؤاد أفرام البستاين معجم منجد الطالب على أساس ). منسق( فؤاد أفرام البستاين 
متجها وجهة الطالب، وهو خيلو من الكلمات املهجورة، ويهتم للمعلوف ) املنجد يف اللغة(

معجم ): ١٩٩٣ت(وجدي رزق غايل : انظر. خمتصرةباملفردات املستحدثة، وشروحه 
  .٢٢املعجمات العربية ص 

 ٢ وط ه١٩٥٦ ١ط(املعجم العريب نشأته وتطوره : وميثله حسني نصار يف مؤلفه الضخم) ١٣(
ك موجزا وخمتصرا عزة حسن يف كتابه) يف جزأين١٩٦٨ عه يف ذـل املكتبة : ، وتاـب
) ١٩٧٣(علم اللغة العربية : فقد أفرد يف كتابهأما حممود فهمي حجازي ) ١٩٧٠(العربية 

 -١:  اشتمل على األقسام التالية))املكتبة اللغوية((: بعنوان) ١١٧ -٩٥ص(فصالً مطوالً 
 -٤ معاجم الترتيب اهلجائي، -٣ معاجم الترتيب الصويت، -٢مجع اللغة وتأليف املعاجم، 

 -٦ة اخلاصة ذات الترتيب اهلجائي،  املعاجم الداللي-٥مصادر املعاجم املوسوعية العامة، 
 -٩ كتب التثقيف اللغوي وحلن العامة، -٨ كتب األبنية الصرفية، -٧املعاجم املوضوعية، 

  .كتب املوضوعات الصوتية
  .٩/ ١املعجم العريب ): ١٩٦٨(حسني نصار ) ١٤(
  . من اجلزء األول٢١٣ إىل الصفحة ٣٩يشغل من الصفحة ) ١٥(
  .٢١١ -٢٠٦/ ١املرجع السابق ) ١٦(
مصنفات الثروة ((أطلق البدراوي زهران على هذه الكتب وأشباهها تسمية ) ١٧(

: انظر. ، ورأى أا خمالفة للمعجم يف الغرض والوظيفة وطرائق االستعمال))اللفظية
، ٦٩ -٦٨ص ) ١٩٨٩/ ٣ط(مقدمة حتقيقه لكتاب األلفاظ الكتابية للهمذاين 

  .١٣٥ص ) ١٩٩٣/ ٣ط(مقدمة يف علوم اللغة : وكتابه
نظرة تارخيية يف حركة التأليف عند العرب يف اللغة واألدب ص : أجمد الطرابلسي) ١٨(

مقدمة حتقيقه لكتاب األلفاظ الكتابية للهمذاين : ، وقارن بالبدراوي، زهران٦٨
  ).راجع احلاشية السابقة (٦٩ -٦٨ص 

:  زكي قاسمرياض: ، وانظر١١٣علم اللغة العربية ص : حممود فهمي حجازي) ١٩(
  .١٧٣ -١٧٢املعجم العريب 
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نشأة املعاجم : ، وقارن بديزيريه سقال٢٣٠داللة األلفاظ ص : إبراهيم أنيس) ٢٠(
  .٢١العربية وتطورها ص 

املعجم العريب بني املاضي : ، وعدنان اخلطيب٢٧٧فقه اللغة ص : على عبد الواحد وايف) ٢١(
البحث : ، وأمحد خمتار عمر٣٥ه اللغة ص الوجيز يف فق: ، وحممد األنطاكي٤٣واحلاضر ص 

  .٢٦٠فصول يف فقه العربية ص : ، ورمضان عبد التواب٢٠٣اللغوي عند العرب ص 
: ، وحممود سليمان ياقوت١٤٥معجم املعاجم ص : أمحد الشرقاوي إقبال) ٢٢(

مقدمة لدراسة التراث :  وما بعدها، وحلمي خليل١١٥معاجم املوضوعات ص 
  .٣٠٥ -٣٠٤املعجمي العريب ص 

  .٢١٠/ ١املعجم العريب ) ٢٣(
  .١٢٨كالم العرب ص ) ٢٤(
  .٤٠، ٣٨، ٣٧، ٢٥معجم املعجمات العربية، الصفحات : وجدي رزق غايل) ٢٥(
 -١٦٢ص :  و٨ -٧ص) ١٩١١ بتحقيق لويس شيخو بريوت ٨ط(األلفاظ الكتابية ) ٢٦(

: ، وانظر)١٩٨٠صر  دار املعارف مب٣ط( من الطبعة اليت حققها البدراوي زهران ١٦٣
  .١١٣علم اللغة العربية ص : حممود فهمي حجازي

  .٨٢ -٨١/ ١) ١٩٨٩حققه حممد املختار العبيدي، تونس (الغريب املصنف ) ٢٧(
بتحقيق داود سلّوم، النجف (البيت يف جمموع شعر الكميت بن زيد األسدي ) ٢٨(

٢٤٣/ ١) ١٩٦٩.  
 الدين عبد احلميد، مكتبة اخلاجني، بتحقيق الشيخ حممد حميي(جواهر األلفاظ ) ٢٩(

  .١٥٨ -١٥٥ص ) ١٩٣٢القاهرة 
 )٨٥ -٨٣/ ١(ملزيد من التوضيح وازن أيضا باب اجلنب وضعف القلب يف الغريب املصنف ) ٣٠(

وكذلك ، )زهران.  ط٢٣٠ ص –شيخو .  ط٦٨ص (بباب اجلبان يف األلفاظ الكتابية 
باب املس والتصورات واجلنون يف األلفاظ ب) ٩٠ -٨٩/ ١(باب انون يف الغريب املصنف 

، وباب السيوف ونعوا يف الغريب )زهران.  ط٢٦٧ ص –شيخو .  ط٩٧ص(الكتابية 
  .٢٥٣بباب أمساء السيوف يف جواهر األلفاظ ص ) ٢٩٣/ ١(املصنف 
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ونشره مع ذيب : وقف على طبعه وضبطه األب لويس شيخو اليسوعي) ٣١(
 يف بريوت، ))كنـز احلفاظ يف كتاب ذيب األلفاظ((: اخلطيب التربيزي بعنوان

: مث أفرد الناشر منت ابن  السكِّيت وطبعه بعنوان. م١٨٩٥املطبعة الكاثوليكية 
  .م١٨٨٧ يف املطبعة نفسها عام ))خمتصر ذيب األلفاظ((

وصل إلينا منه نسخة خطية حمفوظة يف املكتبة العامة بالرباط، جمموعة الكتاين ) ٣٢(
  .١٦٨/ ٨فؤاد سزكني تاريخ التراث العريب : ، عن٩٩٦ رقم

نشر الكتاب مرارا يف القاهرة وبريوت، وأفضل طبعاته اليت أخرجها األب لويس ) ٣٣(
م، وحنيل إىل املطبعة الثامنة مبطبعة اآلباء اليسوعيني يف ١٨٨٥شيخو يف بريوت عام 

/ ١ إنباه الرواة  فيما يقول القفطي يف-م، وقد شرح الكتاب١٩١١بريوت عام 
 اثنان، أوهلما يف مصر وهو العميدي، والثاين يف خراسان وهو اإلمام مهدي -١٦٥

اخلوايف، وكالمها من أهل املئة اخلامسة، وقد وصلت إلينا نسخة من الكتاب منسوبة 
، نشرها السيد نعمان آلوسي زاده يف ( ه٥٧٧ت (البن األنباري عبد الرمحن بن سعيد 

ألفاظ األشباه والنظائر، مث حقق البدراوي زهران :  بعنوان ه١٣٠٢ة القسطنطينية سن
هذه النسخة وقدم هلا بدراسة وافية أثبت فيها أا كتاب اهلمذاين نفسه نسب خطأ 
البن األنباري الذي كانت له تعليقات وشروح على هذا الكتاب فنسبه إليه تلميذه 

 ثالثة صدرت عن دار املعارف مبصر مكي بن ريان وقد طبع حتقيقه يف القاهرة طبعة
  . وما يليها١١، انظر مقدمة التحقيق ص ١٩٨٩سنة 

  .م١٩٣٢حققه الشيخ حممد حميي الدين عبد احلميد، ونشرته مكتبة اخلاجني يف القاهرة سنة ) ٣٤(
م، وأشار حمقق ١٩٩١ي ونشرته دار البشري يف عمان سنة  حققه حامد صادق القينب) ٣٥(

إىل أن كتب التراجم ختلط بني مؤلف الكتاب أيب ) ٢٥لتحقيق ص مقدمة ا(الكتاب 
منصور حممد بن سهل الذي يصفه ابن الندمي باألشل وبالباحث عن معتاص العلم 

، وبني أيب نصر سهل بن املرزبان الوزير )١٥٢ ص -١٩٧١طهران .  ط–الفهرست (
 بأيب منصور الثعـاليب  بسبب التشابه بني األمساء والقـتران الثاين ه٤٢٠املتوىف سنة 

  .صاحب يتيمة الدهر وفقه اللغة وسر العربية(  ه٤٢٩ت (



  

٩٨٣  صالح كزاره. د –كتب األلفاظ ومعاجم املعاين : يف املعجمية العربية

حققه هالل ناجي، ونشره أوالً املكتب الدائم لتنسيق التعريب يف الوطن العريب ) ٣٦(
. م، مث نشر يف السنة نفسها يف بغداد بتحقيق ناجي نفسه١٩٧٠بالرباط سنة 

مطبعة (عراق يف نشر التراث العريب مشاركة ال: ويذكر كوركيس عواد يف كتابه
 أن حممد عبد اللطيف جبارة نال ١٩ص ) ١٩٦٩امع العلمي العريب ببغداد 

  .بتحقيقه درجة املاجستري من جامعة بغداد
، مث ١٩٠٥ -١٩٠٤طبع الكتاب للمرة األوىل يف جزأين مبطبعة املعارف سنة ) ٣٧(

سنة ) لبنان( بولس يف حريصا أعيد طبعه ثانية يف جزأين أيضا مبطبعة القديس
م يف طبعة ١٩٧٠م، مث أصدرته مكتبة لبنان يف بريوت سنة ١٩١٤ -١٩١٣

جديدة أشرف على ضبطها األمري ندمي آل ناصر الدين وومست بأا الطبعة الثانية 
للكتاب وأشري إىل طبعة مصر على أا األوىل، وال ندري سبب إغفال طبعة لبنان 

فحق . ر اجلديد مل يقف على الطبعة الثانية من الكتاب، ولعل الناش١٩١٣سنة 
  .الطبعة اجلديدة أن توسم بالثالثة، وقد صدرت يف جملد واحد ضم اجلزأين معا

، مث حققه شفيق ١٩٠٥عام ) لبنان(طبع للمرة األوىل باملطبعة اللبنانية يف بعبدا ) ٣٨(
م، وذيل عنوانه ١٩٨٤األرناؤوط وأصدرته دار ألف باء للطباعة يف بريوت عام 

وقد أشار . ))معجم قاموس مرتب على أبواب املعاين((: األساسي بعنوان فرعي هو
الناشر إىل هذه الطبعة عندما أسقط امللحق الذي ختم به املؤلف كتابه وعنوانه 

، وقد رتبت فيه األلفاظ على ١٤٣ -١٢٩ر معاين هذا اجلزء من الغريب ص  تفسي
  .حروف املعجم

  .١٧٣/ ٧معجم األدباء : ، وياقوت احلموي٦٩الفهرست ص : لندميابن ا) ٣٩(
  .١١٧/ ٦شرح أبيات مغين اللبيب : عبد القادر البغدادي) ٤٠(
، والسيوطي بغية ٢٠٣/ ٢إنباه الرواة : ، والقفطي٤٥الفهرست ص : ابن الندمي) ٤١(

  .١٣٩٦كشف الظنون ص : ، وحاجي خليفة١١٣/ ١الوعاة 
  .٢٢٤ -٢٢٣ص ) طهران. ط(رست الفه: ابن الندمي) ٤٢(
  .٦١٣/ ٦معجم األدباء : ، وياقوت احلموي١٢١الفهرست ص : ابن الندمي) ٤٣(



  

٩٨٤   )٤(زء اجل) ٧٨( الد – جممع اللغة العربية بدمشقجملة 

:  والقفطي٩/ ٧معجم األدباء : ، وياقوت احلموي٦٩الفهرست ص : ابن الندمي) ٤٤(
حتفة اد : ، واللبلي١٠٦/ ١بغية الوعاة : ، والسيوطي١٣١/ ٣إنباه الرواة 
  .١٣٩٦كشف الظنون ص : جي خليفة، وحا٥٤٢الصريح ص 

  .٥٤٢حتفة اد الصريح ص : ، واللبلي٥٠٤رسالة الصاهل والشاحج ص : أبو العالء املعري) ٤٥(
  .٢٠٩/ ٢، والقفطي إنباه الرواة ٢٣٠طبقات النحويني واللغويني ص : أبو بكر الزبيدي) ٤٦(
  .١٣٦٩كشف الظنون ص : حاجي خليفة) ٤٧(
  .١٩٦ص ) طهران. ط(ست الفهر: ابن الندمي) ٤٨(
، ١٥٣ - ١٥٢/ ٢، ومعجم األدباء ٧٤الفهرست : انظر على التوايل) ٤٩(

  .١٥١/ ١وإنباه الرواة 
  .١٠٤/ ١وفيات األعيان ) ٥٠(
  . من الترمجة العربية٤٨٣/ ٨تاريخ التراث العريب ) ٥١(
  .١٥٢طهران ص . ط) ٥٢(
قيق خليل العطية كتاب الشوق والفراق حملمد بن سهل بن املرزبان، حت) ٥٣(

  .١١، مقدمة للتحقيق ص )١٩٨٨:  الغرب اإلسالمي، بريوتدار(
  .٣٢ -٣١مقدمة حتقيق كتاب األلفاظ ص ) ٥٤(

  املصادر واملراجع
  املصادر: أوالً

  (: ه٦٨١ت (أبو العباس أمحد بن حممد :  ابن خلكان-
  .١٩٦٨وفيات األعيان، حتقيق إحسان عباس، دار صادر بريوت     

  (: ه٢٤٤ت (أبو يوسف يعقوب بن إسحاق : لسكِّيت ابن  ا-
كنـز احلفاظ يف كتاب ذيب األلفاظ، حتقيق األب لويس شبخر،     

  .م١٨٩٥املطبعة الكاثوليكية، بريوت 
  (: ه٣٩٥ت (أبو احلسني أمحد بن فارس :  ابن فارس-

  .م١٩٧٠مطبعة املعارف، بغداد : حتقيق هالل ناجي: متخير األلفاظ    
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  )ت ويف أواسط القرن الرابع للهجرة(أبو منصور حممد بن سهل : املرزبان ابن -
  .م١٩٩١ي، دار البشري، عمان  كتاب األلفاظ، حتقيق حامد صادق القنيب    
  .١٩٨٨كتاب الشوق والفراق، حتقيق خليل العطية، دار الغرب اإلسالمي، بريوت     

  ( ه٣٨٥ت (أبو الفرج حممد بن إسحاق :  ابن الندمي-
  .م١٨٧١ حتقيق غوستاف فلوغل، ليبزيغ -١: الفهرست    
  .م١٩٧١ وحتقيق رضا جتدد، طهران -٢           

  ( ه٢٢٤ت (القاسم بن سالّم :  أبو عبيد-
ت ( قرطاج –الغريب املصنف، حتقيق حممد املختار العبيدي، بيت احلكمة   

  .م١٩٨٩) ونس
  ( ه٤٤٩ت (أمحد بن سليمان :  أبو العالء املعري-

حتقيق عائشة عبد الرمحن، دار املعارف : سالة الصاهل والشاحجر      
  .م١٩٨٤، ٢مبصر ط

  ( ه١٠٦٧ت (حممد عصمت بن إبراهيم :  حاجي خليفة-
 مبطبعة وكالة املعارف، ١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، ط    

  .م١٩٤١استنبول 
  ( ه٣٧٩ت (أبو بكر حممد بن احلسن :  الزبيدي-

  .م١٩٧٣ واللغويني، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار املعارف مبصر طبقات النحويني   
  ( ه٩١١ت (جالل الدين :  السيوطي-

بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار   
  .١٩٦٥إحياء الكتب العربية، القاهرة 

  )م١٩١٢ت : ( سعيد اخلوري الشرتوين-
  :جندة الرياع  

  .م١٩٠٥ املطبعة اللبنانية بعبدا، لبنان -١
  . ه١٩٨٤ حتقيق شفيق األرناؤوط دار ألف باء للطباعة، بريوت -٢
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  ( ه٣٢٠ت : ( عبد الرمحن بن عيسى اهلمذاين-
 مبطبعة االباء اليسوعيني، ٨ حتقيق األب لويس شيخو، ط-١األلفاظ الكتابية،   

  .١٩٨٩ر املعارف مبصر  دا٣ بتحقيق البدراوي زهران، ط-٢، ١٩١١بريوت 
  ( ه١٠٩٣ت : (  عبد القادر البغدادي-

شرح أبيات مغين اللبيب، حتقيق عبد العزيز رباح وأمحد يوسف دقاق، دار   
  .م١٩٨٧املأمون للتراث، دمشق 

  ( ه٣٣٧ت (أبو الفرج :  قدامة بن جعفر-
  .م١٩٣٢اهرة جواهر األلفاظ، حتقيق حممد حميي الدين عبد احلميد، مكتبة اخلاجني، الق  

  ( ه٦٤٦ت (الوزير مجال الدين علي بن يوسف :  القفطي-
إنباه الرواة على أنباء النحاة، حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم، دار الكتب   

  .١٩٥١املصرية، القاهرة 
  ( ه١٢٦ت : ( الكميت بن زيد األسدي-

  .١٩٦٩شعر الكميت بن زيد األسدي، مجع داود سلوم، مطبعة النعمان بالنجف   
  ( ه٦٩١ت (أمحد بن يوسف :  اللبلي-

جملة جممع . حتفة اد الصريح يف شرح الكتاب الفصيح، حتقيق عبد العزيز امليمين  
  .، دمشق، سورية٥٤٥ -٥٤١، ص ١٩٦٠، السنة ٣٥اللغة العربية الد 

  )م١٩٠٦ت (الشيخ إبراهيم :  اليازجي-
 مبطبعة املعارف مبصر ١ ط-١رد، جنعة الرائد وشرعة الوارد يف املترادف واملتوا  

  .١٩٧٠، مكتبة لبنان، بريوت ٢ ط-٢، ١٩٠٥
  ( ه٦٢٦ت (شهاب الدين ياقوت بن عبد اهللا :  ياقوت احلموي-

  . وما بعدها١٩٢٠معجم األدباء، حتقيق مرجليوث، مطبعة هندية، القاهرة   
  املراجع: ثانًيا

  .صفحة/ ٢٢٤/ر العريب القاهرة، دار الفك.  املعاجم العربية-١٩٥٦:  أمحد عبد السميع-
  .صفحة/ ٣٩١/دار الغرب اإلسالمي بريوت، .  معجم املعاجم– ١٩٨٧:  إقبال الشرقاوي-
  .صفحة/ ٤٧٥/ الوجيز يف فقه اللغة، مكتبة الشهباء حلب، – ١٩٦٩ األنطاكي حممد، -
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  .صفحة/ ٢٦٧/ مكتبة األجنلو املصرية القاهرة، ٣ط.  داللة األلفاظ– ١٩٧٣ أنيس إبراهيم، -
جملة اخلفجي العدد .  الثعاليب وكتاباه فقه اللغة وسر العربية– ١٩٩٦ بالسي حممد السيد علي، -

  .، الرياض، اململكة العربية السعودية٣٥ -٣٣، ص ٢٥، السنة ١١
  .صفحة/ ٢٥٤/دار مشال دمشق .  أحباث يف اللغة واألدب– ١٩٩٤ بوبو مسعود، -
  .صفحة/ ٣٧٩/وكالة املطبوعات الكويت، . م اللغة العربية عل-١٩٧٣ حجازي حممود فهمي، -
  .صفحة/ ٢٢٥/ املكتبة العربية، املطبعة اهلامشية دمشق، – ١٩٧٠ حسن عزة -
دار الغرب .  من قضايا املعجم العريب قدميا وحديثًا– ١٩٨٦ احلمزاوي حممد رشاد، -

  .صفحة/ ٣٠٧/اإلسالمي بريوت، 
معهد البحوث .  العريب بني املاضي واحلاضر املعجم– ١٩٦٧ اخلطيب عدنان -

  .صفحة/ ١٠٢/والدراسات العربية القاهرة، 
دار النهضة العربية .  مقدمة لدراسة التراث املعجمي العريب– ١٩٩٧ خليل حلمي، -

  .صفحة/ ٥٥٨/بريوت، 
 مقدمة حتقيق مفردات ألفاظ القرآن للراغب – ١٩٩٢ الداودي صفوان عدنان، -

  .صفحة/ ١٢٤٨/ القلم دمشق، دار. األصفهاين
مكتبة .  املعاجم العربية مع اعتناء خاص مبعجم العني– ١٩٥٦ درويش عبد اهللا، -

  .صفحة/ ١٦٦/األجنلو املصرية القاهرة، 
  .صفحة/ ٣٧٩/ املدارس املعجمية العربية دار الثقافة العربية القاهرة، – ١٩٩٠ رمزي صالح، -
  .صفحة/ ٢٣٧/ دار املعارف مبصر القاهرة، ٣ط.  علوم اللغة مقدمة يف– ١٩٩٢ زهران البدراوي، -
ترمجة عرفة مصطفى، جامعة .  تاريخ التراث العريب– ١٩٨٨ سزكني فؤاد، -

  .صفحة/ ٧٢٥/الرياض، 
دار الصداقة العربية .  نشأة املعاجم العربية وتطورها– ١٩٩٥ سقال ديزيريه، -

  .صفحة/ ٨٨/بريوت، 
نظرة تارخيية يف حركة التأليف عند العرب يف اللغة  – ١٩٦٩ الطرابلسي أجمد، -

  .صفحة/ ٢٨٠/، دار الفتح دمشق، ٤واألدب ط
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مطبعة املصري .  كالم العرب من قضايا اللغة العربية– ١٩٧١ ظاظا حسن، -
  .صفحة/ ٢٢٠/اإلسكندرية، 

، مكتبة اخلاجني القاهرة، ٣ط.  فصول يف فقه العربية– ١٩٨٧ عبد التواب رمضان، -
  .صفحة/ ٤٥٦/

 الصحاح ومدارس املعجمات العربية، دار – ١٩٥٦ عطار أمحد عبد الغفور، -
  .صفحة/ ١٥٥/الكتاب العريب، 

توزيع دائرة املعارف مبصر .  البحث اللغوي عند العرب– ١٩٧١ عمر أمحد خمتار، -
  .صفحة/ ٢٧٢/القاهرة، 

مطبعة امع .  مشاركة العراق يف نشر التراث العريب– ١٩٦٩ عواد كوركيس، -
  .صفحة/ ٩١/العلمي العراقي بغداد، 

 معجم املعجمات العربية، مكتبة لبنان ناشرون، – ١٩٩٣ غايل رجدي رزق، -
  .صفحة/ ٢٨٥/بريوت، 

دار .  املعجم العريب حبوث يف املادة واملنهج والتطبيق– ١٩٨٧ قاسم رياض زكي، -
  .صفحة/ ٤٣١/املعرفة بريوت، 

دار .  دراسات يف املكتبة العربية وتدوين التراث– ١٩٩١ املراغي حممود أمحد، -
  .صفحة/ ٣٢٥/العلوم احلديثة بريوت، 

مكتبة مصر القاهرة، .  املعجم العـريب نشأته وتطوره د– ١٩٦٨ نصـار حسني، -
  .صفحة/ ٨٣٥/

/ ٣٢٠/، دار ضة مصر القاهرة، ٦ط.  فقه اللغة–ت .  وايف علي عبد الواحد، د-
  .صفحة

 معاجم املوضوعات يف ضوء علم اللغة احلديث، – ١٩٩٤حممود سليمان،  ياقوت -
  .صفحة /٤٨٠/دار املعرفة اجلامعية القاهرة، 

 املعاجم اللغوية بداءا وتطورها، دار العلم للماليني – ١٩٨١ يعقوب إميل، -
  .صفحة/ ٢٠٨/بريوت، 


