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إشكالية النسخ في أقرب الموارد للشرتوني
»دراسة في مادة المعجم والمداخل المعجمية«

د. عبداهلل بن عيسى بن أحمد الفضيخ
امللخص: 

انقش البحث إشكالية النسخ يف أقرب املوارد على مستوى املصادر واملداخل 
وترتيبهــا، وحــاول تفنيــد دعــوى االستنســاخ الــي وّجَهَهــا بعــض الباحثــن إىل معجــم 
»أقــرب املــوارد« للشــرتوين، وذلــك بوصفهــم لــه أبنــه »نســخة عــن حميــط احمليــط«، 
اســتقالل  قة  الـــُمتـََعمِّ والنظــرات  املتعــّددة  املــوازانت  مــن خــالل  الدراســة  وأكــدت 

شــخصية الشــرتوين، لتــرز مظاهــر متّيــزه فيمــا أييت:
1- املخطّــط الــذي رمســه الشــرتوين ملعجمــه، والــذي غايــر بــه ســلفه البســتاين يف 
إثبــات مــا أثبــت مــن املــادة املعجميــة، وهــو مــا يكشــف عــن اختــالف بــن املعجمــن 

يف الرؤيــة واهلــدف وطبيعــة املــادة املوَدعــة يف املعجــم.
2- املصــادر الــي اعتمدهــا الشــرتوين والــي مل يــرد أكثرهــا يف حميــط احمليــط، وهــو مــا 

يبــدو بشــكٍل َجلِــيٍّ يف قســم الذيــل مــن هــذا املعجــم. 
الفرعيــة، ويف  الرئيســة واملداخــل  املداخــل  مــن  املغايــرة يف كثــٍر  تعــّدد وجــوه   -3

البســتاين.  عنــد  نظائرهــا  تفــوق  بصــورٍة  هبــا  واحتفــاؤه  الرتتيــي،  وضعهــا 
4- اســتدراكات الشــرتوين على املعاجم العربية املرموز إليها ابحلرف )س( َتْدَحُض 
فكــرة االستنســاخ املزعومــة، وتردُّهــا علــى أصحاهبــا بســبب خلــو معجــم البســتاين 

منهــا أو مــن معظمهــا.
واحلقيقــة الــي قَـــرَّرها البحــث يف هــذا القســم، ال تنفــي أتثــر الشــرتوين ابلبســتاين 
يف قضيــة ترتيــب املداخــل، واقتفــاَءه ألثــره يف إطــار الرتتيــب الداخلــي لفــروع املــادة 
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اللغويــة الواحــدة، أتسيًســا علــى أن كال املؤلَِّفــن قــد احتــذى طريقــة املستشــرقن يف 
معامجهــم املبكــرة الــي وضعوهــا للغــة العربيــة. 

الكلمات املفتاحية: الصناعة املعجمية- املادة املعجمية- املداخل املعجمية- 
الرتتيب املعجمي.



د. عبدهللا بن عيسى بن أحمد الفضيخ

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ٩٥

The Issue»Copying» Aqrab al Mawaarid by 
Al shartooni: A Study in Lexis and Lexical Entries

Abstract:

This study discusses the issue of ‘copying’ or ‘plagiarism’ 
in « Aqrab al Mawaarid» by Al shartooni at the level of sources, 
entries, and their arrangement. Indeed, this work questions 
and nuances the claim, made by some researchers, that Shar-
tooni’s dictionary is a mere copy of «MuheeT al MuheeT» 
by undertaking in-depth comparisons that show the different 
original aspects of his work. Some of these are: 

1.The conception of his lexicon is different from Al Bostaani's 
in vision, goals, and lexical content.

2.The sources that Al Shartooni used have not been included 
in " MuheeT al MuheeT", as clearly shown in the Appendix 
of this dictionary.

3.There are many aspects of difference in many primary and 
secondary entries between the two works; in particular, in the 
way this data is ordered. 

4.The x symbol used by Al Shartooni to refer to other dictio-
naries refutes the claim of plagiarism. The reason for this is 
that Al Bustaani's dictionary does not include most of this 
lexical data and was thus referenced to its originators. 
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All in all, the work has come to the conclusion that 
al Shartooni was indeed influenced by Al Bustaani in 
his ordering of lexical entries as well as in his in internal 
ordering of the secondary ones, but it must be noted that in 
this both authors used the method used by orientalists in the 
writing of early Arabic dictionaries.

Key words: Lexicography, Lexical corpus, Lexical entries, 
Lexical arrangement.
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املقدمة:
ســبق يل أن درســت إبفاضــٍة ابكــورة املعاجــم العربيــة احلديثــة يف حميــط احمليــط 
ملؤلفــه بطــرس البســتاين )ت 1883م(، ومنــذ ذلــك احلــن عقــدت العــزم علــى تتبــع 
مســرة املعجــم العــريب احلديــث، ورصــد مالمــح التجديــد يف صناعتــه، كمــا تتبــع 
الدارســون مــن قبــل مســرة املعجــم العــريب يف ماضيــه التليــد، بــدًءا ابلعــن للخليــل 

)ت 175هـــ(، وانتهــاًء بتــاج العــروس للزبيــدي )ت 1205هـــ(. 

وال أســتطيع أن أكتــم عوائــد دراســي للبســتاين)1( الــي كانــت مــن أبــرز الدوافــع 
إىل املضــي قدًمــا يف هــذا الســبيل، والســر أبمــان يف هــذا الطريــق الــذي يتســىَّ مــن 
ــق منهــا  خاللــه وضــع قضــااي املعجــم احلديــث يف حــاق موضعهــا، والســيما مــا تعّل

مبظاهــر التجديــد أو التقليــد يف صناعتــه وإخراجــه. 

ويف القــرن التاســع عشــر الــذي اعتــر ميشــيل فوكــو هنايتــه وبدايــة القــرن العشــرين 
شــهدته  الــذي  العميــق  التحــّول  يف  تتجلَّــى  األفــكار  اتريــخ  يف  حامســًة  »حلظــًة 
املعرفــة«)2(، شــهد العــامل العــريب، وخباصــة الُقطْــر اللبنــاين دعــواٍت إصالحيــة علــى 
الشــدايق  فــارس  أمثــال أمحــد  لبنــان)3(،  النهضــة احلديثــة يف  يــد طائفــة مــن روَّاد 
)1804-1887(، واملعلم بطرس البستاين )1819-1883(، ورشيد الدحداح 
)1813-1889(، والشــيخ إبراهيــم اليازجــي )1847-1906(، واملعلــم ســعيد 
الشــرتوين )1849-1912(، وغرهــم ممــن اندوا إىل الرتكيــز علــى الفكــر العلمــي، 

والفلســفة اللغويــة)4(، والــرد علــى شــبهة اجلمــود الــي ُرِميَــت هبــا اللغــة العربيــة. 

وقــد متّخضــت تلــك الدعــوات عــن ظهــور حركــة معجميــة إحيائيــة جديــدة)5(، 
حاولــت إبــراز قــدرة العربيــة علــى اســتيعاب ألفــاظ احلضــارة، وتَــَداُرك مــا فــات املعاجم 
القدميــة، وتــاليف أوجــه النقــص املنهجيــة)6(، ورفــد املــادة املعجميــة أبلفــاٍظ جديــدة 
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الفكريــة  املواقــف  تبايــن يف  تلــك اجلهــود مــن  اقتضتهــا ظــروف املرحلــة، ومل ختــُل 
واالجتماعيــة، واملنطلقــات اللغويــة)7(.

وســعيد الشــرتوين )1849-1912م()8(، بــال ريــب، واحــٌد ممــن محلــوا لــواء 
املعجــم العــريب احلديــث بعــد ســلفه بطــرس البســتاين)9(، وبعــد أن عهــد إليــه أهــل 
العلــم مــن اليســوعين -كمــا قــال- إبجنــاز »معجــم يُِطــلُّ ابلطالــب علــى طلبتــه، 
ويواجــه املبتغــي بُبغيتــه، حرًصــا علــى الزمــان أن يذهــب طََلًقــا، ويـُْعِقــَب خاســريه 

وأســًفا«)10(.  ســآمًة 

وقــد شــهد كثــر مــن الباحثــن ملعجــم الشــرتوين أبنــه »أكثــر الكتــب اللغويــة 
احلديثــة تــداواًل بــن األيــدي، لســهولة مأخــذه، وحســن ترتيبــه«)11(، وأبنــه »أضخــم 
معجــم ظهــر يف العصــر احلديــث«)12(، و»أكــر معجــم حديــث يف اللغــة العربيــة«)13( 
و»أكثــر كتــب املعاصريــن رواًجــا بــن أيــدي الكتّــاب والطــالب«)14( و»مــن أكــر 

املعاجــم الــي ألَّفهــا اليســوعيون اللبنانيــون، ومــن أمجعهــا للمفــردات«)15(. 

ويف جمــال النقــد والتقــومي وصفــه بعــض الباحثــن أبنــه »خطــوة حقيقيــة واســعة 
يف عمــل معجمــي لغــوي ُميسَّــر حديــث«)16(، ومل تغــب هــذه اخلطــوة عــن اللجنــة 
الــي ُكلِّفــت بتأليــف املعجــم الوســيط، فنصــت يف مقدمتــه علــى أنــه »يــكاد يزيــد يف 

حجمــه علــى أقــرب املــوارد«)17(. 

ومن الدارسن َمْن تناول هذا املعجم وصاحَبه اترًة بشكٍل تعريفي سريع يظهر 
فيــه أقــرب املــوارد كحلقــة يف سلســلة جامعــة)18(، ومعلــم مــن معــامل متعــددة يكتفــى 
يف الداللــة عليهــا ابلصــورة الكليــة الــي تفتقــر إىل الغــوص يف داخلــه، والكشــف عــن 
تفاصيــل مكنوانتــه، ومنهــم مــن أفــرد لنقــده العديــد مــن املقــاالت والصفحــات، علــى 
حنو ما فعل إبراهيم اليازجي )ت 1906( يف جملة »الضياء«)19(، واألب أنســتاس 
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ماري الكرملي )ت1947( يف جملة »لغة العرب«)20(، ويف كتابه »أغالط اللغوين 
األقدمــن«)21(، والشــيخ أمحــد رضــا العاملــي )ت1953( يف جملــة اجملمــع العلمــي 
العــريب بدمشــق)22(، واألســتاذ حممــد مجيــل اخلــاين يف اجمللــة نفســها)23(، ومنهــم مــن 

قصــر نقــده علــى مســتدرك الشــرتوين علــى املعاجــم يف ذيــل أقــرب املــوارد)24(. 

ويلفت االنتباه يف هذه اجلهود النقدية تلك األحكام الي أطلقها اليازجي ومن 
بعــده أنســتاس مــاري الكرملــي وَمــْن ســار علــى ِمْنواهلمــا)25(، فاليازجــي يف موضــع مــن 
جملة الضياء حيكم على »أقرب املوارد« أبنه »نسخة عن حميط احمليط للبستاين«)26(، 

ويف موضع آخر جيعل حميط احمليط النســخة األصلية ألقرب املوارد)27(. 

ويذهــب الكرملــي إىل أن »أقــرب املــوارد« هــو النســخة الثانيــة مــن حميــط احمليــط 
للمعلــم بطــرس البســتاين)28(، حبيــث غــدا هــذا األخــر »الدليــل الوحيــد« للشــرتوين 

ولــكل مــن جــاء بعــده مــن اآلابء اليســوعين)29(.

وفيمــا عــدا هــذا التصريــح تطالعنــا يف نقــود هذيــن اللغويــن عبــارات تومــئ إىل 
ذلــك، وتشــر إليــه مــن طــرٍف خفــي، وإزاء هــذه األحــكام الــي جتــيء يف ســياق 
بعــض األمثلــة اجلزئيــة الــي يبــدو فيهــا أتثــر الشــرتوين الواضــح ابلبســتاين، ال يســع 
الباحــث املنصــف إال التوقــف، وال ميكنــه أن ميــرَّ هبــا مــرور الكــرام، وفــاًء حبــق اللغــة 
مــن  أنَّ وجدهــا  ينشــدها  الباحــث  هــي ضالّــة  الــي  للحقيقــة  مــن جهــة، وطلبًــا 
جهــٍة أخــرى. وبدهــيٌّ أن الوصــول إىل هــذه احلقيقــة ال يكــون مــن خــالل بعــض 
اإلطــالالت اجلزئيــة، أو األمثلــة العشــوائية، وال يتأتَّــى إال مــن خــالل حبــٍث منهجــيٍّ 
املعجــم،  مبــادة  منهــا  تعلَّــق  مــا  عينيــه  نصــب  املعجميــة  الصناعــة  مقومــات  يضــع 
ومصــادره، وترتيــب الوحــدات املعجميــة بداخلــه، ومــا اتصــل ابلشــرح واملعلومــات، 

أو بغــر ذلــك مــن اجلوانــب. 
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ويف هــذا البحــث أتنــاول املــادة املعجميــة، وقضيــة املصــادر، وترتيــب املداخــل 
يف معجــم الشــرتوين، كاشــًفا عــن مظاهــر التجديــد أو االستنســاخ يف هــذه األركان 

األساســية مــن العمــل املعجمــي.

أواًل: املادة واملصادر يف أقرب املوارد:
1- مادة املعجم:

إن املتتبــع لــكالم احملدثــن مــن املؤلفــن يف صناعــة املعجــم العــريب يــرى أهنــم 
»األصــل  علــى  يطلقــه  مــن  فمنهــم  معــاٍن،  بعــدة  »املــادة«  مصطلــح  يســتعملون 
الــذي يكــون منــه تصاريــف الكلمــة واشــتقاقاهتا«)30(، أو بعبــارة أخــرى »األصــل 
االشــتقاقي للمداخــل الفرعيــة«)31(، وهــو هبــذا املفهــوم يــرادف لفــظ »اجِلــْذر« الــذي 
ميثّــل جتميًعــا لكلمــات متعــددة، وحيمــل معــًى أصليًّــا عامًّــا يظهــر يف مجيــع الكلمــات 

املشــتقة منــه)32(. 

ومــن الباحثــن مــن يطلــق املــادة ليـَُعــرَّ هبــا عــن »التعريــف أو الرتمجــة واملعلومــات 
املــراد  »الكلمــة  عــن  بــه  يـَُعــرَّ  الــذي  »املدخــل«  لفــظ  مقابــل  األخــرى«)33(، يف 
تعريفهــا أو ترمجتهــا«)34( غــر أننــا نقصــد مبــادة املعجــم يف هــذا البحــث مفهومهــا 
الواســع، حبيــث تشــمل -كمــا يقــول حلمــي خليــل- »الوحــدات املعجميــة الــي يقــوم 
املعجمــي جبمعهــا وترتيبهــا وشــروح دالالهتــا، وهــذه املــادة ختتلــف مــن معجــٍم إىل 
ــا للغــرض الــذي ُوضــع مــن أجلــه«)35(، وهــو األمــر الــذي يؤكــده  معجــٍم آخــر، تبًع
احلمــزاوي، حيــث يشــر مصطلــح »مــادة« )Substance( يف اللســانيات البنيويــة 
إىل »الوحــدات اللغويــة الصوتيــة والدالليــة اخلــام غــر املنتظمــة يف نــص مجلــة أو 

خطــاب«)36(. 
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ــدت  وقــد اعتمــدت بعــض الدراســات املعجميــة الغربيَّــة هــذا املفهــوم حيــث أكَّ
قيمــة هــذه الوحــدات املعجميــة بوصفهــا »املــادة األساســية يف املعجميــة، بــل هــي 

ــُمْفَردة الوحيــدة«)37(.  مادهتــا الـ

وال خيفــى علــى مــن يطلــع علــى مقدمــة أقــرب املــوارد وخامتتــه ومقدمــة ذيلــه أن 
املــادة اللغويــة قــد اســتحوذت علــى تفكــر الشــرتوين)38(، ومثّلــت الشــغل الشــاغل 
لــه يف هــذا اجلانــب، إذ إن منهــا مــا ســقط يف اســتعمال معاصريــه، وكان اطراحــه 
مــن املعجــم احلديــث أجــدى مــن بقائــه، ومنهــا مــا جيــب احلفــاظ عليــه وتدوينــه، 
وهنــاك اجلديــد الــذي ميثــل تطــور اللغــة وجتددهــا)39(، ويالئــم روح العصــر وحاجاتــه 
ومتطلباتــه، وال ميكــن االســتغناء عنــه يف هــذا العمــل، حــى حيقــق اهلــدف الــذي 

قصــد إليــه)40(.

وقــد نبّــه الشــرتوين يف أكثــر مــن موضــع علــى أن عملــه يف »أقــرب املــوارد« مــوزّع 
على ثالثة أقســام)41(: 

ْرَفة.  األول: يف مفردات اللغة الصِّ
والثاين: يف املصطلحات العلمية والكلم املوّلد واألعالم. 

والثالــث: ذيــل ينتظــم مــا كان قــد أمهلــه، أو ذهــل عنــه مــن الكلــم الــوارد يف كتــب 
ــَواّل أو الشــوارد الــي اســتدركها علــى املتقدمــن، ويتضمــن  أهــل البيــان، ويضــم الضَّ

إصالًحــا ملــا وقــع يف عملــه مــن األغــالط اللغويــة وحنوهــا. 

وقــد وفَّ الشــرتوين مبــا وعــد بــه القــارئ يف القســم األول، ومل يـُْعــَرف شــيء حــى 
اليــوم عــن القســم الثــاين، علــى الرغــم مــن إخراجــه للقســم الثالــث املعنــون بذيــل أقــرب 
املــوارد، األمــر الــذي يدفــع إىل التســاؤل عــن الســبب يف عــدم الوفــاء ابلـــُمَخطَّط 
الكامــل هبــذا املعجــم، ويبــدو مــن خاللــه للوهلــة فــرق كبــر بــن عمــل الشــرتوين وعمــل 
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البســتاين الــذي تســامح يف هــذا اجلانــب كثــرًا، َفَضــمَّ إىل »أصــول األركان فروًعــا 
كثــرة، وتفاصيــل شــى«)42(، وأحلــق هبــا »اصطالحــات العلــوم والفنــون، وكثــًرا مــن 
املســائل والقواعــد والشــوارد، وغــر ذلــك ممــا ال يتعلــق مبــن اللغــة«)43(، كمــا ضّمنــه 
»كثــرًا مــن كالم املولَّديــن وألفــاظ العامــة، ليكــون كامــاًل شــاماًل، وليجــد فيــه كل 

طالــب مطلوبــه«)44(. 

بــن  الفصــل  علــى  الشــرتوين  حــرص  أن  إىل  ذهبــت  إذا  مبالغًــا  إخالــي  وال 
القســمن األول والثــاين مــن أقســام معجمــه، فضــاًل عــن عــدم ظهــور القســم الثــاين 
املعجــم ال  فهــذا  املعجــم احلديــث وإىل وظيفتــه،  مــادة  منــه –يعكــس نظرتــه إىل 
ميكــن أن يغفــل عــن تلــك األوضــاع الــي طــرأت علــى اللغــة يف عصورهــا املتعاقبــة يف 
صــورة مولــدات يشــيع اســتعماهلا بــن اخلاصــة، أو مصطلحــات علميــة يتــم تداوهلــا 
بــن أصحــاب العلــوم والفنــون، أو أعــالم تذيــع وتشــكل جــزًءا مــن املفــردات الــي 
يســتعملها أبنــاء اللغــة يف مزاولتهــم هلــا)45(، فأمــا العاميــات اجلاريــة علــى ألســنة النــاس 
إذا  الشــرتوين- إال  العــام -عنــد  املعجــم  هلــا يف  مــكان  فــال  املختلفــة  البيئــات  يف 
دعــت إىل ذلــك ضــرورة، كتــدارك القصــور يف تعريــف األلفــاظ الدالــة علــى النبــات 
واحليــوان، وهــذا مــا يفهــم مــن قولــه: »واعلــم أن أقــرب طريقــة عنــدي لتعريــف كل 
نــوع مــن النبــات واحليــوان هــي أن يُـــَفسَّر امســه يف الفصيــح مبــا يعــرف بــه مــن األمســاء 
العاميــة يف كل طــرف مــن أطــراف البــالد العربيــة، مــع ذكــر امســه ابلفرنســوية، فــإن 

آتليــف اإلفرنــج يف ذلــك علــى غايــة الوضــوح«)46(. 

رفــة،  ويف مرحلــة التنفيــذ العملــي خُتَصَّــص أجــزاء مــن املعجــم ملفــردات اللغــة الصِّ
وال أبس يف أن يتضمَّــن مــا شــاع مــن املولَّــدات واملصطلحــات الــي نفــذت إىل َحــَرم 
اللغــة العامــة)47(، وأصبحــت جــزًءا ال يتجــزَّأ مــن مفرداهتــا، كمــا تُـــَخصَّص أجــزاء 

غرهــا لتلــك األوضــاع الطارئــة علــى اللغــة)48(. 
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ومن هنا فقد »أفســح أصحاب املعاجم العربية احلديثة من عرب ومستشــرقن 
معامجهــم للمولَّــد، ورأوا يف تســجيل هــذا النمــط مــن األلفــاظ اســتكمااًل لتطــور اللغــة 

العربيــة ومنوها«)49(. 
فأما املعيار الذي استند إليه الشرتوين يف إثبات ما أَثـَْبَت من الرصيد اللغوي القدمي، 
فهــو كثــرة االســتعمال، وبقــاء الكلمــة حّيــًة يف االســتعمال احلديــث)50(، وبراءهتــا مــن 
الداللــة علــى املعــاين الــي ختــدش احليــاء)51(، ويظهــر أنــه مل يســتند يف تطبيــق هــذا املعيــار 
إىل أســاس إحصائــي أو حنــوه)52(، بــل تــرك األمــر فيــه موكــواًل إىل ذوقــه الشــخصي، 

وتقديــره الــذايت)53(، وذلــك ممــا خيتلــف ابختــالف القائمــن علــى صناعــة املعجــم. 
ويف تقديــري أن هــذا الفصــل أو التخصيــص قــد يكــون أجــدى مــن تــرك البــاب 
مفتوًحــا علــى مصراعيــه، ليدخلــه املولّــد والعامــي وامللحــون واألعــالم واملصطلحــات 
والرطــاانت واألوهــام، وكذلــك مظاهــر التنــوّع اللســاين للطبقــات والفئــات االجتماعيــة 
املختلفــة، وغــر ذلــك مــا ال ينتهــي يف العــادة إىل غايــة حمــدودة، إذ إن املعجــم »ال 
يستطيع أن يُراعي جمموع هذا التنوّع الغزير، وعليه أن خيتار اختيارًا له ما يُبـَـّرِره«)54(. 

 )Corpus( ــن يقرتحــون يف هــذا املنــوال »وضــع مــدوانت وهلــذا وجــدان املختصِّ
مصداقة عنها، وتنزيلها من املعجم ومداخله حســب مقاييس ُمتَّفق عليها، وحســب 
وظيفــة كل معجــم«)55(. وهــذه الطريقــة الــي ســار عليهــا أصحــاب املعاجــم العربيــة 
القدميــة يف األعــم األغلــب مــن احلــاالت، حيــث اقتصــرت معامجهــم علــى املــادة 
اللغويــة الصرفــة، وخصصــوا لألعــالم واملصطلحــات واملولَـّـدات مؤلفــات ختصُّهــا، 
وال يتســع املقــام لذكــر معاجــم املصطلحــات واألعــالم وكتــب اللحــون واألوهــام 

والدخيــل وغرهــا)56(. 
ولعلَّ من املناســب اإلشــارة هنا إىل أن مما أنكره احلمزاوي على بعض املعاجم 

العربية »اعتمادها ألفاظًا وظائفية متنافرًة يف مستوى النوعية«)57(. 
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إن نزعــة التوفيــق بــن احملافظــة واحلداثــة يف أقــرب املــوارد تــرتاءى مــن الناحيــة 
النظريــة علــى اســتحياء، ويتــم تنفيذهــا بنــوٍع مــن احلــذر، ومل يكــن احلــال كذلــك عنــد 
البســتاين الــذي جاهــر هبــذه النزعــة، ُمْضِفيًــا علــى معجمــه طابًعــا مــن املوســوعية، 
مبــا أضافــه إىل مــواده مــن ألــوان العلــوم واملعــارف الــي ضخَّمــت مدونتــه حــى كادت 
ختــرج هبــا عــن كوهنــا معجًمــا لغــوايًّ إىل اعتبارهــا معجًمــا خمتًصــا أو كتــااًب يف الصــرف 
أو يف البالغــة أو يف غرهــا مــن فــروع العلــم واملعرفــة، وصنيــع البســتاين يف مــادة 
)ج ن س(، وحديثه عن اجلناس وأقسامه وشواهده مثاٌل صريح هلذا اخلروج الذي 

يطالعنــا يف كثــٍر مــن مداخــل معجمــه)58(. 
العربيــة  ُفَصــِح  يف  عنوانــه  مــن  يظهــر  معجمــه كمــا  الشــرتوين  أَلَـّـف  لقــد 
حاجــة  بســد  واضطلــع  الطــالب،  طائفــة  علــى  التيســر  واســتهدف  وشــواردها، 
مرســلي اليســوعية إىل معجــم لغــوي يواجــه مقصودهــم، ويشــايع مرادهــم، ولــذا 
العــورات واأللفــاظ املبــذوءة)59(، فجعــل املعجــم أداًة تربويــة  حــذف منــه ألفــاظ 
الصحــاح  »صوابيّــة  إىل  احلديــث  ابملعجــم  للعــودة  منــه  حماولــٍة  يف  وهتذيبيــة)60(، 
ابســم األخــالق وتربيــة الناشــئة«)61( مــن جهــة، وَلْفــت األنظــار إىل مبــدأ االنتقــاء يف 

اختيــار املعــاين والــدالالت مــن جهــة أخــرى. 

غــر أنَّ هــذا الغــرض يتســع حــن ننظــر إىل املعجــم مقــرِتاًن بذيلــه، ليشــمل الوفــاء 
حباجــات أبنــاء العربيــة علــى اختــالف طبقاهتــم وثقافاهتــم مــن أدابء وابحثــن، ولــذا 
عــدل عمــا كان أزمــع عليــه يف أول األمــر مــن ميــٍل إىل االقتصــار علــى مــا هــو أكثــر 
دورااًن، وأفشــى اســتعمااًل، وأحلــق بــه الذيــل الــذي يضــم مــا فاتــه، وجيمــع للمتوغــل 
يف مطالعــة الدواويــن العربيــة كفايتــه، ويزيــل عنــه مــا يغــضُّ مــن قــدره عنــد أويل العلــم، 

وهــا هــو ذا يصــرح يف مقدمــة الذيــل بقولــه: 
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»مــن مجلــة مــا تـََرقَّــى بــه أقــرب املــوارد، واحلمــد هلل إىل مقــام اجلــدارة أن يـَُعــوَّل 
عليــه، ويُْطَلــُب فيــه مــا ال يوجــد يف ســواه، ومــن كان علــى ريــٍب مــن ذلــك فليقابلــه 
ابلتــاج مــادًة مــادًة فيجــد فيــه حروفًــا كثــرًة ال جيدهــا يف التــاج علــى طولــه، وإذا قابلتــه 
ابللســان وجــد الزائــد أكثــر؛ ألن يف التــاج زايدات كثــرة علــى مــا يف اللســان... وإذا 

قوبــل بســائر املعجمــات كانــت كاألهنــار الكبــرة وهــو كالبحــر العبــاب«)62(.

عنــد  العــريب احلديــث  املعجــم  الــذي شــهدته صناعــة  التحــول  أن  واخلالصــة 
البســتاين قــد مشــل يف مادتــه املشــاع اللغــوي العــام واملصطلــح العلمــي وكالم املولَّديــن 
وكالم العــوام، وأن هــذا التحــول خّفــت حّدتــه عنــد الشــرتوين بتغاضيــه النظــري عــن 
تســجيل العاميــات، ومل يتجــاوز فيمــا عــدا ذلــك التقريــر النظــري إىل التطبيــق العملــي، 

وذلــك يف حــدود مــا متَّ إجنــازه مــن أقــرب املــوارد. 

ولنــا أن نتســاءل: أي األمريــن كان أوىل ابلعنايــة واإلجنــاز: إجنــاز القســم الثــاين 
املخصــص لألعــالم واملصطلحــات واملولَّــدات، أو النظــر يف القســم األول املخصــص 

للغــة الصرفــة مــن أجــل الــزايدة والتصويــب واالســتدراك علــى األقدمــن؟ 
إن إمســاك الشــرتوين عــن القســم الثــاين، وتفرغــه ملشــتمالت الذيــل قبــل هــذا 
القســم يوحــي إىل القــارئ -ولــو مــن طَــَرٍف خفــي- أن املعجــم املختــص الــذي يـُْعــى 
»برصــد األشــياء كاألعــالم واآلاثر واملصطلحــات«)63(، إمنــا أييت يف احملــل الثــاين 
بعــد املعجــم اللغــوي الــذي يتنــاول الكلمــة ابلدرجــة األوىل، والشــيء أو املصطلــح 
ابلدرجــة الثانيــة، وهــو مــا يعكــس -ولــو يف الظاهــر علــى األقــل- حرًصــا منــه علــى 
املســتوى اللغــوي الفصيــح، وتعلًُّقــا أبهدابــه، وإدراًكا مــن الشــرتوين حلاجــة معاصريــه 
إىل هــذا اللــون مــن التأليــف بشــكٍل يفــوق حاجتهــم إىل املعاجــم املختصــة الــي ال 
يـُْقبِــل عليهــا يف الغالــب إال أبنــاء التخصَُّصــات العلميــة، ُكلٌّ يف جمالــه، وال يرجــع 
ــة  إليهــا مجهــور املثقَّفــن إال يف احلــاالت النــادرة، إذ كانــت تركــز علــى اللغــة املختصَّ
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وتـُْعــَى ابلتصنيــف املوســوعي)64(، و»هتتــم بضبــط املنظومــة االصطالحيــة الــي يقــوم 
عليهــا علــم مــن العلــوم، أو حقــل معــريف خمصــوص«)65(. 

2- مصادر أقرب املوارد:
ممــا يســهم يف حــل اإلشــكالية املطروحــة يف عنــوان البحــث، املصــادر الــي اعتمــد 
بينهــا وبــن  الشــرتوين يف معجمــه، وحتديــد وجــوه االتفــاق أو االختــالف  عليهــا 

نظائرهــا عنــد البســتاين يف حميــط احمليــط. 

وتكشــف النظــرة الفاحصــة إىل مصــادر أقــرب املــوارد مــع ذيلــه، عــن العديــد مــن 
املصــادر الــي صــرَّح الشــرتوين ابلرجــوع إليهــا واالســتمداد منهــا، والــي انتهــت إليــه 
مــن مصــادر خمتلفــة مشلــت الشــعر العــريب واملوســوعات اجلامعــة واملصــادر التارخييــة 
والطبيــة، وكتــب التفســر واحلديــث، وكتــب الرتاجــم والطبقــات، وكتــب الرحــالت 
واجلغرافيــا، وهــي مصــادر مل يشــر إليهــا البســتاين ال مــن قريــب وال مــن بعيــد، وهــي 

علــى النحــو اآليت: 

أواًل/ املصادر اللغوية، ومنها معاجم لغوية وغريها، ويتضمنها اجلدول اآليت:
من صفحات الورود يف أقرب املوارداسم املؤلفاسم املصدر

63/1ابن قتيبة )ت279هـ( أدب الكاتب

الذيل، 122، 231، 364، 412عبدالرمحن اهلمذاين )ت327هـ( األلفاظ الكتابية

383/1، 628، 877، 987، 1005، الزبيدي )ت1205هـ( اتج العروس
1207 ،1136/2

التنبيه واإليضاح عما 
52/1، 321، 1108/2، 1492ابن بري )ت582هـ( وقع يف الصحاح

اجلاسوس على 
الذيل 234، 244الشدايق )ت1883( م( القاموس
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من صفحات الورود يف أقرب املوارداسم املؤلفاسم املصدر

الذيل 178ابن قتيبةكتاب اجلراثيم
204/1، 1024ابن دريد )ت321هـ( مجهرة اللغة
الذيل 272احلريري )ت516هـ( درة الغواص

الذيل 344.حسن املرصفي )ت1889م( رسالة الكلم الثمان
978/1. الذيل 192، 267،325اخلفاجي )ت1069هـ( شرح درة الغواص

625/1. الذيل 172أكثر من مؤلفشرح الفصيح
شرح مقدمة القاموس 

الذيل 312، 440أبو نصر اهلوريي )ت1874م( احمليط

الشهاب اخلفاجيشفاء الغليل
)ت1069هـ( 

.1306 ،1236/2
الذيل 52، 281، 368.

568/1ثعلب )ت 291هـ( الفصيح
الذيل 34، 69، 116، 351، 362كازميرسكي )ت1865هـ( القاموس العريب الفرنسي

الذيل 162ابن األجدايب )ت456هـ( كفاية الـُمَتَحفِّظ

16/1، 675، 1350/2.الرازي )ت666هـ( خمتار الصحاح
الذيل 18، 20، 331

242/1.الزُبيدي )ت 379هـ( خمتصر العن
الذيل 284.السيوطي )ت911هـ( املزهر

الذيل 133، 377، 402، 439أبو زيد األنصاري )ت215هـ( النوادر يف اللغة
الذيل 25، 136جوليوس )ت1667م( املعجم العريب الالتيي

نيل األرب يف ُمثَـلَّثات 
الذيل 224، 386اخلليلي )ت1262هـ( العرب

الوشاح وتثقيف الرماح يف 
الذيل 395التاديل )ت1200هـ( رد توهيم اجملد الصحاح
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ويلحــق بتلــك املصــادر اللغويــة القصيــدة اللغويــة الــي نظمهــا يف الغريــب ضيــاء 
الديــن بــن إبراهيــم القوصــي )ت599ه()66(، ومساهــا »اللؤلــؤة املكنونــة واليتيمــة 
املصونــة يف األمســاء املنكــرة«، والــي أوردهــا ابــن شــاكر الكتــي يف فــوات الوفيــات يف 

حــرف الضــاد مــن ترامجــه)67(، ومطلعهــا: 
يـــخبــــــــــــــرين مبــــــا يـــــعـــلـــــــــــموصفت الشعر َمْن يـَْفهْم
من اإلغراب ما الَدْهَثم؟يــخــــــــــــــــــرين بــــــألــــــفـــــــــــــاٍظ

وهي طويلة تبلغ عدهتا تسعًة ومخسن بيًتا، ويف آخرها يقول ضياء الدين 
َجَرْت ِعلًما ملن يـَْعـَلمأال فــــامْسَـــــــْع أللفــــــاٍظ
أبلفاظي الذي يفحمفقد أنبأُت يف شعري
ينَّ يف قـــويل ومل َأْعــــَلمفعـــــارضُت السجستـا

اثنياً/ املصادر النحوية والصرفية اليت يضمها اجلدول اآليت:
من صفحات الورود يف أقرب املوارداسم املؤلفاسم املصدر

الذيل 204أبو بكر الزُبيدي )ت379هـ( االستدراك على سيبويه
1، 1024، 1059/2، 1071، ابن القطاع )ت515هـ( األفعال

.1476 ،1125
بغية اآلمال يف معرفة 

مستقبالت األفعال
1456/2أبو جعفر اللَّبلي )ت691هـ( 

1456/2ابن القطاعهتذيب األبنية
الذيل 90الصبان )ت 1206هـ( حاشية الصبان على األمشوين

1488/2البغدادي )ت 1093هـ( حاشية الكعبية
الذيل 194ابن عقيل )ت769هـ( شرح ألفية ابن مالك

الذيل 66البدر الدماميي )ت827هـ( شرح التسهيل
الذيل 312، 317، 347، 362حمب الدين أفنديشرح شواهد الكشاف

ابن جي )392هـ( املنصف يف شرح تصريف املازين
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اثلثاً/ املصادر األدبية والنقدية، كما تظهر يف هذا اجلدول:

من صفحات الورود يف أقرب املوارداسم املؤلفاسم املصدر

1132/2، 1220، 1442.أبو الفرج األصفهاين )ت356هـ( األغاين
الذيل 128، 240، 259.

بديع اإلنشاء والصفات 
الذيل 330مرعي الكرمي )ت 1055هـ( يف املكاتبات واملراسالت

الذيل 192، 362ابن املقفَّع )ت 143هـ( الدرة اليتيمة

الذيل 189، 343، 384، األخطل )ت92هـ( ديون األخطل
.439

الذيل 157، 209، 265، 315أبو متام )ت231هـ( ديوان أيب متام

الذيل 189، 220أبو العتاهية )ت 213هـ( ديوان أيب العتاهية

الذيل 293، 376، 391، املعري )ت449هـ( ديوان لزوم ما ال يلزم
419 ،417 ،415

الذيل 83، 203، 312، 348بديع الزمان اهلمذاين )ت395هـ( رسائل البديع

الذيل 367أبو إسحاق الصايب )ت384هـ( رسائل الصايب

الذيل 415، 430ابن هشام األنصاري )ت 761هـ( شرح ابنت سعاد

أنطون صاحلاين اليسوعي شرح ديوان األخطل
الذيل 194، 299، 365.)ت1941م( 

الذيل 130، 283، 396، لويس شيخو اليسوعي )ت1928( شرح ديوان اخلنساء
.417 ،416

الذيل 246، 251، 261، 328إبراهيم األحدب )ت1890( شرح رسائل البديع
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من صفحات الورود يف أقرب املوارداسم املؤلفاسم املصدر

الذيل 439أكثر من مؤلفشرح املفضليات
الذيل 287، 322حممد عبده )ت 1905( شرح مقامات اهلمذاين

شرح مقصورة ابن 
الذيل 382ابن هشام األنصاري )ت 761هـ( دريد

249/1ابن أيب احلديد )ت656هـ( شرح هنج البالغة

الذيل 130، 226، 242، 295لويس شيخو اليسوعي )ت1928م( شعراء النصرانية

الذيل 49، 117ابن عبد ربه األندلسي )ت328هـ( العقد الفريد

الذيل 98، 167، 287، 338، املرد )ت 286هـ( الكامل يف اللغة
419

الذيل 136.انصيف اليازجي )ت1871م( جَمَمع البحرين

الذيل 92، 162، 208، 253، بديع الزمان اهلمذاين )ت395هـ( مقامات اهلمذاين
419

الذيل 118ابن دريد )ت321هـ( مقصورة ابن دريد
الذيل 160قدامة بن جعفر )ت337هـ( نقد الشعر

هناية األرب يف فنون 
1168/2شهاب الدين النويري )ت733هـ( األدب

مجع الشريف الرضي )ت406هـ( هنج البالغة
 .644 ،484/1

الذيل 32، 192، 244، 319، 
437
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رابعاً/ املصادر التارخيية واجلغرافية، وهذا بياهنا:

من صفحات الورود يف أقرب املوارداسم املؤلفاسم املصدر

الذيل 192، 207.الطري )ت310هـ( اتريخ األمم وامللوك
اتريخ الدول اإلسالمية 

ابجلداول املرِضيَّة
أمحد بن زيي دحالن )ت 

الذيل 1886.156( 

الذيل 51.أمحد تيمور )ت1871م( اتريخ الَعَلم العثماين
اتريخ اخلميس يف أحوال 

أَنـَْفس النفيس
حسن بن حممد الداير بكري 

الذيل 396)ت996هـ( 

الذيل 134غريغوريوس ابن العرياتريخ خمتصر الدول

امساعيل بن حممد تقومي البلدان
)ت732هـ( 

الذيل 142، 210، 223، 
279 ،267 ،228

الذيل ص419اجلاحظ )ت255ه(رسالة يف فضائل األتراك
عجائب اآلاثر يف الرتاجم 

الذيل 338اجلريت )ت1825م( واآلاثر

حممد بن شاكر الكتي فوات الوفيات
الذيل 437)ت764هـ( 

قالئد العقيان وحماسن 
الذيل 200، 312الفتح بن خاقان )ت529هـ( األعيان

الذيل 135، 267، 344ابن األثر )ت630هـ( الكامل يف التاريخ

1444/2، الذيل 63.ابن خلدون )ت808هـ( مقدمة ابن خلدون
نفح الطيب من غصن 

144/1املقّري )ت1041هـ( األندلس الرطيب

655/1، الذيل 307ابن خّلكان )ت681هـ( وفيات األعيان
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خامًسا/ مصادر أخرى:
وتشــمل بعــض خمتصــرات احلديــث النبــوي الشــريف، وبعــض الكتــب املؤلفــة يف 
الفقــه وأصولــه، ويف املِلَــل والنَِّحــل والفــرق الدينيــة وعلــم الــكالم، مثــل خمتصــر صحيــح 
البخــاري ألمحــد بــن أمحــد بــن عبــد اللطيــف الزبيــدي)68( )ت 893هـــ(، واملِلَــل 
والنَِّحــل أليب الفتــح الشَّْهرســتاين)69( )ت 548هـــ(، واملواقــف لعضــد الديــن اإلجيــي)70( 
)ت 753هـ(، وشرحه للشريف اجلرجاين)71( )ت 816هـ(، وحجة هللا البالغة للشاه 
ويل هللا الدهلــوي)72( )ت 1167هـــ(، ابإلضافــة إىل الكتــب املؤلَّفــة يف الطــب مثــل 

مفــردات ابــن البيطــار)73(، والكتــب املصنَّفــة يف النبــات وحيــاة احليــوان)74(. 

وتبقــى بعــد هــذا املصــادر املتنوعــة الــي اســتمدَّ منهــا الرجــالن، مــا كان مــن قبيــل 
املعاجــم اللغويــة الــي ألفهــا العــرب أو املستشــرقون، وخاصــة املعجــم العــريب الالتيــي 
واجملموعــات  واألدب،  والصــرف،  والنحــو  اللغــة،  مــن كتــب  ومــا كان  لفريتــاغ، 
الشــعرية، وشــروحها، وكتــب النبــات، واملفــردات الطبيــة، وكتــب الرتاجــم والبلــدان، 

وغرهــا. 

وأول مــا يلفــت االنتبــاه يف هــذا الصــدد، هــو احتفــاء الشــرتوين بتــاج العــروس 
للزبيــدي بشــكٍل ظاهــر، والســيما يف ذيــل أقــرب املــوارد -حبيــث ال تــكاد ختلــو 
صفحــة مــن ذكــر هــذا املعجــم الرتاثــي- فهــو يصــرح ابلنقــل عنــه قائــاًل: »ويف التــاج 
عــن التهذيــب«)75(، »ويف التــاج وجــدت يف هامــش نســخة الصحــاح«)76(، »ويف 
التاج: هكذا يف ســائر النســخ«)77(، »ذكره الســكري يف شــرح الديوان، التاج«)78(، 
»ويف التاج عن ُشــرَّاح الفصيح«)79(، »التاج عن هتذيب ابن القطاع«)80(، »نقلها 
الســيوطي يف املزهــر واالقــرتاح. التــاج«)81(، »التــاج عــن كتــاب األحجــار ألمحــد بــن 

عبــدهللا التيفاشــي«)82(. 
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وال شــبهة يف أن املــراد ابلتــاج يف هــذه النقــول هــو اتج العــروس، ملؤلفــه الســيد 
حممــد مرتضــى احلســيي الزبيــدي الواســطي )ت 1205هـــ(، شــارح القامــوس احمليــط 
للفــروز اابدي، وليــس املــراد بــه »اتج اللغــة وصحــاح العربيــة« للجوهــري، لتأخــر 
األعــالم الذيــن ينقــل عنهــم عــن عصــر اجلوهــري)83(. وهــذا التصريــح ابلــغ األمهيــة 
يف إشــكالية البحــث، إذ مل تــرد يف حميــط احمليــط للبســتاين إشــارة واحــدة إىل هــذا 
املعجــم أو إىل مؤلفــه، علــى الرغــم مــن النقــول الكثــرة الــي اقتبســها منــه البســتاين، 
كمــا بينــت ذلــك يف موضعــه مــن عملــي املشــار إليــه يف صــدارة هــذا البحــث، ويف 
هــذا مــا يدحــض -ولــو بدرجــٍة مــا- الزعــم أبن الشــرتوين استنســخ معجمــه مــن 
معجــم البســتاين، ويقــوِّي هــذا االســتنتاج تلــك املصــادر األخــرى الــي مل يرجــع إليهــا 

البســتاين، كمــا هــو مذكــور يف جــداول هــذا املبحــث. 

ومــن األدلــة األخــرى الــي تقــود إىل هــذه النتيجــة ابإلضافــة إىل مــا ذكــر هــذا 
اإلحلــاح الظاهــر مــن الشــرتوين -والســيما يف الذيــل- علــى توثيــق مصــادره، حــى 
ليتطــوع يف كثــٍر مــن املواطــن بذكــر الصفحــة والطبعــة الــي رجــع إليهــا، ومــكان 
طباعتهــا، كمــا يبــدو يف نقولــه اآلتيــة: »ورأيــت يف الكامــل للمــرِّد هــذا البيــت«)84(، 
ومل أجــده يف نســخة املصبــاح املطبوعــة مبصــر«)85(، »نســخة األســاس املطبوعــة يف 
مصر«)86( »رأيته مكتواًب على هامش نسخة جيدة من املختار«)87(، »مل أره يف نسخة 
املفــردات الــي بيــدي«)88(، »ورأيــت يف نســخة خــط مــن مفــردات الراغــب«)89(، 
»وقــد عثــرت عليــه يف نســخة مــن كتــاب اجلراثيــم لعبــدهللا بــن مســلم«)90(، »مل أره يف 
نســخة األســاس الــي بيــدي«)91(. »فقــه اللغــة مــن طبعــة املطبعــة الكاثوليكيــة«)92(، 
»مقامــات البديــع املطبوعــة يف املطبعــة الكاثوليكيــة«)93(، »األلفــاظ الكتابيــة نســخة 
األســتانة«)94(، »العلمــاء الذيــن وقفــوا علــى طبــع التــاج غفلــوا عــن التنبيــه«)95(. 

»عــن كتــاب قــدمي خمطــوط«)96(. 
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وهــي بــال شــك نقــول قاطعــة ابلرجــوع إىل تلــك املصــادر، وانفيــٌة لشــبهة النســخ 
يف نطاقهــا مــن املــواد اللغويــة املتضمنــة هلــا. 

وأقــوى ممــا تقــدَّم كلــه تعليقاتــه علــى مــا ينقــل مــن بعــض املصــادر، والســيما حميط 
احمليــط للبســتاين )ت1883(، واملعجــم العــريب الالتيــي جلوليــوس)97( )ت 1667م( 
 ،)Freytagh( لفريتــاغ)98( )ت 1861(  الالتيــي  العــريب  واملعجــم   ،)Golius(
والقامــوس العــريب الفرنســي لكازميرســكي )Kazimirski( )1865(، ابإلضافــة 
إىل قولــه يف مقدمــة الذيــل: »واعلــم أن كل مــا أســندته يف جانــب الصــواب إىل فريتــغ أو 
حميط احمليط، فإمنا ذلك إشارة إىل وجوب الفحص عنه واحلذر منه ما مل يُر لثقة«)99(.

ويف اجلدول اآليت مناذج من تلك التعليقات: 

صحميط احمليطصأقرب املوارداملدخل

مجلة اخلالئق الي خلقها هللا يف ستة اجلَْهَنبار
أايم.. )كازميرسكي( 

الذيل 
116

مجلة اخلالئق الي خلقها 
133هللا يف ستة أايم

مبعى: تَـَعـتَّه، ورد يف حميط احمليط يف تَـَرعََّن
مادة )عته(، ومل أره لِثَـَقٍة َفَحّرِْره

الذيل 
192

تعته فالن: جتنَّن وابلغ يف 
575امللبس واملأكل، وفيه تَـَرعَّن.

الَسْرُموج
نوع من األحذية، والسَّْرُموجة أخصُّ 

منه، دخيل نقله فريتاغ من كتاب 
ألف ليلة وليلة«.

الذيل 
221

نوع من األحذية، 
408والسَّْرُموجة أخصُّ منه.

طائر يشبه السماين، أسود اللون، الَسَمْرَمر
ينهزم اجلراد من صوته... ومل أره 

للغوي.

طائر يشبه السماين، أسود 540/1
اللون ينهزم اجلراد من 

صوته...

427

طائر يلتذ به كل من يسمعه، الـُمْسِهر
فيسهر عليه، وال يشتهي النوم من 

لذة مساعه. مل أجده

طائر.. ويلتذ به كل من 552/1
يسمعه، فيسهر عليه، وال 
يشتهي النوم من لذة مساعه

436
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صحميط احمليطصأقرب املوارداملدخل

الَسَمْرَمر
طائر يشبه السماين، أسود اللون، 
ينهزم اجلراد من صوته... ومل أره 

للغوي.
540/1

طائر يشبه السماين، أسود 
اللون ينهزم اجلراد من 

صوته...
427

الـُمْسِهر
طائر يلتذ به كل من يسمعه، 

فيسهر عليه، وال يشتهي النوم من 
لذة مساعه. مل أجده

552/1
طائر.. ويلتذ به كل من 

يسمعه، فيسهر عليه، وال 
يشتهي النوم من لذة مساعه

436

استساَغه

رآه سائًغا، يقال: هذه األلفاظ 
حوشية ال َيْسَتِسيُغها َمْن له يف 

األدب أدن مزيَّة. ذكرها صاحب 
اجلاسوس.. وال أدري من أين 

أخذها فحّرِرها.

الذيل 
441الـُمْسَتَساغ: السائغ234

عذيرة 
احلائك

احلفرة الي يضع رجليه فيها »حميط 
احمليط يف مادة )وهد(، وال أدري 

من أين نقلها َفَحّرِْرها«
الذيل 
289

الَوْهَدة: اهلُـوَّة يف األرض، 
وُتَسمَّى هبا عذيرة احلائك، 
وهي احلفرة الي جيعل فيها 

رجليه
987

نوع من السمك. نقله فريتاغ عن الغَـْيـثَان
671نوع من السمك894/1كتاب يف وصف احليوان، ومل أره

ضرب من السفن، ومل أََر هذا يف الَقْمَقَمة
757ضرب من السفن1040/1كتاب يـُْوَثُق به

مركب شراب السوس، ومل أرها الـَمْيُسوَسن
871شراب السوس1255/2لثقة.

الكثر النَّده والشديد، نقلها فريتاغ املِْنَده
886الكثر النَّْده، والشديده1287/2بال إسناد

929نبت1370/2ضرب من النبت، وليس بثبتاهلَتـَْلى
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اثنًيا: املداخل وترتيبها يف أقرب املوارد: 
1- الرتتيب اخلارجي:

حتــدث الشــرتوين إبجيــاز عــن الطريقــة الــي اتبعهــا يف ترتيــب املداخــل، فقــال 
يف املقصــد األول مــن مقدمــة املعجــم: »وأمــا ترتيبــه فاتبعــت فيــه طريقــة اجملمــل ومــا 
شــاكله مــن حيــث إيــراد األلفــاظ ابعتبــار أوائــل أصوهلــا، وهــي نفــس الطريقــة الــي 
ســلكها مرتمجــو العربيــة ابلالتينيــة وغرهــا، كغوليــوس وفريتــغ، واتبعهــم عليهــا مــن كان 
منــوذج اجلــد واإلقــدام العــامل الفاضــل املرحــوم املعلــم بطــرس البســتاين يف حميــط حميطــه 

وقطــر حميطــه«)100(. 

وحديــث الشــرتوين هنــا جانبــه الصــواب إىل َحــدٍّ مــا، فمجمــل ابــن فــارس مرتــب 
حبســب الرتتيــب اهلجائــي الدائــري املمتــزج بنظــام األبنيــة، ومبقتضــاه تقســم مــواد 
املعجــم إىل كتــب بعــدد حــروف اهلجــاء، وتقســم مشــتمالت الكتــاب الواحــد إىل 
أقســام ثالثــة، قســم للثنائــي املضاعــف أو املطابــق، وقســم للثالثــي، وقســم ملــا زاد 
علــى ثالثــة أحــرف، فضــاًل عــن أنــه يف ترتيبــه ال يذكــر بعــد احلــرف األول أو الثــاين 
إال احلرف الذي يليه يف ترتيب احلروف اهلجائية، حى إذا وصل إىل الياء عاد إىل 

األبــواب الــي تركهــا، كمــا هــو معــروف بــن دارســي املعاجــم العربيــة)101(. 

الرتتيــب هنــا هــو احلــروف األصليــة، ال احلــروف  مــدار  وال خيفــى علينــا أن 
الزائــدة، علــى النحــو املعهــود يف صناعــة املعجــم العــريب يف معظــم أحوالــه، ابإلضافــة 
إىل مراعــاة مــا يلــي احلــرف األول مــن حــروف اهلجــاء يف ترتيــب املــواد اللغويــة. 

وقســم الشــرتوين معجمــه إىل أبــواب بعــدد حــروف اهلجــاء، فأولُّــه ابب اهلمــزة 
وآخــره ابب اليــاء، وصــدَّر كل ابٍب بتمهيــٍد)102( موجــز عــن احلــرف املعقــود لــه 
ــل،  البــاب، مشــرًا إىل ترتيبــه بــن حــروف اهلجــاء، وقيمتــه العدديــة يف حســاب اجلُمَّ
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ومعانيــه الوظيفيــة، ومواضــع زايدتــه يف بنيــة الكلمــة العربيــة، وقــد يتطــرق إىل حالــه 
يف النطــق العامــي)103(، ولكنــه مل يبلــغ مبلــغ البســتاين يف التعريــف هبــذه احلــروف، ومل 

يعــرض حلاهلــا يف اللغــات الســامية كمــا فعــل صاحــب حميــط احمليــط. 

وحشــد الشــرتوين حتــت كل ابب املداخــل املعجميــة املبــدوءة حبرفــه، واســتعان 
ببعــض الرمــوز لتوضيــح مداخلــه، فوضــع املدخــل الرئيــس أو املــادة -كمــا قــال)104(- 
يف صــدر الســطر، ُمْكتَـــَنفًة بنجمتــن، ووضــع لــكل فــرع مــن فــروع املــادة الواحــدة، أو 
املداخــل الفرعيــة بــن هاللــن، علــى حــن جلــأ البســتاين إىل تصديــر مداخلــه الرئيســة 
-غالبًــا- ابجلــذر االفرتاضــي املتبــوع ابخلــط الَعْرِضــي القصــر، والفصــل ابلنجمــة بــن 
املداخــل الفرعيــة واتبــع الشــرتوين يف إثباهتــا وتقــدمي بعضهــا علــى بعــض منهًجــا تظهــر 

فيــه بعــض وجــوه املغايــرة بينــه وبــن ســلفه بطــرس البســتاين: 

أ- ففــي أقــرب املــوارد تــكاد ختتفــي املداخــل اإلحاليــة الــي تقــوم علــى الصــورة 
املنطوقــة للمفــردات، ال علــى صورهتــا اجلذريــة اجملــردة مــن احلــروف الزائــدة خالفًــا ملــا 
تنــادي بــه الدراســات املعجميــة احلديثــة مــن ضــرورة مراعــاة اإلحــاالت يف الرتتيــب 
األلفبائي اجلذري)105(، وخالفًا ملا جرى عليه البســتاين يف التســهيل على املبتدئن، 
فأبرزهــا يف الرتتيــب الظاهــري وأحــال إىل مواضعهــا احلقيقيــة يف الرتتيــب الصحيــح 

هلــا، حيــث تــوىلَّ شــرحها وتقــدمي املعلومــات عنهــا. 

وأذكــر مــن هــذا القبيــل »األب« الــذي وضعــه البســتاين بعــد املدخــل الوظيفــي 
ذكــر  التــاء  ابب  ويف  و«)106(،  أب  »اطلــب  بقولــه:  بًــا  معقِّ »أأب«،  وقبــل  »آ« 
البســتاين »تــرث« بعــد »تــرت«، وقبــل »تــرج«، قائــاًل: »الــرتاث: اإلرث، وأصلــه 
الوارث«)107(، وهو ما مل يفعله الشــرتوين، بل ذكر ُكالًّ من األب والرتاث يف مادته 

»أ ب و«)108(، و»و ر ث«)109(. 
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وتــكاد تقتصــر املداخــل اإلحاليــة عنــد الشــرتوين علــى تلــك الوحــدات الــي 
تتعــدد صورهــا اللفظيــة والكتابيــة بســبب تعــدد اللغــات فيهــا، أو لكوهنــا أعجميــة 
نقلت إىل العربية أبكثر من صورة، إذ ُتشرح الوحدة املعجمية املقصودة يف املوضع 
األول الــذي يســتوجبه الرتتيــب اهلجائــي، ويعــاد ذكرهــا يف املوضــع اآلخــر الــذي 
تقتضيــه صورهتــا األخــرى، وتتــم اإلحالــة الــي نتحــدث عنهــا، علــى حنــو مــا نــراه يف 

النمــاذج اآلتيــة: 

- »فزد* مل حُيَْرم من فُـْزَد له، أي ُفِصَد. اطلب ف ص د«)110(. 
- »الُكِذيـَْنق: الُكِديـَْنق، ابلدال املهملة، وذُِكرت يف ترمجة )ك د ن ق(«)111(. 

- »األَُلوَقة: اللُّْوَقة، وذُِكَرت يف ابب اهلمزة«)112(. 
- »الـَمْنَجُنون والـَمْنَجنن: ذُِكرَا يف ترمجة )ج ن ج ن( «)113(. 

- »الـُمْنال: القاضي، بلغة الترت، راجع الـُمالَّ يف )م ل ل( «)114(. 
- »كغذ* الكاِغذ والكاَغذ: لغة يف الدال املهملة«)115(. 

- »نودل: مرت يف ترمجة )ن د ل(، وفاتنا شيء فذكرانه هنا«)116(. 
- »اأَلَواغي: مجع اأُلوِغيَّة، وذُِكَرت يف ابب اهلمزة«)117(. 

- »بَـْيـَرم النجَّار: َمرَّ يف مادة )برم( «)118(. 
- »جندر: ذُِكر يف ترمجة )ج د ر( «)119(. 

يـُْعــَن الشــرتوين إبثبــات البدائــل الكتابيــة للفــظ األعجمــي يف  ويف املقابــل مل 
مداخــل رئيســة، ومــن هنــا رأينــاه يكتفــي بذكــر »الُقْمــُرق«)120( يف ابب القــاف 
ويعرفهــا أبهنــا »اجلمــرك«، ومل يثبــت »اجلمــرك« يف ابب اجليــم، وال حــى »الكمــرك« 
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يف ابب الــكاف، ويعــرض لتعريــف »اإلفرنــج«)121( يف ابب اهلمــزة دون ذكــر للفــظ 
»الفرنــج« يف ابب الفــاء، كمــا يثبــت »الفســتان« يف ايب الفــاء)122(، ويهمــل ذكــر 
»الُفْســطان«، يف خمالفــٍة صرحيــة ملــا دأب عليــه ســلفه البســتاين مــن وضــع البدائــل 

املشــار إليهــا يف مداخــل رئيســة مــن حميــط احمليــط)123(. 

ب- ويف إطــار مــا قصــد إليــه الشــرتوين مــن ختــرُّ يف إثبــات املداخــل -كمــا 
ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك- رأينــاه يســقط مــن مداخــل معجمــه كثــرًا مــن املداخــل 
الـــُمثـَْبتة يف حميط البســتاين، فعلى ســبيل املثال تكشــف املوازنة بن املداخل الرئيســة 
يف ابب الباء، أو ابب الشن، أو ابب القاف من أقرب املوارد وحميط احمليط، عن 
إســقاط الشــرتوين لـ »167 مدخاًل« من مداخل ابب الباء، و»35 مدخاًل« من 

مداخــل ابب الشــن، و»27 مدخــاًل« مــن مداخــل ابب القــاف)124(. 

ونــورد فيمــا أييت هــذه املداخــل، ُموزََّعــًة علــى مســتوايهتا اللغويــة الــي َصــرَّح هبــا 
البســتاين)125(: 

1- ما أسقطه الشرتوين من ابب الباء: 
أ- املداخل املوّلدة والعامية واالستعماالت اإلقليمية: 

جِبْمــاط   )4( »إقليمــي«؛  بِْبـــرَالَّة   )3( »عامــي«؛  ابشــة   )2( ابئِيَّــة*؛   )1(
»إقليمــي«؛ )5( خَبَــش »عامــي«؛ )6( خَبشــيش »عامــي«؛ )7( بَــْدَرق »مولّــد«؛ 
»إقليمــي«؛ بقــاال   )10( »إقليمــي«؛  ــط  َبشِّ  )9( »مولّــد«؛  بُـــْرُقوق   )8(

بـَْلَطِجــي »عامــي«؛  َبَكــش »إقليمــي«؛ )13(  َبْكــرَج »عامــي«؛ )12(   )11(
»عامــي«،  بُــو   )16( »عامــي«؛  بـََناِقيــس   )15( »عامــي«؛  بـَْلِكــي   )14(

)17( بُـــْوَدقة »عامــي«؛ )18( بـَيـَْلَســة؛ )19( بوقِـْيـــَنار »إقليمــي« 
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ب- املداخل األعجمية، وهي:

)1( ابَرْنج*؛ )2( ابُرود*؛ )3( ابزار؛ )4( ابزوق*؛ )4( ابسليق؛ )5( ابشا 
ص؛ )6( ابقــة*؛ )7( ابلَــة؛ )8( ابميــا*، )9( أَبَْونَــة؛ )10( ابيَــة؛ )11( بِبَــاج؛ 
)12( بَـــتـُْلوجيا؛ )13( بَتــان؛ )14( َبَداَســفان؛ )15( بَـــْرَديُوت؛ )16( بـََرْشــُتوك؛ 
)17( بَـــْرِشْعَتا؛ )18( بـُْرَشــان؛ )19( ِبرطَانيقي*؛ )20( بـَْرَغْشــت؛ )21( بـُْرغي؛ 
)22( بَـــرُْكوس؛ )23( بَـــَرْمَهات؛ )24( بَـــْرُموَدة؛ )25( ِبَرْنج*؛ )26( بَرجِْنَاَســف؛ 
)27( ِبْرنِيطَــة؛ )28( بِــْرواز؛ )29( بَـــْرَوانة؛ )30( بَـــُروِتْسُتو؛ )31( بَـــُروِمرْت؛

َبْســَتق؛  َبْســَتج، )36(  بـََزْونَــك؛ )35(  بـُــْزُرك؛ )34(  بـَْزرَقطُــوان*؛ )33(   )32(
)37( َبْسِتْيـَباج*؛ )38( َبْسد*؛ )39( َبْسطُْرَما؛ )40( َبْسَطُرون؛ )41( َبْسَفاِيج*؛ 
 )46( ِبْشــِكر؛   )45( ِبْشــَتْخَتة؛   )44( ُبْشــت*؛   )43( َبْســَفارَدانج*؛   )42(
َبطَــارخ، )47( َبطــارس؛ )48( َبطَاطــا؛ )49( ِبْطرَاَســالُِيون؛ )50( َبْطَســة؛ )51( 
َبْطِلْيـُنوس؛ )52( َبْطَمان؛ )53( بَـْفت؛ )54( بُـْقَجة؛ )55( بـَْقَسَماط؛ )56( بَـْقش؛ 
)57( َبْكِليــك؛ )58( بَــالَو*، )59( بـَْلَهــَور، )60( بَِليـْلَــج*؛ )61( بِْنِديُكْســِي؛ 
)62( بـََناَســت؛ )63( بُـــْنُضول؛ )64( بَـــْنطَالون؛ )65( بَـْنـــَفش؛ )66( بُوِدينُــو؛ 
)67( بُوْرغــي؛ )68( بـُــْوَرق؛ )69( بـُــْوَرك؛ )70( بـُْورِْيطُــس، )71( بـُــْوزة؛ )72( 
بُوزيــدان؛ )73( بُوَســليك؛ )74( بُوَشــاد*؛ )75( بُــوَش َدْربََْنــدي*، )76( بُوَصَلــة؛ 
)77( بُوَغــاز؛ )78( بـُْولِيِتكــة؛ )79( بــواَي؛ )80( بيانــو؛ )81( بِيـْبـَــُروز*؛ )82( 

ــُيوْرْلدي.  ْــُرون؛ )85( بِيـَْلــة؛ )86( بُـ ــْيَجاَدق*؛ )83( بِــرا؛ )84( بـَيـ بَـ

ج- املداخل العربية الرتاثية)126(، وهي: 
)1( أَبْزَلَــة؛ )2( بَثِــط، )3( جَبْــَرم؛ )4( حِبرِيــت؛ )5( بُـــْرُصوم؛ )6( بُـــْرُعل؛ )7( 
ِبْرنيق؛ )8( بـَزََكى؛ )9( بـََزن؛ )10( ِبْظماج؛ )11( بـَْعَزة؛ )12( بـَْعَضض؛ )13( 
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بـُْعُفــط؛ )14( بـَْغــس؛ )15( بـَغَــاق؛ )16( بـُْلُعــص؛ )17( بـَْلَكــع؛ )18( بَـْنبـَــان؛ 
)19( بُـــْنظُر؛ )20( بَـــَيث؛ )21( بَـــَيح؛ )22( بـَيـَْلْم، )23( بَـْينِـــْيث.

د- املداخل اإلحالية: 
بـَــْرَوق؛ )6(   )5( بَـــْرَنَكان؛   )4( بَـــْرَدقان؛   )3( ابِقلَّــى؛  ابَزَهــر؛ )2(   )1(
بَـــْروََكة؛ )7( بـَــْزَدَرة؛ )8( ِبْشــَماط؛ )9( بَــالَذر؛ )10( بـَْلُشــوم؛ )11( ابْلـَــْنـــَقق؛ 
)12( َبالَّن؛ )13( بَـَلنـْـَتع؛ )14( بـََلْند، )15( بَـَلْنـَزى؛ )16( ابُنم؛ )17( بـَْهَور؛ 
)18( بـَْهَونِيّــة؛ )19( بُــود؛ )20( بُورَنــك؛ )21( بُوســْر؛ )22( بُوِصــْر؛ )23( 
بُوالد؛ )24( بَـــْوَلع؛ )25( بَـْيـــَن؛ )26( بَـــْيَدخ؛ )27( بَـــْيَذخ؛ )28( بَـــْيَدق؛ )29( 
بَـــْيَذار؛ )30( بَـْيـــُروح؛ )31( بـَيــْـَزر؛ )32( بِْيــَكار؛ )33( بِيـْلُــْورِدي؛ )34( بـَيـَْهــن. 

هـــ- مداخــل أخــرى، وخصصهــا البســتاين لثــالث وحــدات معجميــة طــرأت 
عليهــا بعــض التغــرات الصوتيــة الصرفيــة، وهــي: بـَْلحــاِرث؛ بـَْلَعنــْـَر؛ بـَْلَقــن، وكذلــك 
وبـَْلَهــَوان  بـَْلَعــث«،  »تصحيــف  بلغــث  وهــي:  الـــُمَحرَّفة،  املداخــل  مــن  مدخلــن 
»حتريــف بـَْهَلــوان«، ابإلضافــة إىل وحدتــن وظيفتــن، إحدامهــا ُمْفــَرَدة، وهــي )بَــْن( 

لغــة يف بَــْل، واألخــرى انشــئة عــن التجمــع والتضــاّم، وهــي »ِبَ«؟. 
2- ما أسقطه الشرتوين من ابب الشني: 

أ- املداخل املوّلدة والعامية: 
)1( َشــِي »عامــي«؛ )2( َشــتـَْلة »عامــي«؛ )3( َشــْرَبش »مولّــد«؛ )4( َشــْرَبط 
»عامــي«؛ )5( ِشــْرش »عامــي«؛ )6( َشــْرَمط »عامــي«؛ )7( شــاطُوَمة »عامــي«؛ 
)8( َشْفَشق »مولَّد«؛ )9( َشِقيط »عامي«؛ )10( َشَلِي »عامي«؛ )11( َشْلِغن 
»عامــي«؛ )12( شــاُلوف »عامــي«؛ )13( َشــْلُفوطة »عامــي«؛ )14( َشــْلُفون 
»عامــي«؛ )15( مَشَْشــِرخَية؛ )16( َشْنـــَر »مولّــد«؛ )17( َشنـْــَبَك »عامــي«؛ 
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)18( ُشْنـــُبل »مولَـّـد«؛ )19( شــند »عامــي«؛ )20( ُشــْنَطف »مولــد«؛ )21( 
ــَفَلة؛ )22( ِشْنـــَقار*؛ )23( ُشــُنك »عامــي«؛ )24( ِشــْنَكار »عامــي«؛ )25(  َشْنـ

َشــْنَكل »عامــي«؛ )26( ُشــْوابصي »عامــي«. 

ب- املداخل األعجمية وهي: 
)1( َشــْبَكَرة؛ )2( َشْرَشــف؛ )3( َشــْكَمجة؛ )4( َشــِلن؛ )5( َشنـْــَته؛ )6( 

ِشْنـــَتيان؛ )7( َشــْوَربة. 
ج- املداخل الـُمَحرَّفة: 

)1( َشــْحَول »»تصحيــف« َشــْجَول؛ )2( أَْشــَخَد »تصحيــف« أَْشــَحذ؛ )3( 
َشــْفَلع »تصحيــف »َشــْعَلع؛ )4( مَشْلَــق »تصحيــف« َشــْلَمق. 

3- ما أسقطه الشرتوين من ابب القاف:
أ- املداخل املولَّدة والعامية واالستعماالت اإلقليمية: 

)1( قَْأش »إقليمي«؛ )2( قَِبِضن »عامي«؛ )3( قَـــْرَفد »عامي«؛ )4( قَـــْرَقد 
»عامــي«؛ )5( قَـــْرَقذ »عامــي«؛ )6( قَـــْرَقش »عامــي«؛ )7( قَـــْرَقط »عامــي«؛ )8( 

قَـــْرَقع »عامــي«؛ )9( قِـــْيطَان »عامــي«؛ )10( ِقْيمــاط »مصطلــح للبنَّائــن«.
ب- املداخل األعجمية، وهي: 

 )6( قُـــْفطَان؛   )5( قَـــْفَشليل؛   )4( ُقشــَلة؛   )3( قَـــَبَق؛   )2( قَبـَــاُجور؛   )1(
ِقنَــاق.   )9( قَنَدَلْفــت؛   )8( ِقْنــَداق؛   )7( ِقْلِشــن؛ 

ج-املداخل اإلحالية، وهي: 
)1( قِـْرنَـَباع؛ )2( قِـْرنَِبيط؛ )3( قَـْرنُـَوة؛ )4( قَـْلطََبان؛ )5( ِقرَاط. 
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هـ- مداخل أخرى:
)1( قَـــْلَفط »حتريــف َجْلَفــط«؛ )2( قَـْنـــَبس؛ )3( قُـــْنُشْورَة، »ومهــا مدخــالن 

عربيــان تراثيــان« )4، 5، 6، 7( مداخــل متعلقــة أبلفــاظ العــوارات)127(. 

وظاِهــٌر ممــا ســبق أن أكثــر املداخــل الــي أســقطها الشــرتوين، هــي مــن قِبيــل 
ــُته إليهــا)128(، أو املداخــل األعجميــة الــي انتهــت  املداخــل العاميــة الــي مل تتجــه مِهّـ
إىل حميــط البســتاين مــن معاجــم املستشــرقن، علــى حــن يتســم غــر ذلــك ممــا أســقطه 
أبنــه »مولَـّـد« أو »اســتعمال إقليمــي«، أو مدخــل إحــايل، أو حُمَــرَّف عــن صورتــه 
ْرفــة، فقــلَّ  األصليــة، أو كان مراعــاة لصــورة صوتيــة طارئــة، فأمــا املداخــل العربيــة الصِّ
أن ُتْســتـَبـَْعد مــن أقــرب املــوارد؛ ألن الشــرتوين يســتهدف يف األســاس هــذا املســتوى 

اللغــوى دون غــره مــن املولَّــدات والعاميــات واألعجميــات. 
ونرصــد يف هــذه اللوحــة موازنــة بلغــة األرقــام بــن أقــرب املــوارد وحميــط احمليــط مــن 

حيــث عــدد املداخــل الرئيســة يف ُكلٍّ منهمــا)129(: 
حميط احمليطأقرب املواردالبابحميط احمليطأقرب املواردالباب

293305الطاء244376اهلمزة
4446الظاء383714الباء
668711العن143240التاء
273273الغن113175الثاء
412426الفاء338540اجليم
628660القاف442527احلاء
483503الكاف368438اخلاء
342358الالم476539الدال
364407امليم138152الذال
495498النون368410الراء
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حميط احمليطأقرب املواردالبابحميط احمليطأقرب املواردالباب

469475اهلاء338390الزاي
382382الواو475537السن
9297الياء459497الشن
9.79211.200اإلمجايل322320الصاد
204204الضاد

ج- خالــف الشــرتوين ســلفه البســتاين يف الوضــع الرتتيــي لبعــض الوحــدات 
املعجمية، والسيما تلك الي تعسَّف البستاين يف نظرته إليها، والوحدات املتضمنة 
الوحــدات  وبعــض  األعجميــة،  اللغــات  مــن  املنقولــة  والوحــدات  إحلاقيــة،  لــزايدة 

الوظيفيــة. 

فمــن الوحــدات الــي تعسَّــف البســتاين يف نظرتــه إليهــا، وردَّهــا عليــه النقــاد)130( 
الفعــل »َأأْلت« يف قوهلــم: »َأألَتَــُه َحقَّــه«، أي نقصــه، فقــد وضعــه يف )ألــت()131(، 
ومل يذكــره الشــرتوين يف هــذا املدخــل)132(، ومثلــه الفعــل »أَْوَأَب«، مبعــى أغضــب 
الــذي وضعــه البســتاين يف )أ و ب( )133(، مث ذكــره يف )و أ ب( )134(، واكتفــى 
الشــرتوين بوضعــه يف )و أ ب( علــى غــرار صنيــع القامــوس احمليــط)135(. ومل يذكــر 
الناعمــة يف )أ ح ر(، كمــا فعــل  البيضــاء  املــرأة  الــي هــي  الشــرتوين »اأَلْحورِيَـّـة« 
البســتاين)136(، ولكنــه اكتفــى بصيغــة املذكــر يف موضعهــا الصحيــح، وهــو )ح و ر(، 

فقــال: اأَلْحــَورِّي: األبيــض الناعــم مــن أهــل القــرى«)137(. 

أمــا عــن الوحــدات ذوات الــزايدة اإلحلاقيــة، فإهنــا متثــل حيــّـزًا ال ُيْســَتهان بــه مــن 
اخلــالف بــن الرجلــن، وأبــدأ مبــا اثلثــه نــون ســاكنة مــن تلــك الوحــدات، وأســوق 
قــول ابــن جــي »وإذا رأيــت النــون يف كلمــة مخاســية اثلثــة ســاكنة فاقــض بزايدهتــا، 

ــْرنُفل وَســَلْنَطح وبـََلْنــَدح وجرنبــذ وجرنفــس«)138(.  حنــو قُـ
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ومبوجــب هــذه القاعــدة خالــف الشــرتوين البســتاين يف »اجَلَحْنـــَفل«، فجعلــه 
ــَفة  مدخــاًل فرعيًّــا ووضعــه بــن هاللــن ال بــن جنمتــن، وفســره بقولــه »الغليــظ الشَّ
بــزايدة النــون«)139(، علــى حــن قــال البســتاين يف مدخــل )جحفــل(: »اجَلَحْنـــَفل 
يف اببــه«)140(، وذلــك يف شــبه إصــرار منــه علــى خمالفــة القاعــدة الصرفيــة يف ترتيبــه، 

قصــًدا إىل التيســر علــى املتعلمــن. 

ــُفل( يف  ومل يــراع الشــرتوين هــذا املبــدأ يف كل مداخلــه، فهــا هــو ذا يذكــر )الَقَرنْـ
مدخــل مســتقل بــن جنمتــن)141(، ويذكــر )قرفــل( يف مدخــل مســتقل كذلــك)142(، 

متابًعــا يف هــذا الرتتيــب للبســتاين)143(، ومتغاضًيــا عــن القاعــدة املذكــورة. 

واتــكاًء علــى مذهــب مــن حيكــم بــزايدة النــون يف »اجلُْنــَدب« جعلهــا الشــرتوين 
)جــدب(  جعــل  يف  ســلفه  خمالًفــا  )جــدب()144(،  مداخــل  مــن  فرعيًــا  مدخــاًل 
لصاحــب  الصاغــاين  ختطئــة  إىل  واســتناًدا  رئيســن)145(،  مدخلــن  و)جنــدب( 
النــاس ومــن  مــن  القصــر  مــن »اجلَْأنَــب«)146( -وهــو  النــون  عــدِّه  القامــوس يف 
اخليــل- حرًفــا أصليًّــا، غايــرت نظــرة الشــرتوين إليهــا نظــرة البســتاين)147(، فوضعهــا 
بعــد )جــأب( مباشــرًة، وصــدَّر حديثــه عنهــا بقولــه: »وزنــه فَـــْعَنل«، والنــون زائــدة، 
هــا مدخــاًل مســتقاًل، وذلــك لعــدم وضــوح االشــتقاق املعنــوي  ولكنــه مــع ذلــك عدَّ
أو الرابطــة املعنويــة يف ذهنــه بــن اجلــاب واجلأنــب، وذلــك علــى خــالف مــا كانــت 
عليــه نظــرة البســتاين يف معاملــة النــون يف هــذه الكلمــة معاملــة احلــروف األصليــة، 

ووضعــه هلــا بعــد )جألــل(. 
والنموذجــان األخــران يطرحــان إشــكاليًة ارتبــط هبــا اختــالف الوضــع الرتتيــي 
لبعــض الوحــدات يف املعجــم العــريب بشــكٍل عــام، ويف املعاجــم احلديثــة بوجــٍه خــاص، 
وإليهــا تنبَّــه علمــاؤان األقدمـــون، فقــال ابــن جــي: »واعلــم أن للتــاء ميــزااًن وقانــواًن 
يعــرف بــه طريــق القيــاس، كوهنــا أصــاًل أو زائــدة، فــإذا َعِدْمــَت االشــتقاق يف كلمــة 
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فيهــا اتء أو نــون، فــإن حاهلمــا فيمــا أذكــره لــك ســواء، فانظــر إىل التــاء أو النــون، 
فــإن كان املثــال الــذي مهــا فيــه أو إحدامهــا علــى زنــة األصــول فاقــِض أبهنمــا أصــالن، 
وإن مل يكــن املثــال الــذي مهــا فيــه هبمــا أو إبحدامهــا علــى زنــة األصــول فاقــض أبهنمــا 
زائــداتن، مثــال ذلــك قولنــا: عنــرت، فالنــون والتــاء مجيًعــا أصــالن، ألهنمــا إبزاء العــن 
والفــاء مــن َجْعَفــر، أال تــرى أن يف األصــول مثــال فَـــْعَلل، وكذلــك النــون يف حنــو 
ــَزْقر »القصــرة«، أصــٌل؛ ألهنــا إبزاء الــراء مــن ِجْرَدْحــل وِقْرَطْعــب، وكذلــك التــاء  ِخْنـ
يف فــراتج، هــي أصــل؛ ألهنــا إبزاء الــدال مــن ِســْرَداح، والطــاء مــن ِقرطَــاس«)148(. 

لغــوي  ابــن جــي يف هــذا املوضــع اشــتقاق  الــذي يتحــدث عنــه  واالشــتقاق 
يراعــى فيــه أخــذ إحــدى الكلمتــن مــن األخــرى بــزايدة احلــرف، حبيــث تظهــر الصلــة 
اللفظيــة واملعنويــة بينهمــا، ابشــرتاكهما يف معظــم احلــروف ويف املعــى العــام، وهــذا 
االشــرتاك هــو الــذي محــل أصحــاب املعاجــم علــى جعــل إحدامهــا مدخــاًل رئيًســا أو 
مــادة أصليــة، واألخــرى فرًعــا مــن فــروع هــذا املدخــل أو تلــك املــادة اللغويــة، علــى 
ــع فيــه املفــردات العربيــة يف شــكل عائــالت أو ُأســر لغويــة)149(، غــر أن  وجــٍه تتجمَّ
النظــرات الذاتيــة تتفــاوت يف إدراك هــذه الرابطــة، ومــا يهتــدي إليــه ابحــث، قــد 
ــر لنــا فهــم بعــض  يكــون حمــل التوقّــف عنــد غــره مــن الباحثــن، وهبــذا االعتبــار يتيسَّ
جوانــب املغايــرة بــن ترتيــب البســتاين وترتيــب الشــرتوين للوحــدات املعجميــة)150(، 

ويف اجلــدول اآليت منــاذج أخــرى لتلــك املغايــرة: 
الوحدة 
صترتيبها يف حميط احمليطصترتيبها يف أقرب املوارداملعجمية

مدخل رئيس موضوع بن جنمتن يف أَيفوخ
ابب اهلمزة

11مدخل فرعي حتت )أ ف خ( 13/1

18مدخل فرعي ضمن مداخل )أان( 21/1مدخل رئيس موضوع بن جنمتناأَلاَننَة

23مدخل فرعي ضمن مداخل )أان( 21/1مدخل رئيس موضوع بن جنمتناأَلاَننِيَّة
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الوحدة 
صترتيبها يف حميط احمليطصترتيبها يف أقرب املوارداملعجمية

25مدخل فرعي حتت )ب أ ر( 27/1مدخل رئيس موضوع بن جنمتنالِبْئر

33مدخل رئيس )ب ر ج س( 36/1مدخل فرعي من مداخل )ب ر ج( بُـْرجاس

35مدخل فرعي حتت )ب ر ش ق( 38/1مدخل رئيس موضوع بن جنمتنابرنشق

89مدخل رئيسي )ج أ ش ش( 99/1مدخل فرعي من مداخل )ج أ ش( اجلُؤشوش

92مدخل رئيس )ج ث أل( 103/1مدخل فرعي من مداخل )ج ث ل( جثأل

93مدخل رئيس )ج ح ظ م( 104/1مدخل فرعي من مداخل )ج ح ظ( اجَلْحَظم

138مدخل رئيس )ج ن د ف( 108/1مدخل فرعي حتت )ج د ف( اجلَُناِدف
96مدخل فرعي حتت )ج د ل( 108/1مدخل رئيس بعد )ج د ل( جدول

مدخل رئيس بعد )ج ر ر( وهو وضع جرجر
مدخل رئيس بعد )ج رج ب(، 115/1خاطئ

99و قبل )ج ر ر( 

مدخل رئيس موضوع بن جنمتن، بعد َرْهوك
مدخل رئيس بن )رهـ و( وقبل 440/1)ر هـ ك(، وقبل )ر هـ ل(، وهو وضع خاطئ

356)ر هـ و ن( 

مدخــل رئيــس بعــد )ز ل ل( وقبــل زلزل
مدخل رئيس )ز ل ز( 471/1)ز ل م(، وهو وضع خاطئ

375وقبل )ز ل ط( 

مدخل فرعي من مداخل )ع ص و د(، عصيدة
مدخــل فرعــي مــن مداخــل 788/1وهو وضع غر صحيح

605)ع ص د( 

765مدخل رئيس )ق ي ص م( 1008/1مدخل فرعي من مداخل )ق ص م( قَـْيُصوم
758مدخل رئيس بعد )ق ن د( 1042/1مدخل فرعي من مداخل )ق ن د( اِلْقَندْأو
774مدخل رئيس )ك د ي ن( 1072/2مدخل فرعي من مداخل )ك د ن( الِكْديـَْون

مدخل رئيس بن )ك ث ر( كوثر
مدخل رئيس بن )ك و ث( 1068/2و)ك ث ع( 

796و)ك و ث ل( 
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ومن مناذج املغايرة بني املعجمني يف ترتيب األلفاظ األعجمية: 
اللفظ 

األعجمي
طريقة ترتيبه يف أقرب 

صطريقة ترتيبه يف حميط احمليطصاملوارد

23حتت اجلذر العريب )أ ي ق( 26/1ترتيب ألفبائياألَيْـُقـونَة

23حتت اللفظ األعجمي )أ ي ل( 26/1ترتيب ألفبائيأيُلول

ر 23حتت اجلذر العريب )أ ي ل( 26/1ترتيب ألفبائيأايَّ

حتــت اجلــذر العريب الَباَرة
)ب أ ر( 

25ترتيب ألفبائي27/1

44حتت اجلذر العريب )ب ط ي( 49/1ترتيب ألفبائيابِطَية

حتت اجلذر الومهي ُدْرَداِقس
275ترتيب ألفبائي330/1)د ر ق س( 

333حتت اجلذر الومهي )رز د ق( 401/1ترتيب ألفبائيُرْزَداق
510حتت اجلذر الومهي )ص غ ن( 649/1ترتيب ألفبائيَصَغانة

حتت الفعل املشتق من اللفظ األعجمي 718/1ترتيب ألفبائيطَْنَجَرة
728)طَْنَجَر( 

703حتت اجلذر الومهي )ف ر ف ن( 920/1ترتيب ألفبائيفَـْرفَـُيون

حتت الفعل املشتق من اللفظ األعجمي 987/1ترتيب ألفبائيقُـْرُطق
728)قَــْرَطَق( 

703حتت اجلذر الومهي )ف ن ذ( 946/1ترتيب ألفبائيفَانِيذ

حتــت اجلــذر العــريب َكزَاَغْند
779ترتيب ألفبائي1082/2)ك زز( 

926حتت اجلذر الومهي )ن ي ي( 1364/2ترتيب ألفبائياني

940حتت اجلذر الومهي )هـ ف ت ق( 1394/2ترتيب ألفبائيَهْفَتق
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ومن مناذج املغايرة بينهما يف ترتيب الوحدات الوظيفية:
الوحدة 
صترتيبها يف حميط احمليطصترتيبها يف أقرب املوارداملعجمية

22مدخل فرعي من مداخل )أولو( 25/1مدخل مستقل موضوع بن جنمتنأُوىل

23مدخل فرعي من مداخل )أ ي ن( 26/1مدخل مستقل موضوع بن جنمتناآلن

23مدخل فرعي من مداخل )أ ي ن( 26/1مدخل رئيس موضوع بن جنمتنأَْيَن

76مدخل فرعي من مداخل )ت ي ك( 82/1مدخل مستقل موضوع بن جنمتنتِْيَك

مدخل مستقل موضوع بن جنمتن كذا
ومثبت بعد )كذو( 

774مدخل فرعي من مداخل )ك ذ و( 1073/2

833مدخل فرعي من مداخل )ل ي ت( 1174/2مدخل مستقل موضوع بن جنمتنليت

وعلــى الرغــم مــن هــذا املنحــى التطبيقــي الســاعي إىل تــرك بصمــة يف ترتيــب 
املعجــم العــريب احلديــث، مل يســلم الشــرتوين مــن بعــض وجــوه التقصــر، ومــن هــذه 
الوجــوه متابعتــه لبعــض األخطــاء الــي ارتكبهــا البســتاين يف الرتتيــب، ومــروره هبــا 
مــرَّ الكــرام، وذلــك علــى مســتوى املداخــل الرئيســة أو األفقيــة، ومــن أمثلتهــا احتــاد 

الرتتيــب بــن املعجمــن يف املداخــل التاليــة)151(: 

أن  الرتتيــب  هــذا  وحــق  اجلعشــوش«   * جعشــش-  جعشــم-  »جعشــب- 
يكــون هكــذا: »جعشــب- جعشــش- جعشــم«؛ إذ أن الشــن ســابقة يف الرتتيــب 

األلفبائــي حلــرف امليــم. 

)عنهــج(  ووضــع  )شــزر(،  قبــل  )شــزز(  وضــع)152(  يف  أيًضــا  ظاهــٌر  وهــذا 
قبــل )عنــن(، ووضــع )كــرت( قبــل )كتــدر( وكذلــك وضــع )بـَــَوى يَـــْبِوي بـَــْواًي( قبــل 

»الُبواَبنِــس«. 
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ليــس هــذا فحســب، بــل إن الشــرتوين ليعــدل عــن صــواب البســتاين إىل خطــأ 
يرتكبــه ســهًوا أو تقصــرًا، كمــا نــراه يف ترتيبــه للمداخــل الرئيســة اآلتيــة)153(: 

مجــل- مجحــل- مجثــر- مجــم، والصــواب: مجثــر- مجحــل- مجــل- مجــم، أو يف 
وضعــه)154( ملدخــل )لكــش( قبــل )لكــد(.

وكمــا نــراه أيًضــا يف حتريــف بعــض األلفــاظ، ففــي ابب البــاء يــورد الشــرتوين 
النحــو »تبحلــس«)155(، والصــواب يقتضــي رســم  املدخــل االفرتاضــي علــى هــذا 
اجلــذر جمــرًَّدا عــن كل الزوائــد )حبلــس(، كمــا هــو األمــر املتبــع يف كل املعاجــم العربيــة 
القدميــة منهــا واحلديثــة، ومــن ذلــك أيًضــا إثباتــه مدخــل »البئــر« ببــاء واحــدة تليهــا 
مهزة، فيقول: »البَـئر«: وزن قـَْلب وَكِبد: األسد اهلندي. دخيل«)156(، والصواب رسم 
الكلمــة ببائــن، هكــذا »البــَـَر أو البــَـْر« كمــا يف القامــوس احمليــط وحميــط احمليــط)157(. 
ويبلــغ القصــور مــداه يف ترتيــب الشــرتوين، حــن حتملــه خمالفتــه للبســتاين علــى 
الوقــوع يف التناقــض، فيكــرر الوحــدة املعجميــة الواحــدة -عــن غــر قصــد- مرتــن، 
مــرًة تكــون فيهــا مدخــاًل فرعيًّــا، وأخــرى تكــون فيهــا مدخــاًل رئيًســا، وهــذا مــا فــرط 
منــه يف »اجلذمــور«، حيــث تـََوسَّــم زايدة امليــم والــواو فيهــا، وَعدَّهــا مدخــاًل فرعيًّــا 
للمدخــل الرئيــس )جــذر()158(، مث عــاد عــن قريــب ليرزهــا مدخــاًل رئيًســا مســبوقًا 

أبصلــه االفرتاضــي املوضــوع بــن النجمتــن )جذمــر()159(. 
بــن  »ُأْكِســجن«  وضــع)160(  يف  للبســتاين  متابعتــه  تقــدَّم  مــا  إىل  ويضــاف 
ر«، والصــواب  »أُوقْـــَيانُوس« و»أول«، ووضــع »ِإيْدُروجــن« بــن »أيــد« و »أايَّ
بــن »أدر« و»أدل«)161(،  الثــاين  بــن »أكــر« و»أكــف« ووضــع  األول  وضــع 
رمســه  أنَّ  بعدهــا كاف، كمــا  هبمــزة  »األكســجن«  رســم  الشــرتوين  أن  وخاصــًة 
»اإليدروجــن« هبمــزة بعدهــا ايء، ال يعفيــه مــن القصــور أيًضــا، إذ كان املفــرتض 
ذكرهــا أواًل بصــورة »اإلْدُروجــن«، هبمــزة بعدهــا ألــف وشــرحها وتعريفهــا يف هــذا 
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املدخــل، مث إعــادة ذكرهــا ابلصــورة البديلــة »ِإْيدُروِجــن« يف مدخــٍل إحــايل، كمــا هــو 
األمــر يف بعــض املعاجــم العربيــة املعاصــرة)162(. 

وتبقــى اإلشــارة إىل أتثــر الشــرتوين ابلبســتاين يف إظهــار اجلــذور االفرتاضيــة يف 
صــدارة العديــد مــن مداخلــه، ووضعهــا بــن النجمتــن يف أول الســطر، علــى غــرار مــا 

نــراه يف اجلــذور اآلتيــة)163(: 
ه زوج«.  - »*جربذ *اجلَـَرنْبَذة: الذي ألمِّ

- »*جرث *اجِلْرأثَة: احلُْنَجرة«. 
- »*جرمث *جَتَْرمَث: اجتمع«.

- »*َجْرَجم *جَتَْرَجم الشيُء: احندر يف البئر«. 

وطريقتــه يف إظهــار هــذه اجلــذور ال تســتند إىل معــامل يتضــح مــن خالهلــا مــا 
تظهــر صورتــه اجلذريــة، ومــا ال تظهــر صورتــه، وإن كان الغــرض منهــا واضًحــا، وهــو 

الداللــة علــى احلــروف األصليــة مــن أول األمــر. 

وامتــدَّ هــذا التأثــر إىل جمموعــة مــن األلفــاظ األعجميــة الــي وضعهــا حتــت جــذور 
ومهيــة، فقــد دفعــه تقليــده للبســتاين إىل وضــع عــدٍد مــن األلفــاظ األعجميــة حتــت 
جــذور ومهيــة خمرتعــة ليــس هلــا صلــة بظاهــرة االشــتقاق يف العربيــة، فعامــل اللفــظ يف 
هــذه الطريقــة علــى أنــه مؤلــف مــن حــروٍف أصليــة ومــن حــروف زائــدة، ورتبــه حتــت 
ــا- أنــه حــروف أصليــة متثــل اجلــذر، ومل يــراِع مــا اعتــره زائــًدا مــن تلــك  مــا اعتــر -تومهَّ
احلــروف، ونتــج عــن ذلــك أن ُصرِفَــت هــذه األلفــاظ عــن مواضعهــا الــي كان ينبغــي 

أن ترتــب فيهــا، ومــن هــذه األلفــاظ: 
- »إِبِْليــز«، ووصفــه أبنــه »أعجمــي«، ورتَّبــه حبســب اجلــذر الومهــي )بلــز(، بــن 
»البَـــلُّور« و»بلــس«)164(، و»تِــْرايق«، وهــو لفــظ يــوانين، ورتبــه حبســب اجلــذر الومهــي 
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أعجمــي، ووضعــه  لفــظ  وهــو  و»أَْرَمغَــان«،  »تــره« و»تســع«)165(  بــن  )تريــق(، 
و»َشــاذَُكونَة«،  و»رمــق«)166(،  »رمغــل«  بــن  )رمغــن(،  الومهــي  اجلــذر  حبســب 
ــم لــه جــذر )شــذكن(، بــن »شــذف« و»شــذم«)167(،  وهــو لفــظ فارســي، وتوهَّ
و»فَـــَرَمان«، وهــو لفــظ فارســي أيًضــا، ورتبــه حبســب اجلــذر الومهــي )فرمــن(، بــن 
»فــرن« و»فــرأن«)168( و»قَارِْســطُون«، ووصفــه أبنــه يــوانين، وقــد توهــم لــه اجلــذر 
)قرســط(، بــن »قــرس«، و»قــرش«)169(، و»َكاِديــك«، وهــو لفــظ أعجمــي، ورتبــه 
و»كاشــان«،   ،)170( و»كــدم«  »كــدف«  بــن  )كــدك(،  الومهــي  اجلــذر  حتــت 
بــن »َكْشــَمَلخ«  املتوّهــم )كشــن(،  اجلــذر  رتبــه حتــت  وقــد  فارســي،  لفــظ  وهــو 
الومهــي  اجلــذر  حتــت  ورتبــه  دخيــل،  أبنــه  ووصفــه  و»َماِميثــا«،  و»كشــى«)171(، 
ــم لــه: اجلــذر  )ممــث(، بــن »ِمــمَّ« و»ممــر«)172(، و»اَيَرق«، وهــو لفــظ فارســي، وتـََوهَّ

)يــرق(، بــن »يــرع« و»يرقــع«)173(. 

وممــا الشــك فيــه أن الوضــع الصحيــح هلــذه األلفــاظ األعجميــة أن تُـــَرتَّب يف 
ترتيــب  عــن طريقــة  ومُتَيَّــز  األلفبائــي،  َتَسْلُســل حروفهــا  مســتقلة حبســب  مداخــل 

العربيــة)174(.  فــال خُتَْضــع لظاهــرة االشــتقاق يف  العربيــة،  األلفــاظ 

2- الرتتيب الداخلي يف أقرب املوارد: 
أّمــا عــن الرتتيــب الداخلــي للمداخــل، أو الفــروع للمــواد اللغويــة، فــإن دائــرة 
التشــابه بــن الرجلــن تتســع بوجــٍه عــام، وتضيــق دائــرة االختــالف بينهمــا)175(، إذ 
جــرى كل منهمــا يف املداخــل الفرعيــة علــى البــدء ابملداخــل الفعليــة، وترتيبهــا علــى 
نســق القواعــد الــي وضعهــا الفرجنــة للغــة العربيــة)176( ليجــئ ترتيبهــا يف املعجمــن 

علــى هــذا النحــو: 
3- فَاَعل. 2- فَـعَّل.1- فَـَعَل. 
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6- تَـَفاَعل5- تـََفعَّل.4- أَفْـَعَل.
9- افَـَعلَّ. 8- افْــتـََعل7- انْــَفَعل.

. 11- استَـْفَعَل10- افعالَّ
 وذلــك يف الفعــل الثالثــي ومزيــده، ويف الفعــل الرابعــي اجملــرد ومزيــده يقــدم 

)فـَْعلَــَل( علــى )تَـــْفَعَلَل( 
هــذا  علــى  )أبــد(  الفرعيــة يف  الفعليــة  املداخــل  جــاءت  تقــدَّم  مــا  ويف ضــوء 
الرتتيــب يف أقــرب املــوارد)177(: )أَبَــَد( بســياقاته- أَبِــَد- أَبَّــد- أَتَبَّــَد، ومل خيتلــف احلــال 

عــن ذلــك يف حميــط احمليــط، ســوى أنــه قَــدَّم )أَبِــَد( علــى )أَبَــَد(. 
ويف مدخــل )محــد( رتــب الشــرتوين املداخــل الفعليــة علــى هــذا النحــو)178(: 
ــَد- حَتَاَمــَد- اْحَتَمــد، ومل خيصــص البســتاين مدخــاًل لصيغــة  مَحَــَد– مَحَّــَد- َأمْحَــَد- حَتَمَّ

املطاوعــة )حَتَاَمــَد(. 

هبــذه  مرتبــة  الفعليــة  )رمــز(  فــروع  جــاءت  املــوارد  أقــرب  مــن  الــراء  ويف ابب 
ارَمــاَز.  اْرتَـــَمَز-  تَـــَرمَّز-ترامز-  َرُمــَز-   - )بســياقاته(  َرَمــَز  الطريقــة)179(: 

ويف ابب الصــاد مــن أقــرب املــوارد رتبــت الفــروع الفعليــة للمدخــل )صبــح( 
هكــذا)180(: َصبَــح- َصبِــَح- َصبُــح- َصبَّــح )ابلبنــاء للمعلــوم( - ُصبِّــَح )ابلبنــاء 
للمجهول( - َأْصَبَح- َأْصِبْح لنا ِمْصباًحا- َتَصبَّح- َتَصاَبح- اْصطََبح- اصباحَّ- 
اْســَتَصَبَح وبقريــب مــن هــذا الرتتيــب ذكرهــا البســتاين يف حميــط احمليــط، غــر أنــه تــرك 
)َتَصابَــَح(، ومل يفــرق بــن املعلــوم واجملهــول، ومل خيصــص لألبــواب الــي يــورد عليهــا 

الفعــل الثالثــي )صبــح( مداخــل بعددهــا، بــل مجعهــا يف مدخــٍل واحــد)181(. 
فهــل ميكــن القــول بعــد ذلــك أبن الشــرتوين أكثــر احتفــاًء ابملداخــل الفرعيــة مــن 

ســلفه؟ 
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إن جزًءا من اإلجابة عن التساؤل املطروح يقدمه صنيع الشرتوين يف املدخلن 
األخريــن )رمــز( و)صبــح(، حيــث تظهــر عنايتــه أببــواب األفعــال الثالثية، فيخصص 
لــكل ابب منهــا مدخــاًل فرعيًّــا قائًمــا برأســه، ويضعــه بــن اهلاللــن، كمــا خيصــص ملــا 

كان مبنيًّــا للمعلــوم مــن األفعــال مدخــاًل، وملــا بــي منهــا للمجهــول مدخــاًل غــره. 
ومثــة جــزء آخــر مــن اإلجابــة يظهــر يف طريقــة التجنيــس الــي تتعــدد فيهــا املداخــل 
بتعــدد الســياقات واملعــاين املرتبطــة هبــا)182(، وهــذا مــا فعلــه يف )َأْصبَــَح( املوضــوع بــن 
هاللن يف أول الســطر -على عادته يف اصطناع الرموز- واملســند يف عبارته إىل الرجل 
ومعنــاه: دخــل يف الصبــاح، ويف املدخــل اآلخــر )أْصبِــْح لنــا مصباًحــا(، مبعــى: أَْســرِْجه. 

ويف ترتيبــه للمداخــل االمسيــة، وإيــراد بعضهــا يف إثــر بعــض مل خيتلــف عمــل 
الشــرتوين عــن عمــل البســتاين كثــرًا، إذ جــرى الرجــالن علــى البــدء ابملداخــل ذوات 
الــزايدة احلشــوية والطرفيــة، وتليهــا املداخــل اخلاليــة مــن الــزايدة، وروعــي يف ترتيبهــا 
صورهتــا الظاهــرة، واحتلّــت األلــف موقــع الصــدارة كاهلمــزة، ولذلــك قــدَّم »الَصابِــح« 
علــى »الصبــاح«، كمــا قــدم »الَصَباِحيَّــة« علــى »الُصَباحــيَّ«، و»الُصْبــح«)183(. 

الصدريــة،  الــزايدة  ذوات  االمسيــة  املداخــل  رتبــت  أيًضــا  النحــو  هــذا  وعلــى 
ولكنهــا جــاءت اتليــة للمزيــدات احلشــوية واجملــردات، ولذلــك ســبق »اإلصبــاح« 
هــذه  وختمــت  و»التصبيــح«،  »اأُلْصُبوَحــة«  »اأَلْصَبِحــي«  وســبق  »اأَلْصبَــح«، 
لنــا صنيعــه مــن ترتيبــه للمداخــل االمسيــة يف  املداخــل ابملداخــل امليميــة، ويتضــح 
)صبــح( علــى هــذا النحــو)184(: الصَّابــح- احلــق الصَّابِــح- الصََّبــاح- اي َصَباَحــاُه- 
ُصْبــح  الصُّْبــح-  الصَُّباِحــي-  الصُّباحيِــة-  الَصباِحيَّــة-  ُصبَــاح-  فــالن  الُصبَــاح- 
َخاِمَســة- الصَّْبَحــان- رجــل َصَبحــان- الصَّْبَحــة- الُصْبَحــة- الصَّبُــوح- الَصُبوَحــة- 
الصَِّبيــح- الصَِّبيَحــة- اإِلْصبَــاح- اأَلْصبَــح- اأَلْصَبِحــي- اأُلْصُبوَحــة- التَّْصِبيــح- 

الـــُمْصَبح )مبعــى اإلصبــاح(. املِْصبَــح- املِْصبَــاح- َمَصابِيــح النجــوم. 
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ومــؤدى النظــر يف املعجمــن أن هنالــك وحــدات امسيــة خصَّــص هلــا الشــرتوين 
مداخــل، وكتبهــا بــن هاللــن يف أوائــل الســطور، علــى حــن مل يضعهــا البســتاين يف 
هــذه املرتبــة، بــل ذكرهــا اتبعــة لغرهــا مــن املداخــل، أو تــرك ذكرهــا يف مجلــة الفــروع، 

كمــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك يف املداخــل الفعليــة.

وعلــى الرغــم ممــا ســبق خيالــف الشــرتوين بــن احلــن واآلخــر هــذا النســق العــام مــن 
ر  تقــدمي املداخــل الفعليــة وأتخــر املداخــل االمسيــة، ففــي مــادة )أبــر( يذكــر بعــد األابَّ
واإلبــري املدخــل الفعلــي )ائْـتَـبَـــَرُه( مبعــى ســأله أَبْـــَر َنْلِــه أو زرِعــه، وائْـتَـبَـــَر البئــر، مبعــى 
احتفرهــا، ومل يكــن يف هــذا املوضــع إال ســاهًيا، فاملدخــل الفعلــي املذكــور مكانــه بــن 

املداخــل الفعليــة يف حميــط احمليــط)185(. 

وقــد يـُْؤتــى الشــرتوين يف هــذه املخالفــة مــن جهــة مغايــرة نظرتــه لنظــرة البســتاين يف 
( مدخالً فرعيًّا لِـَجـثـَــل خالفًا للبستاين  األصلي والزائد من احلروف، فقد َعدَّ )اْجثََألَّ
الذي وضعه يف مدخل مستقل)186(، واقرتن ذلك بسهوه عن إدراجه ضمن املداخل 
الفعليــة، فذكــره بعــد الفــراغ مــن املداخــل االمسيــة ليكــون ترتيبــه بعــد »اجلُـــثَالة«، علــى 
حــن قــدم البســتاين »َجثْــأل« علــى »َجثَــَل«، وذكــر فيــه »اْجثَــَألَّ الطائــُر«، وعلــى 
اجلملــة فــإن هــذه املخالفــات مــن القلــة مبــكان يف معجــم الشــرتوين، ومرّدهــا يف معظــم 

أحواهلــا إىل الســهو والنســيان اللذيــن مهــا مــن مجلــة طبــاع النفــس البشــرية. 

3- املداخل الـُمْسَتْدرَكة يف أقرب املوارد:
وأتيت بعــد هــذا تلــك املداخــل الرئيســة أو الفرعيــة الــي انفــرد هبــا الشــرتوين يف 
ذيــل معجمــه، ومل يذكرهــا البســتاين يف حميــط احمليــط، وعدَّهــا الشــرتوين اســتدراًكا 
بــن  العربيــة، والشــك أن هــذه املداخــل مــن أظهــر وجــوه املغايــرة  علــى املعاجــم 
املعجمــن، ودليــلٌّ ســاطع علــى أن »أقــرب املــوارد« مل يكــن نســخًة اثنيــًة مــن »حميــط 
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احمليــط«، خالفًــا ملــا ذهــب إليــه بعــض منتقديــه. 
ويكشــف اســتقراء قســم الذيــل مــن أقــرب املــوارد عــن وجــود )710( مداخــل 

ُمْســَتْدرََكة، وقــد تــوزَّع هــذا العــدد علــى األبــواب التاليــة: 

1- ابب اهلمزة:
ــَية، ص3؛ )2( أتدَّم بكــذا، ص6؛ )3( أســفَّ التمــرة، ص11،  )1( اأَلتْـ

)4( أنَّســه، ص21. 
2- ابب الباء:

بَـــْرٌق   )4( أُبْــرَِد، ص33؛   )3( ابرََح، ص33،   )2( حَبَّــاث، ص28؛   )1(
بريــع، ص35؛ )5( ِمبــْـرَاق، ص36؛ )6( أابِســق، ص38؛ )7( النخــل الـــُمَبسَّق، 
ص38، )8( ابْـَتَشر الشيَء، ص39؛ )9( بصبص منه، ص39؛ )10( استبطنه، 
ص41؛ )11( اْستُـْبِطَن بكذا، ص41؛ )12( تَبْغَدد، ص43؛ )13( البَـَقرايَّت، 
البلَــج، ص46؛   )16( ابقــاه، ص45؛   )15( بَـــقَّله، ص45؛   )14( ص44؛ 
الصبــاغ، ص54؛  أهبــم  بَـــْنَدر، ص51؛ )19(  اســتبلى، ص51؛ )18(   )17(

)20( بَـــيَّع، ص59.

3- ابب التاء:
 )1( التجارة، ص61؛ )2( ترَّاك، ص63؛ )3( ِمرْتاك، ص63؛ )4( تَـَفرَات، 

ص65؛ )5( تفاريج، ص65. 

4- ابب الثاء:
)1( تَـثَاَن عليه، ص79؛ )2( الثناية، ص79؛ )3( ُمـثَـوِّب، ص80. 
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5- ابب اجليم:
)1( َجبَّنه، ص83؛ )2( جَمْبـَـَنة، ص83؛ )3( جدوله، ص90؛ )4( اجِلْذر، 
َأْجَربَــُه، ص91؛ )7( جُمَّــرم، ص96؛ )8(  ص91؛ )5( اجلَــذَّام، ص91؛ )6( 
َجِلْيبـَــة،  جَتْزِيَــة، ص99؛ )11(  جَتَّزَعــه، ص98؛ )10(  َجَرْوَهــق، ص96؛ )9( 
ص104؛ )12( ُجّل، ص108؛ )13( اجنمع الشيء، ص110؛ )14( اجلمعة، 
ص110؛ )15( احلي اجلَنابة، ص112؛ )16( ُمـَجنِّب، ص112؛ )17( جَتَهَّد 

ــَواب، ص116؛ )19( اْســَتْجَوَرُه، ص117.  َعــْدُوُه، ص114؛ )18( جِمْ

6- ابب احلاء:
ِحــِر،   )3( اللــن، ص120؛  حتبَّــب   )2( الســال، ص118؛  انقطــع   )1(
ص121؛ )4( أْحثِــَل، ص124؛ )5( حَتَجَّــل، ص125؛ )6( حُمْــِدث،ص126؛ 
)7( ِحْذفَــة، ص128؛ )8( ُحــَذاوة، ص128؛ )9( احرتبــه، ص128؛ )10( 
َحرِيْــث، ص129؛ )11( َحــرَّده، ص130؛ )12( حَمَــارِد، ص130؛ )13( حــار 
العظام، ص130؛ )14( ُحّر، ص130؛ )15( حتارضوا عليه، ص131؛ )16( 
احليــا،  حساســات   )18( ِحــزَّان، ص133؛   )17( املطيــة، ص131؛  احنرفــت 
، ص133؛ )21( احلشائشي،  ص133؛ )19( حتسَّب، ص133؛ )20( احلسَّ
ص134؛ )22( اســتحصر القــوم، ص135؛ )23( َحَضــار، ص136؛ )24( 
احلواطــب، ص136؛ )25( حفــا احلــرب، ص137؛ )26( حافلــه، ص137؛ 
)27( حتقَّق به، ص138؛ )28( اســتحقَّه، ص138؛ )29( َحاَقَده، ص138؛ 
)30( حاكمه، ص139؛ )31( حَتَاجَلَْنا ابلكالم، ص139؛ )32( حَتَلَّز ابملكان، 
ص140؛ )33( احملاميــس، ص142؛ )34( مَحَـّـض، ص142؛ )35( أمْحَــَش 
احلــرَب، ص142؛ )36( احُتِمــَل احلنظــل، ص143؛ )37( احتـَنَــَق، ص144؛ 
)38( حتــاَن، ص144؛ )39( اســتحاز املــكان، ص145؛ )40( اْحتَــاَزُه، ص، 
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145؛ )41( حمُِيل، ص146؛ )42( مســتحيل القنا، ص146؛ )43( احتوى، 
 )46( ص147؛  َحــْران،   )45( ص146؛  الناقــة،  حتيَّــدت   )44( ص146؛ 

حِمْيــار، ص147؛ )47( ُمســَتحيق، ص147. 
7- ابب اخلاء:

)1( َخبَّـــَثه، ص148؛ )2( ختابــرا، ص149؛ )3( َخابـَــَرُه، ص149؛ )4( 
ص152؛  إليــه،  اْنَــرت   )6( ص152؛  َخــِرب،   )5( ص150؛  اســتخجل، 
األمــور،  عليــه  انرقــت   )9( ص154؛  َخــْرف،   )8( ص153؛  خَتَْرَســن،   )7(
ُمَتَخــّزِل، ص155؛ )12(  احلتــوف، ص154؛ )11(  ِخــَرُق  ص154؛ )10( 
خشَّــاه، ص156؛ )13( خصائــل، ص157؛ )14( َخَضــَب الظَِّليــم؛ ص157؛ 
)15( َخاِضــب األظــالف، ص157؛ )16( خَتَّضَّــر، ص157؛ )17( َأخضــر 
ص158؛  ِخَططًــا،  الـــَمَطُر  َوقَــَع  ص158؛  َخطَـّـاء،   )18( ص157؛  النعــل، 
الثــوب،  )19( خطاطيــف، ص158؛ )20( أخفتــه، ص159؛ )21( خّفــف 
 )24( القــادح، ص160؛  أخفــق   )23( ختفَّــف، ص159؛   )22( ص159؛ 
ختلَّــج النهــر، ص160؛ )25( َخَلْنــج، ص160؛ )26( ذئــب َخــالَّس، ص160؛ 
)27( ِخاَلف، ص161؛ )28( خَتَلََّف القوَم، ص161؛ )29( اخلولق األجل، 
ــل،  خُمَمَّ  )32( القــوُم، ص162؛  خَتَــاىَل   )31( 162؛  َخِليَّــة   )30( ص162؛ 
ص163؛ )33( اختــان املــال، ص164؛ )34( خَمْيَـــَبة، ص164؛ )35( َخانَــُه 

ســيُفه، ص164؛ )36( خيَناكريــن، ص164. 

8- ابب الدال:
)1( َدبُور، ص166؛ )2( دابَّس، ص166؛ )3( َدثُوث، ص166؛ )4( َدُجوب، 
ص166؛ )5( داحــض، ص167؛ )6( دخَّــال، ص168؛ )7( ُمَداخــل، ص168؛ 
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)8( درب، ص168؛ )9( اندرج يف كذا، ص168؛ )10( دردب ابلشيء، ص169؛ 
)11( َمَدرَّم، ص169؛ )12( دستاران، ص170؛ )13( دساتن، ص170؛ )14( 
داســر، ص170؛ )15( َدعَّــار، ص170؛ )16( تداعمــه األمــر، ص171؛ )17( 
دفــع احلــاج، ص172؛ )18( َدْقَدقَــة املطــارق، ص172؛ )19( أدكــن، ص173؛ 
)20( داَلَ، ص173؛ )21( ِمــْداَلج، ص173؛ )22( َتَدْمَشــق، ص174؛ )23( 
َتَدمَّــَن الدَِّمــن، ص175؛ )24( َتَداَهــى، ص176؛ )25( الــَدْورَة، ص176؛ )26( 

ُدّوارة، ص176؛ )27( َداَوَس القــوُم، ص176. 

9- ابب الذال:
)1( َذئِيمــة، ص177؛ )2( ُمَتَذْبِذبــة، ص179؛ )3( اْســَتذَرَعْت فراخهــا، 
َتَذاَكــَر، ص179؛ )5( ذكــر، ص179؛ )6( اســتذكى النــار،  ص179؛ )4( 

ص180؛ )7( انــذاع اخلــر، ص181.

10- ابب الراء:
)1( رأس طويــل، ص181؛ )2( تَـــَرأََّمْت ولــد غرهــا، ص182؛ )3( َربيــب، 
ص182؛ )4( اســرتبح، ص182؛ )5( ترابعــوا احلجــر، ص183؛ )6( تراجعــوا 
الــكالم، ص185؛ )7( رجَّــاع، ص185؛ )8( رَِجــع، ص185؛ )9( فعلــه َرجــاًء 
بكــذا، ص186؛ )10( رحلــت البــالد، ص186؛ )11( َرَزَم بولــه، ص189؛ 
)12( َرزُِم املقالــة، ص189؛ )13( ترسَّــخ يف التقــى، ص189؛ )14( ترسَّــل، 
ص189؛ )15( َرَسـَمان، ص189؛ )16( رسا يرُسو، ص190؛ )17( رشادة، 
ص190؛ )18( مراضيــع، ص191؛ )19( َرَضــم، ص191؛ )20( َرَضــَم يف 
قعوده، ص191؛ )21( َرْطِليَّة، ص192؛ )22( َرَطَم، ص192؛ )23( َرعَّابة، 
ص192؛ )24( أرعف القَلم، ص192؛ )25( تَـــَرعََّن، ص192؛ )26( َرَغب، 
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ص192؛ )27( ُمتَـــَرغِّب، ص192؛ )28( ُمرَاَغــَدة، ص193؛ )29( تَـــَرفَّت، 
تَـرَاقَـــَبا،   )32( تَـرَافَـــَعَتا، ص194؛   )31( رَاَفَضــُه، ص193؛   )30( ص193؛ 
ص194؛ )33( َرْوقَــش، ص195؛ )34( تَـــَرّقَع البــالَد، ص195؛ )35( رُقَــاة، 
ص196؛ )36( ُمتَـــَرمِّز، ص197؛ )37( َرَمــَق البــاب، ص197؛ )38( أراَح 
الليــل علــيَّ ضيفــاً، ص199؛ )39( َمرَاويــد، ص199؛ )40( أَْرَوضــت األرض، 
ص200؛ )41( تراوَضــا يف األمــر، ص200؛ )42( الروائــع اخلضــرة، ص200؛ 

)43( اإلراغــة، ص200؛ )44( روَّى فيــه خاطــره، ص200. 

11- ابب الزاء:
)1( تَـــْزخار، ص203؛ )2( َزرّع البــزَر، ص203؛ )3( َمْزَرفَــة، ص203؛ 
)4( َزَرَدان، ص203؛ )5( زرَّاقــة، ص204؛ )6( أزعجــه إىل املعصيــة، ص204؛ 
)7( زفَـّـاف، ص205؛ )8( تَـــْزقاء ص206؛ )9( ازَلغَــبَّ رأل النعــام، ص207؛ 
)10( زَِمــام، ص208؛ )11( َزْهــب، ص209؛ )12( تَـــزَاَهَر الســراج، ص209؛ 

ــار، ص209؛ )14( زُهــور، ص209؛ )15( ُمــَزوَّر، ص210. )13( زهَّ

12- ابب السني:
َســبَّاع،   )3( ص213؛  الســفينة،  َســُبُع   )2( ص212؛  َســُبوب،   )1(
ص215؛  الدمــوع،  تســامجت   )5( ص215؛  بــه،  َتَســاَجُعوا   )4( ص213؛ 
)6( َســْحليَّة، ص217؛ )7( َتْســَحال، ص217؛ )8( ســاَخَر، ص217؛ )9( 
َسِدَرة، ص218؛ )10( َتسَّرح الكّتان، ص219؛ )11( أِسرَّة، ص220؛ )12( 
َســرَّاعة، ص220؛ )13( ســْعطة الــدواء، ص222؛ )14( ســغاب، ص222؛ 
)15( َأْســَفَت، ص223؛ )16( َتَســفَّر بــه، ص223؛ )17( َتَســفََّه، ص224؛ 
)18( َســْفنة، ص224؛ )19( ُســْقط، ص224؛ )20( ُمَتَســاكب، ص225؛ 
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الشــيء،  َتَســلَّس  ُســّكاانت، ص226؛ )23(  ُســُكر، ص226؛ )22(   )21(
ص227؛ )24( ُمْســلَِّفات، ص227؛ )25( ُســالَّك، ص228؛ )26( َمْســاَلة، 
َتَسْمَســَر، ص229؛ )29(  ص228؛ )27( انســمح بكــذا، ص229؛ )28( 
ص230؛  َســنََّحه،   )31( ص230؛  الكيــس،  مِســن   )30( ص229؛  مُسَيــط، 
ِمْســَناع، ص231؛  ُمَســنَّح، ص230؛ )34(  ســنيح، ص230؛ )33(   )32(
)35( تســنَّم عليهــم، ص231؛ )36( يَــُده مــن اجلُــْن َســَنَمة، ص231؛ )37( 
َتســنَّت الُعْقــَدة، ص232؛ )38( ِمْســَهار، ص233؛ )39( َســُهوم، ص233؛ 
)40( َسِهيم، ص233؛ )41( َسهَّاه، ص233؛ )42( َسَواد، ص233؛ )43( 
ص234؛  ُمســَتاف،   )45( ص234؛  استســاغه،   )44( ص233؛  أســودان، 

)46( اســتام يف كــذا، ص234؛ )47( أســاب، ص235.

13- ابب الشني:
أصابعــه،  بــن  شــبَّك   )2( والتشــبيح، ص236؛  التصويــر  يف  تــزال  ال   )1(
ص237؛ )3( َشَجر الشجرة، ص238؛ )4( َشجَّار، ص238؛ )5( َشَحاِحَذة، 
ص238؛ )6( إشــخيص، ص239؛ )7( تَشــاَراَب، ص)8( 240؛ )9( الشــرايب، 
تشــظَّى،   )12( ِشــرَْكة، ص242؛   )11( ُمِشــّر، ص241؛   )10( ص240؛ 
 ، ص243؛ )13( َتَشــاَعى، ص244؛ )14( َشــُغوب، ص244؛ )15( استشــفَّ
ص245؛ )16( مَتَْشَقَع، ص246؛ )17( َشاّقوا ثياهبم، ص246؛ )18( ِمْشَقن، 
ص246؛ )19( ِشْلو، ص247؛ )20( َتْشَمار، ص247؛ )21( َأْشَفَقْت الريُح، 
َشْنـبَـــَثة، ص248؛ )24(  امْشََعلَّــت احلــرُب، ص248؛ )23(  ص245؛ )22( 
شــوانيز، ص249؛ )25( يــٌد َشــِهَرة، ص250؛ )26( تشــهَّق عليــه، ص250؛ 
بــه  َشــاَط   )29( ص251؛  الشاشــة،   )28( ص250؛  الــزرع،  َشــهَّى   ،)27(
الغضــب، ص250؛ )30( َتَشــاوُلوا احلجــر، ص251؛ )31( شــال، ص251. 
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14- ابب الصاد:
)1( املصباح، ص253؛ )2( الـَمَصّح، ص، 253؛ )3( تصابروا، ص253؛ 
ة، ص253؛ )5( ُمَصحَّف، ص253؛ )6( صوادح، ص254؛  )4( كأٌس ُمَصرَّ
)7( َصدَّادة، ص254؛ )8( َصَدف، ص254؛ )9( َتَصدَّى، ص254؛ )10( 
ُصَرَخــاء، ص255؛ )11( انصــرع، ص255؛ )12( صرمــاء، ص255؛ )13( 
أْصَعبَــُه، ص256؛ )14( اْســَتْصَعد، ص256؛ )15( َصعَّــاد، ص256؛ )16( 
َصِقــَرة،   )18( ص257؛  صفيــح،   )17( ص257؛  األمســاع،  إليــه  اســتصغى 
ــت الركــب، ص258، )20( أصــّك، ص258؛ )21(  ص258؛ )19( تَصاكَّ
 )23( ص259؛  لإلقامــة،  ُمســَتْصَلَحة  بــالد   )22( ص258؛  النبعــة،  َصلَّــَب 
ُمَصنــَدل، ص261؛ )24( َصــوَّب املــكاُن، ص262؛ )25( َصــوَّت الطســت، 

ص263؛ )26( أصــاخ عنــه، ص263؛ )27( آُصــع، ص263.

15- ابب الضاد:
َأْضــَر،   )3( الَعــْدو، ص265؛  يف  َضابـَــَر   )2( ِمْضبَــاب، ص265؛   )1(
ــاج،  ة، ص265؛ )6( َضجَّ ُمَضــرَّ ِمْضــَر، ص265؛ )5( انقــة  ص265؛ )4( 
ص266، )7( َضــرَّب املظلــة، ص267، )8( َتَضــرَّب، ص267؛ )9( ِمْضــراب، 
 )12( ص267؛  ضارَّامرأتــه،   )11( ص267؛  َبَصــرُُه،  ُضــّر   )10( ص267؛ 
الَضَغابــة، ص268؛ )15(  ِضــرَاس، ص267؛ )14(  ، ص267؛ )13(  َأَضــرَّ

ــم، ص270.  َضمَّ الـــُمتضاِغطة، ص268؛ )16( 

16- ابب الطاء:
)1( َتطَــاَرَب، ص274؛ )2( ُمطَــرَّح، ص274؛ )3( اســتطرد إليــه األمــر، 
طــرَّق طريقــة،  َمطّــارَّة، ص274؛ )6(  َمطــارِد، ص274؛ )5(  ص274؛ )4( 



د. عبدهللا بن عيسى بن أحمد الفضيخ

العدد الرابع والعشرون )محرم ١٤٤١ هـ - سبتمبر ٢٠١٩ م(             ١٤٣

ص275؛ )7( َتْطاَلب، ص277؛ )8( اْطَلْوىَل، ص278؛ )9( طَِلّي، ص279؛ 
ــج،  ُمطهَّ  )12( ص280؛  القــوم،  َتطَانَــَب   )11( ص279؛  َمْطَمــع،   )10(
ص280؛ )13( طــوق لثــوب، ص281؛ )14( طــرَّ نومــه، ص281؛ )15( 
أطَــاَب ابإلبــل، ص281؛ )16( اســتطاره، ص281؛ )17( طيَّــارة، ص281.

17- ابب الظاء: 
 )1( كسَّر أظفاره يف فالن، ص282؛ )2( َتظَّلَف، ص282.

18- ابب العني:
)1( تَـَعْبـــَقس، ص284؛ )2( النجــوم الَعــوامِت، ص286؛ )3( عتــا العــود، 
الرجــال،  هبامــات  الســيَف  َعَجــَم   )5( ص287؛  اســتعجزه،   )4( ص286؛ 
ص287؛ )6( تَعاَجــَم، ص287؛ )7( عذيــرة احلائــك، ص289؛ )8( ِمْعــَذار، 
ص289؛ )9( ال يُعــرَّج علــى قولــه، ص290؛ )10( َعْرَجلَــة، ص290؛ )11( 
َعــَوارِم،   )13( ص291؛  البعــر،  تَـــَعْرَقب   )12( ص290؛  املســؤول،  أعــرض 
ص291؛ )14( عوسج، ص293؛ )15( َعشَّبه، ص294؛ )16( عصف اإلمثد، 
ص295؛ )17( عصمُتهــا بيــده، ص295؛ )18( عصيــم، ص295؛ )19( َعــضَّ 
ملكهــم، ص296؛ )20( عطَّــف الناقــة علــى ولدهــا، ص296؛ )21( َعظَّــم املطــُر، 
اخلــد، ص297؛ )24( عاقِــر،  ُعظُــم، ص297؛ )23( عفــر  ص297؛ )22( 
ص299؛ )25( َعلََّله، ص302؛ )26( اعتّل، ص302؛ )27( ُمتـََعامَل، ص302؛ 
)28( أعلنــه، ص302؛ )29( ِعْليَــة، ص 303؛ )30( أعمــُر، ص304؛ )31( 
ُمِعيــد، ص306؛ )33( ُعــوذات، ص307؛  َعنَّــت يف اجلبــل، ص305؛ )32( 
)34( َعايَـَبُه، ص309؛ )35( تعايبوا، ص309؛ )36( ُمِعيش، ص309؛ )37( 

ــيَّة، ص310.  تَـَعــيَّنـَــت األخفــاف، ص309؛ )38( عــن َجلِـ
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19- ابب الغني:
)1( تغبَّــط، ص311؛ )2( اســتغباه، ص311؛ )3( تَـــَغبَّاه، ص311؛ )4( 
غــذّي، ص312؛ )5( غرابــة، ص312؛ )6( ُمغَــاِرب، ص312؛ )7( ِغراســة، 
ص312؛ )8( َغرَّضــه، ص312؛ )9( تـَغَــرَّز الرجــل، ص313؛ )10( تَـــَغشََّم، 
ص314؛ )11( َغَضا اجلمُل، ص314؛ )12( اغتلب، ص315؛ )13( ُمَغمَّر 
، ص317؛ )16( تغَــوَّر  العيــش، ص316؛ )14( َغنَّــام، ص317؛ )15( تغــىَّ

ظاهــر العــن، ص317. 

20- ابب الفاء:
فَـــَتَحة،   )3( ص318؛  البيــَع،  فاتَــَح   )2( ص318؛  الرجــل،  فَاتَــَح   )1(
ص319؛ )4( َفجــل، ص319؛ )5( اســتفحش، ص320؛ )6( أفحصــه عنــه، 
ص320؛ )7( استفحله، ص320؛ )8( انفرج القوم عنه، ص321؛ )9( استفرخ 
القــوس، ص322؛  فريصــة   )11( فَـــرَّاس، ص321؛   )10( اليمــام، ص321؛ 
)12( مفروضــة، ص322؛ )13( انفســد، ص324؛ )14( تَـــَفصَّل، ص325؛ 
)15( تفاصلت األشياء، ص325؛ )16( اْستَـْفَصل، ص325؛ )17( ِمْفَصال، 
ص325؛ )18( افتطــر ِفْطَرتــه، ص326؛ )19( تَـــَفاَل، ص328؛ )20( تفلَّــق 
فائُِلُه، ص328؛ )21( ُمَفْلِفل، ص329؛ )22( فات الشيء، ص330؛ )23( 
فَــاَوَح الزهــر، ص330؛ )24( فاصــه يفيُصــه، ص331؛ )25( أَفْـــَغَمه، ص326؛ 

)26( فَـــيَّش عــن األمــر، ص330.

21- ابب القاف:
)1( مقتور، ص333؛ )2( ُمْستَـــْقِتاَلت، ص333؛ )3( قَـــَتَمان، ص333؛ 
)4( ِقدحــان، ص334؛ )5( اقتــدر بــه، ص334؛ )6( أقدمــه البلــد، ص334؛ 
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)7( ُمْستَـــْقِدٌم إيلَّ، ص335؛ )8( اقــرتأ، 336؛ )9( قــرب، ص336، )10( 
، ص336؛ )13(  تَـَقاَربه، ص336؛ )11( تقررت اإلبل، ص336؛ )12( األقرَّ
تَـــَقارَصت الَشــَفُة عــن كــذا، ص337؛ )14( قَـــْرطََلُه يف املــاء، ص338؛ )15( 
ُمْقــرف،   )17( 338؛  ُمَقْرِعــب،ص   )16( 338؛  الكتــاب، ص،  علــى  قَـــرَّظ 
ص339؛ )18( قَـَرته، ص340؛ )19( ُقَشارّي احلديد، ص341؛ )20( تقشَّع 
ــعر، ص342؛ )22( الـــَمْقِصي، ص342؛  الشــجر، ص341؛ )21( َقصَّــد الشِّ
)23( َمْقُصومــة، 343؛ )24( اقتضــب األمــر فــالاًن، ص343؛ )25( قَاَطُعــوا 
حلومهم ابلسيف، ص344؛ )26( انقطع الطريق، ص344؛ )27( ظهر قاطع، 
ِمقطَــاع  الَقطُــوع، ص344؛ )30(  الِقطَــع، ص344؛ )29(  ص344؛ )28( 
َقطَــن، ص345؛  َمْعَســلته، ص344؛ )32(  َقطَــَف  الــكالم، ص344؛ )31( 
ــَز الســهم،  )33( قعــد بنــو فــالن، ص345؛ )34( ُمقِفــر، ص346؛ )35( تَـَقافَـ
ص346؛ )36( قُـــْفل، ص347؛ )37( تَـــَقاف القــوم، ص347؛ )38( قَـــلَُّصوا، 
 )41( أبهلهــا، ص348؛  قـََلَعــْت   )40( قَِليــص، ص348؛   )39( ص348؛ 
الَقالَّع، ص348؛ )42( تَـْقَلَفع عنه الشيء، ص348؛ )43( تَـَقلَّق، ص348؛ 
)44( الَقالَقَــة، ص348؛ )45( ال حيِفــُل ضــوَء القمــر، ص350؛ )46( الُقَمــز، 
ص350؛ )47( ُقمــاش النــاس، ص350؛ )48( قَـــنَّن، ص352؛ )49( اقتــاده، 
ص353؛ )50( ُمتَـــَقاِود، ص353؛ )51( قــال عنــه، ص354؛ )52( قــام يب 

وقعــد، ص354؛ )53( قــوام الِســنات، ص356.

22- ابب الكاف: 
)1( كبَّة النار، ص356؛ )2( شجرة ُمَتَكبِّبة، 356؛ )3( األكبد، ص356؛ 
)4( الـــُمَتَكبِّد، ص356؛ )5( َكَبارَِجــة، ص356؛ )6( املِْكبَــاس، ص356؛ )7( 
الُكتَّــام، ص358؛)8( َتَكشَّــر، ص358؛ )9( َكــَواِدي، ص359؛ )10( املِْكــَرب، 
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الشــيء، ص362؛ )13(  اْسَتْكَســَد  الَكــْزم، ص362؛ )12(  ص360؛ )11( 
ــَم األنــف، ص363؛  الَكَســاَلة، ص362؛ )15( َكشَّ ــرَه، ص362؛ )14(  َتَكسَّ
الِكَفــاف، ص364؛   )18( الكافّــة، ص364؛   )17( )16( كافَـّـُه، ص364؛ 
)19( الِكَفافة، ص364؛ )20( الَكْلَفاء، ص365؛ )21( َكلََّل، ص365؛ )22( 
اْكلَــْوىَل، ص366؛ )23( اســتكمت الُعــّر، ص366؛ )24( الِكَنافَــة، ص367؛ 
)25( الُكُهــن، ص367؛ )26( الكوكــب، ص368؛ )27( الَكــون، ص368؛ 
)28( الـــُمسَتِكن، ص368؛ )29( الكيَّــاد، ص368؛ )30( َكْيــَذج، ص369. 

23- ابب الالم:
)1( الَتلبيــب، ص370؛ )2( أُْلبُــوب، ص370؛ )3( لَثَاثَــة، ص371؛ )4( 
تَـــَلْحَلح عليــه، ص372؛ )5( تَــاَلَزَب الشــيء، ص373؛ )6( ِمْلــزاب، ص373؛ 
)7( تَـــَلصَّق، ص375؛ )8( َلْعطَــة مــن خــر، ص375؛ )9( َلُفــوت، ص376؛ 
)10( َلفَّــْت الريــح العشــب، ص376؛ )11( لُُفــظ، ص376؛ )12( َلِقَحــت 
379؛  ُلّوَِحــت   )14( ص377؛  ملهــوب،   )13( ص377؛  اخلصــوم،  أيــدي 
)15( ِمْلواح، ص379؛ )16( تَـَلوَّذ، ص380؛ )17( تالواي، ص380؛ )18( 

الَليانَــة، ص381. 

24- ابب امليم:
عنــه،  حَمََّصــُه   )3( الثَــرى، ص382؛  جَمَّــاج   )2( الـــَمآقة، ص381؛   )1(  
الـــَمْذَلة،   )6( ص383؛  مَتَــدَّر،   )5( ص383؛  عنــه،  أحْمََصــُه   )4( ص383؛ 
ص384؛ )7( َمــرَّار، ص384؛ )8( مَتـَـزَّح بــه، ص385؛ )9( امتــزق، ص385؛ 
)10( الـُمْسك، ص386؛ )11( َمْسَهَلُه، ص386؛ )12( الـَمِشيق، ص386؛ 
مَمُْكــورة، ص389؛  أَْمَضــى، ص387؛ )14( َمضَّــاء، ص387؛ )15(   )13(
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)16( األمكن، ص389؛ )17( مأل مسعه، ص389؛ )18( ِمـْمالق، ص390؛ 
الـــَموَّاج، ص392؛   )21( الـَمْيـــتـُْوتة، ص392؛   )20( ُمنَّــاع ص391؛   )19(
الشــيئن، ص392؛ )24(  بــن  َمايَــَط  َســْرُجك، ص392؛ )23(  مــال   )22(

َمايـَلَــُه، ص393. 

25- ابب النون:
نَـــبـَْعان،   )3( ص393؛  النُبــوت،   )2( ص393؛  الكمــأة،  اَنبَــَت   )1(
هــو   )6( الشــيء، ص394؛  عــن  نَبـُــل   )5( نَـــْبِعيَّة، ص394؛   )4( ص394؛ 
انبِــٌل إيلَّ، ص394؛ )7( النــايب، ص394؛ )8( ِمْنـــَتاج، ص394؛ )9( اســتنثل، 
تَـــَناَحَل  َأحْنَيَــة، ص396؛ )12(  ُمْســَتنَجل، ص396؛ )11(  ص395؛ )10( 
َمْنَسَماها، ص396؛ )13( تَـَناَدُروا الشيء، ص396؛ )14( اْستَـْنَدرَُه، ص398؛ 
)15( تَـــَنازََح، ص399؛ )16( انِذٌر إىل بعينه، ص399؛ )17( نَـــَزَعْت الشمس، 
ص399؛ )18( تَـنَـــزَّع الشــيء، ص399؛ )19( اَنَزل النــاس، ص400؛ )20( 
تـَــَناَزَل القــوم يف الســفر، ص400؛ )21( مرعــى ُمنــزِل، ص400؛ )22( تناســبوا 
إىل، ص400؛ )23( نسَّابة، ص400؛ )24( حسيب نسيب، ص400؛ )25( 
تَـَنسََّر، ص400؛ )26( ِنسار، ص400؛ )27( أنسار، ص401؛ )28( ُنُسور، 
ص401؛ )29( يده َنِسَفة، ص401؛ )30( يده َنِسَقة، ص401؛ )31( ُنَسال، 
ــم األســر، ص401؛ )33( تَـــَنسَّم اجلمــر، ص401؛ )34(  ص401؛ )32( َنسَّ
احفظــي بيتــك ممــن ال تَنــْـُشِدين، ص402؛ )35( أْنَشــَر، ص402؛ )36( ُمْنـــَتِشر 
عنه، ص402؛ )37( انصبة الشجاع، ص403؛ )38( تَـَناَصَل، ص404؛ )39( 
 )42( َنضََّجــُه، ص404؛   )41( ُنَضــب، ص404؛   )40( انصــاه، ص404؛ 
 )45( الَنطَـّـاع، ص405؛   )44( الَنَضــد، ص405؛   )43( َنَضــَده، ص405؛ 
الُنظَـّـار، ص406؛ )46( تَـــَناَعته النــاس، ص406؛ )47( اْستَـْنـــَعَش، ص406؛ 
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)48( النَـــعَّال، ص407؛ )49( نعيتُــه الشــيء، ص407؛ )50( أنعيتُــه الشــيء، 
ص407؛ )51( انتعــاه، ص407؛ )52( نَـــُفَس عليــه، ص408؛ )53( رجــل 
انِفس، ص408؛ )54( أرٌض ُمنَـفََّضة، ص409؛ )55( نقست نفسه، ص411؛ 
)56( نقَّــس النصــارى، ص411؛ )57( نقَّــض األرض، ص411؛ )58( نَـــَقَط 
عليه، ص411؛ )59( مناكر، ص412؛ )60( نَـمََّس اجَلَسَد، ص412؛ )61( 
ــْنِكش البحــر، ص412؛ )62( يــدي مــن اجلُــْن منســة، ص412؛ )63( فيــه  ُمْستَـ
مَنَسة، ص412؛ )64( النْمش، ص413؛ )65( مَناِن، ص413؛ )66( استنهأ، 
ــاض، ص414؛ )69( ثــوب  ص413؛ )67( أهنــر احلافــر، ص414؛ )68( النـَهَّ
البلــد، ص415؛  نِيَــاط  قطــع  نَـــوَّار، ص415؛ )71(  ُمنـَْهنَــٌة، ص414؛ )70( 
)72( أانف بقدره، ص415؛ )73( التنويل، ص415؛ )74( الَناوي، ص416؛ 

ــيَّار، ص416.  ــَتٍو عنــه، ص416؛ )76( النَـ )75( ُمْنـ

26- ابب اهلاء:
)1( اهلبَّاب، ص417؛ )2( الـُمِهّب، ص417؛ )3( اهلَُباشات، ص417؛ 
َهاَجــَر عــن وطنــه،  اهلَـــبَّاط، ص417؛ )5( ســاعد هيـْــَثم، ص417؛ )6(   )4(
ص418؛ )7( هتاجروا املاء، ص418؛ )8( َهاَجَسُه، ص419؛ )9( هتجَّم عليه، 
ص419؛ )10( اهتجــم الفحــُل الشــوَل، ص419؛ )11( الـــَمْهُجوم، ص419؛ 
يُـــتـََهاَدى،   )14( ص419؛  الـــُمْهَتَدر،   )13( ص419؛  عرقًــا،  هتــادر   )12(
ص420؛ )15( َهــرَّ الكلــب الضيــف، ص421؛ )16( أَهــرَّه، ص421؛ )17( 
أهرَف، ص422؛ )18( تَـَهرَّم، ص422؛ )19( تَـَهْلَهَل الثوب، ص425؛ )20( 
اهنملــت اإلبــل، ص426؛ )21( اهلُْملُــوس، ص426؛ )22( التـَْهَمــام، ص426؛ 
)23( َهنَّــأه النعمــة، ص426؛ )24( اهتنعــه عــرق ســوء، ص426؛ )25( هتَــوَّج 

احلــر، ص427؛ )26( خــِذ األمــر هِبَْوَدتــه، ص427؛ )27( َهايـََلــُه، ص428.
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27- ابب الواو:
 )1( الـــُمتَِّئد، ص429؛ )2( وثَــَق، ص430؛ )3( أخــو ثقــة، ص430؛ 
)4( اســتوجزه، ص431؛ )5( املوجــزة، ص431؛ )6( اإليــراد، ص434؛ )7( 
تورَّكه، ص434؛ )8( الوُسوط، ص435؛ )9( الـُمَوشَّق، ص436؛ )10( ِعَظٌة 
ــْوِضَعًة، ص437؛  ــُمْوَصم، ص437؛ )12( أكــواُه تَـ ُمَوصََّلــة، ص437؛ )11( الـ
توطُّنــا، ص437؛ )15(  بــه  توطَـّـن  توطينًــا، ص437؛ )14(  بــه  وطــن   )13(
الـُمَوعَّب، ص438؛ )16( أوعثه، ص438؛ )17( استوعده، ص438؛ )18( 
الـُمَوعَّس، ص438؛ )19( الـُمواِغد، ص438؛ )20( الَوغَّال، ص438؛ )21( 
اتفق األمر، ص438؛ )22( أوف يف الشيء، ص438؛ )23( توافت األمور إىل 
الشقاق، ص438؛ )24( َوَقَب َوقْـَبًة، ص438؛ )25( الَوَقع، ص439؛ )26( 
الِوقَــاع، ص439؛ )27( الوقَّافــة، ص439؛ )28( الـــَمْوِقَفة، ص439؛ )29( 
اتقــاين حبقــي، ص439؛ )30( تواكلــوا، ص440؛ )31( اتكلــوا علــى الوالئــج، 

ص440؛ )32( تولَـّـع بــه، ص440. 

28- ابب الياء:
)1( أيبــَس العــوُد، ص442؛ )2( اســتيَبَس الريــُق، ص442؛ )3( اإليبــاش، 

ص442 
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ــٌي بلغــة األرقــام ملــا ســبق مــن املــادة املســتدركة  ــاٌن إحصائ ويف اجلــدول اآليت بي
يف معجــم الشــرتوين:

املداخل الـُمستدركةالباباملداخل املْستْدرََكةالباب
16الضاد4اهلمزة
17الطاء20الباء
2الظاء5التاء
38العن3الثاء
16الغن19اجليم
26الفاء47احلاء
53القاف36اخلاء
30الكاف27الدال
18الالم7الذال
24امليم44الراء
76النون15الزاي
27اهلاء47السن
32الواو31الشن
3الياء27الصاد

710اجملموع

ويف ضــوء مــا تقــدَّم كلــه ال يســع الباحــث إال أن يثبــت للشــرتوين شــخصيته 
املســتقلة الــي تطــل علــى القــارئ مــن خــالل هــذا البحــث وتطالعــه مــن جهــاٍت 
متعــددة، لتــرز اترًة يف خمططــه الــذي رمســه ملعجمــه، والــذي غايــر بــه ســلفه يف إثبــات 
مــا أثبــت مــن املــادة املعجميــة، ولتبــدو اترة أخــرى يف مصــادره ويف تعليقاتــه علــى 
مــا ينقــل منهــا، حبيــث ال ميكــن ملنصــف َعــدَّه مــن هــذه اجلهــة مستنســًخا ملصــادر 

البســتاين أو حمبوًســا يف إطارهــا. 
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واســتدراكات الشــرتوين املرمــوز إليهــا ابحلــرف )س( يف ذيــل معجمــه تدحــض 
فكــرة االستنســاخ املزعومــة)187(، وترّدهــا علــى أصحاهبــا بســبب خلــو معجــم البســتاين 
منهــا أو مــن معظمهــا، فضــاًل عــن وجــوه املغايــرة الــي كشــف عنهــا البحــث يف عــدٍد 
من املداخل الرئيســة واملداخل الفرعية، ويف وضعها الرتتيي مبا البســه من اختالف 
النظــرة إىل أصالــة بعــض احلــروف أو زايدهتــا أو ســهو وقــع فيــه البســتاين أو الشــرتوين 

أو غــر ذلــك مــن املالحــظ واالعتبــارات. 

والبحــث إذ خيلــص إىل هــذه النتيجــة املتصلــة ابملــادة املعجميــة وترتيــب املداخــل 
يف أقــرب املــوارد ال يســعه أن يغــض الطــرف عــن أتثــر الشــرتوين ابلبســتاين واقتفائــه 
ألثره يف إطار الرتتيب الداخلي ملفردات املادة اللغوية الواحدة أو املداخل الفرعية، 
علــى الرغــم مــن احتفائــه هبــذه املداخــل بصــورة تفــوق نظائرهــا عنــد البســتاين، ولكــن 
األمــر مــع هــذا مل خيــرج عــن حــّد التأثــر، واقتفــاء الالحــق ألثــر الســابق، والســيما 
أن البســتاين والشــرتوين كليهمــا قــد احتــذى طريقــة الفرجنــة يف معامجهــم املبكــرة الــي 
وضعوهــا للغــة العربيــة، ومثــل هــذا يقــال عــن ترتيــب األلفــاظ األعجميــة، وذكــر 
اجلــذور الومهيــة أو االفرتاضيــة، دون أن يصــل األمــر إىل حــد التقليــد األعمــى أو 

النســخ احلــريف، علــى النحــو الــذي َتصــّوره بعــض املنتقديــن. 
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اهلوامش والتعليقات:
)1( عنواهنــا »الصناعــة املعجميــة عنــد البســتاين يف حميــط احمليــط«، مــن إصــدارات كرســي الدكتــور 
عبدالعزيــز املانــع لدراســات اللغــة العربيــة وآداهبــا، جامعــة امللــك ســعود، الــرايض، ط1، 1438هـــ. 

)2( خطــايب، حممــد: املصطلــح واملفهــوم واملعجــم املختــص، دراســة حتليليــة نقديــة يف املعاجــم األدبيــة 
العربيــة احلديثــة، ص42. 

ينظــر: نلــة، أمــن: احلركــة اللغويــة يف لبنــان يف الصــدر األول مــن القــرن العشــرين، ص ص   )3(
 .41-38

ينظــر: حــوراين، ألــرت: الفكــر العــريب يف عصــر النهضــة 1798-1939، ترمجــة كــرمي عزقــول،   )4(
ص108، وفاضــل، جهــاد: األدب احلديــث يف لبنــان، ص28. 

ينظــر: الدريســي، فرحــات: منزلــة احلركــة املعجميــة يف القــرن التاســع عشــر، ضمــن كتــاب: »يف   )5(
املعجميــة العربيــة املعاصــرة«، ص239. 

ينظــر: غلفــان، مصطفــى: اللســانيات يف الثقافــة العربيــة احلديثــة، حفــرايت النشــأة والتكويــن،   )6(
ص ص 15-11. 

ينظــر: قاســم، رايض: اجتاهــات البحــث اللغــوي احلديــث يف العــامل العــريب، لبنــان يف القــرن   )7(
 .12/1  ،1900-1801 عشــر،  التاســع 

ســعيد بــن عبــدهللا بــن ميخائيــل بــن إليــاس املــاروين، لغــويٌّ ابحــث، ولــد بقريــة شــرتون )منطقــة   )8(
رون األمريكان،  الشوف يف لبنان(، عام 1849، وتلقَّى تعليمه يف مدرسة عبية الي أنشأها املبشِّ
مث اشتغل بتدريس اللغة العربية يف كلية اآلابء اليسوعين، ومدرسة راهبات الناصرة ببروت، وكان 

يعمــل بتصحيــح مطبوعــات املطبعــة الكاثوليكيــة ملــدة اثنــن وعشــرين عاًمــا. 
وللشــرتوين مؤلفــات يف علــوم اللغــة وفنــون األدب والكتابــة والتاريــخ واالجتمــاع وغرهــا، ومــن 
ــا  أشــهرها: »أقــرب املــوارد يف ُفَصــح العربيــة والشــوارد، وجنــدة الــراع«، وهــو معجــم مرّتــب ترتيًب
موضوعيًّــا، و»الســهم الصائــب يف ختطئــة غنيــة الطالــب«، و»الشــهاب الثاقــب يف الرتســل«، 
و»املعن يف صناعة اإلنشــاء« و»حدائق املنثور واملنظوم«. كما قام بتعريب عدٍد من الكتب، 
ومنهــا »الســفر العجيــب إىل بــالد الذهــب« و»الرحلــة الســورية يف أمريــكا املتوســطة واجلنوبيــة«، 
ولــه أيًضــا قصائــد ومقطوعــات ختلَّلــت مقاالتــه الــي وضعهــا يف كتابــه »نفحــة الوردتــن«، انل 
الشــرتوين النيشــان العثمــاين، وحصــل علــى لقــب »شــيخ العلــم« بعــد إهدائــه نســخة مــن معجمــه 

وعــدٍد مــن مؤلفاتــه إىل الســلطان عبداحلميــد.
ينظــر: الزركلــي، خــر الديــن: األعــالم، 151/3، وداغــر، يوســف أســعد: مصــادر الدراســة األدبيــة، 
482/2، وآل جنــدي، أدهــم: أعــالم األدب والفــن، ص، وكحالــة، عمــر رضــا: معجــم املؤلفــن، 1/.
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يشــر الودغــري إىل احملطــات األساســية الــي أســهمت يف تطــّور الصناعــة املعجميــة يف العصــر   )9(
احلديــث، )مــن بدايــة النهضــة إىل ســنة 1999(، وهــي حبســب ترتيبهــا التارخيــي: حميــط احمليــط 
الوســيط  واملعجــم   ،)1908( معلــوف  للويــس  والـــُمْنِجد   ،)1886 ســنة  )صــدر  للبســتاين 

العــريب األساســي )1989(. )1960(، واملعجــم 
ضمــن كتــاب  ومتجــّدد،  حديــث  العربيــة  للغــة  قامــوس  حنــو  عبدالعلــي:  الودغــري،  ينظــر: 

 .24-23/1 وآفــاق«،  قضــااي  العربيــة  »املعجميــة 
)10( الشرتوين، سعيد: أقرب املوارد يف ُفَصح العربية والشوارد، مقدمة املعجم، ص6. 

)11( العاملي، أمحد رضا: جملة جممع اللغة العربية بدمشق، اجمللد 21، اجلزء 1، ص118. 
)12( الصويف، عبداللطيف: اللغة ومعامجها يف املكتبة العربية، ص282. 

)13( كشــلي، حكمــت: تطــور املعجــم العــريب مــن مطلــع القــرن التاســع عشــر حــى عــام 1950، 
ص174.

)14( العاملي، أمحد رضا: من اللغة، مقدمة املؤلف، 76/1. 
)15( نصار، حسن: املعجم العريب نشأته وتطوره، 573/2. 

)16( قاسم، رايض: املعجم العريب حبوث يف املادة واملنهج والتطبيق، ص82.
)17( جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، تصدير الطبعة األوىل، ص24. 

)18( ينظــر علــى ســبيل املثــال: الصــويف، عبداللطيــف: اللغــة ومعامجهــا يف املكتبــة العربيــة، ص ص 
282-286، وقاســم، رايض: املعجــم العــريب، ص ص 80-82، والفحــام، شــاكر: نظــرة 
يف املعاجــم العربيــة احلديثــة، ص ص 149-150، واحلــر، عبداجمليــد: املعجمــات واجملامــع 
العربيــة، ص ص 114-117، وأمحــد عبدالســميع: املعاجــم العربيــة دراســة حتليليــة، ص ص 

144 -152، وكشــلي، حكمــت: تطــور املعجــم العــريب، ص ص 183-174. 
)19( ينظــر: اليازجــي، إبراهيــم: جملــة الضيــاء، 1900-1901، الســنة )3(، ص 340، 341، 
الســنة )4(، 1901، 1902، ص311، 373، 437، 468، الســنة )5(، 1902-
-1904  ،)7( الســنة  1903-1904، ص343،   ،)6( الســنة   ،375 1903، ص 

 .434 1905، ص403، 
)20( ينظــر: الكرملــي، أنســتاس: جملــة لغــة العــرب، اجلــزء )7( الســنة )5(، ص 424، اجلــزء )10( 
الســنة )5(، ص 616-619، اجلــزء )2( الســنة )6(، ص129، اجلــزء )5( الســنة )6(، 

ص379. 
وينظــر  األقدمــن، ص81، 103، 205، 242،  اللغويــن  أغــالط  أنســتاس:  الكرملــي،   )21(
أيًضــا: الســامرائي، إبراهيــم: األب أنســتاس مــاري الكرملــي يف معجماتــه ومســتحداثته، ص 

 .84-79 ص 
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)22( ينظــر: العاملــي، أمحــد رضــا: جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق، 1946، اجمللــد )21(، اجلــزءان 
)1، 2(، ص ص 118-125، 218، 226، 317، 328، اجمللــد )22(، اجلــزءان 

)1، 2(، 1947، ص ص 351-345. 
)23( اخلاين، حممد: املعجمات احلديثة، ص 78، وما بعدها

)24( ينظر: العفيفي، حممد: مستدرك الشرتوين على املعاجم العربية، دراسة لغوية انقدة.
)25( ينظر: أبو أسعد، أمحد: املعاجم العربية يف واقعها الراهن وخطة لتطويرها، ص 37. 

)26( ينظر: اليازجي، إبراهيم: جملة الضياء، السنة )5(، 1902-1905، ص376. 
)27( ينظر: املصدر السابق، ص 440. 

)28( ينظر: الكرملي، أنستاس: جملة لغة العرب، السنة )5(، اجلزء )1(، ص613. 
)29( املصدر السابق، السنة )6(، اجلزء )2(، ص129.

)30( رضــوان، حممــد: دراســات يف القامــوس احمليــط، ص89، ويشــر حممــد رضــوان يف الســياق 
ذاتــه إىل أن علمــاء اللغــة كانــوا يعتــرون األصــل وتصاريفــه واشــتقاقاته وملحقاتــه مــادًة لغويــة، 

ص91. 
)31( يوسف، مصطفى: املواد واملداخل يف املعجم التارخيي، ص64. 

)32( الشريف، شكري: مظاهر من انتظام املعجم، ص46. 
)33( القامسي، علي: املعجمية العربية بن النظرية والتطبيق، ص232. 

)34( املصدر السابق، الصفحة نفسها. 
)35( خليل، حلمي، مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب، ص 21.

ومفاهيمهــا،  مصطلحاهتــا  ومطَّبقــة-  نظريــة  مقدمــة  املعجميــة-  رشــاد:  حممــد  احلمــزاوي،   )36(
ص369. 

)37( مالتشــوك، إيغــور، وكالس، أنــدري، وبولغــار، آالن: مقدمــة ملعجميــة الشــرح والتأليفيــة، ترمجــة 
هــالل بــن حســن، ص36. 

)38( ينظر: الشرتوين، أقرب املوارد، مقدمة املعجم، ص6، 7. 
ــر يف مضمــون اللفــظ،  )39( بنــاًء علــى »أن اللغــة ال تقــوم علــى القــرار املعنــوي، وال علــى التحجُّ
وإمنــا تقــوم علــى إثــراء حصيلتهــا اللفظيــة ســواًء إبدخــال كلمــات جديــدة، أو بتوســيع مدلــول 

الكلمــة«، ينظــر: الشــريف، شــكري: مظاهــر مــن انتظــام املعجــم، ص424. 
)40( ينظــر يف أهــداف الصناعــة املعجميــة: خليــل، حلمــي: مقدمــة لدراســة الــرتاث املعجمــي العــريب، 

ص25. 
)41( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد، مقدمة املعجم، ص6، 7. 

)42( البستاين، بطرس: حميط احمليط، فاحتة املعجم، صفحة غر مرقمة.
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)43( املصدر السابق، الصفحة نفسها.

)44( املصدر السابق، الصفحة نفسها.
)45( تُـتِـيح املوّلدات بشى صورها -من التوليد الشكلي، أو التوليد الداليل، أو التوليد ابالقرتاض- 
للمعجــم حيويّتــه وجتديــده املعجمــي، ويف املقابــل فــإن املعجــم مينــح املولّــدات الصبغــة الرمسيــة، 
ابعتبــاره أهــم اجلهــات املخوَّلــة ابالعــرتاف هبــذا املســتوى اللغــوي وإقــراره. ينظــر بريفــو، جــان، 
وســابلرول، جــان فرانســوا: املولَـّـد، دراســة يف بنــا األلفــاظ، ترمجــة خالــد جهيمــة، ص ص 

 .37-35
)46( الشرتوين: أقرب املوارد، املقدمة، ص9.

)47( نبّــه الشــدايق علــى أمهيــة األلفــاظ املولّــدة واالصطالحيــة الــي جــرت علــى ألســنة كبــار الكتــاب 
والشــعراء، واندى إىل مســاواهتا ابأللفــاظ العربيــة القدميــة، ينظــر: الشــدايق، أمحــد فــارس: 

اجلاســوس علــى القامــوس، ص 520.
)48( ينظــر يف هــذه األوضــاع: عيــد، حممــد: املظاهــر الطارئــة علــى الفصحــى، ص ص 98-88، 
وخليــل، حلمــي: املولّــد يف العربيــة دراســة يف منــو اللغــة العربيــة وتطورهــا بعــد اإلســالم، ص 

329، ومــا بعدهــا. 
)49( خليــل، حلمــي: املولّــد يف العربيــة، ص194، وينظــر يف هــذا الصــدد أيًضــا: املقدســي، أنيــس: 
اللغــة،  الــكالم املولّــد يف معامجنــا احلديثــة، ص ص 176-181، والعاملــي، أمحــد: مــن 

مقدمــة املؤلــف، 75/1. 
)50( مــن أهــم مــا مييــز الطريقــة احلديثــة يف مجــع مــادة املعجــم، احتــواؤه علــى كثــر مــن االســتعماالت 
النصــوص احليّــة. ينظــر: عمــر، أمحــد خمتــار: صناعــة  الــي حتيــا خــارج املعجــم، وتــرتدَّد يف 
املعجــم احلديــث، ص76، وحجــازي، حممــود فهمــي: اجتاهــات معاصــرة يف صناعــة املعجمــات 

العامــة، ص137. 
)51(  ينظــر: الشــرتوين: أقــرب املــوارد، مقدمــة املعجــم، ص8، وقــد تبعــه يف هــذا املبــدأ بعــض املعاجــم 
اليســوعية، مثل معجم »املنجد«، حيث جاء يف مقدمة طبعته األوىل »وأغفلنا ذكر ما ميّس 

ُحْرَمــة األدب مــن الكلمــات البذيئــة الــي ال يضــرُّ جهلهــا، وقّلمــا أفــاد علمهــا«. 
)52(  يقارن: احلمزاوي، حممد رشاد: أعمال جممع اللغة العربية ابلقاهرة، ص505. 

)53(  ينظــر: زفنكــي، صافيــة: التطــورات املعجميــة واملعجمــات اللغويــة العامــة العربيــة احلديثــة، 
 .129 ص124، 

الشــرح والتأليفيــة،  أنــدري، وبولغــار، آالن: مقدمــة ملعجميــة  إيغــور، وكالس،  )54(  مالتشــوك، 
ص88. 

)55(  احلمزاوي، حممد رشاد: املعجم العريب املعاصر يف نظر املعجمية احلديثة، ص 1052. 
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)56( ينظر: فهمي، خالد: معاجم املصطلحات يف تراث العربية مدخل لالستثمار املعاصر.
وينظــر يف كتــب الدخيــل وكتــب حلــن العامــة: عيــد، حممــد: املظاهــر الطارئــة علــى الفصحــى، 
ص ص 111-114، وإبراهيــم، رجــب عبداجلــواد، معجــم لغــة العامــة يف اتج العــروس، ص 

ص 20-17. 
)57( احلمزاوي، حممد رشــاد: املعجم العريب إشــكاالت ومقارابت، ص289، وميثِّل احلمزاوي هلذه 
التنوعــات ابأللفــاظ العامــة، واملهنيــة، والفنيــة، والتقنيــة، والعاديـّـة، واملعرّبــة، والدخيلــة، والعاميــة، 

والســريّة، والبذيئة، واحلوشــية، واملالحنات. 
)58( ملزيــد مــن التوثــق ينظــر تعريــف البســتاين للمصطلحــات اآلتيــة »البيــع، احلريــة، احلقيقــة، احللــول، 

الــدوام، الســناد، الظاهــر، الفســاد، التفســر، القصــر، القــوة، اإلمــكان، التنويــن، اهُلــزَال«. 
)59( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد، مقدمة املعجم، ص 8، وينظر: أيًضا: نصار، حسن: املعجم 

العريب، 572/2. 
)60( ينظــر يف الــدور الرتبــوي للمعاجــم: بولغــر، آالن: املعجميــة وعلــم الداللــة املعجميــة، مفاهيــم 
العربيــة  ابملعاجــم  التعريــف  تقنيــات  حــالم:  واجليــاليل،   ،273-271 ص  ص  أساســية، 
املعاصــرة، ص11، 73، وعقلــي، مصطفــى: القــدرة املعجميــة وآفاقهــا التعليميــة، ص ص 

 .229-216
)61( احلمزاوي، حممد رشاد: املعى يف املعجم إحياؤه وإماتته، ص21. 

)62( الشرتوين: أقرب املوارد، مقدمة الذيل، ص 5. 
)63( اجلياليل، حالم: املعجم العريب القدمي املختص مقاربة يف األصناف واملناهج، ص53. 

)64( ينظــر: بيجــوان، هنــري، وتــوارون، فيليــب: املعــى يف علــم املصطلحــات، ترمجــة ريتــا خاطــر، 
ص ص 193-191. 

)65( احلمامــي، مينــة: املعجــم العــريب املختــص وعالقتــه ابلنظــرايت اللســانية واملصطلحيــة، ص43، 
وينظــر يف هــذا الصــدد: خطــايب، حممــد: املصطلــح واملفهــوم واملعجــم املختــص، ص19. 
)66( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد، الذيل، ص426، 437، 442، 545، 547، 548. 

)67( ينظر يف التعريف هبذه القصيدة: الكتي، حممد بن شاكر: فوات الوفيات، 408-398/1. 
)68( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد، الذيل، ص116، 229، 237. 

)69( ينظر: املصدر السابق، ص129.
)70( ينظر: املصدر السابق، ص236، 325، 362، 392. 

)71( ينظر: املصدر السابق، ص234.

)72( ينظر: املصدر السابق، ص229.
)73( ينظر املصدر السابق، ص16، 110، 148، 238، 239، 294. 
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)74( ينظــر: املصــدر الســابق، 601/1، 622، 1288/2، 1295، 1387، الذيــل ص46، 
 .63 ،62 ،51

)75( املصدر السابق، 53/1.
)76( املصدر السابق، 858/1.

)77( املصدر السابق، 1207/2.
)78( املصدر السابق، الذيل، ص244. 

)79( املصدر السابق ص326.
)80( املصدر السابق، ص286. 
)81( املصدر السابق، ص320. 
)82( املصدر السابق، ص219.

)83( ينظــر يف مصــادر الزبيــدي: شــالش، هاشــم طــه: الزبيــدي يف كتابــه اتج العــروس، ص ص 
 .388-271

)84( الشرتوين: أقرب املوارد، 1177/2. 
)85( املصدر السابق، الذيل، ص250. 
)86( املصدر السابق، ص 75، 140.

)87( املصدر السابق، ص 330. 
)88( املصدر السابق، ص 228، وينظر أيًضا ص221.

)89( املصدر السابق، ص 422.
)90( املصدر السابق، ص 337. 

)91( املصدر السابق، ص 308، وينظر أيًضا ص257. 
)92( املصدر السابق، ص 224. 
)93( املصدر السابق، ص 253. 
)94( املصدر السابق، ص 422. 
)95( املصدر السابق، ص 404.

)96( املصدر السابق، ص 441. 
)97( صــدر هــذا املعجــم ســنة )1653(، وكان مرجًعــا للمستشــرقن طيلــة )175( ســنة، حــى ظهــر 

معجــم فريتــاغ. 
)98( صنَّف املعجم العريب الالتيي يف أربعة أجزاء، وأصدره سنة )1830(، وعنه أخذ كازميرسكي 

يف قاموسه العريب الفرنسي. ينظر: العقيقي، جنيب: املستشرقون، 304/2، 359، 499. 
)99( الشرتوين: أقرب املوارد، مقدمة الذيل، ص5. 
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)100( املصدر السابق، 8/1. 
)101( ينظــر: ابــن فــارس، أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس: مقاييــس اللغــة، حتقيــق عبدالســالم هــارون، 

دار اجليــل، بــروت، 1999، مقدمــة احملقــق، 43/1، 44. 
ــى املعلومــات الــواردة يف صــدارة  )102( اســتفدان هــذه التســمية مــن الدكتــور حلمــي خليــل، فقــد مَسَّ
أبــواب املعجــم ابملدخــل أو التمهيــد، وذلــك يف كتابــه: مقدمــة لدراســة الــرتاث املعجمــي 

العــريب، ص260. 
)103( ينظر على سبيل املثال متهيده لباب التاء: الشرتوين: أقرب املوارد، 84/1. 

)104( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد، املقدمة، 6/1. 
)105( ينظر األشقر، حممد: الفهرسة اهلجائية والرتتيب املعجمي، ص56. 

)106( البستاين: حميط احمليط، ص1. 
)107( املصدر السابق، ص69.

)108( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد،3/1.
)109( ينظر: املصدر السابق، 1441/2. 
)110( ينظر: املصدر السابق، 923/1. 

)111( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد، 1073/2. 
)112( املصدر السابق، 1172/2.
)113( املصدر السابق، 1244/2.

)114( املصدر السابق، 1245/2. 
)115( املصدر السابق، 1090/2. 
)116( املصدر السابق، 1357/2.

)117( املصدر السابق، الذيل، ص58.
)118( املصدر السابق، ص113.

)119( املصدر السابق، 1470/2. 
)120( ينظر:املصدر السابق، 1037/1.
)121( ينظر: املصدر السابق، 13/1. 
)122( ينظر: املصدر السابق، 924/1.

»ُقْمــُرق«  »ُفْســطَان«، ص690،  »ِفرنــج«، ص688،  احمليــط،  حميــط  البســتاين:  ينظــر:   )123(
ص756.

)124( يشار هنا إىل أن هذه املداخل مل يثبتها الشرتوين مطلًقا، ال يف املعجم وال يف الذيل أيًضا. 
)125( تدل عالمة النجمة )*( على املداخل الي مل يصرح البستاين مبستواها اللغوي. 
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رِيــت  »حبِْ  ،10/4« ــَرم  »حبَْ  ،453/3« زَلــة  »أبَْ احمليــط،  القامــوس  الفــروزاابدي:  يقــارن:   )126(
»191/1، »بـُْرُصوم« 12/4، »بـُْرُعل« 456/3، »ِبْرنيق »288/3، »بزََكى« 401/3، 
»بـََزن »183/4، »ِبْظَماج« 243/1، »»بـُْعُفط« 536/2، »بـَْغس« 320/2، »بـَْلَكع 

»10/3، »بيــث »220/1، »بيــح »296/1. »بـَْيِنيــث« 220/1. 
)127( ينظر: البستاين: حميط احمليط، ص734، 740.

)128( يقارن: ظبيان، نشأة: حركة اإلحياء اللغوي يف بالد الشام، ص103. 
)129( اقتصــرت يف إحصــاء املداخــل الرئيســة عنــد الشــرتوين علــى مــا ورد يف املعجــم، دون الذيــل، 

تفــاداًي للتكــرار. 
)130( ينظر: اليازجي، إبراهيم: تنبيهات اليازجي على حميط البستاين، ص44. 

)131( ينظر: البستاين: حميط احمليط، ص13. 
)132( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد 15/1. 

)133( ينظر: البستاين: حميط احمليط، ص21. 
)134( ينظر: املصدر السابق، ص954. 

)135( ينظر: الفروزاابدي: القاموس احمليط، 181/1.
)136( ينظــر: البســتاين: حميــط احمليــط، ص4، وضبطهــا البســتاين هكــذا »اأَلُحورِيّــة«، وهــو ضبــط 

غــر صحيــح. 
)137( الشرتوين: أقرب املوارد، 243/1. 

)138( ابن جي: سر صناعة اإلعراب، 169/2. 
)139( الشرتوين: أقرب املوارد، 104/1. 

)140( البستاين: حميط احمليط، ص93، وينظر »اجَلَحنـَْفل«، ص 94. 
)141( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد، 993/1. 

)142( ينظر: املصدر السابق، 990/1.
)143( ينظر: البستاين: حميط احمليط، ص730، 733. 

)144( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد، 105/1. 
)145( ينظر: البستاين: حميط احمليط، ص94، 127. 

)146( ينظــر: الزبيــدي: اتج العــروس، )جــأب(، وتعليقــات الشــيخ نصــر اهلوريــي علــى القامــوس 
احمليــط، 57/1. 

)147( ينظر: البستاين: حميط احمليط، ص89، والشرتوين: أقرب املوارد، 99/1. 
)148( ابن جي: سر صناعة اإلعراب، 168/2. 
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)149( ينظــر: فليــش، هنــري: العربيــة الفصحــى، تعريــب وحتقيــق عبدالصبــور شــاهن، ص52، 
والصــاحل، صبحــي: دراســات يف فقــه اللغــة، ص ص 174-181، والعاملــي، أمحــد رضــا: 

مــن اللغــة، مقدمــة املؤلــف، 73/1. 
)150( حبســب هــذه النظــرة الذاتيــة –علــى ســبيل املثــال- رأينــا الشــرتوين يضــع لفــظ »ِقنَــَدْأو« 
-وهــو الســيء الِغــذاء- يف مدخــٍل فرعــي حتــت )ق ن د(، متابعــًة للجوهــري يف الصحــاح، 
وابــن منظــوٍر يف اللســان، يف حــن جعــل البســتاين هــذا اللفــظ يف مدخــٍل رئيــس، متابعــًة 
للفــرواابدي يف القامــوس احمليــط، حيــث أثبــت اللفــظ يف ابب اهلمــزة مــن فصــل القــاف، 

وشــرحه يف هــذا املوضــع. 
البســتاين: حميــط احمليــط، ص125،  املــوارد، 111/1، ويقــارن:  أقــرب  )151( ينظــر: الشــرتوين: 

 .126
)152( ينظــر: الشــرتوين: أقــرب املــوارد، 588/1، 840، 1064/2، الذيــل ص58، ويقــارن: 

البســتاين، ص464، 639، 770، 62.
)153( ينظر الشرتوين: أقرب املوارد، 139/1، ويقارن: البستاين: حميط احمليط، ص120. 
)154( ينظر الشرتوين: أقرب املوارد، 1158/2، ويقارن: البستاين: حميط احمليط، ص823.

)155( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد، 31/1. 
)156( ينظر: املصدر السابق، 28/1. 

)157( يقارن: الفروزاابدي: القاموس احمليط، 9/2، والبستاين: حميط احمليط، ص26. 
)158( الشرتوين: أقرب املوارد، ص110. 

)159( ينظر: املصدر السابق، ص111، ويقارن: البستاين: حميط احمليط، ص97، 98. 
)160( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد، 24/1، 26، ويقارن: البستاين: حميط احمليط، ص21، 22. 

)161( ينظر: اليازجي، إبراهيم: تنبيهات اليازجي على حميط البستاين، ص82. 
)162( ينظــر علــى ســبيل املثــال: املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم: املعجــم العــريب األساســي، 

ص78، 123. 
)163( الشرتوين: أقرب املوارد، ص112.

)164( ينظر: املصدر السابق، 58/1.

)165( ينظر: املصدر السابق، 76/1.
)166( ينظر: املصدر السابق، 433/1.
)167( ينظر: املصدر السابق، 479/1.

)168( ينظر: املصدر السابق، 922/1. 
ينظر: املصدر السابق، 984/1.   )169(
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ينظر: املصدر السابق، 1071/2.  )170(
ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد، 1087/2.  )171(

ينظر: املصدر السابق، 1242/2.  )172(
ينظر: املصدر السابق، 1497/2.   )173(

ينظــر: ابــن حســن، هــالل: منهــج معاجلــة اللفــظ األعجمــي يف املعجــم العــريب احلديــث،   )174(
تطبيــق علــى املعجــم الوســيط، ص80، وابــن مــراد، إبراهيــم: دراســات يف املعجــم العــريب، ص 

.190-188
)175( يقــارن: نصــار، حســن: املعجــم العــريب، 576/2، وكشــلي، حكمــت: تطــور املعجــم العــريب، 

ص180، وقاســم: رايض: اجتاهات البحث اللغوي احلديث يف العامل العريب، 132/1. 
النعيمــي، مقدمــة  العربيــة، ترمجــة: حممــد ســليم  ينظــر: دوزي، رينهــارت: تكملــة املعاجــم   )176(
املؤلــف، 9/1-10، واملطــوي، حممــد اهلــادي: أمحــد فــارس الشــدايق، 538/1، 550، 

البســتاين، ص608.  بطــرس  املعلــم  والطيبــاوي، عبداللطيــف:   ،552
)177( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد، 1/1، ويقارن: البستاين: حميط احمليط، ص1.

)178( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد، 228/1، ويقارن: البستاين: حميط احمليط، ص192. 
)179( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد، 431/1. 

)180( املصدر السابق، 629/1. 
)181( ينظر: البستاين: حميط احمليط، ص495، 496. 

)182( تقــوم طريقــة الرتتيــب ابلتجنيــس علــى ختصيــص مدخــل مســتقل لــكل معــى، يف حــن تقــوم 
طريقــة الرتتيــب ابالشــرتاك علــى ترتيــب دالالت كثــرة حتــت املدخــل الواحــد، ابعتبــار أن 
كل املعــاين املذكــورة تعــود إىل جــذر معنــوي مشــرتك. ينظــر: احلمــزاوي، حممــد رشــاد: مــن 
قضــااي املعجــم العــريب قدميًــا وحديثًــا، ص ص 161-164. والشــريف، شــكري: مظاهــر 

مــن انتظــام املعجــم، ص49.
)183( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد، مقدمة املعجم، ص6.

املــوارد، 629/1، 630، والبســتاين: حميــط احمليــط، ص495،  أقــرب  الشــرتوين:  ينظــر:   )184(
 .496

)185( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد، 2/1، ويقارن: البستاين: حميط احمليط، ص1. 
)186( ينظر: الشرتوين: أقرب املوارد، 103/1، ويقارن: البستاين: حميط احمليط، ص92. 

)187( استعمل املؤلف هذا الرمز للداللة على امسه »سعيد الشرتوين«.
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املصادر واملراجع
العــروس، ط1، مكتبــة اآلداب، -  العامــة يف اتج  لغــة  إبراهيــم، رجــب عبداجلــواد، معجــم 

.2008 القاهــرة، 
أبــو أســعد، أمحــد: املعاجــم العربيــة يف واقعهــا الراهــن وخطــة لتطويرهــا، جملــة الفكــر العــريب، - 

بــروت، العــدد )72(، الســنة )14(، 1993. 
أمحد، عبدالسميع: املعاجم العربية دراسة حتليلية، دار الفكر العريب، القاهرة، 2007.- 
العلميــة، -  البحــوث  دار  ط1،  املعجمــي،  والرتتيــب  اهلجائيــة  الفهرســة  حممــد:  األشــقر، 

.1972 بــروت،  العلميــة،  الــدار  الكويــت، 
بريفــو، جــان، وســابلرول، جــان فرانســوا: املولَـّـد، دراســة يف بنــاء األلفــاظ، ترمجــة خالــد - 

جهيمــة، ط1، املنظمــة العربيــة للرتمجــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 2010. 
 البستاين، بطرس: حميط احمليط، ط1، مكتبة لبنان، بروت، 1987.- 
بولغــر، آالن: املعجميــة وعلــم الداللــة املعجميــة، مفاهيــم أساســية، ترمجــة هــدى مقنــص، - 

ط1، املنظمــة العربيــة للرتمجــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، بــروت، 2012. 
بيجــوان، هنــري، وتــوارون، فيليــب: املعــى يف علــم املصطلحــات، ترمجــة ريتــا خاطــر، ط1، - 

املنظمــة العربيــة للرتمجــة، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 2009. 
آل جندي، أدهم: أعالم األدب والفن، مطبعة االحتاد، بروت، 1958.- 
ابــن جــي، أبــو الفتــح عثمــان: ســر صناعــة اإلعــراب، حتقيــق حســن هنــداوي، دار القلــم، - 

دمشــق، 1985. 
 - اجلياليل، حالم: 

 • املعجــم العــريب القــدمي املختــص مقاربــة يف األصنــاف واملناهــج، ضمــن كتــاب »املعجــم 
العــريب املختــص«، وقائــع النــدوة الدوليــة الثالثــة الــي نظمتهــا مجعيــة املعجميــة بتونــس، أبريــل 

1993، دار الغــرب اإلســالمي، بــروت، ط1، 1996.
 • تقنيــات التعريــف ابملعاجــم العربيــة املعاصــرة، ط1، منشــورات احتــاد الكتــاب العــرب، 

دمشــق، 1999. 
حجــازي، حممــود فهمــي: اجتاهــات معاصــرة يف صناعــة املعجمــات العامــة، جملــة جممــع اللغــة - 

العربيــة ابلقاهــرة، العــدد )98(، 2003.
احلر، عبداجمليد: املعجمات واجملامع العربية، ط1، دار الفكر العريب، بروت، 1994.- 
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ابــن حســن، هــالل: منهــج معاجلــة اللفــظ األعجمــي يف املعجــم العــريب احلديــث، تطبيــق - 
علــى املعجــم الوســيط، جملــة املعجميــة، تونــس، العــدد 11، 1995. 

احلمامــي، مينــة: املعجــم العــريب املختــص وعالقتــه ابلنظــرايت اللســانية واملصطلحيــة، ضمــن - 
كتــاب »املعجــم العــريب املختــص«، وقائــع النــدوة الدوليــة الثالثــة الــي نظمتهــا مجعية املعجمية 

بتونس، أبريل 1993، ط1، دار الغرب اإلســالمي، بروت، 1996.
 - احلمزاوي، حممد رشاد:

 • من قضااي املعجم العريب قدميًا وحديثًا، ط1، دار الغرب اإلسالمي، بروت، 1986.
 • املعجم العريب إشكاالت ومقارابت، ط1، بيت احلكمة، تونس، ط1، 1991.

 • املعــى يف املعجــم- إحيــاؤه وإماتتــه، )أعمــال النــدوة الــي نظمهــا قســم العربيــة يف أبريــل 
1991(، ضمــن كتــاب: صناعــة املعــى وأتويــل النــص، منشــورات كليــة اآلداب مبّنوبــة، 

تونــس، 1992.
 • أعمال جممع اللغة العربية ابلقاهرة، ط1، دار الغرب اإلسالمي، بروت، 1998. 

 • املعجــم العــريب املعاصــر يف نظــر املعجميــة احلديثــة، جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق، 
اجمللــد )78(، اجلــزء )4(. 

• املعجميــة – مقدمــة نظريــة ومطَّبقــة – مصطلحاهتــا ومفاهيمهــا، مركــز النشــر اجلامعــي، 
تونــس، 2004. 

حــوراين، ألــرت: الفكــر العــريب يف عصــر النهضــة 1798-1939، ترمجــة كــرمي عزقــول، - 
مؤسســة نوفــل، بــروت، 2001. 

اخلــاين، حممــد: املعجمــات احلديثــة، جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق، اجلــزء )1(، اجمللــد - 
.1948  ،)23(

 خطــايب، حممــد: املصطلــح واملفهــوم واملعجــم املختــص، دراســة حتليليــة نقديــة يف املعاجــم - 
ــان، 2016. األدبيــة العربيــة احلديثــة، ط1، كنــوز املعرفــة، َعمَّ

 - خليل، حلمي: 
ــد يف العربيــة دراســة يف منــو اللغــة العربيــة وتطورهــا بعــد اإلســالم، ط2، دار النهضــة  • املوّل

العربيــة، بــروت، 1985. 
• مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب، ط1، دار النهضة العربية، بروت 1997.

داغــر، يوســف أســعد: مصــادر الدراســة األدبيــة، ط2، مكتبــة لبنــان انشــرون، بــروت، - 
.2000
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الدريســي، فرحــات: منزلــة احلركــة املعجميــة يف القــرن التاســع عشــر، ضمــن كتــاب: »يف - 
اإلســالمي،  الغــرب  دار  بتونــس،  العربيــة  املعجميــة  مجعيــة  املعاصــرة«،  العربيــة  املعجميــة 

 .1987 ط1،  بــروت، 
دوزي، رينهــارت: تكملــة املعاجــم العربيــة، ترمجــة: حممــد ســليم النعيمــي، دار الرشــيد، وزارة - 

الثقافــة واإلعــالم، بغــداد، 1980. 
رضوان، حممد: دراسات يف القاموس احمليط، ط1، منشورات اجلامعة الليبية، 1973.- 
الزبيــدي، حممــد مرتضــى احلســيي: اتج العــروس مــن جواهــر القامــوس، نســخة مصــورة عــن - 

املطبعــة اخلريــة مبصــر، ســنة 1306هـــ. 
الزركلي، خر الدين، األعالم، ط15، دار العلم للمالين، بروت، 2002. - 
زفنكــي، صافيــة: التطــورات املعجميــة واملعجمــات اللغويــة العامــة العربيــة احلديثــة، ط1، - 

اهليئــة العامــة الســورية للكتــاب، منشــورات وزارة الثقافــة، دمشــق، ط1، 2007. 
الكرملــي يف معجماتــه ومســتحداثته، ط1، -  مــاري  أنســتاس  إبراهيــم: األب  الســامرائي، 

بــروت، 2001.  لبنــان،  مكتبــة 
الشــدايق، أمحــد بــن فــارس: اجلاســوس علــى القامــوس، مطبعــة اجلوائــب، الُقْســطَْنِطينيَّة، - 

1299هـــ. 
الشــرتوين، ســعيد: أقــرب املــوارد يف ُفَصــح العربيــة والشــوارد، ط2، مكتبــة لبنــان، بــروت، - 

 .1992
 الشــريف، شــكري: مظاهــر مــن انتظــام املعجــم، ط1، منشــورات جممــع األطــرش للكتــاب - 

املختــص، تونــس، 2015.
شــالَّش، هاشــم طــه: الزبيــدي يف كتابــه اتج العــروس، ط1، دار الكتــاب للطباعــة، بغــداد، - 

.1981
الصاحل، صبحي: دراسات يف فقه اللغة، ط13، دار العلم للمالين، بروت، 1997.- 
اللغــة ومعامجهــا يف املكتبــة العربيــة، ط1، دار طــالس، دمشــق، -  الصــويف، عبداللطيــف: 

 .1986
الطيبــاوي، عبداللطيــف: املعلــم بطــرس البســتاين، جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق، اجلــزء - 

)1(، اجمللــد )45(، 1970.
ظبيان، نشأة: حركة اإلحياء اللغوي يف بالد الشام، دمشق 1976.- 
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 - العاملي، أمحد رضا: 
 • من اللغة، ط1، دار ومكتبة احلياة، بروت، 1958. 

 • جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق، 1946، اجمللــد )21(، اجلــزءان )1، 2(، اجمللــد 
.1947 ،)2  ،1( اجلــزءان   ،)22(

العربيــة، دراســة لغويــة انقــدة، ط1، -  املعاجــم  الشــرتوين علــى  العفيفــي، حممــد: مســتدرك 
 .1996 القاهــرة  اجلريســي،  مطبعــة 

 العقيقي، جنيب: املستشرقون، ط4، دار املعارف، القاهرة، 1980.- 
عقلــي، مصطفــى: القــدرة املعجميــة وآفاقهــا التعليميــة مقاربــة لســانية وظيفيــة، ط1، دار - 

ــان، 2018. كنــوز املعرفــة، َعمَّ
عمر، أمحد خمتار: صناعة املعجم احلديث، ط1، عامل الكتب، القاهرة، 1998. - 
عيد، حممد: املظاهر الطارئة على الفصحى، عامل الكتب، القاهرة، 1980. - 
غلفــان، مصطفــى: اللســانيات يف الثقافــة العربيــة احلديثــة، حفــرايت النشــأة والتكويــن، ط1، - 

شــركة النشــر والتوزيع املدارس، الدار البيضاء، 2006. 
ابــن فــارس، أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس: مقاييــس اللغــة، حتقيــق عبدالســالم هــارون، دار - 

اجليــل، بــروت، 1999.
فاضل، جهاد: األدب احلديث يف لبنان، ط1، مطبعة الرّيس، بروت، 1996.- 
 الفحــام، شــاكر: نظــرة يف املعاجــم العربيــة احلديثــة، جملــة العــرب، الــرايض، اجلــزءان 4-3، - 

.1989
الفضيــخ، عبــدهللا: الصناعــة املعجميــة عنــد البســتاين يف حميــط احمليــط، ط1، مــن إصــدارات - 

كرســي الدكتــور عبدالعزيــز املانــع لدراســات اللغــة العربيــة وآداهبــا، جامعــة امللــك ســعود، 
الــرايض، 1438هـــ. 

العربيــة الفصحــى، تعريــب وحتقيــق عبدالصبــور شــاهن، ط1، املطبعــة   - فليــش، هنــري: 
 .1966 بــروت،  الكاثوليكيــة، 

 - فهمــي، خالــد: معاجــم املصطلحــات يف تــراث العربيــة مدخــل لالســتثمار املعاصــر، ط1، 
دار النشــر للجامعــات، القاهــرة، 2013. 

 - الفــروزاابدي )جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب(: القامــوس احمليــط، ط1، دار الكتــب العلميــة، 
بروت، 1999.
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- قاسم، رايض: 
التاســع عشــر،  القــرن  لبنــان يف  العــريب،  العــامل  اللغــوي احلديــث يف  البحــث  اجتاهــات   •

.1982 بــروت،  نوفــل،  مؤسســة  ط1،   ،1900-1801
• املعجم العريب حبوث يف املادة واملنهج والتطبيق، ط1، دار املعرفة، بروت، 1987.

بــروت، -  لبنــان،  والتطبيــق، ط1، مكتبــة  النظريــة  بــن  العربيــة  املعجميــة  علــي:  القامســي، 
.2003

كحالة، عمر رضا: معجم املؤلفن، ط1، مؤسسة الرسالة، بروت، 1993.- 
- الكرملي، أنستاس: 

• جملــة لغــة العــرب، مطبعــة األيتــام لــآابء الكرمليــن املرســلن، بغــداد، اجلــزء )7( الســنة 
)5(، اجلــزء )2( الســنة )6(، اجلــزء )5( الســنة )6(.

• أغالط اللغوين األقدمن، ط1، دار الورّاق، لندن، 2010.
كشــلي، حكمــت: تطــور املعجــم العــريب مــن مطلــع القــرن التاســع عشــر حــى عــام 1950، - 

ط1، دار املنهــل اللبنــاين، بــروت، 2002.
مالتشــوك، إيغــور، وكالس، أنــدري، وبولغــار، آالن: مقدمــة ملعجميــة الشــرح والتأليفيــة، - 

ترمجــة هــالل بــن حســن، دار ســيناترا، تونــس، 2010.
جممع اللغة العربية: املعجم الوسيط، ط4، مكتبة الشروق الدولية، 2008. - 
ابــن مــراد، إبراهيــم: دراســات يف املعجــم العــريب، ط1، دار الغــرب اإلســالمي، بــروت، - 

.1987
العربيــة -  النهضــة  الشــدايق حياتــه وآاثره وآراؤه يف  فــارس  أمحــد  اهلــادي:  املطــوي، حممــد 

.1989 بــروت،  اإلســالمي،  الغــرب  دار  احلديثــة، 
املقدســي، أنيس: الكالم املوّلد يف معامجنا احلديثة، جملة جممع اللغة العربية بدمشــق، اجلزء - 

)1(، اجمللد )40(، 1965. 
املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم: املعجم العريب األساسي، الروس، بروت، 1991. - 
نلــة، أمــن: احلركــة اللغويــة يف لبنــان يف الصــدر األول مــن القــرن العشــرين، ط2، دار - 

 .1958 بــروت،  الكتــب، 
 نصار، حسن: املعجم العريب نشأته وتطوره، ط4، دار مصر، القاهرة، 1988.- 
الودغــري، عبدالعلــي: حنــو قامــوس للغــة العربيــة حديــث ومتجــّدد، ضمــن كتــاب »املعجميــة - 

العربيــة قضــااي وآفــاق«، سلســلة املعرفــة اللســانية، كنــوز املعرفــة، َعّمــان، 2014.
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- اليازجي، إبراهيم: 
البســتاين، مجعهــا وحــّل رموزهــا ســليم مشعــون وجــران  اليازجــي علــى حميــط  تنبيهــات   •

 .1933 اإلســكندرية،  الديــن،  صــالح  مطبعــة  النحــاس، 
• جملــة الضيــاء، الســنة )3(، 1900-1901، الســنة )4(، 1901، 1902، الســنة 
 .1905-1904  ،)7( الســنة   .1904-1903  ،)6( الســنة   .1903-1902  ،)5(

التارخيــي، ط1، عــامل الكتــب، القاهــرة، -  املــواد واملداخــل يف املعجــم  يوســف، مصطفــى: 
2014






