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امللخص:
انقش البحث إشكالية النسخ يف أقرب املوارد على مستوى املصادر واملداخل
وج َه َهــا بعــض الباحثــن إىل معجــم
وترتيبهــا ،وحــاول تفنيــد دعــوى االستنســاخ الــي ّ
«أقــرب امل ـوارد» للش ـرتوين ،وذلــك بوصفهــم لــه أبنــه «نســخة عــن حميــط احمليــط»،
وأكــدت الدراســة مــن خــال امل ـوازانت املتع ـ ّددة والنظ ـرات ال ـ ُـمتـََع ِّمقة اســتقالل
شــخصية الشـرتوين ،لتــرز مظاهــر متيّــزه فيمــا أييت:
 -1املخطّــط الــذي رمســه الش ـرتوين ملعجمــه ،والــذي غايــر بــه ســلفه البســتاين يف
إثبــات مــا أثبــت مــن املــادة املعجميــة ،وهــو مــا يكشــف عــن اختــاف بــن املعجمــن
املودعــة يف املعجــم.
يف الرؤيــة واهلــدف وطبيعــة املــادة َ
 -2املصــادر الــي اعتمدهــا الشـرتوين والــي مل يــرد أكثرهــا يف حميــط احمليــط ،وهــو مــا
يبــدو بشـ ٍ
ـكل َجلِـ ٍّـي يف قســم الذيــل مــن هــذا املعجــم.
 -3تع ـ ّدد وجــوه املغايــرة يف كث ـ ٍر مــن املداخــل الرئيســة واملداخــل الفرعيــة ،ويف
وضعهــا الرتتيــي ،واحتفــاؤه هبــا بصــورٍة تفــوق نظائرهــا عنــد البســتاين.
ض
 -4اســتدراكات الشـرتوين على املعاجم العربية املرموز إليها ابحلرف (س) تَ ْد َح ُ
وتردهــا علــى أصحاهبــا بســبب خلــو معجــم البســتاين
فكــرة االستنســاخ املزعومــةُّ ،
منهــا أو مــن معظمهــا.
واحلقيقــة الــي قَـَّـررها البحــث يف هــذا القســم ،ال تنفــي أتثــر الشـرتوين ابلبســتاين
يف قضيــة ترتيــب املداخــل ،واقتفــاءَه ألثــره يف إطــار الرتتيــب الداخلــي لفــروع املــادة
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أتسيســا علــى أن كال املؤلَِّفــن قــد احتــذى طريقــة املستشــرقني يف
اللغويــة الواحــدة،
ً
معامجهــم املبكــرة الــي وضعوهــا للغــة العربيــة.
الكلمات املفتاحية :الصناعة املعجمية -املادة املعجمية -املداخل املعجمية-
الرتتيب املعجمي.
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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 Shartooni’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 dictionaries 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 إبفاضـ ٍـة 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 ،بــدءًا ابلعــن للخليــل
(ت 175هــ) ،وانتهــاءً بتــاج العــروس للزبيــدي (ت 1205هــ).
وال أســتطيع أن أكتــم عوائــد دراســي للبســتاين((( الــي كانــت مــن أبــرز الدوافــع
قدمــا يف هــذا الســبيل ،والســر أبمــان يف هــذا الطريــق الــذي يتسـ َّـى مــن
إىل املضــي ً
خاللــه وضــع قضــااي املعجــم احلديــث يف حــاق موضعهــا ،والســيما مــا تعلّــق منهــا
مبظاهــر التجديــد أو التقليــد يف صناعتــه وإخراجــه.
ويف القــرن التاســع عشــر الــذي اعتــر ميشــيل فوكــو هنايتــه وبدايــة القــرن العشـرين
«حلظ ـةً حامس ـةً يف اتريــخ األفــكار تتجلَّــى يف التحـ ّـول العميــق الــذي شــهدته
املعرفــة»((( ،شــهد العــامل العــريب ،وخباصــة ال ُقطْــر اللبنــاين دع ـو ٍ
ات إصالحيــة علــى
يــد طائفــة مــن َّرواد النهضــة احلديثــة يف لبنــان((( ،أمثــال أمحــد فــارس الشــدايق
( ،)1887-1804واملعلم بطرس البستاين ( ،)1883-1819ورشيد الدحداح
( ،)1889-1813والشــيخ إبراهيــم اليازجــي ( ،)1906-1847واملعلــم ســعيد
الش ـرتوين ( ،)1912-1849وغريهــم ممــن اندوا إىل الرتكيــز علــى الفكــر العلمــي،
والفلســفة اللغويــة((( ،والــرد علــى شــبهة اجلمــود الــي ُرِميَــت هبــا اللغــة العربيــة.
متخضــت تلــك الدعـوات عــن ظهــور حركــة معجميــة إحيائيــة جديــدة(((،
وقــد ّ
حاولــت إبـراز قــدرة العربيــة علــى اســتيعاب ألفــاظ احلضــارة ،وتَـ َـد ُارك مــا فــات املعاجم
القدميــة ،وتــايف أوجــه النقــص املنهجيــة((( ،ورفــد املــادة املعجميــة أبلفـ ٍ
ـاظ جديــدة
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اقتضتهــا ظــروف املرحلــة ،ومل ختـ ُـل تلــك اجلهــود مــن تبايــن يف املواقــف الفكريــة
واالجتماعيــة ،واملنطلقــات اللغويــة(((.
وســعيد الش ـرتوين (1912-1849م)((( ،بــا ريــب ،واح ـ ٌد ممــن محل ـوا ل ـواء
املعجــم العــريب احلديــث بعــد ســلفه بطــرس البســتاين((( ،وبعــد أن عهــد إليــه أهــل
العلــم مــن اليســوعيني -كمــا قــال -إبجنــاز «معجــم يُ ِطـ ُّـل ابلطالــب علــى طلبتــه،
ِ
ـب خاس ـريه
ويواجــه املبتغــي ببُغيتــهً ،
حرصــا علــى الزمــان أن يذهــب طَلَ ًقــا ،ويـُْعقـ َ
ســآمةً وأس ـ ًفا»(.((1
وقــد شــهد كثــر مــن الباحثــن ملعجــم الش ـرتوين أبنــه «أكثــر الكتــب اللغويــة
احلديثــة تــداوالً بــن األيــدي ،لســهولة مأخــذه ،وحســن ترتيبــه»( ،((1وأبنــه «أضخــم
(((1
معجــم ظهــر يف العصــر احلديــث»( ،((1و«أكــر معجــم حديــث يف اللغــة العربيــة»
اجــا بــن أيــدي الكتّــاب والطــاب»( ((1و«مــن أكــر
و«أكثــر كتــب املعاصريــن رو ً
املعاجــم الــي ألَّفهــا اليســوعيون اللبنانيــون ،ومــن أمجعهــا للمفــردات»(.((1
ويف جمــال النقــد والتقــومي وصفــه بعــض الباحثــن أبنــه «خطــوة حقيقيــة واســعة
يســر حديــث»( ،((1ومل تغــب هــذه اخلطــوة عــن اللجنــة
يف عمــل معجمــي لغــوي ُم َّ
الــي ُكلِّفــت بتأليــف املعجــم الوســيط ،فنصــت يف مقدمتــه علــى أنــه «يــكاد يزيــد يف
حجمــه علــى أقــرب املـوارد»(.((1
ٍ
بشكل تعريفي سريع يظهر
ومن الدارسني َم ْن تناول هذا املعجم وصاحبَه اترًة
فيــه أقــرب املـوارد كحلقــة يف سلســلة جامعــة( ،((1ومعلــم 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  )1906يف جملة «الضياء»( ،((1واألب أنســتاس
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ماري الكرملي (ت )1947يف جملة «لغة العرب»( ،((2ويف كتابه «أغالط اللغويني
األقدمــن»( ،((2والشــيخ أمحــد رضــا العاملــي (ت )1953يف جملــة اجملمــع العلمــي
العــريب بدمشــق( ،((2واألســتاذ حممــد مجيــل اخلــاين يف اجمللــة نفســها( ،((2ومنهــم مــن
قصــر نقــده علــى مســتدرك الشـرتوين علــى املعاجــم يف ذيــل أقــرب املـوارد(.((2
ويلفت االنتباه يف هذه اجلهود النقدية تلك األحكام اليت أطلقها اليازجي ومن
ومـ ْـن ســار علــى ِمْنواهلمــا( ،((2فاليازجــي يف موضــع مــن
بعــده أنســتاس مــاري الكرملــي َ
جملة الضياء حيكم على «أقرب املوارد» أبنه «نسخة عن حميط احمليط للبستاين»(،((2
ويف موضع آخر جيعل حميط احمليط النســخة األصلية ألقرب املوارد(.((2
ويذهــب الكرملــي إىل أن «أقــرب املـوارد» هــو النســخة الثانيــة مــن حميــط احمليــط
للمعلــم بطــرس البســتاين( ،((2حبيــث غــدا هــذا األخــر «الدليــل الوحيــد» للش ـرتوين
ولــكل مــن جــاء بعــده مــن اآلابء اليســوعيني(.((2
وفيمــا عــدا هــذا التصريــح تطالعنــا يف نقــود هذيــن اللغويــن عبــارات تومــئ إىل
ذلــك ،وتشــر إليــه مــن طـ ٍ
ـرف خفــي ،وإزاء هــذه األحــكام الــي جتــيء يف ســياق
بعــض األمثلــة اجلزئيــة الــي يبــدو فيهــا أتثــر الش ـرتوين الواضــح ابلبســتاين ،ال يســع
الباحــث املنصــف إال التوقــف ،وال ميكنــه أن ميـ َّـر هبــا مــرور الكـرام ،وفــاءً حبــق اللغــة
أن وجدهــا مــن
مــن جهــة ،وطلبًــا للحقيقــة الــي هــي ضالّــة الباحــث ينشــدها َّ
جهـ ٍـة أخــرى .وبدهـ ٌّـي أن الوصــول إىل هــذه احلقيقــة ال يكــون مــن خــال بعــض
اإلطــاالت اجلزئيــة ،أو األمثلــة العشـوائية ،وال يتأتَّــى إال مــن خــال حبـ ٍ
ـث منهجـ ٍّـي
يضــع مقومــات الصناعــة املعجميــة نصــب عينيــه مــا تعلَّــق منهــا مبــادة املعجــم،
ومصــادره ،وترتيــب الوحــدات املعجميــة بداخلــه ،ومــا اتصــل ابلشــرح واملعلومــات،
أو بغــر ذلــك مــن اجلوانــب.
		
العدد الرابع والعشرون (محرم  ١٤٤١هـ  -سبتمبر  ٢٠١٩م)

99

إشكالية النسخ في أقرب الموارد للشرتوني "دراسة في مادة المعجم والمداخل المعجمية"

ويف هــذا البحــث أتنــاول املــادة املعجميــة ،وقضيــة املصــادر ،وترتيــب املداخــل
يف معجــم الش ـرتوين ،كاش ـ ًفا عــن مظاهــر التجديــد أو االستنســاخ يف هــذه األركان
األساســية مــن العمــل املعجمــي.

أوالً :املادة واملصادر يف أقرب املوارد:
 -1مادة املعجم:
إن املتتبــع لــكالم احملدثــن مــن املؤلفــن يف صناعــة املعجــم العــريب يــرى أهنــم
يســتعملون مصطلــح «املــادة» بعــدة معـ ٍ
ـان ،فمنهــم مــن يطلقــه علــى «األصــل
الــذي يكــون منــه تصاريــف الكلمــة واشــتقاقاهتا»( ،((3أو بعبــارة أخــرى «األصــل
االشــتقاقي للمداخــل الفرعيــة»( ،((3وهــو هبــذا املفهــوم يـرادف لفــظ ِ
«اجلـ ْذر» الــذي
عامــا يظهــر يف مجيــع الكلمــات
جتميعــا لكلمــات متعــددة ،وحيمــل معـ ًـى أصليًّــا ًّ
ميثّــل ً
(((3
املشــتقة منــه .
ومــن الباحثــن مــن يطلــق املــادة ليـَُعـ َّـر هبــا عــن «التعريــف أو الرتمجــة واملعلومــات
ـر بــه عــن «الكلمــة امل ـراد
األخــرى»( ،((3يف مقابــل لفــظ «املدخــل» الــذي يـَُعـ َّ
تعريفهــا أو ترمجتهــا»( ((3غــر 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 معج ـ ٍم إىل
تبعــا للغــرض الــذي ُوضــع مــن أجلــه»( ،((3وهــو األمــر الــذي يؤكــده
معج ـ ٍم آخــرً ،
احلم ـزاوي ،حيــث يشــر مصطلــح «مــادة» ( )Substanceيف اللســانيات البنيويــة
إىل «الوحــدات اللغويــة الصوتيــة والدالليــة اخلــام غــر املنتظمــة يف نــص مجلــة أو
خطــاب»(.((3
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وقــد اعتمــدت بعــض الدراســات املعجميــة الغربيَّــة هــذا املفهــوم حيــث َّ
أكــدت
قيمــة هــذه الوحــدات املعجميــة بوصفهــا «املــادة األساســية يف املعجميــة ،بــل هــي
مادهتــا ال ـ ُـم ْفَردة الوحيــدة»(.((3

وال خيفــى علــى مــن يطلــع علــى مقدمــة أقــرب املـوارد وخامتتــه ومقدمــة ذيلــه أن
املــادة اللغويــة قــد اســتحوذت علــى تفكــر الش ـرتوين( ،((3ومثّلــت 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( ،((3ويالئــم روح العصــر وحاجاتــه
ومتطلباتــه ،وال ميكــن االســتغناء عنــه يف هــذا العمــل ،حــى حيقــق اهلــدف الــذي
قصــد إليــه(.((4
ـوزع
وقــد نبّــه الشـرتوين يف أكثــر مــن موضــع علــى أن عملــه يف «أقــرب املـوارد» مـ ّ
على ثالثة أقســام(:((4
ِ
الص ْرفَة.
األول :يف مفردات اللغة ّ
والثاين :يف املصطلحات العلمية والكلم املولّد واألعالم.
والثالــث :ذيــل ينتظــم مــا كان قــد أمهلــه ،أو ذهــل عنــه مــن الكلــم الـوارد يف كتــب
الضـ َـو ّال أو الش ـوارد الــي اســتدركها علــى املتقدمــن ،ويتضمــن
أهــل البيــان ،ويضــم َّ
إصالحــا ملــا وقــع يف عملــه مــن األغــاط اللغويــة وحنوهــا.
ً

وقــد َّ
وف الشـرتوين مبــا وعــد بــه القــارئ يف القســم األول ،ومل يـُْعـَـرف شــيء حــى
اليــوم عــن القســم الثــاين ،علــى الرغــم مــن إخراجــه للقســم الثالــث املعنــون بذيــل أقــرب
امل ـوارد ،األمــر الــذي يدفــع إىل التســاؤل عــن الســبب يف عــدم الوفــاء ابل ـ ُـم َخطَّط
الكامــل هبــذا املعجــم ،ويبــدو مــن خاللــه للوهلــة فــرق كبــر بــن عمــل الشـرتوين وعمــل
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فروعــا
ـرا ،فَ َ
ضـ َّـم إىل «أصــول األركان ً
البســتاين الــذي تســامح يف هــذا اجلانــب كثـ ً
كثــرة ،وتفاصيــل شــى»( ،((4وأحلــق هبــا «اصطالحــات العلــوم والفنــون ،وكثـ ًـرا مــن
(((4
ضمنــه
املســائل والقواعــد والشـوارد ،وغــر ذلــك ممــا ال يتعلــق مبــن اللغــة»  ،كمــا ّ
ـرا مــن كالم املولَّديــن وألفــاظ العامــة ،ليكــون كام ـاً شــامالً ،وليجــد فيــه كل
«كثـ ً
طالــب مطلوبــه»(.((4
وال إخالــي مبالغًــا إذا ذهبــت إىل أن حــرص الش ـرتوين علــى الفصــل بــن
القســمني األول والثــاين مــن أقســام معجمــه ،فضـاً عــن عــدم ظهــور القســم الثــاين
منــه –يعكــس نظرتــه إىل مــادة املعجــم احلديــث وإىل وظيفتــه ،فهــذا املعجــم ال
ميكــن أن يغفــل عــن تلــك األوضــاع الــي طـرأت علــى اللغــة يف عصورهــا املتعاقبــة يف
صــورة مولــدات يشــيع اســتعماهلا بــن اخلاصــة ،أو مصطلحــات علميــة يتــم تداوهلــا
بــن أصحــاب العلــوم والفنــون ،أو أعــام تذيــع وتشــكل جــزءًا مــن املفــردات الــي
يســتعملها أبنــاء اللغــة يف مزاولتهــم هلــا( ،((4فأمــا العاميــات اجلاريــة علــى ألســنة النــاس
يف البيئــات املختلفــة فــا مــكان هلــا يف املعجــم العــام -عنــد الش ـرتوين -إال إذا
دعــت إىل ذلــك ضــرورة ،كتــدارك القصــور يف تعريــف األلفــاظ الدالــة علــى النبــات
واحلي ـوان ،وهــذا مــا يفهــم مــن قولــه« :واعلــم أن أقــرب طريقــة عنــدي لتعريــف كل
نــوع مــن النبــات واحليـوان هــي أن يُـ َف َّسر امســه يف الفصيــح مبــا يعــرف بــه مــن األمســاء
العاميــة يف كل طــرف مــن أط ـراف البــاد العربيــة ،مــع ذكــر امســه ابلفرنســوية ،فــإن
آتليــف اإلفرنــج يف ذلــك علــى غايــة الوضــوح»(.((4
ِ
الصرفــة،
ويف مرحلــة التنفيــذ العملــي ُتَ َّ
صــص أجـزاء مــن املعجــم ملفــردات اللغــة ّ
يتضمــن مــا شــاع مــن املولَّــدات واملصطلحــات الــي نفــذت إىل َحـَـرم
وال أبس يف أن َّ
(((4
صص أج ـزاء
ـخ َّ
اللغــة العامــة  ،وأصبحــت جــزءًا ال يتجـ َّـزأ مــن مفرداهتــا ،كمــا تُـ َ
غريهــا لتلــك األوضــاع الطارئــة علــى اللغــة(.((4
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ومن هنا فقد «أفســح أصحاب املعاجم العربية احلديثة من عرب ومستشــرقني
معامجهــم للمولَّــد ،ورأوا يف تســجيل هــذا النمــط مــن األلفــاظ اســتكماالً لتطــور اللغــة
العربيــة ومنوها»(.((4
ت من الرصيد اللغوي القدمي،
فأما املعيار الذي استند إليه الشرتوين يف إثبات ما أَثـْبَ َ
(((5
فهــو كثــرة االســتعمال ،وبقــاء الكلمــة حيّـةً يف االســتعمال احلديــث  ،وبراءهتــا مــن
الداللــة علــى املعــاين الــي ختــدش احليــاء( ،((5ويظهــر أنــه مل يســتند يف تطبيــق هــذا املعيــار
إىل أســاس إحصائــي أو حنــوه( ،((5بــل تــرك األمــر فيــه موك ـوًال إىل ذوقــه الشــخصي،
وتقديــره الــذايت( ،((5وذلــك ممــا خيتلــف ابختــاف القائمــن علــى صناعــة املعجــم.
ويف تقديــري أن هــذا الفصــل أو التخصيــص قــد يكــون أجــدى مــن تــرك البــاب
مفتوحــا علــى مصراعيــه ،ليدخلــه املولّــد والعامــي وامللحــون واألعــام واملصطلحــات
ً
والرطــاانت واألوهــام ،وكذلــك مظاهــر التنـ ّـوع اللســاين للطبقــات والفئــات االجتماعيــة
املختلفــة ،وغــر ذلــك مــا ال ينتهــي يف العــادة إىل غايــة حمــدودة ،إذ إن املعجــم «ال
اختيارا له ما يُبـَِّـرره»(.((5
التنوع الغزير ،وعليه أن خيتار ً
يستطيع أن يُراعي جمموع هذا ّ
ِ
املختصــن يقرتحــون يف هــذا املنـوال «وضــع مــدوانت ()Corpus
وهلــذا وجــدان
ّ
مصداقة عنها ،وتنزيلها من املعجم ومداخله حســب مقاييس ُمتَّفق عليها ،وحســب
وظيفــة كل معجــم»( .((5وهــذه الطريقــة الــي ســار عليهــا أصحــاب املعاجــم العربيــة
القدميــة يف األعــم األغلــب مــن احلــاالت ،حيــث اقتصــرت معامجهــم علــى املــادة
ختصهــا،
اللغويــة الصرفــة ،وخصص ـوا لألعــام واملصطلحــات واملولَّــدات مؤلفــات ُّ
وال يتســع املقــام لذكــر معاجــم املصطلحــات واألعــام وكتــب اللحــون واألوهــام
والدخيــل وغريهــا(.((5
لعل من املناســب اإلشــارة هنا إىل أن مما أنكره احلمزاوي على بعض املعاجم
و َّ
(((5
العربية «اعتمادها ألفاظًا وظائفية متنافرةً يف مستوى النوعية» .
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إن نزعــة التوفيــق بــن احملافظــة واحلداثــة يف أقــرب امل ـوارد ت ـراءى مــن الناحيــة
ـوع مــن احلــذر ،ومل يكــن احلــال كذلــك عنــد
النظريــة علــى اســتحياء ،ويتــم تنفيذهــا بنـ ٍ
البســتاين الــذي جاهــر هبــذه النزعــة ،م ْ ِ
طابعــا مــن املوســوعية،
ضفيًــا علــى معجمــه ً
ُ
ضخمــت مدونتــه حــى كادت
مبــا أضافــه إىل مـواده مــن ألـوان العلــوم واملعــارف الــي َّ
ـاب يف الصــرف
معجمــا لغـ ًّ
معجمــا ً
خمتصــا أو كتـ ً
ـوي إىل اعتبارهــا ً
ختــرج هبــا عــن كوهنــا ً
أو يف البالغــة أو يف غريهــا مــن فــروع العلــم واملعرفــة ،وصنيــع البســتاين يف مــادة
مثال صريح هلذا اخلروج الذي
(ج ن س) ،وحديثه عن اجلناس وأقسامه وشواهده ٌ
يطالعنــا يف كثـ ٍر مــن مداخــل معجمــه(.((5
صـ ِـح العربيــة
لقــد أَلَّــف الش ـرتوين معجمــه كمــا يظهــر مــن عنوانــه يف فُ َ
وش ـواردها ،واســتهدف التيســر علــى طائفــة الطــاب ،واضطلــع بســد حاجــة
مرســلي اليســوعية إىل معجــم لغــوي يواجــه مقصودهــم ،ويشــايع مرادهــم ،ولــذا
حــذف منــه ألفــاظ العــورات واأللفــاظ املبــذوءة( ،((5فجعــل املعجــم أدا ًة تربويــة
وهتذيبيــة( ،((6يف حماولـ ٍـة منــه للعــودة ابملعجــم احلديــث إىل «صوابيّــة الصحــاح
ابســم األخــاق وتربيــة الناشــئة»( ((6مــن جهــة ،ولَ ْفــت األنظــار إىل مبــدأ االنتقــاء يف
اختيــار املعــاين والــدالالت مــن جهــة أخــرى.
غــر َّ
أن هــذا الغــرض يتســع حــن ننظــر إىل املعجــم مقـ ِرًن بذيلــه ،ليشــمل الوفــاء
حباجــات أبنــاء العربيــة علــى اختــاف طبقاهتــم وثقافاهتــم مــن أدابء وابحثــن ،ولــذا
عــدل عمــا كان أزمــع عليــه يف أول األمــر مــن ميـ ٍـل إىل االقتصــار علــى مــا هــو أكثــر
دور ًان ،وأفشــى اســتعماالً ،وأحلــق بــه الذيــل الــذي يضــم مــا فاتــه ،وجيمــع للمتوغــل
ـض مــن قــدره عنــد أويل العلــم،
يف مطالعــة الدواويــن العربيــة كفايتــه ،ويزيــل عنــه مــا يغـ ُّ
وهــا هــو ذا يصــرح يف مقدمــة الذيــل بقولــه:
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«مــن مجلــة مــا تـََرقَّــى بــه أقــرب امل ـوارد ،واحلمــد هلل إىل مقــام اجلــدارة أن يـَُعـ َّـول
عليــه ،ويُطْلَــب فيــه مــا ال يوجــد يف سـواه ،ومــن كان علــى ريـ ٍ
ـب مــن ذلــك فليقابلــه
ُ
ابلتــاج مــاد ًة مــاد ًة 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»(.((6
واخلالصــة أن التحــول الــذي شــهدته صناعــة املعجــم العــريب احلديــث عنــد
البســتاين قــد مشــل يف مادتــه املشــاع اللغــوي العــام واملصطلــح العلمــي وكالم املولَّديــن
وكالم العـوام ،وأن هــذا التحــول خ ّفــت ح ّدتــه عنــد الشـرتوين بتغاضيــه النظــري عــن
تســجيل العاميــات ،ومل يتجــاوز فيمــا عــدا ذلــك التقريــر النظــري إىل التطبيــق العملــي،
وذلــك يف حــدود مــا متَّ إجنــازه مــن أقــرب املـوارد.
ولنــا أن نتســاءل :أي األمريــن كان أوىل ابلعنايــة واإلجنــاز :إجنــاز القســم الثــاين
املخصــص لألعــام واملصطلحــات واملولَّــدات ،أو النظــر يف القســم األول املخصــص
للغــة الصرفــة مــن أجــل الـزايدة والتصويــب واالســتدراك علــى األقدمــن؟
إن إمســاك الش ـرتوين عــن القســم الثــاين ،وتفرغــه ملشــتمالت الذيــل قبــل هــذا
القســم يوحــي إىل القــارئ -ولــو مــن طَــر ٍ
ف خفــي -أن املعجــم املختــص الــذي يـُْعــى
َ
«برصــد األشــياء كاألعــام واآلاثر واملصطلحــات»( ،((6إمنــا أييت يف احملــل الثــاين
بعــد املعجــم اللغــوي الــذي يتنــاول الكلمــة ابلدرجــة األوىل ،والشــيء أو املصطلــح
حرصــا منــه علــى
ابلدرجــة الثانيــة ،وهــو مــا يعكــس -ولــو يف الظاهــر علــى األقــلً -
املســتوى اللغــوي الفصيــح ،وتعلُّ ًقــا أبهدابــه ،وإدرا ًكا مــن الشـرتوين حلاجــة معاصريــه
إىل هــذا اللــون مــن التأليــف بشـ ٍ
ـكل يفــوق حاجتهــم إىل املعاجــم املختصــة الــي ال
صــات العلميــةُ ،كلٌّ يف جمالــه ،وال يرجــع
يـُْقبِــل عليهــا يف الغالــب إال أبنــاء
ُّ
التخص َ
إليهــا مجهــور َّ
املختصــة
املثقفــن إال يف احلــاالت النــادرة ،إذ كانــت تركــز علــى اللغــة
َّ
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وتـُْعـ َـى ابلتصنيــف املوســوعي( ،((6و«هتتــم بضبــط املنظومــة االصطالحيــة الــي يقــوم
عليهــا علــم مــن العلــوم ،أو حقــل معــريف خمصــوص»(.((6
 -2مصادر أقرب املوارد:
ممــا يســهم يف حــل اإلشــكالية املطروحــة يف عنـوان البحــث ،املصــادر الــي اعتمــد
عليهــا الش ـرتوين يف معجمــه ،وحتديــد وجــوه االتفــاق أو االختــاف بينهــا وبــن
نظائرهــا عنــد البســتاين يف حميــط احمليــط.
وتكشــف النظــرة الفاحصــة إىل مصــادر أقــرب املـوارد مــع ذيلــه ،عــن العديــد مــن
املصــادر الــي صـ َّـرح الش ـرتوين 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 الرحــات
واجلغرافيــا ،وهــي مصــادر مل يشــر إليهــا البســتاين ال مــن قريــب وال مــن بعيــد ،وهــي
علــى النحــو اآليت:
أوالً /املصادر اللغوية ،ومنها معاجم لغوية وغريها ،ويتضمنها اجلدول اآليت:
اسم املصدر

اسم املؤلف

من صفحات الورود يف أقرب املوارد

أدب الكاتب

ابن قتيبة (ت279هـ)

63/1

األلفاظ الكتابية

عبدالرمحن اهلمذاين (ت327هـ)

الذيل412 ،364 ،231 ،122 ،

اتج العروس

الزبيدي (ت1205هـ)

،1005 ،987 ،877 ،628 ،383/1
1207 ،1136/2

التنبيه واإليضاح
الصحاح عما ابن بري (ت582هـ)
وقع يف
اجلاسوس على
الشدايق (ت )1883م)
القاموس
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اسم املصدر

اسم املؤلف

من صفحات الورود يف أقرب املوارد

كتاب اجلراثيم

ابن قتيبة

الذيل 178

مجهرة اللغة

ابن دريد (ت321هـ)

1024 ،204/1

درة الغواص

احلريري (ت516هـ)

الذيل 272

رسالة الكلم الثمان

حسني املرصفي (ت1889م)

الذيل .344

شرح درة الغواص

اخلفاجي (ت1069هـ)

 .978/1الذيل 267،325 ،192

شرح الفصيح

أكثر من مؤلف

 .625/1الذيل 172

شرح مقدمة القاموس
احمليط

أبو نصر اهلوريين (ت1874م) الذيل 440 ،312

شفاء الغليل

الشهاب اخلفاجي
(ت1069هـ)

.1306 ،1236/2
الذيل .368 ،281 ،52

الفصيح

ثعلب (ت 291هـ)

568/1

القاموس العريب الفرنسي
كفاية ال ُـمتَ َح ِّفظ

كازميرسكي (ت1865هـ)

الذيل 362 ،351 ،116 ،69 ،34

ابن األجدايب (ت456هـ)

الذيل 162

خمتار الصحاح

الرازي (ت666هـ)

.1350/2 ،675 ،16/1
الذيل 331 ،20 ،18

خمتصر العني
املزهر

الزبيدي (ت 379هـ)
ُ

.242/1

السيوطي (ت911هـ)

النوادر يف اللغة

أبو زيد األنصاري (ت215هـ) الذيل 439 ،402 ،377 ،133

املعجم العريب الالتيين
نيل األرب يف ُمثَـلَّثات
العرب
الوشاح وتثقيف الرماح يف
رد توهيم اجملد الصحاح

الذيل .284

جوليوس (ت1667م)

الذيل 136 ،25

اخلليلي (ت1262هـ)

الذيل 386 ،224

التاديل (ت1200هـ)

الذيل 395
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ويلحــق بتلــك املصــادر اللغويــة القصيــدة اللغويــة الــي نظمهــا يف الغريــب ضيــاء
الديــن بــن إبراهيــم القوصــي (ت599ه)( ،((6ومساهــا «اللؤلــؤة املكنونــة واليتيمــة
املصونــة يف األمســاء املنكــرة» ،والــي أوردهــا ابــن شــاكر الكتــي يف فـوات الوفيــات يف
حــرف الضــاد مــن ترامجــه( ،((6ومطلعهــا:
هم
ي ــخبـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرين مبـ ـ ــا يـ ـ ـعـ ـل ـ ـ ـ ـ ــم
وصفت الشعر َم ْن يـَْف ْ
ي ـخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــربين بـ ـ ــأل ـ ـ ـف ـ ـ ـ ـ ـ ـ ٍ
الد ْهثَم؟
ـاظ
من اإلغراب ما َ
وهي طويلة تبلغ عدهتا تسعةً ومخسني بيتًا ،ويف آخرها يقول ضياء الدين
جر ِ
ـاس ـ ـ ــع أللفـ ـ ـ ٍ
لما ملن يـَْعـلَم
ـاظ
ََ ْ
أال فـ ـ َْ ْ
تع ً
أبلفاظي الذي يفحم
أنبأت يف شعري
فقد ُ
ِنَّ يف ق ــويل ومل أ َْع ـ ـلَم
ـارضت السجستـا
فع ـ ـ ُ
اثنياً /املصادر النحوية والصرفية اليت يضمها اجلدول اآليت:
اسم املصدر

اسم املؤلف

االستدراك على سيبويه

الزبيدي (ت379هـ) الذيل 204
أبو بكر ُ

األفعال

من صفحات الورود يف أقرب املوارد

،1071 ،1059/2 ،1024 ،1
ابن القطاع (ت515هـ)
.1476 ،1125
أبو جعفر اللَّبلي (ت691هـ) 1456/2

بغية اآلمال يف معرفة
مستقبالت األفعال
هتذيب األبنية

ابن القطاع

1456/2

حاشية الصبان على األمشوين

الصبان (ت 1206هـ)

الذيل 90

حاشية الكعبية

البغدادي (ت 1093هـ)

1488/2

شرح ألفية ابن مالك

ابن عقيل (ت769هـ)

الذيل 194

شرح التسهيل

البدر الدماميين (ت827هـ) الذيل 66

شرح شواهد الكشاف

حمب الدين أفندي

الذيل 362 ،347 ،317 ،312

املنصف يف شرح تصريف املازين ابن جين (392هـ)
108

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .عبدهللا بن عيسى بن أحمد الفضيخ

اثلثاً /املصادر األدبية والنقدية ،كما تظهر يف هذا اجلدول:
اسم املصدر

اسم املؤلف

من صفحات الورود يف أقرب املوارد

األغاين

أبو الفرج األصفهاين (ت356هـ)

.1442 ،1220 ،1132/2
الذيل .259 ،240 ،128

بديع اإلنشاء والصفات
يف املكاتبات واملراسالت

مرعي الكرمي (ت 1055هـ)

الذيل 330

الدرة اليتيمة

ابن املقفَّع (ت 143هـ)

الذيل 362 ،192

ديون األخطل

األخطل (ت92هـ)

الذيل ،384 ،343 ،189
.439

ديوان أيب متام

أبو متام (ت231هـ)

الذيل 315 ،265 ،209 ،157

ديوان أيب العتاهية

أبو العتاهية (ت 213هـ)

الذيل 220 ،189

ديوان لزوم ما ال يلزم

املعري (ت449هـ)

الذيل ،391 ،376 ،293
419 ،417 ،415

رسائل البديع

بديع الزمان اهلمذاين (ت395هـ)

الذيل 348 ،312 ،203 ،83

رسائل الصايب

أبو إسحاق الصايب (ت384هـ)

الذيل 367

شرح ابنت سعاد

ابن هشام األنصاري (ت 761هـ)

الذيل 430 ،415

شرح ديوان األخطل

أنطون صاحلاين اليسوعي
(ت1941م)

الذيل .365 ،299 ،194

شرح ديوان اخلنساء

لويس شيخو اليسوعي (ت)1928

الذيل ،396 ،283 ،130
.417 ،416

شرح رسائل البديع

إبراهيم األحدب (ت)1890

الذيل 328 ،261 ،251 ،246
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اسم املصدر

اسم املؤلف

من صفحات الورود يف أقرب املوارد

شرح املفضليات

أكثر من مؤلف

الذيل 439
الذيل 322 ،287

شرح مقامات اهلمذاين حممد عبده (ت )1905
شرح مقصورة ابن
دريد
شرح هنج البالغة

ابن هشام األنصاري (ت 761هـ)

الذيل 382

ابن أيب احلديد (ت656هـ)

249/1

شعراء النصرانية

لويس شيخو اليسوعي (ت1928م)

الذيل 295 ،242 ،226 ،130

العقد الفريد

ابن عبد ربه األندلسي (ت328هـ)

الكامل يف اللغة

املربد (ت 286هـ)

الذيل 117 ،49
الذيل ،338 ،287 ،167 ،98
419

َم َمع البحرين

انصيف اليازجي (ت1871م)

الذيل .136

مقامات اهلمذاين

بديع الزمان اهلمذاين (ت395هـ)

الذيل ،253 ،208 ،162 ،92
419

مقصورة ابن دريد

ابن دريد (ت321هـ)

الذيل 118

نقد الشعر

قدامة بن جعفر (ت337هـ)

الذيل 160

هناية األرب يف فنون
األدب

شهاب الدين النويري (ت733هـ)

1168/2

هنج البالغة

مجع الشريف الرضي (ت406هـ)

.644 ،484/1
الذيل ،319 ،244 ،192 ،32
437
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رابعاً /املصادر التارخيية واجلغرافية ،وهذا بياهنا:
اسم املصدر

اسم املؤلف

من صفحات الورود يف أقرب املوارد

اتريخ األمم وامللوك

الطربي (ت310هـ)

الذيل .207 ،192

اتريخ الدول اإلسالمية
ابجلداول ِ
املرضيَّة
العلَم العثماين
اتريخ َ

أمحد بن زيين دحالن (ت
)1886

الذيل .156

أمحد تيمور (ت1871م)

الذيل .51

حسني بن حممد الداير بكري
(ت996هـ)

الذيل 396

غريغوريوس ابن العربي

الذيل 134

تقومي البلدان

امساعيل بن حممد
(ت732هـ)

الذيل ،223 ،210 ،142
279 ،267 ،228

رسالة يف فضائل األتراك

اجلاحظ (ت255ه)

الذيل ص419

عجائب اآلاثر يف الرتاجم
واآلاثر

اجلربيت (ت1825م)

الذيل 338

قالئد العقيان وحماسن
األعيان

حممد بن شاكر الكتيب
(ت764هـ)

الذيل 437

الفتح بن خاقان (ت529هـ)

الذيل 312 ،200

الكامل يف التاريخ

ابن األثري (ت630هـ)

الذيل 344 ،267 ،135

مقدمة ابن خلدون

ابن خلدون (ت808هـ)

 ،1444/2الذيل .63

نفح الطيب من غصن
األندلس الرطيب

املقري (ت1041هـ)
ّ

144/1

وفيات األعيان

ابن خلّكان (ت681هـ)

 ،655/1الذيل 307

اتريخ اخلميس يف أحوال
أَنـَْفس النفيس
اتريخ خمتصر الدول

فوات الوفيات
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خامسا /مصادر أخرى:
ً

وتشــمل بعــض خمتصـرات احلديــث النبــوي الشـريف ،وبعــض الكتــب املؤلفــة يف
الفقــه وأصولــه ،ويف املِلَــل والنِّ َحــل والفــرق الدينيــة وعلــم الــكالم ،مثــل خمتصــر صحيــح
البخــاري ألمحــد بــن أمحــد بــن عبــد اللطيــف الزبيــدي(( ((6ت 893هــ) ،واملِلَــل
(((7
ِ
َّهرســتاين(( ((6ت 548هــ) ،واملواقــف لعضــد الديــن اإلجيــي
والنّ َحــل أليب الفتــح الش ْ
(ت 753هـ) ،وشرحه للشريف اجلرجاين(( ((7ت 816هـ) ،وحجة هللا البالغة للشاه
ويل هللا الدهلــوي(( ((7ت 1167هــ) ،ابإلضافــة إىل الكتــب املؤلَّفــة يف الطــب مثــل
مفــردات ابــن البيطــار( ،((7والكتــب املصنَّفــة يف النبــات وحيــاة احليـوان(.((7
وتبقــى بعــد هــذا املصــادر املتنوعــة الــي اسـ َّ
ـتمد منهــا الرجــان ،مــا كان مــن قبيــل
املعاجــم اللغويــة الــي ألفهــا العــرب أو املستشــرقون ،وخاصــة املعجــم العــريب الالتيــي
لفريتــاغ ،ومــا كان مــن كتــب اللغــة ،والنحــو والصــرف ،واألدب ،واجملموعــات
الشــعرية ،وشــروحها ،وكتــب النبــات ،واملفــردات الطبيــة ،وكتــب الرتاجــم والبلــدان،
وغريهــا.
وأول مــا يلفــت االنتبــاه يف هــذا الصــدد ،هــو احتفــاء الش ـرتوين بتــاج العــروس
للزبيــدي بشـ ٍ
ـكل ظاهــر ،والســيما يف ذيــل أقــرب امل ـوارد -حبيــث ال تــكاد ختلــو
صفحــة مــن ذكــر هــذا املعجــم الرتاثــي -فهــو يصــرح ابلنقــل عنــه قائـاً« :ويف التــاج
عــن التهذيــب»(« ،((7ويف التــاج وجــدت يف هامــش نســخة الصحــاح»(« ،((7ويف
التاج :هكذا يف ســائر النســخ»(« ،((7ذكره الســكري يف شــرح الديوان ،التاج»(،((7
«ويف التاج عن ُشـَّـراح الفصيح»(« ،((7التاج عن هتذيب ابن القطاع»(« ،((8نقلها
الســيوطي يف املزهــر واالقـراح .التــاج»(« ،((8التــاج عــن كتــاب األحجــار ألمحــد بــن
عبــدهللا التيفاشــي»(.((8
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وال شــبهة يف أن املـراد ابلتــاج يف هــذه النقــول هــو اتج العــروس ،ملؤلفــه الســيد
حممــد مرتضــى احلســيين الزبيــدي الواســطي (ت 1205هــ) ،شــارح القامــوس احمليــط
للفــروز اابدي ،وليــس امل ـراد بــه «اتج اللغــة وصحــاح العربيــة» للجوهــري ،لتأخــر
األعــام الذيــن ينقــل عنهــم عــن عصــر اجلوهــري( .((8وهــذا 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 بدرجـ ٍـة مــا -الزعــم أبن الش ـرتوين استنســخ معجمــه مــن
معجــم البســتاين ،ويقـ ِّـوي 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 الش ـرتوين -والســيما يف الذيــل -علــى توثيــق مصــادره ،حــى
ليتطــوع يف كث ـ ٍر مــن املواطــن بذكــر الصفحــة والطبعــة الــي رجــع إليهــا ،ومــكان
ِ
ـرد هــذا البيــت»(،((8
طباعتهــا ،كمــا يبــدو يف نقولــه اآلتيــة« :ورأيــت يف الكامــل للمـ ّ
ومل أجــده يف نســخة املصبــاح املطبوعــة مبصــر»(« ،((8نســخة األســاس املطبوعــة يف
(((8
مكتوب على هامش نسخة جيدة من املختار»(« ،((8مل أره يف نسخة
مصر» «رأيته ً
املفــردات الــي بيــدي»(« ،((8ورأيــت يف نســخة خــط مــن مفــردات الراغــب»(،((8
«وقــد عثــرت عليــه يف نســخة مــن كتــاب اجلراثيــم لعبــدهللا بــن مســلم»(« ،((9مل أره يف
نســخة األســاس الــي بيــدي»(« .((9فقــه اللغــة مــن طبعــة املطبعــة الكاثوليكيــة»(،((9
«مقامــات البديــع املطبوعــة يف املطبعــة الكاثوليكيــة»(« ،((9األلفــاظ الكتابيــة نســخة
األســتانة»(« ،((9العلمــاء الذيــن وقف ـوا علــى طبــع التــاج غفل ـوا عــن التنبيــه»(.((9
«عــن كتــاب قــدمي خمطــوط»(.((9
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وهــي بــا شــك نقــول قاطعــة ابلرجــوع إىل تلــك املصــادر ،وانفيـةٌ لشــبهة النســخ
يف نطاقهــا مــن املـواد اللغويــة املتضمنــة هلــا.
وأقــوى ممــا تقــدَّم كلــه تعليقاتــه علــى مــا ينقــل مــن بعــض املصــادر ،والســيما حميط
احمليــط للبســتاين (ت ،)1883واملعجــم العــريب الالتيــي جلوليــوس(( ((9ت 1667م)
( ،)Goliusواملعجــم العــريب الالتيــي لفريتــاغ(( ((9ت ،)Freytagh( )1861
والقامــوس العــريب الفرنســي لكازميريســكي ( ،)Kazimirski( )1865ابإلضافــة
إىل قولــه يف مقدمــة الذيــل« :واعلــم أن كل مــا أســندته يف جانــب الصـواب إىل فريتــغ أو
حميط احمليط ،فإمنا ذلك إشارة إىل وجوب الفحص عنه واحلذر منه ما مل يُر لثقة»(.((9
ويف اجلدول اآليت مناذج من تلك التعليقات:

املدخل

أقرب املوارد

ص

حميط احمليط

ص

مجلة اخلالئق اليت خلقها هللا يف ستة
اجلَ ْهنَبار
أايم( ..كازميرسكي)

الذيل
116

مجلة اخلالئق اليت خلقها
هللا يف ستة أايم

133

مبعىن :تَ َـعـتَّه ،ورد يف حميط احمليط يف
تـر َّعن
َ َ َ مادة (عته) ،ومل أره لِثَـ َق ٍة فَ َحِّرْره
أخص
الس ْرُموجة ُّ
نوع من األحذية ،و َّ
الس ْرُموج منه ،دخيل نقله فريتاغ من كتاب
َ
ألف ليلة وليلة».

الذيل
192

تعته فالن :جتنَّن وابلغ يف
امللبس واملأكل ،وفيه تَ َـر َّعن.

575

الذيل
221

نوع من األحذية،
أخص منه.
الس ْرُموجة ُّ
و َّ

408

الس َم ْرَمر طائر يشبه السماين ،أسود اللون،
َ
ينهزم اجلراد من صوته ...ومل أره
للغوي.
ال ُـم ْس ِهر طائر يلتذ به كل من يسمعه،
فيسهر عليه ،وال يشتهي النوم من
لذة مساعه .مل أجده
114

540/1

طائر يشبه السماين ،أسود
اللون ينهزم اجلراد من
صوته...

427

552/1

طائر ..ويلتذ به كل من
يسمعه ،فيسهر عليه ،وال
يشتهي النوم من لذة مساعه
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حميط احمليط

ص

املدخل

أقرب املوارد

ص

طائر يشبه السماين ،أسود
اللون ينهزم اجلراد من
صوته...

الس َم ْرَمر
َ

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

427

540/1

ال ُـم ْس ِهر

طائر يلتذ به كل من يسمعه،
فيسهر عليه ،وال يشتهي النوم من
لذة مساعه .مل أجده

552/1

استسا َغه

رآه سائغًا ،يقال :هذه األلفاظ
حوشية ال يَ ْستَ ِسيغُها َم ْن له يف
األدب أدىن مزيَّة .ذكرها صاحب
اجلاسوس ..وال أدري من أين
أخذها ِّ
فحررها.

الذيل
234

ال ُـم ْستَ َساغ :السائغ

عذيرة
احلائك

احلفرة اليت يضع رجليه فيها «حميط
احمليط يف مادة (وهد) ،وال أدري
من أين نقلها فَ َحِّرْرها»

الذيل
289

الوْه َدة :اهلَُّـوة يف األرض،
َ
وتُ َس َّمى هبا عذيرة احلائك،
987
وهي احلفرة اليت جيعل فيها
رجليه

طائر ..ويلتذ به كل من
يسمعه ،فيسهر عليه ،وال 436
يشتهي النوم من لذة مساعه

نوع من السمك .نقله فريتاغ عن
الغَ ْـيـثَان
كتاب يف وصف احليوان ،ومل أره
ضرب من السفن ،ومل أ ََر هذا يف
 1040/1ضرب من السفن
ال َق ْم َق َمة
كتاب يـُْوثَ ُق به
مركب شراب السوس ،ومل أرها
 1255/2شراب السوس
الـميسوسن
َ ْ ُ َ لثقة.
الكثري النَّده والشديد ،نقلها فريتاغ
 1287/2الكثري النَّ ْده ،والشديده
املِْن َده
بال إسناد
894/1

اهلَتـْلَى

ضرب من النبت ،وليس بثبت

نوع من السمك

 1370/2نبت
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اثنيًا :املداخل وترتيبها يف أقرب املوارد:
 -1الرتتيب اخلارجي:

حتــدث الش ـرتوين 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 إي ـراد األلفــاظ ابعتبــار أوائــل أصوهلــا ،وهــي نفــس الطريقــة الــي
ســلكها مرتمجــو العربيــة ابلالتينيــة وغريهــا ،كغوليــوس وفريتــغ ،واتبعهــم عليهــا مــن كان
منــوذج اجلــد واإلقــدام العــامل الفاضــل املرحــوم املعلــم بطــرس البســتاين يف حميــط حميطــه
وقطــر حميطــه»(.((10
وحديــث الشـرتوين هنــا جانبــه الصـواب إىل َحـ ٍّد مــا ،فمجمــل ابــن فــارس مرتــب
حبســب الرتتيــب اهلجائــي الدائــري املمتــزج بنظــام األبنيــة ،ومبقتضــاه تقســم م ـواد
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 ،فضـاً عــن أنــه يف ترتيبــه ال يذكــر بعــد احلــرف األول أو الثــاين
إال احلرف الذي يليه يف ترتيب احلروف اهلجائية ،حىت إذا وصل إىل الياء عاد إىل
األبـواب الــي تركهــا ،كمــا هــو معــروف بــن دارســي املعاجــم العربيــة(.((10
وال خيفــى علينــا أن مــدار الرتتيــب هنــا هــو احلــروف األصليــة ،ال احلــروف
الزائــدة ،علــى النحــو املعهــود يف صناعــة املعجــم العــريب يف معظــم أحوالــه ،ابإلضافــة
إىل مراعــاة مــا يلــي احلــرف األول مــن حــروف اهلجــاء يف ترتيــب امل ـواد اللغويــة.
وقســم الش ـرتوين معجمــه إىل أب ـواب بعــدد حــروف اهلجــاء ،فأولُّــه ابب اهلمــزة
وآخــره ابب اليــاء ،وصــدَّر كل ٍ
ابب بتمهيـ ٍـد( ((10موجــز عــن احلــرف املعقــود لــه
ـرا إىل ترتيبــه بــن حــروف اهلجــاء ،وقيمتــه العدديــة يف حســاب اجلُ َّمــل،
البــاب ،مشـ ً
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ومعانيــه الوظيفيــة ،ومواضــع زايدتــه يف بنيــة الكلمــة العربيــة ،وقــد يتطــرق إىل حالــه
يف النطــق العامــي( ،((10ولكنــه مل يبلــغ مبلــغ البســتاين يف التعريــف هبــذه احلــروف ،ومل
يعــرض حلاهلــا يف اللغــات الســامية كمــا فعــل صاحــب حميــط احمليــط.
وحشــد الش ـرتوين حتــت كل ابب املداخــل املعجميــة املبــدوءة حبرفــه ،واســتعان
ببعــض الرمــوز لتوضيــح مداخلــه ،فوضــع املدخــل الرئيــس أو املــادة -كمــا قــال(-((10
يف صــدر الســطرُ ،م ْكتَ ــنَفةً بنجمتــن ،ووضــع لــكل فــرع مــن فــروع املــادة الواحــدة ،أو
املداخــل الفرعيــة بــن هاللــن ،علــى حــن جلــأ البســتاين إىل تصديــر مداخلــه الرئيســة
الع ْر ِضــي القصــر ،والفصــل ابلنجمــة بــن
غالبًــا -ابجلــذر االفرتاضــي املتبــوع ابخلــط َمنهجــا تظهــر
املداخــل الفرعيــة واتبــع الشـرتوين يف إثباهتــا وتقــدمي بعضهــا علــى بعــض ً
فيــه بعــض وجــوه املغايــرة بينــه وبــن ســلفه بطــرس البســتاين:
أ -ففــي أقــرب املـوارد 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( ،((10وخالفًا ملا جرى عليه البســتاين يف التســهيل على املبتدئني،
فأبرزهــا يف الرتتيــب الظاهــري وأحــال إىل مواضعهــا احلقيقيــة يف الرتتيــب الصحيــح
هلــا ،حيــث تـ َّ
ـول شــرحها وتقــدمي املعلومــات عنهــا.
وأذكــر مــن هــذا القبيــل «األب» الــذي وضعــه البســتاين بعــد املدخــل الوظيفــي
«آ» وقبــل «أأب» ،مع ِّقبًــا بقولــه« :اطلــب أب و»( ،((10ويف ابب التــاء ذكــر
البســتاين «تــرث» بعــد «تــرت» ،وقبــل «تــرج» ،قائ ـاً« :ال ـراث :اإلرث ،وأصلــه
الوارث»( ،((10وهو ما مل يفعله الشـرتوين ،بل ذكر ُك ًّال من األب والرتاث يف مادته
«أ ب و»( ،((10و«و ر ث»(.((10
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وتــكاد تقتصــر املداخــل اإلحاليــة عنــد الش ـرتوين علــى تلــك الوحــدات الــي
تتعــدد صورهــا اللفظيــة والكتابيــة بســبب تعــدد اللغــات فيهــا ،أو لكوهنــا أعجميــة
نقلت إىل العربية أبكثر من صورة ،إذ تُشرح 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 نـراه يف
النمــاذج اآلتيــة:
 «فزد* مل ُيرم من فُـزد له ،أي فُ ِص َد .اطلب ف ص د»(.((11
َْ
َْ
 «ال ُك ِذيـْنَق :ال ُك ِديـْنَق ،ابلدال املهملة ،وذُكِرت يف ترمجة (ك د ن ق)»(.((11 «األَلُوقَة :اللُّ ْوقَة ،وذُكَِرت يف ابب اهلمزة»(.((11 «ال َـمْن َجنُون وال َـمْن َجنني :ذُكَِرا يف ترمجة (ج ن ج ن) »(.((11 «ال ُـمْنال :القاضي ،بلغة الترت ،راجع ال ُـمالَّ يف (م ل ل) »(.((11 «كغذ* ِالكاغذ والكا َغذ :لغة يف الدال املهملة»(.((11
 «نودل :مرت يف ترمجة (ن د ل) ،وفاتنا شيء فذكرانه هنا»(.((11 «األَواغي :مجع األ ُِوغيَّة ،وذُكَِرت يف ابب اهلمزة»(.((11
َ
النجارَ :مَّر يف مادة (برم) »(.((11
 «بَْـي َـرم َّ« -جندر :ذُكِر يف ترمجة (ج د ر) »(.((11

ويف املقابــل مل يـُْعـ َـن الش ـرتوين إبثبــات البدائــل الكتابيــة للفــظ األعجمــي يف
مداخــل رئيســة ،ومــن هنــا رأينــاه يكتفــي بذكــر «ال ُق ْمـ ُـرق»( ((12يف ابب القــاف
ويعرفهــا أبهنــا «اجلمــرك» ،ومل يثبــت «اجلمــرك» يف ابب اجليــم ،وال حــى «الكمــرك»
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يف ابب الــكاف ،ويعــرض لتعريــف «اإلفرنــج»( ((12يف ابب اهلمــزة دون ذكــر للفــظ
«الفرنــج» يف ابب الفــاء ،كمــا يثبــت «الفســتان» يف ايب الفــاء( ،((12ويهمــل ذكــر
«ال ُف ْســطان» ،يف خمالفـ ٍـة صرحيــة ملــا دأب عليــه ســلفه البســتاين مــن وضــع البدائــل
املشــار إليهــا يف مداخــل رئيســة مــن حميــط احمليــط(.((12
ب -ويف إطــار مــا قصــد إليــه الش ـرتوين مــن ختـ ُّـر يف إثبــات املداخــل -كمــا
ـرا مــن املداخــل
ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك -رأينــاه يســقط مــن مداخــل معجمــه كثـ ً
ال ـ ُـمثـْبَتة يف حميط البســتاين ،فعلى ســبيل املثال تكشــف املوازنة بني املداخل الرئيســة
يف ابب الباء ،أو ابب الشني ،أو ابب القاف من أقرب املوارد وحميط احمليط ،عن
إســقاط الشـرتوين لـ « 167مدخالً» من مداخل ابب الباء ،و« 35مدخالً» من
مداخــل ابب الشــن ،و« 27مدخـاً» مــن مداخــل ابب القــاف(.((12
صـ َّـرح هبــا
ونــورد فيمــا أييت هــذه املداخــلُ ،موز َ
َّعـةً علــى مســتوايهتا اللغويــة الــي َ
البســتاين(:((12
 -1ما أسقطه الشرتوين من ابب الباء:
أ -املداخل املولّدة والعامية واالستعماالت اإلقليمية:
( )1ابئِيَّــة*؛ ( )2ابشــة «عامــي»؛ ( )3بِْب ـ َـرالَّة «إقليمــي»؛ (ْ ِ )4بمــاط
«إقليمــي»؛ (َ )5بَــش «عامــي»؛ (َ )6بشــيش «عامــي»؛ ( )7بَـ ْد َرق «مولّــد»؛
( )8بُـ ْـرقُوق «مولّــد»؛ ( )9بَ ِّشــط «إقليمــي»؛ ( )10بقــاال «إقليمــي»؛
( )11بَ ْكـ َـرج «عامــي»؛ ( )12بَ َكــش «إقليمــي»؛ ( )13بـَْلطَ ِجــي «عامــي»؛
( )14بـَْل ِكــي «عامــي»؛ ( )15بـَنَاقِيــس «عامــي»؛ ( )16بـُـو «عامــي»،
( )17بُـ ْـوَدقة «عامــي»؛ ( )18بـَيـْلَ َســة؛ ( )19بوقِ ْـي ــنَار «إقليمــي»
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ب -املداخل األعجمية ،وهي:
ابرود*؛ ( )3ابزار؛ ( )4ابزوق*؛ ( )4ابسليق؛ ( )5ابشا
ابرنْج*؛ (ُ )2
(َ )1
ص؛ ( )6ابقــة*؛ ( )7ابلَــة؛ ( )8ابميــا*َ )9( ،بَْونَــة؛ ( )10ابيَــة؛ ( )11بِبَــاج؛
اســفان؛ ( )15بَـ ْـرَديُوت؛ ( )16بـََر ْشــتُوك؛
( )12بَـتـْلُوجيا؛ ( )13بتَــان؛ ( )14بَ َد َ
( )17بَـ ْـرِش ْعتَا؛ ( )18بـُْر َشــان؛ ( )19بِرطَانيقي*؛ ( )20بـَْر َغ ْشــت؛ ( )21بـُْرغي؛
ِ
اســف؛
( )22بَـ ْـرُكوس؛ ( )23بَـَـرْم َهات؛ ( )24بَـ ْـرُم َ
ودة؛ ( )25بَرنْج*؛ ( )26بَِرْنَ َ
( )27بِرنِيطَــة؛ ( )28بِــرواز؛ ( )29ب ــروانة؛ ( )30ب ــروتِستُو؛ ( )31ب ــر ِ
وم ْت؛
ْ
ْ
َُ ْ
َ َْ
َُ
( )32بـَْزرقَطـُـوان*؛ ( )33ب ـُ ْـزُرك؛ ( )34بـََزْونـَـك؛ ( )35بَ ْســتَج )36( ،بَ ْســتَق؛
( )37بَ ْستِْيـبَاج*؛ ( )38بَ ْسد*؛ ( )39بَ ْسطُْرَما؛ ( )40بَ ْسطَُرون؛ ( )41بَ ْس َفايِج*؛
( )42بس ـ َفاردانج*؛ ( )43ب ْشــت*؛ ( )44بِ ْشــتَختَة؛ ( )45بِ ْشـ ِ
ـكري؛ ()46
ْ
َْ َ
ُ
ِ
ِ
اســاليُون؛ ( )50بَطْ َســة؛ ()51
بَطَــارخ )47( ،بَطــارس؛ ( )48بَطَاطــا؛ ( )49بطَْر َ
بَطْلِْيـنُوس؛ ( )52بَطْ َمان؛ ( )53بَـ ْفت؛ ( )54بـُ ْق َجة؛ ( )55بـَْق َس َماط؛ ( )56بَـ ْقش؛
( )57بَ ْكلِيــك؛ ( )58بَـاَو* )59( ،بـَْل َهـ َـور )60( ،بَلِيـْلَــج*؛ ( )61بِْن ِدي ُك ْسـ ِـي؛
( )62بـناســت؛ ( )63بـ ـْنضول؛ ( )64بـ ـْنطَالون؛ ( )65بـْنـ ـ َفش؛ ( )66ب ِ
ودينُــو؛
ُ ُ
ُ
َ
َ
ََ َ
( )67بُ ْورغــي؛ ( )68ب ـُ ْـوَرق؛ ( )69ب ـُ ْـوَرك؛ ( )70بـُْوِريْطـُـس )71( ،ب ـُ ْـوزة؛ ()72
وصلَــة؛
وســليك؛ ( )74بُ َ
ـوش َد ْربَْنــدي* )76( ،بُ َ
وشــاد*؛ ( )75بـُ َ
بُوزيــدان؛ ( )73بُ َ
ِِ
ـوي؛ ( )80بيانــو؛ ( )81بِيـْب ـَ ُـروز*؛ ()82
( )77بُو َغــاز؛ ( )78بـُْوليتكــة؛ ( )79بـ َ
بَـ ْـي َج َادق*؛ ( )83بِـرا؛ ( )84بـَي ـْ ُـرون؛ ( )85بِيـْلَــة؛ ( )86بُــيُ ْورلْدي.
ج -املداخل العربية الرتاثية( ،((12وهي:
ِ
ِ
صوم؛ ( )6بُـ ْـرعُل؛ ()7
(َ )1بَْزلَــة؛ ( )2بَثــطَْ )3( ،بـَـرم؛ ( )4ب ِريــت؛ ( )5بُـ ْـر ُ
ضض؛ ()13
بِْرنيق؛ ( )8بـََزَكى؛ ( )9بـََزن؛ ( )10بِظْماج؛ ( )11بـَْعَزة؛ ( )12بـَْع َ
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بـُْع ُفــط؛ ( )14بـَ ْغــس؛ ( )15بـَغَــاق؛ ( )16بـُْلعُــص؛ ( )17بـَْل َكــع؛ ( )18بَـْنب ـَـان؛
( )19بُـْنظُر؛ ( )20بَــيَث؛ ( )21بَــيَح؛ ( )22بـَيـْلَ ْم )23( ،بَْـينِ ـْـيث.
د -املداخل اإلحالية:
ابزَهــر؛ ( )2ابقِلَّــى؛ ( )3بَـ ْـرَدقان؛ ( )4بَـ ْـرنَ َكان؛ ( )5ب ـَ ْـرَوق؛ ()6
(َ )1
بَـ ْـرَوَكة؛ ( )7ب ـَ ْـزَد َرة؛ ( )8بِ ْشـ َـماط؛ ( )9بَــا َذر؛ ( )10بـَْل ُشــوم؛ ( )11ابْلـَـْنـ ـ َقق؛
( )12بَالَّن؛ ( )13بَـلَنـْـتَع؛ ( )14بـَلَْند )15( ،بَـلَْن َـزى؛ ( )16ابنُم؛ ( )17بـَْه َور؛
( )18بـهونِيــة؛ ( )19بــود؛ ( )20بورنــك؛ ( )21بوســر؛ ( )22ب ِ
وصـ ْـر؛ ()23
ُ ْ
َْ َ ّ
ُ
ُ
َُ
بُوالد؛ ( )24بَـ ْـولَع؛ ( )25بَْـي ـ َـن؛ ( )26بَـْـي َدخ؛ ( )27بَـْـي َذخ؛ ( )28بَـْـي َدق؛ ()29
بَـْـي َذار؛ ( )30بَْـي ـُـروح؛ ( )31بـَي ـَْـزر؛ ( )32بِْيـ َكار؛ ( )33بِيـْلُـ ْـو ِردي؛ ( )34بـَيـَْهــن.
ه ـ -مداخــل أخــرى ،وخصصهــا البســتاين لثــاث وحــدات معجميــة ط ـرأت
عليهــا بعــض التغـرات الصوتيــة الصرفيــة ،وهــي :بـَْلحــا ِرث؛ بـَْل َعن ـَْـر؛ بـَْل َقــن ،وكذلــك
مدخلــن مــن املداخــل ال ـ ُـم َحَّرفة ،وهــي :بلغــث «تصحيــف بـَْل َعــث» ،وبـَْل َهـ َـوان
«حتريــف بـَْهلَـوان» ،ابإلضافــة إىل وحدتــن وظيفتــن ،إحدامهــا ُم ْفـ َـرَدة ،وهــي (بَـ ْـن)
لغــة يف بــل ،واألخــرى انشــئة عــن التجمــع والتضــام ،وهــي ِ
«بَ»؟.
ّ
َْ
 -2ما أسقطه الشرتوين من ابب الشني:
أ -املداخل املولّدة والعامية:
(َ )1شـِـي «عامــي»؛ (َ )2شـتـْلَة «عامــي»؛ (َ )3شـ ْـربَش «مولّــد»؛ (َ )4شـ ْـربَط
ِ
ومة «عامــي»؛
«عامــي»؛ ( )5شـ ْـرش «عامــي»؛ (َ )6شـ ْـرَمط «عامــي»؛ ( )7شــاطُ َ
(َ )8ش ْف َشق «مولَّد»؛ (َ )9ش ِقيط «عامي»؛ (َ )10شلَِب «عامي»؛ (َ )11ش ْلغِني
«عامــي»؛ ( )12شــالُوف «عامــي»؛ (َ )13ش ـ ْل ُفوطة «عامــي»؛ (َ )14ش ـ ْل ُفون
ك «عامــي»؛
«عامــي»؛ (َ )15شْ َش ـ ِرخيَة؛ (َ )16شْن ـ َـر «مولّــد»؛ (َ )17شن ـْـبَ َ
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(ُ )18شْن ــبُل «مولَّــد»؛ ( )19شــند «عامــي»؛ (ُ )20ش ـْنطَف «مولــد»؛ ()21
َشْن ـ َفلَة؛ (ِ )22شْن ـ َقار*؛ (ُ )23شــنُك «عامــي»؛ (ِ )24شـْن َكار «عامــي»؛ ()25
َش ـْن َكل «عامــي»؛ (ُ )26شـ ْـوابصي «عامــي».
ب -املداخل األعجمية وهي:

(َ )1شـ ْـب َكَرة؛ (َ )2ش ْر َشــف؛ (َ )3ش ـ ْك َمجة؛ (َ )4شــلِني؛ (َ )5شن ـْـتَه؛ ()6
ِشْن ــتَيان؛ (َ )7شـ ْـوَربة.
ج -املداخل ال ُـم َحَّرفة:

ـحذ؛ ()3
ـج َول؛ ( )2أَ ْشـ َ
ـح َول ««تصحيــف» َشـ ْ
(َ )1شـ ْ
ـخ َد «تصحيــف» أَ ْشـ َ
«شـ ْـعلَع؛ (َ )4شْلَــق «تصحيــف» َش ـ ْل َمق.
َش ـ ْفلَع «تصحيــف َ
 -3ما أسقطه الشرتوين من ابب القاف:
أ -املداخل املولَّدة والعامية واالستعماالت اإلقليمية:
( )1قَأْش «إقليمي»؛ ( )2قَبِ ِ
ضن «عامي»؛ ( )3قَـ ْـرفَد «عامي»؛ ( )4قَـ ْـرقَد
«عامــي»؛ ( )5قَـ ْـرقَذ «عامــي»؛ ( )6قَـ ْـرقَش «عامــي»؛ ( )7قَـ ْـرقَط «عامــي»؛ ()8
قَـ ْـرقَع «عامــي»؛ ( )9قِ ـْـيطَان «عامــي»؛ ( )10قِْيمــاط «مصطلــح للبنَّائــن».
ب -املداخل األعجمية ،وهي:
ـاجور؛ ( )2قَــبَ َق؛ ( )3قُش ـلَة؛ ( )4قَـ ـ ْف َشليل؛ ( )5قُـ ـ ْفطَان؛ ()6
( )1قَب ـَ ُ
ندلَ ْفــت؛ ( )9قِنَــاق.
قِْل ِشــن؛ ( )7قِْنـ َـداق؛ ( )8قَ َ
ج-املداخل اإلحالية ،وهي:
( )1قِ ْـرنَـبَاع؛ ( )2قِ ْـرنَبِيط؛ ( )3قَ ْـرنُ َـوة؛ ( )4قَـ ْلطَبَان؛ ( )5قِ َرياط.
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هـ -مداخل أخرى:
( )1قَـ ـ ْل َفط «حتريــف َج ْل َفــط»؛ ( )2قَـْن ــبَس؛ ( )3قُـ ـْن ُش ْوَرة« ،ومهــا مدخــان
عربيــان تراثيــان» ( )7 ،6 ،5 ،4مداخــل متعلقــة أبلفــاظ الع ـوارات(.((12
ِ
وظاهـ ٌـر ممــا ســبق أن أكثــر املداخــل الــي أســقطها الش ـرتوين ،هــي مــن قبِيــل
املداخــل العاميــة الــي مل تتجــه ِهّــتُه إليهــا( ،((12أو املداخــل األعجميــة الــي انتهــت
إىل حميــط البســتاين مــن معاجــم املستشــرقني ،علــى حــن يتســم غــر ذلــك ممــا أســقطه
أبنــه «مولَّــد» أو «اســتعمال إقليمــي» ،أو مدخــل إحــايل ،أو ُمَـ َّـرف عــن صورتــه
ِ
الص ْرفــة ،فقـ َّـل
األصليــة ،أو كان مراعــاة لصــورة صوتيــة طارئــة ،فأمــا املداخــل العربيــة ّ
أن تُ ْسـتـَبـَْعد مــن أقــرب املـوارد؛ ألن الشـرتوين يســتهدف يف األســاس هــذا املســتوى
اللغــوى دون غــره مــن املولَّــدات والعاميــات واألعجميــات.
ونرصــد يف هــذه اللوحــة موازنــة بلغــة األرقــام بــن أقــرب املـوارد وحميــط احمليــط مــن
حيــث عــدد املداخــل الرئيســة يف ُك ٍّل منهمــا(:((12
الباب

أقرب املوارد

حميط احمليط

الباب

أقرب املوارد

حميط احمليط

اهلمزة
الباء
التاء
الثاء
اجليم
احلاء
اخلاء
الدال
الذال
الراء

244
383
143
113
338
442
368
476
138
368

376
714
240
175
540
527
438
539
152
410

الطاء
الظاء
العني
الغني
الفاء
القاف
الكاف
الالم
امليم
النون

293
44
668
273
412
628
483
342
364
495

305
46
711
273
426
660
503
358
407
498
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الباب

أقرب املوارد

حميط احمليط

الباب

أقرب املوارد

حميط احمليط

الزاي
السني
الشني
الصاد
الضاد

338
475
459
322
204

390
537
497
320
204

اهلاء
الواو
الياء
اإلمجايل

469
382
92
9.792

475
382
97
11.200

ج -خالــف الش ـرتوين ســلفه البســتاين يف الوضــع الرتتيــي لبعــض الوحــدات
تعسف البستاين يف نظرته إليها ،والوحدات املتضمنة
املعجمية ،والسيما تلك اليت َّ
ل ـزايدة إحلاقيــة ،والوحــدات املنقولــة مــن اللغــات األعجميــة ،وبعــض الوحــدات
الوظيفيــة.
وردهــا عليــه النقــاد
تعســف البســتاين يف نظرتــه إليهــاَّ ،
فمــن الوحــدات الــي َّ
الفعــل «أَألْت» يف قوهلــم« :أَألَتَــهُ َح َّقــه» ،أي نقصــه ،فقــد وضعــه يف (ألــت) ،
(((13
َب» ،مبعــى أغضــب
ومل يذكــره الش ـرتوين يف هــذا املدخــل  ،ومثلــه الفعــل «أ َْوأ َ
الــذي وضعــه البســتاين يف (أ و ب) ( ،((13مث ذكــره يف (و أ ب) ( ،((13واكتفــى
الش ـرتوين بوضعــه يف (و أ ب) علــى غ ـرار صنيــع القامــوس احمليــط( .((13ومل يذكــر
َحوِريـَّـة» الــي هــي امل ـرأة البيضــاء الناعمــة يف (أ ح ر) ،كمــا فعــل
الش ـرتوين «األ ْ
البســتاين( ،((13ولكنــه اكتفــى بصيغــة املذكــر يف موضعهــا الصحيــح ،وهــو (ح و ر)،
ي :األبيــض الناعــم مــن أهــل القــرى»(.((13
فقــال :األ ْ
َحـ َـوِر ّ
(((13

(((13

أمــا عــن الوحــدات ذوات الـزايدة اإلحلاقيــة ،فإهنــا متثــل حي ـًّـزا ال يُ ْســتَهان بــه مــن
اخلــاف بــن الرجلــن ،وأبــدأ مبــا اثلثــه نــون ســاكنة مــن تلــك الوحــدات ،وأســوق
قــول ابــن جــي «وإذا رأيــت النــون يف كلمــة مخاســية اثلثــة ســاكنة فاقــض بزايدهتــا،
وسـلَْنطَح وبـَلَْنـ َـدح وجرنبــذ وجرنفــس»(.((13
حنــو قُـ ْـرن ُفل َ
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ومبوجــب هــذه القاعــدة خالــف الش ـرتوين البســتاين يف «اجلَ َحْنـ ـ َفل» ،فجعلــه
الش ـ َفة
مدخ ـاً فرعيًّــا ووضعــه بــن هاللــن ال بــن جنمتــن ،وفســره بقولــه «الغليــظ َّ
ب ـزايدة النــون»( ،((13علــى حــن قــال البســتاين يف مدخــل (جحفــل)« :ا َجل َحْنـ ـ َفل
يف اببــه»( ،((14وذلــك يف شــبه إصـرار منــه علــى خمالفــة القاعــدة الصرفيــة يف ترتيبــه،
قصـ ًـدا إىل التيســر علــى املتعلمــن.
ومل يـراع الشـرتوين هــذا املبــدأ يف كل مداخلــه ،فهــا هــو ذا يذكــر (ال َقَرنْ ـ ُفل) يف
مدخــل مســتقل بــن جنمتــن( ،((14ويذكــر (قرفــل) يف مدخــل مســتقل كذلــك(،((14
متابعــا يف هــذا الرتتيــب للبســتاين( ،((14ومتغاضيًــا عــن القاعــدة املذكــورة.
ً

واتــكاءً علــى مذهــب مــن حيكــم بـزايدة النــون يف «اجلُْنـ َـدب» جعلهــا الشـرتوين
مدخ ـاً فرعيًــا مــن مداخــل (جــدب)( ،((14خمال ًفــا ســلفه يف جعــل (جــدب)
(((14
ـتنادا إىل ختطئــة الصاغــاين لصاحــب
و(جنــدب) مدخلــن رئيســن  ،واسـ ً
القامــوس يف ع ـ ِّده النــون مــن «اجلَأْنـَـب»(- ((14وهــو القصــر مــن النــاس ومــن
اخليــل -حرفًــا أصليًّــا ،غايــرت نظــرة الشـرتوين إليهــا نظــرة البســتاين( ،((14فوضعهــا
بعــد (جــأب) مباشــرًة ،وصــدَّر حديثــه عنهــا بقولــه« :وزنــه فَـ ْـعنَل» ،والنــون زائــدة،
ولكنــه مــع ذلــك َّ
عدهــا مدخـاً مســتقالً ،وذلــك لعــدم وضــوح االشــتقاق املعنــوي
أو الرابطــة املعنويــة يف ذهنــه بــن اجلــاب واجلأنــب ،وذلــك علــى خــاف مــا كانــت
عليــه نظــرة البســتاين يف معاملــة النــون يف هــذه الكلمــة معاملــة احلــروف األصليــة،
ووضعــه هلــا بعــد (جألــل).
والنموذجــان األخ ـران يطرحــان إشــكاليةً ارتبــط هبــا اختــاف الوضــع الرتتيــي
لبعــض الوحــدات يف املعجــم العــريب بشـ ٍ
ـكل عــام ،ويف املعاجــم احلديثــة بوجـ ٍـه خــاص،
ـون
وإليهــا تنبَّــه علمــاؤان األقدم ــون ،فقــال ابــن جــي« :واعلــم أن للتــاء مي ـز ًان وقانـ ً
ِ
ـت االشــتقاق يف كلمــة
يعــرف بــه طريــق القيــاس ،كوهنــا أص ـاً أو زائــدة ،فــإذا َعد ْمـ َ
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فيهــا اتء أو نــون ،فــإن حاهلمــا فيمــا أذكــره لــك س ـواء ،فانظــر إىل التــاء أو النــون،
فــإن كان املثــال الــذي مهــا فيــه أو إحدامهــا علــى زنــة األصــول فاقـ ِ
ـض أبهنمــا أصــان،
وإن مل يكــن املثــال الــذي مهــا فيــه هبمــا أو إبحدامهــا علــى زنــة األصــول فاقــض أبهنمــا
مجيعــا أصــان ،ألهنمــا إبزاء العــن
زائــداتن ،مثــال ذلــك قولنــا :عنــر ،فالنــون والتــاء ً
والفــاء مــن َج ْع َفــر ،أال تــرى أن يف األصــول مثــال فَـ ْـعلَل ،وكذلــك النــون يف حنــو
ِخْن ـ َـزقْر «القصــرة» ،أصـ ٌـل؛ ألهنــا إبزاء الـراء مــن ِج ْرَد ْحــل وقِْرطَ ْعــب ،وكذلــك التــاء
يف فـراتج ،هــي أصــل؛ ألهنــا إبزاء الــدال مــن ِسـ ْـرَداح ،والطــاء مــن قِرطَــاس»(.((14
واالشــتقاق الــذي يتحــدث عنــه ابــن جــي يف هــذا املوضــع اشــتقاق لغــوي
يراعــى فيــه أخــذ إحــدى الكلمتــن مــن األخــرى بـزايدة احلــرف ،حبيــث تظهــر الصلــة
اللفظيــة واملعنويــة بينهمــا ،ابش ـراكهما يف معظــم احلــروف ويف املعــى العــام ،وهــذا
ئيســا أو
االشـراك هــو الــذي محــل أصحــاب املعاجــم علــى جعــل إحدامهــا مدخـاً ر ً
فرعــا مــن فــروع هــذا املدخــل أو تلــك املــادة اللغويــة ،علــى
مــادة أصليــة ،واألخــرى ً
تتجمــع فيــه املفــردات العربيــة يف شــكل عائــات أو أُســر لغويــة( ،((14غــر أن
وجـ ٍـه َّ
النظ ـرات الذاتيــة تتفــاوت يف إدراك هــذه الرابطــة ،ومــا يهتــدي إليــه ابحــث ،قــد
يتيســر لنــا فهــم بعــض
يكــون حمــل التوقّــف عنــد غــره مــن الباحثــن ،وهبــذا االعتبــار َّ
جوانــب املغايــرة بــن ترتيــب البســتاين وترتيــب الش ـرتوين للوحــدات املعجميــة(،((15
ويف اجلــدول اآليت منــاذج أخــرى لتلــك املغايــرة:
الوحدة
املعجمية
َيفوخ مدخل رئيس موضوع بني جنمتني يف
ابب اهلمزة
مدخل رئيس موضوع بني جنمتني
األ ََننَة
األ ََننِيَّة مدخل رئيس موضوع بني جنمتني
ترتيبها يف أقرب املوارد

126

ص

ترتيبها يف حميط احمليط

ص

13/1

مدخل فرعي حتت (أ ف خ)

11

21/1

مدخل فرعي ضمن مداخل (أان) 18

21/1

مدخل فرعي ضمن مداخل (أان) 23

مجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها
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الوحدة
املعجمية
البِْئر
بُْـرجاس
ابرنشق

ترتيبها يف أقرب املوارد

ص

ترتيبها يف حميط احمليط

ص

مدخل رئيس موضوع بني جنمتني

27/1

مدخل فرعي حتت (ب أ ر)

25

مدخل فرعي من مداخل (ب ر ج)

36/1

مدخل رئيس (ب ر ج س)

33

مدخل رئيس موضوع بني جنمتني
مدخل فرعي من مداخل (ج أ ش)

اجلُؤشوش
جثأل مدخل فرعي من مداخل (ج ث ل)
اجلَ ْحظَم مدخل فرعي من مداخل (ج ح ظ)
اجلُنَ ِادف مدخل فرعي حتت (ج د ف)
جدول مدخل رئيس بعد (ج د ل)
جرجر
َرْهوك
زلزل

 38/1مدخل فرعي حتت (ب ر ش ق) 35
99/1

مدخل رئيسي (ج أ ش ش)

89

103/1

مدخل رئيس (ج ث أل)

92

 104/1مدخل رئيس (ج ح ظ م)

93

 108/1مدخل رئيس (ج ن د ف)

138

 108/1مدخل فرعي حتت (ج د ل)

96

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

99

مدخل رئيس بني (رهـ و) وقبل
مدخل رئيس موضوع بني جنمتني ،بعد
440/1
(ر هـ و ن)
(ر هـ ك) ،وقبل (ر هـ ل) ،وهو وضع خاطئ
مدخل رئيس (ز ل ز)
مدخــل رئيــس بعــد (ز ل ل) وقبــل
375
471/1
وقبل (ز ل ط)
(ز ل م) ،وهو وضع خاطئ
356

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

605

 1008/1مدخل رئيس (ق ي ص م)

765

 1042/1مدخل رئيس بعد (ق ن د)

758

 1072/2مدخل رئيس (ك د ي ن)

774

مدخل رئيس بني (ك و ث)
1068/2
و(ك و ث ل)

796

صوم مدخل فرعي من مداخل (ق ص م)
قَ ْـي ُ
الِْقنَدأْو مدخل فرعي من مداخل (ق ن د)
ِ
الك ْديـَْون مدخل فرعي من مداخل (ك د ن)
مدخل رئيس بني (ك ث ر)
كوثر
و(ك ث ع)
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ومن مناذج املغايرة بني املعجمني يف ترتيب األلفاظ األعجمية:
اللفظ
األعجمي
األَيْـ ُقـونَة
أيلُول
َّأير
البَ َارة

طريقة ترتيبه يف أقرب
املوارد
ترتيب ألفبائي

26/1

حتت اجلذر العريب (أ ي ق)

23

ترتيب ألفبائي

26/1

حتت اللفظ األعجمي (أ ي ل)

23

ترتيب ألفبائي

26/1

حتت اجلذر العريب (أ ي ل)

23

حتــت اجلــذر العريب
(ب أ ر)
ترتيب ألفبائي

27/1

ترتيب ألفبائي

25

49/1

حتت اجلذر العريب (ب ط ي)

44

ترتيب ألفبائي

275
333
510

ص

طريقة ترتيبه يف حميط احمليط

ص

ِ
ابطيَة
ُد ْرَداقِس

حتت اجلذر الومهي
(د ر ق س)

330/1

ُرْزَداق

ترتيب ألفبائي

401/1

حتت اجلذر الومهي (رز د ق)

صغَانة
َ

ترتيب ألفبائي

649/1

حتت اجلذر الومهي (ص غ ن)

طَْن َجَرة

ترتيب ألفبائي

718/1

فَ ْـرفَـيُون

ترتيب ألفبائي

920/1

قُ ْـرطُق

ترتيب ألفبائي

987/1

ترتيب ألفبائي

946/1

حتــت ا جلــذر العــريب
(ك زز)

1082/2

اني

ترتيب ألفبائي

 1364/2حتت اجلذر الومهي (ن ي ي)

926

َه ْفتَق

ترتيب ألفبائي

 1394/2حتت اجلذر الومهي (هـ ف ت ق)

940

فَانِيذ

َكَزا َغْند

128

حتت الفعل املشتق من اللفظ األعجمي
(طَْن َجَر)
حتت اجلذر الومهي (ف ر ف ن)

728
703

حتت الفعل املشتق من اللفظ األعجمي
(قَـ ْـرطَ َق)
حتت اجلذر الومهي (ف ن ذ)

703

ترتيب ألفبائي

779

728
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ومن مناذج املغايرة بينهما يف ترتيب الوحدات الوظيفية:
الوحدة
املعجمية

ترتيبها يف أقرب املوارد

ص

ترتيبها يف حميط احمليط

ص

أُوىل

مدخل مستقل موضوع بني جنمتني

25/1

مدخل فرعي من مداخل (أولو)

22

اآلن

مدخل مستقل موضوع بني جنمتني

26/1

مدخل فرعي من مداخل (أ ي ن)

23

أَيْ َن
ك
تِْي َ

مدخل رئيس موضوع بني جنمتني

26/1

مدخل فرعي من مداخل (أ ي ن)

23

مدخل مستقل موضوع بني جنمتني

82/1

كذا

ليت

مدخل فرعي من مداخل (ت ي ك) 76

مدخل مستقل موضوع بني جنمتني  1073/2مدخل فرعي من مداخل (ك ذ و)
ومثبت بعد (كذو)

774

مدخل مستقل موضوع بني جنمتني  1174/2مدخل فرعي من مداخل (ل ي ت) 833

وعلــى الرغــم مــن هــذا املنحــى التطبيقــي الســاعي إىل تــرك بصمــة يف ترتيــب
املعجــم العــريب احلديــث ،مل يســلم الش ـرتوين مــن بعــض وجــوه التقصــر ،ومــن هــذه
الوجــوه متابعتــه لبعــض األخطــاء الــي ارتكبهــا البســتاين يف الرتتيــب ،ومــروره هبــا
مـ َّـر الك ـرام ،وذلــك علــى مســتوى املداخــل الرئيســة أو األفقيــة ،ومــن أمثلتهــا احتــاد
الرتتيــب بــن املعجمــن يف املداخــل التاليــة(:((15
«جعشــب -جعشــم -جعشــش * -اجلعشــوش» وحــق هــذا الرتتيــب أن
يكــون هكــذا« :جعشــب -جعشــش -جعشــم»؛ إذ أن الشــن ســابقة يف الرتتيــب
األلفبائــي حلــرف امليــم.
أيضــا يف وضــع(( ((15شــزز) قبــل (شــزر) ،ووضــع (عنهــج)
وهــذا ظاهـ ٌـر ً
قبــل (عنــن) ،ووضــع (كــر) قبــل (كتــدر) وكذلــك وضــع (ب ـَ َـوى يَـ ْـب ِوي ب ـَ ْـوًي) قبــل
وب نـِـس».
«البُ َ
		
العدد الرابع والعشرون (محرم  ١٤٤١هـ  -سبتمبر  ٢٠١٩م)

129

إشكالية النسخ في أقرب الموارد للشرتوني "دراسة في مادة المعجم والمداخل المعجمية"

ليــس هــذا فحســب ،بــل إن الش ـرتوين ليعــدل عــن ص ـواب البســتاين إىل خطــأ
ـرا ،كمــا ن ـراه يف ترتيبــه للمداخــل الرئيســة اآلتيــة(:((15
ـهوا أو تقصـ ً
يرتكبــه سـ ً
مجــل -مجحــل -مجثــر -مجــم ،والصـواب :مجثــر -مجحــل -مجــل -مجــم ،أو يف
وضعــه( ((15ملدخــل (لكــش) قبــل (لكــد).
أيضــا يف حتريــف بعــض األلفــاظ ،ففــي ابب البــاء يــورد الش ـرتوين
وكمــا ن ـراه ً
املدخــل االفرتاضــي علــى هــذا النحــو «تبحلــس»( ،((15والص ـواب يقتضــي رســم
اجلــذر جمـَّـرًدا عــن كل الزوائــد (حبلــس) ،كمــا هــو األمــر املتبــع يف كل املعاجــم العربيــة
أيضــا إثباتــه مدخــل «البئــر» ببــاء واحــدة تليهــا
القدميــة منهــا واحلديثــة ،ومــن ذلــك ً
(((15
مهزة ،فيقول« :البَـئر» :وزن قـَْلب وَكبِد :األسد اهلندي .دخيل»  ،والصواب رسم
الكلمــة ببائــن ،هكــذا «الب ـََـر أو الب ـَْـر» كمــا يف القامــوس احمليــط وحميــط احمليــط(.((15
ويبلــغ القصــور مــداه يف ترتيــب الش ـرتوين ،حــن حتملــه خمالفتــه للبســتاين علــى
الوقــوع يف التناقــض ،فيكــرر الوحــدة املعجميــة الواحــدة -عــن غــر قصــد -مرتــن،
ئيســا ،وهــذا مــا فــرط
مــرًة تكــون فيهــا مدخـاً فرعيًّــا ،وأخــرى تكــون فيهــا مدخـاً ر ً
وع َّدهــا مدخ ـاً فرعيًّــا
منــه يف «اجلذمــور» ،حيــث تـََو َّســم زايدة امليــم وال ـواو فيهــاَ ،
(((15
ئيســا مســبوقًا
للمدخــل الرئيــس (جــذر)  ،مث عــاد عــن قريــب ليربزهــا مدخـ ًـا ر ً
أبصلــه االفرتاضــي املوضــوع بــن النجمتــن (جذمــر)(.((15
ويضــاف إىل مــا تقــدَّم متابعتــه للبســتاين يف وضــع(« ((16أُ ْك ِســجني» بــن
«أير» ،والص ـواب
«أُوقْ ــيَانُوس» و«أول» ،ووضــع «إِي ْد ُروجــن» بــن «أيــد» و َّ
وضــع األول بــن «أكــر» و«أكــف» ووضــع الثــاين بــن «أدر» و«أدل»(،((16
وخاص ـةً أن الش ـرتوين رســم «األكســجني» هبمــزة بعدهــا كاف ،كمــا َّ
أن رمســه
أيضــا ،إذ كان املفــرض
«اإليدروجــن» هبمــزة بعدهــا ايء ،ال يعفيــه مــن القصــور ً
«اإلد ُروجــن» ،هبمــزة بعدهــا ألــف وشــرحها وتعريفهــا يف هــذا
ذكرهــا أوالً بصــورة ْ
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املدخــل ،مث إعــادة ذكرهــا ابلصــورة البديلــة «إِيدر ِ
وجــن» يف مدخـ ٍـل إحــايل ،كمــا هــو
ْ ُ
(.((16
األمــر يف بعــض املعاجــم العربيــة املعاصــرة
وتبقــى اإلشــارة إىل أتثــر الش ـرتوين ابلبســتاين يف إظهــار اجلــذور االفرتاضيــة يف
صــدارة العديــد مــن مداخلــه ،ووضعهــا بــن النجمتــن يف أول الســطر ،علــى غـرار مــا
نـراه يف اجلــذور اآلتيــة(:((16
ِ
ألمه زوج».
 «*جربذ *اجلََـرنْب َذة :الذي ّ «*جرث *اجلِْرأثَة :احلُْن َجرة».*تَْرَث :اجتمع».
 «*جرمث َ*تَْر َجم الشيءُ :احندر يف البئر».
«*ج ْر َجم َ
 َوطريقتــه يف إظهــار هــذه اجلــذور ال تســتند إىل معــامل يتضــح مــن خالهلــا مــا
اضحــا ،وهــو
تظهــر صورتــه اجلذريــة ،ومــا ال تظهــر صورتــه ،وإن كان الغــرض منهــا و ً
الداللــة علــى احلــروف األصليــة مــن أول األمــر.
وامتـ َّـد هــذا التأثــر إىل جمموعــة مــن األلفــاظ األعجميــة الــي وضعهــا حتــت جــذور
ومهيــة ،فقــد دفعــه تقليــده للبســتاين إىل وضــع عـ ٍ
ـدد مــن األلفــاظ األعجميــة حتــت
جــذور ومهيــة خمرتعــة ليــس هلــا صلــة بظاهــرة االشــتقاق يف العربيــة ،فعامــل اللفــظ يف
هــذه الطريقــة علــى أنــه مؤلــف مــن حـ ٍ
ـروف أصليــة ومــن حــروف زائــدة ،ورتبــه حتــت
مــا اعتــر َّ
توهــا -أنــه حــروف أصليــة متثــل اجلــذر ،ومل يـر ِاع مــا اعتــره زائـ ًـدا مــن تلــكص ِرفَــت هــذه األلفــاظ عــن مواضعهــا الــي كان ينبغــي
احلــروف ،ونتــج عــن ذلــك أن ُ
أن ترتــب فيهــا ،ومــن هــذه األلفــاظ:
 «إِبْلِيــز» ،ووصفــه أبنــه «أعجمــي» ،ورتَّبــه حبســب اجلــذر الومهــي (بلــز) ،بــن«البَ ـلُّور» و«بلــس»( ،((16و«تِـ ْـرايق» ،وهــو لفــظ يــوانين ،ورتبــه حبســب اجلــذر الومهــي
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(تريــق) ،بــن «تــره» و«تســع»( ((16و«أ َْرَمغَــان» ،وهــو لفــظ أعجمــي ،ووضعــه
(((16
و«شــاذَ ُكونَة»،
حبســب اجلــذر الومهــي (رمغــن) ،بــن «رمغــل» و«رمــق» َ ،
وتوهــم لــه جــذر (شــذكن) ،بــن «شــذف» و«شــذم»(،((16
وهــو لفــظ فارســيَّ ،
أيضــا ،ورتبــه حبســب اجلــذر الومهــي (فرمــن) ،بــن
و«فَـ َـرَمان» ،وهــو لفــظ فارســي ً
«فــرن» و«فــرأن»( ((16و«قَا ِر ْس ـطُون» ،ووصفــه أبنــه يــوانين ،وقــد توهــم لــه اجلــذر
(قرســط) ،بــن «قــرس» ،و«قــرش»( ،((16و« َك ِاديــك» ،وهــو لفــظ أعجمــي ،ورتبــه
حتــت اجلــذر الومهــي (كــدك) ،بــن «كــدف» و«كــدم» ( ،((17و«كاشــان»،
املتوهــم (كشــن) ،بــن « َك ْشـ َـملَخ»
وهــو لفــظ فارســي ،وقــد رتبــه حتــت اجلــذر ّ
(((17
و«م ِاميثــا» ،ووصفــه أبنــه دخيــل ،ورتبــه حتــت اجلــذر الومهــي
و«كشــى» َ ،
(((17
ِ
و«ي َرق» ،وهــو لفــظ فارســي ،وتـََوَّهــم لــه :اجلــذر
(ممــث) ،بــن «مـ َّـم» و«ممــر» َ ،
(يــرق) ،بــن «يــرع» و«يرقــع»(.((17
وممــا الشــك فيــه أن الوضــع الصحيــح هلــذه األلفــاظ األعجميــة أن تُـ َـرتَّب يف
مداخــل مســتقلة حبســب تَ َس ْل ُســل حروفهــا األلفبائــي ،وُتَيَّــز عــن طريقــة ترتيــب
ضــع لظاهــرة االشــتقاق يف العربيــة(.((17
األلفــاظ العربيــة ،فــا ُتْ َ
 -2الرتتيب الداخلي يف أقرب املوارد:

ّأمــا عــن الرتتيــب الداخلــي للمداخــل ،أو الفــروع للم ـواد اللغويــة ،فــإن دائــرة
التشــابه بــن الرجلــن تتســع بوجـ ٍـه عــام ،وتضيــق دائــرة االختــاف بينهمــا( ،((17إذ
جــرى كل منهمــا يف املداخــل الفرعيــة علــى البــدء ابملداخــل الفعليــة ،وترتيبهــا علــى
نســق القواعــد الــي وضعهــا الفرجنــة للغــة العربيــة( ((17ليجــئ ترتيبهــا يف املعجمــن
علــى هــذا النحــو:
 -1فَ َـع َل.
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 -4أَفْ َـع َل.
 -7انْـ َف َعل.
َّ -10
افعال.

 -5تـََف َّعل.
 -8افْ ـتـََعل
 -11استَـ ْف َع َل

اعل
 -6تَـ َف َ
 -9افَ َـع َّل.

وذلــك يف الفعــل الثالثــي ومزيــده ،ويف الفعــل الرابعــي اجملــرد ومزيــده يقــدم
(فـَْعلَـ َـل) علــى (تَـ ـ ْف َعلَ َل)

ويف ضــوء مــا تقــدَّم جــاءت املداخــل الفعليــة الفرعيــة يف (أبــد) علــى هــذا
الرتتيــب يف أقــرب املـوارد(( :((17أَبـَ َـد) بســياقاته -أَبِـ َـد -أَبـَّـدَ -تَبـَّ َـد ،ومل خيتلــف احلــال
عــن ذلــك يف حميــط احمليــط ،ســوى أنــه قَــدَّم (أَبِـ َـد) علــى (أَبَـ َـد).
ويف مدخــل (محــد) رتــب الش ـرتوين املداخــل الفعليــة علــى هــذا النحــو(:((17
احتَ َمــد ،ومل خيصــص البســتاين مدخـاً لصيغــة
َحَـ َـد– َحَّـ َـد -أ ْ
َحَـ َـدَ -تَ َّمـ َـدَ -تَ َامـ َـدْ -
(تَ َامـ َـد).
املطاوعــة َ
ويف ابب ال ـراء مــن أقــرب امل ـوارد جــاءت فــروع (رمــز) الفعليــة مرتبــة هبــذه
(((17
ارمـ َـاز.
الطريقــة َ :رَمـ َـز (بســياقاته) َ -رُمـ َـز -تَـ َـرَّمز-ترامزْ -ارتَـ َـمَزَ -

ويف ابب الصــاد مــن أقــرب امل ـوارد رتبــت الفــروع الفعليــة للمدخــل (صبــح)
(((18
صبِّـ َـح (ابلبنــاء
صبَّــح (ابلبنــاء للمعلــوم) ُ -
صبُــحَ -
صبِـ َـحَ -
صبَــحَ -
هكــذا َ :
ِ
اصباح-
اصطَبَح-
َّ
َصبِ ْح لنا م ْ
صابَحْ -
َصبَ َح -أ ْ
للمجهول)  -أ ْ
صبَّح -تَ َ
باحا -تَ َ
ص ً
صبَ َح وبقريــب مــن هــذا الرتتيــب ذكرهــا البســتاين يف حميــط احمليــط ،غــر أنــه تــرك
ْ
اســتَ َ
صابـَ َـح) ،ومل يفــرق بــن املعلــوم واجملهــول ،ومل خيصــص لألب ـواب الــي يــورد عليهــا
(تَ َ
الفعــل الثالثــي (صبــح) مداخــل بعددهــا ،بــل مجعهــا يف مدخـ ٍـل واحــد(.((18
فهــل ميكــن القــول بعــد ذلــك أبن الش ـرتوين أكثــر احتفــاءً ابملداخــل الفرعيــة مــن
ســلفه؟
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إن جزءًا من اإلجابة عن التساؤل املطروح يقدمه صنيع الشرتوين يف املدخلني
األخرييــن (رمــز) و(صبــح) ،حيــث تظهــر عنايتــه أببـواب األفعــال الثالثية ،فيخصص
قائمــا برأســه ،ويضعــه بــن اهلاللــن ،كمــا خيصــص ملــا
لــكل ابب منهــا مدخـاً فرعيًّــا ً
كان مبنيًّــا للمعلــوم مــن األفعــال مدخـاً ،وملــا بــي منهــا للمجهــول مدخـاً غــره.
ومثــة جــزء آخــر مــن اإلجابــة يظهــر يف طريقــة التجنيــس الــي تتعــدد فيهــا املداخــل
(((18
َصبَـ َـح) املوضــوع بــن
بتعــدد الســياقات واملعــاين املرتبطــة هبــا  ،وهــذا مــا فعلــه يف (أ ْ
هاللني يف أول الســطر -على عادته يف اصطناع الرموز -واملســند يف عبارته إىل الرجل
َسـ ِر ْجه.
(أصبِـ ْـح لنــا
ومعنــاه :دخــل يف الصبــاح ،ويف املدخــل اآلخــر ْ
مصباحــا) ،مبعــى :أ ْ
ً

ويف ترتيبــه للمداخــل االمسيــة ،وإي ـراد بعضهــا يف إثــر بعــض مل خيتلــف عمــل
ـرا ،إذ جــرى الرجــان علــى البــدء ابملداخــل ذوات
الشـرتوين عــن عمــل البســتاين كثـ ً
ال ـزايدة احلشــوية والطرفيــة ،وتليهــا املداخــل اخلاليــة مــن ال ـزايدة ،وروعــي يف ترتيبهــا
«الصابِــح»
صورهتــا الظاهــرة ،واحتلّــت األلــف موقــع الصــدارة كاهلمــزة ،ولذلــك قــدَّم َ
ِ
و«الصْبــح»(.((18
«الصبَاحـ َّـي»،
ُ
«الصبَاحيَّــة» علــى ُ
علــى «الصبــاح» ،كمــا قــدم َ
أيضــا رتبــت املداخــل االمسيــة ذوات ال ـزايدة الصدريــة،
وعلــى هــذا النحــو ً
ولكنهــا جــاءت اتليــة للمزيــدات احلشــوية واجملــردات ،ولذلــك ســبق «اإلصبــاح»
«األَصبــح» ،وســبق «األ ِ
وحــة» و«التصبيــح» ،وختمــت هــذه
َصبَحــي» «األ ْ
ْ
َْ
ُصبُ َ
املداخــل ابملداخــل امليميــة ،ويتضــح لنــا صنيعــه مــن ترتيبــه للمداخــل االمسيــة يف
احــاهُ-
الصابِــحَّ -
الصابــح -احلــق َّ
(صبــح) علــى هــذا النحــو(َّ :((18
الصبَــاح -اي َ
صبَ َ
الصب ِ
الصبــاح -فــان صبــاح -الص ِ
صْبــح
احــيُّ -
باحيَّــةُّ -
َ
الصْبــحُ -
الصباحيِــةَُّ -
َُ
َُ
ِ
وحــة-
ب
الص
ـوح-
ـ
ب
الص
ـة-
ـ
ح
ب
الص
ـة-
ـ
ح
ب
الص
ـان-
ـ
ح
ب
ص
ـل
ـ
ج
ر
ـان-
ـ
ح
ب
الص
ـة-
ـ
س
َّ ُ
ُْ َ
َّ ْ َ
ََ
َّ ْ َ
َُ َ
َخام َ
الصبِيحــة -ا ِإلصبــاح -األَصبــح -األ ِ
َّصبِيــح-
َّ
وحــة -الت ْ
َصبَحــي -األ ْ
ْ
َْ
َْ
الصبِيــحَ َّ -
ُصبُ َ
ِ
ِ
صابِيــح النجــوم.
صبَــح -امل ْ
صبَح (مبعــى اإلصبــاح) .امل ْ
ال ـ ُـم ْ
صبَــاحَ -م َ
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خصــص هلــا الش ـرتوين
ومــؤدى النظــر يف املعجمــن أن هنالــك وحــدات امسيــة َّ
مداخــل ،وكتبهــا بــن هاللــن يف أوائــل الســطور ،علــى حــن مل يضعهــا البســتاين يف
هــذه املرتبــة ،بــل ذكرهــا اتبعــة لغريهــا مــن املداخــل ،أو تــرك ذكرهــا يف مجلــة الفــروع،
كمــا ســبقت اإلشــارة إىل ذلــك يف املداخــل الفعليــة.
وعلــى الرغــم ممــا ســبق خيالــف الشـرتوين بــن احلــن واآلخــر هــذا النســق العــام مــن
األبر
تقــدمي املداخــل الفعليــة وأتخــر املداخــل االمسيــة ،ففــي مــادة (أبــر) يذكــر بعــد َّ
واإلبــري املدخــل الفعلــي (ائْـتَـب ــره) مبعــى ســأله أَب ــر َنْلِــه أو ِ
زرعــه ،وائْـتَـبَ ـَـر البئــر ،مبعــى
َ َُ
َْ
احتفرهــا ،ومل يكــن يف هــذا املوضــع إال ســاهيًا ،فاملدخــل الفعلــي املذكــور مكانــه بــن
املداخــل الفعليــة يف حميــط احمليــط(.((18
وقــد يـُْؤتــى الشـرتوين يف هــذه املخالفــة مــن جهــة مغايــرة نظرتــه لنظــرة البســتاين يف
ِ
ـجـث ـَـل خالفًا للبستاين
األصلي والزائد من احلروف ،فقد َع َّد ْ
(اجثَأ ََّل) مدخالً فرعيًّا ل َ
الذي وضعه يف مدخل مستقل( ،((18واقرتن ذلك بسهوه عن إدراجه ضمن املداخل
الفعليــة ،فذكــره بعــد الفـراغ مــن املداخــل االمسيــة ليكــون ترتيبــه بعــد «اجلُــثَالة» ،علــى
«اجثَـأ ََّل الطائـ ُـر» ،وعلــى
«جثَـ َـل» ،وذكــر فيــه ْ
«جثْــأل» علــى َ
حــن قــدم البســتاين َ
ومردهــا يف معظــم
اجلملــة فــإن هــذه املخالفــات مــن القلــة مبــكان يف معجــم الشـرتوينّ ،
أحواهلــا إىل الســهو والنســيان اللذيــن مهــا مــن مجلــة طبــاع النفــس البشـرية.
 -3املداخل ال ُـم ْستَ ْد َركة يف أقرب املوارد:

وأتيت بعــد هــذا تلــك املداخــل الرئيســة أو الفرعيــة الــي انفــرد هبــا الش ـرتوين يف
ذيــل معجمــه ،ومل يذكرهــا البســتاين يف حميــط احمليــطَّ ،
وعدهــا الش ـرتوين اســتدرا ًكا
علــى املعاجــم العربيــة ،والشــك أن هــذه املداخــل مــن أظهــر وجــوه املغايــرة بــن
املعجمــن ،ودليــلٌّ ســاطع علــى أن «أقــرب املـوارد» مل يكــن نســخةً اثنيـةً مــن «حميــط
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احمليــط» ،خالفًــا ملــا ذهــب إليــه بعــض منتقديــه.
ويكشــف اســتقراء قســم الذيــل مــن أقــرب امل ـوارد عــن وجــود ( )٧١٠مداخــل
ُم ْســتَ ْد َرَكة ،وقــد تــوزَّع هــذا العــدد علــى األب ـواب التاليــة:
 -1ابب اهلمزة:

ـف التمــرة ،ص،11
أتدم بكــذا ،ص6؛ ( )3أسـ َّ
( )1األَتْ ــيَة ،ص3؛ (َّ )2
( )4أنَّســه ،ص.21
 -2ابب الباء:

ابر َح ،ص )3( ،33أُبْـ ِرَد ،ص33؛ ( )4بَـ ْـر ٌق
(َ )1بَّــاث ،ص28؛ (َ )2
بريــع ،ص35؛ (ِ )٥مب ــراق ،ص36؛ (ِ )٦
أابســق ،ص38؛ ( )٧النخــل ال ـ ُـمبَ َّسق،
َْ
ص )٨( ،38ابْـتَ َشر الشيءَ ،ص39؛ ( )٩بصبص منه ،ص39؛ ( )١٠استبطنه،
استُ ْـب ِط َن بكذا ،ص41؛ ( )١٢تَب ْغ َدد ،ص43؛ ( )١٣البَـ َق ِرَّيت،
ص41؛ (ْ )١١
ص44؛ ( )١٤بَــقَّله ،ص45؛ ( )١٥ابقــاه ،ص45؛ ( )١٦البلَــج ،ص46؛
( )١٧اســتبلى ،ص51؛ ( )١٨بـَ ـْن َدر ،ص51؛ ( )١٩أهبــم الصبــاغ ،ص54؛
( )٢٠بـَ ـيَّع ،ص.59
 -3ابب التاء:
( )1التجارة ،ص61؛ (َّ )2تراك ،ص63؛ (ِ )3م ْتاك ،ص63؛ ( )4تَـ َفَرات،
ص65؛ ( )5تفاريج ،ص.65
 -4ابب الثاء:
ان عليه ،ص79؛ ( )2الثناية ،ص79؛ (ُ )3مـثَ ِّـوب ،ص.80
( )1تَـثَ َ
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 -5ابب اجليم:

(َ )1جبَّنه ،ص83؛ (َْ )2مبـَـنَة ،ص83؛ ( )3جدوله ،ص90؛ ( )4اجلِ ْذر،
َجَربـَـهُ ،ص91؛ (ُ )7مَّــرم ،ص96؛ ()8
ص91؛ ( )5اجلـَ َّـذام ،ص91؛ ( )6أ ْ
زعــه ،ص98؛ (َْ )10ت ِزيـَـة ،ص99؛ (َ )11جلِْيب ـَـة،
َجَرْوَهــق ،ص96؛ ( )9تََّ َ
ص104؛ (ُ )12ج ّل ،ص108؛ ( )13اجنمع الشيء ،ص110؛ ( )14اجلمعة،
ـجنِّب ،ص112؛ (َ )17تَ َّهد
ص110؛ ( )15احلي اجلنَابة ،ص112؛ (ُ )16م َ
ِ
اســتَ ْج َوَرهُ ،ص.117
َع ـ ْد ُوهُ ،ص114؛ (ْ )18مـ َـواب ،ص116؛ (ْ )19
 -6ابب احلاء:
( )1انقطــع الســا ،ص118؛ ( )2حتبَّــب اللــن ،ص120؛ (ِ )3حـ ِـر،
أحثِـ َـل ،ص124؛ (َ )5تَ َّجــل ،ص125؛ (ُْ )6مـ ِـدث،ص126؛
ص121؛ (ْ )4
(ِ )7ح ْذفَــة ،ص128؛ (ُ )8ح ـ َذاوة ،ص128؛ ( )9احرتبــه ،ص128؛ ()10
َح ِريْــث ،ص129؛ (َ )11حـَّـرده ،ص130؛ (َ )12مَــا ِرد ،ص130؛ ( )13حــار
العظام ،ص130؛ (ُ )14حّر ،ص130؛ ( )15حتارضوا عليه ،ص131؛ ()16
احنرفــت املطيــة ،ص131؛ (ِ )17حـ َّـزان ،ص133؛ ( )18حساســات احليــا،
احلس ،ص133؛ ( )21احلشائشي،
ص133؛ (َّ )19
حتسب ،ص133؛ (َّ )20
ضــار ،ص136؛ ()24
ص134؛ ( )22اســتحصر القــوم ،ص135؛ (َ )23ح َ
احلواطــب ،ص136؛ ( )25حفــا احلــرب ،ص137؛ ( )26حافلــه ،ص137؛
( )27حتقَّق به ،ص138؛ ( )28اســتحقَّه ،ص138؛ (َ )29حاقَ َده ،ص138؛
( )30حاكمه ،ص139؛ (َ )31تَا َلْنَا ابلكالم ،ص139؛ (َ )32تَلَّز ابملكان،
ـش
ص140؛ ( )33احملاميــس ،ص142؛ (َ )34حَّــض ،ص142؛ (ْ )35
أحَـ َ
ـرب ،ص142؛ ( )36احتُ ِمـ َـل احلنظــل ،ص143؛ ( )37احتـَنَـ َـق ،ص144؛
احلـ َ
احتَـ َـازهُ ،ص،
( )38حتـ َ
ـان ،ص144؛ ( )39اســتحاز املــكان ،ص145؛ (ْ )40
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145؛ (ُِ )41ميل ،ص146؛ ( )42مســتحيل القنا ،ص146؛ ( )43احتوى،
ص146؛ ( )44حتيَّــدت الناقــة ،ص146؛ (َ )45حـ ْـران ،ص147؛ ()46
ِ ْميــار ،ص147؛ (ُ )47مســتَحيق ،ص.147

 -7ابب اخلاء:

(َ )1خبَّ ــثَه ،ص148؛ ( )2ختاب ـرا ،ص149؛ (َ )3خاب ـَ َـرهُ ،ص149؛ ()4
اســتخجل ،ص150؛ (َ )5خ ـ ِرب ،ص152؛ (ْ )6انَــرت إليــه ،ص152؛
(َ )7تَْر َســن ،ص153؛ (َ )8خـ ْـرف ،ص154؛ ( )9اخنرقــت عليــه األمــور،
ص154؛ (ِ )10خـ َـر ُق احلتــوف ،ص154؛ (ُ )11متَ َخـ ِّـزل ،ص155؛ ()12
ـب الظَّلِيــم؛ ص157؛
َّ
خشــاه ،ص156؛ ( )13خصائــل ،ص157؛ (َ )14خ َ
ضـ َ
( )15خ ِ
َّضــر ،ص157؛ ( )17أَخضــر
اضــب األظــاف ،ص157؛ (َ )16ت َّ
َ
ِ
َّ
النعــل ،ص157؛ (َ )18خطــاء ،ص158؛ َوقَـ َـع ال ـ َـمطَُر خطَطًــا ،ص158؛
( )19خطاطيــف ،ص158؛ ( )20أخفتــه ،ص159؛ ( )21خ ّفــف الثــوب،
ص159؛ (َّ )22
ختفــف ،ص159؛ ( )23أخفــق القــادح ،ص160؛ ()24
ختلَّــج النهــر ،ص160؛ (َ )25خلَْنــج ،ص160؛ ( )26ذئــب َخـاَّس ،ص160؛
ِ
القوم ،ص161؛ ( )29اخلولق األجل،
( )27خالَف ،ص161؛ (َ )28تَلَّ َ
ف َ
ـوم ،ص162؛ (ُ )32مَ َّمــل،
ص162؛ (َ )30خلِيَّــة 162؛ (َ )31تَـ َ
ـال القـ ُ
ص163؛ ( )33اختــان املــال ،ص164؛ ( )34مَْيَ ــبَة ،ص164؛ (َ )35خانَــهُ
ســي ُفه ،ص164؛ ( )36خينَاكريــن ،ص.164
 -8ابب الدال:

دبس ،ص166؛ (َ )3دثُوث ،ص166؛ (َ )4د ُجوب،
(َ )1دبُور ،ص166؛ (َّ )2
دخــال ،ص168؛ (ُ )7م َداخــل ،ص168؛
ص166؛ ( )5داحــض ،ص167؛ (َّ )6
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( )8درب ،ص168؛ ( )9اندرج يفكذا ،ص168؛ ( )10دردب ابلشيء ،ص169؛
(َ )11م َدَّرم ،ص169؛ ( )12دستاران ،ص170؛ ( )13دساتني ،ص170؛ ()14
داســر ،ص170؛ (َ )15د َّعــار ،ص170؛ ( )16تداعمــه األمــر ،ص171؛ ()17
دفــع احلــاج ،ص172؛ (َ )18دقْ َدقَــة املطــارق ،ص172؛ ( )19أدكــن ،ص173؛
( )20دا َلَ ،ص173؛ (ِ )21م ـ ْدالَج ،ص173؛ ( )22تَ َد ْم َشــق ،ص174؛ ()23
تَ َد َّمـ َـن ال ِّد َمــن ،ص175؛ ( )24تَ َد َاهــى ،ص176؛ ( )25الـ َـد ْوَرة ،ص176؛ ()26
ـوم ،ص.176
س القـ ُ
ُدّوارة ،ص176؛ (َ )27د َاو َ
 -9ابب الذال:
ِ
ِ
ت فراخهــا،
ذر َع ْ
(َ )1ذئيمــة ،ص177؛ (ُ )2متَ َذبْذبــة ،ص179؛ (ْ )3
اســتَ َ
ص179؛ ( )4تَ َذا َكـ َـر ،ص179؛ ( )5ذكــر ،ص179؛ ( )6اســتذكى النــار،
ص180؛ ( )7انــذاع اخلــر ،ص.181
 -10ابب الراء:
ت ولــد غريهــا ،ص182؛ (َ )3ربيــب،
( )1رأس طويــل ،ص181؛ ( )2تَـَـرأََّم ْ
ص182؛ ( )4اس ـربح ،ص182؛ ( )5ترابع ـوا احلجــر ،ص183؛ ( )6تراجع ـوا
ِ
الــكالم ،ص185؛ (َّ )7
رجــاع ،ص185؛ ( )8ر َجــع ،ص185؛ ( )9فعلــه َرجــاءً
بكــذا ،ص186؛ ( )10رحلــت البــاد ،ص186؛ (َ )11رَزَم بولــه ،ص189؛
ترســل،
ترســخ يف التقــى ،ص189؛ (َّ )14
(َ )12رِزُم املقالــة ،ص189؛ (َّ )13
يرسو ،ص190؛ ( )17رشادة،
ص189؛ (َ )15ر َس َـمان ،ص189؛ ( )16رسا ُ
ضـ َـم يف
ضــم ،ص191؛ (َ )20ر َ
ص190؛ ( )18مراضيــع ،ص191؛ (َ )19ر َ
قعوده ،ص191؛ (َ )21رطْلِيَّة ،ص192؛ (َ )22رطَ َم ،ص192؛ (َ )23ر َّعابة،
ص192؛ ( )24أرعف القلَم ،ص192؛ ( )25تَـَـر َّع َن ،ص192؛ (َ )26ر َغب،
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ص192؛ (ُ )27متَ ـ َـر ِّغب ،ص192؛ (ُ )28مَرا َغـ َـدة ،ص193؛ ( )29تَـ َـرفَّت،
ضــهُ ،ص193؛ ( )31تَ َـرافَـ َـعتَا ،ص194؛ ( )32تَ َـراقَــبَا،
ص193؛ (َ )30رافَ َ
ـاد ،ص195؛ (ُ )35رقَــاة،
ص194؛ (َ )33رْوقَــش ،ص195؛ ( )34تَـ َـرقّ َع البـ َ
ِ
اح
ص196؛ (ُ )36متَ ـ َـرّمز ،ص197؛ (َ )37رَمـ َـق البــاب ،ص197؛ ( )38أر َ
الليــل علـ َّـي ضيف ـاً ،ص199؛ (َ )39مَراويــد ،ص199؛ ( )40أ َْرَوضــت األرض،
اوضــا يف األمــر ،ص200؛ ( )42الروائــع اخلضــرة ،ص200؛
ص200؛ ( )41تر َ
( )43اإلراغــة ،ص200؛ (َّ )44روى فيــه خاطــره ،ص.200
 -11ابب الزاء:
ـزر ،ص203؛ (َ )3م ْزَرفَــة ،ص203؛
( )1تَـ ْـزخار ،ص203؛ (َ )2زّرع البـ َ
(َ )4زَرَدان ،ص203؛ (َّ )5زراقــة ،ص204؛ ( )6أزعجــه إىل املعصيــة ،ص204؛
ـب رأل النعــام ،ص207؛
( )7زفَّــاف ،ص205؛ ( )8تَـ ْـزقاء ص206؛ ( )9ازلَغَـ َّ
(ِ )10زَمــام ،ص208؛ (َ )11زْهــب ،ص209؛ ( )12تَـ َـز َاهَر الس ـراج ،ص209؛
زهــار ،ص209؛ (ُ )14زهــور ،ص209؛ (ُ )15مـ َـزَّور ،ص.210
(َّ )13
 -12ابب السني:
(َ )1ســبُوب ،ص212؛ (َ )2ســبُ ُع الســفينة ،ص213؛ (َ )3س ـبَّاع،
ـاجعُوا بــه ،ص215؛ ( )5تســامجت الدمــوع ،ص215؛
ص213؛ ( )4تَ َسـ َ
ـاخَر ،ص217؛ ()9
ـحال ،ص217؛ ( )8سـ َ
(َ )6سـ ْ
ـحليَّة ،ص217؛ ( )7تَ ْسـ َ
س ِدرة ،ص218؛ ( )10تَ َّسرح الكتّان ،ص219؛ (ِ )11
أسَّرة ،ص220؛ ()12
َ َ
َسـ َّـراعة ،ص220؛ ( )13سـ ْـعطة الــدواء ،ص222؛ ( )14ســغاب ،ص222؛
ت ،ص223؛ ( )16تَ َســفَّر بــه ،ص223؛ ( )17تَ َســفَّهَ ،ص224؛
َس ـ َف َ
( )15أ ْ
(َ )18س ـ ْفنة ،ص224؛ (ُ )19س ـ ْقط ،ص224؛ (ُ )20متَ َســاكب ،ص225؛
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(ُ )21س ـ ُكر ،ص226؛ (ُ )22س ـ ّكاانت ،ص226؛ ( )23تَ َس ـلَّس الشــيء،
ص227؛ (ُ )24م ْسـلِّ َفات ،ص227؛ (ُ )25سـاَّك ،ص228؛ (َ )26م ْسـاَة،
ص228؛ ( )27انســمح بكــذا ،ص229؛ ( )28تَ َس ْم َسـ َـر ،ص229؛ ()29
ِ
َّحه ،ص230؛
ُسَيــط ،ص229؛ ( )30ســن الكيــس ،ص230؛ (َ )31س ـن َ
( )32ســنيح ،ص230؛ (ُ )33م َس ـنَّح ،ص230؛ (ِ )34م ْســنَاع ،ص231؛
( )35تس ـنَّم عليهــم ،ص231؛ ( )36يـَ ُـده مــن اجلـُ ْـن َســنَ َمة ،ص231؛ ()37
تَس ـنَّت العُ ْقـ َـدة ،ص232؛ (ِ )38م ْسـ َـهار ،ص233؛ (َ )39سـ ُـهوم ،ص233؛
(َ )40س ِهيم ،ص233؛ (َ )41س َّهاه ،ص233؛ (َ )42س َواد ،ص233؛ ()43
أســودان ،ص233؛ ( )44استســاغه ،ص234؛ (ُ )45مســتَاف ،ص234؛
( )46اســتام يف كــذا ،ص234؛ ( )47أســاب ،ص.235
 -13ابب الشني:
( )1ال ت ـزال يف التصويــر والتشــبيح ،ص236؛ ( )2ش ـبَّك بــن أصابعــه،
ص237؛ (َ )3شجر الشجرة ،ص238؛ (َ )4ش َّجار ،ص238؛ (َ )5شح ِ
اح َذة،
َ
َ
تشـ َـارَب ،ص(240 )8؛ ( )9الش ـرايب،
()7
ص239؛
ـخيص،
ص238؛ ( )6إشـ
َ
ص240؛ (ُ )10م ِشـ ّـر ،ص241؛ (ِ )11شـ ْـرَكة ،ص242؛ ( )12تش ـظَّى،
ـف،
ـاعى ،ص244؛ (َ )14شــغُوب ،ص244؛ ( )15استشـ َّ
ص243؛ ( )13تَ َشـ َ
ص245؛ (َ )16تَ ْش َق َع ،ص246؛ (َ )17شاقّوا ثياهبم ،ص246؛ (ِ )18م ْش َقن،
ِ
يح،
ص246؛ ( )19ش ْلو ،ص247؛ ( )20تَ ْش َمار ،ص247؛ ( )21أَ ْش َف َق ْ
ت الر ُ
ـرب ،ص248؛ (َ )23شْنـبَ ــثَة ،ص248؛ ()24
ص245؛ (ْ )22
اشَ َعلَّــت احلـ ُ
ش ـوانيز ،ص249؛ ( )25ي ـ ٌد َش ـ ِهَرة ،ص250؛ ( )26تشـ َّـهق عليــه ،ص250؛
(َ ،)27شـ َّـهى الــزرع ،ص250؛ ( )28الشاشــة ،ص251؛ (َ )29شــا َط بــه
الغضــب ،ص250؛ ( )30تَ َشــاولُوا احلجــر ،ص251؛ ( )31شــال ،ص.251
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 -14ابب الصاد:
ص ّح ،ص253 ،؛ ( )3تصابروا ،ص253؛
( )1املصباح ،ص253؛ ( )2ال َـم َ
ص َّحف ،ص253؛ ( )6صوادح ،ص254؛
ص َّبة ،ص253؛ (ُ )5م َ
كأس ُم َ
(ٌ )4
صدَّى ،ص254؛ ()10
ص َدف ،ص254؛ ( )9تَ َ
صدَّادة ،ص254؛ (َ )8
(َ )7
صَر َخــاء ،ص255؛ ( )11انصــرع ،ص255؛ ( )12صرمــاء ،ص255؛ ()13
ُ
ص َّعــاد ،ص256؛ ()16
()15
ص256؛
د،
ع
ص
ـت
ـ
اس
()14
ص256؛
،
ـه
ـ
ب
ع
أص
ْ ََ ُ
َْ َْ
َ
ِ
صقـ َـرة،
اســتصغى إليــه األمســاع ،ص257؛ ( )17صفيــح ،ص257؛ (َ )18
تص َّ
ـك ،ص258؛ ()21
اكــت الركــب ،ص )20( ،258أصـ ّ
ص258؛ (َ )19
صلَ َحة لإلقامــة ،ص259؛ ()23
ـب النبعــة ،ص258؛ ( )22بــاد ُمســتَ ْ
َ
صلَّـ َ
صـ َّـوت الطســت،
()25
ص262؛
،
ن
ـكا
ـ
مل
ا
ب
ـو
ـ
ص
()24
ص261؛
ل،
ـد
ـ
ن
ص
ُ
َ َّ
ُم َ َ
َ
آصــع ،ص.263
ص263؛ ( )26أصــاخ عنــه ،ص263؛ (ُ )27
 -15ابب الضاد:
َضـ َـر،
(ِ )1م ْ
الع ـ ْدو ،ص265؛ ( )3أ ْ
ضبَــاب ،ص265؛ (َ )2
ضاب ـَ َـر يف َ
ض َّجــاج،
ص265؛ (ِ )4م ْ
ضـ َـر ،ص265؛ ( )5انقــة ُم َ
ضـ َّـرة ،ص265؛ (َ )6
ضـراب،
ضـَّـرب ،ص267؛ (ِ )9م ْ
ضـَّـرب املظلــة ،ص )8( ،267تَ َ
صَ )7( ،266
ضارامرأتــه ،ص267؛ ()12
صـ ُـرهُ ،ص267؛ (َّ )11
ص267؛ (ُ )10
ضـ ّـر بَ َ
الضغَابــة ،ص268؛ ()15
َضـ َّـر ،ص267؛ (ِ )13ضـ َـراس ،ص267؛ (َ )14
أَ
ِ
ض َّمــم ،ص.270
ال ـ ُـمتضاغطة ،ص268؛ (َ )16
 -16ابب الطاء:
ب ،ص274؛ (ُ )2مطَـ َّـرح ،ص274؛ ( )3اســتطرد إليــه األمــر،
( )1تَطَـ َـار َ
ـارة ،ص274؛ ( )6طـ َّـرق طريقــة،
ص274؛ (َ )4مطــا ِرد ،ص274؛ (َ )5مطّـ َّ
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ص275؛ ( )7تَطْالَب ،ص277؛ ( )8اطْلَ ْوَل ،ص278؛ ( )9طَلِ ّي ،ص279؛
طهــج،
ـب القــوم ،ص280؛ (ُ )12م َّ
(َ )10مطْ َمــع ،ص279؛ ( )11تَطَانَـ َ
ص280؛ ( )13طــوق لثــوب ،ص281؛ ( )14طـ َّـر نومــه ،ص281؛ ()15
ـاب ابإلبــل ،ص281؛ ( )16اســتطاره ،ص281؛ ( )17طيَّــارة ،ص.281
أطَـ َ
 -17ابب الظاء:
ف ،ص.282
(َّ )1
كسر أظفاره يف فالن ،ص282؛ ( )2تَظَلّ َ

 -18ابب العني:

الع ـو ِات ،ص286؛ ( )3عتــا العــود،
( )1تَ َـعْبـ ـ َقس ،ص284؛ ( )2النجــوم َ
ـيف هبامــات الرجــال،
ص286؛ ( )4اســتعجزه ،ص287؛ (َ )5ع َجـ َـم السـ َ
اجـ َـم ،ص287؛ ( )7عذيــرة احلائــك ،ص289؛ (ِ )8م ْع ـ َذار،
ص287؛ (َ )6تع َ
ص289؛ ( )9ال يُعـ َّـرج علــى قولــه ،ص290؛ (َ )10ع ْر َجلَــة ،ص290؛ ()11
أعــرض املســؤول ،ص290؛ ( )12تَـ َـع ْرقَب البعــر ،ص291؛ (َ )13عـ َـوا ِرم،
ص291؛ ( )14عوسج ،ص293؛ (َ )15عشَّبه ،ص294؛ ( )16عصف اإلمثد،
ـض
ص295؛ ( )17عصمتُهــا بيــده ،ص295؛ ( )18عصيــم ،ص295؛ (َ )19عـ َّ
ملكهــم ،ص296؛ ( )20عطَّــف الناقــة علــى ولدهــا ،ص296؛ (َ )21عظَّــم املطـ ُـر،
ص297؛ ( )22عُظـُـم ،ص297؛ ( )23عفــر اخلــد ،ص297؛ ( )24عاقِــر،
َّ
اعتل ،ص302؛ (ُ )27متـََعا َل ،ص302؛
ص299؛ (َ )25عللَه ،ص302؛ (ّ )26
( )28أعلنــه ،ص302؛ (ِ )29ع ْليَــة ،ص 303؛ ( )30أعمـ ُـر ،ص304؛ ()31
َعنَّــت يف اجلبــل ،ص305؛ (ُ )32معِيــد ،ص306؛ ( )33عُــوذات ،ص307؛
(َ )34عايَـبَهُ ،ص309؛ ( )35تعايبوا ،ص309؛ (ُ )36معِيش ،ص309؛ ()37
تَ َـع ـيَّن ـَـت األخفــاف ،ص309؛ ( )38عــن َجلِ ـيَّة ،ص.310
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 -19ابب الغني:
( )1تغبَّــط ،ص311؛ ( )2اســتغباه ،ص311؛ ( )3تَــغَبَّاه ،ص311؛ ()4
ـذي ،ص312؛ ( )5غرابــة ،ص312؛ (ُ )6مغَــا ِرب ،ص312؛ (ِ )7غراســة،
غـ ّ
َّم،
ص312؛ (َ )8غَّرضــه ،ص312؛ ( )9تـَغَـ َّـرز الرجــل ،ص313؛ ( )10تَــغَش َ
اجلمل ،ص314؛ ( )12اغتلب ،ص315؛ (ُ )13مغَ َّمر
ص314؛ (َ )11غ َ
ضا ُ
العيــش ،ص316؛ (َ )14غنَّــام ،ص317؛ ( )15تغـ َّـى ،ص317؛ ( )16تغَـ َّـور
ظاهــر العــن ،ص.317
 -20ابب الفاء:
( )1فَاتَـ َـح الرجــل ،ص318؛ ( )2فاتَـ َـح البيـ َـع ،ص318؛ ( )3فَــتَ َحة،
ص319؛ ( )4فَجــل ،ص319؛ ( )5اســتفحش ،ص320؛ ( )6أفحصــه عنــه،
ص320؛ ( )7استفحله ،ص320؛ ( )8انفرج القوم عنه ،ص321؛ ( )9استفرخ
اليمــام ،ص321؛ ( )10فَـ َّـراس ،ص321؛ ( )11فريصــة القــوس ،ص322؛
صل ،ص325؛
( )12مفروضــة ،ص322؛ ( )13انفســد ،ص324؛ ( )14تَـ ـ َف َّ
ِ
صال،
( )15تفاصلت األشياء ،ص325؛ (ْ )16
صل ،ص325؛ ( )17م ْف َ
استَـ ْف َ
ص325؛ ( )18افتطــر فِطَْرتــه ،ص326؛ ( )19تَـ ـ َفا َل ،ص328؛ ( )20تفلَّــق
فائِلُهُ ،ص328؛ (ُ )21م َف ْل ِفل ،ص329؛ ( )22فات الشيء ،ص330؛ ()23
يفيصــه ،ص331؛ ( )25أَفْ ــغَ َمه ،ص326؛
ـاو َح الزهــر ،ص330؛ ( )24فاصــه ُ
فَـ َ
( )26فَ ـيَّش عــن األمــر ،ص.330
 -21ابب القاف:

( )1مقتور ،ص333؛ (ُ )2م ْستَ ـ ْقتِالَت ،ص333؛ ( )3قَــتَ َمان ،ص333؛
( )4قِدحــان ،ص334؛ ( )5اقتــدر بــه ،ص334؛ ( )6أقدمــه البلــد ،ص334؛
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إيل ،ص335؛ ( )8اق ـرأ336 ،؛ ( )9قــرب ،ص)10( ،336
(ُ )7م ْستَـ ـ ْق ِد ٌم َّ
األقر ،ص336؛ ()13
تَـ َق َاربه ،ص336؛ ( )11تقررت اإلبل ،ص336؛ (َّ )12
الش ـ َفةُ عــن كــذا ،ص337؛ ( )14قَـ ْـرطَلَهُ يف املــاء ،ص338؛ ()15
ارصت َ
تَـ ـ َق َ
قَـ َّـرظ علــى الكتــاب ،ص338 ،؛ (ُ )16م َق ْر ِعــب،ص 338؛ (ُ )17م ْقــرف،
اري احلديد ،ص341؛ ( )20تقشَّع
ص339؛ ( )18قَ َـرته ،ص340؛ ( )19قُ َش ّ
الشــعر ،ص342؛ ( )22ال ــم ْق ِ
صي ،ص342؛
الشــجر ،ص341؛ ( )21قَ َّ
صــد ِّ
َ
ـان ،ص343؛ ( )25قَاطَعُ ـوا
صومــة343 ،؛ ( )24اقتضــب األمــر فـ ً
(َ )23م ْق ُ
حلومهم ابلسيف ،ص344؛ ( )26انقطع الطريق ،ص344؛ ( )27ظهر قاطع،
ص344؛ (ِ )28
القطَــع ،ص344؛ ( )29ال َقطـُـوع ،ص344؛ (ِ )30مقطَــاع
ـف َم ْع َســلته ،ص344؛ ( )32قَطَــن ،ص345؛
الــكالم ،ص344؛ ( )31قَطَـ َ
( )33قعــد بنــو فــان ،ص345؛ ( )34م ِ
قفــر ،ص346؛ ( )35تَـ َقافَـ َـز الســهم،
ُ
َّ
صوا،
ص346؛ ( )36قُـ ْفل ،ص347؛ ( )37تَـ َقاىف القــوم ،ص347؛ ( )38قَـل ُ
ِ
ـت أبهلهــا ،ص348؛ ()41
ص348؛ ( )39قَليــص ،ص348؛ ( )40قـَلَ َعـ ْ
ال َقالَّع ،ص348؛ ( )42تَـ ْقلَ َفع عنه الشيء ،ص348؛ ( )43تَـ َقلَّق ،ص348؛
( )44ال َقالَقَــة ،ص348؛ ( )45ال ِ
حيفـ ُـل ضــوءَ القمــر ،ص350؛ ( )46ال ُق َمــز،
ص350؛ ( )47قُمــاش النــاس ،ص350؛ ( )48قَـنَّن ،ص352؛ ( )49اقتــاده،
ص353؛ (ُ )50متَـ ـ َقا ِود ،ص353؛ ( )51قــال عنــه ،ص354؛ ( )52قــام يب
وقعــد ،ص354؛ ( )53ق ـوام ِ
الســنات ،ص.356
 -22ابب الكاف:
( )1كبَّة النار ،ص356؛ ( )2شجرة ُمتَ َكبِّبة356 ،؛ ( )3األكبد ،ص356؛
( )4ال ـ ُـمتَ َكبِّد ،ص356؛ (َ )5كبَا ِر َجــة ،ص356؛ ( )6املِ ْكبَــاس ،ص356؛ ()7
ال ُكتَّــام ،ص358؛( )8تَ َك َّشــر ،ص358؛ (َ )9كـ َـو ِادي ،ص359؛ ( )10املِ ْكـَـرب،
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استَ ْك َسـ َـد الشــيء ،ص362؛ ()13
ص360؛ ( )11ال َكـ ْـزم ،ص362؛ (ْ )12
تَ َك َّسـ َـره ،ص362؛ ( )14ال َك َســالَة ،ص362؛ (َ )15ك َّشـ َـم األنــف ،ص363؛
( )16كافَّــه ،ص364؛ ( )17الكافّــة ،ص364؛ (ِ )18
الك َفــاف ،ص364؛
ُ
(ِ )19
َّ
الك َفافة ،ص364؛ ( )20ال َك ْل َفاء ،ص365؛ (َ )21كل َل ،ص365؛ ()22
ا ْكلَــوَل ،ص366؛ ( )23اســتكمت العــر ،ص366؛ (ِ )24
الكنَافَــة ،ص367؛
ْ
ُّ
( )25ال ُك ُهــن ،ص367؛ ( )26الكوكــب ،ص368؛ ( )27ال َكــون ،ص368؛
( )28ال ـ ُـمستَ ِكني ،ص368؛ ( )29الكيَّــاد ،ص368؛ (َ )30كْي ـ َذج ،ص.369
 -23ابب الالم:
( )1التَلبيــب ،ص370؛ ( )2أُلْبُــوب ،ص370؛ ( )3لَثَاثـَـة ،ص371؛ ()4
ب الشــيء ،ص373؛ (ِ )6م ْلـزاب ،ص373؛
تَـلَ ْحلَح عليــه ،ص372؛ ( )5تَـاََز َ
صق ،ص375؛ ( )8لَ ْعطَــة مــن خــر ،ص375؛ ( )9لَ ُفــوت ،ص376؛
( )7تَـ ـلَ َّ
ـت الريــح العشــب ،ص376؛ ( )11لُُفــظ ،ص376؛ ( )12لَِق َحــت
( )10لََّفـ ْ
أيــدي اخلصــوم ،ص377؛ ( )13ملهــوب ،ص377؛ ( )14لُِّو َحــت 379؛
(ِ )15م ْلواح ،ص379؛ ( )16تَـلَ َّوذ ،ص380؛ ( )17تالواي ،ص380؛ ()18
اللَيانَــة ،ص.381
 -24ابب امليم:
صــهُ عنــه،
( )1ال ـ َـمآقة ،ص381؛ (َ )2مَّــاج الثَــرى ،ص382؛ (َ )3مَّ َ
صــهُ عنــه ،ص383؛ (َ )5تـَـدَّر ،ص383؛ ( )6ال ـ َـم ْذلَة،
ص383؛ (ْ )4أمَ َ
ص384؛ (َ )7مـَّـرار ،ص384؛ (َ )8تـََّـزح بــه ،ص385؛ ( )9امتــزق ،ص385؛
( )10ال ُـم ْسك ،ص386؛ (َ )11م ْس َهلَهُ ،ص386؛ ( )12ال َـم ِشيق ،ص386؛
ضــاء ،ص387؛ ( )15مَْ ُكــورة ،ص389؛
ضــى ،ص387؛ (َ )14م َّ
( )13أ َْم َ
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( )16األمكن ،ص389؛ ( )17مأل مسعه ،ص389؛ (ِ )18م ْـمالق ،ص390؛
(ُ )19منَّــاع ص391؛ ( )20ال َـمْيـ ـتـُْوتة ،ص392؛ ( )21ال ـ َـم َّواج ،ص392؛
( )22مــال َسـ ْـر ُجك ،ص392؛ (َ )23مايَـ َط بــن الشــيئني ،ص392؛ ()24
َمايـَلَــهُ ،ص.393
 -25ابب النون:
ـت الكمــأة ،ص393؛ ( )2النُبــوت ،ص393؛ ( )3نـَ ـبـَْعان،
(َ )1نبَـ َ
ص394؛ ( )4نَـ ْـبعِيَّة ،ص394؛ ( )5نَب ـُـل عــن الشــيء ،ص394؛ ( )6هــو
إيل ،ص394؛ ( )7النــايب ،ص394؛ (ِ )8مْن ــتَاج ،ص394؛ ( )9اســتنثل،
انبِـ ٌـل َّ
اح َل
ص395؛ (ُ )10م ْســتَ َ
نجل ،ص396؛ ( )11أ َْنَيَــة ،ص396؛ ( )12تَــنَ َ
استَـْن َد َرهُ ،ص398؛
َمْن َس َماها ،ص396؛ ( )13تَـنَ َاد ُروا الشيء ،ص396؛ (ْ )14
ِ
ت الشمس،
( )15تَــنَ َاز َح ،ص399؛ ( )16انذٌر إىل بعينه ،ص399؛ ( )17نَـَـز َع ْ
ص399؛ ( )18تَـنَ ـ َّـزع الشــيء ،ص399؛ (َ )19ن َزل النــاس ،ص400؛ ()20
ت ـَـنَ َازَل القــوم يف الســفر ،ص400؛ ( )21مرعــى ُمن ـ ِزل ،ص400؛ ( )22تناســبوا
نسابة ،ص400؛ ( )24حسيب نسيب ،ص400؛ ()25
إىل ،ص400؛ (َّ )23
تَـنَ َّسَر ،ص400؛ ( )26نِسار ،ص400؛ ( )27أنسار ،ص401؛ ( )28نُ ُسور،
ص401؛ ( )29يده نَ ِس َفة ،ص401؛ ( )30يده نَ ِس َقة ،ص401؛ ( )31نُ َسال،
ص401؛ ( )32نَ َّســم األســر ،ص401؛ ( )33تَــنَ َّسم اجلمــر ،ص401؛ ()34
ـش ِدين ،ص402؛ ( )35أنْ َشـَـر ،ص402؛ (ُ )36مْن ــتَ ِشر
احفظــي بيتــك ممــن ال تَن ـْ ُ
اص َل ،ص404؛ ()39
عنه ،ص402؛ ( )37انصبة الشجاع ،ص403؛ ( )38تَـنَ َ
َّجــهُ ،ص404؛ ()42
انصــاه ،ص404؛ ( )40نُ َ
ضــب ،ص404؛ ( )41نَض َ
ضــد ،ص405؛ ( )44النَطَّــاع ،ص405؛ ()45
ضـ َـده ،ص405؛ ( )43النَ َ
نَ َ
ش ،ص406؛
النُظَّــار ،ص406؛ ( )46تَــنَ َ
اعته النــاس ،ص406؛ (ْ )47
استَـْن ـ َـع َ
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( )48النَ ـ َّـعال ،ص407؛ ( )49نعيتُــه الشــيء ،ص407؛ ( )50أنعيتُــه الشــيء،
س عليــه ،ص408؛ ( )53رجــل
ص407؛ ( )51انتعــاه ،ص407؛ ( )52نـَ ـ ُف َ
ِ
َّضة ،ص409؛ ( )55نقست نفسه ،ص411؛
أرض ُمنَـف َ
انفس ،ص408؛ (ٌ )54
(َّ )56نقــس النصــارى ،ص411؛ (َّ )57نقــض األرض ،ص411؛ ( )58نـَ ـ َق َط
س اجلَ َس َد ،ص412؛ ()61
عليه ،ص411؛ ( )59مناكري ،ص412؛ ( )60نَ َّـم َ
ُم ْستَ ـْن ِكش البحــر ،ص412؛ ( )62يــدي مــن اجلـُ ْـن منســة ،ص412؛ ( )63فيــه
النمش ،ص413؛ (َ )65ن ِان ،ص413؛ ( )66استنهأ،
َن َسة ،ص412؛ (ْ )64
ص413؛ ( )67أهنــر احلافــر ،ص414؛ ( )68النـََّهــاض ،ص414؛ ( )69ثــوب
ُمنـَْهنَ ـةٌ ،ص414؛ ( )70نَـ َّـوار ،ص415؛ ( )71قطــع نِيَــاط البلــد ،ص415؛
( )72أانف بقدره ،ص415؛ ( )73التنويل ،ص415؛ ( )74النَاوي ،ص416؛
(ُ )75مْن ــتَ ٍو عنــه ،ص416؛ ( )76النَ ـيَّار ،ص.416
 -26ابب اهلاء:
ِ
ب ،ص417؛ ( )3اهلُبَاشات ،ص417؛
( )1اهلبَّاب ،ص417؛ ( )2ال ُـمه ّ
اجـ َـر عــن وطنــه،
( )4اهلـَـبَّاط ،ص417؛ ( )5ســاعد هي ـْـثَم ،ص417؛ (َ )6ه َ
هتجم عليه،
اج َسهُ ،ص419؛ (َّ )9
ص418؛ ( )7هتاجروا املاء ،ص418؛ (َ )8ه َ
ـول ،ص419؛ ( )11ال ـ َـم ْه ُجوم ،ص419؛
ص419؛ ( )10اهتجــم الفحـ ُـل الشـ َ
( )12هتــادر عرقًــا ،ص419؛ ( )13ال ـ ُـم ْهتَ َدر ،ص419؛ ( )14يـُ ـتـََه َادى،
ص420؛ (َ )15هـَّـر الكلــب الضيــف ،ص421؛ (َ )16أهـَّـره ،ص421؛ ()17
أهرف ،ص422؛ ( )18تَ َـهَّرم ،ص422؛ ( )19تَ َـه ْل َه َل الثوب ،ص425؛ ()20
َ
اهنملــت اإلبــل ،ص426؛ ( )21اهلُْملُــوس ،ص426؛ ( )22التـَْه َمــام ،ص426؛
(َ )23هنَّــأه النعمــة ،ص426؛ ( )24اهتنعــه عــرق ســوء ،ص426؛ ( )25هتـَ َّـوج
احلــر ،ص427؛ ( )26خـ ِـذ األمــر ِبَْوَدتــه ،ص427؛ (َ )27هايـَلَــهُ ،ص.428
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 -27ابب الواو:
( )1ال ـ ُـمتَّئِد ،ص429؛ ( )2وثَـ َـق ،ص430؛ ( )3أخــو ثقــة ،ص430؛
( )4اســتوجزه ،ص431؛ ( )5املوجــزة ،ص431؛ ( )6اإلي ـراد ،ص434؛ ()7
الوسوط ،ص435؛ ( )9ال ُـم َوشَّق ،ص436؛ (ِ )10عظَةٌ
َّ
توركه ،ص434؛ (ُ )8
ِ
صم ،ص437؛ ( )12أك ـواهُ تَـ ْـوض َعةً ،ص437؛
ُم َو َّ
صلَــة ،ص437؛ ( )11ال ـ ُـم ْو َ
( )13وطــن بــه توطينًــا ،ص437؛ ( )14توطَّــن بــه توطُّنــا ،ص437؛ ()15
ال ُـم َو َّعب ،ص438؛ ( )16أوعثه ،ص438؛ ( )17استوعده ،ص438؛ ()18
ِ
الو َّغال ،ص438؛ ()21
ال ُـم َو َّعس ،ص438؛ ( )19ال ُـمواغد ،ص438؛ (َ )20
اتفق األمر ،ص438؛ ( )22أوىف يف الشيء ،ص438؛ ( )23توافت األمور إىل
الوقَع ،ص439؛ ()26
الشقاق ،ص438؛ (َ )24وقَ َ
ب َوقْـبَةً ،ص438؛ (َ )25
ال ِوقَــاع ،ص439؛ ( )27الوقَّافــة ،ص439؛ ( )28ال ـ َـم ْوقِ َفة ،ص439؛ ()29
اتقــاين حبقــي ،ص439؛ ( )30تواكل ـوا ،ص440؛ ( )31اتكل ـوا علــى الوالئــج،
ص440؛ ( )32تولَّــع بــه ،ص.440
 -28ابب الياء:
س الريـ ُـق ،ص442؛ ( )3اإليبــاش،
ـس العـ ُ
ـود ،ص442؛ ( )2اســتيبَ َ
( )1أيبـ َ
ص442
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ويف اجلــدول اآليت بيــا ٌن إحصائـ ٌـي بلغــة األرقــام ملــا ســبق مــن املــادة املســتدركة
يف معجــم الش ـرتوين:
الباب
اهلمزة
الباء
التاء
الثاء
اجليم
احلاء
اخلاء
الدال
الذال
الراء
الزاي
السني
الشني
الصاد

املست ْد َرَكة
املداخل ْ

اجملموع

4
٢٠
5
3
19
47
36
27
7
44
15
47
31
27

الباب
الضاد
الطاء
الظاء
العني
الغني
الفاء
القاف
الكاف
الالم
امليم
النون
اهلاء
الواو
الياء

املداخل ال ُـمستدركة

٧١٠

16
17
2
38
16
26
53
30
18
24
76
27
32
3

ويف ضــوء مــا تقــدَّم كلــه ال يســع الباحــث إال أن يثبــت للش ـرتوين شــخصيته
املســتقلة الــي تطــل علــى القــارئ مــن خــال هــذا البحــث وتطالعــه مــن جهـ ٍ
ـات
متعــددة ،لتــرز اترةً يف خمططــه الــذي رمســه ملعجمــه ،والــذي غايــر بــه ســلفه يف إثبــات
مــا أثبــت مــن املــادة املعجميــة ،ولتبــدو اترة أخــرى يف مصــادره ويف تعليقاتــه علــى
ـخا ملصــادر
مــا ينقــل منهــا ،حبيــث ال ميكــن ملنصــف َعــدَّه مــن هــذه اجلهــة مستنسـ ً
حمبوســا يف إطارهــا.
البســتاين أو ً
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واســتدراكات الش ـرتوين املرمــوز إليهــا ابحلــرف (س) يف ذيــل معجمــه تدحــض
(،((18
وتردهــا علــى أصحاهبــا بســبب خلــو معجــم البســتاين
فكــرة االستنســاخ املزعومــة
ّ
منهــا أو مــن معظمهــا ،فضـاً عــن وجــوه املغايــرة الــي كشــف عنهــا البحــث يف عـ ٍ
ـدد
من املداخل الرئيســة واملداخل الفرعية ،ويف وضعها الرتتييب مبا البســه من اختالف
النظــرة إىل أصالــة بعــض احلــروف أو زايدهتــا أو ســهو وقــع فيــه البســتاين أو الشـرتوين
أو غــر ذلــك مــن املالحــظ واالعتبــارات.
والبحــث إذ خيلــص إىل هــذه النتيجــة املتصلــة ابملــادة املعجميــة وترتيــب املداخــل
يف أقــرب امل ـوارد ال يســعه أن يغــض الطــرف عــن أتثــر الش ـرتوين 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 ح ـ ّد التأثــر ،واقتفــاء الالحــق ألثــر الســابق ،والســيما
أن البســتاين والشـرتوين 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 تَصـ ّـوره بعــض املنتقديــن.
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اهلوامش والتعليقات:
((( عنواهنــا «الصناعــة املعجميــة عنــد البســتاين يف حميــط احمليــط» ،مــن إصــدارات كرســي الدكتــور
عبدالعزيــز املانــع لدراســات اللغــة العربيــة وآداهبــا ،جامعــة امللــك ســعود ،ال ـرايض ،ط1438 ،1هــ.
((( خطــايب ،حممــد :املصطلــح واملفهــوم واملعجــم املختــص ،دراســة حتليليــة نقديــة يف املعاجــم األدبيــة
العربيــة احلديثــة ،ص.42
((( ينظــر :خنلــة ،أمــن :احلركــة اللغويــة يف لبنــان يف الصــدر األول مــن القــرن العش ـرين ،ص ص
.4 1-38
((( ينظــر :حــوراين ،ألــرت :الفكــر العــريب يف عصــر النهضــة  ،1939-1798ترمجــة كــرمي عزقــول،
ص ،108وفاضــل ،جهــاد :األدب احلديــث يف لبنــان ،ص.28
((( ينظــر :الدريســي ،فرحــات :منزلــة احلركــة املعجميــة يف القــرن التاســع عشــر ،ضمــن كتــاب« :يف
املعجميــة العربيــة املعاصــرة» ،ص.239
((( ينظــر :غلفــان ،مصطفــى :اللســانيات يف الثقافــة العربيــة احلديثــة ،حف ـرايت النشــأة والتكويــن،
ص ص .15-11
((( ينظــر :قاســم ،رايض :اجتاهــات البحــث اللغــوي احلديــث يف العــامل العــريب ،لبنــان يف القــرن
التاســع عشــر.12/1 ،1900-1801 ،
ـوي ابحــث ،ولــد بقريــة ش ـرتون (منطقــة
((( ســعيد بــن عبــدهللا بــن ميخائيــل بــن إليــاس املــاروين ،لغـ ٌّ
املبشرون األمريكان،
الشوف يف لبنان) ،عام  ،1849وتلقَّى تعليمه يف مدرسة عبية اليت أنشأها ِّ
مث اشتغل بتدريس اللغة العربية يف كلية اآلابء اليسوعيني ،ومدرسة راهبات الناصرة ببريوت ،وكان
عامــا.
يعمــل بتصحيــح مطبوعــات املطبعــة الكاثوليكيــة ملــدة اثنــن وعشـرين ً
وللش ـرتوين مؤلفــات يف علــوم اللغــة وفنــون األدب والكتابــة والتاريــخ واالجتمــاع وغريهــا ،ومــن
صــح العربيــة والش ـوارد ،وجنــدة ال ـراع» ،وهــو معجــم مرتّــب ترتيبًــا
أشــهرها« :أقــرب امل ـوارد يف فُ َ
موضوعيًّــا ،و«الســهم الصائــب يف ختطئــة غنيــة الطالــب» ،و«الشــهاب الثاقــب يف الرتســل»،
و«املعني يف صناعة اإلنشــاء» و«حدائق املنثور واملنظوم» .كما قام بتعريب ٍ
عدد من الكتب،
ومنهــا «الســفر العجيــب إىل بــاد الذهــب» و«الرحلــة الســورية يف أمريــكا املتوســطة واجلنوبيــة»،
أيضــا قصائــد ومقطوعــات ختلَّلــت مقاالتــه الــي وضعهــا يف كتابــه «نفحــة الوردتــن» ،انل
ولــه ً
الشـرتوين النيشــان العثمــاين ،وحصــل علــى لقــب «شــيخ العلــم» بعــد إهدائــه نســخة مــن معجمــه
وعـ ٍ
ـدد مــن مؤلفاتــه إىل الســلطان عبداحلميــد.
ينظــر :الزركلــي ،خــر الديــن :األعــام ،151/3 ،وداغــر ،يوســف أســعد :مصــادر الدراســة األدبيــة،
 ،482/2وآل جنــدي ،أدهــم :أعــام األدب والفــن ،ص ،وكحالــة ،عمــر رضــا :معجــم املؤلفــن./1 ،
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((( يشــر الودغــري إىل احملطــات األساســية الــي أســهمت يف تطـ ّـور الصناعــة املعجميــة يف العصــر
احلديــث( ،مــن بدايــة النهضــة إىل ســنة  ،)1999وهــي حبســب ترتيبهــا التارخيــي :حميــط احمليــط
للبســتاين (صــدر ســنة  ،)1886وال ـ ُـمْن ِجد للويــس معلــوف ( ،)1908واملعجــم الوســيط
( ،)1960واملعجــم العــريب األساســي (.)1989
ينظــر :الودغــري ،عبدالعلــي :حنــو قامــوس للغــة العربيــة حديــث ومتج ـ ّدد ،ضمــن كتــاب
«املعجميــة العربيــة قضــااي وآفــاق».24-23/1 ،
صح العربية والشوارد ،مقدمة املعجم ،ص.6
( ((1الشرتوين ،سعيد :أقرب املوارد يف فُ َ
( ((1العاملي ،أمحد رضا :جملة جممع اللغة العربية بدمشق ،اجمللد  ،21اجلزء  ،1ص.118
( ((1الصويف ،عبداللطيف :اللغة ومعامجها يف املكتبة العربية ،ص.282
( ((1كشــلي ،حكمــت :تطــور املعجــم العــريب مــن مطلــع القــرن التاســع عشــر حــى عــام ،1950
ص.174
( ((1العاملي ،أمحد رضا :منت اللغة ،مقدمة املؤلف.76/1 ،
( ((1نصار ،حسني :املعجم العريب نشأته وتطوره.573/2 ،
( ((1قاسم ،رايض :املعجم العريب حبوث يف املادة واملنهج والتطبيق ،ص.82
( ((1جممع اللغة العربية :املعجم الوسيط ،تصدير الطبعة األوىل ،ص.24
( ((1ينظــر علــى ســبيل املثــال :الصــويف ،عبداللطيــف :اللغــة ومعامجهــا يف املكتبــة العربيــة ،ص ص
 ،286-282وقاســم ،رايض :املعجــم العــريب ،ص ص  ،82-80والفحــام ،شــاكر :نظــرة
يف املعاجــم العربيــة احلديثــة ،ص ص  ،150-149واحلــر ،عبداجمليــد :املعجمــات واجملامــع
العربيــة ،ص ص  ،117-114وأمحــد عبدالســميع :املعاجــم العربيــة دراســة حتليليــة ،ص ص
 ،152- 144وكشــلي ،حكمــت :تطــور املعجــم العــريب ،ص ص .183-174
( ((1ينظــر :اليازجــي ،إبراهيــم :جملــة الضيــاء ،1901-1900 ،الســنة ( ،)3ص ،341 ،340
الســنة ( ،1902 ،1901 ،)4ص ،468 ،437 ،373 ،311الســنة (-1902 ،)5
 ،1903ص  ،375الســنة ( ،1904-1903 ،)6ص ،343الســنة (-1904 ،)7
 ،1905ص.434 ،403
( ((2ينظــر :الكرملــي ،أنســتاس :جملــة لغــة العــرب ،اجلــزء ( )7الســنة ( ،)5ص  ،424اجلــزء ()10
الســنة ( ،)5ص  ،619-616اجلــزء ( )2الســنة ( ،)6ص ،129اجلــزء ( )5الســنة (،)6
ص.379
( ((2الكرملــي ،أنســتاس :أغــاط اللغويــن األقدمــن ،ص ،242 ،205 ،103 ،81وينظــر
أيضــا :الســامرائي ،إبراهيــم :األب أنســتاس مــاري الكرملــي يف معجماتــه ومســتحداثته ،ص
ً
ص .84-79
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( ((2ينظــر :العاملــي ،أمحــد رضــا :جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق ،1946 ،اجمللــد ( ،)21اجلــزءان
( ،)2 ،1ص ص  ،328 ،317 ،226 ،218 ،125-118اجمللــد ( ،)22اجلــزءان
( ،1947 ،)2 ،1ص ص .351-345
( ((2اخلاين ،حممد :املعجمات احلديثة ،ص  ،78وما بعدها
( ((2ينظر :العفيفي ،حممد :مستدرك الشرتوين على املعاجم العربية ،دراسة لغوية انقدة.
( ((2ينظر :أبو أسعد ،أمحد :املعاجم العربية يف واقعها الراهن وخطة لتطويرها ،ص .37
( ((2ينظر :اليازجي ،إبراهيم :جملة الضياء ،السنة ( ،1905-1902 ،)5ص.376
( ((2ينظر :املصدر السابق ،ص .440
( ((2ينظر :الكرملي ،أنستاس :جملة لغة العرب ،السنة ( ،)5اجلزء ( ،)1ص.613
( ((2املصدر السابق ،السنة ( ،)6اجلزء ( ،)2ص.129
( ((3رض ـوان ،حممــد :دراســات يف القامــوس احمليــط ،ص ،89ويشــر حممــد رض ـوان يف الســياق
ذاتــه إىل أن علمــاء اللغــة كانـوا يعتــرون األصــل وتصاريفــه واشــتقاقاته وملحقاتــه مــاد ًة لغويــة،
ص.91
( ((3يوسف ،مصطفى :املواد واملداخل يف املعجم التارخيي ،ص.64
( ((3الشريف ،شكري :مظاهر من انتظام املعجم ،ص.46
( ((3القامسي ،علي :املعجمية العربية بني النظرية والتطبيق ،ص.232
( ((3املصدر السابق ،الصفحة نفسها.
( ((3خليل ،حلمي ،مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب ،ص .21
( ((3احلم ـزاوي ،حممــد رشــاد :املعجميــة -مقدمــة نظريــة ومطَّبقــة -مصطلحاهتــا ومفاهيمهــا،
ص.3 69
( ((3مالتشــوك ،إيغــور ،وكالس ،أنــدري ،وبولغــار ،آالن :مقدمــة ملعجميــة الشــرح والتأليفيــة ،ترمجــة
هــال بــن حســن ،ص.36
( ((3ينظر :الشرتوين ،أقرب املوارد ،مقدمة املعجم ،ص.7 ،6
التحجــر يف مضمــون اللفــظ،
( ((3بنــاءً علــى «أن اللغــة ال تقــوم علــى الق ـرار املعنــوي ،وال علــى
ُّ
وإمنــا تقــوم علــى إثـراء حصيلتهــا اللفظيــة سـواءً إبدخــال كلمــات جديــدة ،أو بتوســيع مدلــول
الكلمــة» ،ينظــر :الش ـريف ،شــكري :مظاهــر مــن انتظــام املعجــم ،ص.424
( ((4ينظــر يف أهــداف الصناعــة املعجميــة :خليــل ،حلمــي :مقدمــة لدراســة الـراث املعجمــي العــريب،
ص.25
( ((4ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد ،مقدمة املعجم ،ص.7 ،6
( ((4البستاين ،بطرس :حميط احمليط ،فاحتة املعجم ،صفحة غري مرقمة.
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( ((4املصدر السابق ،الصفحة نفسها.
( ((4املصدر السابق ،الصفحة نفسها.
( ((4تُـتِـيح املولّدات بشىت صورها -من التوليد الشكلي ،أو التوليد الداليل ،أو التوليد ابالقرتاض-
للمعجــم حيويّتــه وجتديــده املعجمــي ،ويف املقابــل فــإن املعجــم مينــح املولّــدات الصبغــة الرمسيــة،
املخولــة ابالعـراف هبــذا املســتوى اللغــوي وإقـراره .ينظــر بريفــو ،جــان،
ابعتبــاره أهــم اجلهــات َّ
وســابلريول ،جــان فرانس ـوا :املولَّــد ،دراســة يف بنــا األلفــاظ ،ترمجــة خالــد جهيمــة ،ص ص
.37-35
( ((4الشرتوين :أقرب املوارد ،املقدمة ،ص.9
( ((4نبّــه 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
( ((4ينظــر 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 اإلســام ،ص
 ،329ومــا بعدهــا.
أيضــا :املقدســي ،أنيــس:
( ((4خليــل ،حلمــي :املولّــد يف العربيــة ،ص ،194وينظــر يف هــذا الصــدد ً
الــكالم املولّــد يف معامجنــا احلديثــة ،ص ص  ،181-176والعاملــي ،أمحــد :مــن اللغــة،
مقدمــة املؤلــف.75/1 ،
( ((5مــن أهــم مــا مييــز الطريقــة احلديثــة يف مجــع مــادة املعجــم ،احتـواؤه علــى كثــر مــن االســتعماالت
ـردد يف النصــوص احليّــة .ينظــر :عمــر ،أمحــد خمتــار :صناعــة
الــي حتيــا خــارج املعجــم ،وتـ َّ
املعجــم احلديــث ،ص ،76وحجــازي ،حممــود فهمــي :اجتاهــات معاصــرة يف صناعــة املعجمــات
العامــة ،ص.137
( ((5ينظــر :الشـرتوين :أقــرب املـوارد ،مقدمــة املعجــم ،ص ،8وقــد تبعــه يف هــذا املبــدأ بعــض املعاجــم
ميس
اليســوعية ،مثل معجم «املنجد» ،حيث جاء يف مقدمة طبعته األوىل «وأغفلنا ذكر ما ّ
ُح ْرَمــة األدب مــن الكلمــات البذيئــة الــي ال يضـُّـر جهلهــا ،وقلّمــا أفــاد علمهــا».
( ((5يقارن :احلمزاوي ،حممد رشاد :أعمال جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،ص.505
( ((5ينظــر :زفنكــي ،صافيــة :التطــورات املعجميــة واملعجمــات اللغويــة العامــة العربيــة احلديثــة،
ص.129 ،124
( ((5مالتشــوك ،إيغــور ،وكالس ،أنــدري ،وبولغــار ،آالن :مقدمــة ملعجميــة الشــرح والتأليفيــة،
ص.8 8
( ((5احلمزاوي ،حممد رشاد :املعجم العريب املعاصر يف نظر املعجمية احلديثة ،ص .1052
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( ((5ينظر :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  ،114-111وإبراهيــم ،رجــب عبداجلـواد ،معجــم لغــة العامــة يف اتج العــروس ،ص
ص .20-17
ِ
( ((5احلمزاوي ،حممد رشــاد :املعجم العريب إشــكاالت ومقارابت ،ص ،289وميثّل احلمزاوي هلذه
املعربــة ،والدخيلــة ،والعاميــة،
التنوعــات ابأللفــاظ العامــة ،واملهنيــة ،والفنيــة ،والتقنيــة ،والعاديـّـة ،و ّ
والسـريّة ،والبذيئة ،واحلوشــية ،واملالحنات.
( ((5ملزيــد مــن التوثــق ينظــر تعريــف البســتاين للمصطلحــات اآلتيــة «البيــع ،احلريــة ،احلقيقــة ،احللــول،
الــدوام ،الســناد ،الظاهــر ،الفســاد ،التفســر ،القصــر ،القــوة ،اإلمــكان ،التنويــن ،ا ُهلـَـزال».
أيضا :نصار ،حسني :املعجم
( ((5ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد ،مقدمة املعجم ،ص  ،8وينظرً :
العريب.572/2 ،
( ((6ينظــر يف الــدور الرتبــوي للمعاجــم :بولغــر ،آالن :املعجميــة وعلــم الداللــة املعجميــة ،مفاهيــم
أساســية ،ص ص  ،273-271واجليــايل ،حــام :تقنيــات التعريــف ابملعاجــم العربيــة
املعاصــرة ،ص ،73 ،11وعقلــي ،مصطفــى :القــدرة املعجميــة وآفاقهــا التعليميــة ،ص ص
.229-216
( ((6احلمزاوي ،حممد رشاد :املعىن يف املعجم إحياؤه وإماتته ،ص.21
( ((6الشرتوين :أقرب املوارد ،مقدمة الذيل ،ص .5
( ((6اجلياليل ،حالم :املعجم العريب القدمي املختص مقاربة يف األصناف واملناهج ،ص.53
( ((6ينظــر :بيج ـوان ،هنــري ،وت ـوارون ،فيليــب :املعــى يف علــم املصطلحــات ،ترمجــة ريتــا خاطــر،
ص ص .193-191
( ((6احلمامــي ،مينــة :املعجــم العــريب املختــص وعالقتــه ابلنظـرايت اللســانية واملصطلحيــة ،ص،43
وينظــر يف هــذا الصــدد :خطــايب ،حممــد :املصطلــح واملفهــوم واملعجــم املختــص ،ص.19
( ((6ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد ،الذيل ،ص.548 ،547 ،545 ،442 ،437 ،426
( ((6ينظر يف التعريف هبذه القصيدة :الكتيب ،حممد بن شاكر :فوات الوفيات.408-398/1 ،
( ((6ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد ،الذيل ،ص.237 ،229 ،116
( ((6ينظر :املصدر السابق ،ص.129
( ((7ينظر :املصدر السابق ،ص.392 ،362 ،325 ،236
( ((7ينظر :املصدر السابق ،ص.234
( ((7ينظر :املصدر السابق ،ص.229
( ((7ينظر املصدر السابق ،ص.294 ،239 ،238 ،148 ،110 ،16
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( ((7ينظــر :املصــدر الســابق ،1387 ،1295 ،1288/2 ،622 ،601/1 ،الذيــل ص،46
.63 ،62 ،51
( ((7املصدر السابق.53/1 ،
( ((7املصدر السابق.858/1 ،
( ((7املصدر السابق.1207/2 ،
( ((7املصدر السابق ،الذيل ،ص.244
( ((7املصدر السابق ص.326
( ((8املصدر السابق ،ص.286
( ((8املصدر السابق ،ص.320
( ((8املصدر السابق ،ص.219
( ((8ينظــر يف مصــادر الزبيــدي :شــاش ،هاشــم طــه :الزبيــدي يف كتابــه اتج العــروس ،ص ص
.388-271
( ((8الشرتوين :أقرب املوارد.1177/2 ،
( ((8املصدر السابق ،الذيل ،ص.250
( ((8املصدر السابق ،ص .140 ،75
( ((8املصدر السابق ،ص .330
أيضا ص.221
( ((8املصدر السابق ،ص  ،228وينظر ً
( ((8املصدر السابق ،ص .422
( ((9املصدر السابق ،ص .337
أيضا ص.257
( ((9املصدر السابق ،ص  ،308وينظر ً
( ((9املصدر السابق ،ص .224
( ((9املصدر السابق ،ص .253
( ((9املصدر السابق ،ص .422
( ((9املصدر السابق ،ص .404
( ((9املصدر السابق ،ص .441
مرجعــا للمستشــرقني طيلــة ( )175ســنة ،حــى ظهــر
( ((9صــدر هــذا املعجــم ســنة ( ،)1653وكان ً
معجــم فريتــاغ.
( ((9صنَّف املعجم العريب الالتيين يف أربعة أجزاء ،وأصدره سنة ( ،)1830وعنه أخذ كازميريسكي
يف قاموسه العريب الفرنسي .ينظر :العقيقي ،جنيب :املستشرقون.499 ،359 ،304/2 ،
( ((9الشرتوين :أقرب املوارد ،مقدمة الذيل ،ص.5
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( ((10املصدر السابق.8/1 ،
( ((10ينظــر :ابــن فــارس ،أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس :مقاييــس اللغــة ،حتقيــق عبدالســام هــارون،
دار اجليــل ،بــروت ،1999 ،مقدمــة احملقــق.44 ،43/1 ،
( ((10اســتفدان هــذه التســمية مــن الدكتــور حلمــي خليــل ،فقــد َّسَــى املعلومــات الـواردة يف صــدارة
أب ـواب املعجــم ابملدخــل أو التمهيــد ،وذلــك يف كتابــه :مقدمــة لدراســة ال ـراث املعجمــي
العــريب ،ص.260
( ((10ينظر على سبيل املثال متهيده لباب التاء :الشرتوين :أقرب املوارد.84/1 ،
( ((10ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد ،املقدمة.6/1 ،
( ((10ينظر األشقر ،حممد :الفهرسة اهلجائية والرتتيب املعجمي ،ص.56
( ((10البستاين :حميط احمليط ،ص.1
( ((10املصدر السابق ،ص.69
( ((10ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد.3/1،
( ((10ينظر :املصدر السابق.1441/2 ،
( ((11ينظر :املصدر السابق.923/1 ،
( ((11ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد.1073/2 ،
( ((11املصدر السابق.1172/2 ،
( ((11املصدر السابق.1244/2 ،
( ((11املصدر السابق.1245/2 ،
( ((11املصدر السابق.1090/2 ،
( ((11املصدر السابق.1357/2 ،
( ((11املصدر السابق ،الذيل ،ص.58
( ((11املصدر السابق ،ص.113
( ((11املصدر السابق.1470/2 ،
( ((12ينظر:املصدر السابق.1037/1 ،
( ((12ينظر :املصدر السابق.13/1 ،
( ((12ينظر :املصدر السابق.924/1 ،
ِ
( ((12ينظــر :البســتاين :حميــط احمليــط« ،فرنــج» ،ص« ،688فُ ْس ـطَان» ،ص« ،690قُ ْمـ ُـرق»
ص.756
أيضا.
( ((12يشار هنا إىل أن هذه املداخل مل يثبتها الشرتوين مطل ًقا ،ال يف املعجم وال يف الذيل ً
( ((12تدل عالمة النجمة (*) على املداخل اليت مل يصرح البستاين مبستواها اللغوي.
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«ب ِريــت
«بـ َـرم «ِْ ،10/4
«ب َزلــة «َْ ،453/3
( ((12يقــارن :الفــروزاابدي :القامــوس احمليــطَْ ،
صوم» « ،12/4بـُْرعُل» « ،456/3بِْرنيق «« ،288/3بَزَكى» ،401/3
«« ،191/1بـُْر ُ
«بـََزن «« ،183/4بِظْ َماج» «« ،243/1بـُْع ُفط» « ،536/2بـَ ْغس» « ،320/2بـَْل َكع
«« ،10/3بيــث «« ،220/1بيــح «« .296/1بـَْينِيــث» .220/1
( ((12ينظر :البستاين :حميط احمليط ،ص.740 ،734
( ((12يقارن :ظبيان ،نشأة :حركة اإلحياء اللغوي يف بالد الشام ،ص.103
( ((12اقتصــرت يف إحصــاء املداخــل الرئيســة عنــد الشـرتوين علــى مــا ورد يف املعجــم ،دون الذيــل،
ـادي للتكـرار.
تفـ ً
( ((13ينظر :اليازجي ،إبراهيم :تنبيهات اليازجي على حميط البستاين ،ص.44
( ((13ينظر :البستاين :حميط احمليط ،ص.13
( ((13ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد .15/1
( ((13ينظر :البستاين :حميط احمليط ،ص.21
( ((13ينظر :املصدر السابق ،ص.954
( ((13ينظر :الفريوزاابدي :القاموس احمليط.181/1 ،
«األ ُحوِريـّـة» ،وهــو ضبــط
( ((13ينظــر :البســتاين :حميــط احمليــط ،ص ،4وضبطهــا البســتاين هكــذا َ
غــر صحيــح.
( ((13الشرتوين :أقرب املوارد.243/1 ،
( ((13ابن جين :سر صناعة اإلعراب.169/2 ،
( ((13الشرتوين :أقرب املوارد.104/1 ،
( ((14البستاين :حميط احمليط ،ص ،93وينظر «ا َجل َحنـَْفل» ،ص .94
( ((14ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد.993/1 ،
( ((14ينظر :املصدر السابق.990/1 ،
( ((14ينظر :البستاين :حميط احمليط ،ص.733 ،730
( ((14ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد.105/1 ،
( ((14ينظر :البستاين :حميط احمليط ،ص.127 ،94
( ((14ينظــر :الزبيــدي :اتج العــروس( ،جــأب) ،وتعليقــات الشــيخ نصــر اهلوريــي علــى القامــوس
احمليــط.57/1 ،
( ((14ينظر :البستاين :حميط احمليط ،ص ،89والشرتوين :أقرب املوارد.99/1 ،
( ((14ابن جين :سر صناعة اإلعراب.168/2 ،
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( ((14ينظــر :فليــش ،هنــري :العربيــة الفصحــى ،تعريــب وحتقيــق عبدالصبــور شــاهني ،ص،52
والصــاحل ،صبحــي :دراســات يف فقــه اللغــة ،ص ص  ،181-174والعاملــي ،أمحــد رضــا:
مــن اللغــة ،مقدمــة املؤلــف.73/1 ،
ِ
( ((15حبســب هــذه النظــرة الذاتيــة –علــى ســبيل املثــال -رأينــا الش ـرتوين يضــع لفــظ «قنَـ َـدأْو»
وهــو الســيء الغِــذاء -يف مدخـ ٍـل فرعــي حتــت (ق ن د) ،متابعـةً للجوهــري يف الصحــاح،وابــن منظــوٍر يف اللســان ،يف حــن جعــل البســتاين هــذا اللفــظ يف مدخـ ٍـل رئيــس ،متابع ـةً
للفــرواابدي يف القامــوس احمليــط ،حيــث أثبــت اللفــظ يف ابب اهلمــزة مــن فصــل القــاف،
وشــرحه يف هــذا املوضــع.
( ((15ينظــر :الش ـرتوين :أقــرب امل ـوارد ،111/1 ،ويقــارن :البســتاين :حميــط احمليــط ،ص،125
.1 26
( ((15ينظــر :الش ـرتوين :أقــرب امل ـوارد ،1064/2 ،840 ،588/1 ،الذيــل ص ،58ويقــارن:
البســتاين ،ص.62 ،770 ،639 ،464
( ((15ينظر الشرتوين :أقرب املوارد ،139/1 ،ويقارن :البستاين :حميط احمليط ،ص.120
( ((15ينظر الشرتوين :أقرب املوارد ،1158/2 ،ويقارن :البستاين :حميط احمليط ،ص.823
( ((15ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد.31/1 ،
( ((15ينظر :املصدر السابق.28/1 ،
( ((15يقارن :الفريوزاابدي :القاموس احمليط ،9/2 ،والبستاين :حميط احمليط ،ص.26
( ((15الشرتوين :أقرب املوارد ،ص.110
( ((15ينظر :املصدر السابق ،ص ،111ويقارن :البستاين :حميط احمليط ،ص.98 ،97
( ((16ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد ،26 ،24/1 ،ويقارن :البستاين :حميط احمليط ،ص.22 ،21
( ((16ينظر :اليازجي ،إبراهيم :تنبيهات اليازجي على حميط البستاين ،ص.82
( ((16ينظــر علــى ســبيل املثــال :املنظمــة العربيــة للرتبيــة والثقافــة والعلــوم :املعجــم العــريب األساســي،
ص.123 ،78
( ((16الشرتوين :أقرب املوارد ،ص.112
( ((16ينظر :املصدر السابق.58/1 ،
( ((16ينظر :املصدر السابق.76/1 ،
( ((16ينظر :املصدر السابق.433/1 ،
( ((16ينظر :املصدر السابق.479/1 ،
( ((16ينظر :املصدر السابق.922/1 ،
( ((16ينظر :املصدر السابق.984/1 ،
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( ((17ينظر :املصدر السابق.1071/2 ،
( ((17ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد.1087/2 ،
( ((17ينظر :املصدر السابق.1242/2 ،
( ((17ينظر :املصدر السابق.1497/2 ،
( ((17ينظــر :ابــن حســن ،هــال :منهــج معاجلــة اللفــظ األعجمــي يف املعجــم العــريب احلديــث،
تطبيــق علــى املعجــم الوســيط ،ص ،80وابــن مـراد ،إبراهيــم :دراســات يف املعجــم العــريب ،ص
.190-188
( ((17يقــارن :نصــار ،حســن :املعجــم العــريب ،576/2 ،وكشــلي ،حكمــت :تطــور املعجــم العــريب،
ص ،180وقاســم :رايض :اجتاهات البحث اللغوي احلديث يف العامل العريب.132/1 ،
( ((17ينظــر :دوزي ،رينهــارت :تكملــة املعاجــم العربيــة ،ترمجــة :حممــد ســليم النعيمــي ،مقدمــة
املؤلــف ،10-9/1 ،واملطــوي ،حممــد اهلــادي :أمحــد فــارس الشــدايق،550 ،538/1 ،
 ،552والطيبــاوي ،عبداللطيــف :املعلــم بطــرس البســتاين ،ص.608
( ((17ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد ،1/1 ،ويقارن :البستاين :حميط احمليط ،ص.1
( ((17ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد ،228/1 ،ويقارن :البستاين :حميط احمليط ،ص.192
( ((17ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد.431/1 ،
( ((18املصدر السابق.629/1 ،
( ((18ينظر :البستاين :حميط احمليط ،ص.496 ،495
( ((18تقــوم طريقــة الرتتيــب ابلتجنيــس علــى ختصيــص مدخــل مســتقل لــكل معــى ،يف حــن تقــوم
طريقــة الرتتيــب ابالش ـراك علــى ترتيــب دالالت كثــرة حتــت املدخــل الواحــد ،ابعتبــار أن
كل املعــاين املذكــورة تعــود إىل جــذر معنــوي مشــرك .ينظــر :احلم ـزاوي ،حممــد رشــاد :مــن
قضــااي املعجــم العــريب قدميـًـا وحديثًــا ،ص ص  .164-161والش ـريف ،شــكري :مظاهــر
مــن انتظــام املعجــم ،ص.49
( ((18ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد ،مقدمة املعجم ،ص.6
( ((18ينظــر :الش ـرتوين :أقــرب امل ـوارد ،630 ،629/1 ،والبســتاين :حميــط احمليــط ،ص،495
.4 96
( ((18ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد ،2/1 ،ويقارن :البستاين :حميط احمليط ،ص.1
( ((18ينظر :الشرتوين :أقرب املوارد ،103/1 ،ويقارن :البستاين :حميط احمليط ،ص.92
( ((18استعمل املؤلف هذا الرمز للداللة على امسه «سعيد الشرتوين».
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املصادر واملراجع
	-إبراهيــم ،رجــب عبداجل ـواد ،معجــم لغــة العامــة يف اتج العــروس ،ط ،1مكتبــة اآلداب،
القاهــرة.2008 ،
	-أبــو أســعد ،أمحــد :املعاجــم العربيــة يف واقعهــا الراهــن وخطــة لتطويرهــا ،جملــة الفكــر العــريب،
بــروت ،العــدد ( ،)72الســنة (.1993 ،)14
	-أمحد ،عبدالسميع :املعاجم العربية دراسة حتليلية ،دار الفكر العريب ،القاهرة.2007 ،
	-األشــقر ،حممــد :الفهرســة اهلجائيــة والرتتيــب املعجمــي ،ط ،1دار البحــوث العلميــة،
الكويــت ،الــدار العلميــة ،بــروت.1972 ،
	-بريفــو ،جــان ،وســابلريول ،جــان فرانس ـوا :املولَّــد ،دراســة يف بنــاء األلفــاظ ،ترمجــة خالــد
جهيمــة ،ط ،1املنظمــة العربيــة للرتمجــة ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بــروت.2010 ،
	 -البستاين ،بطرس :حميط احمليط ،ط ،1مكتبة لبنان ،بريوت.1987 ،
	-بولغــر ،آالن :املعجميــة وعلــم الداللــة املعجميــة ،مفاهيــم أساســية ،ترمجــة هــدى مقنــص،
ط ،1املنظمــة العربيــة للرتمجــة ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ،بــروت.2012 ،
	-بيجـوان ،هنــري ،وتـوارون ،فيليــب :املعــى يف علــم املصطلحــات ،ترمجــة ريتــا خاطــر ،ط،1
املنظمــة العربيــة للرتمجــة ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة.2009 ،
	-آل جندي ،أدهم :أعالم األدب والفن ،مطبعة االحتاد ،بريوت.1958 ،
	-ابــن جــي ،أبــو الفتــح عثمــان :ســر صناعــة اإلع ـراب ،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
 ،1993دار الغــرب اإلســامي ،بــروت ،ط.1996 ،1
• تقنيــات التعريــف ابملعاجــم العربيــة املعاصــرة ،ط ،1منشــورات احتــاد الكتــاب العــرب،
دمشــق.1999 ،
	-حجــازي ،حممــود فهمــي :اجتاهــات معاصــرة يف صناعــة املعجمــات العامــة ،جملــة جممــع اللغــة
العربيــة ابلقاهــرة ،العــدد (.2003 ،)98
	-احلر ،عبداجمليد :املعجمات واجملامع العربية ،ط ،1دار الفكر العريب ،بريوت.1994 ،
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	-ابــن حســن ،هــال :منهــج معاجلــة اللفــظ األعجمــي يف املعجــم العــريب احلديــث ،تطبيــق
علــى املعجــم الوســيط ،جملــة املعجميــة ،تونــس ،العــدد .1995 ،11
	-احلمامــي ،مينــة :املعجــم العــريب املختــص وعالقتــه ابلنظـرايت اللســانية واملصطلحيــة ،ضمــن
كتــاب «املعجــم العــريب املختــص» ،وقائــع النــدوة الدوليــة الثالثــة الــي نظمتهــا مجعية املعجمية
بتونس ،أبريل  ،1993ط ،1دار الغرب اإلســامي ،بريوت.1996 ،
 احلمزاوي ،حممد رشاد:• من قضااي املعجم العريب قدميًا وحديثًا ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بريوت.1986 ،
• املعجم العريب إشكاالت ومقارابت ،ط ،1بيت احلكمة ،تونس ،ط.1991 ،1
• املعــى يف املعجــم -إحيــاؤه وإماتتــه( ،أعمــال النــدوة الــي نظمهــا قســم العربيــة يف أبريــل
 ،)1991ضمــن كتــاب :صناعــة املعــى وأتويــل النــص ،منشــورات كليــة اآلداب مبنّوبــة،
تونــس.1992 ،
• أعمال جممع اللغة العربية ابلقاهرة ،ط ،1دار الغرب اإلسالمي ،بريوت.1998 ،
• املعجــم العــريب املعاصــر يف نظــر املعجميــة احلديثــة ،جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق،
اجمللــد ( ،)78اجلــزء (.)4
• املعجميــة – مقدمــة نظريــة ومطَّبقــة – مصطلحاهتــا ومفاهيمهــا ،مركــز النشــر اجلامعــي،
تونــس.2004 ،
	-حــوراين ،ألــرت :الفكــر العــريب يف عصــر النهضــة  ،1939-1798ترمجــة كــرمي عزقــول،
مؤسســة نوفــل ،بــروت.2001 ،
	-اخلــاين ،حممــد :املعجمــات احلديثــة ،جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق ،اجلــزء ( ،)1اجمللــد
(.1948 ،)23
	 -خطــايب ،حممــد :املصطلــح واملفهــوم واملعجــم املختــص ،دراســة حتليليــة نقديــة يف املعاجــم
األدبيــة العربيــة احلديثــة ،ط ،1كنــوز املعرفــةَ ،ع َّمــان.2016 ،
 خليل ،حلمي:• املولّــد يف العربيــة دراســة يف منــو اللغــة العربيــة وتطورهــا بعــد اإلســام ،ط ،2دار النهضــة
العربيــة ،بــروت.1985 ،
• مقدمة لدراسة الرتاث املعجمي العريب ،ط ،1دار النهضة العربية ،بريوت .1997
	-داغــر ،يوســف أســعد :مصــادر الدراســة األدبيــة ،ط ،2مكتبــة لبنــان انشــرون ،بــروت،
.2000
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	-الدريســي ،فرحــات :منزلــة احلركــة املعجميــة يف القــرن التاســع عشــر ،ضمــن كتــاب« :يف
املعجميــة العربيــة املعاصــرة» ،مجعيــة املعجميــة العربيــة بتونــس ،دار الغــرب اإلســامي،
بــروت ،ط.1987 ،1
	-دوزي ،رينهــارت :تكملــة املعاجــم العربيــة ،ترمجــة :حممــد ســليم النعيمــي ،دار الرشــيد ،وزارة
الثقافــة واإلعــام ،بغــداد.1980 ،
	-رضوان ،حممد :دراسات يف القاموس احمليط ،ط ،1منشورات اجلامعة الليبية.1973 ،
	-الزبيــدي ،حممــد مرتضــى احلســيين :اتج العــروس مــن جواهــر القامــوس ،نســخة مصــورة عــن
املطبعــة اخلرييــة مبصــر ،ســنة 1306هــ.
	-الزركلي ،خري الدين ،األعالم ،ط ،15دار العلم للماليني ،بريوت.2002 ،
	-زفنكــي ،صافيــة :التطــورات املعجميــة واملعجمــات اللغويــة العامــة العربيــة احلديثــة ،ط،1
اهليئــة العامــة الســورية للكتــاب ،منشــورات وزارة الثقافــة ،دمشــق ،ط.2007 ،1
	-الســامرائي ،إبراهيــم :األب أنســتاس مــاري الكرملــي يف معجماتــه ومســتحداثته ،ط،1
مكتبــة لبنــان ،بــروت.2001 ،
	-الشــدايق ،أمحــد بــن فــارس :اجلاســوس علــى القامــوس ،مطبعــة اجلوائــب ،ال ُق ْس ـطَْن ِطينيَّة،
1299هــ.
صــح العربيــة والش ـوارد ،ط ،2مكتبــة لبنــان ،بــروت،
	-الش ـرتوين ،ســعيد :أقــرب امل ـوارد يف فُ َ
.1992
	 -الشـريف ،شــكري :مظاهــر مــن انتظــام املعجــم ،ط ،1منشــورات جممــع األطــرش للكتــاب
املختــص ،تونــس.2015 ،
	-شـاَّش ،هاشــم طــه :الزبيــدي يف كتابــه اتج العــروس ،ط ،1دار الكتــاب للطباعــة ،بغــداد،
.1981
	-الصاحل ،صبحي :دراسات يف فقه اللغة ،ط ،13دار العلم للماليني ،بريوت.1997 ،
	-الصــويف ،عبداللطيــف :اللغــة ومعامجهــا يف املكتبــة العربيــة ،ط ،1دار طــاس ،دمشــق،
.1986
	-الطيبــاوي ،عبداللطيــف :املعلــم بطــرس البســتاين ،جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق ،اجلــزء
( ،)1اجمللــد (.1970 ،)45
	-ظبيان ،نشأة :حركة اإلحياء اللغوي يف بالد الشام ،دمشق .1976
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 العاملي ،أمحد رضا:• منت اللغة ،ط ،1دار ومكتبة احلياة ،بريوت.1958 ،
• جملــة جممــع اللغــة العربيــة بدمشــق ،1946 ،اجمللــد ( ،)21اجلــزءان ( ،)2 ،1اجمللــد
( ،)22اجلــزءان (.1947 ،)2 ،1
	-العفيفــي ،حممــد :مســتدرك الش ـرتوين علــى املعاجــم العربيــة ،دراســة لغويــة انقــدة ،ط،1
مطبعــة اجلريســي ،القاهــرة .1996
	 -العقيقي ،جنيب :املستشرقون ،ط ،4دار املعارف ،القاهرة.1980 ،
	-عقلــي ،مصطفــى :القــدرة املعجميــة وآفاقهــا التعليميــة مقاربــة لســانية وظيفيــة ،ط ،1دار
كنــوز املعرفــةَ ،ع َّمــان.2018 ،
	-عمر ،أمحد خمتار :صناعة املعجم احلديث ،ط ،1عامل الكتب ،القاهرة.1998 ،
	-عيد ،حممد :املظاهر الطارئة على الفصحى ،عامل الكتب ،القاهرة.1980 ،
	-غلفــان ،مصطفــى :اللســانيات يف الثقافــة العربيــة احلديثــة ،حفـرايت النشــأة والتكويــن ،ط،1
شــركة النشــر والتوزيع املدارس ،الدار البيضاء.2006 ،
	-ابــن فــارس ،أبــو احلســن أمحــد بــن فــارس :مقاييــس اللغــة ،حتقيــق عبدالســام هــارون ،دار
اجليــل ،بــروت.1999 ،
	-فاضل ،جهاد :األدب احلديث يف لبنان ،ط ،1مطبعة الريّس ،بريوت.1996 ،
	 -الفحــام ،شــاكر :نظــرة يف املعاجــم العربيــة احلديثــة ،جملــة العــرب ،الـرايض ،اجلــزءان ،4-3
.1989
	-الفضيــخ ،عبــدهللا :الصناعــة املعجميــة عنــد البســتاين يف حميــط احمليــط ،ط ،1مــن إصــدارات
كرســي الدكتــور عبدالعزيــز املانــع لدراســات اللغــة العربيــة وآداهبــا ،جامعــة امللــك ســعود،
الـرايض1438 ،هــ.
 فليــش ،هنــري :العربيــة الفصحــى ،تعريــب وحتقيــق عبدالصبــور شــاهني ،ط ،1املطبعــةالكاثوليكيــة ،بــروت.1966 ،
 فهمــي ،خالــد :معاجــم املصطلحــات يف تـراث العربيــة مدخــل لالســتثمار املعاصــر ،ط،1دار النشــر للجامعــات ،القاهــرة.2013 ،
 الفــروزاابدي (جمــد الديــن حممــد بــن يعقــوب) :القامــوس احمليــط ،ط ،1دار الكتــب العلميــة،بريوت.1999 ،
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إشكالية النسخ في أقرب الموارد للشرتوني "دراسة في مادة المعجم والمداخل المعجمية"

 قاسم ،رايض:• اجتاهــات البحــث اللغــوي احلديــث يف العــامل العــريب ،لبنــان يف القــرن التاســع عشــر،
 ،1900-1801ط ،1مؤسســة نوفــل ،بــروت.1982 ،
• املعجم العريب حبوث يف املادة واملنهج والتطبيق ،ط ،1دار املعرفة ،بريوت.1987 ،
	-القامســي ،علــي :املعجميــة العربيــة بــن النظريــة والتطبيــق ،ط ،1مكتبــة لبنــان ،بــروت،
.2003
	-كحالة ،عمر رضا :معجم املؤلفني ،ط ،1مؤسسة الرسالة ،بريوت.1993 ،
 الكرملي ،أنستاس:• جملــة لغــة العــرب ،مطبعــة األيتــام لــآابء الكرمليــن املرســلني ،بغــداد ،اجلــزء ( )7الســنة
( ،)5اجلــزء ( )2الســنة ( ،)6اجلــزء ( )5الســنة (.)6
الوراق ،لندن.2010 ،
• أغالط اللغويني األقدمني ،ط ،1دار ّ
	-كشــلي ،حكمــت :تطــور املعجــم العــريب مــن مطلــع القــرن التاســع عشــر حــى عــام ،1950
ط ،1دار املنهــل اللبنــاين ،بــروت.2002 ،
	-مالتشــوك ،إيغــور ،وكالس ،أنــدري ،وبولغــار ،آالن :مقدمــة ملعجميــة الشــرح والتأليفيــة،
ترمجــة هــال بــن حســن ،دار ســيناترا ،تونــس.2010 ،
	-جممع اللغة العربية :املعجم الوسيط ،ط ،4مكتبة الشروق الدولية.2008 ،
	-ابــن م ـراد ،إبراهيــم :دراســات يف املعجــم العــريب ،ط ،1دار الغــرب اإلســامي ،بــروت،
.1987
	-املطــوي ،حممــد اهلــادي :أمحــد فــارس الشــدايق حياتــه وآاثره وآراؤه يف النهضــة العربيــة
احلديثــة ،دار الغــرب اإلســامي ،بــروت.1989 ،
	-املقدســي ،أنيس :الكالم املولّد يف معامجنا احلديثة ،جملة جممع اللغة العربية بدمشــق ،اجلزء
( ،)1اجمللد (.1965 ،)40
	-املنظمة العربية للرتبية والثقافة والعلوم :املعجم العريب األساسي ،الروس ،بريوت.1991 ،
	-خنلــة ،أمــن :احلركــة اللغويــة يف لبنــان يف الصــدر األول مــن القــرن العش ـرين ،ط ،2دار
الكتــب ،بــروت.1958 ،
	 -نصار ،حسني :املعجم العريب نشأته وتطوره ،ط ،4دار مصر ،القاهرة.1988 ،
	-الودغــري ،عبدالعلــي :حنــو قامــوس للغــة العربيــة حديــث ومتجـ ّدد ،ضمــن كتــاب «املعجميــة
العربيــة قضــااي وآفــاق» ،سلســلة املعرفــة اللســانية ،كنــوز املعرفــةَ ،ع ّمــان.2014 ،
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 اليازجي ،إبراهيم:• تنبيهــات اليازجــي علــى حميــط البســتاين ،مجعهــا وحـ ّـل رموزهــا ســليم مشعــون وج ـران
النحــاس ،مطبعــة صــاح الديــن ،اإلســكندرية.1933 ،
• جملــة الضيــاء ،الســنة ( ،1901-1900 ،)3الســنة ( ،1902 ،1901 ،)4الســنة
( .1903-1902 ،)5الســنة ( .1904-1903 ،)6الســنة (.1905-1904 ،)7
	-يوســف ،مصطفــى :امل ـواد واملداخــل يف املعجــم التارخيــي ،ط ،1عــامل الكتــب ،القاهــرة،
2014
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