
 رأي يف ترتيب املعجم العريب احلديث

 طه الراوي
 68 -63، ص2، السنة 17املصدر: جملة الكاتب املصري، العدد 

 مقاالت ذات صلة
 هجري  4/1/1428 -ي ميالد 23/01/2007 اتريخ اإلضافة:

       557زايرة: 

 
ملا شعر علماء العربية األولون بدبيب اللحن يف اللغة املضرية املعربة، بسبب اختالط بنيها حبمراء األمم وصفرائها، فزعوا إىل 

 مجعها وتدوينها وضبط مشكلها وإيضاح مبهمها، وسلكوا إىل ذلك طريقني:
 .يبتدئ ابللفظ وينتهي ابملعىن –األول 
 يبتدئ ابملعىن وينتهي ابللفظ. –الثاين 

مثال األول قوهلم: القطار عدد من االبل مقطورة على نسق واحد. والقطر )بكسر القاف( النحاس، والقطر )بضم القاف( 
ومثر  اجلهة والناحية، والقطر )بفتح القاف( املطر. ومثال الثاين قوهلم: ولد الناقة يسمى احلوار، وولد الفرس يسمى الفلو.

 النخلة عندما يصفر أو حيمر يسمى البسر، فإذا نضج فهو الرطب، فإذا مت جفافه فهو التمر... اخل.
والطريق األول يسهل على القارئ فهم ما مير أمام نظره وعلى مسعه من األلفاظ املبهمة؛ فإن من قرأ أو مسع كالماً مشتمالً 

 على هذه الطريقة. على ألفاظ استبهم عليه معناها رجع إىل معجم مؤلف
والطريق الثاين يسهل على الكاتب وغريه معرفة األلفاظ الدالة على األشياء اليت تقع حتت نظره واملعاين اليت متر بذهنه وال 

حيضره اللفظ الدال عليها. فإذا رأى اإلنسان شيئاً أو تصور معىن ومل يعرف اللفظ الدال عليهما فإنه يرجع إىل الكتب 
ذه الطريقة. ومن مث جند أكثر الناس انتفاعاً هبذه الكتب أولئك الذين يعنون ابلرتمجة إىل العربية والتأليف يف املؤلفة على ه

العلوم العصرية؛ ألهنم جيدون أمامهم من املعاين ما حتتاج إىل قوالب من األلفاظ ال حتضرهم، فريجعون إىل هذه الكتب 
الطريق األول ))ابلطريق اللفظي(( ألن البدء فيه يكون جبانب اللفظ ومنه ينتقل ليهتدوا هبا إىل بغيتهم. وقد رأينا أن نسمي 

 إىل جهة املعىن، والطريق الثاين ))ابلطريق املعنوي(( ألن البدء فيه يكون جبانب املعىن ومنه ينتقل إىل جهة اللفظ.
 

نذكره هنا أن الطريق املعنوي هو الطريق ولكل من الطريقني فروع ليس هذا موضع االفاضة يف استقصائها. وكل ما نريد أن 
الذي مشى عليه رجال الصدر األول من نقلة اللغة، فألفوا يف ضروب من املعاين مثل خلق اإلنسان وخلق الفرس واألنواء 

أليف يف والنبات والنخل والكرم إىل غري ذلك من األنواع. أما التأليف على الطريقة اللفظية فقد كان متأخراً يف الزمان عن الت
الطريقة املعنوية. ويعترب اخلليل بن أمحد الفراهيدي ابَن جَبَْدِة هذا الطريق حني وضع كتاب ))العني(( أو وضع خطوطه 

األساسية على بعض األقوال؛ فقد وجه مهه إىل ضبط اللغة وإحصاء كلمها والتمييز بني املهمل واملستعمل من األلفاظ، 
ه، ولكنه مل يتقيد مبا تقيد به اخلليل من الشروط الدقيقة والقيود الوثيقة معتذراً بقصور مهم وتبعه أبو بكر بن دريد يف مجهرت

أهل زمانه وضعف عزائمهم وعدم صربهم على اجملاهدة واجملالدة. وقد حذا حذو هذين اإلمامني إمام اثلث هو أبو غالب متام 
إنه وضع كتاابً أتى فيه على ما يف كتاب العني من صحيح اللغة هـ ف433بن غالب املعروف اببن التياين القرطيب املتوىف سنة 

أبو  –على ما نظن  –وزاد عليه ما زاده ابن دريد يف اجلمهرة ومساه ))فتح العني((. وآخر من سلك هذا املسلك يف التأليف 
يط األعظم((. ومن أصحاب هـ فإنه ألف كتابه ))احملكم واحمل458احلسن علي بن إمساعيل املعروف اببن سيده املتوىف سنة 

الطريق اللفظي من سلك يف أتليفه مسلكاً آخر غري مسلك اخلليل ومن تبعه، فرتب األلفاظ معترباً أواخر حروفها األصلية 
أبواابً وأوائلها فصواًل، ومن أشهر سالكي هذا املذهب اجلوهري يف كتابه ))صحاح اللغة((، وتبعه جمد الدين الشريازي يف 
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عهما خلق كثري. ومن أصحاب الطريق اللفظي من تنكب هذين املسلكني وسلك مسلكاً اثلثاً هو أوضح معامل قاموسه، وتب
من سابقيه، فبوب معجمه على ترتيب حروف اهلجاء، واعترب أصول أوائل الكلم أبواابً وما يليها من احلروف األصلية مث ما 

أسر((، وهذه قبل كلمة ))أسف((، وهذه كلها قبل كلمة ))أشر((. يثلثهما فصواًل، فتجد كلمة ))أسد(( مثاًل قبل كلمة ))
هـ يف كتابه ))اجململ 390أبو احلسني أمحد بن فارس املتوىف سنة  –على ما أظن  –وأول من سلك هذا املسلك يف الرتتيب 

هـ 610املطرزي املتوىف سنة يف اللغة((، وتبعه الزخمشري يف كتابه ))أساس البالغة((، وجاء بعده تلميذه انصر بن عبد السيد 
فألف كتابه ))املغرب يف لغة الفقهيات((، وسلك يف ترتيبه مسلك شيخه يف أساس البالغة. وممن سلك هذا املسلك أمحد 

هـ يف كتابه ))املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري((. وكذلك سلك هذا املسلك 770بن حممد املقري الفيومي املتوىف سنة 
عاجم اخلاصة أبو السعادات ابن األثري يف كتابه ))النهاية يف غريب احلديث واألثر((. وكذلك فعل الراغب من مؤلفي امل

األصفهاين يف مفرداته. وأتباع هذا املسلك كثريون يف املعاجم العامة واخلاصة، منهم املؤلفون من املعاصرين. واملؤلفون على 
يف ابب الواو ألهنا من مادة )و ص ل(  –مثالً  –فيضعون كلمة اتصل  هذا النمط يعتربون من الكلمة حروفها األصلية،

ومثلها اأتد واتسع واتكأ واتسق واهتم واتكل ألهنا من )و أ د( و )و س ع( و )و ك أ( و )و س ق( و )و هـ م( و )و ك 
ر على الذين ال علم هلم يف هذا الباب ألن مادهتا )و ت ر(. ويف هذا ما فيه من العس –مثالً  –ل(. ويضعون كلمة ترتى 

 مببادئ اللغة وأصول تصريفها.
 

وهلذا رأى بعضهم أن توضع املعاجم على أسلوب تكون العربة فيه حبروف الكلمة كلها سواء يف ذلك األصلية والزائدة، 
والتاء وما يثلثهما، وهكذا كما فعل  فتوضع كلمة )ترتى( مثالً يف ابب التاء والتاء وما يثلثهما، وكلمة )اتقى( يف ابب اهلمزة

واضعو معاجم البلدان؛ فإنك إذا راجعت معجم ايقوت يف كلمة )أسورة( مثالً جتدها يف ابب اهلمزة والسني وما يليهما، وإذا 
و طلبت هذه الكلمة يف الصحاح وجدهتا يف فصل السني من ابب الراء، وإذا طلبتها يف املصباح وجدهتا يف ابب السني والوا

 وما يثلثهما. قالوا: ويف هذا عنت ليس ابهلني.
وقد سلك واضعو معاجم األمساء والطبقات مسلك واضعي معاجم البلدان؛ فإنك جتد فيها اسم )املعلى( مثالً يف ابب امليم 

ا يف املصباح والعني وما يليها، ولو طلبت هذه اللفظة يف القاموس لوجدهتا يف فصل العني من ابب الواو والياء، وإذا طلبته
وجدهتا يف ابب العني والالم وما يثلثهما. قالوا: فلماذا ال يسلك اللغويون يف معامجهم هذا املسلك على ما فيه من تسهيل 

 املراجعة والسيما على أولئك الذين يتعسر عليهم متييز أصول الكلمات من زوائدها ؟
 

ديد؛ ألننا لو سلكنا يف وضع معاجم اللغة هذا املسلك جلاءت وحنن نرى أن هذا الرأي على ما فيه من ظاهر جذاب، غري س
ضخمة جدًّا كثرية التكرار مضطربة الرتتيب والتبويب؛ وذلك ملا يف لغتنا العزيزة من الوفرة يف املشتقات والتنوع يف املصادر 

لينا أن نثبت كل واحدة من واجلموع؛ فإذا أردان أن أنخذ مثااًل على ذلك ما اشتق من مادة )خرج( وما يتصل هبا كان ع
الكلمات اآلتية يف موضع خيتلف عن موضع أخواهتا: )خرج، خيرج، خرجاً، خمرجاً، خمارج، خارج، خراج، خوارج، أخرج، 

إخراج، استخرج، يستخرج، استخراج، املستخرج، أخاريج... إخل(. وكل كلمة تذكر يف موضع حتتاج إىل تفسري قائم بنفسه، 
التطويل الذي ال طائل حتته؛ وكذلك القول يف املصادر، فرب فعل له أكثر من مصدر واحد، مثل ويف هذا ما فيه من 

)كتب، ومصادره كتباً وكتاابً وكتابة وكتبة( فإذا أخذان هبذا الرتتيب املقرتح وجب علينا أن نفرق هذه املصادر يف مواضع شىت 
لقول يف اجلموع، فرب كلمة هلا عدة مجوع مثل )كاتب فإنك مع أهنا يف الرتتيب التقليدي جتمع يف موضع واحد. وكذلك ا

جتمعه على كتبة وكتاب وكاتبني(، فإذا حنن مشينا على الرتتيب املقرتح وجب علينا أن نفرق بني هذه اجلموع يف مواضع 
ضع. ولنضرب خمتلفة مع أن مجعها يف موضع واحد ألصق حباجة املراجعني من تفريقها على مواضع شىت وتفسريها يف كل مو 
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للقارئ مثالً واضحاً يف هذا الباب؛ فإنك إذا راجعت كلمة )أكمة( مثاًل يف املصباح املنري وجدهتا يف فصل اهلمزة والكاف 
وما يثلثهما على هذا الوجه: ))األكمة تل وقيل شرفة كالرابية، وهو ما اجتمع من احلجارة يف مكان واحد، ورمبا غلظ، ورمبا 

م وأكمات مثل قصبة وقصب وقصبات، ومجع األكم إكام مثل جبل وجبال، ومجع اإلكام أكم بضمتني مل يغلظ، واجلمع أك
مثل: كتاب وكتب، ومجع األكم آكام مثل عنق وأعناق...(( هذه هي طريقة املعاجم التقليدية، وإذا أردان أن ننهج منهج 

ع، وأن نذكر يف كل موضع شرحاً على منط الشرح املعجم املقرتح وجب علينا أن نفرق هذه اجلموع اخلمسة يف مخسة مواض
الذي جاء يف عبارة املصباح يف كلمة )أكمة(، فنقول مثالً يف كلمة )آكام(: ))إهنا مجع أكم اليت هي مجع األكام اليت هي 

ظ ورمبا مل مجع األكم اليت هي مجع األكمة وهي تل وقيل شرفة كالرابية وهو ما اجتمع من احلجارة يف مكان واحد، ورمبا غل
يغلظ((، وهكذا يلزمنا يف كل مجع أن نرجع به إىل مفرده مث نشرح معىن ذلك املفرد، ويف هذا ما فيه من إسراف يف اجلهد 

ميكن االستغناء عنه ابلطريقة املألوفة املبنية على االقتصاد يف كل شيء. أما القول أبن الكثريين من الذين حيتاجون إىل 
ون إىل أصل الكلمة فهو من املغاالة مبكان؛ ألن الذي ال مييز بني األصول والزايدات ولو على سبيل مراجعة املعاجم ال يهتد

االمجال ال حيتاج إىل مراجعة املعاجم، فاملعاجم إمنا توضع ألولئك الذين ميلكون حظًّا ولو قلياًل من التفريق بني األصول 
مني معرفة أصوهلا فال مانع أن تذكر يف موضع يسهل على املراجع العثور والزوائد؛ أما الكلمات اليت يتعسر على مجهرة املتعل

عليها مث يشار إىل موضعها األصلي؛ فتوضع كلمة )ترتى( مثالً يف موضع أتيت فيه التاء والتاء وما يثلثهما مث يشار إىل 
 ذا.مراجعتها يف مادة )وتر(، وكذلك يفعل يف كلمة )اتصل( من الوصل و)اتعد( من الوعد وهك

 
والذي نراه أن العربية حمتاجة إىل معاجم تؤلف على الطريقة اللفظية على أمناط ثالثة: مبسوط ووسيط وموجز: األول 

للمتبحرين من العلماء، والثاين ألوساط املتعلمني، والثالث للمبتدئني منهم. وكذلك هي يف حاجة إىل معاجم على الطريقة 
ستعني هبا الناقلون عن اللغات األجنبية واملؤلفون يف العلوم والفنون العصرية. وينبغي املعنوية مبسوطة ومتوسطة وموجزة، لي

أن تبسط العبارة يف كل هذه املعاجم بسطاً يوضح املقصود من كل كلمة، وأن يستعان على االيضاح ابلصور، فإذا أريد 
العضو إشارة جتعله مفهوماً جلياً، وكذلك إذا أريد  إيضاح أعضاء االنسان يف املعاجم املعنوية مثاًل يصور اإلنسان ويشار إىل

بيان خلق الفرس أو خلق اجلمل مثاًل؛ وهكذا يستعان بتصوير األشجار واألزهار والبقول وغريها تصويرًا من شأنه أن يعني 
 املراجع إعانة اتمة على فهم ما يريد فهماً ال غموض فيه وال غبار عليه.

جهوداً متضافرة من مجاعات متآزرة. وأجدر من يعهد إليه بذلك هي اجملامع اللغوية اليت والشك أن هذه الطريقة تستلزم 
 أنشئت وستنشأ يف املمالك العربية؛ وقد بلغنا أن اجملمع اللغوي يف الكنانة مضطلع ببعض هذه املهمة. كان التوفيق حليفه.
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