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الحمد هلل رّب العالمين، معلم القرآن، خالق اإلنسان ومعلمه البيان، والّصالة والسالم      
 على أفصح خلق هللا لساًنا، وأبلغهم بياًنا النبي األمّي محمد بن عبد هللا، أّما بعد: 

فوضى عارمة في ترجمة المصطلحات وبذلك  العلمي العربي الحديثشهد المجال ي   
ترجمة الكتب العلمية الغربية خاصة المؤلفات اللغوية منها، فإشكالية ترجمة المصطلح 
العلمي باتت تشكل عائًقا أمام تطور البحث المعجمي المتخّصص وهذا راجع في األساس 

ي ب التنسيق بين المؤسسات العلمية اّلتلالجتهادات الفردية المسموعة هنا وهناك، وغيا
لها أحقية سن القوانين وتنفيذها و التمحيص في كّل ما يقدم في البحث اللغوي العربي 

حث المعجمي العربي في أمّس الحاجة إلى العودة إلى متون المؤلفات العربية الذا فالب
أن يكون  ارتأيت القديمة الستخراج مصطلحاتها وتصنيفها بغية االستفادة منها، لذلك

ساسي لذلك جاءت الرسالة موسومة         في األساس على هذا المحور األ مرتكًزاالبحث 
 بـ" المعاجم العربية المتخصّصة بين التأصيل و التحديث".

والهدف اّلذي أنشده من خالل هذا البحث هو أن تحقق المعاجم العربية المتخصّصة    
يد المصطلحات العلمية وهذا بالرجوع إلى المصنفات ال سيما العلمية منها فكرة توح

التراثية وتحيين مادتها اّلتي ينبغي أن تلبس ثوب الحداثة اليوم، لذلك انصب االشكال 
 المطروح حول هذا الهدف العام.

كيف يمكن للمعاجم العربية المتخصّصة أن تزاوج بين التأصيل والتحديث في         
 كنف التطور الرقمي الحاصل؟

 وهذا اإلشكال العام جاءت تحته عّدة تساؤالت منها:  

الصناعة ما مدى توافق المعاجم العربية المتخصصة الحديثة مع ضوابط  -
  المعجمية المعمول بها؟

 بين العلوم اّلتي تدخل في وضع المصطلح العلمي؟ ما العالقة القائمة -
المتخصصة الحديثة من إنجازات العلماء هل استفادت المعاجم العربية  -

 ؟اليوم المعجميين القدامى
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دة المعجمي فهي عدي أّما عن األسباب اّلتي جعلتني أبحث في هذا النوع من التأليف
 منها الموضوعية والذاتية، فالموضوعية هي:

الروح في هذا النوع من التأليف عن طريق طرح معاجم متخصصة باللغة بعث  -
البحث و  العربية والعمل بفكرة أّن اللغة العربية يمكن أن تكون لغة العلم والمعرفة

 .في المدونات التراثية لالستفادة منها
شغف العديد من العلماء ـ أمثال إبراهيم بن مرادـ بالبحث في التأليف المعجمي  -

ص في أقطار المغرب العربي والتنقيب عن أهم العلماء المعجميين اّلذين المتخصّ 
ش ـ أمثال ابن حمادو  تركوا لنا مصنفات يمكن العودة إليها بالبحث والتنقيب

 .الجزائري  في كتابه " كشف الرموز"
بالمجامع العلمية اللغوية  احرص المؤسسات العلمية العاملة في الميدان بدءً  -

 اكبة تطور الذكاء االصطناعي وهذا باستحداث مشاريع رقمية.العربية على مو 

 أّما عن األسباب الذاتية فيمكن حصرها في:

ة بداية العرب بالعناي هالخاص اّلذي خصّ  ي بالتأليف المعجمي سواء العام أمشغف -
 من القرن الهجري الثاني.

قلة الباحثين الجزائريين المهتمين بهذا النوع من التأليف واّلذين يعدون على  -
  األصابع منهم حالم الجاللي رحمه هللا. 

في مجال التأليف المعجمي ة في بحر الدراسات المقدمة ر قطوأضيف أّن هذا البحث    
" المعجم : منهاإبراهيم بن مراد في كتبه،  من بينهم:العرب  المتخصص عند الباحثين

العلمي العربي المختّص ـ حتَّى نهاية القرن الحادي عشر الهجري ــ" و " دراسات في 
ي ف  كذلك خّص هذا النوع من التأليف بالبحث  طاهر الحيادرة المعجم العربي"، والباحث

 .من قضايا المصطلح اللغوي العربي"كتابه" 
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أّما على المستوى الوطني فنجد الباحث حالم الجاللي على رأس الباحثين الجزائريين    
 في كتابه " تقنيات التعريف ".اّلذين خصوا هذا النوع من التأليف بالبحث 

هني  حاجأطروحة الدكتوراه  وضعت في هذا الباب منها: كما نجد عّدة رسائل جامعية   
        اجم اللسانية المتخصصة عند العرب المع " ي جاءت موسومة بـتمحمد الّ 
يمينة مصطفاوي اّلتي جاءت تحت عنوان " تشكل بناء المعجم رسالة دكتوراه و ، المحدثين"

 العربي دراسة وصفية تحليلية" وغيرها من الرسائل اّلتي لم نذكرها في هذا المقال.

عنوان الرسالة في  ما يخّص اعتمادنا مصطلح" متخّصص" بدل " مختص"ي أّما ف   
فهذا راجع في األساس إلى التفريق اّلذي أوضحه حاج هني محمد بين الباحثين المحدثين 

و لنا بما هواّلذين رجحوا شيوع مصطلح" متخّصص" بدل المختص، والخاص لذلك عم
 الباحثين المحدثين.  شائع من المصطلحات عند

 ا مفتوح على مصرعيه سواء منلى عنوان األطروحة يجد أّن باب البحث فيهإالناظر و   
نا أن يث غير أّننا حاولجانب التأصيلي للبحث المعجمي المتخّصص أو من جانب التحد

المعتمدة، واّلتي جاءت في  منهجية البحثخالل  منهذا قدر اإلمكان  ناخّصص بحثن
البحث بخاتمة  انوختم لهم بمدخل، ريين وفصل تطبيقي مهدناثالثة فصول؛ فصليين نظ

 فيها أهم النتائج المتوصل إليها. ناأوجز 

 لمصطلحا ووضع صناعةتختص بدراسة المفردات وبالمدخل خًصصناه للعلوم اّلتي    
ي ، حيث جاء علم المصطلح فالمتخصصة للمعاجم األساسية الركيزة يعدّ  اّلذيالعلمي 

نايا هذه ثهما فن الصناعة المعجمية وفي دطليعتها وتاله من العلوم علم الداللة وجاء بع
 العلوم بّينا العالقة القائمة بينها باعتبار أّن المصطلح هو نقطة التقائها ككّل.

 المعجمي التأليفجاء موسوم بـ:"  فقد، أّما الفصل األول من الفصول الثالثة   
 عشر لثانيا القرن غاية إلى األول الهجري القرن من بداية العربي التراث في المتخصص

 التأليف ارهاصاتإلى  مامبحثين اثنين؛ خّصصنا األول منه" حيث تضمن هجري
 .العرب عند المعجمي
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المبحث الثاني من هذا الفصل فتمحور حول بواعث التأليف المعجمي المتخصص  أّما   
بداية من القرن الهجري الثاني وصواًل للقرن الثاني عشر          عند العرب القدامى

ت وبعدها عرضنا المجاال المعجم العربي المتخّصص، ةفبّينا بادئ األمر نشأ الهجري،
اّلتي تفرعت إليها المعاجم المتخّصصة ولنخّصص البحث أكثر تطرقنا في هذا الجانب 

مصادر )ال في المعاجم العلمية العربية المتخّصصةإلى قضية جمع المصطلح العلمي 
   المصادر العربية اإلسالمية وغير اإلسالمية(.األعجمية، و 

 العلمية لمعاجما في التراثي العلمي المصطلح إحياءآليات  "وتناولنا في الفصل الثاني    
 صطلحالم وضع ليات. فخّصصنا المبحث األول منه آل"المتخصصة الحديثة العربية
 ، حيث تطرقنا لمفهوم المعجم العربيالحديثة المتخصصة العربية المعاجم في العلمي

المتخّصص الحديث واقفين عند التقاطعات الحاصلة بينه وبين األنواع األخرى من 
ي وضع فالمعاجم اّلتي تقع في نفس النطاق، وبعدها عرجنا على الضوابط المعمول بها 

المصطلح العلمي في المعاجم المتخصصة الحديثة، وعرضنا في نقطة أخرى من هذا 
 لمبحث سبل توحيد المصطلح العلمي في الوطن العربي.ا

 والجماعات الهيئات جهودأّما المبحث الثاني من هذا الفصل فخّصصناه لعرض   
ي فالحديثة، حيث عرفنا بالهيئات الناشطة  المتخصصة المعاجم صناعة في المختصة

اللغوية وصواًل مجال الصناعة المعجمية المتخّصصة بدًءا باتحاد المجامع العلمية 
للمجلس األعلى للغة العربية بالجزائر، وبعدها بّينا جهود العرب المحدثين في هذا النوع 
من التأليف حيث عرضنا بعض النماذج الناجحة للمعاجم اللغوية والعلمية، وساقنا 
 الحديث بعدها لنبين جهودهم في استحداث مشاريع رقمية اّلتي ال زال بعضها قيد اإلنجاز.

ليأتي بعدهما الفصل الثالث التطبيقي اّلذي حاولنا من خالله أن نطبق ما بّيناه من   
األمور النظرية سواء عند القدامى أو عند المحدثين فكان معجم " كشف الرموز " البن 

 حليليةت قراءة حيث وسمنا هذا الفصل بـ" ،األرضية الخصبة لذلك ائري حمادوش الجز 
ية الجزائري" وكبق حمادوش البن" الرموز كشف" كتاب في العلمي المصطلح وضع في
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 لجزائريا حمادوش ابن إلى مبحثين اثنين جاء األول منهما  تحت عنوان" الفصول قّسمناه 
" من خالله شغف الطبيب الّرحالة بالعلوم، فعرجنا على ماهية الرحلة والعلم الرحلة بين

ا عند رحالت اّلتي قام بها ، وبعدها وقفنا على الر أّنه كّون نفسه عصامًيا اعتمادً باعتبا
يد من واألدبية والعلمية اّلتي أنتج على إثرها العد الدينيةحياته وكيفية تبلور ثقافته 

 عض منها في هذا المقام.بالمصنفات بّينا ال

 نالب" الرموز كشف" في العلمي المصطلح وضع قراءة جاء في"والمبحث الثاني    
البد لنا أن نزاوج بين ما هو أصيل وما هو حديث في التأليف  " فكانالجزائري حمادوش

مية ي ُصّنف من بين المعاجم العلذنا في هذا المعجم الّ تالمعجمي المتخّصص فوجدنا غاي
ته بالبحث قة اّلتي خصّ ها بّينا الدراسات السابدالمتخّصصة، حيث قدمنا لهذا المعجم وبع

معجم لنعطي قراءة في مقدمته وبعدها بّينا التحقيق، وبعدها ُغْصنا في متن هذا الو 
المصادر اّلتي نهل منها ابن حمادوش مادة " كشف الرموز"، لنقف عقبها عند اآلليات 
المعتمدة في وضع المصطلح العلمي في هذا المعجم، وهذا المزج ما هو إاّل اجتهاد مّنا 

 ال غير لنضع بصمتنا في هذا البحث المتواضع. 

سيرورة  لتتبعالمنهج التاريخي اعتمدنا على ن فحوى اإلشكالية المطروحة يّ تبولن    
داة لى الوصف كأالتأليف المعجمي العام والمتخّصص عند العرب القدامى، واعتمدنا ع

صصة ن في تأليف المعاجم المتخلطرق اّلتي انتهجها العرب المحدثو ا تتبعنا من خاللها 
لى تحليل تنا عدهو األداة اّلتي ساع التحليل، وكان غاتمتعددة اللّ  مالثنائية اللغة أ سواء

المادة المعجمية المطروحة في معجم " كشف الرموز" البن حمادوش الجزائري سواء من 
ناحية المصادر المعتمدة في جمع هذه المادة أو من ناحية اآلليات المعتمدة في وضع 

 المصطلح العلمي في هذا القاموس الطبي.
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طريق اإلسهام في إعداد هذا البحث هي كون الجانب  عوبة اّلتي اعترضتأّما الصّ    
الدراسات عند الباحثين المحدثين فالتنقيب على علماء مغمورين  التطبيقي منه كان قليل

ليس باألمر الهين لذلك حرصنا على تتبع ما جاد به أبو القاسم سعد هللا في كتبه اّلتي 
خّصت التاريخ الثقافي للجزائر خاصة في تلك الحقبة اّلتي عاش فيها صاحب "كشف 

 الرموز".

العرفان إلى األستاذ المشرف " مّناد إبراهيم" اّلذي لم وفي األخير ال يسعنا إاّل تقديم    
يبخل بمساعدتنا وتوجيهنا طيلة مدة البحث، كما ال يفوتنا أن نتقدم بالشكر كذلك لكّل 

 الطاقم لىإالفريق البيداغوجي اّلذي رافقنا طيلة سنوات التكوين بدًءا باألساتذة وصواًل 
 ،ترامواالحعلي اّلذي أكن له كّل التقدير الشكر موصول كذلك لألستاذ حاج و ، اإلداري
    كذلك. سعيدي محمد واألستاذ

          

                      

                       

.90/7902/ 72مستغانم في:ـ  

 فلوح نادية                                                            
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من المتكلم البحث عن الدالالت التي تحملها ألفاظه أو باألحرى الكالم يستدعي       
ي فاإلنسان الفكرية عبر الزمن  مقاله، والعناية بدالالت األلفاظ كانت من أقدم اهتمامات

 خاصة، أو المفردات عامة كانت أو من خالل تتبع األلفاظ أومختلف الحضارات، سواء  
 ع  م  ج  المدلوالت المنضوية تحت هذه األلفاظ ، أو بالبحث عن الطريقة اّلتي ت   رصدمن خالل 

 وفقها، لذلك برزت علوم كانت األلفاظ  نقطة التقائها فتارة تجد الباحثين يجمعون تب  ر  بها وت  
 ونيفرق تارة أخرىكعلم المصطلح وعلم الصناعة المعجمية و  اعلى ارتباطها ببعضها بعض

 ها في مجال محدد يخص هذه األلفاظ.بينها نظرا لتخصص

وهذه العلوم اّلتي سنعرج عليها اهتمت بصناعة ووضع المصطلح اّلذي يعّد الركيزة    
أكبر م " كتاب يض فالمعجم اّلتي تعتبر نوعا من المعاجم،األساسية للمعاجم المتخصصة 

عدد من مفردات الّلغة مقرونة بشرحها وتفسير معانيها على أن تكون المواد مرتبة ترتيبا 
وفق هذا الترتيب اّلذي المعاجم وتصنف 1خاًصا، إّما على حروف الهجاء أو الموضوع"

ازدهار العلوم المختصة تالي العلم المعاجم وب ساهمت في إثراءبرزت من خالله مدارس 
رزين مب حول هذه العلوم بعلم المصطلح ؛ وسنستهل الحديثصطلحبوضع وصناعة الم
 Terminologieللمصطلح األجنبي لعربي واقفين عند المقابل العربي مفهومه في التراث ا

اعتبار بذاكرين آليات وضعه ال سيما الترجمة والتعريب، غير مغفلين عالقته بعلم المعاجم 
 غة.أّن كالهما ينتميان إلى علم اللّ 

اللة أّما     فقد استهلينا الحديث بمفهوم الداللة عند العرب مبينين ظهورها عند علم الدِّّ
الغرب، ذاكرين عالقتها باللسانيات وعلم المعاجم باعتبار أّن المعجمي يورد المفردات 

 بمعناها المعجمي العام وتوظف بحسب سياقها الّداللي الخاص. 

                                                           

 .38، ص4891، القاهرة، 3ط عّطار، دار الماليين، ـ مقدمة الصحاح، أحمد عبد الغفور1 
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 عرجنا عليه لنبين أهمية التأثيل لهذا العلم نظرا لكونهفقد  فن الصناعة المعجميةبينما   
 ذاكريين بعض اإلنجازات التراثية اّلتيمن العلوم المختصة في صناعة المصطلحات  اعلم

 ربية والعربيةالغ غير مغفلين اإلسهامات الحديثة تعتبر تأصيال للعمل المعجمي المتخصص
                                                                             .وطن العربيخاصة ما تعلق بال اّلتي اهتمت بضبط المصطلحات

 : علم المصطلحـ 4 

 :مفهوم المصطلحـ4ـ4   

قبل البدء في الحديث عن العلم الذي اهتم بالمصطلح وكيفية وضعه البد أن نشير      
لم ترد في القرآن أو الحديث الشريف  1كلمة في اللسان العربي، فكلمة مصطلحلتاريخ هذه ال

ب حيث استعملها العرب قديما فألفت كت لكن نجدها في كتب التراثبمفهومها المتداول، 
" الفهرست البن النديم "،         ضمَّت مصطلحات عامة ومصطلحات خاصة مثل:
لتراثية اباإلضافة إلى بعض الكتب  و"مفاتيح العلوم للخوارزمي"، و"التعريفات للجرجاني"

هاية و " ن األعشى للقلقشندي"تناولت جوانب مهمة من المصطلحات نحو: " صبح اّلتي 
 . 2األرب " للنويري

ه( في البيان والتبين حين 222عند الجاحظ)أّما كلمة اصطالح فظهرت ألول مرة       
أي أّن العرب اتفقوا على  3ما لم يكن له في لغة العرب اسم" " اصطلحوا على تسمية  قال:

بعض األشياء اّلتي لم يجدوا لها اسما في لغتهم، وهذا ما ذهب إليه الجرجاني )  تسمية
( في مصنفه التعريفات فقال:" االصطالح عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء ه948

                                                           
ـ كلمة مصطلح مأخوذة من الجذر اللغوي الثالثي " صلح" اّلذي يقول عنه ابن فارس:" الصاد الالم والحاء أصل واحد 1

منظور إلى مشتقات الجذر اللغوي " صلح" فقال: " وقد اصطلحوا وصالحوا واّصلحوا  يّدل على خالف الفساد"،وأشارابن
ين أحمد الحس والعربي ) ينظر، مقاييس اللغة ،أبوتصالحوا واّصالحوا" إذن مصطلح واصطالح واردة في كتب التراث 

ابن  لسان العرب ، ، ص وينظر،4888، 4، ط4وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين ،جبن فارس بن زكريا الرازي ، 
 ،ص(2222، 4، ط44منظور، دار صادر، بيروت، ج

 .2، ص2141 ـ2223، 4ط ،الجيل ـ ينظر، معجم مصطلح األصول، هيثم هالل، دار2 
 .438، ص4889/4149، القاهرة، 7، مكتبة الخانحي، ط4تح: عبد السالم هارون، جـ البيان والتبين، الجاحظ، 3 
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خر آي إلى باسم ما، ي نقل عن موضعه األول... واالصطالح: إخراج اللفظ عن معنى لغو 
ولم يخرج الزبيدي 1"لمناسبة بينهما، واالصطالح اتفاق طائفة على وضع اللفظ بإزاء المعنى

فاق ات عن هذا التعريف حين استعمله في معجمه " تاج العروس" فقال:" االصطالح هو
غالبية العلماء القدامى اتفقوا على أّن االصطالح هو إذن   2طائفة على أمر مخصوص"

في  ةطابقة اللفظ للمعنى المناسب له  ليزول اإلبهام عن األشياء المولدّ اتفاق طائفة على م
  لغتهم العربية.

إاّل أّن هذه التسميةـ اصطالح ـ لم تلق رواجا ولم تستقر تسميتها في كتب التراث،         
حدود حات في كتابه " رسالة في ه( وسمها بالحدود بدل المصطل222)  فنجد الكندي

فاظ في كتاب وضعه في ألهي  ه( قال322أّن الفرابي ) األشياء ورسومها" فحين 
ي أّن الرواج الفعل ن" األلفاظ المستعملة في المنطق" بيدّ نطق تحت عنوامصطلحات الم

ه(  في كتابه " كشاف اصطالحات 4492ي ) نو للفظة اصطالح أو مصطلح بدأت مع التها
 يجد أنهم وظفوا المصطلح القدامي و الدارس لما جاء في تعريفات العلماء 3" والعلوم  الفنون
فق عليه تفإخراج اللفظ من معناه اللغوي العام إلى معناه المدون اإلشارة إليه بلفظه  عمليا 

 .وهذا ما أقرته الدراسات الحديثة بين قوم ما يعد اصطالحا

د علم المصطلح عنـ2ـ4 
                                                                                                                             :المحدثين

نتيجة  مع نهاية القرن الثامن عشربدأ يتشكل المتتبع لظهور هذا العلم عند الغرب يجد أنه 
 مي والصناعي الحاصلالتقدم العل م المتزايد بقضية المصطلحات الظاهرة جراءاالهتما

                                                           

، 4121ـ 2223، 2الجرجاني، تح: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، لبنان، طـ التعريفات، الشريف 1 
 .32، ص488،222المصطلحين 

ـ تاج العروس من جواهر القاموس، محمد مرتضى الزبيدي، تح: عبد المنعم خليل إبراهيم وكريم سّيد محمد، دار 2 
 .423، ص4147ـ 2227لبنان، دط ، الكتب العلمية، 

كشاف اصطالحات الفنون والعلوم، محمد بن علي ابن القاضي محمد حامد بن محمد صابر الفاروقي ـ ينظر، 3 
 . 4888، 4الحنفي التهانوي، تح: علي دحروج ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت، لبنان، ط
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رجع أ ذلكلن من عادتهم التأثيل لمصطلحاتهم وتتبع مدلوالتها المختلفة، ، فالغربيو آنذاك
( عندما استعمله ألول م4924الباحث العربي توفيق الزيدي ظهور هذا المصطلح إلى سنة) 

 .(mercier Sébastien)مارسوري سبستيان الباحث الفرنسي مرة 

 William   Whewell  1عند الباحث اإلنجليزي م4937ثّم ظهر من جديد سنة     
أالن  "باعتبار أنه العلم اّلذي يهتم بدراسة المصطلحات كما أورد هذا  بتوظيفه العلمي 

 هو دراسة منظمةLa terminologieعلم المصطلح :"فيه  حين قال (Alain Reyري")
(étude systématique للمصطلحات التي )ى المفاهيم والتصورات وهي تشير إل

يبحث في  La terminologieفعلم المصطلح  2األساسية التي تميز هذه الدراسة" رالعناص
المصطلح كغيره فهذا  ،3العالقة بين المفاهيم العلمية والمصطلحات اللغوية اّلتي تعبر عنها

ن نتوقف البد أ المحدثينأعطيت له عدة مقابالت من قبل الباحثين من المصطلحات الرافدة 
 . هاعند

يتعدد كـ: علم المصطلح،  La terminologieالمعادل العربي للمصطلح الفرنسي ف    
وهذه كلها تصورات تتوافق مع المفهوم العام   لمصطلحيةااالصطالحية، علم المصطلحية، 

 والتقنياتنظرا الهتمامه "بدراسة األلفاظ الخاصة بالعلوم  La terminologie لتعريف 
لكونها ألفاظ خرجت من  4بتجميعها ورصدها وتحليلها ووضع بعضها عند االقتضاء"

 خاص.ال هامفهومها العام إلى مفهوم

                                                           

شر والتوزيع، المملكة ، عالمات للن29، ج22ـ ينظر، تأسيس االصطالحية النقدية العربية، توفيق الزيدي، المجلد 1 
 .478، ص4883العربية السعودية، 

?.presses universitaires  je -Alain Rey. La terminologie noms et notions. Que sais 2

deFrance/paris.1ére édition.1979.p08. 
ـ ينظر، اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي العربي الحديث ، المركز الثقافي 3 

 .474، ص4881، بيروت، 4العربي، ط
، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، 4ـ بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، عبد الرحمن الحاج صالح، ج4 

 .371ص ،2242الجزائر،
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ونستهل توضيح هذه التصورات الواردة عند الباحثين المحدثين بما وظفه عبد السالم ـ       
:) علم المصطلح و المصطلحية( حيث ترجم هما المسدي كمقابل لمفهومين اثنين

Néologie بعلم المصطلح، وTerminologie فعلم المصطلح تنظيري في بالمصطلحية ،
فهو أراد أن يفرق بين  1وهو توأم الحق للمصطلحية  تطبيقي في االستثمار ،األساس

 .انطالقا من التنظير والتطبيقالمصطلحين 

فيستخدم المقابل العربي " مصطلحية ـ أّما المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات         
 .Terminologie للمصطلح  2أو علم المصطلحات"

ـ وترجمه " علي القاسمي" إلى: ) مصطلحية ـ علم المصطلحات ـ علم المصطلح(        
وسائل  القائمة بينها، وفي قوله:" تبحث المصطلحية في المصطلحات اللغوية والعالقات 

..وبهذا المعنى يكون علم المصطلحات وضعها، وأنظمة تمثيلها في بنية علم من العلوم.
باإلضافة إلى استخدام  Lexicologie "3فرعا خاصا من فروع علم األلفاظ  أو المفردات 

 لكتابه. اعلم المصطلح عنوانً 

قائال:"  ، لمصطلحياتا" كمعادل ترجمي هو  مد الديداويـ وما استخدمه " مح        
المصطلحيات تبحث في تسمية أو تسميات لمفهوم ما منتقلة من المعنى إلى المبنى وغالبا 

ويقصد بالخاصة هنا ما تعلق بالتواصل المتخصص  4ما تشمل المصطلحات المتخصصة"
 .لغةباعتبار أّن علم المصطلح فرع من فروع علم ال بين فروع العلم الواحد

                                                           

ـ ينظر، قاموس اللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح، عبد السالم المسدي، الدار العربية للكتاب، دط، 1 
 .22، ص4891تونس،

ـ المعجم الموحد لمصطلحات اللسانيات) إنجليزي ـ فرنسي ـ عربي(، الحاج صالح، فاسي الفهري و أخرون، مطبعة 2 
 .411، ص4898دط، تونس، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، 

 .49، ص4897، القاهرة، 2مقدمة في علم المصطلح، علي القاسمي، مكتبة النهضة المصرية، طـ 3 
 . 19ت، ص/ط، المغرب، د/، المركز الثقافي العربي، دالترجمة والتواصل، محمد الديداويـ 4 



 المصطلحات المفردات وصناعة بدراسة المختصة العلوم  :المدخل

14 
 

ال خير دليل على عدم   Terminologieوهذه المقابالت العربية للمصطلح الفرنسي   
االستقرار في مجال المصطلح العلمي؛ فهذا المصطلح نقطة في بحر الفوضى ترجمة 

لذلك انصب اهتمام الباحثين المحدثين على  لمية الوافدة من اللغة المصدرالمصطلحات الع
 آليات وضعه.

 :والمصطلح العلمي التعريب ـ3ـ4      

أن للمصطلحي خمس وجهات يوليها إذا ما المصطلح  علميرى بعض المختصين في     
رورة، فال بحسب الضعليها الواحدة تلو األخرى  ج  رِّ ع  انكب على وضع المصطلح، فله أن ي  

ية للغرض المؤدلة الواردة قبلها، وهذه الوجهات يلجأ إلى أشّدها خطرا إاّل بعد استفاء الوسي
التعريب ال عرج على غير أننا سن 1هي: الترجمةـ االشتقاق ـ فالمجازـ فالنحت ـ ثّم التعريب
أهمية لقضية  أولتفي الوطن العربي  غير  باعتبار أّن الهيئات المعنية بتوحيد المصطلحات

م لتعريب كّل القطاعات بدًء بقطاع مراحل التعلي وشحذت الهمم وطن العربي التعريب في ال
األولى وصواًل لتعريب قطاع التعليم العالي ليتم بذلك تعريب التخصصات العلمية وتقنية 

 لتعرب معها مصطلحاتها.

فالبحث في وضع المصطلحات وتوحيدها الزال الشغل الشاغل اّلذي تركز عليه الهيئات     
المشاريع المقدمة اّلتي الزالت قيد اإلنجاز كمشروع الذخيرة  المختصة في الوطن العربي رغم

للباحث الجزائري عبد الرحمن الحاج صالح محاكيا بذلك التجارب الحاصلة  اللغوية العربية
 ا.في الدول المتقدمة مثل: كند

الحية ت المختصة اّلتي لها صوهذا المشروع يستدعي تظافر حكومات الوطن العربي والهيئا 
مصطلحات فاألصوات الفردية المتعالية هنا وهناك يستحيل أن تقوم بهذا العمل وضع ال

بة مصطلحات المناسالاّلذي يستدعي الرجوع إلى أمهات الكتب وتحليل نصوصها وجرد 

                                                           

 .41ص ،4883، القاهرة، 4ـ ينظر، التهذيب في أصول التعريب، أحمد عيسى، ط1 
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ون إاّل يك وهذا العمل ال 1لالستعمال ومن ثّم تخزينها وفق ما يقتضيه الذكاء االصطناعي
ين في مهندسو نحويين، و مترجمين، و ، المذكورة من لغويينالت اإذا احتشد خبراء في المج

         ـ الذكاء االصطناعي حّتى يعرف هذا المشروع النور

المهتم بحركة تن ق لِّ العلوم عبر مختلف الحضارات يجد أّن وسائط نقلها تتعددت من و    
ية، فما هو بنحت فمجاز واقتراض، اّلذي اصطلح عليه بالتعريب في اللغة العر  لىترجمة إ

 مفهومه؟ وماهي حركته في الوطن العربي بصفة عامة وفي الجزائر بصفة خاصة؟ 

"  ةمن ماد    ـ مأخوذالتعريب  ـ في لسان العربلعربي لهذه الكلمة كما جاء المدلول ا   
" ب  أي عنه لسانه وعرّ  ب  ر  ع  ، يقال: أ  لتعريب معناها واحد، وهو اإلبانة:" فاإلعراب واع ر ب 

ب ه عّلمه العربية ولم يختلف  2" أبان وأفصح. فالتعريب هو اإلبانة عن المعاني باأللفاظ ، وعرَّ
مدلول التعريب الوارد في المعجم الوسيط عن ما قدمه ابن منظور " فالتعريب: صيغ الكلمة 

من خالل هذا أّن  ويتضح 3بصيغة عربية عند نقلها بلفظها األجنبي إلى اللغة العربية "
ة ر لم يتغير عند المحدثين بحسب ما جاء في المعجم الوسيط . فهذا األخير ظاهمفهومه 

لتقاء اللغة في عناصر اللغة ا ها ببعضها البعض فتظهر آثارلتقاء اللغات وتأثر من ظواهر ا
في أصوات الحروف وفي المفردات و في الصيغ واألبنية وتركيب الجمل والتعابير  :

وهذا األثر ظاهر في اللغة العربية، فالعرب أخذوا ألفاظا من اللغات األخرى  4واألساليب
رياق"، ومن تبت إلى" الوألحقوها بلغتهم على نحو : اللفظة اليونانية" تريا وقاء" اّلتي عرِّ 

مع إخضاعها للميزان  5رب كانت تلحق  في آخر اللفظ المعرب جيما أو قافاالمعلوم أن الع
   الصرفي العربي وفي بعض األحيان تبقى اللفظة على حالها بعد تعريبها.

                                                           

 .377 378ـ ينظر، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، عبد الرحمن الحاج صالح، المرجع السابق، ص ص 1 
 .298 299السابق، ص ص صدرـ  لسان العرب، بن منظور، باب " الباء" ،الم2 
 .284ص، 2244، مصر، 2مجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الّدولية، طالمعجم الوسيط، ـ 3 
 .283ت، ص/، د2ينظر، فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، دار الفكر للنشر والتوزيع، طـ 4 
 .244، ص2243/ 4131ـ ينظر، الجاسوس على القاموس، أحمد الشدياق، دار النور، اإلصدار األول، 5 
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م  إلى العربفالتعريب هو عملية صرفية قياسية      ية تعتمد لفظة أصلها غير عربي ت ض 
 المعتمدة في علم الصرف اّلذي يهتم 1بيةبشرط أن يكون وزنها موافق ألحد األوزان العر 

بدراسة ما يعتري األلفاظ من تغّيرات في وزن الكلمة وصيغتها، وتكوينها، بحسب ما " بدوره
ونخص  2يقابلها من وظيفة داللية ونحوية في إطار القواعد الخاصة لكل لسان معين بذاته"

بالذكر هنا اللسان العربي اّلذي يمتاز بالخاصية االشتقاقية  خاصة في األفعال فنجد األفعال 
المجردة اّلتي تبنى على الوزن الثالثي : )ف عل( واألفعال المزيدة :) الرباعية ،الخماسية 

 والسداسية(.

 : وفي الجزائر حركة التعريب في الوطن العربيـ ـ1ـ4 

معها بوادر تعريب القطاعات فقد أكدت بدأت حركة التحرر في الوطن العربي وبدأت     
األحداث أّن حركة التعريب بدأت منذ القرن التاسع عشر عندما أحس الباحث العربي بقوميته 

 األقطار العربية الواحدة تلو األخرى وأصالته اللغوية التي ما انفك أن وجدها عقب تحرر
ية اللغوية اّلتي الزمت بعض الدول العربية  جراء االستعمار أبت أن تعتق غير أّن التبع

أو باألحرى طغيان اللغة الثانية على اللغة األّم لما تقدمه من 3ها من ازدواجية اللغة ءأبنا
خاصة ما تعلق بالجانب التعليمي، فقد لحق نظام التعليم عدة تعديالت جراء اللغة  مهام

 خاصة العلوم الدقيقة كالرياضيات والطب والبيولوجية. قدم بها العلومالتي ت

عدة هيئات في الوطن العربي تحرص على ضبط المصطلحات المعربة منها:  ت  د  جِّ هذا و  ل  
إليها هيئات مكلفة بالتعريب وعلى رأسها  ةمضاف4المجامع اللغوية العلمية العربية  اتحاد

                                                           

، بيروت، 2العربية، ط الوحدةـ ينظر، التعريب والتنسيق في الوطن العربي، محمد المنجي الصيادي، مركز دراسات 1 
 .97، ص4883

ـ المعجمية العربية في ضوء مناهج البحث اللساني والنظريات التربوية الحديثة، ابن حويلي األخضر المدني، دار 2 
 .71، ص2242ط ، الجزائر، /هومة، د

 .442المرجع السابق،  محمد المنجي الصيادي، ـ ينظر، التعريب والتنسيق في الوطن العربي،3 
أقطارها وهي: مجمع  والمعربة ضمن حدودـ هذه المجامع هي هيئات تهتم بضبط المصطلحات الجديدة المترجمة 4 

(، واألكاديمية 4878(، ومجمع األردن)4819، المجمع العراقي)(4832)، مجمع القاهرة(4848)دمشق
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ف أمام محاولين بذلك الوقو  48321سنة مكتب التنسيق والتعريب بالرباط اّلذي تأسس 
فقد ساهمت هذه الهيئات في ضبط المصطلحات الرافدة  .الفوضى المصطلحية الحاصلة

خالل البحث عن المقابل العربي لها في التراث أو من خالل إخضاعها للميزان  سواء من
ستطاع إذا لم يكن من الم هابي حين قال:"الصرفي العربي وقد أكّد هذا الباحث مصطفى الش

ة نستطيع علمية أعجمي لك ألفاظاة بطريق الحقيقة أو بطريق المجاز...فهناإيجاد ألفاظ عربي
أعجمية أخرى ال يمكن بل ال يجوز إاّل  اظا عربية سائغة وأن هنالك ألفاظ  ألفأن نجد لها 

ين المتشدد القاهرة ـ         ـ المنتمين لمجمع وهذا كان كرّد على بعض األعضاء 2تعريبها"
   .في موضوع التعريب

قضية التعريب في أقطار الوطن العربي في فترات زمنية متالحقة وهذا وفق تبلورت و      
، فالجزائر على سبيل المثال بدأت تحاكي هذه التجربة عقب استقرار ان العربيةطبيعة البلد

فقد قررت وزارة التربية تعريب  م،4882األوضاع السياسية واالقتصادية بعد االستقالل سنة
المواد اّلتي لها عالقة بالشخصية العربية الجزائرية كالتاريخ والجغرافية الوصفية وهذا بعد 

م تقرر أيضا تعريب 4882، وفي عام ما كان التعليم يعتمد بالكامل على اللغة الفرنسية
رية بالخبرات ت السلطات الجزائالسنة األولى والسنة الثانية ابتدائي تعريبا كامال وهنا استعان

 تقررو   بدءا باالبتدائي وصوال للثانوي، ،العربية وتّم تعريب جميع المستويات من التعليم
 . 3إنشاء بكالوريا معربة تماماثرها على إ

ينص على  اآنذاك قرارً  الواحد  أقرت اللجنة المركزية للحزب 4878في ديسمبر سنةو    
سيير ، وهذا ليخدم اإلدارة والتبحسب مخطط علمي مضبوط تعريب التعليم في جميع أطواره

االقتصادي والسياسي، ومع هذه اإلجراءات السياسية المتبعة وصل التعريب إلى التعليم 
                                                           

. ينظر ( 4882المجمع التونسي للعلوم واآلداب والفنون)(، باإلضافة إلى 4898(، ومجمع الجزائر)4877المغربية)
 hh// wwwmajma.union.jo.orgاألردني موقع مجمع اللغة العربي

 .442ص  ،مي الحديث، محمد علي زركان، المرجع السابقـ ينظر، الجهود اللغوية في المصطلح العل1 
 .422ـ المرجع نفسه، ص2 
 .398 399من الحاج صالح، المرجع السابق، ص صالعربية، عبد الرحت في اللسانيات ـ ينظر، بحوث ودراسا3 
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قرار  يةتبنِّ م4897عام جنة البيداغوجية لتعريب العلوم والتكنولوجيا العالي فقد تشكلت اللّ 
 ،لفرنسية أصالاللغة ايب القطاع رغم طغيان اللسان الفرنسي على األساتذة اّلذين تكونوا بتعر 

رغم انغماسهم في الثقافة الفرنسية، وحركة 1و الوعي الوطني لب عليهم الحّس لكنهم غ
 عربي الجزائريالّلغوي ال التعريب لو تتوقف هنا فقد واصلت الهيئات المختصة بدءا بالمجمع 

فكرة تعميم اللغة العربية في جميع القطاعات محاكية بذلك تجارب الدول المجاورة كالمغرب 
لمتبناة حول راء اضته عراقيل تنصب في مجملها في اآل، وكغيره من المشاريع اعتر وتونس

التعريب، فقد اتصف بالصبغة الوطنية  الثورية التي ترقبت التنفيذ العلمي المدروس بعد 
 .ن جهةنسي هذا ماولين أصحابها الخروج من هيمنة االستعمار الثقافي الفر االستقالل مح

صة راء المنادية  بتعريب بعض المواد وتعليم المواد األخرى خاومن جهة أخرى اآل   
 ، باإلضافة إلى مشكل المراجعمساندين بذلك فكرة ازدواجية اللغة2العلمية منها باللغة الفرنسية

عن التعليم العالي لذا ك لف  ديوان المطبوعات الجامعية باستيراد عدد العربية إذا ما تحدثنا 
  ضيةمه الملوحظ في قهائل من الكتب و المصادر العلمية من المشرق العربي نتيجة تقدِّّ 

ند التي نجدها عتعريب وترجمة الكتب العلمية، ناهيك عن مشكلة اختالف المصطلحات 
الجزائري للغة العربية صعبة في ضبط  األساتذة العرب لذا كانت مهمة المجمع

                                                                                                                                ومن هنا بدأت حركة التعريب تعرف المنهجية المضبوطة في الجزائر 3المصطلحات

 :بالمعجمية علم المصطلحعالقة ـ 2ـ4 

إلى علم المعاجم  La terminologie اختلف الباحثون في نسبة علم المصطلح   
Lexicologie  فاعتبره بعضهم علما مستقال بذاته لما يراه من مظاهر اختالف بينه وبين

وعه أّن موض بين االثنين فصال مصطنعا باعتبارعلم المعجم، ومنهم من يرى الفصل 

                                                           

 .92ص ،د/ط، د/ت  دار الغرب للنشر والتوزيع، ـ ينظر، الترجمة، التعريب والمصطلح، بوبكر فراجي،1 
 .418محمد المنجي الصيادي، المرجع السابق، صـ ينظر، التعريب وتنسيقه في الوطن العربي، 2 
 .384المرجع السابق، ص عبد الرحمن الحاج صالح، ودراسات في اللسانيات العربية،ـ ينظر، بحوث 3 
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وعلم المصطلح باعتباره العلم الذي  اّلتي تدرج ضمن تخصص ما،1الوحدة المصطلحية 
حث في المصطلح من حيث مكوناته ومفاهيمه، ومناهج توليده ، فيعالج نشوء بيهتم بال

المصطلح في اللغة وكيفية تكوينه والعالقة القائمة بين المفهوم والشيء المخصوص، وكيفية 
هو" ميدان يهتم بكيفية  Lexicologieت بينما علم المفردا 2تخصيص المصطلح للمفهوم

، كما أرجع بعض الدارسين Le dixionnaire"3وطريقة وضع المفردات في القاموس
 la lexicologieإلى علم المعجم   La Terminologieوالباحثين انتماء علم المصطلح

  سنذكر البعض منها: وذلك العتبارات

ـ علم المصطلح يهتم بدراسة المصطلح كما أوردنا سالًفا، والمصطلح امتداد طبيعي للفظة    
اللغوية التي تعّد ركيزة المعجم باإلضافة إلى أّن المعجم المتخصص امتداد للمعجم العام 

 ومن البديهي أن يكون علم المصطلح امتداد للمعجم.

 علمك أرجع بعض الدارسين انتماء ـ علم المصطلح يهتم بداللة المصطلحات لذل   
المصطلح إلى علم الداللة، وهذا األخير هو األساس اّلذي يعتمد عليه المعجم في البحث 

 .سواء في معناها الداللي أو المعجمي 4عن معنى األلفاظ

الكلمة من مدلولها األصلي إلى مدلوالت جديدة وهذا ما يخرجها من المعنى  ج  در  ت  ـ ت      
 ذا ماوه، المعجمي العام إلى المعنى المعجمي الخاص وبالتالي تصنف على أنها مصطلح

يؤكده عبد السالم المسدي في قوله:" اللفظ األدائي في اللغة صورة للمواضعة الجماعية  راح
ذ يتحول إ مضاعفةمواضعة اق نفس النظام اللغوي يصبح بينما المصطلح العلمي في سي

                                                           

 .34، ص4887، تونس، 4ـ ينظر، مسائل في المعجم، إبراهيم بن مراد، دار الغرب اإلسالمي، ط1 
 .428، ص4897، 28ـ ينظر، النظرية العامة والنظرية الخاصة، علي القاسمي، مجلة اللسان العربي، ع 2 
olguère. Les . Alain P -s entaleNotions fondam -La lexicologie et sémantique lexicaleـ3 

presses de l’ université de Montréal. pp 226 227. 
، ص 2242، األردن، 4ط ـ ينظر، في المعجمية والمصطلحية، سناني سناني، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع،4 

 .27 28ص
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ع المصطلحات في أي مجال علمي باعتبار أّن وض 1إلى اصطالح في صلب االصطالح"
يكون نتيجة اتفاق أهل االختصاص وبهذا فالمصطلح لم يخرج عن دائرة االتفاق اّلتي  ما

  يوضع من خاللها اللفظ.

ية فرعا من المعجمية المختصة اّلتي تعّد فرعا من ـ يعتبر إبراهيم بن مراد المصطلح   
، فهذه األخيرة تهتم بألفاظ اللغة العامة بينما المعجمية المختصة ينصب المعجمية العامة

اهتمامها على المصطلحات المختصة. فالمعجمية العامة تهتم بالوحدات المعجمية في 
ها مصطلحات من حيث مكوناتمختلف مستوياتها غير أّن المعجمية المختصة تبحث في ال

وحدات في الوى واحد من المستويات المدروسة منطلقة من مست 2ومفاهيمها ومناهج توليدها
 المعجمية.

م بدراسة يهتكما تجدر اإلشارة إلى عدم الخلط بين العلوم اللغوية، وعلم المصطلح اّلذي     
اص الكلمة فهي من اختصه معنى واحد دقيق في شيء معين، أّما المصطلح العلمي فيعطي

حسب المقام  3علم المعاجم اّلذي يعّد فرع من فروع علم اللغة ألنها تتوافر على عّدة معاني
يه،  فالمعجمية هي" العملية التي تتضمن إعداد قوائم الكلمات وتقديمها باعتبارها الذي قيلت ف

ع اص في قطابينما المصطلحية هي معجم يسهم في وضعه أهل االختص 4مادة معجمية"
ن مما وضع من قوائم  في المعجمية مستقلين بعدد من المفردات معرفي معين ناهلي

  حسب ما أورده الفاسي الفهري.ب 5الموضوعة في مجال معين

                                                           

 .43، المرجع السابق، صاللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح، عبد السالم المسدي ـ  قاموس1 
، 2229،  الجزائر، جوان 28ـ ينظر، التأسيس النظري لعلم المصطلح، زهيرة قروي، مجلة العلوم اإلنسانيةـ العدد 2 

 .293ص 
ـ ينظر، صناعة المصطلح في اللسان العربي ـ نحو تعريب المصطلح العلمي من ترجمته إلى صناعته ـ عمار 3 

   .82، ص2242، األردن، 4طساسي، عالم الكتب الحديث للنشر والتوزيع، 
 .98، ص4898، تونس، 4إبراهيم فتحي، المؤسسة العربية للناشرين المتحدين،ط  ـ معجم المصطلحات األدبية ،4 
 ،4898 باريس، ـ بيروت ،4ط عويدات، منشورات الفهري، الفاسي القادر عبد العربية، واللغة اللسانيات ينظر،ـ 5 

 .387ص
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وهذا التقاطع المعرفي بين العلمين غير مستحدث بل هو نتيجة للفروع العلمية اّلتي     
ها اس على اللغة سواء كانت ألفاظ نتعقب معانيانبثقت من اللسانيات اّلتي تركز في األس

 م العامة أو مصطلحات ننقب عنها في المعاجم المتخصصة.  جفي المعا

  علم الداللة:ـ 2

العناية بالداللة من أقدم اهتمامات اإلنسان الفكرية عبر الزمان وفي مختلف  إنّ       
الحضارات فداللة الكلمات من أهم ما لفت انتباه اللغوين العرب، واألعمال اللغوية المبكرة 
عندهم ارتبطت بمباحث علم الداللة مثل: تسجيل معاني الغريب في القرآن، والحديث عن 

نتاج المعاجم ا لنوادرالمجاز، والتأليف في ا كلها  تعدّ 1لموضوعية وعقبها معاجم األلفاظ وا 
ين لغويالالليا أو مبحث من المباحث الداللة، وقبل أن نعرض اسهامات الدارسين عمال د

 .ن نشير لمفهوم الداللة عند العربين كانوا، البد أدالليالأو 

 :الداللة عند العربـ 1ـ2

في معجم متن اللغة " دله داللة مثلته والفتح  تل ل( جاء : ) دفي عرف اللغة مادة     
اللة بهذا الطريق عّرفه فهو دال ودليل...و الّداللة اسم  أعلى، ودل ولة على الطريق وغيره، ودِّ

، وفي لسان العرب: " دّل: الدال و الالم 2المرشد والكاشف"ل مصدر من داّل...الّدال والّدلي
. أّما عند ابن فارس: " فالدال والالم 3"يدله د اللة ود اللةأصالن، وقد دله على الطريق 

  :قولهم فيأصالن: أحدهما إبانة الشيء بأمارة تتعلمها واآلخر اضطراب في الشيء فاألول 
اللةدللت فالن على الطريق والدليل األمارة في الشيء وهو تبيان الّداللة وال"   وهذا  4"دِّّ

                                                           

 .47، ص4899ـ ينظر، علم الداللة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، 1 
 113ص ،4829بيروت، ط، /د دار مكتبة الحياة، ،2معجم متن اللغة، أحمد رضا، مـ 2 
 218ص ،السابق صدرـ لسان العرب، ابن منظور، الم3 
 .388، صالسابق صدرالم بن فارس بن زكريا الرازي، ـ معجم مقاييس اللغة، ابي الحسين أحمد4 
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إذن  1واإلرشادفالداللة: الهداية واإلشارة  لسان العربجاء عند ابن منظور في يوافق ما 
 األصل فيها اإلبانة واإلرشاد بهذا المعنى.

غير أّن المفهوم االجتماعي للداللة اللغوية هو ما استقر عند العلماء العرب بفضل     
الذي قال: " أن كل شيء يعرف  ه(322ت ) أبو حاتم الرازيأبناء المجتمع اللغوي أمثال 

 ه ويستدل عليه بصفته من شاهد يدرك أو غائب ال يدرك، وربما دعي الشيء باسم الباسم
أي ما توافق عليه أو  2د خفي على الناس ما أريد به "يعرف اشتقاقه من أي اسم هو ق

 .اصطلح عليه باإلجماع

ورد فسروا آيات القرآن الكريم فقد أجاء به األصوليون حينما  امّ وهذا المفهوم لم يخرج ع   
ل: " الداللة هي كون الشيء بحالة يلوم من ن فقالداللة عند األصولييالجرجاني تعريفا ل

العلم به بشيء آخر والشيء األول هو الدال والثاني هو المدلول وكيفية داللة اللفظ على 
شارة ال عبارة النص،اء األصول محصورة في علم باصطالحالمعنى  واقتضاء نص وا 
ة فق التجديدات اللفظية والمعنويولألصوليين نظرتهم في إنماء اللغة العربية و 3النص"

 .من خالل تفسيره القرآني اّلتي تتضح معالمهالمرتبطة بالنص ا

وبهذا التصور العام اّلذي جاء عندهم نستطيع أن نتصور تطور الدراسة اللغوية عند     
هو علمي من حيث جمع األلفاظ وضبطها ودراسة تراكيبها العرب، حيث نراها بادئة بما 

توصل علماء اللغة إلى وضع منهج عام في دراسة ما وهذا قبل القرن الرابع الهجري حين
 قلجدال طال في أمر الداللة عندهم أهي توفيمبادئ العامة لهذا العلم. وايتوافق مع ال4اللغة 

يعبر أصل اللغة اصطالح ه( الذي يري بأّن 382مرجعين األمر البن جني)ت؟ أم إلهام

                                                           

 .297السابق، ص صدرلسان العرب، ابن منظور، المـ ينظر، 1 
 .432، ص4827، القاهرة، 4ـ أبي حاتم  الرازي أحمد بن حمدان، تح: حسين فيض هللا الهمذاني، ج2 
 .242ـ التعريفات ، الجرجاني، المرجع السابق، ص3 
 . 33، لبنان، صدار النهضة العربية، بيروت ـ ينظر، فقه اللغة في الكتب العربية، عبده الراجحي،4 
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 وحاجياتهم وفق بيئتهم وطبيعتهم التي تفرض عليهم دروبها. 1بها كل قوم عن أغراضهم
فالداللة بدأت بالمحسوسات ثّم تطورت إلى دالالت مجردة نتيجة تطور العقل البشري 

 2ألمور الخارجية وهذا ما يحدث أثر في النفسفاإلنسان يملك قوة حسية ترسم فهم صورة ا
 ما جاء على لسان ابن سينا. ببحس

 ـ علم الّداللة:2ـ 2

حتى  أخذ وقتا طويال  3sémantiqueالداللة وما يقابله في المصطلح الغربي أّما علم     
المعنى  ينالوقوع على قوانفي هذا العلم وهي الواقعة وهذا راجع إلى اإلشكالية اللغوية ارتسم، 

ظائف حضارية و  التي تكشف أسراره وتبين السبيل إليه وكيفية حركته لترقى الداللة فتؤدي
نظرا  4تغدو أداة طيِّعة بين أيدي البشرو  عالية في الحياة اليومية وميادين العلوم وأفاق الفن

 وصوال إلى  historiqueلالتجاهات المعتمدة  انطالقا من االتجاه التاريخي  المقارن 
كرية سسه النابعة من نظرات تحليلية اجتماعية ونفسية وفالذي له أ االتجاه الوصفي التزامني 

 إضافة إلى بنية اللغة في حد ذاتها.

ة ن إلى أهمية تحديد المصطلح وتأطيره بالداللة اللغويو المحدث نو الدالليويشير الدارسون     
ي داللة قال: " يتعين النظر فالتي تبناها العلماء العرب قديما وعلى رأسهم ابن خلدون الذي 

األلفاظ ذلك أّن استفادة المعاني على االطالق من تراكيب الكالم على االطالق، يتوقف 
 خاصة من... ثم أن هناك استفادات أخرى كبةت الوضعية مفردة ومر العلى معرفة الدال

                                                           

 ،4882، دار الشؤون الثقافية، 1، ط4، تح: محمد علي النجار، جالفتح عثمان ابن جنيلخصائص، أبو ـ ينظر، ا1 
 .42ص

 2المرجع السابق، ص ،الشفاء العبارة، ابن سيناـ ينظر، 2 
أي العالمة،  Semantikos من الكلمتين اليونانيتين " Sémantique(: مصطلح" BRéALM.)ـ اشتق 3 
 Semantik و األلمانية Semanticsبمعنى دّل، ثّم شاع هذا المصطلح وأخذت عنه الكلمة اإلنجليزية  Semaineiو

) ينظر، علم اللغة بين التراث و المعاصرة، عاطف مدكور، دار الثقافة للنشر، القاهرة،   Semantica واإلسبانية
 .(231، ص4894مصر، 

والتطبيق(،دراسة تاريخية تأصيلية ونقدية، فايز دالة، ديوان المطبوعات الجامعية، ينظر، علم الداللة )النظرية  ـ 4 
 .7 8، ص ص4873الجزائر، 
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ويعني بالدالالت الوضعية هي أن اللفظ يدل  1تراكيب الكالم كانت كلها قواعد هذا الفن "
في مقاله  Michel Bréalوهذا يتوافق مع ما أتي به على تمام ما وضع له بالمطابقة.

عندما Essai de sémentique  وبعدها في كتابه الموسوم بـ  4993الصادر سنة 
في نهاية القرن التاسع عشر وعرفها بأنها دراسة  ألول مرة   sémantiqueاستعمل لفظة 

المعنى، كما يشير أن علم الداللة يبحث في الداللة اللغوية أي العالمات اللغوية سواء لغوية 
عنى مفبهذا المعنى موضوع الداللة هو المعنى اللغوي اّلذي ينطلق من    أو غير لغوية

المفردة من حيث حالتها المعجمية و متابعة التطورات الداللية والتغيرات التي تأخذها الكلمة 
جاء عند ابن خلدون عندما أشار إلى الدالالت  وهذا يتوافق مع ما2في السياقات المختلفة

خرج عن لدارسين لم تاتعاريف خاللها اللفظ وفق معناه وبقية  الوضعية  التي يوضع من
على سبيل المثال،  اإلطار إاّل أنهم ربطوها بعلوم أخرى كاللسانيات و المعجميةهذا 

 الحقا.  وسنفصل في هذه الصلة

 :الصلة بين علم الداللة وعلم اللسانياتـ 3ـ2

لم تكن نشأة علم الداللة نشأة مستقلة عن علوم اللغة األخرى، بل كان يعد هذا العلم      
الذي يهتم بدراسة اللسان البشري، غير أّن اهتمام الباحثين جزءا مرتبطا بعلم اللسانيات 

اللسانيين بداللة األلفاظ  ـ كما أشار إلى ذلك برايال ـ هو الذي كان دافعا لبعض العلماء 
اللغويين إلى البحث في مجال معين يضم جوهر الكلمات ودالالتها من أجل تحديد 

ك يسير، خاصة إذا علمنا ذلك التداخل المتشابموضوعاته وقواعده وأدواته، ولم يكن باألمر ال
الذي كان يجمع بين علوم اللغة مجتمعة وعلم األلسنية الذي ذهب علماؤه إلى تفريعه إلى 
مباحث جمعت بين حقول مختلفة من العلوم كما هو الوضع مع اللسانيات النفسية 

psycholinguistique   خاصة ما تعلق باللسانيات العصبيةNeuro- linguistique  ،

                                                           

 .9، القاهرة، ص148ط دار الشعب، ،ونـ المقدمة، ابن خلد1 
 ..48ص لم الداللة، أحمد مختار، المرجع السابقـ ينظر، ع2 
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أّن علم اللغة يهتم بوصف الجوانب الصورية للغة ويتفادى الغوص في باطن جوهر  غير
فعلم اللغة بهذا الوصف  1األلفاظ ومعانيها اّلذي بات من اهتمامات علم الداللة الحديث

هو حسي وما هو صوري باإلضافة إلى ما ارتبط بالمكنون  ينظر إلى العالئق القائمة بين ما
 .نفسي للمتكلم والمتلقي ال

بذلك  از تجاو بدراسة المعنى م فرعا من فروع علم اللغة نظرا الهتمامه لم الداللةعويعّد     
، كما أّن شيء ها وصف الجوانب الصورية للغة قبل كليحدود اللسانيات التي يتعين عل

ن بينها؛ مالثقافي من العوائق التي تقف أمام الدراسات الداللية الحديثة البعد االجتماعي و 
يست ظاهرة اللفظ ل داللة القيم المتعددة المرتبطة بداللة األلفاظ المركزية، باإلضافة إلى أنّ 

، هذا يعني أّن داللة األلفاظ  2قارة بحيث يمكنها أن تعتني دوما بحسب التجارب الجديدة
عين االعتبار الجانبين االجتماعي و الثقافي للفظ ناهيك عن التغيرات  البد أن تأخذ في 

  .المرتبطة بالتجارب الجديدة 

علم الداللة مبحث من المباحث اللغوية حسب ماهية اللسانيات يهتم بحلقة من يعتبر      
، فالرسالة وما يتعلق به اإلبالغيوهذه الحلقة تكمن في المظهر  اللسان البشري حلقات علم 

االبالغية هي التي تضطلع بنقل داللة الخطاب إلى المتلقي ليتم استيعابها استيعابا كافيا، 
ال تقف عند تشخيص الحدث اللغوي في مستواه األدائي، لكن تركز عليه فالدراسة اللسانية 

بتحقيق مردوده  مفي سلكه الدائري إذ تهتم هنا اللسانيات بتولد الحدث وبلوغه ووظيفته ث
عندما يوّلد رّد الفعل المنشود، وهكذا يكون موضوع علم اللسان اللغة وفق مظهرها األدائي 

ية أهم ال تهتم بشكل األلفاظ فحسب، بل تعطياللسانيات ف ، 3و االبالغي التواصلي
 هتمني يبقى ناقصا ما لم يلبحث اللسالجوهرها، وذلك بعد أن تأكد علماء األلسنية بأّن ا

                                                           

 .327، ص4889، 4ط ـ ينظر، دراسات في اللغة والمعاجم، حلمي خليل،1 
، 4882ات الجامعية، الجزائر، ـ ينظر، مدخل إلى علم الداللة، سالم شاكر، ترجمة: محمد يحياتين، ديوان المطبوع2 
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بجوانب اللغة جميعها، ولم يحصل هذا الوعي اللغوي في البحث اللساني إاّل مع العلماء 
: "بلومفيد" اّلذي يرى أّن الدراسة األلسنية ال تنحصر بدراسة اللغوين المتأخرين أمثال 

 األصوات والدالالت اللغوية بذاتها بل تشمل دراسة االرتباط القائم بين أصوات معينة
حتاج لمرتبط باللغة يالجانب الداللي ا . وقد اتضح لعلماء اللغة المحدثين أن1ودالالت معينة
لعلوم المستحدثة كعلم العالمات، وعلوم اإلعالم التمحيص رغم ما قدمته اإلى البحث و 

 .وعلوم المختصة بالذكاء االصطناعي واالتصال

 األلسنية إلى إبعاد الجانبإّن اهتمامات علم الداللة المتشعبة هي التي دفعت علماء      
مست جوانب لغوية سواء قديمة كانت أو حديثة فال لي من اللسانيات، فدراسة المعنى الدال

ل وسير في حديثه عن الداوهذا ما عبر عنه دي س يمكن دراسة األلفاظ بمعزل عن الداللة،
ين لصلة القائمة بهما بالعملة الواحدة ذات وجهين، وبما أّننا تحدثنا عن او اتحاد والمدلول

علم الداللة وعلم يصف جوهر اللغة نحن بصدد الحديث عن الوحدات اللسانية التي لها 
وظائف صرفية ونحوية ومعجمية وهذا ما سيحيلنا للحديث عن العالقة المتجلية بين علم 

 الداللة وعلم المعاجم.  

  الصلة بين علم الداللة وعلم المعاجم:ـ 4ـ2

يهتم بدراسة المفردات أو الكلمات في لغة معينة  " Lexicologieالنظري علم المعاجم     
 نفمن حيث المبنى فهو يركز على طرق االشتقاق  وم ،المبنى و المعنى أو لغات من حيث

 ينفهو يدرس العالقات الداللية ب المعنىأّما من حيث  حيث وظائفها الصرفية و النحوية.
علم الداللة ، فهم ينظرون له على أّنه علم اجم لعوهذا يوافق نظرة علماء الم 2الكلمات "

                                                           

، بيروت، 2اللغة الحديث(، ميشال زكريا، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، ط ـ بنظر، األلسنية ) علم1 
 .233 232ص ،ص4893لبنان، 

 .43، ص4887، 4ـ مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، حلمي خليل، دار النهضة العربية، ط2 
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اللغة في  ءيختص بدراسة المفردات ودالالتها دون النظريات المختلفة التي عرّج عليها علما
 دراستهم لعلم الداللة.

 فكل من علم المعاجم أو ما يصطلح عليه بالمعجمية و علم الداللة تفرعا من علم     
غير أن الهوة ال زالت عميقة بين النظريات الداللية الحديثة والدراسة المعجمية  التي  اللغة 

أهمية ب يحول دون اعتراف علماء المعجمية  ة ، ولكن هذا المازالت تعتمد على تقاليد راسخ
االطالع على النظريات الحديثة في علم الداللة بغية معرفة طبيعة الداللة اللغوية  والعالقات 

المعجمية العامة لم تخرج عن إطارها كما أن  1التي تربط المفردات ببعضها البعضالداللية 
العام في تعقبها للفظ فهي " تبحث في الوحدات المعجمية العامة من حيث هي كيانات  

دفات امجردة معقدة، تقوم بدراستها من حيث اشتقاقها وداللتها، كما تقوم بدراسة المتر 
تلقي الضوء على دالالت األلفاظ وهذا من خالل النظر  فيها، فهي 2المشتركات اللفظية"و 
 . باإلضافة إلى ترادفها ها  المشتركة سياقها ووحداتل

فرع من فروع علم اللغة يقوم بتصنيف ودراسة مفردات أي  Lexicologieوعلم المعاجم    
لغة بشرح معناها أو داللتها المعجمية استعدادا للعمل المعجمي وهنا البد أن نفرق بين 
الشق النظري لهذا العلم والشق التطبيقي الذي يصطلح عليه بفن صناعة المعاجم 

Lexicographie ن:م تقوم عليها أنواع المعاجماألصول التي لذي يهتم بصناعة المعجم و ا 

 ـ جمع للمفردات أو الوحدات المعجمية.        

 ـ اختيار المداخل وترتيبها.       

 ـ كتابة التعريفات وترتيب المشتقات.       

 ـ نشر الناتج في صورة معجم أو قاموس.       

                                                           

 .327صـ ينظر، دراسات في اللغة والمعاجم، حلمي خليل، المرجع السابق، 1 
 .78 ص ،رجع السابقمل في المعجم، إبراهيم بن مراد، الـ مسائ2 
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ب يجوع إلى ترتفعند الر 1تسبق عادة إخراج المعاجم في صورتها النهائية وهذه المرحلة
المفردات وتبوبيها والنظر في مشتقاتها سينظر المعجمي في داللة المفردات المحالة وبالتالي 

    سيعرج على علم الداللة ليضبط الداللة اللغوية للمفردات.

غة وعلم الداللة وعلم المفردات تقع بين خيط وهكذا نستنتج أّن هذه الفروع من علم الل   
مفردات ، فشرح داللة ال الموضوعات المتناولة والتي تتعلق جّلها باأللفاظرفيع من حيث 

ما ك يتصل بدراسة المعنى المعجمي وتبويب هذه األلفاظ يدخل في فن صناعة المعاجم،
تتصل دراسة المعنى بعلم الداللة ، وتنمية الثروة اللفظية المتعلقة بالمعجم تتصل بعلم 

،كما أّن هذا األخير يتصل باللغة التي ينتج م المعاجم المفردات أو كما يصطلح عليه عل
في هذا  دارس اللساني أن ينظرلفيها فيكون قيد االستعمال وفق مقتضى الحال وهنا يحق ل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     المنتوج سواء كان منطوقا أو مكتوبا ليتحدد له أكان لفظا أو مصطلحا. 

 :صناعة المعاجمـ 3

 نشأة علم الصناعة المعجمية:ـ 1ـ3   

تقوم صناعة المعجم على المفردات اّلتي تشكّل اللبنة األولى للمعجم وقبل الحديث عن    
خراجها في صورتها النهائية البد أن نفرق بين هذه الصناعة اّلتي ت هتم بضبط المعاجم وا 

اللبس الواقع بين " اللفظ/المصطلح" باعتبار أّن الوحدة المعجمية اّلتي يقوم عليها المعجم 
ا عامة أو مخصصة فإذا جاءت عامة اعتبرت لفظا لغويا عاما منتميا إلى الكالم تكون إمّ 

فة األدبية، ، والوظياالشتراكو العام القابل الكتساب خصائص معينة مثل : الّداللة اإليحائية، 
ذا جاءت مخصصة كانت مصطلحا " ، غير أّن إلى مجال معين منتميا  terme "2وا 

الصناعة المعجمية اّلتي عرفتها األمم األخرى لم تقف عند هذا التفريق باعتبار أن العلوم 

                                                           

 .41ـ ينظر، مقدمة لدراسة التراث المعجمي، حلمي خليل، المرجع السابق، ص1 
 .32، صالمرجع السابقد ، ـ ينظر، مسائل في المعجم إبراهيم بن مرا2 
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الطب والفلسفة و الكتب  :المعروفة عندهم كانت تدون في كتب خاصة بها على نحو
 المقدسة، وهذه الكتب ال يمكن أن تعتبر معاجم .

بجمع لغتهم وتدوينها حّتى اإلسالم منذ ظهور وعلى غرار بقية األمم اهتم العرب     
صيح فارتحل العلماء إلى البوادي لجمع الف ،عليهم من لفظ القرآن م  جِّ ع  تساعدهم في فهم ما أ  

ي استقرت في البوادي باعتبار أّن الشعر هو ديوان من لغة العرب وتدوين األشعار اّلت
ف  ـ رضي هللا عنه ـ  العرب لقول ابن العباس ر  ف ى علينا الح   :" الشعر ديوان العرب فإذا خ 

ل ه اّلّل رجعنا إلى الشعر فالتمسنا معرفة ذلك "  ي أن ز   تموا بجمعاهلهذا   1من القرآن اّلذِّ
لموضوعات وفق المعاني أو او  اللغة العربية وتصنفيها وتبوبيها وفق الحروف تارة مفردات 

وّحد عند الباحثين المعجميين القدامى راحت . وفي غياب التمثل المنهجي المتارة أخرى
الجهود الفردية المسموعة هنا وهناك تدلي بدلوها في هذا التخصص، غير أّنها لم تلق رواجا 

ه(في القرن الثاني الهجري 472كما راج معجم العين للخليل ابن أحمد الفراهيدي ) ت 
اجم ث، أو النوادر أو تلك المعوعقبه تتالى العمل المعجمي سواء في غريب القرآن أو الحدي

ين اقين إلى هذا التدو م يكونوا السبّ ولكن ل ، 2ناالتي اهتمت بوصف اإلنسان والحيو 
 .االندثارو  فالصينيون واليونانيون عكفوا على جمع مفردات لغتهم خوفا عليها من الزوال

 Huللمؤلف  هوشن" Shwo Waفالصينيون عرفوا المعاجم قبل العرب فظهر معجم     
Shin"   قبل الميالد ومعجم"  422 ع  بِّ طYu Pien يوبيان لصاحبه "Ku Ye Wang   كوي

 .االمعروفة حالي ليؤصلوا بذلك للغة الصينية واليابانية 3م( 232وانج اّلذي ط بِّع سنة )

أّما اإلغريق فقد عرفوا المعاجم في شكل كتب لغوية ضمت الغريب من األلفاظ والعبارات  
اّلتي لم يعهد اليوناني التحدث بها نتيجة التأثر بالحضارات واألمم. ومعاجمهم عديدة منها: 

                                                           

القرآن(، أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تح: عبد هللا بن عبد المحسن التركي،  )جامع تأويل آي تفسير الطبريـ 1 
 .428ص ،4122/2224، القاهرة، 4التوزيع، طلنشر و اهجر للطباعة و  ،49ج
 .8، تونس، ص4، طهيم بن مراد، دار الغرب اإلسالميـ ينظر، دراسات في المعجم العربي، إبرا 2 
 .14، صعّطار، المرجع السابق عبد الغفورلصحاح، أحمد ـ ينظر، مقدمة ا3 
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وهو معجم موضوعات في األصل باعتباره مرتب   Yuluis Pollus معجم يوليوس بولكس 
في القرن الرابع الميالدي، وسبقهم في الظهور  Helladiusعجم هالديوس على المعاني، وم

اّلذي تزامن مع والدة  Valerius Flaccus" في معاني األلفاظ"  لفاليراوس فيلكس   معجم
  .وغيرها من المعاجم اّلتي راجت إبان الحضارة اإلغريقية 1سيدنا عيسى عليه السالم

جميعا في التوثيق والتدوين لحضارتهم آال وهم األشوريون ولكن هناك من سبق هذه األمم    
اّلذين كان لهم الفضل في ابتكار معاجم خاصة بلغتهم وهي عبارة عن مسارد محفورة على 

ّلتي ااأللفبائية ذات القيم الصوتية  قوالب من الطين ج معت وفق نظام اإلشارات المقطعية أو
 ة بذلك تاريخ وحضارة األشوريين.حافظ2تتميز بها اللغة السومرية القديمة 

بيّد أّن األعمال المعجمية عند الهنود لم تكن تهدف إلى جمع األلفاظ الهندية وحسب بل    
اهتم الهنود بضم األلفاظ الصعبة الموجودة في نصوصهم المقدسة " كتاب الفيدا" في شكل 

صلنا منها شرح معناه، وما و ق بكل لفظ في القائمة لحِّ قوائم، حّتى تطور نظام هذه القوائم فأ  
ظهر قبل  "Amara Kosa" جممعمن معاجم يعتبر نقطة في بحر المعاجم اّلتي ألفت؛ ك

مؤرخا بذلك للمعاجم الهندية اّلتي ركزت كّل التركيز على النصوص  3القرن السادس الميالدي
 المقدسة.

ّنما لنبرز جهود .المعجمية ليس من باب الحديث وفقطهذا السرد لظهور الصناعة     وا 
لنبين أّن و باألحرى حضارتهم اّلتي انبنت عليها حضارة اليوم  الغير في حفظ لغتاهم أو

 الصناعة المعجمية كانت من بين اهتمامات األمم الغابرة نظرا ألهميتها في التوثيق والتأريخ.

 

 

                                                           

 .14ـ ينظرـ المرجع نفسه، ص1 
 .12، صالسابق المرجع عّطار، الغفور عبد أحمد الصحاح، مقدمة ـ ينظر،2 
 .29، ص4889، مصر، 4ـ ينظر، صناعة المعجم الحديث، أحمد مختار عمر، دار عالم الكتب، ط3 
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 :Lexicographieالمقابل العربي لمصطلح ـ 2ـ3

في إشكالية تعدد المقابل  Lexicographieكغيره من المصطلحات وقع مصطلح    
عجمية، الصناعة المنحو:  للمصطلح  الترجمي عند الباحثين المحدثين، فنجد عدة مقابالت

 المعجميات، وضع المعاجم، تصنيف المعاجم، وصناعات المعاجم.

 Lexicographieعلم المعاجم و Lexicologieلتباس الواقع فيما يخص غير أّن اال    
الصناعة المعجمّية هو ما أّدى بالباحثين إلى الحديث أو باألحرى التفريق بين العلميين؛ 

" يهتم بالبحث في الوحدات المعجمية من حيث مكوناتها Lexicologieفعلم المعاجم
 غة الواحدة أوويهتم كذلك بدراسة المفردات، ومعانيها في الل 1وأصولها واشتقاقها وداللتها"

بينما ، 2عّدة لغات، من حيث اشتقاق التعابير االصطالحية والمترادفات وتعّدد معانيها
 تي تسبق إخراج المعجم في مرحلتههتم بالعمليات الّ ت  Lexicographieةالصناعة المعجميّ 

رتيبها، ت  العمليات تنحصر في الغالب في: جمع المفردات، واختيار المداخل  ؛ وهذهالنهائية 
 3وكتابة الشروح أو التعريفات وترتيب المشتقات، وفي األخير نشر الناتج في صورة معجم

ن مع مت ج دات المعجمية من حيث مداخل معجمية الوحوبهذا يكون موضوعه "البحث في 
ومستويات لغوية ما. ثّم توضع في كتاب بحسب منهج في الترتيب وفي التعريف  مصادر
ق الواضح بين علم المعاجم والصناعة المعجمية لم يأت من العدم فالغربيون وهذا الفر  4معّين"

ركزوا في صناعة معاجمهم على ما دعت إليه الصناعة المعجمية وهذا بعد ضبط الوحدات 
 .معاجمال المعجمية اّلتي تبنى عليها

                                                           

 .34المرجع السابق، صـ مسائل في المعجم، إبراهيم بن مراد، 1 
 4144/4884، السعودية،2مطابع جامعة الملك سعود، ط علي القاسمي، وصناعة المعجم، ـ ينظر، علم اللغة2 
 3ص،
 .41ص ،المرجع السابق ي خليل،ـ ينظر، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، حلم3 
 .34، صالسابقالمرجع  ـ  مسائل في المعجم ، إبراهيم بن مراد،4 
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خطت لقد ف ال خير دليل على ذلك المعاجم اإلنجليزية والفرنسية، والروسية واأللمانيةو     
 .1خطوة عمالقة في القرنيين الماضيين

 نماذج عن المعاجم الغربية والعربية الحديثة: ـ3ـ3  

دة في هذا التخصص نظرا لرواج معجم أوكسفورد تعتبر المعاجم اإلنجليزية رائ    
 فيلولوجية ببريطانيا أّن المعاجمالحظ أعضاء الجمعية ال م 4927ففي عام ؛اإلنجليزي
مكتملة فتبنوا المشروع القاضي بوضع قاموس غير  وناقصة  آنذاك المتداولة اإلنجليزية

بعدما عكف أعضاء الجمعية على جمع كّل ، م 4978اللغة اإلنجليزية الجديد وذلك سنة
إلى أن ن شر    والبحث العمل سنواتالت م وتت4422مفردات اللغة اإلنجليزية بدءا من عام 

وبعد أن راجت هذه الطبعة من معجم أوكسفورد تلتها  2مجلدات أربعم  في 4829عام 
                                                                                     طبعات أخرى منقحة.

" الفرنسي يعد طفرة La Rousseكما ال يخفى على المتتبعين للعمل المعجمي أّن معجم " 
رفي المعاجم الحديثة  ذا ه اّلتي تبنت الصناعة المعجمية خالل القرن التاسع عشر ن شِّ

 .3م 4988سنة المعجم 

 ا فتح المجال أمام المعجميين العرب المحدثّين للبحث والتنقيب أو باألحرى نفضمّ م    
، رقالط واالطالع عليها من أيسر بها ربية التراثية وجعل العملالغبار عن المعاجم الع

تعتمد على المحافظة على إرثها الممَّيز لها، كنوع تأليف الكالم وطريقة فسالمة كّل لغة 
لجعلها مواكبة  4وزحزحتها من الجمود ،باإلضافة إلى روعة البيانإيراده أي مخارج األصوات 

                                                           

 .24، صالسابق صدرالم، ـ ينظر، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية1 
 الموقع الرسمي لمعجم أوكسفورد اإلنجليزي، على الرابط: ـ 2 

http// public.oed.com/history-of- the-oed/ 
 ـ الموقع الرسمي للموسوعة البريطانية، على الرابط:3 

http//www.britannica.com/EBchecked/topic/330683/pierre-Larousse 
م، حكمت كشلي، دار المنهل اللبناني، 4822من مطلع القرن التاسع عشر حّتى عام  ـ ينظر، تطور المعجم العربي4 
 . 371 373، ص ص2222، لبنان، 4ط
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ال هذا ما أسو   الرقي الحضاري ال سيما أّن اللغة العربية تنفرد بالخاصية االشتقاقيةو  للتطور
همة اّلذي أوكلت له م ن وعلى رأسهم مجمع اللغة العربيةالعرب المحدثيلعاب المعجميين 

إخراج معجم يواكب التطور الحاصل دون أن يخرج عن فن الصناعة المعجمية التراثية 
ألّن المعاجم األخرى، سواء القديمة منها والحديثة، قد  ية بحاجة إلى معجم"فاللغة العرب

، لذا أشرف المجمع اللغوي 1اها"مكان والزمان ال تتعدّ وقفت بالّلغة عند حدود معينة من ال
المصري على إصدار معجم يحاكي المعاجم الحديثة في طريقة إخراجه ويؤصل للمعاجم 

 التراثية في طريقة بنائه وهذا المعجم هو "المعجم الوسيط".

تشكلت لجنة لتأليف المعجم الوسيط مكونة من: إبراهيم مصطفى،  4837في سنة ف    
أوكلت لها مهمة تأليف معجم 2أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر و محمد علي النّجار

يواكب المعاجم الحديثة المؤلفة آنذاك في مختلف اللغات، واستمر عمل اللجنة من بحث 
حيث أصدر الجزء األول منه وتعاقب إصدار بقية  4882وتوثيق وتأصيل إلى غاية سنة 

معجم الوسيط بخصائص؛ "فقد أهمل الكثير من األلفاظ الحوشية و امتاز ال األجزاء بعدها،
الجامدة، واأللفاظ المهجورة لعدم الحاجة إليها، أو لقلة فائدتها...كما أغفل المترادفات الناشئة 

وهذا ليسهل  3عن اختالف اللهجات...كما اهتم بضبط األلفاظ المولّدة والمعربة الحديثة"
ذا العمل هفي اللغة العربية، و لفاظ الموجودة قيد االستعمال على المطلع عليه البحث عن األ

رة في لهجة و عكفت اللجنة على االبتعاد عن تلك األلفاظ المحصلذا يمثل القومية العربية 
معينة فهو معجم للباحث العربي بصفة عامة، وقد أكّد هذا الباحث عبد الكريم مرداوي 

جم الوسيط، حيث قال:" أّما التأليف الجماعي عندما تحدث عن المنهجية المتبعة في المع
للمعاجم؛ فكان في المعجم الوسيط؛ إذ  تهّيأ لهذا المعجم من وسائل التجديد ما سّد به نقًصا 

                                                           

 .22السابق، ص صدرـ المعجم الوسيط، الم1 
، دمشق، 4ومعاجمها في المكتبة العربية، عبد اللطيف الصوفي، طالس للدراسات والترجمة والنشر، طـ ينظر، اللغة 2 

 . 322، ص4898
 .328ـ المرجع نفسه، ص3 
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ظّل سائدا في المحاوالت المعجمّية السابقة، نظرا الحتكام لجنته إلى منهج وضعته ينظم  
ووسائل التجديد اّلتي يقصدها عبد الكريم مرداوي هي تلك  1الترتيب الداخلي للمشتقات"

( صورة توضيحية، باإلضافة إلى 822الصور التوضيحية الموظفة؛ حيث وظفت نحو) 
اعتماد اللجنة على ترتيب يقدم األفعال على األسماء، والفعل االزم على المتعدي، والمجرد 

 2فبائيوترتيب كل هذا وفق الترتيب األلعلى المزيد، وتقديم المعنى الحقيقي على المجازي، 
لتكون بذلك اللجنة اّلتي سهرت على إخراج المعجم الوسيط قد أصلت وفي نفس الوقت 

 الحاصل في بناء المعاجم الحديثة. سايرت الركب

خراج المعجم الوسيط ونشره لم يكن العمل الوحيد، فقد ارتسمت به طريقة صناعة      وا 
  ة رغم بعض النقائص اّلتي أشار إليها أهل االختصاص.المعاجم العربية الحديث

 ال تقف الهيئات المختصة بوضع هذه العلوم اّلتي عرجنا عليها الواحدة تلوى األخرى  
المصطلحات عند حدودها بل تعرج على علوم أخرى كعلم الصرف ، وعلم أصول 

مة وص هل أّن الكل"يعني التمييز بين أصل الكلمة والتأكد بالخص  Etymologieاأللفاظ
الشائع عنها أّنها عربية لم تكن من لغة أجنبية، مع االعتراف أّن علم أصول األلفاظ 

العودة إلى أمهات الكتب للبحث عن أصل المصطلحات هو ما يهم الباحث.  يف3أوروبي"
والدراسات المعجمية العربية التراثية تبنت صياغة وضع المصطلحات المعمول بها حديثا 

وهذا ما سمح للدراسات المعجمية العربية الحديثة بالعودة  العامة منها أو المتخصصةسواء 
   .إليها لتؤصل بذلك للعمل المعجمي المتخصص المبني في األساس على المصطلحات
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لم يكن للعرب في فترة ما قبل اإلسالالالالالالفم مدافة معلوة لسللم مسالالالالالالتلةل فدع  لب  سلي م      
ة بالالالعللم ل بالالاللمالالةل للم يتركلا لرا  م سالالالالالالالالالالالالالالالل  البالالعالة وتيتالالة  يالالاة التودالاللل فعمالال     في م األميالال 

للتلعهم للعلرهم ال ضالالالالالالالالالالالالارلل  ير لن  السالالالالالالالالالالالالما  ال ديدية ل ياة العرب ودلش قليلة ترمز 
مع التأريخ الفعلي للعصالالالالالالالالالر التاهلي  يت كان الهتمام موصالالالالالالالالالب سل  اللمة   العدلية بعل
 ت   تاء اإلسالالالفم للصالالالبآ الدررن الكريم 1األممالل ت ال لل في الشالالالعر لالدصالالال  في  ع ّْ ذا

الب ت لي الللن تفسالالالالير ريات  ب يتعارسالالالاللو ا لا لذلك ر  لي  ياة المسالالالاللمينركيزة كل  شالالالاليء ف
ت في صالالالالالالالالالل الب بتفسالالالالالالالالالير الدررن الكريمل لتلا لذا رات  عراسالالالالالالالالالا  اهتم  لفي  لمريبسن ا

الو  الشالالالالالالرسي ال ذل ضالالالالالالبت ال ياة ال تي كاو  سالالالالالالا عة في العصالالالالالالر التاهلي لما قبل   ل  
 الالايالالة الدرن المالالاوي ال ترل الالال ذل يعالالع  سصالالالالالالالالالالالالالالالر  فا اللمالالة ء فالالاهتم العلمالالاء بالالالتالالعلين بالالعءا 

ميالال  في كتالالب سالالالالالالالالالالالالالالالبتالالعلين الدررن الكريمل لتالالعلين للفالالاا اللمالالة العربيالالة اللالالاليالالة من الل ن 
 بالمعتم.

   الداللة اللغوية لكلمة " المعجم":ـ 1

بن لاإلفصالالالالالادل فدع تاء في اللصالالالالالا   لتع ل كلمة معتم بمعواها اللملل سل  اإلباوة    
 2"اد  فص  اإل  ل   يان  الب   ع  لضال اء  ف  لّْ اإل  ل   ام     بّْ للّْ   ب  ر  الع   م  ف  ي ك  ف    ّْ ع  ق  ا ل  م   و   م  ت  س   لن   مّْ لّْ توي:" اسّْ 

 ت  للبوت  فالمعو : للض اب  ت    الك  مّْ ت  سّْ :  ير العرب لععم  باوت مل لكن  ذا قل : ل   م  ت  فالع  
مصالالالالالالعر بموزلة اإلستام كما تدلل لعللت  معلف  م  ت  عّْ الم  للزل   ملضالالالالالال  بلاسالالالالالالتة الودت لل 

لراتالالال للير كالالذلالالك  رل  المعتم ألوالال  لير معوالالا   رل   للرتتالال  ملرتالالا لل  علالالال لا،
ل المب مالالةل لقالالع ل 3فا المعتم  و مالالا المعو  لن  ال رل  هي المعتمالالةالكفم لل  رل  الل

ال ر  اللا ع ل يع لُّ سل  ما تعُّل سلي  ال رل   هذا ابن فارر سوعما لشالالالالالالالالالالالار  ل  لن   فوع  

                                                           

 .81ال يوارل معلل  ل  سلم اللمةل م ملع ف مي  تازلل عار قباءل   1 
 .77ل  السابق صعرالمال اللصا  ل ابن تويل 2 
 .717  السابقل صعرالملسان العربل ابن موالرل  يوارلال 3 
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ل ة   ت ٌب  اللمةعيلان لمفرعا   هلب ا بين الكلمل لالمعتم"  اال تي ت مل كياوا لاصالالالال1الملصالالالال  م ر 
 ذن سالالالالالالالالالالالالالالالمي معتمالالالا لتبويالالال  الترتيالالالب المبوي سل    2 رل  ال تالالالاء"سل   رل  المعتمء 

 ال رل  المعتمة.

ل تاء في الصالالالالالالالالالالالالال  اد للتلهرل: "  رل  المعتم هي ال رل  المدتعة ال تي يلت      
لتعتيم  3لكمرها بالوتق من بين سالالالالالالالالالالالالالالا ر  رل  السالالالالالالالالالالالالالالمل لمعوا :  رل  اللت المعتم "

آكتاب: توديت  كي تسالالتبين ستمت  ل تال الترتيب يتلير  لاضالالع المعتمل ف ذا ل  لقراءت  4صالال  
األلير كتاب يضالالالم لكبر سعع من مفرعا  اللمة مدرلوة بشالالالر  ا لتفسالالاليرهال سل  لن تكلن 

يدة تر  ل   الملاع مرتبة ترتيبا لاصالالالالالالالال  م ا سل   رل  ال تاء لل الملضالالالالالالالل   باإلضالالالالالالالافة
سوع العرب في  5عمال ااشالالالالالالتداق الكلمة لوتد ال مع ذكر الشالالالالالاللاهع ال تي تبي ن ملاضالالالالالالع اسالالالالالالت

                                                   ملتل  السياقا  .

ليمكن الدلل بعبارة للر  " المعتم سبارة سن قا مة من المفرعا  لمشالالالالالالالتدات ال لتريدة     
وتد ال مرتبة لفق واام معين مع شالالالالالالالرد ل ا...باإلضالالالالالالالافة  ل  معللما  للر  ذا  سفقة 

ف ذ  الدا مة المعع ة تتبو  ترتيبا معين  6لد لل معللما  متعلدة باللمة ذات ا"ب ا سالالالالالالاللاء شالالالالالالالر 
 مع الفراهيعل.اللليل بن ل  أللل مرة مع ا ر

لسل   مر هالالالذ  التعريفالالالا  ال تي ل   ب الالالا المعتميلن تلالالالك الدالالالا مالالالة المعالالالعة لفق مو       
اوي " تالالعلين المعالالألو  الالا تركز سل  األلفالالاابالالت تم معين لترتيالالب مضالالالالالالالالالالالالالالالبلتل ا ر  معالالاتم 

                                                           

ل مؤسسة الرسالة 7لبل ال سين ل مع بن فارر بن زكريال تآ: زهير سبع الم سن سلتانل جال يوارل متمل اللمةل 1 
 . 154 ل 8041/8811ل 2تللوشر لالتلزيعل 

 .511السابقل  صعر ال المعتم اللسيتل الم2 
ل 2445/ 8021ل لبوانل 8شي ال عار المعرفةل ت ال معتم الص  ادل  سماسيل بن  ماع التلهرلل تآ: لليل مأملن3 

  171. 
ل لبوانل 8ل عار الكتب العلميةل ت 7ال يوارل كتاب العينل اللليل بن ل مع الفراهيعلل تآ: سبع ال ميع ال وعاللل ج 4 

 .  845ل  2447
 .71ال يوارل مدعمة الص  ادل ل مع سبع المفلر ست ارل المرتع السابقل  5 
 .80  لعراسة الترات المعتميل  لمي لليلل المرتع السابقلال مدعمة 6 
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األصالالالالالالالالالالالاللية األلل  للكلمة لالمعاوي األلر  ال تي ترل  سل  الكلمة  ت   و اية الدرن األلل 
ال ترل تدريبا" ب يت تكشالالالالالالالالال  لوا معو  لفا من األلفاال لتسالالالالالالالالال م في ضالالالالالالالالالبت األلفاا من 
لفل التف  سل  تتلر معاوي المفرعا  من سصالالالالالر  ل  رلرل كما تسالالالالال م في الكشالالالالال  

ل 1شالاللا  لالدبا ل لاألمكوة بت ديد ا لكمير من الشالاللاهع لالرلايا  المتضالالاربةسن لسفم األ
ف ي ت دق في لصالالالالالالالالالالالالالالالل اللفاالالة لمت  اسالالالالالالالالالالالالالالالتعملالال  أللل مرة من قبالالل العرب البالالعليين لهالالل 

 الفصا ة. 

ب ت ت تم بالء ألو  ا المعاوي م ا ول  رلر من المعاتم اهتم بالمعاويل فسالالالالالالالالالالالالالمي  بمعاتمل   
 في ذهووا لل وعرل كي  وعبر سو ا تعبيرا عقيداء لذا استو  اللمليين سن المعاوي ال تي تعلر

العرب موذ بعاية التعلين ب ذا الول  من التألي  الالالالالالالالالالالالال سوفصل في  ل دا الالالالالالالالالالالالال فصوفلا سعع من 
كاملة الصالالالالالالالالالالميرة لصالالالالالالالالالاللل  ل  معاتم  اللملية بعءا بالرسالالالالالالالالالالا ل 2المرضالمعاتم ال تي تفي ب

   .كمعتم " الملص " لبن سيع 

 :ارهاصات تشّكل التأليف المعجمي عند العربـ 2

 ن  السالالالالالالالالالالالالالالالبالالب في التفكير في لضالالالالالالالالالالالالالالالع معتم هل الب الالت سن معو  لفا في لمالالة لتوبيالالة    
باإلضالافة  ل  معاوي األلفاا الواعرة الستعمال لل المريبة في اللمة وفس ال فالمتكلم ل يعي 

لك يضالالالالالتر ذها بع قة للضالالالاللد لكل  المرلة اللملية ال تي اسالالالالتدر  في ذاكرت ل لل يعر  معوا
عوالا  ل  متلن اللمالالة العربيالة وتالع للمعالاتم تالاريلال ل  اللتلء  ل  المعالاتم ذا مالالا سال   ليفت ال لا،

مر   هذ  المعاتم في  لل3ه(875  العين لللليالل بن ل مع الفراهيعل اوتفقالا من معتم 
 هي: تمع للفاا اللمة العربية بمفت مرا ل

 

                                                           

 .88  ل8850ال يوارل وارة تاريلية في  ركة التألي  سوع العرب في اللمة لاألعبل لمتع الترابلسيل عمشقل1 
 . 27ل  8881ل سلريال 8ال يوارل اللتيز في اللمة العربيةل سبع الداعر م مع مايلل عار العلم العربيل ت2 
 78ل    8870ل الداهرةل 8يوارل اللمة العربية معواها لمبواهال تمام  سانل ال ي ة المصرية العامة للكتابل تال 3 

04. 
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 المرحلة األولى: ال/أ       

ذا التمع ر  ههي مر لة تعلين للفاا اللمة العربية لتفسالالالالالالالالالالالالالاليرها بعلن ترتيبل لقع ت   
موذ للالر الدرن ال ترل األلل  ل   اية الدرن التفسالالالالالالالير سلماء بفضالالالالالالالل وشالالالالالالالات الرلاة ل 

ذين لم تلتلت للسالالالالالالالالالالالالالالالوت م بالالاألسالالاتم  ال ترل المالالاويل ممالالال ل يالالت ارت للا  ل  البلاعل الالال 
سل  اللمالالة العربيالالة من التالالاهليالالةل للم تتمير لمت م ب كم لو  م "ين  الالافالا ذالعكلتيين الالال  

لم يلتلتلا بميرهم من ال اضالالالالالالالالالالرة في مواك ت م... للو  م ل يسالالالالالالالالالالم لن للمريب لن يديم 
مم ا شالالالالالالالالالالالتع الرلاة سل  الرت ال  ل  البلاعل لاسالالالالالالالالالالالتوبات  1سوعهم لكمر من مفت ليال"

   كان العيلان األلل سوع المفسالالرينلاصالالة ما تعلق بالشالالعر ألو   العرب لالسالالتما   لي م
  .ال ذين اهتملا بشرد للفاا الدررن الكريم ت   مسم  " ريب الدررن"

 :ـ غريب القرآنـ1ـ 1

بالالالعل  للفالالالاا الدررن الكريم تمير فتالالالا الالالل البلمالالالاء العرب لبيالالالاو الالالا لبف ت الالالا ف الالالالللا    
يضا    الشعراء  التاهليين لاصة ا من لفل تبيان استعمال ا من قبل العرب تفسيرها لا،

ه(للل المللعين بتفسالالالالير للفاا الدررن الكريم لذا سالالالالمي 11   2مو م. لكان ابن العبار
" لرليالال  الترلء في الب الالت سن  ريالالب الدررن لالتودير سن معالالاويالال ل    بترتمالالان الدررن

ف   سليوا ال ر  من  3لالسالالالتشالالال اع سلي  باألشالالالعار" لدلل :" الشالالالعر عيلان العربل ف ذا ل 
ف ل كان يعلع  لي   4الدررن ال ذل لوزل  هللا رتعوا  ل  الشالالالالالالعر فالتمسالالالالالالوا معرفة ذلك مو "

كل  مرة ليسالالالالتشالالالال ع بأبيا  لرع  في ا للفاا  ريبة سل  لهل صالالالالعر اإلسالالالالفم م ملة سوع 

                                                           

 .7ل  المكتبة العربيةل سبع اللتي  الصلفيل المرتع السابق في ال اللمة لمعاتم ا1 
ل ع  في العام المالت قبل ال ترة ل  ال سبع هللا بن سبار لل   سبع2  هللا بن العبار( ابن سم  الرسلل صل   هللا سلي  لسلمل ل 

للل عراسة في سلم المفرعا  لع  م. ليعع  تفسير الدررن ال ذل سك  سل  تعليو  118ه/ 74م لل 117ه/ 11تلفي سوة 
: في سللم الدررن لال عيتل ودل : م ملع ف مي 8ل فؤاع سزكينل المتلع األللل جالمسلمين  يوارل تاريخ الترات العربي

 .(10مل  8888ه/8088 تازلل  عارة المدافة لالوشر بتامعة اإلمام م مع بن سعلعل السعلعيةل 
 .5  لشرقالل  قبالل المرتع السابقلل ل مع اال معتم المعاتم3 
 .828ل  81ج السابقل صعرال تفسير التبرلل الم4 
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ا ف:" " س ز ين"  ق        العرب التاهليينل فدع سأل  ذا  مرة وافع بن األزرق سن لفاة
فدال:" العزلن  لق 1تعال  :] ...سن اليمين لسن الشالالالالالالمال سزين...  للبروي سن قلل  

لمالا سالالالالالالالالالالالالالالالمعال  سبيع بن األبر  لهل  الرفالاقل قالال لهالل تعر  العرب ذلالكل قالال: وعمل
 يدلل:

 2فتاءلا ي رسلن  لي   ت                     يكلولا  لل موبر  س ز يو ا"        

عا اهتم بتفسير للفاا الدررن الكريم با  مرتالالالالال رضي هللا سو  الالالالال لبما لن  ابن العبار     
معلل سلي  في تفسالالالالالير كتاب هللا لدلل السالالالالاليلتي:" لللل  ما يرتع  لي  في ذلك ما مب  
سن ابن سبار للصالالالالالالالالال اب  ا،لذين سو ل ف و   لرع سو م ما يسالالالالالالالالالالتلسب تفسالالالالالالالالالالير  ريب 

ن فر " مسا ل وافع بل لال ذين للذلا سو  اوت للا من س   3الدررن باألسالاويع المابتة الص ي ة"
ل للم يتلق  تفسالالالالالالالالالير الدررن سوع ابن العبار بل تتال  المعرل  بمريب الدررن 4األزرق"

التعلين في  ريب الدررنل ل سالالالاليما في الدرن الماوي ال ترلء فوتع  ستاء بن لبي رباد 
فر  "  ريب الدررن"880     لبعع  لبل  5ه( ي ذ ب  شالالالالالالالالالرلد سبع هللا بن سبار في سالالالالالالالالال 
ه( في مصالالالالالالالالوف    " تفسالالالالالالالالير  ريب 887 مالك بن لور بن مالك األصالالالالالالالالب ي   سبع هللا

الدررن"ل ل"  ريالالالالالب الدررن" ألبي فيالالالالالع مؤرج بن سمرل بن ال الالالالالارت السالالالالالالالالالالالالالالالالالالعلسالالالالالالالالالالالالالالالي  
 .  6ه(885 

                                                           

 .77 ال سلرة المعارجل األية1 
 .41  ال معتم المعاتمل ل مع الشرقالل  قبالل المرتع السابقل2 
 88عار المعرفةل بيرل ل لبوانل  ل 8ال التدان في سللم الدررنل تفل العين السيلتيل ج3 
ة ل لتلتع ملتلته(15   ال هل لتلبة سل  لس لة في للفاا من  ريب الدررن امت و  ب ا وافع بن األزرق اللارتي4 

 .(7  يوارل معتم المعاتمل ل مع الشرقاللل   المصو  العايم بعار الكتب المصرية لبرلينل ذا 
 .70ال يوارل تاريخ الترات العربيل فؤاع سزكينل المرتع السابقل   5 
 .41ال يوارل معتم المعاتمل ل مع الشرقاللل المرتع السابقل  6 
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بن ل لم ا في الدرن المالت ال ترل فلصالالالالالالالالل   ليوا سع ة مصالالالالالالالالوفا  مو ا: "  ريب الدررن"   
بي سبيالالالالالالع الدالالالالالالاسالالالالالالالالالالالالالالالم بن سالالالالالالالالالالالالالالالفم ألل لتالالالالالالاء قبلالالالالالال  "  ريالالالالالالب الدررن" 1ه(271 قتيبالالالالالالة 
 .2(ه220 ال رلل 

  لاصالالالالالالالية توسالالالالالالالب  ل  التألي للكن مع متلع الدرن الرابع ال ترل للذ تفسالالالالالالالير الدررن 
لهي: الهتمام ب يراع األلفاا المريبة المشالالالرل ة لفق ترتيب ال ر  األلل ل ا  المعتمي

" وزهالالة الدللب" ألبي بكر م مالالع بن مالالا تالالاء في رل  التالالاليالالة لالال  لهالالذا كعلن ترتيالالب ال
ررن زة الدتألفاا الدررن الكريم شالالالالالالمل  المسالالالالالاللمين لالكف ار ألن  معف 3سزيز السالالالالالالتسالالالالالالتاوي
 بليغ ل المريب سل  لهل العربية.تكمن في لفا  ال

ل ه التصالالال المباشالالر ب مفبا  في هذ  الفترة   سن العرببما لن  السالالما   شالالا   ل   
ية بل هلاة تمع الفصالالالالاليآ لالواعر من للفاا اللمة العر اارت سن تريق  السالالالالالبيل األوسالالالالالب

ل  ين ل صالال راء شالالب  التزيرة العربية الملتن األلل للعربب  لي الدبا ل البعلية الداتوة
 ل لذلك تععع  مصالالالالاعرهم في هذا التمع منلهذا لفل ملسالالالالم ال   قعلم م األمصالالالالار

يعع  عيلان بألبار  للممال  لشالالالالالالالعر  ال ذل  4الدعيمل ال عيت الشالالالالالالالري  لاألعب الدررن الكريم
لتبيالان المريالب لالوالاعر من للفالاا العربل لالذلك ا ر ول  من التألي  ي تم  العرب األلل

اء ت   ت لصال اب  بضالبت الواعر من اللفا لالدص    لاأللبار ال تي لرع  سن العرب
 ر.مسم " الولاع

 :_ النوادر 2

 يراع اهتم لصالالالالال اب ا بل عاتممللبالوسالالالالالبة ممل  هي األلر   لدة التعلين  كتب الولاعر  
ل بل  بالمفرعا  المريبة الواعرة فيشالالالالالالالالالر  ا ليعل ق سلي ا الوصالالالالالالالالل  الشالالالالالالالالعرية لالومرية ا
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ل 1بعض التعليدالالا  من  ير ترتيالالب في  يراع الوصالالالالالالالالالالالالالالالل  لل الربت بين معالالاوي األلفالالاا
يالالت في األلفالالاا العربيالالة  ير المالالأللفالالة   لهالالذ  الكتالالب لكمر الكتالالب ال تي اهتمالال  بالالالب الالت

ي تملا مؤلفلهالالا بالالالملاع اللمليالالة من شالالالالالالالالالالالالالالالاذ اللمالالا ل ل ريالالب الكلمل لوالالاعر األلفالالاا علن 
 .2التزام م بترتيب مضبلتل لتعع  كتب الولاعر من لقعم مااهر التألي  اللملل  

(ل ه805     لللل من لل  في هذا الصالالالالالالالالالالالالالالو  من المعاتم لبل سمرل بن العفء   
( لتفهم الكسالالالالالالالالالالالالالالالا ي    ه812(ل ليلور بن ال بيالالب   875لبعالالع  معن الكلفي   

 ال ترل. لهذا لفل الدرن الماوي 3ه(881

ال ترل كالالالالالل من: لبل مالالالالالالالالالالالك سمرل بن كركرة  لو   و ّْ   هؤلء في الدرن المالالالالالالالالالالالت 
األسرابيل للبل مسالالالال ل سبع اللهاب بن  ريش األسرابيل للبل المو ال بن سبع الر مان 

ه(ل كمالالا 242 لبيل للبل م مالالع ي ي بن المبالارك بن المميرة المعرل  بالاليزيالالعل   الم
 .4ه( 241  باويوسب ابن الوعيم كتاب الولاعر ألبي سمرل بن  س اق بن مرار الشي

لولاعر ا كتاب: مو ا    سعيع من كتب الولاعرلفل   ال ترل لم ا مع متلع الدرن الرابع   
سل  السالالالالالالالما   يت قال في للل كتاب :" ما كان  ألبي زيع األوصالالالالالالالارل لال ذل استمع في 

الدصالالالالالالاليعل ف ل سالالالالالالالماسي من المفضالالالالالالالل بن م مع الضالالالالالالالبيل لما كان من من شالالالالالالعر  في 
فالسالالما  هل ما استمع سلي  في تمع   5اللما  للبلاب الرتز فذلك سالالماسي من العرب"

 ال تي م ع  لا لر المعاتم.الماعة اللملية لكتب الولاعر 
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 المرحلة الثانية:/ـ ب

من كتب المر لة األلل ل ف ذ   الملضالالالالالالاللس كتب للسالالالالالالالع  تماهي مر لة تألي        
في عالالع ب المعالالاتمتبلغ عرتالالة  الالا لم و  عع كبير من األبلاب لالمعالالاويل للكالكتالالب تالالامعالالة لعالال

للل من ه( 200    يعدلب بن السالالالالكي اللملل المشالالالال لر اسالالالالتيعاب ا لشالالالالملل ال للعل  
سل  ما ة  شتملهذا الباب كتاب لسما  "األلفاا" ف ل كتاب زالر بالمتراعفا  ي لل  في

 لسبعة للمسين بابا.

ت عت في كل باب مو ا سن ملضل  من الملاضيع  ال تي تمع للفااا ل ا بملتل      
ة فمعاوي اء لمن بين هذ  األبلاب: باب الفدر لالتعبل باب صالالالالالالالالالالالالالفة الليلل لباب صالالالالالالالالالالالالال

ل ل يرها من األبلاب ال تي تاء  في مفمين متلعا كما  1لباب الميا  الو ار للسالالالالالالما  ل
ب   ل   قال األزهرل:" لقع  مل  ليوا كتاب كبير في األلفاا مدعار مفمين م تلًعا لو سالالالالالالالالالالالالالالال 

لكل  ل3 ل  لو   لم يبلغ بكتاب  هذا مبلغ المعاتم ال تي سالالالالالالالالالتأل  فيما بعع 2ابن السالالالالالالالالالكي "
بالكمرة  امتاز سالالالالالالالالاللاء تعلد  باأللفاا لل المعاوي  الرسالالالالالالالالالا ل ال تي للف  في هذ  المر لة

ه( 241لبل سلي م مع بن المسالالالالالالالالتوير قترب   فوتع   ءمن  يت األلفاا لالملاضالالالالالالالاليع
لل   "المملت" م صالالالالاليا في  األلفاا المفمين اللارعة سل  لزن ف عّْل لف عّْل لف عّْل بالتف  

مق  ل  قا مة الشالالالالالاليلم ال ذين اهتملا باأللفاا للضالالالالالالعاعها   4قراءت امعاوي ا لالتف   لي ضالالالالالالً
لل   (  يت ه721          لممال لبل بكر م مع الداسالالالم م مع بن بشالالالار األوبارل 

" ال ذل ضالالالالمو   كتاب األضالالالالعاعفي األضالالالالعاع كتابا لتل شالالالالأوا لللف  معو ل لل زر ماعة "

                                                           

 .801ال يوارل معتم المعاتمل المرتع السابقل  1 
هل  عارة المدافة 074: سلم اللمة  ل   لالي 8ل ج1ال تاريخ الترات العربيل فؤاع سزكينل ودل : سرفة مصتف ل المتلع 2 

  .270  مل8811ه/8041لالوشر بالتامعةل المملكة العربية السعلعيةل 
 .17  ال يوارل وارة تاريلية في  ركة التألي  سوع العرب في اللمة لاألعبل لمتع الترابلسيل المرتع السابقل3 
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ليصالالالالالالالبآ فيما بعع من لبرز  1األضالالالالالالالعاعمفمة ما ة لسالالالالالالالبعة للمسالالالالالالالين  رفا من  رل  
 المصوفا  ال تي بو  سلي ا المعتميلن الدعام  معاتم م.

تب المذكلرة بل هواك رسالالالالالالالالا ل للر  لم يدتصالالالالالالالالر هذا الول  من الرسالالالالالالالالا ل سل  الك ل   
ر ت  ب  في ا األلفاا لفق ل ع  رل  لصالالالاللل ا ب يت ت مل اسالالالالم ال ر  ال ذل يتمع بين 

 . ب الماءل كتاب التيمهذ  األصللل فيدال : كتا

 المرحلة الثالثة/ـ ج

فالكتب ال تي للف  سالالالالالالالالالالابدا لتعع  هي مر لة لضالالالالالالالالالالع المعاتم العامة الشالالالالالالالالالالاملة الموامةل    
توسالالالالالالاليق ب يلتزملا عيعة سن السالالالالالالالتيعاب لالشالالالالالالالمللل  ت   لصالالالالالالال اب ا لممعاتم  ديدية ألو  ا ب

لبلاب ا لفق واام معينل لهذ  من بين الشالالالالالالالالرلت الفزمة لبواء المعاتمل للير ما يممل هذ  
المر لة " فد  اللمة للمعالبي" ل"الملصالالال " لبن سالالاليع  األوعلسالالالي اللذان ا را سل  التلالي 

العلم بالأو  مالا يصالالالالالالالالالالالالالالالوفالالان مع  2مع و الايالة الدرن الرابع ال ترل لبالعايالة الدرن اللالامر ال ترل
   وي ال تي سوت عت سو ا ل دا.اضمن معاتم المع

يشالالالالالالالالير ابن سالالالالالالالاليع  في مدعمة الملصالالالالالالالال   ل  المو   لالتريدة ال تي اتبع ا  يت قال:"    
لتوار من للفاا كتاب الرسالالالالالا ل لالعلالين المتعععة البعيعة من األشالالالالالبا  لاللتبار السالالالالالليمة 

الكتالالاب للهالالل اللتالالابالالة علن  لالتلليآ سل  مالالذاهالالبمن التعدير الم مللالالة سل  السالالالالالالالالالالالالالالالتعالالارة 
مالالذاهالالب المتفالالاصالالالالالالالالالالالالالالال ين من المتالالأعبين لالمؤعبين المتكلفين البعيالالعة المرامي سل  قرب الالا من 

فن من فولن اللتالالالابالالالا  ملتدتالالالة من لفلا  الرتالالالال لسصالالالالالالالالالالالالالالالرا  الالالالعلالين  اإلف الالالام في كالالالل  
ا ل فابن ساليع  لراع لن يلال  معاصري  ال ذين تفهف3...لبتلن الضالفاع  لمصالوفا  العلماء"
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سل   التالالألي  في هالالذا الول  من الكتالالب بعيالالعين كالالل  البعالالع سن اإلف الالام الالالذل ت را  مؤل  
 الملص .

ا المعالالالبي فدالالع استمالالع سل  مالالاعة لمليالالة  زيرة     لسالالالالالالالالالالالالالالالرار " فدالال  الل مالالة ل في تالالألي  كتالالابالال   لمالال 
 ابالكت دع لشالالالالالالالار  ل  ذلك في مدعمةم ا من لم ا  المصالالالالالالالوفا  المعلوةل فاسالالالالالالالتل العربية" 

ل لوتدي مو ا ف قا م  للرت  ب  للوتلب:" لترك  األعب لالك ت ب  ل للقسالالالالالالالال   ب  ل لل بل   ع   ل للفصالالالالالالالال   للوتت 
من األ مة ممل اللليلل لاألصالالالالالمعيل للبي سمرل الشالالالالاليباويل لالكسالالالالالا يل لالفراءل للبي زيعل 
للبي سبيعةل لابن األسرابيل لالوضالالالالالر بن شالالالالالميل للابلل العبارل لابن عريعل    ل وفتلي ل 

يّْ  ل لاللارزوتيل لاألزهرل"لا   كتاب   صالالالالالالالالالالالالالالالو   ل يرهم من العلماء لاألعباءل كما  1بن لالل 
 ل  لبلاب لفصالالالالاللل تاء  في قسالالالالالمينء الدسالالالالالم األلل ضالالالالالم  مفمين بابا لزس  سل  سالالالالالتما ة 
فصالالالل لدلل :" ...في اسالالالتمام الكتاب لتدرير األبلاب. فبلم   ب ا المفمين سل  م لَّ لرلي ةَّل 

 "فد  اللمة". الب ي ا   معولن 2الفصلل ما يواهز ستما ة" لضموّْت  ا من

لم ا الدسالم الماوي فبلم  سعع فصاللل  تسالعة لتسعين فصف متتابعةل تاء  ت   سولان "   
لبما لن  هذ  المر لة من التألي  المعتمي  .3سالالالالالالالالالر  العربية لمتارل كفم العرب لسالالالالالالالالالالوو ا"

م يلرج المعالبي ل  لب سلي ا الشالملل لتوايم الماعة المعتمية من قبل المعتمينل فوتع لن  
من الكليا   ل  التز يا ل لمن األصالالالالالالالالالالالالالالاللل  ل  الفرل ل لمن  ج   يت تعر  سن هالذا التالار 

اتة   التوليع لالتفصالاليل لاإل ال ي ا  لاألشالالكالل  ل  األ لال لالعلا ل معتمعا في ذلك سل
لليل بن سدب ا لر كتاب" العين" لل ليبد  في فلالك العلمية التتبيدية ال تي رات  4بالالمعو 

 .ل مع الفراهيعل

                                                           

ل المكتبة 2ال فد  اللمة للسرار العربيةل لبل موصلر سبع الملك بن م مع بن  سماسيل المعالبيل تآ: ياسين األيلبيل ت1 
 .71 77مل    2444ه/8024بيرل لالعصريةل 

 .04وفس ل   صعرال الم2 
 .1  وفس ل صعرال يوارل الم3 
 .84  المصعر السابقل لفد  اللمة للسرار العربيةل المعالبيال يوارل 4 
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ه( 777لالتالألي  تتالال  في الدرن اللامر ال ترلل  يت لضالالالالالالالالالالالالالالالع قعامة بن تعفر      
  بارا  المتأودة لالملضالالالالالالالاللساالذل ت ر   في  اإلرشالالالالالالالالاع العلمي باستماع الع"تلاهر األلفاا" 

لزس ا لفق لبلاب موامةل ب رل  مسالالالالالالالالالالالت عة مكولوة  متولسةالملتلفة ال تي تشالالالالالالالالالالالمل للفااا 
ل متواسالالالالالالالالبة اللتل  لالمعاوي تتسالالالالالالالالع ب ا مذاهب اللتابل لتتفسالالالالالالالالآ متداربة األلزان لالمباوي
ا تلالالك موالالايالالاهالالفدالالعامالالة بن تعفر استو  بتلري  األلفالالاا ال تي ت مالالل في 1مع الالا بف الالة الكتالالاب

ف ل مللع بالالم سالالالالالالالالالالالالالالالوالا  البعيعية اللفاية لالمعولية مم ا ابعع  سن   المعالاويء التلاهر من
 ال تي تعع  هي األصل في لل سمل معتمي كان. 2رة المعتميةالفك

اا  بسالالالالالالالالرع معاوي األلفلصالالالالالالالال اب ا  اهتما ر  في مرا ل متعاقبة تل  هذ  المعاتم ال تي    
يم بالعرتة األلل  لالشالالالالالعر العربي لالدصالالالالال  لالمرليا  ال تي ذكر شالالالالاللاهع من الدررن الكر ل 

  لذلك التل  لصالالال اب هذ بالعرتة الماوية تلال  سل  مسالالالامع العرب موذ العصالالالر التاهلي
المعاتم في ترتيب معاتم م لكو  م لم يلرتلا سن الترتيب العام ال ذل اسالالالالالالالالت عم  اللليل بن 

   المعارر المعتمية.باو  مع  للل ه( لال ذل875ل مع الفراهيعل  

  :  المدارس المعجميةـ 3

 المدرسة األولى:ـ 1ـ3

 ـ الخليل مؤسسها:1ـ1ـ3   

سلي الالا التالالألي  المعتمي سوالالع العلمالالاء  مالالعرسالالالالالالالالالالالالالالالة اللليالالل للل  المالالعرار ال تي اوبو تعالالع     
العرب بالالالعايالالالة من الدرن المالالالاوي ال ترلل لهالالالذا وتيتالالالة ترتمالالالة العالالالعيالالالع من المؤلفالالالا  اللمليالالالة 
لالعلمية من اللما : السالالالالالوسالالالالالكريتيةل اليلواويةل الفارسالالالالاليةل للل ف  سل   مر هذا الودل العلمي 

لعللم الودلية لل العللم الععيع من المصالالالالالالالالالالالالالالالوفا  في تميع موا ي ال ياة سالالالالالالالالالالالالالالاللاء ما تعلق با
ل لاصة  .للم اما تعلق باللمة العربية لس العدلية ال تي لبع  في ا العلماء العرب لي ما  بعا  
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الدرن الماوي ال ترل اوصب الهتمام سل  تمع مفرعا  اللمة ل فا ا في كتب  لم ا في   
بلت لل مضالالالالالب سالالالالاللاء لفق ترتيصالالالالالوف  ب سالالالالالب للفاا ا تارة لب سالالالالالب معاوي ا تارة للر ل 

ذين ضالالالبتلا مو   ال من األلا ل 1ه(875اللليل الفراهيعل    نلكا لبمير  كما لشالالالروا روفا
سمل م في هذا التمع لالتعلين ل  يت ابتكر تريدة تعيعة في ترتيب ال رل  سل  لسالالار 

ين ال ذل اقتبسالالالالالالالالالالالالالالال  العرب سن الفييويديملالارت الا الصالالالالالالالالالالالالالالاللتية ل ف ل رفض الترتيب األبتعل 
وين لسشالالرين  رفا مضالالافا  لي ا ال رل  ال تي توفرع ب ا العربية سن  يرها المو صالالر في ام

تريدة الصلتية اللاللليل استمع سل  2من اللما  السامية ] ت الالالال م الالالال ذالالالال ض الالالال ا الالالال   الالالال ء 
فدع راج في  لفي تبليالب معتم  " العين" ليوفرع ب ذا الترتيب ال ذل لم تع ع  العرب سالالالالالالالالالالالالالالالابدا

ه( من الواام السالالالالالالالالامي 84" وصالالالالالالالالر بن ساصالالالالالالالالم"         تلر تلك الفترة الترتيب ال ذل 
هذا ل ار سل  الرسالالالم لالكتابة ل الوتقل الشالالالمالي المعرل  باسالالالم األبتعية المبوي في األسالالال

الرسم اتلذ الواام التالي: ل الال ب الال ج ال ع ال ه ال ل ال ز ال د ال ت ال ل ال ك ال ل ال م ال ن ال ر ال   ال 
ف ذا   3  الترتيب ت الالالال م الالالال ذ الالالال ض الالالال ا الالالال    الالالال   الالالال ق الالالال ر الالالال ش الالالال   الالالالمضافة  لي  سل

لرج  "  لترتيب المبوي سل  الرسالالالالالالالالالالالالالالالم لالكتابة تلل  سو  اللليل بن ل مع الفراهيعل  يتا
عو   ل  األبتريدت  الصالالالالالالالالالالاللتية ال تي ت ر تب  ال رل  لفق لرلت ا من ال لق صالالالالالالالالالالالعلعا من 

 .تتابعا لملارت ا 4األسل  ل بعءا من ال لق لاوت اًء بالشفتين"

                                                           

ل ع  سوة ال هل لبل سبع الر من اللليل بن ل مع سمرل الفراهيعل لل الف رّْهلع1  بع مانل تلد  م 781ه/ 844ل األزعلل ل 
األلا ل  هعال سالي الوفر كان منعرلس  بالبصرة سل  يع لبي سمرل بن العفءل لسيس  بن سمر المدفي. ساش فديرال زا 

ال ذين ساهملا في استوبات سلم اللمة لالعرلض لسلم اإليدا . تتفال  الرلايا  في ت عيع تاريخ لفات  بين سوتي 
 م.788ه/ 875م لل 777ه/814

علسي لمن بين تفمذت : سبلي ل لال  ت العربيل فؤاع ار األصمعي ل يرهم  اوارل تاريخ الت وضر بن الشميلل لم ؤ رج الس 
 (. 18 14سزكينل المرتع السابقل    

 . 15ل  المرتع السابق سبع اللتي  الصلفيلال يوارل اللمة لمعاتم ا في المكتبة العربيةل 2 
 . 842 المرتع السابقل   ل  سلم اللمةل م ملع ف مي  تازللمعلل ال يوارل 3 
 .17 11المرتع السابقل     سبع اللتي  الصلفيل ال اللمة لمعاتم ا في المكتبة العربيةل4 
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ل  ا كلهذا الترتيب ال ذل تبوا  لشار  لي  في مدعمة كتاب  العين قا ف:" فأقص  ال رل      
العين مم  ال اء لللل ب ة في ال اء ألشالالب   العين لدرب ملرت ا من العين. مم  ال اء لللل 
هتالة في ال الاء ألشالالالالالالالالالالالالالالالب ال  ال الاء لدرب ملرج ال الاء من ال الاء. ف الذ  مفمة ل ر  من  يز 

 ا لرفع من بعضل مم  الفاء لالمين في  يز لا ع كل ن   لديةل مم  الدا  لالكا  لا ع بعض
ل ليتانل مم  التيم لالشالالالين لالضالالالاع في  يز لا عل مم  الصالالالاع لالسالالالين لالزاء في  يز لا عل 

مم  الاالالالاء لالالالالذال لالمالالالاء في  يز لا الالالعل مم  األل   التالالالاء لالالالالعال لالتالالالاء في  يز لا الالالعلمم  
 .1في  يز لا عل لال مزة في ال لاء لم يكن ل ا  يز توسب  لي "لاللال لالياء 

  كان سالما بالرياضالالالالالالالالالالالالالالاليا  لكان مللعا ه( بمالا لوال  875ن ل مالع الفراهيالعل   لاللليالل ب   
 لن يلرج سن التصالالالالاصالالالال لسالالالالر سل   مر  سلم العرلض لم يأب باإليدا  الملسالالالاليدي ال ذل 

تكر ل للم ذا الترتيب ال ذل ابمرتالب لفق هالفالأراع لن يوفرع في التالألي  المعتمي بمعتم لملل 
لالالالاصالالالالالالالالالالالالالالاليالالالالة ترتيالالالالب  رل  المعتم هي الل يالالالعة ال تي ميز  كتالالالاب العين ء فتريدالالالالة  تكن

لم عالل " الكتعع  لاصالالالالالالالية ميز  مو ت  ف ل رتب اسالالالالالالالتدصالالالالالالالاء األبوية ال تي استمعها كذلك 
لهل يدلب  لليرا يذلالك الترتيالب تبعالا ليبوية مبتع ا بالموا ي فالمفمي فالرباسي مم  اللماسالالالالالالالالالالالالالالال
ت ليل  ت ليف بععل ر  كل  كلمة في كل  بواء سل  الصالاللر الممكوة في ا سلعا سل  بعءَّ ل 

و  اللفاة اللاضالالالالالالالالالعة للتدليب اسالالالالالالالالاللاء ك 2"كل  ما يتيء في ا من التداليب  ل  لن يسالالالالالالالالالتوفع
   مستعملة لل م ملة سوع .

مع  من يذكر :" سال ابن كيسانفيرتع لدلل :" ق "" العيناللم ا السبب في تسمية كتاب  ب    
 ل : لم لبالعل بالال مزة ألو  الا يل د الا الود  لالتميير لال ذ . لل باألل  ألو  االلليالل لوال   قالال

تكلن في ابتعاء كلمة لل اسالالم لل فعل  ل  زا عة لل مبعلةل لل بال اء ألو  ا م ملسالالة لفية ل 
صالالالالالالالالالالالالل  ل ا. فوزل   ل  ال يز الماوي لفي  العين لال اءل فلتع  العين لفصالالالالالالالالالالالالآ ال رفين 

                                                           

براهيم السامرا يل ج1   .51 57ل    8ال مدعمة العينل اللليل بن ل مع الفراهيعلل تآ: م عل الملزلمي لا،
 .818ال معتم المعاتمل ل مع الشرقاللل المرتع السابقل  2 
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للصالالالالالالالالالالالالالال  لكل  ر  كتاب و ل: كتاب الميمل  1فابتعل  ب  ليكلن ل سالالالالالالالالالالالالالالن في التألي "
 ب لا ع لسما  "كتاب العين".امع ا ككل ت   كتلكتب الباء مم  ت

 

 :  أتباع الخليلـ 2ـ1ـ3

      ه( في البالالار  751ه( كالالل  من الدالالالي   875ن ل مالالع الفراهيالالعل  اللليالالل ب     ّْ و   و      
     للابن سيع  في الم يت ه(715   ه( في الت ذيبل لالصا ب سباع774ألزهرل    ل ا
مع بعض الملالالفالا  لاإلضالالالالالالالالالالالالالالالافالا  ال تي للرعلها ه( في الم كم لالم يت األسام 015  

ل لهذا التعيع الذل لضالالالالالالالالالالافل  وتيتة تتلر التألي  م ت   يضالالالالالالالالالالعلا بصالالالالالالالالالالمت م سل  معاتم 
 ال ذل لتع  ايت  بعع تلل سواء.2المعتمي المل لا بين الباعئ المبتكر لالتابع المتألر

 للغة":ـ القالي في " البارع في ا1

ه( تبو  مو   اللليل في معتم  البار  751فأبل سلي  سالالالالماسيل بن الداسالالالالم الدالي      
لسالالالالالالالالالالالتمواءا  مع بعض افي اللمة ال ذل يعع  ت ذيبا لكتاب العين لللليل بن ل مع الفراهيعل 

 ال تي لضاف ا.

ال ك  ال ق م ال    ال ه الال د الال  المرتبة كا،تي:فدع بو  الدالي بارس  سل   رل  المعتم     
ذ ال ت ال   ال ب ال م ال ل ال ا ال ل   ال ا الال ر الال ض الال ج الال ش الال ل الال ر الال ن الال ت الال ع الال   الال   ال ز

ي موا ي فالمفمي الصالالالال يآ لالمعتل فال لاشالالالاللكما صالالالالوف    ل  لبلاب تاء  ب سالالالالب األبوية ا
تاب العين سالالالالالالالاللاء من لب ذا التل  سن ما تاء في ك 3لاأللشالالالالالالالالاب فالرباسي مم  اللماسالالالالالالالالي

ترتيب األبوية واهيك سن زياعا  الدالي ال تي لضالالالالالالالالالالالاف ا يب ال رل  لل من وا ية وا ية ترت
للعين لال تي ل صالالالالالاها ابن لير في ف رسالالالالالت  ب لالي لمسالالالالالة رل  لسالالالالالتم ة لمفمة لمماوين 

                                                           

 .288 سماسيلل المرتع السابقل  ال المصاعر األعبية لاللملية في الترات العربيل سز العين 1 
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ا لقع في العين م مف فالالأمف   كلمالالة قالالا ف:" زاع سل  كتالالاب اللليالالل ويفالالا للربعمالالا الالة لرقالالة ممالال 
اللليل فأملي في  زياعة كميرةل لمم ا تاء علن شالالالالاهع فأ م ل  الشالالالاللاهع مسالالالالتعمف لمم ا قلل  في  

لهذ  الزياعا  لم تأ  من الععم فدع ب ت لبل سلي الداسالالالالالم في العين فراد يسالالالالالتشالالالالال ع  1في "
ل بي ن المسالالالالالالالالالالالتعمبشالالالالالالالالالالاللاهع من الكتاب العزيز تارة لمن عيلان العرب األلل تارة للر ل كما 

   ال ذل تاء في العين م مف .

ل مالالاعة  صالالالالالالالالالالالالالالاللل  ( ل  توش( ل  و  من الملاع  زاع الدالالالي سل  اللليالالل الدليالاللكمالالا      
باإلضالالالالالالالالالالافة  ل  الباب الرابع  2اسالالالالالالالالالالتعمال متازيا لعللة سل  متا  المرلة  ل  قوفذ(لي  (ل 

و ما سميواها للشابا ألو   يت قال سو :  لاأللشابل ال ذل لضاف  ت   مسم  ال لاشي وا " لا،
كايا  لالزتر لاألصالالالالالالالاللا  لالمودلصالالالالالالالالا  لما استل  سيو  للم  لل فاؤ  للم  تمعوا في  ال 

لمن بين مالالا  3لسيوالال  لل لمالال  لسيوالال  بلفا لا الالع"لل فالالاؤ  لسيوالال  لل كالالان فالالاؤ  للمالال  لل فالالاؤ  
: 4مالالالا تالالالاء في مالالالاعة  المين لاللال لاألل  في معتالالالل  األلشالالالالالالالالالالالالالالالالالاب(  ذكر  في هالالالذا البالالالاب

لكمر ذلك في كفم م األصالالالالالمعي: يدال سالالالالالمع  ل   الدلم لل لصالالالالاللات م ل قال لبل سلي: 
 ت   سالالملا ال رب الل  . لقال اللليل: الل    مممة األبتال في  لمة ال رب. لالل   

   لصلا  البعلض لالو ل  ذا اتتمع  لو ل ذلك.

   ـ األزهري في " التهذيب":2

ذين لراعلا لن يتعدبلا التصالالالالالالالالالالالالالالال ي    5ه(774    األزهرل     من بين لتبالالالالا  اللليالالالالل الالالالال 
ن من لدلل : "...لكا بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال"الت ذيب" كتاب  لسالالالالالالالم لذاكتاب العينل  ي  ال ذل لقع في لالت ر 

                                                           

 .881ال المرتع وفس ل  1 
تبة ل مك لتع انل عار ال ضارة العربيةهاشم اتآ: ل البمعاعل  سماسيل بن الداسم الدالي سليال يوارل البار  في اللمةل لبل 2 

  .72ل  8875ل بيرل  ال بمعاعل 8ت الو ضةل
 . 001   المرتع السابقل لالبمعاعل الدالي الداسم بن  سماسيل سلي لبل اللمةل في البار ال 3 
 .001 007   وفس ل  صعرال يوارل الم4 
م ر ل في صبا   ل  بمعاع لتمكن من األلذ سن 185ه/ 212ال هل لبل موصلر م مع بن ل مع األزهرلل للع سوة 5 

م  يوارل تاريخ الترات العربيل فؤاع سزكينل   814ه/ 774سلماءَّ ملتلفين من بيو م ابن سراج لوفتلي ل تلفي سوة 
714). 
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ربي   ل لن لو ضالالالالآ سن لمة العرب للسالالالالاو ا العالوصالالالالي ة ال تي التزمت ا تللي  ا للمملبة من هللا
ب ا بت عل  اية الت ذيب ..."ال ذل وزل ب  الكتابل لتاء  السالالالالون لا لذلك  1،مارل للن لهذ  

اب :" ت ذيب اللمة لكبر كتالال ذل قال في   عل  سليال  العالعيالع من سلمالاء اللمالة لممالال األوبالارل
استمع سل  ماعة تمع ا من سلماء فتا ل  هذا ألن  األزهرل2صالالالالالالالالالالوف  في اللمة لل سالالالالالالالالالالو "

ج ر اذل توافر   رلف  سل  ملكان شالالالالالالالالالالالمل م الشالالالالالالالالالالالا ل كلم العرب المسالالالالالالالالالالالتعمل لالم مل ال  
 اللسان.

شالالالالال م ساي ال ذين ساشالالالالاللا قبل  لل سالالالالاللاء  في مدعمة الت ذيب العلماء لءلقع لشالالالالالار  ل  هؤ    
مو م: لبل سمرل بن العفءل للل  بن األ مرل لالمفضالالالالالالالالالالالالل بن م مع الضالالالالالالالالالالالالبيل للبل زيع 

كما ارت ل  ل  البلاعل  3لابن عريع لللبل  اتم السالالتسالالتاوياألوصالالارلل لالوضالالر بن شالالميلل 
مع الفصالالالالالالالاليآ من لهل ا لدلل :" لكان الدلم ال ذين لقع  في سالالالالالالالال م م سرًبا سامت م من ليسالالالالالالالال

لصالالالرام من تميم للسالالالع بال بير وشالالال لا في الباعية يتتبعلن مسالالالاقت الميت  هلزانل لالتلت ب م
ليام الوتع ... ليتكلملن بتباس م البعلية لقرا   م ال تي استاعلهال لل يكاع يدع في موتد م 

األمصالالالار لرضالالال  سل   رار ما يسالالالمع سن العامة ال تي اسالالالتلتو   4ل ن لل لتأ فا ش"
 بالل ن متفشيا في ا .

لم ا سن تسمية كتاب  بالالالالالالالالالال" ت ذيب اللمة" فدع قال:" سمي  كتابي هذا ت ذيب اللمةء ألو ي     
قصالالع  بما تمع  في  وف   ما ل علل في لما  العرب من األلفاا ال تي لزال ا األ بياء سن 
صالالالالالالاليمت ال ل ي رها المتم سن سالالالالالالالوو ا ف ذ ب  ما تمع  في كتابي من التصالالالالالالال ي  لاللتاء 

  ا بكفم العرب ال ذل رل  سن المدا .مستش ع 5بدعر سلمي"

                                                           

آ: سبع السفم هارلنل راتع : م مع سلي الوتارل العار المصرية ال ت ذيب اللمةل لبل موصلر م مع بن ل مع األزهرلل ت1 
 .7 1    مصرل ع/ ل ل8للتألي  لالترتمةل ج

 . 718ال تاريخ الترات العربيل فؤاع سزكينل المرتع السابقل  2 
   هالمصعر السابقل ال يوارل مدعمة تاج العرلرل 3 
 .7السابقل   صعرالم األزهرلل ال ت ذيب اللمةل4 
 .81وفس ل   صعرالمال  5 
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لبما لو   من لتبا  صالالالالالالالالالالالالا ب العين ف و   ضالالالالالالالالالالالالبت " ت ذيب اللمة" سل  مو ت  لتريدت      
لدلل :" ... لسلم  لو   ل يتدعم ل ع اللليل فما لسالالالالالالسالالالالالال  لرسالالالالالالم ...مم  لتبع  بما قال  بعض 

يضالالا  " تاءل لمدسالالما معتم   ل  مرتبا  يا  لفق  رل  ال 1الو ليينل مم ا يزيع في باب  لا،
سالالالالالالالالالتة لبلاب تاء الباب األلل في الموا ي المضالالالالالالالالالاس ل لالماوي في المفمي الصالالالالالالالالال يآ لم ا 

رباسي في  مم  تاء اللامر في اللالمالت فدع لصالالالالالالال  للصالالالالالالال يآ المعتلل لالرابع للرع في  ال
 .2للتم األبلاب باللماسي

 ـ ابن سيده في" المحكم والمحيط األعظم":3

 بفي كتاب العين سالاللاء من وا ية ترتيلم يلرج سم ا تاء  3ه(015   ابن سالاليع      
ال رل  لتبليب اشالالالالالالالالالتداقا  الكلم لدلل ابن للعلن:" مم  لل  في ا من األوعلسالالالالالالالالاليين ابن 
سالالالالالالالالالالالاليع  من لهل عاوية في عللة متاهع كتاب الم كم سل  ذلك المو   ل السالالالالالالالالالالالالتيعاب 

فتاء  الداقا  الكلم لتصالالالالالالالالاريف لسل  و ل ترتيب كتاب العينل لزاع في  التعرض لشالالالالالالالالت
 .4من ل سن العلالين"

ما  ريٌبل  يفصالالالالل بيو "  ن  كتابوا هذا مشالالالالفل  الممل بالمملل مدترن الشالالالالكل بالشالالالالكلل ل
بعيع لل قريب م  ذ ب الفصالللل م ر ت ب  الفرل  بعع األصلل...مع السفمة من لل لتوبي 

لمن بين ما ميز  5األلفاا اليسالالالالالالالالاليرة" التكرارل لالم افاة سل  تمع المعاوي الكميرةل في
معتم ابن سالالالالالاليع  هلتضالالالالالالمين الكتاب لسالالالالالالماء التمل  من التمل  ل لالتوبي  سل  التمع 

ل ر ةَّ للسالالالالالالالالالال ر اقَّل لل سالالالالالالالالالّْ د ي ةَّ لل سالالالالالالالالال  كما لن  ابن سالالالالالالالالاليع  اوفرع بععيع من  6المركب و ل: ل سالالالالالالالالالّْ
                                                           

 .28وفس ل بتصر ل   مصعرال ال1 
 .888ال يوارل معتم المعاتمل ل مع الشرقاللل المرتع السابقل 2 
ه في معيوة مرسي ل صا ب الملص  لالم كم  781ال سلي بن  سماسيلل المش لر بابن سيع  الملللع  لالي سوة 3 

 ( ه يوارل تاج العرلرل  
 ال معتم المعاتمل ل مع الشرقاللل المرتع السابق ل    4 
ل المتلع األللل 2الم كم لالم يت األسامل ابن سيع ل تآ: متملسة من الم ددينل مع ع الملتلتا  العربيةل ت  ال 5 

 .47  ل8020/2447الداهرةل 
 .48وفس ل  صعر يوارل المال 6 
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ان تاريا بالفعل  ذا كالشالالالالتداقا  و ل  يراع الفرق بين الدلب لالبعلل لسدّْع  اسالالالالالم الفاسل 
سليالال  بالالالالفالالالاءل كمالالالا للرع الفرق بين التلفي  البالالالعلي  لالتلفي  الديالالالاسالالالالالالالالالالالالالالالي

ل يرهالالالا من  1
اإلضالالافا  التي ميز  الم كم سن  ير  من المعاتم ال تي تبو  مو   اللليل ابن ل مع 

 .ه(875الفراهيعل    

 ـ الصاحب عّباد في" المحيط في اللغة":4 

اع         ذ   من لهم المعالاتم ال تي 2ه( 715الم يت في اللمالة لمؤلفال  الصالالالالالالالالالالالالالالالا الب سبال 
الواام المتبع في العين سالالالالالالالالالالاللاء من  اعتمعل مل فدع ت ر  صالالالالالالالالالالالا ب  مو   الللي ذل اللليل

 ج ال رل الكلم لفق ملار  بالموا يل لالمفمي...( لل من وا ية ترتيوا ية ترتيب األبوية   
ا هم  بتمع كفم العرب رتالالال فكر  فيمالالا يبوي سليالال  كتالالابالال   لهالذا لدللال :" لاسلم: لن  اللليالالل لمال 
ليالالعير سليالال  لبلابالال ل فوار في ال رل  كل  الالال لذات الالال للتالالع ملرج الكفم كلالال   من ال لقل 
ل   ر َّ مو ا في ال لقل لكان ذلك العين فتعل ا للل الكتاب"  3فصالالالي ر للّْلها بالبتعاء ل عل 

ليب كتدليب  رفي العين لال اء في باب المضالالالالالالالالالالالالاس ل كما سالالالالالالالالالالاللك مسالالالالالالالالالالاللك  في واام التدا
كما يشير عا ما في مدعمة الم يت لللليل بدلل : قال اللليل ليبين  4فتاء  مو ا: س  ّْ الالال هع

 لو   استعل بالعين في تألي  معتم .

علم للذ سو ا ل مع الالشالاللاهع لبالمراتع ال تي اب سن الصالالا ب سب اع قلة اهتمام  بلما يع  
 ر عالالاوي ال تي لم ترع قبلالال  في كتالالب اللمالالةل كمالالا يااأللفالالاا المتراعفالالة لالملوالال   لت  بكمير من 

ل من لمملة  5تعلد  بالمتاز في تميع مؤلفات  لاصالالالالالالالالالالالة الم يت  يت للل  سواية لاصالالالالالالالالالالالة
                                                           

 .85 84ل    وفس  صعرالم ال يوارل1 
ه/ 721م ل قيل  871ه/  720ال هل لبل الداسم  سماسيل بن سب اع بن العبار الت الداويل للع باصتلر في سوة 2 

ل  يت تتلمذ سل  يع سعيع العلماء لممال: ل مع بن 871 مل كان لبل  لزيرا لركن العللة لذلك ترسر  في بي  سلم للعب 
 .(247خ الترات العربيل فؤاع سزكينل المرتع السابقل  م   يوارل تاري885ه/715فاررل لابن العميع ل تلفي سوة 

.  مكتبة ولر 14ل سالم الكتبل 8ال الم يت في اللمةل صا ب  سماسيل بن سب اعل تآ: رل ياسين م مع  سنل ج3 
 الرقمية(

 .11وفس ل   صعرال يوارل الم4 
 .881المرتع السابقل   سبع اللتي  الصلفيل ال يوارل اللمة لمعاتم ا في المكتبة العربيةل5 
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عّْو ة : ف ذا للء فم الع   اللشبة اللا عة سل  العبارا  المتازية ما للرع  في ماعة   سالعن(:" السالُّ
ير" ق لت ان . لهي ليًضا: ما ت ع ل   من الشفة الع لي ا من الب ع  ت وي  ف ما الع رّْ

1. 

 ـ المدرسة الثانية: 2ـ3

 ـ مؤسس المدرسة" البرمكي":1ـ2ـ3    

سالالالال  هذ  المعرسالالالالة سل  واام لال  الواام ال ذل ابتكر  اللليل     علبن ل مع الفراهي لسالالالال 
 لم العينالمبوي في األسالالالالار سل  ملارج ال رل  ال ذل شالالالالا  مع شالالالاليل  معت ه(875  

مع  ملاعن تريدالالة اللليالالل في ترتيالالب اللّْ ف  د  فراد العالالعيالالع من الم تمين بتصالالالالالالالالالالالالالالالوي  األلفالالاا يت  
بعض اإلضالالالالالالالافا  لالتععيف ل  ير لن  البعض ا،لر لم يسالالالالالالالت لي  واام ترتيب الكلم لفق 

فعاع  لتريدة يلال  ب ا ما كان شالالالالالالالا عا سوع سلماء سصالالالالالالالر فأراع لن يبتكر ملارج  رلف ا 
 .ه(18"    " وضر بن ساصم   األصل ال ذل تبوا  ل  

ال ذل ت لر  من الواام السالالالالالالالالامي   ه( 18   يعلع هذا الترتيب  ل  وضالالالالالالالالر بن ساصالالالالالالالالم   
الشالالالالالالالمالي المعرل  باألبتعيةل فدع كان ترتيب ال رل  في بدية اللما  السالالالالالالالامية  الفيويدية 

لعبريالة( يتلالذ الواالام التالي: لل بل جل عل هل لل زل دل تل لل كل لل مل نل رل  ل لا
لسوع استلعام هذا الترتيب األبتعل سوع العرب لضعلا ال رل    ل  ل قل رل شل  

 لالعربية ال تي لم ترع في رلر الترتيب لهي: تل مل ذل ضل ال    ل  الترتيب السالالالالالالالالالالالالالالابق
م ل  تاوب الميذا الترتيب سل  لسالالالار شالالالكليل فلضالالالع  لساع ه  ير لن  "وضالالالر بن ساصالالالم"

 2 رفي ال اء لاللاء الالالالالالالال سل  سبيل الممال الالالالالالالال لبذلك ا ر الترتيب ال تا ي لل رل  العربية
     .ن لممال: لبل سمرل الشيباويل لابن عريعمن بعع الععيع من المعتميي ال ذل اتبع 

ل  ال تاء  ر رسالالالالالالالالالالالالالالالم  سل  و   مبوياأللفبا ي أل لتلق سلي  الترتيبل ترتيالب راج هالذا ال    
عًءا ب ال تي سرف ا العرب من قبلل  يت ت ر  لصالالال اب  "لن ترتب الكلم في الواام األلفبا ي

                                                           

 .718السابقل   صعرالم صا ب  سماسيل بن سب اعل ال الم يت في اللمةل1 
 .242ال يوارل معلل  ل  سلم اللمةل م ملع ف مي  تازلل المرتع السابقل  2 
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اء مل الالعةل فمالالا لللالال  تالالاء مموالالاةل فمالالا لللالال  مالاء مملمالةل فالعال م ملالالة بمالا لللال  همزةل فمالالا لللالال  بالال
لالالالذلالالالك لتلق سليالالال  ترتيالالالب للا الالالل   1"ترا  ل  اليالالالاء رلر ال رل  في الترتيالالالب األلفبالالالاء  م  ل  ف   

عالل كل   ر  بعئ ب  عالل األبوية سالالالالاللاء الموا ي لل المفمي لل ترتب  الملاعف األصالالالالالللل
 كان. الرباسي لل لماسيٌ 

ل التزم  في كتاب  " التيم"  ال ذ  2ه(241    يوسالالب هذا الترتيب ألبي سمرل الشالاليباويل   
بع للرع  ل مع س بن تميم البرمكي ب سالالالالالالالالالالالالب ما ير لن  الرا ع الفعلي هل لبل المعالي م مع 

للل من ابتع  هذا الواامل لقع تبع  في  الزملشرل  يعع  البرمكي "  ين قال:المفلر ست ار 
في لسالالالالالالالالالالالالار البف ةل فاو  العلماء مبتكر هذا الترتيب  ير لن  لبل سمرل الشالالالالالالالالالالالاليباوي كان 

ا البر  لالالت مكي فكالالان يلتزم المالالاوي لالمالالاسالالالالالالالالالالالالالالالبالاقالالا لالالذلالالك  ل  لوالال  لم يلتزم  ير ال ر  األللل لمال 
هرل الصالالالالالالالالالالالالالالال  اد للتل  لالبرمكي لم يأ  ب ذ  التريدة من الععم بل تتبع ما تاء في3لالرابع"

 .تاركا الترتيب  من لبلاب لفصلل

فدع للذ الفصالالالالالالالالالالاللل من لبلاب الصالالالالالالالالالالال  اد لتمع ا مرتبة في مكان لا عل لرتب ا ترتيبا      
"ترتيب الكلم سل    سن التلهرل لو   استمع قع شالالالالالالالالالالالال 4للفبا يا بالوسالالالالالالالالالالالبة ل رل  لصالالالالالالالالالالاللل ا

لالالالالال    البالالالالالاب لل ر   عّْ  رل  المعتمل لاستبر رلر  ر  في الكلمالالالالالة بالالالالالعل من األللل لت 
 5األليرل لالفصالالالالالل لل ر  األللل ممل: شالالالالالر ء تب ت سو ا في باب الفاء فصالالالالالل الشالالالالالين"

لن  البرمكي قسالالالالالم ملاع معتم  " الموت    ألو   ضالالالالالبت الترتيب سل  للالر األصالالالالالللل ف ين

                                                           

 .202ال معتم المعاتمل ل مع الشرقاللل المرتع السابقل  1 
ب   ل  بوي شيبان ألو   كان معلما ألللع لسرَّ 721ه/884ال هل  س اق بن م ر ارل للع سوة 2  م بالدرب من الكلفةل و س 

مو م للل  العيع من المصوفا  مو ا في األلفاا و ل كتاب ال رل ل لمو ا في الللق و ل للق اإلوسان كما اشت ر 
المتلع  ه  يوارل تاريخ الترات العربيل فؤاع سزكينل241لفي سوةبكتاب التيم ال ذل يعع  معتما من معاتم اللمة ل ت

 (.284 المرتع السابقل   المامن ل التزء األللل
 .882ل ا مع سبع المفلر ست ارل المرتع السابقل  لالمعتما  العربية الص  اد ال3 
 .821ل  ي المكتبة العربيةل المرتع السابقيوارل اللمة لمعاتم ا فال 4 
 .824الص  ادل ل مع سبع المفلر ست ارل المرتع السابقل  ال مدعمة 5 
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 ب الفصالالالالالالالالالالالالالالاللل تبعالالا لل ر  المالالاوي ليلالالال في اللمالالة" سل  لبلاب تبعالالا لل ر  األلير ل رتالال  
 .1بذلك ما تاء سوع التلهرل في الص  اد

 أتباع البرمكي:ـ2ـ2ـ3

لم يكن البرمكي ل الالالع  من تتبع الواالالالام األلفبالالالا ي فدالالالع كالالالان هوالالالاك من سلمالالالاء اللمالالالة من    
   لا لن يلرتلا سن المالالألل  في تريدالالة ترتيالالب ملاع معالالاتم مل لوتالالع مو م: ابن عريالالعلراع
 .اللمة لمدايير اللمة متملفي  ه(785   ه( في تم رة اللمة ل لابن فارر728 

 ـ ابن دريد في جمهرة اللغة:1

و   اللليل في العين  ير لو   سعل سن ضالالالالبت ماعة معتم   2ه(728و   ابن عريع     
 ضالالالالالالالالالالالالالالالبت هذ  الماعة سل   رل  ال تاء لفق الترتيالب المبوي سل  ملالارج ال رل  ليتبو 

لامليوا هذا الكتاب لالود  في الوار فاش لالعتز  لسالالالالالالالالبب للرع  في مدعمة معتم  قا ف:"
كعرارل الوتلم في لترا  األفق فسالالال  لوا لسر  للتأوا شالالالأز    هكذا(ل م شالالالامل اللصالالالا   

لسبق لفي اإلسالالالالالالالالالالالالالالالما  لوفذ لكان كاو  بالدللب   ذا للتريوالا سل  تالألي  ال رل  المعتمالة
سلم العالالامالالة ب الالا كعلم اللالالاصالالالالالالالالالالالالالالالة لتالالالب الالا من هالالذ  الت الالة بعيالالعا من ال يرة مشالالالالالالالالالالالالالالالفيالالا سل  

عربية في تمع لتصوي  للفاا اللمة ال ليلرج بذلك سن التريدة ال تي ابتعس ا اللليل3المراع"
المسالالالالالالالالالالالالتعمل مو ا لالم ملل ف ل ركز  في األصالالالالالالالالالالالالل سل  األبوية لكمر ما ركز  سل  الترتيب 
م معتم   ل  لبلاب اسالالالالالالالت ل ا بالموا ي المضالالالالالالالع  ل مم  تاء بعع  باب  ال ذل استمع ل فدع قسالالالالالالال 

                                                           

 .078المرتع السابقل  ل8ل ج1المتلع ال يوارل تاريخ الترات العربيل فؤاع سزكينل 1 
ل ع سوة 2  م بالبصرةل ر ل سل  لراسان مم  سل  171ه/227ال هل لبل بكر م مع بن ال سن بن عريع األزعلل ل 

م .  يوارل تاريخ الترات 877ه/ 728لالي ا  سماسيل بن م مع بن ميكالل تلفي سوة ويسابلر  يت قام بتأعيب ابن 
 .(877العربيل فؤاع سزكينل المرتع السابقل  

 .47ل بيرل ل  8ل عار صاعرل ت8جم مع بن ال سن بن عريع األزعل البصرلل  ال تم رة اللمةل لبل بكر3 
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باب لص   بما  ي اها المفمي الصال يآل فباب الرباسيل فاللماسالي لصاللل لباب اللفي ل لات
 ليبد  بذلك في فلك التصوي  ال ذل استمع  اللليل بن ل مع الفراهيعل.1للولاعر

ا      عرفة لمهذا الكتاب( تم رة الكفم لاللمة :"  سن تسالالالالالالالالالالالالالالالميالة كتالاب  بالتم رة فدع قاللمال 
و مالالا لسروالالا  هالالذا السالالالالالالالالالالالالالالالم ألن  التروالالا لالال   تمالالل مو الالا تؤعل الوالالاار في الالا  ل  معام الالا ...لا،

ال ذل تماقل سل  اللسالالالان لاسالالالتمرب  2التم لر من كفم العرب للرتأوا الل شالالالي المسالالالتوكر "
       سل  العامة.

لمن بين الوتداعا  ال تي لت   لبن عريع ما تاء سل  لسان األزهرل في ت ذيب اللمة    
سالالالالالالالالالم  بافتعال العربية لتلليع األلفا ال تي  ا ين قال سو :" لمم ن لل   في سصالالالالالالالالالروا الكتب  فل 

علال ما لير من كفم العرب في كفم م  لبل بكر م مع بن ال سالالالالالالن بن  لير لصالالالالالالللل لا،
للم يكن األزهرل ل ع  من اوتدع ابن عريع فدع وام في  3عريالع األزعل( صالالالالالالالالالالالالالالالا الب التم رة"

 د  وفتلي  الو لل لبياتا شالالالالالالالالالالعرية ليبين لن  التم رة ما هل  ل  اسالالالالالالالالالالتوسالالالالالالالالالالام لكتاب العينل 
 :4قا ف

 لفيالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال  سالالالالالالالالالالالي لشالالالالالالالالالالالالالر           در ابن عريالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع بالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال                

 لضع كتاب التم الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالرة         الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالد  الالالالالالالالن  مالالالالالالالالالالالالالالالالالالليعسي مالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال                

 الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالر  لهالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالل كتاب العين  لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال            الالالا لو   قالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالع  يال                

كما بي ن األزهرل الل ن اللاقع في التم رة قا ف:" لتصالالالف   كتاب التم رة ل  فلم لر       
عاًل سل  معرفالالالالة مالالالالاقبالالالالةل لسمر  موالالالال  سل   رل  كميرة لزال الالالالا سن لتلهالالالالال لللقع في 
تضالالالالالالالالالاسي  الكتاب  رلفا كميرة لوّْك رت  ا للم لسر  م لارت ال فأمبت ا من كتابي في ملاقع ا 

                                                           

 .878المرتع السابقل   سبع اللتي  الصلفيل ال يوارل اللمة لمعاتم ا في المكتبة العربيةل1 
 .40السابقل   صعرالم ابن عريعل  ال تم رة اللمة ل2 
 . 78السابقل   صعرال ت ذيب اللمةل األزهرلل الم3 
 .80السابقل   صعرال يوارل مدعمة تم رة اللمةل ابن عريعل الم4 
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لهالالذ  الوتدالالاعا  ال تي لت الال  لبن عريالالع 1 يرل ممن يوار فيالال " ا للموالال ل ألب الالت سو الالا لوالال
 .في سصر  اكان معرلفا سل   رار م ربما تاء  كرع فعل سل  التميير ال ذل تبوا 

ر م معرفتالالال  بالالالأن  ابن عريالالالع و الالالل معام  "تم رة اللمالالالة"تالالالألي   بعض اللمليين سل  لمو   
ذل قالالالال:" لرليالالال  كتالالالاب  مالالالاعتالالال  من كتالالالاب العينل لمن هؤلء اللمليين ل مالالالع بن فالالالارر الالالال 
ع   التم رة ال ذل صالالالالالالالالو ف  لبل بكر بن عريعل لقع لف  بما تمع  اللليل لزاع سلي ء ألو   ق صالالالالالالالال 

ل م  الواارين  بما سالالالالالالالالالالدت  في كتاب  لو   قع افر ل  تكمير األلفاال للراع  ا ار قعرت ل للن ي عّْ
ل ًما ل م" بّْق  م سالالالال  ب  السالالالال  نّْ كان قصالالالالّْ لهذا المواء تاء من ابن فارر بعع ما  2سن المتدعمين لا،

 .اللمة ا فيما بعع في تألي  معتم  متملاتل ع سل  تم رة اللمة ال ذل لفاع  كمير 

 ـ ابن فارس في "المجمل" و" مقاييُس اللغة":2

ت الالابالالذة اللمالالة ر م برلز سالالعة سللم  بالالان الدرن بديالال  لصالالالالالالالالالالالالالالالا   اللمالالة العربيالالة مل مالالة ل   
الرابع ال ترلل لذلك اوصالالب تركيز بعض اللمليين سلي ال لوتع من للل  ل ا العواية لممال 

:"... لسالالالالالالالالالالالالالالالألتوي لدلل  "المتمل في اللمة" ال ذل لل   معتم  3ه(784    ل مالع بن فارر
أّْ  كتابي ه ذ ا ب  ل ل  لك صالالالالالعّْب   ل لي سالالالالال     تمع كتابَّ في ذلكل ي ذ   ر  ء لو شالالالالال  ر ل  سل يك  ل سّْ م لت صالالالالال 

سالالالالالالالالالالالالالالال  ل لسالالالالالالالالالالالالالالالميت  ًفا مم ا او  م لّْت م  ل ي د لُّ ل فّْا  ل لت كم ر  فلا  ع   ل لي بل غ  ب ك  ت ر   من الكفم ق ر يبَّ
م ل  اللُّم   اًل للم لكم ر بالشالالالالالالالاللاهع ةم تّْ م  لّْ   الك فم    تّْ "لالتصالالالالالالالالاري ء  راعة اإلء ألو ي لتم  از   4يت 

ف ل ملتز إليتاز الشرلد لزالر بالشلاهع الشعرية ال تي تبي  ن  ملاضع استعمال العرب ل ال 
في العين من والاعرَّ  اقتوالاسال  بمالالا تالاء  مرب مالا لعالالع5 ير لوال   اسالالالالالالالالالالالالالالالتبعالع الوالاعر لالمريالب مو الا 

                                                           

 .78السابقل   صعرل الم8ال ت ذيب اللمةل األزهرلل ج1 
 .75السابقل  صعرالم بن زكريا اللمللل اللمةل لبل ال سين ل مع بن فارر ال  متمل2 
ه  775ال هل لبل ال سين ل مع بن فارر بن زكرياء بن م مع بن  بيب الرازل ال مللل قيل: تلفي في صفر سوة3 

يا  د اء  يوارل لفه  بالرل لالماوية لرتآل لل  كتب مو ا: المتمل ل مدايير اللمة ل  لية الف784بالم معية لل سوة 
األسيان اوباء لبواء الزمانل لبل العبار شمر العين بن ل مع بن م مع بن لبي بكر بن للكانل تآ:   سان سبارل 

 .(881مل   8871ه/ 8781بيرل ل المتلع األللل عار صاعرل 
  .75السابقل   صعرل المن فارر بن زكريا اللمللال متمل اللمةل لبل ال سين ل مع ب4 
 .771ال يوارل تاريخ التراتل فؤاع سزكينل المرتع السابقل   5 
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ل  سلي ما كميرال  في المتمل لدلل :"  و وي لم ا شالالالالالالاهع  كتاب العين ال ذل  التم رة ء ألو   سل 
صالالو ف  اللليل بن ل مع للسرة للفاا ل لشالالع ة  اللصالاللل  ل  اسالالتلراج لبلاب ل لقصالالع   ل  ما 

ب ل لا بالمعرفة...لرلي  كتاب التم رة  صالالالالالالالالالالالالالالالو ف  لبل  ال ذلكالان يت لع  سليال  لهل زماو  ال ذين ت 
 . 1"... ألن  بواء المتألر سل  ما قع م ل  اللليل لزاع سلي بكر بن عريعل لقع لف  بما تمع  

لبما لو   من لتبا  معرسالالالالالالة البرمكي فدع تتبع الترتيب المبوي سل  للا ل األصالالالالالاللل لدلل :"   
ل  ا للٌ  في كت   ع لّْ   كل  كلمةَّ لل  ت    سل   رل  المعتمل ف ت  ل لك ل  الذلك لو ي لر تّْ ب  األل  

ا  ل  الال  ةَّ ل ل  ل  ت   لت يالالّْ   سل  ال رل   بالالاٌء في كتالالاب  البالال  كلمالال    ل  الكلمالالة ك ل   الالال فالال  ذ ا ا ت تالالّْ    اء 
ت  ا في الكت   ل    رلف ا فالتم سالالالّْ تم  ليدسالالالم بذلك مع 2ب الملسالالاللم بذلك ال ر "اوار    ل  لل 

 كفم العرب ال ذل ل  كتب ب سالالالالالالالب ال رل  المعتمةل ف ل ت ر  لن يتمع الفصالالالالالالاليآ من 
 الدلل.صآ  في  

و     متمل اللمة ضالالالمن المعاتم ال تي تبو  الترتيب األلفبا ي  ير لن  ابن فارر لرج    صالالال 
اذ ةَّ ء ل فدع تر  سل  تريدة فيتميز سن  ير  من المتدعمين لل معاصالالالالالالالالالالالالالالالري بتريدالة تعلت  

ال رل  لتدليبات ا كما صالالالالالالالالالوع  ير  بل سالالالالالالالالاللك تريدا  ف ل لم يرتب ملاع معتم  سل  للا ل
م ملاع اللمة للل سل  كتب كما بي ولاصالا ب ل  ل  لبلاب قسم كل  كتاب   مم هذا سالفال افدس 

ل من ماوي في المفمي األصل الباب المفمة  تاء األلل مو ا في باب الموا ي الم ضالاس ل ل 
ليوفرع بذلك سم ا كان را تا  3الملاعل لم ا الباب المالت فكان ألكمر من مفمة ل ر  لصالالالالالالالالاللية

 .لالتلهرل في معتمي ما سوع ابن عريع

ل هل لل يبعل بعع ال ر  األلل  ل   لل   الدسالالالالالالالالالالالمين األللين كما التزم ترتيبا لاصالالالالالالالالالالالا   
بالالال ذل يليال ل ففي بالاب ال مزة لالتالاء لمالا يملم مالا تتالع لن  مالاعة   لتالب( الباء ل تلي التاء بل 

                                                           

 .75السابقل   صعرالم لبل ال سين ل مع بن فاررل ال متمل اللمةل1 
 .75وفس ل   مصعرال ال2 
ل عار الفكرل 8م مع هارلنل جبن زكريال ت ك سبع السفم  ن فاررال مدايير اللمةل لبل ال سين ل مع ب3 

 .07 02    مل8878ه/8788
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لقع للذ ابن فارر هذا الترتيب  1تسالالالالالالالبد ا لذلك سالالالالالالالتتعها رلر الترتيب لل بعع ماعة   لت (
ع التداليب في ملضالالالالالالالع لا ع كما فعل اللليلل للكو   سالالالالالالالار سن اللليل  ل  لو   لم يلتزم بتم

بواام  يراع ال ر  مع ما يلي   ت   يصالالالالالالالالالالالالالالالل  ل  الياء من كل  ماعة مم يضالالالالالالالالالالالالالالالي  الكلما  
الميزة سن ليوفرع ب الالذ   2المؤلفالالة من ال رل  لال رل  السالالالالالالالالالالالالالالالالابدالالة سليالال  في و الالايالالة البالالاب

 معاصري .

ل تي اابن فارر هذ  الفكرة من مبتكرها اللليل بن ل مع الفراهيعلل  شالالالالالالالالروا اسالالالالالالالالالتل مللكما   
ه( للل فكرة التداليب في تبيان واريت  في الشالالالالالالالالالالالالالالالتداق األكبرل 728  للالذ مو الا ابن توي

من  3ضالالالالالالالالالالالالالالالمو ا كل  ما يزيع سن المفمي ج  ر  عّْ    ال تي ي  ل الذا  ذل  ابن فارر في وارية الو
لفترة ا الكلم ف ل مو ل . فالأمر كتالاب العين بدي مسالالالالالالالالالالالالالالاليترا سل  المعالاتم العربيالة  ت   هذ 

 .بفكرت  اللملية لالصلتية

 :ـ المدرسة الثالثة 3ـ3

تتلير  بمعالالاتم ترل لرا الال  كالاللُّ تالالا فالالة تالالعليراج التالالألي  المعتمي في الدرن الرابع ال    
ل الا الواالام لالتريدالة ال تي يرتالب لفد الا الكلمل فبديال  تالا فة متمسالالالالالالالالالالالالالالالكة بالترتيب ال ذل ابتكر  

ل الت ذيب  اللليالل لوامال  سل  تريدتال  معالاتم لسام شالالالالالالالالالالالالالالالأوالا كالالم يت للصالالالالالالالالالالالالالالالا الب سب اع
للترتيالالب  ب  سالالالالالالالالالالالالالالال  وّْ ل لا ر  تالا فالة لراع  العالعلل سن ذلالالك الترتيالب لتلرج بترتيالب ي  ليزهرل
ن فالالالاررل لالمتمالالالل لب كالالالالتم رة لبن عريالالالع لكوالالال   مبوي سل  للا الالالل األصالالالالالالالالالالالالالالاللل األبتالالالعل

لسالالالالتع  تا فة للر  لالف  ما كان را تا سوع التا فتين التاليتينل  يت تلير لصالالالال اب ا 
 لتلق سلي  " واام التدفية". ترتيبا يلافق مو ت م المتبع

ء لر األ لكمر من ال رل ماب  الال ر  األلير واام التدفية مبوي في األسالالالالالالالالالالالالار سل    
 الزلا ع في رلر الكلمة تكاع تكلن م صلرة في سفما  التمويةل لالتمعل لالتأويت ل  يرف

                                                           

 .07ل  وفس  صعرالم لال يوار1 
 .755المرتع السابقل  ل سز الع ين  سماسيلل يوارل المصاعر األعبية لاللمليةال 2 
 .858  ال يوارل مدعمة لعراسة الترات المعتمي العربيل المرتع السابقل3 
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ا  مهذا الترتيب يسالال ل سل  الواامين لمر التيار قلافي م كما يسالالاسعهم سل  اوتداء الكلل 
ل  من اوت بما ل 1ه(754الفارابي  ل ل ال تي تف م للالر لسالالالالالالالالالتاس م   هذا الترتيب في و   لل 

ذل  "عيلان األعب"  ذ رتالالالالب الكلمالالالالا  بمراسالالالالاة  لمن التالالالالذلر لفق ال ر  األلير رتبالالالال الالالالال 
ا التالالالذلر المتفدالالالة في ال ر  األلير لفق  ل رلف الالالال لاألصالالالالالالالالالالالالالالاللل لفق ال ر  األلير لمالالال 

 ال ذل اتبع  لص اب معرسة البرمكي.ليلرج بذلك سن الترتيب  2ال ر  األلل

ه( ماعت  اللملية من معاتم السالالالالابدين ل  ليكلن سمل  بذلك 754 اسالالالالتسالالالالد  الفارابي  ل    
م صالالالالالالالالالالالالالالاللًرا في توايم المالاعة الملتلعة في المعالاتم توايًما تعيًعال لمن بين ما استمع سلي  
وذكر:"  صالالالفد الموتق لبن السالالالكي "ل ل" المريب المصالالالو  ألبي سبيع"ل ل" لعب الكاتب 

ل الرسالالالا ل اللملية ال تي عُّلو  سالالالابًدا في: الصالالالفا لبن قتيبة"ل باإلضالالالافة  ل  استماع  ماعة 
" لتشالالالكل هذ  المصالالالالاعر ماعة معتم  3اعرلاألضالالالعاعل لالليلل لاإلبلل لللق اإلوسالالالانل لالول 

 عيلان األعب".

الفارابي قسالالم معتم   ل  سالالتة لقسالالام تاء  في كتب مرتبة  ل : كتاب السالالالمل يلي  كتاب  
المضالالالالالالالالالالالالالالالاس ل لكتاب الممالل لبعع  كتاب ذلا  المفمةل لكتاب ذلا  األربعة لاتما  ي اها 

م ككتب ل  كتاب من هذ  الكتب  ل  قسالالالالمين: قسالالالالم لا  باألسالالالالماء لرلر اب ال مزةل مم  قسالالالال 
  بعع ذلك األبلاب في كل  قسالالم ب سالالب األبويةل لبععها تتلز  ب سالالب لا  باألفعال لتتلز 

   ب ال   ال ت ال ج ال د ال م ال ع ال ذ ...ل(.4المعرلفة  رل  ال تاء

                                                           

ال هل  براهيم  س اق بن  براهيم الفارابيل لال لب  وصر التلهرل الل مللل س ر   بسعة لعب  لو ل  لساش في فارر 1 
يوارل  مل ل  عيلان األعب  في بيان لمة العربل لفي ميزان كفم العرب(814ه/774م لل و ل818ه/754لتلفي سوة

 .758تاريخ الترات العربيل فؤاع سزكينل المرتع السابقل  
 .845ال يوارل سلم اللمة العربيةل م ملع ف مي  تازلل المرتع السابقل  2 
يوارل الفارابي الفيلسل  لاضع للل معتم تامع لعيلان األعب العربيل ل مع ملتار سمرل متلة اللسان العربيل ال 3 

 .45ل المكتب العا م للتوسيق لالتعريب في اللتن العربيل الرباتل  42ل ج41المتلع 
 .18يوارل مدعمة الص  ادل ل مع سبع المفلر ست ارل المرتع السابقل  ال 4 
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ذل      لمالالا مي ز معتمالال  سن معالالاتم الدرن الرابع ال ترل هل تلليالال  سن واالالام التدالالاليالالب الالال 
ل للليلا ل  من تميان شالالاللصالالاليةابتكر  اللليل ليفتآ المتال لمام الععيع من اللمليين للتل

بالاإلضالالالالالالالالالالالالالالالافالة  ل  تر ال  للم دير من للفالاا اللمالةل لالكتفالاء بالذكر قالاسالعتال  في المدعمة لفي 
 1ياسالالالالالالالالالالالاليةسن الكمير من األلفاا الد يتلل  بذلكالفصالالالالالالالالالالالاللل ال تي ذي ل ب ا كميًرا من األبلاب ل

ع كان ابن ل ع  فدلهذ  الفكرة لم تل م الفارابي  ي  شالالالالالالالالالالالال  ب ا المتدعملن سو  معاتم ملال ت
 ." الص  اد"   ممن تتبعلا هذا الترتيب في معتم  2ه(877    للت  التلهرل

 الّصحاح:الجوهري في ـ  1ـ3ـ3 

ه( معتم  تاج الل مة لصالالال  اد العربية ال ذل يعر  بالصالالالال  اد 787لل  التلهرل        
ير  ير لن  معتم  ال  مسلعة   في ويسالابلر ألبي موصاللر سبع الر يم بن م مع البيشكي

لسالالالم ا  بالصالالال  اد ألن  3مبيض  ت   لفات ل فبيضالالال  لبل  سالالال اق بن صالالالالآ اللراق بعع لفات 
ر لي  العرلر:" لالتلهرل تج صالالالالا ب تا تلير اللفا الصالالالال يآ الململق في  لدلل صالالالالا ب  

في معتم  اللفا الص يآ الململق في  ألو   ارت ل  ل  بلاعل العرب لتمع فصيآ للفاا ا 
اف ة مشالالالالالل  لفمن  ليوتدي الصالالالالال يآ الململق في  سالالالالاللاء برلاية ململقة لل 4مو م شالالالالالفاهة "

ر ايالالًةل  تدالالاو الالا ع   يالالة ألسراب البلاعل كمالالا تالالاء في قللالال :" بعالالع ت صالالالالالالالالالالالالالالاليل الالا بالالالعراق رلايالالًةل لا،
لذلك اشالالالالالالت ر هذا المعتم كما اشالالالالالالت ر  5 ا العرب  العاربة ل في عيارهم بالباعية"لم شالالالالالالاف  تي ب

 العين لللليل بن ل مع الفراهيعل. معتم

                                                           

 .41ل  السابق المرتع ست ارل المفلر سبع ل مع الص  ادل مدعمة ال يوارل1 
يابل ارت ل  ل  بمعاع لللذ سن سلماءها ل سيما لبي سلي الفارسي 2  ال هل لبل وصر  سماسيل بن  م اع من لهل ف رّْ

لالسيرافيل لبععها  ل  ال تاز ل ل  بلاعي ا ليألذ سن لهل ا لمت م مشاف ةل لقع التل  في تاريخ لفات ل فديل: سوة 
التامع ل الل التيران   يوارل تاريخ الترات العربيل ه بعع لن صعع  ل  ستآ 044هل لقيل سوة 787ه لل 787

 (.788فؤاع سزكينل المرتع السابقل  
 .717ال يوارل المصاعر األعبية لاللملية في الترات العربيل سز العين  سماسيلل المرتع السابقل  3 
 ب.   السابقل  صعرمدعمة تاج العرلرل مرتض  الزبيعلل الم ال 4 
 .88السابقل   صعر سماسيل بن  م اع التلهرلل الالص  ادل  ال ال5 
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ب ء فدع قال في  د   ابن موالر:" لرلي  لبا  لشالالالالالالالالالالالالالاعلاالععيع من العلماء ل   للمو  سلي     
 1ع "بسالالالال للة لضالالالالوصالالالالر اسالالالالمعيل بن  م اع التلهرل قع ل سالالالالن ترتيب م لتصالالالالر ل لشالالالال ر ل 

 للمو  سلي  المرتض  الزبيعل كذلك في قلل  المذكلر سابدا.

ل بل تمعلا ها الص يآلقال في  د   السيلتي:" ل الب هذ  الكتب لم يلتزم في ا مؤلفل     
ل  من التزم الص يآ مدتصًرا سلل ير ل لي و ب  لن  في ا ما صآ     يسل  مالم يمب   الب. للل 

ليدصالالع بمالب  2اع التلهرل لل ذا لسالم  كتاب  الصالال  اد"سيل بن  م  اإلمام لبل وصالر  سالالما
 . بان الدرن الرابع ال ترل لقبل  هذ  الكتب تلك المعاتم ال تي ا ر 

لهذا المواء لم يل  الماعة اللملية الصالالالالالالالالالالالالالال ي ة الململق مو ا بل ل   كذلك التريدة     
لسلرت  سن تريق اللليل ل ال تي تبع ا التلهرل في ترتيب ماعة معتم  الص  ادل فدع سعل

صالالالل من لصالالالعلبة السالالالير في  ليسالالاللك تريدا تعيًعا  ير متبل َّ من ذل قبل اسالالالتل م  في األ
ذل فارابي" عيلان األعب" ال  لن يوار  ل  ترتيب معتم لال  ال سلم  بالو ل لالصالالالالالالالالالالالالالر  قبل

 فيما بعع. 3م باستوسال ات    

ماعة معتم  واام لم يسالالالالالالالالالالبد   لي  ل ع لدلل :" سل  في ترتيب    ير لن  التلهرل ت ر    
ل بّْ سلي ء في مماوية لسشالالالالالرين بابال لكل  باب مو ا في  ب قّْ  لي ل لت ذيب لم ل  ّْ ترتيب لم ل سالالالالالّْ

 يت سالالالالالالالالار في ترتيب  سل   4ماوية لسشالالالالالالالالرين فصالالالالالالالالف: سل  سعع  رل  المعتم لترتيب ا"م
رلر  رل  المالالالالاعة ل للل الالالالال فالالالال ذا كالالالالاوالالالال  األل  الم ملزة تالالالالأتي األلل  في ترتيالالالالب هالالالالذ  
م   ال رل  ف و   يبعل معتم  بباب يتمع في  كل  المفرعا  ال تي توت ي بأل  م ملزةل مم  يد سالالال 

عض ألن  ب  البا ل لهذا هذا الباب لفدا لععع  رل  ال تاء  ل  مماوية لسشالالالالالالالالرين فصالالالالالالالالًف 

                                                           

 .47السابقل  صعر ال لسان العربل ابن موالرل المتلع األللل الم1 
 .715ال معتم المعاتمل ل مع الشرقالل  قبالل المرتع السابقل  2 
 .842ال يوارل مدعمة الص  ادل ل مع سبع المفلر ست ارل المرتع السابقل  3 
 .88السابقل   صعربن  م اع التلهرلل المال الص  ادل  سماسيل 4 
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 األبلاب تود  سن مماوية لسشالالالرين فصالالالالف باستبار لن  ملاعها ل تدع في كفم العربل كما
 . باستبار لو  ا   رل  سل ة 1لو   لفرع لللال لالياء بابا لا عا

لقع شالالالا  سن التلهرل لو   استمع "ترتيب الكلم سل   رل  المعتمل لاستبر رلر  ر     
لالال    البالالاب لل ر  األليرل لالفصالالالالالالالالالالالالالالالل لل ر  األللل ممالالل: في الكلمالالة بالالعل من األللل  عّْ لت 

ألو   ضالالبت الترتيب سل  للالر األصالاللل  2شالالر ء تب ت سو ا في باب الفاء فصالالل الشالالين"
قسالالالالالالالالالم ملاع معتم  " الموت   في اللمة"  ل  لبلاب    رار ما شالالالالالالالالالا  سن البرمكي ال ذل سل

ذل يل لما كان را تا سن اللليل ال  تبعا لل ر  األلير ل رت ب الفصالالالالالالالالالاللل تبعا لل ر  الماو
 .تتبع  واام التداليب

لالتلهرل بما لو   ترك معتم  مسالالالالالالالاللع ًة كما لشالالالالالالالالروا روفا ليبي ضالالالالالالالال  من تاء بعع  فدع استرا   
لالت ري ل لذا راد بعض سلماء العربية ال ذين شع هم الص  اد يعتولن ب   بعض التصال ي 

 ت شية لتكميف وذكر مو م:

  ه( ال ذل لل   لاشالالالالالالالالالالالالالاليا سل  الصالالالالالالالالالالالالالال  اد 512 اّلل  بن برل  لبل م مع سبع
ن   لاإلفصاد سما لقع ميلصل في ا سل   ر  الشينل لاسًما  ي ا  بالالالالالالالالالالالالال " التوب

 .3اللهم في كتاب الص  اد"
  ه(" فلق اإلصالالالالالالالالالالالباد في تلري  ل اعيت 888 لل  تفل العين السالالالالالالالالالالاليلتي ل

ا التلهرل تي استش ع ب لرج  األ اعيت ال  الص  اد" ليوسب   ل  وفس   ير لو   
 .4سل  اللمة في الص  اد

  لتاء  قبل  سعة كتب لصالالالالالال  ال لاشالالالالالالي سل  الصالالالالالال  اد من لصالالالالالال اب ا: لبل
ل لابن قتا  سلي بن تعفر ه(000  الداسالالالالالالالالالم فضالالالالالالالالالل بن م مع البصالالالالالالالالالرل 

                                                           

 .717 711ال يوارل المصاعر األعبية لاللمليةل سز العين  سماسيلل المرتع السابقل    1 
 .824ال مدعمة الص  ادل المرتع السابقل  2 
 .82السابقل   صعرال يوارل الص  ادل  سماسيل بن  م اع التلهرلل ال3 
 .281الشرقالل  قبالل المرتع السابقل  ال يوارل معتم المعاتمل ل مع 4 
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ه(ل لرضالالالالالي العين م مع 158 ه(ل لابن ال اج اإلشالالالالالبيلي 585الصالالالالالدلي  
لهالذا لير عليل سل  مكاوة معتم الصالالالالالالالالالالالالالالال  اد  1ه(110بن سلي الشالالالالالالالالالالالالالالالاتبي 

 .لمعاتم ال تي ا ر  في وفر الفترةالعلمية بين ا

  :أتباع الجوهريـ 2ـ3ـ3

ة لم ل  لن  هذ  المعرسالالالالالفارابي هل من اهتعل  ل  ترتيب الكلم لفق للالر ال رل     
 هذ  المعرسالالالالالالالالة ال تيلتلهرل وارا لرلاج معتم ل فسالالالالالالالالمي  ل لوسالالالالالالالالب   ل  اتوسالالالالالالالالب  لي 

لصالالالالالصالالالالالوا ل ا ال عيت بمعرسالالالالالة التلهرلء ال تي اوبمد  سو ا الععيع من المعاتم لممال 
 معتم " لسان العرب لبن موالر"ل لمعتم " الداملر الم يت للفيرلز لباعل".

    ـ ابن منظور في " لسان العرب": 1

لسالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالار ساللال  وال   الفالالالالالالالالارابي لالتلهرل سالالالالالالالالعع من مؤلفي المعالالالالالالالالاتم لممالالالالالالالالال ابن     
في " لسالالالالالالالالالالالالالالالان العرب" ال ذل يعع  لبرز المعاتم العربية تعالل لهذا لكمرة  2ه(788  موالر

التفصالالالاليل في  لكمرة الشالالالاللاهع الشالالالالعرية لالومرية ال تي راد ي ت  ب ال ف ل ا تر  من سالالالالابدي  
لالتلهرل لدلل :" للم لتع في كتب اللمة لتمل من  لاألزهرل لممال : ابن سالالالالاليع  األوعلسالالالالالي

ألزهرلل لل لكمل من الم كم ألبي ال سالالالالالالالالالالن اموصالالالالالالالالالاللر م مع بن ل مع  ت ذيب اللمة ألبي
 بن  م اع التلهرل قعسلي بن اسالالالالالالمعيل بن سالالالالالاليع  األوعلسالالالالالالي...لرلي  لبا وصالالالالالالرَّ اسالالالالالالمعيل 

لك ب لاشالالي ابن برل ال تي لاسالالتشالال ع كذ 3ل سالالن ترتيب ملتصالالر ل لشالال ر ل بسالال للة لضالالع "
 4ألميرا    ال عيت" ل"األمر" لبن  للف  ا في  ق الصالال  ادل لا تر  من "الو اية في  ريب

 ليول  في ماعت  اللملية الموتداة من لم ا  الكتب لمعاتم اللمة.

                                                           

 .87السابقل  صعر ال يوارل الص  ادل الم1 
ال هل تمال العين لبي الفضل م مع بن مكرم بن سلي األوصارل اللزرتي الرليفعي اإلفريدي المعرل  بابن موالرل 2 

 .(224ه  يوارل معتم المعاتم/  788تلفي سوة
 .47ل  السابق صعرالم رل المتلع األلللموال ال لسان العربل م مع بن مكرم ابن 3 
 .224  ال يوارل معتم المعاتمل ل مع الشرقالل  قبالل المرتع السابقل4 
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لشالالالالار سل  لو   تتبع ترتيب التلهرل في الصالالالال  اد قا ف:" لرتبت  ترتيب الصالالالال  اد في ل     
األبلاب لالفصللل لقصع  تلشي   بتليل األلبارل لتميل ا،مارل مضاًفا  ل  ما في  من 

واالالام التلهرل فدالالع التزم ابن موالر بالال يراع األسفم  يالال   ف  د  فعل   رار ت  1"ريالالا  الدررن الكريم 
 .لبلعانعت  كأسفم األشلا  لل الدبا ل لل افي و اية ما

لم ا سن تسميت  بالالالالالالالالالالالالالال" لسان العرب" فدع قال:" لتوافر الو ار في تصاوي  الترتماوا  في   
اللمة األستميةل لتصالالالاف لا في  ير اللمة العربيةل فتمع  هذا الكتاب في زمن لهل  بمير 

" لنل لسالالميت  لسالالانلمت  يفلرلنل لصالالوعت  كما صالالوع ولد الفلك لقلم  مو  يسالاللر   2العرب 
ة ل يرت  سلي ا من الل ن اللاقع سل  أللسالالالالالالالالو لهذ  التسالالالالالالالمية تاء  ل ب  الشالالالالالالالعيع بالعربية 

بمتالعا  كتب  لشالالالالالالالالالالالالم  اتفس  سل  سللم ا   لدلل : "ل  و ي لم لزل مشالالالالالالالالالالالالملفا لبوا  ا 
سل  تصالالالالالالالالالالاويف ال لسلل تصالالالالالالالالالالاريف ال لرلي  سلماءها بين رتلين: لم ا من  لالتف الل ما  

ل سالالالالالالالن تمع  ف و   لم ي سالالالالالالالن لضالالالالالالالع ل للم ا من لتاع لضالالالالالالالع  ف و   لم يتع تمع ل فلم يفع 
لذلك راج تتبع  3لل وفع   تاعة اللضالالع مع رعاءة التمع"  سالالن التمع مع  سالالاءة اللضالالعل

لفة ال تي تبو  الواام سيو ل كما لن  ابن موالر معاوي األلفاا في  سل   رار المعاتم السالالالالا
عسم  ماعة معتم  بالشالالالالالالالالالاللاهع الدرروية لالشالالالالالالالالالالعرية لهذا ما تعل  لت ة لمتعدبي لمر اللفا في 

 الشعر العربي لالدررن الكريم.

 ـ الفيروز أبادي في " القاموس المحيط":  2

 فدع لللل  للالر األصالالالالاأللفبا ي المبوي س ترتيباللم يكن ابن موالر ل ع  من اسالالالالت ل  
في معتم  " الداملر الم يت لالدابلر اللسيت التامع  هذا الترتيب 4اتبع الفيرلز لباعل

" ال ذل للف  وتيتة شالالالالمف  بالب ت سن الواعر لالشالالالالالارع لما ذهب من كفم العرب شالالالالماتيت
                                                           

 .41ل  السابقالمرتع معتم المعاتمل ل مع الشرقالل  قبالل  ال 1 
 .41ل  السابق مصعرلسان العربل ابن موالرل الال 2 
 ..47   السابقل المصعر موالرل ابن العربل لسانال 3 
  كش  الاولنل  اتي لليفةل ه 187متع العين م مع بن يعدلب الفيرلز رباعل الشيرازل المتلفي في شلال  ال هل4 
  .(8747السابقل   صعرالم
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و ي قع وبم  في هذا الفن قعيمال لصالالالالالالالالالالالالالالبمت  ب  لعيًمال للم لزل  من كفم العرب لدلل :" لا،
يًما. لكو  برهة من الع هر للتمر كتاًبا تامًعا بسالالالالالالاليًتال لم صالالالالالالالو ًفا سل   في لعمت  م سالالالالالالتع 

آ  لالشالاللار ع  م  يًتا  بع بالشالالرد لالتلضالاليآ لزياعة في الم اعة ال تي تشالالكل للراع لن يت 1"الف صالال 
  اد(سل   صالالال   :" للم ا رلي   قبال الو ارالداملر الم يت فدالفي معتم  ب ا الصالالال  اد 

التلهرلل لهل تعير بذلكل  ير لو   فات  وصالالالالالالالالالالالال  اللمة لل اكمرل  م ا ب همال الماع ةل لل 
 .2"ةترك المعاوي المريبة الو اع  

الزبيعل بالشالالالالالالرد لالتعديب في تاج العرلر  ذّْ قال:" لمم ا من  اّلل  تعال  سلي   لقع  لسدب   
لو ي كتب  سل  الداملر شالالالر ا  ريًبا في سشالالالر متلعا  كلاملل تملت ا لمسالالالما ة كرارل 
عقال  ت   اسالالالتكتب  ملك الرلم  مكم  م شالالالتمف ب  لربعة سشالالالر ساًما لشالالال رينل لاشالالالت ر لمر  ت 

 .3وسلةل لملك الممرب وسلة..." وسلةل لسلتان عارفلر

لتألي  المعاتم لم يتلق  سوع هذا الول  فدع سالالالالالالالالالالالاهم  بلاست  ركة الترتمة روذاك في    
        ازعهار هذا الفن المعتميء مم ا لع    ل  ا لر التألي  المعتمي المتلص .  

    

    

 

 

 

  
                                                           

 عار ل معل تابر زكريا الشاميل م مع لور: تآ رباعلل الفيرلز يعدلب بن م مع العين متع ال الداملر الم يتل1 
 .25   مل2441/ ه8028 الداهرةل ال عيتل

 .21   لوفس  صعرالمال 2 
 ال مدعمة تاج العرلر في تلاهر الداملرل مرتض  الزبيعلل المرتع السابقل   ت.3 
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 نشأة المعجم العربي المختّص:ـ 1

ن ب عرف العرب التأليف المعجمي في القرن الثاني الهجري وهذا عندما وضع الخليل   
لتدوين انقطة األولى التي انطلق منها اله( معجمه العين ليكون بذلك 571تأحمد الفراهيدي)

، ولكن اتسعت رقعة هذا التأليف لتشمل جميع المظاهر المعجمية غة بصفة عامةلفي ال
ائل ك الرسبتلو  ،ي القرآن والحديثيغرببتدوين أنساب العرب، مرورا ببدًءا بصفة خاصة 

رب والنبات واألشجار إلى كتب أق والحيوان، ،اإلنسان خلقالصغيرة التي خصت الصفات، و 
ّصة اّلتي وصوال إلى المعاجم المخت ت،نوعا ما إلى المعاجم آال وهي معاجم الموضوعا

 في تأليفها.أبدع العرب 

 غربيي القرآن والحديث: 1ـ 1

لخلق اّلذي أنزله هللا على خير ابالنص الشرعي القدامى  اهتم أصحاب الدراسات اللغوية    
هللا عليه وسلم في فترة عصر صدر اإلسالم، وأول ما شّد انتباههم آنذاك ما محمد صّلى 

فالغريب من " اعتبر غريبا من ألفاظه التي وجد فطاحل اللغة لبسا في فهمها واستيعابها؛
الكالم يقال به على وجهين إحداهما أن يراد به أّنه بعيد المعنى غامضه ال يتناوله الفهم إاّل 

كر والوجه اآلخر أن يراد به كالم من بعدت به الّدار من شواذ قبائل عن بعد ومعاناة ف
وهذا ما  راح يهتم به أهل تفسير  1العرب فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغربناها"

 القرآن.

حيث ظهر  القرن الهجري األول  ةبدايبدأ مع  بتأويل وتفسير هذه األلفاظ  فاالهتمام       
ه( أول المولعين 86عدة مفسرين للقرآن الكريم جاء في طليعتهم عبد هللا بن الّعباس) 

بتفسير ألفاظ القرآن الكريم لذا سمي بترجمان القرآن " لرأيه الجريء في البحث عن غريب 

                                                           

 .5021ص السابق، صدرحاجي خليفة، المـ كشف الظنون، 1 
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لقوله:" الشعر ديوان العرب، فإذا 1القرآن والتنقير عن معانيه، واالستشهاد عليه باألشعار"
  2ف ى علينا الحرف من القرآن اّلذي أنزله هللا رجعنا إلى الشعر فالتمسنا معرفة ذلك منه"خ  

در اإلسالم غريبة على أهل ص فهو كان يعود إليه كّل مرة ليستشهد بأبيات وردت فيها ألفاظ
 ااعتُقد  بأّنه ظ  الفأفي افع بن األزرق مهملة عند العرب الجاهليين، فقد  كان يختبره كّل مرة ن

 3هذه المسائل ككّل في مصنف "مسائل نافع بن األزرق" جاءت  عن أهل العربية، ةغريب
وغيرها  5وسفر آخر يصطلح عليه " غريب القرآن" 4عباس"ـ "تفسير ابن ب التي يطلق عليها 

 من المصنفات اّلتي عاد إليها المفسرون بالتهذيب والشرح و التعليق والتخريج أحياًنا.

وبما أّن ابن العباس ـ رضي هللا عنه ـ اهتم بتفسير ألفاظ القرآن الكريم بات مرجعا معوال     
عليه في تفسير كتاب هللا لقول السيوطي:" وأولى ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن 
عباس وأصحابه اآلخذين عنه، فإّنه ورد عنهم ما يستوعب تفسير غريب القرآن باألسانيد 

فالدور المهم لألعراب في الحياة اللغوية ال يقل شأنا عن تفسير ما اعتبر  6الصحيحة"الثابتة 
غريبا من ألفاظ القرآن الكريم، إْذ أّن اللحن اّلذي بدأ يتفشى على األلسن هو ما دفع بالمؤلفين 

بد هللا ا فقد قال عالعرب للخروج إلى البوادي وجمع شتات الكلم بغية الحفاظ على معانيه

                                                           

 .21ـ معجم المعاجم، أحمد الشرقاوي إقبال، المرجع السابق، ص1 
 .501ص السابق، صدرالم ،56ج أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، ـ تفسير الطبري،2 
 زعيم الخوارج.هو  ( 81ـ نافع بن األزرق ) ت3 
ـ يعّد تفسير القرآن لعبد هللا بن العباس أول محاولة لشرح اللغوي أو باألحرى أول دراسة في علم المفردات عند المسلمين، 4 

وهذا التفسير ينسب البن العّباس ألّنه كتبه بنفسه ورواه عنه علي بن أبي طلحة كما جاء في رواية الطبري:" حدثنا المثنى 
ه( عن 516ه( قال: حدثنا معاوية بن صالح) ت001حدثنا عبد اّلّل بن صالح) ته( قال: 042إبراهيم اآلملي ) ت

علي بن أبي طلحة عن ابن عباس"، وقد وصلت إلينا العديد من التفاسير المعنونة بتفسير بن العباس وأكثرها بتهذيب 
 النصوص جمعها مجدمحمد بن السائب الكلبي  روايتها عن أبي طلحة عن عبد هللا بن العباس، وهناك مجموعة من 

) ينظر، تاريخ التراث         المقباس من تفسير ابن عباسه( بعنوان: تنوير 657الدين بن يعقوب الفيروز ابادي )ت
   (.87 88، ص ص5العربي) في علوم القرآن والحديث( فؤاد سزكين، المرجع السابق، المجلد األول، ج

 .87ـ ينظر، المرجع نفسه، ص5 
 .55، ص5السابق، جمصدر القرآن، جالل الدين السيوطي، ال علومـ اإلتقان في 6 
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م واِت واأل ْرِض[86) تـ رضي هللا عنه ـ باس بن ع ، 1ه( :" كنت ال أعرف ما] ف اِطر  السَّ
فاألعراب  2حّتى أتاني أعربيان يختصمان   في بئر، فقال أحدهما:" أنا افطرتها أي ابتدأتها"

 أكثر دراية بألفاظ العربية ومعانيها اّلتي تتعدد بتعدّد سياقاتها.

األوائل يتحرجون االشتغال بتفسير القرآن أمثال أبو بكر  وكان هناك من المسلمين    
فقال:" أي 3الصديق اّلذي روي عنه أّنه ُسئل ذات مرة عن معنى قوله تعالى:] و  ف اِكه ِة وأ ًبا[

ليبين أّن معجزة القرآن 4سماء تظلني، وأي أرض  تُقلني، إن أنا قلت في كتاب هللا ما ال أعلم"
الكريم تكمن في معاني األلفاظ اّلتي ال يتحراها إاّل أهل العربية القاطنين في القبائل البدوية 
الذين لم يتفش اللحن فيهم على غرار ما شاع منه عند أهل األمصار، فقد روي أّن عمر 

ريم إاّل رآن الكيروي الق بن الخطاب ـ رضي هللا عنه ـ حرص في فترة خالفته على أن ال
عالم باللغة، وهذا لما حدث مع األعرابي اّلذي قدم المدينة؛ فيروى:" أّن أعرابيا قدم إلى عمر 

فأقراه محمد ـ صّلى هللا عليه وسلم ـ ؟ّما أنزل هللا على بن الخطاب فقال : من يقرئني شيئا م
و قد برئ ه[فقال األعرابي: أٌء من الُمْشِركين  ورسولِ رجل من سورة براءة، فقال:] أّن هللا بري

هللا من رسوله. إن يكن هللا برئ من رسوِله فأنا أبرُأ منه. فبلغ عمر بن الخطاب مقالة 
األعرابي فدعاه فقال: يا أعرابي أتبرٌأ من رسول هللا؟ فقال: إّني قدمت المدينة وال علم لي 

الُمشركين   هللا  ب ِريٌء من بالقرآن، فسألت من يقرئني ؟ فأقرأني هذا سورة براءة، فقال:] أنَّ 
[ فقال هُ هللا  بريٌء من المشركين ورسولُ  ورسوِله[ فأنا أبرُأ يا أمير الِمؤمنين؟ فقال:] أنَّ 

األعرابي: وأنا وهللا أبرُا ممن بِرأ  هللا ورسوله منهم. فأمر عمر بن الخطاب أاّل يقرأ القرآن إاّل 

                                                           

 .25ـ سورة فاطر، األية1 
 .551السابق، ص صدرتقان في علوم القرآن، جالل الدين السيوطي، الماالـ 2 
 .15األية ،ـ سورة عبس3 
 . 515السابق، ص صدرـ اإلتقان في علوم القرآن، الم4 
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ُقِرًأ على مسامع األعرابي هو لحن قد وقع في قول: ألّن ما  يقصد عالم بالنحو 1عالم باللغة"
ُسوِله" واألصح منها "رُسوُله"  . "ر 

صب حيث انفاللحن اّلذي بدأ ينتشر على ألسنة العرب نشّط حركة التأليف المعجمي 
االهتمام على حفظ اللغة العربية لذلك ارتحل العلماء إلى البادية وشافهوا أعرابها وجمعوا ما 

في األخبار والق صِص واألمثال اّلتي وصلت  شعر العرب ونثرهم  المتمثل  عوا مناستطا
لقرآن، وعمُله امنه إذا التبس عليه حرف من  إلينا، فابن العباس كان يرجع كّل مرة ليستشهد

كان اجتهاًدا لغوًيا جعله رائد الدراسات اللغوية ؛ فكتابه في مظهره األول كان عبارة عن 
يعطي للكلمة الغريبة في القرآن معنى ويستشهد عليه من الشعر العربي مفردة ومعناها، فهو 

      وحذا حذوه فيما بعد مفسرو ا القرآن وشارحوا األحاديث. 2الجاهلي

م يتوقف تفسير القرآن عند ابن العباس بل تتالى التدوين في غريب القرآن، ال سيما ل       
ه( يهّذُب شروح عبد هللا 554ي رباح ) ت عطاء بن أب في القرن الثاني الهجري؛ فنجُد 

 " غريب القرآن" ألبي فيد مؤرج بن عمرو بن بن عباس في ّسفره " غريب القرآن"  وبعده
ه( 517أبو عبد هللا مالك بن أنس بن مالك األصبحي)ت ه(،و 511الحارث السدوسي) ت

 القرآن" لعلي بن وجاء قبل هذه التفاسير" معاني ألفاظ3"في مصنفِّه " تفسير غريب القرآن
ه( 545ه(، و"غريب القرآن" ألبي سعيد أبان بن تغلب) ت577عبد هللا بن العباس) ت

وهذا خالل القرن  4(512وكذا" تفسير القرآن" ألبي الحسن مقاتل بن سليمان البلخي) ت
   الثاني الهجري تزامنا مع بدء تدوين ألفاظ اللغة العربية.  

                                                           

 .26نزهة األلباب، صـ 1 
، 5ـ ينظر، جهود الصحابة في اللغة] ابن عباس أنموذًجا [، خالد بن صالح بن محمد الغراني، دار الكتاب العالمي،ط2 

 .011، ص0228األردن، 
 . 26ـ ينظر، معجم المعاجم، أحمد الشرقاوي إقبال، المرجع السابق، ص3 
منتصف القرن الحادي عشر الهجري[، إبراهيم بن مراد، دار الغرب  ] حّتى ـ ينظر، المعجم العلمي العربي المختّص 4 

 .05، ص5111، 5اإلسالمي، ط
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ري فوصلت إلينا عّدة مصنفات منها: " غريب القرآن" البن أّما في القرن الثالث الهج   
ه( 028"الغريب المصنف" ألبي إسحاق بن مرار الشيباني)توجاء قبله  1ه(078قتيبة)ت

 .2ه(400" غريب القرآن" ألبي عبيد القاسم بن سالم الهروي)تو

ولكن مع مطلع القرن الرابع الهجري أخذ تفسير القرآن خاصية تنسب إلى التأليف     
المعجمي وهي: االهتمام بإيراد األلفاظ الغريبة المشروحة وفق ترتيب الحرف األول لها دون 

ز يْ ز  " نزهة القلوب" ألبي بكر محمد بن عُ التالية له وهذا كما جاء فيترتيب الحروف 
المعروف بغريب القرآن أو التبيان في تفسير القرآن، وهو في  ( ه112) ت السجستاني

حقيقة األمر مختصر من كتاب " مجاز القرآن" ألبي عبيدة غير أّنه رتب مواده اّلتي تخيرها 
فألفاظ بين اللغويين والمفسرين،  3ترتيبا هجائيا لينال شهرة أكثر ما نالها " مجاز القرآن"

لبليغ ألّن معجزة القرآن تكمن في لفظه ا على السواء والكّفارالقرآن الكريم شغلت المسلمين 
 .ال الغريب على أهل العربية

حة ر أّما ما اعتبر غريبا من قول الرسول ـ صّلى هللا عليه وسلم ـ فقد جاءت كتب شا    
" غريب الحديث"، فقد كان رسول هللا يخاطب العرب على اختالف لهذا الغريب تحت مسمى

بهم "فقد قال له علي ـ رضي هللا عنه ـ وقد سمعه يخاطب وفد بني نهد يا قبائلهم ومشار 
رسول هللا نحن بنو أب واحد ونراك ُتك ِلم وفود العرب بما ال نفهم أكثره فقال أدبني ربي 

 فقد كانت معجزته ـ صّلى هللا عليه وسلم ـ في العربية اّلتي فقهه هللا فيها. 4فأحسن تأديبي"

                                                           

ان الكاتب" و" ديو  ،" إعراب القرآن"،" معاني القرآن"ـ ابن قتيبة عبد هللا بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الكوفي، من تصانيفه:1 
 .و" خلق اإلنسان" 

اء بحاجي خليفة، تح: شرف الدين، رفعت بيلكه الكليسى، دار إحي هللا الشهير، مصطفى بن عبد ـ ينظر، كشف الظنون2 
 . 5021ص بيروت، لبنان، ،20التراث العربي، المجلد 

 .525ـ ينظر، تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، المرجع السابق، ص3 
 .5021السابق، ص صدرالم حاجي خليفة، ـ كشف الظنون،4 
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الكتب اّلتي خصت غريب الحديث بما ألفه أبو عدنان عبد الرحمان بن ونستهل تبيان هذه 
اّلذي ذكره ابن النديم في الفهرست، وما ألفه النضر بن شميل  عبد األعلى بن شمعون

ة ، وجاء بعدهم أبو عبيد1ه(028)ت ه( وأبو محمد علي المستنير قطرب024المازني)ت
قيل بأّنه أول من جمع في هذا الفن ه( اّلذي 052تمعمر بن المثنى التيمي البصري )

كتابا صغيرا لم تكن لقلته لجهله بغيره إّنما ذلك أّن كّل مبتدئ بشيء لم ُيسبق إليه يكون 
 .2قلياًل ثّم يكُثرُ 

ونسب األزهري في مقدمة  تهذيب اللغة كتاب" غريب الحديث" ألبي عبيدة القاسم بن     
من الكتب الشريفة كتاب غريب الحديث،  ه( قائال:" وألبي عبيدة004سالم الهروي) ت

 هوعكف في تدوين 3قرأته من أوله إلى آخره على أبي محمد عبد هللا ابن محمد بن جاهك"
:" أّني جمعت كتابي في أربعين ما زاد على أربعين سنة وهذا بحسب ما  جاء على لسانه

ليعول  4ري "صة عمسنة ربما كنت أستفيد الفائدة من األفواه فأضعها في موضعها فكان خال
لرسول ا عليه كمرجع من المراجع المهمة في علم الحديث خاصة ما تعلق بالكالم اّلذي قاله

 في التشريع واآلداب .ـ صّلى هللا عليه وسلم ـ 

في الغريب ال يقل شهرة  ه(078لم بن قتيبة الدينوري)تب محمد عبد هللا بن مساوكت   
عن غريب أبو عبيدة ألّنه حذا فيه حذو أبي عبيدة كما جاء على لسانه:" أرجو أن ال يكون 

ن الكتابين ويقصد بهذي 5بقي بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون ألحد فيه مقال"
ع العلوم جميالهجري الذي ازدهرت فيه  بو عبيدة، وهذا خالل القرن الثالثكتابه وكتاب أ

                                                           

 .01أحمد الشرقاوي إقبال، المرجع السابق، ص ـ ينظر، معجم المعاجم، 1 
 .5021السابق، ص صدرالمحاجي خليفة،  ـ ينظر، كشف الظنون،2 
 .54 السابق، ص صدرـ تهذيب اللغة، األزهري، الم3 
 .5024السابق، ص صدر، المـ كشف الظنون، حاجي خليفة4 
 .5024نفسه، ص صدرـ الم5 
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و  ـه وسلم ـ صّلى هللا عليبدًءا بالعلوم النقلية اّلتي خّصت القرآن الكريم وأحاديث النبي 
 .قت بما ُترجم عن الحضارات األخرىالعلوم العقلية اّلتي تعل

ع مع مطل "ُصنفت تحت مسمى " غريب الحديثعلماء الحديث كتب  العديد من كما ألف
ه(، وأبو 106محمد بن القاسم بن بشار األنباري) ت طليعتهمقرن الرابع الهجري جاء في ال

ه(، وأبو محمد أحمد 147محمد عبد هللا بن جعفر بن محمد المعروف بابن درستويه )ت
وغيرهم من علماء الحديث اّلذين لم  1ه(141محمد بن إبراهيم بن سليمان األصفهاني) ت

 نذكرهم في هذا المقال. 

تقى ؛ فهو كان النقطة اّلتي النلحظ مّما تقدم أّن القرآن الكريم أنار درب الدراسات اللغوية 
تبع ألفاظ ت قبين عن الغريب فيه، وبهذا بدأعندها جميع الباحثين سواء المفسرين أو المن

ية باستخراجها من أفواه العرب الفطاحل اّلذين قالوا نوادر واهتموا بتسمية خلق اللغة العرب
  اإلنسان والحيوان، والكأل تحت مسمى الرسائل اللغوية. 

  :مرحلة الرسائل اللغوية ـ 2ـ1

ـ ب حيث ظهر نوع من التأليف ُسميمع مطلع القرن الثالث الهجري  زدادت حركة التأليفا
 .بدأت بالنوادر في أّول األمر "الرسائل اللغوية" اّلتي

 النوادر: ـ1ــ2ـ1

اهتمت بالبحث في األلفاظ العربية غير المألوفة حيث يهتموا مؤلفوها أكثر الكتب اّلتي     
بالمواد اللغوية من شاذ اللغات، وغريب الكلم، ونادر األلفاظ دون التزامهم بترتيب مضبوط، 

ا بنوادر القاسم بن بدءً اّلتي وصلت إلينا  2وتعّد كتب النوادر من أقدم مظاهر التأليف اللغويّ 

                                                           

 .12 01ص  أحمد الشرقاوي إقبال، المرجع السابق، ص ـ ينظر، معجم المعاجم،1 
 .11، صالسابق المرجع إقبال، الشرقاوي أحمد المعاجم، معجمـ ينظر، 2 
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وكتاب النوادر  2ه(560يونس بن حبيب)ت "نوادر"و1ه(571الكوفي)تن مع
اّلذي أشاد به  4ه(051أبو زيد األنصاري) "نوادر"عة الحال يوبطب3ه(561لكسائي)تل

األزهري في تهذيب اللغة قائال:" فأّما ) أبو زيد سعيد بن أوس األنصاري( فإّنه سمع من 
 أبي عمرو بن العالء القراءات وجمعها...وقرأ دواوين الشعر على المفضل بن محمد 

ولم يأخذ األزهري عنه وفقط فقد أخذ عنه العديد  5الضبي، والغالب عيه النوادر والغريب"
 لمعاجم اّلذين ذكرناهم من ذي قبل.مؤلفي ا من

 :ـ رسائل لغوية مختلفة2ـ ـ2ـ1  

وجاءت بعد النوادر كتب اهتمت بخلق اإلنسان وأخرى بخلق الحيوان، وبعض منها 
دث عنها سنتحالتي  تحدث أصحابها عن النبات والشجر، وعن األيام والليالي والشهور

 .الواحدة تلوى األخرى

 :خلق اإلنسانأ/ـ 

ركّز المعجميون القدامى على التأليف في " خلق اإلنسان" باعتبار أّنه محور الكون،    
كما  ه وبطبيعة الحال عن صفاته،طعامه وشرابه ولباسو  أسماء أعضائه  وهذا بالحديث عن

                                                           

                 ـ هو القاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد هللا بن مسعود الكوفي ، صاحب الرسول ـ صّلى هللا عليه وسلم ـ1 
 . (12، ص0اللغويين، إيميل يعقوب، المرجع السابق، ج) ينظر، المعجم المفصل في 

ِمع النحو واللغة والشعر على أبي عمرو بن العالء، 726ه/12ـ هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب، ُولد نحو 2  م س 
ات م له عدة مصنف716ه/ 560وأبان يزيد العّطار، وجلس إلى أبو زيد األنصاري، وخلف األحمر، وأبو عبيدة. توفي سنة 

على غرار كتاب النوادر، منها: معاني القرآن، كتاب األمثال، وكتاب اللغات) ينظر، تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، 
 .(    15 12المرجع السابق، ص ص 

لمفصل م) ينظر، المعجم ا621ه/561توفي  ـ هو علي بن حمزة بن عبد هللا أبو الحسن النحوي، المعروف بالكسائي3 
ما يلحن فيه العوام، كتاب معاني القرآن، ( له عدة مصنفات منها: كتاب 414، ص5ج اللغويين، إيميل يعقوب،في 

 .(024وكتاب متشابه القرآن) ينظر، تاريخ التراث العربي، ص
 م، تتلمذ على يد أبو716ه/506ـ هو أبو زيد سعيد بن أوس بن ثابت األنصاري المعروف بأبي زيد النحوي ُوِلد نحو 4

 .(501م) ينظر، تاريخ التراث العربي، ص412ه/051عمرو بن العالء والمفضل الكوفي، توفي سنة
 .50، ص5السابق، جمصدر ـ تهذيب اللغة، أبو منصور األزهري، ال5 
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أسماه البعض بـ"علم الفراسة" كما قال صاحب مفتاح السعادة:" هو علم يعرف منه أخالق 
أحوالهم الظاهرة من األلوان واألشكال واألعضاء وبالجملة االستدالل بالخلق الّناس من 

 وأول من ألف في هذا النوع من ،1الظاهر على الخلق الباطن وموضوعه ومنفعته ظاهران"
، ونهج 2اّلذي نسب إليه ابن النديم كتاب "خلق اإلنسان" الرسائل أبو مالك عمرو بن كركرة
ه( 026ه(، والمفضل بن السلمة)ت028رار الشيباني)تنهجه أبو عمرو إسحاق بن م

واألصمعي  3ه(052ه( وعلي بن محمد المستنير قطرب)ت052وأبو  عبيدة)ت
اّلذي قّسم رسالته" خلق اإلنسان" إلى ثالثة أقسام، خّص القسم األول منها  4ه(051)ت

لألمور العامة كـ: الحمل، الوالدة، السن وتطوره، بقية األجزاء جاءت في الوصف العام 
 في القسمين التاليين للرسالة.   5لإلنسان حيث تدرج في وصفه جزًءا  جزًءا 

ه( رسالة في "خلق اإلنسان" قسمها إلى ثمان 041وألف محمد بن حبيب البغدادي)ت   
ه: باب الهمزة وجاء فيبوعشرين بابا، جاءت مرتبة بحسب حروف المعجم اّلذي استهله 

طل أصل المرفق، وأخمص، أنثيان، إصبع، إبهام،األ خدع، أ داف: الذكر، والودفة: النطفة/وا 
 وغيرها من أسماء أعضاء جسم اإلنسان. 6إبط

                                                           

 .5045السابق، ص صدرالم حاجي خليفة، ـ كشف الظنون،1 
 .16المرجع السابق، ص، 5، ج26مجلد ـ ينظر، تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، ال2 
ـ ينظر، مناهج معجمات المعاني إلى نهاية القرن السادس الهجري، تقديم عبد الراجحي، مركز اإلسكندرية للكتاب، 3 

 . 16، ص0225القاهرة،
ه بالبصرة تتلمذ على 500ـ هو أبو سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن أصمع المعروف باألصمعي، ُوِلد عام 4 

و خلف األحمر، وغيرهم ممن حضر لمجالسهم،  أبو عمرو بن العالء، يونس بن حبيب، والخليل بن أحمد الفراهيدييد 
ه في مسقط رأسه )ينظر، ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه، عبد الملك بن قريب األصمعي، تح: ماجد 056توفي سنة 

  .(  12 02، ص ص5168، دمشق، 5حسن الذهبي، دار الفكر، ط
 .527ـ ينظر، مقدمة لدراسة التراث المعجمي، حلمي خليل، المرجع السابق، ص5 
ـ ينظر، خلق اإلنسان في اللغة، محمد بن حبيب البغدادي، راجعه: رمضان عبد التواب، تح: خليل إبراهيم العطّية، دار 6 

 .44، ص5114المناهل للطباعة، 
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من الكتب و بقي التأليف متواصاًل في هذا النوع من الرسائل في القرن الرابع الهجري،    
ه( اّلذي يعّد ترجمة لكتاب أرسطو 151ب اإلمام الرازي)تاالمؤلفة  في " علم الفراسة" كت
ه( يخصص حيزا للتأليف في" 111نجد ابن فارس )ت كما 1مع بعض الزيادات المهمة
عضاء عضوا عضوا، مبتدئا بالرأس متدرجا إلى الرجلين، خاتما خلق اإلنسان" حيث ذكر األ

وغيرهم ممن اهتموا بالتأليف في ما ، 2بذكر سن اإلنسان متنقال من الصغر على الكبر
يخص أعضاء ووظائف جسم اإلنسان اّلتي شّدت انتباه العلماء في وقت زاد فيه شغف 

 إلنسان.البحث والتنقيب عن العلوم الباطنية اّلتي تخص خلق ا

  الحيوان:ب/ـ 

أسماء من صفات و  فاهتموا بكّل ما يتصل بهكثرت مؤلفات اللغويين في الحيوان  
وخصائص، حّتى كان ما وضعوه في الحيوان يفوق ما وضعوه في سائر الموضوعات 

نات كانت ان أّي هذه الحيوايالمؤرخين اختلفوا في تباّلتي كتبوا فيها، وبما أّن  3المفردة
 للتأليف فيها، ارتأينا أن نفصل فيها بحسب أهميتها عندهم.أسبق 

 :الخيل 

ه( في مقدمة 052يعتبر الخيل من الحيوانات اّلتي يعتز بها العربي لقول أبو عبيدة) ت   
ن العرب في الجاهلية تصون شيئا من أموالها، وال تكرمه، صيانتها كتابه الخيل:" لم تك

كرامها لها، لما كان لهم فيها من العز والجمال والمتعة والقوة على عدوهم، حّتى  الخيل وا 

                                                           

 .5045صالسابق،  صدرالم حاجي خليفة، ـ ينظر، كشف الظنون،1 
 .40المرجع السابق، ص عبد الراجحي، ـ ينظر، مناهج معجمات المعاني،2 
، 5ـ ينظر، الدراسات اللغوية عند العرب حّتى نهاية القرن الثالث الهجري، محمد حسين آل حسين، دار مكتبة الحياة، ط3 

 .518، ص5162لبنان، 
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قدامها في أيام  1إّن الرجل من العرب كان ليبيت طاويا ويشبع فرسه " نظرا لشجاعتها وا 
 الغ ْوِر مع أعدائهم.

ه( كتاب موسوم بـ" أنساب 024المنذر هشام بن محمد الكلبي)تألفوا في الخيل وممن      
رسالة "  ه(051والريحاني )ت ،ه( كتاب "خلق الفرس"028المستنير قطرب)تالخيل" و 

ه( "الخيل والرهان"، كما انصب اهتمامهم في هذا النوع 001صفة الفرس" وألف المدائي )ت
 قة بفضل الخيل وأنساب الخيل، والقبائل اّلتي اختصتمن التدوين على سرد األخبار المتعل

اّلتي ذاع صيتها بين العرب قاطبة على رأسها  2بالمشهور منها، وأسماء الخيل المشهورة
 خيل النبي ـ صّلى هللا عليه وسلم ـ 

:" بمقدمة يذكر فيها فضل الخيل ه( المذكور فقد استهله052عبيدة)تأّما كتاب أبو 
فيها مستعينا بما ورد في القرآن الكريم، وأحاديث الرسول، وأشعار العرب واألخبار الواردة 

تقل إلى صدره عضًوا، وانوابا فبدأ برأس الفرس يصفه عضوا مّما يؤيد ذلك، كما قسم كتابه أب
وهذا االستشهاد اّلذي خّصه  من القرآن واألحاديث النبوية  3وانتهى باألرجل والظهر"
اّل دليل على أهمية الخيل عند العرب، لذلك حرصوا على تربيتها واألشعار العربية ما هو إ

 واالعتناء بها والتأريخ لها .

 :اإلبل والشاه 

بما أّن العربي عاش في بيئة صحراوية يميزها عدد من الحيوانات على رأسها اإلبل    
ام واللباس عوجدبها؛ فهي تقدم له الطوالشاه اّلتي وجد فيها منافع تعينه على قساوة الصحراء 

 "والشراب لذلك خّصها المؤلفون العرب بالذكر في رسائل جاءت في طليعتها رسالة " اإلبل

                                                           

 .047عز الّدين إسماعيل، المرجع السابق، ص ـ نقال عن، المصادر األدبية واللغوية في التراث العربي،1 
 .021 024، ينظر، الدراسات اللغوية عند العرب، محمد حسين آل حسين، المرجع السابق، ص ص2 
 .041المرجع السابق، ص عز الدين إسماعيل، ـ نقال عن، المصادر األدبية واللغوية،3 
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ه( ثالثة كتب "اإلبل" 405كما ألف األصمعي)ت 1ه(028ألبي عمرو الشيباني)ت
" كتاب  ه(051ت) وجاء بعده كتاب أبو زيد األنصاري2و"الشاه" و "نعت الغنم والمعزى"

ليضم إلى تلك الكتب اّلتي  4ه( كتاب" اإلبل ونتاجها"118القالي)ت وألف3اإلبل والشاه"
 .ُأّلفت في اإلبل والشاه

 :الطير والوحوش 

ه( "الحمام" وابن 052خّصه اللغويين بقسط من التأليف المستقل، فأّلف أبو عبيدة)ت   
،كما 5ه(011)ت أبو حاتم السجستانيوكتاب " الطير" ه( " منطق الطير"، 044السكيت)ت

ه( 052رسالتين األولى لقطرب)ت أّلف العرب في الوحوش رسائل عديدة وصل إلينا منها
قسمها إلى  اّلتي عنوانها " كتاب ما خالف فيه اإلنسان البهيمة في أسماء الوحوش وصفاتها"

قر الحمار ثّم أسماء البأبواب خّص كّل باب منها عن أسماء وصفات الوحوش؛ فبدأ بأسماء 
وصوال لألسد والذئب فالضبع، ثّم باب في أسماء القطيع وختم هذه األبواب فالظبية فالوعل 

 .7ه( بعنوان " أسماء الوحوش وصفاتها"054والثانية لألصمعي )ت  6بأصوات هذه الوحوش

وهذه الحيوانات اّلتي اهتموا بالتأليف حولها كانت من بيئتهم يعرفونها ويعرفون أسمائها   
ّلتي ا جاهليون في قصائدهم، كما بينوا في هذه الرسائل المرابعبها الشعراء الاّلتي تغنى 

حيوانه في ها؛ فكان النبات متاحا للعربي ولخاصة تلك اّلتي يتنوع كلؤُ  تعيش وتتكاثر فيها
شبه الجزيرة العربية؛ فكان ينتقل للبحث عنه لحاجته إليه لذلك أمعن البصر في أحوال نمائه 

                                                           

 .054،ص5، ج26السابق، المجلد ـ ينظر، تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، المرجع 1 
 .10ـ ينظر، مناهج معجمات المعاني، أحمد فرج الربّيعي، المرجع السابق، ص2 
 .528ـ ينظر، معجم المعاجم، أحمد الشرقاوي إقبال، المرجع السابق، ص3 
 .008السابق، ص صدرـ ينظر، وفيات األعيان، ابن خلكان، المجلد األول، الم4 
 .552نفسه، صـ ينظر، المرجع 5 
 .050ـ ينظر، الدراسات اللغوية عند العرب، محمد حسين آل ياسين، المرجع السابق، ص6 
 .11ـ ينظر، معاجم الموضوعات في علم اللغة الحديث، سليمان ياقوت، المرجع السابق، ص7
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ثماره، وان يضع لك بها وظَّ 1ل من الكلم ما يسميه ويصفه في مادة لغوية وفيرةواخضراره وا 
 .اللغويون في معاجم سميت بـ" كتاب النبات"

 النبات والشجر:ج/ـ 

رغم ما لهذا النوع من التأليف من تخصيص إاّل أّننا نجد غالبية عناوين الكتب غلب     
ب كتاب الشجر والنبات أو كتاب النخل وغيرها من الكت عليها التعميم؛ فنجد كتاب النبات أو

اّلتي جاءت في هذا السياق، وأول من اهتم بالتدوين الّلغوي في النبات وما يخصه النضر 
كبير له يحتوي على عدة كتب في بعضها موضوعات في كتاب  ه( 021بن شميل)ت

ما ألف أبو زيد األنصاري ،ك2رتتعلق بالنبات كـ: الزرع والكرم والعنب وأسماء البقول واألشجا
 ه( وأبو حاتم السجستاني041ه(، ومحمد بن حبيب)ت058ه( واألصمعي)ت051)ت
النصف األول من القرن كتًبا جاءت تحت مسمى " كتاب النبات"  هذا خالل 3ه( 012)ت

 الهجري الثالث.

ة الدينوري فمع النصف الثاني للقرن الهجري الثالث ظهر "كتاب النبات" لصاحبه أبو حنيو    
ليه في مقدمته قائال:" الفصيح ي اعتمد عليه صاحب المخصص وأشار إه( اّلذ060)ت

لكتاب موسوعة في حوالي ستة يعتبر هذا ا4والنوادر وكتابا أبي حنيفة في األنواء والنبات"
أجزاء، جاءت األربعة منها في موضوع النبات عامة، وما تبقى من األجزاء فجاء في 

ر د عشالنبات خاصة، وما يالحظ كذلك أّن الكتاب يتضمن مواد الحروف األحمصطلحات 
 .األولى من األلف إلى الزاي

                                                           

 .551ـ ينظر، معجم المعاجم، أحمد الشرقاوي إقبال، المرجع السابق، ص1 
 . 414: السيمياء والكيمياء ـوالنبات والفالحة، ص24ـ تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، المجلد 2 
 . 558 551معجم المعاجم ، أحمد الشرقاوي إقبال، المرجع السابق، ص صـ ينظر، 3 
 .11السابق، ص صدرـ المخصص، ابن سيده األندلسي، الم4 
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وقد اختلف منهج أبو حنيفة اّلذي اتبعه في "كتاب النبات" عن المؤلفات السابقة وهذا     
ري كتابه و التعريف ثانًيا؛ فقد أخضع أبو حنيفة الدينترتيب المواد أواًل، ومن ناحية  من ناحية

لنوعين من الترتيب : الترتيب الموضوعي القائم على تقسيم األجزاء األربعة على أبواب 
مستقلة بذاتها وقعت في موضوع النبات. أّما الترتيب الثاني فهو ترتيب خّص أسماء أعيان 

ب ا الترتيماتبع فيه ألّنهالنبات اّلتي ضبطها وفق حروف المعجم في الجزأين األخيرين 
 اّلذي اعتمد من قبل أصحاب البرمكي. 1فبائياألل

اصية التعريف اّلتي مّيزت "كتاب النبات" فقد خالف بها الدينوري التعريف اّلذي أّما خ   
يميز  المنطقي اّلذي عبيدة القاسم، فهو اعتمد التعريف ُعرف في معجم الخليل ومعجم أبو

ورائحته  تعريًفا دقيًقا بوصفه ثمره وطعمهالمعاجم المختّصة؛ فقد عّرف النبات المتحدث عنه 
غير أّنه لم يهمل الجانب الّلغوي في التعريف، فقد أورد التعريف بالمصطلح كونه لفظ متأثر 

العدم  من بمنهج أبو حنيفة الدينوري لم تأتوهذه الخصائص المتعلقة  2بغيره من األلفاظ
اب النبات "، ألّن أبو حنيفة ترجم كتفقد استلهمها من منهج أرسطو المتبع في كتابه" النبات

رجع إليه أصحاب وبات هذا الكتاب مصدر ي 3ألرسطو بعدما حاول قبله إسحاق بن حنين
   المعاجم المختّصة.

 األيام والليالي والشهور:د/ـ 

أثرت مظاهر الطبيعة على العرب في العصر الجاهلي حيث باتت الطبيعة هي المرجع     
 .لليل والنهارالشعراء فكم من قصيدة نظمت في المطر والسحاب وااألول ومصدر إلهام 

واالعتناء بهذه المظاهر أخذ مظهر التأليف المعجمي بداية من القرن الهجري الثاني     
كما يطلق على هذا النوع من التأليف " علم أيام العرب"  اّلتي جاءت في شكل رسائل لغوية،

                                                           

 .07 08مراد، المرجع السابق، ص صـ ينظر، المعجم المختّص، إبراهيم بن 1 
 .01 06، ص صنفسهالمرجع  ـ ينظر2 
 .5488السابق، ص صدرالم حاجي خليفة، ـ ينظر، كشف الظنون،3 
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ام ظيمة واألهوال الشديدة بين قبائل العرب، ويطلق األيفهو:" علم يبحث فيه عن الوقائع الع
رادة الحال" وأول من دّون في هذه الرسائل  1فيراد هذه على طريق ذكر المحل وا 

، وقد أخذ عنه األزهري وصّنفه ضمن كتاب" األيام والليالي والشهور" 2ه(027الفراء)ت
ين فقال:" ومن هذه الطبقة من الكوفيات علماء اللغة اّلذين أخذ عنهم ن طبقالطبقة الثانية م

، كما صّنف 3: أبو الحسن علي بن حمزة الكسائي وعنه أخذ أبو زكريا يحي بن زياد الفراء"
كبيرا وصغيرا ذكر في الكبير ألفا ومائتي يوم ، وفي ه( 052)تالمثنى البصري أبو عبيدة

تي يرجع إليها في ليصبح بذلك منهال من المناهل الّ 4الصغير ذكر خمسة وسبعين يوما 
 تحري أيام العرب.

األوقات"  " وألف العديد من اللغويين المهتمين بضبط األيام والليالي رسائل منها: كتاب      
وآخر لبن  ه(044بي حاتم السجستاني)ت" الليل والنهار" ألوكتاب (ه058لألصمعي)ت
ه( كتاب " أسماء ساعات الليل" وألف 172)ت ه(، كما ألف ابن خالويه044السكيت) ت

لُيضاف إلى تلك الكتب اّلتي  5ه( كتاب موسوم بـ" الليل والنهار"111أحمد بن فارس)ت
 جاءت في األيام والليالي والشهور تحت العديد من المسميات.

اشتمل التأليف في الرسائل اللغوية على خصائص مهدت لظهور المعاجم المتخصصة      
الموضوعية، الوصف الدقيق، التعميم والتخصيص ومن ألف في هذا النوع من الكتب منها: 

امتاز بالموسوعية؛ فنجد الواحد منهم كتب في جل تلك الموضوعات المذكورة كتابا أو رسالة 

                                                           

 .024، صالسابق المصدر خليفة، حاجي الظنون، كشفـ 1 
م. ترك وراءه العديد من 600ه/027م وتوفي سنة 785ه/544، ولد عام و زكريا يحي بن زياد بن عبد هللاـ هو أب2 

 .(058 051المصنفات منها: كتاب مشكل اللغة، وكتاب النوادر وغيرها من الكتب ) ينظر، تاريخ التراث العربي، ص ص
  .55السابق، ص صدرـ تهذيب اللغة، األزهري، الم3 
 .024السابق، ص مصدرالحاجي خليفة، ـ ينظر، كشف الظنون، ـ4 
 .504 501ـ ينظر، معجم المعاجم، أحمد الشرقاوي إقبال، المرجع السابق، ص ص5 
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سواء في خلق اإلنسان أو في نوع من الحيوان أو في صفات النبات ليضع بذلك بصمته 
 مراتب العلم.وينافس غيره على تصدر أعلى 

 ل أهم الرسائل اللغوية التي ُألفت وأهم المؤلفين:و وسنوضح في جد

 أهم المؤلفين                               الرسائل اللغوية  
ه(  560يونس بن حبيب)ت-ه(571القاسم بن معن الكوفي)ت  النوادر     

 -ه(051أبو زيد األنصاري)-ه(561وكتاب النوادر للكسائي)ت
أبو عمرو إسحاق بن مرار -أبو مالك عمرو بن كركرة خلق اإلنسان    

وأبو   -ه(026المفضل بن السلمة)ت -ه(028الشيباني)ت
األصمعي -ه(  052المستنير قطرب)ت -ه(052عبيدة)ت

اإلمام  -ه(041محمد بن حبيب البغدادي)ت -ه(051)ت
 ه(.111أحمد بن فارس) ت-ه(151الرازي)ت

والمستنير  -ه(024ام بن محمد الكلبي)تالمنذر هش  الخيل     
الريحاني -ه(052أبو عبيدة) ت -ه(028قطرب)ت

 ه(.001المدائي )ت -ه(051)ت
أبو زيد -(ه051األصمعي)ت -(ه028عمرو الشيباني)ت أبو اإلبل والشاه    

 (.ه118القالي)ت-(ه051األنصاري )ت
أبو حاتم  -ه(044ابن السكيت)ت -ه(052أبو عبيدة)ت  الطير والوحوش    

األصمعي  -ه(052قطرب)ت -ه( 011السجستاني )ت
 (.ه051)ت

ه( 051)ت األنصاري يدز أبو -ه(021شميل)ت بن النضر النبات والشجر     
ه( وأبو حاتم 041ه(، ومحمد بن حبيب)ت058واألصمعي)ت
 ه(060أبو حنيفة الدينوري )ت-ه( 012السجستاني)ت

 -ه(052أبوعبيدة المثنى البصري)ت–ه( 027الفراء)ت  األيام والليالي      
ه( وآخر لبن 044أبوحاتم السجستاني)ت -ه(058األصمعي)ت
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أحمد بن  -ه( 172ابن خالويه )ت-ه(044السكيت) ت
 ه(111فارس)ت

 

 ـ مرحلة معاجم الموضوعات:3ـ1  

 ـ الغريب المصنف النواة األولى لمعاجم الموضوعات: 1ــ3ـ1    

تمثل معاجم الموضوعات لوًنا من التأليف المعجمي عند العرب، فالمعجمي يجمع     
األلفاظ المتصلة بالخيل أو النبات أو أوصاف النساء وينظمها في رسالة فنجد كتاب الخيل، 

ع من المعاجم مع بدء حركة جمع اللغة وذلك وكتاب النبات ، وعرفت اللغة العربية هذا النو 
ب " الغري     في صورة  رسائل معجمية صغيرة، وخير ما يمثل هذا اللون من التأليف

"فهو كتاب كبير الحجم جمع فيه ه( 001المصنف" ألبي عبيد بن القاسم الهروي) ت
ي الشرح فهو ا فالمؤلف ألفاظ الّلغة مبوبة تبويبا موضوعيا، كما أحسن تنظيمه وشموله وأمّ 

فقد جمع أشتات الموضوعات اّلتي  1يفسر اللفظ ويستشهد له بالقرآن أو الحديث والشعر"
ُألفت في تلك الرسائل الصغيرة في كتاب كبير يضم أكثر من ثالثين كتاًبا، وتضم هذه 

 من حروف المعجم. 2الكتب الثالثون ما يزيد عن سبعة عشر ألف حرف  

ية السياسية والعسكر الناحية وكما نعلم أّن العرب بعد ما استقامت لهم زمام الدولة من     
على إرساء  علماء هذه الدولة المترامية األطراف على األمصار عكف سلطانهم وبسطوا
ان قد جد اليونعلمية خصبة وهذا من خالل ترجمة العلوم من الحضارات المختلفة، فن ةقاعد

ن التأليف المبني على ترتيب المعاني أو الموضوعات في القرن الرابع معرفوا هذا النوع 
وبما  " حيث ألف معجما على هذا الترتيب،Yulius pollux الميالدي مع " يوليوسبولكس
فقد أخذ من المؤلفات المترجمة العديد  العصر العباسي  إبان أّن حركة الترجمة كانت نشطة
                                                           

 .016 017المرجع السابق، ص ص عبد اللطيف الصوفي، ـ الّلغة ومعاجمها في المكتبة العربية،1 
 .11ـ ينظر، مقدمة الّصحاح، أحمد عبد الغفور عّطار، المرجع السابق، ص2 
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اّلذي حاول أن ينهج نهج المعجمي اليوناني ولم يقلده من اللغويين على غرار أبى عبيدة 
؛ فهو جمع الكتب اّلتي ُألفت عند غيره ورتبها بحسب المعاني والموضوعات ومن ث مَّ البتة

لمات ب موضوع خاص به يجمع فيه من الكاقّسمها أبواًبا سماها بالكتب ليضع تحت كّل كت
 للكتاب .  1ما يتفق مع الموضوع المختار

إلى خمسة وعشرين كتاًبا يحتوي كّل كتاب  على عدة أبواب  "الغريب المصنف" ينقسم    
يندرج تحت كّل باب موضوع حيث وصل عدد هذه المواضيع إلى تسعة مائة موضوع، 
وجاء تصنيفها كاآلتي: كتاب خلق اإلنسان، كتاب النّساء، كتاب اللباس، كتاب األطعمة، 

النخل، كتاب المياه، كتاب األضداد، كتاب الوحوش، كتاب األمراض، كتاب الخيل، كتاب 
 وغيرها من الموضوعات اّلتي أولى لها العناية في الغريب المصنف. 2وكتاب األجناس

  ـ المتأثرون بالغريب المصنف:2ـ3ـ1

النواة األولى للمعجم العلمي العربي المختّص، فأبو عبيد القاسم اعتمد على الكتاب يعّد و   
حيث اعتمد أسلوب الرواية من خالل جمع مرويات األصمعي وأبو زيد منهج خاص به 

ب مجاالتها ، كما رتب األلفاظ بحسل اّلتي ّدونوها ليضعها في معجمهالمتمثلة في تلك الرسائ
ميون جوهذا يمثل في زمنه نقطة تحول إيجابية في التصنيف المعجمي لذلك انبهر بكتابه المع

 نذكر منهم:في التأليف،  3واقتدوا بمنهجه

 

 

 
                                                           

 .522 11، ص صالمرجع نفسهـ ينظر، 1 
 05، ص ص0221، مصر،5ـ ينظر، المفصل في المعاجم العربية، حمدي بخيت عمران، مكتبة زهراء الشرق، ط2 

00 . 
 .21ـ ينظر، المعجم العلمي المختّص، إبراهيم بن مراد، المرجع السابق، ص3 
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 ابن السكيت: 

لّناس صفات اموعة من األلفاظ العربية في مج فيه جمع اّلذي في كتابه " األلفاظ" 
ليضم بذلك  1واألشياء والطبيعة وبّوبها تبويبا موضوعيا في مائة وخمسين باًبا صغيًرا"

 إلى معاجم الموضوعات.

   ه(323)ت الهمذانيعبد الرحمن بن عيسى: 

رتيب أبي عبيدة على ت هأبوابأو" ألفاظ األشباه والنظائر" رتب  "األلفاظ الكتابية"تابه فك 
حيث جعل كتابه في سبعة وخمسين وثالثمائة باب  منها: باب في معنى إصالح 
 2الشيء، باب في كرم المحتد واألصل، باب في البخل، وباب في السكوت والصمت

  .تحت معناها من الكلم المنضويوغيرها من األبواب الّتي جمع لها ما تفرق 

ذاع صيت كتاب " الغريب المصنف" بين المعجميين فراحوا يؤلفون معاجم وفق الترتيب و 
اّلذي تبناه ليشكلوا بذلك تحوال في التأليف المعجمي وأكثر المعاجم اّلتي انتشرت 

 .3ه(416واشتهرت "المخصص" البن سيده األندلسي)ت

 :"ابن سيده في " المخصص 

ي اّلذي عمصنف في المعجمية العربية ُألف على الترتيب الموضو  مخصص هو أكبرال    
نصه  و وضع داخلما بين المصادر اّلتي رجع إليها كتابه، ك بينه ابن سيده في مقدمة

                                                           

 .045السابق، ص المرجع عبد اللطيف الصوفي، ـ اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية،1 
 .547ـ ينظر، معجم المعاجم، أحمد الشرقاوي إقبال، المرجع السابق، ص2 
باألندلس، تلقى علومه األولى على  م بمدينة مرسية5227ه/116ـ هو أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة ولد سنة 3 

يد والده ثّم أخذ عن علماء عصره أمثال أبي العالء صاعد البغدادي اللغوي، وأبي عمر أحمد بن محمد الطلمنكي، 
(  توفي 141باإلضافة إلى إتقانه النحو وحفظه األشعار وأيام العرب ) ينظر، مقدمة لدراسة التراث المعجمي، ص 

آثار من أشهرها: المحكم والمحيط األعظم، وشرح إصالح المنطق، والعالم في الّلغة) ينظر،  م مخلفا5288ه/416سنة
 (.1510دراسات لغوية معجمية، ص ص
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لذلك  1أسماء األعالم اّلذين استخدم مصادرهم في عناية فائقة  تبين تحريه األمانة العلمية
راح يبين دوافع تأليف الكتاب بقوله:" وتأملت ما ألفه القدماء في هذه اللسان لعربة الفصيحة 
وصّنفوه لتقييد هذه الّلغة المتشعبة الفسيحة ...فإّننا نجدهم ال يبينون ما انقلبت فيه األلف 

لياء ا فيه عن الياء وال يجدون الموضع انقلب األلف فيه عن عن الياء مما انقلبت الواو
من انقالبها عن الواو من عكس ذلك وال يميزون مما يخرج على هيئة المقلوب ما هو أكثر 

 .2منه مقلوب وما هو من ذلك لغتان "

ني وأكثرها المعاأدق المعاجم المصنفة أللفاظ  ويقع هذا الُمؤ لف في ثمانية عشًرا جزًءا وهو  
يفية فأّما فضائل هذا الكتاب من قبل كاستيعابا لمسائل البحث بحسب ما جاء على لسانه: "

وضعه فمنها تقديم األعم فاألعم على األخص فاألخص واإلتيان بالكليات قبل الجزئيات 
واالبتداء بالجواهر والتقفية باألعراض على ما يستحقه من التقديم والتأخير، وتقديم كم على 

ق بسَّ عاجم الموضوعات اّلتي تُ وهذه من ميزات م 3كيف وشّدة المحافظة على التقيد والتحليل"
 العام على الخاص، والكل على الجزء ويراعي أصحابها التقيد والتحليل.

ه( في استهالل مخصصه بكتاب خلق اإلنسان 004اتبع ابن سيده أبا عبيدة الهروي)ت   
لها لفظ عالج من خال اّلذي خّصه لسفره األول اّلذي قّسمه إلى ثالثة أقسام تتصدرها مقدمة

غير أّنه ه( 051فتعالج ما عالجه األصمعي)تإنسان لغويا وصرفيا، أّما أقسام الكتاب 
أدخل أبواًبا كثيرة جديدة ال نجدها في ّسفر األصمعي، حيث أجرى ابن سيده في هذه األبواب 

نسق ليخرج عن 4اّلتي اقتبسها ما أجراه في أمثالها من حذف وحشو وتغيير في الترتيب 
 األصمعي.

                                                           

 .081صالمرجع السابق، ـ ينظر، فصول في فقه الّلغة، رمضان عبد التواب، 1 
 .18ص السابق، صدرالم ،ـ المخصص، ابن سيده2 
 .16، ص  السابق المصدر سيده، ابن المخصص، ـ3 
 . 511ـ ينظر، المعجم العربي نشأته وتطوره، حسين نصار، دار مصر للطباعة، ص4 
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 هي على النحو: يده المخصص على كًتب  سووزع ابن 

 ـ كتاب الغرائز 0ـ كتاب خلق اإلنسان                                      5

 ـ كتاب اللباس 4ـ كتاب النساء                                              1

 ـ كتاب السالح  8            كتاب الطعام                                 ـ  1

 ـ كتاب اإلبل 6ـ كتاب الخيل                                                7

 ـ كتاب الوحش 52ـ كتاب الغنم                                                1

 ـ كتاب الحشرات  50ـ كتاب السباع                                            55

 ـ كتاب األنواء  54ـ كتاب الطير                                              51

 ـ كتاب النخل58ـ كتاب الدهور واألزمنة واألهوية                           51

 ـ كتاب المثنيات56المنبيات                               ـ كتاب المكنيات و  57

ـ كتاب األفعال  02ـ كتاب األضداد                                           51
 والمصادر

هذا من ناحية التقسيم الخارجي لألبواب، أّما من ناحية الترتيب الداخلي لأللفاظ فقد بّين   
، إلى المتصرفقوله:" ومن ذلك إضافة الجامد والمتصرف لإشارات عامة ب هذا ابن سيده

والمشتق إلى المشتق، والمرتجل إلى المرتجل، والمستعمل إلى المستعمل، والغريب إلى 
كما بّين اللفظة المنقولة عن معنيين مختلفين فصاعدا ، فإذا  1الغريب والنادر إلى النادر"

ذا قيلت عن معنى متأخر عن بانى متقدم نبه له مع تبيان معنى جاءت على مع قي لها، وا 
 أو معاني قد تقدم تبيانها. 2ذلك نبه على أّن لها معنى قد تقدم ذكره

                                                           

 .16صالسابق،  صدرالمـ المخصص، ابن سيده، 1 
 .182ـ ينظر، مقدمة لدراسة التراث المعجمي، حلمي خليل، المرجع السابق، ص2 
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المعنى المعجمي نجده يأتي أواًل بالمعاني والدالالت العامة كما بّين هذا في  خّص يوما  
يم األعم فاألعم دمقدمة الكتاب قائاًل:" أّما فضائل هذا الكتاب من قبل كيفية وضعه، فمنها تق

لكتاب ما وصفته في صدر هذا ا...و على األخص فاألخص، واإلتيان بالكليات قبل الجزئيات
ويقصد بذلك  1حين شرعت في القول على خلق اإلنسان فبدأت بتنقله وتكّونه شيًئا فشيًئا..."

 لكالما التدرج في ذكر المعاني والدالالت كالبدء في أول "باب الفصاحة" بالمقصود من لفظة
 .مطلقا سواء كان حسنا أو غير ذلك

نتقل إلى صفة ّم اثلينتقل بعدها إلى صفات الكالم فيستهل الحديث بالكالم الفصيح الجّيد،  
لبليغ، ا ن الصفات الّدالة على الخطيبالخطابة ليبيّ فأخرى من صفات الكالم وهي البالغة، 

برها سمات اللسان واللحن وقلة البيان ليعتثّم إلى خفة الكالم وسرعته، وبعدها ينتقل إلى ثقل 
وتثاقلت ألسنتهم بالكالم الملحون، وعجزت عن  2بارزة لمن خرجوا عن الفصاحة والبالغة

 .الم المعروفة لدى العامة والخاصةالفصيح والبليغ لعيب من عيوب الك

ويعتبر بذلك المخصص من أجود معاجم الموضوعات اّلتي صّنفت بعد كتاب" الغريب 
لمصنف" اّلذي فتح شهية التأليف في الموضوعات اّلتي توزعت على عدة أبواب خّصت ا

، الحيوان، واللغة بفصاحتها وبالغتها، وغيرها من المواضيع اّلتي توزعت الصفات، الخلق
 على معاجم المعاني أو الموضوعات.

 ـ مرحلة المعاجم المتخّصصة: ـ4ـ1

اللغوية اّلتي ذاع صيتها بداية من القرن الهجري الثاني ما سبق إلى الرسائل ي أشرنا ف    
ة حنيف يأب :على يد لغويين أثارهم خلق اإلنسان وجذبهم التعرف على الحيوان والنبات أمثال

                                                           

 .16السابق، صصدر ـ المخصص، ابن سيده، الم1 
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فقد اعتبر كتابه" النبات" اللبنة األولى في التأليف  1ه(060أحمد بن داود الدنيوري )ت
عة تأتي في ستة أجزاء أربعة منها في المعجمي المتخصص؛ فالكتاب عبارة عن موسو 

موضوع النبات عامة أّما ما تبقى ففي مصطلحات النبات خاصة، وما يميز هذا الكتاب 
هو أّنه يختلف عن غيره من المعاجم في ترتيب المادة؛ فالمؤلفات السابقة تخضع لترتيب 

عي القائم على و معين فحين أّن الدنيوري ضبط كتابه بنوعين من الترتيب: الترتيب الموض
تقسيم األجزاء األربعة األولى إلى أبواب. أّما الترتيب الثاني اّلذي اعتمده فهو ترتيب أسماء 

 اّلتي راح يفصل فيها.2أعيان النبات

أّما االختالف الثاني اّلذي مّيز كتاب " النبات" فهو ما خص قضية التعريف؛ فأبو حنيفة   
اعتمد التعريف المنطقي الموسوعي على غرار ما راج عند أبي عبيد القاسم)  الدنيوري

في " العين"  للخليل بن أحمد  المصنف"، وما اعتمده( في " الغريب 004ت
ه(؛ فهو عّرف" النبات المتحدث عنه تعريفا علميا دقيًقا بوصفه وصًفا 571الفراهيدي)ت

تعريف الجانب الّلغوي في التعريف فقد أورد الدقيًقا و وصف ثمره وطعمه ورائحته، ولم يهمل 
لينهج بهذا االختالف نهًجا جديًدا  3بالمصطلح من حيث هو لفظ متأثر بغيره من األلفاظ"

في التدوين المعجمي اّلذي اختص في أول األمر باأللفاظ لينتقل بعدها إلى المعاني ويشمل 
 الموضوعات اّلتي اسُتهلَّ بها التخصص.

لتأليف في هذا النوع من المعاجم مع انفتاح العرب على غيرهم من األّمم اّلتي وازدهر ا    
 تنهلوا من ثقافاتها عن طريق الترجمة، فالكتب المترجمة من الّلغة الهندية واليونانية ساهم

ِدُيْسُقوِريُدس  :تابان المترجمان إلى العربية لليونانيانفي بلورة المعاجم المتخصّصة، إْذ يعّد الكِ 
                                                           

 ها كتبا، نذكر منها: كتابـ هو أحمد بن داود من أهل دينور، اهتم بالنحو، اللغة والحساب وعلوم الهيئة فألف في1 
األنواء، كتاب حساب الّدور، كتاب الجمع والتفريق وغيرها من الكتب اّلتي عاد إليها أهل العلم بالشرح  ،كتابالنبات

مؤسسة الفرقان  ،25، ج25المجلد  ن النديم،أبو الفرج محمد بن إسحاق به) ينظر، الفهرست، 012توفي سنة والتحقيق، 
  (.016، ص 5412/0221للتراث اإلسالمي، لندن، 

 .07 08لمعجم العلمي العربي المختص، المرجع السابق، ص صـ ينظر، ا2 
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ْربي شمالي الشام  و  ْربي اّلذي كان طبيبا وعشاًبا من أهالي عين ز  عاش في   اّلذيالعين ز 
كتابه" الحشائش" اّلذي يقع في خمس مقاالت مضافا إليها مقالتين ف القرن األول بعد الميالد

إلى العربية، كما 2نال شهرة بين كتب الّطب فترجمه إسحاق بن حنين  1في الّدواب والّسموم
هذان الِكتابان كانا لهما األثر  3ترجم كتاب األدوية المفردة في إحدى عشرة مقالة لجالينوس

، ومؤلفوها ُكثر نذكر بخاصة  والصيدلةور المعاجم المتخصصة في الطب البالغ في ظه
  منهم عل سبيل المثال ال الحصر:

 ه(:082ُحنين بن إسحاق) ت  
  الجامع ألفاّلذي  ه(:848ء الدين بن البيطار األندلسي )تضيا "

" جمع الجميع في كتابه المسمى بجامع " واّلذي دوية المفردةفي األ
األدوية المفردة فصار أجمع ما جمع في هذا المعنى ويقال له مفردات 

حيث يذكر اسم الدواء ويعطي ترجمته اإلغريقية الواردة  4ابن بيطار"
 عند قدامى اليونان .

 :جابر بن حّيان 
 له العديد من اإلنجازات في مجال الطب منها: :ه(018) تالكندي

اختيارات أبي يوسف لألدوية الممتحنة المجربة وهي األقراباذين، 
وغيرها من الكتب اّلتي  5رسالة في معرفة قوى األدوية المركبة 

 ترجمت في عصر النهضة إلى اللغات الالتنية.

                                                           

 .078ص السابق، صدرالم ،5، ج0المجلد، رست، ابن النديمـ ينظر، الفه1 
ْري اِنيَّة والعربية ، تولى رئاسة 2  ـ هو ُحن ْيُن بن إسحاق العبادي أحد أئمة الترجمة في اإلسالم لفصاحته بالّلغة اليونانية والسُّ

 .( 012، ص20)الفهرست ، ابن النديم ، المجلده.082ه وتوفي سنة051بيت الحكمة  في بغداد سنة 
، 20م.) الفهرست، ابن النديم، المجلد 022، وتوفي حوالي سنة ي ام في ُبْرغاُمس في ِميسْ 512ـ ُولد حوالي سنة 3 

  .(071ص
 .15صالسابق،  صدرالم، 25كشف الظنون، حاجي خليفة، ج ـ4 
 .048 041ص ـينظر، تاريخ التراث العربين فؤاد سزكين، المرجع السابق،5 
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ّلتي حركة الترجمة ا دب المسلمين فبعكما عرف الطب كذلك اهتماما من قبل العلماء العر    
شملت علوما عديدة انصب اهتمام العلماء على ترجمة ما ظهر في الثقافة العلمّية الطبية، 
ّنما مارسوه بالكي والتداوي باألعشاب الغير، ومن  فالعرب لم يعرفوا الطب كعلم قائم بذاته وا 

 أبرز المترجمين نجد:

 م(617ه/041يوحنا بن ماهويه) ت 
 م( 671ه/082حنين بن إسحاق العبادي )ت 

العلماء العرب نذكر منهم: أبو الحسن علي بن رّبن  واستفاد من هذا النقل العديد من    
م( في كتابه" فردوس الحكمة"، وأبو يوسف يعقوب بن إسحاق 684ه/012الطبري)ت

انية " والثم( في رسالتين األولى " في معرفة قوى األدوية المركبة687ه/010الكندي )ت 
م( 610ه/071" في كمياء العطر" كما ألف إثر هذا النقل أبو يعقوب إسحاق بن عمران )ت

ّنما كتب 1كتابا في" األدوية المفردة"  والعرب المسلمين لم يأتوا بهذا الزخم من العدم وا 
هي  راتالحضا جالينيوس وديسقرديوس اّلتي ترجمت إبان انفتاح العرب على غيرهم من

همت في فتح آفاق تتبع ماهية وفائدة األدوية، وفهم فحوى ما تعلق بالطب فهم لم اّلتي سا
يكتفوا بالترجمة وحسب بل زادوا بعض التركيبات اّلتي وضعوها هم بأنفسهم ويشهد لهم بهذا 

باء العرب :" اهتم أطائلةق  زيغريد هونكة أمثال العلوم  إرهاصاتالمستشرقون الباحثون في 
بعمليات جراحية كثيرة في البطن والمسالك البولية، ونجحوا في شق القصبة  بالجراحة فقاموا

 .2الهوائية ووقف نزيف الدم... وهو تحقيق علمي كبير"

 

 

                                                           

 .78ـ ينظر، المعجم العلمي المختص، إبراهيم بن مراد، المرجع السابق، ص1 
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 _ المجاالت اّلتي تفرعت إليها المعاجم المتخصصة:0

ون المحدثون وفق حقولها تفرعت المعاجم المتخصصة إلى مجاالت صنفها الدارس   
العلوم النقلية، األلفاظ اللغوية، المصطلحات، العلوم النقلية وغيرها من  المعرفية إلى: 

 المجاالت اّلتي لم نذكرها في هذا السياق.

  :العلوم النقلية 

هي تلك الكتب اّلتي ُألفت في علوم القرآن من تفسير للقرآن، وفقه، وأصول فقه، باإلضافة 
 نذكر منها:إلى الكتب اّلتي خّصت السنة النبوية، وهي عديدة 

  :األلفاظ اللغوية 

 إلى 1حيث صنفها أحمد الشرقاوي إقبالتعددت المعاجم اّلتي أّلفت في األلفاظ اللغوية 
المعاني والبعض اآلخر في مجموعة القلب موعات؛ جاء البعض منها في مجموعة مج

  المجموعات المذكورة عنده خّصها للمعاجم العامة اّلتي فصلنا فيها سابقا وبقية - واإلبدال

عديدة نذكر منها: كتاب اإلبدال ألبي عبيدة معمر بن المثنى)ت هذه المعاجم  و  
ب آخر يحمل نفس اه(، وكت058ه(، وكتاب " القلب واإلبدال" لألصمعي)ت052

كتاب" اإلبدال والمعاقبة والنظائر" ألبي القاسم عبد  ه(و،044االسم البن السكيت)ت
كتاب 2ه(110ه( و كتاب"التعاقب" البن جني)ت117الرحمن بن إسحاق الزجاجي)ت

ه(،و كتاب" الفرق بين الضاد 156"الضاد والظاء" ألبي بكر أحمد بن إبراهيم اللؤلؤي )
بن إسماعيل بن  ه(، وكتاب يحمل نفس االسم ألبي القاسم141والظاء" لغالم ثعلب)ت
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ه( وكتاب" الضاد 161عباد بن العباس الطلقاني المشهور بالصاحب الوزير آل بويه)ت
 .1ه(402والظاء" ألبي الفرج محمد بن عبيد هللا بن سهيل النحوي)ت

نجد: كتاب" الفرق بين الحروف الخمسة أّما كتب اّلتي خّصت الحروف األخرى     
ي محمد عبد هللا بن محمد بن السيد والطاء والدال والصاد والسين" ألب

، وكتاب "التحبير الموشين في التعبير بالسين والشين" للفيروز 2ه(105البطليوسي)ت
كتاب"  فقد جاء في طليعتها .أّما الكتب اّلتي صنفت في باب االشتراك3ه(658آبادي)ت

ما اتفق "      ه( وجاء بعده كتاب058 لألصمعي)ت ما اختلفت ألفاظه واتفقت معانيه"
 4ه(001لفظه واختلف معناه" ألبي إسحاق إبراهيم بن يحي بن المبارك اليزيدي)ت

 وغيرها من الكتب اّلتي جاءت تحت هذا المسمى.

  :المصطلحات 

هذا الفرع ضّم تلك المعاجم اّلتي خصت مفاهيم عامة والعلوم والفنون اّلتي راجت عقب     
الفتح اإلسالمي واستقرار أوضاع الدولة اإلسالمية خاصة في العهد العباسي ، هذا ما سمح 

 5بالتأليف في مختلف الفروع، ومن أمثلة هذه المعجم نذكر:  "مفاتيح العلوم"للمعجميين 
، و" مقاليد العلوم في ه(657"التعريفات" للشريف الجرجاني ) و ه(167للخوارزمي )ت
   ه(،و" التوفيق على مهمات التعارف" للمناوي155لجالل الدين السيوطي) 6الحدود والرسوم"

                                                           

 .587 588ـ ينظر، المرجع نفسه، ص1 
 .571ـ ينظر، المرجع نفسه، ص2 
 .00السابق، ص صدرـ ينظر، القاموس المحيط، الفيروز آبادي، الم3 
 .010المعاجم، أحمد الشرقاوي إقبال، المرجع السابق، صـ ينظر، معجم 4 
 .0226، لبنان، 5دار منهال للطباعة، طـ مفاتيح العلوم، الخوارزمي، تح: عبد األمير األعسم، 5 
 .562، ص0226، القاهرة، 5ـ ينظر، دراسات في علم اللغة ، فتح هللا سليمان، دار اآلفاق، ط6
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ه(  وهذا 5214) ت  ألبي البقاء الكفوي 2باإلضافة إلى كتاب" الكليات" 1ه(5215) ت
 خالل القرن الحادي عشر الهحري.

ي نو هاللت أّما في القرن الثاني عشر الهجري فنجد كتاب" كشاف اصطالحات الفنون"    
ه( 5562)يي مصطلحات الفنون والعلوم، ومعجم آخر ألحمد نكر فواّلذي يعد موسوعة 

له من أهمية في التوثيق والملقب بدستور العلماء لما  3جاء تحت مسمى" جامع العلوم"
فقد فاقت عدد المصطلحات فيه ثالثة آالف مصطلح جاءت مفصلة  العلوم ، لمصطلحات

   وضبطه للمصطلحات. 4تأليفه ي فينو ج التهاج نهْ ه  في مختلف فروع المعرفة، ون  

 قضية جمع المصطلح العلمي في المعاجم المتخصصة:  ـ 3

مسلمين الانطلقت الدراسات اللغوية  ككل مع تتبع ألفاظ القرآن الكريم، فأول ما شغل   
لك عكف العلماء على جمع المادة اللغوية اّلتي تعتبر ذاك ما اعتبر غريبا من ألفاظه لذآن

ذا ما تكلمنا عن هذا النوع من أساس بناء المعاجم  سواء كانت اللغوية أو المختصة ، وا 
ولى ة األنالمعاجم سيسوقنا الحديث ال محالة على التكلم على الرسائل اللغوية اّلتي تعّد اللب

ص؛ فُكِتب ْت رسائل وصنفت في خلق اإلنسان، في الحيوان ، في للتأليف المعجمي المتخص
 النبات والشجر، وفي األيام والليالي والشهور اّلتي تؤرخ لحياة العرب في شبه الجزيرة العربية

 .آنذاك

ليشق المعجم العلمي العربي المختص طريقه سواء من ناحية وتوالى البحث والتدوين     
المنهج المتبع أو من ناحية جمع المصطلحات ووضعها أو من ناحية الترتيب والتعريف 
فيه، فقد امتدت هذه الدراسات من القرن الثالث الهجري إلى غاية القرن الثالث عشر هجري 

                                                           

 .551، ص0222العرب، محمد حسن عبد العزيز، دار الهاني، القاهرة، ـ ينظر، المصطلح العلمي عند 1 
 .  5116، القاهرة، 0ـ الكليات، أبو البقاء الكفوي، تح: عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، ط2 
 .410 السابق، ص صدرـ ينظر، كشف الظنون، حاجي خليفة، الم3 
 .411نفسه، ص  صدرلمـ ينظر، ا4 
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               كر منهم: النضر بن الشميلتذ همؤ ن ال زالت أسماو يواشتهر في هاته الفترة معجم
ه( وأبو عبيد القاسم بن سالم 051أبو زيد األنصاري ) ته(054واألصمعي)ت ه(021) 

ية دونة معجمالغريب المصنف" اّلذي يعّد أهم م اّلذي اشتهر بمؤلفه "ه( 001 )تالهروي
عليها التأليف المعجمي المختص، وهناك الكثير من المؤلفين ذاع صيتهم خالل هذه  انبنى

 الحقبة نهجوا المنهج المتبع في الغريب المصنف.

ا تجدر اإلشارة إليه أّن هذه المعاجم العلمية المختصة استقت مادتها اللغوية من مّ وم    
           اءعلمالمية اّلتي ألفها مصادرها األولى التي تنوعت بين المصادر العربية اإلسال

  عرب ، وبين مصادر أعجمية استفاد منها العرب نتيجة الفتح اإلسالمي والتمازج الثقافي.ال

نِّي لم أزل مشغوفا بمطالعات كتب اللغات واالطالع على تصانيفها      يقول ابن منظور:" وا 
ه وأّما عه فإّنه لم يحسن وضعوعلل تصاريفها، ورأيت علماءها بين رجلين أّما من أحسن جم

فقد صرح ابن  1من جاد وضعه فإّنه لم يجد جمعه، فلم يفد حسن الجمع مع إساءة الوضع"
منظور في هذا القول بأهمية قضية جمع المادة اللغوية اّلتي تعتبر الوجه الثاني لقضية 

م؛ واإلجادة تنعدوضع المصطلح العلمي، فإذا اختلت مسألة من المسألتين فإن اإلصابة 
ومفهوم الجمع مسألة متصلة بالمدونة المعجمية وبالمنهج المتبع في التخريج وأهم ما يتعلق 
بهذا الجمع هي المصادر اّلتي اعتمدت في جمع مدونة المصطلحات العلمية الطبية 

  .بالدرجة األولى 2والصيدلية

 ـ المصادر األعجمية:ـ1ـ3

المعاجم العلمية المختصة على لغة كانت في نهاية القرن الهجري الثاني في  انبنت   
، فالعرب وينالحواضر وفي أواخر القرن الهجري الرابع في البوادي في طور اإلنشاء والتك

نشائها بل العجم اّلذين تخرجوا من مدرسة " جند ياسبور" ببالد الفرس لم يكونوا سباقين إل
                                                           

 السابق ، ص خ. مصدرالعرب ،ابن منظور، ال ـ  لسان1 
 .72 81ص براهيم بن مراد، المرجع السابق، ـ ينظر، المعجم العلمي العربي المختص، إ2 
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ة ليساهموا في إنشاء الثقافة العربية اإلسالميخالفة العباسية بغداد ثّم دعوا إلى عاصمة ال
 اّلتي كان رافدها األساسي اآلثار األعجمية المنقولة إلى العربية.

 1يوسألهم عالمين يونانيين هما: جالن ينيونانين يورت هذه اآلثار األعجمية في معجموتبل  
"الحشائش" الواقع في خمس مقاالت، أضاف  اّلذي اشتهر بكتابه 2ودُسْيقوريِدس العين زربي

إليها مقالتين في الّدواب والسموم ، وقد ُترجم هذا الكتاب بمدينة بغداد أيام الخليفة المتوكل 
فقد راجت أكثر ما راجت الكتب أو المقاالت  .أّما كتب جالنيوس3على يد اصطفن بن باسيل

األخرى اّلتي كتبت في الطب بسبب كثرة وفوده على الملوك حيث كان كثير التنقل في 
اب األدوية ت" كوهذا ما سمح لحنين بن إسحاق بأن يترجم الكثير من كتبه على غرار 4البلدان

ن األثر البالغ في يمعجملو ل، 5في إحدى عشرة مقالةالمفردة" اّلذي جاء نقله إلى العربية 
اءً  بالنقل العديد من المؤلفين سو  عربية المختصة، فقد اعتمد عليهماتأليف المعاجم العلمية ال

قي " في كتابه األدوية المفردة ، فمثل ما فعل " أبو جعفر أحمد الغاالتام لما جاء فيهما 
 .6دوية المفردة"في األ( في كتابه " الجامع 848)ومحمد عبد هللا بن البيطار

أّما ابن الجزار في كتابه " االعتماد" فقد أخذ أخذا جزئيا حين اعتمد على أكثر من ست     
وستين مرة على كتاب " المقاالت الخمس"، وسبع وثالثين مرة على كتاب" األدوية المفردة"، 

                                                           

، وُتوفي  م في ُبرغامس في ِميْسيا512سنة  من وفاة أبقراط ، ولد حوالي  81ظهر CLAUDIUS GALENUSـ1 
 .( 071ص السابق، صدرالم ،21م) ينظر، الفهرست ، ابن النديم، المجلد 056حوالي 

 )  كان طبيبا وعشابا من أهالي عين زربي شمال الشام، عاش في القرن األول بعد الميالد DIOSCURIDEUSـ 2 
 (.068ص السابق، صدرالم ،21ينظر، الفهرست، ابن النديم، المجلد

 .068ص نفسه، صدرالمـ ينظر، 3 
 .078،صالسابق  صدرالم،1الفهرست ابن النديم، المجلدـ ينظر، 4 
 14 11 10ص  ـ ينظر، المعجم العلمي العربي المختص، إبراهيم بن مراد، المرجع السابق،5 
 .15السابق، صالمصدر ، 5، حاجي خليفة، جف الظنونشـ ينظر، ك6 
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ولم يكن هو وحده من نهج هذا النهج فقد نوه البيروني إلى هذين المعجمين أكثر من مرة 
 .1في كتابه " الصيدنة"

بهذين المعجمين وحسب بل أخذوا عن كثير من العلماء  المؤلفون العرب يكتفِ  لمو      
،  3Hippecratisوأبقراط  2الذين اشتهروا بمعرفتهم في الثقافة اليونانية منهم: فيتاغورس

وأرسطو طاليس ، وروفس عالم طبيعي وطبيب عاش في النصف األول من القرن الثاني 
العديد من العلماء اّلذين استفاد منهم المؤلفون العرب بطريقة 4كما ذكر البيروني ،الميالدي

 أو بأخرى.

ما يعاب على بعض العلماء المختصين في جمع المصطلحات من المصادر الطبية     
ّنهم لم يترجموا الكتب المختصة في الطب ككتب أبقراط وجالنيوس ترجمة صحيحة مقننة؛ أ

ّنما مارسوه بالكي والتداوي باألعشاب وشرب ما  فالعرب لم يعرفوا الطب كعلم قائم بذاته وا 
في بطون النحل، غير أّن بعضهم ساهم في إرساء بعض تخصصات مثل طب العيون 

ليفتح  5أول من جعل للجراحة علما له أصوله وقواعدهباعتباره اّلذي اشتهر به ابن الهيثم 
 مجال البحث بذلك للعلماء العرب ليجربوا وينظروا في مختلف العلوم.

ضع ولكن ساهمت في و  طهذه الترجمة الحاصلة لذلك الزخم لم تقف عند حّد النقل وفق    
ة اّلتي مثلث فما بعد تيار الثقافة العربي المحضةالعديد من الكتب والمصنفات العربية 

 اإلسالمية.

                                                           

 .70إبراهيم بن مراد، المرجع السابق، صـ ينظر، المعجم العلمي العربي المختص، 1 
 ق.م ، له كتاب " إبدال األدوية المفردة واألشجار والصموغ والطين 8ـ عالم رياضي عاش في القرن 2 
سنة، عّلمه أبوه وجّده صناعة الطب. مع  11" ويقال عاش KOُولد في "قو  Herakleidesـ أبقراط ابن إليرقليد س3 

العلم بأّنه وجد عند اليونانيين أطباء كثيرون يحملون اسم بقراط ، لذلك خصص لهم ثابت بن قرة رسالة متخصصة 
 .(07 08،ص0بأسماء األطباء البقراطيين) البقراطون() ينظر، تاريخ التراث العربي، الطب والصيدلة، ج

 .74 71 70المعجم العلمي العربي المختص، إبراهيم بن مراد، المرجع السابق، ص، ـ ينظر4 
 .07ص ت، /ط، د/ـ ينظر، الموجز في التراث العلمي العربي اإلسالمي،  علي عبد هللا الدفاع، دار جون وايلي، د5 



متخصص في التراث العربي من القرن         الفصل األول: الـتأليف المعجمي ال
 الهجري األول إلى غاية القرن الثاني عشر الهجري

104 
 

 :العربية المصادر العربية اإلسالمية وغيرـ  2ـ3

يعتبر التطبيب من بين المجاالت اّلتي أولى لها العرب العناية إبان تشيد الدولة اإلسالمية،   
فقد عرف العرب الطب في العصر الجاهلي بمفهومه التطبيقي ال باعتباره صنعة قائمة 
بذاتها كما نجده عند اليونان، وبقيت هذه الصنعة تتخذ هذا المنحى حّتى في عصر صدر 

 رف الطب النبوي وكان هناك أطباء مشهورين أمثال: الحارث بن ك ل د ه اّلذياإلسالم فقد عُ 
، وقد اكتسب صنعة الطب عن طريق اتصاله بمدرسة " عاصر النبي علية الصالة والسالم

بين الحين  1جند ياسبور" وتلك المسائل الطبية اّلتي كان يحاور بها كسرى أنو شروان
   واألخر.

ه( 12اّلذين اعُتمد  على كتبهم في جمع المصطلحات نجد: تيادوق) ت من بين األوائلأّما   
اج بن يوسف فراجت كتبه القترابه من الطبيب الم سيحي السرياني اّلذي كان متطّبب الحجَّ

ذابتها" و" كناٌش كبير" يقاعها وا    2البالط الملكي، نذكر منها: " إبدال األدوية وكيفية ّدقها وا 
ْرُجوْيه  .3طبيب يهودي عاش في العهد األموي أول من ترجم كتاب طبي إلى العربية و ماس 

أّما مع مطلع القرن الثالث الهجري فحركة الترجمة مث لْت الرافد األساس في إنشاء الثقافة   
  4ه(082) ت     العلمية الطبية العربية اإلسالمية ، حيث نجد أّن حنين بن إسحاق العبادي

تب جالنيوس قام بتفسير وتحرير بعض الكتب المترجمة على يد اصفن إلى جانب ترجمته لك
كما ألف كتبا أخرى،  5بن باسيل وغيره ونسبها إلى نفسه منها:" شرح المسائل الصغير"

                                                           

 .21ـ ينظر، تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، المرجع السابق، ص1 
 .156ص السابق، صدرالم ،21، المجلدابن النديم ، ـ ينظر، الفهرست2 
 .028صالسابق،  صدرالم، 0ـ ينظر، تاريخ التراث، فؤاد سزكين، المجلد، ج3 
ـ هو أبو يعقوب إسحاق بن ُحنين بن إسحاق العبادي ُّ الطبيب المشهور، كان أوحد عصره في علم الطب فقد كان 4 

ي إلى اللسان العربي، فغالبية الكتب والرسائل المنقولة في الطب والصيدلة وعلم ب كتب الحكمة من اللسان اليونانبعرّ 
الحيوان وغيرها من العلوم قام بنقلها ،كما اهتم بتصحيح بض الترجمات اّلتي خصت الكتب المترجمة على يد اصطفن 

 (.028 021السابق، ص صدر، ابن خلكان، المجلد األول، المبن باسيل) ينظر، وفيات األعيان
 .010ـ ينظر، تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، المرجع السابق، ص5 
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" كتب المسائل في الطب للمتعلمين" و"العشر المقاالت في العين" و" كتاب  نذكر منها:
اّلتي نقلها من مختلف العلوم لذلك تولى  اليونانية خاصة  وغيرها من الكتب 1األغذية" 

 . 2ه051رئاسة بيت الحكمة في بغداد سنة 

" فردوس  منها كتاب أسماه ه( كتب074كما ألف أبو الحسن علي بن ربن الطبري) ت     
و اّلذي" جعله أنواعا سبعة، واألنواع تحتوي على ثالثين مقالة، والمقاالت تحتوي  "الحكمة

 موزعة فيها المواد بحسب المقالة ثّم بحسب النوع. 3على ثالثة مائة وستين باًبا"

عدة رسائل في المجال  ه(018ألف أبو يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي) تكما    
بة"، و" كتاب الباه"، و" رسالة إلى بعض " رسالة في معرفة قوى األدوية المرك الطبي منها:

ة قوى وسف الكندي في معرفورسالة" اختيارات أبي ي إخوانه في األمراض البلغمية الِعظ ام"
ما كتبه بن البيطار األندلسي في األدوية " كتاب األدوية ، باإلضافة إلى  4األدوية المركبة"

ذي يعّد جامعا لجل العقاقير النباتية والحيوانية ذاكرا إياها بالعربية واإلغريقية المفردة " الّ 
وجابر بن حيان اّلذي رغم اهتمامه بالكيمياء خص حيزا من نشاطه لصنعة الطب، فقد ،

ب " كتاب السموم" " كتا  ألف عدًدا من الكتب منها: " كتاب إخراج ما في القوة إلى الفعل"،
ومن هنا يتبين أّن األسلوب العلمي في جمع المصطلحات . 5البحث" اإلخراج" و" كتاب

 هو ما نهجوه سواًء بتحري األمانة العلمية فيّلتي تضمنتها كتب العلماء العرب العلمية ا
النقل أو بتسليمهم بالمنهج العلمي التجريبي باعتمادهم المالحظة والتجربة لذلك تنوعت 

 مصادر جمع مصطلحات علومهم.

                                                           

 .78ص ـ ينظر، الموجز في التراث العلمي العربي اإلسالمي، علي عبد هللا الدفاع، المرجع السابق،1 
 .012السابق، ص صدرالم، 1المجلد ـ ينظر، الفهرست، ابن النديم، 2 
 .017، صالمصدر نفسه ـ 3 
 .048 041ـ ينظر، تاريخ التراث العربي، فؤاد سزكين، المرجع السابق، ص 4 
 .054 051 050ـ ينظر، المرجع نفسه، ص5 
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ّنما مرت ّما تقّدم أّن المعاجم اللغوية و ين لنا ميتب    المتخصصة لم تظهر هكذا فجأة وا 
بمراحل ومسالك جعلت أصحابها ينظرون إلى طريقة إعدادها وكيفية وضع المصطلحات 
فيها جامعيين مدققين، والدارس المعجمي الحديث ال يمكن له أن يبحث في هذا اللون 

إاّل إذا عاد إلى هذه المعاجم اللغوية والمتخصصة  المعجمي ـ أخص المتخصص منه ـ
والبحث المعجمي لم يتوقف عند هذا الحّد فقد عمل يحها ويدرس خباياها ن، فيعرف مفات

المعجميون المحدثون على إحياء المصطلح العلمي التراثي وهذا بالعودة إلى المعاجم 
    المذكورة سابقا.

 

  



 

 

 الفصل الثاني:

المصطلح العلمي التراثي  إحياء آليات

في المعاجم العلمية العربية المتخصصة 

 ثةيالحد

 

 

  



 

 

 

 

 المصطلح وضع آليات: األول المبحث

 المتخصصة العربية المعاجم في العلمي
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 ـ المعجم العربي المتخصص الحديث:1

إّن الحديث عن المعجم العربي المختص الحديث يدفعنا للحديث عن "حركة اإلحياء"     
م(، حيث 9481العلمي العربية اّلتي انبعثت في مصر بتشجيع من محمد علي باشا) ت

كانت شبيهة في جوهرها بتلك اّلتي بانت في أواخر القرن الثاني الهجري) الثامن 
 .الدي( على يد علماء" بيت الحكمة"المي

فقد سارع هؤالء إلى نقل اآلثار اليونانية إلى العربية بتشجيع من الخلفاء العباسيين    
ا من العلوم اء وغيرهفانتجوا أسفاًرا في علوم عدة كـ: الطب، والنبات، والفيزياء، والكيمي

 ونذكر منهم: إسحاق بن عمران، وأب اّلتي لم يعهدها العرب فبان علماء جراء هذا النقل
             القاسم الزهراوي وه(، وأب361) ت الجزاره( ، وأحمد بن 393بكر الرازي) ت 

ه(، ناهيك عن الكتب اّلتي ضمت  آالف 824علي بن سينا) ت وه(، وأب808) ت
للجرجاني ، وكتاب كّشاف اصطالحات الفنون ت ككتاب التعريفا العلمية المصطلحات 

لعلمية المصريون على نقل اآلثار ا تاثي ، كما أقبل في الجهة الثانية طالب البعنو للتها
، ولكن مع مطلع 1م(91األوروبية إلى العربية بداية من القرن الثالث عشر الهجري) 

االهتمام بالعمل المعجمي تنظيًرا وتطبيًقا وتأسيًسا لتتشكل بذلك  القرن العشرين زاد
 .المعاجم العربية المتخصصة الحديثة

 :ـ مفهوم المعجم العربي المختص الحديث1ـ 1

هو" مرجع به قائمة مرتبة ترتيًبا أبجدًيا لمصطلحات موضوع أو علم معين مع ذكر     
عن المعجم العام اّلذي يحاول تغطية أكبر فهو يختلف  2معانيها وتطبيقاتها المختلفة"

عدد من مفردات اللغة، فالمعجم المتخصص يعالج قسما واحدا من تلك المفردات 
                                                           

 .909 900ـ ينظر، مسائل في المعجم ، إبراهيم بن مراد، المرجع السابق، ص ص1 
، 9148، بيروت، 2مكتبة لبنان، طـ معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب، مجدي وهبة وكامل المهندس، 2 

 .874ص
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المطروحة في المعجم العام، حيث يختص بأحد فروع المعرفة محاواًل بذلك مساعدة 
عن طريق استيعاب  1القارئ على معرفة معاني لغة حقل معين من حقول المعرفة

، فالمعاجم المختصة في علم أو فن معين أو مجال معين تشتمل على مصطلحاتها
مصطلحات اختصاص معين كالصوتيات والطب ، والفلك ، والفلسفة وغيرها،  أو 
مجموعة اختصاصات متجانسة تنتمي لنفس العلم والمجال كمجال العلوم اللسانية أو 

 قتصادية أو التقنية كل بفروعها المختلفة.اإلنسانية واالجتماعية أو اال

وتجدر اإلشارة أيضا أن أغلب هذه المعاجم المختصة هي إما ثنائية أو متعددة اللغات   
تحل فيها اللغات العربية والفرنسية واإلنجليزية المرتبة األولى وتصل في بعض األحيان 

 بحسب مصطلحات التخصص. 2وأكثرحتى خمسة عشر لغة 

عاجم المختصة الثنائية والمتعددة اللغات من حيث عرضها وطريقة استعمالها وتنقسم الم
  :هي نوعين إثنينفرة فيها وكميتها إلى ونوعية المعلومات المتو 

  ـ المعاجم المنشورة في شكل كتاب )كما هي مدونة في الكشافات المعجمية( 1 

 إلنفوتيرم ... ( .ـ المعاجم المعدة للخزن في بنوك المصطلحات ) اإليزو ، ا 2 

 :األخرى أنواع المعاجم ـ التقاطعات الحاصلة بينه وبين2ـ 1

 :الموسوعات/لمعجم المختص اـ1ـ 2ـ 1

في العصر الحديث " الُمَؤلَّف الجامع اّلذي يضم معلومات في  الموسوعة تعني    
لتعبر بذلك عن المفاهيم  3مجاالت المعرفة البشرية المختلفة والمرتبة ترتيًبا هجائًيا"
لحاته ال غير ليورد له مصط واألفكار، فحين المعجم المختص يختص بمجال معرفي واحد

                                                           

 .86ـ ينظر، علم اللغة وصناعة المعجم، علي القاسمي، المرجع السابق، ص1 
شاملة ومشروحة ، وجدي رزق غالي، وحسين نصار، الهيئة المصرية العامة  ـ ينظر،المعجمات العربية بيلوغرافيا2 

 . 926،  44، ص  9179للتأليف و النشر ، القاهرة ، 
 .47قنيبي، المرجع السابق، ص  صادق دحامر الدراسات األدبية واللغوية، ـ المدخل لمصاد3 
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اّلذي ال يكتفي بتقديم الشرح اللغوي  Encyclopedic الموسوعة العلمية، على غرار
للمفردة وفقط بل يسرد المعلومات غير اللغوية المتعلقة بالمفردة كسرد أسماء العلماء 

والمناطق الجغرافية والحوادث التاريخية والهيئات الدولية   فالموسوعة" هي دائرة  1األدباءو 
قاالتها م بيؤلفها شخص واحد أو مجموعة من المختصين وتعالج موضوًعا أو أكثر وترت
والمالحظ  2"وبحوثها ترتيًبا هجائًيا يساعد الباحث في الوصول إلى ما يرغب بسهولة ويسر

أوسع بكثير من مجاالت المعاجم المختصة القديمة وقد كان فيها للعلوم أن مجاالتها 
 . التقنية والتكنولوجية نصيب كبير من االهتمام

            فالمعاجم المختصة الموسوعية هي التي تشتمل على عدة معارف وعلوم    
وتتوسع في شرح مصطلحاتها وفي استعمال وسائل اإليضاح المختلفة من صور  ،وفنون

، وتعرف غالبا باسم دوائر 3، وخرائط وكشافات وغيرهاجداولورسومات وبيانات و 
 المعارف

 :ومن بين المعاجم اّلتي تقع في نطاق هذا التصنيف نذكر

 ببيروت. 9143الصادرة سنة  دائرة المعارف لبطرس البستاني -

في  9190الصادرة بمصر سنة  دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي -
 عشرة أجزاء.

 الموسوعة العربية الميسرة، لهيئة متخصصة بإشراف محمد شفيق غربال -

موسوعة المعارف التربوية، مجدي عزيز إبراهيم الصادرة عن دار عالم الكتب  -
 .2007 سنة

                                                           

 .97المرجع السابق، صـ ينظر، مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، حلمي خليل، 1 
 .47المرجع السابق، صصادق قنيبي، حامد ـ المدخل لمصادر الدراسات األدبية واللغوية القديمة والحديثة، 2 
ـ ينظر، المعجمات العربية ببليوغرافيا شاملة ومشروحة، وجدي رزق غالي، حسين نصار، المرجع السابق، ص 3 

926. 
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 :المختص التاريخيالمعجم المعجم المختص/ـ 2ـ2ـ 1

ّلذي اعلى جميع األلفاظ بغض النظر عن المجال العلمي التاريخي يشتمل المعجم      
تنتمي إليه أّما اّلذي يختص بمصطلحات علم من العلوم فإنه يدعى المعجم التاريخي 

ضمن مجال  ةالمختص؛ فهو وسيلة من وسائل توثيق المصطلحات العلمية الخاص
نوع من المعاجم المبنية على أساس علمي ذلك أّنه" العمل العلمي ، فهو 1موضوعي واحد

الجامع لكّل األلفاظ اّلتي تسمي مفاهيم في أي علم ، مرتبة المباني ترتيًبا معجمًيا لتيسير 
الوصول إليها معروضة المعاني عرًضا تاريخًيا لرصد التطور الّداللي واالستعمالي اّلذي 

فهو يعتمد الدراسة التاريخية واصًفا  2"خر استعمال لهاطرأ عليها منذ والدتها إلى آ
ص الموثقة طورات، مستخلًصا الكليات من النصو الجزئيات، متدرًجا راصًدا الت

 من قبل الباحثين. 3الممحصة المحققة الفهوم  والمصطلحات المدققة و

  نة:المدو  المعجم المختص/ ـ 3ـ 2ـ 1

، والفعل بَ تَ المدوّنة في اللغة اسم مفعول مشتق من الفعل دّون يدّون تدّوينا بمعنى كَ      
ر واّلتي استعملها العرب لتّدل على الدفتدّون مشتق من كلمة فارسية عّربت إلى ديوان 

ظ فيه ذي تحفعطّية، وتّدل كذلك على المكان الّ اّلذي تكتب فيه أسماء العّمال وأهل ال
 لك اّلتي دّونت من قبل.ت4الدفاتر

في النصف األول من القرن العشرين استعمل العرب لفظ " مدونة" لتّدل على مجموعة     
 corpus  من األحكام القانونية أو الفقهية، لكن بدأت تستعمل فيما بعد كمقابل لكلمة

الكتابات فهي" مجموعة كاملة من  5بحسب ما أثبته المعجم الموحد للمصطلحات اللسانية
                                                           

، ص 2004، لبنان، 9مكتبة لبنان، ط علي القاسمي، وتطبيقاته العلمية،نظر، علم المصطلح أسسه النظرية ـ ي1 
 .706 704ص 

 .646، ص74، مج: 03ـ مشروع المعجم التاريخي، الشاهد البوشيخي، مجلة مجمع الّلغة العربية بدمشق، ع2 
 .646ـ ينظر، المرجع نفسه، ص3 
 ـ ينظر، لسان العرب، ابن منظور، المرجع السابق، ص4 
 .663ـ ينظر، علم المصطلح وأسسه النظرية وتطبيقاته العلمية، علي القاسمي، المرجع السابق، ص5 
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، نذكر منها: مّدونة" األحكام الشرعية في 1أو النصوص أو القوانين في موضوع معّين"
 األحوال الشخصية" لقدري باشا .

وبذلك تختلف هذه األنواع المذكورة عن المعاجم المتخصصة اّلتي تشتمل على    
مصطلحات اختصاص معين كالطب والفلك أو مجموعة من اختصاصات متجانسة 
تنتمي لمجال واحد كمجال العلوم اللسانية أو اإلنسانية، وأغلبها تكون إّما ثنائية أو متعددة 

 .ليزية( ربية ـ الفرنسية ـ اإلنج) الع اللغات

 المعاجم المتخصصة في المجال العلمي بحسب تاريخ صدورها. وسنحاول عرض أهم   

 اللغة المقدم بها تاريخ ومكان صدوره المؤلف المعجم
 Englishe andمعجم

Arabic Medical 
Vocabulary 

 إنجليزي ـ عربي بالقاهرة 9414 إبراهيم منصور 

 إنجليزي ـ عربي بالقاهرة9199 خليل سعادة قاموس سعادة
معجم انجليزي عربي في 

 العلوم الطبية والطبيعية
 ثنائي اللغة بالقاهرة 9126 محمد شرف

  بالقاهرة 9130 أحمد عيسى معجم أسماء النبات 
  بالقاهرة 9132 أمين معلوف معجم الحيوان 

مصطفى  األمير معجم األلفاظ الزراعية 
 الشهابي

  بدمشق 9183

معجم المصطلحات 
 الطبية

مرشد خاطر وأحمد 
حمدي الخياط ومحمد 
 صالح الدين الكواكبي 

 متعّدد الّلغات  بدمشق 9146

  9170 محمود عويضة  المعجم الطبي الصيدلي 

                                                           

 . 384ـ معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب، مجدي وهبة وكامل المهندس، المرجع السابق، ص1 
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  ببغداد 9173 إتحاد األطباء العرب المعجم الطبي الموحد 
المعجم الموحد 
للمصطلحات العلمية في 

 مراحل التعليم العام

ة العربية للتربيالمنظمة 
 والثقافة والعلوم

 ببغداد 9176
 بدمشق 9174

 متعّدد اللغات  

 

   : ـ ضوابط وضع المصطلح العلمي في المعاجم العلمية المتخصصة الحديثة2 

ح العربي، فالمصطلأثارت قضية المصطلح العلمي جدال واسعا في أقطار الوطن      
 علماء منه المفاهيم في مختلف العلوم، وما حققّ ضع للتعبير عّما جّد من الو العلمي يُ 

احثين نظرية وهذا إلمداد مستعملي اللغة والب تاكتشافات واختراعات وفتوح علمية وتطبيقا
منهم على الخصوص بالمصطلحات العلمية اّلتي تسمح لهم بالتعرف على اآلليات 

بلغتهم     على توطينه الحديثة ليستطيعوا متابعة التقدم العلمي والمشاركة فيه والعمل
اك من فهنه، آليات وضعلهذا يهتم واضع المصطلحات خاصة العلمية منها ب 1وثقافتهم

الهيئات والجماعات المختصة من يحبذ الرجوع إلى أمهات الكتب التراثية إليجاد البديل 
الهيئات  امكزت عليهر  والترجمة؛ فقد للمصطلح العلمي، وهناك من يستعين بالتعريب

عالم التطور الحضاري العلمي اّلذي يشهده الو ّيما تركيز بغية اللحاق بالركب كومات أوالح
  .اليوم

 

 ـ وضع المصطلح بين الترجمة والتعريب:1ـ 2

يرى بعض المختصين في علم المصطلح أن للمصطلحي خمس وجهات يوليها إذا     
      ألخرى بحسب ا ىالواحدة تلو يجربها  على وضع المصطلح، فله أنعكف ما 

                                                           

عربي، التازي سعود، اللسان الـ ينظر، المعاجم المصطلحية الحديثة: أي فائدة لها في تعريب العلوم، عبد الوهاب 1 
 .970، ص46ـ 44ع
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الضرورة، فال يلجأ إلى أشّدها خطرا إاّل بعد استفاء الوسيلة الواردة قبلها، وهذه الوجهات 
عتبر من اّلذي ي 1ثّم التعريب المؤدية للغرض هي: الترجمةـ االشتقاق ـ فالمجازـ فالنحت

اض ر بين أهم آليات وضع المصطلح العلمي في المعاجم المتخصصة باإلضافة إلى االقت
اّلذي يعود إليه أهل االختصاص عندما يكون المصطلح العلمي متعلق باسم مخترع أو 

 .ما بلد

 :التعريب 

أّن الهيئات المعنية بتوحيد المصطلحات في الوطن العربي أولت أهمية لقضية  بما     
التعريب في الوطن العربي وشحذت الهمم لترجمة كل جديد يظهر عند الدول المتقدمة 

لعلمي         اسنرصد بادئ ذي بدء آلية تعريب المصطلح  خاصة في المجال العلمي والتقني
أي 2ةعربية عند نقلها بلفظها األجنبي إلى اللغة العربي فالتعريب هو صوغ الكلمة بصيغة
 .    إخضاعها للميزان الصرفي العربي

فالتعريب هو عملية صرفية قياسية تعتمد لفظة أصلها غير عربي ُتَضُم إلى العربية    
م المعتمدة في علم الصرف اّلذي يهت بشرط أن يكون وزنها موافق ألحد األوزان العربية

اسة ما يعتري األلفاظ من تغّيرات في وزن الكلمة وصيغتها، وتكوينها، بحسب بدوره "بدر 
   3ما يقابلها من وظيفة داللية ونحوية في إطار القواعد الخاصة لكل لسان معين بذاته"

دة اّلتي خاصة في األفعال فنجد األفعال المجر  اللسان العربي يمتاز بالخاصية االشتقاقيةف
 الثالثي : )َفعل( واألفعال المزيدة :) الرباعية ،الخماسية والسداسية(تبنى على الوزن 

 .اّلتي تبنى على زيادة حرف أو حرفين أو ثالثة أحرف للفعل المجّرد

 في تعريب المصطلح العلمي: قواعد المعمول بهاال

                                                           

 ص ،المرجع السابقالتعريب، أحمد عيسى،  ـ ينظر، التهذيب في أصول ـ1 
 .419ص ،مع اللغة العربية، المرجع السابقـ ينظر، المعجم الوسيط، مج2 
مدني، حويلي األخضر الالمعجمية العربية في ضوء مناهج البحث اللساني والنظريات التربوية الحديثة، ابن  ـ3 

 .78المرجع السابق، ص
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 عمن بين القواعد المعمول بها في تعريب المصطلح ما أقّره مجمع القاهرة وبقية المجام   
 األخرى اّلتي حذت حذوه في تعريب المصطلحات العلمية:

قّرر مجمع اللغة العربية بالقاهرة أن يكتب العلم اإلفرنجي المكتوب في  ـ (9
بالحروف  مب نطقه في لغته األّم مع وضع االساألصل بحروف التينية بحس

 مثل: ماركس) (1الالتينية بين قوسين في الكتب والبحوث العلمية
هي من بين قواعد التعريب المتبعة حيث تحذف الهمزة  الحذف:خاصية  (2

 Iconium"2 " مثال من أول الكلمة تخفيًفا لنطقها فنقول: قونية =
 إذا تشابهت كلمتان أعجميتان في تشابه كلمتان أعجميتان في التعريب:ـ  (3

التعريب واختلفتا في رسمهما األصلي تضاف إلى كّل من الكلمتين المعربتين 
 ن: اللفظتا تصفة تبرز إحداهما عن األخرى؛ ففي باب النبات مثاًل جاء

            Hysope زوفا يابس =، Oesypeفاألولى هي   3=زوفا رطب
تعمل على تنقية الصدر والرئة وتمنع الربو  النابطة ويقال لها الفاناقش
    خذ من صوف الضأن المودحة ؤ مادة ت هيوالسعال المزمن، والثانية 

الدسمة، تعمل على منع انتشار الشعر من األجفان، كما تعمل على تحليل 
 وهذا كّله في باب فوائد النبتتين المذكورتين.4األورام الصلبة

 
ل في النبات والحيوان حسب اسم النبات أو وضع أسماء الفصائل والقبائـ  (8

انت إذا كأسماؤها العلمية الحيوان المنسوبة إليه؛ فأجناس المواليد تعّرب 

                                                           

 .921ـ ينظر، مجمع اللغة العربية في خمسين عاما، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص1 
 .983ـ ينظر، التهذيب في أصول التعريب، أحمد عيسى، المرجع السابق، ص2 
 .988ـ ينظر، المرجع نفسه، ص 3 
الرزاق محمد بن حمادوش الجزائري) عربي/فرنسي(، دار  واألعشاب، عبدالعقاقير ـ ينظر، كشف الرموز في شرح 4 

 .207 206، ص ص9116، بيروت، لبنان، 9الكتب العلمية، ط
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منسوبة إلى أعالم نحو مصطلح الزهرة: داليا من الفصيلة المركبة وهي اسم 
 هو واضع هذه التسمية لهذا النوع من الزهور.1عالم نباتي سويدي

: أخضع الباحثون المحدثون للحروف الالتينية النطق العربي الموافق (4
األلفاظ المعّربة إلى النظام الصوتي العربي فهو وسيلة للتفريق بين ما هو 
معّرب وما هو دخيل، وقال في هذا الصدد ممدوح خسارة:" إّننا نرى أن 
تهّدينا إلى هذا النظام الصوتي العربي اّلذي هو الضابط األساسي للمعرب 

إضافة جديَّة إلي بحوث التعريب، ألّنه وضع حدًّا فاصاًل بين  يمكن أن ُيعدَّ 
لذلك وضع مجمع القاهرة كمحاولة من أعضائه قاعدة  2المعرَّب والدخيل"

ّلتي النقل الحروف واألصوات من اللغتين اليونانية والالتينية إلى العربية 
 جاءت مبينة في جداول اقترحها إبراهيم بن مراد:

   جدول نقل الحروف الصامتة                         

 النطق العربي الموافق   الحرف الالتيني 
C    س ـ ك = ق فقالوا: أرقاديا كمقابلArcadia 
D    دـ ذ 
F  ف 
G  غ ـ ج 
H  ه 

CH  )تش) باإلنجليزية( ـ وش ) باأللمانية( ـ ك ـ خ ) باليونانية 
  J ( ـ ج) بالفرنسية( ـ ي ) باأللمانية 

 p         ب 
           

                                                           

 .930ـ ينظر، مجمع اللغة العربية في خمسين عاما، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص 1 
 .266المصطلح وطرائق وضع المصطلحات، ممدوح خسارة، المرجع السابق، ص  ـ  علم2 
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 :الترجمة 

 لجانبا على ينصب التركيز وراح الفتوحات بعد اإلسالمية األمة أوضاع استقرت    
 أدباءو  علماء من لجان فُشِكلت   اإلسالمية، العربية الحضارة ازدهار يخدم الذي العلمي
 يف كالحساب األخرى، الحضارات في راجت التي العقلية العلوم إدراك شغفهم كان

 بخلفاء دءاب ـ الخلفاء شّجع ما وهذا. اليونانية الحضارة في والفلسفة الهندية، الحضارة
 انتك التي الترجمة حركة إحياء على ـ العباسي العصر لخلفاء وصوال األموي العصر
 الوسيط توبات الترجمة راجت الوقت ذلك ومن العربية، اللغة إلى العلوم نقل إلى تهدف

 حضارة إلى مندثرة حضارة من باألحرى أو أخرى إلى لغة من العلوم لنقل األساسي
 آلياتها؟ هي وما الترجمة هي فما مقبلة،

 الترجمة كمصطلح وعملية:   

 ُيرجعها ينالمعجمي اللغويين بعض أنّ  لوجدنا العربية المعاجم في مدلولها تتبعنا لو    
 مستقلة مادة في فيدرجها الزبيدي أّما. 1فارس وابن منظور ابن أمثال" َرَجمَ " مادة إلى
َجمَ " هي   :هو عام مدلول عند بذلك مستقرة" َتر 

 الطبري إليه ذهب ما بحسب التفسير أهل لغة في وهذا معناها وتبيين كلمة شرح     
رُ  تعالى قوله تأويل في القرآن َتراجمة اختلفت: جعفر أبو قال:" قال حين   2( "ألم)    هُ ِذك 

 اللسان في ناهمع التبس ما تفسير سواء تعالى لكالمه المفسرين القرآن بتراجمة فيقصد
 كلّ  نّ أ وذلك:" قال حين الطبري عليه أكد ما وهذا أعجمي، بلسان تفسيره أو العربي
ل متى...كتاب ذا  3"وتفسيًرا ترجمة كان به نزل اّلذي اللسان غير إلى حوِّ  عندا وقفنا وا 
 ونيريد عندما فالعلماء الحاصلة، المصطلحات ترجمة إلى أقرب لوجدناه المدلول هذا

                                                           

 ، ابن فارس، المرجع السابق، ص المرجع السابق، ص ومقاييس اللغة ـ ينظر، لسان العرب، ابن منظور،1 
 .204ص المرجع السابق، ،9ج لطبري، الطبري،تفسير ا 2 
 .70ـ المرجع نفسه، ص3 
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 باللغة صدنق ـ الهدف واللغة منها المأخوذ اللغة يتقنوا أن البد سبقت علوم من االستفادة
 .آخر إلى لسان من بذلك مترجمين  ـ اللسان

 اإلشارة أردنا ولكنـ  الحديث موضوع هو ليس" الترجمة"  الكلمة لهذه اللغوي المدلول     
 الغالب في ـ األجنبية الكلمة إعطاء"  عند تحُدثُ  التي العملية هذه هو فالمهم غيرـ ال إليه

 بوادر مع العملية هذه وشاعت 1"قبل من الموضوع العربي مقابلها ـ علمي مصطلح
 ذلكب ُمحاولين النهضة علماء يد على عشر التاسع القرن مطلع في العربية النهضة
 انتقالية ةمرحل تعدّ  المرحلة فهذه ، الصناعية الدول في الحاصل العلمي بالركب اللحاق

 اللغتين نم العلمية المصطلحات ترجمة خالل من مورست اّلتي والفنون العلوم تقديم في
 واالستعمار. االنتداب نتيجة  العربية األقطار في السائدتين

 نصبا الزمن من قرنا العربية األقطار على حلقت اّلتي الغيمة هذه زوال مع ولكن    
 وثالثة انيةث لغة يتقنون اّلذين سيما ال العلوم جميع في اختصاصين تكوين عن الحديث
  2عربيةال اللغة استعمال تعميم إلى يهدف كان المشروع وهذا األم، اللغة خبايا عارفين
 العلوم ميدان في العربية باللغة تحّرر كتب إلى وصوال للتعليم الشامل بالتعريب بدًءا

 في صاصيناخت بل ، فقط تراجمة تكوين ليس المقصود التكوين هذا ولكن والتكنولوجيا
 علميةال المصطلحات على المطبق اللغة علم في اختصاصين ثمّ  ومن ، المصطلح علم

 مع يتسابقون ناشطين  3خبراء أي متخصصون مترجمون الوقت نفس في وهم والتقنية
 حّتى دقيقةال العلوم خاصة العلوم في الحاصلة والتطبيقات النظريات ترجمة بغية الزمن
 يقاس ما ةمّ أ ألي الحضاري فالرقي الغذائي، االكتفاء يتحقق كما فكري اكتفاء يتحقق

 اّلذي لمصطلحاتا وتوحيد  العلوم وترجمة والتنقيب بالبحث يتحقق اّلذي الفكري باالكتفاء
 لمصطلحيةا للقضية نظري تمثل غياب في المصطلحي التمثل فوضى في قابعا زال ال

                                                           

 .28وضع المصطلحات في العربية، ممدوح محمد خسارة، المرجع السابق، صـ علم المصطلح وطرائق 1 
 .94ص المرجع السابق، ،، محمد علي الزركانع المصطلحـ ينظر، الجهود اللغوية في وض2 
 .378 373ـ ينظر، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، عبد الرحمن الحاج صالح، المرجع السابق، ص ص3 
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 المقابل توحيد عدم إلى باإلضافة  1االصطالح لضبط المقترحة المنهجيات وعفوية
 . الباحثين قبل من الموظف العربي

 آلياتها:         

عمل المجمعيون والقائمون على وضع المصطلح العلمي على إيثار ترجمة المصطلح    
   لعلمية المصطلحات ا على تعريبه مؤمنين بقدرة اللغة العربية الهائلة على استيعاب

الغربية ، فهذه الوسيلة تدأب اللجان من خاللها على التنقيب عن ألفاظ عربية تصلح أن 
" فالترجمة ليست عماًل آلًيا ليستهان به بل  2المصطلحات تكون أسماء تطلق على تلك

فروع سواء ما تعلق باللغة   عّدة في 3عماًل إبداعًيا خالًقا يتطلب مهارات وتدريًبا مكثًفا"
      ومستوياتها أو بعلم االجتماع اللغوي اّلذي تنمو فيه األلفاظ وتستعمل في نطاقها 

خص دراسات التاريخية والحضارية اّلتي تالما تعلق ب الفعلي، أو ما تعلق بعلم النفس، أو
 البحث والتنقيب عن المفردات في استعمالها األول.

وعند نقل المصطلح العلمي للترجمان طريقان يتخير أّيهما يسلك؛ فإذا سلك الطريق   
األول فعليه أن ينظر إلى الكلمة المفردة من الكلمات األعجمية وما تّدل عليه من المعنى 

وهذا الطريق  4تى يأتي على جملة ما يريد تعريبهها إلى األخرى كذلك حدفيثبتها لينتقل بع
الحرفية عند أهل االختصاص، فمثاًل ترجم مجمع اللغة العربية بالقاهرة  يسمى بالترجمة

بعض المصطلحات العلمية الّدالة على أنواع النبات والحيوان على نحو هذا الطريق ألّنها 
في حقيقة األمر صفات، فيقال: في النبات: الزهرية، وذوات الفلقتين، والفلقة الواحدة، 

                                                           

 .314، ص المرجع السابقة، عبد القادر الفاسي الفهري، اللسانيات واللغة العربيـ ينظر، 1 
  .921صـ ينظر، مجمع اللغة العربية في خمسين عاما، شوقي ضيف، المرجع السابق، 2 
 . 981، 22ـ تعريب العلوم ووضع المصطلحات، خضر بن عليان القرشي، اللسان العربي، ع3 
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من وغيرها  1ألجنحة وحرشفياتها، وذوات الجناحينوفي الحشرات يقال: غشائية ا
 في هذا السياق. المصطلحات العلمية اّلتي ترجمت

أّما الطريق الثاني هو أن يأتي على الجملة فيحّصل معناها في ذهنه ويعّبر عنها من   
اللغة األخرى ) اللغة المترجم إليها( بجملة تطابقها سواء ساوت األلفاظ أم خالفتها وهذا 

 اّلذي يعتمد في األساس على ترجمة المعنى. 2طريق أجودال

 :في المعاجم العلمية المتخصصة الحديثة ـ مسألة توليد المصطلح العلمي 2ـ2

 ـ التوليد لغة واصطالحا:1ـ  2ـ2

ولد( حيث ) يندرج ضمن مادة وليد في المعاجم اللغوية لوجدناهإذا تتبعنا مصطلح الت     
دون الخروج  3" التولدُّ هو حصول شيء من شيء":البن فارس اللغة مقاييس في جاء

عن األصل. أّما في القاموس المحيط للفيروز آبادي فيعتبر كّل لفظة موّلدة غير محّققة، 
وعلى نحوه عرف المعجم الوسيط الموّلد:" الموّلُد: 4والكتاب الموّلد عنده هو المفتعل

ليوافق  5ل ثّم تغير في االستعمال"األصالمحدث من كّل شيء، كّل لفظ كان عربيَّ 
 .ابتكار أو اختراع جديد

ابتكار كلمة جديدة غير موجودة في اللغة العربية اّلتي عرفها أهل فالتوليد بهذا هو " 
 .6"البادية وال في اللغة الحديثة

                                                           

 .932ـ ينظر، مجمع اللغة العربية في خمسين عاًما، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص 1 
 .998ـ ينظر، التهذيب في أصول التعريب، أحمد عيسى، المرجع السابق، ص 2 
 ـ مقاييس اللغة، أحمد ابن فارس، المرجع السابق، مادة) ولد(، ص.3 
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 .9046ـ المعجم الوسيط، المرجع السابق، مادة ) ولد(، ص5 
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واللفظ المولدُّ أصيل في اللغة العربية حيث ّعرف منذ القدم غير أّن مفهومه اختلط عند 
قاطع سنبين باختصار التاّلذي  العاميباألخص اللفظ و لغويين العرب بعدة مدلوالت ال

 :ه وبين الموّلدالحاصل بين

: غالبا ما تستعمل ألفاظ نعتقد أّنها عامية ولكن هي في األصح ألفاظ المولد والعامي   
القدامى كانوا ينظرون إلى  أو مصطلحات عربية فصحى قد تكون مولّدة، ولكن العرب

، وقد بّين السيوطي هذا 1يير ُيلحقه العامة باللفظ العربي المسموع على أّنه توليدكّل تغ
ابط حسن ، وهذا ضلي ثعلب: ُسئل عن التغيير، فقال: هو كّل شيء مولدّ بقوله:" في أما

كين أو تحريك، تس يقتضي أّن لفظ كان عربيَّ األصل، ثّم غيَّرته العامة بهمز أو ترِكه، أو
ن ُيحتج بألفاظهم عندما نتحدث فالمولد هو ما أحدثه المولَّدون اّلذي 2أو نحو ذلك، ُمولدٌّ"

 األلفاظ العربية األصيلة اّلتي ُاخذت مشافهة. عن

:" ائاًل قاللطيف البغدادي في ذيل الفصيح  لعبد لسيوطيا هما ذكر  هذه األلفاظبين من و    
اّلذي يخص المعدودات 3"، وال يقال ِسٌت إاّل في العددستِّي بمعنى سيّدتي مولدّ  :وقولهم

 بكافة أشكالها.

وهري في فقد بّين الج مصطلًحا؛ كما بّينوا اللفظ المولدَّ من غيره سواء كان لفًظا أو    
الّصحاح بعض المصطلحات اّلتي تعتبر مولدة، نحو ما جاء في مادة ) فسر(:" الَفَسُر: 

   ، ومثل هذا الكالم حمل الفارابي4"لك التفِسَرُة، وأظنه مولدٌّ الطبيب إلى الماء، وكذ رُ ظَ نَ 
نظًرا الستهجانها  5ةه ( على القول عن بعض األلفاظ  هذه عربية وهذه مولدَّ 340) ت

 من قبل السامع.
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معاصرة النا أّنه ظهر في اللسانيات دولو حاولنا التأريخ لظهور هذا المصطلح لوج    
م بمعنى:" استعمال كلمات جديدة ضرورية للغة معينة من أجل 9714بتحديد سنة 

في حقل معرفي  كتسمية للكلمة الجديدة  Néologismeتنميتها"، كما استعمل لفظ مولد
 ما.

عليون أو الناس الناطقون الفتي يقوم بها دراسة الكيفية الّ لومنهم من يعرف التوليد بأّنه ا   
قات فعلية مختلفة تحفزهم على االستعمال االحاسوب ببناء األلفاظ في سيعامة أو 
 لهذه األلفاظ الموّلدة. 1الحقيقي

نها للعرب احابها عن اآلراء اللغوية اّلتي بيّ أّما الدراسات العربية الحديثة فلم يخرج أص    
ليد هو بأّن التو القدامى وال عن ما جاء في الدراسات اللسانية المعاصرة، فمنهم من يرى 

لفظ  -وبالتالي يطلق مصطلح التوليد  2نقل داللة األلفاظ إلى معنى لم يعرفه القدماء
على" لفظ عربي األصل أعطي مدلواًل جديًدا عن طريق االشتقاق أو المجاز أو  -موّلد

 إاّل بعد عصر االحتجاج .3العرب الفصحاء بهذا المعنى" هنقل الداللة ولم يعرف

ن يربطه بالمعاني وتطورها واحتياجها إلى ألفاظ جديدة باعتبار أّنه:" عملية ومنهم م    
بحسب سياقات ظهورها، لذلك نجد أّن  4استحداث الكلمات والتعبيرات على اختالفها"

آليات هذه العملية تفرعت إلى فرعين؛ األولى تخص توليد األلفاظ بالنظر إلى مستواها 
 ر في الجانب الّداللي لأللفاظ.التركيبي والصرفي. والثانية تنظ

 

 

                                                           

philipp.Encyclopedia of linguistics.V1,fitzory Deabron AN imprent of the  Strazny,ـ 1 
Taylor e Francis group, NEW YORK,2005,NY 10016 . 

   .04 ص  ،9147  المغرب، ،9ط توبقال، دار ، غاليم والمعجم، البالغة في الّداللي التوليد ـ ينظر،2 
 .291ـ الموّلد ) دراسة في نمو وتطور اللغة العربية بعد اإلسالم(، حلمي خليل، الهيئة المصرية للكتاب، ص 3 
 .49، ص9140عيد محمد، دار عالم الكتب، القاهرة، ـ المظاهر الطارئة على الفصحى، 4 
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 آليات توليد المصطلح العلمي في المعاجم المتخصصة:ـ 2ـ 2ـ 2

 التوليد الصوري للمصطلح:أ/   

بين اآلليات اّلتي يجنح إليها المصطلحي في توليد المصطلحات ما يطلق عليه  من    
يكون على مستوى البنية  اّلذي  Néologie Formelleالتوليد الصوري أو الشكلي

الصرفية والتركيبية للوحدة المعجمية، فهو" اختراع كلمة لم تكن موجودة في السابق عن 
طريق التعديل التركيبي أو الصرفي ألجزاء ) وحدات( المعجم، ثّم تُقرن الوحدة المخترعة 

 . 1"االختراعبداللة محددة يربطها بها المخترع إبان 

ه "ابن از القدامى هذا النوع من التوليد المصطلحي وأجازوه، حيث أجعرف العرب وقد    
ال يوجد للمعنى لفظ مناسب معتاد، فليخترع له لفظ من أشد سينا" بقوله:" إن اتفق أن 

قدامة بن "أجاز  ، وعلى نهجه2لفاظ مناسبة وليدل على ما أريد به، ثّم يستعمل فيه"األ
هذا النوع من التوليد في المصطلحات العلمية العربية بقوله:" ومع ما قدمته فإني  "جعفر

اء تدل ستنبطة أسملما كنت آخذا من معنى لم يسبق إليه من يضع لمعانيه وفنونه الم
ضع لما يظهر من ذلك أسماء اخترعتها...واألسماء ال منازعة فيها، عليه احتجت أن أ

ال فليخترع كل من أبى ما إذ كانت عالمات، فإن  قنع بم ا وضعت من هذه األسماء وا 
 3وضعت منها ما أحب، فإّنه ال ينازع في ذلك"

كما بّين الفارابي أّن من الضروري اللجوء إليه في وضع المصطلحات في علم معين    
يتم باختراع أسماء مركبة من حروف على عاداتهم في أشكال ألفاظهم لم تكن قبل ذلك 

، وأشار ابن حزم على أّنه " لو اصطلح 4أصال في الداللة على شيء مستعملة عندهم
اثنان على أن يسميا شيئا ما باسم مخترع من عندهما أو منقول عن شيء آخر ليتفاهما 
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مادام االصطالح مقبول من قبل الجماعة ومطابق  1بسا به فال كذب في ذلك "به ال يل
 .لداللة ذلك الشيء

جاءت الدراسات الحديثة بنفس اآللية اّلتي قدمها العرب القدامى حول) التوليد    
الصوري( غير أّن االختالف قائم في التسميات وفقط ، فقد وضع له اللغوي الفرنسي 

Darmesteter   ":توليد كلمات جديدة)اسما آخر حين قالNéologismes de 
mots لغوية جديدة عن طريق االشتقاق، ( يعتمد في األساس على خلق أو وضع أشكال

لى نفس فصيلة اللغة المحمول اّلتي تنتمي إ 2من اللغات األخرى" االقتراضأو النحت أو 
 إليها المصطلح.

تيجة ن خاصة أّن اللغات الحية تأخذ بعض مصطلحات من اللغات اّلتي تعتبر ميتة 
الفاسي "  غوي المعاصرإهمال مفرداتها في باب االستعمال الفعلي للغة، لذلك اعتبر الل

تعددة معطيات مصطلحية م ة" أّن الواقف على آليات التوليد يهدف إلى إنشاء قاعدالفهري
اللغات خاصة أّن المصطلح في فلك هذه العملية ال يخلق بل يستعاد من مكمون اللغة 

لى مجموع المصطلحات اّلتي إضمن حقل معين ليضاف بذلك  3ليصبح مستعمال بالفعل
 .اللغات المتخصصةتشكل 

ة، يرتبط البعض منها بالبنية الصرفية للوحدة المعجمي ولهذا النوع من التوليد وسائل
والبعض اآلخر يقترن بالجانب التركيبي لهذه الوحدة المعجمية؛ ومن بين هذه الوسائل 

 نذكر:

 

                                                           

ـ اإلحكام في أصول األحكام، أبو محمد علي بن أحمد بن سعد لبن حزم، تقديم: إحسان عباس، منشورات دار 1 
 .21، ص 9140،  بيروت، 8، ج9اآلفاق الجديدة، ط

  vie des mots étudiée dans leur signification, Darmesteter, Librairie de  LAـ2 
lagraoe,  Paris, p32.  

 .988، ص9114، القاهرة، 9ط ،الفاسي الفهري، دار توبقال ـ ينظر، المقارنة والتخطيط،3 



 صةالمتخص العربية العلمية المعاجم في التراثي العلمي المصطلح إحياء آليات: الثاني الفصل
 الحديثة

125 
 

 النحت:أ/ 

مية في كثر من وحدة معجأتتمثل آلية هذه الوسيلة من التوليد الصوري على تركيب     
وحدة مصطلحية واحدة، لتتولد مصطلحات جديدة عن طريق التركيب المزجي اّلذي 

وهو " أن تعمد إلى كلمتين أو جملتين فتنزع من مجموع حروف كلماتها  يعرف بالنحت  
 من ناحية المعنى. 1كلمة فّذة تّدل على ما كانت تّدل عليه الجملة نفسها"

موسى بقوله:" هو بناء كلمة جديدة من كلمتين أو أكثر أو من جملة وعرّفه نهاد ال    
بحيث تكون الكلمتان أو الكلمات ُمتباينتين في المعنى والصورة، وتكون الكلمة الجديدة 

فالنحت يشمل جانبها 2آخذة منهما جميًعا بحظ في اللفظ، دالة عليهما جميًعا في المعنى"
 التركيبي ال الداللي.

ليها في معجمه وأشار إ ه(974) تجديدة فقد اكتشفها الخليلالطريقة ليست بالوهذه    
قال:" إّن العين ال تأتلف مع الحاء في كلمة واحدة لقرب مخرجيهما، إاّل أن  العين حين 

ة" أشار ابن فارس في "فقه اللغ و جمع بين كلمتين مثل: ) حيَّ على("يشتق فعل من 
كالمها بقوله:" العرب تنحت من كلمتين كلمة واحدة، إلى أّن العرب كانت تنحت في 

" منسوب إلى اسمين"  .3وهو جنس من االختصار، وذلك " رجل َعب َشِميُّ

          وبما أّن النحت طريقة من طرائق توليد األلفاظ وهو قليل االستعمال في اللغة    
 تداول إاّل ما4محدود العدد، فما رواه العلماء من الكلمات المنحوتة في العربية العربية

الشيخ  ل" ُسئِ على األلسنة منذ عصر صدر اإلسالم؛ فقد جاء في معجم األدباء لياقوت :
أبو الفتح عثمان بن عيسى الملطي النحوي الظهير الفارسي عما وقع في ألفاظ العرب، 
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َطَب، فقال: هذا يسمى في كالم العرب المنحوت، ومع ة مناه أّن الكلعلى مثال َشَقح 
 . 1منحوتة من كلمتين، فشقحطب منحوت من شّق حطب"

وزاد الثعالبي في فقه اللغة بعض األلفاظ المنحوتة نحو:" الحيعلة قول المؤذن : حيَّ    
وغيرها من   2على الصالة، حّي على الفالح، والَطل َبَقة: قول القائل: أطال هللا بقاك"

 ريقةولكن  معظم علماء اللغة أهملوا هذه الطمنحوتة اّلتي عرج عليها في كتابه، فاظ اللاأل
في توليد األلفاظ الجديدة وذهبوا إلى طريق االشتقاق؛ فهو وسيلة أّدل على الحيوية وأشبه 

يقة الجوامد في به بطر شبطريقة توالد األحياء في زيادتها ونموها بخالف النحت فطريقته أ
= يحلل to hydrogyseحو: ال غير، ن 3نموها ألّنها تعتمد على اللصق واإلضافة

= حمض+ Acide aminé= قبل التاريخ= قبتاريخ،  préhistoireبالماء= ُيَحل ِمئ، 
وغيرها من المنحوتات اّلتي جمعت لفظتين اثنتين أو أكثر في شكل  4أمين= حمضين
 كلمة منحوتة.

ية الهائل للمصطلحات العلمية باللغات األجنب تدفقللنتيجة و يث في العصر الحدأّما     
ن باللغة العربية ع ير مصطلحات علميةالحاجة لتوففي شتى ميادين المعرفة دعت 

سون هذه يتدار النحت، فمجمع اللغة العربية منذ انعقاد دورته الثانية بدأ علماؤه طريق 
 داخله من غموضالوسيلة، فكان منهم من ال يجيزه في المصطلحات العلمية لما قد ي

ولثقله على األذن، فحين أجازه البعض منهم محتجين بأّن صيغته ثقيلة في أول األمر، 
ا على األلسن تخف على األذن؛ فهو نوع من االختصار اّلذي تجيزه ولكن حين تداوله

جميع اللغات والعربية نفسها وعليه جّلي لنا أن نجيزه في المصطلحات العلمية للحاجة 
، وهذه النقطة أّدت بعلماء المجمع 5التعبير عن معانيها بألفاظ عربية موجزة الملحة إلى
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وغيرهم من العلماء القائمين على توحيد المصطلحات العلمية في الوطن العربي إلى 
 وسيلة من وسائل التوليد المصطلحي:االنقسام إلى مؤيٍد ورافٍض لهذه ال

ء مجمع اللغة العربية بالقاهرة هذه كما بّين سابًقا أجاز بعض علماالمؤيدون لها:  -
الوسيلة للحاجة الملحة إلى التعبير عن معاني المصطلحات العلمية الجديدة بألفاظ 

الذي يرى بأّن اللجوء إليه يكون كضرورة  ، وحذا حذوهم مجمع العراق1عربية موجزة
قصوى لتعذر طرائق الوضع األخرى من اشتقاق ومجاز، وعلى الناحت أن ُيراعي 

 طائفة في األلفاظ المنحوتة، وهناك  2اللفظ المنحوت الذوق العربي وعدم اللبس في
حلمي  نذكر منهم: القيود عن هذه الوسيلة النحتية، رفعت كلّ من العلماء كذلك من 

خليل، وعبد القادر المغربي، ومحمد صالح الدين الكواكبي، ورمسيس جرجس 
 وغيرهم من العلماء المهتمين بالبحث والنحت في ألفاظ اللغة العربية.

درة اوما يؤيد موقفهم هذا المصطلحات المنحوتة الموضوعة في بعض معجمات الص    
يزياء، من معجم الف طلحات المنحوتة في كلّ عن مكتب تنسيق التعريب؛ فمجموع المص

             ومعجم النفط ومعجم الطب ال يتجاوز ثالثة عشر مصطلحا منحوًتا من مجموع 
 .3( مصطلح99232) 

أبت طائفة من علماء اللغة إدخال النحت إلى متن العربية تفاديا " الرافضون لها: -
، وعبد السالم الكرملي منهم: األب انستاس ألي غموض يّمس بنية اللغة

وغيرهم ممن رفضوا رافًضا قاطعا هذه الوسيلة واتجهوا إلى إعمال الفكر 4المسدي"
 بالبحث والتنقيب عن مصطلحات جديدة أو قديمة في أمهات الكتب التراثية.

                                                           

 .924، صالسابقالمرجع مجمع اللغة العربية في خمسين عاًما، شوقي ضيف، ـ ينظر، 1 
 .934ص المرجع السابق، ـ ينظر، في المصطلح النقدي، أحمد مطلوب، 2 
 .914العربية، المرجع السابق، ص  ـ ينظر، علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في3 
ـ المعاجم اللسانية المتخصصة عند العرب المحدثين، حاج هني محمد، أطروحة دكتوراه، المرجع السابق، 4 

 .74ص
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وعليه فإّن هذه الوسيلة ُعرفت عند العلماء سواء القدامى أو المحدثين ومنهم من تبناها    
قابلها بالرفض لوجود طرائق أخرى لتوليد المصطلح العلمي خاصة ما تعلق  ومنهم من

 بالبنية الصرفية له.

 االشتقاق: ب/

 عن غيرها، سواء كانت هذه تنفرد كّل لغة من اللغات بسيمات وخصائص تميزها    
نفرد تمنتمية إلى اللغات الحامية أو إلى اللغات السامية مثل اللغة العربية؛ اّلتي اللغة 

بخاصية االشتقاق، فألفاظ اللغة العربية تتجمع في مجموعات كّل مجموعة منها تشترك 
) الجذر( وتشترك في معنى عام  خاص بها لتنفرد به كّل  مفرداتها في حروف ثالثة

تجعلها تتميز من قريبتها في النسب بصيغتها أو مبناها  بسمياتكلمة في المجموعة 
عن صيغتها أو عن المالبسات اّلتي أكسبتها حياة في معنى خاص ناشئ وتختلف 
 بين بقية الصيغ المنتمية إلى مجموعتها. 1خاصة

وأول من انتبه إلى هذه الخاصية ألتي خصت العربية عن باقي اللغات السامية أحمد    
ها مواد اللغة إلى أصولس" حيث أورد مفردات كّل مادة من بن فارس في كتابه " المقايي

                       وما تفرعت عنها من كلماتصنع(  ) ، فلو عدنا لمادة2المشتركةالمعنوية 
نتمي ت ( لوجدناها  ) صناعي، واصطنع، والتصنيع، والّصناعة، والّصنعة، والمصانعة

 .3العمل واالبتكار كّلها إلى معنى واحد هو

 تابه من خصه بالذكر في ك المبحث الفذ يجد ابن دريد هوولكن المتتبع ألصالة هذا    
االشتقاق" قائال:" ولم نتعد ذلك إلى اشتقاق أسماء صنوف النامي من نبات األرض "

                                                           
 .84ص المرجع السابق، ـ ينظر، الجاسوس على القاموس، أحمد الشدياق،1
 .23السابق، ص صدرـ ينظر، مقاييس اللغة، أحمد بن فارس، الم2 
 .372 379السابق، ص ص صدر، الممعجم الوجيز، مجمع اللغة العربيةـ ينظر، ال3 
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نها ومهلها ألّنا إن  نجمها. شجرها وأعشابها وال على الجماد من صخرها. ومدرها وحز 
 أللفاظ.من ا 1ُرمنا ذلك احتجنا إلى اشتقاق األصول اّلتي تشتق منها. وهذا ما ال نهاية له"

وهذه الطريقة في توليد األلفاظ بعضها من بعض تجعل من اللغة جسما حيًّا تتوالد    
المنعزلة  المفردات المفككة أجزاؤه ويتصل بعضها ببعض بروابط قوية تغني عن عدد من

عدم االشتقاق، وهذا الترابط بين األلفاظ يقوم على ثبات عناصر ال اّلتي كان البد منها لو 
ثالثة تتمثل في الحروف أو األصوات الثالثة األصلية وثبات قدر من المعنى سواء مادية 

 .2كان ظاهًرا أو مستتًرا لتعتبر بذلك هذه العملية حيوية توليدية وليست آلية جامدة

 :آلياته

وهو ذلك االشتقاق المبني على األساس الثالثي أي على االشتراك في ثالثة حروف "     
اّلتي تحمل  3ثابًتا دون تبديل في مواقعها بين الكلمة المشتقة والمادة األصلية"مرتبة ترتيًبا 

مادة األصلية منبثقة من الشكال مادية ظاهرا ومعنويا خفيا تدور في فلكه جميع المشتقات ال
، حيث تجمع فيه جميع المواد المؤلفة من ثالثة حروف بعينها منها ما اختلف األولى

به، فإذا أخذت الحروف الثالثة ) ر ك ب ( أللفت منها بتنويع ترتيبها ومنها ما تشا
الترتيب مواد نذكر منها: ركب_ كرب _ برك _ كبر اّلتي تقع كّلها تحت معًنا واحد 

 لكّل هذه المواد. 4جامع

هو انتزاع كلمة من أخرى بتغيير الصيغة مع تشابه بينهما في المعنى واتفاق في  أو"  
اّلتي  5ترتيبها، كأبنية األفعال واألسماء واشتقاق المشتقات السبعة"األحرف األصلية وفي 

ابدى العديد من اللغويين العرب القدامى مالحظات حولها، كان ابن جني في طليعتهم؛ 

                                                           

 .23، صالسابق صدرمقاييس اللغة، أحمد بن فارس، المـ 1 
 .71ص  المرجع السابق، ، محمد مبارك،ة وخصائص العربيةـ ينظر، فقه اللغ2 
 .40ـ المرجع نفسه، ص3 
 .906، ص المرجع نفسه ـ ينظر،4 
 .900المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربية، ممدوح خسارة، المرجع السابق، صـ علم 5 
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مشتركة في حرفين أو في حرف واحدى فقد بسط ما الحظه من صالت بين األلفاظ ال
ي ي العديد من المحدثين كجرجابن جن في الحروف األخرى، وسار على نهج  مع التشابه

 .1زيدان والعاليلي

الشدياق اّلذي بنى معجمه " سّر الليال في القلب واإلبدال  ولكن سبقهم إلى ذلك أحمد    
" على األساس الثنائي؛ فهو تبنى نظرة الخليل الداعية باحتفاظ المادة بداللة كامنة حّتى 

والمالحظ أّن هذه الوسيلة من وسائل  م (مثل: ) سمو ـ وس 2أن قّلبتها على وجوهها
التوليد تعتمد أكثر في المعاجم اللغوية من المعاجم العلمية المتخصصة إاّل ما وقع في 

 .باب األسماء المشتقة من البنى الثنائية أو الرباعية أو الخماسية

 التوليد الداللي للمصطلح:ب/ 

على مستوى البنية للكلمة من حيث وليد اللفظي اّلذي يحدث تبغض النظر عن ال    
أصواتها وبنيتها الصرفية، يحدث التوليد الّداللي في معنى اللفظة من حيث داللتها 
المنزاحة عن األصل المعجمي، لذلك فآلياته تتمثل في النقل المجازي والتوسعات الداللية 

 كالتعميم والتخصيص.

فالتوليد الّداللي هو:" إبداع لدالت معجمية وتراكيب داللية جديدة، أي أّنه يرتبط بظهر    
معنى جديد أو قيمة داللية جديدة بالنسبة لوحدة معجمية موجودة أصاَل في معجم الّلغة، 

لى مستوى البنية اللفظية ع 3فيسمح لها ذلك بالظهور في سياقات جديدة لم تحقق من قبل"
 .للمصطلح

بما أّن هذا النوع من التوليد يسمح بإنتاج معاني جديدة للفظة موجودة من قبل إّما و   
 الليين.أو عن طريق التوسيع والتضييق الدعن طريق المجاز 

                                                           

 .47مبارك، المرجع السابق، صالمحمد  ،وخصائص العربية ـ ينظر، فقه اللغة1 
 47، ص، الجاسوس على القاموس، أحمد فارس الشدياق، المرجع السابقـ ينظر2 
 .04ص  محمد، المرجع السابق،غاليم ـ التوليد الّداللي في البالغة والمعجم، 3 
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 المجاز:أ/ 

هي  حقيقة والمجاز، فالحقيقة "ه اآللية جدير بنا أن نفرق بين القبل الحديث عن هذ   
وأقّر في االستعمال على هذا الوضع والمجاز هو اللفظ المستخدم في موضع األصلي، 

استخدام اللفظ غير المعنى الموضوع له في أصل اللغة، فالكالم الحقيقي يمضي لسننه، 
 ما دام قد أفرغ من داللته الوضعية.1فال يعترض عليه أحد"

فالمجاز هو استعمال اللفظ في غير ما ُوضع له في الحقيقة لقول عبد القاهر الجرجاني 
عند العرب، فهم يستعملون 2"ي دالئل اإلعجاز:" كّل لفظ ُنقل عن موضوعه فهو مجازف

المجاز أكثر من الحقيقة لقول الكفوي:" والحقيقة إذا كانت مستعملة والمجاز أكثر 
الحقيقة متى قّل استعمالها ال تتسارعُ األفهام إليها، فالعبرة للمجاز تحقيًقا لغرض منها...إذ  

 3الوجوه" اإلفهام بأبلغ 

وال ريب أّن المهتمين بوضع المصطلح اهتموا بهذا اللون من ألوان وضع المصطلح    
تطور غة تخضع لذلك أّن مفردات اللتمرار حتى يجعلوا األلفاظ القديمة في ديمومة واس

داللي مستمر تماشًيا وحاجات المجتمع التعبيرية المتجددة، فالناظر إلى مفردات عربّيتنا 
األولى فلو أخذنا مثال الكلمة جامعة بمفهومها  ايجدها انزاحت عن داللتهالمعاصرة 
ة بمعناها ؛ فالجامععا يجمعها بين معناه القديم الوضعييرف ليوم لوجدنا خيًطاالمتداول ا

الحقيقي هي اسم لما يجمع بين عناصر مختلفة  ومعناها المجازي المتداول اليوم هي 
اّلتي تتواجد  4المعارف ، وبين مختلف الكليات واألقسامو  أّنها تجمع بين أصناف العلوم

 فيها .

                                                           

 .882ص  ،9110 ،2، جؤون الثقافيةدار الشـ الخصائص، ابن جني، تح: محمد علي الّنجار، 1 
 .291ـ نقال عن، علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربية، ممدوح خسارة، المرجع السابق، ص2 
 عدنان درويش، مؤسسة الرسالة للنشر، الكفوي، تح: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني القريمي ـ الكليات، 3 

 .913ص بيروت، ) مكتبة الشاملة(،
 .220ـ ينظر، علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات، ممدوح خسارة، المرجع السابق، ص 4 
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والعلماء المحدثين نظًرا لحاجاتهم لهذه اآللية في توليد المصطلحات فقد جنحوا إليها    
لمائة من مجموع با 92كثيًران حيث بلغت نسبة المجاز في مصطلحاتهم ما يقارب 

 ة؛ ففي المعجم الطبي بلغت المصطلحاتاأللفاظ الموّلدة خاصة في تلك المعاجم العلمي
 840مصطلح من مجمل عدد المصطلحات البالغ  24يقارب  المجازية في باب الفاء ما

مصطلح، و في معجم العلوم الزراعية لمصطفى الشهابي جاءت المصطلحات الموّلدة 
وغيرها  1بالمائة من مجمل المصطلحات الواردة في حرف الكاف 4بطريقة المجاز بنحو 

 من المصطلحات المجازية اّلتي جاءت في المعاجم الحديثة خاصة العلمية منها .

 خصيص:ب/ التعميم والت

يكون التعميم بتوسيع معنى اللفظ ومفهومه ونقله من المعنى الخاص الّدال عليه إلى     
 معنى أعم وأشمل، بينما التخصيص يهتم بقصر اللفظ العام على بعض أفراده وتضييق

ليّدل على معنى معين، فقد خصصت العديد من األلفاظ في عصر صدر  2شموله
اإلسالم وغلب عليها تخصيص المعنى العام؛ فاإليمان هو التصديق المطلق، فُخّصص 

على خير  3بتصديق الوحدانية، والقرآن هو المقروء مطلًقا َفُخّصص بكالم هللا المنزل
       خلق هللا محمد ـ صلى هللا عليه وسلم ـ    

           
 :مسألة السوابق واللواحقـ 3ـ 2 

تصنف اللغات إلى ثالثة فصائل : اللغات العازلة ، واللغات التحليلية واللغات     
لصاقية؛ فاللغة العازلة هي غير متصرفة ال تتغير أصولها وال تلصق بها حروف زائدة اإل
ينما اإللصاقية هي لغة وصلية تمتاز بالبوادئ واللواحق أّما التحليلية فهي لغة تتغير ب

  دها في اللغات السامية، ولكن وبحسب ما أوردهغير معانيها وهذه الصفة نجأبنيتها بت

                                                           

 .221 224ـ ينظر، المرجع نفسه، ص ص1 
 .291 294المرجع السابق، ص ص  ـ ينظر، فقه اللغة، محمد مبارك2 
 .227ينظر، علم المصطلح، ممدوح خسارة، المرجع السابق، ص ـ 3 
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لوال   1صبحي الصالح فجميع اللغات المذكورة تعتريها ظواهر العزل واإللصاق والتصريف
للغات أن تأخذ من بعضها البعض عن طريق االقتراض          هذا لما استطاعت ا

 والترجمة، فكيف تحدث ترجمة السوابق واللواحق في ظّل هذا التصنيف؟

قضية ترجمة المصطلحات العلمية هي المشكل اّلذي أرّق الباحثين والدارسين خاصة     
لمية، مصطلحاتها العأّن اللغة األّم اّلتي نشأت فيها المصطلحات يغلب اإللصاق على 

( وما جاء في آخر الكلمة suffixe) وهذه اللواصق إذا جاءت في أول الكلمة فهي سوابق
  .(préfixe)ة حقفهو ال

حاول المعجميون المهتمون بترجمة المصطلحات العلمية وتوحيدها تذليل البوادئ "و
ي العربية، نظائر ف لهابها األلفاظ في اللغات األجنبية وال يوجد  تتميز واللواحق اّلتي

 .على أنماط عديدة 2فاقترحوا لها في الترجمة مقابال في العربية"

مطرد فأول ما بدئ النظر فيها كان هذا العدد  ازديادإّن عدد السوابق واللواحق هو في    
ا هلها ، غير أّن الدراسات المتصلة بمحدودا ال يتجاوز سبعة سوابق ولواحق في مجم

بازدياد المصطلحات العلمية الناشئة، فقد صدرت وثيقة منهجية لمحمود أثبتت تزايدها 
الحقة في جدول باللغة األجنبية مرفق 40سابقة، وما يقارب  920مختار تضم نحو 

 ة(ابلة بالعربية ) مترجمة أو معربويضم كذلك السابقة والالحقة المق رمزها ومثال لها،ب
( بـ " ال " النافية مركبة مع الكلمة & an  aحيث ترجمت البادئتين)3ورمزها ومثالها
 . anaerobic  4 الالهوائي=المطلوبة نحو: 

                                                           

 .84المرجع السابق، صـ ينظر، علم المصطلح، ممدوح خسارة، 1 
 .932ـ مجمع اللغة العربية في خمسين عاما، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص2 
 .16، ص28عـ ينظر، مسألة السوابق واللواحق وطرق معالجتها، محمد المغنم، اللسان العربي، 3 
 ـ.932ـ ينظر، مجمع اللغة العربية في خمسين عاما، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص4 
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                         ( = بفرط أو فوق مثل: فرط hyperالسابقة ) كما ترجمت    
 1hypersonic speed، فوق سرعة الصوت=  hyoersensitivenessالحساسية =

لخطيب يب بالوطن العربي ألحمد شفيق اتنسيق التعر وصدرت وثيقة أخرى تسلمها مكتب 
الحقة مرتبة ترتيًبا ألفبائًيا كما زاد عليها  9400و ونح سابقة 600ضامة في ثناياها 

الباحث الصيغ اّلتي تتميز بها العربية واّلتي يمكن االستفادة منها لمعالجة مسألة السوابق 
( بكلمة مولدة فنقول: genتترجم الالحقة )بعدما أقّر مجمع القاهرة سابًقا أن 2 واللواحق

antigen ( مولدة المضاد، أّما الكاسعة =scopeفيشتق من معناها اسم      آلة ) 
والعديد من اللواحق   3electroxope، مكشاف كهربائي=microxopeفنقول: مجهر=

طن و تي ترجمها المجمع ونشرها في المجلة ومن ثّم عّدلها مكتب تنسيق التعريب بالال
العربي تحت إشراف لجان مختصة ليتم توحيدها والعمل بها في المعاجم الخاصة 

 بالمصطلحات العلمية والتقنية.

وعليه يمكن القول أّن ترجمة السوابق واللواحق تشكل معضلة في باب ترجمة    
ّلتي الصيغ ا المصطلحات العلمية؛ فالمعجمي عند وضعه للمصطلحات البد ان يراعي

تتميز بها العربية كاسم المكان، واسم اآللة، والمصدر الصناعي ويحاول أن يستفيد منها 
 لمعالجة مسألة السوابق واللواحق اّلتي تعتري ترجمة المصطلحات العلمية خاصة.

 :سبل توحيد المصطلح العلمي وفق آليات الوضع المعتمدةـ 3

المشكالت اّلتي تعترض مسيرة التعريب اّلتي إّن مشكلة المصطلحات من أصعب    
مازالت تتعثر إلى اليوم وقد شعر العاملون بخطورة األمر فعقدت عدة مؤتمرات لتوحيد 

ي مؤتمر فيد المصطلحات العلمية، ثّم ُعقد المصطلحات منها مؤتمر الجزائر لتوح
م مشروع 9143ة طرابلس الستكمال ما تبقى من مواد مرحلة التعليم العام، كما ُوضع سن
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ايا هذا اء في ثنات في الوطن العربي غير أّن ما جالتخطيط العشري لتوحيد المصطلح
وقبل أن نبين األسباب  .غير ال 1الورق في رفوف المكتبات ىالمشروع بقي محبوسا عل

عربي في الوطن ال وعدم توحيدها اّلتي أّدت إلى عشوائية استعمال المصطلحات العلمية
 ن ماذا نقصد بالتوحيد؟بيّ ننتيجة الفوضى المصطلحية الحاصلة البد أن 

 ـ معنى التوحيد:1ـ 3  

" التوحيد في علم المصطلح قد يعني توحيد لمعايير والمبادئ والمنهجيات اّلتي تصاغ    
في ضوئها المصطلحات، وقد يعني انتقاء مصطلح واحد من بين مترادفات للتعبير عن 
      مفهوم معين ليحّل محّل المصطلحات العديدة المستعملة في التعبير عن ذلك 

د في أول هيئة خاصة بوضع المصطلحات آال وهي قضية التوحيوقد طرحت  2المفهوم"
مجمع القاهرة؛ فقد نّص على القضية في مجموعة القرارات العلمية والفنية، كما اشتد 

نتيجة تخبط الدول العربية في فوضى  9169إلى سنة  9144اهتمامه بها ما بين سنة 
قادر بد الالمصطلحات فعالج كّل من: محمد رضا النشاشيبي، ومحمد خضر حسين، وع

المغربي، ومصطفى الشهابي، ومحمد كامل حسين و أحمد عّمار كيفية توحيد 
في المعاجم المطروحة من قبل المجامع أو من قبل الهيئات  3المصطلحات الموضوعة

  ّلذين راحوا يضعون عّدة معاجماألخرى المختصة في صناعة المعاجم أو من قبل األفراد ا
 .ية وكيفية تعريبها على حسب االختصاصوكتب تهتم بالمصطلحات العلم

كما أّن المجامع بدورها عملت كّل ما من شأنه أن يحرك عجلة ضبط المصطلحات     
ي مجالت المجامع؛ فقد وتوحيدها وهذا من خالل نشر مقاالت خاصة في هذا السياق ف

صطفى ملمصطلحات في البالد العربية، وزاد عليه " مقالة حول توحيد انشر" محمد رضا" 
                                                           

، مكتب تنسيق التعريب في 22تعريب ووضع المصطلحات، خضر عليان القرشي، اللسان العربي، عـ ينظر، 1 
 .987، ص9143الوطن العربي، الرباط، 

 .74، ص 32ـ إشكالية توحيد المصطلح العربي: النظرية والتطبيق، علي القاسمي، اللسان العربي، ع:2 
المصطلحات من التوحيد إلى التنميط، محمد رشاد الحمزاوي، اللسان العربي، لوضع ـ ينظر، المنهجية العربية 3 
 .88، ص28ع
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غة المصطلحات العلمية في الل) الشهابي كتاب يقع في نفس السياق جاء تحت عنوان
وغيرها من المقاالت والكتب اّلتي نشرت تحت وصاية هاته  1العربية في القديم والحديث(

  .المجامع

 :العلمية في الوطن العربي أسباب تعدد المصطلحات ـ2ـ 3  

وهذا  في مختلف التخّصصات المقابالت العربية لتلك المصطلحات األجنبية تعددت   
 ألسباب يمكن حصرها في:

ية اللغو مصادر الثقافة وهذا الختالف اختالف األذواق عند واضعي المصطلحات  -
ث اللغوي العربي بالبحث فمنهم من ينحاز إلى الترا 2عند المترجمين والمعربين
 الثقافة الحديثة المبنية في األساس على العلوم الحديثة.والتنقيب، ومنهم من يعتمد 

تعدد الّدالالت العلمية للمصطلح الواحد، فتجد عدة مقابالت عربية للمفهوم الواحد  -
غير أّن البعض يدرج " تقابلها في العربية "معدن" Metalفنقول مثاًل: مصطلح "

األخر يصنف بقية ، والبعض والحديد مثال ضمن هذا المفهوم النحاس والفضة
"، وفي العلوم الفيزيائية Mineralالمعادن كالفحم والنفط ضمن سياق المصطلح"

" في حين يتبادر لذهن molecule" ذرة" فيفهم البعض أّنها مقابل للمصطلح "نقول 
          "، ولدينا مصطلحatom"آخر في الوطن العربي أنها تقابل المصطلحب طال
"pendulum  وهذا  3مقابالت له كـ: رّقاص، نّواس، خطار، بندول" وضعت عّدة

 التعدد راجع كما قلنا الختالف الثقافة اللغوية للمترجمين والمعربين.

                                                           

 .40ـ ينظر، إشكالية توحيد المصطلح العربي: النظرية والتطبيق، علي القاسمي، المرجع السابق، ص 1 
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النمو العلمي والتكنولوجي يقتضي نمًوا لغوًيا اّلذي يعّد وسيلة تعبير واتصال لكن  -
           الوقوع في فوضى لغوية بحيث يصبح المفهوم الواحد   المشكل الحاصل هو 

  بالنسبة للغة الواحدة السائدة في أقطار الوطن العربي. 1" المحدث" تختلف تسمياته
هم لتزامان واستقاللهم باجتهاداتهم الخاصة وعدم من قبل بعض المؤلفي العمل الفردي -

 .2بما يصدر من المجامع والمؤسسات العاملة في حقل الترجمة والتعريب همدتقيّ و 
في الوطن العربي نتيجة للعجز المادي والبشري اّلذي تعاني  بطء حركة التعريب" -

اّلتي كانت تنشط تحت وصاية الوزارات  3"المجامع اللغوية ومؤسسات التعريب همن
المعنية؛ فالميزانية المخصصة لهذه المؤسسات ال يغطي حاجياتها المادية ناهيك 

 عن الموارد البشرية اّلتي كانت تعّد على رؤوس األصابع. 
الحواجز السياسية بين الدول العربية جعلت من الصعب على كّل دولة معالجة  -

فالبعض منها  4المشكلة منفردة يصحب ذلك عدم التنسيق بين الجامعات العربية
ـ أمثال الجامعة السورية ـ عاملين كان يدرس التخصصات العلمية باللغة العربية 

حافًظا علم والمعرفة، والبعض منها بقي مبفكرة أّن اللغة العربية يمكن أن تكون لغة ال
على تدريس التخصصات العلمية والتقنية بلغتها األم سواء الفرنسية أو        

اإلنجليزية ـ مثل الجامعة الجزائرية ـ مدعمين فكرة عجز اللغة العربية عن مواكبة 
 التقدم العلمي الحاصل.

ذهن أّن هذه المجامع باعتبارها وبالحديث عن المجامع اللغوية قد يتبادر إلى ال   
مؤسسات لغوية تضع المصطلحات دون منهجية علمية أو أّنها ليست على دراية 
بتوصيات المنظمة الدولية للتوحيد المعياري، ولكن واقع األمر خالف ذلك أّن المجامع 
الّلغوية تتألف من علماء في مختلف حقول االختصاص العلمي فمنهم: الطبيب والمهندس 
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واألديب وغيرهم من االختصاصيين اّلذين يشتركون في هذه المجامع ، كما  للسانيوا
يشترط فيهم التمكن من أسرار الّلغة العربية والمقدرة على توظيفها، وهذه المجامع على 

ود تأسيس تها في بنعلم بالمبادئ العلمية واألسس الموضوعية لوضع المصطلح فقد أقرّ 
 .هذه المجامع 

وفق منهجية مكتب تنسيق العلمي في األقطار العربية  توحيد المصطلحطرق ـ  3ـ 3
  :التعريب بالوطن العربي

رسمت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم منهجية خاصة للنهوض بالجانب    
و توحيد ب تنسيق التعري همتهمالتعليمي في الوطن العربي حيث استحدثت مكتًبا لها 

المصطلح العلمي العربي هو مكتب تنسيق التعريب بالوطن العربي اتخذ من مدينة  
مقًرا له؛ فهو أول مبادرة قانونية لغوية وحدثًا تاريخًيا مهًما في الحياة العلمية  الرباط

ية تنسيق التعريب وتوحيد المصطلحات العلمية واألدبوالثقافية العربية فقد عكف على 
 700000ما يقرب  9143شتى التخصصات، فوحّد منذ تكوينه إلى حدود سنة والفنية في 

 ذلك باعتماد منهجية البحث والوضع:و  1علًما 23مصطلح في 

تحديد الموضوع العلمي المراد توحيد مصطلحاته: تقوم اللجان المختصة بتحديد  -
مصطلحات لالموضوع العلمي ـ النبات مثاًل ـ المراد توحيد مصطلحاته فتؤلف قائمة با

العربية  لتوضع المقابالتاإلنجليزية و الفرنسية اّلتي تمثل مفاهيم ذلك الموضوع 
" استقراء جميع مصطلحات العلم ؛ حيث يتم 2المستعملة في كافة القطر العربي

الواحد الموضوعة في العالم العربي وعرضها على اختصاصيين الختيار الصالح 
ما قّدمه االختصاصيون على مؤتمر  أعمال ضمنها بالزيادة أو االسقاط ثّم تعر 

تعمل على اختيار ما يعتبر أحسن  ون من لجان متخصصة تعريب عام متك

                                                           

ـ ينظر، المنهجية العربية لوضع المصطلحات من التوحيد إلى التنميط، محمد رشاد الحمزاوي، المرجع السابق، 1 
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وهذا بعد مناقشة ومداولة ما ُقّدم لهم،  1"المصطلحات تأدية للمصطلحات األجنبية
فأكثر الواضعين للمصطلحات اليوم يبحثون عن اللفظ العربي في المعاجم والقواميس 

ر ناسين الكتب التراثية اّلتي الزال البعض منها مخطوًطا زاخًرا بالمصطلحات ال غي
ه غير للغة؛ "فالبحث القاموسي  هو نفس ظ العربية تصلح لالستعمال الفعليواأللفا

خاضع عند أكثر اللغويين لمقاييس منهجية دقيقة بل هو في غالب األحيان اعتباطي 
لى البيئة العربية فتجد أهل المشرق نتيجة االزدواجية المفروضة ع 2تحسسي"

ينطلقون من التحديدات اإلنجليزية، فحين ينطلق اهل المغرب من التحديدات 
 .الفرنسية للمصطلحات األجنبية

توحيد منهجيات وضع المصطلحات العلمية: فقد وحّدت في ندوة مختصة انعقدت  -
ضع من مجاز حيث تّم اعتماد طرق الو  9149فبراير  20_  94بالرباط ما بين 

واشتقاق وتعريب ونحت عند الضرورة، باإلضافة إلى تفضيل الفصيح المتواتر على 
المعرب واالبتعاد عن الكلمات العامية اّلتي تشوه اللسان العربي، واختيار أوضح 

خاصة تلك المصطلحات  3الصيغ جزالة، وتفضيل الكلمة المفردة على المركبة
 مفردة في لغتها األم كـ: العلمية اّلتي تتكون من أكثر من 

 من ليقوم بهذه المهمة فينبغي على كلّ ولّكن عمل مكتب التنسيق لوحده غير كاٍف      
يستطيع أن يسهم في وقف التعددية والفوضى الحاصلة في وضع المصطلحات أن يبادر 
بمشاريع فّعالة لضبطها وتعّد محاول مكتبة لبنان األولى من نوعها حيث قام كّل أحمد 
شفيق الخطيب والناشطون في المكتبة بإعداد رسائل يبّينون من خاللها ما يقع من 

مصطلحات في باب التوحيد وما يخالف ذلك من ضمن ما قّدمه مكتب تنسيق       
التعريب؛ فقد جاء في إحدى الرسائل ما نصه:" الحظت أن بعض مصطلحاتكم يخالف 

                                                           

العربية لوضع المصطلحات من التوحيد إلى التنميط، محمد رشاد الحمزاوي، المرجع السابق، ـ ينظر، المنهجية 1 
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ُت طبًعا من القائلين بقدسية مصطلحات ما وضعه مجمع الّلغة العربية بالقاهرة، ولس
المجمع وال بأفضليتها على سواها ولكّني اشعر أّنه من الضروري قبل صوغ المصطلح 

وهذا 1الجديد إجراء مسح للتأكد من أّنه لم يسبق أن وضع لهذا المصطلح مرادف مناسب"
تخدام اس الكالم لم يأت به أحمد شفيق الخطيب من العدم ففي العينة المدروسة الحظ

 مصطلح عربي واحد لعّدة مسميات أجنبية مثل: 

 accessory     الُمساعد        لـــــــــــــــــــــــــ                  

       axilliary    الُمساعد       لـــــــــــــــــــــــــــــــــ                  

،   axilliaryاعد" للفظ األجنبي:حين وضع مجمع القاهرة المقابل العربي" الُمسي ف
ويمكن وضع مقابال  accessory واستخدم المقابل العربي " الُمكمل" للفظ األجنبي:

 وغيرها من المقابالت اّلتي اقترحها الباحث.  2أخرى كـ: التكميلي، التابع ، و اللحقي

حرص على تعريبها وتوحيدها مكتب تنسيق  األعمال اّلتي نّ وعليه يمكن القول بأ   
التعريب في الوطن العربي ليس بالعمل الهين فالزخم المصطلحي الحاصل يستدعي 
تظافر الهيئات وحكومات البلدان العربية اّلتي تتخذ اللغة العربية لغة رسمية لها، فالمشكل 

ن التجارب صة، ولكّ ال يتعلق باللغة ولكن ينصب كّله على مستعمليها العامة منهم والخا
والمشاريع الناجحة ال يمكن ألحد أن ينكرها فقد تم إنشاء بنوك مصطلحات )فارابي بنك( 
ومشاريع تتعلق بكّل ما استحدث في العلوم التقنية )مشروع راب(، ومعالجة الكتب التراثية 

مال عوالمعاجم العربية وفق ما يقتضيه الذكاء االصطناعي) األنترنيت العربي( وهذه األ
 لم تأتي من العدم بل هي جهد جماعات شغلها الشاغل النهوض بلغة الضاد.
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ي سار على نهج قرينه المعجم اللغو أّن المعجم المتخصص الحديث  مونستنج مّما تقد   
في طريقة وضع المصطلحات فواضعوا هاته المعاجم ركزوا على آليات الوضع اّلتي 

عريب المصطلحات العلمية في كثير من األحيان بّيناها سالفا غير أّنهم نزحوا إلى ت
والسبب راجع إلى اللغة اّلتي تعرض بها هاته المعاجم المتخصصة فغالبيتها تكون إّما 

لى المصطلحات األجنبية اّلتي إثنائية اللغة أو متعددة الّلغات وهذا راجع في األصل 
طلح ه إن يعرف المصيظهرت في اللغة األم وترجمت إلى عدة لغات فالباحث العربي عل

األجنبي لكي يدرك مفهومه ليحاول أن يربطه بالمقابل العربي اّلذي أخذ ّداللة جديدة 
ربطته بهذا المصطلح العلمي الجديد اّلذي تعدد بتعدد الثقافة اللغوية لواضعيه لذلك 
انصب عمل األفراد والجماعات على توحيده ليصبح في باب المستعمل من اللغة الفعلية 

     المهمل.  ال
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صناعة في المختصة والجماعات  
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ـ الهيئات والجماعات المختصة في صناعة المعاجم المتخصصة في الوطن 1
 العربي:

 إتحاد المجامع العلمية اللغوية العربية: ـ1ـ1  

 :فكرة تأسيس اتحاد المجامع العلمية اللغوية العربية 

العلمي العراقي أول الداعيين إلى إقامة اتحاد علمي لغوي بين المجامع يعّد المجمع     
اللغوية العلمية العربية، حيث بعث بكتابين األول إلى المجمع العلمي العربي بدمشق 

تضمنا طلب  6591/ 61/61والثاني إلى مجمع اللغة العربية بالقاهرة وذلك بتاريخ 
قتراح لى التعاون والتنسيق فيما بينها، وبعدها ُقّدم ابانعقاد مؤتمر لدراسة الوسائل المؤدية إ

بالقاهرة،  6591بإنشاء مجمع علمي موحد إثر انعقاد مؤتمر وزراء المعارف العرب سنة 
 1فقّرر المؤتمر إحالة االقتراح على المكتب الدائم للجنة الثقافية لجامعة الدول العربية

 .آنذاكباعتباره الهيئة األولى المستقلة  لينظر فيه

مية المجامع العل اتحادندوة في فكرة إنشاء االتحاد  وأوضح األستاذ إبراهيم مدكور    
ريب التعليم العالي " تع تحت عنوان 6591نوفمبر سنة 15إلى  11من  العربية بالرباط

انطلقت في األربعينيات في كنف جامعة الدول العربية، ثّم تجسدت فعليا اّلتي والجامعي"ـ
 اتحادلى ثّم تطور إ ،ذي انبثق في الستينات من القرن العشرين المجمع الموحد( الّ في ) 

من  لالمجامع العربية في هيكله الحالي ليضم تحت لواء واحد المجامع العربية في ك
 .بشكل مستقل بادئ األمرواّلتي كانت تنشط 2القاهرة وبغداد ودمشق وعمان

                                                           

، بغداد، 15، المجلد 6ـ ينظر، اتحاد المجامع اللغوية العلمية العربية ، ناجح الراوي، مجلة المجمع العلمي، ج1 
 .19، ص1111

المجامع العلمية اللغوية العربية:" تعريب التعليم العالي والجامعي في ربع القرن األخير"،  ندوة إتحادينظر،  ـ 2 
 .195، ص6599 ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، الرباط، 11مجلة اللسان العربي، العدد
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م تحت وصاية الجامعة العربية تقرر 6591نة وبانعقاد أول مؤتمر للمجامع العربية س
ار لم ، ولكن هذا القر يعمل على تنسيق العمل فيما بينهالهذه المجامع  اتحادتأسيس 

لقائمة آنذاك، المجامع الثالثة ا اتحادحيث تأسس فعليا  ،م6596إاّل سنة  يعرف النور
هيئة نشطة في ، ومجمع دمشق، ومجمع بغداد ليكون بذلك ثاني وهي: مجمع القاهرة

 .1القاهرة مقرا لهمعة الدول العربية، واتخذ هذا األخير الوطن العربي على غرار جا

النظام األساسي التحاد المجامع اللغوية العلمية العربية  6591كما ُوضع في سنة 
  : 2المكون في األساس من خمس عشرة مادة، أهمها

 : االتحاد وهي: نصت هذه المادة على المجامع اّلتي يتألف منها 1مادة 
ليها أي لقاهري، المجمع البغدادي ، يضاف إالمجمع الدمشقي، المجمع ا

مجمع علمي تنشئه دولة عربية مستقلة بشرط أن يوافق مجلس االتحاد على 
 .انضمامه

 :: بينت بنود هذه المادة أهداف االتحاد، نذكر منها1مادة

ـ تنظيم االتصال بين المجامع اللغوية العلمية وتنسيق العمل فيما بينها 
 .العربي خاصة ما تعلق بالتراث اللغوي والعلمي

ـ العمل على توحيد المصطلحات اّلتي تمت صياغتها من قبل المجامع 
 والعمل على نشرها في الوطن العربي بغية توطينها.

العربية في الوطن العربي،  العمل الموحد للمجامعوغيرها من المواد اّلتي نصت على 
صيلة فنجد الثقافة العربية األاجية الثقافة، خاصة أّن غالبية الدول كانت تعاني من ازدو 

                                                           

، 6مجمع اللغة العربية، ط ، شوقي ضيف،(6591ـ  6511) ـ ينظر، مجمع اللغة العربية في خمسين عاما1 
 .69، ص6591مصر، 

ـ ينظر، الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث، محمد علي الزركان، المرجع السابق، ص ص 2 
151 151. 
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     إّما في جامع الزيتونة أو في  ؛علماء تكونوا تكوينا عربيا أصيال المتبناة من قبل
تعليمها العالي في الجامعات  األزهر، كما نجد في المقابل كفاءات عربية واصلت

األوروبية وبالتالي اتسعت فجوة توظيف المصطلحات بين الدول العربية وكانت الحاجة 
    إلنشاء هذا االتحاد ضرورية.

 هيكلة االتحاد              :   

   :ـ مجمع اللغة العربية بالقاهرة 1

م حيث اقبل طالب 69ه/61انبعثت حركة " اإلحياء " العلمي العربية مطلع القرن    
البعثات المصريون على نقل اآلثار العلمية األوروبية إلى العربية كما فعل اسالفهم 
من ذي قبل، وهذا حينما أقبل علماء العصر العباسي على نقل اآلثار اليونانية إلى 

وكلتا الحركتين كانتا تحت وصاية، فالثانية نمت تحت وصاية "بيت الحكمة  العربية
ادي" بتشجيع من خلفاء العصر العباسي، أّما األولى فقد أشرفت عليها هيئات البغد

 في الوطن العربي جاء في طليعتها مجمع اللغة العربية بالقاهرة.

 :النشأة ـ1ـ  1

العالمية  هاية الحربالمتتبع لحركة اإلحياء العلمي في الوطن العربي يجدها بزغت ن    
م أحّس بعض الغيورين على لغة الضاد بتخلف اللغة العربية 65بداية القرن  معو  الثانية،

عن مسايرة المفاهيم الحضارية الحديثة وطغيان طبقة الفرنجة اّلتي يمثلها المثقفون 
المتفاخرون باستعمال اللغات األجنبية ، باإلضافة إلى تغلغل األلفاظ العامية في اللغة 

إلى   ـ جاء في طليعتهم جمال الدين األفغانيـ ماء  الفصحى هذا ما دفع ببعض العل
سواء على المستوى العام المتمثل  1التحذير من اآلثار المترتبة على إهمال اللغة العربية

                                                           

ـ ينظر، جهود علماء الكلية في مجمع اللغة العربية ، عبد العظيم فتحي، الندوة العلمية األولى بمناسبة اليوم 1 
 .111، ص69/61/1161فال باللغة العربية، العالمي لالحت
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في االتصال المباشر أو على المستوى المعرفي المتمثل في االستعمال العلمي للغة 
 العربية.

حيث  ع اللغويئل الداعين إلى فكرة إنشاء المجمكما أّن عبد هللا النديم كان من األوا    
م 6996التنكيت والتبكيت " اّلتي كان يصدرها في اإلسكندرية"اقترح ذلك في صحيفة 

لذلك أخذت الفكرة تتبلور شيئا فشيئا، غير أّن بعض المحاوالت اّلتي نادت بتفصيح 
لفاظ األعجمية أرادت أن تركب الموجة آنذاك؛ فقد سعى توفيق البكري العامية واستعارة األ

م في القاهرة لكّنه لم يعّمر طويال حيث انعقدت له سبع 6951إلنشاء مجمع أهلي سنة 
، النمرة bravoجلسات ال غير تقرر على إثرها وضع عشرون لفظة منها: مرحى 

numero  ،1صباحاbongour   تصنف على أنها عامية.وغيرها من األلفاظ اّلتي 

بية م يقّر بالبحث في اللغة العر 6519نشئ نادي "دار العلوم" في القاهرة سنة كما أُ    
ستعار سر ذلك ييي طريقة من الطرق الجائزة، فإذا لم يتأعن أسماء للمسميات الحديثة ب

ذا وهويستعمل على أنه لفظ مصنف ضمن اللغة الفصحى 2اللفظ األعجمي بعد صقله 
 أعاله. المذكور أن يعتمده الناديبعد 

م" فقد 6511أّن فكرة عبد هللا النديم ظهرت من جديد وعرفت النور في سنة  بيد      
ه 6196شعبان سنة  61أنشئ المجمع اللغوي الملكي بمرسوم صدر بقصر عابدين يوم 

رة قاهم وّسمي مجمع اللغة العربية الملكي، واتخذ مدينة ال6511ديسمبر  61الموافق لـ 
م صدر مرسوم 6511وفي أكتوبر  3شارع عزيز أباظة بالزمالك مقرا له" 69مركزا له، و

وا ، عض نالمجمع المؤسسين له، وكان عددهم عشرو  ءملكي آخر قاضي بتعيين أعضا
براهيم  عشرة مصريون وهم: محمد توفيق رفعت رئيسا، ومحمد الخضر حسين، وا 

                                                           

 .616ـ ينظر، الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث ، محمد علي الزركان، المرجع السابق، ص1 
 .611ـ ينظر، المرجع نفسه، ص2 
طرابلس، ، 6ـ دور مجامع اللغة العربية في التعريب، إبراهيم الحاج يوسف، منشورات كلية الدعوة اإلسالمية، ط3 

 .11، ص1111
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وحسين والي، ومنصور فهمي كاتب سر،  حمروش، وأحمد اإلسكندري، وعلي الجارم،
 .لعوامريوأحمد ا

أّما غير المصريين نذكر منهم:  حسن حسني عبد الوهاب، و عبد الوهاب القادر  
وغيرهم ممن كانوا أعضاء في  1المغربي، وأنستاس ماري الكرملي ،وهاملتون ألكسندر

 هذا المجمع.

يختارهم مجلس المجمع من بين رئيس، ونائب رئيس وأمين عام وكأي هيئة للمجمع    
م 6519المرشحين من أعضائه، وكان أول من ترأسه محمد توفيق رفعت، وخلفه سنة 

، ليترأس 6591سنة  إلى غاية 6511بعده طه حسين عام أحمد لطفي السيد، وجاء 
بعده إبراهيم مدكور المجمع، وبعد وفاته تسلم شوقي ضيف رئاسة المجمع وال يزال رئيسا 

 .2ليومله حتى ا

     أغراضه:ـ 2ـ 1

م في المادة الثالثة 6511سنة بالقاهرة  نّص المرسوم القاضي بإنشاء مجمع اللغة العربية
 : 3منه على أغراض هي

   المحافظة على سالمة اللغة العربية وجعلها مواكبة للعلوم والفنون الحديثة اّلتي
 ظهرت نتيجة التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل في مختلف التخصصات.

  االهتمام بالدراسات العربية األصيلة اّلتي تتناول تاريخ األمة العربية، وهذا عن
 والفنون بالتحقيق والدراسة.طريق إحياء التراث العربي في شتى العلوم 

                                                           

مجلة التراث العربي،  ـ ينظر، المجامع اللغوية العربية) دمشق ، القاهرة، بغداد، عمان( ،خير هللا الشريف،1 
 .111، ص1119، إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 615العدد

 إسالم أون الين ـ موقع : أرشيف 2 
https //archive .islamonline.net 

  .611في المصطلح العلمي الحديث، محمد علي الزركان، المرجع السابق، ص اللغويةـ ينظر، الجهود 3 
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 ية من خالل دراستها وفق منهجالعلمية والفنية واألدبية وهذا  وضع المصطلحات
 المجمع المعتمدة.

  مدلولها غير توضع معجم تاريخي للغة العربية يؤثل لتاريخ بعض الكلمات اّلتي
 عبر الزمن.

  حيث  ؛منهااّلتي عربت خاصة ألفاظ الحضارة نشر قوائم األلفاظ والتراكيب
ية األصل اّلتي عاش منها الكثير كلمة عرب 111أخرج في سينه األول أكثر من 

 tuyauxأنابيب المياه: -foyerالموقد: -tageé، منها: الطبقة:لى يومنا هذاإ
 وغيرها من األلفاظ اّلتي الزالت قيد االستعمال .

ن الوسيط بينه وبيالمذكور على أن ُيَكّون المجمع مجلة تكون كما نّص المرسوم 
المؤسسات األخرى بحيث تعرض فيها األبحاث التاريخية، وقوائم األلفاظ والتراكيب 

بالدراسات العربية القديمة  اّلتي لها صلة وثيقة 1باإلضافة إلى الدراسات المجمعية
 نة.ي  حَ المُ 

ه اوالمتصفح لقانون هذا المجمع اّلذي جاء مشكال من مواد يجده يتشابه في ثناي   
مع ما نص عليه مجمع فرنسا، حيث أّن القانون األساسي لمجمع اللغة بالقاهرة هو 
نفسه القانون األساسي للهيئة العليا لآلداب والمحافظة على التراث األمر اّلذي 

ضايا ر القمقاهرة ؛ فهو عالج  بادئ األيوضح أّنها الهيئة اّلتي ينهج نهجها مجمع ال
وانحطاط اللغة  العربية محاكيا بذلك ما جربه المجمع والمشاكل اّلتي مست ضعف 

 2الفرنسي، بحيث صنف العلوم ووزع أعماله على لجانه وفق ما تبناه هذا األخير
  للمحافظة على اإلرث اليوناني الحضاري والعلمي.

  

                                                           

 .11ـ ينظر، دور مجامع اللغة العربية في التعريب ، إبراهيم الحاج يوسف، المرجع السابق، ص1 
 .19، صـ ينظر، المرجع نفسه2 
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 إنجازاته:ـ 3ـ 1    

 أ ـ مجلة المجمع:    

والمتضمن القرارات العلمية اللغوية اّلتي  6511صدر العدد األول لمجلة المجمع سنة    
فعل ما  أن يؤدى أقّرها المجمع في دورته األولى، جاء في طليعتها" قرار التضمين وهو

أو في ما معناه في التعبير مؤدى فعل آخر أو في ما معناه، فيعطى حكمه في التعدية 
ريقة ألجنبية على طواللزوم. وهو سماعي، والقرار الثاني جواز تعريب لبعض األلفاظ ا

الف خالعرب في تعريبهم ...أّما قرار المولد فهو اللفظ اّلذي استعمله المولد باستعمال م
 1..."اشتقاققسم ترسّموا فيه أقسية الكالم من مجاز أو الستعمال العرب وهو قسمان: 

 وبعدها توالى صدور أعداد المجلة دورًيا

 ب ـ معاجم لغوية:      

 نتعتبر المعاجم اللغوية من بين األهداف اّلتي رسمها المجمع بغية تحقيقها، ومن بي  
القرآن" اّلذي صدر منه ثالثة طبعات، و" المعجم الكبير" اّلذي هذه المعاجم" معجم ألفاظ 

" المعجم الوجيز" الموجه في األساس  يصنف على أّنه معجم موسوعي، باإلضافة إلى 
فهو ثمرة مجمع اللغة العربية  ، أّما "المعجم الوسيط"2الجامعاتإلى طالب المدارس و 

اّلذي أوكلت له مهمة إخراج معجم يواكب التطور الحاصل دون أن يخرج عن فن 
الصناعة المعجمية التراثية "فاللغة العربية بحاجة إلى معجم ألّن المعاجم األخرى، سواء 

                   دود معينة من المكان والزمانالقديمة منها والحديثة، قد وقفت بالّلغة عند ح
، لذا أشرف المجمع اللغوي المصري على إصدار معجم يحاكي المعاجم  3ال تتعّداها"

                                                           

 .19اللغة العربية في خمسين عاما، شوقي ضيف، المرجع السابق، ـ مجمع 1 
 . 111ـ ينظر، المجامع اللغوية  العربية) دمشق، القاهرة، بغداد، عمان(، خير هللا الشريف، المرجع السابق، ص 2 
 .19السابق، ص صدرـ المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، الم3 
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الحديثة في طريقة إخراجه ويؤصل للمعاجم التراثية في طريقة بنائه وهذا المعجم هو 
 .""المعجم الوسيط

لتأليف المعجم الوسيط مكونة من: إبراهيم مصطفى،  6519 سنةوقد تأسست لجنة    
أوكلت لها مهمة تأليف معجم  1أحمد حسن الزيات، حامد عبد القادر ومحمد علي النّجار

يواكب المعاجم الحديثة المؤلفة آنذاك في مختلف اللغات، واستمر عمل اللجنة من بحث 
منه وتعاقب إصدار حيث أصدر الجزء األول  6511وتوثيق وتأصيل إلى غاية سنة 

 .األجزاء بعدها بقية

 :مجمع اللغة العربية بدمشقـ  2

 فكرة إنشاء المجمع وهيكلته:ـ 1ـ 2     

تبادرت فكرة تكوين مجامع اللغة العربية الحديثة في العقد الثاني من القرن     
العشرين، وهذا عندما تخلصت األقطار العربية من الوصاية التركية، وتمكنت دمشق 

تزامنا  ئعلى إثرها من إنشاء مجمع يعّد من أقدم المجامع العربية الحديثة ، فقد أنش
حيث واجهت الحكومة  65692مع تأسيس الحكومة الفيصلية بالشام في أكتوبر 

مشكالت التعريب؛ فباشرت بإنشاء "شعبة الترجمة والتأليف" التابعة للجيش، وبعدها 
          عمل الحاكم العسكري لسورية رضا باشا الركابي بتوسيع هذه الشعبة فجعلها 

وعقبها انقلب المجلس إلى مجمع علمي،  61/11/6565" مجلس المعارف" في 
 .كمجمع علمي رسمي  61/11/65653ه في ليصدر األمر بتأسيس

وبما أّن األكاديمية الفرنسية كانت رائدة ضمن المجامع المعروفة في تلك الحقبة     
في منهجيتها وطريقة إحيائها للتراث، لذلك اقتفى أثرها مجمع دمشق حيث صرح 

                                                           

 .119ـ ينظر، اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية، عبد اللطيف الصوفي، المرجع السابق، ص1 
 .69ينظر، المرجع نفسه، صـ 2 
 . 111) دمشق، القاهرة، بغداد، عمان(، خير هللا الشريف، المرجع السابق، ص العربيةـ ينظر، المجامع اللغوية 3 
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بذلك رئيسه األول محمد كرد علي حين قال:" ومجمعنا هذا يشبه في كثير من 
وه المجمع البارزي، وعلى مثاله نسجنا، وبمصباح نوره استضأنا فهو أثر من الوج

آثار الحضارة الفرنساوية ممزوج بشيء من تقاليدنا، مراعي فيه منافع مدينتنا وآداب 
  1لغتنا، وكلما طال العهد عليه يتطور بتطور المجامع الغربية والسيما البارزي"

ن أعضائه لجنتين: لجنة لغوية أدبية تبحث أّما عن هيكلته فقد" ألف المجمع م  
في لغة العرب وآدابها وطرق ترقيتها. ولجنة علمية فنية تبحث في توسيع دائرة 
العلوم والفنون...كما عني أيًضا بجمع اآلثار القديمة من تماثيل وأدوات ونقود 
وكتابات ...كما عني بجمع المخطوطات القديمة الشرقية والمطبوعات العربية 

الفرنجية على اختالف موضوعاتها تسهر على جمعها ودراستها لجنة من وا
ي تحتاج إلى رئس وأعضاء ت، وكغيره من الهيئات الّ 2األخصائيين في معرفة اآلثار"

فإّن أول رئيس تولى هذا المجمع األستاذ محمد كرد علي. أّما أعضاؤه فانقسموا 
، المغربي، وعيسى إسكندر المعلوففريقين أعضاء عاملين، نذكر منهم: عبد القادر 

وأعضاء شرف مؤازرين انتخبهم الفريق األول في أول جلسة انعقدت للمجمع في 
 .4مقرا له 3، واتخذ المجمع المدرسة العادلية11/19/6565

 مهامه: ـ2ـ 2   

 من قانون المجمع على المهام المنوطة به، والمتمثلة في: 1نصت المادة 

                                                           

 .11، المرجع السابق، صيوسففي التعريب، إبراهيم الحاج  ـ نقال عن: دور مجامع اللغة العربية1 
 .669ـ الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث، محمد علي الزركان، المرجع السابق، ص2 
ه( وبعدها وسعها الملك العادل محمد 915ـ المدرسة العادلية الكبرى: بدأ بإنشائها نور الدين محمود بن زنكي) ت3 

بنائها، فجاء بعده الملك المعظم)  ه(، حيث أقام فيها مدرسة عظيمة للشافعية إاّل أّنه لم ينه169بن أيوب ) ت
 (. 19ه( واستكمل بنائها ونسبها إلى أبيه ) ينظر، تاريخ المجمع العلمي العربي، ص 119ت
 .61ـ ينظر، مجمع اللغة العربية في خمسين عاما، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص4 
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تسليط الضوء على أوضاع اللغة العربية العصرية وذلك بنشر آدابها  -
حياء المخطوطات التراثية، والمساهمة في تعريب كتب العلوم والفنون  وا 

 1اّلتي ظهرت في اللغات الغربية 
مراجعة الدراسات والموضوعات اّلتي تصل المجمع خاصة ما تعلق  -

يم علوم أساليب الميسرة لتعلبإحياء التراث العربي، باإلضافة إلى ابتكار 
 2اللغة من نحو وصرف

 :3كما نصت هذه المادة على مهام أولت لها لجنة اآلثار عناية خاصة وهي

جمع اآلثار القديمة من تماثيل وأدوات وأوان ونقود وكتابات خاصة  -
 العربية منها، ومن ثم تأسيس متحف يجمعها.

 لعودة إليها بالتحقيقجمع المخطوطات القديمة والمطبوعات العربية وا -
 والدراسة، وتأسيس مكتبة عامة لها.

 إنجازاته:ـ 3ـ 2       

 في الجانب العسكري واإلداري: -

عقب ضبط زمام الحكومة الفيصلية باشرت شعبة) الترجمة والتأليف( بنقل     
المصطلحات العسكرية التركية في الجيش إلى العربية، فهذه المبادرة األولى لوضع 

، وبعدها حرص المجمع على 6511العسكري اّلذي وضع للجيش العراقي سنة  القاموس
إلى اللسان العربي، فنجد كلمات عربت أو حولت عن  4قل القوانين واألنظمة والتعليماتن

أصلها مثل: ) الطابو ـ ديوان التمليك(، و) البوليس ـ الشحنة أو الشرطة(، و) المأمور 
لدورية ـ العسس(، وكلمات أخرى ُعدلت بعض التعديل الصحي ـ الملقح أو المطعم(،و) ا

                                                           

 .61ـ ينظر، المرجع نفسه، ص1 
 .111القاهرة، بغداد، عمان(، خير هللا الشريف، المرجع السابق، ص ـ ينظر، المجامع اللغوية ) دمشق، 2 
 .61 ـ مجمع اللغة العربية في خمسين عاما، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص3 
 . 66ـ ينظر، مجمع اللغة العربية في خمسين عاما، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص4 
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ية قلم المال(،و) دائرة الديوان العموممثل: )دائرة الداخلية ـ دائرة الملكية(، و)دائرة المالية ـ 
ى أّما ألفاظ أخر . يم(، و) مأمور اإلجراء ـ المنفذ(الق ـ شعبة الديون العامة(، و)القائمقام ـ

فقد اختلفت اختالفا كليا عن الكلمات الموضوعة من قبل فنجد مثال: ) قاصة ـ خزانة(، 
وغيرها من  1و) دوسيه ـ إضبارة أو ملف(، و) روزمانة ـ تقويم(، و) ماصة ـ مكتب(

 األلفاظ اّلتي عربت وترجمت من التركية والفرنسية.

 :الجانب العلمي واألدبي -

مع استخدام العربية السليمة في المؤسسات الحكومية واإلدارية بعد ضبط المج   
والتعليمية صّب المجمع اهتمامه على لغة العلم والحضارة حيث وضع آالف المصطلحات 

تبرت وكيمياء وغيرها من العلوم اّلتي اع العلمية في جميع العلوم من طب وصيدلة وفيزياء
ة للغة العربية، فقد عكفت الجامعة السوريهذا العمل حجر أساس لتدريس هاته العلوم با

تنعت اليوم بتخلفها عن اّلتي  2على تدريس الطب وغيره من العلوم الدقيقة باللغة العربية
 لغة العلم والتكنولوجيا.

فقد 6511كما اهتم المجمع بتحقيق المخطوطات تحقيًقا علميا وذلك بداية من سنة     
أصدر المجمع كتبا تراثية مستقلة عن المجلة التابعة له في بداية األمر حيث صدر 

، 1119كتاب" نشوار المحاضرة " للتنوخي، وكتاب" ديوان بن سنان الخفاجي" عام 
منها في مجلة المجمع العلمي العربي منها: " وغيرها من التحقيقات اّلتي صدر البعض 

باإلضافة إلى نشر عدة أعمال تراثية أخرى جاء منها: 3تاريخ مدينة دمشق" البن عساكر

                                                           

 .669، محمد علي الزركان، المرجع السابق، صـ ينظر، الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث 1 
 .66ـ ينظر، مجمع اللغة العربية في خمسن عاما، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص2 
 .111صـ ينظر، المجامع اللغوية العربية) دمشق، القاهرة، بغداد، عمان(، خير هللا الشريف، المرجع السابق، 3 
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، وتحقيق المخطوط" شرح الشمقمقية" 1" ابن ُعًنْين شاعر القرن السابع" محمد كرد علي
 .2لعبد هللا كنون الحسني

 المجمع العراقي: ـ 3  

 :إنشائهفكرة ـ 1ـ 3

تبادرت فكرة إنشاء مجمع لغوي أو علمي بالعراق عندما تألفت وزارة عبد الرحمن     
  ها هيئة أطلق علي لطات االحتالل البريطانية، ولكّن قبلها أنشأت س6511النقيب عام 

" مجلس المعارف" كان من أعضائها: محمود شكري االلوسي، محمد جميل صدقي 
 مجمعالكرملي، وتعّد هذه المبادرة أول محاولة إلنشاء  الزهاوي، األب انستاس ماري

بالعراق، وبعدها دعا المعهد العلمي العراقي إلى اجتماع رجال العلم واألدب في  3علمي
حيث أسفر االجتماع على قرار مفاده: إنشاء مجمع يقوم بتعريب  6519/ 16/ 11

يجاد المصطلحات العلمية لمختلف المقابالت األجنبية  سمت ر  ُشكلت له لجنة إداريةو وا 
لنفسها منهجية عمل خاصة بها ، غير أّن هذا المجمع كان يعمل تحت وصاية الحكومة 
العراقية في أول األمر وباألخص تحت كنف وزارة المعارف اّلتي خصت له رصيًدا مالًيا 

 .4بإقرار من مجلس األّمة، فتكّون المجمع برئاسة معروف الرصافي

ول العربية إبان تلك الحقبة كانت تتطلع إلى الريادة في النهوض باللغة وبما أّن الد    
ة المعارف نشأت وزار أ ب الحضاري والعلمي الحاصل"العربية وبالوطن العربي لمواكبة الرك

، لكن هذه اللجنة ألغيت 6519لجنة سّمتها " لجنة التأليف والنشر" سنة العراقية مرة ثانية 
في نوفمبر  11المجمع العلمي العراقي"، وصدر نظام رقم: وقام مقامها مجمع سمّي "

 طه بوزارة المعارف،وذلك لتنظيم أعماله، جاء في مادته األولى ضرورة ارتبا 6519
                                                           

 .55، ص6516، دمشق، 1و1، ج61ـ مجلة المجمع العلمي العربي، المجلد 1 
 .699ـ المرجع نفسه، ص2 
 . 19ـ ينظر، اتحاد المجامع اللغوية العربية، ناجح الراوي، المرجع السابق، ص 3 
 .691ص ،6591، تعريب في العراق، أحمد مطلوب، المنظمة العربية للثقافة والعلوم، بغداد ـ ينظر، حركة ال4 
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 على غرار ما كان من ارتباط حكومي 1الرسمية، واالستقالل المالي"ووجود شخصيته 
 15بموجب قانون رقم 6511، ولكن تأسس فعليا سنة لجنة المؤلفة من ذي قبلومالي  ل

واّلذي نص  على إنشاء مجمع يمتاز باالستقالل المالي واإلداري يديره ديوان رئاسة ويمثله 
 . 2لدى مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم

أربعة أن يختار الوزير "على نص النظام  6519وفي نفس القانون المؤرخ في سنة    
ثالثة آخرين ثم ينتخب السبعة ثالثة ثانين،  أعضاء عاملين، وينتخب هؤالء األعضاء

، وعلى إثرها 3"ويجتمع األعضاء العشرة العاملون النتخاب رئيس لهم باالقتراع السري
لمجمع العلمي العراقي، وُأختيَر ( كأول رئيس ل6519انتخب محمد رضا الشبيبي )ت 

رئاسته العديد من  لى علىاليتو    4ب ثانئوفيق وهبي كنائب أول له، وهاشم الوتري كنات
 .أعضائه عاملين

  أهدافه: ـ2ـ 3 

 :5على أهداف للمجمع أهمها 6519على غرار بقية المراسيم نّص المرسوم المؤرخ في 

العناية بسالمة اللغة العربية والعمل على جعلها وافية بمطالب العلوم  -
 والفنون. 

ة أّنها خاصالبحث والتأليف في آداب اللغة العربية وفي تاريخ العراق  -
 مهد الحضارات بدًءا بالبابلية وصوال إلى العباسية.

حفظ المخطوطات والوثائق العربية النادرة والعمل على إحيائها بأحدث  -
 الطرق العلمية ليتيسر على الباحث االستفادة منها. 

                                                           

 .699ـ المرجع نفسه، ص1 
مكتب  ،6، ج19ينظر، نشاط المجمع العلمي العراقي، عبد الرزاق محي الدين، مجلة السان العربي، المجلد ـ 2 

 .191ص  .6591التنسيق والتعريب، الرباط، 
 .61 61ع اللغة العربية في خمسين عاًما، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص صمجم ـ ينظر،3 
 .19التعريب، إبراهيم الحاج يوسف، المرجع السابق، صمجامع اللغة العربي في  ينظر، دورـ 4 
 .61، صالسابقالمرجع  يوسف، الحاج إبراهيم التعريب، في العربي اللغة مجامع دور ،ـ ينظر5 
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البحث في العلوم والفنون الحديثة وتشجيع حركة الترجمة والتأليف في  -
   ة.مختلف العلوم الحديث

 إنجازاته: ـ3ـ 3

 مكتبة المجمع:ـ 1ـ 3ـ 3 -

ركّز المجمع منذ إنشائه على مكتبته حيث حوت في فترة وجيزة أكثر من خمسة آالف    
ب معظمها كتب المستشرقين ّيضاف إليها كتب من نفائس المخطوطات األدبية اكت

تبة في هذه المكواللغوية والتاريخية والجغرافية اّلتي تمثل إرث المنطقة، وقد ساعدت 
مطبعة تابعة لها ساهمت في نشر العديد من شّيدت كما  نهضة البحث والدراسة ببغداد،

لجواد علي، و) موجز الدورة الدموية  المؤلفات، من أهمها: )تاريخ العرب قبل اإلسالم(
لوتري .أّما الكتب المترجمة فهي عديدة في المكتبة نذكر منها: ) بلدان في الكلية( لهاشم ا

الخالفة الشرقية( لسترنج ترجمة بشير فرنسيس، و) مقدمة الرياضيات( لواينهد ترجمة 
 وغيرها من الكتب المترجمة من اللغة اإلنجليزية إلى اللغة العربية.1محي الدين يوسف

 مجلته:ـ 2ـ  3ـ 1 -

عناية بمجلته حيث خصها باهتمام خاص وأوالها عنايته لكي تقوم " أولى المجمع   
بأداء المهمة اّلتي توخيت من إصدارها فهي وسيلة غرضها نشر البحوث اللغوية واألدبية 

حيث ساهمت في بعث حركة البحث العلمي وهذا بنشر أكثر من 2والتاريخية والعلمية"
المصطلحات وقواعد كثرها بقضايا تعلق أ 6591خمسة وستين موضوعا علميا قبل سنة

  3التعريب

                                                           

 .61ـ مجمع اللغة العربية في خمسين عاما، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص1 
، مكتب التنسيق 6، ج19مجلة اللسان العربي، المجلد ـ نشاط المجمع العلمي العراقي، عبد الرزاق محي الدين، 2 

 .191، ص6591والتعريب، الرباط، 
 .15ـ ينظر، دور مجامع اللغة العربية في التعريب، إبراهيم الحاج يوسف، المرجع السابق، ص3 
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لغوية لذه المجامع الثالثة اّلتي فصلنا فيها هي اّلتي شكلت اتحاد المجامع العلمية اوه    
ليها على التوالي: مجمع اللغة العربية األردني في سنة إفي بادئ األمر، ثّم انضم 

، 6551عد تأسيسه سنة ، والتحق بها مجمع تونس المعروف بـ " بيت الحكمة" ب6599
، وانضمت إلى االتحاد 6551كما انضم إلى االتحاد مجمعي طرابلس والقدس سنة 

اّلذي وصل متأخرا نوعا ما في سنة  1األكاديمية الملكية المغربية، ومجمع الجزائر
11112. 

  :أهداف االتحاد 

ية األقطار العرببعد االطالع على المراسيم العامة اّلتي نظمت المجامع العلمية في    
وجد القائمون عليها تشابها في أهدافها وغاياتها لذلك تقرّر إنشاء اتحاد المجامع اللغوية 

 :3العلمية اّلذي نصت المادة الثالثة من النظام األساسي له على هدفين رئيسيين هما

 تنظيم االتصال بين المجامع الّلغوية العلمية العربية والتنسيق بينها. -
توحيد المصطلحات العلمية والفنية والحضارية العربية العمل على  -

ونشرها خاصة أّن المجامع كانت تترجم هاته المصطلحات من الّلغتين 
الفرنسية واإلنجليزية، وهذا ما أحدث فوضى ترجمة المصطلحات في 

 الوطن العربي.

 

                                                           

ه 6111ذي الحجة  61المؤرخ في  61ـ  91ـ لقد أنشئ المجمع الجزائري للغة العربية بموجب القانون رقم 1 
وهو عبارة عن هيئة ذات طابع علمي ثقافي تتمتع بالشخصية المعنوية واالستقالل  6591غشت  65الموافق لـ : 

نة الجزائر) التعريب وقواعد صناعة المادي ، تعمل تحت رعاية فخامة رئيس الجمهورية ، مقرها  يقع في مدي
، 1161المصطلح في اللسان العربي، دراسة تطبيقية حول إشكاالت صناعة المصطلح، جامعة البليدة، الجزائر، 

 .( 699ص
 .15ناجح الراوي، المرجع السابق، ص المجامع اللغوية العلمية العربية،ـ ينظر، اتحاد 2 
 . 61ـ ينظر، المرجع نفسه، ص3 
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 نشاطاته: 

 تناول خاللها تجلت نشاطات االتحاد بانعقاد ندوات في جميع األقطار العربية    
دار  6591القائمون على االتحاد مشاكل العربية، وانعقدت أول ندوة له بدمشق في ماي 

   تمحورت حول 6591موضوعها حول" المصطلحات القانونية"، وندوة ثانية ببغداد سنة
انعقدت ندوة ثالثة له بالجزائر كان موضوعها  6591" المصطلحات   النفطية"، وفي سنة 

تماشيا مع حركة التعريب اّلتي شهدها قطاع التربية  1تعليم اللغة العربية" سبل" تيسير
والتعليم ؛ فالجزائر كانت في مرحلة بناء قاعدة لها عقب حصولها على االستقالل 

 باعتبارها جمهورية تتمتع بالسيادة الوطنية وتتخذ من اللغة العربية لغة رسمية لها.

" ندوة عمان حول "تعليم 6599يث انعقدت في سنة وتتالى انعقاد ندواته كّل عام ح  
اللغة العربية في ربع القرن األخير" ، وفي الرباط انعقدت ندوة حول" تعريب التعليم العالي 

     ، كما عقد االتحاد في تونس ندوة تمحورت حول6591والجامعي في ربع قرن" سنة 
 . 2"6551" تعريب المصطلح الطبي" سنة 

 التنسيق والتعريب:مكتب ـ ـ 2ـ1

 :فكرة إنشائه 

نشأت الجامعة العربية اّلتي تكونت من مجموعة األقطار العربية المستقلة الُمْنَضمة    
إلى مجلسها، حيث كان يعمل المجلس على احترام كّل اتفاق مبرم بين تلك األقطار، 

لي د إنشاء الفعبدأ العمل ببنوده ليتحدّ  6511وبعد التوقيع على ميثاق الجامعة في أكتوبر 
للجامعة بصورة رسمية، ومن بين األهداف اّلتي تضمنها الميثاق؛ تمتين الروابط بين 

الدول العربية المنضوية تحت لواء الجامعة وتنسيق العمل بينها في جميع         
المجاالت، وكغيرها من الهيئات كانت للجامعة هياكل تابعة لها، من بينها المنظمة 

                                                           

 .69عاما، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص نينظر، مجمع اللغة العربية في خمسيـ 1 
 .66 61ـ اتحاد المجامع اللغوية العلمية ناجح الراوي، المرجع السابق، ص ص 2 
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اّلتي أوكلت لها مهمة النهوض  65911بية والثقافة والعلوم اّلتي أنشأت سنةالعربية للتر 
 بالجانب التعليمي والعلمي لألقطار العربية.

بها جهاز يشرف على توحيد المصطلحات العلمية والحضارية  ُألِحقَ  6591وفي سنة   
ُسّمي" المكتب الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي" حيث تّم إقرار نظامه الداخلي 

وبانعقاد  ،6591من قبل المجلس التنفيذي للمنظمة في دورته الثامنة المنعقدة بالقاهرة سنة
تمت الموافقة على الهيكل  6559للمنظمة سنة الدورة السابعة والستين للمجلس التنفيذي

  2التنظيمي للمكتب

 التنظيم اإلداري للمكتب:  

تشرف اللجنة االستشارية للمكتب برئاسة مدير المكتب ومدير اإلدارة على               
عّدة أقسام تعمل ثالثة منها تحت إدارة مدير الشؤون العلمية والفنية، وهي: قسم 

عات المعاجم، قسم خاص بالمجلة اّلتي يصدرها المكتب والمكتبة المصطلحات ومشرو 
التابعة له، وقسم يشرف على االعداد للمؤتمرات، بينما قسم الشؤون المالية واإلدارية 

ن بين ربي، ومرة تحت وصاية مدير مكتب تنسيق التعريب في الوطن العشيعمل مبا
 :ى هذا القسم هيالمهام الموكلة إل

 الموظفين والعالقات العامة. االهتمام بشؤون -
 االعتناء بالمشتريات والمخازن. -
 جرد حسابات الخزينة. -
 العمل على حفظ المحفوظات الخاصة بالمكتب وأرشفتها.   -

 

                                                           

 .611ـ ينظر، التعريب وتنسيقه في الوطن العربي، محمد المنجي الصيادي، المرجع السابق، ص1 
التعريب بنك المصطلحات العربية الموحدة، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ـ ينظر، دليل مكتب تنسيق 2 

 .19، ص1161ريب، عمكتب تنسيق الت
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  :الغاية من إنشاء مكتب تنسيق التعريب 

 تتجلى الغاية من إنشاء المكتب في:  

شاطات نالحرص على تعاون ُشعب التعريب في البالد العربية وتتبع  -
الهيئات المشتغلة بالتعريب والعمل على عرض النتائج العلمية المتوصل 

في الندوات اّلتي يعقدها أو في التقارير اّلتي ينشرها في المجلة 1إليها
 التابعة له دورًيا.  

" إنشاء قاعدة بيانات مصطلحية لتخزين المصطلحات وتصنيفها وتبادل  -
متخصصة، سعيا وراء تحقيق المعلومات والمصطلحات مع البنوك ال

 2معاجم مّوحدة، وموسوعات عربية متعددة المداخل باللغات األجنبية"
 في هذا المجال. كبيًرا محاكية النماذج الغربية اّلتي قطعت شوطا

محاربة الدخيل من األلفاظ األجنبية والعمل على إحياء اللفظ العربي  -
ت عنوان " قل األصيل، وذلك من خالل نشر سلسلة من األبحاث تح

ربية األقطار الع بهدف تصويب النطق العربي السليم خاصة أنّ 3وال تقل"
 في معظمها عانت من ازدواجية اللغة.

األولى من النظام األساسي للمكتب الدائم لتنسيق التعريب  " نّصت المادة -
في الوطن العربي على أّن مهمة المكتب تتجلى في تلقي وتتبع ما تنتهي 

العلماء والمجامع اللغوية ونشاط الكّتاب واألدباء والمترجمين، إليه بحوث 
يتصل  ستخرج منه ماويقوم بتنسيق ذلك كّله وتصنيفه ومقارنته لي

 4.المقبلة" غراض مؤتمر التعريب لعرضه على دورات المؤتمربأ
                                                           

 .111ـ ينظر، الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث، محمد علي الزركان، المرجع السابق، ص1 
 .11ـ دليل مكتب تنسيق التعريب، المرجع السابق، ص2 
 .111الجهود اللغوية في المصطلح العلمي الحديث، محمد علي الزركان، المرجع السابق، ص ينظر،ـ 3 
، مكتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم 6، ج19مجلة اللسان العربي، المجلد  ـ النظام األساسي للمكتب،4 

 .159، ص6591العربي، الرباط، 
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 ـ المجلس األعلى للغة العربية بالجزائر:ـ3ـ1

الجهود الحكومية والسياسية لتعميم اللغة العربية تظافرت  6511بعد االستقالل سنة     
تعريب المواد اّلتي  6519ربية بدًءا من سنة ع القطاعات، لذلك قررت وزارة التفي جمي

لها عالقة بالشخصية العربية الجزائرية بعد ما كان التعليم يعتمد بالكامل على اللغة 
ة أقّرت اللجنة المركزي 6595ي سنة الفرنسية باعتبارها اللغة الرسمية غداة االحتالل، وف

التعليم في جميع األطوار وهذا لرؤية مستقبلية  يبللحزب الواحد قرار ينص على تعر 
ى التعليم لى أن وصل إلإتصادي وواصل بذلك التعريب تقدمه تخدم اإلدارة والتسيير االق

ولّكن 65991م العالي، فقد تشكلت الّلجنة البيداغوجية لتعريب العلوم والتكنولوجيا عا
لى هيئات تهتم هي األخرى بضبط المصطلحات وتعريبها والعمل على إاحتاج هذا القرار 

والمجلس األعلى  6591نشرها؛ فأنشأت مؤسستين هامتين هما: مجمع اللغة العربية سنة 
 .6559للغة العربية سنة 

 :فكرة إنشاء المجلس األعلى للغة العربية 

العربية هيئة استشارية أنشأت بموجب المادة الخامسة من األمر المجلس األعلى للغة   
المؤرخ في  111/56، والمعدل للقانون 6595/ 61/ 16الصادر بتاريخ  11/15
حيث حّددت من خالله صالحيات المجلس وهذا بموجب المرسوم  61/16/6556

 .66/19/6559الصادر في  111/59الرئاسي 

من القانون المشار إليه واّلتي نّصت على إنشاء  11ُعّدلت المادة  6559وفي سنة    
هيئة في رئاسة الحكومة مكلفة بمتابعة تطبيق القانون واستبدلت بعدها بهيئة استشارية 

 . 2ا بمراسيم رئاسيةتتكون من رئيس ومكتب وثالث ّلجان يعينون جميعً 

                                                           

 .99فراجي، المرجع السابق، صـ ينظر، الترجمة، التعريب والمصطلح، بوبكر 1 
 http// WW W . hcla. Dz   )  ،69 /19/6169 ،11:61ـ الموقع الرسمي للمجلس األعلى للغة العربية:2 

 سا.
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 :ـ مهامه 
 61/16/6556الصادر بتاريخ  65/19يتابع تطبيق أحكام القانون رقم  -

وجّل القوانين الهادفة إلى تعميم استعمال اللغة العربية في جميع 
 المجاالت والنهوض بها تماشيا مع التطور الرقمي الحاصل.

يدرس جميع المخططات المعروضة عليه في جميع القطاعات الخاصة  -
بتعميم اللغة العربية، حيث يتلقى المجلس من اإلدارات والمؤسسات 

مومية كّل المعلومات والمعطيات واإلحصائيات اّلتي تتعلق والهيئات الع
 بنشاطه ويحاول تحيينها وفق المستجدات المستحدثة.

يعمل على تعبئة الكفاءات العلمية والتقنية لتمكينها من إنجاز الدراسات  -
 واألبحاث واقتراح البرامج اّلتي تساهم في النهوض باللغة العربية.

ينظم الندوات والملتقيات، واأليام الدراسية حول موضوع استعمال اللغة  -
العربية في مختلف المجاالت كما يدائب على نشر النتائج  المتوصل 

 إليها بأحدث الطرق.
يوجه عمل المؤسسات والهيئات والقطاعات اّلتي تمارس أنشطة الثقافة  -

 .1ةاللغة العربي واإلعالم والتربية والتكوين في مجال تطوير وتعميم
 :اسهامات المجلس 

عقد عّدة ندوات الغرض منها هو النهوض اللغة العربية وتنسيق العمل  -
بين دول المغرب العربي، حيث عقدت ندوة دولية جاءت تحت عنوان" 
مساهمة الّلغة العربية في التواصل والتضامن والوحدة بين األقطار 

 المشاريع، منها: عرض خاللها المشاركون جملة منالمغاربية" 

                                                           

 اس19:65، 69/19/1169 يوم المرجع السابق.، العربية للغة األعلى للمجلس الرسمي الموقعـ ينظر، 1 



المصطلح العلمي التراثي في المعاجم العلمية العربية الفصل الثاني: آليات إحياء 
 المتخصصة الحديثة

162 
 

" مشروع األنترنيت العربي"، ومشروع" تفعيل الرصيد اللغوي الوظيفي"، كما دعت الندوة 
 1إلى تفعيل بنود معادة إنشاء إتحاد المغرب العربي

ن اسهامات المجلس األعلى للغة العربية ما تعلق بتطوير اللغة العربية م -
ها: ققالمشاريع اّلتي حوربطها بتكنولوجيا المعلوماتية، ونذكر من بين 

أرضية الجاحظ، مكنز المجلس. أّما المشاريع اّلتي الزالت قيد اإلنجاز 
 .2معلمة المخطوطات الجزائريةنذكر: 

باإلضافة إلى المجالت اّلتي يصدرها المجمع واّلتي تساهم في بعث عجلة البحث العلمي، 
    وري.لغة العربية اّلتي تصدر بشكل دمعالم، مجلة المنها: مجلة 

  في صناعة المعاجم العلمية المتخصصة: ـ جهود العرب المحدثين 2

  :في المعاجم اللغويةـ 1ـ 2

النماذج اّلتي أنتجها أصحاب العصر الحديث عن المعاجم القديمة في تكاد تختلف  ال   
الترتيب الخارجي للمواد، فقد التزمت جميعها الترتيب األلفبائي اّلذي اشتهرت به مدرسة 

المقدمة في هذه المعاجم، وغالبيتها 3، لكنها تختلف من ناحية الترتيب الداخلي للمواد
        بدأت كفكرة لُتتبنى كمشروع من مشاريع الهيئات العاملة على إعداد المعاجم 

 الحديثة، ونذكر من بين هذه المعاجم:

 "محيط المحيط" لبطرس البستاني: -

                                                           

 ة) المجلس األعلى للغة العربي مستوى المؤسسات اللغوية الرسميةـ ينظر، االستثمار في اللغة العربية على 1 
بالجزائر ومجمع اللغة العربية بالقاهرة أنموذجين(، بوعالم طهراوي، المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية، دبي، 

 .11 19اإلمارات، ص ص 
 ا.س65:65، 69/19/1169 ، يومالسابق المرجعالموقع الرسمي للمجلس األعلى للغة العربية، ـ ينظر، 2 
 . 91، ص6591ـ ينظر، المعجم العربي، حسين نصار، دار الحرية للطباعة، بغداد، 3 
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ل للقاموس المحيط للفيروز آبادي غير أّن يعتبر" محيط المحيط" نسخة طبق األص
بطرس البستاني أضاف له اصطالحات العلوم والفنون، وكثيًرا من القواعد والشوارد، 

لدين وألفاظ العامية اّلتي أدرجها ضمن مواد معجمه اّلتي رتبها  1ناهيك عن كالم الُمو 
ترت في ه:" وقد اخوفق الترتيب األلفبائي بحسب أوائل األصول كما أوضح هذا في قول

 ترتيبه اعتبار أول حرف من الكلمة دون األخير منها بخالف اصطالح الجمهور، ألنّ 
ذلك أيسر في التفتيش عليها. وألجل التسهيل على الطالب مّيزت بين األفعال واألسماء 

 من األفعال.2وبين المجرد والمزيد"

لفظة،  شئتأو مزيدا بقوله:" إذا  أوأوضح طريقة الكشف عن اللفظ عندما يكون مجردً     
ذا كانت مزيدة  ن  مفجّردها أواًل فإذا كانت مجردة فاطلبها في باب أول حرف منها وا 

ذا كان في الكلمة حرفالزوائد ثّم اطلبها في باب الحرف األول  وب عن مقل مّما بقي. وا 
ّله هفي مكان الحرف األصلي المقلوب عنه. وكّل ذلك ُيسآخر فاطلب تلك الكلمة 

  على سبيل المثال. 3واعلم أّن ج مقطوعة من جمع" االستعمال والممارسة،

ومن بين ما يميز هذا السفر هو حسن ترتيبه، والتفصيل في شرح مواد أوجزها الفيروز    
لى حذف مواد أخرى تتصل باألشخاص " القاموس المحيط"، باإلضافة إ آبادي ضمن

جديدة منها ما هو عامي، ومنها ما يندرج ضمن والقبائل لقلة أهميتها، وأدخل مواد 
اّلتي برزت في العلوم المختلفة جراء النهضة العلمية  4المصطلحات العلمية الحديثة

 والتكنولوجية اّلتي انطلقت بداية من القرن العشرين.

 "متن اللغة" ألحمد رضا: -

                                                           

 .91، صالسابق المرجع، نصار حسين العربي، المعجمـ ينظر، 1 
 مقدمة ب. ،6599لبستاني، مكتبة لبنان، بيروت، س اطر ـ محيط المحيط، ب2 
 مقدمة بـ المرجع نفسه، 3 
 .195اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية، عبد اللطيف الصوفي، المرجع السابق، صـ ينظر، 4 
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 عالمجم عضو رضا أحمد الشيخ تأليف من حديثة لغوية موسوعة اللغة متن معجم    
 يجمع مطول معجم بإعداد 6511 سنة األخير هذا ُكّلف حيث بدمشق، العربي العلمي

لحاقو  القديمة، اللغوية المطوالت بطون في المتناثرة اللغة جواهر من تناثر ما فيه  ما ا 
 والجمع يقوالتنس والتنقيب البحث على عكف كما به، والمصطلحات األلفاظ من استحدث
 ابن محكم التاج، العرب، لسان: كـ القديمة المعاجم على معتمدا طويلة سنوات والوضع
      المنير والمصباح األثير، ابن نهاية دريد، ابن جمهرة الجوهري، صّحاح سيده،

 الكلمات من وضعوه ما بعض فصّحح المحدثون اللغويون وضعه ما على ماًرا للفيومي،
 حّرفها تيالّ  العامية األلفاظ بعض ردّ  كما األلفاظ، بعض شخصًيا هو ووضع المستحدثة

غير أّنه 1واإلخراج للطبع جاهًزا المعجم أصبح 6519 سنة وفي. فصاحتها إلى العامة
 .6591لم يعرف النور حّتي سنة 

وقد" بدأ المؤلف كتابه بمقدمة عن نشوء الّلغات بعامة، فذكر الّلغات البابلية والمصرية     
اللغة العربية بخاصة، كما رتب مادته على أصل المادة المجّردة القديمة...ثّم تحدث عن 

من الزيادات في الحروف وجعلها على أوائل األصول مع مراعاة هذا الترتيب األلفبائي 
، كما رتب الفعل الثالثي المجّرد على ترتيب أبوابه الستة 2أيًضا داخل المواد نفسها"

مز. أّما من الثالثي، وبالفعل المتعدي بالهف ه بالفعل المتعدي بالتضعيدة، ليلحقالمعهو 
األسماء فاستهلها بالثالثي المجرد مفتوح الفاء، فمضمومها، ثّم مكسورها مختتًما كّل مادة 

) أ ب د(: اأَلَبُد: الدهر، والولد اّلذي  كما جاء في مادة، 3بما جاء في أسماء العرب منها
         تي تلد كّل عام من أتان وغيرها. اإِلبُد واأَلبدُ آلبُد: الّ اأتت عليه سنة. األبد، واألِبُد، و 

 .4واألُبُد: الجوارح من المال. واألوابد: من الطير اّلتي تقيم بأرٍض شتاًء وصيًفا

                                                           

 .    9 1، ص صالسابق صدرالما، ينظر، معجم متن اللغة، أحمد رضـ 1 
 .155المرجع السابق، صعبد اللطيف الصوفي،  ـ اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية،2 
 .111، ص المرجع نفسهـ ينظر، 3 
 .611ص السابق، صدراللغة، أحمد رضا، الم متن ـ ينظر،4 
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ة العربية الملكي بعد         وأورد صاحب متن اللغة األلفاظ اّلتي أقّرها مجمع اللغ   
 :1انذكر منه تعريبها،

    

 المفهوم الموضوع له  الكلمة األجنبية الجديد المقابل
 الطبقة 
 البهو 
 السرداب 
 الصفائح 

Etage 
Salon 
Sous-sol 
Panneaux 

 المباني الكثيرة الطبقات، ناطحات السحاب
 قاعة استقبال كبرى

 البدروم
 األلواح العريضة بين المنكبين. 

 

 المعجم الوجيز: -

والمعجم الكبير أشرف مجمع اللغة العربية بالقاهرة على  2على غرار المعجم الوسيط   
إعداد المعجم الوجيز اّلذي أُعّد في األساس لطالب التعليم العام؛ وهو في حقيقة األمر 

مين المذكورين غير أّنه حوى ما تستلزمه الضرورة من ألفاظ الحضارة جَ عْ مختصر عن المُ 
حدثة والمعربة والدخيلة، باإلضافة إلى احتوائه وما أقّره المجمع من األلفاظ الموّلدة والم

ة المقدمة خاصة ما تعلق يمالتعل3ما تحتاجه الناشئة من المصطلحات العلمية في دروسها
 بالمواد العلمية اّلتي تتعدد مقابالت مصطلحاتها األجنبية.

ثًا ديح، ورغبت في تحقيقه وزارة التربية والتعليم وزارة المعارف قديًما د دعت إليهوق  
، لذلك ُكّونت لجنة مشتركة لرسم خطة إنجاز هذا المشروع. وكغيره من ةالعظيم لفائدته

ت د وردت الكلمامن ناحية التأليف مرتب ومبوب المواد فق المعاجم جاء المعجم الوجيز
على حسب تصريفها، كما استهل المواد باألفعال بدل          على حسب ُنطقها ال

                                                           

 .611نفسه ص  صدرـ ينظر، الم1 
 .11/11 ـ ينظر، المدخل، ص2 
 . 691شوقي ضيف، المرجع السابق، ص ـ ينظر، مجمع اللغة العربية في خمسين عاًما، 3 
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 1الزم على المتعدي وبالداللة الحسية على المعنويةمزيد، وبالاألسماء، وبالمجرد بدل ال
 مراعية اللجنة المكلفة بإعداده الفئة العمرية اّلتي ستتصفح هذا المعجم.

ط ضب، و في هذا المعجم لتفسيرالشرح واما استطاع  يّسر" أّنه ومّما يحسب للمجمع  
أللغاز... ، والرموز واعن الحواشي والغريب، وابتعد مها بلغة سهلة واضحةقد   لتعريفاتا

اّلتي تساعد في تذكر 2واستعان بالصور واألشكال، وهي وسيلة هامة من وسائل اإليضاح"
ئة لف في األساس المعلومات عن طريق الذاكرة البصرية، خاصة أّن هذا المعجم مقدم

 معينة من المتمدرسين.

ضافة إلى العديد من المعاجم اّلتي لم نفصل فيها نحو:" معجم المصطلحات العربية باإل 
وغيرها من المعاجم 4، ومعجم" أقرب الموارد"، والقاموس الجديد"3في اللغة واألدب"

وي الحاصل اللغ الزخم ادية اللغة أو ثنائية اللغة تماشيا ووالقواميس اّلتي وضعت سواء أح
 لالستعمال الحقيقي للغة العربية.

  المعاجم العلمية المتخصصة: ـ في2ـ 2

تحدثنا سابًقا عن المشاريع اّلتي اهتمت بها المجامع اللغوية، وكانت المعاجم العلمية     
في طليعتها حيث ُعني  مجمع القاهرة مند إنشائه بلغة العلم والتكنولوجيا مسايًرا بذلك 

                                                           

 .11، ص6595دار التحرير للطباعة والنشر، مصر،  ،معجم الوجيز، مجمع اللغة العربيةـ ينظر، ال1 
 .19ـ المرجع نفسه، ص2 
واآلداب الغربية اّلتي يهتم  وكامل المهندس؛ وهو معجم يحوي المصطلحات العربية ـ هذا المعجم لمجدي وهبة 3 

رتيًبا وقد رثب ت بها الباحث العربي، كما لم يهمل واضعا المعجم المصطلحات الواردة في أمهات الكتب التراثية
بة في اللغة واألدب، مجدي وه للمصطلح) ينظر، معجم المصطلحات العربية يراد المقابل اإلنجليزيألفبائًيا مع إ

 ، مقدمة أ(.6591وكامل المهندس، مكتبة لبنان، بيروت، 
بن  ، الجيالنيـ ألف هذا المعجم مجموعة من اللغويين في المغرب العربي، هم: علي بن هادية، بلحسن البليش4 

. وقد اعتمدت اللجنة المؤلفة 6511حاج يحي وذلك بناًء على توصية الندوة التربوية األولى المنعقدة في تونس سنة 
لهذا السفر على عدد من المعاجم العربية ذات الصبغة القديمة والحديثة، كما ُوضعت فيه جّل المصطلحات الجديدة 

علمّية والفنية اّلتي أقّرتها المجامع اللغوية) ينظر، اللغة  ومعاجمها في الشائعة االستعمال، والمصطلحات ال= 
 .( 161 169المكتبة العربية، عبد اللطيف الصوفي، المرجع السابق، ص ص
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مطالب الدراسات العليا، ومطالب الترجمة والمترجمين لذلك بدأ يعّد وينشر معجمات 
د نشر: المعجم الجيولوجي، معجم الفيزيقا النووية، والمعجم الجغرافي، علمية متنوعة، فق
وغيرها من المعاجم اّلتي أعّدها المجمع، كما تلقت اإلدارة العامة  1والمعجم الفلسفي

لمكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي مجموعة المصطلحات العلمية المقررة للمرحلة 
للغتين اإلنجليزية با المصرية تعليم في الجمهورية العربيةالثانوية من لدن وزارة التربية وال

 .والعربية

( ُرتبت مصطلحاتها 1( ومكررة)6شرت هذه المجموعة في شكل كراسات مرقومة)نُ وقد  
 وصدرت باسم وزارة التربية والتعليم في، ترتيًبا معجميا حسب ألفاظها اإلنجليزية 

المجمع على تبنيها، حيث حملت العناوين ة العربية المصرية بعد ما أشرف ير هو الجم
طلحات مص-مصطلحات علم الكيمياء  -اآلتية: المصطلحات الرياضية للمرحلة الثانوية

، فعمل المكتب على االطالع عليها والتنسيق مصطلحات علم النبات  -علم الحيوان  
بين مختلف الجهود في ميدان تعريب االصطالح العلمي من أجل تحقيق وحدة 

  على صعيد الوطن العربي والنهوض باللغة العربية. 2صطلحالم

وسنذكر بعض النماذج لهذه المعاجم العلمية اّلتي اهتمت بضبط المصطلحات دون    
 تحديد تخصص كّل منها، ونذكر:

 معجم النبات: -

أشرفت وزارة التربية للثقافة والعلوم التابعة للجامعة الدول العربية بتنسيق مع المكتب    
للتعريب على إصدار معجم النبات ) إنجليزي ـ فرنسي ـ عربي(  مرتب بحسب  الدائم

حروف الهجاء الالتينية، حيث يقدم هذا  المعجم المصطلح إنجليزي ويورد المقابل العربي  

                                                           

 .611ـ ينظر، مجمع اللغة العربية في خمسين عاًما، شوقي ضيف، المرجع السابق، ص1 
 .159، ص11ـ ينظر، مجلة اللسان العربي، ع 2 
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تحم ـ ملتصق ملتحم ـ مل وبعدها يقدم المقابل الفرنسي وما يقابله في اللسان العربي نحو:
Adherent حاق ، التصاق ـ التAcherent)1 :ويشرح أحياًنا أخرى المصطلح مثل ، 

    Actinomorphic= متعدد التناظر، متناظرة شعاعًيا، منتظم   

Actinomorlhe= نعت يطلق على األزهار المنتظمة كالزنبق اّلتي يمكن تقسيمها
 بمستويين أو أكثر قسمين متشابهين2.

 :معجم المصطلحات العلمية- 

أشرف على تأليف عذا المعجم مجموعة من الباحثين منهم: عبد العزيز محمود،    
ومحمود عبد الرحمن البرعي، وحسن محمد الريحان وقد ضم في ثناياه العديد من العلوم 
كـ: علم الحشرات، والحيوان، وعلم وظائف األعضاء، والنبات، والجيولوجيا وغيرها من 

وفق الترتيب الهجائي الالتيني؛ ألّن المعجم من ضمن  العلوم اّلتي ُرتبت مصطلحاتها
المعاجم الثنائية اللغة اّلتي تعطي المصطلح األجنبي) اإلنجليزي( وتقدم المقابل العربي 

دون شرح أو تفصيل على غرار ما جاء في المعجم  اّلذي تمت الموافقة على تعريبه 3له
 المذكور سالفا.

، ليطبع 6519ية بطباعة هذا المعجم ألول مرة سنة وقد قامت مكتبة األنجلو المصر    
 .المنقحة والجديدة 6591خرها طبعة آ بعدها عديد المرات

 

  

                                                           

، 19يق المكتب الدائم للتعريب، مجلة اللسان العربي، المجلد س،ع ، م، وتنمعجم النبات، وزارة التربية في ج ـ 1 
 .659، ص1ج
 .659ـ ينظر، المرجع نفسه، ص2 
،  مصر، 1ـ ينظر، معجم المصطلحات العلمية، عبد العزيز محمود وآخرون، مكتبة األنجلو المصرية، ط3 

 ،مقدمة.6591
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 :"مشروع الذخيرة اللغويةـ مشاريع رقمية قيد اإلنجاز "3ـ 2

 :فكرة المشروع 

مشروع الذخيرة من المشاريع اللغوية الهامة اّلتي يطمح القائمون على تحقيقيها  يعدّ    
اّلذي عرض المشروع  1تحقيقا لرغبة صاحب المشروع رحمه هللا عبد الرحمن الحاج صالح

 .6591التعريب المنعقد بعمان سنة  ألول مرة على مؤتمر

دها بتوظيف المصطلحات وتوحيوقد تمحورت فكرة الذخيرة اللغوية العربية بالنسبة لوضع  
شراك عدد من المؤسسات العلمية ، وبعدها عرض مشروعه على  األجهزة الحاسوبية وا 

حيث   6599المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في ديسمبر 
لقى تباشرت المنظمة بمراسلة كافة المؤسسات العلمية العربية المعنية بالتربية والتعليم لت

،وبعدها 2إجابات عديدة من هذه الهيئات كالمجامع اللغوية تدور كّلها حول أهمية المشروع
" نظمت جامعة الجزائر باالتفاق مع المنظمة ندوة أولى لدراسة المشروع واتخاذ القرارات 

مع خبراء المؤسسات العلمية العربية. وساهم في هذه الندوة عدد من الخبراء الاّلزمة 
نشاء اللجان لمتابعة والمسؤول ين، وخرجوا بتوصيات تخص تنظيم العمل والمشاركة وا 
 على أرضية الواقع.3المشروع"

وفي إطار هذه الندوة المنعقدة قّرر المشاركون عقد ندوة ثانية تشارك فيها جميع   
المؤسسات الراغبة في إنجاز المشروع، ولّكن لم تتبنى أّي جهة رسمية المشروع إلى أن 
قّرر المجمع الجزائري للغة العربية تبني " الذخيرة اللغوية" بمشاركة جزئية من جامعة 

                                                           

صالح في مدينة وهران، ودرس بمصر وبعدها في باريس إلى أن تحصل على دكتوراه  عبد الرحمن الحاجـ ولد 1 
من جامعة السوربون، تقلد عدة مناصب منها: مدير معهد العلوم اللسانية بالجزائر، ثّم مدير مركز البحوث العلمية 

توفي .1111للمجمع الجزائري للغة العربية سنة  لترقية اللغة العربية، وبعدها ٌعّيَن من قبل رئيس الجمهورية رئيسا
 . 1169/ 11/ 11في 

ت  99اللسان العربي، ع ـ ينظر، طريقة إنجاز مشروع الذخيرة اللغوية العربية، عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة2 
 .151، ص1111تنسيق التعريب، الرباط، كانون األول ، مكتب 91

 .159العربية، عبد الرحمن الحاج صالح، المرجع السابق، صـ بحوث ودراسات في اللسانيات 3 
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 1116/ 19/61ـ  11 في الجزائر ما بينانعقدت ندوة تأسيسية الجزائر وعلى إثر هذا 
 وخرجت هذه الندوة بتوصيات وقرارات مهمة تهدف إلى إنجاح المشروع. 1

 :أهداف المشروع 

ات آلي: إّن الهدف الرئيسي لمشروع الذخيرة هو أن يمّكن الباحث الذخيرة كبنك معلوم"ـ 
فية من واقع استعمال العربية بكيالعربي أّيا كان وأينما من العثور على معلومات شّتى 

يسهل على الباحث العربي إيجاد أي مصدر تراثي أو حديث في  2آلية وفي وقت وجيز"
  غضون ثواني.

والبحث عنها على كّل المعطيات اللغوية في ميدان ـ االعتماد في وضع المصطلحات 
معين من واقع استعمال للغة العربية قديما وحديثا؛ فالمختص اّلذي قد يحتاج إلى أن 
يضع مصطلًحا معيًنا ال يجد له فيما لديه من المراجع لمفهوم معين، فيعود بذلك للذخيرة 

عمل اآلن ر العصور واّلتي تستلتقدم له في بضع ثواٍن كّل األلفاظ اّلتي استعملت عب
اّلتي  3لدانالعربية الفصحى في جميع الب بالفعل؛ فهي تتيح له االستعمال الحقيقي للغة

 تتكلم اللسان العربي.

عربية المستعملة، حيث يضم جميع مفردات العربية اّلتي ـ المعجم اآللي الجامع أللفاظ ال
الحديثة باإلضافة إلى إنشاء المعجم جاءت في النصوص المخزنة سواء القديمة منها أو 

المستعملة واّلذي يحوي هو اآلخر المصطلحات اّلتي اآللي للمصطلحات العلمية والتقنية 
دخلت في االستعمال كما يقدم كّل مصطلح مع ما يقابله في اللغتين اإلنجليزية والفرنسية، 

                                                           

 .151ـ ينظر، طريقة إنجاز مشروع الذخيرة اللغوية، المرجع السابق، ص 1 
 . 115ـ بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، عبد الرحمن الحاج صالح ، المرجع السابق، ص2 
ينظر، األلفاظ التراثية والتعريب في عصرنا الحاضر، عبد الرحمن الحاج صالح، مجلة اللسان العربي،  ـ3 
  .611، ص 91ـ99ع
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ت العلمية بحسب المجاال 1باإلضافة إلى تجزئة هذا المعجم إلى معاجم متخصصة
 الحديثة اّلتي تتفرع منها تخصصات عديدة. 

و في لغة التخاطب أ فلغة الذكاء االصطناعي اليوم باتت هي الوسيط األساسي سواء
 في لغة العلم، لذلك ينبغي أن تتظافر جهود الهيئات القائمة على المشروع

 وظائف الذخيرة اللغوية: 

 : 2ترتكز وظائف الذخيرة األساسية على

 تحصيل معلومات تخص الكلمة العربية عادية كانت أو مصطلحا. -
 تحصيل معلومات تخص الجذور وصيغ الكالم. -
 تحصيل معلومات تخص أجناس الكالم. -
 تحصيل معلومات تخص حروف المعاني  -
  تحصيل معلومات تخص المفهوم الحضاري أو العلمي. -
 :المنهج المقترح في كيفية إنجاز الذخيرة اللغوية  

هذا المشروع نشأ من فكرة االستعانة بالحاسوب واستغالل سرعته الهائلة في  " إنّ 
عالج المعطيات وقدرته العجيبة على تخزين آالف الماليين من هذه المعطيات في 
ذاكرته، إلنشاء بنك آلي من المعطيات يحتوي على أهم ما ُحّرر بالعربية مّما له قيمة 

وما سينتجه  االفكر العربي قديًما وحديثً  ما أنتجه علمية وأدبية وتاريخية وغيرها، وأعزّ 
  ، وإلنشاء هذا البنك آللي منج متبع نلخصه في:3على مّر السنين"

 توزيع المهام على أكبر عدد من المؤسسات مع التنسيق والمتابعة:  .6

                                                           

 .159نجاز مشروع الذخيرة اللغوية، المرجع السابق، ص إـ ينظر، طريقة 1 
 .111 111 116عبد الرحمن الحاج صالح، ص ص ،حوث ودراسات في اللسانيات العربيـ ينظر، ب2 
 .616األلفاظ التراثية والتعريب في عصرنا الحاضر، عبد الرحمن الحاج صالح، المرجع السابق، ص ـ3 
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من تكاليف مالية باهظة نّصت توصيات الندوة  نظًرا لضخامة المشروع وما يتطلبه
م على مبدأ المشاركة الحّرة، فيمكن للعديد من 6556المنعقدة في الجزائر سنة 

المؤسسات العلمية الراغبة في إنجاز المشروع تمويله؛ فكّل من الجامعات ، والمعاهد 
ء المخصص جز ومراكز البحوث العلمية عليها أن تخصص في ميزانيتها بنًدا إلنجاز ال

 .1لها

 توزيع العمل وتنظيمه بين المؤسسات العلمية المشاركة في المشروع: .1

تّم تحديد العدد األدنى للموارد  1116بانعقاد الندوة التأسيسية المنعقدة في الجزائر سنة
البشرية والمادية اّلتي ينبغي لكّل مؤسسة متطوعة توفيرها؛ فهذه المؤسسات غالبة ما 

وزارة التربية والتعليم لذلك" يمنح الوزراء المعنيون لكّل مؤسسة تابعة  تعمل تحت وصاية
لوزارته ترغب في المشاركة ما يستطيع أن يمنحه كمساعد مالية على شكل بند خاص 

 بهدف:  2للذخيرة من ميزانية التسيير المالي للمؤسسة"

اقتناء مجموعة أجهزة: يتطلب المشروع توفير أجهزة الحاسوب وكّل  -
ة إلى إلضافق البد أن يتوفر لديه من خمسة إلى عشرة حواسيب، بافري

بالطبع آلة ماسحة للقراءة اآللية عدد كاف من األقراص و 
وغيرها من الوسائل الذكية اّلتي تساعد في التخزين  3ير(للنصوص)سكان

 عائل من المعطيات.  األسرع لعدد
تنظيم العمل وتخطيطه: يستدعي أي مشروع هو قيد اإلنجاز وقوف  -

لجنة خاصة تسهر على مدى تقدم المشروع لذلك يتبغي إنشاء لجنة 

                                                           

 .111ـ ينظر، طريقة إنجاز مشروع الذخيرة اللغوية، عبد الرحمن الحاج صالح، المرجع السابق، ص1 
ية، بوعالم قبلالنظرية والتجارب المجتمعية المنجزة لجعل اللغة العربية لغة وظيفية ، وآفاقها المست ـ  البحوث2 

 .11ت في المؤتمر الدولي الثالث للغة العربية، دبي ، اإلمارات العربية المتحدة، صمطهراوي، مداخلة قد
 .119صالح، المرجع السابق، صـ ينظر، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، عبد الرحمن الحاج 3 
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محلية دائمة تسهر على متابعة عمل المؤسسات المشاركة في األنترنيت 
 .1اللغوي العربي

برمجة العمل: وذلك عن طريق حصر ما أدخل من كتب تراثية في  -
لحاسوب، وجرد ما لم يحوسب بعد لتتم بعدا عملية توزيعه على ذاكرة ا

المشاركين، وبعدها ينصب االهتمام على اإلنتاج المعاصر من كتب 
د كّل ما يكتب جر  ىعلمية وفنية وأدبية وتقنية كذلك، ليتم التفرغ عقبها إل

خاصة أّن هذه األخيرة  2من أخبار ومقاالت في الصحف والمجالت
مبرمجة ألّن جّل الصحف والمجالت تجدها إلكترونية تكون في األصل 

  في الغالب.
متابعة العمل: جاء في محضر الندوة الثانية لمشروع الذخيرة العربية  -

المنعقدة بجامعة الخرطوم على توصيات تخص متابعة المشروع من 
            قبل األمين العام لجامعة الدول العربية من خالل عقد 

يشرف عليها رئيس الهيئة العليا لمشروع الذخيرة العربية ـ   ـ اجتماعات
على  3رب لبحث سبل دعم وتحقيق اإلنجازللسادة وزراء الثقافة الع

 مستوى المؤسسات العلمية المشاركة .

وبذلك يتحقق المشروع في صورته الفعلية ويستطيع الباحث العربي أن يوفر على نفسه 
ي رث العربالمكتبات العالمية، ويحفظ كذلك اإلعناء البحث عن أمهات الكتب في 

الحاصل في مجال لألجيال القادمة بصورة رقمية تواكب مستجدات التطور الرقمي 
 . تكنولوجيا الرقمية

 

                                                           

 .111ـ ينظر، المرجع نفسه، ص1 
 .111ينظر، طريقة إنجاز مشروع الذخيرة اللغوية، عبد الرحمن الحاج صالح، المرجع السابق، ص ـ2 
 .111 116 1611ـ ينظر، بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، عبد الرحمن الحاج صالح، ص ص3 
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وهذه المعاجم اّلتي ظهرت سواء اللغوية أو العلمية المتخصصة كانت نتيجة تظافر      
حيائه اّلتي تعمل على حفظ اإلرث العربي و الهيئات العلمية المنتشرة في الوطن العربي و  ا 

بطرق تواكب التكنولوجيات الحديثة، اّلتي تتسارع يوما بعد يوم، لذلك البد أن تجد هذه 
الهيئات الدعم المادي والمعنوي من قبل الوزارات الوصية أو باألحرى الحكومات العربية؛ 

كانت لغة  هي في حّد ذاتها فهي فالتخلف اّلذي تنعت به اللغة العربية اليوم ال يرجع لها
العلم والحضارة وستبقى كذلك، وهذا إذ ما تسارعت وتيرة المشاريع العلمية التنموية 

  المتعلقة بالعلم والمعرفة.

انطالقا مّما تقدم يمكن القول أّن ما حققته الهيئات المختصة بإعداد المعاجم يعتبر    
تحّديا أمام موجة التطور الحضاري والعلمي والتكنولوجي الحاصلة في النصف الشمالي 
للكرة األرضية، فبإخراجها لتلك المعاجم اللغوية اّلتي ساهمت بطريقة أو بأخرى في إحياء 

طن للغة األم في أقطار الو ي أهملت نتيجة طغيان اللغة الثانية على امفردات اللغة اّلت
 العربي.

إلى جانب هذه المعاجم أعّدت هذه الهيئات اّلتي أشرنا إليها معاجم علمية في حقول  
تحوّل أنظارها ل معرفية شتى لتواكب بذلك النشاط العلمي والتقني والتكنولوجي الحاصل

يل ها حفظ التراث العربي األصرين إلى مشاريع رقمية هدفُ بداية من القرن  الواحد العش
مواكبة أحدث المستجدات بسرعة الضوء نتيجة تفعيل األرضيات الرقمية اّلتي يعمل كّل 
من اتحاد المجامع اللغوية العلمية ومكتب تنسيق التعريب بالوطن العربي والمجلس 

ي تمّس هيك عن تلك التحقيقات اّلتربية بالجزائر على أن تعرف النور، ناعلى للغة العاأل
، حظةمالمخطوطات العربية اّلتي تحمل في طياتها كنوز من مفردات ومصطلحات عربية 

يرة البحث العلمي السيما فنفض الغبار عن هذه المخطوطات سيزيد في إنماء وت
 .المعجمي
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ذه ه لذلك حاول أبو القاسم سعد هللا أن يتتبع تاريخ الجزائر الثقافي في كنف   
المخطوطات اّلتي تركها علماء الجزائر خاصة اّلذين عاشوا في القرن الثاني عشر 

ته في ثنايا مصنفا هائال اعلمي ااّلذي ترك زخم الهجري أمثال ابن حمادوش الجزائري
     واّلتي سنتعرف على واحد منها آال وهو " كشف الرموز".

 

    

 

   

      



 الفصل الثالث:

قراءة تحليلية في وضع المصطلح 

العلمي في كتاب " كشف الرموز " 

 البن حمادوش الجزائري

 

 

 

 

 



 

 

 

الجزائري حمادوش ابن: األول المبحث  

 والعلم الرحلة بين
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 ـ ارهاصات فن الرحلة الجزائرية:1

 فن الرحلة: ـ ماهية1ـ 1

على األمصار في ظّل الفتوحات اإلسالمية على مشارق  بسط العرب سلطانهم    
األرض ومغاربها، ففتح ذلك الباب أمام المغامرين اّلذين يهَوْون روح االكتشاف وحبَّ 
التطّلع فكانت الرحلة هي السبيل األنسب لهم وقبل أن نعرج على تطورها في األدب 

للون األدبي، فما هو فن العربي عامة واألدب الجزائري خاصة ال بد أن نعرف هذا ا
 الرحلة؟

 الرحلة: أدب ـ تعريف1ـ 1ـ 1

من الجدير بنا أن نعرج على التعريف اللغوي لكلمة "الرحلة" قبل أن نغوص في     
    :آبادي في القاموس المحيط للفيروزكما جاء ثناياها باعتبارها جنس أدبي، فالرحلة 

ْفَرُة الواِحَدُة، والرَِّحيُل، كأميٍر: ا " الرُُّحَلُة: االْرِتَحاُل: الًوْجُه اّلذي سم ارِتحال َتْقصُدُه، والسَّ
فَرُة الواحدةُ" 1القوم" فهذا يعني  2وهذا المعنى يوافق ما أشار إليه ابن منظور" الّرْحَلُة السَّ
 .لرحلة هي السفر من مكان إلى مكانأّن ا

عنى السير فالرحلة بم؛ 3وفي المعجم الوسيط:" الرحلة من رحل، بمعنى سار ومضى"
َفُر إليهواالنتقال والوجهة اّلت           فهي تجربة إنسانية حّية يتمرس بها  ،اي يراُد السَّ

 من ذي قبل. 4الّرحال، فيصبح أكثر فهًما وأغنى ثقافًة، وأصدق مالحظًة وأعمق تأماًل 

                                                           

 .626السابق، مادة )رحل(، ص صدرـ القاموس المحيط، الفيروز آبادي، الم1 
 .9661السابق، مادة ) رحل(، ص  صدرـ لسان العرب، ابن منظور، الم2 
 .333 ص السابق، صدرـ المعجم الوسيط، الم3 
 .993، ص 9166ـ ينظر، فن المقال، محمد يوسف نجم، دار الثقافة، د/ط، بيروت، 4 
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ذا ما وقفنا عند مفهومها باعتبارها لون أدبي يتمتع بخص     ها تجعل تائص وسيماوا 
:" مجموعة اآلثار األدبية اّلتي تتناول انطباعات تصنف على أنها أدب الرحلة باعتبارها 

المؤّلف عن رحالته في بالد مختلفة، وقد يتعرض فيها إلى ما يراه من عادات وسلوك 
وأخالق ولتسجيل دقيق للمناظر الطبيعية اّلتي يشاهدها، أو يسرد مراحل رحلته مرحلة 

فهي خطاب مخصوص له منطقه الذاتي  1جمع بين كّل هذا في آن واحٍد"مرحلًة أو ي
فادة عندما اإل بين ، فهو يجمعألّنه يحكي تجربة شخصية، وبناؤه ومكوناته وعناصره

وغريب في بقاع  2عجيب لنا من ه لّما يرصدبوصفه  ه ، واإلمتاع يخبرنا الّرحال عّما رآ 
 األرض.

صيل في تراثنا الحضاري فبعد خروج المسلمين من أالرحلة كفن مدّون نوع أدبي و     
العرب إلى جانب تأسيس العلوم تبادر إلى العلماء  3مراحل الفتوح إلى مرحلة االستقالل

تدوين و إلى األمصار بغية اكتشافها  خروجَ النقلية عن طريق ترجمة الكتب والعلوم ال
 ا اكتشفوه من علوم وعادات وشعوب.مالحظات عمّ 

احث في ثل البالرحلة" لون أدبي، ذو طابع قصصي فيه عموما فائدة للمؤرخ مففن      
 من السيرة الذاتية في مواجهةلم االجتماع وغيرهم، كما هو ضرب وعا األدب، والجغرافي

ظروف وأوضاع وفي اكتشاف معالم وأقطار و وصفها و الحكم عليها وعلى المجتمع 
النهاية لكّل ما انطبع من ذلك وسواه في ذهن فيها حكاًما ومواطنين ، فهو وصف في 

لوب سيتآزر في ذلك الواقع والخيال، أ ة عبر مسار رحلته، وفي احتكاكه بالمحيط،حالالرّ 
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من الحقائق  1والحقائق العلمية التاريخية والجغرافية واالجتماعية والنفيسة وغيرها" القّص 
 اّلتي ينقلها الّرحال باعتباره شاهد عيان.

ول آخر فأدب الرحلة بمفهومه البسيط هو فن التعبير عن مشاعر في نفس األديب وبق    
المغترب تجاه البلد األجنبي اّلذي استوطنه فترة من الزمن، فيتحّدث الّرحالة عن سكان 
هذا البلد فيصف مأكلهم وملبسهم وعاداتهم وتقاليدهم كما ينقل الخلفية السياسية والثقافية 

ن جهة مى كذلك وصف األحداث والمواقف اّلتي صادفته، ويصف لذلك البلد، وال ينس
لدرجة األولى ابوب أدبي شيق يعتمد لبأس ذلك عن كلّ  رأخرى الهموم اّلتي واجهته؛ ليعبّ 

 لشاعر امشاعر  شبه نوعا مااّلتي انتابت األديب الّرحال اّلتي تالمشاعر  2وصفعلى 
من اشتياقه إلى الدُّ  امن خاللهاّلذي ينسج قصيدة في شعر الحنين يصف المغترب 
 والدّيار.

" فالرحالت منابع ثرَّة لمختلف العلوم وهي بمجموعها سيل حقيقي لمختلف مظاهر 
ومفاهيم أهلها على مّر العصر، فالّرحالة وهو يطوي األرض اثناء رحلته يغطي في الوقت 

 3رحلته" وينقلها فينفسه مالحظة مظاهر مختلفة في الحياة، يشاهدها أو يسمعها أحياًنا 
 أحياًنا أخرى سواء بالمشافهة أو بالتدوين.

 ـ نشأتها وتطورها باعتبارها لون أدبي:2ـ 1ـ 1

بّين أّن فن الرحلة هو ذلك الفن اّلذي ينقل من خالله الّرحالة ما جاد من العلوم     
            جال في بقاع ساح و األصلي بعدما  والمعارف في ثنايا أمتعته إلى موطنه

ي لة فتوحاتهم الكبرى اّلتأوّل رحلة في تاريخ العرب اإلسالمي هي رحّّ  ولعل ،األرض
فريقيا( شهدتها  األمصار، فقد خرجوا من جزيرتهم وطافوا بأرجاء العالم الوسيط) آسيا وا 
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مارين بالبحر داخلين األندلس وجبال البرانس ناشرين بذلك لغتهم وصاّلتهم وأذانهم الذي 
صقلية اّلتي باتت تحت سلطانهم، ومن جهة أخرى فإّن العالقات التجارية وصل إلى 

القائمة بين البلدان اّلتي فتحوها وبين األمم والممالك المختلفة كان للتجار يد فيها فهم 
والواقع أّن رحالتهم هذه لم تصل إلينا إاّل عن  1جابوا األرض طلًبا للرزق في أقاليم بعيدة

 رب لم يدّونوا أخبار الّرحالة األوائل.، فالعطريق المشافهة

باعتباره" مجموعة من اآلثار األدبية اّلتي تتناول  إلى هذا اللون األدبي والناظر    
 بدايةفي األدب العربي  يجده قد برز  2انطباعات المؤّلف عن رحالته في بالد مختلفة "

رفوا معرفة حّتى نجدهم قد ع ،" فنقرأ كتبهم الجغرافية والتاريخيةالقرن الثالث الهجري من
دقيقة أخبار األمم من حولهم، ومن أقدم من يذكرونهم في هذا الباب سالم الترجمان 
اّلذي يقال أّن الخليفة الواثق أرسله في بعثة إلى بالد الصين ليشاهد السّد اّلذي بناه 

لصين ك ااإلسكندر، ومن هؤالء كذلك ابن وهب القرشي اّلذي يقال أّنه استطاع لقاء مل
 منها: أخرى، نذكر  ، واشتهرت عّدة أعمال3م("916في رحلته اّلتي كانت سنة) 

 "البلدانه( في كتابه " فتوح 212) ت البالذري أعمال أحمد بن يحي -

                ه( المعروف باليعقوبي في كتابه 293ت)  أعمال العباس أحمد بن يعقوب -
فالسبب الرئيسي في تدوين هذه الرحالت هو حاجة الدولة إلى معرفة الطرق  4" البلدان"

ذا ما إ الكبرى اّلتي تصل أقاليمها، لهذا ألفت كتب عديدة في وصف المسالك والممالك
ربطنا هذا التدوين بالحاجة السياسية آنذاك، ولّكن إذا ما اقترن هذا التدوين بالجانب 

وصفوا طريقهم إلى األماكن المقدسة   الحج فريضة الديني فنجد أّن كثير ممن أدوا
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في طريقه ألداء مناسك  1وسجلوا انبهارهم بأهل الخير الحُبوس اّلذين اعتبروا معونة للحاج
 الحج.

 فقد بانت ،بدأ هذا الفن يتطور تدريجًيا خالل القرنيين الرابع والخامس الهجريين و    
       المسعودي اّلذي وصف في كتابه ا نذكر منهم: صحابهعّدة رحالت عرفت بأسماء أ

تاريخها فوصفها وصًفا دقيًقا ألّنه عرف جغرافيتها و  لذهب" كّل األقاليم اّلتي زارها؛" مروج ا
في  ه(633لبيروني من أهل خوارزم) ت كما وصف ا ،2وأحوال سكانها معرفة دقيقةً 

هو   ه(313) ت أبو القاسم جابها، وصنفتي أحوال األمم الّ  " اآلثار الباقية" كتابه
 في الرحلة كذلك.خر اآل

راجع في حقيقة األمر إلى انسجام المادة اّلذي شهدته الرحالت  وسبب هذا التطور   
الل هذه خ العلمية واإلطار األدبي اّلذي كانت تَُقدَُّم به الرحالت؛ فالرّحالة العرب قدموا

فادتهم واإلسالمية، ولم تقتصر إعلق بدراسة أحوال البالد العربية الحقبة خدمات عظيمة تت
بهذه الدراسة على البلدان اإلسالمية وحدودها بل تعّدوها في رحالتهم وأخبارهم إلى البالد 

 اّلتي جابوها باالكتشاف والترحال. 3األجنبية

ن الل القر ، فنجد خبية وحدهم من قاموا بهذه الرحالتيرة العر ز لم يكن أهل الجو    
              السادس الهجري رحالت انطلق أصحابها من بالد األندلس أمثال أبو حامد األندلسي    

ه( اّلذي ُشِغَف بالرحلة، فطاف بإفريقية الشمالية وصقلية وزار بالد األهرامات 16) ت
 يوبالد الشام وعاصمة العباسيين كما توغل في بالد البلغار ليسجل بذلك مشاهداته ف

 هذه األقاليم والبلدان اّلتي اكتشفها في كتاب له تحت عنوان" تحفة األصحاب ونخبة 
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األعجاب"  ووضع في ذات السياق كتاب آخر جاء تحت مسمى" الُمعرب في عجائب 
 .1المغرب"

خالل القرن السابع والثامن الهجريين بانت عّدة أسفار تندرج ضمن هذا اللون األدبي  و    
حمد بن جبير ه( المعروف باسم الشيخ أبو الحسين م693) رحلة الكتاني منها: 

ه( جاءت تحت عنوان" تذكرة باألخبار عن اتفاقات 191)  األندلسي، فقد ألفها سنة
ه( في باب الرحلة، و وجاءت رحلة بدر الدين 129األسفار"، وألف كذلك ابن الرشيد) ت

رّحالة العرب اطلعوا خالل رحالتهم على فال ،2ه( المؤلفة في الدّيار الرومية193) ت
أحوال البالد وشاهدوا حياة أهلها وعاداتهم األخرى، فحاولوا إثارة االهتمام بها لتشجيع 
المهتمين من العلماء وطلبة العلم على زيارة تلك البالد للنهل من معارفها وعلومها  حّتى  

تعّد من أهم الرحالت  ه(933تابن الصالح ) فرحلة  3وصل بعضهم إلى الصين والهند
اتات ما اكتشفه من علوم ونب ابن صالح  دّونرض، فإلى مشارق األأصحابها توجه  اّلتي

القرن التاسع  لوهذا خال 4وهي عظيمة النفع في سائر العلوم وعادات وشعوب وقبائل
 الهجري، وحديثنا هذا يمس الرّحالة المشارقة.

 م أهل المغرب العربي ابتداًء من القرن السادسعلى غرار أهل المشرق العربي قاو    
برحالت فكان المشرق العربي هو الوجهة األولى لهم سواء لدافع ديني أو لطلب الهجري 

توصيل المعارف حيث أصبحوا على اهم في تقريب األجواء الثقافية و العلم وهذا ما س
 الحاصلة عند أهل المشرق. 5دراية واسعة بكّل المستجدات الثقافية
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. كما ا والرحالت..فعلى منوال علماء المشرق " اهتم أهل المغرب للتاريخ والجغرافي    
خ البلدان، وما تاريالملوك و التراجم وتاريخ العلوم، وقد شمل تاريخهم السير و  اهتموا لسائر

وا أخبارهم كتشاف ودونّ البحار للعلم والحج، والتجارة، واالذلك، وقد ضربوا في البالد و إلى 
ي، وابن دريستهر منهم في هذا الباب الشريف اإل، واشونتائج اختباراتهم ومشاهداتهم

 .1بطوطة، وابن خلدون"

وقد عرف فن الّرحلة في المغرب العربي انتعاًشا كبيًرا بفضل جهود الّرحالة األوائل    
عكسه الفن بمستوى أدبي متطور تاّلذين كرسوا حياتهم للعلم والمعرفة فازدهر مجال هذا 

النماذج اّلتي تتحدث هي عن نفسها، ولكن إذا ما نظرنا إلى الّرحالة الجزائريين فنجد 
عددهم قليل إذا ما قارناهم بالّرحالة المغاربة ـ الحديث يخص البلدان هنا ـ ولم تكن 

   قنفذ كابن األراضي المقدسة هي الوجهة الوحيدة لهم، فقد اتجه عدد منهم إلى المغرب
 وغيرهم ممن يعتبرون رواد الرحالت الجزائرية. 2وابن حمادوش الونشريسي والمقري و

 ةاألدبي اآلثار من مجموعة"  أّنها إلى أشرنا اّلتي  الرحالت كتب عن وبالحديث     
 قالب في منظوًما جاء منها البعض فنجد  3"رحالته عن المؤّلف انطباعات تتناول   اّلتي

 تكاد لكتبا وهذه مرساًل، أو مسجًعا نثًرا ُكِتبَ  اآلخر والبعض ملحون، أو فصيح شعري
 جاء ما عضوب الّدين ابن رحلة باستثناء المحضة الجغرافية الكتب أصنافها في تنعدم
 العهد في عاش اّلذي حمادوش وابن ه(9913) ت الورتالني رحلة في إشارات من

: منها ذكرن اشتهرت، اّلتي منها البعض إالّ  الرحالت من بكثير يحفل لم اّلذي العثماني،
 ما بعض ذكر اّلذي المقري احمد جدّ  المقري محمد رحلة و التلمساني، التوجيبي رحلة
 وفالمعر  القسنطيني أحمد رحلة ننسى وال ،"الرياض أزهار" في جّده لسان على جاء
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 ضمن القاسم سعد هللا_ حسب ما ذكره أبوب_ 2التي تعتبر مفقودة1(هـ996ت)ذالقنف بابن
 . العثمانية الحقبة إبان الثقافي الجزائر لتاريخ تؤثل اّلتي المخطوطات

وأسهم الجزائريون بهذا مساهمة واضحة في كتابة الرحالت خاصة خالل القرن الثاني     
فمنها من كانت نتيجة الحج والبعض منها كانت  ؛م(، وقد تنوعت99عشر الهجري) 

لطلب العلم، ولكن الجزائريين مقارنة بالمغاربة كانوا قليلي اإلنتاج وهذا راجع في األساس 
لى إإلى مغادرة عدد من العلماء اّلذين توزعوا في العالم اإلسالمي ولم يعودوا أدراجهم 

أحمد عاد عيسى الثعالبي، ويحي الشاوي، و  الجزائر ليدَِّونوا مالحظاتهم إلى مواطنيهم؛ فلو
ا وكتبوا رحالتهم لزاد ذلك ازدهارً  ه(9261) ت، وأحمد بن عماره(9636) ت المقري

 رنالق في خاصة فقّلت كتب الّرحالين الجزائريين. 3هذا لفن الرحلة، ولكنهم عزفوا عن
 تؤرخ اّلتي للكتب فالمتصفح ،(م99/ م91) الهجريين عشر والثاني عشر الحادي

 رحالتو  علمية رحالت:  قسمين إلى انقسمت يجدها الفترة هذه في الرحالت ألصحاب
 .حجازية

 أنواع الرحالت: ـ2ـ 1

تي قام بها الّرحالة الّ  الرحالتكتابه تاريخ الجزائر الثقافي أبو القاسم سعد هللا في قّسم     
 .ن خالل العهد العثماني إلى قسمين: علمية وحجازيةالجزائريو 

                                                           

هير بابن الجزائري الش ـ هو أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن حسن بن علي بن ميمون بن قنفذ، القسنطيني1 
         ه بمدينة قسنطينة، نشأ في بيت علم  وفضل، إذ كان جده ألبيه 136الخطيب وبابن قنفذ. ولد في حدود سنة 

) علي بن ميمون( إمام وخطيب مسجد قسنطينة مدة خمسين سنة، والده حسن بن علي  عرف بعلمه وشغفه بجمع 
 ، جمنا العاشرة من العمر، فتولى كفالته جده ألمه يوسف بن يعقوب المالريالكتب واستنساخها، توفي ولما يبلغ متر 

حيث تكفل برعايته وتعليمه فأكمل على يديه حفظ القرآن الكريم، كما لقنه علوم العربية من نحو وصرف وأدب 
ظر، أطروحة الدكتوراه: نوالحديث، ثم أرسله ليتعلم التفسير والحديث الشريف والفقه على يد اإلمامين الفقهاء الحديث ) ي

 .(21، ص 2691/2696أدب الرحلة الجزائري الحديث، عيسى بختي،
 .392ـ ينظر، تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد هللا، المرجع السابق، ص 2 
، 9119، بيروت، 9ب اإلسالمي، ط(، أبو القاسم سعد هللا، دار الغر 9936ـ  9166ر الثقافي) ـ ينظر، تاريخ الجزائ3 
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 ـ الرحالت العلمية: 1ـ  2ـ1

قصود بها تلك الرحالت اّلتي قام بها أصحابها بغرض طلب العلم واالطالع على الم"   
أخرى؛ فالتجارة وتعّلم الحرف  1البلدان واألخذ عن علمائها وممارسة التجارة فيها أحياًنا"

لعلم أين لًبا لن إلى أخر طهي من بين األسباب اّلتي ساهمت في تنقل الّرحالين من مكا
 ما كان.

ه(من أقدمها، وكانت 911ولو تتبعنا هذه الرحالت لوجدنا رحلة عبد الرحمان الثعالبي) ت
ه( وجاءت في قالب نمط السير الذاتي نال خاللها العديد من إجازات 962في سنة ) 

 العلمية اّلتي أشار إليها على شيوخ وعلماء زارهم ونهل من علمهم، فقد انطلق من يّسر
إلى بجاية طلًبا للعلم ليغادرها بعدها متجًها إلى تونس ليمأل جعبته من علم علمائها 

اّلتي نال علماؤها الصيت والباع في بقاع  2وشيوخها ليخرج منها عاقًدا التوجه إلى مصر
 األرض. 

ومن بين الرحالت العلمية اّلتي أخذت حيزأ من الدراسة والبحث هي رحلة ابن     
ها خالف المغاربية ألّن صاحبفهي رحلة استثنائية في تاريخ الرحالت  ئريحمادوش الجزا

مسلك معاصريه من الّرحالين فاتجه على نقيضهم؛ فبعدما كانت تشّد الرحالت إلى 
 م9133فبراير  93المشرق اتجه هذا األخير إلى المغرب، فقد خرج من ميناء الجزائر في 

ة  إلى مدينة فاس اّلتي سجّل عاداتها االجتماعيإلى مدينة تطوان مروًرا بجبل طارق وصواًل 
 ن بينها وبين عادات بلده الجزائر، وبما أّنها رحلة علمية فذكر ابن حمادوشوراح يقار 
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العلماء اّلذين زارهم وغرف من علمهم أمثال: الشيخ البناني، والتزري، ومحمد الطيب 
 وغيرهم من الشيوخ. 1الفاسي

رحلة عبد الرزاق بن حمادوش هي رحلة مكتوبة دّونها  ويذكر عبد هللا كروم أنّ    
صاحبها حين عاد إلى الجزائر بعدما سافر منها إلى تطوان فمكناس ثّم فاس لطلب العلم     

فوصف في ثناياها الحياة السياسية واالقتصادية في المغرب وسجّل إلى جانب   والتجارة؛
ذلك مالحظاته عن العادات والتقاليد وسجّل كذلك إجازات العلماء له في رحلته اّلتي 

وتعّد رحلته هذه ذات قيمة ، 2في النبأ عن النسب والحسب والحال" تعرف بـ" لسان المقال
ر هام لتأريخ لعادات الجزائريين وأخبار علمائهم، و أخبار في تاريخ الجزائر ألّنها مصد

اّلذي تطرق له  3وات الجزائر وسالطين الدولة العثمانية ناهيك عن الصراع اإلسبانياباش
 .الّرحالة في لسان المقال 

الناظر إلى هذه الرحالت يجد أّن أصحابها أخذهم حب العلم والتطّلع الكتشاف و       
مقارنة  بالحظ القليل منهوا ومغاربها ليأخذفساحوا في مشارق األرض  ما خفي منه عليهم

والريب أّن الحياة االجتماعية كانت كّلها مبنية على  ،بأشقائهم في المغرب األقصى
التجارة لذلك كانت هي السبيل األنسب للخروج من حدود الدولة العثمانية اّلتي كانت 

م الّرحالين شّد الرحال ألرض الحجاز فسميت رحالته الجزائر تابعة لها آنذاك، ولّكن بعض
 بالحجازية.

 

  

                                                           

الجزائري، أبو القاسم سعد هللا، ديوان المطبوعات الجزائرية، الجزائر،  ـ ينظر، الطبيب الّرحالة ابن حمادوش1 
 .11، ص 9192

ـ ينظر، الرحالت بإقليم توات ) دراسة تاريخية وأدبية للّرحالت المخطوطة بخزائن توات(، عبد هللا كروم، دار النشر 2 
 ، ص  2661دحلب، د/ط، الجزائر، 

 .61ص المرجع السابق، الجزائري، أبو القاسم سعد هللا،  ـ ينظر، الطبيب الّرحالة ابن حمادوش3 
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  ـ الرحالت الحجازية:2ـ 2ـ 1 

حالت اّلتي توجه أصحابها إلى الحجاز بغية يقصد بالرحالت الحجازية هي تلك الر    
زيارة البقاع المقدسة، فالحجاز في نظرهم ليس مجرد بقعة جغرافية تزار للسياحة أو لطلب 
ّنما هي أرض طاهرة يتشوق أي مسلم أن يزورها ويلتقي مشايخها، لذلك جاءت  العلم وا 

حملها الّرحال طوال اّلتي ي 1جة بالمشاعر والعواطف الجياشةفي معظمها منظومة مأجّ 
 طريق سفره.

وهذه الرحالت الحجازية جاءت في معظمها منظومة في قالب شعري فصيح أو      
ملحون، ومنها ما كتبه عبد الكريم المغيلي، ومحمد بن محمد بن منصور العامري 
 2التلمساني، وعبد الرحمن بن محمد الخروب المجاجي ومحمد بن مسائب التلمساني

لّرحالة اّلذين أفرغوا أحاسيسهم في قالب يتالءم وطبيعة الرحالت اّلتي قاموا والعديد من ا
 بها من الجزائر صوب بالد الحجاز.

" ولّكن الرحالت المصطلح عليها عادة هي الرحالت النثرية ال الشعرية ذلك أّن األولى 
حجاز لهي اّلتي يسّجل فيها أصحابها انطباعاتهم عّما شاهدوه و سمعوه ليس فقط في ا

ومن أشهرها  3ولكن في مختلف المدن واألقطار اّلتي مروا بها من الجزائر إلى بغداد"
 ه( المشار إليهم سابًقا.9261ه( ورحلة ابن عمار) ت 9913رحلة الورتالني) ت 

 الحديث عن أدب الرحالت جاء في حقيقة األمر لنبين إسهامات ابن حمادوش    
الجزائري فهو تمرس من خالل رحالته على العديد من العلوم اّلتي بحث وكتب فيها على 

غرائب  " و جمعه لوالحال والحسب النسب عن النبأ في المقال لسان غرار كتابه المشهور"
النبات في كتابه "كشف الرموز في بيان األعشاب" والحديث عن هذا الّرحالة الفذ يسوقنا 
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بد الرزاق حبه للعلم، فمن هو ع ور في ثناياهابلوضاع اّلتي تاألياته و إلى الوقوف عند ح
 بن حمادوش الجزائري؟ وماهي أهم مؤلفاته؟

 :ّرحال طالب علم أم ابن حمادوش الجزائري ـ2

 ـ حياته:1ـ 2

الجزائري، ُولَد سنة  هو عبد الرزاق بن محمد بن محمد المعروف بابن حمادوش     
، عاش ابن حمادوش يتيم ر وترعرع فيهااّلتي كبُ  1م بمدينة الجزائر9611ه/ 9961

العائالت  ه حسباألب فقد توفي أبوه وهو في سن صغير فكفله عمُّه وزوّجه بابنت
أّنه من أسرة تمتهن الدباغة فقد كانت أسرته على صلة بطبقة التّجار المحافظة وبما 

وج هو ة تمتهن بالِحَرارة، وتز في مدينة الجزائر، لذلك تزوجت أخته من عائلوالحرفيين 
غير أّنه لم يحفل بحظ 2مرأة من أسرة تمتهن صناعة النحاس وتلميعهاخر للمرة الثانية باآل

وافر في التجارة والدباغة لذلك عاش الرحالة حياة مليئة بالفقر والضيق ولم يستطع أن 
طين ه من العلماء المقربين إلى السالؤ لجاه كما كان يفعل نظرايشق طريقه إلى الثروة وا

 لهذا السبب. 3و الوالة، وهذا ما كان سبًبا في تفاقم مشاكله العائلية فقد فارقته أّمه وأخوه

 مشاكله الزوجية بينه وبين زوجته الثانية لقوله:" فقدمت وجدت باإلضافة إلى تصاعد    
، فلم يرحت بقدومي، ألّنها أيقنت أّن أكثر المال ضاع لمن الزوجة مثل ذلك، ولم أرها ف

فهو كرس حياته للترحال طلًبا للعلم  4يبق لها غرض ِفَي، ولم تر لما عندي من العلم"
 والعلوم.

 أّما عن تاريخ وفاته فأجمعت الدراسات على أّنه مجهول غير أّن أبو القاسم سعد هللا   
ه ويقول في هذا الصدد:" وآخر تاريخ نعرفه عن 9969يرجح أّن وفاته كانت عقب سنة 
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، ففيه كان في مدينة رشيد يؤلف رسالته ) تعديل المزاج(. 9969تحركاته هو سنة 
والغالب على الظن أّنه غادر الجزائر للحج أو نحوه في تلك السنة، وال ندري إن كان قد 

لذلك تجد أّن غالبية الباحثين اّلذين خصوه  1المشرق" عاد إلى الجزائر أو مات في
 بالدراسة يوردون تاريخ" توفي في مكان وتاريخ مجهولين".

 ـ ثقافته:2ـ 2

 :واألدبية ـ الدينية1ـ 2ـ 2

ى ين واللغة علعلوم الدّ  عبد الرزاق ابن حمادوش تلقىالجزائر  علماءكغيره من      
طريقة علماء عصره" فتلقى مبادئ علوم الّدين واللغة بعد أن حفظ القرآن الكريم على 
عادة أبناء بلده ولكن مرحلة تعلّمه األولى ال تزال مجهولة...غير أّنه يمكننا استنتاج ذلك 

ه رها بنفسومن ذلك إشارات ذكمن مستوى ثقافته كما يظهر في مؤلفاته اّلتي وصلت إلينا 
 اّلذين حضر مجالسهم العلمية. 2حين تحدث عن عائله وجيله واألدباء والفقهاء"

         فقد أخذها الّرحالة عن طريق الدرس واإلجازة أّما عن كيفية تلقيه العلوم     
الموسيقى فقد و  بأّن كّل العلوم تلقاها بالدرس إاّل الكيمياء والسيمياء والرحلة، حيث ّصرح

ّلتي ا الجزائرية األخرى أخذها باإلجازة؛ حيث جلس للدرس في الجزائر والعديد من المدن
ن نيكرو، والقاضي مصطفي بن رمضان برف علماؤها فأخذ من: المفتي محمد عَ 

، ودرس خارج الجزائر كذلك أثناء رحالته في العنابي، والقاضي األديب محمد بن ميمون
           يد علماء المغرب أمثال: علي أحمد  ى؛ فنجده  تتلمذ علالعديد من المدن

محمد البناني، وأحمد السرائري، وأحمد المبارك وغيرهم ممن ذكرهم  في الجزء الورززي، و 
 من العلماء اّلذين الزمهم الّرحالة خالل رحالته. العديدو  3الثاني من رحلته
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د عادات العام فهو رصساهمت في بلورة تحصيله العلمي والثقافي وهذه اإلجازات ككّل  
زتها في تلك يّ وتقاليد البلدان اّلتي زارها، كما ذكر أوضاعها السياسية واالقتصادية اّلتي م

 الحقبة.

 ـ العلمية:2ـ 2ـ 2

لى جانب هذه العلوم اّلتي خّصت الدّين والفقه اهتم الطبيب الّرحالة بالكتب العلمية     وا 
فراح يدرس تلك الكتب اّلتي ُوضعت سواء في الطب أو الفلك أو الحساب، غير أّن شغفه 

جاح والطالسم الننون و بالطب جعله يطالع الكتب اّلتي وضعها ابن سينا فدرس كتاب القا
بها  ، ولّكنه لم يكتفباإلضافة إلى اطالعه على شرح ابن رشد على منظومة ابن سينا

ضعه ذي و فراح يدرس الكتاب المتعلق بأخبار العلماء واألطباء الّ  ظمأه فهي لم تروِ 
   بالدراسة والتعليق، فقد قال الباحث  اّلذي خّصه  1الملطي تحت عنوان" تاريخ الدول"

فيه:" هو كتاب عجيب التأليف حسن الصنيع لوال أّنه محشو كفًرا تزل فيه األقدام، فيجب 
 ه.ي األساس إلى ثقافته الدينية اّلتي اكتسبها في صغر وهذا التحذير راجع ف 2التحذير منه"

باألخذ  يهتممن خالل رحالته اكتسب ابن حمادوش سرعة البديهة وقوة المالحظة فلم     
من غيره وفقط بل اعتمد كذلك على التجربة " فقد كان يخرج للجبال المجاورة لمدينة 

          لبونبة ووزنهااألعشاب والتدرب على رمي االجزائر إلجراء التجارب والتقاط 
ألّنه طالع في زيارته للمغرب عمل عبد الرحمن الفاسي في  3"اوبارودها ومسافة انطالقه

 4علم البونبة فراح يجرب ويتعّلم صنع البارود وضرب المدفع في مدينته األّم الجزائر
 وأصبح بذلك من أهل االختصاص.
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بالعلوم اّلتي تلقاها بالجزائر وما جاورها من البلدان بل عزم  ابن حمادوش لم يكتفِ   
على شّد الّرحال إلى بالد النصارى ليخرج بذلك عن المألوف ويتتبع العلوم العقلية اّلتي 
وها بمؤلفات عديدة في الفلك والهندسة والطب والصيدلة، كما جمع على إثر هذا  خصُّ

 تة باسمها العربي وغير العربي وبالبيئةالولع قاموس في األعشاب حيث خّص كّل نب
 .1اّلتي تنمو فيها هذه األخيرة

 ـ مؤلفاته:3ـ 2 

 كتب وألف ابن حمادوش في جّل العلوم اّلتي درسها فتجده قد وضع بصمته في     
، وسنذكر بعض من مؤلفاته اّلتي خّصها الباحثون بالشرح جميع العلوم اّلتي نهل منها

 والتحقيق:

 ة ُيعرُف هذا الكتاب باسم رحل في النبإ عن النسب والحسب والحال: لسان المقال
لى إابن حمادوش ألّنه هو الكتاب الوحيد اّلذي يشهد على رحلته من الجزائر 
 93المغرب، حيث يذكر الّرحال أّنه سافر من ميناء الجزائر إلى المغرب في 

المغربية لقوله:" وأول مدينة حّط فيها الّرحال هي مدينة تطوان  9133فبراير 
دخلت تطوان في أول الساعة السابعة، وصّليت الظهر بها جماعة ، فلقيت من 

الكتاب ماهو إاّل أّن وهذا دليل على  2علمائها الشيخ أحمد الورززي فسلمت عليه"
فره أو لألخرى اّلتي كان شاهد عيان ستوثيق لألحداث اّلتي حصلت له أثناء 

 عليها.

الّرحالة اهتم أبو القاسم سعد هللا بتحقيق " لسان المقال ى غرار بقية مصادر وعل
 في حقيقة األمر من جزأين، حّقق نُ المكوَّ  3في النبإ عن النسب والحسب والحال"
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مخطوطة في مكتبة الرباط، بينما الجزء األول  غير اّلذي توجد هو الجزء الثاني ال
 منها فمصيره لحّد الساعة مجهول.

ن مدينة رة محول" الرحلة اّلتي قام بها المؤلف لطلب العلم والتجا ومضمونها يدور       
مكناس ثّم فاس، ثّم عاد إلى الجزائر من تطوان، وقد وصف ابن الجزائر إلى تطوان و 

حمادوش الحياة العلمية وجوانب من الحياة السياسية واالقتصادية في المغرب اّلذي زاره 
جازاته 9916سنة وأخرى  9931مرتين على األقل، مرة سنة  ، وسّجل مالحظاته وا 
اّلتي عنوانها بلسان المقال في النبإ عن النسب والحسب  1وأحكامه في مذكراته أو رحلته"

 والحال.

أّما موضوعاتها فتعّددت لتشعب العلوم اّلتي نهل منها الّرحال فنجد الفنون النثرية كـ"    
النثر الفني أو األدبي، وهو يشمل المقامات والرسائل...و التقاريظ، والتعازي و عقود 

هل أ اّلتي سمعها من  2الزواج اّلتي تفنن فيها أصحابها، واإليجازات المنمقة والقصص"
جزائر، كما حوت الرحلة شق من قصائد الّرحال اّلتي نظمها في حق المغرب وأهل ال

ر بنفسه على افتخ فقد علماء المغرب أثناء زيارته الثانية لهم، كما نظم قصائد في الفخر
لي نظم قصيدة هجا فيها ابن عبن علي وكتب في النقيضة كذلك؛ فالشاعر المفتي ا

ه لم يحفل بحسب ما أورده أبو القاسم غير أنّ  3وافتخر بنفسه وبشرفه العلوي الهاشمي
 سعد هللا.

                                                           

( يوم : http // :www.alittihad.ae) ينظر: 2669بمناسبة تظاهرة" الجزائر عاصمة الثقافة العربية" سنة 
 .61:31hـ 99/69/2699
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لذلك تعّد الرحلة الموسومة بلسان المقال ذات قيمة تاريخية لتاريخ الجزائر وتاريخ     
ّنما عرض ف المغرب في نفس الوقت ألّن الّرحال لم يكتفِ  ي بذكر أوضاع بلده وفقط وا 

  هد عيان.رحلته كّل األوضاع والصراعات اّلتي شهدها باعتباره شا

 الّرحال علم الفلك بالدرس والبحث  خّص  م( :11) ق  رسالة في الكرة الفلكية
عن خباياه فدرس شرح محمد السنوسي على الحباك في اإلسطرالب واطلع على 

كرة رسالة في ال"كتاب الحسن المراكشي في هذا الجانب كذلك، لذلك راح ووضع 
غير أّن الدراسات  1الملكية بالمغرب األقصى" توجد نسخة منها في المكتبة الفلكية

صورة طبق األصل لكتاب الحسن المراكشي الحديثة تشير أّن الرسالة ما هي إاّل 
مبادئ والغايات في علم الميقات" حيث جاءت هذه األخيرة الموسوم بـ" جامع ال

في حدود تسعين فصاًل، وما يحسب البن حمادوش في هذا النقل اتسامه باألمانة 
ّنما هو ما كان يبحث ا لعلمية " فقد اعترف منذ البداية بأّن ما جاء به ليس له وا 

عنه ولم يجده. فهو قد اعترف بأّنه قد تعلم الكرة وكيفية استعمالها، وبحث عن 
كتاب مستقل يعالجها فلم يجد، ولكّنه وجد أّن الحسن المراكشي قد خّصص للكرة 

من الكتاب  2الغايات( وهو الباب السابع") جامع المبادئ و  باًبا من أبواب كتاب
 األصلي.

 :ـأّنه أصبح ابن حمادوش عن نفسه ب ذكر الجوهر المكنون من بحر القانون
ه؛ وهذا راجع في 9931وصيدلًيا وعشاًبا وهو ال يزال في شبابه سنة طبيًبا 

األصل لكثرة اطالعه على كتب الطب القديمة العربية واألجنبية منها، فدرس 
لطي للم خّص كتاب "تاريخ الدول"ن سينا وابن البيطار واألنطاكي و ابأسفار 
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بالدراسة كذلك ألّنه نقل عنه تراجم عدد من األطباء المسلمين أمثال البيروني من 
قليدس، والفارابي  وغيرهم ممن خّصهم بالنقل من هذا الكتاب. 1أهل خوارزم، وا 

األول في السموم وذوات  قد جاء الكتاب في أربعة كتب لقوله:" الكتابو     
السموم والعالج منها، والكتاب الثاني في التر ياقات وما يجري مجراها... وبعض 

اّلتي يضطر إليها، والكتاب الثالث في األمراض بناه على جدول حنين  المعاجين
ألّنه  2ابن إسحاق، أّما الكتاب الرابع فقد خّصصه لحل ألفاظ المفردات وتعريبها"

 ئها وفوائدها وبيئتها اّلتي تنمو فيها. بحث في أسما
 :ب الرابع من " الجوهر المكنون من بحر القانون" اإذا كان الكت تعديل المزاج

خّصه صاحبه لألدوية وفعاليتها وكيفية تركيبها فإّن" تعديل المزاج" هو من الكتب 
الطبية اّلتي خّصها الطبيب الّرحال لمعالجة األعضاء التناسلية، حيث حّدد 

فالتعديل ال ليحسن بذلك المزاج البشري 3وظائفها وبّين علّلها وقّدم لها أدويتها 
يكون إاّل إذا كان هناك خلل يستدعي التدخل بالكشف عن األسباب وا عطاء 

 الحلول اّلتي اختار ابن حمادوش أن يعرضها في كتاب " تعديل المزاج".

ه، أي 9969هذه الرسالة في مدينة رشيد بمصر سنة  قد ألف ابن حمادوشو " 
بعد سفره من الجزائر بقليل. وقد وصلت منها نسختان إلى الجزائر األولى اطلع 

ي والثانية توجد عند الشيخ المهدعليها واستفاد منها السيد لوسيان ليكلير...
      بحسب ما ذكره أبو القاسم سعد هللا. 4البوعبدلي"

ة ماهي إاّل نبع من بحر الكتب اّلتي ألفها الّرحال الحديث لها اّلتي أوردناهذه الكتب     
سواء ما وصلنا منها وما لم يصل فهو الحظ ودّون مالحظاته اّلتي اتسمت بالدقة، ونقل 
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تعّلم وشكر الشيوخ الذين تتلمذ على يدهم، ومن و  وحرص على األمانة العلمية في نقله،
الكتب اّلتي أوردنا لها الحديث، نذكر على سبيل المثال  لفها على غرارالكتب اّلتي أ

  الحصر:

 .تأليف في الروزنامة 
  تأليف في اإلسطرالب والربع المقنطر 
  معرفة الطرق البحرية يسميه هم علم البلوطتأليف في 
 . تأليف في القوس اّلذي يأخذ به األوروبيون حركة الشمس 
  ي مطالعته لكتاب رضوان أفندي فتأليف في صورة الكرة األرضية مستوحى من

 صورة الكرة.
  كارطة لرسم اتجاهات رياح البحر 
 وضعه بعد أن اطلع على كتاب لألوروبيين في  فتح المجيب في علم التكعيب

 ه.9966المساحة والهندسة وانتهى منه سنة 
 . تأليف في علم البونبة 
 1تأليف في الطاعون اّلذي أصاب الجزائر في وقته. 

ّن وهذا ما يعاب عليه" فقد ذكر مرة أ عناوينهذه الكتب المذكورة لم يورد لها  وغالبية   
 له تأليًفا في علم الفلك ثّم قال" وسميته" ، ولكّنه ترك بياًضا بعد العبارة السابقة فلم نعرف

البعض منها  ناوعرض 2اسم التأليف...وكذلك غيرها من األعمال اّلتي يسميها مؤلفات"
لنبين مدى تحصيله العلمي خاصة أّنه فاق أبناء عصره في العلوم العقلية اّلتي أخذها 
من الكتب اليونانية اّلتي طالعها وراح يكتب وفق منهجها العلمي اّلذي يعتمد على 
المالحظة والتجربة بالدرجة األولى وهاتين األخيرتين كانتا من بين ما مّيز الطبيب الّرحال 

 حمادوش الجزائري. ابن
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 :المعجم تقديمـ 1

رزاق عبد ال" لصاحبه بصدد دراسته معنون بـ" كشف الرموزإّن المعجم اّلذي نحن      
هو عبارة عن معجم متخّصص " في بيان مستخرجات الدواء بن حمادوش الجزائري، و 

" الجوهر  ربعة اّلتي تشّكل منها كتابوالمعجم ما هو إّّل سفر من األسفار األ 1وفوائدها"
اّلذي يدور في مجمله حول الثقافة الطبية والصيدلية اّلتي  المكنون في بحر القانون"

 ته.بها الطبيب الّرحال خالل رحالاكتس

 :الدراسات القائمة حول " كشف الرموز"ـ ــ2 

) كشف الرموز( ّلبن حمادوش الجزائري فقد قامت عدة دراسات  نظًرا ألهمية كتاب   
تمحورت كّلها حول الكتاب اّلذي يعّد من أهم الكتب في ميدان الطب نظًرا ألّن الّرحال 

في بعض  بكان عشاًبا وصيدّلني لقوله:" فاليوم و الحمد هلل أنا عشاب وصيدّلني وطبي
اّلذين اهتموا بعلوم الجزائر وعلمائها  هذا ما جعل أصحاب البعثات العلمية 2األمراض"

م  يسلطون الضوء على مؤلفات الّرحالة خاصة السفر 0381قبيل احتالل الجزائر عام 
فقد  ،الرابع من الكتاب" الجوهر المكنون في بحر القانون" اّلذي ُعِرف بـ" كشف الرموز"

 Gabriel Colin : »  C’estخّصه لوسيان ليكليرك بالدراسة والترجمة لقول
l’ouvrage capitale de Abderrazzaq.il été traduit et étudié par le 

 3» docteur Lucien Leclerc     كليريك خّص كشف الرموز بالبحث لفلوسيان

                                                           

 ـ ينظر، مقدمة كشف الرموز في شرح العقاقير واألعشاب، ابن حمادوش الجزائري.1 
 .061ـ الرحلة، عبد الرزاق ابن حمادوش، المرجع السابق، ص 2 
bliqment ?Thése présentée et pu ABDERRAZZAQ ELJZAIRI un médecin Arabـ 3 

soutenue a la faculté de médecine de Montpellier le 09 Mars 1905.   



     " الرموز كشف" في العلمي المصطلح وضع في تحليلية قراءة: الثالث الفصل
 الجزائري حمادوش البن

198 
 

التعرف لك ذوالتنقيب ألهميته في ميدان الطب و تركيب األدوية واّلستفادة من فعاليتها وك
 ئر .على كيفية استخدامها عند أهل الجزا

سته للكتاب حيث كان عنوان الرسالة على درجة الدكتوراه بدرا Gabriel Colinكما حصل
ABDERRAZZAQ ELJZAIRI un Médecin Arab » «   م 0011سنة. 

الجانب العربي كذلك حظي الكتاب باّلهتمام حيث نسخ أحمد بن مراد التركي  منو     
 1ه0830في الجزائر وذلك سنة  08في العدد  وأخيه الُكْتِبي الكتاب ليصدر في روندوز

 ليكتب الشيوع لهذا الكتاب.

وسبب شيوعه راجع في األصل لـ" حرص الّناس على التداوي باألعشاب هو اّلذي   
داول ) الجوهر المكنون(... فكثر ت لون الكتاب الرابع عن بقيةضجعل بعض النساخ يف

ليه ساهم في تعّدد نسخه إوحرص الّناس على الرجوع  2الكتاب الرابع ونسي األصل"
ونجد  0661و 0661حيث نجد نسخة له في المكتبة الوطنية بالجزائر تحمل الرقم 

ربما هي تلك اّلتي أخذها لوسيان لكليرك  3نسخة أخرى بالمغرب األقصى وأخرى بباريس
 وأجرى عليها دراسته.

عنوان " كشف الرموز في شرح العقاقير ونجد أّن الكتاب ُطِبع مرة أخرى تحت      
م حيث جاء باللغتين العربية والفرنسية وتكفلت دار الكتب العلمية 0006واألعشاب" سنة 

 بطبعه.

كما ّل ننسى أّن بعض الدراسات أشارت إلى هذا الكتاب ّل لشيء ولكن ألهميته فنجد    
يشير إلى  4والصيدلة طلح العلمي في كتب الطبهيم بن مراد عند حديثه عن المصإبرا 
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أّن ابن حمادوش من بين العلماء اّلذين تبنوا التعريف المنطقي أو الموسوعي عند حديثهم 
 عن خصائص الدواء خالل القرن الثاني عشر الهجري.

     ه بالحديث في الجزء الثاني من كتابأبو القاسم سعد هللا  وخّصه الباحث الجزائري    
" تاريخ الجزائر الثقافي" وهذا عندما راح يبين مكانة الطب والجراحة والصيدلة عند العلماء 
الجزائريين، حيث عّدد هؤّلء العلماء وراح يبين مؤلفاتهم ومن بينهم ابن حمادوش اّلذي 

 خير وراح يعّدد مناقبه العلمية اّلتي كان من بينها " كشفخّصه بالذكر فسرد حياة هذا األ
فيه:" هو عبارة عن قاموس طبي سار فيه ابن حمادوش على طريقة ذي قال " الّ زالرمو 

المعاجم األبجدية. وضمّنه بعد مدخل في أنواع وأوصاف األدوية، أسماء النباتات 
" إضافة عبارة" في بيان األعشاب إوالعقاقير والحيوانات والمعادن أيًضا. لذلك من الخط

وهذه العبارة اّلتي  1الكتاب يتناول غير النباتات أيًضا"اّلتي ظهرت في الطبعة العربية، ف
 خيه الُكْتبي.أد بن مراد التركي و ألحقت بالعنوان األصلي نجدها في طبعة أحم

كما نجد إضافة أخرى للعنوان األصلي ألحقت به آّل وهي:" في شرح العقاقير وبيان     
 إلىم والناظر 0006األعشاب" اّلتي زادتها الدار العلمية للعنوان أثناء طبع الكتاب سنة 

هذه العبارات اّلتي حاول الباحثون أو المحققون للكتاب إضافتها ماهي إّّل وسيلة لتمييز 
الرموز_  كشف عن غيره من األسفار اّلتي ُوضَع لها نفس العنوان نحو:" كشف الرموز" 

اب ابن حمادوش هي األدوية اّلتي  2في القصيدة الشاطبية_ والرموز اّلتي قصدها العشَّ
ة وشرح في األدوية المفرد راح يبين أسمائها وصفاتها لقوله في مطلع المقالة الرابعة:"

 .3أسمائها"

                                                           

 .183تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد هللا، المرجع السابق، ص  ـ1 
 .0101، المرجع السابق، ص 3ـ ينظر، كشف الظنون، حاجي خليفة، ج2 
 .11السابق، ص  صدران األعشاب، أحمد بن مراد التركي، الكتبي، الميـ كشف الرموز في ب3 
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ب رفعت غشاء الظلمة عن بعض إسهامات المؤلف اخّصت الكت وهذه الدراسات اّلتي  
العلمية اّلتي تحتاج إلى الدراسة والتحقيق والبحث لتغني بذلك مكتباتنا بالكتب العلمية 

 المحضة. 

 ـ دراسة متن المعجم:3 

 1يةاألبجد المعاجم طريقة على حمادوش ابن فيه سار طبي قاموس عن عبارة المعجم   
 خّصها ّلتيا األدوية هذه عرض فهو ؛هذا الترتيب في عرض مادتها العلمية تتبنى اّلتي

 الترتيب. هذا وفق بالذكر

 " كشف الرموز":يمنهج وأسلوب ابن حمادوش فـ 1ـ 3 

تتبنى المعاجم العلمية المتخصصة طريقة في عرض مصطلحاتها لذلك فهي تحتاج     
يقة لب األحيان على الطر موادها في غاترتب للطريقة من الطرق اّلتي عرفتها المعاجم 

ز" حيث لرمو وهذا مارح يتتبعه الطبيب الّرحال في قاموسه الطبي " كشف ااألبجدية، 
أّنه أهمل  غير  مستهاًل المواد بحرف األلف واصاًل لحرف األلفبائي سار وفق الترتيب

         د لضاحرف الغين ّل غير وليس كما ذكر أبو القاسم سعد هللا الحرفين الغين وا
ولم يذكر المؤلف حرفي الغين والضاد في معجمه، ربما لعدم توفر أسماء األدوية  لقوله:"

، ضفدعفجاءت العديد من المواد تبتدئ بحرف الضاد نحو:  2ونحوها في هذين الحرفين"
 وغيرها من المواد اّلتي بّينها. 3و ضرو، وضب، وضرس، وضرس العجوزـ وضرم

ه المواد إّّل مادة واحدة هو حرف الظاء فقد جاءت تحت ولّكن الحرف اّلذي لم يورد ل  
 من خالل الجدول اآلتي: هاّل غير، وسنوضح 4(ظلفكنفه مادة )

                                                           

 .183سعد هللا، المرجع السابق، ص ـ ينظر، تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم 1 
 .183ـ المرجع نفسه، ص 2 
 .000 001ص ص ابن حمادوش الجزائري، المصدر السابق، في بيان األعشاب،  ـ ينظر، كشف الرموز3 
 ـ وقع تصحيف في طبعة أحمد بن مراد التركي في هذه المادة حيث سجلها ) ظلب(.4 
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 المقابل األجنبي الصفحة  التعريف  المادة
  
 

 ظلف

غالف رجل البقر والغنم إذا  هو
طلي برماد ظلف المعز مخلوطا 

   الثعلب نفع لهبخل على داء 

في  006ص -
طبعةأحمد بن مراد 

 التركي.
في  303ص  -

 طبعة الدار العلمية

SABOT 
 
 
 
 

 

( في مختلف األنواع المذكورة 036حوالي ألف مادة )في مجمله الكتاب يضم و    
المشتملة على جميع األدوية واألمراض المعروفة في الجزائر إبان الحقبة اّلتي عاش 

    ادة م خمسمائةنحو  لمحققة من قبل الدار العلمية وصلأّن مواد الطبعة احين ي ف 1فيها
من مواد المعجم األصلي وهذا راجع في األصل للجمع بين بعض  ( ّل غير138) 

لدّللة   "قيل"ظة فربما ألّنها هي نفسها وقعت تحت مسميات عديدة حيث نجد ل ؛المواد
    .الثاني على التفريق بين التعريف األول والتعريف 

المتصفح لكتب ابن حمادوش يجده قد ارتكز فيها على آليات البحث العلمي اّلتي     
حظة ة ألّنه كان شديد المالعتمد على المالحظيالحديثة، فنجده العلمية تها البحوث أقرّ 

          على كّل ما حوله من الطبيعة والناس فـ" يسجل مالحظاته العلمية، ويؤلف 
وهذا ينم في  2ويناقش المسائل اّلتي لم تكن تشغل عقول جيله من المتعلمين"الرسائل، 

اّلذي تشبع به الطبيب الّرحال من الكتب اليونانية والعربية  العلمي األساس عن الفكر
 المختصة في العلوم العقلية.

                                                           

 .188القاسم سعد هللا، المرجع السابق، ص ـ ينظر، تاريخ الجزائر الثقافي، أبو 1 
 .316ـ موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمين، أبو القاسم سعد هللا، المرجع السابق، ص 2 
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ة ما جربواعتمد على سمة أخرى آّل وهي التجربة فال يتحقق مراد الباحث إّّل بت    
 ، وهذا ما راح يحرص عليه العشاب ابن حمادوش في دكانهّلحظه أو اكتشفه من حوله

   كان يطبق ما تعّلمه عن طريق ي كان بمثابة مختبر علمي له؛ فقد اّلذ لمتواضعا
اّلذي نجح في تركيبه بعد  1) معجون الصالح( كب ذات مرة معجون سّماهالتجربة، فرّ 
 عّدة تجارب.

ابن حمادوش في " كشف الرموز" كذلك هو أّنه اعتمد على التعريف وما يميز منهج      
المنطقي أو الموسوعي وهذا بوصفه خصائص األدوية من ناحية أوصافها وأضرارها 

ائدتها وكيفية تات اّلتي بّين فاالنب كوكيفية اتخاذها وغيرها من الخصائص اّلتي ذكرها لتل
من مطالعته للكتب العربية العلمية اّلتي أخذها، وهو لم يأت بهذا من العدم فقد أخذه 

هو بدوره من خذه أاّلذي  2عرفت التعريف المنطقي أو الموسوعي مع إسحاق بن عمران
            "إجاص"عرضه لمصطلح ي مثاًل ف ابن حمادوش  المؤلفات اليونانية، فنجد

في الثالثة  رطبيقول:" هو العين ويقال له في المغرب: البرقوق بارد في الثانية وقيل: 
وأكله قبل الطعام أنفع من بعد وشرب صمغه يسهل بالًغا بالعسل، يدر البول ويقطع 
اللهيب. وقدر ما يستعمل من نصف رطل، ويفتت الحصا من المثانة بدله في اإلسهال 

 إذا ما ُاْكِتيَل بالوزن. 3ووزنه زهر بنفسج"

أّنه  غيردواء باعتباره صيدلي فهو يعطي الجرعات الالزمة لكّل  ابن حمادوشو       
قدم أمام كّل دواء المقدار الالزم وما يقابله من نفس جنسه هو أضاف شيًئا يحسب له؛ ف

سافانخ: :" أأيًضا مثلويعطي ثمن الجرعة  أو من غيره، ويستعمل في ذلك لفظة " بدله"

                                                           

 .81ص  المرجع السابق، في رحلة ابن حمادوش الجزائري، مقدم فاطمة، ينظر، الخصائص السردية ـ1 
 .31بن مراد، المرجع السابق، ص ـ ينظر، دراسات في المعجم، إبراهيم2 
 .30السابق، ص  صدرـ كشف الرموز، ابن حمادوش، حرف األلف، الم3 
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ولّكن ليست  1ء وشربته عشرة دراهم من عصارته"وأسفناخ هو السبانخ...وبدله ووزنه باقال
ادة كـ: م لدائهاثمن الجرعة المخصصة و  لها مقابلهاّل األدوية المطروحة في معجمه ك

      اب.أهملها العشَّ  تيوغيرها من المواد الّ  2) دجاج(، و) ريحان(، و)راتينج(، و) رطبة(

لوب علمي اعتمد فيه على اّلنتقال من أسأّما أسلوبه في عرض مادة معجمه فهو     
ّن لألدوية إ لقوله:"حين راح يمّيز بين قوى األدوية العام إلى الخاص ومن الكل إلى الجزء 

 من الرابع الكتاب صاحب تحرى كما، 3أفعاًّل كلية وأفعاًّل جزئية وأفعاًّل تشبه الكلية"
 نع تحدث امعندفي أسلوبه، وهذا  العلمية األمانة القانون بحر في المكنون الجوهر
 ياألنطاك تذكرة في كما أستبون(:"أستبون) في قال حيث األدوية أو األعشاب أسماء
 يابس حار شرهوق الثالثة في يابس بارد الزنبوع هو تصحيف وهو استيوب:  النسخ وفي
    .4"الثانية في

لمتداولة فقد اعتمد األلفاظ البسيطة ا عباراته يف ولم يتصنعولم يتكلف في ألفاظه     
الدواء  ، فتجده يشرحنظًرا ّلنتشار التداوي باألعشاب بين الّناس بين العامة والخاصة

نتمي إلى ت اما تجده يوظف ألفاظً بألفاظ سهلة يسهل على الشخص العادي أن يفهمها ك
بالها ن يزور ججات بعض المناطق الجزائرية، فهو لم يهمل منطقة القبائل اّلتي كاله

ب كما سمعها عندهم فيقول مثاَل: "أسل اسمه عشااأللذلك تجده يذكر مسميات العقاقير و 
وكذلك سهولة األلفاظ نابعة من احتكاكه اليومي بالّناس والطبيعة ، 5"بالقبايلية أدلس

اّلتي  لفاظاألأن يتأنى وينظر في  فتدوين مالحظات في وقتها ّل يحتاج من المالحظ
هم عنده هو ّلحظه الم يسجل بها ما اكتشفه ومايكتب بها وّل بالعبارات البسيطة اّلتي 

  أن تكون المعلومة المّدونة سليمة من الناحية اللغوية وصحيحة من الناحية العلمية.
                                                           

 .81، ص  السابق المصدر،  حمادوش ابن الرموز، كشفـ 1 
 .006 003 036ص ص  ،المصدر نفسه  ـ ينظر،2 
 18، ص نفسهر المصدـ 3 
 .03نفسه، ص صدرـ الم4 
 .16نفسه، ص  مصدرـ ال5 
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 ـ مقدمة المعجم:2ـ 3 

 " سمائهاأ وشرح المفردة األدوية في الكتاب الرابع اّلذي جاء موسوم بـ " مقدمة استهل     
 كلية فعاًّل أ لألدوية إنّ :" لقوله بعد الحمد هلل المفردة األدوية قوى أفعال يشرح راح حيث
 واإلدمال الدفعو  والجذب والتبريد التسخين مثل: هي الكلية تشبه وأفعاًّل  جزئية وأفعاًّل 
 هيف الجزئية األفعال أّما. القوى نفس لها اّلتي الكلية األفعال 1"هذه أشبه وما والتقريح

 الكلية تشبه ياّلت األفعال بينما والترياق، والبواسير السرطان مثل أمراض عدة تخّص  اّلتي
 ةمنتشر  كانت عّدة ألمراض أعراض عن عبارة ككلّ  األفعال وهذه2رواإلدرا اإلسهال فهي
  .وقته في

       قال يثح معجمه ثنايا في عرضها اّلتي األدوية صفات كذلك مقدمته في بّين كما   
 وبعضها لمعلومةا األربع الكيفيات هي بعضها أنفسها في لألدوية اّلتي الصفات إنّ :" فيها

 ة،والكثاف اللطافة،: هذه هي منها مشهورة أخرى صفات وبعضها واأللوان الروائح
   3"الثقلو  والخفة والنشف، والدهنية، واللعابية والسيالن، والجمود الهشاشة واللزوجة،
 .آخر عن دواء تميز اّلتي الصفات من وغيرها

  وبعدها راح يشرح صفات األدوية بشرح الدواء وذكر خصائصه، فالدواء اللطيف    
" هو اّلذي من شأنه إذا انفعل من القوة الطبيعية اّلتي فينا أن يتقسم في أبداننا إلى  عنده

أّما الكثيف فيعني به ما ليس ذلك من  4الصيني"أجزاء صغيرة جّدا مثل الزعفران والدار 

                                                           

 .81السابق، ص  مصدرـ كشف الرموز في شرح العقاقير وبيان األعشاب، ابن حمادوش، ال1 
 .11نفسه، ص  صدرـ ينظر، الم2 
 .11نفسه، ص  صدرـ الم3 
 .11نفسه، ص  صدرـ الم4 
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شأنه من التفاعل مع القوة الطبيعية للبدن ويقع في هذا النوع من الدواء القرع 
 وغيرها من النباتات اّلتي لها نفس الصفات.1والجبسين

أّما اللزج عنده " هو كّل دواء من شأنه بالفعل أو بالقوة اّلتي فعلها عند تأثير الحار    
غريزي فيه أن يقبل اّلمتداد معلًقا فال ينقطع كما يمد وهو اّلذي إذا لزم طرفاه جسمين ال

       يتحركان إلى المباعدة أمكن أن يتحركا معه من غير أن يفصل ما بينهما مثل 
 اّلذي يصنف على أّنه من األدوية اّلتي لها خاصية اللزوجة.  2العسل"

وبعدها أعطى صاحب كشف الرموز لكّل األدوية اّلتي ذكرها اسم فنجد: الملطف،     
والمحلل، والجالي، ومر والخشن، والمفتح، والمرخي والمنضح ، ويضيف إليها الهاضم، 
وكاسر الرياح، والمقطع، والجاذب، الالذع، والمعمر، والمحكك، والمقرح، والمحرق اّلذي 

والمعفن، والكاوي، والناشر، والمبرد، والرادع، والمغلظ، والمفجج  اتبعه باإلكال، والمفتت،
والمنضج، والمخدر والمرطب، وختم هذه المسميات بـ: المنفع، والغسال، والموسخ للقروح، 
والمزلق، والمملس، القابضن والعاصر والمغري، والمدمل، والمنبت اللحم، والخاتم والدواء 

ن عزهر اّلذي ختم به هذه األدوية اّلتي راح يعرض أمثلة لها القاتل، والسم والترياق والباد
تقع في بوتقتها ، مثل:" ) الترياق والبادزهر(هما كّل دواء من شانه أن األعشاب اّلتي 

يحفظ على الروح قوته وصحته ليدفع بها ضرر السم عن نفسه وكان اسم الترياق 
عن الطبيعة ويشبه أن تكوت بالمصنوعات أحق، واسم البادزهر بالمفردات الواقعة 

وهذا التفريق اّلذي أورده بين ما يقع من النباتات تحت 3النباتيات من المصنوعات أحق"
  صنف الترياق أو البادزهر.

ن المواسم فبيّ  كما راح يفصل في كيفية تركيب األدوية تحت مسمى:" اتخاذ األدوية"   
ا، ففي األقاليم األقاليم اّلتي تنبت فيه تات وثمارها بحسبااّلتي ينبغي أن تقطف فيها النب
                                                           

 .11، ص  السابق صدرالم كشف الرموز، ابن حمادوش الجزائري، ـ ينظر،1 
 .11نفسه، ص  صدرـ الم2 
 .10نفسه، ص  صدرـ الم3 
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معتدلة ألماكن الإذا كانت ا المعتدلة يكون أخذها مناسب في وسط الربيع على حّد قوله:"
وسط الربيع وّل تجمعها إّّل بعد استحكام نضجها في مكانها وكمال فيكون أخذها في 

وبما أّن الجزائر تقع في نطاق اإلقليم  1إدراكها فإّن الكاملة اإلدراك في مكانها مفيدة"
ن مالمعتدل فإّن العشاب ابن حمادوش أخذ بالحظ الوافر منها لذلك راح يفيد غيره 

 العشابين.

أّما المناطق الباردة والحارة فاألمر يختلف لقوله:" وفي البالد الحارة في آخر الشتاء    
اّلتي تحدث عنها اكتشفها خالل رحالته وهذه األقاليم  2وفي البالد الباردة في أول الصيف"

ي ، وزار البالد اإلفرنجية اّلتّلتي تقع في نطاق المناطق الحارةفهو زار بالد الحجاز ا
 تصنف على أّنها من األقاليم الباردة.

بتبيان مواسم جني األعشاب بل حرص على أن يفيد غيره بتبيان كيفية  ولم يكتفِ     
 في الشمس أوًّل عشاب فتنظفها من طينها وتجففها أخذت األتجففها وحفظها لقوله:" إذا 

زور) هكذا( ق الخشب، وأّما البيوّل يتم تجفيفها إّّل في الظّل فإذا جفت ُحِفظْت في صناد
فتجعلها في خرائط الجلد واتركها في الصلب، أّما اللبوب كلب القثا والخيار فإّنها ُتوَضُع 

طريقة التجفيف والحفظ و  3وتبعد من األماكن الندية" بعد إمكان تجفيفها في أواني الفخار
عن  َملًياكان يطّبق عَ خذها بالتجربة؛ فهو أمادوش من خبرته اّلتي حابن  هذه استلهمها

المكونة في  4قام فيه بتركيب العديد من المعاجين الطبية طريق التجربة في دكانه، اّلذي
 األصل من تلك النباتات اّلتي أحكم حفظها وتخزينها في دكانه.

                                                           

 .10السابق، ص  صدرـ كشف الرموز في شرح العقاقير وبيان األعشاب، ابن حمادوش الجزائري، الم1 
 .10نفسه، ص صدرـ الم2 
 .01 10نفسه، ص ص صدرـ الم3 
 .81ـ ينظر، الخصائص السردية، المرجع السابق، ص 4 
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وكّل هذا التفصيل اّلذي خّصه ابن حمادوش لألدوية نابع من ثقافته الواسعة اّلتي   
اكتسبها من مطالعته للكتب الطبية العربية واألعجمية ومن مالحظاته الثاقبة لألماكن 

 .ج أول مرة سنةاّلتي ساح فيها منذ أن ذهب للح

ـ المصادر العربية اإلسالمية واألعجمية اّلتي اعتمد عليها صاحب" كشف الرموز" 3ـ 3 
 في جمع المصطلح العلمي:

 المصادر العربية اإلسالمية:أ/ـ 

يعتبر التداوي من األمراض من أهم المواضيع اّلتي خّصها العرب المسلمون وغيرهم     
ي حمادوش في كتابه" كشف الرموز" من الكتب الطبية اّلتبالتأليف لذلك راح يستشهد ابن 

ه( خاصة أّنه 0113ه( واألنطاكي ) 133ُألفت عند العديد منهم ّلسيما ابن سينا )ت 
خّص مؤلفاتهم بالدراسة والتنقيب فال تجد مادة من المواد المطروحة في قاموسه الطبي 

علماء آخرين و  في التذكرة األنطاكي أو في القانون يها بما قاله ابن سينالإّّل واستشهد ع
ذاع صيتهم في مجال الطب والصيدلة فالمعروف عن العلماء العرب أّنهم كانوا يؤلفون 

 شتى العلوم اّلتي نهلوا منها.في 

  :( ه86 تتفسير ابن العباس )ـ 1      

بالثقافة الدينية منذ صغره فقد حفظ القرآن في سن مبكرة واطلع  ع ابن حمادوشتشبَّ     
          دَّه منها هو تفسير ابن العباستفاسيرها كذلك وما شو على كتب الحديث الشريف 

ح عن النبي صّلى هللا عليه وسلم في مجال          ( ه63 ت) اّلذي أخذ منه ما صَّ
ابن العباس رضي هللا عنهما في العديد  التداوي، فقد ذكر ابن حمادوش ما  أخذه عن

من المواد، منها مادة) أثمد( اّلتي استشهد عليها بما قاله ابن العباس رضي هللا عنهما 
لقوله:" أثمد: هو حجر الكحل اّلذي يأتي من معدنه بارد في األولى يلبس في 

لم أنَُّه قال سالثانية...وعن ابن عباس رضي هللا عنهما عن رسول هللا صّلى هللا عليه و 
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حه ابن حمادوش  1من اكتحل باإلثمد يوم عاشوراء لم ترمد عينه" وهذا اّلستشهاد وضَّ
 ليبين قيمة المواد الطبية اّلتي عرضها في ) كشف الرموز(.

   ه(:826ـ القانون البن سينا) ت2     

               في الطب" للشيخ أبى علي حسين بن عبد هللا المعروف بابن سينا القانون"    
ب مشتمل على قوانينه الكلية والجزئية فتكلَّم أوًّل في األمور العامة اهو كت ه(133) ت

الكلية، كما قسم كتابه هذا إلى قسمين نظري وعملي حيث تحدث في أحكام قوى األدوية 
المفردة ثّم في جزئياتها ثّم في األمراض الواقعة بالعضو حيث يقوم في بادئ األمر 

العضو المصاب ثّم يبّين األمراض الجزئية المتعلقة به ثمَّ يقدم القانون الكلي  بتشريح
ح يتتبعه ابن حمادوش في " كشف الرموز" حيث استهل الحديث اوهذا مار  2للمعالجة

بذكر قوى األدوية فصنفها إلى أفعال، فمنها الكلية والجزئية وشبيهة بالكلية، ولم يتوقف 
س نمط ابن سينا في تدرجه في صفات األدوية اّلتي ذكر عندها بل راح ومشى على نف

راح وغيرها من الصفات اّلتي  3منها: اللطافة واللزوجة، والهشاشة ،و الجمود والسيالن
 الوافي لها. يشرحها الشرح

سفره" الجوهر المكنون في بحر القانون" على منوال ابن سينا في  وقد قّسم ابن حمادوش
القانون؛ حيث قّسم صاحب القانون سفره إلى "خمسة كتب األول في األمور الكلية من 
علم الطب والثاني في األدوية المفردة والثالث في األمراض الجزئية من الرأس إلى القدم 

 تي لم تختص بعضو والخامس خّصه لتركيببينما الرابع جاء في األمراض الجزئية الّ 
والناظر إلى الكتاب الرابع من الجوهر المكنون في بحر القانون يجده من عنوانه  4األدوية"

  يشبه الكتاب الثاني من القانون اّلذي خّصه ابن سينا لألدوية المفردة.

                                                           

 .00 03السابق، ص ص  صدرـ كشف الرموز، ابن حمادوش، الم1 
 .0300، المرجع السابق، ص 3ينظر، كشف الظنون، حاجي خليفة، جـ 2 
 .11السابق، ص  صدرـ ينظر، كشف الرموز، ابن حمادوش، الم3 
 .0300ـ كشف الظنون، حاجي خليفة، المرجع السابق، ص4 
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، حيث نونالقانا في يما قاله ابن سها ّل تخلو من اد كشف الرموز يجدوالمتصفح لمو     
كان يستشهد الطبيب الّرحال به، فقد جاء في مادة ) أفيون(: " وقال في القانون: ضعفه 

 ربةشوجاء في مادة ) أسارون( كذلك استشهاد لقوله:" وقال في القانون: وال 1بزر اللفاح"
وغيرها من المواد اّلتي راح يستشهد عليها من القانون ّلبن  2سبعة مثاقيل بماء العسل"

 سينا . 

ه الطبية تبلورت من كثرة مطالعته للكتب الطبية خاصة كتب ابن سينا               تفثقاف    
وّل سيما كتاب" القانون" اّلذي يرجح " أّن ابن حمادوش قد أخذ عن نسخة  ه(133) ت

ائر وأخرى في وهران من هذه الطبعة...وهذا غير      رومة ،ألّنه وجد نسخة في الجز 
ا اطلع عليها نفسها اّلتي ربم 3مؤكد ، فقد يكون أخذ عن نسخة مخطوطة من) القانون( "

 خالل زيارته للرشيد.

 ه(:1006تذكرة الشيخ األنطاكي ) ت ـ 3

    من بين اّلذين أخذ عنهم ابن حمادوش في كشف الرموز داود بن عمر األنطاكي    
ه( صاحب التذكرة " اّلذي قيل إّن ما أخذه عنه ابن حمادوش بلغ أربعين 0113) ت 
، فالطبيب الضرير ألف كتاًبا عظيًما سماه تذكرة أولي األلباب أو )الجامع للعجب 4مادة"

العجاب( فهو يذكر أّنه أنفق عمره في تحصيل الطب فأّلف التذكرة اّلتي جاءت في مقدمة 
 . 5تمة، فخصَّ المقدمة في تعداد العلوموأربعة أبواب وخا

     أبواب التذكرة فاستهلها بذكر الكليات المتعلقة بالطب، وبعدها ذكر قوانين اإلفراد أّما    
ها بباب جاء في مفردات والمركبات وختم أّما الباب الثالث فقد التركيب في الباب الثاني.و 

                                                           

 .06السابق، ص  صدرالمابن حمادوش الجزائري،  ـ كشف الرموز،1 
 .31نفسه، ص  صدرـ الم2 
 .188الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد هللا، المرجع السابق، ص ـ تاريخ 3 
 .188ص المرجع نفسه،  ـ4 
 .836ـ ينظر، كشف الظنون، حاجي خليفة، المرجع السابق، ص 5 
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وهذه األبواب ككّل استشهد بها ابن حمادوش في كشف الرموز ذاكًرا  1رابع في األمراض
)دهنج(: " قال الشيخ: أجوده األخضر فاألحمر حد قوله في مادة  ىبأنها للشيخ عل

 .2فاألصفر وغيرها رديء"

وفي بعض األحيان يصّرح بالكتاب اّلذي كان قوام معجمه فيقول:" وقال في التذكرة:    
 أو يبسه في الثالثة جالء محلل مقطع مفتح ويقطع البلغم و الرطوبة حار يابس في الثانية

ذا غلي في الزيت سكن األوجاع" وهذا الحديث خّصه لمادة) ( وغيرها من المواد 3اللزجة وا 
     خذها عن األنطاكيكـ ) استبون( و) إكليل الملك( والعديد من المواد األربعين اّلتي أ

 ه( .0113) ت

علماء لن حمادوش " بالتذكرة " و" القانون" فقد طالع العديد من المؤلفات اب ولم يكتفِ     
مسلمين أمثال: ابن البيطار) ت ( اّلذي صّرح باسمه في العديد من المواد اّلتي استشهد 

ا من مؤلفات ابن البيطار، فقد ورد اسمه  في مادة) أقحوان( لقول ابن        عليه
 أعرف غيره أقرب شبًها به من الكافورية بل صّحح حمادوش:" هو البابونج األبيض وّل

في العديد  اكما جاء اسمه 4ابن البيطار أّنه الكافورية وهي المسماة في فاس: شجرة مريم"
من المواد، لّكن الُمالَحُظ هو ورود لفظة ) صّحح( أمام اسم ابن البيطار في غالبية 

 البيطار. المواد اّلتي استشهد عليها ابن حمادوش بأقوال ابن

وعلى غرار العلماء المذكورين نجد العديد من العلماء المسلمين اّلذين طالع أعمالهم    
ابن ماسويه، واإلدريسي، والسنوسي، وزروق اّلتي جاءت في الطب والصيدلة ومنهم: 

                                                           

 .836ـ ينظر، كشف الظنون، حاجي خليفة، المرجع السابق، ص 1 
 .036السابق، ص  صدرـ كشف الرموز، ابن حمادوش، الم2 
 .83نفسه، ص  صدرـ الم3 
 .86نفسه، ص  صدرـ الم4 
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ي صقلها عن طريق التجربة وغيرهم ممن أخذ عنهم معرفته النظرية اّلت 1والقزويني
 لعلماء أعاجم كذلك. الشخصية نجده قرأ

 المصادر األعجمية:ب/ ـ 

أّن ما قام به ابن حمادوش ما هو إّّل اختصار ألعمال األقدمين  كليركزعم لي    
في الطب وهذا ألّنه نهج نهجهم في ترتيب مواد معجمه كما اعتمد على العديد من 

في القانون  جاءبما لم يرض المؤلفات اّلتي بّيناها سابًقا ، لّكن الطبيب والصيدلي 
لع العديد من مؤلفات علماء وّل في التذكرة وّل بما قاله ابن البيطار بل راح وطا

 غاليان ، بولDioscoridesديوسكوريدساليونان ّلسيما المختصة في الطب منهم: 

Paul Galien2، وnePaul d’Egi ة مباشرة في النقلغير أّنه لم يعد إليهم بطريق 
 ،لى العربيةإ اّلتي اهتمت بنقل هذه الكتبالمسلمين  السابقة له و  كتببل عاد إلى 

 لك النبعإلى العربية فكانت بذ ديوسكوريدسل العشر فقد نقل إسحاق بن حنين مقاّلت
تارة  باألخذ  منهالثاني ن بداية من القرن الهجري اّلذي انتهل منه العلماء المسلمو 

 والنقل الحرفي  تارة أخرى.

حمادوش ثقافته الطبية من كثرة مطالعة الكتب سواء العربية أو اليونانية كّون ابن    
اّلتي اهتمت بالطب ولّكن خروجه لألمصار ساهم كذلك في تكوين هذه الثقافة، لذلك 
"كان يكثر من  تأصيل كّل اسم وما يعرفه عنه فيقول" عندنا" كذا، وفي مصر يسمى 

        عبارة " قال قوم" في العديد من  كما تجده يوظف 3كذا، وفي سورية كيت وكيت"
المواد ، نذكر مثاًل مادة) ذنب الخيل او الفرس(: " قال قوم: إّنها بدل دهن الصبر وهي 

بحسب ما جاء عن القوم  4تولد السودا وتفضي إلى الجذام ويصلحها السكر ودهن اللوز"

                                                           

 ـ.188ـ ينظر، تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد هللا، المرجع السابق، ص 1 
 Gabriel colin. P 40.  ABDERRAZZAQ EL JAZAIRI un Médecien Arab .ـ 2 
 .188ـ تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد هللا، المرجع السابق، ص 3 
 .001السابق، ص  صدرـ كشف الرموز، ابن حمادوش الجزائري، الم4 
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كان  وشفال نعلم إن كانوا من أهل الجزائر أو من خارجها؛ فابن حماد ماّلذين سِمَع عنه
شاهدها في رحالته إلى البالد العربية أو يسجل كّل مالحظاته اّلتي سمعها أو قرأها أو 

  البالد اإلفرنجية.

وصاحب " كشف الرموز" باعتماده لمجموعة من المصادر اّلتي نّوع فيها فتجد العربية   
عرفوا في مجال الطب أمثال ابن سينا واألنطاكي، واليونانية المنقولة إلى  لعلماء مسلمين

العربية إثر عملية الترجمة، وتجد كذلك التجربة الشخصية اّلتي تعتبر خير معلم ألّن 
د قالطبيب الّرحال ّلحظ واكتشف ثمَّ جرََّب ليشكل بذلك حول نفسه حاجًزا ّل يجد أي نا

صّرح بأنَّ                       م0381قبيل سنة جم كتابه إلى الفرنسية ثغرة في تخطيه. ولّكن من تر 
" كشف الرموز" ما هو إّّل نقل لمحتوى الكتب اّلتي طالعها ابن حمادوش ولو أّن كالمه 

ابن حمادوش وأهمية فكر  " بأصالةهذا صحيح فلماذا أقّر هو نفسه في موضع آخر
الرموز( فقد قال إّن ابن حمادوش لم يستند إلى الخرافات  العمل اّلذي قام به في ) كشف

ّن فيه إضافات جديدة في المواد الطبية اّلتي ّل عالقة لها باألدوية األوروبية"  1في عمله وا 
    الشائعة في الفترة اّلتي عاش فيها ابن حمادوش. 

د عليها ّلتي اعتماالعربية اإلسالمية واألعجمية  يسوقنا الحديث بعدما بّينا المصادر   
صاحب ) كشف الرموز( في معجمه أن نعرج على آليات وضع المصطلح العلمي اّلتي 

ما هي الحديثة، ف أسس الصناعة المعجمية تبناها لنحاول أن ننظر فيها باعتبارها أهم 
 لوضع المعتمدة في ) كشف الرموز( ؟أهم آليات ا

 الرموز":ـ آليات وضع المصطلح العلمي في " كشف 8ـ 3

 صناعة في المعتمدة العلمية األسس من مجموعة على ) كشف الرموز( مؤلف اعتمد
 :منها الحديثة، المتخّصصة العلمية المعاجم

                                                           

 .188ـ تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد هللا، المرجع السابق، ص 1 
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 لفظتين اثنتين :المصطلح العلمي من  تركيبأ/ ـ        

طالع العديد من المصنفات العربية اّلتي خّصها  عبد الرزاق ابن حمادوش بما أنّ      
أصحابها للعديد من األمراض وطريقة عالجها فإّنه اعتمد ّل محالة على العديد من 

 عربي.المصطلحات العلمية اّلتي جاءت بلسان ال

به المصطلح الموضوع عن طريق النحت،  صدنقو المركب من لفظتين هنا ّل     
فظتين اّلثنتين وتحذف بعض           فالنحت كما أشرنا هو أن تركب مصطلًحا واحد من ل

غير أّن ما جاء من مصطلحات في كشف الرموز جاء على هيئة لفظتين  الحروف،
 اثنتين مشكلة مصطلحا واحًدا، ونذكر من بين هذه المصطلحات: ذئب الفرس ، الصمغ
العربي، قثا الحية، علك األنباط، فساء الكالب، قفر بابلي، فلفلموني، طين حراني، 

 وضرس العجوز وغيرها من المصطلحات اّلتي ُرِكبت على هذا المنوال .

 ب/ ـ االشتقاق: 

( كشف الرموز، فصاحب )وضوعة بطريقة اّلشتقاق فهي عديدةأّما المصطلحات الم 
قة من المشتميين فتخيَّر المصطلحات العلمية معجمشى على طريقة من سبقوه من ال

 األصل ربما وجدها هكذا أو أّنه هو من وضعها، ونذكر من بينها: 

 ( قَ لَ عَ ) المشتقة منوعليق علقم َعْلْق و   -
 عنب(عنب وعناب المشتقة من)  -

 وجاءت مصطلحات علمية أخرى مختومة لأللف والنون نذكر منها: زعفران وأقحوان 

        :المصطلح تعريب على اعتمادهج/ ـ 

) كشف الرموز( يجدها جاءت كّلها معربة من اليونانية  المالحظ لمواد معجم   
طلح فهو أخضع المصمن كتب الطب اليونانية والفارسية، فابن حمادوش أخذ غالبيتها 

 الكلمة صوغ وه التعريب ، باعتبارالعربي الصرفي للميزان الوارد عند اليونانيين  العلمي 
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غير أّنه أضاف لكل كلمة  1العربية اللغة إلى األجنبي بلفظها نقلها عند عربية بصيغة
معربة المقابل العربي الشائع سواء في القطر الجزائري أو المغاربي أو قطر المشرق 

، فتجده يقول مثاًل في مادة) أفسنتين(:" يوناني هو شجرة مريم في الجزائر وفي العربي
والمتتبع للمواد المعربة من اليونانية إلى العربية اّلتي ُتْسَتَهُل  2العجوز..."فاس شيبة 

مادة  001العدد اإلجمالي للمواد اّلتي تقارب  من  %06,11يجدها تقارب   3باأللف
 بحسب ما جاء في طبعة درا الكتب العلمية.

مواد الحصر بعض السبيل المثال ّل نذكر على من اليونانية ومن بين المواد المعربة  
 اّلتي سنوضحها من خالل الجدول اآلتي:

 المقابل األجنبي  تعريفها  المواد المعربة من اليونانية الرقم
 ANAGYRIS هي خروب الخنزير أناغورس   10
 ERYNGIUM /       أيرنج   13

 ARISTOLOCHE هو الزراوند الطويل  أرسطلوخيا   18

خاص بإسهال  هو الغاريقون أغاريقون   11
 البلغم

AGARIC 

عسل الشجر يزيل الجرب         أومالي) الومالي( 11
 والقروح

ELEOMEL 

أناغلس) أباغلس وأباغنيم  16
 وآناغولس(

هو حشيشة العلق وهو 
نوعان أحمر النوار واآلخر 

 أزرق النوار  

ANAGALLIS 

                                                           

 .100المرجع السابق، ص ،معجم الوسيط، مجمع اللغة العربيةـ ينظر، ال1 
 .08السابق، ص  صدرـ كشف الرموز، ابن حمادوش، الم2 
نانية تبتدئ يو الضوء على المصطلحات المعّربة اّلتي ابتدأها صاحبها باأللف نظًرا لكون المصطلحات الـ ألقينا 3 

 في الترتيب األبجدي اليوناني.  غالبيتها بحرف األلف
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زهره شبيه بزهر السوس ذو  إيماروقاليس)إيماروفاطيقطس( 16
 ثالثة أوراق

HEMEROCALLE 

 ARGEMONE شبيه بالخشخاش أرغاموني  13

أّما المصطلحات الفارسية المعربة فقد أخذت حقها هي األخرى من المواد المعربة     
وأمام المصطلح يشير بعبارة               الطبيب الّرحال أورد عدة مواد معربة من الفارسية 

هو فارسي( ونذكر من بين المواد الفارسية المعربة مادة) أنجان( اّلتي قال فيها:" أنجان  )
فارسي معرب حار يابس في الثالثة ، بدله ووزنه شب وهو أزبر بلسان المغرب وعشبة 

 عند أهل الجزائر.  1الحزاز وهي الحلتيت"

ه لذلك حرص ابن ومعلوم أّن بالد كسرى عرفت التداوي والطب كعلم قائم بذات    
حمادوش على أن يأخذ من تلك الكتب اّلتي نقلها العرب المسلمون عنهم، وحاول أن 
يبين مقابالت هذه المصطلحات العلمية المأخوذة عنهم في الثقافة الطبية العربية بصفة 

داولة ش المقابالت المتعامة وثقافة الطبية ألهل الجزائر بصفة خاصة، فذكر ابن حمادو 
 الجزائر لبعض المواد المعروضة في كتابه منها: أهل عند 

 المقابل الموضوع له  المصطلح الفارسي المعرب  الرقم 
 األملس أملج )أمله( 10 
 رماد الرصاص أسفيداج 13 

 الحرمل أسفند 18
 نوار الرمان جلنار 11
 الورد المربى جلجبين  11
 صمغ الجوز الشامي سيادروان 16
 الحليباسم  شير 16
      

                                                           

 .86السابق، ص  صدرـ كشف الرموز، ابن حمادوش، الم1 
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كما تجد العديد من المعربات داخل متن التعريفات، فهو إْن لم يذكر المصطلح معرًبا     
تجدها  واليونانية وحتى التركية بالفارسية العربي يصرح بما يقابل المصطلح العلمي

اًل في مادة) أمبر باريسي( مث دحاضرة في ثنايا المواد المطروحة في كشف الرموز، فتج
استشهاد باللغة التركية لقوله:" أمبر بارسي: وهو أرغفيس وبالتركية هردان بهار، ويقال 

وهذا التنوع في   1له قادن توز، وهو حب أحمر كحب عنب الذئب اّلذي يعرف مغنينة"
 المصطلحات المعّربة يعود إلى اّلطالع الواسع ّلبن حمادوش على اللغات وحتى

 اللهجات، فتجده في البلد الواحد يورد لك عدة مقابالت بلهجات متنوعة .

 تقديم المقابالت أمام المصطلح العلمي الموضوع:د/ ـ 

الطريقة المتبعة في المصنفات العربية التراثية اّلتي تعتمد على  خالف ابن حمادوش   
ذكر ما يقابل المصطلح العلمي عند العرب بحسب رواجه وشيوعه في األمصار والقبائل 
فالمسميات اّلتي وضعها ابن حمادوش للمصطلح العلمي الموضوع  تعددت بحسب 

ه عندهم حّتى أّنك تجد في بعض أورد كّل مقابل بحسب ما سمع هواألمصار اّلتي زارها ف
 يقول في فتجده مًثال اّلتي جابها،  األحيان مسميات بلهجات متعددة بحسب المناطق

مادة )أقحوان( :هو البابونج األبيض  المتعارف عليه بين جميع األقطار العربية غير أّن 
      قحوان هو المسمى في  األبعض المناطق الواقعة في المغرب تعطيه مسمى آخر ف

طبيعة ل كما تجده  يكثر من المقابالت المتداولة باللغة البربرية وهذا 2فاس: شجرة مريم
سميات فلم يقدم هذه الم المنطقة اّلتي عاش فيها وحّتى اّلتي زارها ـ المغرب خصوًصاـ 

راعى منطقة القبائل وسكانها خاصة، فتجده يذكر مسميات المصطلح  اطيا؛ فقداعتب هكذا 
 لمذكور عنده بهذه اللغة .العلمي ا

                                                           

 .86السابق، ص  صدرـ كشف الرموز، ابن حمادوش، الم1 
 .86، ص نفسه صدرـ ينظر، الم2 
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من خالل  1وسنعرض بعض األمثلة التوضيحية للمقابالت المذكورة باللغة البربرية 
   الجدول اآلتي:

 المقابل األجنبي المقابل بالبربرية المصطلح العلمي الموضوع
 JONC أدلس  أسل     
 CARAOUBIERNABA تريلت       ينبوت    

THEENE 
 LIERRE تاسوفالت لبالبر        
 BRYONE تاتيوال فاشرا        

 

الطبيب الّرحال بعرض المقابالت البربرية بل عّرج على جّل المناطق  لم يكتفِ    
الجزائرية فتجده يقول في قسنطينة، وفي جيجل وغيرها من المدن الجزائرية اّلتي تتنوع 

 لم يقتصر على ذكر األعشابدوية ههنا ألّن الطبيب مسميات األدوية فيها، وذكرنا األ
 وفقط بل ذكر الحيوانات وحتى المعادن اّلتي تنفع كأدوية للعديد من األمراض.

 وعليه يمكن أن نقول أّن آليات الوضع اّلتي تبناها صاحب الكتاب الرابع من ) الجوهر   
المكنون في بحر القانون( هي نفسها اّلتي عمل بها المعجميون التراثيون في بناء معاجمهم 
المتخصصة، فنجد أبو حنيفة الدنيوري مًثال يعتمدها في معجمه النبات اّلذي أشرنا إليه 
سابًقا، ونجد بالمقابل أّن هذه األسس هي ما راحت الصناعة المعجمية الحديثة تركز 

لمعاجم المتخصصة العلمية أو الفنية وحتى الحضارية منها اّلتي تتخذ عليه في بناء ا
 من تعريب المصطلحات العلمية غاية لها.

                                                           

زائر في منطقة شمال إفريقيا خاصة  في الج جاته ذي تتعدد لهللغة البربرية اللسان البربري الّ ـ  نقصد هنا با1 
(  لدّللة على أّن هذا المسمى المقدم شائع عند أهل جرجرة وما والمغرب وابن حمادوش وظف مصطلح ) بالقبايلية

جاورها ، كما وظف كلمة البربرية كذلك للدّللة على أّن المسميات المطروحة بهذا اللسان  هي شائعة في المناطق 
 األخرى .  
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 خرجَ ونستنج من خالل ما تقدم أّن ابن حمادوش حرص كّل الحرص على أن يُ      
ا يترك كتاب ، فهو لممسيرته العلمية لا خالهالعمعجًما طبًيا وفق تقنيات المعاجم اّلتي ط

إّّل وطالعه في العديد من العلوم لّكن شغفه بعلم الطب والتداوي وتركيب األدوية جعله 
ف سفًرا عظيما سماه )الجوهر المكنون في بحر القانون( محاكًيا بذلك كتاب القانون يؤل

ه( غير أّن الكتاب الرابع من هذا السفر المعنون بـ" كشف الرموز" 133ّلبن سينا )ت 
ت المعاجم القديمة من ناحية الترتيب المواد و عرضها وفق الرواية      هوما جاء وفق آليا

القديمة، غير أّنه أضاف بعض األدوية اّلتي أخذها من البالد األوروبية خاصة وأّنه كان 
خرى هو عاش في القرن الثامن عشر الميالدي           أكثير السفر من جهة، ومن جهة 

  عن القارة األوروبية .  فيه غيمة الظالم تنفرجه(  وهو القرن اّلذي بدأت 03) 
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 نهم التراثي الجانب على وقفنا أّننا خاصة واسع مجال المتخّصص المعجمي البحث
 :في انجمله أن يمكننا النتائج من بمجموعة خرجنا لذلك فيه الحداثة شق على وعرجنا

امتداد للبحث المعجمي التراثي، فالباحثون البحث المعجمي العربي الحديث يعّد  -
المعجميون المحدثون رغم اختالف وجهات نظرهم في بعض آليات المعمول بها 
في الصناعة المعجمية الحديثة غير أّنهم يقّرون أّن ما حّققه المعجميون العرب 

 القدامى يعّد إنجاز للحضارة العربية اإلسالمية.
ح، علم ) علم المصطل ها جميع العلومياّلتي تركّز عليعّد المصطلح النواة األولى  -

الّداللة، علم المعاجم، علم التأثيل( انطالًقا من أّنها تنتمي إلى علم واحد هو علم 
 الّلغة.

انتشار حركة التعريب في الوطن العربي بدأت مع استقالل هذه األقطار الواحدة  -
 يمي في أول األمر لتنتقلتلوى األخرى، لذلك مّست هذه األخيرة الجانب التعل

 بعدها إلى العلوم خاصة الدقيقة.
تعميم فكرة توحيد المصطلحات العلمية في جميع العلوم اّلتي تختّص بوضع  -

 تعّدد المصطلحات اّلتي كانت سائدة في ةودراسة المصطلحات لتتقلص بذلك هو 
 ت العلمية العاملة في هذا المجال.غياب التنسيق بين المؤسسا

النماذج المعجمية الناجحة اّلتي أعّدتها الهيئات العلمية المختّصة  رواج بعض -
بالصناعة المعجمية في الوطن العربي، واّلتي باتت تحّين بين الفينة واألخرى 

 مواكبة بذلك التطور العلمي والتكنولوجي الحاصل.
ودة عقرُّ الدراسات المعجمية العربية الحديثة ال سيما المتخّصصة منها بحتمية الت   -

 إلى أمهات الكتب التراثية لتؤصل بذلك للعمل المعجمي المتخّصص.
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العودة للبحث في التراث المعجمي العربي أمر ضروري لكّل باحث فهذا يسمح له    
بمعرفة أهّم المبادئ اّلتي ارتكز عليها التأليف المعجمي التراثي، ومن بين هذه المبادئ 

 نذكر: ةالمستخلص

لعربي اتنوع المدارس المعجمية في التراث العربي يعود إلى زخم الفكر المعجمي  -
 حيث ظهرت على إثره العديد من المدارس جاءت مدرسة الخليل في طليعتها.

 المتخّصص تكاد تكون هي نفسها مراحلالمعجمي  المراحل اّلتي مّر بها التأليف -
 ير.التأليف المعجمي العام مع بعض االستثناءات ال غ

تشكّل المعاجم المتخّصصة في التراث العربي مّر بمراحل كانت مرحلة الرسائل  -
الّلغوية في مقدمتها حيث بدأت بالنوادر لتنتقل إلى وصف الحيوان والنبات واأليام 

 والّليالي اّلتي خّصها العرب بالتأريخ.
ي ف ازدهار التأليف المعجمي المتخّصص بداية من القرن الهجري الثاني راجع  -

األساس إلى انفتاح العرب على غيرهم من األّمم اّلتي أخذوا منها العلوم عن 
 طريق النقل والترجمة.

قضية جمع المصطلح العلمي في المعاجم المتخّصصة ال سيما العلمية منها   -
ككتاب النبات ألبي حنيفة الدينوري شغلت الدارسين، فبحثوا في المصادر اّلتي 

قدامى فوجدوا أّنها تنوعت بين المصادر األعجمية خاصة نهل منها المعجميون ال
اليونانية والفارسية المنقولة إلى العربية إبان حركة ترجمة اّلتي تكفل بها بيت 

مون العرب المسلالمعجميون الحكمة البغدادي، والمصادر اإلسالمية اّلتي وضعها 
 لعلومهم ومعارفهم.وا ليوثق

زادت عليها الدراسات المعجمية الحديثة ما استحدث في هذه المبادئ اّلتي ذكرناها    
لمعجمية عند الغرب عاملين بفكرة المزاوجة بين التراث والحداثة واّلتي فن الصناعة ا

 :سنذكر بعض نقاطها، أهّمها
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يختلف المعجم المتخّصص الحديث عن غيره من المعاجم من األلوان المعجمية  -
المّدونة( من ناحية المجال المعرفي المتناول، ) الموسوعة، المعجم التاريخي، 

حيث يشتمل المعجم المتخّصص على مصطلحات اختصاص معين كالطب، 
الفلك وغيرها من العلوم، أّما من ناحية اللغة اّلتي يعرض بها هذا األخير فتتعدد 

 من ثنائية إلى متعّددة الّلغات.
من ضوابط وضع  تخضع المعاجم العلمية المتخّصصة الحديثة على جملة -

المصطلح اّلتي أقّرها الباحثون المعجميون المحدثون ووافقت عليها المجامع 
 ، غير أنّ العلمية الّلغوية في ندوات رسمية عقدت في أقطار الوطن العربي

 التعريب أخذ حيًزا كبيًرا على غرار بقية اآلليات األخرى المعتمدة.
وحده  العربي الكائن مقّره بالرباطالتعريب في الوطن اجتهادات مكتب التنسيق و  -

ل البد من تفعيل تلك البنود اّلتي أجمعت الهيئات العلمية المختّصة ال يكفي ب
بدًءا باتحاد المجامع العلمية الّلغوية في مؤتمرات التعريب المنعقدة تحت وصاية 

 منظمة التربية للثقافة والعلوم.
ليه الطريق اّلذي تركّز عترسيخ وضع المصطلح العلمي عن طريق ترجمته هو  -

 قل المصطلح العلمي األجنبي الغينبعض الجماعات والهيئات الناشطة في ن
 بذلك فكرة تعميم إخضاع هذا المصطلح للميزان الصرفي العربي ليعّرب ال غير.

إحياء المصطلح التراثي العربي يعّد من بين االستراتيجيات المعمول بها في  -
إللكترونية فالمكتبات االمستحدثة على الشبكة العالمية، المشاريع الرقمية العربية 

 واألرضيات الرقمية أنشأت لهذا الغرض.
تعمل المؤسسات المشاركة في مشروع الذخيرة اللغوية على إنجاح هذا المشروع  -

للباحث عبد الرحمن الحاج صالح ـ رحمه هللا ـ غير أّن الدعم المادي للمؤسسات 
والجامعات والمعاهد، والدعم البشري من خبرات وكفاءات البد أن يتواصل حّتى 

حد والعشرين يستدعي أن يكون يعرف هذا المشروع النور خاصة أّن القرن الوا
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للباحث العربي أنترنت لغوي عربي يعود إليه ال في البحث المعجمي وحده بل 
 في شتى العلوم والمجاالت اللغوية وغير اللغوية.

النشاط العلمي لعلماء الجزائر في الحقبة العثمانية حافل بعلماء شغفهم حب العلم  -
لباحثين ريخ الجزائر إلى العناية من قبل اوالبحث فيه لذلك تحتاج هذه الفترة من تا

السيما العلوم اللغوية منها. مع العلم أّن هناك بعض المحاوالت الجادة ) محاولة 
( اّلتي أضافت الجديد 0381أبو القاسم سعد هللا لدراسة تاريخ الجزائر حّتى سنة 

وساهمت في نفض الغبار عن بعض األعمال خاصة المعجمية منها بما أّننا 
 نتحدث عن البحث المعجمي المتخّصص.

لى غفوا باالطالع عيعّد ابن حمادوش الجزائري من العلماء الموسوعيين اّلذين ش   -
العلوم النقلية في الجزائر والعلوم العقلية خارج الجزائر عن طريق الرحالت اّلتي 

 سميت بالرحالت العلمية.
صبغة بقي محافًظا على الالفكر العلمي العربي حّتى القرن الثاني عشر الهجري  -

العلمية من ناحية المنهج المتبع ومن ناحية األسلوب العلمي وهذا ما الحظناه في 
كتابات ابن حمادوش الجزائري، فهو التزم بآليات البحث العلمي الحديثة من 
مالحظة وتجربة وحافظ على التعريف المنطقي اّلذي اشتهر به العلماء العرب 

 نا واألنطاكي. يوصواًل البن س بدًء بإسحاق بن عمران
المزاوجة بين التأصيل والتحديث ليس باألمر الجديد في العمل المعجمي، فنجد  -

ّلتي ا أّن ابن حمادوش الجزائري في كتابه" كشف الرموز" نهل من الكتب التراثية
ة ككتاب القانون البن سينا، كما أضاف ما استحدث من الصيدلخّصت الطب و 
  م.01/03وبيين خالل القرنيين أدوية عند األور 

الناظر لكتاب" كشف الرموز" يجد أّنه معجم توفرت فيه األسس اّلتي ت عتمد في  -
 الصناعة المعجمية لذلك يعتبر هذا المصنف معجم من المعاجم المتخّصصة.
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المادة المعجمية المطروحة في " كشف الرموز" لمختلف األدوية اّلتي عّرف بها  -
مصادرها فنجد العربية المحضة المأخوذة من المصنفات ابن حمادوش تنوعت 

 العربية مثل التذكرة لألنطاكي، وغير العربية أي األعجمية خاصة اليونانية منها.
تنوع األلسن في " كشف الرموز" ينم عن التنوع اّلذي حفل به الطبيب العشاب  -

فتجده في المادة المعجمية الواحدة يذكر لك عدة مقابالت لها في مختلف المناطق 
 الجزائرية )منطقة القبائل، جيجل، قسنطينة( وغير الجزائرية ) فاس، الشام، مكة(. 

لمية المعّربة خاصة اليونانية والفارسية اعتماد ابن حمادوش على المصطلحات الع -
وحّتى التركية بما أّن الجزائر كانت تحت الوصاية العثمانية في الفترة اّلتي عاش 

 فيها.
أسماء األدوية المذكورة في كتاب" كشف الرموز" واّلتي تعتبر مواد هذا المعجم  -

من  كانالجزائر فالتداوي باألعشاب ي متعارف عليها بين العامة والخاصة ف
 اهتمامات سكان الجزائر إبان القرن الثاني عشر الهجري.

تقديم الجرعات وكيفية اتخاذ األدوية هذه من بين مميزات كتاب" كشف الرموز"  -
  اّلتي أوردها في مقدمة المعجم.

يعتبر كتاب" كشف الرموز" نهل الّبد أن يعود له الباحثون المعجميون بالبحث  -
أصحاب البعثات العلمية قبيل احتالل الجزائر سنة  والتنقيب، فقد درسه وحققه

 م.0381

إاّل نقطة في بحر البحوث اّلتي هو وفي األخير ما يسعنا أن نقول أّن هذا البحث ما   
د من العدي خّصت التأليف المعجمي ال سيما المتخّصص ونأمل أن يكون نقطة انطالق

  .الباحثين اّلذين ألهمه التأليف المعجمي المتخّصص
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علم اللغة وصناعة المعجم، علي القاسمي، مطابع جامعة الملك سعود،  .21
 .0990، السعودية، 4ط

تبة القاسمي، مك علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية، علي .21
 .4119، لبنان، 0لبنان، ط

علم المصطلح وطرائق وضع المصطلحات في العربية، ممدوح محمد  .21
 .0249/4119، دمشق، 0خسارة، دار الفكر، ط

 دار ،3 ج الهنداوي، الحميد عبد: تح الفراهيدي، أحمد بن الخليل العين،  .29
 .4113 لبنان ،0 ط العلمية، الكتب

، 3عبد التواب، مكتبة الختامي للطباعة، ط فصول فقه اللغة، رمضان .29
 .0991القاهرة، 

فقه اللغة في الكتب العربية، عبد الراجحي، دار النهضة العربية، بيروت،   .11
 .لبنان

 ماعيلإس بن محمد بن الملك عبد منصور أبو العربية، وأسرار اللغة فقه  .10
 العصرية، المكتبة ،4ط األيوبي، ياسين: تح الثعالبي،
 م.4111/ه0241بيروت،

فقه اللغة وخصائص العربية، محمد المبارك، دار الفكر للنشر والتوزيع،   .14
 ، د/ت.4ط

 .0911فن المقال، محمد يوسف نجم، دار الثقافة، د/ط، بيروت،  .13
 ،10ج ،10 المجلد النديم، بن إسحاق بن محمد الفرج أبو الفهرست،  .12

 .0231/4119 لندن، اإلسالمي، للتراث الفرقان مؤسسة
في األدب الجزائري الحديث )تأريًخا وأنواًعا، وقضايا، وأعالًما(، عمر بن  .11

 .0991قينة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، 0في المعجمية والمصطلحية، سناني سناني، دار عالم الكتب الحديث، ط .11

 .4104األردن، 
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قاموس اللسانيات مع مقدمة في علم المصطلح، عبد السالم المسدي،  .11
 .0992لدار العربية للكتاب، د/ط، تونس، ا
 نسأ: تح آبادي، الفيروز يعقوب بن محمد الدين مجد المحيط، القاموس  .19

 .م4119/ ه0249 القاهرة، الحديث، دار أحمد، جابر زكريا الشامي، محمد
 المشرق، دار مهدين محسن: تح الفارابي، نصر أبو الحروف، كتاب  .19

 .0911 لبنان،
 لعجما رفيق: تح ي،و التهان علي محمد والعلوم، الفنون اصطالحات كشاف  .11

 .0991 لبنان، ،0ط لبنان، مكتبة وآخرون،
 الجزائري، حمادوش ابن الرزاق عبد األعشاب، بيان في الرموز كشف  .10

 الجزائر. ،03 العدد روَرندوز، الكتبي، التركي، مراد بن أحمد طبع
لرزاق محمد بن كشف الرموز في شرح العقاقير واألعشاب، عبد ا  .14

، بيروت، لبنان، 0) عربي/ فرنسي(، دار الكتب العلمية، طحمادوش الجزائري 
0991. 

 شرف :تح خليفة، بحاجي الشهير هللا عبد بن مصطفى الظنون، كشف .13
 بيروت، ،14 المجلد العربي، التراث إحياء دار الكليسى، بيلكه رفعت الدين،
 .لبنان

 سسةمؤ  المصري، ومحمد درويش عدنان: تح الكفوي، البقاء أبو الكليات،  .12
 .0999 القاهرة، ،4ط الرسالة،

 .4111 ،0ط ،00ج بيروت، صادر، دار منظور، ابن العرب، لسان  .11
، 0اللسانيات وأسسها المعرفية، عبد السالم المسدي، المطبعة العربية، ط  .11

 .0991تونس، 
، بيروت 0طاللسانيات واللغة العربية، الفاسي الفهري، منشورات عويدات،  .11

 .0991ـ باريس، 
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اللغة الثانية في إشكالية المنهج والنظرية والمصطلح في الخطاب النقدي  .19
 .0992، بيروت، 0العربي الحديث، المركز الثقافي العربي، ط

اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حّسان، الهيئة المصرية العامة للكتاب،   .19
 .0912، القاهرة، 0ط

اجمها في المكتبة العربية، عبد اللطيف الصوفي، طالس اللغة العربية ومع .11
 .0991، دمشق، 0للدراسات والترجمة والنشر، ط

: تح ،األصمعي قريب بن الملك عبد معانيه، واتفقت ألفاظه اختلفت ما  .10
 .0991 دمشق، ،0ط الفكر، دار الذهبي، حسن ماجد

بية، العر مجمع اللغة العربية في خمسين عاًما، شوقي ضيف، مجمع اللغة  .14
 .0992، مصر، 0ط

 لمحسنا عبد زهير: تح زكريا، بن فارس بن أحمد الحسين أبو اللغة، مجمل .13
 .م0211/0991 ،4ط والتوزيع، للنشر الرسالة مؤسسة ،3ج سلطان،

 معهد المحققين، من مجموعة: تح سيده، ابن األعظم، والمحيط المحكم  .12
 .0242/4113 القاهرة، األول، المجلد ،4ط العربية، المخطوطات

مكتبة لبنان، بيروت، طبعة جديدة، محيط المحيط، بطرس البستاني،   .11
0991. 

 محمد ياسين آل: تح عّباد، بن إسماعيل صاحب اللغة، في المحيط  .11
 الرقمية. نور مكتبة الكتب، عالم ،0ج حسن،

مدخل إلى علم الّداللة، سالم شاكر، ترجمة، محمد تحياتين، ديوان  .11
 .0994الجامعية، الجزائر، المطبوعات 

المدخل لمصادر الدراسات األدبية واللغوية والمعجمية القديمة والحديثة،  .19
، األردن، 0حامد صادق قنيبي، محمد عريف الحرباوي، دار ابن الجوزي، ط

4111. 
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 مدأح محمد: شرح السيوطي، الدين جالل وأنواعها، اللغة علوم في المزهر .19
 .دت بيروت، العـصرية، المكتبة منشورات ،0ج وآخرون، بك المولى جاد

، تونس، 0مسائل في المعجم، إبراهيم بن مراد، دار الغرب اإلسالمي، ط  .91
0991 . 

المصادر األدبية واللغوية في التراث العربي، عز الّدين إسماعيل، مكتبة  .90
 غريب، د/ط، القاهرة، د/ت.

، عمر الّدقاق مصادر التراث العربي في اللغة والمعاجم واألدب والتراجم، .94
 .0999، سوريا، 1منشورات جامعة حلب، ط

المصطلح العلمي عند العرب، محمد حسن عبد العزيز، دار الهاني،  .93
 .4111القاهرة، 

المظاهر الطارئة على الفصحى، عيد محمد، دار عالم الكتب، القاهرة،  .92
0991. 

المعاجم اللغوية في ضوء دراسات علم اللغة الحديث، محمد أحمد أبو  .91
 .0911، مصر، 0الفرج، دار النهضة العربية، ط

معاجم الموضوعات في ضوء علم اللغة الحديث، محمود سليمان ياقوت،  .91
 .4114، مصر، 0دار المعرفة الجامعية، ط

 .0991المعجم العربي، حسين نصار، دار الحرية للطباعة، بغداد،  .91
 ،المعجم العلمي العربي المختص ]حّتى منتصف القرن الحادي عشر[ .99

 .0993، 0إبراهيم بن مراد، دار الغرب اإلسالمي، ط
معجم المصطلحات األدبية إبراهيم فتحي، المؤسسة العربية للناشرين  .99

 .0991، تونس، 0المتحدين، ط
معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب، مجدي وهبة، كامل   .91

 .0992، بيروت، لبنان، 4المهندس، مكتبة لبنان، ط
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 واألنجل مكتبة وآخرون، محمود العزيز عبد العلمية، المصطلحات معجم  .90
 .0992 مصر، ،1ط المصرية،

، بيروت، 4معجم المعاجم، أحمد الشرقاوي إقبال، دار الغرب اإلسالمي، ط .94
 . 0993لبنان، 

 صر،م والنشر، للطباعة التحرير دار العربية، اللغة مجمع الوجيز، المعجم .93
0999. 

 مصر، ،1ط الّدولية، الشروق مكتبة ،العربية اللغة مجمع الوسيط، المعجم .92
4100. 

 .0919معجم متن اللغة، أحمد رضا، دار مكتبة الحياة، د/ط، بيروت،  .91
 .4113، 0معجم مصطلح األصول، هيثم بالل، دار الجيل، ط  .91
المعجمات العربية ببليوغرافيا شاملة ومشروحة، وجدي رزق غالي، حسين  .91

 .0910للتأليف والنشر، القاهرة، نصار، الهيئة المصرية العامة 
المعجمية العربية في ضوء مناهج البحث اللساني والنظريات التربوية  .99

 .4101الحديثة، ابن حويلي األخضر المدني، د/ط، دار هومة، الجزائر، 
 عة،للطبا منهال دار األعسم، األمير عبد: تح الخوارزمي، العلوم، مفاتيح .99

  .4119 لبنان، ،0ط
المعاجم العربية، حمدي بخيت عمران، مكتبة زهراء الشروق، المفصل في  .011
 .4111، مصر، 0ط
 .0999، المغرب، 0المقارنة والتخطيط، الفاسي الفهري، دار توبقال، ط .010
 حواشيه وضع الرازي، زكريا بن فارس بن أحمد الحسين اللغة، أبو مقاييس  .014

 .0999 ،0ط ،0الدين، ج شمس إبراهيم
، القاهرة، 3الغفور عّطار، دار الماليين، ط مقدمة الّصحاح، أحمد عبد .013

0992. 
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، 4علي القاسمي، مكتبة النهضة المصرية، طمقدمة في علم المصطلح،  .012
 .0991القاهرة، 

مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي، حلمي خليل، دار النهضة العربية،  .011
 .0991، 0ط
 .القاهرة ،209ط الشعب، دار خلدون، ابن المقدمة،  .011
التأليف المعجمي عند العرب، عبد الكريم مجاهد مرداوي، دار مناهج  .011

 .4101، 0الثقافة للنشر والتوزيع، ط
مناهج معجمات المعاني إلى نهاية القرن السادس الهجري، تقديم عبده  .019

 .4110الراجحي، مركز اإلسكندر للكتاب، القاهرة، 
، 0جيل، ط، دار ال3الموجز في األدب العربي وتاريخه، حّنا الفاخوري، ج .019

 .0991بيروت، 
الموجز في التراث العلمي العربي اإلسالمي، علي عبد هللا الدفاع، دار  .001

 جون وايلي، د/ط، د/ت.
موسوعة أعالم العلماء واألدباء العرب والمسلمين، أبو القاسم سعد هللا،   .000

 .4111، بيروت، 0، دار الجيل، ط11المجلد 
ية بعد اإلسالم(، حلمي خليل، الموّلد)دراسة في نمو و تطور اللغة العرب .004

 الهيئة المصرية للكتاب.
نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة واألدب، أمجد  .003

 .0912الطرابلسي، دمشق، 
 ردا خفاجي، المنعم عبد: تح جعفر، بن قدامة جعفر أبو الشعر، نقد  .002

 لبنان. العلمية، الكتاب
، 0محمد مايو، دار العلم العربي، طالوجيز في اللغة العربية، عبد القادر  .001

 .0999سوريا،
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 بن دأحم بن الدين شمس العباس أبو الزمان، أبناء وانباء األعيان وفيات  .001
 صادر، دار األول، المجلد عباس، إحسان: تح خلكان، بن بكر أبي بن محمد

 م. 0919/ ه0399 بيروت،
الصفاء وقفة مع العربية وعلومها، موسى عبد الرحمن قشاوي، دار  .001

 .0999، مصر، 0للطباعة والنشر، ط
 والدوريات المجالت: 

 لمنظمةا الموحدة، العربية المصطلحات بنك التعريب تنسيق مكتب دليل .009
 .4101 التعريب، تنسيق مكتب والعلوم، والثقافة للتربية العربية

 ددعال ، اطالرب الثقافة والعلوم،و المنظمة العربية للتربية  العربي، اللسان .009
/ 0999 ،34العدد   /0991 ،49 العدد /0991، 42العدد /0911، 0ج، 11
  .4113 األول نكانو  ،11 ـ 11عددال
 .4114 بغداد، ،29 المجلد ،0ج ،العراقي العلمي المجمع مجلة  .041
 .4119 جوان الجزائر، ،49 العدد اإلنسانيةـ العلوم مجلة .040

 الملتقيات والندوات والمؤتمرات: 
        ميةالرس اللغوية المؤسسات مستوى على العربية اللغة في االستثمار  .044

 بالقاهرة العربية اللغة ومجمع بالجزائر العربية للغة األعلى المجلس) 
 دبي، العربية، للغة الثالث الدولي المؤتمر طهراوي، بوعالم ،(أنموذجين
 .اإلمارات

 غةل العربية اللغة لجعل المنجزة المجتمعية والتجارب النظرية البحوث .043
 الدولي رالمؤتم في قدمت مداخلة طهراوي، بوعالم المستقبلية، وآفاقها وظيفية،
 .المتحدة العربية اإلمارات دبي، العربية، للغة الثالث

 ندوةال فتحي، العظيم عبد العربية، اللغة مجمع في الكلية علماء جهود .042
 .09/04/4104 العربية، باللغة لالحتفال العالمي اليوم بمناسبة األولى العلمية
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 :الرسائل الجامعية 
 ةجامع دكتوراه، أطروحة بخيت، عيسى الحديث، الجزائري الرحلة أدب  .041

 .4101/4101 الجزائر، تلمسان،
 حول قيةتطبي دراسة العربي، اللسان في المصطلح صناعة وقواعد لتعريبا .041

 .4101 الجزائر، البليدة، جامعة المصطلح، صناعة إشكاالت
 مذكرة لنيل شهادة) في رحلة ابن حمادوش الجزائريالخصائص السردية  .041

 .4101/4100الماجيستر(، مقدم فاطمة، جامعة وهران، الجزائرـ 
المعاجم اللسانية المتخصصة عند العرب المحدثين، حاج هني محمد،  .049

 .4104/4103جامعة وهران، الجزائر، 
 :المراجع األجنبية 

129.    ABDERRAZZAQ ELJZAIRI un médecin Arab 
?Thése présentée et publiqment setenue a la faculté de 
Médecine de Montpellier. Le 09 Mars 1905. 

130. Alain Rey. La terminologie noms et notions. Que sais- 
je ?.presses universitair deFrance/paris.1ére édition.1979. 

131. La lexicologie et sémantique lexicale- Notions 
fondamentales - . Alain Polguère. Les presses de l’ 
université de Montréal. 
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الفـــــــــــــــــــــهرس   

ز –....................................................................... أ مقدمة

 المدخل: العلوم المختصة بدراسة المفردات وصناعة المصطلحات

22-11.......................................................علم المصطلح:ـ 1    

12-11.......................................أ/ـ مفهوم المصطلح عند العرب  

11-11.....................................ب/ـ علم المصطلح عند المحدثين  

 11-11.......................................ج/ـ التعريب والمصطلح العلمي  

11-11......................د/ـ حركة التعريب في الوطن العربي وفي الجزائر  

 22-22................................ه/ـ عالقة علم المصطلح بعلم المعاجم     

12 -22..........................................................ـ علم الداللة:2  

21-21...............................................أ/ـ الداللة عند العرب   

21.........................................ب/ـ علم الداللة عند الغرب   

22-22...............................علم اللغةج/ـ الصلة بين علم الداللة و    

12-22............................وعلم المعاجمد/ـ الصلة بين علم الداللة   

11-12................................................ـ علم صناعة المعاجم:1   

 11-12....................................أ/ـ نشأة فن الصناعة المعجمية   

 11-11..............................ب/ـ المقابل العربي للمصطلح الغربي   

 11-11حديثة........................ج/ـ نماذج للمعاجم الغربية والعربية ال   
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التأليف المعجمي المتخصص في التراث العربي بداية من القرن الهجري  الفصل األول: 
  غاية القرن الثاني عشر الهجري األول إلى

 12-12ارهاصات التأليف المعجمي عند العرب..................المبحث األول:     

 12-12ـ الداللة اللغوية لكلمة" المعجم"..................................1          

 12-12ـ ارهاصات تشكل التأليف المعجمي عند العرب:..................2          

 11-11أ/ـ المرحلة األولى..........................................                 

 12-11ب/ـ المرحلة الثانية.........................................                 

 12-12ج/ـ المرحلة الثالثة..........................................                 

 12 -11...................................ـ المدارس المعجمية:.........1           

 12-11..................................ـ المدرسة األولى:.........1ـ1              
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Dans  qui 
, 

le premier au  

 chose nouvelle pour les chercheurs, en effet 
, , 

es arabes, 
lexicales contemporaines, e de notre th  : les dictionnaires 
arabes  entre origine et modernisme. 

 , l , 
en histoire, , la 
lexicographie, les synonyme, IBN HAMADOUCHE. 

Summary :   

In research I have focused on an important aspect of the Arabic patrimonial lexicon, 
which is the specialized lexicon, that always has been object of research and exploration, 
from the beginning of the first HIDJRI CENTRY 

The combination between authenticity and modernity is note something new for the 
researchers, in fact many of the them has intended to study the specialized Arabic 
lexicon,and had mixed the results of Arabic lexicologists and dictionary contempory 



 

Arabic specilized dictionary  beween 
authenticity and modernism  . 

KEY WORDS :  

The dictionary, the specilized dictionary, the encyclopaedia, the hostorical 
specilized dictionary, methods of establishment of specialized dictionary, 
lexicograohy, synonyms, IBN HAMADOUCHE .   


	1 Page de guarde
	مقدمة.docx
	المدخل.docx
	ف1 المبحث1
	ف1 المبحث 02
	ف2 المبحث 01ت وضع المصطلح العلمي
	ف2 المبحث02
	ف13
	ف23
	خاتمة.docx
	المصادر
	الفهرس
	فواصل
	Page vierge



