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 في المعجم العربي األساسي األلفاظ المحدثة
 األستاذ المساعد الدكتور
 محمـد صالح ياسين الجبوري 
 جامعة ديالى / كلية التربية للعلوم اإلنسانية/العراق
 

 ملخص 

هلل رب العالمين والصالة والسالم على خير األنام وعلى آله وصحبه األبرار  الحمد  
 إلى يوم القيام . الكرام ومن سار على هديهم بإحسان

 وبعد.. 
سائه معتمدين على أسٍس علميٍة وطرائق متنوعة  أسهم العرب في تطور علم اللغة ورا 
في البحث الموضوعي ، ومازالت متبعة في الدراسات اللَُّغوية الحديثة،وقد برز العرب 
بشكلٍ  خاص في المجال المعجمي من أجل معرفة ما يطرأ على المصطلحات 

نماٍء،وكذلك معرفة معانيها وطرائق أشتقاقتها وأبنيتها ودالالتها اللَُّغوية م ن تطوٍر وا 
 المعنوية واألعرابية،والحقيقية والمجازية .

فنجد الصناعة المعجمية تتمثل بخطواٍت رئيسة،هي: جمع المعلومات والحقائق،    
ء والحاضن وأختيارالمداخل،والترتيب،وكتابةالمواد،واالنتاجالنهائي.فالمعجم هو الوعا

للغة يعمل على حفاظ التراث اللُّغوي لألمة،وهذا مما دفع الدارسين القدماء والمحدثين 
من االبحار في الصناعة المعجمية وفق نظريات معينة، منها: الحادية والثنائية،فمن 
المعجمات الحديثة التي سارت على النظرية اآلحادية هو)المعجم العربي األساسي( 

راسة وتتبع التطور الداللي لأللفاظ والسيما المعربة والدخيلة الذي عمل على د
والمولدة والمحدثة، واستشهد بكثير من الشواهد والعبارات الحديثة والتي تجاوزت أكثر 

األلفاظ )من ستة عشر ألف شاهد.وهذا مما دفعني لدراسة جانب واحد منها أال وهو
تحدث عـن مفـهوم المعجم العـربي ،فبدأنا بال(المحدثة في المعجم العربي األساسي

األساسي؛ واسسه  العامة التي يقـوم عليها؛ ومميزاتِه وأهدافِه ، وتحدثنا بعد ذلك عن 
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سياقات ترتيب المواد اللَُّغوية لهذا المعجم،وانتقلنا لدراسة الرموز السياقية َله  ؛ وجذورِه 
ظاِئفها ، وتحدثنا بعد ذلك عن اللَُّغوية وموادِه ، وأوضحنا الشواهد التي آستشهدبها وو 

وظائف المعجم العربي األساسي وعن منهجيتِه في دراسة األلفاظ ،وانتقلنا بعد ذلك 
إلى عقــــد موازنة بين المعجم العربي األساسي والمعجم الكبير،ثم فصل نا الحديث عن 

األساليب الم حدثة الم ولد والم حدث،وأختتمنا بحثنا هــذا بـــــدراسة نماذج مـــن األلفاظ و 
التي حشرهـــــا المعجم العربي األساسي،وقد ذكرنا بعد ذلك أهم النتائج التي توصلت 

 إليها هذه الدراسِة .
إذ اعتمدنا في دراستنا هذه على المصادر والمراجع القديمة والحديثة، والسيما 

ة في مواطن المعجمات اللَُّغوية،وكتب األحاديث النبوية الشريفة،واألمثال العربي
 االستشهاد.

وما بطن أنه ولي هو القادر  أسال  هللا تعالى أن يجنبنا الخطأ والزلل منها ما ظهر
 .وصلى هللا تعالى على سيدنا محمد ..عليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.madjalate-almayadine.com/


         www.madjalate-almayadine.com مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانيـة               العدد الثالث     

              

257 
 

Pronounced words in the basic Arabic dictionary 

Assistant Professor.Dr. (PhD). 

Mohammed SalehYassin al-Jubouri 

Diyala University / College of Education for Human Sciences 

in Iraq 

 

 

Abstract 

This paper investigates neologisms in Basic Arabic Lexicon (dictionary) , 

starting from studying the concept of Basic Arabic Lexicon , its general 

basics which based on , characteristics and goals.  After that , the paper 

approaches the context of  categorization of linguistic  entries of this 

dictionary. Citation from this dictionary is investigated according to the 

reference system and its functions. The functions of  Basic Arabic 

Lexicon (dictionary)  is included in this paper , its methodology in Basic 

Arabic Lexicon (dictionary)  and the Al-Kabeer dictionary. This paper 

analyzed the generating of new words and neologisms . The paper 

concludes with samples of modern  phrases and styles in  Basic Arabic 

Lexicon (dictionary)   with presenting the most important results which 

this paper achieved. This paper depends on old and modern references 

and resources , particularly the dictionaries , linguistic lexicons and holy 

prophetic  Hadith.  
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 : مفهوم المعجم العربي األساسي : أولا 
لى إالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بعمل معجمي كبير أ ضيَف  قامت      

ل مساعدة الطلبةوالدارسين واألكاديميين والمثقفين المعجمات العربية المعاصرة من أج
ثراء  نماء وا  من خالل من العرب وغيره ،لمعرفة مايطرأ على اللغة العربية من تطور وا 

ي ــذا العمل خدمة جليلة ومن الخدمات الخالصة فـــ، وي عدُّ هتوليد األلفاظ واألساليب
اء والمثقفين والصحفيين ــــألسنة العلماء واألدبعلى ة ـــــي ة الجاريــــة المفردات الحـــــمعرف

 .(1)وأقالمهم ، والمبسوطة في المؤلفات والبحوث والدراسات العربية 
ذا المعجم، تصوًرا ـذه المنظمة بإعداد الخطة والدراسات الضرورية لهــذ قامت هإ

في صناعة دت لذلك ندوات متعددة ، أهمها الدورة التدريبية ــ، وعقوتخطيًطا وتنفيًذا
المعجم العربي التي نظمها مكتب تنسيق التعريب بالرباط ــــــ المملكة العربية المغربية، 

ذ أشترك فيها إم(، 1981أبريل / نيسان  8ذار حت ى مارس / آ 31بين )مدة في ال
ادئ ــــــالمبى اقرار ــــلإار العربية ، وخلصت ـــــن األقطـــن عدد مــباحثون معجميون م

 ــ22)عقدت المنظمة في مقرها بتونس من ، ثمساسية في تأليف المعجم العربياأل
ار ــــم اختيارهم من األقطــاجتماًعا لخبراء ت(م1982رين األولــــتش /توبرــــأك 27

العميقة في الصناعة  والخبرة العلميةن أهل القدرة اللَُّغوية العالية،م،(2)العربية
، وأن (المعجم العربي األساسيجتماع أن يصدر)تقرر في هذا اال إذ، المعجمية

يهتدي في وضعِه وتصنيفِه بالمبادئ العامة التي أقرتها ندوة الرباط، وأن يكون 
مخصًصا للناطقين بغير العرب ممن بلغوا مستوى متوسًطا أو متقدًما في دراستها ، 

راسات ، في أقسام الدلبة الجامعيين من غير العرب خاصةوللمدرسين منهم وللط
.وهذا ال يعني واإلسالمية في الجامعات األجنبية،وللمثقفين منهم بصفٍة عامةالعربية 

 .  (3)أنه  غير نافع بالنسبة للدارسين العرب
ية في هو معجم لغوي عام من المعجمات اآلحاد:ن أن المعجم العربي األساسيذإ

ن المعلومات تساعد ـالكثير م ل  بين طياتهِ ــع موسوعي يحمـذات طابالعصر الحديث،
ذه المعلومات تتمثل : ــن هـوممدلول الذي يحمله  ذلك الباب،الطالب في تجلي ال

الترادف ، تتخلله  الكثير من ظواهر اللغة)و ،بالمعلومات الصوتية والصرفية والنحوية
 وكذلك األساليب ، (المعرب والدخيل ، المولد والمحدثالمشترك اللفظي ، التضاد ، 
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 واإلنسانيةالمتمثل بالمحاور العلمية  أيًضا الموسوعي ويتسم بالطابعالغية، الب       
 .والتربوية والنفسية والتاريخية واآلثارية

، ويتعرض في ديدة الحضارية والعلمية والتقنيةفهو يتناول عدًدا من المصطلحات الج
واألنهار ن لمداألعالم كأسماء القارات والبلدان وائفة كبيرة من أسماءانجاز الى طا

وأسماء الملوك والرؤساء ،لدان، والعمالت النقدية للبواآلثار القديمةوالسهول والجبال،
لماء وشعراء وأدباء وأسماء النابغين في التاريخ العربي من خلفاء وقادة وفقهاء وع،

بالتقويميين ص به،بالتزام التاريخي لألحداث ويختص هذا المعجم فيما يخت...وفنانين
 لميالدي .الهجري وا

الصرفي والصوتي فقد زود هذا المعجم بالمعلومات الضرورية لمستخدميِه كالنظام 
وقواعد اإلمالء التي ذو صلة وثيقة ببنية المعجم ذاتها،ومما هو في اللغة العربية،
مع لمحة موجزة عن اللغة العربية) نشأتها،  ،ى الكتابة الصحيحةتعين الدارس عل

 .(4)( وحاالت األعراب والبناء وعالمات الترقيم،...وخصائصها ، وتنميتها
في تواصلها الخالق  شأنها وا عالءويعمل على تعزيز طاقة األداء في اللغة العربية 

مع اللغات العالمية المعاصرة ، وفي تفاعلها الحي مع مستحدثات التقنية والحضارة 
ق تعريب لغة العلوم نسانية بما يمكن األمة العربية من المعاصرة المبدعة عن طرياإل

 . (5)وترجمة المراجع العلمية الكبرى 
 األسس العامة للمعجم العربي األساسي : ثانياا : 

نذكر منها بأسٍس مهمة، العربي األساسي في عملية تأليفه تجسدت روح المعجم
 : (6)تياآل
 ـ ضرورة اعتماد اللغة الحديثة بمعانيها المستحدثة .1
 واتر من المفردات .ـاالكتفاء بالشائع والمت2
 ـ ضرورة التصنيف الدقيق للمفردات من حيث اللفظ والداللة .3
 على مجموعة من القواعد للترتيب والتصنيف والتوليد . االعتمادـ 4

 مميزات المعجم العربي األساسي : ثالثاا : 
 : (7)تيذا المعجم بمميزات كثيرة يمكن أن نجمل منها اآله انماز
 مادته، فوسعت مستعمله، فهو يضم كل ما يحتاج اليه والشمول باإلحاطةنماز ـ ي1
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 كثيًرا من مجاالت المعرفة كالدين واآلداب والعلوم والفنون واألعالم .
 يعتني باللغة العربية الفصيحة الحي ة والمستعملة في هذا العصر ) العصر ـ2
 الحديث( . 
 والسهلة .بلغةالبسيطة والواضحة  تميزـ3
ِشَر فيه الكثير من المصطلحات العلمية والتربوية ع الموسوعي ،بالطاب انمازـ4  إذ ح 

 والبلدان والمسمياتوالنفسية واألدبية والفلسفية والدينية والتاريخية وأسماء األعالم 
 واآلثار العربية وغير العربية .

 الوظيفية والمستحدثة والمتناولة في الحضاريةالشواهد والعبارات ذكر الكثير من  ـ5
 ( بين شاهد وعبارة معاصرة .16997البالد العربية، والتي تجاوزت)

 واأللفاظ التي انماز بذكر الشائع والمحدث بين الناس،وهمل النادر والشاذ والقليل،ـ6
 ال يحتاجها االنسان في حياتِه اليومية .

 ومساعدته على ى المكنون في األبواب والمداخل،فعالياته في تجلي المعن انمازتـ 7
بل والطرق .  أبراز المدلول بأسهل الس 

 رابعاا : أهداف المعجم العربي األساسي : 
 :(8)تيوغايات هذا المعجم على النحو اآليمكن أن نذكر بعض أهداف       

 بناء مرجع ميسر ويسهل على ترويض العربية الحي ة ويذلل الصعوبات التي  ـ1
 مما يروم دراستها .تواجه غير الناطقين بها 

 رها المعجم العربي ــــسد الفراغ الذي يوجد بين المستهلك والمعلومات التي يوف2
 األساسي لالستعمال اليومي في كلِ  مجاالت الحياة .

 األلفاظ والمفردات الجارية على ألسنة العلماء واألدباء والمثقفين والصحفيين معرفةـ 3
 عربية أو معربة أو دخيلة  وكل ما يدخل في الحياة العامة من ألفاظ،واألكاديميين

 وكذلك األلفاظ التي أقرها فكر والثقافة في ميادين الحياة ،رجال العلم وال أستعملها
 مجمع اللغة العربية بالقاهرة .

 ذي نصبته  المعجمات العربية وال سيما القديمة منها ـــــــتخطي حاجز االحتجاج الـ4
 واإلخراج عن تلك الحدود .

 ض واإلبهام الذي يكتنف بعض األبواب والمداخل . ــ إزالة الغمو 5
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ا: سياق ترتيب المواد اللَُّغوية للمعجم العربي األساسي   : (9)خامسا
 تي :ترتيب المعجم : أعتمد في ترتيب المعجم المنهج اآل ـ1

  عليها في أبواب بعدد حروف رتبت مواد المعجم أو الجذور التي يشتمل
تبت مواد كل باب وفًقا للحرف الثاني ثم ر الهجاء،حسب حرفها األول،

فالثالث.واعتمد في ذلك تسلسل الحروف 
ع،غ،س،ش،ص،ض،ط،ظ،أ،ب،ت،ج،ح،خ،د،ذ،ر،ز]:ي(هةئيالهجائية)األلفبا

 .[،ف،ق،ك،ل،م،ن،ه،و،ي
 ثم تلته َعَل، َفع َل، َفِعلَ : فَ تيأدرج الفعل الثالثي المجرد حسب الترتيب اآل ،

فالمزيد بثالثة أحرف ، زيدة بحرف،فالمزيدبحرفين،الثالثية المزيدة: الماألفعال 
م المزيدة ـ، ثالمزيدة باأللفف،والي األفعال المزيدة بالتضعيفوأدرجت على الت

ي المجرد فأدرج حسب تسلسل . أما الرباعف ى، َوافَى، أْوَفى)َوَفَي(: وَ بالهمزة
 ، ثم تاله  المزيد بحرف فحرفين .أحرفه  

  وغيرها حسب تسلسل حرفها  مصادر ومشتقاترتبت األسماء المعربة من
والحروف حسب تسلسل  ، كما رتبت األسماء المبنيةاألول، فحروفها األخرى 

 .أحرفها أيًضا
 ثم ذكرت منفردة ، زيادةعال المجردة والمزيدة مع أفعالهاأدرجت مصادر األف ، 

فاعله  ، كما ذكر مع الفعل الثالثي المجرد اسمفي اإليضاح أو تبياًنا لمعانيها
 .أو الصفة المشبهة به واسم مفعوله أحياًنا

 ل لم يضم ن المعجم جميع أوزان األفعال والمشتقات والمصادر والجموع ، ب
 .أقتصر على المشهور الشائع منها

 تدرج المعاني المتعددة مرقمة بالتسلسلعندما يكون للكلمة أكثر من معنى ،. 
 :المعجم إلى استعمال القواعد اآلتيةالعربي األساسي:عمد هذا  المعجم طريقة:  2

 األفعال :ـأ(
، ويحذف منه الفعل المجرد الثالثي أو الرباعيفي األفعال الى  يرجعـأ

، لى َكَشفَ إواسَتْكَشفَ مزيدة: ترد أَْعَلَم الى َعِلَم، واْجَتَمَع الى َجَمَع،األحرف ال
 .َرَج ، واْقَشَعرَّ الى َقْشَعرَ وَتدْحَرَج الى َدحْ 
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 فك اإلدغام عند وجوده : ترد َشدَّ الى َشَدَد .ي ـب 
لى َبَيَع وسما إلى َقَوَل وباع إ: ترد قال لى أصلهإيعاد الحرف المقلوب  ج ـ
 لى َسَمَو وبنى َبَنَي.إ

ي ــــلى َرِكَب وفإِ ي َيْرَكب  ـــ: يرجع فلى الماضيإِ يرجع بالمضارع واألمر ـ د 
 لى َسِمَع .إِ ْع أْسم

 األسماء : ـب(
: يرجع في لى أفعالهاإِ يرجع في مصادر األفعال المجردة الثالثية والرباعية  ـ1

وفي مصادر األفعال المزيدة الرباعية لى َزْلَزَل،إِ ، وفي ِزْلَزال لى َعِلمَ إِ ِعْلم 
: يرجع في ِإْكَرام مجردة من حروف الزيادةلى أفعالهاإوالخماسية والسداسية 

َم،ـلى َأْكَرَم إِ   َبْعَثَر. ـِإلى َتَبْعَثرَ َكَشَف،وفي َتَبْعث ر ـاْكَتَشف  لىإِ  افوفي اكتشَكر 
ى يرجع في األسماء المشتقة من األفعال الثالثية والرباعية المجردة ِإل ـ2

الفعل الثالثي أو الرباعي المجرد:يرجع في شريف ِإلى َشَرف   ، وهو األصل
س ي م َوْسوِ ــــوفِإلى َفْتح )َفَتَح( ي مفتاحـــ( وفد)َحَمدي محمود ِإلى َحمْ ـــوف)َشر َف(

كما يرجع في األسماء المشتقة من األفعال المزيدة ،ِإلى َوْسَوَسة)َوْسَوَس(
: يرجع في ى أفعالها مجردة من أحرف الزيادةالرباعية والخماسية والسداسية ِإل

 َزْعَزَع .ي م َنَزْعِزع ِإلى ـ، وفلى َنَجدَ ، وفي م ْسَتْنِجد إِ لِ م ِإلى َعِلمَ م عَ 
دة غير المشتقة حسب ترتيب حروفها،ومثلها المعرب تطلب األسماء الجام ـ3

 ، ِدْرَهم  ، ِإْبِربز .والدخيل: َرج ل  
تطلب في: أبو ،  ـيعاد الحرف المحذوف ِإلى أصله: أب وأخ ودم وبد ـ4

 ، يدي .أخو، دمي
 الحروف :ـج(

: ِمْن ، لثاني فيما بعداألول ثم تسلسل ا تطلب الحروف اعتماًدا على حرفها
 ِإلى ، َنَعْم .
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ا : الرموز السياقية في المعجم العربي األساسي  : (10)سادسا

 الدللة في المعجم الرمز السياقي ت
 قرآن چچ 1
 هجري  ه 2
 ميالدي م 3
 مصدر مص 4
 مفرده / ها مفــــ 5
 جمعه / ها ج 6
 جمع المذكر السالم منه ج ـ ون  7
 مع المؤنث السالم منهج ـ اتج  8
 جمع الجمع ج ج 9
 مذكرها مذ 10
 مؤنثه مؤ 11
 تكرار الكلمة ) المدخل ( (ـــ) 12
 توفي بتاريخ ... ) ت ( 13
في صيغ الفعل أو )  ..../ ... 14

 وتصاريفه( .
لفظ اعتمده مجمع اللغة  مج 15

 العربية .
لفظ عربي استعمل قديما  مو ) مولد ( 16

جديدا بعد  وأعطي معنى
 عصر الرواية .

كلمة عربية حملت معنى في  مح ) محدثة ( 17
 العصر الحديث .
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لفظ أعجمي دخل العربية مع  مع ) معرب ( 18
 تغيير ليتوافق مع أوزانها .

لفظ أعجمي دخل العربية  د ) دخيل ( 19
 تغيير . دون أن يصيبه

 لعربي األساسي : سابعاا : جدول ِإحصائي للجذور اللَُّغوية للمعجم ا
 رقم الصفحة عددها الجذور ت
 125ــــ 63 377 جذر األلف 1
 190ــــ 126 344 جذر الباء 2
 208ــــ 191 100 جذر التاء 3
 224ــــ 209 43 جذر الثاء 4
 283ــــ 225 242 جذر الجيم 5
 374ــــ 284 402 جذر الحاء 6
 433ــــ 375 177 جذر الخاء 7
 475ــــ 434 196 جذر الدال 8
 491ـــــ 476 42 جذر الذال 9
 566ــــ 492 240 جذر الراء 10
 599ــــ 567 119 جذر الزاء 11
 662ــــ 600 247 جذر السين 12
 714ـــ 663 206 جذر الشين 13
 760ـــ 715 130 جذر الصاد 14
 782ـــ 761 60 جذر الضاد 15
 807ـــ 783 93 جذر الطاء 16
 812ـــ 808 12 ر الظاءجذ 17
 883ـــ 813 194 جذر العين 18
 910ـــ 884 105 جذر الغين 19
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 األساسي :  : موارد المعجم العربيثامناا
 ، ومنها اآلتي :شهاديمكن أن نذكر موارد ومناهل هذا المعجم في مواطن الست

 .لشريفةواألحاديث النبوية االقرآن الكريم  ـ1
 ـكالم الصحابة الكرام .2
 ـ األمثال والحكم .3
 الشعر . ـ4
متكلمين المفردات المحدثة من خالل ما يستعمله  أو ما ينطقه  جمهور ال انتقاءـ5

 .والكتاب في العصر الحديث
( ريـــالمعجم الكبــــــاهرة اللَُّغوي والسيمــا)مجمع الق ن معجماتــــينقل كثيًرا ع ـ6
وكذلك من قرارات المجمع نفسه ، من م الوسيط( وخاًصة في باب )الظاء(،)المعجو

 األلفاظ واألساليب . لجنة
 جدول توضيحي يمثل الستشهاد في المعجم العربي األساسي

 النسبة المئوية عدد الشواهد الشواهد ت
 %82.94 (2782) القرآنية 1
 %10.91 (366) الحديث النبوي الشريف 2
 %5.09 (171) (مثال والحكمالنثرية )األ 3

 960ـــ 911 209 جذر الفاء 20
 1020ـــ 961 192 جذر القاف 21
 1064ـــ 1021 166 جذر الكاف 22
 1112ـــ 1065 167 جذر الالم 23
 1164ـــ 1113 186 جذر الميم 24
 1247ـ ــ1165 276 جذر النون  25
 1283ـــ 1248 135 جذر الهاء 26
 1338ـــ 1284 177 جذر الواو 27
 1347ـــ 1339 23 جذر الياء 28
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 %1.04 (35) الشعرية 4
 %83.51 (16997) عبارات معاصرة 5

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (20351)  جميع الشواهد مج/ك
 ( من الشواهد الكلية. %16.48) بنسبةشواهد العبارات المعاصرة  جاءتملحوظة:

 حية للمعجم :: وظائف الشواهد التوضي تاسعاا
قد تؤدي الشواهد التوضيحية جميع الوظائف اللَُّغوية في هذا المعجم وغيره  ، فقد ذكر 

 :(11)بعض هذه الشواهد ، وهي على النحو اآلتي الدكتور علي القاسمي
 قد ت ستعَمل الشواهد في المعجم لتبرهن على أن كلمة أو معنى معي ًنا من معانيها (ـ1

 إلثبات. وقد أورد المعجميون العرب األوائل شواهد  في اللغةموجودة أو موجود فعالً 
ذا ــ. ولهود معانيها في لغة العرب، وليس بقصد توضيح معناهاــود كلمة أو وجــوج

، ويعود سبب هذه السياسة ِإلى شرح الشاهد أو التعليق عليهنجدهم يضطرون أحياًنا 
ة كانوا يهدفون ِإلى تسجيل مفردات من ناحية ِإلى أن رواد الصناعة المعجمية العربي

، ولهذا كان عليهم أن يبرهنوا على وجود المفردات النادرة التي يوردونها اللغة برمتها
 في معجماتهم .

 (الحقيقية والمجازيةالتها)وسيلة لتعريف األلفاظ وبيان دال عداستعمال الشواهد ت   نَّ إِ (ـ2
 ( .)الحسية والمعنويةو
ي تحتوي على القرائن يمكن االستفادة منها في توضيح التوزيع الشواهد الت ِإنَّ (ـ3

 الداللي للفظة .
كان السلوك سلوك الكلمة اللَُّغوي سواء  أاألمثلة التوضيحية تساعد على كشف  ِإنَّ (ـ4

 .ِإلى توضيح المعنى .باإلضافةِ صوتي أم صرفي أو نحوي 
عه عندما يرى الكلمة في وظيفة الشواهد الرئيسة هي شحذ شغف القارئ وول ِإنَّ (ـ5

نص فعلي حي ، وتعميق فهمه للقواعد النحوية والصرفية والصوتية والداللية التي 
 تتحكم في استعمال الكلمة وذلك عن طريق وضع هذه القواعد موضع التنفيذ .

، بل  (والداللية،والصوتيةالنحوية ،والصرفية ،لشواهد مكان القواعد)ويجب أالَّ تحل ا
مجرد أمثلة ال غير أو  الَّ ليس إِ  الشواهدَ  نَّ إِ  :ها فقط. ويمكن القولجب أن توضحي

 مجرد وسيلة تعليمية .
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في المعجمات فهي ال تتعدى منزلة القاعدة الوصفية من ـ مهما بلغت الشواهد (6
 حيث بسطها للحقائق المميزة بإيجاز ووضوح .

 وظائف المعجم العربي األساسي ::  عاشراا
 على النحو اآلتي :ظائف هذا المعجم و  مأهيمكن أن نذكر 

والتخلص من الحوشي لعربية،العمل على رفع من شأن األلفاظ والعبارات المحدثة اـ1
 والغريب والمهمل والمهجور من األلفاظ .

، وخاصًة األلفاظ التي دخلت عليها من مية العربية ألبنائهاشرح دالالت اللغة القو ـ2
 تسمى بالمعرب والدخيل .بقية األمم األخرى ، وهي ما 

ذاكرة نها غالًبا ما تختفي من االستعمال أو من إلتوسيع مدلوالت األلفاظ والعبارات،ـ3
 ، والسبب يعود ِإلى عدم فهم مدلوالت تلك األلفاظ.المتكلمين أو الناطقين بها

 .ولَّدة أوغيرهماــواء  أكانت محدثة أم مـسد المدلول األصلي للفظةـعلى تحدييعمل  ـ4
النحوية مع بيان دالالت الجمل وأنواعها  ظهار داللة األدوات ووظائفهاعلى ايعمل ـ5

 .كل مدخل أو باب من أبواب المعجم في بداية
فاألفعال منها المتعدي والالزم فية والنحوية للوحدات المعجمية،بيان الوظائف الصر  ـ6
 البناء للمجهول، بل من ومنها المتعدي ِإلى مفعول واحد أو أكثر.وهناك أفعال تلزم،

 .ومنها ما يصلح لالثنين مًعانها ما يكون للمؤنث،وماألسماء ما يستخدم للمذكر فقط،
 منهجيتُه في دراسة األلفاظ : :  حادي عشر

،على النحو اآلتي لعربي األساسي في دراسته لأللفاظيمكن تقسيم منهجية المعجم ا
: 
واألحاديث م ـــن القرآن الكريــــستمدها مااأللفاظ ذات دالالت أصلية قديمة التي (ـ1

ومنها ،كرام،واألمثالوالحكم،والشعروكالم الصحابة ال،النبوية الشريفة
((:أْجالد  والجمع))(())ِجْلد  ةــلفظ لود  بالجسم))ِجْلد  بمعنى الغالف الذي يحيط  وج 

ں    ک   گ   گ  گ  گ  ڳ    چٹستشهد المعجم العربي األساسي بقولهاو ،اإلنسان((

 هـذاالمعجمستشهد قد ا،و : أبطله  العملَ ((َأْحَبطَ ))وكذلك لفظة .[٥٦ من النساء:] چ
، نحو: َحَسَر (())َحَسرَ ولفظة ،[١٩نـماألحزاب: ]چڭ    ھہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھچ  ٹبقوله 
يء   ستشهد المعجم لذلك بقول آف،:أزاله عنه  فانكشف الشيء عن الشيء أنكشف: الش 
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وكذلك .(12) ((هللا عليه وسلم (:)) َفَحَسر عن ذراعيه األكرم) صلىالرسول 
شهد لذالك بقول الرسول ستاف.(13): الكالم ال خير فيهحصائُد األلسنة(())لفظة

َعَلى و ج وِهِهْم ِفي النَّاِرَعَلى َمَناِخِرِهْم  َوَهْل َيك بُّ النَّاَس )):األكرم)صلى هللا عليه وسلم(
ع ونه من الكالم الذي ال خير فيه، ما َيْقتطِ صائد  ألِسنتهم:ــحَ .(14) ((مْ َنِتهِ ِإالَّ َحَصاِئد  َأْلسِ 
، َتْشبيها بما ي ْحصد من الزرع وَتْشبيها للِ سان وما َيْقتطعه من القول واحدت ها َحصيدة

زااوكذلك لفظة،بَحدِ  الِمْنَجل الذي ي ْحَصد  به ز بتجّوُز َتَجوُّ : في الصالة:  (())َتَجوَّ
زوا في رضي هللا عنهاستشهد لذالك بقول األمام علي)، ففترخص وتخف (:    ))تجو 

ؤ َدِميَمة  والجمع ))َدَماِئم ((: (( موالجمع))ِدَمام   ِميم ((دَ ))وكذلك لفظة .(15) ((الصالة
رضي ن الخطاب   )ـستشهد لذلك بقول األمام عمر با،و قبيح المنظر صغير الجسم

ْم اْبَنَته  ِبَدِميمٍ َأحَ  ال ي زوِ َجنَّ )): هللا عنه( ك  ران  والجمع  فيه جي (())الجارولفظة .(16) ((د 
الجار ))ول المثل العربي :ــستشهد المعجم لذلك بقا. و ي السكنـ: َمْن ي جاور فوجيرة  

ن جار كان أهل جارتنا كلهم جيراًنا عماًل و)).(18)الجار قبل الدار((و)).(17)((ِواِ 
ستشهد لذلك او .(19)(( الجاَر ذا شأن كبير في الحياة بالتقاليد العربية التي تعدُّ 

لمن يتكلم بكالٍم ويريد به شيًئا  . يضرب  (20)ِإي اك أعني واسمعي يا جارة (())بالمثل:
حاِدثوا هذه الق لوَب ))ستشهد بالحكمةا، و : نسيت))َدَثَرت النفوس((ولفظة.(21)آخر

ثور ((  . (22) ِبذْكِر هللا َفِإنَّها َسِرَيَعة  الدُّ
: َبع َد وعظم  .....: َشتَّاَن ما هما / ما بينهما / بينهما ...(())َشتَّانَ وكذلك لفظة

 ستشهد لذلك بقول الشاعرا.و (23)((شتان ما بين القول والعمل هما))الفرق بين
 : (24)[أبوشبابة ربيعة بن ثابت األسدي الرحبي ]

 َلَشتَّاَن ما بين الَيزيدين في النَّدى 
 ْيٍم واألْغرَّ ابِن حاتم يزِيد ُسلَ 

ستشهد المعجم لذلك ا، و َدًقا َداقَّ : القلب  : َنَبَض  ( َيد ق  : )َدَقْقت  (())َدقَّ وكذلك لفظة
 : (52)بقول الشاعر 

 ِإنَّ الحياَة َدَقائق  وثواني       َلهُ َدقَّاُت قلب المرِء قائلة  
الة  في التأييد المعجمي في وجهتِه ِإذن أنَّ هذه الشواهد وغيرها قد أسهمت مساهمة فع 

 المقصودة ، ِإذ يستلهم كالم العرب شعره ونثره العديد من األلفاظ والمفردات الغنية
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وهذا ما جعل منه  شيًئا جوهرًيا في االستدالل به والحكم التي حشرها ة ،بالمعاني الثري
 هذا المعجم تحت مداخله  وأبوابه  .

م العربي األساسي تحت ـــرها المعجـــوالدخيلة : التي حش األلفاظ الم ولدة والم عرَّبةـ (2
للغة عملية بناء الثروة اللَُّغوية) ، فهي تسهم فيداخل الحروف وبالترتيب األلفبائيم

رب والشعوب ــي بناء التالقح اللَُّغوي والحضاري والثقافي بين العـــالعربية( وتساعد ف
ي الوطن العربي تقرُّ دخول األلفاظ الم عرَّبة ، فنلحظ بأن المجامع اللَُّغوية فاألخرى 

 .(26)ذا تعذر االستعمال العربي في معالجة أمر ما أو عند الضرورةإِ لى العربية إِ 
َكَتَب على ذلك، قوله :))ومن الشواهد التي أستدل بها المعجم العربي األساسي 

. فالم َفتش  هو الموظف الذي يتابع (27)مو( ((َيْمَدح  فيِه َسْيَر الَعَمل) الم َفتِ ش  َتْقِريًرا
 أعمااًل معينة للتأكد من حسن َسْيرها .

ن األمثلة الدالة عليه في أما في المعرب فقد حشر المعجم العربي األساسي الكثير م
وهو معين يحكم عمل الجهاز االداري ، أسلوب (()) ُروتين  لفظة ، ومنها :أبوابه

أجهزة االدارة من سطوة الروتين تعانيعلى ذلك: هاز االداري،والمثالأيًضا جمود الج
))طعام  طازج(( ْؤَكلَيقال  عادًة ِلَما ي  ،:َجديد  َحديث  ازج((طَ ))وكذلك لفظة.(28)معرب( )

(()). ولفظة خ ضار  َطازج(((( و))و ))سمك  َطازج : للمذكر والمؤنث، والجمع  َطْست 
يدي،ويقال له  أيًضا : لغسل األ ناء كبير مستدير من نحاس أو نحوهإِ : فيه))ط سوت((

( ولكن هذا اإلبدال صوت )الشينالسين( و أبدال صوتي بين صوت)حدث فيه .َطشت
مصطلح لغوي ظهر أما بالنسبة للدخيل وهو ال.(29)يؤثر على المعنى الداللي لذلكلم 

خي أكثر مم ا هو مصطلح لغوي فهو مصطلح لغوي تاريبعد عصر االحتجاج،
لى اللغة إالدال على األلفاظ األجنبية وحدها التي دخلت  . فهو المصطلحخالص

مع تغير بسيط في بعض أصواتها سواء تم ذلك هيئتها األجنبية أو  العربية وبقت على
وقد ذكر المعجم العربي األساسي الكثير من  .(30)قبل عصر االحتجاج أو اليوم 

لها)د(، ومن األمثلة على  لتي حشرها تحت مداخله اللَُّغوية، ورمزاأللفاظ الدخيلة وا
ِهنيٍَّة وَقلْ :الَصاُبون(())لفظة : ذلك ))صابون ي ي ستعمل للتنظيفَخِليط  من حوامض د 

و  والجمع فيه َنَماِذخ   (())َنُموَذج  وكذلك لفظة.(31)((قطعة من الصابون د( )))سائل(( ،
يءَنم وذجات: (( .)  الزراعينتاجِ ))َنم وَذج  من اإلِ )) َنم وَذج  ِصَناعي((،،نمطِمثااللشَّ
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الم :َشريط َتصويري أو أفوت كتب أيًضا : فيلم ، والجمع  :(())ِفْلم  ولفظة .(32)د(
ن(()د( ))فلم ناطقجيليتس  .(33)((خباري إِ فلم ))فلم وثائقي((، ))،((، ))فلم ملو 

ر  ع ْضِوي  : ِمْرِكيُرَوْكُروُم (())لفظةوكذلك  ْئَبِق والب رو  م َطهِ   .(34).)د(مِ مرك ب من الزِ 
نما القصد من وراء ا ِ لمام بها و لى اإلِ إِ ونحن لسنا بحاجة واألمثلة كثيرة على ذلك، 

ن الحضور ـا نصيب مـكان لهذه األمثلة هي للداللةعلى أن المداخل األعجميةـذكر ه
 وقد أشار هذا المعجم لها في بعض األحيان وتجاهلها في أحيان أ خرى.،
ذ حشر المعجم العربي األساسي الكثير من األلفاظ إِ : َدثة(األلفاظ الحضارية)الم حْ (ـ3

ذ نجده  كثيرًا ما يصرح بأنَّ هذه إِ المستعمله في البالد العربية ، الحضارية المحدثة
اللفظة م حدثة أو من االستعماالت الحديثة ، وأحياًنا لم يصرح بذلك على الرُّغِم من 

 فصل القول في األلفاظ المحدثة فيما بعد.سن،ويرمز لها)محـ(أو) محدثة(.استعماالتها
ها الكثير من األلفاظ التي أقرَّ  األلفاظ المجمعية : أدخل المعجم العربي األساسي (ـ4

َر مجمع اللغة العربية بالقاهرة، في مداخله وأبوابه، ورمز لها )مج(،ومنها: لفظة )) َطوَّ
ُر َتْطِويراا (( َله  ُيَطوِّ َله  من َطوْ : َعدَّ الشركة َسي اراتها  ، نحو: َطَورتلى َطْورإِ ٍر ، َحوَّ

ًرا. وتَ (مجكثيًرا((.) ر  َتَطوُّ َر َيَتَطوَّ َل من َطْورٍ : أي َطوَّ َل ، وَتَحوَّ لى طور ، نحو : ا ِ َتَعدَّ
رَ  ذا المعجم تحت جذر ) ظ ل وذكر ه .(35)مج(ت األسلحة الفتاكة تطوًرا مخيًفا.)َتَطوَّ

ه  ظالاًل أو خطوًطا خفيفة،نحو:َتْظليل  : الرسَم : جعل ل((َتْظِليالا ))َظلََّل ُيَظلُِّل ل( لفظة
، والجمع  مظاهرات مصدر ظاهر((اَهَرة  ُمظ))وكذلك لفظة.(36)مج()الرسم َيزيده  واقعية.

سارت م ظاهرة كبيرة في شوارع نحو:ن تأييد أو م عاِرضة،: مسيرة َجَماعية لالعالن ع
رها ـوكذلك من األلفاظ األ خرى التي أق.(37) مج()لحكومة.احِتَجاًجا على َقرار ا المدينة
َمذهب فلسفي يرى : الُوُجوِدية(())و.(38)َدِة اأَلوَثانِ ـمذهب  َعبَ :(())َوَثِنَية  ، لفظة المجمع
َوَيتَِّخَذ َمْوِقَفه  كما وأن االنسان ح ر يستطيع أن يصَنَع َنْفَسه  ود يتقدم الماهية،ـــــأن الوج
وِدِه َيْبد وا لَ  اظ وأمثلتها نكتفي بهذا القدر من ذكر األلف.(39)مج(الكامل.)ه  َتْحِقيًقا ِلو ج 

 فأنَّ هناك الكثير منها مبثوثة في بطن هذا المعجم .،التي أقرَّها المجمع
( يزيد من أثراء وتنمية لعبارات بين)العربية واألعجميةذن أن التنوع في األلفاظ واإِ 

وهذا ما وجدناه  في المعجم العربي التطور الحضاري المستمر،ية على قدرة اللغة العرب
 األساسي .
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 العربي األساسي :  المعجمفي  لفاظ األ لدللة ويمكن أن نذكر تقسيماا أخراا 
ه(، 321ي ابن دريد ) تسار هذا المعجم على هدالدللة الحقيقية لأللفاظ : (ـ1

ذ نجد المعجم العربي األساسي إِ ،بائي مع األبنية، وهو من مدرسة األلففي الجمهرة
، ومن ثم يعمل على شرح المعنى لأللفاظ الجذور الثنائية والثالثية وهكذايبدأ بذكر 

 ن غير أن يذكر أو يصرح بنوع الداللة .ــ، مان دالالتها مستنًدا على الشواهدوبي
جود إال بو ، ال يتحقق هو أحد عوامل التنمية اللَُّغوية :المجاز: الدللة المجازية (ـ2

يرة، ولكن الغرض واحد. هو . وَله  تسميات كثركنيين أساسيين هما: القرينة، والعالقة
( يستعمل في غير ما وضع له  مع وجود القرينة المانعة من لفظ )مفرد أو مركب

ذا إِ ، وقد يصبح المجاز حقيقة . وهو الداللة الثانية)الحقيقي(رادة المعنى األصليإِ 
ذ نجد المعجم العربي األساسي يذكر الكثير من األلفاظ والعبارات إِ ستعماله .إِ كثرة 

 .في أبوابه واألمثلة ذات دالالت مجازية متنوعة مبثوثة 
 ويمكن أن نأخذ مثالا لدراسة النتقال الدللي للفظة في هذا المعجم :

المعجم  ، وقد ذكرَعَل((فَ مشتق من جذر الثالثي )َأ َذ َن( على زنة )) :لفظة ))ُأَذَن((
 :(40)العربي األساسي لذلك أصول ، هي 

 ٹستشهد لذلك بقوله ا،نحو : أِذَن َله  : أباح له  وسمح ، و األباَح لُه والسمحـ

 .[٢٨النور: من ]چڤ      ڀٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀچ 
 ذان .َأَذَن بالصالة :  نادى باأل النداء للصالة :ـ
ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڑ   ک  چ ٹ، بقوله استشهد لذلك، و هأكثر االعالم ب أذن بالشيء : ـ

)أذن( الهمزة )): ال ابن فارس في تأصيل هذه اللفظةوق.[٢٧الحج: من]چک    گ  
والذال والنون أصالن متقاِربان في المعنى، متباعدان في اللفظ، أحدهما أ ذ ن  كلِ  ذي 

. فأم ا التقارب فباأل ذ ن يقع علم كلِ  وعنهما يتفر ع الباب  كلُّه؛ أ ذ ن، واآلَخر الِعْلم
ويقال للرجل السامع من كلِ  أحٍد ]...[مسموٍع. وأم ا تفرُّع الباب فاألذ ن معروفة مؤنثة.

. قال هللا  واألذ ن ع روة .[٦١: التوبة]چۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅۉ    ېئ   چ ٹأذ ن 
باأل ذ ن يكون. ومم ا جاء مجازًا وهذا مستعار. واأَلَذن  االستماع، وقيل َأَذن  ألنه الكوز،

وفي .(41)((واستعارًة الحديث: "ما أِذَن هللا تعالى لشيٍء كَأَذِنِه لنبيٍ  يتغنَّى بالق رآن"
وَأذَّْنت  َأْكثْرت  اإلْعالَم بالشيء ]...[إْذنًا وَأَذنًا وَأذانًة َعِلم ( َأِذَن بالشيء)أذناللسان )) 
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ڻ  ۀ   ۀ  ہ   چ بالشيء أَْعلمت كه وآَذْنت ه أَْعَلمت ه قال هللا عز وجل واأَلذان  اإلْعالم  وآَذْنت َك 

قال ابن سيده وَأِذَن إليه َأَذنًا استمع وفي ]...[.[١٠٩: األنبياء]چہ  ہہ    ۓ   
ال َأبو عبيد يعني ما استَمَع هللا  ـا َأِذَن هللا  لشيٍء كَأَذِنِه ِلَنبيٍ  َيَتَغنَّى بالقرآن قـالحديث م

شيء كاسِتماِعِه ِلَنبيٍ  يتغنَّى بالقرآن َأي يْتلوه َيْجَهر  به يقال َأِذْنت  للشيء آَذن  له َأَذنًا ل
واأل ْذن  واأل ذ ن  يخفَّف وي َثقَّل من الحواس  أ نثى والذي حكاه سيبويه []..إذا استَمْعَت له

ر  انتقلتثم .(42)((نةعلى غير ذلك وتصغيرها أ َذيْ  أ ْذن بالضم والجمع آذان  ال ي كسَّ
(( معناها الحقيقي:)عضو السمع لدى االنسان والحيوان() إلى المعنى المجازي )األذن 
: ان األرنب وزهره أزرق فيه بياض.وكذلكهو نبات تشبه أوراقه آذنحو: آذن األرنب:،

.هنا ز(الخبابـ)، ويسمى بالعراق لقلقاس نبات تستعمل سوقه لألكل: هو اآذان  الفيل
: آذان  لغوي)أستعارة( عالقة المشابهة.وذكر المعجم العربي األساسي ،نحو المجاز

 .(43)الحيطان : للداللة على النم ام أذن الحائط : وهو المتسمع الخفي 
.وقال ابن ( على زنة )َفَعَل()َجَمدَ تقت هذه اللفظة من الجذر الثالثيأشَتَجَمَد (( :)) ـ 

))جمد( الجيم والميم والدال أصل  واحد، وهو )فارس في تأصيل هذه اللفظة قائاًل : 
م د. وسَنة  َجماد  قليلة ج م ود الشيء المائع من برٍد أو غيره. يقال: جَمَد الماء يجْ 

ل، من اللفظةذ أنتقلت هذهإ.(44)((كأنَّ مطرها َجَمَد.المطر.وهذا محمول  على األوَّ
، نحو : لفزع واألرتعاد(اتدل على معنى )جمود الشيء المائع( لمعناها األصلي وهو)

، وكذلك تدلُّ انتقااًل مجازًيام في عروقِه : أي : فزع وارتعد .تجم د الد
قررتحكومة القيام بنشاطه المعهود,و  عن منعه  : َجمَّد الموظف: على))المنع((،نحو

 .(45)الثورة تجميد األحزاب ومنعها من القيام بأي نشاط سياسي 
تأصيلها (،وقال ابن فارس في َشَحنَ ة  من الجذر الثالثي)لفظة مشتق:)) الَشاِحَنُة ((ـ 

هما: ))    . ألملءيدلُّ على  :)شحن( الشين والحاء والنون أصالِن متبايناِن، أحد 
 واآلخر على الب ْعِد.

فينَة، ِإذا َمألَتها. ومن الباب أشحن فالن للبكاء، ِإذا َتهي أ فاألّول قولهم : َشَحْنت  الس 
 .[في األصل: "أجمع له"]مع لهَله  كأنَّه اجت
ْحن الطَّرْ  :وأما اآلخر يِء الشديد الحموضة: د،يقال َشَحَنهم ِإذا َطَرَدهم.فالشَّ ويقال للش 

 ، وٌّ مشاِحن  ْحناء، وهي العداوة. وعد  ِإنَّه  َلَيْشَحن الذِ ب اَن، أي يطرد ها، ومن الباب الشَّ
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قلت هذه اللفظة من معناها األصلي وهو ذ انتإِ .(46)((أي م باِعد. والعداوة  َتَباع د  
أي  [١١٩الشعراء: ]چڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ        ژ  چ ٹ( كما جاء في قوله )المتالء

ْتمام ك ِجهاَزها كله )) َك السفينة واِ  ْحن  َمْلؤ  السفينة َيْشَحن ها َشْحنًا َشَحَن المملوء الشَّ
بيرة في : عربة ك(الَشاِحَنة  )لة وهي على اسم اآل لتدلُّ .(47)((َمأَلها وَشَحَنها ما فيها
أو سيارة نقل كبيرة ))ال ي ْسَمح  بمرور الشاحنات في أوقات قطار ت ْشَحن  بالبضائع،

 انتقااًل مجازًيا. .(48) الذروة((
،وفق الجدول  بين المعجم العربي األساسي والمعجم الكبير الموازنةثاني عشر : 

 اآلتي :
 معجم الكبيرال المعجم العربي األساسي ت
ُصِنَع بتكليف من المنظمة العربية  1

 للتربية والثقافة والعلوم،تونس
 م( .1988) 

لقاهرة ، صنع مجمع اللغة العربية با
، في منتصف لجنة المعجمات 

الجزء  الخمسينيات القرن الماضي .
األول منُه حرف األلف . ولم يكتمل الى 

 يومنا هذا .
لحجم يقع في مجلد واحد متوسط ا 2

( صفحة، 1347، عدد صفحاته )
 مرتب بحسب الحروف األلفبائية.

، مرتب بحسب  أجزاء عدةفي يقع 
الحروف األلفبائية ، لكل حرف ـــ في 
جزء ، في أغلب األحيان ، وهذا تقررُه 
المادة اللَُّغوية لكلِّ حرف ، فهناك مثالا 
 حرف )التاء والثاء ( في جزء ، وحرف 

ذلك لكثرة المادة ) الراء( في قسمين و 
اللَُّغوية لهذا الحرف ، الجزء التاسع 
القسم األول ، والجزء العاشر القسم 

 م.2015الثاني، سنة
يبدأ بذكر الجذر ومن ثم التأصيل  3

ودللت األلفاظ ، من دون ذكر 
أو أشارة الى الموارد الذي نهله 

يبدأ بذكر الجذر وبيان دللتُه في اللغات 
التأصيل اللَُّغوي لكلِّ ومن ثم السامية ، 

اعلى كالم ابن فارس   لفظة ، مستندا
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ه( في مقاييسه في مواطن 395) ت منها.
 التأصيل ، فهو يصّرُح بذلك.

) قديم عمل موسوعي لغوي تاريخي  عمل موسوعي لغوي حديث . 4
 وحديث( .

في تأصيل األلفاظ وشرحها  5
،يستشهد بالشواهد ، من دون 

 ا .اإلشارة الى قاِئله

عندما يأصل ويفصل القول في األلفاظ ، 
يقول هذا ذكره ابن الكلبي ، أو نقالا عن 
األصمعي ، أو قاله الزمخشري ، أوعند 
بني أسد ، وهكذا ... ويذكر في نهاية 

كل جزء أسماء الشعراء وعصورهم 
 تهم .وسنيين وفيا

وية لم يصّرح بالقضايا النح 6
إل والصرفية والصوتية والبالغية 

 نادراا .

نجدُه كثيراا ما يصرح بالقضايا النحوية 
 والصرفية والصوتية والبالغية .

يذكر اللهجات العربية الحديثة  7
والمعاصرة كثراا .ويقول هذه 
اللفظة معناها كذا وكذا في 
المغرب أو في تونس أو في 
السعودية أو في سوريا أو في 
العراق ، بالمعنى الحديث ) 

 ل.المعاصر( والمتداو

نلحظُه يصّرُح باللهجات العربية القديمة 
 والحديثة .

منهجيته في شرح المعنى يبدأ   8
بذكر األلفاظ ومعانيها الحقيقية 

القرآن الكريم ، مع الستشهاد ب
في معظم األحيان، ولكنُه لم يعتِن 

ومن ثم معانيها .بالتخريجات
المتنوعة، والذي يستشهد لها 

ا على  يبدأ بالتأصيل الدقيق معتمدا
المقاييس مع ذكر األمثلة والستشهادات 
المتنوعة ، ثم ينتقل بعد ذلك الى ذكر 
المعاني المجازية للفظة معينة 

ا ك ثيراا على أساس ومشتقاتها معتمدا
 ، فنجدُه يصّرُح بذلك .  البالغة للزمخشري 
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ة ) واألمثلة الحديثبالعبارات 
 المعاصرة ( .

م غايتُه أظهار الُمحدث من كال 9
عن الحتكاك العرب والبتعاد 

 بالقديم .

غايتُه تتبع تطور اللفظة الواحدة ) أي 
تتبع جذورها التاريخية وما يطرأ عليها 
من تطور( ، وسد النقائص المنهجية 

ة في المعجمات العربية القديمة والمعرفي
وهذه فكرة المستشرق األلماني أوجست ،

م( لتتبع أصالة اللفظة 1949فيشر ) ت
 عربية الواحدة .ال

ن هذا المعجم كثيراا ما يعتمد إ 10
على معجمات المجمع ولسيما 
الوسيط منها ، وعلى قرارات 
مجمع اللغة العربية بالقاهرة ، 

 وعلى كالم الُكتاب والمثقفين .

يعتمُد كثيراا على كالم القدماء ، والشواهد 
طن الستشهاد، لمختلف الشعرية في موا
اإلسالم حّتى العصر قبل  ماالعصور من)

 ويصرح بأسمائهم . الحديث(

خاٍل من الرسوم والخرائط  11
 والمخططات التوضيحية .

نجدُه يذكر الكثير من الرسوم 
 والمخططات والخرائط الجغرافية .

نلحظُه يختصر في ذكر األلفاظ  12
 ومعانيها تحت الجذور اللَُّغوية .

نجدُه يتسُع في ذكر األلفاظ وبيان 
ة والحسية، والحقيقية تها المعنويدلل 

ذ نجد أحياناا اللفظة الواحدة إِ ، والمجازية
 شرحها أكثر صفحتين بمشتقاتها  يتجاوز

المعربة نجدُه يصّرح باأللفاظ) 13
(، والدخيلة والمولدة والمحدثة

والتي أقرها مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة ، ورمز لها برموز معينة 

 لك .، وأحياناا لم يصرح بذ

ية والكنائية نجدُه يصّرح باأللفاظ المجاز 
والدخيلة بة المعر والستعارة، وكذلك)

 وأحياناا لم يصرح بذلك والمولدة والمحدثة 

نجد  ذإِ نجد هناك تباين بين أجزائه ، تباين في منهجيته في عدد  14
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صفحات األبواب ، فمثالا نجد باب 
( صفحة ، وبينما نجد 69األلف )

( صفحات . وهذا أمر  7باب الياء)
تمد على طبيعة طبيعي ، ألنُه يع

المادة اللَُّغوية لذلك الباب أو 
 الحرف .

أكثر من حرف في جزء ، وحرف أكثر 
من جزء ، وحرفان في جزء ، وهناك 

في المنهجية بين األجزاء ، ألن تباين 
أعضاء لجان التأليف فيه مختلفة ، 
ولكلِّ عضو منهجيته وبرنامجه في 

و التحليل. ألن أعضاء التأليف  الشرح
المعجمي الذين ُألفوا الجزء األول في 
الخمسينيات قد توفوا ، وجاء أعضاء 
غيرهم يكملون العمل في الجزء الثاني ، 

 وهكذا بقية األجزاء .  
أسلوبُه في التأليف عاٍل ومحكم ،  15

يبدأ بالمداخل اللَُّغوية والتي 
خمسة وعشرون )عددها أكثر من

ا وفق مدخل مرتبة ألف( ترتيباا دقيقا
لفبائية ،وانطالقا من المدرسة األ 
يجاجذر الكلمة ، ز، ومفسرة بدقة وا 

هد واألمثلة ، وسار ومعززة بالشوا
جمهرة( ابن دريد ، على منهجية)

 ولم يصّرح بذلك .

ليف في غاية الدقة، عاِل أسلوبُه في التأ
ويعدُّ المعجم اللَُّغوي الجودة،محكم،

في الوطن العربي في األول التاريخي 
يتمتع بأسلوب ومنهج  ذإِ العصر الحديث،

عاٍل وواضح ومنطقي وغني باأللفاظ 
ي واألفكار واألساليب اللَُّغوية، والمعان

يبدأ بالجذر لكلِّ حرف،وهو مرتب وفق 
ر بدقة ووضوح ويفسنظرية األلفبائية، 
معزز تحليلُه لأللفاظ عاٍل وواسع الدللة،

 .ثلة والشواهدبكثير من األم
والمهمل  يبتعد كثيراا عن الحوشي 16

األلفاظ و والقليل والنادر والشاذ ، 
على الرغم من ،التي ل قيمة لها
ويذكر الكثير من تصريحاته لذلك.

عامية والعبارات ال األلفاظ
المستعملة في الوطن العربي 

أللفاظ الحوشية والمهملة يبتعد عن ا
ول وهذا شاذ، أو القفهو يصرح بوالشاذة،

ويذكر من األلفاظ قليل أو نادر ، 
الحديث المعاصر  المستعملة في العصر

 .في الوطن العربي
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 .اآلن
سارعلى هدي ومقترحات الدكتور  17

، سنة أحمد مختار عمر،في الرباط
 م ( .1981) 

سار على هدي ومقترحات وبرنامج 
 المستشرق األلماني أوجست فيشر . 

التصريفات الخاصة يبدأ بذكر  18
األصلية لها، باللفظة ثم الدللة 

والدللت ومن ثم الشتقاقات ، 
 البيانية واألسلوبية المتنوعة . 

تبدأ دراسة بتأصيل والمقارنة مع اللغات 
السامية ، ثم الشتقاق ، و التصريف ، 
والتنوع الدللي ، والنحوي ، والصرفي ، 

 والصوتي ، واألسلوبي ، والبالغي .
يستخدم نظام الترقيم لذكرالدللت  19

 ومشتقاُتهاالمتنوعة للفظة الواحدة
يستخدم نظام الترقيم لذكر الدللت 

 األصلية للفظة الواحدة .
 

 حدث :د والمُ ولَّ ثالث عشر: المُ 
فقد شاع هذا المصطلح كثيًرا لدى علمائنا القدماء للداللة على األلفاظ (ــــ الُمَولَّد : 1

 ة بعد عصر ــــــي الصوت أو الصيغة أو الداللــــاألصل التي طرأ عليها تغير فالعربية 
ن ـي الداللة على األلفاظ التي اقترضتها العربية مـــن ذلك شيوًعا فــاالحتجاج وأقل م

ذا النحو استخدمه  بعض ـ، وعلى هد عصر االحتجاج أيًضاـاللغات األخرى بع
 .(49)نالمحدثي

ة عند ، عندما أرادوا الوقوف باللغالم َولَّدة في وسط اللَُّغويين لفاظبرزت معرفة األذإِ 
، والحدود الزمانية آخر الحدود المكانية شبه جزيرة العرب، فحدودها الزمانية والمكانية

)) و.(50)، وآخر المئة الرابعة ألعراب البواديالثانية من الهجرة لعرب األمصار المئة
، ومن هناك تبدأ طبقة الم َولَّدين من ي طبقتهماي بجرير والفرزدق ومن فينته

مخضرمي الدولتين وعلى رأسها بشار وحماد عجرد ووالية بن الحباب ومن في 
طبقتهم فما حدث في عهد هذِه الطبقة وما بعدها من األلفاظ يسمى م َولَّدًا ، وبعبارة 

هذه لفظة له العربي / فيقال أخرى ما أحدثه  الم َولَّدون من األلفاظ يسمى الم َولَّد ، ويقاب
وبذلك يكون الم َولَّد والتوليد امتد لمدة بلغت قرابة تسعة قرون .(51)((م َولَّدة وهذه عربية

لعثماني في مصر وحت ى نهاية العصر ا، أي منذ بدء العصر العباسي، اتقريبً 
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( عند بدء عصر محمد علي باشا فمنذ ذلك العصر حت ى م1805)وبالتحديد في عام
ومنا هذا نضع األلفاظ للمعاني الجديدة على طريقة التسمية في أكثر األحوال ؛ ي

كالمكتب ، والمطبعة ، والعاطفة ، والجامعة ، والقطار ، والدراجة ، والفنان وأمثالها 
ومن يستقرئ األلفاظ التي حكم عليها .(52)العصرمن األلفاظ المستحدثة في هذا 
اكتسبت دالالت جديدة لم  أنها غالًبا ألفاظ عربيةالقدماء بأنها من المولد سيلحظ 
م ا باشتقاقها من ا ِ م ا مع بقاء اللفظة وحدها ، و إِ يعرفها أبناء هذه األمة، الخلص 

أصول عربية على صيغ وأوزان العربية ولكن العربية القديمة لم تعرف هذا المشتق 
ر أي ينتمي من حيث أو دالالته. ومعنى هذا أن المولد هو لفظ عربي األصل والجذو 

البنية الى جذور عربية ولكنه من حيث المعنى اكتسب داللة جديدة سواء باالشتقاق 
أو بقاء اللفظة على حالها ، وذلك في مرحلة تاريخية محددة نستطيع أن نحددها من 

 .(53)دخالل الشواه
لم يعرفه أهل هو ماالمغربي:))الم َولَّد هو عدم معرفته عند أهل اللغة . قال عبدالقادر ف

نَّما استعمله  الم َولَّدون ، وجروا عليِه في م نثورهم اللغة ولم ينطقوا به من الكالم ، واِ 
ومم ا يلحظ على التعريف االصطالحي للم َولَّد هو الشيء المبتكر .(54)((ومنظومهم

هـ( في 150من قبل العرب بعد عصر االحتجاج اللَُّغوي الذي ينتهي بابن هرمة)
أكان هـذا الم َولَّد مـن  ألمصار إلى نهاية القرن الرابع للهجرة في البوادي سواء  المدن وا

أصل عربي أم مـن اللفظ األعجمي)الدخيل( الذي صاغته  العرب بكالمها عبر 
 االختالط مع األعاجم. 

في ذلك لتغيير داللتِه الجديدة بأنه  امشيرً  ـباللفظ العربي فقط  ـخصَّ بعضهم الم َولَّد 
، التي اقتضاها التمدن تها للتعبير عم ا حدث من المعاني))ألفاظ عربية تنوعت دالل:

وتبعه  في ذلك الدكتور .(55) ((و السياسة أو العلم أو غير ذلكالحديث في اإلدارة أ
 .(56)احسن ظاظ

فالمولد ألفاظ عربية األصل حدث لها تغي ر داللي وأشتقت مـن أصـول عربيـة بـدالالٍت 
 لعصر الحديث .جديدة قبل ا

المـرادف لمصــطلح المولـد كثيــًرا فـي الداللــة علـى األلفــاظ  هوالمصــطلحالُمحــدُث :  (ــ2
مها المولــدون بعــد عصــر االحتجــاج مــع تغي ــر فــي الداللــة أو الصــوت أو التــي اســتخد
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: هـــــو كـــــل لفظـــــة عربيـــــة األصـــــل  فالم حـــــدث  .(57)الصـــــيغة أو عـــــن طريـــــق االشـــــتقاق
الحديثـة بداللـة جديـدة لـم يعرفهـا المتكلمـون بالعربيـة قبـل  استخدمها المتكلمون بالعربيـة

العصر الحديث أو باالشتقاق من جذر عربي وداللة جديـدة أيًضـا . ومعنـى هـذا أن : 
،والمــــــــــــــــــذياع ،  واإلذاعــــــــــــــــــةالهــــــــــــــــــاتف ، والقطــــــــــــــــــار ، والطــــــــــــــــــائرة ، والســــــــــــــــــيارة ، 

 .(58)المحدثةوغيرها كثير من األلفاظ ات،والبطاريات،والشاحنات،والنظَّار والمطبعة،
 أسباب وضع األلفاظ الُمْحَدَثُة :

ــــوي ، واســــتحدثتها  ــــة  التــــي أجراهــــا االســــتعمال اللَُّغ ــــب الم ْحَدَث ــــرَة الصــــيغ والتراكي ِإنَّ كث
. وبهــذا تكــون بــدًء فــي كثيــر مــن ميــادين الحيــاة العامــةالمسـتجدات الحضــارية والعلميــة 

ة العصــر العثمــاني حت ــى يــد مــن نهايــاأللفــاظ الم ْحَدَثــة  محلهــا العصــر الحــديث وبالتحد
، وهي من حيث الفكرة تعني منذ تغير الحكم عـن صـورتِه اإلسـالمية وقصـر يومنا هذا

.واأللفاظ والتراكيب الم ْحَدَثة  تغطي مـن حيـث (59)مالنَّاس اإلسالم على الدين دون الحك
بأيـة مرحلـة  الزمن مدة القرنين ، وعلى هـذا فِإنِ هـا مـن حيـث الكـم أضـخم مـن أن تقـارن 

 ن :ويمكن أْن نقسم أسباب وضعها على قسميّ .(60)هاسابقة ل
 الذي يتمركز حوَل الحاجة الدافعة إلى الوضِع .  أحدهما : مباشر : ـ
ر لتوليــد الحاجـة التــي تـدفع  إلــى ذلـك ، مثــال ذلــك أنَّ  ثانيهمــا : غيــر مباشــر : ــ ي َسـخَّ

مـن مخترعـات أو نظريـات ، وهـذا  الحاجَة تـدفع  إلـى وضـع مسـميات إزاء مـا يسـتحدث
 يعني أنَّ هناَك سببًا م باشرًا لحصول الوضِع اللفظي الم ْحَدث  .

للفظة مـن قبـل شـخص أو مجموعـة أشـخاص بـَأْن تتغيـر  ايحدث  تغيرً  اوأحيانً          
ـِة ،  بنيتها أو أحد حروفها لسهولِة النطِق بها ، وهـذا سـبب مباشـر دعـا إليـه طلـب الخف 

سباب األخرى فهـي غيـر مباشـرة التـي دعـت إليهـا الطبيعـة النهائيـة للغـة ، فهـي أما األ
ــه  فــروع وتمــوت أخــرى .ومــن إيمــان الــدكتور إبــراهيم الســامرائي  كالكــائن الحــي  تحيــى َل
بفكــرِة التطــور اللَُّغــوي لــم ي خــطِ ء أيــة  لفظــة ابتعــدت عــن المــألوف مــن حيــث الصــيغة أو 

أحمل على الخطأ االستعماالت الحديثـة والـدالالت الجديـدة وال أريد  أن فقال:)) ،الداللة
التي ابتعدت عم ا كانت عليـه العربيـة فـي عصـوٍر سـلفت ، ولكن ـي أرد  ذلـك إلـى القـول 

وهكـذا فاللغـة مربوطـة بـالمجتمع ، فمـا .(61)بالتطور الذي درجت عليه اللغـات عامـة ((
تســتمد  كياَنهــا ِمنــه  ومــن دامــت ظــاهرة اجتماعيــة فهــي تحيــى فــي أحضــان المجتمــع ))و 
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عاداتــِه وتقاليــدِه وســلوِك أفراده،وهــي تتطــور بتطــور هــذا المجتمــع، فترقــى برقيــِه وتــنحط 
 .(62) بانحطاطِه ((

 أسس وضع األلفاظ الُمولدة والُمحدثة في المعجم : 
،وهـي فقد ذكرالدكتور حلمي خليل أمور وأسس لأللفاظ المولدة والمحدثة في المعجم

 :(63)اآلتيعلى النحو 
 يجب أن توضع تحت المداخل العربية . ـ(1
 يجب أن يحدد المدلول األصلي لكلِ  لفظة مولدة أو محدثة . ـ(2
د الداللة المول دة أو الم حدثة والشواهد على ذلك . ـ(3  أن تحد 
 تحدد طريقة التوليد بتغي ر الداللة أو االشتقاق أو النحت أو التركيب. ـ(4
 ى اآلن أم اختفت ومتى ؟ .يدها وهل ظلت مستعملة حت  تحديد زمن تولـ(5

أربــع عشــر : دراســة نمــاذج مــن األلفــاظ واألســاليب الُمحدثــة فــي المعجــم العربــي 
 األساسي : 

)المفردة والمركبة( الم حدثة بين لفاظحشر المعجم العربي األساسي الكثير من األ
 ، ومنها اآلتي : مداخله وأبوابه

(َبَدَل يَ شتق  من الجذر الثالثي الصحيح )م: )) ِبَدال  (( ـ(1 : ْبد ل  َبْداًل فهو َباِدل 
َفه  عن الحقيقة، فقد انتقلت لفظة))ِبَدال((َبْدَل الكالمَ :غيره ، ومنه : الشيءَ   من ، أي: َحر 

رافعة تعالج بالقدم لتحريك اسم اآللة،وهي إلىالتغي ر والتحريف( معناها األصلي،وهو)
 .(64)انتقااًل مجازًيا .(محدثةآلة موسيقية) ر النغم فيدراجة أو لتغي  آلة كالمخرطة أو ال

 َيْبذ ر  َبْذًرا حشرها المعجم العربي األساسي تحت جذر) َبَذرَ  َذَر التفرقة (( :)) بَ  (ـ2
( على زنة )َفع ول( (( والجمع  فيه )َحب وب  (، بمعنى: ))الحبَّ ، وهي خاصة فهو َباِذر 

اه  في األرض ، أي : ألق(، نحو : َبَذَر الحبَّ ، ...لذرةلشعير، وا، وابالمزروعات)القمح
، فستعملت بعد ذلك لتدلُّ على نشر التفرقة والطائفية ، نحو : سادت م َتف رًقا للزراعة

وأيًضا :  .والشقاق بين أبناء الشعب الواحد الطائفية في البالد فبذرت بذور الفتنة
التفرقة والفتنة ونحو  إلىَشر من أفكار تؤدي : ما ي نْ َبذور التفرقة والفتنة، أي

لقاء انتقلت اللفظة من معناها الحقيقيذ إمجازي،  االنتقالهنا .(65)كذل )نشر وا 
( عالقة استعارة(، مجاًزا لغوًيا)نشر الفتنة والتفرقة والطائفية( لتدل  على)الحبوب
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عد على تنمية اللغة ، وهذا مم ا يسانى، فالمجاز أدى الى اتساع داللة المعالمشابهة
 العربية وتطورها . 

َؤ َيْبرؤ  ب ْرًءاَبريء  مشتق من)َبريء الساحة((:))  (ـ3 َبْرًءا َو ب روًءا فهو  /َبر 
: كان سليم الصدر خاص النية . : َبريء  الشخص(، ويقال: )َبريء  وسليم.أيَبريء (

لرجلِ  : بريء الساحة ، ( ، فيقال : لعلى)الخلو من التهمةثم استعملت بعد ذلك لتدلُّ 
 .(66)أي : خاٍل مم ا أتهم به

فهو بارد ( . ، َرَد َيْبر د  َبْرًدا َوب روًدابَ لفظة ))البارد ((:مشتق من:) )) سالم  بارد (( :(ـ 4
 تمي َز به ، نتيجة هبوط درجة حرارة الجو ، وهو وهو مي زة  وهو عكس أو ضد الحر

ثم انتقلت بعد ذلك ، أي : فقد حرارته أو ضعفت ،  ، ومنه ،يقال : األكل  بارًداالشتاء
، فيقال : سالم  بارد  ، أي: يشوبه  الفتور. ومنه : لتدلُّ على ))الفتور(( في حالة السالم

سرائيل بأنها سالم  بار   .(67)دوصف العالقات بين مصر وا 
رية ، لفظة )) بنات(( والمفردة : ابنة  وبنت  : األنثى من الذ   )) بنات (( : (ـ5
.  (ابنة األخ)و(ابنة  /بنت الخال(و)ابنة/ بنت العمتستعمل في تسمية بنات األقارب)و 

 متنوعة، ومنها: فظة مع ألفاظ  أ خرى تعطي دالالتوعندما تتحد هذه الل
 بنات األفكار : الخواطر ـ. 
 ر : الهمومـ بنات الصد. 
 وطائفة من البغايا .بنات الليل : الهموم ـ . 
 الكلمة بنت الشفة : ـ. 
 بنت العنب : الخمر. ـ 
  (68)بنت الهوى : المومسـ. 

(( : مشــتق)))) َضــوء  ُمْبهــر  (( : (ــ6 ، داللتـه  الحقيقيــة مـن ) َبَهــَر َيْبَهـر  َبْهــًرا ( المبهـر 
، نحــــو : َبَهَرْتنــــي طريقتــــه  فــــي البحــــث والعــــرض ، أي : (والتفــــوق والدهشــــة االجتهــــاد)

مــع غيرهــا تعطــي دالالت أ خــرى محدثــة منهــا ،  وعنــدما تتحــد هــذه اللفظــةأدهشــتني .
نحــو : ضــوء  م ْبهــر  : قــوي يخطــف األبصــار ، وَبهــرة أو ي بهــره الضــوء : خطــف بصــره  

 .(69)لقوتِه 
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(( :ـ (ـــ7 ، نحـــو : باضـــِت (ًضـــا، فهـــو بـــاِئض  اَض يبـــيض  َبيْ بـــمشـــتق مـــن ) )) بيضـــوي 
 )) بيضة (( والجمع  الدجاجة  : ألقيت بيضها . وبيض  مصدر ))باَض(( والمفردة 

ـــك  (( : مـــا تضـــعه  إنـــاث الطيـــور ونحوهـــا وتكـــون منهـــا ِصـــغاره  ، ومـــن ذل )) َبْيضـــات 
أ شــتقت وأ خــذت لفظــة)) البيضــوي(( وهــي المحدثــة ، نحــو : اليهمنــا الشــكل الهندســي 

 .(70)الذي تأخذه  المدينة هل هو مستدير  تماًما أم َبْيضويٌّ أم مربع ؟ 
داللتـه  .زنـة )) َفَعـَل((، ومنـه  أ شـتق َأْجَهـَض ي ْجِهـض  ِإْجهاًضـا  علـى )) َجَهـَض(( :(ـ8

الصـــرح )، أي : ألقـــَت ولـــدها قبـــل االكتمال،ويسمى: َأْجهـــت الَحاِمـــل  ، نحـــو))اإللقـــاء((
واإلسقاط( في العراق ، ومن دالالتها المحدثة ، نحو : أجهـَض الطبيـب  الَحاِمـَل ، أي 

، أي : أســقطه  أو قضــى عليــه ،  الشــيَء ونحــوه  . ومــن ذلــك : أجهــَض : أســقط جنينهــا 
وقولنــــا : ، ت الحريــــة السياســــة غـــداة االســــتقالل، أي : قضــــت علـــى السياســــةوأجهضـــ

 . (71)، أي : أمسكه  وقبَض عليهأجهَض الَحاِرس اللََّص 
ـب  َحْجًبـا )) َحَجَب(( :  (ـ9 نحـو : والخفـاء(، ، والمنـع ،السـترَوِحجاًبـا، َيـدلُّ علـى )َيْحج 
س هذا تقريًرا عاطفًيا يهدف ِإلى حجِب واقـع التجزئـة والتخل ـف  . وحجـب الشـخَص : لي

الســحب/ ســحب الثقــة( ، نحــو : حجــَب الــدخول ، ومــن الــدالالت المحدثــة )منعــه  مــن 
 .(72)مجلس النواب  الثقَة عن الحكومة . أي : سحبوا الثقة منها

ـــَحـــفَّ مشـــتقة  مـــن ) )) َحاَفـــة (( :(ــــ 10  حـــوافٌّ ( والجمـــع )فُّ َحفيًفـــا َحـــافٌّ َحَفْفـــت  َيِح
( ودالالتها الحقيقية )اإلحاطة، واالعتنـاء ، واإلزالـة ،والتخفيـف، والتقشـير( نحـو وحافات 

ــــــا يحــــــفُّ بــــــه مــــــن الظــــــروف  االجتماعيــــــة والتاريخيــــــة : ال يمكــــــن فصــــــل المفكــــــر عم 
ـــــــا يحـــــــيط  بـــــــه ، وقـــــــال والحضـــــــارية  الزمــــــــر:]چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٿ   چ ٹ. أي : عم 

ــت المــرأة .أي : محــاطين بــه[٧٥مــن . وَحــفَّ الشــخَص . أي: أعتنــى بــه ومدحــه  . وَحف 
الطرف / دثــة:)وجههــا . أي : أزالــت ماعليــه مــن شــعر . ومــن دالالتهــا المجازيــة المح

، نحـــو : وقـــف علـــى حافـــِة المســـرح ، وعلـــى حافـــِة القبـــر، وعلـــى حافـــِة (طـــرف الشـــيء
 .(73)الخراب .أي : على طرفٍ 

ذر الثالثـي الصـحيح حشـرها المعجـم العربـي األساسـي تحـت الجـ: وتي  (( )) حـان(ـ11
، ويــذكر (محــل التجــارة ، ودكــان الخمــارانوتيــة((، وداللتهــا األصــلية )ح، والجمــع  فيه))

، وهـو البيـت الـذي يبـاع فيـه الخمـر ، فيومي بأنَّ الحانوتي مأخوذ من )الَحاَنـة( قياًسـاال
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ح ، فـالفراء يقـول لـم يقولـوا دماء لم يقولـوا بهـذا المصـطلأما الق .(74)وهو الحانوت أيًضا
 .بهذا، وابن سيدة يقول هذا شاذ،واألزهري ينقل عن الدنيوري ويقول: وال يقال حانوتي

 . (75)(( داللة هذه اللفظة لتدلُّ على))متعهد تكفين الموتى ودفنهم ثم انتقلت
ـــ12 ــْنُفس  (( :( ْنَفَســة  (( والجمــع   )) ُخ (( علــى زنــة )) مؤنثــة )) خ  ((  )) َخَنــاِفس  َفَعاِئــل 

كــلِ  شــاب لــى )الــذكر مــن حشــرة ســوداء منتنــة الــريح( ثــم ت طلــق عوداللتــه األولــى هي)
طالـة الشـعر وألـوان الثيـاب( . وهـذه مـن االسـتعماالت إم َخنَّـث يتشـبه بالنسـاء فـي أطالة

 .(76)المحدثة لأللفاظ 
، واإلصـالح األولياء، وداللته  الحقيقية)ر بُّ َربًّا َرابٌّ َبْبت  يَ َربَّ رَ )) َربَّ البيَض(( :(ـ13

ـــه ويؤدبـــه ، (، والســـيادة ـــه وينمي ـــه  َوتعهـــده  بمـــا يغذي ـــَده  ، أي : َوِلَي .نحو : َربَّ األب  َوَل
وكـــذلك : َرَبْبـــت  األمـــَر ، أي : أصـــلحه  وقـــام بتـــدبيره  . وأيًضـــا : َربَّ القـــوَم : ســـادهم 

(( األضـعاف والتقليـب( عنـدما ها المحدثة )فوقهم . ومن دالالتوكان  تتحـد لفظـة ))َربَّ
 . (77)ه البيض(( نحو : َرَبْبت  البيَض : خفقه  وَقل َبه  بشدمع لفظة ))

ـــ14 ــَط((( ابــة ، معنــاه  ) َيــْرب ط  / َيــْرِبط  َرْبًطــا ، :)) َرَب الشــد والمواظبــة( ، نحــو : َرَبــَط الدَّ
باِط ، وهو الحبـل  ، وكـذلك : َرَبـَط الشـخص  علـى األمـِر ، أي: واظـب أي : شدها بالرِ 
ل ، دثة ))التحديدعلى األمر . ومن دالالتِه الم ح (( ، نحو : َرَبَط الضـريبَة علـى الممـو 

 .(78)أي : حدد مقدارها
ـَع(( : ـ(15 : َرَجـَع َيْرِجـع  ر ج وًعـا الجـذر الثالثـي الصـحيح ) ر ج ع ( مشـتق مـن)) َرجَّ

َع ي رَ  ع  ، وَرجَّ ـْخص  . أي: َتْرِجيًعا . داللته  هي )ج  ـَع الش  الترديد ، والتكرار( ، نحـو : َرجَّ
ـــــعَ  ـــــاء ، وَرجَّ َد صـــــوَته  فـــــي قـــــراءة أو أذان أو غن َر َردَّ ـــــرَّ ـــــِه ، أي : َك  المـــــؤذن فـــــي أذان

ـــَع رفًعـــا . ومـــن دالالتـــِه المحدثـــة ))الشـــهادتين مـــرة خفًضـــا ومـــرة  التقيـــؤ(( ، نحـــو : َرجَّ
 .(79)أَ َقي  الطفل  . أي : تَ 

ـــوًبا ، فهـــو راســـِب . )) َرَســـَب(( :(ــــ16 ـــب  ر س  ـــة ، هـــي )دال َيْرس  ـــه الحقيقي ، الســـقوطلت
لـــى األســـفل . وثـــم إوالغــوص( ، نحـــو : َرَســـَب الجســـم  فـــي المــاء. أي : ســـقط وغـــاص 

أنتقـــل بعـــد ذلـــك ليـــدلُّ علـــى )) اإلخفـــاق (( ، نحـــو : َرَســـَب التلميـــذ  . أي : أخفـــق فـــي 
 .(80)ة محدثةاالمتحان . دالل

http://www.madjalate-almayadine.com/


         www.madjalate-almayadine.com مجلة الميادين للدراسات في العلوم اإلنسانيـة               العدد الثالث     

              

284 
 

اًل ، مشـتق مـن الجـذر الثالثـي الصـحيح ) ف ت ل( : َفتَـَل َيْفِتـل  َفـتْ  َفِتيل  (( :)) (ـ17
. ثـم أكتسـب بعـد ذلـك (، أي : لـواه  وَبَرَمـه  فتل الخـيط أو الَحْبـلَ فهو َفاِتل  . مأخوذ من )

ِتيـــل  فلـــم انطًفـــا الفَ يوصـــل بـــالمتفجرات ي ْشـــعل لتفجيرها.))داللـــة محدثـــة ، وهـــي : َخـــْيط 
 .(81) َتْنَفِجر الع َبو ة ((

مشـتق مـن الجـذر الثالثـي الصـحيح ) ق م ح( ، مـأخوذ مـن َقْمـح   : )) َقْمحي  (((ـ18
((، بمعنـــــىمصـــــدر َقَمـــــَح ، والجمـــــع  فيـــــه ))  ـــــول  ـــــوح  (( علـــــى زنـــــة )) ف ع  : )) َحـــــبٌّ ق م 

ــْفَرٍة ي تََّخــذ  مــ لــىإم ْســَتِطيل  مشــقوق الوَســط أبــيض َيميــل   ــه  ص  ــال  َل ن ِدقيقــه الخبــز  ، ويَق
ــــب  ((أيًضــــا : ب ــــرٌّ َوِحْنَطــــة )) َقْمــــح  ــــْلب  (( و)) َقْمــــح  َرطَّ . فالداللــــة المحدثــــة لهــــذِه ص 

 .(82) ((ْمح  ، نحو:فتاة َقْمَحي ة  الَبَشَرِة .اللفظة هي :)) ما كان َلْون ه  أسمر يشبه َلْوَن القَ 
ـــة ، أي العراق يقـــال للشـــخص األســـمر ، هـــذا رجـــل  وفيـــ  حنطـــاوي ، وهـــذه أمرأة حنطاوي

 التشبيه بالحنطة السمراء ، وهي نفسها )) القمح(( .
ـــ19 ِطــخ  . مشــتق مــن الجــذر ) ل ط خ (: َلَطــَخ ِيْلَطــْخ َلْطَخــا ، فهــو اَل  )) َلْطــخ  (( :(

ــَخه  والداللــة الحقيقــة فيــه )  التلــوث ، واألوســاخ( ، نحــو : َلطَخــه  بكــذا ، أي : َلْوَثــه  َووسَّ
صفة الحماقة( نحـو : َلْطـخ  : أحمـق بليـد ،وهـي م انتقلت بعد ذلك للداللة على )بِه . ث

 .(83).تكون عن طريق االشتقاق من الفعل الثالثي الصحيح داللة محدثة
ة مصـدر والم َمارسـَس َيمـرس  َمْرًسـا ، فهـو مـارس ،مشـتقة  مـن َمـرَ  (( :ـ)) ُمَماَرَسـة  (20

((َمارَس ، والجمع  فيها ))م مَ  ( ، ، وداللتهـا الحقيقيـة هي)المعالجـة وزوال الشـيءاَرسات 
بعـد ذلـك .ثم انتقلـت م َماَرَسة  األشغال اليدوية .أي: زاولهـا: م َماَرَسة ِمْهَنة  الطََّب. و نحو

 .(84)شراء الشيء بالمساومة ال بمناقصة وال بمزايدة ((لتعطي داللة محدثة، وهي))
والنضوج  مشتق من الجذر  يء : َأْدَرَك وطاَب ،من نضج الش :ُنُضوُج (( )) (ـ21

،  اإلدراك)وَناِضج  . وداللته  الحقيقية هيَنِضَج َيْنَضج  ن ْضًجا ((:)) ن ض جالثالثي
وج الشيء : أدراك وق ِت ( . ومثال على ))والطيب ، والبلوغ النضوج(( ، نحو : ن ض 

وج  الفاكهة . ثم أعطت بعد ذلك  اكتمال  )داللة محدثة ، وهي : قطعِه أو أكلِه . ن ض 
وج الطبقات الشعب(المدارك وج  فكريٌّ ، ون ض   .(85)ية. نحو : ن ض 

مشتقة  من الفعل الثالثي الصحيح : َنَفَض َينفض  َنفًضا ، فهو  ـ)) ُمْنَفَضة  (( :(22
، نحو : نفَض الغبار اإلزالة ، والحركة واالضطراب(اِفض  . داللته  الحقيقية هي)نَ 
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ومن ذلك اشتقت لفظة))الم ْنَفَضة ((،وجمعها .، وأنتفض الشيء : تحرك واضطربله  :أزا
(( على زنة )) (( وهي : ِوَعاء  ي ْنَفض  فيه َرماد  الس))َمَناِفض  جاِئِر والتبغ وتلقى َمَفاِعل 

 .(86)من األلفاظ المحدثة التي ذكرها هذا المعجم فيه األعقاب
فعل االشتقاق الذي حدث باألفعال،وهذا ما وجدناه  األلفاظ المحدثة نشئت ب نَّ إذن إ

 في دراستنا هذه .
 الخاتمة

أهم  وقفنا على،  للمعجم العربي األساسيمن خالل هذه الدراسة والمتابعة  
 وهي على النحو اآلتي :، النتائج 

ى الرصيد اللَُّغوي عن طريق تسجيل المستعمل إلهذا المعجم يهدف للوصول  نَّ إـ1
وهو ما يمكن أن نسميه ظ ودالالتها في البالد العربية،والمتداول من األلفاوالشائع  

 ، وا همال المهجور والنادر والقليل .)التداول الوظيفي لأللفاظ (بـ
هذا المعجم لم يستعن بالنظريات اللسانية واإلحصائية المعاصرة في جمع  ـ2

للَُّغوية في برامج التنمية المفرداتالوظيفية، وكذلك عدم التحري من ثروة المصطلحات ا
 الثقافية في البالد العربية .

وفي معرفة ، عجميةعدُّ من المناهج الحديثة والمهمة في حقل الصناعة المـ ي  3
 وغيرها.والتاريخية والفلسفية والبنيوية  التعاريفالمنطقية والقاعدية والعلمية واألدبية

، وقد ر ِعيَّ في هذا التأليف ثيه المعجم العربي الحديإليمثل أحدث ما وصل  ـ4
بل وأقصرها مع ما يتماشى به التنظيم الشديد ، والحرص على تبليغ المعنى بأسهل الس 

 العصر الحاضر .
 نلحظ تجاهل هذا المعجم لتصنيف األلفاظ بحسب ظوارها اللَُّغوية . ـ5
ى زيادة إلي وهذا مم ا يؤدالمداخل بين العربية واألعجمية ،تميز هذا المعجم بتنوع  ـ6

 التنمية اللَُّغوية العربية .
وا همال كبير في موضوع للشواهد والسيما الشعرية منها. لم يراِع الحركات األعرابية ـ7

 التخريجات .
( وثبتها رة )الحديثةأعتنى هذا المعجم في بيان اللغات واللهجات العربية المعاص ـ8

 . أكثر من المائةوالتي تجاوزت  تحت األبواب والمداخل اللَُّغوية
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فمثاًل يذكر لغة ، معناها اللَُّغوي  يذكر ألفاظ غير عربية ولم يذكر نلحظ بأنه    ـ9
،وكذلك لفظة طناعية، ولم يذكر معناها وهو)أمل الحياة(،يقول لغة اصإلسبرانتوا

 )استراتيجية( مأخوذة من اليونانية ولم يؤصل لتلك . 
) إ َغوية  في هذا المعجم، فمثاًل تحت الجذرلمواد اللُّ هناك نقص في ا نلحظ بأنَّ  ـ10

مارات العربية المتحدة من دون أنيتحدث عن م ا ر ا ت ( يتحدث عن تعريف اإل
، وغيرها من ( في باب ) الباء(بالهلم يضف لفظة ). وكذلك ( ودالالتهااإلمارةلفظة )
 المواد .

،وال يعرف توضيحيةبين األمثلة والشواهد ال يضع حرف الالتيني أو إنكليزي  ـ11
 ربما يرمز لداللة المعنى الجديد للفظة . .()I()،وهومعناه  
 محدث األلفاظ كثيًرا ما ينشأ عن طريق االشتقاق . نلحظ بأنَّ  ـ12
وهو األمة بتراثها اللَُّغوي الخالد ، هــــو ديوان ومقياس تفتخر بـالمعجم ه نرى بأنَّ  ـ13

ية والحسية ومعانيها ودالالتها المعنو الحافظ أللفاظها ومفرداتها الوعاء 
 والمجازية.والحقيقية

ـ هناك الكثير من المواد اللغوية واأللفاظ المحدثة في عصرنا لم يذكرها هذا 14
 .المعجم
في التأليف  اخاًص  االمعجمات اللُّغوية العربية الحديثةقد أنحت منحً  نَّ إـ 15

ذ نجد مثاًل المعجم العربي إ، لقديمةليه في المعجمات العربية االمعجمييختلف عم ا ع
األساسي والمعجم الكبيرالذي صنعه  مجمع اللغة العربية بالقاهرة وغيرهما،قد حشروا 
الكثيرمن الظواهر اللغوية والبالغية وأسماء األعالم والبلدان والتراجمفي 

 ،وعملوا على التتبع التاريخي للفظة،على الرُّغِم من أن تلك المعجماتبطونها
 على هدي القدماء في تبويب الجذور والمواد اللَُّغوية . تقد سار ، لحديثةا
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 الهوامش :

 .9ينظر: المعجم العربي األساسي : المقدمة :  (1)
وهم األستاذ أحمد العايد واألستاذ الدكتور داود عبده واألستاذ الدكتور أحمد مختار  (2)

األستاذ الجيالني بن الحاج يحيى واألستاذ عمر واألستاذ الدكتور صالح جواد طعمه و 
نديم مرعشلي ، وكان منسق العمل األستاذ الدكتور علي القاسمي ، ومراجعة األستاذ 

 عمر واألستاذ الدكتور حسين نصار. الدكتور تمام حسان
 . 9ـ8ينظر : المعجم العربي األساسي : المقدمة :   (3)
 .10ينظر : المصدر نفسه :   (4)
 .7فسه : ينظر : المصدر ن  (5)
ينظر : المؤسسات العلمية وقضايا مواكبة العصر في اللغة العربية ، الدكتور صالح  (6)

 .39بلعيد : 
 . 10ـ9ينظر : المعجم العربي األساسي : المقدمة :  (7)
 .8ينظر : المصدر نفسه :   (8)
 .60ـ59ينظر : المصدر نفسه :   (9)
 .61ينظر : المصدر نفسه : (10)
 .141ـ140ناعة المعجم ، الدكتور علي القاسمي : ينظر : علم اللغة وص (11)    
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 ، والطبراني في معجمه 34/76( ، 20431( رواه  أحمد في مسنده ، رقم الحديث ) 12)    
 (5287والمعجم األوسط ،رقم الحديث ) ،20/372( ، 869) الكبير، رقم الحديث          

 .316مادة ) حسر( :،والمعجم العربي األساسي : 5/270،
 .323( ينظر: المعجم الكبير : مادة ) حصد ( : 13)   
 الترمذي في ، ورواه 36/345( ، 22016رواه  في أحمد في مسنده ، رقم الحديث ) ( 14)   

 ، 4/138، ورواه الطبراني في مسند الشاميين : 5/11( ،2616سننه ، رقم الحديث )         
 .323 /4،والمعجم الكبير:مادة)حصد(7/283( ،7503) لمعجم األوسط،رقم الحديثوا         

 هذا القول للرسول محمد ) صلى هللا عليه وسلم( وليس لألمام  أجمع علماء الحديث بأنَّ ( 15)   
 ( 10099علي ) عليه السالم( . الحديث عن أبي هريرة في مسند أحمد ، رقم الحديث )

 ، والسراج 2/203(، 1728، والطبراني، المعجم األوسط ، رقم الحديث ) 110 /16، 
 مسعود،وذكر الدار قطني بأن الحديث عن ابن 1/69( ،199في مسنده ،رقم الحديث )

 الحديث عن ابن عباس،في مجمع  أما الهيثمي فيذكر بأنَّ  ،5/44، في العلل الواردة : 
 . أما المعجم العربي األساسي ربما 2/90( ،2381الزوائد ومنبع الفوائد ،رقم الحديث )

 الحديث  .الذي يذكر بأنَّ 1/146هذا الحديث عن المعجم الوسيط :مادة ) جوز( : نقل 
 الألمام علي .

 ، وابن منظور في اللسان 2/330رواه الجزري في النهاية في غريب الحديث واألثر :  (16)    
 .والرواية 463، والمعجم العربي األساسي : مادة ) دمم( :12/206: مادة )دمم( :           
 ذمم( .الثانية بالذال)          

 ، والمعجم العربي األساسي : 3/84( فيض القدير شرح الجامع الصغير ، المناوي : 17)    
 .278جار( :مادة)          

 ، والعسكري ، جمهرة األمثال : 392البكري ، فصل المقال في شرح كتاب األمثال : ( 18)    
 المستقصى،والزمخشري،273األمثال في الحديث النبوي،  ،وابن حيان ،كتاب1/219          

 والقلقشندي،7/25،والنويري ،نهاية األرب في فنون األدب: 1/308في أمثال العرب: 
 .1/229، صبح األعشى : 

 .278المعجم العربي األساسي : مادة )جار( :( 19)    
 مجمع،والميداني ، 1/29، والعسكري ،جمهرة األمثال : 3/122الجاحط : ( الحيوان،20)   

 ما نَّ إ، وذكر العامري بأن هذا المثل قاله  الحجاج ألنس حين شكا منه  1/49األمثال : 
 ، والمعجم الوسيط : 50ينظر : الجد الحثيث في بيان ماليس بحديث : مثلي ومثلك . 

 ( .278، والمعجم العربي األساسي : مادة ) 1/146جار( :مادة)          
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 . 278المعجم العربي األساسي : مادة )جار( :ظر : ( ين21)   
 ، وابن المبارك ، الزهد ويليه 8/18: ي : باب ) الدال والالم والظاء (العين ، للفراهيد( 22)   

 ، والفائق في غريب الحديث ، 4/459، وابن سالم ، غريب الحديث :91الرقائق :
 . هذه الحكمة 439) دثر( :  ، والمعجم العربي األساسي : مادة1/268الزمخشري : 

 قالها األمام حسن البصري ) رحمه هللا تعالى( .         
 .669 مادة )شتت(: : المعجم العربي األساسي:( ينظر 23)  
 ،158:، ولباب األدب،الثعالبي312،وينظر : أدب الكاتب : 125ديوان ربيعة الرقي : ( 24)  

 ، 2/306  ،ابن خلكان:فيات األعيانو و ،16/279: ، أبو الفرج األصفهاني واألغاني        
 وتاريخ  ،15/233عالم النبالء ، الذهبي : ، وسير أ 1/253والمزهر ، السيوطي : 
 ،و8/329، والتحرير والتنوير ، ابن عاشور : 65/141دمشق ، ابن عساكر : 
 .669 مادة )شتت(: المعجم العربي األساسي:

 ،و   1/528: اء مصطفى كامل. ديوان أحمد شوقيله في رثهذا البيت ألحمد شوقي قا ( 25)  
 . 456المعجم العربي األساسي : مادة )دقق(:          

 أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في الجلسة الواحدة والثالثين من الدورة األولى القرار ( 26)
 عند الضرورة على طريقة اآلتي : )) ويجيز المجمع أن يستعمل بعض األلفاظ األعجمية         
 العرب في تعريبهم(( .وقد أصدر المجمع بعد ذلك قرارين آخرين في الدورة نفسها يكمالن         
 هذا القرار ، وهما :         

ل اللفظ العربي على المعرب القديم  ـ  ذا أشتهر المعرب (( .إل إ)) ُيَفضَّ
 .مجلة مجمع اللغة  طقت بها العرب (()) ُيْنَطق بالسم المعرب على الصورة التي ن ـ

 م( ، وينظر : التعريب في القديم والحديث ، 1935. سنة )1/202العربية الملكي ، 
 .206ـ 205الدكتور محمد حسن عبد العزيز : 

 .915المعجم العربي األساسي : مادة )ف ت ش( : ( 27)  
 .557: مادة )روت ي ن( :  المصدر نفسهينظر: ( 28)  
 .792: مادة )ط ز ج ( :  المصدر نفسهينظر:  (29)  
 .438ـ 437ينظر :دراسات في اللغة والمعاجم ، الدكتور حلمي خليل : ( 30)  
 .719ينظر: المعجم العربي األساسي : مادة )ص ب ن ( : ( 31)  
 .1234: مادة )ن م و ذج ( :  المصدر نفسهينظر: ( 32)  
 .951ل م ( :  : مادة )ف المصدر نفسهينظر: ( 33)  
 .1131: مادة )م ر ك ي ر و ك ر و م( :  المصدرنفسهينظر: ( 34)  
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 .801: مادة )ط و ر( :  المصدر نفسهينظر: ( 35)  
 .809: مادة )ظ ل ل( :  المصدر نفسهينظر: ( 36)  
 .812: مادة )ظ ه ر( :  المصدر نفسهينظر: ( 37)  
 .1290: : مادة )و ث ن(  المصدر نفسهينظر: ( 38)  
 .1291: مادة )و ج د( :  المصدر نفسهينظر: ( 39)  
 .80ـ79( :أ ذ ن: مادة ) المصدر نفسهينظر: ( 40)  
 .15/15:تهذيب اللغة :مادة) أذن(.وينظر: 93 ـ1/92: اللغة :مادة )أذن ( مقاييس( 41)  
 .  13/9اللسان : مادة ) أذن ( : (42)
 ( : ، والمعجم الوسيط : مادة ) أذن80ـ79( :مادة)أذن معجم العربي األساسي :ينظر: ال( 43) 
 .12ـ1/11
 .1/424مقاييس اللغة : مادة ) جمد( : ( 44) 
 .259ينظر : المعجم العربي األساسي: مادة ) جمد( : ( 45) 
 .13/234، وينظر : اللسان : مادة ) شحن ( :3/195مقاييس اللغة : مادة ) شحن( :( 46) 
 .13/234) شحن ( : اللسان : مادة( 47) 
 .673المعجم العربي األساسي: مادة ) شحن ( : ( 48) 
 .435ينظر : دراسات في اللغة والمعاجم ، الدكتور حلمي خليل : ( 49) 
 .1/9ينظر:المعجم الوسيط:)المقدمة(( 50) 
 .46ـ45تاريخ علوم اللغة العربية:( 51) 
 .351ور شاهين:ينظر:العربية لغة العلوم والتقنية,عبد الصب( 52) 
 .436ـ435معاجم ، الدكتور حلمي خليل : ينظر : دراسات في اللغة وال( 53) 
 .86,وينظر:المظاهر الطارئة على الفصحى:62االشتقاق والتعريب:( 54) 
 .116اللغة العربية كائن حي:( 55) 
 .79ينظر:كالم العرب من قضايا اللغة العربية:( 56) 
 .436ة والمعاجم : ينظر : دراسات في اللغ( 57) 
 .436:  المصدر نفسهينظر : ( 58) 
 .3/289ينظر:تاريخ آداب اللغة العربية،جرجي زيدان:( 59) 
 .351ينظر:العربية لغة العلوم والتقنية،عبدالصبور شاهين:( 60) 
 .141العربية تواجه العصر،إبراهيم السامرائي:( 61) 
 .30لتواب:لحن العامة والتطور اللغوي،رمضان عبد ا( 62) 
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 .454ـــ453ينظر : دراسات في اللغة والمعاجم : ( 63) 
 .138ينظر: المعجم العربي األساسي : مادة ) بدل( : ( 64) 
 .141ينظر : المصدر نفسه  : مادة ) بذر( : ( 65) 
 .141ينظر : المصدر نفسه  : مادة ) برأ( : ( 66) 
 .144ينظر : المصدر نفسه  : مادة ) برد( : ( 67) 
 .178ينظر : المصدر نفسه  : مادة ) بنت( : ( 68) 
 .180ينظر : المصدر نفسه  : مادة ) بهر( : ( 69) 
 .188ـ187بيض( :  ينظر : المصدر نفسه  : مادة )( 70) 
 .274ينظر : المصدر نفسه  : مادة ) جهض( : ( 71) 
 .291ينظر : المصدر نفسه  : مادة ) حجب( : ( 72) 
( :  صدرينظر : الم( 73)   .334ـ333نفسه  : مادة ) حفَّ
 .1/158ينظر : المصباح المنير، الفيومي : ( 74) 
 .358المعجم العربي األساسي : مادة ) حنت( : ( 75) 
 .426ينظر : المصدر نفسه  : مادة ) خنفس( : ( 76) 
 .497ينظر : المصدر نفسه  : مادة ) ربب( : ( 77) 
 .499دة ) ربط( : ينظر : المصدر نفسه  : ما( 78) 
 .507ـ506ينظر : المصدر نفسه  : مادة ) رجع( : ( 79) 
 .519ينظر : المصدر نفسه  : مادة ) رسب( : ( 80) 
 .916ينظر : المصدر نفسه  : مادة ) فتل( : ( 81) 
 .1006ينظر : المصدر نفسه  : مادة ) قمح( : ( 82) 
 .1087ينظر : المصدر نفسه  : مادة ) لطخ( : ( 83) 
 .1130ــ112مصدر نفسه  : مادة ) مرس( : ينظر : ال( 84) 
 .1202ـ1201صدر نفسه  : مادة ) نضج( : ينظر : الم( 85) 
 .1217ينظر : المصدر نفسه  : مادة )نفض( : ( 86) 
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 ثبت المصادر والمراجع

  هـ( ، 276ري )ت أدب الكاتب ، أبو محمد عبدهللا بن مسلم بن قتيبة المروزي الدينو
 م. 1963،  4تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة التجارية ، مصر ، ط

 م .1974،  2االشتقاق والتعريب ، الشيخ عبدالقادر المغربي ، ط 

 2األغاني ،أبو الفرج األصفهاني ،تحقيق : سمير جابر ، دار الفكر ، بيروت ، ط ، 

 ت( . ـ) ب ـ

 م .1967لبنان،  ـربية ، جرجي زيدان ، مكتبة الحياة، بيروت تاريخ آداب اللغة الع 

 1تاريخ دمشق ، ابن عساكر ، تحقيق : علي شيري ، دار الفكر ، بيروت ـ لبنان ، ط ،
 م .1998ه=1419

 م. 1949هـ = 1369الرشيد، بغداد، مطبعة لوم اللغة العربية ، طه الراوي ،تاريخ ع 

 محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي  التحرير والتنوير ، محمد الطاهر بن 

 م .2000ه=1420لبنان ،  ـه( ، مؤسسة التاريخ العربي ، بيروت 1393) ت
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  ، التعريب في القديم والحديث ، الدكتور محمد حسن عبد العزيز ، دار الفكر العربي
 م .1990القاهرة ،

  تحقيق : محمد  هـ ( ،370تهذيب اللغة ، أبو منصور محمد بن أحمد األزهري ) ت
 م .2001،  1لبنان ، ط ـعوض مرعب ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 

  : الجد الحثيث في بيان ماليس بحديث ، العامري ؛ أحمد بن عبد الكريم الغزي ، تحقيق
 ت( . ـفواز أحمد زمرلي ، دار ابن حزم ، ) ب 

 هـ ( ، 395سكري ) ت جمهرة األمثال ، أبو الهالل الحسن بن عبدهللا بن سهل الع
لبنان ، ـ تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم وعبد المجيد قطامش ، دار الفكر ، بيروت 

 م .1988،  2ط

  ه( ، تحقيق : عبد السالم 255الحيوان ، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ) ت
 م .1996ه=1416لبنان ،  ـمحمد هارون ، دار الجيل ، بيروت 

 عاجم ، الدكتور حلمي خليل ، دار النهضة العربية للطباعة دراسات في اللغة والم
 م .1،1988لبنان ، ط ـ، بيروت  روالنش

 ت ( .ـ ب،) ـ لبنان م(،دار صادر، بيروت1932هـ = 1351ديوان أحمد شوقي)ت 

 2ديوان ربيعة الرقي ، تحقيق : الدكتور يوسف حسن بكار ،دار األندلس ، ط ،
 م .1984ه=1404

  تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ، أبو الفضل محمود اآللوسي )ت روح المعاني في
 ت ( . ـبلبنان ، )  –هـ ( ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت 1270

 جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي ،  المزهر في علوم اللغة وأنواعها 

لبنان  ـيروت ، بدار الكتب العلمية،  فؤاد علي منصور: تحقيق، ه(911) ت
 . م1،1998ط،

  الزهد ويليه الرقائق ، عبد هللا بن المبارك بن الواضح المرزوي ، تحقيق : حبيب الرحمن
 ت( . العلمية ، بيروت ــ لبنان ، ) ب ـاألعظمي ، دار الكتب 

  ، سنن الترمذي ) الجامع الصحيح( ، أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي
 ت(.ـ ر وآخرون ، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، ) ب تحقيق : أحمد محمد شاك

  : سير أعالم النبالء ، أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، تحقيق
 ت ( . ـمجموعة محققين ، أشراف شعيب األرناؤوط ، مؤسسة الرسالة ، ) ب 

  ( ، تحقيق  هـ821صبح األعشى في صناعة اإلنشاء ، أحمد بن علي القلقشندي ) ت
 م .1987،  1: الدكتور يوسف علي الطويل ، دار الفكر ، دمشق ، ط
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  ( 105العربية تواجه العصر ، الدكتور إبراهيم السامرائي ، المؤسسة الصغيرة  ، )
 م .1982منشورات دار الجاحظ للنشر ، بغداد ، 

 2صام ، طالعربية لغة العلوم والتقنية ، الدكتور عبد الصبور شاهين ، دار االعت  ،
 م .1986هـ = 1406

  العلل الواردة في األحاديث النبوية ، أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار
ه( ، تحقيق : الدكتور محفوظ الرحمن زين هللا ، دار طيبة ، الرياض 385قطني ) ت 

 م .1985ه = 1405، 1، ط

 3ة لبنان ناشرون ،طعلم اللغة وصناعة المعجم ، الدكتور علي القاسمي ، مكتب ،
 م .2004ه=1425

  هـ ( ، تحقيق : الدكتور مهدي المخزومي 175العين ، الخليل بن أحمد الفراهيدي ) ت
 لبنان .  ـوالدكتور إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهالل ، بيروت 

 هـ( ، تحقيق : الدكتور محمد 224غريب الحديث ، أبو عبيد القاسم بن سالم الهروي)ت
 هـ .1396،  1لبنان ، ط ـالمعيد خان ، دار الكتب العلمية ، بيروت  عبد

  هـ ( ، 538الفائق في غريب الحديث ، جار هللا محمود بن عمر الزمخشري ) ت
عرفة ، بيروت ـ لبنان تحقيق : علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الم

 ـ ت ( .، ) ب  2، ط

 هـ(، تحقيق : الدكتور  487مثال ، أبو عبيد البكري)تفصل المقال في شرح كتاب األ
 م .1971،  1لبنان ، ط ـإحسان عباس ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 

  ، فيض القدر شرح الجامع الصغير ، عبد الرؤوف المباوي ، المكتبة التجارية الكبرى
 ه .1،1356مصر ، ط ـالقاهرة 

 هللا بن محمد بن جعفر بن حيان ،  كتاب األمثال في الحديث النبوي ، أبو محمد عبد
الهند ، ـ ، الدار السلفية ، بومباي 2تحقيق : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد ، ط

 م .1987

  ، كالم العرب من قضايا اللغة العربية ، الدكتور حسن ظاظا ، مكتبة الدراسات اللغوية
 م .1971

 اعيل الثعالبي النيسابوري) ت لباب األدب ، أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسم
، 1لبنان ،ط سج ، دار الكتب العلمية ، بيروت ـهـ ( ، تحقيق: أحمد حسن ب430

 م .1997ه=1417

 م .1967،  1طتور رمضان عبد التواب، القاهرة ،لحن العامة والتطور اللغوي ،الدك 
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  ت  مكرم بن منظور األفريقي المصري لسان العرب ، أبو الفضل جمال الدين محمد(
 م .1956،  1لبنان ، طـ هـ ( ، دار صادر ، بيروت 711

 طبعة دار الهالل ان ، مراجعة الدكتور مراد كامل ،اللغة العربية كائن حي ، جرجي زيد
 ـ ت (.ـ لبنان ، ) ب ، بيروت 

  ديوان مواكبة العصر في اللغة العربية،دكتور صالح بلعيدالمؤسسات العلمية وقضايا ،
 م .1994ية ، الساحة المركزية ، بن عنكون ، الجزائر ،المطبوعات الجامع

 م.1935القاهرة ،سنة كي ، المطبعة األميرية ، بوالق ،مجلة مجمع اللغة العربية المل 
  هـ ( ، تحقيق : محمد 518مجمع األمثال ، أبو الفضل أحمد بن محمد الميداني ) ت

 ت ( . ـ، ) ب لبنان ـ محيي الدين عبد الحميد ، دار المعرفة ، بيروت 
 ،هـ ( ، 807ت الدين علي بن أبي بكر الهيثمي) للحافظ نورمجمع الزوائد ومنبع الفوائد

 م .1992هـ = 1412لبنان ،  ـدار الفكر ، بيروت 
  هـ 538المستقصى في أمثال العرب،أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري)ت

 م .1987 ، 2لبنان ، ط ـ( ، دار الكتب العلمية ، بيروت 
 هـ ( ، 241الشيباني ) ت  مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، أبو عبد هللا أحمد بن حنبل

 م .1999هـ = 1420، 2ؤوط وآخرون ، مؤسسة الرسالة ، طشعيب األرنتحقيق :
  مسند السراج ، لمحمد بن اسحاق بن ابراهيم السراج الثقفي النيسابوري ، تحقيق : ارشاد

 م .2002ه= 1423، 1باكستان ، ط ـلوم األثري ، فيصل آباد الحق األثري ، أدارة الع

  هـ ( ، 306مسند الشاميين ، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني ) ت
،  1لبنان ، ط ـتحقيق : حمدي بن عبد الحميد السلفي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت 

 م .1984هـ = 1405

 ،ـلمكتبة العلمية هـ ( ، 770المقري ) ت  أحمد محمد بن علي الفيوميالمصباح المنير 
 ،) ب ـ ت(.بيروت

  ، م .1980المظاهر الطارئة على الفصحى ، الدكتور محمد عيد ، عالم الكتب 

  المعجم األوسط ، أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، تحقيق : طارق بن عوض هللا
 .ه 1415وعبد المحسن بن ابراهيم ، دار الحرمين ، القاهرة ،

  ، م.1988المعجم العربي األساسي ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، تونس 

  المعجم الكبير ، الطبراني ، تحقيق : حمدي بن عبد المجيد السلفي ، مكتبة العلوم
 م .1982ه=2،1404العراق ، ط ـوالحكم ، الموصل 

 شرف على طبعه عبد المعجم الوسيط ، قام بإخراجه إبراهيم مصطفى وآخرون ، وأ
 ت ( . محمد هارون ، دار الدعوة ،  ) ب ـالسالم 
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 ه( ، تحقيق : 395مقاييس اللغة العربية ، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا ) ت
 م .2002ه=1423عبد السالم محمد هارون ، اتحاد الكتاب العرب ، 

 لنويري            نهاية األرب في فنون األدب ، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ا
هـ (، تحقيق : الدكتور مفيد محمد قميحة وجماعة ، دار الكتب العلمية ، 723)ت 

 م .2004هـ = 1424،  1لبنان ، ط ـبيروت 

 هـ( 606النهاية في غريب الحديث واألثر ، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري)ت
 –مكتبة العلمية ، بيروت ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي ، ال

 م .1979هـ = 1399لبنان ، 

  وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي
 ( .،تحقيق:الدكتور احسان عباس،دار صادر ، بيروت ـ لبنان،) ب ـ تبكر بن خلكان
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