
  املعاجم اللغوية العربية
  : تعریف المعاجم اللغویة] ١[

المعـاجم بأنهـا تلـك الكتـب التـي الحلـوجي یعرف أستاذنا األسـتاذ الـدكتور   
ًتجمع األلفاظ في ترتیب هجائي غالبا، فتشرحها، وتوضـح طریقـة نطقهـا، ونوعهـا 
ـــــة  ـــث كونهـــــا مفـــــرد أو جمـــــع أو اســـــم أو فعـــــل، وتـــــذكر معانیهـــــا المختلف مـــــن حیــ

وقـد تتجـاوز بعـض المعـاجم . تعماالت كـل منهـا مـع تمثیـل كـل اسـتعمال منهـاواس
  . هذه الحدود المألوفة وتقدم معلومات موسوعیة

  : نشأة المعاجم اللغویة] ٢[

ًجــاء اهتمــام اإلنــسان بإنــشاء المعــاجم اللغویــة مــن اهتمامــه أساســا بلغتــه   
 معــه، وقــد بـــرز التــي یتخاطــب بهــا ویتبــادل بواســطتها األفكـــار مــع مــن یعیــشون

االهتمـــام باللغـــة منـــذ أقـــدم العـــصور، إال أن اهتمـــام اإلنـــسان بإنـــشاء المعـــاجم لـــم 
یظهــر إال بعــد أن ظهــرت حاجــات اإلنــسان إلــى أدوات یمكنــه بواســطتها جمــع أو 
حــصر ألفــاظ لغتــه تمییــزا لهــا عــن اللغــات األخــرى حفاظــا علیهــا مــن أن یتطــرق 

  . ب االختالط بالشعوبإلیها الخلل أو ینتشر فیها النحل بسب

  : نشأة المعاجم اللغویة عند العرب] ٣[

اهتمـــام العـــرب بلغـــتهم یفـــوق اهتمـــام كثیـــر مـــن الـــشعوب بلغـــتهم بـــل هـــم   
الــشعب الوحیــد الــذي جعــل للغتــه معــارض وأســواق كــسوق عكــاظ الــذي كــان یعــد 

  . مؤتمرا جامعا للشعراء واألدباء كل منهم یستعرض ما عنده

ك أن القـــــرآن الكـــــریم قـــــد نـــــزل باللغـــــة العربیـــــة وأن فـــــإذا أضـــــفنا إلـــــى ذلـــــ  
ًاألحادیث النبویة باللغة العربیة لعرفنا أن االهتمام باللغة العربیـة قـد اكتـسب بعـدا 

  . آخر غیر الفخر واالعتزاز، أال وهو البعد الدیني
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كما أن الفتوحات اإلسالمیة وما نتج عنهـا مـن اخـتالط العـرب باألعـاجم   
زیـــادة اهتمــامهم باللغــة العربیــة وخـــوفهم علیهــا وهــذا االهتمـــام ًكانــت أیــضا ســببا ل

  . كان دفعا لنشأة المعاجم العربیة المتنوعة

  : العربیةاللغویة أسباب تألیف المعاجم ] ٤[

هناك العدید من األسـباب التـي دفعـت العـرب إلـى تـألیف المعـاجم العربیـة منهـا   
  : ما ذكره الدكتور أحمد تاج كما یلي

  . دالالت األلفاظ الصعبة في القرآن الكریم توضیح-١

فـالقرآن الكــریم هــو المــصدر األول للتــشریع اإلســالمي كــان مــن الطبیعــي   
ٕأن یولیــه العــرب فــائق اهتمــامهم مــن تــدوین وجمــع وانــشاء لــألدوات التــي تــساعد 
علـى فهمــه والتـي منهــا تلـك الكتــب التــي تبـین معنــى األلفـاظ الــصعبة التــي وردت 

 مـــن تـــصدى لتـــألیف المعـــاجم اللغویـــة التـــي تجمـــع ألفـــاظ القـــرآن بـــه، ومـــن أشـــهر
الكــریم أبوالقاســم الحــسن بــن محمــد بــن المفــضل المعــروف بالراغــب األصــفهاني 

وهـــو " المفـــردات فـــي غریـــب القـــرآن " هــــ والـــذي وضـــع كتابـــه ٥٠٢المتـــوفى ســـنة 
  . أوفى معجم في مفردات القرآن الكریم

  : یث النبویة الشریفةتوضیح معاني األلفاظ في األحاد -٢

فالحــدیث النبــوي هــو المــصدر الثــاني للتــشریع اإلســالمي وهــو الموضــح   
لمـــا ورد بـــالقرآن وفهـــم الحـــدیث النبـــوي ولمعرفـــة مـــا بـــه مـــن أحكـــام البـــد أوال مـــن 
معرفــــة معــــاني مفرداتــــه، فمعرفــــة معــــاني مفــــردات الحــــدیث النبــــوي هــــي الخطــــوة 

  ٕكام وارشادات وتوجیهات األولى لفهم معانیه ومعرفة ما بیه من أح

  : ومن أشهر من وضعوا معاجم للحدیث النبوي
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هـــ والـــذي وضـــعه ٥٣٨ المتــوفى ســـنة يبالزمخـــشرجــار اهللا محمـــود بــن عمـــر ) أ
حیــث جمــع فــي هــذا المعجــم " الفــائق فــي غریــب الحــدیث واألثــر " مؤلفــه العظــیم 

 وجعلــه )هجــائي(األلفــاظ الــصعبة لألحادیــث النبویــة ورتبــه علــى حــروف المعجــم 
  . على أبواب، كل باب مرتب على الحرف األول والثاني

هــ ٦٠٦المتـوفى سـنة ) مجـدي الـدین المبـارك بـن محمـد الجـزري (ابن األثیر) ب
والـذي یمتـاز بأنـه یقـدم " النهایة في غریب الحدیث واألثـر " والذي وضع معجمه 

یــه وســلم األلفــاظ الــصعبة ویقــوم بــشرحها مــن خــالل أقــوال الرســول صــلى اهللا عل
  . علیهم ومن أقوال الصحابة رضوان اهللا

   :الرغبة في جمع الصحیح من ألفاظ اللغة العربیة -٣

وقــد كــان هــذا مــن أهــم األســباب التــي دفعــت العــرب إلــى تــألیف المعــاجم   
 حمـاد الجـوهري المتـوفى ل من تـصدى لـذلك أبونـصر إسـماعیل بـنوكان من أوائ

للحــن فــي المــدن الكبیــرة نتیجــة الخــتالط فلمــا رأى الجــوهري انتــشار ا. ٣٩٣ســنة 
العرب بالعجم مـن األمـم التـي دخلـت فـي دیـنهم وفـي حكمهـم، رأى أن یرحـل إلـى 
البادیــة، حیــث یقطــن البادیــة الــذین لــم تكــن لغــتهم قــد فــسدت بعــد، فطــوف بقبائــل 
ربیعــة ومـــضر لیــشافه العـــرب فـــي مــواطنهم األصـــلیة ویـــسمع مــنهم ویأخـــذ عـــنهم 

 رحـل الجـوهري إلـى خراسـان ومنهـا نیـسابور ثـم ألـف معجمـه اللغة الصحیحة، ثـم
  . تاج اللغة وصحاح العربیة

  

  :  المختلفة لأللفاظت بیان االستخداما-٤

 بعــــد أن تعــــددت التــــآلیف توقــــد جــــاء االهتمــــام ببیــــان هــــذه االســــتخداما  
العربیة، وتنوعت مختلف الموضوعات اللغویة والدینیة والعلمیـة واألدبیـة وظهـرت 
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لي حاجــة المــؤلفین إلــى أدوات مرجعیــة تــساعدهم فــي معرفــة معــاني األلفــاظ بالتــا
لــیس فقـــط مـــن خـــالل تحدیــد داللتهـــا اللغویـــة ولكـــن مــن خـــالل بیـــان اســـتعماالت 

  . اللفظ سواء االستعماالت الحقیقیة أو االستعماالت المجازیة

أسـاس "ومن أهم من قام بذلك الزمخشري حیث وضع معجمه المعـروف   
یقــوم بــسرد األلفــاظ وتحدیــد معانیهــا كمــا تفعــل قــوامیس ال  وهــو معجــم "البالغــة 

األلفاظ ولكنه یقوم بذكر اللفظة ویكتفي بـسرد بعـض الجمـل الـصحیحة والعبـارات 
البلیغـة التـي تـرد فیهـا هــذه اللفظـة ثـم یتـرك للقـارئ فهــم المعنـى مـن خـالل الــسرد، 

ت الـــصحیحة التـــي وبعـــد ذلـــك یقـــوم الزمخـــشري بـــسرد طائفـــة أخـــرى مـــن العالقـــا
  . تستعمل فیها األلفاظ استعماال مجازیا

   :تحدید األلفاظ الدخیلة -٥

وقــد كــان ذلــك بــسبب اخــتالط القبائــل العربیــة قبــل اإلســالم بــاألمم غیــر   
العربیة المجاورة لها، فقد كانـت قبائـل لخـم مجـاورة ألهـل مـصر وقـضاعة مجـاورة 

ــــد القــــیس مجــــاو ــــان وبكــــر مجــــاورة للهنــــد وعب رة للفــــرس، كمــــا أن الفتوحــــات للیون
اإلســـالمیة زادت مـــن االخـــتالط بهـــذه األمـــم غیـــر العربیـــة ممـــا أدى إلـــى أن أخـــذ 
ًالعرب كثیرا من األلفاظ مـن لغـات تلـك الـشعوب وأدخلوهـا إلـى لغـتهم واسـتعملوها 

  : بعد أن صبغوها بالصبغة العربیة، وقد تصدى لذلك كل من

د بـــن محمـــد الخفـــر المتـــوفى ســــنة ، أبومنـــصور موهـــوب بـــن أحمـــالجـــوالیقي -أ
وجمــع "المعــرب مــن الكــالم األعجمــي علــى حــروف المعجــم "هـــ الــذي ألــف ٥٠٤

  .األمم المجاورة لهایه األلفاظ التي أخذها العرب من ف

شـفاء العلیـل فیمـا فـي " والذي قـام بتـألیف  )ه١٠٦٩ ت( الشهاب الخفاجي -ب
  " كالم العرب الدخیل 
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ــــألیف معجمــــه المعــــروف  )ه١٣٣٣ت ( آدى شــــیر الــــسید -جـــــ " والــــذي قــــام بت
وجمـــع فیـــه األلفـــاظ التـــي أخـــذها العـــرب مـــن الفـــرس " األلفـــاظ الفارســـیة المعربـــة 

  .وأوضح األصل التي أخذت منه، كما بین استعماالت هذه األلفاظ

  : أنواع المعاجم اللغویة العربیة] ٥[

   :یمكن تقسیم المعاجم اللغویة العربیة إلى نوعین رئیسین هما

  : معاجم األلفاظ: أوال

وهــي تلــك المعــاجم التــي تقــوم بــشرح األلفــاظ وتوضــیح معانیهــا، وقــد مــر   
هــذا النـــوع مـــن المعــاجم اللغویـــة العربیـــة بــأطوار ثـــالث كمـــا ذكرهــا الـــدكتور عبـــد 

  : الستار الحلوجي

هــ صـاحب ١٧٥الخلیل بن أحمد المتـوفى سـنة :  منهاالطور األولیمثل   
غـة وأول مـن واجهـه مـشكلة الترتیـب لمـواد المعجـم وقـد حــسم فكـرة المعـاجم فـي الل

هذه المشكلة على ضوء ثقافته الموسیقیة فابتدع الترتیب الصوتي للحـروف مبتـدأ 
ع ح هــــ غ ق ك ج ش ض  :مـــن أقـــصى الحلـــق إلـــى أطـــراف الـــشفاه، كمـــا یلـــي

وســـمى كتابـــه أو هكــــذا . ص س ز ط ت د ظ ذ ث ر د ن ف ب م وي ا همـــزة
 باسم أول أبوابه وهو باب العین وذلك مـن قبیـل تـسمیة الكـل باسـم سمي فیما بعد

  . الجزء

 وفي كل باب من أبواب الكتاب یبدأ الخلیـل بالثنـائي مـن األلفـاظ ثـم الثالثـي ثـم  
 ویجمــع التقالیــبًالربــاعي ثــم الخامــسي، وهــو یعتمــد األبنیــة أساســا فــي الترتیــب 

ً بینهـا ترتیبـا صـوتیا أیـضا، فمـثال  مرتبـة فیمـا،واحـدلمختلفة لكل بناء في موضـع ا ً
ســـبب ًوقعـــل تـــأتي جمیعـــا تحـــت عقـــل، وهـــذا نجـــد عقـــل وعلـــق ولقـــع ولعـــق وقلـــع 

جوهري من أسباب صعوبة البحث في هذا المعجـم، ولقـد طبـق الخلیـل فـي كتابـه 
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هـذا مبــدأ القیــاس فـي اللغــة تطبیقــا دقیقـا كــان مــن نتیجتـه مــا نــراه فـي الكتــاب مــن 
  .  وجود لها في اللغة العربیةاشتقاقات من ألفاظ ال

علـــى هـــذه الطریقـــة فـــي ســـار  ولـــیس معجـــم العـــین هـــو المعجـــم الوحیـــد الـــذي   
الترتیب، فقد قلـده بعـض أصـحاب المعـاجم مثـل األزهـري فـي تهـذیب اللغـة، وابـن 

  .سیده في المحكم

وخــالل القــرن الرابــع الهجــري تبــذل محــاوالت للتخفیــف مــن القیــدین الــذي   
الترتیـــب :  واللـــذان یعوقــان اســـتخدام معـــاجم هــذه المدرســـة وهمـــاوضــعهما الخلیـــل

  . واحدالصوتي للمواد وجمع التقالیب في موضع 

وكتـــاب ) هــــ٣٢١ت (هـــرة البـــن دریـــد وهـــذه محـــاوالت یمثلهـــا كتـــاب الجم  
  ) هـ٣٩٠ت " (مقاییس اللغة البن فارس"

بـع  واتالترتیـب الـصوتيفأما ابن دریـد فـي كتـاب الجمهـرة فقـد تحـرر مـن   
الترتیـــب الهجـــائي ولكنـــه حـــافظ علـــى مبـــدأ التقـــسیم حـــسب األبنیـــة وعلـــى جمیـــع 

  .واحدالتقالیب في مكان 

ًفقـد رتـب مـواده هجائیـا وطـرح " مقاییس اللغة "  وأما ابن فارس في كتابه  
 سـوى ه مـن مـنهج الخلیـل ابـن أحمـد فـي ترتیبـیـستفدمبدأ جمع التقالیب جانبا ولـم 

  .نظام األبنیة

 المؤلفـــان طریقـــة الـــدوران مـــع الحـــروف بمعنـــى أن أي حـــرف ال یلیـــه  وقـــد اتبـــع 
ٕفالبـــاء فالتـــاء وانمـــا یلیـــه مـــا بعـــده مـــن الترتیـــب الهجـــائي فالبـــاب الخـــاص  الهمـــزة

ٕ ال یبدأ بالجیم مع الهمزة ثم مع البـاء وانمـا یبـدأ بـالجیم مـع - مثال–بحرف الجیم 
دأ بحـرف الهمـزة ثـم البـاء الحاء ثم مع الخاء وهكذا وبعد أن یصل لحرف الیـاء یبـ

  .ثم التاء حتى یصل إلى النقطة التي بدأ عندها
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ــــاني ــــل مــــن قیــــود الترتیــــب التــــي وضــــعها الخلیــــل :الطــــور الث  وهــــو طــــور التحل
واصـطناع الترتیـب الهجـائي الـذي یـسهل اســتعماله واالسـتفادة منـه، وقـد مثـل هــذا 

  :الطور أربعة معاجم وهى

  ) هـ٣٩٣ت ( الصحاح للجوهرى -١

  ) هـ٧١١ت ( لسان العرب البن منظور -٢

  ) هـ٨١٧ت ( القاموس المحیط للفیروز أبادى -٣

  ) هـ١٢٠٥ت ( تاج العروس للزبیدى -٤

ًففــى هــذه المعــاجم األربعــة ترتــب المــواد ترتیبــا هجائیــا بعــد تجریــدها مــن    ً
ً أساسا لهذا الترتیب على اعتبـار أن الم الفعـل أثبـت أواخر الكلماتالزائد، وتتخذ 

عـن ألفـاظ ذات نهایـة  ً بحثـا– عـادة –من فائه وأن الشعراء یلجأون إلى المعـاجم 
  . معینة حتى تستقیم مع قوافي قصائدهم

ًوهكــذا خصــصت تلــك المعــاجم لكــل حــرف مــن حــروف الهجــاء بابــا مــن   
أبوابها وقـسمت مادتـه إلـى فـصول بحـسب أوائـل األلفـاظ فـي ترتیـب هجـائي دقیـق 

فـــي بـــاب الـــدال فـــصل الجـــیم وكلمـــة " جهـــد " تحـــت " جاهـــدة " فمـــثال نجـــد كلمـــة 
  . في باب الراء فصل النون، وهكذا" نصر " " تحت " انتصر 

تلــــك هــــي أهــــم الــــسمات التــــي تــــشترك فیهــــا هــــذه المدرســــة مــــن مــــدارس   
التألیف المعجمـي، ویبقـى لكـل معجـم منهـا خصائـصه التـي ینفـرد بهـا عمـا سـواه، 

فـــاظ اللغـــة ویعنـــي بمـــسائل النحـــو  مـــثال یقتـــصر علـــى مـــا صـــح مـــن ألفالـــصحاح
والـصرف، ویحـرص علـى جمـال األسـلوب واإلیجـاز فـي الـشرح والتفـسیر وال یهـتم 

أفـرد الجـوهري لكــل حـرف مــن حـروف الهجــاء بنـسبة األقـوال إلــى أصـحابها، وقــد 
واختــتم  ،قــدم الهــاء علــى الــواوو ،واحــدلكنــه جمــع الــواو و الیــاء فــي بــاب  و،ًبابــا
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یتمیــــز المعجــــم بــــسهولة البحــــث فیــــه و عنایــــة المؤلــــف و .معجمـــه بــــاأللف اللینــــة
بــساطته كمــا یتمیــز بدقــة نظامــه و ،بالمــسائل النحویــة و الــصرفیة إذا عرضــت لــه

  .في نفس الوقت

هـــو أشـــمل  أضـــخم المعـــاجم العربیـــة وأوفاهـــا، وهـــو لـــسان العـــربوأمـــا   
 معــاجم اللغــة العربیــة وأكبرهــا، قــام ابــن منظــور بجمــع مادتــه مــن خمــسة مــصادر

حواشـي ، والـصحاح للجـوهري، والمحكم البن سـیده، وتهذیب اللغة لألزهري :وهي
  .النهایة في غریب الحدیث لعز الدین ابن األثیر، وابن بري

ــــــد  ــــــه أن یجمــــــع بــــــین صــــــفتینوق ــــــن منظــــــور بكتاب االستقــــــصاء : أراد اب
 تعنـى بأحــد هــذین األمــرین –كمــا یقــول هــو–والترتیـب؛ إذ كانــت المعــاجم الـسابقة 

آلخـــر، و أخـــذ علـــى نفـــسه أن یأخـــذ مـــا فـــي مـــصادره الخمـــسة بنـــصه دون دون ا
خــروج علیــه، واعتبــر هــذا جهــده الوحیــد فــي الكتــاب، وتبــرأ مــن تبعــة أیــة أخطــاء 
ٕمحتملة بأن ما قد یقع في الكتاب من خطـأ هـو مـن األصـول، وان تـصرف قلـیال 

صادر وهــو یحــرص علــى ذكــر المراجــع والمــ .فــي النهایــة فغیــر شــیئا مــن ترتیبهــا
  .التي یستقي منها مادته ویكثر من الشواهد واالستطرادات األدبیة

ً یثبـت كثیـرا ممـا فـات الجـوهري فـي الـصحاح، "القاموس المحـیط  " وأما
هـو ویضبط الكلمات بالحركات والحروف ویقـدم الفـصیح والمـشهور علـى النـادر، 

 كـادت المعجم الذي طار صیته في كل مكان، وشاع ذكره على كـل لـسان، حتـى
إذ حـــسب كثیـــر مـــن النـــاس أنهمـــا لفظـــان " المعجـــم"تحـــل محـــل " القـــاموس"كلمـــة 

ـــه، وســـعة انتـــشاره، فقـــد طبقـــت شـــهرته اآلفـــاق، وهـــو  ّمترادفـــان، ذلـــك لكثـــرة تداول
ّصـبیر بـذلك، ألنـه جمـع مـن المزایـا مـا بـوأه منزلـة اإلمامـة بـین المعـاجم، فأصـبح 

  :زایاهّالمعول علیه، والمرجوع إلیه، ومن خصائصه وم
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غـــزارة مـــواده وســـعة استقـــصائه، فقـــد جمـــع بـــین دفتیـــه مـــا تفـــرق مـــن -١
" المحكــــم"شــــوارد اللغــــة، وضــــم فیهــــا مــــا تبعثــــر مــــن نوادرهــــا، كمــــا اســــتقاها مــــن 

مع زیادات أخرى من معاجم مختلفة یبلـغ مجموعهـا ألفـي مـصنف مـن " العباب"و
م معجمــه هــذا الكتــب الفــاخرة، فجــاء فــي ســتین ألــف مــادة، وقــد أشــار باختیــار اســ

  .رب إحاطة البحر للمعمور من األرضإلى أنه محیط بلغة الع

حــسن اختــصاره، وتمــام إیجــازه، فخــرج مــن هــذا الحجــم اللطیــف، مــع -٢
ًأنـــه خالصـــة ســـتین ســـفرا ضـــخما هـــي مـــصنفه المحـــیط المـــسمى  الالمـــع المعلـــم "ً

ا وقــد ســاعد هــذ. مــع زیــادات لیــست فیهمــا" العجــاب الجــامع بــین المحكــم والعبــاب
ة فجــاءت منتظمــة مرتبــة، واحــداإلیجــاز علــى االنتظــام فــي ترتیــب صــیغ المــادة ال

یفــصل معــاني كــل صــیغة عــن زمیلتهــا فــي االشــتقاق، مــع تقــدیم الــصیغ المجــردة 
  .زیدة، وتأخیر األعالم في الغالبعن الم

  .ة، ومنهجه المحكم في ضبط األلفاظّطریقته الفذ-٣

لبقـــاع وضـــبطها بـــالموازین الدقیقـــة إیـــرادة أســـماء األعـــالم والبلـــدان وا-٤
ًالسابقة، وبذلك یعد معجما للبلدان، وموضحا للمـشتبه مـن األعـالم، یـضاهي فـي  ً

  .ذلك كتب المشتبه في أسماء الرجال

عنایتــه بــذكر أســماء األشــجار والنبــات والعقــاقیر الطبیــة مــع توضــیح -٥
 متنوعـــة فائــدتها وتبیــان خصائــصها، وذكــر كثیــر مــن أســماء األمــراض، وأســماء

أخرى كأسماء السیوف واألفراس والوحوش واألطیار واألیام والغزوات، فكأنـه أراد 
والغریـب كمـا .أن یجعل من معجمـه دائـرة معـارف، تحفـل بـأنواع العلـوم واللطـائف

= بلـــد، ة = موضـــع، د = ع : اســـتعمل بعـــض المختـــصرات توخیـــا لإلیجـــاز مثـــل
  . جمع= قریة، ج 
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 فیهــتم بــشرح األعــالم واألمــاكن القــاموستــاج العــروس مــن جــواهر أمــا   
شـرحا مفــصال ویــذكر المعــاني المجازیــة وبعـض األلفــاظ العامیــة ویــذكر فــي آخــر 

  .كل مادة استدراكاته على صاحب القاموس

الترتیـب الهجـائي الـدقیق بأوائـل األلفـاظ بعـد تجریـدها مـن الزوائـد، : الطور الثالث
فـــي معجمـــه أســـاس البالغـــة ) ه٥٣٨ت(وهـــي الطریقـــة التـــي اتبعهـــا الزمخـــشري 

وهو في هذا المعجم ال یهتم بتفسیر معاني األلفاظ بقـدر مـا یهـتم بـإیراد نـصوص 
أدبیـــــة تـــــدل علـــــى معانیهـــــا المختلفـــــة مبتـــــدئا بالمعـــــاني الحقیقیـــــة تلیهـــــا المعـــــاني 

  . المجازیة

ننتقــل . هــذا فیمــا یتعلــق بمعــاجم األلفــاظ ومــا مــرت بــه مــن أطــوار ثــالث  
  . أنواع المعاجم اللغویة العربیة وهو معاجم المعانيإلى النوع الثاني

  معاجم المعاني: ثانیا

وهـي تلــك المعــاجم التـي تــورد المعنــى وتــذكر مختلـف األلفــاظ التــي یعبــر   
  . بها العرب عن ذلك المعنى، مع توضیح استعماالت كل منها

) هــ٤٢٩ت (للثعـالبي " فقـه اللغـة " ویمثل هـذا النـوع مـن المعـاجم كتـاب   
وكالهمـا مقـسم إلـى أبـواب عامــة، ) هــ٤٥٨ت(البـن سـیده " المخـصص " كتـاب و

فبــــاب . ًوتحــــت كــــل بــــاب رتبــــت المعــــاني ترتیبــــا یتــــدرج مــــن العــــام إلــــى الخــــاص
  . األطعمة مثال ینقسم إلى فصول یختص كل منها بنوع من أنواع األطعمة

ــــذین    ــــاحثین ال ــــى أحــــد أن طریقــــة الترتیــــب هــــذه مجهــــدة للب وال یخفــــى عل
ون مـشقة بالغـة فـي اسـتخدام هـذین المعجمـین مـا لـم یكـن لكـل منهمـا كـشاف یجد

ًترتیبا هجائیا دقیقا تحلیلي مرتب ً .  
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ــــى    ــــة العربیــــة أنهــــا تنقــــسم إل وخالصــــة القــــول فــــي أنــــواع المعــــاجم اللغوی
  : ، ومن أمثلتهامعاجم األلفاظاألول : نوعین

  . كتاب العین للخلیل بن أحمد - ١

  . الجمهرة البن درید - ٢

 . یس اللغة البن فارسمقای - ٣

  .الصحاح للجوهري - ٤

 . لسان العرب البن منظور - ٥

 . القاموس المحیط للفیروز أبادي - ٦

 . تاج العروس للزبیدي - ٧

 أساس البالغة للزمخشري  - ٨

فقـــه اللغـــة للثعـــالبي، والمخـــصص البـــن : ، ومـــن أمثلتهـــامعـــاجم المعـــانيالثـــاني 
 . سیده

 : طرق ترتیب المعاجم اللغویة العربیة

  :رق تریب المعاجم اللغة العربیة إلى ثالث طرقتنقسم ط  

  طریقة الترتیب الصوتي : الطریقة األولى

ًإذ ترتــب األلفـــاظ فــي المعجـــم وفقـــا لمخــارج الحـــروف مــن الحلـــق، ولعـــل   
هـــذه الطریقـــة هـــي أقـــدم الطـــرق الطریـــق التـــي اتبعهـــا العـــرب فـــي تنظیمهـــا، وقـــد 
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هـــ حینمــا اســتخدمها فــي ١٧٥ابتــدعها الخلیــل بــن أحمــد الفراهیــدي المتــوفى ســنة 
ــــ  ویقـــال إنـــه كـــان یتـــذوق كـــل " كتـــاب العـــین " ترتیـــب ألفـــاظ معجمـــه المعـــروف ب

ًحـــرف مـــن حـــروف اللغـــة العربیـــة ثـــم یرتبهـــا وفقـــا لمخارجهـــا مـــن جهـــاز النطـــق، 
ع ح هــــ غ ق ك ج ش ض ص س ز ط ت د ظ ذ ث ر د ن : فكانــت كالتــالي

  . ف ب م وي ا همزة

معجم العین للفراهیدي هـو المعجـم الوحیـد الـذي لیس : وكما قلنا من قبل  
هــ ٣٧٠ًسار على هذه الطریقة في الترتیب، بل قلده أیضا األزهـري المتـوفى سـنة 

هـــــ فــــي كتابــــه ٤٥٨فــــي كتابــــه تهــــذیب اللغــــة، وكــــذلك ابــــن ســــیده المتــــوفى ســــنة 
  ". المحكم"

  الترتیب الهجائي بأواخر الكلمات : الطریقة الثانیة

 وتسمى نهایـة كـل كلمـة بابـا وبـدایتها فـصال، اًا ألواخرهترتب األلفاظ وفق  
  . ًأي أن الترتیب یتم وفقا لألبواب والفصول

وهـــذه الطریقـــة مـــن اختـــراع الجـــوهري الـــذي اســـتخدمها فـــي ترتیـــب مـــواد   
  " الصحاح " معجمه المعروف بـ 

وتقوم طریقة الباب والفصل على رد الكلمة إلى أصلها بعـد تجریـدها مـن   
نجردهــا " اســتعمل " ، فــإذ قلنــا كلمــة اً ثــم ترتــب مــادة الكلمــة وفقــا ألواخرهــالزاوئــد،

فنجد أن باب الالم فصل العین وهكذا فإذا قلنـا بـاب " عمل " من الزوائد فتصبح 
الـــالم فـــإن ذلـــك یعنـــي أن هـــذا البـــاب یـــضم جمیـــع األلفـــاظ التـــي تنتهـــي أصـــولها 

  . بحرف الالم

ب ابــن منظــور فــي معجمــه لــسان وقــد ســار علــى هــذه الطریقــة فــي الترتیــ  
  .العرب والفیروز أبادي في القاموس المحیط، والزبیدي في تاج العروس
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  الترتیب الهجائي بأوائل الكلمات : الطریقة الثالثة

ًفـــي هـــذه الطریقـــة یـــتم ترتیـــب مـــواد المعجـــم ترتیبـــا هجائیـــا دقیقـــا حـــسب    ً
 تـأتي الكلمـات التـي ًحروف الهجاء وفقا ألوائل الكلمات بعـد ردهـا ألصـلها بحیـث
  . تبدأ بحرف األلف قبل الكلمات التي تبدأ بحرف الباء وهكذا

وأول مــن یعــرف أنــه اتبــع الترتیــب الهجــائي فــي ترتیــب المعــاجم العربیــة   
، إال أنه لـم یـراع فـي الترتیـب إال الحـرف األول )هـ٢٠٦ ت (هو أبوعمر الشیباني

بـــدأ بـــذلك الحـــرف دون فقـــط، فقـــد كـــان یجمـــع تحـــت كـــل حـــرف الكلمـــات التـــي ت
وقیــل إن أول مــن . مراعـاة للحــروف األخــرى، ولــذلك لــم ینـسب هــذه المدرســة إلیــه

ًیعـرف أنـه أحكــم نظـام هـذه الطریقــة والتـزم الترتیـب الهجــائي لأللفـاظ وفقـا للحــرف 
األول ثــــــم الثــــــاني فالثالــــــث والرابــــــع هــــــو أبوالمعــــــالي محمــــــد بــــــن تمــــــیم البرمكــــــي 

 بینما یـري آخـرون أن أول المعـاجم ،"ي اللغة المنتهي ف" في معجمه )ه٤١١ت(
  . التي اتبعت هذه الطریقة وأشهرها هو أساس البالغة للزمخشري

والــذي یهمنــا هنــا هــو أن هــذه الطریقــة فــي الترتیــب قــد القــت استحـــسانا   
 هـــ فــي ٥٣٨لــدى الكثیــر مــن مــؤلفي المعــاجم، ومــنهم الزمخــشري المتــوفى ســنة 

  . غةمعجمه المعروف بـ أساس البال

  : أنها ثالثطرق ترتیب المعاجم اللغویة العربیةوخالصة القول في   

  .طریقة الترتیب الصوتي: الطریقة األولى
والــذي اتبعهـــا الخلیــل ابـــن أحمــد فـــي كتابــه العـــین واألزهــري فـــي تهـــذیب   

  .اللغة وابن سیده في المحكم
  .ًطریقة الترتیب الهجائي وفقا ألوامر الكلمات: الطریقة الثانیة
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وقد اتبعها كل من الجوهرى في الصحاح وابـن متطـور فـي لـسان العـرب   
  .والفیروزأبادى في القاموس المحیط والزبیدي في تاج العروس

  ًطریقة الترتیب الهجائي وفقا ألوائل الكلمات : الطریقة الثالثة
" والزمخـشري فـي " المنتهـى فـي اللغـة " وقد اتبعها كـل مـن البرمكـى فـي   

  ".أساس البالغة 
  :خاتمه

  :ًوبهذا نكون قد عرضنا موضوع المعاجم اللغویة وفقا لتلك األفكار
تعریـــف المعـــاجم اللغویـــة، ونـــشأة المعـــاجم اللغویـــة، ونـــشأة المعـــاجم اللغویـــة عنـــد 
العــرب، ودوافــع تــألیف المعــاجم اللغویــة العربیــة، وأنــواع المعــاجم اللغویــة العربیــة، 

  .وطرق ترتیب المعاجم اللغویة العربیة

  

  
  

☺☺☺☺☺  


