
 بسم هللا الرحمان الرحيم 
 

احمد بن بلّة  1مصطفاوي عّمار  جامعة وهران -أ  

 

)للسانيات ة السنة االولى ماستر محاضرات المعجمية التطبيقية لطلب هذه ملخصات لبعض

 العربية(

 

عالقة علم المعاجم بالعلوم اللغوية :-1  

 

:الداللة و علم المعاجم :العالقة بين هذين العلمين عالقة تبادلية و تكاملية في نفس الوقت , ا

اذ علم الداللة يهدف الى دراسة المدلوالت اللغوية المتنوعة و يدرس المعنى و التغيرات 

التى تلحق الكلمات و التعابير ....... و هي تمثل او تشكل القاسم المشترك بينها و بين علم 

 المعاجم , هذا باالضافة الى علوم اخرى كالتداولية مثال .

بستفيد علم المعاجم من الدراسات الداللية , اذ ال يمكن تحليل المجموعات المعجمية في 

ارتباطها مع المحتويات دون تحليل هذه المحتويات)اي بسماتها المميزة(,كما ان علم 

التحليلية من الوحدات الداللية لتصفية المفردات المعاجم يستفيد و يستلهم من الداللة النظرية 

 و كذلك اختزانها على هيأة  مجموعات اساسية من المفاهيم داخل المعجم  

ب:الصرف و علم المعاجم : يهتم علم الصرف كما هو معلوم بكل ما له عالقة باللفظة من 

ل هذه تغيرات على مستوى الشكل و كذلك على مستوى المعاني التي تظهر من خال

التغيرات      فالصرف يصنف الكلمات حسب بنيتها الشكلي)جذور , سوتبق , لواحق , و 

كذلك حسب االشتقاقات المختلفة.....( و كما هو معروف فان الجذور تشكل الوخدات 

االساسية لبناء المعجم الذي يعتمد المداخل المعجمية كما هو معروف في اللغة العربية       

الصرف بالمعطيات الداللية و الفنولوجية االبستيموجية) اي االصل  و يستفيد علم 

 المعجمي(



ج: المعجم و الصوتيات) الوظيفة الفنلوجية(: معلوم ان الفونيم هو الوحدة االساسية 

لفونولوجيا و ان الوحدة المعجمية تتكون من مجموعة من الفونيمات و هنا يلتقي العلمان 

عجو العين(المعجم و الفونولوجيا    )م  

د: المعجم و علم المصطلح : المصطلحية فرع من فروع اللغة وهو علم لساني حديث 

يشترك مع المعجم في كيفية معالجة و دراسة الوحدات اللغوبية  ثم ان العالقة بين العلمية 

عالقة احتواء كما يرى كثير من الدارسين رغم ان بعضهم يرى ان المصطلحية علم مستقل 

 بذاته . 

 

 2_عالقة علم المعاجم بعلوم اخرى :

يشكل علو المعاجم ملتقى لعلوم عديدة و بخاصة  علوم اللغة كما سبقت االشارة الى ذلك و 

كذلك العلوم االنسانية االخرى كعلم االجتماع و التاريخ و االدب الى جانب الحاسوب الذي 

المعاجم اصبح يمثل عمصر اساسي في الدراسة المعجمية و يخاصة في صناعة   

ا:عالقة و علم المعاجم بالتاريخ :يقدم علم التاريخ التحوالت السياسية و االجتماعية و تغير 

االوضاع في المجتمعات في االطوار المختلفة , يوفر مصادر وفيرة من الوثائق التي تفيد 

يرات علم المعجم و كما ان هذا الكم من الوثائق التي تحوي وثائق متنوعة تعبر عن هده التغ

و هذه االحداث عبر الفترات التاريخية المتنوعة قد تساعد في التفسيرات المختلفة للمفردات 

و التغيرات التي طرأت عليها بناء على ذلك)التحوالت التي طرأت على المجتمع العربي  

بانتقاله من الجاهلية الى االسالم في كل مناحي الحياة , و قد عبرت اللغة عن هذه التحوالت 

حسن تعبير ا  

ب: عالقة علم المعاجم بعم االجتماع : اللغة انعكاس للمجتمع و هي تعبير عن كل 

التفاعالت التي تحدث داخله و ان علم االجتماع يهتم بدراسة االفعال االجتماعية المتنوعة 

التي تعبر عنها اللغة , هده اللغة التي يستفيد منها المعجم على مختلف المستويات , ومن هنا 

 كانت الدعوة الى المعجمية االجتماعية 

ج: عالقة المعجم بالحاسوب :يستفيد علم المعاجم من الحاسوب في وصف المفردات من 

حيث االحصاء و الغنى المعجمي الذي تتميز به النصوص و كذلك نسبة تردد المفردات و 

المعجم(.يستخدم الحاسوب في التقسيم الكمي و النوعي للثروة المعجمية)علم حوسبة   

د: اما بخصوص عالقة المعجم باالدب فهي غنية عن البحث ذلك ان المنتوج االدبي بكل 

فروعه و انواعه يستخدم اللغة استخداما اساسيا و من هنا نالحظ التنوع الهائل في الدراسة 



المعجمية للغة النصوص النثرية و الشعرية احصاء و توضيحا و شرحا)المعجم الشعري , 

.....(االدبي ..  

  

 

 3-البوادر االولى العتماد الحاسوب في الدراسة المعجمية :

اهتمام العرب منذ الفترات المتقدمة  قبل الحديث في الموضوع   ال باس من االشارة الى

لولوجهم الدراسات اللغوية وذلك  بجمع لغتهم و تدوينها و شرحها و تقديمها كما تكلموها 

 ليستعملها غيرهم كما استعملوها على حد قول ابن جني 

يقول احمد مختار عمر في كتاب محاضرات في علم اللغة الحديث : "العرب في مجال 

كان المركز سواء في الزمان او المكان بالنسبة للعالم القديم و الحديث و المعاجم يحتلون م

بالنسبة لشرق و الغرب " و قد سلك المعجميون العرب طرق متنوعة بخصوص جمع المادة 

اللغوية كما مر بنا في موضوع جمع اللغة و المدارس المعجمية بدء من الخليل و مرور 

غيرهم و انتهاء بالصناعة المعجمية العربية  بابن دريد و الجوهري و ابن منضور م

 الحديثة)القواميس المتنوعة(

يالحظ في التاليف المعجمية العربية قديمها و حديثها العناية بابراز المتداول من اللغة و 

المستعمل المؤلوف منها و هو ما تميل اليه االذنة و تستحسنه و تتذوقه و يشيع استعماله . 

مؤلفه :"اللغة معناها و مبناه " :"ال بد ان يكون منهج المعجم متجها يقول تمام حسان في 

الى دراسة قائمة من الكلمات تشتمل على جميع ما يستعمله المجتمع اللغوي من مفردات 

,ومن طبيعة هذه القائمة الظخمة التي في حوزته للمجتمع في عمومه ان ال يحيط بها فرد 

صه على استقصائها " واحد من افراد المجتمع مهما بلغ حر  

المعجم كاداة لغوية معرفية يعبر عن المستوى الثقافي لالمة , و بواسطته يتم ترصيخ اللغة 

و تكريس مكانتها و استمراريتها و عبره يتم خلق كا االشكال االجتماعية لالتصال و هو 

م .اسمى كتاب حامل لكنز مشترك كما يرى صاحب المعجم المدرسي عبد الغني ابو العز  

على هذا االساس ركز المعجميون العرب على وجه الخصوص في صناعة معاجمهم على 

 المألوف من اللغة المتباعدة الحروف الذي يسهل نطقه و ادراكه و استعماله 

يمكن ابراز ذلك من خالل الجدول التالي الذي ورد في دراسة معجم الصحاح للجوهري 

ن و علي حلمي موسى   بشكل ألي)حاسوبيا(و و التي قام بها الدكتور عبد الصبور شاهي

 تعتبر هذه الدراسة من البوادر االولى التي عالجت المعجم بشكل حاسوبي . 



 الجذور  الصحاح النسبة  اللسان  النسبة  التاج النسبة 
 الثالثي  4814 31,7 586 75,7 7657 56,66

 الرباعي  755 1,7 3648   

 الخماسي  77 7,57     
ومن هنا تظهر اهمية المستعمل من اللغة في مختلف المجاالت بعيدا عن الغريب و المستقبح   

وان اهتمامنا بهذا الجانب من الدراسة الحاسوبية للمعجم هي من منطلق انها كانت أول 

 استعمال للحاسوب في معجم الصحاح للجوهري كما سبقت االشارة الى ذلك.

" ان الدراسات و البحوث العلمية في اللسانيات الحاسوبية يقول عبد الرحمان الحاج صالح :

ازدهرت في الوطن العربي في هذه اآلونة وتكاثرت الى حّد ما في هذا الميدان الذي تتالقى 

فيه علوم الحاسوب وعلوم اللسان وهو ميدان علمي تطبيقي واسع جدا كما هو معروف اذ 

صالح اآللي لالخطاء المطبعي وتعلم اللغات يشتمل التطبيقات الكثيرة كالطرمة اآللية واال

 بالحاسوب ".

 

علم اللسانيات الحاسوبية -4  

 يتكون هذا العلم من شقين أساسيين هما :

اللسانيات : وهو العلم الذي يدرس اللغة االنسانية بمختلف مستوياتها مكتوبة  -أ(

امة ومنطوقة ،كما يهدف الى وصف اللغة وتفسيرها واستخراج القواعد الع

 المشتركة بينها ثم القواعد التي تربط العالقات بين العناصر المألّفة لكل لغة .

الحاسوبية :ويقصد بها توظيف الحاسوب بما يحتويه من امكانيات رياضية  -ب(

 وسعة تخزينية هائلة في خدمة اللغة .

 

 *بدايات االتصال العربي بالحاسوب :

( صاحب اسرار اللغة من األوائل 1578_1575يعتبر الدكتور ابراهيم انيس )

الذين دعوا ووجهوا الى استعمال الحاسوب في الدرس اللغوي كما يذكر هو في 

تقديمه لكتاب استاذ الفيزياء علي حلمي موسى من جامعة الكويت الموسوم :     

ه( باستخدام الكمبيوتر الذي 734" دراسة احصائة لمعجم الصحاح للجوهري )ت

عمل في هذا االتجاه "حفزه ودعاه الى ال  

 تظهر اهمية هذا الكتاب في كونه المبادرة األولى في مجال المعالجة اآللية للغة ، 

فهو يحتوي على الجداول المستخرجة من الحاسوب حسب المعطيات التي أدخلها 

 المؤلف . 



يمكن مالحظة ان العمل الذي قام به الدكتور علي حلمي موسى في هذا 

ثالثية وغير الثالثية لمعجم الصحاح( يقوم على ثبالثة الخصوص )الجذور ال

( ادخال المواد االولية في ذاكرة الحاسوب 1مراحل   

( يوضع برنامج معين باحدى لغات الحاسوب 3           

( التنفيذ الفعلي للبرنامج المقترح )جذور االفعال (7           

 *نتائج هذا الجهد :

تطهر هذه الدراسة في صورة جداول احصائية لجذور اللغة وحروفها وتتابع 

اصواتها وخصائص حروفها ثم دراسة موجزة للجداول من حيث تفسيرها 

اللغوي ،كما ان هذه الدراسة المتنوعة قد افادت المهتمين بالدرس اللساني 

 المعجمي )صوتا وبالغة وعروضا وتركيبا وبنيتا ( فيما بعد .

ظهرت دراسة ثانية تمثلت في احصاء جذور معجم اللسان البن منظور  1573

ه( وذلك سنة 1376ه( ، ثم دراسة ثالثة لمعجم تاج العروس للزبيدي )ت711)ت

)يالحظ ان معظم هذه الدراسات كان فضل السبق فيها لجامعة الكويت 1577

 ،وكانت الدراسات بتعاون بين اللغويين والفيزيائيين العرب(.

شرع الدكتور علي حلمي موسى في البحث في الفاظ القرآن الكريم قصد  1575 

حصرها ثم تحليلها ومقارنتها بالفاظ معجم الصحاح والعالقة بين الحروف 

 والحركات ومقارنة السور المكية بالسور المدنية وذلك استعانة بالحاسوب .

الفردية والمشتركة عبر المقاالت و الندوات و  بعد ذلك تتباعت االبحاث

الملتقيات في مختلف الجامعات العربية ومنها الجزائرية مثل جهود عبد الرحمان 

 الحاج صالح ومخابر تلمسان وسطيف والجزائر العاصمة وغيرها .

صدر كتاب اللغة والحاسوب للدكتور نبيل علي اعتبره اول مؤلف يتناول  1588

ات الحاسوبية بشكل دقيق منظمة على انظمة اللغة العربية صوتا موضوع اللساني

 وحرفا ونحوا ومعجما ومعالجتها آليا .

ثم كان كتاب الحاسوب واللغة العربية للدكتور علي ذياب وكتاب العربية نحو 

توصيف جديد في ضوء اللسانيات الحاسوبية للدكتور نهاد موسى عالج هو ايضا 

وصرفية ومعجمية كما تطرق الى االخطاء النحوية  بشكل حاسوبي قضايا نحوية

 والصرفية واالمالئية .

ثم توالت الدراسات بالتعاون بين اللغويين والحاسوبيين من ذلك اعمال محمد 

الحناش والفاسي الفهري وغيرهما  من المغرب ومازن الوعر سوريا داود عبدو 

ومشروعه الكبير  االردن نبيل علي مصر عبد الرحمان الحاج صالح الجزائر

 المسمى بالذخيرة   سالم الغزالي تونس 

 



 ث

  

استفاد المعجم العربي قديمه وحديثه من خدمات الحاسوب كما سبقت االشارة الى 

ذلك في الدراسات السالفة الذكر في حين يعمل كثير من اهل اللغة العربية في 

ل على وضع الوقت الراهن على االستفادة من خدمات الحاسوب الى حد العم

معجم لساني حاسوبي عربي وذلك حتى تتسنى االستفادة من التنامي السريع في 

عدد المصطلحات العلمية وغيرها وكذلك مواكبة التطور المعلوماتي في حياة 

الناس وتأثيرها في مختلف المجاالت ثم الحاجة الملحة الى معجم دقيق يهتم 

ساعد على ادراك دالالت هذا بايراد تعريفات مختلفة لمسطلح الحاسوبية ي

المصطلح وتطبيقاته واستعماالت هذا المعجم الحاسوبي في مجاالت التعليم 

المختلفة .فالحاجة ماسة اذا الى انجاز قاموس لساني حاسوبي عربي وهذا 

باالشتراك مع جميع التخصصات العلمية ) اللغوية ،المعلوماتية ، الفيزيائة ، 

رها ( تكون مجامع علمية تخصصية تهدف الى الرياضية ، االجتماعية وغي

 االستفادة من جميع المهارات واالختصاصات .

  

-مالحظة : للتوسع يرجى االستفادة من اهم المراجع المعتمدة في هذا الخصوص 

اعمال عبد الرحمان الحاج صالح  -من ذلك :  

العربية تلمسان اعمال المخابر المختلفة في مجال المعالجة اآللية للغة  -          

نموذجا باالخص بحث بابا احمد رضا السانيات الحاسوبية مشكل المصطلح 

والترجمة .ثم اعمال د عتد الرحمان بن حسن العارف من حامعة ام القرى 

اللسانيات الحاسوبية في خدمة اللغة العربية  هذا باالضافة الئ المواقع المختلفة 

 .التي تهتم بموضوعات المعجم والحاسوب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 5-أنواع المعاجم :
 

كما هو معروف فان التاليف المعجمي قديم عرفته المجتمعات و الحضارات وقد 

كان للعرب في هذا المضمار باع كبيرة . وفي الوقت الحالي ازداد الهتمام 

بالتصنيف المعجمي تنوعا وتطورا يساير تنوع وتطور الحركة المعجمية ،ولذلك 

اشكال جديدة متنوعة للمعاجم من اهمها :نالحظ ظهور   

المعجم االحادي اللغة : وهو أشهرها واكثرها ، يستحدم لغة واحدة أي ان  -أ(

الكلمات الرمرتبة في اللغة هي نفسها المستخدمة في الشرح او التعريف مثل 

انجليزي ، ويمكن ادراج المعاجم العربية -عربي أو انجليزي–:القاموس عربي 

حت  هذا النوع كما سبقت االشارة الى ذلك أكثر من مرة القديمة ت  

المعجم الثنائي اللغة: يستخدم في الشرح أو التعريف لغة غير لغة المداخل  -ب(

عربي .....-انجليزي انجليزي-عربي  

المعجم الوصفي : يمكن أن نسميه معجم الفترةة أو معجم المراحل التي  -ج(

لة معينة ،فهذا يشمل معجم الفترة الواحدة تصف الكم اللغوي ألية لغة في مرح

التي قد يختارها البحث من تاريخ اي لغة ، وقد تكون هذه المرحلة قديمة تغطي 

 عصرا أو زمنا سابقا كما قد تكون حديثا .

نالحظ هنا أن كثير من اللهجات كثرت العناية بها. فتطورت  المعاجم اللهجية 

 مثال .

وع من المعاجم ال يقف عند حدود الشرح والمعاني المعجم الموسوعي :هذا الن-د(

وانما يتعدى ذلك الى معلومات اخرى غير لغوية مثل ذكر اسماء العلماء 

والمفكرين والفالسفة واحوالهم وتواريخ ميالدهم وبعض اعمالهم كما يهتم بذكر 

البلدان والنظريات مثل معجم المنجد الذي اصدره االب لويس المعلوف اليسوعي 

.1578س  

المعجم الموضوعي :وهو المعجم الذي ترتب المفردات فيه وفق الموضوع  -ه(

أو المعاني التي تتصل به أي انه يلزم بوضع المفردات المتصلة بموضوع واحد 

في مكان واحد مثل االلفاظ التي تتصل بلون من الوان الطعام او بنوع منم 

الى ان العرب برعو في  الحيوانات أو بنوع من االشجار . تجدر االشارة هنا



ذلك في فترة متقدمة فكان ان كتبوا رسائل في المطر وفي االبل وفي النخيل وفي 

غيرها . وسنحاول دراسة معجم المحكم والمخصص البن سيدة المرسي 

 االندلسي الذي ينتمي في كثير من موضوعاته الى هذا النوع من المعاجم .

وهو يهتم بالمراحل المختلفة التي مّرت بها حياة لغة من المعجم التاريخي : -و(

اللغات في مراحل استعمالها بحيث يظهر ترتيب التطور في استعمال المفردات 

 من حيث المعنى والمبنى .

يمثل المعجم التاريخي الجانب التطبيقي لعلم اللغة التاريخي عندما الحظ كثير من 

كائن حي ينمو ويتطور ويتفاعل يتأثرويؤثر.المفكرين واهتد والى فكرة أن اللغة   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

الحقول الداللية واهميتها في المعجم :-6  
تدرس هذه النظرية الكلمات وعالقتها داخل حقل معين من الحقول الداللية من 

 حيث الترادف واالشتمال والتضاد وعالقة الكل بالجزء والجزء بالكل .

معنى كل كلمة ما يتحدد بعالقتها بالكلمات االخرى في نفس الحقل  أي ان

المعجمي كما يرى )جون البونز(،ثم تحدد الكلمات الاساسية والهامشية التي 

 تبرز ذلك ولنظرية الخقول الداللية اهمية معجمية تتمثل في األتي :

ز ثراء لغة تجميع االلفاظ داخل الحقل المعجمي وتوزيعها مما يساعد على ابرا-ا(

 ما في مفردات حقل من الحقول كما يفيد ذلك في الترجمة من لغة الى اخرى .

تساعد هذه النظرية في شكل تجميعي وتركيبي ينفي عنها التشتت مما يسهل  -ب(

 ادراك المعاني .

تساعد نظرية الحقول الداللية في دراسة معاني الكلمات داخل الحقل كما -ج(

ورات ومجمل المناحي الحياتية المادية والروحية فيما تسمح بدراسة نظام التص

 يخص المجتمع البشري أو الحيواني أو النباتي .

هنا ايضا نالحظ اهتمام العرب القدامى بهذا الموضوع حيث خصصو رسائل في 

الموضوع كما سبقت االشارة الى ذلك ،ويمكن ان نعتبر معجم المحكم 

هذا الخصوص ،وعلى هذا االساس  والمخصص البن سيده مبادرة متقدمة في

 نحاول ان نبرز هذا العمل لهذا العالم االندلسي من خالل جهده المعجمي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ابن سيده المرسي والمعجم :-7  
يمكن ان نتطرق الى هذا الموضوع باختصار من خالل التعريف بالرجل ثم بيان 

في الدراسة المعجمية بعد ان نقدم للموضوع . مكان المؤلفين واهميتهما  

يعرف المؤلف بكنيتة ابن سيده الى درجة ان الناس قد نسو اسم ابيه  فقيل علي 

ابن احمد وقال ابن شكوال علي ابن اسماعيل كما نجد في كتاب صاعد الجياني 

على ابن محمد وعلي ابن اسماعيل تارة اخرى  ويقول الضبي رافع اللبس :هو 

الحسن علي ابن اسماعيل المرسي االندلسي المعروف بابن سيده االعمى .ابو   

ه( 468لم يشر مترجموه الى تاريخ والدته في حين يشيرون الى تاريخ وفاته )ت

 ويشيرون الى عماه مثل ابيه .

عاش فترة االنتقال من الخالفة االموية في االندلس الى فترة الفتن التي ادت فيما 

ك الطوائف التي وان اظطربت فيها الحياة السياسية فان الحياة بعد الى ظهور ملو

العلمية والفكرية قد ازدهرت وتطورت بفعل علم االمراء وتشجيعهم وتقريبهم 

للعلماء ، تتلمذ على يد ابيه اوال الذي كان قيما يعلم اللغة كما يذكر ابن خلكان في 

البغدادي الذي وفد الى  الوفايات ثم انتقل الى قرطبة ليأخذ العلم اللغوي عن

ه هذا االخير الذي كان له التاثير البالغ في توجيه ابن سيده 787االندلس عام 

حيث مكنه من االطالع عن االعمال اللغوية المشرقية وبخاصة اعمال ابي علي 

ه( كما يذكر هو 758ه( وكذلك اعمال السيرفي المشهور )ت777الفارسي )ت

يه كما سنرى .واخذ عنه الغريب في اللغة البي ذلك في مصادره في اعداد معجم

ه( الذي 771علي الهروي ثم تتلمذ على يد ابي عمرو عثمان ابن سعيد الداني )م

جلس للتدريس في الميريا ثم دانيا التي اصبحت منارة للعلم زمن االمير مجاهد 

العامري هذا االخير الذي كان له الفضل في توجيه ابن سيده في تصنيف معجم 

لمحكم وكذلك زمن ابنه اقبال الدولة ابن مجاهد ، اخذ عن الداني التفسير ا

 والقراءات التي كان بارعا فيها .

سنوات كما  5سنوات حفظه وعمره4شرع ابن سيده في قراءة القرآن وعمره 

عثر عليها حبيب زياد  يذكر مترجموه وكما ورد في ارجوزة شعرية منسوبة اليه

في دمشق وهي تحتوي على مجموعة كبيرة من االبيات تبين مراحل تطور 

 حياته العلمية يمكن اعتبارها سيرة ذاتية له نقرا منها مثال :

 



قرات بالوحي وسني اربع            وقبل ست تم عندي اجمع             

رت في حقائق التأويل حتى اذا حليت بالتنزيل               نظ            

ولم ادع لعالم تحبيرا                  اال وقد ظلت بها خبيرا             

فال ابن عباس اضعت وضعه        وال ابن سالم تركت جمعه             

وهكذا يمضي في ارجوزته على ذكر مراحل حياته العلمية المتطورة في اصول 

نبوي والفقهي ومذاهبه من خالل الموطأ ثم التفسير ومشكل القرآن ثم الحديث ال

البخاري وصحيحه وكتب اللغة والنحو فأكب على كتاب سيبويه الذي يصفه) 

 بلّب الفؤاد ( وكذا كتب الرماني وابي علي الفارسي وابن جني وغيرهم كثير .

 

 تنبيه :
يمكن االستفادة من هذه االرجوزة واالطالع عليها وهي موجودة على المواقع 

السباني داريو كابانيالس ا الكتب التي تناولت بالدرس ابن سيده مثل المؤلف اوكذ

في مؤلفه ابن سيده المرسي المعجمي االندلسي  رودريقاز  

 

البن سيده مجموعة من االهتمامات الشعرية واللغوية والمنطقية ذكرت عند 

بعد ويبقى  مترجميه بعناوين ويمكن انها قد ضاعت أو ان الدراسة لم تصل اليها

اهم االعمال العلمية التي اشتهر بها هي معجم المحكم الذي يذكره القدامى تحت 

ومعجم المخصص الذين نحاول  المحكم والمحيط االعظم في اللغةعنوان :كتاب 

 دراستهما باختصار شديد .

 بين المحكم والمخصص
 

وال وماهي نتناول في هذا الموضوع مقارنة بين المعجمين من حيث ايهما الف ا

المصادر المعتمدة في كليهما والمواد المدرجة في كليهما هذا باالضافة الى 

 المنهج المتبع 

اسبقية التعريف :يرى المؤلف االسباني سالف الذكر داريو رودريقاز ان ثمة  -(1

كما يظهر في مقدمتي ابن سيده لمعجميه ففيما تناقض ملحوض حول هذه المسألة 

حاكم دانيا هو الذي اوعز اليه بتاليف ابن سيده ان يتعلق بالمحكم يرى 

.الجدير بالذكر ان حاكم دانيا العالم باللغة والديانات كان يتطلع الى معجمه

صناعة مثل هذا المعجم غير ان امور السياسة والحكم حالة دون ذلك فكان ان 

ذا العمل فكان له ذلك . هذا في مقدمة المحكم وفي مقدمة وجه ابن سيده الى ه

المخصص ينعكس االمر ففي فقرة طويلة يقول ابن سيده ).......لما وضعت 

كتابي الموسوم بالمحكم مجنسا الدل الباحث على مظنة الكلمة المطلوبة اردت أن 



ء اعدل به كتابا اضعه مبوبا هذا ما ورد في مقدمة ابن سيده للمخصص الجز

 االول 

وقد حاول االستاذ الطالبي من تونس في مؤلف المخصص البن سيده بقوله :" 

نعتقد أن ابن سيده قد شرع في المصنفين في ان واحد ، والذي يجعالنا على هذا 

احدة ،وام ما اعده الكاتب من جذاذات ومراجع فانه االعتقاد هو ان المادة فيهما 

ّد السواء ، فان مصادر الكتابين ال تكاد كان يستثمره في كال الكتابين على ح

تختلف على انه شرع في الكتابين في وقت واحد واستغل مراجع واحدة بطرق 

مختلفة فال شك انه قد انتهى من المخصص واتمه قبل االنتهاء من معجمه 

الموسع ، ومما يجعلنا نرى هذا الراي لهجة مقدمة المحكم نفسها ، فبقدر ما يبدو 

ه من خالل مقدمة المخصص سعيدا راضيا على حاله بدو لنا شقيا من لنا ابن سيد

مقدمة المحكم متظجرا شاكيا "   

ويبقى التضارب واردا في ايهما الف اوال المحكم ام المخصص ويبدو رأي  

   الطالبي وجيها الى حّد ما 

 قائمة مصادر المخصص مرتبة كما وردت في المقدمة :

د الهراوي الغريب المصنف البي عبي -(1  

جميع كتب يعقوب )ابن السكيت( كاالصالح وااللفاظ والفرق واالصوات والمكنى  -(3

 والمبني والمد والقصر ومعاني الشعر 

كتابا ثعلب  الفصيح والنوادر  -(7  

كتابا ابي حنيفة االنواء والنبات  -(4  

وكراع والنظر  ما سقط اليه من كتب الفراء واالصمعي وابي زيد وابي حاتم و المبرد -(6

 وابن االعرابي واللحياني وابن قتيبة ذ

الجمهرة البن دريد  -(5  

كتاب العين للخليل  -(7  

كتاب البارع البي علي القالي  -(8  

كتاب الزاهر لالنباري -(5  

كتاب سيبويه  -(17  



قطعات من مؤلفات مفقودة  -(11  

ما كتاب ابي علي الفارسي النحوي كااليضاح والحجة وغيره -(13  

كتاب ابي سعيد السيرفي في شرح كتاب سيبويه  -(17  

ما سقط اليه من كتب ابن جني كالخصائص والصناعة وشرح شعر المتنبي  -(14  

كتب الرماني مثل الجامع في تفسير القرآن والمبسوط في كتاب سيبوبه  -(16  

تعاريف المنطق  -(15  

مؤلفا ال ينص على عناوين كتب  34اسماء وفيما يتعلق بمصادر المحكم نجد ابن سيده يذكر 

  سبعة منها 

ان مصادر المخصص ومصادر المحكم واحدة اال ان اختالف استغالل ابن سيده لها اختلف  

من معجم آلخر فكان التفاوت في ذلك من حيث المادة والترتيب وحسب ما يراه ذا اهمية 

تصدر قائمة المصادر تليه كتب .ويمكن ان نالحظ ايضا ام كتاب الهروي الغريب المصنف ي

.ابن السكيت اصالح المنطق والتهذيب   

ودائما بخصوص المراجع نجد ان مصادر المحكم هي من المعجمات في حين تطغى 

 الرسائل المفردة والمعجمات المصنفة او الموضوعية على مصادر المخصص .

 

 مواد المعجمين :

احتالف بين بنيتي المعجمين فان بينهما تطابقا  يقول االستاذ الطالبي :"انه برغم ما يوجد من

جوهريا من حيث المضمون مع مالحظة واحدة لعلنا ال نجد لها ثانية وهي االقتضاب 

 الطفيف الذي تميزت به المواد في المخصص "

غير ان المستشرق هايوود يعتبر هذا الراي قابال للنقاش لسببين رئيسيين اولهما ما نجده بين 

يانا من اختالف في صياغة التعريف للكلمة الواحدة كما نجد بينهما اختالف في المعجمين اح

النصوص الشعرية المستشهد بها يضاف الى ان ابن سيده افاد من كتاب العين للخليل في 

كثير من مواضع معجم المحكم في حين اعتمد على مصادر اخرى في المخصص اّما 

واد محكم وخاصة المشتقات ربما لم يدرجها ابن السبب الثاني فهو ان نصيبا موفورا من م

.سيده في المخصص   



ام بخصوص المنهج المتبع فانه برغم تمسك ابن سيدة بالترتيب االلفبائي الذي وضعه 

الخليل فانه قد افاد من جميع التعديالت والتغييرات التي ادخلت على هذا المنهج قبل ابن 

فقد فصل بين الهمزة وحرفي العة الواو والياء مثل سيده فتبنى منها ما بدى له احسن واكمل 

وقد اتبع ابن سيده الزبيدي في تقسيم كل ما فعل القالي كما انه لم يعالج الف المد منفصلة 

كتاب الى االبواب وفقا لعدد ونوع الحروف االصلية في الكلمة كالتالي الثنائي المضاعف 

عتل ثم الثالثي المعتل ثم الثالثي اللفيف الصحيح والثالثي الصحيح والثنائي المضاعف الم

والرباعي والخماسي واظاف ما سماه السداسي )المماثل السداسي(واورد في هذا الباب 

كلمات اعجمية واسماء اصوات على ان هذه مسائل ال يتفق عليها النحويون وقد رتب المواد 

دة وفقا لما يتفرع عنها في كل باب وفقا للحروف االصلية التي تتالف منها كل كلمة او ما

 من مقلوبات نتيجة التغيير الذي يمكن ان يطرأ بفعل التقديم و التأخير .

 مالحظة:

 للتوسع اكثر في هذا الموضوع يرجى االطالع على :

 المجلة الثقافية لجامعة الدول العربية في تناولها للمخصص 

رودريقاز ترجمة حسن كتاب ابن سينة المرسي المعجمي االندلسي لداريو كابانيالس 

الوراكلي وكذا االستاذ الطالب التونسي في اطروحته حول المخصص هذا باالضافة الى 

 الموضوعات المتعلقة بالموضوع والمنشورة على المواقع االلكتروني .

 

 

نتناول هذه الموضوعات بشكل مفصل عندما يرفع الوباء باذن هللا ونعود الى الحالة 

 الطبيعية للتدريس .

 

 

  يتبع انشاء هللا 


