
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 جامعة المثنى          

 نسانيةاإلالتربية للعلوم  كلية

 العربيةقسم اللغة      

 

             

  

 

 

 

 رسالة تقدمت بها                        

 ليلى عبد الزهرة عبد الحسين علوان

 الى مجلس كلية التربية للعلوم اإلنسانية /جامعة المثنى

 من متطلبات نيل شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها/ جزء وهي

 تخصص)اللغة(

 

 إشرافب

 االستاذ الدكتور

 صاحب منشد عباس

 

 2022                                                            ه 1444    

 استدراك المحدثين على المعاجم اللغوية القديمة

 



ِحيمِ  ِن الرَّ ـٰ ْحَم ِه الرَّ  بِْسِم اللَـّ

 

 ...{ 
ُ
منِي َ  اْلأ

ُ
وح

ُّ
 بِهِ الر

َ
ل

َ
ز
َ
  .ن

َ
 مِن

َ
ون

ُ
ك
َ
 لِت

َ
بِك

أ
ل
َ
ى ق

َ
ل
َ
ع

 
َ
ذِرِين

أ
ن
ُ
م

أ
بنِيٍ . ال

ُ
 م

ٍّ
بِي

َ
ر
َ
انٍ ع

َ
 {بِلِس

 صدق هللا العظيم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [195-193راء الشع سورة]

 

 



 وعرفان شكر

 الشكر اوالً واخيراً هلل الواحد االحد صاحب الفضل والنعم،

 القائل في كتابِه:

 )لِئن شكرُتم ألزيدّنُكْم(

 جزلُه إلى األستاذ الدكتوراوالشكر 

 )صاحب منشد عباس(

قدم للبحث من وقته وجهده ونصائحه التي عدلت مسار الدراسة في كثير من  لما 

 جوانبها فله الشكر وارفع درجات العرفان،

واسجل شكري الى من اناروا لي درب العلم والمعرفة أساتذتي في قسم اللغة 

 العربية فجزاهم هللا عني خير الجزاء

 

 

 

 

 

 



 اإلهداء 

 

 السعداء الشهداء                                           ...لىإ

 

 عليه السالم ()الحسين اإلمام الفداء وأسطورة العلم ومنبع الشهداء سيد  ...      لىإ  

 

 

                                                                           الى والفداء النبل صور أروع  وسطر بدمه قلمه اختلط من      ...     لىإ

  الجياشي بشير محمود الدكتور السعيدالشهيد 

 

 الشعبي الحشد شهداء الحياة درب لنا لتنير الغالية بدمائهم ضحوا من...     إلى 

 العراق وشهداء

  



 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                                

  إقرار المشرف

( الموسومة استدراك المحدثين عبد الحسينأشهد أن اعداد رسالة الطالبة  )ليلى عبد الزهرة 

على المعاجم اللغوية القديمة  قد جرى تحت إشرافي في قسم اللغة العربية كلية التربية للعلوم 

شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها االنسانية جامعة المثنى وهي جزء من متطلبات نيل 

 لغة/

 

   االمضاء                                                                                                       

                                                                                                                  

 أ.م.د.صاحب منشد عباس

                                                                                                    

   : التاريخ

 

 

 بناء على توصيات المتوفرة ارشح هذه الرسالة للمناقشة:              

   

 

 

 االمضاء                                                                                               

 رئيس قسم اللغة العربية                                                                                              

 أ.م.د. محمود عبد حمد الالمي                                                                                            

 



 إقرار لجنة المناقشة 

أعضاء لجنة المناقشة اطلعنا على هذه الرسالة الموسومة بــ)استدراك المحدثين على نشهد بأننا 

المعاجم اللغوية القديمة(وقد ناقشنا الطالبة  )ليلى عبد الزهرة عبد الحسين( في محتوياتها وفي 

 له عالقة بها ،ونعتقد إنها جديرة بالقبول بدرجة )                          (.ما 

 

 التوقيع:                                                                    التوقيع:      

 عضواَ                                                                     رئيساً 

 التاريخ:                                                                   التاريخ:     

 

 

 

 التوقيع:                                                        التوقيع          

 منشد عباسعضواً                                                     عضواً ومشرفاً: أ.د صاحب 

 التاريخ:                                                                التاريخ:   

 

 

 

 

 

 

 صدقت من مجلس كلية التربية                                              السيد العميد

 أ.م.د باسم خيري خضير                                                                                   

 التاريخ:                                                                                                         

 

 



 مسرد الموضوعات

 ج  - أ المقدمة

: االسددددتدراك، المفهددددوم النشددددأة، االسددددباب، التمهيددددد

 االهمية 

1-6 

بإضدددددددافة االسدددددددماء  االسدددددددتدراك الفصدددددددل االول:

 واعادة ترتيبها

8-80 

االسددددددددددماء الثالثيددددددددددة اسددددددددددتدراك  االول:المبحددددددددددث 

 والرباعية والمزيدة

8-19 

 12-10 اوالً: االسماء الثالثية 

 14-13 ثانيا: االسماء الرباعية

 19-14 ثالثاً: االسماء المزيدة 

 41-20 الثاني: استدراك المشتقاتالمبحث 

 25-21 اسم الفاعل -1

 29-26 اسم المفعول -2

 33-29 صيغ المبالغة -3

  

 36-33 اسم المكان -4

 41-37 اسم اآللة -5

 53-42 استدراك االلفاظ االعجمية المبحث الثالث:

 45-42 اوالً: االلفاظ المعربة

 49-46 االلفاظ الدخيلة ثانياً:

 53-50 االلفاظ المولدة ثالثاً:

اسدددددددددتدراك المصدددددددددطلحات  المبحدددددددددث الرابدددددددددع:

 العصرية

54-74 

  المصطلحات الحديثة -1

 56-54 المشتقات االسمية - أ

 59-57 المشتقات الفنية - ب

 61-59 المشتقات الطبية -ج

  يةعجمالمصطلحات الم -2

 63-62 االلفاظ االسمية - أ

 66-64 االلفاظ الفنية - ب



 69-66 االلفاظ العلمية -ج

 72-69 االلفاظ الطبية -د

 74-72 استدراكات داللية -3

عدددددددادة ترتيدددددددب بإ االسدددددددتدراك المبحدددددددث الخدددددددامس:

 المفردات االسمية 

75-80 

 78-76 اعادة ترتيب بسبب االختالف في االشتقاق -1

 80-78 اعادة الترتيب بسبب االفراد والجمع -2

بإضدددافة االفعدددال واعدددادة  االسدددتدراك فصدددل الثددداني: ال

 ترتيبها

82-117 

 103-83 المبحث االول: استدراك االفعال المجردة

  ثالثية مجردة افعال اوالً:

 85-83 افعال صحيحة  -1

 89-85 افعال مهموزة -2

 94-89 افعال معتلة: -3

  ثانياً: االفعال الرباعية المجردة

 97-95 االفعال الصحيحة -1

 99-97 االفعال المضعفة -2

 103-100 االفعال المضاعفة -3

 111-104 استدراك االفعال المزيدة المبحث الثاني:

 108-104 :االفعال الخماسية اوالً 

 111-109 االفعال السداسية ثانيا:

المبحددددددددث الثالددددددددث: االسددددددددتدراك بإعددددددددادة ترتيددددددددب 

 المفردات الفعلية

112-117 

 115-112 اعادة الترتيب بتقديم االفعال على االسماء -1

اعددددادة الترتيددددب بتقددددديم الددددزمن الماضددددي علددددى  -2

 المضارع

115-117 

 169-119 استدراكات اخرى الفصل الثالث:

 145-119 االول: استدراك مسائل لغويةالمبحث 

 128-120 مسائل صوتية اوال:

 139-1228 مسائل صرفية ثانياً:

 143-139 مسائل نحوية ثالثاً:

 145-144 رابعاً: مسائل داللية



 169-146 استدراكات متفرقة المبحث الثاني:

  اوالً: االستدراك باالختصار

 148-147 اختصار وحذف مواد -1

 151-149 وحذف مداخل اختصار -2

 153-151 اختصار وحذف اسماء البقاع -3

 159-153 اختصار وحذف شواهد -4

االمثلددددددددة و الشددددددددواهد ضددددددددافةاالسددددددددتدراك بإ ثانيدددددددداً:

 التوضيحية

159-161 

  

 169-162 االستدراك بأدراج الرموز والمختصرات :ثالثا

 173-172 الخاتمة والنتائج

 179-174 المصادر والمراجع

 184-181 باللغة االنكليزيةالملخص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمةـال
 

 

 

 

 

 

 

 



 بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمُد هلل الذي علّم بالقلم ، َعلّم اإلنسان مالم يعلم ، فلُه الحمد على ما َعلّم ، والشكر على ما انعم ، 

 والصالة والسالم على نبيه الكريم الذي جاء بتوحيد اللغة والدين وعلى آله ومن وااله

 وبعد:   

التي تحقدق لنفسدها وجدوداً ن المعجم اللغوي ظاهرة حضارية بالغة القيمة ، يبرز في المجتمعات فإ

قويدداً محّصددناً بددالعلم ، عاكسدداً صددورتها االجتماعيددة والحضددارّية ممددّثالً مددا المددت بددِه مددن صددنوف 

 المعارف ، فالمعجم في ُكل اّمة مرآة حياتها وديوان كالمها. 

عدن  أهم مدا تملكدُه األمدم ، ألن اللغدة هدي التدي ُتعّبدر اللغوية التي حوتها بطون المعجمات والثروة

 حياة األمم وفكرها ، والفكر هو الحقيقة اإلنسانية لألمم 

وكان لظهور بعض معجمات اللغة باعثاً على اهتمام اللغويين فتناولوها بالنقد والتهذيب واختصار 

وإصالح الغلط ، وكان من جهودهم فيها : إكمال نقصها ، وسدد ثغراتهدا باسدتدراك مدا فاتهدا حتدى 

 صنفات اللغوية مسلكاً مألوفاً من قديم المعجم العربي الحديثأصبح االستدراك على  الم

ولمددا كانددت الحيدداة ال تتوّقددف اسددتمراراً وتجديددداً وتنوعدداً ، ولمددا كددان الفكددر ال يتوقددف عددن متابعددة 

حركة الحياة بكل أبعادها ، وبما ال يحّد ، كانت اللّغة المعبرة عدن ذلدك ال تكداد تحدّد ، او ال ينبغدي 

 تجدداً ، لتالحق كل جديد الحياة. ان تحّد سعة و

اعتمد فدي اتسداعِه وثدراء مادتدِه وحسدن إحكامده  أنه  في الصرح المعجمي  ومن الظواهر البارزة

على اتصدال الجهدود وترابطهدا ، فلدم يقتندع العلمداء بمعجدم واحدد يعتمدوندُه ويسدتغنون بدِه ، وإنمدا 

تالحقددت المعجمددات ، بددداعي سددّد الخلددل وإكمددال الددنقص الددذي لحددق بددالمعجم السددابق وكددان تتددابع 

زبيددي بمضدي اكثدره باتجداه هدذا القصدد وذلدك المعجمات ابتداء مدن العدين وحتدى تداج العدروس لل

 الستدراك ما فات وسد النقص ، فيضيف الخالفون إلى جهود السابقين واستعمال معانيها ، 



السدابق ، واضداف اليده مدا  مدا ولهذا نمت المعجمدات واتسدعت مادتهدا ونهدض الالحدق علدى تركده

 استدركُه ووسع به مادة معجمهِ 

 من ذلك جاء عنوان الدراسة 

 )استدراك المحدثين على المعاجم اللغوية القديمة( 

واقتضت الدراسة ان تكون على تمهيد وثالثة فصول تليهدا الخاتمدة، أمدا التمهيدد فوقفدت فيده علدى 

 أسبابُه في العربية، ، وجاء الفصل االول بعنوان ومفهوم االستدراك ونشأتُه 

 إعادة ترتيبها(و)االستدراك بإضافة االسماء 

مباحث" تناولت في المبحث االول "استدراك االسماء الثالثية والرباعية المجردتين  ةسوشمل "خم

والمزيدة" وتطرقت في المبحث الثاني "استدراك المشتقات" وُخصص المبحث الثالدث "السدتدراك 

االلفاظ االعجمية " وتناول المبحث الرابع "استدراك المصطلحات العصرية" أما المبحث الخامس 

 فيِه "االستدراك بإعادة ترتيب المفردات االسمية"فتناولت 

 وُوسم الفصل الثاني بــ

 الستدراك بإضافة االفعال وإعادة ترتيبها(ا)

 وانضوى على ثالثة مباحث، تناولت في المبحث االول "استدراك االفعال الثالثية الُمجردة"

رقت في المبحث الثالث الدى ودرست في المبحث الثاني "استدراك االفعال الرباعية المجردة" وتط

 "االستدراك إعادة ترتيب المفردات الفعلية"

 وفي حين قام الفصل الثالث والموسوم بــــ

لغوية" وتناول المبحث استدراك مسائل "استدراكات أخرى" على مبحثين :تحّدث األول منها عن "

دراكات المحددثين علدى الثاني :استدراكات متفرقة جاء في هذا المبحث الوقوف على جملة من است

المصددنفات التراثيددة، نددذكر منهددا :االسددتدراك بالحددذف واالختصددار، واالسددتدراك بإضددافة األمثلددة 



التوضيحية، وكذلك االستدراك بإضافة الرموز واالختصدارات والصدور التوضديحية، وقدد جداءت 

 لقديمالمباحث في الدراسة متفاوتة العدد، وذلك بسبب وفرة المادة الُمستدركة على ا

 

 وفي النهاية جاءت الخاتمة لُِتسِفَر عن اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة

كان عملي في إيراد األلفاظ الُمستدركة هو أن ابحث بحثاً دقيقاً في المعاجم القديمة األقدم فاألقدم ، 

ر فدي تلددك إلدى أَن انتهدي إلدى نتيجدة مفادهدا ان اللفددظ المشدتق مدن هدذا الجدذر وهددذا الدوزن لدم يدذك

المعجمددات وأن أصددحاب المعجمددات الحديثددة قددد ذكددروه وخصصددوه بمعنددى لددُه فددي لغددة الخطدداب 

 اليومي. 

وقدد اقتضددت طبيعددة الدارسددة اتبدداع "المددنهج الوصدفي المقددارن" ألنهددا عمدددت الددى وصددف طريقددة 

خدالل ذلدك مدا التأليف في المعاجم القديمة والحديثة ثم عقدنا مقارنة بدين التدأليفين فظهدر لددينا مدن 

 .حفلت به المعاجم الحديثة ونقَص في المعاجم القديمة

وكنت ساعيًة بوسعي أاّل يقل البحدث فدي المعجمدات عدن ثالثدة معداجم بيدنهم مدده مديددة لعلمدي أّن 

 اللغة في تطّور كما الحياة في تطّور مستمر فهي أداتها

 لدكتور وختاماً  اتقدم بعظيم شكري وامتناني إلى استاذي المفضال  ا

مسدار الدراسدة  أصلحت ) صاحب منشد عباس ( على ما بذلُه من جهود علمّية وتوجيهات سديدة 

، وعلى ما ابداه من رحابة صدٍر وُخلٌق رفيع ، فكان نعم الموّجه والمشدرف فجدزاه هللا عّندي خيدر 

   الجزاء وأدامُه َعلَماً  للجامعة ولطالب العلم وأسوةٌ حسنة لمن ساَر في طريقِه 

واتقدم بالشكر واالمتنان إلى عمادة كلية التربية للعلوم اإلنسانية ، متمثلة بعميدها االسدتاذ الددكتور 

"باسم خيدري خضدير" وإلدى رئاسدة قسدم اللغدة العربيدة متمثلدة برئيسدها االسدتاذ المسداعد الددكتور 

الهتمدام طدوال "محمود عبد حمد الالمي" واساتيذها االفاضل على مدا ابددوهُ مدن طيدب التعداون وا

 .مسيرتي الدراسية فجزاهم هللا عّني خير الجزاء

 



 استدراك المحدثين على المعاجم اللغوية القديمة
 

1 
 

 التمهيد

 )االستدراك : المفهوم، النشأة، االسباب، االهمية(

 لغة  االستدراك 

اصدل واحدد وهدو " : )الدال والراء والكاف ه(395)ت سَتْدرك ، قال ابن فارسااالستدراك مصدر 

وذكااار ابااان   (1)(أدركدددت الشددديء أَدركددده إدراكددداً ) :يقااااللّشددديء بالّشددديء ووصدددوله اليددده " لحدددوق ا

 (2)) تدارك القوم : تالحقوا اي : لحق آخرهم اولهم ( :ه(11)منظور

  (3)) الدرك : اللَِحاُق ، أدرك الشيَء : لَِحقُه وبلغُه ونالُه ( وعرفه الدكتور احمد مختار عمر : 

) اْسدَتدرَك الشديَء بالشديِء : حداوَل إْدراَكدُه بدِه اسدتدرك عليدِه القدول :  :وجاء في المعجام الوسايط 

 (4)أصلح خطأه ، او أكمل نقصُه ، او أزال عنُه لبساً ( 

 : االستدراك اصطالحا  

 (5)إليه (  هو)إلحاق المتأخر ألفاظاً ومعاني بالمعجم العربي ، أغفل المتقدم تدوينها وضّمها  

ا ، ميعني تسجيل الفوات وهو يقوم على تتبع اإلخالل باللفظ أو المعنى او به :ستدراك المعجميواال

مدددع تددددوين مدددا سدددقط مدددن ذلدددك ، وهدددذا هدددو الغايدددة المطلوبدددة ، فمدددا أُهمدددُل فدددي العدددين اسدددتدركُه 

من الفاظ ومعانيها نحو : كعت ، وعشف وعضر ، والذي اهملُه الجوهري في  ه(370)تاالزهري

                                                           
 ]د ر ك[  2/269مقاييس اللغة :  (1)
 ]د ر ك[ 10/419لسان العرب :  (2)
  ]د ر ك[ 740معجم اللغة العربية المعاصرة :  (3)
 ]د ر ك[  281/1الوسيط :  (4)
 13مصطفى السواحلي / اصول االستدراك اللغوي :  (5)
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حاح من كلمات استدركها الفيروز آبادي نحو : قحص ، بعزق ، وربما يذكر اللغوي اللفظ لكّنه الص

  .، لما يعبر اللفظ من َمجاز وغيرهُ ؛ فيستدرك الالحق ما فات من تلك المعاني (1)ال يستوفي معانيه

 جبل أنحسن  وال يقوم االستدراك على معايير وضوابط مخصصة، ويرى محمد حسن 

ارتضاها هو ، وال يشترط  معايير  )اكمال العالم اللغوي مادة معجم ما باستدراكه عليه يكون وفق  

ان تكون مما يلتزم السابق ، وربما كان ذلك ناتجاً عن سدعة اطالعدِه وإدراكدِه ومدا لدم يبلدغ المتقددم 

كدّل لغدة حيدة فدي المعجم ركيزة أصيلة في قوام اللغة ، فهو الذي يحفظ اساس بنيتهدا ، وال شدك ان 

حاجة إلى ما يجمع ألفاظهدا ، ويقّيدد معانيدا ، ويوضدح داللتهدا ؛ ألنهدا تدراث قدومّي يجدب ان يحفدظ 

ديددن  ةلددى كونهددا تراثدداً قوميدداً بأنهددا لغددلألجيدال المتالحقددة مددن الندداطقين بهددا ، وقددد ُخّصددت العربيدة إ

 (2)(وعقيدة

إّن مددن أسددباب كثددرة االسددتدراك قددديماً وحددديثاً ومتابعددة وتدددوين مددا غدداب مددن الفدداظ ودالالت فددي 

المعاجم القديمة متعلقاً  بالمراحل األولى من جمع اللغة ألن ) عملية مدا تفلّدت مدن الثدروة اللغويدة ، 

بعدض التراكيدب  فلم يأخذ مكانُه في دواوين متن اللغة ، وان الثغرة األولى ندتج عنهدا الحكدم . علدى

بأّنها مهملة بينما هي في الواقع ُمستعملة وان الثغرة الثانية نتَج عنها إغفال صوٍر من االستعماالت 

 (3)اللغوية لبعض التراكيب التي وردت في المعاجم (

  : وبواكيره االستدراك نشأة 

لغوية ارهاصات ال بدأ التأليف في االستدراك بعد ظهور المعجمات وقد َسبق مرحلة ظهور المعاجم

تمثلت في أسئلة الصحابة وغيرهم حول كلمات القرآن الكريم ، وقد جرى العلماء االقدمون على ان 

يكملوا مصنفات من سبقهم ولقد سار تأليف المعاجم اللغوية فدي مراحدل متعاقبدة تتدداخل وتتكامدل ، 

 ابددن دريددد " الجمهددرة  فددي حددين ألددف ويظددل أثددر ُكددل مرحلددة سددابقة ظدداهراً فددي المراحددل التاليددة ،

                                                           
 27:    اصول االستدراك اللغوي  ينظر :  (1) 
 االستدراك على المعاجم اللغوية في ضوء مئتين  من  المستدركات الجديدة :  (2)
 41: نفسه المصدر   (3)
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ه ( في كتابِه المنسوب اليِه ، وظل أثر "العين" ثم أثدر "الجمهدرة " 170اعتمد على الخليل) ه"321

فيما تالهما من معاجم إلى يومنا هذا ، فاللغة هي اللغة ، وكان اكثر المعاجم التراثية الالحقدة تدنص 

نها ومسددااها فددي الشددكل والتنظدديم علددى ذكددر المعدداجم السددابقة التددي أخددذت منهددا ، وتددذكر محاسدد

  والترتيب وفي مدى استيفاء المادة اللغوية ، ونحاول ان نتجنب تلك المساوئ

وكان أصحاب المعاجم من علماء أمتنا ال يكّفون عن البحث المستمّر عن تيسير أسداليب المعجدم  

 ((1)عنُه ) للقارئين وعن تصحيح ما أخطأ فيه َمْن قبلهم واستكمال ما قصّروا 

جمدع وتددوين  و " الجمهرة " اختلفت وتنوعت طدرق والمدة الزمانية التي اعقبت تأليف " العين"

 اللغة ) وما أن تطل علينا المئة الرابعة الهجرية حتى نجد العلماء فريقين:

فريقاً يستمر في الضرب في البوادي وأخذ اللغة مدن افدواه ابنداء القبائدل مدع الرجدوع إلدى كتدب   

المعاني والموضوعات وإلى المعاجم السابقة ، وأما الفريق اآلخر من مالفي المعاجم وما يليه من 

عدن األخدذ قرون فقد توقفوا عن الرحلة إلى البادية لسماع لغات القبائدل  وتقيددها ،وكدذلك توقفدوا 

صدبحت الوسديلة الوحيددة المتاحدة من أفدواه األعدراب الوافددين مدن الحواضدر لفسداد السدنتهم ، وا

الء العلماء هي األخذ من كتب المعاني والمعاجم السابقة بعد ان كثر عددها ، وتوافرت مادتها لها

ب  وأصبح من العسير إضدافة جديدد اليهدا إال مدن لغدات عصدر المالدف نفسدُه وخاصدة مدن الُمعدر 

والدخيل والمول دد ، وكاندت الوسديلة التدي  نشدطوا فيهدا هدي : المعارضدة والمقابلدة بدين نسدخ تلدك 

لمعاجم السابقة ، وبيان ما في تلك المعاجم من خطأ وتصحيف أو تحريف ، واالستدراك عليها ، ا

وربما أخذوا تصحيحاتهم واستدراكاتهم من تلك المعاجم السابقة التي غالباً مدا كدان َيدُنص الحقهدا 

 (2)على ما وقع في سابقها من نقص أو تحريف او لتصحيف 

 

 

                                                           
ينظر : معاجمنا  اللغوية  بين التراث والمعاصرة : بحث الدكتور، ناصر الدين االسد، مجلة مجمع اللغة   (1)

 108: 98العربية بالقاهرة ، العدد 
   114: نفسه  المصدر  (2)
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 ند القدماء والمحدثينؤلفات االستدراك عأهم  م ومن 

 عند القدماء :  -اوال  :

 استدراك الغلط الواقع في كتاب العين، ابي بكر الّزبيدي -

بيدي  -  هـ 379مختصر العين البي بكر الز 

 هـ 438تكملة العين للخارزنجي  -

 هـ 750ة والذيل والصلة للصاغاني التكمل-

 هـ 489ملك بن ُسراح الكالبي االستدراك على بارع القالي، البي مروان عبد ال -

 1205التكملة والذيل والصلة لما فات صاحب القاموس من اللغة الزبيدي  -

 عند المحدثين -ثانيا  :

 الجاسوس على القاموس فارس الشدياق -

 تكملة المعاجم العربية لدوزي -

لسان العدرب االستدراك على المعاجم العربية في ضوء مئتين من المستدركات الجديدة على  -

 وتاج العروس، محمد حسن جبل

 الحسن واالحسان في ما خال منه اللسان عبدهللا البارودي -

 المعجم المساعد النستانس ماري الكرملي -

 تكملة معجم تاج العروس د. وهيب دياب -

 المستدرك على معجماتنا د. خليل بنيان الحسون -

 وثمة اسباب هامة دعت إلى استدراك العلماء على سابقيهم ، نذكر منها : 

صعوبة حصر مفدردات اللغدة علدى عدالم اللغدة فدي الدزمن المتقدّدم ؛ وذلدك التسداع رقعدة شدبه  -1

جزيرة العرب وتفرق اهلها في لهجاتهم وفي أصقاعها طرئق قدداً ، ولزام إقامة اللغوي في القبيلة 

 بِه وال ُعلمااها في ذلك الزمن  ل ما ينطقونلمدة تكفي لسماع كُ 
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سعة اللغة العربية ووفرة عدد مفرداتها ، على الرغم من اّن اللغويين بدذلوا جهدوداً ّجبدارة فدي  -2

سبيل جمع اللغة ، فهذِه الجهود علدى كثرتهدا لدم تسدتطع ان تحديط بالعربيدة تددويناً ، وذكدر بعدض 

 . العلماء أن ما وصلنا من اللغة وما استطاع العلماء إدراكُه قليُل إلى كثير من مجموعها

اخددتالف مقدداييس اللغددويين فددي الحكددم علددى صددحة عروبددة اللفددظ ، ومددن ثددم قبددول تدوينددُه فددي  -3

المعجمات وتراوحت هذِه المقاييس بدين الزمدان والمكدان ، حيدث يكدون للعلمداء حجدة ، ورد فيهدا 

 اللفظ أو ذاك التعبير ، كالقرآن الكريم أو الحديث واألثر او شدعر الجاهليدة ونثرهدا ، أو مدن شدعر

 العصر االسالمي ونثرهُ حتى منتصف القرن الثاني في الحضر ، وآخر الرابع في البادية .

التطور الحضاري لألمة فقد جدّدت مفدردات وأسداليب فدي العربيدة لدم يتدأت للغدويين المتقددمين   -4

نمدط تدوينها ، مع أّن اصولها عربّية واكثرها جاٍر في مأخدذِه االشدتقاقي او الدداللي التركيبدي علدى 

الكالم العربي ووقف أصدول األخدذ والتوليدد فيدِه ، فهدذا الدذي اسدتجد فدي حياتندا اللغويدة بتدأثير مدن 

التطور الحضاري يجب ان ُيرعى في تدوين المعجمات الجديدة أو االستدراك على القديمة ، والبدد 

لددى مقدداييس ان يأخددذ موقعددُه وال بددأس مددن التنبيدده علددى اصددلِه وُيشددترط فددي ذلددك ان يكددون جاريدداً ع

 عربيتنا في اشتقاقه أو أخذهُ صوغاً وداللة وتركيباً .

السهو والخطأ وذلك ان يستدرك الالحدق علدى المتقددم مدا يظدن سدهواً أو خطدأ اندُه لدم يدذكرهُ ،   -5

وهو مذكور ، وال شك انُه سبب غير مقصود ، وهذا األضطراب يتولد من عداملين أحددهما : سدعة 

 .  1 انيهما : سوء الفهم وعدم الدراية بأساليب التعبير في العربيةالمعجم وطول المادة ، وث

 

 

 

 

 

                                                           
1
 25-18ُينظر: اصول االستدراك اللغوي / 
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  أهمية االستدراك المعجمي : 

اللغويين إلى االستدراك على مالفي المعجمات اللغة هو حفظ اللغة العربية  دعى الهدف الذي  إن 

وتدددوين مفرداتهددا ، إيماندداً مددنهم بددأن هددذِه اللغددة هددي وعدداء الدددين بهددا نددزل القددرآن الكددريم وُدونددت 

 احكامُه ، من ذلك يمكن القول ان جهود المستدركين قد قامت أول األمر على اساس ديني 

معجمي واالستدراك عليِه يمكن اإلشارة اليها بما ورد مجمالً في قولدِه تعدالى :) فبواعث التدوين ال

 (1)اّنا َنحُن نّزلنا الذكَر وإّنا لُه لحافظون ( 

فددي إطددار هددذا الددنص الكددريم نشددأت كثيددر مددن العلددوم العربيددة والشددرعية التددي ال يشددّذ عنهددا علددم 

الحيدداة مسددتحدثات كثيددرة مددن أدوات  المعجمددات اللغويددة االسددتدراكات عليهددا ، وقددد وجددّدت فددي

وأجهددزة ، وانمدداط مددن االطعمددة واالشددربة والعقدداقير والمالبددس والمسدداكن " وسددبل االنتقددال " ، 

واالتصال ، والمعامالت والعالقات والمعاني وكل هذا وغيره مما يتطلب اسماء تّعبدر عنهدا ، وال 

ها العرب فعالً اولى من استحداث شك أن استمداد تلك االسماء من اصول صحيحة سبق ان نطق ب

 وسيلة اخرى للتعبير عنها 

ومن أهمية االستدراك وفائدتُه الُمحّصلة إن علِم المصنف بوجود من يكشف نقص عملُه وُيبين مدا 

فاتددُه ويسددتدرك عليددِه ، يدفعددُه إلددى االسددتيفاء واإلتقددان والدقددة ، وقددد ادى االسددتدراك إلددى ظهددور " 

وتقدّر مدا  حركة نقدية " ترصد ما وقع فيِه نفر من المستدركين مدن الدوهم والخطدأ َفُتصدحح وتقدّوم

(2)     أضددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددديف أو نبدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددذه 

                                                           
 9/ الحجر   (1)
 17-15اصول االستدراك اللغوي : :ينظر (2)
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 ضافة االسماء واعادة ترتيب المفرداتإب األستدراك: فصل االولـال

 استدراك االسماء الثالثية والرباعية والمزيدةالمبحث االول: 

 المبحث الثاني: استدراك المشتقات

 المبحث الثالث: استدراك االلفاظ االعجمية

 الرابع: استدراك المصطلحات العصرية المبحث

مية اك بإعااااااااادة ترتيااااااااب المفااااااااردات االسااااااااالمبحااااااااث الخااااااااامس: االسااااااااتدر



 ................................................... االستدراكات االسميةالول ....................الفصل ا
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 توطئة:

اثبتددددددت الدراسددددددات المعجميددددددة ان االرهاصددددددات األولددددددى للمباحددددددث المعجميددددددة عنددددددد لقددددددد 

العدددددددرب قدددددددد ظهدددددددرت فدددددددي مطلدددددددع القدددددددرن األول الهجري/السدددددددابع المددددددديالدي، وكاندددددددت 

العنايددددددة بمفددددددردات القددددددرآن الكددددددريم وخاصددددددة مددددددا يسددددددمى الغريددددددب هددددددو الدددددددافع االسدددددداس 

ريبدددددة، ومدددددن إلدددددى ظهدددددور المباحدددددث المعجميدددددة والبحدددددث عدددددن دالالت تلدددددك المفدددددردات الغ

األوائدددددل الدددددذين اهتمدددددوا بمسدددددألة الغريدددددب وتفسدددددير القدددددرآن هدددددو الصدددددحابي الجليدددددل عبددددددهللا 

هدددددـ، وُتعدددددد الدراسدددددات المعجميدددددة هدددددي الدراسدددددة االسدددددبق للغدددددة العربيدددددة 68بدددددن عبددددداس 

سددددات المعجميددددة عنددددد سددددداال اقبددددل ان يوضددددع اي علددددم مدددددن علددددوم اللغددددة وقددددد بددددددأت الدر

القدددددرآن الكدددددريم مدددددن غيدددددر لهجدددددتهم مدددددن بعدددددض الصدددددحابة عدددددن بعدددددض المعدددددان لكلمدددددات 

 ذلك ما روي عن قتادة

 قال ابن عباس: 

حتدددددى سدددددمعت قدددددول  (1)ماكندددددت ادري مدددددا قولدددددُه )ربندددددا افدددددتح بينندددددا وبدددددين قومندددددا بدددددالحق(

 (2)بنت ذي يزن تقول : تعال افاتحك تقول : تعال اخاصمك

لغويدددددة وممدددددن أشدددددار مدددددن المحددددددثين إلدددددى اسدددددبقية التدددددأليف المعجمدددددي علدددددى بقيدددددة العلدددددوم ال

 االخرى هو الدكتور احمد مختار عمر بقولِه:

عدددددّد علمددددداء اللغدددددة المعجدددددم مددددداخراً أندددددُه يخدددددتص بمعالجدددددة الجاندددددب العلمدددددي للغدددددة وبدددددذلك 

 فهو فرعا من فروع علم اللغة التطبيقي

                                                           
 89   االعراف:    (1)
 1523عبد الرحمن بن ابي حاتم، ت_اسعد محمد الطيب، تفسير القران العظيم:  (2)
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( حددددددول هددددددذِه الصددددددلة Hartmannعمددددددر رايددددددة ) مختددددددار وقددددددد بددددددين الدددددددكتور احمددددددد

التطبيقدددددددي يقددددددددم حلدددددددوال وأطدددددددراً  ( اذا كدددددددان علدددددددم اللغدددددددةHartmannوفيهدددددددا يدددددددرى )

بمشدددددددكالت اللغدددددددة فلدددددددذلك ينطبدددددددق علدددددددى المعجميدددددددة، ويصدددددددبح المعجمدددددددي واحدددددددداً مدددددددن 

 علماء اللغة التطبيقي

)وألن علدددددم اللغدددددة التطبيقدددددي أسدددددبق فدددددي الوجدددددود مدددددن علدددددم اللغدددددة النظدددددري فقدددددد اعتبدددددر 

اللغويددددون صددددناعة المعجددددم فددددي الوجددددود اسددددبق مددددن وضددددع نظريددددة لددددُه وعدددددها المحركددددة 

 (1)ر العلماء ووضع مواصفات قياسية لُه(لتفكي

وُتعدددددد المعجمدددددات اللغويدددددة مدددددن أكثدددددر المالفدددددات عرضدددددة لالسدددددتدراك؛ ألن اللغدددددة ناميدددددة 

متجددددددددددة والتطددددددددورات الدالليددددددددة مسددددددددتمرة، فمددددددددن الطبيعددددددددي أن تتعددددددددرض المعجمددددددددات 

 لالستدراك والتقويم

 ويرى الدكتور محمد حسن جبل ان:

همددددددال الكثيددددددر مددددددن التراكيددددددب المسددددددتعملة فددددددي  فقدددددددان االسددددددتقراء المددددددنظم أدى إلددددددى إ 

كدددددالم العدددددرب، او زيدددددادة التراكيدددددب الحوشدددددية التدددددي لدددددم يعدددددد لهدددددا اسدددددتعمال اصدددددالً، ممدددددا 

جعدددددددل المعجمدددددددات تتفددددددداوت فيمدددددددا تحملددددددده مدددددددن االلفددددددداظ والتراكيدددددددب بتفددددددداوت اجتهددددددداد 

 (2)مالفيها

 

 

 

                                                           
  31مختار عمر،احمد  صناعة المعجم الحديث:  (1)

 19محمد حسن جبل، االستدراك على المعاجم العربية في ضوء مئتين من المستدركات الجديدة: :رينظ  (2)
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 المبحث األول: األسماء الثالثية والرباعية والمزيدة

بعددد  التحقيددق والتقصددي فددي المعجمددات الحديثددة وجدددت ثمددة اسددماًء لددم يكددن لهددا حضددوُر فددي   

المعجمددات التراثيددة ،فأَحصدديت منهددا مددا شدداء هللا لددي ان احصددي َ وحاولددت ان اقسددم تلددك االسددماء 

المستدركة تقسيماً صرفياً ،فأبدأ بالثالثي والرباعي المجردين واختم باألسماء المزيدة ألندي وجددت 

 ذا التقسيم اكثر دقة في حصر المستدرك من االلفاظ ه

  االسماء الثالثية المجردة اوال :

لهدا اسدتعماالً فدي استدرك المعجميون المحدثون على ما جاء فدي المعجمدات القديمدة الفاظداً وجددوا 

ومدن األسدماء الثالثيدة التدي جداءت مسدتدركة مدن المعجمدات الحديثدة والتدي لدم يدرد الواقع اللغوي 

 ذكرها في المعجمات القديمة:

 ]اآلس[-1

وقفددت المعجمددات القديمددة علددى الجددذر اللغددوي "أس" ومددا يتولددد منددُه مددن مفددردات تختلددف بحسددب 

اشتقاقاتها وأوزانها وصيغتها، ولكنها لم تذكر مدن الجدذر اللغدوي اسدماً ثالثيداً ولده معندى خاصداً بده 

يضددي الددورق، ابدديض الزهددر او ورديددة جدداء فددي المعجددم الوسدديط : )اآلس: شددجر دائددم الخضددرة، ب

 (1)عطري ثمارهُ لُْبيُة ُسود....(

لم تذكر المعجمات القديمة االسم الثالثي الدال على النبات، قال الجوهري :)اسى،اسا :اسيتُه تأسيًة، 

 (2)أي عزيتُه وأسيتُه: بما لي مواساة، اي: جعلتُه اسوتي فيِه(

 "اس" : وفي  لسان العرب قال ابن منظور في مادة

ام مفسد(   (3))األَسُّ و اإلِسُّ واألُسُّ : اإلفساد بين الناس، َو رجل أّساوٌي: نمُّ

                                                           
 ]أس[1/1العربية في القاهرة:الوسيط :مجمع اللغة   (1)

ثدددددددامر  اجعددددددده واعتندددددددى بددددددده الددددددددكتور محمددددددددر الصدددددددحاح: اسدددددددماعيل بدددددددن حمدددددددادي الجدددددددوهري،  (2)
 ]أس[40واخرون ،دار الحديث ،القاهرة،

  ]اس[ 7،/6لسان العرب : جمال الدين بن مكرم ابن منظور، دار صادر، بيروت:   (3)
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وجاَء في تاج العروس:)اْس بالّضم : كلمة ُتقال للَحّيدة اذا رقْوهدا ليأخدذوها ففدزع احددهم مدن ُرقيتدِه 

 (1)فتخضع لُه وتلين(

 ]الَبجع[ -2

ية القديمة االسم الثالثدي )الَبجدع( والدذي لدم يكدن لده استدرك بطرس البستاني على المعجمات اللغو

 (2)طائر معروف واحده َبَجعة( )البجع: جاء فيه:حضوراً بالمعنى الذي ذكره محيط المحيط، 

  وقال سعيد الشرتوني:

 (3)طائر له حوصلة عظيمة يتخذ منها الفرو ويعرف بالحوصل الواحدة بجعَة( )البجُع:

عند تحقيق في الجذر اللغوي]ب ج ع[ في المعجمات القديمة لُوحظ عدم تدوين االسدم الثالثدي مدن 

  ي ذكرهُ سعيد الشرتوني في معجمهِ الذذلك الجذر بالمعنى 

  (4)(َبَجعُه :قطعُه بالسيف)قال الفيروز آبادي:

بيدي في مستدركاتُه  ُجدُل: َكَفدرح، و) ففياِه جااء:ولم يذكرها الز  كثدر مدن األْكدل نبجدَع: إذا أاَبَجدَع الر 

 (5)(حتى كاَد ان يتفطر

هدا اوالصدواب عنددهُ مجي]َبَجعدْه[ بدالجيم بمعندى ]قطعدُه[  ويرى صاحب التداج عددم صدواب ورود

 بالخاء والدال بالمعجمتين_ ويتشهد ذلك يقول ابن ُدريد َضربُه َفخدعُه : اي قطعُه بالسكين 

ضوء النصوص المقتبسة من المعاجم اللغوية القديمة لدم يدرد ذكدر االسدم الثالثدي "بجدع" الدذي  في

 له حضوراً في اغلب المعاجم الحديثة منها اقرب الموارد و محيط المحيط  وجدنا  

                                                           
 ]أس[204/15الزبيدي ،تحقيق عبد الكريم العزبازي: ضىمد مرتمحتاج العروس من جواهري القاموس  - (1)
 ]ب ج ع[30سعيد الشرتوني، اقرب الموارد: - (2)
 ] ب ج ع[28بطرس البستاني، محيط المحيط:  - (3)
القددددداموس المحددددديط : مجدددددد الددددددين محمدددددد بدددددن يعقدددددوب الفيدددددروز آبدددددادي،  وراجعدددددُه واعتندددددى بدددددِه اندددددس  -(4)

 ]ب ج ع[95حديث القاهرة، محمد الشامي، زكريا جابر احمد دار ال
 ]ب ج ع[ 20/304تاج العروس :  - (5)



 ................................................... االستدراكات االسميةالول ....................الفصل ا

 

12 
 

ْقُس[-3  ]الطَّ

قدس( والدذي لدم يدرد ذكدرهُ فدي المعجمدات  ثالثديت المعجمات الحديثدة االسدم الاستدرك )الط 

 القديمة، 

)حالة الجو من ضغط وحرارة وبرودة ورطوبة في يوم او أيام قليلة( فالطقس هو:
(1)

 

 ذكره  في معجم الوسيط ومعجم اللغة العربية والمعاصرة: اذ جاء

فدي أغلدب وعند التحقيق في المعجمات اللغوية القديمة  أتضدح أنده لدم يدرد ذكدر المصدطلح 

المعجمات ومنها معجم الصحاح والقداموس المحديط  ولسدان العدرب فدي بداب السدين فصدل 

 الطاء

إن اسددتمرار التطددور العلمددي ومواكبددة انفتدداح المجتمددع العربددي اتجدداه االستكشددافات العلميددة 

والحاجة إلى وضع مصطلح ومفردات تالئم وتواكب تلك الحركة العلمية دعدت الدى وضدع 

 وهي بذلك استدراك على ما جاَء في  المعاجم اللغوية القديمة. ،مفردات جديدة، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 )ط ق س(575 اللغة العربية المعاصرة: ،511الوسيط: (1)
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  ثانيا : االسماء الرباعية المجردة 

يدرد لده ذكدر فدي المعجمدات  وهدو مدن االسدماء الرباعيدة المجدردة علدى وزن "َفوَعدل"لم]َنْوَرس[ -1 

اللغوية التراثية ،ولكّنا قد وجددنا ان المعداجم الحديثدة اسدتدركت هدذا االسدم الربداعي واثبتدت لده معندى 

 جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة:، خاصاً به

)النورس: طائر من مجموعة النوارس ريشُة رمادي فاتح من أعلى، أبيض ناصع من اسفل، مائي من 

 (1)مام يقتاُت باألسماك وُيعرف بزّمج الماء.(حجم الح

  وذكر الدكتور عبد الغني ابو العزم :

الحدظ فدي يُ  ريشه رمادي فاتح من اعلى وابيض ناصع من اسدفل، )طير مائي من فصيلة النورسيات،

كلياً في الشدتاء ويعدرف بدزمج  ويختف سوادها جزئياً او اكثر انواعه ان قمة رأسه تّسود في الصيف،

 (2)الماء(

 لكنهدا ، ُمفردات من منهُ  تولّد وما"  د ن ب"  اللغوي الجذر على اللغوية المعاجم وقفت[ الَبْندا_ ] 2 

 علدى اسدتدراكاً  ورد والدذي ، بدهِ  المختصة وداللتهُ "  َبْندا"  الرباعي االسم المذكور الجذر من تذكر لم

  المعاصرة العربية اللغة معجم في جاء ، مصنفاتهم في المتقدمين دونهُ  ما

ين في موجود بالّدب شبيه ضخم ثديّ  الحيوان:  البندا)   3(  تْ والتب الص 

 الكبيدر الَعلدمُ : الَبْنددُ : )  العارب لساان في جاء االول الرعيل مصنفات من االشتقاقية الصيغة غابت لقد

 وجمعهُ  الكبير الَعلمُ :  الَبْندُ  ، َبْنداً  بثمانين فتسير الرومُ  َتْغزو أَن:  الساعة أشراط حديث وفي ، معروف

                                                           
 )ن و ر س(2304 ، عمر احمد مختار اللغة العربية المعاصرة: (1)
 )ن و رس(4201، الدكتور عبد الغني ابو العزم الغني الزاهر، (2)
 [ د ن ب]  248: المعاصرة العربية اللغة معجم (  3)
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 ، للقائدد يكون الروم اعالم من:  المحكم وفي ، األعالم من َعلَم كل:  والَبْندُ  ، َعددٍ  أَْدنى لهُ  وليس ُبُنود

 1(  بفْرزانٍ  ُمْنَعقدِ :  َبْيدقٌ  والَبْندُ  ، الماء من ُيكسرِ  الذي:  والَبْندُ 

ددودةُ  ، المدداءِ  مددن ُيكسددر والددذي ُمْسددْتعملةٌ  وحيددلٌ  ، الكبيددرُ  الَعلددمُ :  الَبْندددُ )  :آباااد  الفيااروز وأورد  والَبنُّ

ثينَ  من:  بنُدوَية بن ومحمدُ  ، بالكسر ِبْنُدوَية بنُ  وَعْوفُ  الّدبرُ :  َكسقُّودةٍ   2( الُمَحد 

 ثانيا : استدراك االسماء المزيدة

لم يقف استدراك اللغويين المحدثين عند حدد االسدماء المجدردة بدل راحدوا ينظدرون بعمدق فدي مدتن 

،فقدد اسدتدركوا علدى المعجمدات التراثيدة مجموعدة  لفاظهداوما يتولد منها بزيادة على اصول أاللغة 

 لها حضوراَ في االستعمال اللغويمن االسماء المزيدة التي اثبتوا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 [ د ن ب]  3/97:العرب لسان (  1)
 [ د ن ب]  163:المحيط لقاموس  (  2)
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 [ الَعاُسوق] -1

 مندهُ  تدذكر لدم ولكنهدا"  ق س ع"  اللغدوي الجذر من المستعملة المفردات التراثية المعجمات دونت

 :رجاء في معجم الغني الزاه " فاعول"  وزن على مزيداً  اسماً 

 يعدي  بسدوادٍ  ُمدنقط اللدون احمدر ، الباشدق بحجدم وهوَ  ، الصقريات فصيلة من طائر:  الَعاُسوق)  

 (1)(  والحيات والطيور والضفادع الحشرات على

) َعِسدَق بدِه َيْعَسدُق َعَسدقاً : لدزق بدِه وأولدع بدِه ، وكدذلك  قاال: اذلم يذكر ابن منظدور االسدم المزيدد 

ق ، الَعَسُق الشراب الرديء الكثير الماء ، والُعسق : المتشّددون على غرمائهم فدي التقاضدي ،  َتعس 

ُسدُق : عدراجين النخدل واحددها َعَسدٌق ، والَعَسدُق : الظلمدة والُعُسق : اللق احون ، وفي التهدذيب : العُ 

 (2)كالَغَسِق عن ثعلب (

) َعِسق بِه : لَِصق وأُلَِع ، وألَح  عليِه فيما َيْطلُيُه ، والَعَسُق : االلتواُء وُعْسُر  وأورد الفيروز آباد :

ديُء والل ق احونالُخلُِق وِضيقُُه ، والَعَسُق : ال  (3)، والَعسيَقُة : َشراٌب َرديٌء كثيُر الماِء ( ُعرجوُن الر 

سددم المزيددد مددن الجددذر اللغددوي " ع س ق " والددذي ورد االالنصددوص المقتبسددة تاكددد عدددم ذكددر 

 استدراكاً على مفردات الجذر اللغوي في معجم الغني الزاهر

 ومن االلفاظ المستدركة من االسماء المزيدة:

 وقفت المعجمات التراثية على الجذر اللغوي ]ض ر ب[  ]اإلِضراب[  -2

، لكنهدا لدم تدذكر مدن الجدذر وما يتولد منُه من مفردات تختلف بحسب استقامتها وأوزانها وصديغتها

 اكاً على مواد الجذر اللغوي في المصنفات الحديثة، كور االسم المزيد الذي جاء استدرالمذ

                                                           
 ] ع س ق [ 2758الغني الزاهر:  (1)
 ] ع س ق [  250/10لسان العرب:  (2)
 ] ع س ق [  1091القاموس المحيط:  (3)
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 (1)لكف عن عمل ما (العرف : ا )اإلضراب في :جاء في الوسيط

)التضددريب بددين القددوم: اإلغددراء،  قااال الجااوهر :، المسددتدركالمعجمددات القديمددة لددم تددذكر االسددم 

 (2)واستضرب العسل: صاَر ضرباً بمعنى التحول من الحال الى حاٍل(

ُه(  وذكر ابن منظور:   (3))التضريب تحريض للشجاع في الحرب، وُيقال: َضْربُه وَخرص 

 ولم يذكرها الفيروز آبادي ضمن مشتقات هذا الجذر وفيِه جاء: 

رُب: ريبُة: الطبيعيُة والض   (4)المكان الُمطمئن بِه شجر( )اْسَتضرَب الَعسُل: اْبيض  وَغلظ، الض 

في ضوء النصوص المقتبسة من بطون المعاجم القديمة لم نجد ذكراً لمفردة "إضراب" علدى وزن 

ضرب" المزيد بالهمزة ،على حين نجد لهذا المفردة حضدوراً فدي إالرباعي "مصدر الفعل  فعال"إ"

 ويتضح مما تقدم ان هذِه اللفظة المزيدة )اإلضراب[(  المعجم الوسيط ولها داللة خاصة

دل علدى قلدة يد هُ المعجدم الوسديط وعددم ورودهدا اللم ترد في المعجمات القديمة بالمعنى الدذي ذكدر

بيددة واكتسددابها مفدداهيم الواضددح وإنمددا فيهددا داللددة علددى توسددع اللغددة العراالسددتقراء او القصددور مددن 

 لفاظ جديدة. ومدلوالت أل

 ]التصبيرة[  -3

اسدددماً مزيدددداً مدددن الجدددذر اللغددددوي  رصدددد اللغويدددون المحددددثون لغدددة الخطددداب اليدددومي فوجددددوا

 " على وزن "تفعيلة" لم تذكره المعجمات القديمة، جاء في المعجم الوسيط:"ص ب ر

)التصدددبيرة: مدددا يتناولدددُه الجدددائع يسدددتعين بددده علدددى الصدددبر حتدددى ينضدددج الطعدددام، او يحدددين وقدددت 

 (1)تناولُه،(

                                                           
 ]ض ر ب[537المعجم الوسيط :  (1)
 ]ض ر ب[ 674الصحاح :  (2)
 ]ض ر ب[ 674سان العرب : ل  (3)
  ]ض ر ب[969لقاموس المحيط : -(4)
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 في المعجمات القديمة  لم يكن لالسم المزيد حضور

 )الصدبير: الكفيدُل تقدول مندُه َصدَبرُت أَْصدُبُر بالضدم َصدْبراً وصدبارة، اي َكفلدَت بده قال الجاوهر :

دْبرُ  ة، اي بدال وزن وال كيدٍل،وتقول : اشتريت الشيء َصْبرَ   وقدد ، الجدزع عندد الدنفس حدبس:  الص 

ْبر السحابُ :  الصبير ، حْبستهُ :  انا َوصبرتهُ  ، صْبَراً  َيصبرُ   المصيبة عن فالنُ  َصَبر  بتسكين الص 

 العجوز ايام من يوم:  الياء

 (2)(البيضَ  السحائبُ :  االْصبارُ  ، بمعنىً  يكون ان َويحتمل

دددبير: السدددحاب األبددديض ال يكدداد ُتمطدددر.... ، وقيدددل: هدددي القطعدددة مدددن  منظاااور:وقااال: ابااان  )الص 

بور:  تعالى هللا اسماء فيالسحابة تراها كأنها َمصبورة اي محبوسة ، س تعالى الص   وتقد 

ددْبرُ   وصددبيرُ  الواحدددة البدديض السددحائب: االْصددبار:  الغددراء، َمْصددبو فهددو للقْتددل األنسددان َنصددب:  الص 

بَرة ياكل ما تحت ُتبسط عريضة ُرقاقهٍ :  الُخوانِ   (3)(وزن وال كيل بال الطعام من ُجمع ما:  ،الصُّ

 مفردات الجذر )ص ب ر( ولم يذكر االسم المزيد وفيه جاء:  وذكر الفيروز آباد 

ددددبر ، حبسددددهُ :  َيْصددددبرهُ عنددددهُ  َصددددَبرهُ) االصددددطبار: االقتصدددداُص، اْستصددددبر: استكشددددف ،    الص 

ددددبرُ  ، اليمدددينُ :  الَمْصدددُبرةُ  ، َتْحلِددددفَ  حتدددى عليهدددا الُحَكددددمُ  ُيمِسدددُكك التدددي  : والضددددم بالكسدددرِ  والصُّ

 (4)(بالت قمةِ  الُعصاة ُيعاجلُ  ال الذي الحليم:  الّصبُورُ  ،  البيضاء والسحابة ، الشيء ناحية

فقددد اسددتدرك المعجددم الوسدديط هددذه اللفظددة وذكددر لهددا داللددة خاصددة لددم تددرد فددي المعدداجم القديمددة 

وال شدددك أن هدددذه المفدددردة التدددي انتظمدددت فيهدددا سدددتة احدددرف ، ثالثدددة منهدددا ترجدددع الدددى االصدددل 

                                                                                                                                                                           
 )ص ب ر( 506الوسيط : (1)
  -)ص ب ر( 631الصحاح :  (2)
 )ص ب ر( 4/437سان العرب ل   (3)
  ] ص ب ر[ 911القاموس المحيط:    (4)
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الددذي اشددتقت مندده الكلمددة ،وثالثددة زائدددة علددى ذلددك االصددل انهددا تحمددل المعنددى العددام الددذي يدددل 

 الشتقاقي "ص ب ر" عليه ذلك االصل ا

 [ الُمدير]  _4

وقفت المعاجم القديمة على الجذر اللغوي " دار "وما تولد منُه من مفردات اختلفت كالً حسب اشتقاقها 

واوزانها ، لكنها لم تذكر من الجدذر المدذكور االسدم المزيدد " الُمددير " وداللتدُه المختصدة بدِه الدذي لدم 

وجاء في معناها : ) الُمدير : من غير ان الوسيط استدرك هذِه اللفظة يشر إليه القدماء في معاجمهم ، 

  1يتولى تصريف امر من االمور ، كمدير الشركة ، ومدير المكتب ،ورئيس المديرية (

 لقد اثبت البحث والتحقيق ان توثيق معجماتنا التراثية غفلت عن تدوين هذِه الصيغة االشتقاقية 

وران ياُخُذ ا) جاء في القاموس المحيط:  وار بالضم : شبه الد  لداُر :المحلُّ َيجمُع البناَء والَعْرصة ، والدُّ

اريُّ :  اابدة ، الدد  اِئرة : الَحلَقدُة ، والشدعر المسدتدير علدى َقدْرن اإلنسدان أو موضدع الذ  في الدرأس ، والدد 

بمصدر ، والُمددارة :جلدد العّطاُر منسوب إلدى داريدن ،  وداريدن موضدع بالشدام ، وداُر البَقدر : قريتدان 

  2ُيدار وُيْخرُز وُيستسقى بِه ، المدورة من اإلبل : التي َيُدوُر فيها الراعي ويحلبها (

 لم يذكرها السيد الَزبيدي مع مفردات الجذر اللغوي وفيها قال : واألمر نفسُه في تاج العروس

اُر : الَمَحلُّ " يجمدع البنداء والَعرصدة " ، الدّداَرةُ : مدا أحداط بالشديء كالدداِئرة ، الددائرة : الَهزيَمدُة  ) الد 

اُر : يقال إندُه منسدوب إلدى داريدن َفرَضدٍة  ارىُّ : الَعط  وِء " والد  والُسوء ، قولِه تعالى " عليهم دائرة الس 

ويرة : بلددة بدالّريف  و " دوران :  بالبحرين بها سوْق ، وَداريُن بالشام وهو غير دارين البحدرين ، الددُّ

وا هي وُصدُروف ب وائر : الد  الضم : موضع خلف جسر الكوفة ، الت دورة : المجلس عن السرافي ، والد 

                                                           
 ] د و ر [ 302الوسيط : (  1)
 ] د و ر [  574القاموس المحيط:(   2)
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ار : المندزل جمعدُه  و  مان والمْوت والقتل والدائرة :خشدبٌة ُتركدز وسدط الكددس تددور بيهدا البقدر والددُّ الز 

 1دواوير (

" أدار " لددم يشددر إليدده القدددماء فددي  ومددن ذلددك يتضددح ان االسددم الربدداعي " ُمدددير " ُمشددتق مددن الفعددل

 معاجمهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ] د و ر [ 11/  317 تاج العروس : (  1)
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 استدراك المشتقات المبحث الثاني:

 اللغوي، ومخزونها األمة تراث يحوي الذي الواسع الوعاء ُتعد   اللغوية المعاجم إن   

 الثدروة وتعدد مختلفدة بوسدائل دائرتهدا توسديع علدى بجهدد يعملوا ان العربية أبناء الواجب من ولهذا

 المسددتويات فددي ومتطلبداتهم حاجدداتهم اللغددة أبنداء منددهُ  ينهددل الدذي الثددرّ  المعددين المعداجم فددي اللغويدة

 الثدروة ونمدو اللغدة توسديع فدي تسهم التي الروافد أهم من واالشتقاق والحضارية، والثقافية الفكرية

 ثروتهددا   بهددا وتنمددو العربيددة اللغددة بوسدداطتها تتسددع التددي الوسددائل أقددوى االشددتقاق ُيعددد   ) اللغويددة

 1الحياة المتجددة( وشاون المختلفة الفكر قضايا عن تعبر ان فتستطيع اللفظية،

مدن الفعدل علدى أوزان ُمعيندة وهدي تحمدل معنيدين فدي آن واحدد معندى  شدتقت االمشتقات الفداظ و  

الفعل ومعنى الصيغة التي هي عليها فالفعل ''علم'' ُيشتق منه اسدم الفاعدل '' عدالم '' واسدم المفعدول 

''معلدددوم'' والصددديغة المشدددبهة ''علددديم'' والصددديغة المبالغدددة ''ع ّل م'' واسدددم التفضددديل ''أعلدددم'' فهدددذه 

معنى الفعل الذي يعود بهدا إلدى أصدله اللغدوي فضدالً عدن المعندى االشدتقاقي الدذي المشتقات تحمل 

جاَء اللفظ عليه معلوم غير عالم من جهدة الصديغة ولكنهمدا واحدد مدن جهدة االشدتقاق وقدد اسدتدرك 

ايرادهددا القدددامى فددي اللغويددون المحدددثون الفاظدداً جدداءت مشددتقة علددى صدديغ مختلفددة قددد غفددل عددن 

في فروع العلم او قد تكون  سمعت بتولده اللغة العربية لمواكبة التقدم الحاصلمعاجمهم أو هي مما 

، ذكرت معنى معيناً لصيغة ما من صيغ المشتقات لكن الواقع اللغوي ُيرينا لتلك الصيغة معنى اخر

وفي هذا المبحث نحاول  الوقدوف علدى مجموعدة مدن الُمشدتقات الُمسدتدركة علدى المعداجم اللغويدة 

 .القديمة 

 

 

 
                                                           

    بيروت -دار الكتب العلمية   ،79 : :محمد جواد النوري العربية  الصناعة المعجمية 1-
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     استدراك صيغ اسم الفاعل  اوال :

لمعلوم ليدل على فعل الفعدل او مدن قدام بدِه بمعندى اوصف ُيشتق من مضارع الفعل : ل الفاع اسم 

ومدن غيدر  ويصاغ اسم الفاعل مدن الفعدل الثالثدي الدالزم والمتعددي علدى وزن )فاعدل( (1)الحدوث

  (2)ميماً مضمومة وكسر ما قبل االخرالثالثي على وزن مضارعه مع ابدال حرف المضارعة 

 (3)(الفاعل يكون للمؤنث كما يكون للمذكر ويكون للمثنى والجمع ) وأسم 

عددل المضددارع ،كضددارب ،ومكددرم،....  )مددا يجددري علددى الف :الى إن أسم الفاعل: وقد اشار الزمخشر 

 (4)ويعمل عمل الفعل في التقديم و التأخير و االظهار واالضمار(

الفاعل يدل على الحدث والحددوث وفاعلدُه ويقصدد بالحددث معندى المصددر، وبالحددوث مدا ان اسم 

 (5)يقابل الثبوت ،ويدل على ذات الفاعل أي صاحب القيام

فالفعدل يددل علدى التجديدد والحددوث ،امدا اسدم الفاعدل  يقع اسم الفاعل بين الفعل والصدفة المشدبهة،

 (6)فهوم ادوم وثبت من الفعل لكنُه ال ُيرقى الى ثبوت الصفة المشبهة. 

 مشتقة كلمات اصطالح من اللغوي الباحث مكن الدالالت وتطور شتقاقلال وقابليتها اللغة تطور إن

 اسدم او الة اسم( فعل) من اللغوي قيشت كأن اصطالحية،  دالالت لتادي وذلك اللغوية الجذور من

 ، اللفدظ هدذا علدى المعجدم فدي يرد لم لو االشتقاق قابلية فيها ويلمح مصدراً  او مفعول اسم او فاعل

 ُيمكدن واليدوم عصدرها في مستعمالً  كان ما ذكرت انما ، االفعال كل مشتقات تذكر لم المعاجم الن

 :(7)معجمية مادة انها على ويقدمهاالعربي،  الصرف اصول وفق مشتقات يضيف ان للغوي

                                                           
 150ينظر الصرف الواضح: عبد الجبار علوان النايلة، (1)
 91ينظر: الصرف العربي احكام ومعان: الدكتور محمد فاضل السامرائي، (2)
 150الصرف الواضح: (3)
 222ت:الدكتور فخر صالح قدارة، المفصل في علوم العربية :الزمخشري، - (4)
 95الصرف العربي احكام ومعان: - (5)
 95المصدر السابق: (6)
 ربية بدمشقعمجلة مجمع اللغة ال ممدوح محمد خسارة_ حات،لينظر: المباحث اللغوية واهميتها في وضع المصط- (7)
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 [كاِدح] -１

" صديغة اشدتقاقية علدى وزن "فاعدل" للداللدة علدى اسدم المحددثون مدن الجدذر اللغدوي "ك د حاشتق 

 الفاعل وهذه الصيغة االشتقاقية لم يرد ذكرها في المعاجم القديمة بالمعنى الذي ذكره المحدثون، 

يملدك مدن أسدباب العديُ  إال أجدره اليدومي،  مدن ال ح:الكداد) ة المعاصارة :يفقد جاء في اللغة العرب

 (1)وهو من أفقر الناس في الطبقة العاملة وكادٌح مشتغل : ينتفع منه بغير حق وال يحميه القانون(

وعند التحقيق في المعاجم التراثية في مول دات الجذر المدذكور تبدين انهدا غفلدت عدن تددوين الصديغة 

 جوهري:االشتقاقية، فقد اورد ال

ُكدُدوٌح: اي خددو ، الت كدديُح: التخددي ، والكسدب،  ُيقدال : هدو  )الَكْدُح: العمل، والسعي، والخدُ ، 

ْكدديُح: التخددي ، ُيقدال : حمداٌر ُمَكددح قدد  ، وبِه َكْدٌح وُكُدوٌح، اي : خدو ، الت  َيْكَدح في كذا، اي َيُكدُّ

َح الِجْلُد :تخد  َضْتُه الُحُمر، وتكد   (2)(َعض 

: اسم، َكْودحٌ  ) الَكْدُح :عمل االنسان لنفسِه من خير أو شر الُكُدوُح آثار الخدو ، وقال ابن منظور: 

ْدُح فددي اللغددة : َكدَدَح َيْكددَدُح َكدْدحاً، وَكددَدَح ألَهلدُه َكددْدحاً : وهدو اكتسددابُه بمشدقة، قددال ابدو اسددحاق : الَكد

ْعُي والحِ  ُب في العمل في باب الدرْ الس  وُّ ُدنيا وبداب اآلخدرة......، قدال ابدو عبيدد : الُكددوح آثدار ُص الدُّ

 (3)الُخدو ، وُكل أَثر من َخد  أوعض فهو َكْدح(

)َكَدَح في الَعَمِل َكَمنع : َسَعى َيكَدح َكْدحاً، وقال ابو إسحاق : الَكْدُح في اللغة وجاء في تاج العروس: 

اب  ْعُى، والِحرْص الدُّ في العمِل في باب الُدنيا واآلخرة، َكَدَح رأسُه بالمشِط : َفرَج شْعَرهُ، تَكَدَح  : الس 

  (4)اسم رجل(   الجلد : َتخد ، كودح

                                                           
 ]ك د ح[ 1912احمد مختار عمر :معجم اللغة العربية المعاصرة : (1)
 ]ك د ح[988الصحاح : (2)
 ]ك د ح[  2/569لسان العرب  (3)
 ] ك د ح[ 70/ 7تاج العروس :  (4)
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 ]بائُِد[ -2

اسدددتدرك الددددكتور عبدددد الغندددي ابدددو العدددزم علدددى المعددداجم القديمدددة الصددديغة االشدددتاقية مدددن اسدددم 

 الفاعل 

 المصنفات الحديثة بالمعنى الذي ذكره ابو العزم،" وهذه الصيغة لم يرد ذكرها في باِئدُ  "

 (1))يقال هذا من العهد البائُد: اي من العهد الماضي الزائل(  جاء في الغني الزاهر:

والنصدددوص المقتبسدددة مدددن طيدددات المعددداجم القديمدددة تاكدددد عددددم توثيدددق صددديغة اسدددم الفاعدددل مدددن 

 الجذر اللغوي "ب و د" 

وذهددددب، البيددددداُء: الفددددالة، الَبْيدانددددُه: الحمددددار الوحشددددي، ) َبَيددددد: انقطددددع جاااااء فااااي لسااااان العاااارب:

بْيدددَد:ب معندددى غيدددر، بددداَد الشددديء يبيدددُد بيدددداً َوَبيددداداً وبيدددوداً وبْيددددودًة ، وبددداد َيبيدددُد َبْيدددداً إذا اهلدددك،  

والبيددددداء : الفددددالة ، والبيددددداُء :المفددددارزة المسددددتوية َيجددددري فيهددددا النخيددددل ، الَبْيدانيددددُة :الحمددددار 

 (2)بمعنى غير( الوحشي ، بيدَ 

)بددداَد يبيدددُد بدددواداً وبيددداداً وُبيدددوداً  : وذكااار الفياااروز ابااااد  فاااي مشاااتقات الجاااذر اللغاااو   بياااد 

َوَبْيدددوَدًة : ذهددب وانَقَطددع ، َبْيددداُن : َرُجددٌل أو مدداء لبنددي َجْعفددر ِبددن كددالِب، البيددداُء: الفددالة ، بْيددد: 

 (3)بمعنى غير(

 

 

 

                                                           
  ] ب و د[ 1135: رالغني الزاه (1)
  ]ب ء د، ب و د[  97/ 3لسان العرب :  (2)
 ] ب و د[ 172:المحيط القاموس (3)
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 ]الحارص[ -3

التراثيددة الجددذر اللغددوي )ح ر ص( ومددا يتولددد منددُه مددن مفددردات واشددتقاقات دونددت المعجمددات اللغويددة 

، لكنها لم تقف على صديغة اسدم الفاعدل مدن الجدذر المدذكور ومزيدات تختلف بحسب اوزانها وصيغتها

والذي ورد استدراكاً في مصنفات اللغويين الحديثة، فقد استدرك الدكتور حسدن جبدل اسدم الفاعدل علدى 

 اللغوي والذي لم يرد ذكره في المعاجم القديمة بالمعنى الذي ذكره،مولدات الجذر 

وفيده معندى الددوام  )الحاِرص: هي الرغبة القوية في حوز الشيئ واالحتفاظ بِه ()  :فقد جاء في معناه 

 1(والمواظبة االمِر والعمل ر اواالستمر

 سم الفاعل  الُمستدرك ،وقد أثبت البحث أن   معجماتنا القديمة القديمة غفلت عن تدوين ا

ددق، والحاِرصددٌة  قااال اباان منظااور: ) الحددرص : شدددة االرادة والشددره الددى المطلددوب.... ، الَحددرُص: الش 

وأرض َمْحروصدددة : َمْرعّيدددة  والَحريصدددٌة : اول الشدددجاج، وهدددي التدددي تْحدددُرُص الجلدددد اي تشدددتقُه قلددديالً،

 (2)ُمدْعثرة(

)الِحرُص بالكسر: الَجَشُع، وشدة اإلرادة والشره  العروس وفيِه جاء:ولم يأِت ذكرا  لهذا المشتق في تاج 

، األحدرُص : ...، الَحَرصُه : ُمستقر وسط ُكّل شيء الْخِرصان بالكسر: باِطًن جلُد الدبطن...إلى المطلوب

 (3)موضع في شعر امية ابن أبي عائذ الُهذلي(

 

 

 

                                                           
 

 
  []ح ر ص 7/11لسان العرب : (2)
 ]ح ر ص[ 17/150تاج العروس :  (3)
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 ]ُمْفّتش[  -4    

الدددددكتور احمددددد مختددددار عمددددر علددددى مول دددددات الجددددذر اللغددددوي "ف ت  " اسددددم الفاعددددل  ضددددافأ

 ول،فات الرعيل األ"ُمْفّت " والذي غاب تدوينه من مصن

)مفددّت : هددو موظددف يقددوم بفحددص وتفقددد أعمددال حكوميددة وغيرهددا لمعرفددة فقااد جاااء فااي معناااه:

  (1)مدى صحتها وحسن إنجازها وهو الذي يكتب تقريراً عن سير العمل(

 في المعجمات القديمة،  يغة االشتقاقية لم يكن لها حضورالص

)فددت  :الفدداء والتدداء والشددين كلمددة واحدددة تدددل علددى بحددث  س اللغااة الباان فااارس:يجاااء فااي مقاااي

 (2)عن الشيء(

ولدددم تددددذكر هدددذِه الصدددديغة    (3))َفَتْشددددُت الشددديء ْفتّشدددداً، وفت شدددتُه تفتيشددداً مثلددددُه( :وقاااال الجاااوهر 

  ،لسان العربالمستدركة في 

فتي : الطلب والبحث( :ذ ذكر ابن منظورإ  (4))الفت  والت 

اسدددتدراك هدددذِه الصددديغة مدددن اسدددم الفاعدددل داللدددة واضدددحة علدددى النمدددو والتطدددور والدددذي  ويعدددد

شددهدته العربيددة علددى مسددتوى المفددردات األلفدداظ وهددذا بددال شددك يعكددس مواكبددة العربيددة للتطددور 

 الحاصل في مجالت الحياة كافة وقدرتها على استيعاب هذا النمو. 

 

 

                                                           
 ] ف ت  [3/1668معجم اللغة العربية المعاصرة : (1)
 عبد السالم هارون، دار الفكر ، احمد بن فارس بن زكريا، تحقيق:4/471معجم مقايس اللغة : (2)
 ] ف ت  [ 170معجم الصحاح: (3)
 ]ف ت  [ 6/325لسان العرب :  (4)
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 استدراك اسم المفعول

و يصددداغ مدددن  الفعدددل المبندددي للمجهدددول للداللدددة علدددى مدددن أتق وهدددو وصدددف مشددد اسدددم المفعدددول:

وقددع عليدده الفعددل، فهددو فددي حقيقددة االمددر وصددف للمفعددول  وهددو يدددل علددى معنددى مجددرد ولدديس 

 (1)بدائم وعلى صاحبه الذي وقع عليه هذا المعنى

زن ويصددداغ اسدددم المفعدددول مدددن الثالثدددي المجدددرد علدددى وزن مفعدددول ومدددن غيدددر الثالثدددي علدددى و

  (2)قبل آلخر ميماً مضمومة وفتح ماة ابدال حرف المضارعمضارعه مع 

لمعنددددى المجددددرد : الحدددددث والحدددددوث،  ا واسددددم المفعددددول البددددد لصدددديغته ان تدددددل علددددى امددددرين،

 (3)صاحبه الذي وقع عليهو

 (4)(مجرى المضارع في حركاته وسكناته وعدد حروفه)ويجري اسم المفعول 

الفعدددل وعلدددى الحددددوث اذا مدددا قددديس بالصدددفة يددددل اسدددم المفعدددول علدددى الثبدددوت اذا مدددا قددديس ب

 ‘المشبهة 

وهندداك الفدداظ تكددون بلفددظ واحددد ألسددم الفاعددل واسددم المفعددول ،والقرينددة هددي التددي ُتعددين للوصددول الددى 

 (5)المعنى

 

 

 

                                                           
 165ينظر: الصرف الواضح: (1)
 105ينظر :الصرف العربي احكام ومعان: (2)
   130هادي نهر، الصرف الوافي دراسات وصفية تطبيقية: (3)
 130:المصدر نفسه (4)
 107ينظر :الصرف العربي احكام ومعان، (5)
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 ومن االلفاظ المستدركة من هذه الصيغة :

 ]ُمْسَتْنَسٌخ[ -1

" صددددددديغة اشدددددددتقاقية أن يشددددددتقوا مدددددددن الجدددددددذر اللغددددددوي "ن س  لقددددددد آثدددددددر المحددددددددثون 

علددددددى وزن "مفعددددددول"، وفقدددددداً لمددددددا يقتضدددددديه العصددددددر مددددددن معدددددداٍن اهلهددددددا فددددددي حاجددددددة 

اليهدددددا، النهدددددا أيسدددددر واطدددددوع فدددددي االسدددددتعمال اللغدددددوي، فقدددددد اسدددددتدرك الددددددكتور عبدددددد 

"، ُمْسَتْنَسدددددددخٌ  الغندددددددي ابدددددددو العدددددددزم علدددددددى مول ددددددددات الجدددددددذر اللغدددددددوي، اسدددددددم المفعدددددددول"

، ونسددددددخُه ب لددددددة هم تصددددددويرٌص تدددددد)نددددددٌص ُمْستنسددددددخ : ندددددد  والااااااذ  جاااااااء فااااااي معناااااااه:

 (1)رات التي ينقلونها(ضُمْسَتْنَسخاُت الطالب: المحا ،االستنسا 

  فقااااااد جاااااااء فااااااي الصااااااحاح:لددددددم تقددددددف المعدددددداجم القديمددددددة علددددددى الصدددددديغة االشددددددتقاقية، 

نسددددددخت الددددددريح اثددددددار الدددددددار: غيرتهددددددا، نسددددددخت الشددددددمُس الظددددددل وانتسددددددختُه إزالتددددددُه، )

  (2)بعد ورثٍه(ان يموت ورثٍة  التناسخ في الميراث،

االْستنسددددددا : كتددددددب  اكتتبددددددُه عددددددن معارضددددددة، )َنَسددددددَخ الشدددددديء: وذكاااااار اباااااان منظااااااور:

كاتدددددب مدددددن كتددددداب، الن سدددددُخ: أبطدددددال الشددددديء واقامدددددة اخدددددر مقامدددددُه التناسدددددُخ يكدددددون فدددددي 

 (3)الفرائض والميراث وكذلك تناسخ االزمنة والقرون(

ناُسدددددددُخ  ازالدددددددُه وأبطالدددددددُه،)نَسدددددددَخُه َكَمنعدددددددُه: واورد الفياااااااروز آبااااااااد  ذلاااااااك بقولاااااااه :    والت 

والُمناَسدددددددخُة فدددددددي الميدددددددراث : مدددددددوت ورثدددددددٍة بعدددددددد ورثدددددددٍه، وبلددددددددة َنسددددددديخة، وُنسدددددددخية: 

 (4)بعيدة(

 

                                                           
  )ن س  ( 3552معجم الغني الزاهر: (1)
 )ن س  ( 1133الصحاح: (2)
 )ن س  ( 3/61سان العرب: ل (3)
 )ن س  ( 1604: القاموس المحيط  (4)
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2- ]   ]الُمؤبدَّ

 وقفت المعجمات التراثية على الجذر اللغوي )ا ب د( و) ب و د(  وما يتولد منُه مدن مفدردات وصديغ

تددذكر مددن الجددذر اللغددوي صدديغة اسددم المفعددول والددذي  ، لكنهددا لددمتختلددف بحسددب اشددتقاقاتها وأوزانهددا

 استدركته المصنفات الحديثة،

)المابد: الحكم المابد فدي القضداء هدو الحكدم باالشدغال الشداقة مددى الحيداة  جاء في المعجم الوسيط: 

 (1)وأحياناً يخفف الى عشرين عاماً(

سدم ثيدة، اتضدح  عددم ورود اومن خالل االطدالع علدى النصدوص المقتبسدة مدن مدادة المعجمدات الترا

 ،المفعول من هذا الجذر) ا ب د(

واَبددَد اً :الدددائم، والتأبيددد :التخليددد، )األبددد: الدددهر والجمددع أبدداد وابددود... األَبددُد ايضددفقاد ذكاار الجااوهر : 

 (2)بالمكان َيأبُد بالكسر وأبوداً: أقام فيِه واألوابد: الوحو ( 

وأبدود... ،وأَبدد بالمكدان يأبدد  دآبدا)األََبدُد: الددهر، والجمدع ابان منظاور فاي مشاتقات هاذا الجاذر: وذكر

 (3)األََبْيُد: نبات مثل زرع الشعير سواء..(  بالكسر أبوداً: أقام بِه ولم َيْبرحُه، التأبد: التوح ،

ْهُر والجمع أباٌد وأُبوٌد، اإلِبِ  وز آباد  في مشتقات هذِه المادة:وقال الفير ركًة: الد  ُد بكسرتين )األََبُد مح 

 (4)( دواألبيد: نباٌت، التأبيد: التلحي:األَمة واألتان المتوحشة 

ولعل عددم ذكرهدا فدي المعداجم القديمدة لديَس تقصديراً مدن مالفيهدا وانمدا بسدبب تطدور الحيداة وظهدور 

 القوانين الوضعية الجديدة فصارت هذِه اللفظة ُتطلق  على من ُيحكم عليِه بالسجِن مدى الحياة. 

 

                                                           
 ) ا ب د(2معجم الوسيط : (1)
 )ا ب د(19الصحاح : (2)
 )ا ب د( 3/68لسان العرب : (3)
 )ا ب د( 30القاموس المحيط : (4)
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 ]ُمكبَّد[-3

رصد اللغويون المحدثون لغة الخطاب اليومي فوجدوا صيغة اشتقاقية من الجذر اللغوي "ك ب د" لم 

دد بمعندى أندزل فقولندا ) اللغة العربية المعاصرة: معجم جاء فييرد ذكرها في المصنفات القديمة،  ُمكب 

 (1)كبد العدو خسائر فادحة : بمعنى حملُه وانزل بِه(

 المعاجم القديمة هذا المعنىولم تذكر 

دَد اللدبُن: َغلُدُظ َوُخُثدَر، كبداد، وَكْبدُد والسدماء:  وسدطها.) الَكْبُد والِكْبُد: واحدة األقال الجوهر  :  . ، َتَكب 

 (2)الُكباُد: وجع الَكبد( 

 الَكَبُد:)الَكِبُد و الكْبُد: واحدة األْكباد، الُكباُد: وجع الَكبِد او داء،  وجاء في لسان العرب :

  (3)ِعظُم البطن من أعاله، واألكبد:  الضخم الوسط واليكون إال بطئ السير(

: األعدداء، وكاَبدَدهُ ُمكاَبددًة وِكبداداً: قاسداهُ ،الَكْبدداُء : األَْكبدادِ  )ُسدودُ  :قاالإذ  ولم ياذكرها الفياروز آبااد 

 (4)َرَحى الَيِد، األْكَبُد: طائر( 

من خالل النصدوص المقتبسدة مدن المعجمدات القديمدة لدم نجدد ذكدراً للمشدتق اسدم المفعدول مدن الجدذر 

مفعول اللغوي) ك ب د( ووجدنا ان الدكتور أحمد مختار عمر قد استدرك من ذلك الجذر اللغوي اسم 

 .ة بهإذ افادت داللة خاص

 

 

 

                                                           
  )ك ب د(1894معجم اللغة العربية المعاصرة : (1)
 )ك ب د(  983الصحاح :  (2)
 )ك ب د(3/374لسان العرب : (3)
 )ك ب د( 1389القاموس المحيط  (4)
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 استدراك صيغ المبالغة

د تكددرار الحدددوث  وكثرتددُه مثددل: للداللددة علددى حدددث وفاعلددُه، يفيدداسددم مشددتق ) :صدديغة المبالغددة هددي 

امصَ  و 
1) 

ويتدُه تقى اسم الفاعل مع تأكيد المعنى و)هي اسماء تشتق من االفعال للداللة على معن وصيغ المبالغة:

والمبالغددة فيددِه ومددن ثددم سددميت صدديغ مبالغددة، وهددي ال تشددتق اال مددن الفعددل الثالثددي ولهددا عدددة اوزان 

 اشهرها

  (2)َفِعل-فعيل-فعول-ِمْفعال-فّعال

ُيحول اسم الفاعل الى صيغ سماعية متعددة، يقصد الداللة على التكثير في حدث صيغة فاعدل كمداً او 

  (3)كيفاً، الن صيغة فاعل محتملة للقلة و الكثرة، وصيغة المبالغة تفيد تقوية المعنى والمبالغة فيهِ 

 ومن االلفاظ المستدركة من هذه الصيغة:

 [أّفاق ] -1

استدرك الدكتور عبد الغني ابو العزم على المعجمات القديمة صيغة المبالغة من الجذر اللغوي" ف و 

 ق" والذي غاب ذكره في المصنفات القديمة،

 (4): رجٌل اّفاٌق، الضارب في اآلفاق ُمكتسباً (أّفاق ) جاء في معجم الغني الزاهر:  

المعجمات القديمة بل اكتفت بالوقوف على داللة هدذا  الم تذكرهالصيغة االشتقاقية من صيغة المبالغة 

 ن االشارة الى الصيغة المذكورة، واالسم واشتقاقاته من د

                                                           
  32معجم اللغة العربية المعاصرة:  (1)
  99الدكتور محمد فاضل السامرائي/ الصرف العربي احكام ومعاٍن: ينظر :– (2)
 124هادي نهر/ الصرف الوافي دراسات وصفية تطبيقية: - (3)
 ) ف و ق(774الغني الزاهر :  (4)
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)فوق: الفاء والواو والقاف اصدالن صدحيحان يددل أحددهما علدى ُعلدو واآلخدر أْوبدٍة   قال ابن فارس:

ورجوع، يقال افالن فاَق اصحابُه يوفقهم إذا عالهم وأمٌر فائق: اي مرتفع عداٍل، األَفداويق: مدا اجتمدع 

حاب(  من الماء والس 
(1) 

)فدددددْوق : َنقددددديُض تْحدددددَت،  الفددددداِئُق الِخيددددداُر مدددددن كدددددل   مشتقات هذه المادة: وذكر الفيروز آباد 

اَق: افتقر(  ريُق األَّوُل اْفت   (2)شيٍء، الفُوُق الط 

                                               (3))فاَق الرجُل َيفوَق: إذا شخصدت الدريُح َصدْدرهُ، الَفداُق : الزيدُت المطبدو ( تاج العروس:  وجاء في

ومن هنا يتضح أن صيغة المبالغة من هذا االسم لم يشر اليهدا القددماء فدي معجمداتهم غيدر ان صداحب 

 معجم الغني الزاهر قد استدرك هذه الصيغة 

 ]َفتَّاك[  -2

 وقفت المعاجم التراثية على الجذر اللغوي )ف ت ك( 

فددردات تختلددف بحسددب اشددتقاقاتها وأوزانهددا وصدديغتها، لكنهددا لددم تددذكر مددن ومددا يتولددد منددُه مددن م

الجددذر اللغددوي مشددتقاً مددن صدديغة المبالغددة ،والددذي ورد اسددتدراكا علددى مولدددات الجددذر اللغددوي 

 في معجم اللغة العربية المعاصرة،

ددداك، صددديغة مبالغدددة مدددن فتدددك فدددي شدددديد الفتدددك ،)فتددداك:  وجااااء فاااي معنااااه:  وبددداء ومدددرض َفت 

 ولددم تددذكر المعدداجم القديمددة اللفددظ المسددتدرك4)وأسددلحة فتاكددة، جمددال فّتدداك: ُمغددٍر، ُمغددٍو( حددرب 

 يمن حيث  المبنى والمعنى ،جاء ف

دددالح، مدددن يمقددداي س اللغدددة :)فتدددك: الفددداء والتددداء والكددداف : كلمدددة تددددل علدددى خدددالف الن سدددك والص 

 (1)ذلك الَفْتك: وفي الحديث: اإليمان قْيد الَفتك( 

                                                           
 ) ف و ق(4/461مقاييس اللغة  (1)
  ) ف و ق( 1273القاموس المحيط : (2)
 ) ف و ق( 322-26/320تاج العروس : (3)
 ف ت ك( )673الوسيط،ينظر: ،1669معجم اللغة العربية المعاصرة:  (4)
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الَفاِتددُك :الَجددريء  )الَفتدُك: ركددوب مدا وَهددم  مدن األمددور وَدعدْت اليددِه الدنفس،لساان العاارب :وجااء فااي 

ْدر، الُمفاتكة: مواقعة الشيء بشدة كاألكل والشرب،  فاَتَك األْمر: واقعُه(   (2)الص 

 لم يذكر الفيروز آبادي االسم المشتق ضمن المفردات الجذر اللغوي ) ف ت ك( وفيِه جاء 

و أبددِه: انتهددز منددُه فْرَصددًة فقتلددُه هددّم مددن األمددور ودعددت اليددِه الددنفُس، وَفتددَك و مددا )الَفْتددُك: ركددوب

ومدددن خدددالل النصدددوص المقتبسدددة  (3)جرحدددُه... ،الُمفاَتَكدددُة: الُممددداَهَرةُ، ومواقعدددة الشددديِء بشددددة( 

ة لدددم نجدددد ذكدددراً لالسدددم المشدددتق الددددال علدددى صددديغة المبالغدددة مدددن الجدددذر ) ف ت ك( فدددي مددداد

 المعجمات القديمة

اٌف[ -3  ]َشوَّ

استدرك الدكتور عبد الغني ابو العزم على المعجمات التراثية صيغة المبالغدة  علدى وزن  "فعدال" مدن 

 رجدل   :قدالي) الجذر اللغوي "  و ف" والدذي غداب ذكدره مدن المصدنفات القديمدة ،وجداء فدي معنداه :

لدم يفدد بشديء: مدن يددعي العلدم بالغيدب ومعرفدة مدا  : أخيدراً فهمدت أن الشدواف وحاُد البصر  : شواف

 (4)سيحدث مستقبالً (

  وبعد التحقيق في المعاجم التراثية تبين أنها لم تقف على الصيغة االشتقاقية من اسم المفعول،

)شوف: الشين والواو والفاء اصل واحد وهدو يددل علدى ظهدور وُيدروز، تقدول جاء في مقاييس اللغة :

األوعدداُل : اذا علددَت َمعاقددل الجبددال الَمُشددوف المجلَددّو، يقددال أشددتاف فددالن، إذا تطدداول العددرب: َتّشددوفِت 

 (5)ونظر،وأشاف على الشئ: أَوفى عليه واشرف ومن ذلك سمي الطليعة الشيفة( 

 

                                                                                                                                                                           
 )ف ت ك(4/471مقاييس اللغة  (1)
 )ف ت ك( 10/471لسان العرب : (2)
  )ف ت ك( 1219القاموس المحيط  (3)
 )   و ف( 2562الغني الزاهر،، ينظر: معجم 1248اللغة العربية المعاصرة :  (4)
 )   و ف(3/228مقايس اللغة :  (5)
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والمدرأة تشدوف  يجلدوهُ، )شاَف الصائغ الحلي يشدوفه: ورد الزمخشر  في مواد ذلك الجذر:ومن ذلك ا

 (1)طمح لُه(  تشوف فالن امرهُ: عالي الجبل،أأْشَرفت من  وتشوفت االوعال: تزَينْت، وجهها وتشَوفْت:

ْوُف: الَمجرُّ تسوى بِه األرض المحروثة، َتَشدوَق: َتدَزّيَن،  قال الفيروز آباد  :و )ُشفُتُه شوفاً :َجلَْوتُه، الش 

 (2)الشيفان :الطل يعة التي تشتاف لهم (  إشاَف عليِه: أَشرَف،

 النصوص المقتبسة تاكد  غياب اللفظ الُمستدرك  من طيات المعاجم التراثية  

 المكان:استدراك اسم 

 )هو اسم مشتق يفيد الداللة على مكان وقوع الفعل( اسم المكان:

 الفعل الثالثي على وزن )َمْفَعل(و)َمْفِعل(  ويصاغ من 

الفعددل المضددارع مددع ابدددال حددرف مددن غيددر الثالثددي علددى وزن اسددم المفعددول ،أي وزن غ  وُيصددا 

 (3)المضارعة ميماً  مضمومة وفتح ما قبل االخر.

)إن كددل مددن صدديغة الزمددان ،والمكددان ،والمصدددر الميمددي واسددم المفعددول : وذكر الدكتور هاد  نهر

واحدة مدن غيدر الثالثدي ،والتمييدز بينهمدا مدن خدالل القدرائن، فدإن لدم توجدد قريندة فهدو صدالح لزمدان 

 (4)صدر الميمي(وللمكان والم

 

 

 

 

 

 

                                                           
 )   و ف(1/529اساس البالغة : (1)
  )   و ف(900القاموس المحيط : (2)
  121الصرف العربي احكام ومعاٍن : - (3)
 157الصرف الوافي: - (4)
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 وقد استعملت العربية بعض اسماء المكان مزيدة بالتاء 

  (1)طبيعة  –مزرعة  –مدرسة  -نحـو

ويصاغ اسم المكان كثيرا من االسم الجامد على وزن )مفعلة( للداللة على كثدرة ذلدك الشديء فدي ذلدك 

 نحو: المكان وليس للداللة على وقوع الحدث،

 تكثر فيه االسودمأسدة: المكان الذي 

 مأذبة: المكان الذي تكثر فيه الذئاب

اء مقتأَة:  (2)المكان الذي يكثر فيه القت 

 استدراك صيغ اسم المكان:

 ] َمْضَيفة[  -1

 مددددا يقتضدددديهتوسددددع اللغويددددون المحدددددثون فددددي ادراج المشددددتقات فددددي مددددادة "ض ي ف" وفقدددداً ل

طددوع فددي االسددتعمال اللغدددوي، العصددر مددن معدداٍن جديدددة أهلهددا فددي حاجددة اليهددا ألنهددا أيسددر وأ

فقدددد اسددددتدركت بعددددض المعدددداجم اللغويددددة الحديثددددة صدددديغة اشددددتقاقية مددددن الجددددذر المددددذكور تفيددددد 

 معنى المكان وهذه الصيغة التي تحمل هذه الداللة لم يرد ذكرها في المصنفات القديمة، 

سددددم مكددددان مددددن ضدددداف، وهددددو مكددددان ا)َمْضدددديفة: لعربيااااة المعاصاااارة فااااي معجاااام اللغااااة اجاااااء 

 (3)استقبال الضيوف، وفيِه يقال ادخلُه المضيفة(

 ،وبعد النظر في المعاجم القديمة لم نجد للصيغة االشتقاقية حضوراً  

، الُمضددداف: الرجددل الواقدددع بدددين )الَمُضدددوفة: اراد بهددا َمْفعلدددة مدددن التضدديففقااد ذكااار الخلياال أن: 

 (4)الحيل واالبطال، الُمضاف : الملجأ الُمْخرُج الُمثقل بالشِر، الّضيف:  جانب الوادي( 

                                                           
 122الصرف العربي احكام ومعاٍن: ينظر: - (1)
  123: نفسه المصدر  - (2)
 )ض ي ف(1377معجم اللغة العربية المعاصرة: (3)
  )ض ي ف(66/7معجم العين: (4)
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)تضدددديفت الشددددمس :إذا مالددددت للغددددروب، الُمضدددداف: الُملددددزق بددددالقوم،  وجاااااء فااااي الصااااحاح :

ْيَفُن: الذي يجيء مع الضيف(   (1)الض 

نددده، ضددداف اليدددِه: مدددال اليددده ِ، )ضددداف عندددُه: مدددال ع سااااس البالغاااة:أوقاااال الزمخشااار  فاااي 

   (2)ضافت الشمس :مالت إلى الغروب(، وا الوادي :أتوا ضيفُه فتضاي

 ]المكتبة[ -2 

وقفددت المعدداجم القديمددة علددى الجددذر اللغددوي " ك  ت ب" ومددا تولددد مندده مددن مول دددات، اختلفددت 

حسدددب اوزانهدددا وصددديغها لكنهدددا لدددم تدددذكر مدددن الجدددذر المدددذكور ُمشدددتقاً يحمدددل داللدددة اسدددم المكدددان 

 والذي ورد استدراكاً على مواد الجذر اللغوي في المصنفات الحديثة، 

، ومكددددان وضددددع الكتددددب فددددي ...تبددددة: مكددددان يبيددددع الكتددددب)المك  قااااال عبااااد الغنااااي ابااااو العاااازم:

بنايدددة مخصصدددة لقدددراءة الكتدددب،  وفدددي المغدددرب تعدددرف بالخزاندددة العامدددة،  وفدددي ،... المندددزل

  (3)الجزائر بالمكتبة الوطنية، وفي مصر بدار الكتب( 

 لقد اثبت البحث ان توثيق معجماتنا العربية القديمة غفلت عن تدوين الصيغة االشتقاقية،

الُمْكاَتدددب: الدددذي  ،المعدددروف والجمدددع ُكُتدددُب، الكتيبدددة: الجدددي  )الكتددداب جااااء فاااي الصاااحاح: ذإ 

 (4)يكاتب على نفسِه بثمنِه، الُمْكَتُب: الذي يعلم الكتابة( 

 (5)العرض والُحكم والَقدْر(  :ب بِه الُمْكِتُب: المعلم الكتاب)الِكتاب: ما ُكتوقال ابن منظور:

 

                                                           
 )ض ي ف(688الصحاح: (1)
 )ض ي ف(57/2اساس البالغة: (2)

 )ك ت ب(  3710الزاهر :الغني معجم  (3)
 )ك ت ب( 985الصحاح : (4)
 )ك ت ب( 698لسان العرب :(5)
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و الُمالحددظ ان عدددم ذكددر اسددم المكددان )المكتبددة( لددم يكددن السددبب عدددم وجددود مكددان او موضددع  

 . المدة المسميات عن تلك ختالفزمان وضع المعجم القديم وإنما ال  قتنااهاالبيع الكتب 

 []َمْحَكمة -3

 وهدذهِ  المكدان، اسدم بداللدة اشدتقاقية صديغة" م ك ح"  اللغدوي الجدذر مدن يشدتقوا نأَ  المحددثون آثر لقد

 الجدذر مول ددات علدى اسدتدراكاً  الصديغة وردت وقدد القديمدة، المعداجم فدي حضدوراً  لها نجد لم الصيغة

 الفصل تتولى قضائية هيئة: المحكمة: )الوسيط في جاء الوسيط، والمعجم ساسياأل المعجم في اللغوي

 1( القضاء هيئة انعقاد ومكان المنازعات في

 : العااروس تاااج فاي جاااء فقددد المشدتقة، الصدديغة طياتهدا بددين نجددد لدم القديمددة المعدداجم فدي التحقيددق عندد

م الُحْكمُ )  ُمَنفِّذُ : الحاِكمُ  اَل...، ام غيرهُ ذلك ملز سواءٌ  بكذا ليس كذا أو كذا بأنهُ  الشيء في الَقضاءُ : بالض 

ُجدلِ  ردُّ : الُحُكوَمددة وأصدلُ  ،...النداسِ  بدين الُحْكدم  القضدداِء، فدي الَعدْدلُ : بالَكْسدر والِحْكَمددةُ  الظلدِم، عدن الر 

كده والَحَكَمدةُ  ُيريدُد، مّمدا َمَنعدهُ : وأَْحَكَمدهُ  َعليده، هدي مدا ىوعلد األشياءِ  َبحقائق الِعْلمُ : والِحْكَمةُ   مدا: ُمْحر 

 هللا اسدماء ومدن سدوخة،َمنْ  َغْيدرُ : اي ُمْحَكَمدةٌ  وُسدوَرةٌ  والَمْنِزلَدُة، الَقدْدرُ : والَحَكَمدةُ  الَفرِس، ِبَحَنَكي أحاطَ 

 األشددياء أفضددلِ  معرفددة عددن عبددارةٌ  والِحْكمددة الِحْكَمددة، ذو والَحِكددمُ  والحدداِكُم، والَحكدديُم، الَحَكددم،: تعددالى

 2(الُعلُوم بأَْفَضل

 "م ك ح" اللغوي الجذر من" المحكمة" المكان اسم تدوين عدم ياكد العروس تاج من المقتبس النص

 

 

 

 

                                                           
 [م ك ح] 1/190: الوسيط معجم (    1)
  [م ك ح] 31/510: العروس تاج(     2)
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 بهدا يحدث التي األداة على   للداللة المتعدي الثالثي الفعل مصدر من ُمشتق اسم): لةاستدراك اسم اآل

 الفعل مصدر من يشتق وقد ِمْنشارً  هي النشر  وٓالة ،نشراً  الخشبٓ  النجارُ  ٓنٓشر :ذلك أمثلة ومن الفعل،

 (1)(ِمذياع ، مِدَخَنة،‘ حِمْصبا نحو الالزم

 :هي اآللة سمال القدماء عند صيغ ثالث هناك::اآللة اسم وزانأ

 :هي جديدة صيغ ربعأ بالقاهرة العربية اللغة مجمع واضاف ،ِمْفَعلة ، ِمْفَعل ، ِمْفٓعال

 (2)سبعة اآللة اسم اوزان يصبح وبذلك َفاُعول، ،َفِاعلَة، ِفَعال َفّعالة،

  سماء اآللة  المستدركة :ومن أ

 ]البارودة[ -1

لددة ة" للداللددة علددى آاللغددوي "ب ر د" صدديغة اشددتقاقية علددى وزن "فاعولدد ر اشددتق المحدددثون مددن الجددذ

م ترد فدي المعداجم دة التي تفيد المعنى الذي ذكرناه لتستعمل في الحروب وهذه الصيغة االشتقاقية الجدي

فقاد جااء فاي ، لكنها وردت استدراكاً على مشتقات الجذر اللغوي في بعض المصنفات الحديثة، القديمة

شددغال البددارود فيهددا، وتسددمى فددي بددالد ان:اآللددة التددي ُيرمددى بندددق الرصدداص ب) البددارودة  اللغااة :مااتن 

   (3)المغرب المِكْحلة(

 وقد غفلت اغلب المعجمات عن توثيق الصيغة الُمشتقة السم االلة،

السدكون ا خدالف الَحدّر واآلخدر ء والدراء والددال أصدول أربعدة أحدده) البدا فقد جاء في مقاييس اللغة:

 (4)والثبوت، والثالث الملبوس، والرابع االضطراب والحركة(

                                                           
 272،الصرف التعليمي والتطبيق في القران الكريم الدكتور محمود سليمان ياقوت  (1)
  273المصدر نفسهينظر:  (2)
 )ب ر د(183معجم اللغة العربية المعاصرة ُينظر ، 1/268اللغة : متن (3)
  )ب ر د(1/241معجم مقايس اللغة : (4)
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ادة :إناء ُيْبرد الماء...قيض الحرارةالَبْرُد: ضدُّ الحّر، الُبرود: ن): روقال ابن منظو ، والمبرود: خبز ، الَبر 

منة، يقال :بردت الخبز بالماء إذا صببت علية المايبرد في الماء  تطعمُه الن ساُء  لَبدْرد: الندوم ء فبللتدُه، اللسُّ

ها( أل ُد العين بأن ُيقر  نُه ُيَبر 
(1) 

، اإلبردة بالكسر :َبدْرٌد ...)الُبْرُد بالضم :ثوب مخطط والجمع اْبراٌد واْبُرٌد وُبرودٌ  ورد الفيروز اباد :وأ

 (2)في الَجوِف  البريد : الُمرت ُب والرسول، وُبْرَدةُ الضان: ضرب من الل بن( 

 )البارودة( في طيات المعاجم القديمة  اآللةسم نجد ذكراً ال لممالحظ أنا ال

ووجدنا لُه ذكدراً فدي أغلدب المعجمدات الحديثدة مثدل معجدم اللغدة العربيدة المعاصدرة ومعجدم مدتن اللغدة 

 ألحمد رضا العاملي اسماً مشتقاً داالً على الة حربية

  ]الثالجة[  -2

اتها الجذر اللغوي ) ث ل ج( وما يتولد منُه من مفردات اختلفت كالً دونت المعجمات التراثية بين طي 

، ولكنهدا لدم تقدف علدى صديغة اشدتقاقية علدى وزن "فّعالدة" حسب اشتقاقها واوزانها وصيغتها وداللتها

للداللة على اآللة التي تحفدظ الطعدام وتعطدي بدرودة مسدتمرة، فقدد اسدتدرك المحددثون مدن هدذه المدادة 

 شتقاقية لم ترد في المعاجم القديمة،اللغوية صيغة ا

جهاز للتبريدد وحفدظ الطعدام ونحدوهُ ويعطدي بدرودة ُمسدتمرة،  :الث الجة) ذكر عبد الغني ابو العزم أن:

 (3)يحفظ الطعام مدة طويلة وُيطلق عليِه أيضاً الّبراد. (

طعددام او شددراب، )الثالجددة: االداة التددي تبددّرد االشدداء مددن وأورد الشاايخ احمااد رضااا فااي مااتن اللغااة: 

 4المثلجة: الماكن الذي يوضع فيه الثلج للبيع(

 لقد غابت الصيغة االشتقاقية من المصنفات القديمة، 

                                                           
 (د ر ب) 82/ 3 :لسان العرب (1)
 (د ر ب) 111: القاموس المحيط (2)
 ج( ث ل ) 99، ُينظر الوسيط :1686الغني الزاهر :  (3)
4
 ج( ث ل ) 1/106معجم متن اللغة:  
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، وجداء فدي الحدديث الددعاء :واْغسدْل معدروف )الدثلُج: الدذي يسدقط مدن السدماء جاء في لسان العارب:

ٌد ...دَ َخطدداَي بمدداء الددّثْلِج والبددرَ  ْلُج:  ،...بددالثلَج، مدداٌء َمثلددوٌج : ُمَبددر  لَُج: فُددوالددثُّ ْرُح الُبلددداء مددن الرجددال الددثُّ

 (1)الُعقاِب(

ْلُج: الذي يسقط من السماء...، الث الُّج: بائعهُ  ورد الزبيد :وأ ، َثلَِج: َتيقن، الُثلُج بضدمتين: الُبلدداُء ...)الث 

 (2)من الّرجال( 

 ]الحاسوب[  -3

توسدددددع اللغويدددددون المحددددددثون فدددددي ادراج المشدددددتقات فدددددي مدددددادة "ح س ب" وفقددددداً لمدددددا يقتضددددديه 

العصددر مددن معدداٍن جديدددة اهلهددا فددي حاجددة اليهددا، فقددد اسددتدركت اغلددب المعدداجم اللغويددة الحديثددة 

صددديغة اشدددتقاقية علدددى وزن "فددداعول" مدددن الجدددذر اللغدددوي المدددذكور للداللدددة علدددى اسدددم اآللدددة، 

  هذه الداللة لم يرد ذكرها في المصنفات القديمة،وهذه الصيغة التي تحمل 

)الحاسددوب: جهدداز حسددابي لددُه شاشددة ندداظم مكددون مددن عدددد  فقااد جاااء فااي معجاام الغنااي الزاهاار:

مندددوع مدددن الوحددددات المتخصصدددة، تحكمدددُه ذاكدددرة خاضدددعة فدددي برمجتهدددا لنظدددام تسدددجيلي، يسدددمح 

طبددددع النصددددوص  ىتدددده إلددددقدر ىة ُمتعددددددة باإلضددددافة إلددددبطريقددددة آليددددة بأنجدددداز عمليددددات حسددددابي

 (3)وتحليلها. (

 لقد اثبت البحث والتحقيق أن معجماتنا العربية القديمة لم تذكر هذه الصيغة االشتقاقية،

دهُ والحسدُب: مدا يعد ...،الشرف الثابت فدي اآلبداءالحسب  )الَحَسُب: الَكَرُم، و اذ جاء في لسان العرب:

الشدمُس "ْسدباُن: الِحسداُب وجداء فدي التنزيدل العزيدز حَ اإلْكفداُء الاإلْحسداُب: ...االنسان من َمفاخِر آبائِه،

                                                           
 ل ج( ث  ) 2/222لسان العرب :  (1)
 ل ج(  ث  ) 5/451تاج العروس :  (2)
  ) ح س ب( 1787الغني الزاهر : (3)
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العددذاُب والددبالء،  بالضددم: الُحْسددبانُ ...ر احْتسددابِك، دمعندداهُ بِحسدداٍب والِحسددبُة مصدد1" والقمددُر بُحسددبانِ 

  (2)الْمحَسبة: الوسادة من األَدم....(

ك الشيء وَحسَب الشيء...،الَحَسُب: ما تعِدهُ من مفاخِر آبائَك،  )الِحَساُب والحَساَبهُ  :وذكر الزبيد  : َعدُّ

أْوديدٍة َتنَصدُب فدي أرض تهامدة...  واالحاسدب جمدع أَْحسضدَب: مسدايل الُحْسبان: العدذاب...، األَحَسدبُ 

   (3)،الِحْسَبُة والَحْسُب والت ْحسيُب: دفن الميت في الحجارة...(

 ]الِمْجهر[-4

لقد آثر اللغويون المحدثون أن يشتقوا من الجذر اللغدوي "ج ه ر" صديغة اشدتقاقية علدى وزن "مْفعدل" 

 للداللة على اسم اآللة، 

)الِمْجَهر: هو آلة بصدرية تخدتص بإظهدار األشدياء الصدغيرة  ي معجم اللغة العربية المعاصرة :جاء ف

دنع  أكبر بكثير مما هي عليدِه بدالعين المجدردة التدي ال تراهدا المجهدر اإللكتروندي : منظدار حدديث الص 

لدراسددة التركيبددات المتناهيددة الصددغر التددي يعجددز المجهددر الضددوئي عددن كشددفها ويعمددل هددذا المجهددر 

  (4)بواسطة االلكترونات المنعكسة، وبأمكانُه التكبير إلى حوالي مائتي الف مرة(

 والذي لم يرد ذكره في المعاجم اللغوية القديمة، 

)رأيته َجَهرًة وكلمتُه َجْهرًة ، وَجهرُت البئر،  وأْجَتهرُتها اي: فقيُتهدا واخرجدت مدا فيهدا الجوهر :قال 

من الَحمأة ، وَجْهرنا بني فالٍن : اي صبحنا هم على غرة ، ُيقتل جهوري الصوت ، وجهر الصوت ، 

، والحدروف المجهدورة عندد  والمجاهرة بالعداوة : المبادأة بهت ، األْجَهُر : الذي ال ُيبصر في الشدمس

 (5)النحوين تسعة عشر (

الَجْهددَرةُ : مددا َظَهددر ورآهُ َجْهددَرًة .....، اْجهدداُر ):  ج ه ر  فااي لسااان العااربوجاااءت مشااتقات الجااذر 

الكددالم : إعالنددُه ، وقددد َجُهددر الرجددل بالضددم َجهددارًة وكددذلك الُمْجَهددُى والْجهددوريُّ ، الَجْهددراء : الرابيددة 

                                                           
1
 5الرحمن / 
 ،)ح س ب(  1/310لسان العرب : (2)
 ) ح س ب(267/ 2تاج العروس : (3)

 ] ج ه ر[411معجم اللغة العربية المعاصرة : (4)    

 ] ج ه ر[207معجم الصحاح : (5)  
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ْهلُة العر ٌن ، الَجدْوُهر : ُكدل حجدر ُيسدتخرج مندُه شديء ُيتنفدع الس  يضة.....، وأمر ُمْجَهر اي :واضدح َبدي 

 (1)بِه......( 

 

بيد :وقا )الَجْهَرة: ما َظَهَر ورآه َجْهَرًة، وَجَهَر َكَمَنَع: َعلََن َوَبَدا، وهو ِمْجَهدٌر وَمْجهداٌر: إذا كدان  ل الزَّ

والَمْجُهدددوَرةُ مدددن اآلبدددار: الَمْعمدددوَرةُ ِمدددن الّرجدددال: الَحَسدددُن  بكالمدددَه،ِمدددن عاَدتدددِه ذلدددك اي : ان َتُجَهدددَر 

الَمْنَظددِر...، والَجْهددراُء: ْأْنَثددى التددي ال َشددْجٌر بهددا وال آكدداٌم  وال رمددال وإنمددا هددي َفضدداٌء،  َجْهددَوٌر: اسددم 

وائدف فدي قُْرُطَبدَة وُوزراُاهدا،  وأُْجُهد وُر بالضدّم َقْرَيَتداِن بمصدَر جماعٍة ومنهم : بندو َجْهدَوٍر ُملُدوُك الط 

  (2)ُينسب إليها الَوْرُد األَْحَمُر....(

 ،ت الداللة من الّمجرد إلى المحسوس على وجه التشبيه بالذي يجهر ويكون الجهر عادتهانتقلوهنا 

 3)المجَهر: رجل مجهر إذا كان عادته الجهر في كالمه(قال نشوان الحمير : 

النصدددوص الُمقتبسدددة مدددن بطدددون  المعجمدددات التراثيدددة تاكدددد عددددم وجدددود حضدددوراً ألسدددم اآللدددة 

"الِمْجَهدددر"  بدددين طياتهدددا، والدددذي َذكرتدددُه المصدددنفات المعجميدددة الحديثدددة اسدددتدراكاً علدددى مدددواد 

 .الجذر اللغوي

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ]ج ه ر[ 4/149: لسان العرب  (1)   

 ]ج ه ر[ 10/489: تاج العروس (2) 
 
3

 2/197شمس العلوم: نشوان الحميري  
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 المبحث الثالث: استدراك االلفاظ االعجمية

 اوالً: االلفاظ المعربة

)الُمْعدرب: اسدم مفعدول مدن عدّرب، وعندد اهدل العربيدة  لفدْظ وضدعه غيدر العدرب لمعندى  المعرب لغاة:

 (1)استعملُه العرب بناء على ذلك الوضع(

 (2)الُمعرب: )لفظ منقول الى العربية ولم يكن مصوغاً في األَصِل بصيغتها(

 (3)التعريب: )نقل اللفظ من األعجمية الى العربية (

 (4)اللفظ األجنبي الذي غيره العرب بالنقص او الزياد او القلب او األبدالالُمعرب في االصطالح: هو 

الُمعددرب: مددا اسددتعمله العددرب مددن كلمددات دخيلددة بعددد صددقلها باللسددان العربددي واخضدداعها لمقاييسددُه فددي 

 عصر االحتجاج

بمدا وفيه يقول سيبويه: )أعلدم انهدم ممدا يغيدرون مدن الحدروف األعجميدة مدا لديَس مدن حدروفهم البتدة فر

 ((5)الحقوهُ ببناء كالمهم وربما لم يلحقوهُ

 من االلفاظ المعربة المستدركة

 ]البازار[  -1

اللغدوي " ب و ز" لدم رصد اللغويون المحدثون لغة الخطاب اليومي فوجددوا صديغة مشدتقة مدن الجدذر 

 في المصنفات القديمة، ولها معنى خاصاً بها، يكن له حضور

 

                                                           
 )ع ر ب(587: محيط المحيط (1)
  ) ع ر ب (3644الزاهر: (2)
 22احمد بن عمر الخفاجي/ شفاء الغليل في كالم العرب من الدخيل:  (3)
 16مقدمة المعجم الوسيط:  (4)
 4/33 سيبويه ، الكتاب: (5)
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)البازار: السدوق فارسدي ُمعدرب بازر دان بالفارسدية ومعنداهُ الّسدوقي وسدوٌق  جاء في محيط المحيط : 

عندد التحقيدق فدي المصدنفات القديمدة لدم نجدد بدين (1)تجارية فيها دكاكين لبيع مختلف المدواد والبضدائع(.

 طياتها الصيغة المشتقة الُمعربة، 

 (2)يزاٌن(، وُيجمع ابواٌز وب...)الَباز: لغة في البازي فقد جاء في الصحاح:

َباَز َيُبز: إذا زال من مكان إلى مكان آمناً، بداَز عندُه َيبيدُز  ،...)الَباُز :لغُة في البازي وقال ابن منظور:

 (3)وبْيزاً وُبُيزاً: حاد(

)البدداُز: لغددٌة فددي البددازي ،بدداٌز: قريددٌة بددين طددوس واالماار نفسااه فااي تاااج العااروس فقااد ذكاار الزبيااد : 

 (4)ِقْرطاس، البوز: الزوالن من وضع إلى وَضٍع(ونْيسابورالِحزباُن: 

لم نجد بين طيات النصوص المقتبسة من المعاجم التراثية ذكراً للفظ الُمعرب ، وقد اسدتدرك أصدحاب 

المعجمددات الحديثددة ومنهددا معجددم الغنددي الزاهددر ومعجددم محدديط البطددرس لفظدداً ُمعربدداً مددن ذلددك الجددذر 

 اللغوي 

  ]سكنجبين[   -2

لقديمدددة علدددى الجدددذر اللغدددوي "س ك ن" ومدددا تولدددد منددده مدددن مشدددتقات اختلفدددت وقفدددت المعددداجم ا

حسدددب صددديغها واوزانهدددا لكنهدددا لدددم تدددذكر مدددن الجدددذر المدددذكور الصددديغة المعربدددة "سدددكنجبين" 

والتددددي وردت اسددددتدراكاً علددددى مول دددددات الجددددذر اللغددددوي فددددي المصددددنفات الحديثددددة      ذكددددر 

كه وأنكبدددين" بالفارسدددية، ومعنددداه خدددل بطدددرس البسدددتاني   :)السدددكنجبين: شدددراب ُمعدددرب "سدددر

 5وعسل وُيراد به ُكل حامض وحلو(

                                                           
 )ب و ز( 25محيط المحيط  (1)
 )ب و ز(121معجم الصحاح: (2)
 )ب و ز( 5/39لسان العرب : (3)
 )ب و ز( 15/39تاج العروس: (4)
5
 )س ك ن( 418محيط المحيط :  
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جبين: وهددددو شددددراب مركددددب مددددن حددددامض و حلددددو وهددددو معددددرب نسددددك) وجاااااء فااااي الوساااايط :

 (1)فارسيتُه: سر ا انگبين( 

لقد أثبت البحث في المصنفات القديمة عدم الوقوف على الصيغة االشتقاقية مدن الجدذر المدذكور ، فقدد 

كينة: الوداع والوقار، الَمسكن :البيت والدار جاء في  الصحاح : )َسكن الشيء سكوناً :استّقر وَثبت، الس 

 (2)وَمسِكن بكسر الكاف: موضع أرض الكوفة(

الَمْسَكُن: الَمْنزُل، الِمْسدكيُن: مدن ال  ، )سكن ُسكوناً: َقر   وذكر الفيروز آباد  من مشتقات ذلك الجذر: 

ددُة، اْسدتكاَن، خَضدَع وَذل ، السداِكُن: واٍد قددرب  شديء لدُه، أو لده مدداالً  َبِوي  ال يكفيده، الِمْسدِكينُة: والمديندُة الن 

 3الطائف(

كن بالفتح: اهل الّداِر، الّسَكُن بالتحريك:  جاء في تاج العروس: )َسَكن الشيُء ُسكوناً: َذَهبْت حركتُه الس 

ريع، ُسْكْينة: ْبندُت الُحَسدين بدن الناُر، ألنُه يثستأنُس بها كما ُسميت ماِنِسة، ال ّسكْيُن: الِحماُر الخفيف الس 

 4علي عليِه السالم أمها الرباب(

وبعد التحقيق في المعجمات القديمة لم نجد لالسم الُمعرب حضوراً في المعجمدات التراثيدة وقدد دوندت 

 .المعجمات الحديثة هذا اللفظ الُمعرب استدراكاً على مفردات المعاجم القديمة

 

 

 

 

                                                           
 )س ك ن(1/440المعجم الوسيط:  (1)
 )س ك ن(549الصحاح : (2)
(3)

 )س ك ن( 549القاموس المحيط:  
(4)

 )س ك ن(35/197تاج العروس  
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 ]َكَنبة[  -3

اسددتدرك الدددكتور احمددد مختددار عمددر علددى المعجمددات القديمددة اللفددظ الُمعددرب "كنبددة" والددذي لددم 

 يرد ذكره في المصنفات القديمة،

ددددة تتسدددع ألكثدددر مدددن جدددالس )َكَنبدددةَ  جااااء فاااي معجااام اللغاااة العربياااة المعاصااارة:   : أريكدددة ُمنج 

د وثير وهو فرنسي )  canpe )(1)ومقعد ُمنج 

( باألنكليزيددددة بمعنددددى ظلددددة conopy( بالتينيددددة بمعنددددى الناموسددددية و)conopeumمددددن ))وهددددو 

 لقد غابت الصيغة االشتقاقية الُمعربة من مصنفات الرعيل االول،  (2)السرير(

، قدددالوا :الَكَندددب )كندددب: الكددداف والندددون والبددداء: كلمدددٌة واحددددة الُتفدددرعجااااء فاااي مقااااييس اللغاااة: 

 (3):ِغلٌَظ يعلو اليديِن من الَعَمل إذا َمِجلََتا( 

جدددَل والُخدددف  والحدددافَز  وذكااار ابااان منظاااور مااان مشاااتقات ذلاااك الجاااذر: )الَكَندددُب: غلدددٌظ يعلدددو الر 

ُكنيدددٌب : ُمصدددغراً : موضدددع  ...ُس مدددن الشدددجري: الشدددمراُ ، الَكنيدددُب : اليبدددبالكسدددر الِكندددابُ  ..واليدددَد،

  (4)ِه َبْطنِه: اْشتّد، و أكِنب عليِه لسانِه: اْحتبس، وَكَنَب الشيء َيْكنِبه َكْنباً :َكنزهُ(وأَْكنَب علي

مدددن خدددالل النصدددوص المقتبسدددة مدددن المعددداجم اللغويدددة القديمدددة لدددم نجدددد بدددين طياتهدددا ذكدددراً للفدددظ 

الُمعددددرب )َكَنبددددة( مددددن الجددددذر )ك ن ب( ولكننددددا وجدددددنا ان معجددددم اللغددددة العربيددددة المعاصددددرة 

 .عجم الوسيط قد استدركا هذا اللفظ الُمعرب على مفردات المعاجم القديمةوالم

 

 

                                                           
 )ك ن ب(800)ك ن ب(، المعجم الوسيط :1916معجم اللغة العربية المعاصرة : (1)
  183يم :حر :ف عبد الرمعجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها : الدكتو (2)
 ) ك ن ب 5/140س اللغة :يمقاي (3)
 ) ك ن ب( 727/ 1لسان العرب : (4)
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 ثانيا : استدراك االلفاظ الدخيلة

)مددن دخددل قددوم وانتسددب إلدديهم ولدديس مددنهم وكددل كلمددة دخلددت فددي لسددان العددرب وليسددت منددُه،  الاادخيل:

لغة أخرى في مرحلة مدن حياتهدا متدأخرة هو لفظ اخذتُه العربية من واألجنبي الذي يدخل وطن غيرهُ ، 

عن عصور العرب الخلص الذي ُيحتج بلسانهم، وتأتي الكلمة الدخيلة كمل هدي او بتحريدف طفيدف فدي 

 (1)النطق( 

كسددجين و)اللفددظ األجنبددي الددذي دخددل اللغددة العربيددة دون تغيددر كاألأما في االصطالح: فأن الدخيل هو 

 (2)فون(يوالتل

 اللفاظ التي ال تخضع لألوزان العربية في حالتين :و الدخيل: عبارة عن ا

 سواء كان متسرباً عن طريق العربية الفصحى ام عن عاميتها،

 و حرف قليالً ودخل العربية على السنة اهلها،و هو الذي دخل العربية على هيأة أأ

واتها علدى وفدق صدفي أغلب األحيان بغرابة في بعض أصواتها، أو عدم توافق ا لفاظ الدخيلةوتمتاز األ

معدرض ورد الخليدل فدي العدين إلدى اشدارات لمعرفدة االلفداظ الدخيلدة وذلدك فدي نطقتُه العربية، وقد أما 

 ،حديثُه عن الحروف الذلقية

)فلما ذلقت الحدروف السدتة ومثدل بهدن اللسدان وسدهلت عليده فدي النطدق كثدرت فدي أبنيدة :  وفيها يقول

الكالم، فليس شيء من بناء الخماسي التدام ان ُيعدرى منهدا، فدأن وردت عليدك كلمدة ُمعدراة مدن حدروف 

 (3)الذلق فأعلم ان تلك لفظة محدثة ُمبتدعة( 

                                                           
 79/ ظاظا حسن: العربية اللغة قضايا من  (1)
 16/ المقدمة: الوسيط المعجم (2)
 52/1:  العين (3)
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ولكل عصر دخيلُه، فكدان معظدم الددخيل فدي  ويسمى ما دخل في اللغة العربية من لغات أخرى دخيالً،)

كثددرت  ةر اإلسددالميوالعصددبعددض العصددر الجدداهلي مددن لغددات الفارسددية والسددريانية واليونانيددة، وفددي 

من اللغات االوربيدة اما في عصرنا هذا فجاء اكثر دخيل الفارسية التركية والكلمات الدخيلة من اللغتين 

 (1)خاصة في لهجات الخليج( بجاءت من اللغة االردية و كاالنجليزية  والفرنسية وااليطالية، كما

 ومن األلفاظ الدخيلة التي استدركها المحدثون من أصحاب المعاجم 

 )الُكْرُدوُن، الِكْرَداُن(  -1

رصد اللغويون المحدثون لغة الخطاب اليومي فوجدوا صيغة ُمشتقة دخيلة من الجذر اللغوي "ك ر د" 

 ت القديمة،لم يكن له حضوراً في المصنفا

 2)(النطاق والّسياجالكْرُدوُن: الِكرَداُن: الِقالدة،) جاء في معناها: 

 وبعد النظر في المصنفات القديمة لم نجد للفظ الدخيل حضوراً، 

ددْوُق، وطددرد الَعددُدو  والَقطددُع، الِكرديدددةُ فقااد جاااء فااي القاااموس المحاايط:  بالكسددر:  )الَكددْرُد :الُعُنددُق، والس 

ْمِر َكاَرَدهُ: َطاَردهُ، َداَفعُه(   (3)القطعُة الَعظيمُة من الت 

دوُق، وَطدْرد  وذكر الزبياد  أن: ، َكدَردهم َيْكدُرُدهم َكدْرداً: سداَقهم، وَطدَردهم َوَدَفُعهدم، )الَكدْرُد: الس  الَعدُدو 

ُع ومنُه شارٌب َمْكُرٌد : اي مقطوع،  وجابر بن ُكر... بالضم : ثقة وذلدك عدن  دى  الواسطيّ الَكْرُد: الَقط 

 (4)بن هارون(َيزيد 

للفظ الدخيل من ذلك في ضوء النصوص المقتبسة من بطون المعاجم اللغوية القديمة تبين عدم تدوين ا

 .الجذر اللغوي

                                                           
 7: دمشق القلم، دار  الرحيم، عبد .ف الدكتور ولهجاتها، الحديثة العربية اللغة في الدخيل معجم  (1)
 )ك ر د(782المعجم الوسيط: (2)
 )ك ر د(1405القاموس المحيط: (3)
  )ك ر د(9/102س: تاج العرو (4)



 ................................................... االستدراكات االسميةالول ....................الفصل ا

 

48 
 

 ]ُكْومبيوتر[  -2

اسددتدرك الدددكتور أحمددد مختددار عمددر علددى المعجمددات التراثيددة القديمددة مثددل القدداموس المحدديط وتدداج 

 العروس اللفظ الدخيل )ُكومبيوتر( والذي لم يرد ذكرهُ في المعجمات القديمة وفيِه جاء:

ختزان او توثيقيددة سددريعة وذلددك بدداهندسددية  وأيعمددل إلكترونيدداً عمليددات حسددابية  بيددوتر :جهدداز)الُكوم

 (1)معلومات يختزنها ويقدمها عند الحاجة (

ني لتخدزين المعلومدات الُمدخلدة وهدو انكليدزي مدن )الكومبيوتر: بضم الكاف وكسر الياء جهاز إلكترو

(computer)(2)( عربية الحاسوب 

وهذا اللفظ الدخيل لدم يدرد ذكدرهُ فدي المعجمدات القديمدة بدالمعنى الدذي ذكدرهُ احمدد مختدار عمدر إذ ان 

 دقيقةاللفظ تم وضعُه في زمن تطور المعلوماتية وسبل تخزين المعلومات بصورة 

  ]َكَتلوج[  -3

معجم الوسيط ومعجم اللغة العربية المعاصدرة علدى المعجمدات اللغويدة القديمدة اللفدظ الددخيل استدرك 

 "كتلوج" والذي لم يرد ذكره في المصنفات القديمة، 

، وقدد يكدون تاألنواع، َككتلوج الكتب والنبدا)الَكَتلُوج: فهرس بأسماء مفردات بعض   وجاء في معناه:

  .(3)( الخياطين والنجارينمع هذِه األسماء صورها ككتلوج 

)َكتلوج: كتاب أو منشور مصدّور يحتدوي علدى قائمدة أو عدرض  حمد مختار عمر أن:وذكر الدكتور أ

ن عادة معلومات وصفية لهذا المنتج "كتلوج المالبس"(  4لمنتج، ويتضم 

 تِليفون(  -تِلفاز ) -4

 (5)زية (واسطة االمواج الكهربائية والهرت)الِتلفاز: جهاز نقل الصورة واالصوات ب 

 

                                                           
 ) ك م ب ي و ت ر( 1957معجم اللغة العربية المعاصر (1)
 )ك م ب ي و ت ر( 182عجم اللغة العربية الحديثة ولهجاتها :م (2)
(3)

 ) ك ت ل و ج( 2/776الوسيط : 
(4 )

 )ك ت ل و ج( 1906اللغة العربية المعاصرة:  
 ت ل ف(         )298معجم اللغة العربية المعاصرة  (5)
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( بمعندددددى عدددددن بعدددددد والكلمدددددة الفرنسدددددية teleمركدددددب مدددددن الكلمدددددة اليونانيدددددة ) وهددددد الِتلفددددداز:)

(vision)(1)( بمعنى الراية 

 (2)ينقل األصوات من مكان إلى آخر ( يجهاز كهرب )الِتلفون:

 (3)( (phone( يوناني األصل بمعنى الصوت )telephoneمركب من ) )الِتلفون:

ا فددي عصددر تتددين الدددخيلتين فددي المعدداجم السددابقة ألن هدداتين اللفظتددين وضددعظلددم يددرد ذكددر اللف

التطددور التكنلوجيددا وإيصددال المعلومددات المرئيددة التددي لددم تكددن موجددودة فددي عصددر تددأليف تلددك 

ذكرهددا فددي المعدداجم وقددد اسددتدركت المعدداجم الحديثددة الكثيددر مددن األلفدداظ الدخيلددة التددي لددم يددرد 

تلددك المفددردات منهددا مددا يخددص الفنددون ومنهددا مددا يخددص المعلومددات  عددتالمعدداجم القديمددة وتنو

ا العربيددددة فددددي مفرداتهددددا وتركيبهددددا ومنهددددا فددددايروس، هددددسددددماء النباتددددات والتددددي قبلتأطبيددددة وال

 رها الكثير من المفردات الدخيلة تلسكوب، فلكور، كاميرا، كالسيك وغي

                                                           
 )ت ل ف(          84معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها: (1)
 ) ت ل ف(         298معجم اللغة العربية المعاصرة  (2)
 )ت ل ف(          84معجم الدخيل في اللغة العربية الحديثة ولهجاتها: (3)     
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 تدراك االلفاظ المولدةساثالثا: 

 غيدر محدٍض  إذا كان عربياً  عَربيٌة َمول َدة وَرجٌل َمول ٌد: الموضع الذي ولَد فيِه ويقال: )هو: لغة المولد 

 (1)ومولدهُ وميالدهُ وقت كذا ( وولدت المرأة والدة ووالداً،

العرب ونشأت مع أوالدهم ولدت عند  جارية ُمولّدةٌ:، ومكة مولدهُ و منشاهُ) وجاء في اساس البالغة:

 (2)( وشاعر مولدً  ،ليس من اصل لغتهم وكالم مولّد: وتأدبت بأدبهم

ون مددن الشددعراء وإنمددا سددموا بددذلك ) واورد ابن منظور: الُمَولددد: الُمحدددث مددن ُكددل شدديٍء ومندده المولددد 

ة ، التي ولّدْت بأرض وليس بها إال أَبوها او أمها ابن شميل: لحدوثهم  (3)( الُمولد 

)هو ما احدثُه المولدون الذين ال ُيحتج بألفاظهم و والفرق بينده وبدين المصدنوع ان  :ا  صطالحالمولد اال

بيدي : المولد من المصنوع يوردهُ صاحبه على انه عربي فصيح وهذا بخالفُه، وفي مختصر العين للز  

 (4)مولدة(هذه عربية وهذه  وفي ديوان االدب للفارابي يقال:، الكالم المحدث 

سدموا بدذلك  المول ددون مدن الشدعراء؛ هالمحدث من كدل شديء، ومند )الُمَول ُد: معجم الوسيط: وجاء في 

والدهدم وتدأدب أ عومن ولِد عند العدرب ونشدأ مد غير محض،والمولدون من الرجال :العربي لحدوثهم 

االسدتعمال ،واللفدظ العربدي الدذي والمولد مدن الكدالم ُكدلُّ لفدٍظ كدان عربدي االصدل ثدم تغيدر فدي  همببأد

 (5)كتاب ُمَولد: ُمْفَتل( يستعمله الناس بعد عصر الرواية يقال:

لفدظ عربدي البنداء اعطدي فدي اللغدة الحديثدة معندى جديدد لدم يكدن  )المولدد:مصطفى الساواحلي: وعرفه

 (6)وربما كان بناء اللفظ على نمط عربي( العرب الذين يحتج بكالمهم يعرفونُه،

                                                           
 ) و ل د( 1268الصحاح : (1)
 ) و ل د(526اساس البالغة: (2)
 ) و ل د(467/3لسان العرب: (3)
لسيوطي ،شرحه وضبطه وصححُه: محمد احمد جاد المزهر في علوم اللغة وانواعها: جالل الدين  ا (4)

 304/1المولى بك واخرون ،
 ) و ل د(2/1056معجم الوسيط :  (5)
 275اصول االستدراك اللغوي :مصطفى السواحلي : (6)
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 :دركها المحدثون من أصحاب المعاجمالمولدة التي است األلفاظمن 

ةُ ]-1  [الَمْسَرِحيَّ

المعجدم الوسديط )الَمْسدَرحي ة(  وهدي لفظدة وحمد مختار عمر أك عبد الغني ابو العزم والدكتور استدر

)الَمْسدرحَية : قصدة او  قاال عباد الغناي اباو العازم :مولدة لم يرد ذكرها في المعاجم اللغوية التراثيدة، 

روايددة ُمعدددة للتمثيددل علددى المسددرح ومنهددا مسددرحية شددعرية، مسددرحية هزليددة.... مسددرحية تلفزيونيددة 

 (1):مسرحية مكتوبة او معدة للتلفزيون( 

المسرحي ة : قصة ُمعدة للتمثيل على المسرح () وجاء في المعجم الوسيط :
(2) 

وُيعد ذلك استدراكاً على المتقدمين في هذِه المادة اللغوية ُتضاف إلى مواد ذلدك الجدذر، ويمكدن القدول 

 ان عدم ورود اللفظ عند المتقدمين هو دخول فنون جديدة ومصطلحات تولدت عن تلك المدة. 

 ]َمْشُروٌع[  -2

مفددردات تختلددف بحسددب وقفددت المعدداجم التراثيددة علددى الجددذر اللغددوي )  ر ع( ومددا تولددد منددُه مددن 

 " والدذي وردَمْشدُروعٌ ولكنها لم تذكر من الجذر اللغدوي اللفدظ الددخيل " اشتقاقاتها وأوزانها وصيغها،

 استدراكاً على مول دات الجذر اللغوي في المصنفات الحديثة، 

)َمْشددُروع: مددا سددوغُه الشددرُع، واألمددر يهيددأ ليددُدرس وُيقددرر، اسددتخدام طرقدداً : جاااء فااي معجاام الوساايط

 (3)مشروعة: استخدام طرقاً مسموح بها، ومنها، َمْشروع تجاري، َمْشروع اقتصادي مشروع ثقافي( 

 لقد غابت الصيغة االشتقاقية من مصنفات الرعيل االول

الماء، الَشَرائُع :الَعَتباُت، الش ريعُة والش ْرعُة: ما تنازل  :)شْرَع الوارد شروعاً  الصاحب بن عباد: قال 

 (4)ّشرع هللا لعبادِه من أمر الدين( 

                                                           
 )س ر ح( 3560الغني الزاهر: (1)
 )س ر ح( 425الوسيط :  (2)
 )  ر ع(1/497الوسيط :  (3)
 )   ر ع( 285/1المحيط في اللغة : الصاحب بن عباد تحقيق الشيخ محمد حسن ال ياسين :  (4)
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دراع: شدراع السدفينة، الشدارُع:   :وذكر الجوهر  )الش ريعة : َمْشرعة الماء وهو مورد الشداربة، والش 

 (1)الطريُق االعظم( 

)يقددددال: َوَرَد المشددددرع والشددددريعة، ورمددددّح شددددراعي : طويددددٌل،  :ساااااس البالغااااةأوجاااااء فااااي 

 (2)وأشْرعُت   وْشرعتها( 

وراً للمفدردة المولدودة )المشدروع( وقدد ضسة من المعاجم التراثية لم نجد حمن خالل النصوص المقتب

( في أغلب المعجمات الحديثة مثدل معجدم الوسديط ومعجدم   ر عاستدراكاً على مواد الجذر ) وردت

  الغني الزاهر 

بِكية[  -3  ]الشَّ

ددِبكيةاسددتدرك الدددكتور عبددد الغنددي ابددو العددزم علددى المصددنفات القديمددة اللفددظ المولددد " والددذي ورد  "الش 

 استدراكاً على مولدات الجذر اللغوي في المعاجم الحديثة،

دِبكية: َنسديٌج ُمشدب ك، َشدِبكية النافدذة: َشدباك مدن  :فاي داللاة اللفاظ المولاد قال عبد الغني ابو العازم )الش 

  (3)األسالك حديدية دقيقة منسوجة ُيشد إلى النافذة، شبكية الحديقة :ما ُتسيج بِه الحديقة من اسالك (

 وبعد النظر في المعجمات القديمة لم نجد للفظة المولدة حضوراً،

، ...)شبك: الشين والباء والكاف: اصل صدحيح َيددُل علدى تدداخل الشديءلغة: جاء في مقاييس ال فقد

بكة(  يقال:  (4)بين القوم ُشْبكة َنسب اي :ُمداخلة ومن ذلك الش 

                                                           
 )  ر ع ( 592الصحاح :  (1)
  )  ر ع ( 1/487اساس البالغة  :  (2)
 )   ب ك(2489معجم الزاهر: (3)
 )  ب ك(2460/2مقاييس اللغة:-1
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وما تولدد مندُه مدن مفدردات اختلفدت كدالً حسدب  لقديمة على الجذر اللغوي )  ب ك(وقفت المعاجم ا

)شبك: الشدين والبداء والكداف: اصدل صدحيح َيددُل  :اللغةس يجاء في مقاياوزانها وصيغتها من ذلك 

بكة(  على تداخل الشيء، يقال:  (1)بين القوم ُشْبكة َنسب اي :ُمداخلة ومن ذلك الش 

اِبُك: من أسدماء األسدد، واسدٌد ْبُك: الخلط والتداخل، ومنُه ُتشبيك األَصابع، الش  شِّ )ال ورد ابن منظور:وأ

كايدا شاِبٌك ُمْشتِبُك األنياب  بكة :اآلبدار الُمتقاربدة وقيدل: هدي الر  َبُك: أسنان الُمْشِط، والش  مختلفها... ،الش 

َباك  (2)، الشْبكة: القرابة والرحم( ...الظاهرة وهي الش 

 أسدتدراكاً   جم القديمدة ، وجداء ذكرهدا المولدة  في المعا اللفظة النصوص المقتبسة  تاكد عدم تدوين 

 لغوي "  ب ك" الجذر ال مولّدات على 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 )  ب ك( 3/242مقايس اللغة : (1)
 )   ب ك(10/446لسان العرب : (2)
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 :وتشتمل على  استدراك المصطلحات العصرية المبحث الرابع:

  الحديثة االلفاظ  - 

 المجمعية االلفاظ-

 االلفاظ الحديثة وتشتمل على:-اوال  

 المشتقات االسمية -

 المشتقات الفنية  -

      المشتقات الطبية -

          المشتقات االسمية: -1

 اإلِْنِسَجاُم[ ]-أ

وقفدددت المعددداجم القديمدددة علدددى الجدددذر اللغدددوي " س ج م" ومدددا تولدددد منددده مدددن مفدددردات اسدددمية 

 "، اإلِْنِسَجامُ  وفعلية، لكنها لم تذكر من الجذر المذكور المصطلح االسمي "

االنسدددجام فدددي الكدددالم : هدددو خلدددوه مدددن التعقيدددد ) جااااء فاااي معجااام الهااااد  الاااى لغاااة العااارب:

حددددر المددداء المتواصدددل، سدددهل التركيدددب يكددداد يسددديل ولدددُه فدددي الدددنفس تدددأثير( ويكدددون منحددددراً كت

(1) 

 وبعد النظر في المعجمات القديمة لم نجد للمصطلح االسمي حضوراً، 

                                                           
 ) س ج م(317/2الهادي الى لغة العرب :حسن سعيد الكرمي،   (1)
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ْمُع ُسددددجوماً : َقَطددددر َدُمُعهددددا وَسدددداَل قلدددديالً أو كثيددددراً،  جاااااء فااااي القاااااموس المحاااايط: )َسددددَجَم الددددد 

حت رْجليها عند الحلِب(   (1)الساَجوم: صبٌغ وَواٍد، وناقة َسُجوم ومْسجاْم : إذا َفس 

بياااد  : دمدددٌع  ...)األَْسدددَجُم: الجمدددل الدددذي ال يرغدددو والُيفصدددح فدددي َهدددِديره،  ذكااار الزَّ

: سددددواجُم، وأرض َمْسددددجومة اي  الَعدددديُن َسددددْجماً، واعددددين ُسددددُجوم َمْسددددجوم: َسددددَجمتهُ 

اسم(  :ورة نقلُه الجواهري وهو مجاز ُسجمانطَمم
(2)

 

مدددن المعجمدددات الحديثدددة لدددم يدددرد ذكدددر المصدددطلح فدددي ضدددوء النصدددوص المقتبسدددة 

وفدددي ضدددل ثدددورة وضدددع المصدددطلحات الحديثدددة ورفدددد اللغدددة  "االنسدددجام")االسدددمي 

بيددة للطددور الددذي تمددر فيددِه، اسددتدرك سددعيد الكرمددي فددي بمددا تحتاجدده مددن مفددردات تل

معجمدددِه الهدددادي الدددى لغدددة العدددرب مصدددطلح االنسدددجام وهدددي لفظدددة حديثدددة لدددم يدددرد 

 .معجمات القديمة ضمن مادة )س ج م(ذكرها في ال

 ] االيديولوجيا[-ب

داللة اسمية، وفقاً  لما يقتضديِه العصدر  الجذر اللغوي "أيد"  مصطلحاً ذا قوا منتشيلقد أثر المحدثون ان 

 من معاِن جديدة اهلها في حاجة إليها، ألنها ايسر واطوع في االستعمال اللغوي

" دراسددة األفكددار والمعدداني فددي خصائصددها وقوانينهددا،  وعالقتهددا بالعالمددات ldeology)األيددديولوجيا "

تحليددل افكددار مجددّردة ال تطددابق الواقددع،     الدالددة عليهددا،  والبحددث عددن أصددولها،  وقددد ُيطلددق زرايددة  علددى

 (3)واطلقها ماركس على مجموعة األداء والُمتقدات السائدة في مجتمع ما( 

                                                           
 )س ج م( 748القاموس المحيط : (1)
 ) س ج م(32/349تاج العروس : (2)
 ا ي د[] 645معجم الكبير: ال (3)
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يديولوجيات عدة، وفي الفلسدفة أي "يشهد العالم االن صراعاً بين و اجتماعأب سياسي مذه يديولوجيا:)األ

ا وقوانينهددا  واصددولها وعالقتهددا راسددته األفكددار والمعدداني وخصائصددهدهددي علددم األفكددار وموضددوع 

 (1)بالعالمات التي ُتعبر عنها، والبحث عن أصولها بوجه خاص( 

  ]الَجمعيَّة[-ج

توسع اللغويون المحدثون في ادراج المشتقات من مادة "َجمَع" وفقاً لما يقتضيه العصر مدن معدان جديددة 

فقد استدركت بعض المعاجم اللغوية الحديثة الصيغة االسمية ،وهذه الصيغة التدي  في االستعمال اللغوي،

 تحمل داللة خاصة بها لم يرد ذكرها في المصنفات القديمة،

) الجمعية : طائفة تتدألف مدن أعضداء لغدرض خداص، فكدرة مشدتركة ومنهدا :  جاء في المعجم الوسيط:

والجمعيددة العلميددة والجمعيددة والتجمعيددة التعاونيددة، ية، الجمعيددة الخيريددة اإلسددالمية، والجمعيددة التشددريع

 (2)األدبية( 

 عند التحقيق في المصنفات القديمة لم نجد بين طياتها حضوراً للصيغة المشتقة،

صدددٌل واحدددد، َيددددل علدددى ُتَضدددام ّ الّشددديء أَ : )الجددديم والمددديم والعدددين  ة:وورد فاااي  مقااااييس اللغااا 

 (3)والَجْمع: كل لوٍن من الّنخل ال ُيعرف اسمُه.....( ...ُيقال :َجَمْعُت الشيء َجمْعاً،

الدددذي بلدددغ أشدددُتّدهُ،   )َجَمْعدددُت الشددديء المتفدددرق فددداجتمع،  والرجدددل الُمجتمدددع: :وقاااال الجاااوهر 

، الَجْمعددداُء مدددن وقدددد يكدددون اسدددم لجماعدددة النددداس.... مصددددر قولدددك َجَمْعدددت الشددديءَ  والَجْمدددُع:

الجاِمَعددُة:  جمع السدديُل: اجتمددع مددن ُكددل موضددع،تَ البهددائم : التددي لددم يددذهب مددن يدددنها شدديء، اْسدد

 (4)(قُل،  ألنها تجمع اليدين إلى العنالغ

                                                           
 [ي و ل و ج ي ا ي د] 143اللغة العربية المعاصرة:  (1)
 ) ج م ع( 135 لمعجم الوسيط : (2)
 ) ج م ع( 1/479س اللغة : يمقاي (3)

 )ج م ع( 200معجم الصحاح : (4)
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قُل،  اوصنفٌ  وذكر الفيروز آباد  أن : ْمِر، أو الّنخُل خرج  )الجمُع: كالمْنِع: تأليُف الُمَتفرق والد  من الت 

من الّنوى ال ُيعرف اسمُه،  و الَمْجموُع : ما َجمع من َها ُهنا.  ها ُهنا.....،و الَجِميع ُ : ضدد الُمتفدرِق، 

الُغلُّ، والُمْجَمَعُة: ببناء المْفعوِل: الخطبُة التي ال يدخلها َخلٌَل و َجامعُه على امٍر كذا : اجتمَع  والَجاِمَعُة:

 (1).....(معهُ 

 : الفنية المشتقات  -2

 من المشتقات الفنية المستدركة  

 ]تجويد[  -ا

رصد اللغويون المحدثون لغة الخطاب اليومي فوجدوا مصطلحاً اسمياً مختصاً في الجانب الفندي ُمشدتقاً 

قات الحديثددة التددي فرضددتها الحيدداة المصددطلح مددن االشددتقا اوال شددك أن هددذ مددن الجددذر اللغددوي "جددود"

 إلى آخر رٍ قالها من طوبانت

بفضل المالحظة الدقيقة من أصحاب المعجمات الحديثة وجدو مشتقاً  من الجذر اللغوي "جود"  لم يرد 

 ، لُه ذكٌر في المعجمات القديمة إطالقاً،  ولكن َشَهد لهما حضوراً في الخطاب اليومي

تجويدد القدرآن:  ء ُكل حدرف حقدهُ ) التجويُد: القراءة بموجب أصول معلومة مع إعطا وجاَء في معناه: 

خراج الحروف وفق مخارجها وحسدب أصدولها مدع تدرنيم قراءة ماثرة تخضع لقواعد محددة القراءتُه 

 (2)وتنغيم(

 

 

                                                           
 ) ج م ع( 293القاموس المحيط : (1)
 ] ج و د[ 196معجم الرائد :  (2)
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 ]الَتْكِعبْية[ -ب

توسع الكتاب المحدثون في صياغة أسماء وافعال وصديغ جديددة تواكدب التطدور الحاصدل فدي مجداالت 

 فدي ادراج مصدطلح اسدميبسبب تطور الحياة وتقدمها ، من ذلك االسدتدراك  االستعمال اللغوي الناتجه

ذي داللددة علددى الفددن واإلبددداع،  وجدداء هددذا المصددطلح اسددتدراكاً علددى مددواد الجددذر اللغددوي "ك ع ب" 

 ،لمعاجم القديمةالمذكورة في ا

علاى اتجااه  وقد استدرك الدكتور احمد مختار عمر مصطلح )التكعيبية( الذ  يدل في عصرنا الحاضر

)الَتكعيبي ة : مذهب فني تجريدي حديث فدي التصدوير والرسدم  جديد في التطوير والرسم والنحت قال :

والنحت ، ويقوم على تحليل وأختزال وتجزئة األشكال الطبيعية واألشياء والمناظر إلى اشكال تجريدية 

و"(التعبير عنها برسوم هندسية ُمكعبو ة وابرز ممثليها "بيكاسُّ
(1) 

) الَكْعدُب مدن في المحيط في اللغاة :  ذ جاءإ ول، ألارعيل لقد غابت الصيغة االشتقاقية من مصنفات ال

ْمُن َمألتُه ، والُكْعوبُة :الّنْتوء ، وأكَعدَب : بناالَقَنا والَقصب:  وب ما بين الُعقَدْتيِن ، وقيل: الكْعُب : هو الس 

 (2)أسَرَع وَنجا ( 

) الَكْعُب : ُكل  مفصٍل للعظام ، األكعاب : األْسراُع ، الُمكْعدُب : الثدوُب المطدوي  :واورد الفيروز آباد 

الشديد األْدراِج ، الكعبة : البيت الحرام ، الَكَعَباُت او ذو الَكَعباِت : بيت كان لربيعة كانوا يطوفون بِه ، 

 (3)وَكَعب اإلناء:َمألهُ (

لْلعِظام ، وقيل : هو العظُم الناِشُر فوق الَقَدم ، الَكْعدُب: اصدطالٌح )الَكْعُب : ُكّل َمْفصِل  وذكر الزبيد  :

للِحساب وهو أن ُيقَرَب َعَدد في مثلِه ثم ُيَضرب ما ارتفدع فدي العددد األول ، والَكْعَبدُة : البيدت الحدرام ، 

دة : ومنُه زادهدا هللاُ تشدريفاً وتكريمداً لِتكعيبهدا، اإلْكَعداب : اإلسدراُع أكَعدَب الرُجدُل :ا َسدرع.....، والُكْعُكب 

                                                           
 ] ك ع ب [ 1/1940معجم اللغة العربية المعاصرة :  (1)
 ] ك ع ب [ 1/231المحيط في اللغة : (2)
 ] ك ع ب [ 1421المحيط:  القاموس (3)
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دُب : الثدوب  َب : الَمْوِسىُّ : يفتح الميم وسدكون الدواو وكسدر الشدين....، الُمَكع  الن وَنة في الش عر ، والُمَكع 

ْبددُت الثددوب تْكعيبدداً ، والَكَعَبدداُت او ذو الَكَعَبدداِت : بيددُت كددان لَربعيددة  ددديُد اإلدراج ، يقددال : َكع  المطددويُّ الش 

اوس(  كانوا ب : لقب بعض الملوك ألنُه َضَرَب َكَعائب الرُّ يطوفون بِه.....، والُمَكع 
(1) 

 ستراتيجية [ ] اال-ج

تصال والُمعالجة ، وكل هذا وغيرهُ بل االلقد وجدت في الحياة ُمستحدثات كثيرة من مهارات وفنون َوسُ 

ُكدل  أسماء ومصطلحات تتماشى معيتطلب اسماء تعبر عنها،  من ذلك آثر الُكتاب المحدثون في وضع 

ستراتيجية" التي لم َيرد ذكرها في ستعمال اللغوي "االستحدثة في االالمُ  ةجديد ، ومن المصطلحات الفني

 ،المعجمات التراثية ،وقد ورد ذكرها في المعاجم الحديثة 

تخطيط وتحديد الوسدائل )االستراتيجية : من الفُنوُن العسكرية وُيقصد بها ال قال عبد الغني ابو العزم : 

 (2)التي يجب األْخُذ بها ، والقاِعدةُ لِتحقيق األهداف البعيدة ، وُتستعمل أيضاً في الخطاب السياسي ( 

: فن وضع الُخطط الحربية وفن التخطيط،  استراتيجية الحرب  ةجي  يتِ ْسِترااال) :وجاء في معجم المنجد 

 (3)العالمية األولى،  االستراتيجية السياسية( 

 :الطبية المشتقات  -3

 من المشتقات المستدركة 

 ] هرمون[ -ا

رصد اللغويون المحدثون لغدة الخطداب اليدومي فوجددوا لفظداً ُمختصداً فدي الجاندب الطبدي ُمشدتقاً مدن 

إلدى مصدطلحات الجذر اللغوي "ه ر م" وهو مدن االشدتقاقات الحديثدة التدي فرضدتها الحيداة والحاجدة 

                                                           
 ] ك ع ب [ 4/148معجم تاج العروس:  (1)
 696معجم الغني الزاهر:  (2)
 57المنجد في اللغة العربية المعاصرة : (3)
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، فقدد اسدتدرك الددكتور احمدد مختدار عمدر المصدطلح الخداص بالجاندب الطبدي تتماشى مدع كدل جديدد

 الذي غاب تدوينه من المصنفات القديمة، و

م فتنبده الجسدد وتعيندُه وتزيدد مدن نشداطِه ، )هرمون جاء في معناه: : مادة تفرزها بعض الغدد في الدد 

رقية ،  (1)هرمون الحليب : هرمون تفرزهُ الُغدة النخامية يستثير الحليب ( ...هرمون ُمجاِورات الد 

المعجمات الحديثدة رصددوا مصدطلحاً طبيداً لدم يدرد لده ذكدر فدي بفضل المالحظة الدقيقة من أصحاب 

 .اجمهمالمعجمات القديمة ولكن شهد له استعمال في لغة الخطاب المعاصرة ،فاثبتوه في مع

  ] صداع [ -ب

العصدر مدن معداٍن  هيقتضديتوسع الكتاب المحدثون في االشتقاق اللغوي في مادة "ص د ع" وفقداً لمدا 

وصيغ جديدة تواكدب التطدور الحاصدل فدي مجاالتدِه جميعداً فعندد النظدر فدي المعداجم التراثيدة نجدد ان 

ا الجذر ولكدنهم لدم يقفدوا علدى اللفدظ الخداص بالجاندب الطبدي الدذي ورد اسدتدراكاً ا هذدونو قدالقدماء 

محدثون "ُصداع" للداللة على االلدم وقد استدرك العلى مول دات الجذر اللغوي في المصنفات الحديثة، 

 الذي يقع في رأس االنسان،

صداع من صابه أَ نواعُه "أ: وجٌع في الرأس تختلف أسبابُه و)الصداع  :حمد مختار عمرأقال الدكتور 

غثيدان عدادةُ  هرافقدي حاًد متكرر يصديب عدادة قسدماً واحدداً مدن الدرأسِ  لمٌ أشدة الحر" ُصداع نصفي : 

 (2)(ابات بصريةضطراو

 عند التحقيق في المعاجم القديمة لم نجد بين طياتها اللفظ المستدرك، 

قدال: الصاد والدال والعين اصدٌل صدحيُح يددلُّ علدى انفدراج فدي الشديء يُ ) غة:فقد جاء في مقاييس الل

عَ  ْدع :الن...الَة قطعُتها ف، وَصدْعُت الَصَدَعتُه فانصَدع وتصد   1(نه َيصدع األرضألات ب، والص 

                                                           
 ] ه ر م [ 2345معجم اللغة العربية المعاصرة : (1)

 ]ص د ع[1280اللغة العربية المعاصرة: (2)
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دِع (    (2)في قولِه تعالى : ) واألرض َذاِت الص 

ددْلِب كالزجاجددة والحددائِط وغيرهمددا ، وجمعددُه ) :وذكاار اباان منظااور ددُق فددي الشدديء الصُّ ددْدُع : الش  الص 

قددُه فتف ددرق ، لَوَصددَدع ا ...ُصددُدوع.....، وَصددَدْعُت الغددنم ِصددْدَعتْين بكسددِر الصدداد َع : فر  شدديء َفتَصددد 

ْرمُة من اإلبل والِغْرقُة ِمن الغنم  ،والتصديُع  ِديُع : الص  وعليدِه ِصدْدعٌة مدن مداٍل :  ...:التفريق ، والص 

 (3)اي قليٌل بليٌغ طرٌي في الكالِم( 

 ]الشريان[ -ج

بفضل المالحظة الدقيقة من أصحاب المعجمات الحديثة وثقوا في مصدنفاتهم المعجميدة لفطداً ُمشدتقاً مدن 

ة، فعندددما وقددف المعجميددون القدددامى بددأزاء هددذا بيددي"  يحمددل معنددى وداللددة ط ي "   رالجددذر اللغددو

الدذي ورد اسدتدراكاً ، مدا ذكدروا المصدطلح الطبدي "شدريان" األصل وما أشتق منُه لم يذكروا في جملدة

 على مول دات الجذر اللغوي في المصنفات الحديثة، 

درايّ ن "يجديّ الجمددع :َشدراي :)وِشدرَيانُ  جااء فاي الغنااي الزاهار: م فدي الش  ن :فددي العدروق النابضددة يري الددد 

يجري فيها الدم األَحمُر الصادر من القلب إلى الجْسِم ، الُشرَياُن القلب: أُنبوُب ينقل الدْدَم مدن القلدِب إلدى 

 (4)الِجسم (

يحمل الدم  يّ )َشْريان ، ِشْريان ، والجمع شريانات وشراييُن :وعاء َدمووقال دكتور احمد مختار عمر: 

 (5)الصادر من القلب إلى انسجة الجسم(

 غة االشتقاقية من المعجمات القديمة،لقد غابت الصي

)َشدِري السدحاب بشدري ْشدرًى : إذا تفدرق فدي وجده الَغديْم وكدذلك البدرق اذا  جاء في المحيط في اللغة:

دري  واْسَتطار، َو ُيقال شري الْبرق : َكَثر لمعانُه،  تشرى الْقوُم: تفرقوا،  دراةُ: الخدوارُج، الش  شدَجر  : الش 

) الَحْنظل َوَجمعُه َشِريُّ
(6) 

الشين والراء والحرف الُمعتل اصول ثالثة، أحدهما يدل على تعارض من االثنين في ) قال ابن فارس:

 (7)امرين اخذاً وإعطاء ُمَماَثلٌة واآلخر نبُت، والثالث هْيٌج في الشيء وعلو...(

                                                                                                                                                                        
1
 ]ص د ع[  33/3 مقاييس اللغة: 
 12الطارق:  (2)
  ] ص د ع[ 8/194لسان العرب: (3)
 ]  ر ي[ 2518معجم الغني الزاهر: (4)
 ]  ر ي[ 1197معجم اللغة العربية المعاصرة: (5)
  ]  ر ي[ 371/7المحيط في اللغة : (6)
 ]  ر ي[  3/266مقاييس اللغة:  (7)
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ا  مان الجاذر بياور لفظاا  طاألمر نفسُه في معجم لسان العرب لم يذكر ابان منظاوذكر الصاحب بن عباد 

ْشدتراهُ : باعدُه ، او)شرى الشيَء َيْشريه شرًى وشراًء وأشتراهُ  سدواء ، َوشدراه  : ش ر    وفيه ذكر

الفددَرُس فددي َسددْيره  وَشددريَ  ....،1 "ومددن الندداس مددن َيْشددري نفسددُه اْبتغدداًء مرضدداة هللاُ " قددال تعددالى: )

درى : الناحيدة ...ي لَج  فهو َفَرٌس َشِري أَ وأْسَتْشرى  ، قيدل : ال يشداِرى مدن الّشدراي ال ُيشداوُر ....، الش 

 (2)وقيل وَرقُه واحدتُه َشْرَيٌه (...، والشْرُي بالتسكين : الحنظل وخص بعُضهم بِه ناحية النهر.....، 

معجمات تبين انُه لدم يتوقدوا فدي مدادتهم اللغويدة اللفدظ الُمشدتق "ِشدريان" في ضوء مما ُنقل من بطون ال

 .ي مصنفاتهم المعجمية بمعنٍى طبيوالمختص بالجانب الطبي،  والذي استدركُه المتأخرون ف

 ثانيا : المصطلحات المجمعية

ماسسدددة لغويدددة علميدددة تقدددوم بخدمدددة )ذكااار بعااار الدارساااين أن المجماااع هاااو: : مفهاااوم المجماااع

قضددددايا اللغددددة تضددددم جماعددددة مددددن العلمدددداء فددددي مختلددددف التخصصددددات للنظددددر فددددي ترقيددددة اللغددددة 

كدددددزون اهتمدددددامهم وابحددددداثهم فدددددي الجاندددددب اللغدددددوي روالعلدددددوم واآلداب ومختلدددددف الفندددددون، وي

والعلمدددي ومدددا يجدددب أن تكدددون عليددده اللغدددة بنددداًء علدددى التدددراث العربدددي وتزويددددها بالمصدددطلحات 

 (3) العلمية الحديثة المناسبة للعصر(

مع اللغوية إخراج انواع مختلفة من المعاجم تخدم اغراضاً خاصة وقد تحقدق بعضدها كثير من المجا اخذت

وظهر فعالً، ولكن بعضاً آخر لم يزل فكرة او مشروعاً لم يخرج إلدى حيدز الوجدود، وأهدم هدذِه المجدامع : 

جامعدة الددول العربيدة والدذي يتخدذ مجمع اللغة العربية في مصر، والمكتب الدائم لتنسديق التعريدب التدابع ل

 المغرب مقراً لُه والمجمع العلمي العربي العلمي بدمشق، وأخيراً مجمع اللغة العربية بدمشق

وعلى امتداد التاريخ ازدهرت ماسسات من هذا النوع كل من الكوفة والبصرة، وبغداد ودمشق ويكفي 

وهدي ماسسدة علميدة اشدبه مدا تكدون بمجمدع  اإلشارة إلى ما ُعرف ب)مكتبة الحكمة، او دار الحكمدة( 

ءت لرفدد ونحاول في هذه الدراسة الوقوف على مجموعة مدن المسدتدركات المعجميدة التدي جدا العصر 

                                                           
 207البقرة/ 1
 ،]  ر ي[427/13لسان العرب: (2)
المجدداميع اللغويددة ودورهددا فددي ترقيددة اللغددة العربيددة "المجمددع الجزائددري أنموذجدداً" ناديددة بددوجريس وآخددرون،  (3)

 رسالة ماجستير، مصدرها األدب واللغات/ الجزائر/



 ................................................... االستدراكات االسميةالول ....................الفصل ا

 

63 
 

جديدد فدي مختلدف المجداالت االسدمية والعلميدة والفنيدة والطبيدة وغيرهدا مدن  اللغة العربيدة بكدل مدا هدو

 المصطلحات الحديثة الوضع. 

    االسااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااامية المشااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااتقات-1

يك[  -أ ديك" ُمشدتقة مدن الجدذر اللغدوي "  ي ك" وهدي مدن  أستدرك  ]الشِّ المعجدم الوسديط لفظدة "الش 

 ، مجمع اللغة العربية في القاهرة، األلفاظ التي اقرها المجمع العلمي

) الشيُك:  امر صادر الى مصرف من شخص له حساب فيدِه، يكلفده دفدع مبلدغ مدن  وجاء في معناه: 

وهدذه الصديغة االشدتقاقية االسدمية غداب ذكرهدا فدي المصدنفات    (1)عين، او لِحاٍملدُه(النقود لشخص مُ 

 القديمة 

 المذيع[ -]االذاعة  -ب

وهما مدن األلفداظ التدي اقرهدا المجتمدع العلمدي فدي  المذيع" -المعجم الوسيط لفظتي "االذاعة تدركاس

 القاهرة واللتان لم يرد ذكرهما في المعاجم القديمة التراثية ضمن مشتقات الجذر اللغوي "ذ ي ع" 

 2)اإلذاعة: نقل الكالم والموسيقى وغيرها عن طريق الجهاز الالسلكي( جاء في المعجم الوسيط: 

  (3)يتولى النشر في دور اإلذاعة الالسلكية(  )الُمذيع: من

  ،يرد ذكرهما في المعاجم التراثية والذي لم

ديء وظهدورهُ وانتشدارهُ، يقدال أ)الذال والياء والعين:  :س اللغةجاء في مقايي صدل يددل علدى إظهدار الش 

 (4)يكتُم سراً(  :ذاع الخبُر وغيرهُ َيذيع ُذيوعاً، ورجٌل ِمذياٌع: ال

                                                           
 ]  و ك[504معجم الوسيط  (1)
 ]ذ ي ع[ 319الوسيط:  (  2)
 ]ذ ي ع[318: المصدر نفسه (3)
 ]ذ ي ع[365مقايس اللغة : (4)
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در وفدي أَذْيعاً وُذيوعاً َو ذَيعاناً : ) ذاَع الخبر َيذيُع  الجوهر :وقال  ي انتشدر، الِمدذياُع الدذي ال يكدتم الس 

 (1)الحديث "ليسوا بالمذاييع الُبُذِر" واذاع القوُم ما في الحوض :اي شربوه كل ُه" (

وَذَيعانداً : أْنَتَشدر، الِمدْذياُع مدن ال يكدتم  ) ذاع الَخَبدْر َيدذيُع ذيعداً َوُذُيوعداً و َذْيعوَعدةً  ذكر الفياروز آبااد :

ر، وأذاع ِسرهُ : أفشاَه واّظهَرهُ( الس 
(2) 

لأللفداظ التدي اقرهدا مجمدع اللغددة العربيدة فدي القداهرة فدي طيددات  ورضددص لدم يكدن حفدي ضدوء النصدو

 .المعجمات التراثية 

  الفنية لمشتقات ا -2

، ةعضداء المجمدع العلمدي فدي القداهرأ التدي أقرهداطلحات االسدمية صمجموعة من المعرضنا بعد ان 

ها ، ضددعلدى وإعلدى مولّددات الجدذور اللغويدة ، التدي ودعدت الحاجدة  والتدي جداءت بددورها اسدتدراكاً 

غنداء إمدن مهدام المجمدع العلمدي  نّ أستعمالها على السدن المتكلمدين الكثير من االلفاظ شاع ا نّ ألوذلك 

 في مختلف جوانب الحياة اليومية ،لفاظ حضارية جديدة أاللغة العربية ب

 قرها المجتمع العلمي ألحات الخاصة بالجانب الفني التي نحاول الوقوف على اهم المصط

  ] الَتْجريدّية [ -ا

 استدرك المعجم الوسيط على المعجمات القديمة للمصطلح الخاص بالجانب الفني  

"التجريدية" من الجذر اللغوي "ج ر د" وهو من االلفاظ التدي اقرهدا المجتمدع العلمدي اسدتدراكاً علدى 

 الذكر، مواد الجذر السابق 

)الَتجرّيديدة ، مدن الناحيدة الفنيدة : اتجداه  حدديث حيدث يقدوم علدى تصدوير  :جاء في المعجم الوسايط 

مدع اسدتخدام األلدوان واألشدكال  نلموضوع ُمعدي  يعتمد على محاكاةٍ فكره الفنان أو شعورهُ تصويراً ال

   (3)الهندسية أو األنغام الموسيقية( 

 

                                                           
 ]ذ ي ع[411معجم الصحاح: (1)
 ]ذ ي ع[601القاموس المحيط: (2)
 ] ج ر د [ 1/115المعجم الوسيط:   (3)
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  ها لم تقف على المصطلح الفني،حقيق في المصنفات القديمة تبين أنبعد الت

د وُّ صٌل واحد وهو ُبدُّ أَ ) الجيم والراء والدال :   قال ابن فارس:  حيدث ال يسدترهُ سداتر ،  يءظاهر الش 

ُد ... جل من ثيابِه يتجدر  د الر  داً ، ُيقال: تجر  خدل الواحددة قدال بعدُض اهدل اللغدة: الَجِريدد :َسدَعُف الن  تجدرُّ

  (1)ِرَد عنها ُخوصها(نها قد جُ جريدة ، سمِيت بذلك أل

 جاَء في مواد ذلك الجذر:إذ لم يذكرهُ ابن منظور  واألمر نفسُه في معجم لسان العرب

َدهُ) َجَرد الش  الُجدْرَدةُ بالضدم: قَشدرهُ.....،وُيقال :رجدل أَْجدَرُد ال شدعر عليدِه ، و يء يُجردهُ َجدْرداً َوَجدر 

دة ومكأرض مْستوية م جاُروٌد : َمشَاوٌم منُه كأنُه َيْقِشر َقْوَمُه ...نبات بِه الاٌن َجْرٌد وأْجَرُد َوجِرٌد : تجر 

قينتان ُيقدال : همدا الجرادتدان   ةليذيب : وكان بمكة في الجاهالته ، والَجرادَتان : ُمغنيتان للنعمان....،

 مشهورتان بحسن الصوت الجاروديُة : فرقة من الزيدية نسبوا إلى الجارود زياد ابن ابي زياد ،

غار ، وُيقال َتَثق  إبالً جريدة اي : خياراً شداداً ، ابدو   قال االصمعي : الَجريدةُ التي قد َجَرَدها من الص 

  (2)ك : الَجريدةُ : الجماعة من الخيل(مالِ 

ةُ اال]  -ب  [  بتداِعيَّ

 وذلدك  اللغدوي، سدتعمالاال متطلبدات مدع يوالتماشد المصدطلحات وضدع فدي  المجمدع جهود ضمن من

 المصطلح وضع المجمع اعضاء رتأىا ، وغيرها هوسبل هوفنون تصالاال مهارات من ُيسَتجد ما بسبب

 : بتداعي ةاال)   جاء في المعجم الوسيط : ،الفني بالجانب الخاصة المصطلحات من وهو"  االبتداعّيةُ " 

                                                           
 ] ج ر د [  1/452مقاييس اللغة : (1)
 ] ج ر د [ 3/115لسان العرب:  (2)
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بيعة إلى بالعْوَدة ُتعرف الفنّ  فروع جميع يف نزعةٌ   ، والمنِطدق العْقدل علدى والعاطفدة الحدسّ  وإيثدار الط 

  (1)(  جديدة أَساليب ستحداثبا القَُدماء أَساليب على بالخروج وتتميز

 َبدْدعاً  َيْبدُعده الشديءَ  بدَدع)  :منظاور ابن قال، وهذا المصطلح الفني لم يرد ذكره في المعجمات القديمة 

ي مدن اْبُتددعَ  وما الَحَدث:  البِدعةُ  ،.......أَّوالً  يكون الذي الشيء:  والبِدعُ  ،... وبدأَهُ أَنشأَهُ: واْبَتدَعهُ   نالدد 

 األشددياء إلْبداعددهِ  ىتعددال هللا اسددماء مددن:  الَبددديعُ ... ، ُمْحدثددةٍ  كددلُّ :  البِدْعددةُ :  السددكيت ابددن ، اإلكمددال بعدددَ 

اها وإْحداثهِ  :  2"واألَرض السدماوات َبدديعُ ":  سدبحانهُ  قدال كمدا ،......شديء كل قبلَ  األَّول البديع وهو إي 

 فدي كدتبرّ :  اإلبدلُ  واْبددعتِ  ...، سدابق مثدال العدن الُمْخَتدرعُ  الخدالق سدبحانهُ  فهدو وُمْبددُعهالقها خا اي

 ، بظلدع إال   اإلْبدداع يكون ال:  وقيل تيَعطِ  أو َكل ت:  هي وأَْبدَعت ، َعالل أو داء أو ُهزال من الطريق

 (3).....( َظلََعت إذا لتهُ حرا بهِ  اأَْبَدَعو:  ُيقال

 العلمية المشتقات  -3

المجمدددع العلمدددي التددي خصدددت جاندددب بعددد أن وقفندددا علددى مجموعدددة مدددن المصددطلحات التدددي اقرهددا 

المصطلحات االسمية وجانب المصطلحات الفنية نحاول في هذِه الوقفة اللغويدة التعدرف علدى اهدم مدا 

 اء المجمع ما يخص الجانب العلمي اقرتُه مجموعة أعض

 ]االْحتُِكاك[-أ

استدرك المعجم الوسيط على المعجمات القديمة اللفظ العلمدي "االحتكداك" مشدتقاً مدن الجدذر اللغدوي 

 "ح ك ك "،

                                                           
   [ دع ب] 1/43: الوسيط المعجم (1)
2
 117البقرة/  
(3)

 [ ع د ب]   8/6: العرب لسان 



 ................................................... االستدراكات االسميةالول ....................الفصل ا

 

67 
 

ة التددي ُتعدداكس حركددة جسددم يتحددرك علددى جسددٍم جاااء فااي المعجاام الوساايط :  )االْحِتكدداُك: القددو 

 (1)خشن(

المدذكور مدا ذكرتدُه  ومدن مولددات الجدذر ،في مدواد الجدذر اللغدوي المدذكور والذي لم يكن لُه حضور

 المعجمات التراثية، 

دددُه  ذكااار ابااان منظاااور: ا، َحدددك  الشددديء بيدددده وغيرهدددا َيُحك  : إْمدددرار ِجدددرم علدددى جدددرم َصدددك  )الَحدددكُّ

ددداً...، َوَتحددداك  الشددديئان: أْصدددطك   والُحكاكدددة: مدددا ُتحددداَك بدددين حجدددرين اذا ُحدددّك أحددددهما ،...َحك 

مدددن شددديء علدددى شددديء فخرجدددت مندددُه ُحكاكدددة،  بددداآلخر، قدددال ابدددن دريدددد : الُحكددداك : مدددا حدددك  

ددددُك، والَحِكيددددُك : الكعددددب الَمحكددددوك وهددددو أيضدددداً  الحدددداِفر  والحيددددُة َتُحددددّك بعضددددها بددددبعض وَتَحك 

خدددام وأصدددلب ِمدددن الجدددّص واحدتدددُه ...، الن حِيدددتُ  والَحَكدددُك : حجدددر رخدددو أبددديض أرخدددى مدددن الرُّ

 (2)َحَكَكُة..( 

: إْمددراُر ِجددر) قااال الفيااروز آباااد : نددي وأَحّكنددي الَحددكُّ اً، واْحَتددّك َرأسددي وَحك  م علددى ِجددْرٍم َصددك 

ددددِه، وتحاّكددددا: اْصددددطّك ِجرماُهمددددا َفَحددددك  ُكددددلُّ اآلخددددر، والُحكدددداُك  تي: َدعدددداني إلددددى َحكِّ وأْسددددَتَحك 

كُغدددراب ؛ الُبدددوَرُق، وبهددداٍء : مدددا ُحدددك  بدددين َحَجدددرين ُثدددم أْكُتحدددل  بدددِه مدددن َرَمدددٍد ومدددا َيْسدددقُُط مدددن 

 (3)( الشيء عند الَحك  

النصوص الُمقتبسة من معجم لسان العرب والقاموس المحيط تاكد عدم تدوين المصدطلح العلمدي مدن 

 الجذر اللغوي "ح ك ك"  والذي اقره أعضاء المجمع العلمي.

 

 

                                                           
  ]ح ك ك[189المعجم الوسيط : (1)
 ]ح ك ك[413/-1لسان العرب : (2)
 ]ح ك ك[388القاموس المحيط : (3)
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لقُوُن[] -ب  السَّ

 دونت المعاجم القديمة الجذر اللغوي "س ل ق" والمفردات الُمسدتعملة مدن ذلدك الجدذر ولكنهدا لدم تدذكر

منُه الُمصطلح العلمي الذي اقرهُ أعضاء المجمع من ذلدك الجدذر مدن خدالل المعجدم الوسديط، والدذي لدم 

دلَقُوُن: أكسديد الرصداص األحمدر، ُيسدتخدم فدي  يرد ذكرهُ ضمن مول ددات الجدذر، جداء فدي الوسديط: )الس 

 رعيل االول،غابت من مصنفات الالعلميةالصيغة االشتقاقية    (1)الطالِء وفي األَْكَسَدة( 

لُق : شدة الصوت، وَسلََق لغة في َصلََق اي : صداَح، األَصدمعي : الصدوُت  جاء في لسان العرب:  )الس 

ليقة أي بطبيعتُه اليتعلم ، وقيل لِيقة : الطبيعة والسجي ة، وفالن يقرأُ بالس  :  الشديد وغيرهُ بالسين.. ، والس 

لِيقي ة وهي منسو وقيل بالسلقية أي بطبعه الذي نشدأ عليده  الفصاحة من قولهم َسلَقُوكم،ي : بأة ييقرأ بالس 

ليقة،،  ولغته دليقي مدن الكدالم: مدا ال ُيتَعاَهدَد اعربدُه وهدو  ...أَبو زيد: إنُه لكريم الطبيعية والس  الليث، الس 

ي : َتسّورهُ، أار َسلق  الِجدلقُّ : الصعوُد على حائط أملس، وتَ يتسبليغ في السمع عثور في النحو، فصيح 

دال ُق: عيدٌد  ...اَت فالن َيَتسلَُق على ِفراشِه َظهراً لَِبْطٍن: إذا لم يطمئن عليِه من هٍم او وجع أقلقدُه،بو والسُّ

 (2)من أعياد النصارى مشتق ِمن ذلك ِمْن َتَسلُِق المسيح إلى السماء، وناقٌة َسْيلٌَق: ماضية في سيرها( 

ة الَقْوِل باللّسان)َسلَقه بالكقال الزبيد :  وُيقال: َسلَقُه بلِسانِه َسدْلقاً  وهو محاز الم َيْسلُقُه َسْلقاً آذاهُ وهو ِشد 

بات: إذا أَْحرَقُه فهو َسلِيٌق، َسلََقُه الَبْرُد ...: أْسَمَعُه ما ُيْكَره فأَْكَثر،  ، ااْل نِسدالُق فدي فاحرقدهَسلََق البْرُد الن 

ا، َسلََق الش يَء َسْلقاً: َغالهُ بالنار قالُه ابُن ُدرْيٍد، وِقيَل أْغالهُ، إَغالَءًة حفيفة كما فدي الَعْيِن : ُحْمرةٌ تْعَتربه

دلِيَقُة شديء َيْنِسدجه  لِيَقُة: تأْثيُر األَْقدام والَحوافِر في الطريِق وتلَك اآلثاُر، وفي التهدذيب: الس  الصحاح، الس 

ُجل وقال سيبويه : هدذِه َسدليَقُة التدي ُسدلق  الّنْحُل في الخلية ُطوالً، والجمع ُسْلقٌ  لِيَقُة: طْبُع الر  بالضِم، الس 

دليَقة،  ل ُم، وقدال أبدو زْيدٍد: إندُه لكدريُم الطبِيعدة والس  ليَقِة اي : بطبيعتِه ال يدتع  عليها، وُيقال : فاُلن َيقرأ بالس 

خاُء َخلِيقَ   (3)تُه( ومن َسَجعاِت األساس: الَكَرُم َسلِيَقُة، والس 

                                                           
 ]س ل ق[445المعجم الوسيط  (1)
 ]س ل ق[  159/10لسان العرب  (2)
 ] س ل ق[454/25تاج العروس  (3)
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وضدع إلدى بسبب تطور عجلة العلم واكتشداف جواندب علميدة فدي مختلدف مجداالت الحيداة كدان الدداعي 

مصطلحات ومسميات تتماشى مع التطور الحاصل مشتقًة من اصل عربي، وذلك ما قام بِه المجمع من 

فددي  ورضددلغددوي "س ل ق" والددذي لددم يكددن لددُه حاسددتدراك المصددطلح العلمددي علددى مشددتقات الجددذر ال

 .المعجمات القديمة 

 الطبيةالمشتقات  -4

ُة[ -أ  ]الَقْرنيُّ

لقد آثر اعضاء المجتمع اللغوي العلمدي فدي القداهرة ان يشدتقوا مدن الجدذر اللغدوي ''ق ر ن'' المصدطلح 

ددُة '' وهددي مددن االلفدداظ الُمسددتحدثة والتددي لددم يددرد ذكرهددا فددي المعدداجم اللغويددة مثددل لسددان  الطبددي '' الَقْرنيُّ

ُة : الجزء األمامي الشفاف من جدار مقلة العين( :جاء في الوسيط  والقاموس المحيط،العرب  )الَقْرنيُّ
(1) 

 وبعد النظر في المعجمات القديمة لم نجد للصيغة االشتقاقية الطبية حضورا ، 

دْوِر وغيدرهُ والجمدع قُدرون، :بوجاء في لسان العر وَكدْبٌ  أَْقدْرن : كبيدر الَقدْرنين واالنثدى  ...)الَقْرُن للث 

َة ِرماحهم من قُدُرون  َقْرناء، والَقَرُن َمْصدُر، وُرمح َمْقُرون : ِسنانُه من َقْرن، وذلك أَنهم ُرب ما َجَعلوا اِسن 

....، وذو القدْرَنْين الموصدوف فدي الت باِء والَبْقر الَوْحشي  ومدي، ُسدنالظِّ مي بدذلك زيدل : لقدب ألسدْكنَدر الرُّ

النُه قبض على قُرون الشمس، وقيل : سمي بذلك النُه دعا قومه إلى العبادة َفَقَرندوهُ اي : ضدربوه علدى 

تدُه : عشدر سدنين،  َقْرَني رأسه، وقيل النُه كانت لُه ضِفيرتان....، الَقْرُن : األُمُة تأتي بعد األُمة : قيل ُمد 

مقدددار التوسددط فددي أعمددار اهددل الزمددان.....، ابددن  وقيددل : عشددرون سددنة.........، وقيددل ثمددانون وهددو

مقاَرندة وِقرانداً : اْقتدرن يء َرَن الشداألعرابي : الَقْرُن : الوقت من الزمان ُيقال هو أربعون سنة....، وقا

: وصدلتُه، والَقدريُن : الُمصداِحُب، والقريندان  يءبالشد يءُه ِقدران الكوكدب َوقَرْندُت الشدبِه وصاَحَبه، ومند

 (2)وطلحة....،(:ابو بكر 

 

                                                           
 [ن ر ق] 2/731:  الوسيط (1)
   [ن ر ق] 13/331:  العرب لسان(2)
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ْعلَى ِمن الرأس   :ذكر الفيروز آباد  ََ ْوُق من الَحَيوان، وموِضُعُه من رأِسنا أو الجاِنب األً ) الَقْرُن : الر 

ددْيُف،  والجمددع قُددروٌن، وذاُت القددْرَنين بالكسددِر : ُكفدداك فددي الشددجاَعِة او عددامُّ وبالتحريددك : الَجْعَبددُة، والس 

ْبُل، وَحْبٌك ُيْجَمُع بِه الَبعراِن......، والقُْرَنُة  بالضم : الَطَرُف الشاِخُص من ُكلِّ شىء.....، والَقدريَنْين والن 

: َجبالِن بنواِحي اليماَمِة، وموضع ِببادَية الشاِم، وبلدة ِبمْرِو الشاِهَجان منها ابو الُمَظف ر محمُد بُن الحسن 

َمْقروُن من اْسباِب الشِّْعِر : ما الَقريَني، والقْيرواُن : الجماعُة من الخيل والقَُرْيناء َكُحْميراء : اللُّوَبياء، وال

 (1)اْقَترَنْت فيه َثالُث َحَركاٍت َبْعدها ساِكٌن...(

تق مدن الجدذر اللغدوي بعد التحقيق في المعاجم القديمة لم نجد في طياتها حضوراً للمصطلح الطبي الُمس

 '' ق ر ن '' 

 ومن الصيغ الُمستدركة من هذا النوع

يُة[ -ب ْرُكودَّ   ]السَّ

توسع القائمون على المجمع العلمدي فدي القداهرة فدي رصدد االشدتقاقات وفقداً لمدا يقتضديِه العصدر مدن 

معاٍن جديددة تواكدب التطدور الحاصدل فدي مجاالتدِه جميعداً، ومدن ذلدك اجدازتهم فدي وضدع المصدطلح 

يُة '' ُمشتقاً من الجذر اللغوي '' س ر ك '' والذي  ْرُكود  لم يدرد ذكدره فدي الخاص بالجانب الطبي '' الس 

دْركودي ة : مدرض مدزمن بطد الوسايط : المعجم جاء فيالمعاجم القديمة،  حميدد مجهدول السدبب  ئ)الس 

 (2)يصيب الجلد والغدد اللِّمفية واللُّعابية والعينين والرئتين وعظام اليدين والرجلين(

 لم ترد الصيغة االشتقاقية الطبية في مصنفات المتقدمين

                                                           
 [ن ر ق] 1315:  المحيط القاموس (1)
 [ك ر س] 2/428:  الوسيط (2)
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دْروَكةُ  الجاذر الماذكور: ُمولَّادات قال ابن منظاور فاي  : رداءة المشدي وإبطداء فيده مدن َعَجدف إو ) الس 

ة، ابن السكيت : َتساَرْكُت في  إعياء، وقد َسْرَوك، ابن األعرابي : َسِرك الرجُل إذا ضعف بدنُه بعد قو 

 (1)المشي وَتَسرَوْكُت َوَسْرَوْكت وهما رداءة المشي من َعجٍف وإعياء(

 ،نفسه في تاج العروس لم يكن للُمصطلح الموضوع ذكرا واألمر

بيد  :  قال    ُجُل : اهملُه الَجْوَهري وقال ابن األعرابي : اي َضدُعَف َبدُندُه َبعدَد  السيد الزَّ ) َسِرَك الر 

ددْروَكُة والت سددْرُوك : َرَداءةُ المْشددي وإبطدداٌء فيدده مددن عَجددٍف أو إِ  ة، وقددال ابددن الّسددكيِت : الس  ْعيدداء، قُددو 

واِركُة : قبيلة من الَعرب في َجَبدل الخليدل،  اِء : التي لَْيست بَمْهزولة وال َسمينة، والس  َكُة من الش  الُمتَسر 

ٌث...، َسْرُك بالَفْتِح : قرية ِبُطَس( ركانّي : ُمَحد   (2)وأبو َبْكر ُمَحمد بن الُمظّفر بن عبد هللّاِ السِّ

 ون المعجمات القديمة تبين عدم وجود للفظ الُموضوع ذكر.في ضوء النصوص الُمقتبسة من بط

الوقدوف عندد حددود زمانيدة ومكانيدة محدددة، بدل  مجهود المحدثين في االستدراك وعدد من هذا يتضح

كان هناك وهي بأهمية تجداوز مدا وقفدت عندده المعجمدات القديمدة واثبدات مدا صدار واقعداً لغويداً، مدن 

إذ يعدد ذاتِه، الُمعرب والدخيل والمولد والُمحدث، ذلك ان اللغة ليست حكراً على بيئة بعينها او زمان ب

بين اللغات امر بديهي، فكل اللغات تاثر وتتأثر وال يوجد لغة تقتنص  الى التفاعلفضالً من اداب هذا 

 من غيرها.

 

 

 

 

                                                           
 [ك ر س] 10/439:  العرب لسان (1)
  [ ك ر س] 27/196:  العروس تاج (2)
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   دالليةثالثا : استدراكات    

 المعندى وهدو ، المعجمدي المعندى باسدم ُتعرف ما وهي للكلمات ة المفرد المعاني هي المعجمية اللةدال

 عددا عدادة تندتج كلمدات فيهدا تسدتجد العربيدة ومنهدا الحيدة واللغدات للكلمة اإلدراكي او لياآل األساسي

 والدوزن تواصداال ائدتالف فدي العربية نهج على مادامت الكلمات هذهِ  حق ومن ،االستعمال استمرار

 منها االشتقاق وأاستعمالها لىإ الحاجة دعت وربما ُتَدَون انشتقاقات االو

 يكدن لدم االلفاظ وهذهِ  جديد معنىً  اكتسبت األلفاظ من مجموعة على الوقوف نحاول الدراسة هذهِ  وفي

 الحي طلبتهُ  ما وإنما عنها غفل القدماء

 : جديدا   دالليا   معنى اكتسبت التي لفاظاأل ومن

 [الَجِريَدةُ ]  -1

 معنى ضافةإ ُيعد بذلك وهو المذكور للفظ جديداً  معنى الزاهر معجمهِ  في العزم ابو الغني عبد دركاست

:  معناهاا فاي جااءَ  العدرب ولسدان المحديط والقداموس الصحاح مثل القديمة المصنفات تذكره لم داللي

 سياسدددية وتحاليددل وأخبددار معلومدددات هدداب النسددخ عشدددرات منهددا تطبددع اخباريدددة َصددحفية:  الَجريددَدة)

 (1)(وثقافية وأقتصادية

 التراثية، المعجمات في ورضح لهُ  يكن لم المعنى في دراكاالست وهذا

 قدال رطبدة طويلدة سدعفة:  الَجريددة... ،قَشدر:  وَجدّردة َجدْرداً  ُيجدرَدهُ الشديءَ  َجدَردَ ) : منظور ابن قال 

 الى بعضهم وذهب للشجرة، كالقضيب للنخلة الجريدة وقيل جريدةٌ، َويابسةً  سعفةٌ  رطبةً  هي:  الفارسي

 َجريددٌ  والجمدع َورقده من القضيب ُيقشر كما هاخوص من ُتقشر التي السعفة هي:  فقال الجريدة اشتقاق

                                                           
  [د ر ج]  1031:  الزاهر معجم (1)
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الدة : جريددة وخيلٌ  ،...وجرائدُ   معهدم ُيدنهض لدم إذا الخيدل مدن َجريدَدةً  القائدد َنددب:  وُيقدال فيهدا، الَرج 

 (1)(الصغار من َجردها َقد التي:  الَجريدة:  االصمعي قال راجالً،

 ] الُعطلُة [  -2

المدذكور وذلدك ُيعدد اسدتدراكاً  حمدد مختدار عمدر معندى دالليداً للفلدظأضاف معجم الوسيط والدكتور أ

 على المعنى القديم في المعاجم القديمة مثل لسان العرب والقاموس المحيط، 

ومدّدة يدوم أو أكثدر ُتعطدل  يقال فدالن يشدكو العطلدة، الُعْطلُة: بقاُء العامل بال عمل،) :في معناهُ  جاء 

 (2)فيها الدواوين والمدارس ( 

: مدة زمنية يتوقف خاللهدا األفدراد والماسسدات الت وُعْطلِ وُعطُ ُعُطالت ): وقال أحمد مختار عمر

ُعْطلدٌة َرسدمي ة: عطلَدٌة يتوقدف خاللهدا الَعَمدل فدي جميدع عن العمدل للمتعدة أو الراحدة أو االسدترخاء، 

ولة ، يوم عطلُة     (3)يوم َبطالة ( دوائر الد 

 وهذِه الدالالت الجديدة غاب ذكرها من المعجمات القديمة، 

لَت : إذا لم َيكن عليها ُحْلي ولدم  الَمرأَةُ  َعِطلَتِ )نذكر ما جاء في تاج العروس:  عَطالً وُعطوالً وتعط 

ْلُو التي انقطع وَذُمها َفَتعطلت من االستقاء بها  ، الَعِطلُة :...تلبس الّزينة  فيُّ ، والَعِطلُة : الد  اقُة الص  الن 

لٌَة : ال راعي لها وكذلك كلُّ ماشيٍة إذا أُهملَْت بال راع فقدد عطل دت  لدٌة: ال...، وإبٌل ُمعط   ، وبئدٌر ُمَعط 

 (4)َطٍل اي :ُحْسُن ِجْسٍم (رأةُ َعِطلٌة : ذات عُ امى منها وال ُيَنتَفع بمائها ، وُيسق

                                                           
 [د ر ج] 3/115:  العرب لسان (1)
 [  ل ط ع]  2/609: الوسيط المعجم (2)
 [  ل ط ع]  1/1517 معجم اللغة العربية المعاصرة (3)
 ) ع ط ل(6/30: العروس تاج (4)
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وذلك بسبب اتساع الحياة االجتماعية وتغير  داً اكتسبت معنى جدي دمن خالل ذلك ُيالحظ إن األلفاظ ق

القوانين والثوابدت فكدان حدرٌي ان تكتسدب األلفداظ معداٍن جديددة ُمسدتِمدة الداللدة مدن المعندى القدديم ، 

 .ن حيث الزمنية مع الوضع الجديد موالداللة الجديدة ُمتماش
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 االسمية عادة  ترتيب المفرداتإالمبحث الخامس : االستدراك ب

 الَكْعدبِ  ُرُتدوبَ  َرَتدبَ : يقدال، يتحدّرك فلدم ثبدت: وَتَرت بَ  رُتوباً، َيْرُتبُ  الشيءُ  َرَتبَ : رتب) الترتيب لغة:

َبه اْنِتصاَبه؛ اْنَتَصبَ  أَي  (1)( .أَْثَبَته: َترِتـيباً  وَرت 

ويقصد بِه ترتيب المدداخل، وكدذا ترتيدب المشدتقات فدي المعداجم اللغويدة تحدت الجدذر  الترتيب اصطالحا :

الواحد او المدخل ويتمثل ذلك بعد ترتيب المداخل في وضع الكلمات والمشتقات ايها يأتي اوالً وايها يأتي 

 (2)تالياً( 

و المددنهج الددذي يتبعددُه المعجمددي فددي تنظدديم الثددروة أالترتيددب هددو )الطريقددة  ن  أوذكددر بعددض الدارسددين 

وعرضدها  اللغوية  الُمختارة من مورفيات "وحدات صرفية"  وكلمات وتعدابير  اصدطالحية وسدياقية 

في المعجم بحيث يستطيع القدارئ او مسدتعمل المعجدم المطلدع علدى تلدك المنهجيدة العثدور علدى بغيتدِه 

 (3)بسهولة وسرعة( 

أن يخضدع لنظدام عدام فدي المعجدم  د  على أن ترتيب المشتقات تحت مدخل ما البُ  ويتفق علماء المعاجم

مدثالً طبقداً  اللغوي بأكملِه حيث ترتيب األفعدال واالسدماء والصدفات وبقيدة المشدتقات الفعليدة واالسدمية

ت ذات المعاني او الدالالت الحسية تأتي قبل المعاني او الدالالت المجردة وان الكلمدا نّ إلقاعدة تقول :

المعنى الحقيقي تأتي قبل الكلمات المجازية وهكذا ومعنى ذلك أن االفعال قبل األسماء والصفات تدأتي 

 بعد األسماء 

وفي جميع األحوال البد أن يخضع الترتيب الداخل تحت المدخل الواحد لنظام ثابت، ممدا يسدهل علدى 

 يريد بسهولة  المستعمل للمعجم ان يعثر على ما

                                                           
 )ر ت ب( 1/409لسان العرب :  (1)
  23-22مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي :حلمي خليل،  (2)
  45المعجم العربي بين النظرية والتطبيق: علي القاسمي : (3)
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راستنا للمعاجم العربية وخاصدة المعداجم العربيدة القديمدة، انهدا لدم تلدزم بهدذا المبددأ فدي ونالحظ عند د

ترتيب الكلمات تحت المدخل او بغيرهُ من المبادئ الواضحة في الترتيب، فمعظدم هدذِه المعداجم ُيبعثدر 

رد المشتقات تحت المدخل الواحد،  بحيث يصعب رصد منهج واضح اتبعُه المعجميون القددماء فدي سد

المشتقات والكلمات تحت الجذر الواحد، فقد يبدأ احد المعاجم بذكر األفعال او األسماء او المصدادر او 

 الصفات، وقد يبدأ باألفعال الرباعية قبل الثالثية، وقد يقدم المعاني والدالالت المجازية قبل الحقيقية             

يختلط الفعل المتعدي بالفعدل الدالزم وقدد يدأتي  وقد يتكرر ذلك المشتق الواحد في أكثر من موضع وقد

 (1)الجمع قبل المفرد وهكذا 

 إعادة الترتيب بسبب االختالف في االشتقاقات: اوال:

إن  ترتيب المشتقات داخل المادة الواحدة مفتقر الى منهجية موحدة ، فثمة تضدارب كبيدر فدي ترتيدب 

المواد الفرعية )المشتقات( تحت المنهج المعجمي في المعجمات القديمة، وقد تنبه الباحثون إلدى هدذا 

الجاسدوس علدى  التضارب قديماً وحديثاً،  واول مدن أشدار إلدى ذلدك احمدد فدارس الشددياق فدي كتابدِه 

القدداموس،  إذ قددال: ان مددن أعظددم الخلددل وأشددهر الزلددل فددي كتددب اللغددة قددديمها وحددديثها ومطولهددا 

ومختصددرها، ومتونهددا وشددروحها وحواشدديها، خلددط األفعددال الثالثيددة باألفعددال الرباعيددة والخماسددية 

والربداعي،  أو والسداسية وخلط مشتقاتها فربما رأيدت فيهدا الفعدل الخماسدي والسداسدي قبدل الثالثدي 

 (2)رأيت احد معاني الفعل في أول المادة وباقي معاني في آخرها

 ومما استدركُه المحدثون في إعادة ترتيب المفردات بسبب االختالف والتضارب في تنظيم مشتقاتها 

 

 

                                                           
 23مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي: ينظر: (1)
 12-11على القاموس، دار صادر :فارس الشدياق : الجاسوس بن حمد أينظر:  (2)
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ل دات الجذر اللغوي   تدارك بطرس البستاني ترتيب  مو جاء االستدراك في إعادة ترتيب مادة )حزى(

النحدل تحزيدًة:  اً : لغُة في حزا يحدزو حدزواً حدزىحزي يحزي )حزىذ جاء في ترتيبها : لمذكور ،إا

 (1)خرصها والطير زجرها وساقها.... ، والحازي: الذي ينظر في الغضون واألعضاء متكهناً...(

لددوحظ االخددتالف واالضددطراب فددي الترتيددب المددادة المددذكور قيددق فددي مددادة الجددذر اللغددوي عنددد التح

اللغويددة عنددد الصدداحب بددن عبدداد مددثالً أًنددُه يبدددأ بددذكر اسددم الفاعددل قبددل ان يددذكر صدديغتي الماضددي 

على حين جاء ترتيب المدادة عندد اللغدوي بطدرس البسدتاني فدي معجدم محديط ، والمضارع والمصدر

روة اللفظيددة مددن ثددتيددب الددداخلي للمددداخل فددي تنظدديم الالمحدديط  وفددق ضددوابط النظددام العددام فددي التر

جداء فدي ترتيدب ) جااء فاي محايط المحايط: االصدولمات وكلمات ووفق منهجيدة عددم تدداخل مورفي

 (2)المادة اللغوية للجذر: الحازي : الكاِهُن. حزا َيْحزي كالَكرْفس...(

روة اللفظيددة مددن ثددًدث بطددرس البسددتاني جدداء تنظدديم البفضددل المالحظددة الدقيقددة مددن اللغددوي الُمْحدد

 .وكلمات وفق منهجية عدم  تداخل االصول  مورفيمات

 " ومن المداخل المستدركة في إعادة الترتيب ما نجده في مادة  موج

استدرك الشيخ احمد رضا   في معجمه متن اللغة على ما  أورده الزمخشدري فدي اسداس البالغدة فدي 

جااء فاي  االصدول، ترتيب مول دات الجدذر اللغدوي " م و ج" وفدق الترتيدب المعجمدي فدي عددم تدداخل 

: والشدديء مددائجٌ  فهددو امواجددهُ  اضددطربت :البحددرُ  وَماوجدداً  وَمَوجاندداً  َمْوجدداً  مدداجَ ) ترتيااب مااتن اللغااة :

 3، والشيء اضطرب كاضطراب الموج وتحير(اضطربت أَمواجه، فهو مائج

وعنددد التحقيددق فددي ترتيددب معدداني الجددذر المددذكور فددي اسدداس البالغددة للَعالمددة الزمخشددري لددوحظ 

ثم يذكر فعله المداٍض ثدم  عل ا باسم الفاالضطراب والخلط في ترتيب مواد الجذر اللغوي حيث يبدأ 

                                                           
  ] ح ز ى[166محيط المحيط : (1)
 ]ح زى[171/3المحيط في اللغة : (2)
 [ج و م]  5/364:  اللغة متن 3
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 اللغوياة:اذ جااء فاي ترتياب الماادة منهجيدة الترتيدب الصدرفي يذكر المصدر ثم االسم، وهذا مخالف ل

 1(وامواج كبير وموج عظمة موجةٌ  وارتفعت وتمّوج،  البحَر، وماج مائج، بحرٌ )

 .الحديث والمعجم القديم المعجم متن من الُمقتبسين النصين ضوء في

 لترتيدب الصدرفي الترتيدب فدقو اللغويدة المدادة ترتيدب فدي تددارك اللغدة متن معجم صاحب ان نالحظ

 معجميا المشتقات

 : والجمع االفراد بسبب الترتيب اعادة: ثانيا  

 االسدماء خلط ففيها داخلياً  ترتيباً  المواد ترتيب عدم اللغوية معاجمنا في الباحث تصادف عقبة اكبر إن

 فقدد" حدب" مدادة ففدي ، بدبعض بعضدها اتقالمشدت فخلدط بالمزيد والمجرد والرباعي والثالثي فعالباأل

 سددطراً  وثالثددين ةتسدد بعددد قددال ثددم بعضدداً  بعضددهم حددب: اي" تحددابوا: "أولهددا فددي آبددادي الفيددروز ورد

 وظف ددرهُ ُظفددره: قددال إي" فددرظ" مددادة العددرب لسددان فددي ورد مددا القبيددل هددذا ومددن" التددواد اي: التحدداب:

 (2) به فرهوظ وعليهِ  بهِ  هللا   فرهوأظ وِظفرت وعليه وجههُ  في غَرز:  رهُظفوأ

  ، والجمع االفراد بسبب المفردات ترتيب اعادة في المحدثون استدركه ومما

 [  َبْرثن]  مادة ترتيب اعادة في ستدراكاال جاء

عمد معجم الوسيط الى تدارك الترتيدب المضدطرب فدي ترتيدب مدادة "بدرثن" وإعدادة ترتيبهدا ترتيبداً 

 ، صرفيا

 (3)( نُ ثَبَرا: والجمع الجارح، الطائر أو بعسّ ال مخلب:   الُبْرُثنُ ) جاء ترتيبها في معجم الوسيط: 

                                                           
 [ ج و م] 232/2: البالغة اساس 1
  295ينظر: البحث اللغوي عند العرب مع قضية التأثر والتأثير : احمد مختار عمر :(2)
 ] ب رث ن [ 46الوسيط:  معجم (3)
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 األنسدان مدن األصابع بمنزلة:  والطير الِسباع من:  الُبْرُثنُ ) :الموارد أقرب معجم في ترتيبها وجاء

 (1)( َبَراِثن والجمع ، األسدٍ  ُبرُثنُ  في ُمنتشباً  باتَ  ومنهُ  ،

جداء ترتيدب المدادة اللغويدة بدذكر صديغة المفدرد ثدم يدردف انده في ضوء النصوص المقتبسة نالحدظ 

صيغة الجمع، وهدذا الترتيدب مدا اوصدت بده المجدامع اللغويدة  وذلدك  بدأن تقددم صديغة المفدرد علدى 

 الجمع، وهذا االضطراب وجدنا له حضوراً في ترتيب المادة اللغوية في المصنفات القديمة،

 مخالدب:  الُبدرُثنُ  وواحددها ، الَبدراِثنُ : بدرثن): العاين معجام فاي  برثن  اللغو  الجذر ترتيب جاء 

 (2)( األشافي براثِنة كأن:  قالوا ، األسد

 "الُبرثنُ " المفرد صيغة ذكر ثم" البراثن" الجمع بصيغة بدأ قد نالحظ

فالسيرورة المنطقية تقتضي االبتداء بالمفرد واالنتهاء بدالجمع وهدذا مدا نسدج علدى منوالده المحددثون 

 تحت كل جذر

 [  لَ رَ جَ ]  مادة في ما نجده  الترتيب عادةفي إَ  ةالمستدرك المداخل ومن  

تدراك سعيد الشرتوني اعادة ترتيب المادة اللغوية "ج ر ل" علدى مدا أورده االزهدري فدي تهدذيب اس

 َصدلبَ :  َجدَرالً  الَمكدانُ  َجدِرلَ )جااء فاي ترتياب الشارتوني: اللغة وفق الترتيدب المعجمدي للمفدردات، 

 حداقلالل زيدت والواو الحجارة ذات رضاألَ :  الَجْرَولُ  ، الَجَروال فبلغ َحفرَ :  الحاِفرُ  أْجَرلَ  ، َوغلُظ

 (3)(  َجَراول:  والجمع

 بدذكر يبددأ انده وجددنا اللغدة تهدذيب معجم في" جرل" اللغوي الجذر معاني ترتيب على االطالع عند

 ، المفرد صيغة يذكر ثم الجمع صيغة

                                                           
  ] ب ر ث [ 35: معجم أقرب الموارد (1)
 العين:] ب ر ث ن [ (2)

 ] ج ر ل [ 117أقرب الموارد :  (3)
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 أرضٌ  مندهُ : ،وُيقدالُ  َجْرَولدةُ  واِحَدُتها: الِحَجارةُ :  الَجَراِولُ : األصمعيّ  قال: َشِمر قال)  :قال األزهر 

 ، َجدِرلٌ  ومكدانٌ  الِحجارة الكثير ، األْرض من الخشن:  الَجَرلُ :  غيرهُ وقال أْجَراٌل،:  وجمعها َجرلَةٌ 

ُجلُ  ُيقل هُ  وما الحجر من وهو:  الَجْرولُ  ومنهُ : قال  (1)....(صالبة وفيهِ  ودونهُ  الر 

 ثددم الجمددع بصدديغة مادتددهُ  يبدددأ األزهددري نأَ  تبددين اللغددة تهددذيب معجددم مددن المقتددبس الددنص ضددوء فددي

 اللغدوي الجدذر مدن اً مضدارع ام كدان ضدياً ما فعدالً  يشدتق لدم اندهُ  وجددناوكذلك  المفرد صيغةب هايردف

 الذي عكف على النظر اليه 

إلدى االسدتعمال اللغدوي ليسدتدرك  ال أَن ينظدر بعمدق الشدرتوني امن اللغوي المحددث سدعيد فما كان 

على األَزهري ما أغفله ثم يعيدد ترتيدب المدادة اللغويدة تحدت المددخل المدذكور ترتيبداً منطقيداً يسداعد 

علددددددددددددددددددددددددى البحدددددددددددددددددددددددث والمسددددددددددددددددددددددددتفهم علدددددددددددددددددددددددى الفهددددددددددددددددددددددددم . الباحدددددددددددددددددددددددث

                                                           
تهذيب اللغة : البي منصور محمد بن احمد االزهري حققُه وقدم لُه : عبد السالم هارون، راجعُه محمد علي  (1)

 ] ج ر ل [  11/27النجار :
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 الستدراك بإضافة االفعال واعادة ترتيبهاالفصل الثاني: ا

ن هنداك أعلمداء اللغدة المحددثون ذكدر من لغة الى  أخرى، وقدد عملية توليد المفردات تختلف توطئة:

 االلصاقو ،طريقتين لتوليد المفردات في اللغات هما: االشتقاق

 لفت فيه رسائل علمية متعددةأُ عطوه حقُه نظريا وعملياً وقد أو وقد تحدث علماء العربية عن االشتقاق

شددرط مناسددبتهما معنددى وتركيبدداً ب:) نددزع لفددظ مددن آخددر ( هددـ816) فدده الشددريف الجرجدداني بأنددهعرّ 

انتزع منُه وقولده  لذيأي ان المشتق يحمل معنى اللفظ اوإن قوله "ومعنى"  (1)ومغايرتها في الصيغة(

 ترتيب الحروف وتركيبها في بنية اللفظ المشتق  "تركيباً" أي:

بهددا، وهددو اسددتخدام  ال تصددلح إالة الددى ابنيدده مختلفددة لمعدداٍن مقصددود صددل الواحدددوقيددل هو)تحويددل اال

 (2)الحركات في صوغ الكلمات من المادة على اساس قياس مطرد (

( أو فدي  fre fixesّما اإللصاق فهدو :) ان ُيضداف اسداس الكلمدة زائددة فدي صددرها تسدمى سدابقة )أ

 . (3)( infixes( أو في وسطها حشواً تسمى )suffixesعجزها تسمى الحقة)

تعدددت تبقدى محددودة أّمدا لصداق ألن اللواصدق مهمدا اال هاللغدة اَكثدر مدن نظيدر ق ُيثدريشتقااال نإال أ

شتقاق فيواكب الزمن ويرفد اللغة بما تحتاجُه من مفردات تلبية للتطور الذي َتمر فيِه، كما ال ُيخفدى اال

كددن ان تتولددد أفعددال وأسددماء وصددفات ذات شددتقاقيه ومنهددا يماالقددارئ أن اللغددة العربيددة هددي لغددة علددى 

دالالت مختلفة لِتمكن الُمتلقي  ِمن الوقوف على معان مستفيضة ، من ذلك َمكنت مرونة اللغة العربية 

لفصدل من إشتقاق أَفعال متنوعة وأسماء الذات والنعوت والصفات ألثراء المدونة اللغوية ، وفي هدذا ا

سدتدراكاً علدى االمعجميدة الحديثدة مدن صديغ فعليدة  مالفداتفيده ال جداءت نحاول الوقدوف علدى اهدم مدا

 الُمتقدمين وتقسيمها كالً حسب صيغتِه.

                                                           
 37الشريف الجرجاني ، التعريفات: - (1)
 260، لوم والتقنية :،عبد الصبور شاهينالعربية لغة الع - (2)
 265نفسه:  - (3)



 ............ االستدراكات الفعلية.......................................الفصل الثاني  ....................

 

83 
 

 االفعال المجردة المبحث االول:

 أوال  :االفعال الصحيحة

 : االفعال المستدركة من هذِه الصيغومن 

 ] َدَبَك [  -1

مفدردات ، لكنهدا لدم تدذكر مدن  وقفت المعجمات التراثية على الجذر اللغوي " د ب ك " وما يتولد مدن

فددي معجددم  المتقدددمون والددذي ورد اسددتدراكا علددى مددا ذكددره ،  اَ مجددرد اَ ذلددك الجددذر اللغددوي فعددالً ثالثيدد

  وجاء في معناه:الهادي الى لغة العرب، 

جُل ضرب األرض بقدميه وال سيما إذا َرَقص على منواٍل ُمَعي ن ، وَدَبَك الوعداَء :  كَدبَ ) َيْدُبك َدْبكاً : الر 

 (1)َمألهُ شديداً حتى صاَر مرصوصاً ، َوَدبكُه على األرض َصَرعُه وضرب بِه األرض ( 

 ، قال ابن منظور:صحيحوبعد إمعان النظر في المصنفات القديمة تبين انها لم تذكر الفعل الثالثي ال

َباكُة : الكِرْنافُة سوداوية عن ابي حنيفة (    (2)) الدُّ

 واالمر نفسه في القاموس المحيط 

باَكُة ، كُثماَمٍة : الُكْرناَفُة (  وأورد الفيروز آباد  في ذلك:  (3)) الدُّ

َورَد اسدتدراكاً علدى مدواد النصوص المقتبسة تاكد عدم تدوين الفعدل الثالثدي المجدرد " َدَبدَك" والدذي  

 وي في معجم الهادي إلى لغة العربالجذر اللغ

 

                                                           
 ] د ب ك [ 2/9الهادي إلى لغة العرب : (1)
 ] د ب ك [  10/419لسان العرب:  (2)

 ] د ب ك [  523القاموس المحيط:  (3)
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 [  َبَصمَ ]  -2

 وصدفات وفعليدة اسمية صيغ من منهُ  تول د وما" م ص ب"  اللغوي الجذر على التراثية المعاجم وقفت

 والدذي "َبَصدمَ " اً حصدحي ثالثيداً  فعدالً  اللغدوي الجدذر ذلدك من َتشتق لم لكنها ، وزنها حسب كلُّ  اختلفت

 : الزاهر الغني في جاء ، اللغوي الجذر مول دات على أستدراكاً  الحديثة المصنفات في ورد

ي َبَصمَ )  روري   من: ُيقال ، أُْصُبعهُ  بطْرف َخَتمَ : األم   (1)( ةالورق هذهِ  أسفل َتبِصمَ  أنْ  الض 

 أو قمدا  علدى عالمدة طبدع أو ،َرسدم إصدبعهِ  بطدرف خدتم: الشدخص َبَصمَ )  :ُعمر مختار احمد وقال

 2" (مصنعهُ  قما  ىعل بصمتهُ  الصانعُ  وضع"  ونحوهما ورق

  :العرب لسان في جاء فقد الُمستدرك اللفظ طياتها بين نجد لم الُمتقدمين مصنفات في التحقيق عند

 َطدَرفِ  بدين مدا فدْوتُ :  والُبْصدمُ  ، الَغدْزل كثيدر اً فدَكِثي كدانَ  إذ ُبْصدمٌ  لدهُ  وثدوبْ  ، غليظ:  ُبْصم ذو رجلٌ )

 فاَرْقُتدك مدا:  ُيقدال:  األعرابدي ابدن ، غيدره بدهِ  يحيدى ولم مالك أَبي عن ، الِبْنِصر طرف إلى الِخْنِصر

 رَتدبوال والَعَتدب ، والِبِنصر الِخنصر مابين الُبْصم:  قال ، ُبْصماً  وال َرتباً  وال َعتباً  وال ِفْتراً  وال ِشْبراً 

ابة الَوسط بين ما وهو ، مواضعها في مذكوران ابة مابين قتروال ، والسب  ْبرُ  ، واإلْبهام السب   بين ما والش 

 3(  ُطوالً  أصبعين كل مابين والفوت ، والِخنصر االبهام

 ذو أوثوبٌ  ورُجل  ، الِبنصر طرف إلى الِخنصر طرف بين ما: بالضم الُبْصمُ ) :آباد  الفيروز وأورد

 الجدذر مشدتقات فدي نوالمتقددم ذكدرهُ مدا علدى اسدتدركاً  الثالثي الفعل ورود َيعد وبذلك4( غليظ:  ُبصمٍ 

 (  م ص ب)  اللغوي

 
                                                           

 الغني الزاهر: ]ب ص م[  ( 1)

 ]ب ص م[  14اللغة العربية المعاصرة :معجم  ( 2)

 ]ب ص م[  5/  12لسان العرب :  ( 3)

  ]ب ص م[ 136القاموس المحيط :  ( 4)
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  [ َدَنج]  -3

لقد آثر اللغويدون المحددثون ان يشدتقوا مدن الجدذر اللغدوي " د ن ج " فعدالً ثالثيداً صدحيحاً ، وفقداً لمدا 

جااء ايسر واطوع فدي االسدتعمال اللغدوي،  يقتضيه العصر من معاٍن جديدة اهلها في حاجة إليها النها

) َدَندج الرجدل امدرهُ : وقدف عليدِه وأحكمدُه معرفدًة أو أحكمده علدى  في معجم الهاد  إلاى لغاة العارب:

 master) "1اإلطالق فهو داِنج وفي اإلنكليزية " 

ُنُج الُعقالء ) ا، قال ابن منظور: لقد اثبت البحث أن معجماتنا التراثية غفلت عن تدوين الفعل الثالثي لدُّ

ناُج : إْحكام األمر وإتقانُه(   2من الِرجال ابو عمرو ، الد 

بيد : َناُج بالكسر : إْحكداُم األْمدِر  واألمر نفسُه فقد أورد الزَّ نُج بضدمتين :الُعقدالُء مدن اتقانده ) الد  ، الددُّ

يدداُح ، والددد   جددال وُتددراٌب َداِنددٌج : داِرٌج بمعنددى: اي ُتثيددُرهُ الر  ددد بددن موسددى ايضددااناج الر  : لقددب محم 

 3(ثالُد أبي ُمحمٍد ُعْبيد وقد حد  السْرخسّي و

 االفعال المهموزة  ثانيا:

 االفعال المهموزة الفاء -أ

  )أرت( -1

 توسع الكتاب المحدثون في االشتقاق اللغوي في مادة "أرت"

النظر في المعاجم  العصر من معان جديدة تواكب التطور الحاصل في مجاالته، فعند ضيه وفقا لما يقت

ن القدماء قد اطلقوا ألقالمهم العنان في نقل استعماالت هذا الجذر اللغوي وما يتولدد منده أَ التراثية نجد 

 جاء في معناه:و، ولكنهم لم يذكروا منه فعالً ثالثياً مهموز الفاء والذي ورد في معجم اقرب الموارد، 

                                                           
 ] د ن ج [ 2/66الهادي إلى لغة العرب:  (  1)
 ] د ن ج [ 2/276لسان العرب:  (  2)
 ] د ن ج [ 5/580تاج العروس:  (  3)
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صددره مدن  تزق بأسدفلها شديء مدن االحتدراق ؛وأرري : عملت العسدل، أ رت القددر التدأ)أِرت النحل 

  (1)الضغن: كأنه تمكن فيه(

 لقد غابت الصيغة االشتقاقية عن مصنفات الرعيل االول،

 (2)األرتُة بالضم: الشعر الذي في راس الحرباء()ابو عمرو  قال ابن منظور:

واألُرتدان: يضدم  رأس الحربداءبالضم: الشعر الذي فدي  ة)األُرتذه المادة: الفيروز آباد  في هواورد 

 (3)الهمزة وفتح الراء موضع ؛ وأَتاَرُتُه وإليه البصر: اتبعته إياه؛ وأتأَر: كمنع ابتهر(

 النصوص المقتبسة من المعجمات اللغوية القديمة لم نجد ذكر للفعل الثالثي المهموز

 )أ ر ت( من حيث المبنى والمعنى.

 ]أبا[ -2

 وقفت المعجمات اللغوية على الجذر اللغوية ]أ ب و[

"  أبدا نها لم تدون الفعل الثالثدي المهمدوز "ولك ت اختلفت بحسب أوزانها وصيغتهاوما تولد من مفردا

ن مدتن والمعنى المختص به والدذي ورد اسدتدراكا فدي المعجدم الكبيدر ومعجدم الطالدب فدي المدأنوس مد

 (4)أبا فالٍن( صار أبا؛ يقال: باوة:أ)أبا_أبوة؛ و جاء في معناه:اللغة، 

 (5)والغالم صار له أبا( )أبا _أبوة: صار أب ؛ واليتيم غذاه ورباه؛ وقال جرجيس الشوير :

 عند التحقيق في المعاجم القدية لم نجد بين طياتها الفعل المذكور والمعنى المختص به،

 (6)دو(غاء والواو ؛يدل على التربية والبوال ة)الهمز اللغة:مقاييس جاء في  

                                                           
 ]أ ر ت [9معجم اقرب الموارد  (1)
 )أ ر ت[ 2/3لسان العرب (2)
 ]أ ر ت[ 46القاموس المحيط  (3)
 ]ا ب و[76المعجم الكبير: (4)
 ]ا ب و[4معجم الطالب في المأنوس متن اللغه: (5)
 س اللغة:]ا ب و[يمقاي (6)
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ة........؛ يقدال :  :ةالماد ذهوقال ابن منظور في ه َخَذه اباً؛،واألسدم األبدو  اه ات  )األَبا لغة في األَب ؛،وتأب 

 ابدو عبيدد:، كندت لده أبدااذا :ابوت الرجل أبدوه  وتأَب  أّباً....... ،ابن السكيت: وأْستأبْب أباً،، ِئب  أّباً اْست

 (1)فالن يأبوك :اي يكون لك اياً( تأََبْيت أباً؛ اي اتخذُت أبا ؛ ابن االعرابي:

فعددل الثالثددي لل وراً ضدمددن بطدون المعجمددات اللغويددة القديمده لددم نجددد ح تبسددةمدن خددالل النصدوص المق

 (أبا)المهموز 

 فعال المهموزة العين:   األَ  ثانيا:

 همزة ،وقد وردت استدراكاً في المعاجم الحديثة جملة منها: عينها  وهي االفعال الثالثية التي تكون 

 وفعلية، اسمية صيغ من منهُ  تولد وما"  ل ا ص"  اللغوي الجذر التراثية المعاجم دونت[ لأص] -1

  العين، معتل ثالثياً  فعالً  المذكور اللغوي الجذر من تشتق لم ولكنها

 بداب مدن وهدو صدهل:  يأ َيصدِئل الفدرس صدأل) : معنااه فاي وجااء البستان معجم في ورد والذ 

 2(  االبدال

 : المحيط القاموس في جاء ،التراثية المصنفات من االشتقاقية الصيغة غابت لقد

 3(َصاول لٌ مَ جَ  فهو عليهم ويعدو الناس َيقُتلُ  َصارَ  وأَ  ، الناس واَثب:  ص لةً : البعير صال) 

 [ كأل]-2

 ،وهدذهِ  العدين مهمدوز ثالثياً  فعالً "  ل ء ك"  اللغوي الجذر من يشتقوا نأ المحدثون اللغويون آثر لقد

 معجدم فدي المهمدوز الفعدل ورد إذ ، اللغويدة مصنفاتهم في نوالمتقدم اليها يشر لم االشتقاقية الصيغة

 ،التراثية المصنفات اصحاب ذكرهُ ما على استدراكاً  البستان

                                                           
 ]ا ب و[ 14/3 لسان العرب: (1)
(2)

 [ص ا ل] 1292البستان: عبدهللا البستاني اللبناني:  
(3)

 [ص ا ل] 99قاموس المحيط:  
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 رجدلٍ  علدى لدهُ  دينداً  بداع أو أشدترى:  وُكُوولدةً  وكألةً  كأالً  َيكأَلُ  الرجلُ  كأل) :  البستاني هللا عبد قال

 1( آخر على الرجل لذلك بدين

 ، حضوراً  العين المهموز الثالثي للفعل نجد لم القديمة المعاجم في النظر عند

 وكدذلك ، آخدر علدى لدهُ  بَدينٍ  رجل على لك ديناً  تبيع أو تشتري أن:  الكأْلُ )  : العرب لسان في جاء

 فهددو الرجددل اْكددَوأل   وقددد ، وشددّدة ِغلددظَ  مددع القصددير:  وقيددل ، القصددير:  والَكَوألددك ، والُكاولددة الكألددة

  2(شدة مع وغلظ قصر فيهِ  كان إذا:  حُ عاالفْ  القصير:  والمكَوئلُّ  ، أقُصر إذا لَ ُمكَوئ

 :  أن آباد  الفيروز وذكر

، َكسدفرجلٍ :  الَكدوألَ  ،... آخدر علدى لدهُ  بددين رُجدلٍ  على لك دْيناً  تبيع أو يتْشترِ  نأ:  كالمنع الكأْلُ ) 

 3( اْكَوأل   وقد َفحيحٍ  او ِغلَظٍ  مع القصيرُ :  الُمَكوئل

 االفعال المهموزة الالم المستدركة ثالثا: 

 ) َحَظأَ ( 

ذلك الجذر  ولكنها لم تذكر منغوي " ح ظ أ " دونت المعجمات التراثية مفردات ُمشتقة من الجذر الل

 ، فعالً ثالثياً مهوز الالم، الذي ورد استدراكاً في المصنفات الحديثة على مولدات الجذر اللغوي

) حظأ الناَر حْظأً : أوقدها ، وقيل حركها لِتشتعل ، وقال تأبط شراً : ونداٌر  :قرب المواردأجاء في 

 (4)ُر : التهبت ( ، َو َحَظأت الناءٍ دْ قد َحَظأُت ُبَعْيَد هَ 

وثيق معجمات العربية القديمة غفلت عن تدوين الفعل الثالثي المهمدوز "َحَظدأ" ت  ن أثبت البحث أوقد 

 فهي لم تذكر هذه الصيغة،

                                                           
(1)

 [ ل ء ك]  2/2041:  البستان 
(2)

 [ ل ء ك]  11/ 581: العرب لسان 
(3 )

 [ ل ء ك]  1388: المحيط القاموس 
 []ح ظ أ 204معجم اقرب الموارد:  (4)



 ............ االستدراكات الفعلية.......................................الفصل الثاني  ....................

 

89 
 

 (1))َرُجٌل ِحْنَظأٌْو : قصير عن َكراع ( قال ابن منظور في هذا الجذر: 

بيدي فلم َيذكر من هذا الجذر اللغوي فعال مهموزاً في     َففيها َذكر: معجمهُ اّما الز 

)الِحنَظأُْو ، َكجِرَدْحٍل : الَقصيُر من الرجدال،  عدن كدراع ، وهدو لغدٍة فدي الطداء ، وفسدره أبدو حيدان 

 (2)بالعظيم البطِن(

القديمدة ، والدذي ورد اسدتدراكاً علدى فدي طيدات المعجمدات  لَم َيُكن  للفعل المهموز حضدورمن ذلك 

 مواد ذلك الجذر في المعجمات الحديثة ،

َوجددوا أن  فعدالً ثالثيداً مهمدوز الدالم مدن إّ صدحاب المعجمدات الحديثدة أبفضل الُمالحظة الدقيقدة مدن 

ة الخطداب فدي لغد الجذر المذكور لَْم َيرد لُه ذكٌر في المعجمات القديمة إطالقا ولكنه َشَهَد لُه استعماالً 

 .اثبتنا في دراستناهذا ما المعاصر فاثبتوه في معاجمهم 

 االفعال المعتلة ثالثاَ:

ول حددرف منهددا معتددل ،وقددد شددهد االسددتعمال أوهددي االفعددال التددي يكددون  االفعااال المعتلااة الفاااء:  أ :

المحدثون واثبتوها اللغوي الحديث افعال معتلة الفاء لم يرد لها ذكر في المعجمات القديمة فأستدركها 

 في معاجمهم ومنها:

 ) َوَجَس( -1

سدمية اَودوندت مندُه صديغاً  فدي  بطدون المعجمدات التراثيدة، ن للجدذر اللغدوي ] و ج س [ حضدوركا

وفعلية ومشتقات متنوعة ، لكنها لم تذكر من ذلك الجذر فعالً ثالثيداً كمدا ذكدرت المعجمدات الحديثدة، 

قلبدِه أو َسدْمعِه  وقع فدي  َيِجُس َوْجساً َوَوَجساناً : فزع مما  -) َوَجَس فالٌن  جاء في المعجم الوسيط:

  (3)ضهر الخوف(اأو غيره ، َوَوجَس فالن وجساً : ن صوٍت م

                                                           
 []ح ظ أ 1/58لسان العرب : (1)
 ] ح ظ أ [ 1/196تاج العروس :  (2)

 []و ج س 1014معجم الوسيط:  (3)
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) َوجدَس الّشدرُّ : َخِفدَي ، َوَجَسدِت األُُذُن:  َسدِمَعْت ِحسداً أَو َحَرَكدًة ، َوَجدَس   وقال عبد الغني ابو العزم:

ا َسِمَعُه أو  َوَقَع في َقْلِبِه ِمن َحَركيٍة أو َصْوٍت ، ُيقال: َوَجَس َهلَعاً من َصْوِت  ُجُل : َفِزَع ِمم   الر 

ْعِد ( الر 
 ت الرعيل االول، لقد غابت الصيغة االشتقاقية من مصنفا       (1)

َس : كلمُة تدل علدى احسداس بشديء وَ  والسين) الواو والجيم جاء في مقاييس اللغة: َتُسدمع لدُه ، َتدَوج 

فتسمع  لُه،.......(   أَحس  بِه الشيَء :
(2) 

  فذكر في مواد ذلك الجذر:في موسوعته فعالً ثالثياً من ذلك الجذر  ولم يذكر ابن منظور

س َفْزعة القلب ، والَوجس الَفَزَع َيقع فدي القلدب أو جْ ، الليث : الو...فزعاً : أحس بِه أْوَجَس القلُب ) 

سفددي السددمع مددن صددوٍت أو غيددر ذلددك، وا وأوَجَسددت األذن ...: التسددمع إلددى الصددوت الخفددي، لتددَوجُّ

سددَت: َسددِمعت حّسدداً ، الددواِجُس : الَهدداِجُس ، واألْوَجددس واألَ  : الدددهر ، وفددتح الجدديم هددِو  وُجددسوتوج 

قتُه قليالً، وهو مأخوذ ِمَن األَْوجس( ...ألفصح ، ا ْست الطعام والشراب إذا َتذو  ويقُال: )َتَوج 
(3) 

 ، غيددرهُ وأ صددوت مددع السددمع وأ القلددب فددي يقددع الفددزع:   َوْجسُ الدد)  :المحاايط القاااموس فااي جاااءو

سَ  ، الهاِجسُ :  لواِجسُ  ، كالوجسان دْوت إلدى َتَسدمعَ  ، َتدَوج  :  األوَجدسُ  َعلَدمٌ :  وميجداسٌ  ، الخفدي الص 

ْهرُ   4(الد 

طياُتهدا حضدوراً للفعدل الثالثدي  نة مدن المعجمدات اللغويدة لدم نجدد بديومدن خدالل النصدوص الُمقتبسد

 "مضدارعه" سدتدراكاً علدى مدواد ذلدك الجدذر المدذكور الفعدل "َوَجدسَ اخرين أالمعتل الذي ذكدرهُ المتد

الزم لم يدرد لده ذكدر فدي المعجمدات القديمدة لكدن لدوحظ لده اسدتعمال فدي لغدة الخطداب فعل  يوجس"

 اليومي فأثبتُه اللغويون المعاصرون في معاجمهم الحديثة.

 

                                                           
 []و ج س 4099الزاهر:  الغني (1)
  []و ج س 6/87مقاييس اللغة:  (2)
 []و ج س 6/253لسان العرب:  (3)

4
 []و ج س 1733القاموس المحيط:  



 ............ االستدراكات الفعلية.......................................الفصل الثاني  ....................

 

91 
 

 ] وجَّ [ -2

توسددع الُكتدداب المحدددثون فددي االشددتقاقات فددي مددادة ] و ج ج [ وفقدداً لمددا يقتضدديه العصددر مددن معدداٍن 

، من ذلك فقد اسدتدرك اللغويدون ستعمال اللغويأيسر وأطوع في االٍة اليها ألنها جديدة هم في حاج

فددي  ورالمحدددثون مددن الجددذر اللغددوي "و ج ج" فعددالً ثالثيددا معتددل الفدداء والددذي لددم يكددن لدده حضدد

وج  الَرِجدُل َيدُوُج َوجداً : أسدرع ، والعامدة تسدتعمل َوج  )  قال سعيد الشارتوني:المصنفات القديمة، 

بمعنى أج  (
(1) 

 وبعد إمعان النظر في المصنفات القديمة تبين انها لم تذكر الفعل الثالثي معتل الفاء، 

، وفدي الحدديث: آخدر بالطدائفبلدُد  إالّ لديس  والجديم  ) الدواو   ذكر ابن فارس في مقاييس اللغاة:و

اِئف ( زئها هللا تعالى بَوّج :يريُد غَ وطأة وط  (2)اة  الط 

) الَوج  : عيداُن ُيتبخر بها، وفدي التهدذيب يتدداوى بهدا، وقيدل الدَوج  َضدْرُب   جاء في لسان العرب:

اِن ، وَوجُّ : موضع ........، بالباديدة وقيدل: هدي بلدد بالطداِئف من األدوية......، والَوجُّ : خشبة الَفد 

ة : الُغزاة.......، ابن وفي الحديث: إن آِخَر ْوطأٍة وطئها هللاُ بَوًجّ قال: َوجُّ هو الطائف وأراد بالوطأ

رعة، والُجُ األعر : السُّ : النعام السريعة الْعدو......،  وقيل:  الَوجُّ : الَقطا (جُ ابي: الوجُّ
(3) 

درَعُة ، وَدواء ، وال وقال الفيروز آباد : ْسدُم واٍد بالطداِئِف ال َقطدا ، والن عداُم ،  َوَوج: : ) الَوجُّ : السُّ

َبلي الُمْحَتدِرِق واألَحْيحدَدْين ، ومنده ؛ آِخدُر َوْطدأٍة وِطئَهدا هللا تعدالى ِبدَوًجّ ُيريدد َبلٌد بِه ، وهو مابين حَ 

ريعة(   (4)َعْزَوَة ُحَنْيٍن ال الطاِئف ، والُوُجُح بضمتين : الن عام الس 

                                                           
 ] وج  ج[ 957،محيط المحيط،1427اقرب الموارد: (1)
  ] وّج ج[ 6/75مقاييس اللغة:  (2)
 ] و ج ج [ 2/397لسان العرب:  (3)
 ] و ج ج [ 1731المحيط:  القاموس (4)
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المعتلددة العددين وهددي االفعددال التددي يكددون حرفهددا الثدداني حددرف علددة وفددي اصددطالح  االفعددال ب:

الصرفين يسمي "معتل العين" ومن االفعال المعتلة العين التي ُشهد لها استعمال في الواقدع اللغدوي 

 ولم يرد في المعجمات القديمة   

 ) َفاَع (-1

دات تختلف بحسدب ولد من الفاظ ومفروما ت "ف و ع  "معاجم اللغوية على الجذر اللغوي وقفت ال

م تدذكر الفعدل الثالثدي المعتدل لكنها لم تذكر منه فعالً ثالثيا معتل العين ولكنهدا لد اشتقاقها وصيغها،

يُب فوعاً : في المعجم الوسيط: ورد استدراكاالذي  العين   (1)نتشرت رائحته(ا) َفاَع الطِّ

 عند التحقيق في المعاجم التراثية لم نجد بين طياتها الفعل الثالثي المعتل  

يدب ) :جاء في مقاييس اللغة   فوع : الفاء والواو والعين : َيَدُل على َثْوٍر في شيء ُيقال لِِخمْرة الط 

 (2)َفْوعة ، ويقال ألرتفاع النهار: َفوعة ( وما ثار من ريحُه:

 َفْوعدةِ  عندد فدالن أَتاندا: ويقدال ارتفاعده، ويقدال أَّولُده،: وغيدره النهارِ  َفْوعةُ : فوع) :قال ابن منظور

 أَّولُدده أَي العشدداء فْوعددةُ  َتددْذَهب حتددى ِصددبيانكم اْحِبُسددوا: الحددديث وفددي. الظلمددة أَّول يعنددي العشدداء

 الطيدب َفْوعدةَ  وجْدتُ : ويقال. منه يفوح ما أَّولُ  هو: وقيل منه، أَنفك ماَمألَ : الطيب وَفْوعةُ . َكَفْوَرِته

ته: السمّ  وَفْوعةُ . خياشيمك إِلى تطير رائحُته طيبٌ  وهو والغين، بالعين وَفْوَغَته،  قال وَحرارته، ِحد 

 (3)(  أُْفلُعانُ  هذا على فوزنه منه، األُْفُعوانُ  قيل وقد: سيده ابن

دم :ُحمَتده، وِمدن ) الفوعة من الطيدب رائحتده، ا الجذر: وأورد الفيروز آباد  في مواد هذ ومدن الس 

 (4)الليل والنهاِر: أولهما(

                                                           
 ] ف ا ع [ 707معجم الوسيط:  (1)
 ] ف و ع [  4/46مقاييس اللغة : (2)
 ] ف و ع [ 9/257لسان العرب:   (3)
 ] ف و ع [ 1273القاموس المحيط:  (4)
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لفعل ثالثدي معتدل الوسدط مدن هدذه  اً لم نجد بين طيات النصوص الُمقتبسة من المعاجم التراثية ذكر

ا  وجدانا المعجمات الحديثة قد استدركت فعالً ث الثياً ُمعتدل الوسدط المادة اللغوية  لهذا الجذر ، ولكن 

الدذي لدم تحفدل بده المعجمدات التراثيدة لدوحظ لده اسدتعمال فدي الواقدع  فالفعدل "فداع" من هذا الجدذر

 حب المعجم الوسيط بداللة خاصة بهاللغوي الحالي وهذا ما اثبته صا

 [ جان]-2

وقفت المعاجم التراثية على الجذر اللغوي "ج و ن" وما تولد منُه من صيغ واسماء وافعال لكنهدا لدم 

مشدتقات الجدذر  ى" جدان " والدذي ورد اسدتدراكاً علد المذكور الفعدل الثالثديتذكر من الجذر اللغوي 

 1) جان وجهُه َيُجون جوناً :أْسَوَد (  قال بطرس البستاني:اللغوي في محيط المحيط، 

 2) جاَن جوناً وُجونًة : أْسَوَد ( جاء في معجم الوسيط:

  جاء في لسان العرب:االشتقاقية من الجذر اللغوي لم يرد ذكرها في المصنفات القديمة،  الصيغة

) الَجْوَن : األَسَوُد الَيْجُموميُّ ، واألُنثى َجْونة ، ابن سيدة : الَجدْوُن األْسدُود الُمشدَرب ُحْمدرًة ، وقيدل : 

والَجْوُن ...: األَحَمُر الخالُِص، ايضاً ، الجوُن ...هو النبات الذي َيضِرب إلى السواد من شّدة ُخْضرتِه 

: األَبيض ، والجمع ُجون بالضم ، ُيقدال كدلُّ لَدْون سدواد ُمَشدرب ُحْمدرًة َجدْوُن او سدواٍد ُيخدالِط حمدرة 

ابدن سديدة : الَجْوندُة الشدمُس ألْسدِودادها إذا غابدت ، وقدد يكدون لبياِضدها  َكلون القطدا ، اي األْبديَض ،

والُجونّي : ضرب من القطا وهي أْضَخمُها َتْعَدُل ُجونّيدة بُكدْدرَتْين وهدن ُسدوُد  وصفاِئها وهي َجْونة ،

َتكاَثَر قُْرُزٌل والَجْوُن فيها  والَجْوُن : اسُم فرس في شعر لبيد : ...البطون ، الَجْونان : طَرفا الَقْوس ، 

                                                           
1
 [ ن و ج]  138:  المحيط محيط 
2
 [ ن و ج]   149: الوسيط معجم 
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ِمددِر ،أو 1وَتْحُجددُل والن عامددُة والَحَبدداُل  وابنددة الجددْون : ناِئَحددٌة مددن كْندددة كانددت فددي  بددو الَجددْون : ُكْنيدده الن 

  2الجاهلية(

دواِد مدن ُخْضدَرِتِه ، واألحَمدُر ، واألَبديُض ، وأورد الفيروز آباد :  بات َيْضرُب إلدى اس  ) الَجْوُن : الن 

دْمسُ  والَجْوَندةُ ...مدن اإلِبدِل والَخْيدِل : األَْدَهدُم ، هاُر ، والجمع ُجوٌن بالضِم ، واألَسَوُد ، والن   ،  ...: الش 

الِحل ة الَمْزَيدي ة( وا: َقبَيلٌة من األَكراِد َسكن َجْونيُن : بلدة بالَبْحرْين ، وجاوانُ 
3 

 [  َسابَ ] -3

دونت المعاجم التراثية الجدذر اللغدوي " س و ب " لكنهدا لدم تدذكر مدن الجدذر اللغدوي الفعدل الثالثدي 

 جاء في معناهُ : متن اللغةعجم األجوف " ساب " والذي وجدنا لُه حضوراً في م

جُل ف فيدِه  ضي كالمدِه : ذهدب ُكدل مدذهب اي : خدا) َساَب سيباً : الماُء َجرى ومشى  ُمسرعاً ، والر 

 4بغير روّية( 

 نها لم تذكر الفعل الثالثي ، أ النظر في المصنفات القديمة تبينبعد إمعان 

 جاء في تاج العروس: 

ْيُب : الَعطاء والُعرف )  دفينة...،الس  دْيبُ  وَمدردى الس  ديُب بالكسدر : ،  ...،وَشدَعُر َذَندِب الَفدَرس الس  والس 

اِئبُة : الُمَهملُة...ونهٌر بُخواَرزم ،  وجمعه ُسُيُب  َمْجرى الماء والَعْبُد  ...وآخرون ُذنابة الفُراِت ، والس 

دة لَِندذٍر أُيَسي ُب : فً ... ُيْعَتُق على أْن ال والَء لُه ،  اقة كاندت َتسديي ب فدي الجاهلي  ي ُيترك الُيركُب ، والن 

ُد : الَبلَُح أو الَبْسُر ، وَسيباُن بن الَغْوِث : أبو قبيلٍة .....( ياُب وُيشد  وَنْحِوِه : والس 
5 

 

 

 

                                                           
1
 123:  ربيعة لبيد بن  ديوان 
2
 [ ن و ج]  13/101: العرب لسان 
3
 [ ن و ج]  313:  المحيط لقاموس 
 [ ب ي س]  239: اللغة متن ( 4)
 [ ب ي س]  86-3/82: العروس تاج ( 5)
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 وتقسم إلى  /   ةاالفعال الرباعية المجردثانيٍا:    

 فعال الُمضاعفةثالثا : األ       ثانيا : االفعال الُمضعفة     ةاوال : االفعال الصحيح

 مدن أحدرف العلدة، ةصدليفعدال التدي تخلدو حروفهدا األوهدي األ :ةاالفعال الصحيح والً:ا

 صلدم( -بعثر -الياء مثل )دحرج، الواو، االلف

 ومن االفعال الرباعية الصحيحة المستدركة:

 _] َبْرَمَج [ 1

المحددثون فددي صدياغة اسدماء وأفعددال وصديغ تواكدب التطددور الحاصدل فدي مجدداالت توَسدَع الُكّتداب 

إدراج الفعددل الربدداعي المجددرد "َبددْرمج" الددذي َكثددَرت  ال اللغددوي ، مددن ذلددك االسددتدراكاالسددتعم

 استعماالتِه في عصر تطور المعلوماتية ، والذي لم يرد ذكرهُ في المعجمات اللغوية القديمة ،

) بدرمج العمدَل : وضدع لدُه َبْرنامجداً : وهدو ترتيدب محددد  :العربياة المعاصارة اللغة جاء في معجم

  العمدل واالنتداج ، برمجدة التعلدديم:سديجري عليده العمدل وُينفدذ ، تبدرمج الماسسددات اعمالهدا لضدبط 

 1باستخدام الحاسوب (

اًء ضدْمَن خطدٍة )َبْرَمَج موضوعاً في الحاسوب : وضعُه أْقسداماً أو أجدز: بو العزمأوقال عبد الغني 

 ، 2َمقبولٍة في الحاسوب ليقدمها ِعنَد الّطلَِب (

ذكار الفياروز " َبْرَمَج" حضدوراً  وبعد النظر في المعجمات  التراثية لم نجد للفعل الرباعي المجرد 

ُب: َبْرنامه (  بآد :آ  3) الَبرنامُج : الَورقَة الجاِمعُة للِحساِب وهو ُمَعر 

                                                           
 [ ج م ر ب]   196اللغة العربية المعاصرة: معجم  (  1)
 [ ج م ر ب] 4711:الزاهر الغني (2)
 [ ج ن ر ب]  124: المحيط القاموس (3)
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  وفددي ضددوء النصددوص المقتبسددة مددن المعجمددات اللغويددة القديمددة لددم نجددد ذكددراً للفعددل الربدداعي   

 المجرد من حيث المبنى والمعنى 

بفضل الُمالحظة الدقيقة من اصدحاب المعجمدات الحديثدة وجددوا أن  فعدالً رباعيداً مشدتقاً مدن الجدذر 

ه َشددَهَد لددُه اسددتعمال فددي لغددة الخطدداب المددذكور لددم يددرد لددُه ذكددر فددي المعجمددات القديمددة إطالقدداً ولكندد

 .المعاصر فأثبتوه في معاجمهم

 ] َكْهَرَب[  -2

صحاب المعجمات التراثية على الجذر اللغوي ] ك ه ر ب [ والمفدردات المسدتعملة مدن ذلدك أوقف 

)َكْهدَرب الشديء: : الغناي الزاهار جااء فاي اذولكنها لم تدذكر مدن ذلدك الجدذر فعدالً رباعيداً مجدرداً ،

كهرب مسقط الماء : ولّدد   ،الكهربائية كهرب الشخص: اصابُه بصعقه كهربائية ةشحنُه وأمدهُ بالقو

َر قاِطراتِه بالكهرباء(  (1)من حركة اندفاعية فيه قوة كهربائية،  كهرب الخط الحديدي : َسي 

: لهددذا األصددفر المعددروف ذكددرهُ ابددن الُكتبددّي والحكدديم داوود ولددُه منددافع ) الَكْهددَرُب ويقددال الَكْهربددا

 (2)وخواص......( 

من ذلك النص الُمقَتبُس من تاج العروس لم نجد ذكراً للفعل الرباعي المجرد ، ولكّنا نجد لهذا الفعل 

 حضوراً في المعجم الوسيط والمعجم الزاهر ومعجم اللغة العربية المعاصرة  ،     

ن المحدثين استدركوا فعال رباعياً من هذه اللفظة لدم تدذكرها المعداجم القديمدة كمدا أحظ مما تقدم نال

 .هو واضح في النصوص

 

 

                                                           
 ] ك ه ر ب [  3252الغني الزاهر :معجم  (1)
 ] ك ه ر ب [ 4/183تاج العروس:  (2)
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 ـ ] َقْصَدَر [ 3

 فعال الرباعية الصحيحة المستدركةوهو من األَ 

والمعالجدة وكدل هدذا لقد وجدت فدي الحيداة مسدتحدثات كثيدرة مدن أجهدزة وأدوات، وسدبل االتصدال 

سدماء ومصدطلحات ألدك آثدر الُكتداب المحددثون فدي وضدع سماء  تعبدر  عنهدا مدن ذأَ وغيرهُ يتطلب 

تتماشددى مددع كددل جديددد ، ومددن االفعددال الرباعيددة المسددتحدثة االسددتعمال والتددي لددم يددرد ذكرهددا فددي 

 عربية المعاصرة، المعجمات التراثية الفعل "َقْصَدَر" الذي وجدنا لُه حضوراً في معجم اللغة ال

)َقْصدددَر اإلندداء مددن النحدداس او الحديددد :طددالهُ بالقْصدددير  حمااد مختااار عماار أن:أَ ذكاار الاادكتور فقااد 

 (1)لِحفظُه من الصدأ ( 

خر ،لذا لدم آى إلرضتها الحياة بانتقالها من طور ن هذا الفعل من االشتقاقات الحديثة التي فأَ والشك 

 نجد لهذا الفعل الرباعي المجرد حضوراً في المعجمات التراثية 

 فعال الرباعية الُمَضْعفة ثانيا : األَ 

د [  -1  ] َجسَّ

دونت المعجمات التراثية في طياتها الجذر اللغوي ] ج س د [ ومدا يتولدد مندُه مدن مفدردات تختلدف 

ة ، صدفحاتها فعدالً رباعيداً ُمضدعفاً مدن هدذِه المدادبحسب صيغها واستعماالتها ، ولكنها لم تذكر بين 

َد افكارهُ: جسمها، :عبد الغني ابو العزمقال  د الثوب: صبغُه بالِجساد( ) َجس  جس 
(2)  

 

 

                                                           
  ] ق ص د ر [ 1820معجم اللغة العربية المعاصرة:  (1)

 ] ج س د [ 1738الغني الزاهر:  (2)    
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 واد على الفعل الرباعي لم نقف في تلك الم ق في صيغ ومشتقات مادة ] ج س د [عند التحقي

د [  ، ] جس 

...، والُمجِسد : األحمُر ، والِمْجَسُد : ما يلي البدن......، والزعفران... )الَجَسُد :جاء في الصحاح:   

 (1)الَجَسُد ِمن الثياب، والجلسد: اسم صنم( 

مدن االجسدام والَجَسدد، والَجِسدُد، والجاسدد،  ُد: جسم اإلنسان وال يقدال لغيدرهُ)الجس ذكر ابن منظور:

جسدد  يلدي والِمْجَسدد : الثدوب الدذيوالَجسديد: الددم اليدابس،  لجاِسددُ والَبدُن واوالجسيد : الدم اليابس، 

 (2).....( فتعرف منه المرأة

ر [ 2  _ ] َكدَّ

العصدر مدن معداٍن  توسع الكتاب المحدثون في االشتقاق اللغوي في مادة "ك د ر" وفقاً لمدا يقتضديه

جديدة تواكب التطور الحاصل في مجاالته، فعند النظر في المعاجم التراثية نجدد ان القددماء اطلقدوا 

القالمهم العنان في نقل استعماالت هذا الجذر اللغوي لكنهم لدم يقفدوا علدى الفعدل الثالثدي المضدعف 

 معجم اللغة العربية المعاصرة: جاء في، "ّكدر" ، والذي ورد استدراكا على مشتقات الجذر اللغوي

ر  صُه ، غمُه جعلُه م)َكد  ابط الجندي: اوقدع بدِه عقوبدة مدا، أوكل فده شعيَشُه :َنغ  َر الض  وباً بالهموم، َكد 

  (3)بعمل شيء مرهق جزاء خطأ حدث منُه (

 

 

 

                                                           
 ] ج س د [  183الصحاح: (1)
 ] ج س د [ 3/120لسان العرب:  (2)
 ] ك د ر [ 1913معجم اللغة العربية المعاصرة:  (3)
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درْت لَوندُه وَ  وقال عبد الغني ابو العزم: ٍة َغي  َر الماء:  خلطُه َبمداد  َر عيشدُه : نغصدُه طْعمدُه ، َكدد  ) َكد 

ها(  َر َصْفَوهُ ، َكَدَر حياتُه :َغم   (1)وعك 

جااء فاي مقااييس معجماتنا العربية القديمة غفلت عن تددوين الصديغة المشدتقة،  ن  لقد اثبت البحث أ

والُكْدريُّ : ر الماء وَكُدر.....، كددُل على ِخالف الصف و ُيقال : صٌل يَ أ)الكاف والدال والراء  اللغة:

دا ....،ومندُه الُكددَ وهي كدر القطا ، ألنُه نسب إلى معظم القطا. ْيراء : لدبن حليدب ُينقدع فيدِه تمدٌر، وأم 

 (3)َوإذا النُّجُوُم اْنَكَدرت (  )قال تعالى:  2(خر َفيقال: انكَدَر: إذا أسَرعاألصل اآل

 ذلك الجذرولم يذُكر ابن منظور في موسوعتِه فعالً رباعياً مضعفاً من 

فو، ُيقال: عْيٌ  أَْكَدُر ...الَكَدُر: نقيض الصفاء ) فجاء في مواد الجذر:   ، وفي الصحاح: خالف الص 

والُكُدورة في الماء والعي  ...ما نحا نحو السواد والُغْبَرِة، ِدٌر ، والُكْدَرةُ من األلوان: ، وماٌء أكَدُر كَ 

ددْخمة الُمثددارة مددن َمددَدر األرض،  ..، َدَرِت النجددوُم : تندداَثَرْت ....واْنَكدد...، والَكددَدَرةُ : القاُلَعددة الض 

واألكدرّيدة : مسدألة فدي الفدرائض : وهدي زوج  ه، وتكادرت العين في الشيء: إذا أَدامت النظدر اليد

 (4)وأم وَجد  وأخت ألب وأم ( 

لُمالحظة الدقيقة من اصحاب المعجمات الحديثة َوجدوا أن  فعالً رباعياً  مشتقاً مدن الجدذر " بفضل ا

خطداب ك د ر " لَْم َيدرد لدُه ذكدٌر فدي المعجمدات التراثيدة إطالقدا ولكنده َشدَهَد لدُه اسدتعمال فدي لغدة ال

 .المعاصر فاثبتوه في معاجمهم

 

 

 

                                                           
  ] ك د ر [ 3205الغني الزاهر:  (1)
 2التكوير/ 2
 5/164مقاييس اللغة: (3)
 ] ك د ر [  5/134لسان العرب:  (4)
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 ثالثا :  االفعال الرباعية الُمضاعفة: 

 ] َبْجَبَج [  -1

 استدرك المعجم الوسيط على المعجمدات اللغويدة التراثيدة الفعدل الربداعي المدذكورة ، والدذي لدم يدرد

  (1))َبْجَبَج الصبي  :ناغاه( :جاء في معناه، ذكرهُ في طيات المعاجم القديمة

: العبُه َوسكتُه عند المناغاة(  وقال سعيد الشرتوني:  2))َبْجَبَج الصبي 

البداء ) :قاال ابان فاارس امعان النظر في المصنفات القديمة تبين انها لدم تدذكر الفعدل الربداعي،وبعد 

قدال ابدو ُعبيدٍد: هدو طعدٌن َيصدُل إلدى الجدوف فدال ينفُدذ  ...والجيم َيدُل علدى أصدٍل واحدد وهدو التفدّتُح،

بدَل بالمداء َبّجداً إذا أْرَويَتهدا ، .......، وُيقال رجٌل أََبجُّ إذا كدان واسدَع َمشدق  العديِن.......، وَبَججدُت اإل

 (3)وَجمعُه َبجاِبُج (  ...والبجباُج : الَبدُن الممتلىء

ْت ماشيتك من الَكإل إذا فتقها قرح) َبج  الُجْرَح وال وذكر ابن منظور: اً : َشّقها َوُيقال : أْنَبح  ة يتُبجها َبج 

ددَمُن مددن الُعْشددِب فأوسددَع خواصددرها ، والَددَبَججُ  : َسددَعة العدديِن وَضددْخُمها َبددج  يددبجُّ َبَججدداً وهددو بَجدديٌج  الس 

دداُء ، والددَبَجُج : سددعُة العددين وَضددْخُمها ، والددُبجُّ : فددر  الَحمددام كددالُمج  ...، َورمددٌل َبْجبدداٌج:  واألنثددى َبج 

ف داج مجتمٌع ضخٌم ، الَبْجَبَجُة: شيٌء يفعلُه اإلنسان عنَد مناغداة الصدبى بدالفِم، والَبْجبداُج : اال حمدق والن 

  (4)المتكبِر(

 

 

 

                                                           
 ] ب ج ب ج [ 38معجم الوسيط: (1)
 ] ب ج ج [ 30اقرب الموارد :  (2)
 ] ب ج ج [ 1/173مقاييس اللغة:  (3)
 ] ب ج ج [  2/209العرب:  نلسا (4)
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) بدددٌج: شدددٌق وطعدددٌن بدددالُرمح، البجبددداج: السدددمين  :الفياااروز آبااااد  فاااي ماااواد هاااذا الجاااذر واورد

المضددطرب الل حدددْم، والَبْجَبْجدددُة : شددديء يفعدددل عندددد مناغدداة الطفدددل، وُبْجدددٌبُج بدددن خددددا : ُمحددددٌث 

مغربي  والَبجاَجُة من الناِس: الردئ منهم(
(1)  

 ] غْمَغَم [  -2

وما تولد منُه من صيٍغ اسدميه وفعليدة اختلفدت ُكدالً اللغوية الجذر اللغوي ] غ م م [ دونت المعجمات 

، والددذي ذكرتدده المددذكور فعددالً رباعيدداً ُمضدداعفاً  حسددب وزندده ، إال انهددا لددم تددذكر مددن ذلددك الجددذر

)غمغم فالُن : تكل م يغير وضوح لم ُيبي ن  أن:فقد ذكر الدكتور احمد مختار عمر المصنفات الحديثة، 

ْمَغدَم كالَمُه قطع الحروف وأصدر أصواتاً ال يفهمها الناس ، غمغم األبطاُل : صداتوا عندد القتدال ، غ

ت عنددد الفدد ددوُر : صددو  ، َغْمَغددم ...ع والهيدداج ، َغْمَغددَم الطفددُل : بكددى علددى صدددر اّمددُه طالبدداً للددبنزالث 

 (2)ُيفهم( المريض: قال كالماً لم 

حُه "كانت ُتغْمِغدُم وُتهْمِهدُم وُتحمحدم لِنفسدها  وقال عبد الغني ابو العزم )َغْمَغَم الَكالَِم :لَْم ُيبينُه لَْم يوض 

  (3)بأْجزاٍء من اْحِرِف الَكلماِت ، َغمَغَم األْبطاُل : َصَوتوا ِعند الِقتاِل(

 د لقد غابت الصيغة االشتقاقية من المصنفات التراثية فق

ول: َغَممدت صٌل واحد صحيح َيدّلْ علدى تغطيدة وإطبداق تقدأ) الغين والميم  :جاء في مقاييس اللغة 

دعر القفدا والجبهدة، طيتدُه ،غِ  أي الشيَء أُّغّمُه :  أغدمُّ وجبهدٌة  ُيقدال : رجدلٌ  ...والَغَمدُم : أن يغّطدى الش 

عر واألبطال عند الوغى( غماء ، وأما الَغم  (4)غمُة فهي اصواُت الث يران عند الذُّ

 "غمم" قال: اذ لم يذكر ابن منظور في معجمه فعالً رباعياً من الجذر واالمر نفسه في لسان العرب

                                                           
 ] ب ج ج [ 93القاموس المحيط: (1)
 ] غ  م غ م [ 1643معجم اللغة العربية المعاصرة: (2)
 ] غ م غ م [ 2950معجم الغني الزاهر:  (3)
 ] غ م م [ 378-377 /4مقاييس اللغة: (4)
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اُء : كالغم ، ُة : الَكْرُب ، والَغم  ُه األمُر َيُغّمُه َغّمداً فدأْغَتم  واْنَغدم  ،  ) الغمُّ واحد الُغُموِم ، والَغم  والُغم  َغم 

ُة : َقْعُر الن ْحى وغيدرهُ ، والِغمامدُة بالكسدر: َخريطدُة  حكها سيبويه بَعد اْغَتم  قال: وهي عربية ، والُغم 

ل : هما أصدوات ُيجعل فيها فم البعير ُيْمَنُع بها الطعام ، والَغْمَغمُة والَتغَمُغم : الكالم الذي ال ُيَبين وقي

ْعر وأصوات األبطاِل في الدَوغى عندد القتداِل ........، وَتغْمَغدَم الغريدُق تحدت المداِء :  الثيران عند الذُّ

ت وفي التهذيب : إذا َتدَكأت فوقُه األمواج(  صو 
(1) 

دِه والج ،ولم يختلف الفياروز آبااد  عان ساابقه داِء والُغم  مدع : ُغمدوٌم فقدال  :) الغدمُّ : الَكدْرُب ، كالَغم 

.......، الَغَمُم : َسيالن الش عِر حتى تضيق الَجْبَهُة والقفا ، ُيقال : هو أََغمُّ الوْجده والَقفدا ، والَغْمَغمدُة : 

ْعِر ، واألْبطال ِعن ُن حتدى د القتال ، والكالُم الذي ال يُ أْصواُت الث وُر عند الذ  ُن ، والَغميُم : لَبٌن ُيَسدخ  بي 

ُة ( ...َيْغلَُط :   2)والُغموُم من النجوم: صغارها الَخفي 

 ] َوْشَوَش [  -3

  [ وما تولد منُه من   و ها قد دونت الجذر الثالثي ] ات ضح ان  ة بعد التحقيق في المعجمات التراثي

ختلفت ُكالً حسدب اوزانهدا وصديغها ، لكنهدا لدم تقدف علدى الفعدل الربداعي اأسماء وصفات وأفعال ، 

" الذي َوَرَد استدراكاً على مواد الجذر اللغوي المدذكور ولدُه معندٍى خاصداً بدِه،  َوْشَو َ  الُمضاعف "

)َوْشدَوَ  الُولدُد : تكلدَم وجاء في معنااهُ فاي معجام الغناي الزاهار ومعجام اللغاة العربياة المعاصارة:  

هُ، و شدَوَ  صداحبُه الشديَء: بصوٍت خافت َغيَر واضٍح ، َوْشَوَ  صداحبُه : َهَمدَس اليدِه الَكدالَم وَسدار 

اهُ بقلٍة (  َناَولُه اي 
(3)  

                                                           
 ] غ م م [ 12/441لسان العرب: (1)
  ] غ م م [ 1205القاموس المحيط: (2)
 ] و  و  [ 4138معجم الغني الزاهر:  (3)
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ا أو َتَكلم بنطٍق غيَر واضدح ، أو  وذكر الدكتور احمد مختار عمر ان: )َوْشًوَ  فالٌن: َتكلم كالماً خفي 

 (1)بكالٍم مختلط ال ُيكاد ُيفهم ، و َوشَوَ  فالناً : ساَرهُ ، َهَمَس اليِه بالكالِم، انصت إلى َوشوشتُه ( 

 الَوْشدَو ُ ) جااء لساان العارب:وبعد النظر في المعجمات القديمة لم نجد في الفعل الرباعي حضور، 

 فدي وأَنشدد األَصدمعي عدن خفيدف أَي َوْشوا ٌ  ورجل السريع الخفيفُ  واإلِبل الرجال من والَوْشوا ُ 

ْكبِ   كدذلك َوْشواشدةٌ  وناقدة النعدام مدن الخفيدفُ  الَوْشدوا ُ  التهدذيب وفدي َرِفدلْ  الَحديِّ  وفدي َوْشدوا ٌ  الر 

 مخدتلط كالمٌ  الَوْشَوشةُ  القومُ  َتَوْشَو َ  اْنَفَتل فلما السهو ُسجود حديث وفي اختالط في كالمٌ  والَوْشَوشةُ 

 الخفّيدةُ  الكلمدة والَوْشَوشدةُ  الخفدي   الكدالمَ  بده ويريدد المهملدة بالسدين بعضدهم ورواه ُيْفهدم يكداد ال حتى

 عبيددة أَبدو شدَبهٌ  أَي َوْشواشدةٌ  أَبيده مدنْ  فدالن فدي عمدرو أَبدو الِخّفدةُ  الَوْشَوشدةُ  الليث اختالط في وكالمٌ 

راع َوْشَوِشيُّ  رجل  َوْشَوِشديُّ  َفًتدى فقدامَ  وأَنشدد العَمدل في الخفيفُ  اليد الرقيقُ  وهو الذراع وَنْشَنِشيُّ  الذِّ

َرا  (2)(َيْهُممِ  ولم َيَتلَب ثْ  لرم عِ  الذِّ

بيدي في موسوعته تاج العروس من جواهر القداموس مدن الجدذر اللغدوي السدابق  ولم يذكر السيد الز 

 وهددو الل ْيددثُ  وقددال ، الِخف ددةُ :  الَوْشَوَشددةُ ) ذكاار فااي مااواد الجااذر: الددذكر فعددالً رباعيدداً ُمضدداعفاً حيددث 

ْكبِ  في:  وأَنشدَ  ، األَْصَمِعيُّ  قالَهُ  ، َخِفيفٌ  أَيْ  ، َوْشَوا ٌ  ، َنَقلَهُ  َرِفلْ  الَحيِّ  وفي َوْشَوا ٌ  الر   الَجدْوَهِريُّ

ينُ  ، ُيْفَهمُ  َيَكادُ  ال َحت ى اْخِتالَطٍ  في َكالَمٌ :  والَوْشَوَشةُ   وُيَقال بِقل ٍة، إِّياه ناَوْلُته:  وَوْشَوْشُته فيِه، لَُغةٌ  والسِّ

َراعِ  َوْشَوِشديُّ  َرُجدلٌ :  هُ  ، الدذِّ را َوْشَوِشديُّ  َفتدىً  فقدامَ  َنْشَنِشدي  دثْ  لدم عِ *  الدذِّ :  وَتَوْشَوُشددوا َيْهُمدِم، ولَدمْ  َيَتلَب 

ُكددوا ددْهوِ  ُسددُجودِ  َحددِديثُ  وِمْنددهُ  ، ُدَرْيدددٍ  ابددن عددن ، َبْعددٍض  إِلددى َبْعُضددُهم وَهَمددسَ  ، َتَحر  ددا ، الس   اْنَفَتددل َفلَم 

َعامِ  من الَخِفيفُ  الَوْشوا ُ  الّتْهِذيبِ  وفي الَقْومُ  َتَوْشَو َ   َسدِريَعةٌ :  َوْشَواَشدةٌ  وناَقدةٌ  َعْمدروٍ  أَِبدي َعن ، الن 

 (3)( . َخِفيَفةٌ 

 

                                                           
 ] و  و  [ 2445عربية الُمعاصرة :معجم اللغة ال (1)
  ]   و   [ 6/310لسان العرب:  (2)
 ]   و   [ 17/238تاج العروس:  (3)
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 المبحث الثاني: االفعال المزيدة

 أو خماسدي أو ربداعي الدى ذلدك بدإثر الفعدلُ  فيتحدول األصدلية الفعدل بنيدة علدى الزيادة حروف تدخل

 احرفده علدى حرفٍ  بزيادة اما زيادته في طريقتين المزيد للفعل الصرف علماء أحصى وقدي، سداس

 وأمدا ،( سدألتمونيها) مدن مجموعة العربية الكلمات عموم في زيادتها لوحظ التي والحروف األصلية

 التضدعيف يجتمدع االحيدان بعدض ،وفدي الفعدل عدين لىإ يضعف وال األصلية االحرف احد تضعيف

 العربية ةاللغ في لالفعال المزيدة الصرفية االوزان الصرفيون احصى وقد الفعل بنية في والزيادة

 على المتأخرون ركهاداست التي األفعال حصىأحصاء  ذاه عملنا في همنا هنا، ذكرها عن غنىً  وبنا

 المزيدد ذكدر عليندا مداً الز اتبد ةكافد بأنواعده المجرد الفعل ذكرنا ولما اللغوية معاجمهم في المتقدمين

 المتقدمين على استدراكها تم التي األفعال من

 :على الُمستدركة المزيدة االفعال وتقسم

 الُسداسية األفعال:ثانيا               الخماسية األفعال:وال  أ

 : الصيغة هذهِ  من المستدركة المزيدة األفعال ومنوال : االفعال الخماسية : أ

 { تَجْلَببَ } -1

 معدانٍ  مدن العصدر يقتضديه لمدا وفقاً ( ب ل ج) مادة في المشتقات إدراج في المحدثون اللغويون توسعَ 

فقد اضاف الدكتور احمد مختار  اللغوي، االستعمال في واطوع أيسر ألنهاإليها  حاجة في اهلها جديدة

مان " علدى مولددات الجدذر اللغدوي "ج ل ب" ،  تَجْلَبدبَ  عمر وعبد الغني ابو العزم الفعل الخماسدي "

 وهدو الِجْلَبداُب، لَدِبسَ : جلَبدبَ  مطداوع:  الش دخصُ  َتَجْلَبدبَ ) ذلك جاء في معجم اللغة العربية المعاصرة:

 (1) (كلهُ  الجسدِ  على يشتملُ  ثوبٌ 

                                                           
  }ج ل ب ب{382معجم اللغة العربية المعاصرة : (1)
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 (1)( الجلبابُ  لَِبسَ : َخرجَ  ثم َتَجْلَببَ :) وقال عبد الغني ابو العزم:

 فاارس: ابان ذكارلقد اثبت البحث ان توثيق معجماتنا التراثية قدد غفلدت عدن تددوين الفعدل الخماسدي،  

دغَ يُ  شديء واآلخدر موضدع، إلدى موضدع مدن بالشديء االتيدان أحددهما أصالن، والباء والالم الجيم)  ى  شِّ

: والُجْلبدةُ  القتدب، علدى ُتجعدلْ  جلددةٌ : الُجْلبة: الثاني واألصل... جلباً، الشيءَ  َجلْبت: قولهم فاألول شيئاً،

 علدى بذلك سّمى فكأنهُ   عيدانُه، الّرحلِ  وُجلبُ  وأْجلَبَ  الُجْرحُ  َجلبَ :  ُيقال اَبَرأ، إذا الْجرح على القشرةُ 

  (2)(ماء فيه يسول رقيقٌ  يعترض َسحابٌ : والُجْلب القُرب،

 َسددْوق :الَجْلددبُ ) فقددال ذرالجدد هددذا مددن شددتق خماسددياً  فعددالً  موسددوعتهِ  فددي منظددور ابددن يددورد ولددم

ي نفسددد إلدددى الشددديء َجلَْبدددتُ  و وأْجَتلََبددده وَجلَبددداً  َجْلَبدددا َيْجلُِبددده َجلََبدددهُ  آخدددر، إلدددى موضدددع مدددن الشددديء

 والَجلَددددبُ  اليددددِه، ُيجلَددددبَ  ان طلددددبَ  الشدددديء واْسددددتْجلَب الشدددديء اْنجلددددبَ  وقددددد... بمعنددددى، واْجَتلَْبَتددددهُ 

  غيرهُ، إلى َبلد من ُيْجلَبُ  الذي' والَجلِيبُ   للبيِع، والغنم اإلبلِ  َيْجلُبُون الذين: واألْجالبُ 

 التدددي اإلبدددل:  والَجالئدددبُ  وقُدددتالء، َقْتلدددى: قدددالوا كمدددا وُجلَبددداء، َجْلَبدددى والجمدددع َجلِيدددٌب، وَعْبددددٌ ... 

جدددل إلدددى ُتْجلَدددبُ   عليهدددا، فَيْحِملُوندددهُ  عليدددِه، َيْحتِمدددلُ  مدددا لدددهُ  لددديسَ  الدددذي المددداءَ  علدددى النددداِزل     الر 

 اخدددتالطُ  هدددو: وقيدددل ، األصدددوات: والَجلَبدددة والَجلَدددبُ  ...َسدددقياً، ناقتدددهُ  ُنَتجدددتْ  إذا الرجدددلُ  وأجلَدددبَ 

َجْلدددب والُجدددوُع، والَجْهددددُ  الّشددددةُ  الُجلْبدددةُ : وقيدددل الْصدددوِت،  َرْطبددداً  كدددان مدددا الَمْرعدددى الِتمددداسُ : والت 

 ُتغطدددي اءِ الدددّرد دون الخمدددار، مدددن اوَسدددعُ  ثدددوب: والِجلْبدددابُ  الَقمددديُص،: والِجلْبدددابُ  ،... الَكدددإل مدددن

 ،... المددددرأة َتلبَسددددهُ  َفددددةحالِملْ  دون واسددددع ثددددوب هددددو :وقيددددل  وَصددددْدَرها، رأَسددددها المددددرأةُ  بددددهِ 

 شدددديءٌ  وهددددو :الُخل ددددرُ : والُجلْبددددانُ ...، ُمعددددرب فارسددددي الددددورد مدددداء :الُجددددألبُ  الُمْلددددُك،: والِجلْبددددابُ 

 (3)( الما َ  ُيشبهُ 

 

                                                           
 }ج ل ب{  1265الغني الزاهر : (1)

 [ج ل ب]  469/1مقاييس اللغة : (2) 
  }ج ل ب{  268/1لسان العرب : (3)
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 : فقال بهِ  خاصة داللة ولهُ  خماسياً  فعالً  اللغوي الجذر ذلك يشتق فلم آباد  الفيروز اما

 و هدددو َفَجلَدددبَ  آخدددر، إلدددى موضدددع مدددن سددداقهُ :  وأْجتلبدددهُ  وَجلَبددداً، َجْلبددداً  َيْجلُِبدددهُ  وَ  َيْجلُِبدددهُ  َجلََبدددهُ )

 وُجلَبددداءُ  َجْلبدددي والجمدددع َمْجلُدددوبٌ :  َجليدددبٌ  وعْندددد ،.... لدددهُ   ُيْجلدددبَ  ان طلدددب: أْسدددَتْجلَبهُ  أنَجلَدددَب،

 والواِحددددُ  الَجُمدددعُ  الَقدددْوِم، َمتددداع عليهدددا ُيحمدددل التدددي او اإلِبدددل، ُذكدددورُ : والَجلُوَبدددةُ  وقُدددتالَء، َكقتلدددى

 ِقدددرابُ  أو األدِم، مدددن والجدددرابُ   وُيخف دددف، َنْبدددتُ : والُجلُّبدددانُ  ،... ُمَصدددّوتٌ : َمَجلّدددبٌ  َسدددواٌء،َوَرْعدٌ 

ْجليدددبُ  العْمدددِد،  نحدددوهُ او بطدددينٍ  فُتطلدددى الّناقدددة ِخْلدددقِ  علدددى فُتلقدددى ُصدددوَفةٌ  ُتْاَخدددذَ  وأن الَمْندددُع،: والت 

 لكثدددرة سدددميت العدددروض، دوائدددرِ  مدددن الُمْجَتلَدددب داِئدددرةُ : لََبدددةُ الُمْجتَ  والدددّدائرة الفصددديُل، يْنهدددزهُ لدددَئالّ 

 (1)( اْبحِرها

 مددن مزيددداً  خماسددياً  فعددالً  أن   َوجدددوا الحديثددة المعجمددات صددحابأ مددن الدقيقددة الُمالحظددة بفضددل

 فددي اسددتعمال لددهُ  َشددَهدَ  ولكندده إطالقددا القديمددة المعجمددات فددي ذكددراً  لددهُ  َيددرد لَددمْ  المددذكور الجددذر

 دراستنا في اثبتناوهذا ما  معاجمهم في فاثبتوه المعاصر الخطاب لغة

د[-2  ]تأَسَّ

سدمية وفعليدة وصدفات ايغ وقفت المعجمات القديمة على الجذر اللغوي ]أ س د[ وما تولد منه من ص

، ولكنهدا لدم تدذكر مدن الجدذر المدذكور فعدالً خماسدياً علدى وزن وزانها وصديغهاأحسب  الُّ اختلفت ك

جُل: صار كاألََسِد( معجم اللغة العربية المعاصرة:جاء في "تفعل" ،  َد الر  )َتأَس 
(2) 

  وقال عبد الغني ابو العزم:

َد عليهم: اْجَتَرأَ عليهم، َظهر َبِمظهِر األَسِد( )َتأَس 
(3)     

)األَسددُد: َجمعدده فقاد جاااء فااي الصاحاح:  ول،االشددتقاقية مددن مصدنفات الرعيددل األ لقدد غابددت الصديغة

َسد بن ُخزيمة بن ُمْدركة بن إلياس بن ُمَضَر، وأرٌض َمأَسددةُ أٌد: أَبو َقبيلة من ُمَضَر وهو وأَسَ ُسوٌد، أ

                                                           
 }ج ل ب{  280القاموس المحيط:  (1)

 [د س أ] 90:  المعاصرة العربية اللغة معجم (2)
 [د س أ] 1230:  الزاهر الغني (3)
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، وآَسْدُت بين القوم : أفسْدت، واألَْسدُي: َضرٌب من الثياب(  (1)ذات أُْسٍد، وأْستأَسَد النبُت: َقوَي والتفت 

 (1)الثياب(

دي فقدد ذكدر فدي مدواد الجدذر المدذكور: ولم يرد الفعل الخماسي ضمن مواد ومستدركات الفيروز آبا

: سداَدةُ بالكسدِر إراهُ، وَبلََغ، وأوَسَدهُ وأْسَدهُ: أْغدوَ ... لَ َترأ، والّنْبُت طاجْ تأَسَد: صاَر كاألسِد وعليِه اس)أ

ابدْن الِوسادةُ، وأَسُد آباَد: بلدة َقرَب َهَمذان وبلدة بنيسابوِر، وأَسدُد بدن ُحَزْيَمدَة: ابدو قبيلدًة مدن ُمَضدَر، و

 (2)ربيعة بن َنزاٍر(

بيدي الفعل الخماسدي ضدمن مدواد ذلدك  وعند التحقيق من مواد الجذر السابق الذكر لم يذكر السيد الز 

كثدر مدن خمسدمائة أوأورَد لدُه ابدن َخالويده وغيدرهُ  ...: مدن السدباع،محركدة )األسدُ  ففيِه َذكَر:الجذر 

 ضدمِ ْسددي بواألُ ...: الحظيدرةُ، وأستأسدَد عليده:، اجَتدَرأَ،  األَِسدَدةِ فدتح فسدكون األزد، بواألَْسدُد ...اسم، 

: َنباٌت، واسٌد آِسٌد على المبالغة كما قدالوا َعدَراٌد َعدِرٌد عدن ابدن االعرابدي، وأََسدٌد بدين األََسدد:، الهمزة

 (3)ديُد(واألَِسيُد كأَمير: الش...نادٌر كقولهم ِحّقٌة بين الِحقِة: وأََسُد آباَذ: بلدة قُرب َهَمَذاَن، 

 ]َتلَهََّف[ -2

ن يشتقوا من الجذر اللغوي '' ل هـ ف'' فعال خماسياً وفقا لما يقتضيه العصر مدن أَ المحدثون  لقد آثر

 نها أيسر واطوع في االستعمال اللغوي،هلها في حاجة اليها، ألأجديدة معاٍن 

ددَف  فقااد ذكاار الاادكتور احمااد مختااار عماار:  ق، وَرغددب فيدده، سددماع القّصددة :علددى )تله  ددَف  ...تشددو  تله 

ر، ُيقال : َتلَهَف على عدم مواَصلته التعلم، وتله ف على ايام  تلهفالش خُص على ما فاَت : َحِزن َوَتَحس 

 (4)(واسف اب، تله ف لِفراق األحبة : حزنالشب

ر، َتحَرق() وقال عبد الغني ابو العزم: تلَه ف على وفاِتِه : َحِزَن، َتَحس 
(5) 

 عند التحقيق في مولدات الجذر اللغوي ف المعجمات القديمة لم نجد للفعل الخماسي حضوراً، 

                                                           
                        [د س أ] 40:  الصحاح (1)
 [د س أ] 54:  المحيط القاموس (2)
 [د س أ]388-7/384:  العرس تاج (3)
 [ف ه ل] 2041:  المعاصرة العربية اللغة معجم (4)
 [ف ه ل] 1557:   الزاهر الغني (5)
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لَِهددف ...) الل ْهددف و الل َهددف: األسددى والحددزن والَغددْيط،  :اباان منظااور فااي مااواد الجااذر المااذكورذكاار 

ر ر وكذلك الت لهُف على الشيء، وقولهم يا ي َحِزن َوتحس  أبالكسر، َيْلَهف لَهَفاً  لَْهف فالن : كلمة ُيتحس 

والالِهدُف: الَمْكدروب وفدي الحدديث: اتقدوا دْعدوة  نفدا، اللهْ ...بها على ما فات، َوَرجدٌل لَِهدٌف َو لَِهيدف

الل هفدان، وهدو المكدروب....، والل هيدف: المضدطر، والمْلهدوف : المظلدوم يندادي ويسدتغيث..........، 

 (1)والل هوف الطويل(

  آباد :قال الفيروز 

ر، ويدا لَْهَفدُة: كلَِمدٌة بهدا علدى فائدِت، ويقدال : يدالهفي عليدك،  تلهف عليه وتحسدر )لَِهَف : َحِزن َوَتَحس 

.......، ُيقال : هدو لهيدُف الَقْلدب والِهفُدُه وَمْلُهوفدُه ... والَمْلُهوف والل ْهَفان والال ِهف: المظلوم الُمْضطرِّ

  (2)َهَب( اي : ُمْحترقُُة، والَتَهَف : التَ 

بفضل الُمالحظة الدقيقة من اصحاب المعجمات الحديثة َوجددوا أن  فعدالً خماسدياً  مزيدداً  علدى وزن 

تفعل من الجذر المذكور لَْم َيرد لُه ذكٌر في المعجمات القديمة إطالقا ولكنه َشَهَد لُه اسدتعمال فدي لغدة 

 ف" هـ"ل  الجذر اللغويالخطاب المعاصر فاثبتوه في معاجمهم استكماالً لمشتقات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
  [ف ه ل] 9/321 : العرب لسان (1)
 [ف ه ل] 1491:  المحيط القاموس (2)
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      ثانيا : االفعال السداسية 

 ومن االفعال السداسية المستدركة : 

 ] استجلى [ -1

يشتقوا من الجذر اللغوي "ج ل ى" فعال سداسياً وفقا لما يقتضيه العصر  نْ لقد آثر الكتاب المحدثون أَ  

 ذكار عبااد الغناي ابااو العاازم:جمدات الحديثددة، المعومّمددا يتصدل بهددذا الجدذر مددا َروتددُه مدن معدداٍن جديددة 

َضَها بعمٍق(  )اْستجلى َخَفايا األمور: اْستكشفها ، َتعر 
(1) 

اسدتجلى المحدامي )اْستجلى األمر: استكشفُه وطلدب توضديحُه، ُيقدال:  حمد مختار عمر:الدكتور أوقال 

 (2)، اْستجلت العروس: ظهرت ُبكل زينتها( اْستجلى مافي ثبته ةغوامض القضي

وفدددالٌن الشددديَء:  ،لدددوةجأسدددِتْجالًء: ظهدددرت لزوجهدددا م )اْسدددتجلت العدددروسواورد ساااعيد الشااارتوني: 

 (3)اْستكشفه( 

) الجديم والدالم والحدرف الُمعتدل  ذكر ابن فاارس:لقد غابت الصيغة االشتقاقية من المعجمات القديمة، 

هو انكشاف الشديء وبدروزهُ ، ُيقدال : َجلَدوْت العدروَس َجْلدَوًة وَجداَلًء ، أصٌل واحد ، وقياٌس مطرد ، و

َوُيقال تجلّى الشيُء : إذا انكَشَف.......، َوَرُجٌل أجلَى : إذا ذهب َشدْعَر مقددم  ...وَجلَْوت السيف جالًء ،

الدذكر فدي صدحاح ولم َيرد الفعل السداسي ضمن مواد الجذر اللغوي السدابق  (4)رأسِه ،وهو الَجالَ ...(

دة : الخبدُر اليقدين ، والَجالَِيدة الدذين َجلدْوا عدن  :الجوهر   وقال، العربية ، والَجلي  ) الَجليُّ نقيض الَخفي 

اوطددانهم ......، والجددالُء ايضدداً : الخددروج مددن البلددِد وقددد َجلَددْو عددن اوطددانهم ......، وَجلَددوت اي : 

الفعل الماضي ......، َوَجلَوت السيف ِجالء بالكسِر : اي أوضحُت وكشفُت ، وَجال : اسم َرُجل ُسّمَي ب

ديد......، َوَجْلدَوى : اسدم فدرس  دقِر إلدى الص  صَقلُت ، وَجل ى ببصره تجلَيدة إذا رمدى بدِه كمدا ينظدر الص 

                                                           
 ] ج ل و [ 967معجم الغني الزاهر:  (1)
 ] ج ل ى [ 388معجم اللغة العربية المعاصرة:  (2)
 ] ج ل و [ 135اقرب الموارد:  (3)
  ] ج ل و [ 1/468مقاييس اللغة:  (4)
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) َجدال  :فقاد ذكار ابان منظاورولم يرد هذا الفعل السداسدي فدي لسدان العدرب ايضداً  (1)ُخفاِف بن َنْدَبة (

عن أوطانهم َيْجلون وأْجلدْوا : إذا خرجدوا مدن بلدد إلدى بلدد ....، الَجدالُء : الخدروج عدن البلدد ..، القوُم 

ددف ، وَجلددْوت اي : أوضددحت َوكشددْفُت ، وَجل ددى الشدديَء : اي كشددفُه .......، َوتجل ددى الشدديء :  اي َتكش 

اسدددم َرجدددل ُسدددمي بالفعدددل واسدددعة ، والسدددماُء َجلدددْواُء : اي ُمضدددحية ....، وَجدددال :  وجبهدددة َجلدددْواُء :

َفلْجددة ومطلددع الشددمس فيدده ُهَضددْيبيات ُحمددْر وهددي تنبددت الن ِصددي   الماضددي......، وأْجلددى : موضددع بددين

لياَن ، وَجْلَوى ايضاً : فرس ِقرْوا  بن َعوٍف.....(   (2)والص 

للفعدل "اْسدتجلى"  ضدوراً ات اللغويدة القديمدة لدم نجدد حفي ضوء النصوص الُمقتبسة من بطون الُمعجم

َوَورد الفعل المذكور استدراكاً على مواد الجذر اللغوي "ج ل ى" في مصنفات المعجمات الحديثة ولُه 

 معنى وداللة تخصُه مثل معجم الغني الزاهر ومعجم اللغة العربية المعاصرة ومعجم اقرب الموارد

 ] اْسَتْحَصلَ [  -2

 حصل" ي فوجدوا فعالً سداسياً مشتقاً من االصل اللغوي"رصد اللغويون المحدثون لغة الخطاب اليوم

لدم يكدن مدذكورا فدي بطدون المعداجم التراثيدة ،فعنددما وقدف المعجميدون القددامى  على وزن "اسدتفعل"

فقدد اضداف الددكتور صل وما اشتق منه لم يذكروا في جملة ما ذكروا فعدالً سداسدياً منده، األ بإزاء هذا

 اْسددتنبطهُ :  مِ الُحكدد اْسَتحصددلَ ) وفيااه قااال:علددى مول دددات الجددذر اللغددوي حمددد مختددار عمددر هددذا الفعددل أَ 

 (3)(الفقيه في االول الشرط هي:  األسَتحصال ملكة - واستخرجه

: الُحكدم اْستحَصلَ  منها، وَتمَكن عليها َحَصلَ :  مهمة نتائج على استحصل) وقال عبد الغني ابو العزم:

 (4)(واستخرجهُ  اْستنبطهُ 

ذكاار الراغااب اذ  توثيددق معجماتنددا التراثيددة غفلددت عددن تدددوين الفعددل السداسددي، ن  البحددث أفقددد اثبددت 

 ) التحصيُل : اخراج اللُّب من القُشور كإخراج الذهب من حجر المعددن والُبدر  مدن التدبِن، االصفهاني:

                                                           
 ] ج ل ى [ 191الصحاح : (1)
  ] ج ل ى [ 14/149لسان العرب:  (2)
 ص ل[ ح] 508معجم اللغة العربية المعاصرة :  (3)
 ص ل[ ح] 969معجم الغني الزاهر :  (4)
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دددُدوِر ( قدددال تعددد القشدددر فيهدددا َو ُجِمدددَع كإظهدددار اللُّدددب مدددن  ي ظَهدددَر مددداأَ الى:) وُحصدددل مدددا فدددي الص 

يِر ما يحُصُل فيِه من الغِذاء(   (1)وَجْمِعه.......،وحْوَصلَة الط 

إذ ذكار ابان وعند التحقيق في لسان العرب لم نجد حضوراً للفعل المزيد ضمن مواد الجذر المذكور ، 

) الحاِصل من كل شيء : ما َبقيِ َوَثبَت وَذَهب ما سواه ، يكون الِحسداب  :منظور في مواد ذلك الجذر

سدددم واالواألعمدددال ونحوهدددا، َحَصدددل الشددديء َيْحُصدددل ُحُصدددوالً ، والتحصددديل: تميدددز مدددا َيْحُصدددل ، 

الَحصيلُة.......، َوَحْوَصل الروض: قراُره وهو أبطاها هْيجاً وبِه ُسميت حوصلة الطائر النها قرار ما 

لُة : التي ُتميز الذهب من الفضة.....، َوَحْوصالُء وال ...يأكلُه ،  (2)حوصالُء: موضع( والُمَحص 

 قال:اللغوي  من هذا الجذر ولم يذكر الفيروز آبادي فعالً ُسداسياً،

ُز مددا َيْحُصددُل، واألسددم يدد)الحاِصددل مددن كددل  شدديٍء: مددا َبقددَي وَثبددَت َوَذهددَب مددا ِسددواهُ، والت حصدديُل : تمي

مَع وَثبَت والَمْحُصوُل : الحاِصُل، و اْحونَصلَ  ُل: َتج  : ثنى ُعُنَقدُه وأخدَرَج َحْوَصدلَتُه،  :الَحصيلة، وَتحص 

 (3)وحْوَصالُء : موُضع َوَحَصَل : َمألَ َحْوَصلَتُه، والَحْيَصُل: الباِذْنجاُن(...

نه قائم بنسق أل مكاننا الحاق هذا الفعل بأصله اللغوي الذي تخلف عنه في بطون المعجمات القديمة؛وبإ

 .صرفي ُيحدد له معنى معجمي

 

 

 

 

                                                           
مفردات الفاظ القرآن : العالمة ابي القاسم الُحسين، المعروف بالراغب االفهاني، ضبطه وحققه وخرج آياته  (1)

 ]ح ص ل[ 10، العاديات، االية :135دهُ: ابراهيم شمس الّدين، هوشوا
 ]ح ص ل[ 11/153لسان العرب :  (2)
 ]ح ص ل[ 371القاموس المحيط :  (3)
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 عادة ترتيب المفرداتإ: االستدراك بالمبحث الثالث

 سماءفعال على األَ اوال  : اعادة الترتيب بتقديم األَ 

هدددم أَ تنظددديم موادهدددا ومعلوماتهدددا، هدددي مدددن إن قضدددية ترتيدددب مدددداخل مدوندددة اللغدددة العربيدددة و

قسدددماً كبيدددراً مدددن جهدددود الشدددراح والنقددداد  ن  إعرضدددها تددداريخ المعددداجم العربيدددة، و القضدددايا التدددي

والمسدددتدركين قدددد وجهدددت التقدددويم  والتبصدددر بمدددا فيددده مدددن عيدددوب، اهمهدددا واخطرهدددا عيدددوب 

 شوي ،الخلط الت

) الترتيددب الددداخلي للمددداخل عنددد القُدددماء أقددّل حظدداً وعنايددة مددن الترتيددب  حااد الدارسااينأوذكاار 

اشدددتقاقية، وهدددذا مدددا دفعهدددم إلدددى االعتمددداد الخدددارجي، ولعدددل عدددذرهم فدددي ذلدددك أن العربيدددة لغدددة 

سددداس البحدددث أَ صدددل المدددادة اللغويدددة أفدددي الترتيدددب الدددداخلي، فجعلدددوا مدددن  علدددى المدددادة اللغويدددة

صدددددل، فكلمدددددات مثدددددل : ِعلدددددم وتعلدددددم ومعلدددددم كدددددل الكلمدددددات التدددددي ُتشدددددتق مدددددن ذلدددددك األَ عدددددن 

راعددداة وعلدددوم......إلى غيدددر ذلدددك مدددن مشدددتقات المدددادة، تدددورد تحدددت مدددداخل واحدددد مدددن دون مُ 

ن دريدددد للترتيدددب الدددداخلي لهدددذِه الكلمدددات خاصدددة عندددد المتقددددمين مدددنهم كالخليدددل والقدددالي وابددد

يضددددطر سددددماء باألفعددددال والمجددددرد بالمزيددددد ونحددددو ذلددددك ممددددا األَ ذ نالحددددظ خلددددط إواألزهددددري، 

 (1)مرتها للحصول على بغيتِه(إِ ن يقرأ كل ما يقع تحت أَ الباحث عن كلمة من الكلمات 

رون نظدددرة ناقددددة علدددى ذلدددك العمدددل المعجمدددي فأسدددفرت عدددن ترتيدددب منطقدددي لدددذا وّجددده المتدددأخ

 لمولدات الجذر اللغوي تحتُه. 

 

                                                           
 جامعدة دابآلا كليدة عيددان، جبدار حيددر المعالجدة، كيفيدة فدي دراسدة:  بحدث: عربديال المعجم في اللغوي المتن (1)

 9 الكوفة،
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مدددا ورد  سددماء،فعددال علددى األَ ترتيددب المددادة اللغويددة بتقددديم األَ  عددادةإومددن صددور االسددتدراك ب

 فيما يخص لفظة )خصب(

 ]خصب[-1

الجددذر اللغددوي ''  عنددد التحقددق فددي معجمددي القدداموس المحدديط ولسددان العددرب فددي مشددتقات

الصددديغة الفعليدددة،  خصدددب '' لدددوحظ ان مشدددتقاتها تبددددأ بدددذكر الصددديغة االسدددمية قبدددل ذكدددر

جااااء فاااي ترتياااب وهدددذا الترتيدددب خدددالف الترتيدددب الدددذي اتبعددده المحددددثون فدددي مصدددنفاتهم، 

)َخَصدددب، يخِصدددب، ِخْصدددباً فهدددو  الماااادة اللغوياااة فاااي معجااام اللغاااة العربياااة المعاصااارة:

رض : كثدددر فيهدددا العشدددب والكدددأل والخيدددر '' واٍد خصددديب ألِصدددب وخصددديب، خصدددبت ااخَ 

َخِصدددب : صدددفة مشدددبهة تددددل علدددى ...''، َخْصدددب : نددداٍم كثيدددر العشدددب'' مكدددان َخصدددب '' : 

 (1)حداث ممتلئ زاخر(الثبوت من خِصَب، عام خِصب باأل

) خَصددددَب، َيْخصددددُب مصدددددر بااااو العاااازم فااااي ترتيااااب هااااذه المااااادة:وقااااال عبااااد الغنااااي أ

الحقددددول : كثددددر فيهددددا الكددددأل والعشددددب، وصددددارت ِخْصددددبٌة، ُمخصددددُب يْخصددددب، َخَصددددَبت 

 (2)التربة : ما ُيضاف الى األرض من االسمدة لتقويتها...(

الَجدددْذب )الِخْصدددُب : َنقددديَض   علاااى حاااين جااااء ترتياااب الماااادة اللغوياااة فاااي لساااان العااارب:

ك قددال ة الْعددي ، قددال الليددث : اإلخصدداُب واألختصدداُب مددن ذلددغددوهددو كثددرةُ الُعشددب، ورَفا

ابدددو حنيفدددة : والَكمدددأَة مدددن الِخَصدددْب والجدددراَد مدددن الِخْصدددِب......، وقدددد َخِصدددبْت األرُض 

 (3)، وأْخَصَبْت إخصاباً(هي خصبٌة فوَخِصَبْت خصباً 

                                                           
 ]  ص ب[ 648معجم اللغة العربية المعاصرة :  (1)
 ]  ص ب[ 1970الغني الزاهر :  (2)
 ]  ص ب[ 1/355لسان العرب :  (3)
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ُة غددددُب بالكْسددددر : كثددددرة الُعْشددددب وَرفا)الِخْصدددد  واالماااار نفسااااه فااااي القاااااموس المحاااايط:

 قدددددد َخِصدددددَب، َكِعلدددددَم وَضدددددَرَب ِخْصدددددباً و ...الَعدددددْيِ ، وبلدددددٌد ِخْصدددددٌب بالكْسدددددِر وأخصددددداٌب،

 (1)، وأَخَصَب، وأرضون ِخْصٌب وِخَصبٌه بكسرها او َخْصَبٌة بالفتح......(بالكسر

سدددفرت ترتيبددداً لطيفددداً فدددي المعددداجم التدددي وجهدددت الدددى المعددداجم التراثيدددة أفدددالنظرة الناقددددة 

 الحديثة.

 ]فأس[ -2  

ب الزاخر واللباب الفاخر تبين فأس '' في معجم العباعند االطالع على ترتيب مواد الجذر اللغوي ''  

فاي  جاء ترتيب ذلك الجاذر اللغاو على حين ، مادتُه اللغوية يبداها  بالصيغ االسمية دون الفعلية أن  

اً : ضدربُه ندشدق ها بالفدأس، وُيقدال : فدأس فال)فدأَس الخشدبُة فاسداً : : معجم الوسيط علاى النحاو اآلتاي

فدر حمن الخشب وسن عريضة مدن الحديدد يُ بالفأس او أصاب فأس رأسِه، الفأُس : الُه ذات يد ملساء 

بهددا وُيعددزف، وفددأس اللجدداٍم : الحديدددة المعترضددة فددي فددم الفددرس، وفددأس الفددِم : طرفددُه الددذي فيدده 

  (2)االسنان.....(

: واحددَة الفداوس، وهدي مانثدة، وجمدع )الفدأسُ  بينما جاء في العباب الزاخر واللباب الفاخر ترتيبها:

أِس : حددرف  اللّجددام : الحديدددة القائمددة فددي الَحنددك القليددل : ْفدداس، والكثيددر فدداْوس، وَفددأس وفددأس الددر 

وكدذلك اذا اصدْبت فدأس رأسدُه، وفأسدت  القمحدوِة المشرف علدى الَقفدا، وفأْسدتُه : اي َضدرْبتُه بالفدأسِ 

ام : اَكلته.....( الطع 
(3) 

من القديم  فادَ الحديث أَ  ن  وآخر حديث لوجدنا أعقدنا موازنة بين النصين المقتبسّين من معجم قديم فلو 

 وفاقُه بترتيب المادة المولدة من ذلك الجذر 

                                                           
 ]  ص ب[ 470القاموس المحيط :  (1)
  س[ ء ]ف 670الوسيط :   (2)
العباب الزاخر واللباب الفاخر : الحسن بن محمد بن الحسن الصغاني،  تحقيق الشيخ محمد حسن ال ياسدين :   (3)

 س[ ء ]ف 317
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 اعادة الترتيب بتقديم زمن الماضي على المضارع ثانيا :

ترتيددب المددادة اللغويددة فددي المعجددم مددن العوامددل المهمددة فددي بندداء المعجددم ، إذ كلمددا كددان ترتيددب  يعددد 

ة الترتيدب هدذِه مدن اولدى يدهدافده )ومنهجأالمعجم محكماً ويسيراً كان المعجم أكثر نجاحداً فدي تحقيدق 

ى منهجيتدُه تاثر بصدورة مباشدرة علد فهياالختيارات التقنية التي ينبغي على المعجمّي أن يجابهما ، 

 (1)في معالجة المخزون اللغوي المعروض في المعجم ( 

كثر ما أَ )ومن المعلوم أّن وضع منهجية واضحة في كتاب ما تعد من تقنيات التأليف التي يوصي بها 

 ياق في المعاجم العربية غياب النسق في عدرض مفدردات اللغدة تحدت المدادة الواحددة ، فدمضايق الس

وكاندت هدذِه الطريقدة تقتضدي  قد اختارت طريقة الجذور في ترتيدب الكلمدات،  ادلت المعاجم العربية

سدوق العديددد مددن الفددروع واالشددتقاقات تحددت المدددخل الواحدد فقددد كددان مددن المنطقددي ان تددتعط  هددذِه 

 (2)المعاجم الى طريقة الترتيب هذِه الفروع وهو مالم تفعلُه ( 

التراثيدة فدي ترتيدب المشدتقات نراهدا أحيانداً تبددأ بدذكر ومن م خذ الترتيب التي ُسجلت علدى المعداجم 

صيغة الفعل المضارع للجذر اللغدوي،  وهدذا الترتيدب هدو مخدالف لمنهجيدة الترتيدب الصدرفي الدذي 

 .ي الى المضارعالماض منَتدرج األفعال فيِه  وجبي

 عادة ترتيب مواد الجذر اللغو  إِ ، ماجاَء في  في ذلكومن صور االستدراك 

  ]َروغ[-1 

ليدل قدد بددأ بدذكر الفعدل خال ن  أَ روغ" فدي معجدم العدين ، نجدد وعند التحقيق في مواد الجدذر اللغدوي "

ذكدر فعلهدا المداٍض ، جداَء فدي ترتيدب هدذه المدادة :  ّم ثدمن ذلك الجدذر فدي الصديغة الفعليدة المضارع 

                                                           
 45المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق : (1)
 305البحث اللغوي عند العرب : (2)
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ّواُغ :الثعلددب، وفددي مثددل : هددو أْرَوُغ مددن َثْعلددب،.....، ومددازال فدد يددد ، حالٌن يددروغ عنددى : أي ي)الددر 

 (1)...(ي مال إليه سراً أَ ائل ، َوراَغ فالُن إلى فالن: َوطريق رائٌغ : اي م

نُه ذكر الفعل المضارع "َيروُغ" من الصيغ الفعلية ثم يدذكر الفعدل أَ وفي ضوء النص المقتبس نالحظ 

الماٍض "راَغ" على حين جاء ترتيب مواد الجدذر اللغدوي المدذكور فدي المصدنفات المعجميدة الحديثدة 

 مبتدئة بذكر فعلها الماٍض ثم المضارع ثم األسماء ثم المصادر ، جاء في ترتيبها : 

ْوغاً وروغاناً عن الطريق : حاَد عنُه وذهب هكذا وهكذا مكدراً وخديعدة )راغ الرجُل والثعلب:  يروُغ رَ 

 (2)، وُيقال: هو ثعلب َرْواغ وهم ثعالب َرواغة .....( 

 [قثَّ ] -2

عادة لترتيب في مادة ] قّث [ في معجام العاين إركة في ترتيبها من هذِه الصيغة: ومن المداخل المستد

، وجداَء فدالن َيقدُث مداالً وُيقُدُث معدُه دنيدا الَقثان : المتاع ونحدوهُ)  الخليل في ترتيب الجذر اللغو :  ذكر

عريضة : اي يجدر معدُه والَمقثدُة والمطشدة لِغتدان وهدي خشدية ُمسدتديرة عريضدة يلعدب بهدا الصدبياُن ، 

 (3)ويقولون َقَثْثناهُ وَطَشْشناهُ عن موضعِه قثاً وطوثاً.....(

أن الخليدل يبددأ الصديغ الفعليدة بدذكر الفعدل المضدارع  في ضوء النص المقتبس من معجدم العدين نالحدظ

 على حين جاء ترتيب مشتقات الجذر اللغوي في معجم أقرب الموارد على النحو اآلتي:  "َيقّث"

ي أَيقداُ الالعدب الكدرة بالطبطداب :  )َقث  الشيء قثاً : جرهُ ، بقول : وجاء السيُل يقُث الُعثاء :اختطفدُه كمدا

 (4)يجمعُه.....( 

دداً : جددرهُ ، واألبددل سدداقها ، والشددجر قلعددُه ، أقثثددُت الشددجر اقثاثدداً : اقتلعتددُه....( (5)) قددث الشدديء َيقُثددُه قث 

                                                           
 ] ر و غ [ 4/455معجم العين: (1)
 ] ر و غ [ 449معجم أقرب الموارد :  (2)
 ] ق ث ث [ 5/21معجم العين : (3)
 ] ق ث ث [ 967معجم أقرب الموارد: (4)
 ] ق ث ث [ 716محيط المحيط: (5)
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 استدراكات آخرى :الفصل الثالث

 مسائل لغوية استدراك المبحث االول:

 استدراكات متفرقة :المبحث الثاني
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 المبحث االول: استدراك مسائل لغوية 

المعجم الحديث مجرد ِكتاب ُترتب فيه الكلمات ومعانيها بل اصبح يضم اصنافاً متنوعدة مدن  َيعد  لم 

 1المعلومات في مقدمتها المعلومات الصوتية، الصرفية، والنحوية والداللية والكتابية

ذِه )كما ينبغي ان يقدم معلومدات وافيدة عدن السدلوك النحدوي والصدرفّي لكلمدة الَمددخل، فدإذا كاندت هد

الكلمة فعالً ثالثياً مثالً، نصا على ضبط عينه في الماضدي والمضدارع، وندص علدى ندوع الفعدل مدن 

حيث التعدي واللدزوم، وندص علدى السدمات الدالليدة للمفعدول '' عاقدل، غيدر عاقدل، الدخ'' واذا كاندت 

  2الكلمة اسماً مفردا مثالً، ذكر ما ُيجمع عليه من جمع التكسير(

الحديثددة تددنص علددى ان يتضددمن المعجددم بعددض المعلومددات اللغويددة الصددوتية  والصددناعة المعجميددة

والصرفية والنحوية، بالقدر الذي يحتاجُه ُمسدتعمل المعجدم، ومدن المعلومدات النحويدة الصدرفية التدي 

يجب ان يهتم بها المعجم بيان نوع الفعل من حيث التعدي واللزوم والنص على الحرف الدذي يتصدل 

 3ولبالفعل ونوع المفع

وفي هذه الدراسدة نحداول الوقدوف علدى اهدم االسدتدراكات اللغويدة فدي المعداجم الحديثدة التدي جداءت 

 بدورها مكملة لما عرضه اصحاب اللغة في مصنفاتهم المعجمية القديمة، ومها :

 ثالثا : مسائل نحوية           ثانيٍا: مسائل صرفية   اوال : مسائل صوتية 

 -:اوال : المسائل الصوتية 

يدأتي فدي المعداجم  اللغوية التدي تتدألف منهدا مفدردات اللغدة  ان تقديم معلومات صوتية عن االصوات

ات في المعاجم المعاصرة فريعلصوت ووضعُه لذلك نجد أن بعض التالثانية بعد تحديد نطق االمرتبة 

                                                           
 123العربية بين النظريات والتطبيق : المعجمية  ينظر :   (  1)
 123المصدر السابق :  (   2)
 154-153ينظر : الصناعة المعجمية : احمد مختار عمر  (  3)
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ثيقدة مدن ر لمدا فدي ذلدك مدن عالقدة ويدل وتغييتثبت مخارج االصوات وصفاتها ومدا يعتريهدا مدن تبدد

 1النطق والداللة مما جعل النظام الصوتي يرتبط بالمعجم اللغوي ارتباطاً اساساً 

بالثقافة الصوتية اللغوية، فالمفروض واجب المعاجم ال يقتصر على  ةعن االستعانم جا)فال غنى للمع

 2ان معاني المفردات وتطور هذِه المعاني، بل يتعدى الى تمثيل نطق هذه المفردات(يب

 هر االهتمام بالمعلومات الصوتية على مستوى المداخل في موضوعين :ظوي

 عند تعريف حرف المبنى في مدخل كل باب من ابواب المعجم -

 3تيةصوند تعريف بعض المصطلحات الوع -

 وشملت االستدراكات الصرفية الوقوف على محورين :

 االستدراك بذكر صفات ومخارج الحروف  - أ

 االبدال الصوتياالستدراك باإلشارة الى  - ب

  الحروف ومخارج صفات بذكر االستدراك: أ

 عندد النطدق أعضداء حدال بدقة ووصفوا ومخارجها األصوات صفات عن العربي اللسان أئمة تحدث

 حال وصف في السيوطي قول الصدد هذا في يطالعنا ما وخير ، معين بصوتٍ  تصويته عند األنسان

  الحروف القاب رأسي عنوان تحت فقال ، والمستفلة المستعلية باألصوات التصويت عند اللسان

 تطبدق ال ألندك ؛ المنفتحدة وضدها ، بها اللفظ عند الحنك على فيها اللسان إلطباق المطبقة وُسميت) 

 اللسان ألن المستعلية وسميت االنطباق ضد واالنفتاح ، بها النطق عند الحنك على فيها بشيء اللسان

 ألن المستقلة ويقال المنخفضة وضدها ، بالريح متعلياً  الصوت فينطق بها النطق عند الحنك الى يعلو

                                                           
 278التعريف في المعاجم المعاصرة :حالم الجيالني :  نظر :تقنيات(  1)
 126: محمود السعران: علم اللغة مقدمة للقاري العربي (  2)
 290ُينظر : تقنيات التعريف في المعاجم المعاصرة :  (  3)
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 هدذا ومدن1( النطدق عندد الضدم قداع الدى لهدا يسدتقل بدل الحنك الى:  بها النطق عند يستعلي ال اللسان

 المعداجم بهدا حفلدت ممدا الدقدة وهدذهِ  لغتهم أصوات وصف في العرب دقة مدى ندرك قتبسالم النص

 أضددافهُ  مدا ُكددل نستقصدي هدذا عملنددا فدي ونحدنُ  مأخددذاً  منهدا القديمددة المعداجم خلدوّ  عدددوّ  لدذا ، الحديثدة

 الهنات من يخلو معجم لبناء سعياً  القارئ يخدم مما معاجمهم في المحدثون

 صوت الخاء -       

 هداب اخدتص التدي والمميدزات الصدفات من مجموعه الزاهر معجمه في العزم ابو الغني عبد استدرك

نجاد ان  ، المحيط والقاموس العرب لسان مثل القديمة المعاجم في ذكرها غاب والتي "الخاء" حرف

 وُياَندث ُيدذكر القمري الهجاء ُحروف من السابع الحرف: الخاء حرف) العزم  يقول : ابا الغني عبد

 عند ُمحكم اتصال دون الَحَنك أقصى نحو اللسان ماخرة بدفع نطقهُ  يتم رخوٌ  لَهِوي_ لسانيُّ :  صوتياً 

 2" (600" ستمائة َعدد ُيمثل الجمل حساب في ُهو عددياً  ، الخارج الهواء نطقهِ 

ولو عقدنا مقارنة بين ما جاء في لسان العرب وما جاء في الغني الزاهدر عدن الحدديث عدن صدوت  

 عنىوم ،......والْمُهموس المجهورة الحروف من: َكْيسان ابن قال:)  نجد ان ابن منظور يقولالخاء 

 فدي المجهدور دون فكدان ، الدنفس معدهُ  وجرى ، المجهور دون مخرجهِ  في النَ  رفح انهُ  المهموس

 وعشرون خمسة منها ، حرفاً  وعشرون تسعة العربية حروف: احمد بن الخليل وقال ، الصوت رفع

 3(  الحلقية الحروف من والخاء ، واحد حيز في والغين فالخاء ، جُ روَمداز أحيا لها صحاحُ 

فنجد أَن  الغني الزاهر زاد على لسان العرب في الوقت الذي لم نجد فيه ذكراً لصوت الخاء وال ألي 

 4من خواصه وصفاته في القاموس المحيط 

 

 

                                                           
  495_494/ 3:  للسيوطي الهوامع عهم (  1)
 [ الخاء حرف]  1919: العزم ابو الغني عبد (  2)
  [ الخاء حرف]  3/3:  العرب لسان (  3)
 [ الخاء حرف]  432: المحيط القاموس (  4)
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 صوت الزا  -

ولدددم ينتددده جهدددد المحددددثين عندددد إضدددافة الحسددداب العدددددي للحدددروف كمدددا وجددددناه عندددد عبدددد الغندددي 

بدددل تتعدددداه إلدددى ذكدددر صدددفات اخدددرى أغفلهدددا المتقددددمون ، ومدددن ذلدددك مدددا ذكدددره الشددديخ أحمدددد 

 " الزاي" لحرف المستدركة الصفات

 فيهددا ىتحلدد التددي الصددوتية الصددفات العددزم ابددو الغنددي وعبددد العدداملي رضددا احمددد الشدديخاضدداف  

 والفيدددروز منظدددور ابدددن يدددذكرها لدددم شددداراتاإلِ  وهدددذهِ  ، رجدددهمخ الدددى واالشدددارة" الدددزاي" حدددرف

 آبادي

: الزاي حرف)  :فيها وذكر ،مجموعة من الصفات الصوتية العزم ابو الغني عبد الدكتور  استدرك

 االتصال بتكرار ُينطق ، لثوي --لِسانيّ : صوتياً  ، الشمسي الهجاء حروف من َعَشر الحادي الحرفُ 

 كدون فدي إالّ  الدّراء نطدق كيفيدة عدن يختلدفُ  وال ، واللّثة اللّسان مقدمة من لُكل الش ريعين واالنفصال

 الجمدل حسداب فدي هدو عدددياً  ، للسدين المجهدور النظير هو فالزاي ، بها التلفظ عند يهتزان الَوَتَرين

 1" ( 7" سبعة عدد يمثل

 فقد بسط الكالم في ذكر صفات هذا الصوت بينما يجعل المصطلح عارفاً بخواصه الصوتية  

 اصدالً  الكدالم فدي يكدون ، صدحيح حدرف وهدو ، الهجاء حروف من:  الزاي:)  اللغة متن جاءَ و في

 من ويتبدل األحرف بعض مع الصوتي اإلبدال بقابلية الزاي حرف ويتمتع ، َورمز وَرزن زمر مثل

 الصددق: نحدو" الصداد" حدرف ومدن ويدزدل يسدل: نحو" السين" ومن ، ويمثح  يمزم:  نحو" الثاء"

 مع تتركب ال وقالوا ، واحد حيز في والسين هي وتكون ، األسلية المهجورة الحروف ومن والزدق،

 "ض ظ،ص  " مع عربية كلمة

                                                           
 ]حرف الزاي[ 2272معجم الزاهر : (  1)
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 مدن عشدر الحدادي الحدرف وهدي االسدتعمال، حيدث مدن الهجاء حروف بعد الثالثة الدرجة في وتأتي

 1(والمغاربة المشارقة عند الحروف هذهِ 

وال يخفى على أحداً أهمية هذه الصفات الصوتية وخواصها ما يمكن للصوت من إبدالِه أو إبددال بده 

 للكلمة نتيجة المجاورة الصوتية .

كر وقد اتضح ان التفصيل بذكر صفات هذا الصوت ومخرجه لم يرد في المعاجم القديمة اذ اكنفت بذ

 ، المجهددورة حددروفلا مددن الددزاي: ) العددرب لسددان فددي جدداءمددوجز ومختصددر حددول هددذا الصددوت، 

 قدال ، اللسدان أََسدلة أَهدامن مبددأ ن  أل األََسدلّية الحدروف وهي ، واحد حيز في والصاد والسين والزاي

  2( العرب كالم من شيء في الزاي مع وال السين مع الصاد تألف ال:  األَزهري

 رجهمخ تحديد وأ" الزاي" حرف صفات على الوقوف الى شرحهِ  في رضتعي فلم آباد  الفيروز ماأ

 وهذا ما اغفله األقدمون وسعى الى اثباتِه المحدثون في معاجمهم لتبدو اكثر كماالً 3

 صوت التاء -

بدددل تبعدددداه إذ يجدددد  والنددداظر فدددي المعددداجم الحديثدددة لدددم يجدددد جهددددهم  متوقفدددا علدددى مدددا ذكرناهوقفدددا

 الصدددوتية الصدددفات مدددن مجموعدددة العدددزم ابدددو الغندددي عبدددد الددددكتور ومدددالفي المعجدددم الوسددديط  

 منهدددا القديمدددة المعجمدددات بعدددض عندددد ذكرهدددا غددداب الصدددفات وهدددذه ،''التددداء''  بحدددرف الخاصدددة

 وغيرها  المحيط والقاموس العرب لسانو   الصحاح

 ومخرجدده شددديد، مهمددوس وهددو الهجدداء حددروف مددن الثالددث الحددرف:  التدداء) :الوساايط فااي جاااء

 وكتددْب، وَكتددب وكاتبددة، كاتددب:  مثددل التأْنيددث علددى ويدددل العليددا، الثنايددا وأصددول اللسددان طددرف

  4(بالهجاء عليها يوقف النه التأنيث هاءَ  وتسمى

 افة المطلع الناظر في هذا المعجم.فهذا البسط في الحديث عن صوت التاء متمايز في ثق

                                                           
  ]حرف الزاي[ 3/5متن اللغة:   (  1)
  ]حرف الزاي[ 5/304لسان العرب:  (  2)
 ]حرف الزاي[  690القاموس المحيط:  (  3)
 ]حرف التاء[  80معجم الوسيط : (  4)
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 : الدكتور عبد الغني يبسط الحديث عن هذا الصوت واكثر فقالفي حين نجد 

 لثدددوي اْسدددَناني:  صدددوتياً  ماندددث، شمسددديّ  الهجددداء حدددروف مدددن الثالدددث الحدددرف:  التددداء حدددرف) 

نايددا وأُصددول الل سددان ُمقدمددة بتفاعددلُ  ُينَطددقُ  شددديدٌ   معددهُ  يهتددز ال مهمددوْس، اللّثددة، ومقدمددة الُعليددا الث 

 1'' (400''  اربعمائة عدد يمثل الجمل حساب في هو:  عددياً  الصوتيان، الوتران

فهدددذه الزيدددادة ممدددا تحسدددب للمحددددثين ألنهدددا ترفدددع مدددن ثقافدددة المطلدددع وتزيدددد مدددن معرفدددة الددددارس 

،والمالحدددظ  أّن   المحددددثين قدددد التزمدددوا بهدددا مدددن أول المعجدددم إلدددى آخدددره وهدددذا ممدددا يجعدددل مدددن 

 التأليفمنهجهم سليماً اللتزامهم نسقاً واحدا  في 

ابددن فمنظددور لددم يددذكر سددوى الحيددز الددذي ينتمددي اليدده الصددوت الددزاي فددي المدددرج الصددوتي عنددد 

 الحددددروف مددددن وهددددي المهموسددددة، الحددددروف مددددن التدددداء: ) االنسددددان فقددددال بعددددد ذكددددر صددددفته 

 2(واحد حيز في ثالثة والتاء والدال والطاء الن طعية،

  : االستدراك باإلشارة االبدال الصوتي ثانيا   

االبددددال الصدددوتي ويددددراد باإلبددددال احدددالل صددددوت بمكدددان صدددوٍت آخددددر طلبددداً للخفدددة فددددي وال : ا

)هدددو وضدددع حدددرف آخدددر دون  الراجحاااي : هوقاااد عرفاااه الااادكتور عبااادالنطدددق واليسدددر فدددي اللفدددظ 

اشدددتراط ان يكدددون حدددرف علددده او غيدددرهُ ، واإلعدددالل يخضدددع فدددي معظمدددِه للقيددداس اي تضدددبطُه 

 3خضع في اغلبِه للقياس إنما يحكمُه السماع(قواعد مطردة ، أما اإلبدال فال ي

)وهدددددو حدددددذف حدددددرف ووضدددددع حدددددرف آخدددددر مكاندددددُه دون  وقد عرفه احد الباحثين المحدثين : 

اشددددتراط ان يكددددون حددددرف علّددددة او غيددددرهُ ، أي أَن  اإلبدددددال يشددددمل حددددروف العلددددة والحددددروف 

إبددددال الددواو تددداًء ،  الصددحيحة ، ومددن امثلدددة ذلددك ان الفعددل "أَت صدددل" أصددلُه "اوتصدددل" ولكندده تددمّ 

  4َطَير" اصلُه "اْصتبر" ولكنه تم إبدال تاء االفتعال طاًء( والفعل " اصْ 

                                                           
 ]حرف التاء[ 224معجم الغني الزاهر :  (  1)
 ]حرف التاء[ 2/3لسان العرب :  (  2)
 157التطبيق الصرفي : عبده الراجمي : (  3)
  382الصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم : (  4)
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وكدددل هدددذا ينبدددع بسدددبب تدددوخي البدددر واالبتعددداد عدددن اإلجهددداد والحقيقدددة ، وأن  االصدددوات اللغويدددة  

حددين تتجدداور داخددل الكلمددة  يدداثر بعضددها فددي بعددض حسددب قددوانين صددوتية مدروسددة معروفددة 

 sound inالمحددددثون يدرسدددونها فدددي علدددم االصدددوات اللغويدددة تحدددت اندددواع " ون، واللغويددد

spech 1" اي الصوت في الكالم 

 ومن األلفاظ التي أَشير إلى األبدال الصوتي الممكن الحصول في بنيتها :

 [  َبرنق ] -1 

وذلدك بحدذف أحدد  اللغدوي  االبددال  إلدى داللدة لفظدة "ب ر ق" فدي العداملي رضا احمد الشيخ أشار

قَ ) بمكانه قال: آخر  حروفها وابدال حرف   َبْرَنقَ :  يقول العامة من وكثير ، َوزرقهُ  زينهُ : منزلهُ  َبر 

 وهذه اللفظة االخيرة لم ترد في المعجمات اللغوية القديمة  2( نوناً  الثانية الراء بقلب عينيهِ 

يمكن أن يحصل في بنية احدى مشدتقات هدذا وفي هذا النص الطويل لم نجد اشارة إلى إبدال صوتي 

 الجذر.

 فدي َيلمدع الدذي والبدَرقُ   السدحاب، الَملدكُ  بدهِ  َيزجدرُ  ندور من سوط) :الَبْرقُ أن  العرب لسان في جاءَ 

 مدن الِمقددارُ :  ُة والُبرقد ، َببدرق جداَءت:  وأْبَرقدتْ  َبْرقداً  تبدرق السدماء وَبرقدت ُبدروق وجمعدهُ  ، الغيم

ق جبريل، فرس البراق:  وقيل:  الَبْرق من ُمشتقةُ  األنبياءُ  َيركبها دابة والُبراق ،........، الَبْرق  َوبدر 

قدت َبْرقدت:  العدرب تقدول ، النظر وأََحد   أَوسعها إذا:  تبريقاً  عينيه ْقدت ، وعر   َوَعَمدل ، قللّدت اي َعر 

ْقدت:  صداحبهُ  لدهُ  فقدال عمالً  رجلٌ   َبَرقداً  بصدرهُ وَبدِرقَ  ، مصدداق لدهُ  لديسَ  بشديء لََوَحدت وب رقدت َعر 

ق  يبصر، فلم َدِه :  ُبرُوقاً  يبُرق وبَرق ندهُ :  اي منزلدهُ  وَبدَرق ، بعيدداً  سدافر إذا تبريقداً  فالن وَبر   َزي 

قاء َوَبَرق ، َوَزوَقهُ  عقت وَ  ُزبده فذابَ  حرُّ  أصابهُ :  وُبرقاً  َبْرقاً  َيْبرق الس    3( يجتمع فلم ط 

                                                           
 156التطبيق الصرفي:  ينظر: (  1)
 ] ب ر ق [ 1/277معجم متن اللغة:  (  2)
 ] ب ر ق [ 118المحيط : القاموس  (  3)
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 روقُبد حددٌ او و ، الِغرقدة ابدن فدرسُ  البدْرقِ )   :ق ر ب  الجاذر معااني فاي آبااد  الفياروز ذكرفقد 

 ُبروقدداً  السددماء َوبرقددت ، النيددرانُ  َفَتددِرى سدداقَ نليَ  إيدداه وتحريَكددهُ  السددحابِ  َملَددكِ  ضددْربُ  او ، السددحاب

اقُ :  بالضمِ  والُبْرقانُ  ، َببرق أوجاَءتْ  لََمَعتْ :  َوَبَرقاناً   ، ُبْرقاندةٌ  الواحددةُ  الُمَتلَدونُ  والَجدرادُ  الَبددنِ  الَبدر 

يوفُ لا:  الباِرقةُ  تْ  السماءُ  غاَمتِ  إذت ضعيفة ُشَجْيرةُ :  قُ والبْروَ  ، س  بُ :  اإلْبريدقُ  ،..... أحَضر   ُمُعدر 

كددةٌ :  والَبددَرقُ  ، أبدداريقُ  والجمددع" ير آبْ :"  ب الَحَمددلُ  ُمحر   ، وَبْرقددانٌ  اْبددراقْ  والجمددع جَبددَره: ُمَعددر 

بُ   ظُ الَغلددي  اجُ بالدددي: ْسددتبَرقُ واإل ، ِكالِبددي   ُمحددّدثٌ : ُبرقددان بددن وَجْعفددرُ   ُيعَمددلُ  اجبدددي أو اْسددتروه ُمعددر 

ةُ  أو ، بالذهب  1( أُْبيِرقٌ :  وتصغيرهُ وتصغيٌرهُ األْوتارِ  ِقطعُ  كأنها َحمْراءُ  ِقد 

 وهذا النص كسابقه لم نحظ بإشارة إلى إبداًل صوتي يمكن أَن يحدث في بنية الكلمة 

 التدي الصدوتي اإلبددال ىلدإ شارةإ المذكورين ْاّية  نيجمالمع منين الُمقتبس ينالنص طيات بين نجد لم

ق" مدادة فدي اللغدة متن معجم إليها اشار فقولده: هدو بقلدب الدراء االنيدة نونداً إشدارة  : فيهدا وذكدر" بدر 

صريحة إلدى مدا يمكدن أن يحصدل فدي بنيدة الكلمدة  مدن ابددال صدوتي وهدذا ُيعدد سدتدراكاً لغويداً فدي 

 الميدان الصوتي يحسب لمعجم متن اللغة.

 ومن الكلمات الُمستدركة باإلشارة إلى حدوث االبدال فيها :

 [دبش] -2

" دب الد" فدي لغدة" الجمد "الدم  " و " أَن   إلى"   ب د" مادة في العاملي رضا احمد الشيخ اشار

 ابددداالً  لكددن واحددد" جمدد " و" دمدد " و" دبدد " ان اي القديمددة، المعدداجم تددذكرها لددم االشددارة وهددذهِ 

 رذال: العامدة عندد الددْب ) :اللغاة ماتن فاي جااء الكلمدة، بنيدة فدي والجديم، والدال، الباء، بين حصل

 2(فوق فما الرمانة بحجم العراك في بها يترامون لما وَجْم  َدْم  ويقول واسقاطها، الحجارة

                                                           
 ] ب ر ق [ 10/14لسان العرب:  (  1)
 ]د ب  [ 374متن اللغة:  (  2)
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 َدبد َ ) :منظاور ابن قال المحيط، والقاموس العرب لسان في الصوتية االشارة هذهِ  نجد لم حين على

 الَقْشدر الدْدْب ُ : الليث شيء، كلُّ  َيْجرف عظيمٌ : ُدَبا ٌ  وَسْيلٌ  كألها، أكل: ْدبشاً  يدِبشها األرض الجرادُ 

 1(نْبتهُ  الجرادُ  أَكل الذي: الَمْدبو ُ  النبات، من عليها ما أكلَ  إذا دبشاً  االرضُ  ُدَبشت: وُيقال واألَكُل،

ْب ُ ) :آباد  الفيروز واورد  الَجرادُ  أَكلَ : مدبوشةٌ  وأرضٌ  البيت، اثاث وبالتحريك واألكُل، الَقْشرُ : الد 

 2(َنْبَتها

 االبددال ظداهرة إلدى شدارةاال فيهدا نجدد لدم التراثيدة المعداجم طيدات مدن المقتبسة النصوص ضوء في

 ذكدرهُ مدا علدى اللغدة مدتن معجدم فدي اسدتدراكاً  ذكرهدا ورد والتدي" دب " اللغوية المادة في الصوتي

 القدامى اللغويون

 [زأط ] -3

 زأط) قولده، ذلدك مدن" زأط" مدادة في الصوتي االبدال ظاهرة إلى العاملي رضا أحمد الشيخ أشار  

 واالسم ايضاً، فصيحة وهي" زعط" فتقول عيناً  الهمزة تبدل والعامة وأعاله، الل غط من اكثرَ : ِزئاطاً 

 3( فصيح االبدال وهذا الزعوطة

 زأط) المحديط القداموس فدي جداء التراثيدة، المصنفات في حضوراً  لها نجد لم الصوتية اإلشارة وهذه

 4(ابُجْلُجلُ : الُزئاطُ  أو وأعاله، الل غطِ  ِمن أكَثرَ : ِزئاطاً 

 

 

 

                                                           
 ]د ب  [ 301/6لسان العرب:  (  1)
 ]د ب  [ 523القاموس المحيط:  (  2)
 ]زأط[ 7/3متن اللغة:  (  3)
 ]زأط[ 690القاموس المحيط:  (  4)
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 ثانيا  استدراك المسائل الصرفية:

'' او الوحدددات  سددم '' المورفيمدداتابُيددراد  بددالمعنى الصددرفي : مددا تاديدده الوحدددات اللغويددة المعروفددة 

الصرفية من معاٍن في إطار الكلمة أو الجملة أو هو : ما تدل عليدِه الصديغ الصدرفية مدن معدان زائددة 

علدى المعندى الوصدفي أو المعجمددي وذلدك كأسدم الفاعددل والمفعدول والصدفة المشددبهة أو مدا تددل عليدده 

لصيغ الصرفية هي الدعامة الوحدات الصرفية على معاني النوع والعدد والزمن، وتعد  الوحدات أو ا

 1االساسية للنظام الصرفي ألي لغة من اللغات ومن بينها اللغة العربية

في هذه الدراسة نحاول الوقوف علدى اهدم المسدائل الصدرفية التدي غفدل عنهدا المتقددمون وحفلدت بهدا 

 -كتب المتأخرين ويمكننا تقسيم ما لحظناه على اقسام :

 النسبة -3          المصدر الصناعي -2       القلب المكاني  -1

 اوال  : القلب المكاني

تثدري  تضمن المادة اللغوية في المعجمدات الحديثدة الكثيدر مدن التعليقدات واالشدارات الصدرفية التدي ت

لذا يرى بعض المعجمين أَّن التنبيه علدى مدا يعتدري الكلمدة مدن قضدايا صدرفية ضدرورة فدي ،ى القار

 للقدماء.ء عنها، في حين يراها بعضهم إضافة من المالف تقليداً م ال يمكن االستغنااجالمع

) هو التقديم والتأخير فدي ترتيدب حدروف الكلمدة بسدبب الخطدأ   ومن القضايا الصرفية القلب المكاني 

فددي االسددتعمال أو اخددتالف اللهجددات مثددال ذلددك فددي اللهجددة المصددرية '' اهبددل'' الُمحرفددة عددن '' أبلدده'' 

 عن جذب وغيره.  ، جبذَ  2الفصيحة(

القلب المكاني ظاهرة لغوية واضحة في اللغة العربية ال يمكن انكارها وهيه تقوم على التقديم والتدأخير 

 في ترتيب حروف الكلمة ونلحظ هذا في لغة العامة كثيراً فمثاٍل كلمة مسرح التي تنطق مرسح 

                                                           
ة العربي النظرية ، علم الدالل73ُينظر : محاضرات في داللة االلفاظ والمعاجم اللغوية، عبد الفتاح البركاوي :(  1)

 22-21الداية :  والتطبيق، فايز
 ] ق ل ب[ 1849معجم اللغة العربية المعاصرة :(  2)
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وألفددوا فيدده الكتددب وال يسددتغني الصددرف احددد العلددوم العربددة الذاعددة الصدديت وقددد بددرع فيدده علمدداء كثددر 

المعجمي عن هذا العلم ؛ ألن المعجم يقوم على ركيزة استعراض مولدات الجذر الواحد وما يشتق منه، 

 وهذه الركيزة هي نواة علم الصرف ؛ النُه ُيغني بتصريف الكلمة الواحدة الى افعال عدة .

 ديثة : ومن أَمثلة القلب المكاني التي أشارت اليها المصنفات الح

 ]الَزْفقلة[أ_

أشددار الشدديخ احمددد رضددا العدداملي فددي مددادة "َزقفددل" ا إلددى ظدداهرة القلددب المكدداني ، وهددذه الظدداهرة 

ْفلَقدة :  ْقَفلده : والز  ْفَقلَدة ، او الز  الصرفية لم يرد ذكرها في المعاجم القديمة ، جاء في متن اللغدة :) الز 

  1السرعة ( 

  2وقد اتضح ان هذه االشارة لم ترد في المعاجم القدبمة ،جاء في لسان العرب :) َزْقَفَل : أْسَرَع (

ْفَقلَة : الُسْرعة (   3ولم يذكر الفيروز آبادي هذِه الظاهرة الصرفية ، جاء فيه :) الز 

 ]بأََه[ -ب 

الظاهرة عند التحقيدق فدي المعجمدات كما وقف على كلمة : "بأََه" وأشار إلى الظاهرة نفسها ،  وهذِه 

 القديمة لم  يرد ذكرها.

أما الشيخ احمد رضا العاملي فقد فطدن الدى ظداهرة القلدب المكداني فقدال :  )بدأَهُ : َفَطدَن "مقلدوب أََبدَه 

 4وبهأ(

 على حين غابت هذه االشارة الصرفية في المعاجم التراثية 

  5لُه اي : ما َفِطن (  ) ما بأَه قال ابن منظور:

واألمر نفسُه في القاموس المحيط لدم يتطدرق الفيدروز آبدادي إلدى هدذِه األشدارة ، جداء فدي ذلدك: )مدا 

 6بأهُت لُه َكَمنْعُت : ما َفِطنُت( 

                                                           
 ] ز ف ق ل [ 3/41معجم متن اللغة:  (  1)
 ] ز ف ق ل [ 11/35لسان العرب:  (  2)
 ] ز ف ق ل [ 11/35لسان العرب: (  3) 
 ] ب ء ه [ 1/233معجم متن اللغة :  (  4)
 ] ب ء ه [ 13/475لسان العرب:  (  5)
 ] ب ء ه [ 13/475لسان العرب:   (6)
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وانها اشارة رائعة تنبه القارى، الى أَن  " أبه" قد حصل فيها قلب مكاني واصدبحت " بدأه" فالكلمتدان 

 لمة واحدة ولكن ، بفضل القلب المكاني حصل ما حصل.عند التحقيق ك

 

 ثانيا  المصدر الصناعي 

عددرف الصددرفيون هددذا المصددطلح بأندده اسددم ُيصدداغ مددن اسددم آخددر بزيددادة يدداء مشددددة وبعدددها تدداء 

مربوطة في آخره ، ويكون ذلك في اسم الذات كالحجرّية واإلنسانية والحيوانّية ، وفي اسم المعندى 

تهازية واالشتراكّية ، وفي االسماء المبنية نحو : كيف وكيفّيدة ، وكدم وكمّيدة ، وأندا كالرجعّية واالن

وأنانّية ، واالسماء الُمشتقة  نحدو : شداعر وشداعرّية ، ومفهدوم ومفهومّيدة ، وفدي العبدارات نحدو : 

رأس مددال ورأس مالّيددة ، ومدداهو وماهّيددة ، وصدديغة الجمددع نحددو : مالئكددة ومالئكّيددة ، واالسددماء 

. وهدددذِه الدراسدددة تحددداول الوقدددوف علدددى مدددا اسدددتدركُه 1عجميدددة نحدددو : ديمقراطّيدددة وكالسددديكّية اال

المحدددثون مددن مصددادر صددناعية لألسددماء ، التددي لددم يددرد ذكرهددا فددي مصددنفات المتقدددمين  ومددن 

 المصادر المستدركة المحدودية  وال يعد عيباً خلُو تلك المعاجم من هذه 

زون ظهور المصدادر الصدناعية الدى الدتالقح الحضداري الحاصدل االلفاظ ألن أغلب الدارسين يوع

 بين االقوام من جهة ومن جهة اخرى نتج من تطور الحياة.

  ]الَمْحُدودّية[ -1

'' والذي غاب ذكدره اضاف الدكتور عبد الغني ابو العزم المصدر الصناعي للجذر اللغوي '' ح د د

در  جاء في الغناي الزاهارعن المعجمات القديمة ومّما روتُه المصنفات القديمة،  : )يقدال : آرااهُ ُتَعب 

ية َتْفكيره : اي :آرااه ذات تفكير َضي ق، قاِصَرة(   2عن َمْحدود 

 

                                                           
  89ُينظر : الصرف العربي:  (1)
 ]ح د د[ 3443معجم الغني الزاهر :  (2)



 استدراك المحدثين على المعاجم اللغوية القديمة

 

130 
 

بياد   قال  ى  الزَّ : )الَحددُّ : الفصدل الَحداجُز بدين الشديئين لدئال يخدتلط احدُدهما بداآلخر، او لدئال يتعدد 

احُدهما على اآلخر وجمعُه حدود، الَحديد : معروف هو هذا الَجوهر المعروف، الندُه منيدع القطعدة 

اد معالجدُه اي : ُيعدالج مدا يصدطنعُه مدن الحدرف ه منُه حديدة والجمع حدائد وَحديدات، والحد  ، وحداد 

ةُ بددالفتح :  ه، وحددد  ًة : غاضددبُه َوعدداداه مثددل شدداقُه وخالفددُه ونازعددُه ومنددَع مددا يحددُب عليدده َكتحدداد  ُمَحدداد 

ُة : بلدة بواسط العراق واخرى من أَعمال ادي  ة، والَحد  ة المشرفة وُجد   موضع بين مك 

اُد : البدواب الندُه َيمَندع  مصر، وَحَدْوداء : موضع ببالد عْدرة، قرية على  سداحل بحدر الديمن، الَحدد 

  1من الُخروج(

.النص المقتبس من معجم تاج العروس ياكد عدم وقوف صاحبه على الُمشتّق '' المصددر الصدناعي 

في المصنفات المعجمية الحديثة فالمصدر الصناعي هو  ذر المذكور والذي كان لُه حضور'' من الج

نشدهد لده ذكدراً فدي معجدم تداج العدروس الدذي يعدد أكثدر  احد مولددات االسدتعمال اللغدوي الحدديث لدم

المعداجم شددموالً بسددبب تددأخر عهددد تأليفده، وألنددُه يعددد موسددوعة لغويددة كاملدة، ومددع ذلددك لددم نجددد فيدده 

المصدر الصناعي المشدتق مدن الجدذر اللغدوي "ح د د" وقدد أثبتده المعجمدي الحدديث عبدد الغندي ابدو 

 العزم في معجمه الزاهر.

 

 

 

 

 

                                                           
 ] ح د د[ 8/6تاج العروس :  (1)
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 ]ُمديرّية[ -2

استدرك المعجم الوسيط ومعجم الغني الزاهر المصدر الصناعي "ُمديرية" من الجذر اللغوي "دور "، 

فقد جاء في المعجم الوسيط : ) الُمديري ة : منطقة او هيئة على رأسها ُمدير(
1  

لطة مددير ) ُمديرّيدة : ماسسدة إداريدة حكوميدة خاضدعة لسد :دكتور عبد الغني ابو العازم باأن وذكر ال

  2عام(

 ولم يرد هذا المصدر الصناعي في المعاجم القديمة 

اُر : الَمَحددلُّ '' يجمددع البندداء والَعرصددة'' جاااء فااي تاااج العااروس :  ، الددّداَرةُ : مددا أَحدداط بالشدديء ...) الددد 

وِء''  وء، قولِه تعالى '' عليهم دائراةُ الس  كالداِئرة، الدائرة : الَهزيَمُة والسُّ
ا 3 اُر : يقال إندُه والد  رىُّ : الَعط 

وْيرة : االرين َفرَضٍة بالبحرين بها سوْق، منسوب إلى دا َداريُن بالشداِم وهدو غيدر داريدن البحدرين، الددُّ

دددِوَرة : الَمجلددس عددن السدديرافي،  بلدددة بددالّريف، و '' دوَراَن '' بالضددم : موضددع خلددف جسددر الكوفددة، الت 

وا هي وُصُروف ا واِئر : الد  مان والمْوت والقتل والداِئرة : َخَشبٌة ُتركز َوسط الُكدْدِس تددور بيهدا والد  لز 

ار : المنزل َجْمُعُه َدَواِوير( و  البَقر والدُّ
4 

عددم  وقدوف صداحبه  علدى مصددر صدناعي مشدتق مدن الجدذر  النص المنقول من تاج العروس يُيدبن

اللغوي '' دور '' وقد ورد اسدتدراكاً علدى مدواد الجدذر المدذكور  فدي مصدنفات المحددثين، وال شدك  أَن 

المصدددر الصددناعي المددذكور المشددتق مددن الجددذر اللغددوي المشددار إليدده ُيعددد مددن مولدددات لغددة الخطدداب 

ا المعجمددون المحدددثون تقابددل "الددديوان" فددي ماسسددات الدولددة المعاصدر، ف "المديريددة" كمددا قددال عنهدد

 "ديوان الخراج" في الزمن الماضي القديمة  ف "مديرية الضرائب" في وقتنا الحالي  تقابل

                                                           
 ] دور[ 303:  معجم الوسيط (1)
 ] دور[ 3485معجم الغني الزاهر :  (2)
 98:التوبة  (3)
 ] دور[11/334تاج العروس :  (4)
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ِة{ -3   }اإلْنتَِهاِزيَّ

العصر مدن معدان جديددة تواكدب  توسع اللغويون المحدثون في ادراج هذِه المشتقات وفقاً لما يقتضيه

التطور الحاصل في مجاالتِه جميعاً، ومن ذلك إدراجهم مصدراً صناعياً من الجذر اللغوي "ن ه ز"، 

: ) إإلْنِتهاِزّيدة : اغتندام الفُدرص وأسدتِغالُل َجِميدع الَوسدائل لِتدأمين وجاء في المعجم العربي االساسي

 1المصالح الشِخصْية(

)َنَهزهُ نهزاً دفعُه َوَضربُه  جاء في لسان العربالمصنفات المعجمية التراثية، والذي غاب تدوينه في 

مثل َنَكرهُ َوَوكزهُ، وفدي الحدديث مدن توضدأ ثدم َخدرج إلدى المسدجد ال يْنَهدزهُ اإل  الصدالةُ يقدال نهدزُت 

ُت عليده قبدل إفالتدِه، والن هدوز الُمناَهَزةُ : الُمبادرةُ ُيقال : ناهْزُت الصيَد َفَقبضْ  الرجَل أنَهزهُ إذا دفعتُه،

 2من اإلبل : التي يموت ولدها فال َتدُر حتى ُيوَجأَ َضْرُعها وناِهٌز وُمناِهٌز وُنَهْيَز: اسماء(

)َنَهدَزهُ: َضدربُه ودفعدُه مثدل :وذكدرهُ  قوفه على الجاذر اللغاو  الماذكور :الزبيد  في أثناء و ر وذك

تُه نهزاً ويلهزها ْلهزاً اذا دفعهدا َوحركهدا، وقدال الكسدائي: َنهدزه  ونكرهُ، قال األزهري: فالٌن َيْنَهَز داب 

ولهزهُ بمعنى واحٍد، والنُّهزة بالّضم: الفُْرصُة تجدها من صاحبك ُيقال : فاُلٌن نْهزهُ الُمْختلِس:اي: هدو 

ه اُز : والّنهُز : صيٌد لكّل ا حٍد، والنهوز من اإلبل :التي يموُت ولُدها فال َتِدرُّ حتى ُيوَجأَ َضْرُعها، والن 

ناول جميعاً وتناهزا : َتبادرا وأْغَتَنما( ناُول باليد والنُّهوُض للت   3الت 

لجدذر لعل لغة الخطاب المعاصر دعدت متكلميهدا الدى اشدتقاق المصددر الصدناعي "االنتهازيدة" مدن ا

اللغوي "نهز" ولم يكن الصحاب المعاجم الحديثة اال تدوينها في مالفاتهم اللغوية، وهذا بددوره ينبدئ 

 بكون اللغة العربية لغة حية ما زالت ترفد متكلميها  بمفرداٍت تحمل داللة خاصة.

 

                                                           
 [ز ه ن] 1235:  األساسي العربي المعجم (1)
 [ ز ه ن] 451/5:  العرب لسان (2)
 [ ز ه ن]  363/15: العروس تاج (3)
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 ثالثا : النسب

: المجدرد منهدا  االسدم  الدى نسبته كسوراً ما قبلها للداللة علىهو )إلحاق االسم ياء ُمشددة م النسب لغة 

 1('' لبنانًي'' -مصِرّي 

طريقة من طرائدق االداء لددى '' ابدن اللغدة ''، إذ  إنده يلجدأ إلدى النسدب فدي بعدض  :هوصطالحاً اوفي 

الكلمددات فددي حديثددُه بصددورة عفويددة، وقددد عالجددُه القدددماء مددن النحدداة العددرب معالجددة لغويددة دقيقددة، 

وأطلق عليده سديبويه اسدم '' اإلضدافة ''  2وتعرضوا لُه خالل األمثلة التطبيقية التي تقربه إلى األذهان،

وفدي 3وعقد له باباً عنوانُه هذا '' باب اإلضافة، وهو باب السنة'' درس ما يتصل بده مدن اللغدة العربيدة

 رعيدلبصديغة النسدب ولدم يقدف عليهدا الهذه الدراسة نحاول بيان مجموعة من المفردات التدي جداءت 

 األول في مصنفاتهم المعجمية، ومن امثلة ذلك 

 ]الَمْرَكِزّ [ -1

بو العزم صيغة المنسوب مدن الجدذر اللغدوي  '' ر ك ز أوالدكتور عبد الغني  ياساضاف المعجم األس

'' والتي لم يرد ذكرها في المعجمات القديمة مثل لسان العرب  والقاموس المحيط وتاج العروس، جاء 

ارة : ) َمْركدددِزيُّ : منسدددوب إلدددى الَمْركدددز  '' الَمْصدددَرُف الَمْرَكدددِزيُّ '' '' االد المعجااام األساسااايفدددي 

 4المركزية''(

:) َمْركدِزيُّ : منسدوب الدى الَمْركدز، الجهداز الَمركدزي : الجهداز  وقال الدكتور عبد الغناي اباو العازم 

ددة : سددلطة تحصددد ُكددل  القددراِرات  األساسددي مندده تصدددر ُكددل  الَتْعليمدداِت واإلشدداَرات، الُسددلطة الَمرَكْزي 

لَطِ    5تحت ُنفُذِوها( واألَْحكام بين َيدَيَها مع إخضاع ُكل الس 

                                                           
 ]ن س ب[ 2200معجم اللغة العربية المعاصرة :  (1)
 351: الصرف التعليمي والتطبيق في القرآن الكريم :  ينظر (2)
 3/338-335ينظر:الكتاب،  سيبويه، ابو بشر عمرو بن عثمان بن قنير :  (3)
 ]ر ك ز[ 546المعجم العربي األساسي :  (4)
 ]ر ك ز[ 3516معجم الغني الزاهر :  (5)
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ْمَح يرُكدزهُ  الزبيد  في مولدات الجذر المذكور رذكو ْكدزاً : غدَرزه فدي ويركدزهُ رِ بالضدم : ) َرَكز الدر 

ةُ : ثبدات  ُجل َوَمَحل ُه، والرْكدز  ْمح والَمْوضع َمْركٌز، الَمْرَكز : َمْوضع الر  األَرض ُمْنَتصباً وكذا غير الرُّ

ا رأيدُت لدُه رْكدزًة اي لديَس الفراء : سمْعُت بعض بندي أَسدد يقدول : َكل ْمدت فالنداً فمدالَعْقل وُمْسكنُه، قال 

َكاز : هو الَمدال الَمدد الَعْقل...، وقال بعض أهل الحجاز ابتبث ون خاَصدًة ممدا كندزهُ بندو آدم قبدل ف: الر 

كِ رْ عادن فلْيَست بِرَكاز....، والمَ اإلسالم وأما الم  الَمَعدادنُكوز : الَمْدفون، والر 
 
 يَزة : الَمْركز، َوَرَكز هللّا

، والُمرَتكز من ياِبس الَحشي  ان َتَرى سداقاً وقدد ...هذا َمْرَكز الَخْيل وهو مجازٍ  وفي الِجَبال : أْثَبَتها، 

 1َتَطاير عنها َوَرقُها وأَغَصاُنها(

محددثون ألنده وضدحه المعجميدون الألدى "المركدز" يددل علدى التسدلط كمدا إف المركزي اسدم منسدوب 

 .يستمد سلطته من موقعه في بارة الشيء

 [  محَوِر ّ ] -2

فعليده  لدد مندُه مدن صديغ اسدمية واخدروقفت المعجمات القديمة علدى الجدذر اللغدوي " ح و ر " ومدا تو

 وصفات اختلفت كلُّ حسب وزنها، لكنها لم تشتق من ذلك الجذر اللغوي مشتقاً بصيغة "النسبة" ، 

  جاء في معناها : بو العزم من الجذر اللغوي صيغة النسبة،أعبد الغني  الدكتوروقد استدرك 

) مْحددوِرّي : منسددوب إلددى الِمْحددور ، "ِجَهدداٌز ِمْحددورّي" ِجهدداٌز َمركددزّي تددرتبط بددِه االجهددزة األخددرى 

ٌة ، شخصي ة ِمحورّية في الّروايٍة" " ٌة َمْركزي  ٌة ""شخصية ِمْحوري ة" : َرئيَسٌة أو رئيسي   2(َقِضّيٌة ِمْحَوري 

 

 

 
                                                           

 ]ر ك ز[ 15/161تاج العروس :  (1)

(2)
 [ ر و ح]  3456: الزاهر الغني معجم 
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ديء  ابان منظاور : أورد ،قاقية غابت من المصنفات التراثيةالصيغة االشت ُجدوُع عدن الش  ) الَحدْوُر : الرُّ

قَصداُن بعدد الّزيدادة ألندُه ُرُجدوع مدن حداٍل إلدى حدال ...وإلدى الشديء ، الُحدوُر بالضددم:  ...،  الَحدْوُر : النُّ

َبيدداض الَعددين َوسددواُد َسددوادِها وَتْسددتدير َحددَدَقُتها ْن َيْشددتد  َبيدداُض بالت ْحريددك : أالهددالك والددن قُص ، الَحددَوُر 

، ...، األْحددَوُر : َكوَكددٌب أو هددو الددنجم الددذي ُيقددال لددُه الُمشددتري ...وَتددِرق  ُجفُوُنهددا وَيْبددَيض مددا حوالَْيهددا 

داِعُم مدن أْهدِل القُدرى  ُت األلدواِن والُجلُدود مدن الن سداِء : النقيدا ، والَحواِريدات...واألحورّي : األبيُض الن 

اُر لَتْحويره أي لَتْبيالَبيَ  ر .....، والَحَواِرىُّ : الَقص  ، ...ضدهُ يضهّن ومن هذا قيَل لصاحب الُحواَرى ُمَحو 

جاج : الَحواريُّون : ُخْلَصاُن األنبياِء  ضع قُْرَب َو صْفُوُتهم .......، الَحْوراُء : موعليهم السالم وقال الز 

قة  ها اآلن التحاُوُر : الت جاُوُب ، والَمَحاَرةُ : ما  ...الَمدينة الُمشر  وهو َمْرَفأ ُسفِن ِمصر قديماً وَمَمر  حاج 

لَعمْيَثدل : بداطن الَحندِك ، َتحت اإلطار ، والَمحاَرةُ : الَحنُك وما َخْلَف الَفراَشِه من أعلَى الفِم ، قال أبدو ا

ْنَفُذ الن َفس إلى الخياِشم والَمَحارةُ : ُنْقَرةُ الَوِرِك ، والَمَحاَرتداِن : رأَسدا الدَوِرِك الُمْسدَتِديراِن َمحارةُ : مَ وال

 1الل ذان َيُدوُر فيهما راوس الفخَذين ، وَحْوراُن : اسم امرأٍة (

للغدوي حد مولدات الجذر األى إياكد غياب االسم "المنسوب"  النص المقتبس من معجم تاج العروس

 "ح و ر"، والذي َورَد استكماالً لمواد الجذر اللغوي المذكور في معجم الغني الزاهر،  

بوسداطة المالحظددة الدقيقددة مددن أَصددحاب المعدداجم الحديثددة إلددى مولدددات لغددة الخطدداب المعاصددر أثبتددوا 

للداللدة علدى المركزيدة لى "محور" إفكثيراً ما نسمع االسم المنسوب  استكماالً لما في المعاجم القديمة،

 واالساس.

 

 

 

                                                           
(1)

 [ ر و ح]  11/98: العروس تاج 
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  [ َوَطنِيّ ]  -3

وجددوها فدي لغدة الخطداب اليدومي مواكبدة  جديدة فعالأو سماءتدوين أ في المحدثونالمعجمون  توسع

 وقددد ، وتقدددمها نفسددها الحيدداة تطددور بسددبب الناتجددة اللغددوي االسددتعمال مجدداالت فددي الحاِصددل التطددور

 لده َيُكدن لدم والدذي"  ن ط و"  اللغدوي الجدذرلدى اسدماً منسدوباً إ فوجددوا اليومي الخطاب لغة رصدوا

 سدملال ذكدراً  العروس تاج معجم منالنص المقتبس  طيات بين نجد لمو القديمة المعجمات فيٌر وضح

 الغناي عباد الادكتور قاال ، المدذكور اللغدوي الجذر مواد على استدراكاً  جاء والذي" َوِطنيّ " المنسوب

 لددهُ  ُمخلدص:  لوطندهُ  ُمحدب:  وطنددهُ  علدى غيدور وطِنديّ  ، الدوطن إلددى منسدوب: َوَطِنديّ )  : العازم باوأ

 ، الوِطنيّ  العمل ، الوِطنيّ  النشيد ، وِطنّية حقوق ، األحتالل قوات الوِطنّيون واجه ، أجلهُ  من ُيضحي

 1(  الوِطنّيةُ  األعياد

 شدعور ،" َوطندي نشديد" وَطدن إلدى منسوب اسم:  وَطنيّ : )  الُمعاصرة العربية اللغة معجم في وجاء

 وتمجيددهُ الدوطن ذكر في حماسي شعر:  الوِطنيّ  الشعر منهُ  مستمد أو الوطن حب عن معبر:  َوطِنيّ 

  2 ( الوطن مقومات وكافة المعروفة بحدودها الوطن رضأ:  الوطني الكيان ،... قضاياه عن والدفاع

 "و ط ن" في المعاجم القديمة لم يرد االسم المنسوب من

 تْوطيناً  ووّطنهُ  ، أَقامَ :  وأْوَطن وْطناً  َيِطن بهِ  َوَطن: )  اللغو  الجذر مولّدات في الّزبيد  السيد ذكرَ   

ددةَ  وَمددواِطنُ  ،.... فيددهِ  ُيقدديم وَمسددكناً  َمحددالً :  اي َوَطندداً  ات خددذهُ إذا:  وأسدَتْوطنهُ  ...واحدددهما  مواِقفُهددا:  َمك 

ددها:  هانوَتَوطّ  ُدهايتْمهِ :  الن ْفس وتوطين ،...َمشاِهُدها  الَحْرب من والَمواِطن ،... َكَمجلس نَمْوطِ   َتمه 

 3( الَغاَيةُ :  بالكسر َطانُ والمَ  ، الَمِجالِس:  والمواِطنُ  ،...

                                                           
 [  ن ط و]  4148:  الزاهر الغني معجم (1)
 [ ن ط و]  2463:  المعاصرة العربية اللغة معجم (2)
 [  ن ط و]  36/260:  العروس تاج (3)
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في  نظرة ثاقبة أسفرت عن إكمال ما موجود في المعجمات القديمة من مولدات الجذر اللغدوي "و ط 

في لغة الخطاب اليدومي ومدن جهدة فهي من جهة أثبتت ما لوحظ ن" وهذه النظرة تحسب ألصحابها 

 ا.اخرى أعلمتنا أَن لغتنا مرنة إلى درجة يمكن من خاللها توليد المفردات بحسب الحاجة ومقتضاه

 ثالثا  : استدراك في المعاني النحوية :

َعَمدددَد المحددددثون الدددى إثدددراء ثقافدددة النددداظر فدددي مالفددداتهم اللغويدددة فهدددم ال يكتفدددون 

وا يدددذكرون كيفيتددده فدددي النظدددام عندددى العجمدددي للفدددظ  المعندددي، بدددل راحدددبدددذكر الم

النحدددوي، فعلدددى سدددبيل المثدددال عنددددما يتحددددثون عدددن الفعدددل ، يدددذكرون أَنددده متعدددٍد او 

الزم، وينبهدددون علدددى تغييدددر معنددداه بحسدددب تغييدددر حدددرف الجدددر الدددذي يدددتمم معنددداه 

فدددي الجملدددة كمدددا الحدددال فدددي الفعدددل  "رغدددب عدددن" و "رغدددب فيددده" و "قدددام إليددده" 

ل عنددده"، وهدددذا العمدددل  كدددان مألوفددداً عندددد القددددماء و"قدددام بددده" و "مدددال إليددده" و "مدددا

 لكّنُه لم يجِر على وتيرٍة واحدة  في عموم معاجمهم. 

 أما المحدثون فحاولوا جاهدين الجريان عليه بنسق ثابت. 

ويتضددّمن هددذا النددوع مدددن المسددائل معدداني النحويددة التدددي تددنهض بهددا المفدددردات أو 

عدددراب مثدددل الخبدددر والحدددال مدددا فدددي حكمهدددا مدددن الجمدددل التدددي لهدددا محدددل مدددن اال

والفاعدددددل، ومعددددداني األدوات أو الحدددددروف أو معددددداني الجمدددددل واألسددددداليب مثدددددل 

فددددي المعجددددم ال اإلشددددارة إلددددى الكددددالم  ن  إعدددداني االسددددتفهام والشددددرط والنفددددي، وم

أسدددماً او فعدددالً أو حرفددداً وإنمدددا يحتددداج إلدددى تفصددديل ووضدددوح   يكفدددي تحديددددهُ بكوندددهِ 

لومددددات النحويددددة اكثددددر تفصدددديالً ووضددددوحاً يسدددداعد و)ينبغددددي ان نتبددددع تقسدددديماً للمع
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مسددددتعمل المعجددددم علددددى فهددددم الددددنص الددددذي يعالجددددُه فهمدددداً او اكثددددر وأدّق وعلددددى 

التعبير بصورة أفضل وأحكم(
1

 

 الكلمددددة قائمددددة علددددى بيددددان ُرْتَبددددة  والعالقددددة بددددين المعنددددى النحددددوي وداللددددة اللفددددظ

بداللدددة اللفدددظ ، ويدددرى بعدددض الدارسدددين أن )التركيدددب النحدددوي يتصدددل ووظيفتهدددا

مددددن حيددددث التعريددددف والتنكيددددر واللّددددزوم والتعددددّدي وانددددواع وادوات الددددربط ومددددا 

يخددددرج عددددن القواعددددد العامددددة كتعدددددي الفعددددل بنفسددددِه او بحددددرف الجددددر، والتمددددام 

والنقصان(
2

 

 يأتي:، بما جمال مواضع المسائل النحوية في المعجمإويمكن 

 اللزوم او النقصان.مع المدخل إذا كان فعالً إلظهار التعدي او  -1

 ثناء تعريف المصطلحات النحوية '' المبتدأ، الفاعل، الحالأ -2

 في مقدمات بعض المعاجم التي توجز المعلومات المتصلة بالنظام النحوي -3

 

 

 

 

                                                           
 205ُينظر داللة السياق بين التراث وعلم اللغة الحديث، عبد الفتاح البركاوي : - (1)
 94تقنيات التعريف في المعاجم العربية :  - (2)
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 ومن االشارات النحوية التي جاءت مستدركة في المصنفات الحديثة

 ن[ ]إْن هذان لساحرا إثبات اسم إِنَّ في قولِه تعالى:-1

(فدي القدول الكدريم، وهدذا  استدرك بطرس البسدتاني فدي مدادة )سحر(ايضداحاً نحويداً يبدين فيده اسدم )إن 

االيضدداح لددم يددرد ذكددرهُ فددي مادة)سددحر( فددي المعدداجم القديمددة مثددل الصددحاح و اسدداس البالغددة ولسددان 

 العرب

مطلقاً ويعربونه تقديراً وقيل رث الذين يثبتون الف المثنى اعلى لغة بني الح ن  إإذ قال :إن )هذان(اسم 

 :ان اسمها ضمير الشأن محذوف وهذان لساحران خبرها ،

 وقيل :)إْن( تكون بمعنى نعم وما بعدها خبر ومبتدأ 

 وقيل :إِن  اصلها )إَنُه هذان لهما ساحران( فحذف الضمير )هما(الماكد بالالم ال يليق به الحذف ،

نمددا الحاجددة الددى حددذف إحذفدده ،ولضددمير الماكددد وال  الددى لددى ذكددر اإعتبددار هددذا االصددل ال حاجددة اوب

  1الضمير المتصل )بأن( ليطابق لفظ االية ، فترجع المسألة الى كون اسم إن  ضمير الشأن محذوف

 فهذا االيضاح النحوي مّما يثري ثقافة الناظر في المعجم 

للتعليدق النحدوي الدذي ذكدرهُ   بيقداً ة ومنهدا لسدان العدرب لدم نجدد تطوعند التحقيق في المصنفات القديم

هدذا الجدذر علدى عددم  علدى ابن منظدور النحويدة  هلغوي المحدث بطرس البستاني ، وإنما كانت وقفال

صرف كلمة  "سحر" اذا وردت في السياق اللغوي "معرفه" والمراد منهدا "يدوم" وصدرفها اذا َوردت 

هذا  إذا أردَت بِه َسَحر ليلتك ، لم تصرفُه النُه معدول عن  )َوتقول : لَقيَتُه َسَحَر يا ا ذكر:هوفينكرة ، 

ددرت  األلددف والددالم "وهددو معرفددة" وقددد غلددب عليددِه التعريددف بغيددر اضددافة وال الددف وال الم ، وإذا انك 

، قدال الزجداج وهدو  "سحر" صرفَتُه كما قال تعالى" إالّ آل لُوط نجينداهم بَسدَحٍر " ، أجدراهُ ألَندُه نكدرةُ 

َسدَحٌر إذا كانددت نكدرة يدراد َسدَحٌر مددن األسدحار انصدرف ، نقدول أتيددت زيدداً سدحراً مددن : قدول سديبويه

                                                           
 س ح  ر 4/348لسان العرب: (1)
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بَسدَحر  هدذا ، وإن سدميت األسحار ، فإذا أردت َسحر يومك قلت : أتيتدُه َسدَحَر يداه ، وأتيتدُه بِسدَحَر  يدا

 1نُه ليس علة وزن المعدول َكأَُخَر ( رجالً او صغرتُه انصرف أل

 :  وية التي حفلت بها المعاجم الحديثةومن اإليضاحات النح

فدي بيدان  استدرك سعيد الشرتوني وجبدران مسدعود والمعجدم الوسديط علدى المعداجم التراثيدة القديمدة 

النحويدة لدم يدرد ذكرهدا فدي المعداجم اللغويدة  ظدائف)الكداف( وتلدك الوالجدر النحوية لحرف الوظائف 

فقد ذكرت المعاجم الحديثة أًن الكاف فدي بنداء  عند وقوف اصحابها على حرف الجر "الكاف"القديمة 

 الجملة العربية تادي الوظائف اآلتية:

 تأتي ضميرا من ضمائر النصب اذا اقترنت بالفعل نحو ]زارَك او زارِك[  -1

، او اتصلت بحرف جر مثل االسم نحو] كتابَك او كتابكِ اضيفت الى تأتي ضميرا من ضمائر الجر اذا   -2

 [إليك-عليك

 لتشبيه نحو ]هو سريع كالبرق[تفيد اجر تأتي حرف  -3

 لتعليل نحو]اذكروا المعلم كما رباكم[تفيد اتأتي  حرف جر   -4

 لتوكيد نحو] ليس كمثلِه شيئ[تفيد اتأتي حرف جر   -5

 على خير كخير اي: فيقول: كيف اصبحت  ،مستعالالتفيد اتأتي حرف جر   -6

 2تلك( لك،سم االشارة نحو)ذي بمعنى الخطاب ،ومنها الالحقة التأت  -7

ه حدرف معندى لدم نجدد لهدا ذكدراً فدي المعداجم  فهذه الوظائف النحوية التي ياديها حدرف "الكداف" بعددِّ

  3 التراثية

  العزم ابو الغني وعبد عمر مختار حمدأ الدكتور ومما نحن بصدده نجد

 القديمددة المعداجم فدي ذكرهدا يدرد لدم والتدي" أَب" كلمدةل االعرابيدة الحداالتيدذكرون  مسدعود وجبدران

 "اب" مادة ضمن

                                                           
1
 ) س ح ر(3990حيط المحيط:م ينظر: 
 771، الوسيط :1058،اقرب الموارد في فصيح اللغة :653معجم الرائد: - (2)
، والقاموس المحيط :  10\388، ولسان العرب  982الصحاح :  ينظر على سبيل المثال ال الحصر :  (3)

1388 
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 باليداء ويجدربداأللف  وينصدب بالواو يرفع الخمسة سماءاأل من اسم ...آباء والجمع :مفرد األَبُ قالوا  

 واحدداً  شدرطاٍ  خدالف فدإذا ، المدتكلم ياء لغير مضافاً  يكون وان ، مفرداً  يكون نْ أ وهي بشروط، وذلك

 1المثنى اعراب يُعرب فأنه مثنى جاء إال إذا بالحركات يعرب فإنه الشروط هذه من

حوال االعرابية لمفردة مّما ينفع القارئ ، فال شك أَّن بيان هذه المعلومدات مّمدا يخددم القدارئ فبيان األ

ويوسع دائرة معرفته بلغتِه وعلى سدبيل المثدال ندذكر مدا قالده السديد الزبيددي عندد وقوفده علدى الجدذر 

 بمعنى بالتخفيف األَبِ  في لَُغةٌ  بالتشديد األَبُّ  وَيابُسُه، َرْطَبهُ  الُعشبُ  وهو الَكألُ :  األَبُّ : ) اللغوي "اب"

ددَزاعُ :  األَبُّ  الَوالددد،  الَمدداءُ :  بددالفتح واألََيددابُ  بالكسددِر، َيئددبُّ  دريددد ابددن عنددد والمعددروف الددَوطنِ  إلددى الن 

َراُب، ك إَذا أَب   والش  دبَ  َجَبلدة ذي قُدرى مدن بداليمين: بالكسدر إِبُّ  أْشتاق، إذا وأْئَتب   َحر   صداحَ  إذا:  وأَب 

ةُ   2(َهب ب تقول والَعام 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 ]أ  ب[12،الرائد:592، معجم الزاهر55ينظر معجم اللغة العربية المعاصرة :   (1)
 ]أ  ب[  5\2تاج العروس : (2)
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 رابعا : استدراك المسائل الداللية 

صلة أة اللسان العربي الجانب الداللي لقد أولى أئم النهائي ة من الَكالم ، همية بالغة ألنُه في رأيهم الُمح 

دا هدو عليِه الجاِحظ بقولِه :) ما نص   وهذا إن مدار األمر والغاية التي إليها يجري القائل والسدامع إنم 

 1الفهم واإلفهام (

المعجميدون األوائدل بعدد  ىلفظ من معندى فدي المعجدم ، فقدد رأوالَداللة المعجمية: هي ما يدلُّ عليِه ال

فيشدر " ، ويرى العالم " اوكست  جمعهم ألفاظ معجماتهم على تسجيل كل ما يحيط المفردة من معانٍ 

من عيوب المعجمات القديمة اضطرابها في شرح مدلوالت األلفاظ ، واتصافها بعدم الدقة في هذا ن ّأ

ما ادى إلى سدوء الفهدم  الشرح، كما اختلفت أصحاب تلك المعجمات في مدلوالت كثيرة من األلفاظ م 

 2لكثير من النصوص 

فداظ إهمداالً شدنيعاً فجداءت األن رح كثيدر مدهذِه المعجمات اهملت شنيس أن  أويرى الدكتور ابراهيم 

جديدد ،فمدنهم مدن دالالتها غامضدة او مبتدورة ، وبعددت عدن الدقدة التدي هدي اهدم مميدزات المعجدم ال

مام الكلمة مشيراً إلى قنع بوصف الكلمة بعبارة تقليدية غامضة كقولِه : نبدات فدي أيكتفي برمز " م "

و نحددو هددذا مددن شددروح مبتددورة التكدداد تفيددد أموضددوع ، ُه دوْيبددة او طددائر ، او الصددحراء ، أو قولدد

 3الغرض المقصود

 

 

 

 

                                                           
 76/1ه ( :  255بيين ، البي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ) تالبيان وال (1)
 249، ابراهيم انيس :  ينظر داللة األلفاظ (2)
 251ينظر المصدر نفسُه :  (3)
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 وفي هذِه الدراسة نحاول الوقوف على ما استدركُه المحدثون من التوسع في داللة المادة اللغوية 

 ]الجاِمَعُة[  -1

 ىً معنددة اللغويدة " الجامعدة " اضاف الدكتور أحمد مختار عمر على ما ذكرهُ الفيدروز آبدادي فدي المدا

  ذكر الدكتور أحمد مختار عمر:في المعجمات القديمة،  جديداً لم يكن لُه حضور اللياً د

ى كلّيددات ُتدددرس فيهددا اآلداُب والفنددون والعلددوم بعددد مرحلددة  ددة ُتسددم  ) الجاِمعددة : مجموعددة معاهددد علمي 

انوي ة: تلقى دراستُه بجامعة القاهرة ( راسة الث  الد 
1 

) الَجاِمَعددُة الَعَربّيددة ، رابطددٌة تّضددُم ُكددل  الُبْلددَدان الَعَربّيددة لِدراسددة قضدداياها   الزاهاار:وجاااء فااي الغنااي 

 2ومشاكلها ( 

 ذكدرهُ مدا علدة دالليداً  معناً  العزم ابو الغني عبد والدكتور عمر مختار احمد الدكتور من ُكالً  اضاف لقد

 3( الُغلُّ : الَجاِمَعةُ ) :المحيط القاموس في جاء إذا المتقدمين،

 الصيغة هذهِ  من المستدركة األلفاظمن 

 [ُجرثومة] -2

" ُجْرثومدة" اللغويدة المدادة علدى دالليداً  ىً معند التراثية المعاجم على عمر مختار أحمد الدكتور استدرك

: الُجْرثومددة) :المعاصاارة العربيااة اللغااة فااي جاااء القديمددة، المصددنفات فددي ذكددرهُ غدداب المعنددى وهددذا

 ْمكدور او مسدتطيل شكلة واحدة خلية ذو مجريّ  كائن بكتيريا، يكروب،امأصل كل شيء،   جرثومات

 كالحبدة آخدر نباتداً  او حيواناً  ينتج نأل صالح نبات وأ حيوان من جزء وهي األمراض يسبب لوّبي، او

بة البيضة و النبات في  4(الحيوان في الُمختص 

 يجتمدع شدجرةٍ  صلأ: الُجْرُثومة)  :العروس تاج في  ُجرثومة  اللغوية المادة داللة جاءت حين على

ددراُب، إليهددا يُح، َتسددفيه الددذي الّتددراب: الُجْرُثومددة الّتْ ددل َيْجمددعُ  مددا أيضدداً  وهددي الددر   الّتدددراب، مددن النم 

 5(الَغْلَصمةُ : والجرثومة

 

                                                           
 ع [م ] ج  395لغة العربية المعاصرة: معجم ال (1)
 ] ج م ع [ 1706لغني الزاهر:  (2)
 ] ج م ع [ 293القاموس المحيط:  (3)
 [ج ر ث م] 358معجم اللغة العربية المعاصرة:  (4)
 [ج ر ث م] 395/31تاج العروس:  (5)
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  ُمتفرقة ستدراكاتا: الثاني المبحث

 :  ختصاراالبالحذف و االستدراك:  وال  أ

  مدرسدة أصدحاب وضدعها التدي المصدنفات مدن مجموعة ظهرت والجديد القديم بين الصراع لظ في

 وتنوعدت مراميهدا واختلفدت مسدالكها   فتعدددت   ، العربدي المعجم تجديد إلى ترمي وهي ، التجديد 

 علدى منهجدهُ  فقام فيهِ  أنصف من ومنهم ، المعتاد عن خرج حتى ةمنهجي في بالغ من فمنهم ، نواياها

 في"  ختصاراال"  ظاهرة الحديثة  المعجمات بها جاءت التي التجديد ظواهر اهم ومن ، القويم البناء

 يعندي ال)  المعداجم اختصدار فدي رايتدهُ  يالقاسم علي الدكتور ويذكر القديمة المعجمات بهِ  جاءت ما

 ، نحوّيددة معلومدات مددن الولدىأ ومعانيهدا المددداخل كلمدات مددن زاد مدا حدذف مجددّرد المعجدم اختصدار

 مقّيدة ختصاراال فعملية ، وغيرها وشواهد وسياقّية صطالحيةا ، وتعبيرات ، وَمجازّية ثانوية ومعانٍ 

 المتخصصين وغير المتعلمين من يتألف الجمهور هذا كان فاذا ، الُمستهدفين القراء وجمهور بالهدف

 مختدار فدي الرازي فعلهُ  ما وهذا األصلي المعجم يتضمنها ال معلومات إضافة ختصاراال يقتضي فقد

 قد عصره وأن فقط الكبيرة التراث بمعاجم يتعلق المعاجم اختصار نأ بعضهم يحسب قد 1( الصحاح

 معجمددا نصددنف أن األيسدر مددن بددل موجدود معجددم اختصدار لددىإ نحتدداج ال ننداأ يظددن أو ، اآلن انتهدى

 لده علما وليس وفطنته المعجمي الحذق على يعتمد فن المعاجم اختصار أن يتوهم أو ، جديداً  صغيراً 

 . المحددة قواعده

 منهدا متعدددة ندواعأ إلنتداج المعداجم اختصدار أن علدى تدلنا الحديث التطبيقي اللّغة علم أبحاث ن  أ غير

 دامددت ومددا ، متباينددة__  والثقافيددة العمريددة_  القددراء مسددتويات دامددت مددا حتميددة ضددرورة سدديبقى

 بندديت نأ فضدلاأل مدن وأن ، مختلفدة المعداجم اسدتعمال الدى حاجداتهم دامدت ومدا ، متفاوتدة اهتمامداتهم

 وتخفيضدا للوقدت وتوفيرا للجهد ادخارا ذلك في ألن واحدة جيدة معجمية مدونة على المتعددة المعاجم

نتجدت  وويسدتر وأكسدفورد الروس مثدل الكبدرى العالمية المعجمية الماسسات ان نجد ولهذا.  للنفقات

 .2 المتنوعة واحتياجاتهم المتعددة القراء لمستويات لتستجيب الواحد للمعجم مختلفة احجاما وطبعت

                                                           
  273المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق :  (1)
 2: "مختار الصحاح"، بحث ، علي القاسمياختصار المعاجم اهدافه ث وطرائفُه دراسة في ُينظر: (2)
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 :  ومنها الحديثة المعاجم في ختصاراتاال من مجموعة على الوقوف نحاول الدراسة هذهِ  وفي

 حذف مداخل_ ب                              مواد حذف _أ

 

 واختصارها لغوية شواهدحذف  _د                   البقاع أسماء حذف _ج

 

 عمد المحدثون إلى اختصار الكثير من المواد التي وردت في المعاجم القديمة من ذلك :-أ

عدروس ، اختصر معجم الوسيط مادة" بثل" والتي وردت فدي القداموس المحديط وتداج البثل [ ] -1

 1ُة بالضم  : الشُّهرة () الُبثل جاء في القاموس المحيط:

بيد :وقال فيها  ) الُبثلة بالضم أهملُه الجوهري والل يث ، وقدال ابدن األعرابدي : هدي الشدهرة  السيد الزَّ

 2ها لُْثغة من ماِزن وَربيعة الذين يبدلون الياء ميماً وبالعكس ( أَنفي العباب والتكملة ، َوصرحوا  كما

بينماا جااءت فاي اذ عمد معجم الوسيط الى حذف فحذفها ، مادة " ك د ج "في واألمر نفسُه  []َكَدج -2

الُكْنُدوُج : لفظٌة أََعَجمي ة ألن الَكاَف والجيم ال يجتمعدان فدي كلمدٍة عربيدة ، إاّل َقدْولُهْم )المصباح المنير: 

ْت الكداف ألَ  رُجٌل "جكر" وما تصّرف منها وُيطلُق على الَخلّيدِة وعلدى الِخَزاندة ندُه الصدغيرة وإّنمدا ُضدم 

 3بنية العربية (َقِياس األَ 

، ولدم يحدذف موجودااًلفي المعداجم التراثيدةكان  ن " المعجم الوسيط " يحذف ماأَ وهذا مثال صريح على 

صبحت على السنه العدرب ، مثدل أكثير من المفردات األعجمية التي هذِه النها أعجمية ، إذ انُه أدرج ال

، وإنما حذفها لندرة استعمالها قديماً وسقوطها من ية وغير ذلكشهور السنة الميالدية والعناصر الكيميائ

 االستعمال حديثاً.

                                                           
 ] ب ث ل [ 93القاموس المحيط:  (1)
 ] ب ث ل [ 27/56تاج العروس : (2)
 ] ك د ج [ 527_المصباح المنير : (3)
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 ]صنت[-3

فقد ُحِذَف فيها الجذر اللغوي "صنت" فدي حدين معجم الوسيط المعجم الغني الزاهر ومر عينه في واألَ 

دنُّ  العدروسالمحديط وتداج القداموس  نجد هذه المادة فدي وُت كَسدفُّوٍد وهدي فدي القداموس المحديط : )الص 

ْوَخل ددُة الصددغيرةُ ، أو ِغددالُف القدداُرورَة وَطَبقُهددا ، والجمددع: َصددنانيُت ، واإلْصددناُت : اإلْتددراُص ،  :الد 

ْنتوُت : الَفْرُد الحِريُد( ْنديُد ، ) والَكِتيَبُة (والصُّ ْنِتيُت : الص   1واإلْحكاُم   والص 

لُه الجدوهري، وصداحب اللسدان، وقدال الصداغاني : همأ: )الّصنّوُت كّسفود :  وجاء في تاج العروس

ْوَخل ُة الصغيرة أو هو ِغالُف القارورة وطبقُها األَْعلى والجمع َصناتيُت، واإلِصناُت : اإلْتراُص  هو الد 

نتوُت بالضم : الفرُد الَحريُد(  2وفي نسخة اإلوام واإلْحكاُم، عن ابن االعرابي : الصُّ

 ]بجرم[-4

لدى اختصدار مدادة '' إِ ر ومعجدم اللغدة العربيدة المعاصدرة المعجم الوسيط والغني الزاهد وكذلك  عمد 

) البجدارم :  وهاي فاي القااموس المحايط :َبْجرم '' والذي ورد في القاموس المحيط وتاج العدروس، 

 3الدواهي(

 4وجاء في تاج العروس : )البجارم : الدواهي عن الجوهري، وُبجْبرم مصغراً : قريٌة بمصر(

ال شدك  الحافز في بنداء معجمداتهم، فمدامما تقدم نفهم أَن المعجميين المحدثين لم يضعوا الحافز على 

فيه أَنهم أفادوا من المعاجم التراثية وكذلك حاولوا االبتعاد عدن كدل شديء مظداهر االسدراف والحشدد 

 .ائها طائلراللغوي التي فعلت بها المعاجم التراثية ولم يكن من و

 

                                                           
 ]ص ن ت[ 949 القاموس المحيط : (1)
 ]ص ن ت[ 4/597تاج العروس :  (2)
 ج ر م[ ب]  95القاموس المحيط :  (3)
 ]ب ج ر م[ 31/262تاج العروس :  (4)
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 مداخل اختصار -ب

المعجدم العربدي يمتداز بدوفرة المدداخل فدي الجدذر  ن  ألدى الدارسين في الحقل المعجمي  كما هو معلوم

الواحد، وهذا ما دعا مجموعة من المجددين إلى عدها إثقاالً للمعجم، فأرتدأوا ترشديقُه وذلدك باختصدار 

ذه الدراسة نحاول الوقوف في هومجموعة من المداخل، وهذا ما نلحظُه في أغلب المعجمات الحديثة، 

 على مجموعة من المداخل التي جرى عليها االختصار ومنها :

[ -]األَْرُخ  -1  األُْرِخيُّ

مجموعة من المداخل في مدادة ''أر '' التدي كدان لهدا حضدور  معجم اقرب الموارد اختصارُ  يظ فوحل

ََ )ا: قرب المواردأَ جاء في في معجم القاموس المحيط وتاج العروس،  خُه َتأَريخاً أَ َ  الكتاب أرخاً وأر 

  1: وقتُه، التأريخ : تعريف الوقت وقيل تاريخ ُكل شيء : غايته ووقتُه والجمع : تواريخ(

خدُه وآرخده : َوقتدُه،  مداخل الجذر اللغو  في القاموس المحايطجاءت على حين  : ) أََرَ  الِكتداُب وأر 

ذكُر مددن البقددر، واألُرِخدديُّ بالضددم : الفتدديُّ منددُه، أو بقددر الددوْح ، واألْسددُم :األُرَخددُة بالضددم، واألَْرُ  : الدد

ْيَتل(  2واألرِخَيُة : ولَُد الث 

بيااد  : َكُر مددن  وقاال الزَّ )أََرَ  الِكتداَب وأََرَخددُه وآرخدُه بمددد الهمددزة : َوق تدُه، واألَْرُ  بفددتح سديكون : الددذ 

واألُرِخيُّ : الفتّى منُه اي من البقر....( الَبَقر، وُيقال : اإلنثى من البقر البِكر واألَْر ُ 
3 

قارنة بين ما جاَء المعجمين التراثيين وما جاء في المعجم الحديث لوجدنا أَّن المدادة اللغويدة لو عقدنا م

 جاءتالتي حصل بها المعجم الحديث 

 رشيقة مبعدة عن كل ماال يمُت إلى االستعمال اللغوي بصلة. 

 

                                                           
 ]أ ر  [ 8اقرب الموارد :  (1)
 ]أ ر  [ 47القاموس المحيط :  (2)
 ]أ ر  [ 7/225تاج العروس :  (3)
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   ] شاةٌ مأُبوَرةٌ[ -2

احدددد المدددداخل مدددن  حدددذف  والوسددديط إلدددى  دب عدددالم واألفدددي اللغدددة واأل عمدددد معجدددم المنجدددد

 الجذر اللغوي " ا ب ر" 

 ) أَبددَر النخددل أبددّراً و إبدداّراً وإبددارًة: لقحددُه والددّزرع أصددلحُه، وْأئَتَبددرَ  وساايط : َوجاااء فااي معجاام ال

فالندداً : سددألُه ان َيددأبَر نخلَددُه او زرعددُه، تددأب ر: مطدداوع أّبددرهُ، اإلبددارة : ِحرمددة مددن َيددأبُر النخددَل او 

رع، الَمأَبُر : قشر الطلع، الِمئبَرةُ : النميمة والجمع م بر(    1الز 

شداةٌ ) قاال الزمخشار  :سداس البالغدة ضدمن مفدردات الجدذر اللغدوي المدذكور أجدم الذي ورد فدي مع

تدأَبر  الّنْخدُل : َقِبدَل  ةِ ديندار:" مثدل المدامن َكمثدل الشدا ِهدا، وعدن مالدك بدنفُ لَ مأبوَرةٌ : أَكلَِت اإلبَرة فدي عَ 

 2إذا آغتابك وآذاك..(   :وأََبرني فالن لَعقَرُب يميزها والجمُع َم بر،اإلَباَر، وقد أَبَرتُه ا

 ]َشراحيلُ[   -3

صيغة من صيغ الجذر اللغوي "  ر ح" والتي وردت في القاموس  لى  حذف إِ  أقرب الموارد عمد

رهُ  جاء في اقرب الموارد:المحيط وتاج العروس،  ) َشَرَح اللَحم: قطعُه طواالً، والغامض كشفُه وفس 

ددَرَح مطدداوع شددرَح، والشدداِرح : الحدداِفظ،  لة  المشددروح: أُشددرْيح: قدداٍض ُتنسددب اليددِه المسددوبينددُه وإنش 

 3(اللحم ممتد فهو "َشريح َوشريحة" ْرَحُة : القطعُة من اللحم وُكل سمين من السراب، الشَ 

 :جاء في القاموس المحيط ماومن ذلك  اكثر تفصيال  مفردات الجذر اللغوي نجد على حين 

داِرُح: حدافِظ الدّزرع مدن   ) َشرَح: َكَشَف وَقَطَع، والَشْرحُة: الِقطَعُة من الل ْحِم، والْمشدرُح: الِحدُر، والش 

 4(  الّطيور، وَشراحيُل : اسٌم وُيقاُل: َشراحينُ 

ددراُب عددن تغلددب،   وأورد  الّزبيااد : ددْرُح : البيددان والفهددم،  والَمْشددروُح: الس  ) َشددَرَح : َكَشددَف، والش 

 5( َشَراِحيُل: اسٌم كأنُه مضاف إلى أيل" وُيقال شَراحين بإبدال اال م نوناً و

                                                           

  ] أ ب ر[   2الوسيط :  - (1)   

 ]أ ب ر[   1/ 17اساس البالغة : (2)   
 [  ح ر  ]  581:  الموارد أقرب (3)
 [  ح ر  ]  850:  المحيط القاموس (4)

 [    ر ح]502/6تاج العروس: 5
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 عد مفردة من مفردات الجذر اللغوي المذكور "شراحيل"فقد استب

 ج : حذف اسماء البقاع 

مواقعهددا بددل عملددت إلددى  حفلددت المعدداجم القديمددة بددذكر اسددماء االمدداكن والبقدداع، ولددم تكتددف بددذلك

التفصددل هددو الددذي اثمددر فيمددا بعددد ظهددور معدداجم البلدددان، كمعجددم البلدددان بالتفصدديل، ولعددل هددذا 

لددددى ترشدددديق المددددادة اللغويددددة لكددددن المعجميددددين المحدددددثيين عمدددددوا إِ  ليدددداقوت الحمددددوي وغيددددره،

 سماء البقاع:تبعدوا من أَ المتصلة بالجذر اللغوي وابعاد كل ما يثقل المعجم، ومما اس

  ]األراُك[  -1

  وجاء الوسيط :"األراُك" من مواد الجذر اللغوي، اختصار المعجم الوسيط استبعد 

) أَركدددت اإلبدددُل أُروكددداً: رعدددت األَراك فهدددي أركدددة: نبددداُت شدددجري مدددن الفصددديلة األراكيدددة كثيدددر 

 1حارة، األريَكُة : مقعد ُمّنجد(الفروع متقابل األوراق لُه ثمار حمر دكناء ينبت في البالد ال

 2) اأَلراك: موضُع بَعرَفة من ناحيِة الشام(  : قال الفيومي 

سدددم المكدددان الدددذي ورد فدددي المصدددباح المنيدددر مقتدددبس ياكدددد اختصدددار معجدددم الوسددديط الالدددنص ال

مدددا أَوخدددذت المعددداجم  ن حشدددو المدوندددة اللغويدددة ون المحددددثوثيدددة التدددي أشدددار إليهدددا الدارسدددالترافم 

 :إلى هذِه الظاهرة حكمت كشليأشار ومن جملة من بكثير من أسماء األماكن واالعالم، 

مدددن  ندددرى فدددي المعجمدددات القديمدددة كثيدددراً مدددن أسدددماء أمددداكن واعدددالم ومصدددطلحات وُمشدددتقات)

 3(يحصى غريب األلفاظ الكثير الذي ال

سددددماء البقدددداع واالعدددالم معدددداجم خاصددددة، ولدددديَس أن ان تكددددون يغلددددب المصددددنفين اللغدددويويدددرى ا

مكانهدددا مدددع المعجدددم الُمدددراد بدددِه بيدددان اصدددل وداللدددة المفدددردة وُمشدددتقاتها والوقدددوف علدددى متعلقدددات 

                                                           
 ] ارك[  12المصباح المنير :  (1)
   ]ارك[   14الوسيط :(2)
 ]ارك[96المعجم العربي في لبنان : (3)   
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الكلمددددة وفددددي هددددذِه  الدراسددددة نحدددداول الوقددددوف علددددى مجموعددددة مددددن أسددددماء البقدددداع التددددي عمددددد 

 ، استبعادهاالحديثة إلى اللغوية أصحاب المصنفات 

 المستدركة من تلك الصيغة : ومن األلفاظ 

  ]َبْجَسُة[-2

 القاموس المحيط وتاج العروس ما حفل به المعجم الوسيط استبعد  

ددد  وجاااء فااي الوساايطمولدددات الجددذر اللغددوي "ب ج س" مددن  )َبَجددَس المدداَء بجوسدداً : انفجددر و الس 

 1والَبِجيس: ماء سائل(   والُجرَح : شقُه، ائبجس: انفجر، والِبجاس : نفاية َقصب الّسكر بعد عصرِه،

َسُة :موضع أو َعْيٌن باليمامِة(   قال الفيروز آباد  :)َبج 
2 

 3:) َبْجَسُة: بالفتِح : موضع او اسم عيٍن بالَيمامِة ُسّمي النِفجار الماء به(   وجاء في تاج العروس

اذا مدا قورندت فالمادة اللغوية التي تخص الجذر اللغوي المذكور جاءت فدي المعجدم الوسديط رشديقة 

 بغيرها في المعاجم التراثية

 ج: اختصار الشواهد: 

شدداع فددي المعجددم العربددي اسددتعمال الشددواهد بمختلددف انواعهددا الشددواهد القرآنيددة أو الحددديث النبددوي 

حتى احتلت مساحة كبيرة من المعداجم  القديمدة وهدذا مدا دعدا الشريف أو الشعر أو األمثال وغيرها ، 

المجددين إلى اختصار مجموعة منها ، وفي هذا المطلب نبين جملدة مدن الشدواهد التدي تدم اختصدارها 

 من المصنفات الحديثة ومنها : 

 

 

 

                                                           
 ]ب ج س[  39الوسيط:  (1)

 ] ب ج س[  95القاموس المحيط :  (2) 

 ] ب ج س[   15تاج العروس:  (3) 
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     اختصار اآليات القرآنية  -

 اختصار الشعر العربي - 

 اختصار اآليات القرآنية  وال  :أَ 

وعلدى سدبيل المثدال ندذكر تاج العروس بعض الشواهد القرآنية  التي حفل بها المعجم الوسيط اختصر 

بيديما جاء    ،2قولِه تعالى :) اْنُظرونا َنْقتبس من نِورْكم ( : 1في مادة "نظر" ذكر الز 

 ، 4إلى َمْيَسرة (وقولِه تعالى :) َفنِظَرةٌ  3) وقولوا اْنُظرنا واْسمعوا (

  5) قال َرب  ْنظرني إلى يوم ُيبعثون (

  7) أَْنِظرنا نقتْبس من نوركم ( ،6وقولِه تعالى :) وال َيْنُظر اليهم َيْوَم الِقيامة (

   8(م َينُظروَن اليك وهم ال يبصرونوقولِه تعالى :) وَتراهُ 

 :91حدة في حين اكتفى صاحب معجم الوسيط في مادة " ن ظ ر " ب ية وا

 1) قال َربِّ فأَنظْرني إلَى يْوم ُيْبعثوَن ( :قولِه تعالى 

 فهذه اآلية اعطت ما اعطته اآليات المستشهد بها في تاج العروس لذا جاءت المادة اللغوية رشيقة

 

 
                                                           

 /  ] ن ظ ر [ 14/244تاج العروس :  (1)
 13الحديد/ (2)
 104البقرة / (3)
 280البقرة/  (4)
 36الحجر/  (5)
 77عمران/ (6)
 13الحديد/ (7)
 198االعراف / (8)
  ] ن ظ ر [ 931الوسيط:  (9)
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 ومن اآليات المستدركة باالختصار :

حّشددد  فقددد "ف س مددادة " ن فددي  اختصددار بطددرس البسددتاني شددواهد االزهددري التددي استشددهد بهددا  

  1جاء في التهذيب ‘االزهري مجموعة كبيرة من االيات   القرآنية عند وقوفه على هذا الجذر اللغوي

 ها والتي لَم َتُمْت في منامها (قولِه تعالى :) هللّاُ يتوفى  األنفَُس حين َموت

 2قولِه تعالى :) تعلُم مافي نفسي وال أعلم مافي نفسك ( 

  3وفي ذلك َفْلَيتناَفس المتنافسون (وقولِه تعالى :) 

 4وقولِه تعالى :) والصبح إذا َتَنفَس ( 

 5على حين لم يذكر البستاني في هذِه المادة شاهداً من اآليات القرآنية وغيرها من اآليات

مااان شاااواهد  تااااج العاااروس ماااا حفااال باااه  اساااتدرك المعجااام الوسااايط ومعجااام الغناااي الزاهااار 

بيد : قرآنية في مادة   أسف   ذك  ر الزَّ

 6قولِه تعالى :) َغْضباَن أَسفاً ( 

 7وقولِه تعالى :) إْن لَْم ياِمُنوا بهذا الَحديث أَسفاً ( 

  8وقولِه تعالى :) َيا أََسَفى َعلَى يوسف (

ا آَسفُوَنا اْنتقْمنا ِمْنهم ( وقولِه تعالى :) َفلَم 
9  

                                                           
 ] ن ف س [  13/7 تهذيب اللغة : (1)
 24/الزمر  (2)
 116/المائدة (3)
 18/التكوير  (4)
 ] ن ف س [ 907محيط المحيط:  (5)
 86/ طه (6)
  6/الكهف (7)
  84 / يوسف  (8)
 55/ الزخرف  (9)
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بدددأي مدددن اآلي الكدددريم فدددي مدددادة " امدددا المعجدددم الوسددديط ومعجدددم الغندددي الزاهدددر فلدددم يستشدددهدوا 

 1اسف " 

 ثانيا  : اختصار الشعر العربي 

ندددواع الشدددواهد اللغويدددة ، وجددداءت أالمعجمدددات القديمدددة حتدددى فددداق جميدددع  شددداع االستشدددهاد فدددي

المعجدددم العربدددي ف مدددا يدددرون اندددُه جهدددود المحددددثين فدددي مصدددنفاتهم الحديثدددة فدددي أختصدددار وتنقيدددة 

قددددال للمددددادة اللغويددددة ، كتعدددددد االوزان والصدددديغ والمشددددتقات والشددددواهد المختلفددددة كالنصددددوص ثإ

القرآنيدددددة أو األحاديدددددث النبويدددددة الشدددددريفة وغيرهدددددا ، ويدددددرى بعضدددددهم ان يقتصدددددر اسدددددتعمال 

 الشواهد على ما تقتضيِه الحاجة ، 

وعنددد النظددر فددي مددادة واحدددة ُدونددت فددي المصددنفات الْتراثيددة مثددل تدداج العددروس نجدددهُ يددورد فددي 

 :  2مجموعة من الشواهد الشعرية ومنهامادة " ذ ي ل " 

 وقول النابغُة : 

واِنعُ  َقْتُه الص  اِمَسات ُذيولَها                         عليِه قضيٌم َنم  كأّن َمَجر  الر 
3 

 

 بغة الذبيانيال الناوق

ٍب كاللّيِث َيْسُمو                           اٍل ِرَفن   ِبُكل  ُمَجر   4على أَْوصاِل َذي 

 

 

                                                           

 )ا س ف(701،الغني الزاهر:18الوسيط: (1)   
 ] ذ ي ل [ 29/20تاج العروس : ينظر: (2)
 75ديوان النابعة الذبياني:  (3)
 124:المصدر نفسه(4)
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 قال الشاعر : 

ا َدَمْمنا َعلى ما   1َسْعَد بن َزْيِد وعمراً بن َتِميم                              ذبلتإن 

 

 وقول َطرَفُة : 

دِ           َفَذلْت َكما َذالْت وليَدةُ َمْجلٍِس               ُترى َرب ها أذياَل َسحٍل ُمَمد 
2 

 

 وقول النابغة الذبياني : 

ب كال ْيِث َيْسُمو                      3َعلى أَوصاِل َذّبال ِرَفن            ِبْكل  َمجر 

 

 

 الْقيِس : ئَوقوُل امرُ 

ْوِق أْخَنَس ذّياٍل      يِه وأَْمضْيُت ُمْقِدّمٍا                 َفَخر  لَِرْوقَ  ُطواِل الَقَرى والر 
4 

 

ْبياني :   وقول النابغة الذُّ

ٍة                         وَنْسُج ُسلَيْم ُكل  قضاَء ذاِئلِ      وُكلُّ َصُموٍت َنْثلٍة ُتبعي 
1 

                                                           
 79االسود بن يعفر النهشلي: (1)
 1/24ينظر: ديوان طرفة بن العبد (2)
 124ينظر:ديوان النابغة الذبياني/ (3)
 1/139سينظر: ديوان امرُا القي (4)
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 وقول امُرُا الَقْيِس: 

َعَذاَرى َدَواٍر في ُمالٍء ُمَذي لِ     لناِسْرٌب كأَن  ِنعاَجُه                        َفَعن  
2 

 

 وقول ُكَثي ر : 

ي َسْرَدها َفأَذالَها   َعلى اْبِن أبي الَعاِصي ِدالٌَص َحصيَنٌة               3جاد الُمسد 

 

بيت من هذِه األبيات أو غيرها فدي مدادة بأي  5وسعيد الشرتوني 4ولم يستشهد الشيخ احمد رضا العاملي

 " ذ ي ل " 

واسدددتدرك معجدددم الوسددديط علدددى لسدددان العدددرب باختصدددار مدددا ذكدددره ابدددن منظدددور مدددن شدددواهد 

شددعرية فددي مددادة ''ح ص ص'' والتددي مجملهددا سددتة عشددر بيتدداً شددعرياً، لددم يستشددهد الوسدديط بددأي 

 بو قيس بن األَسلْت :: قال أَ  6بيت من هذه األبيات أو غيرها، وجاَء في لسان العرب

ت البيضُة رْأسي           7فما اُذوق نوماً غيَر َتهجاع               قد َحص 

 قال تأَبّط شّراً :

ِبذي م  َخْشٍف أَُشٍث وُطّباق                كأَنما حْثحُثوا ُحصاً َقوادُمه            
8 

                                                                                                                                                                        
 94ينظر:ديوان النابغة الذبياني/  (1)
 1/60القيس ينظر:امرئ (2)
 150كثير عزة/ينظر: ديوان  (3)
 ] ذ ي ل [  2/515متن اللغة : ينظر: (4)
 ] ذ ي ل [  2/515متن اللغة : ينظر: (5)
 [ ص ص ح] 7/13:  العرب لسان ينظر: (6)
 78ديوان قيس بن االسلت/ ينظر: (7)
 41ينظر: ديوان تأبط شراً/ (8)
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 وقال الحطيئة :

وِر َتحُدر  1َحّصاء لم َتت رْك دوَن الَعصا َسذباً                هُ        جاَءْت بِه من بالِد الطُّ

 

 قال جرير :

 2َمْن ساَقُه السنُة الَحّصاُء والذي بُ                    َيأْوَي إليكْم بال َمٍن وال َجَحٍد        

 وقال عمرو بن كلثوم :

 3إذا ما الماُء خالَطَها َسخينا                              ُمَشْعَشعة كأن الُحص  فيها

 وقال األَعشى 

ُيَطلى  بُحٍص أو ُبَغشى بعِظلِم                     وَولّى ُعَمْر وهو كأٌْب كأنُه         
4 

 وقال امرى القيس :

ثًة ُحصاً كأن ُعيوُنها            اُر ِغضِرِس                   مَغر  من الزْجِر واإليَحاء ُنو 
5 

 : الجعدي وقال     

ُمترّسمِ  ُذو وهو ُشَبيثٍ  وَبْطنَ                        وماَءهُ  األَحصّ  َتجاَوْزت 
6

 

 : ثور بن حميد وقال 

ما ثم ساعةً  القيامَ  َورام              َثِفناتهِ  الَحصى ُصمِّ  في وَحْصَحص َصم 
7

 

 

                                                           
 22ينظر: ديوان الحطيئة/ (1)
 34ينظر: ديوان جرير/ (2)
 32عمرو بن كلثوم/ ينظر: ديوان (3)
 127ديوان االعشى الكبير/ ينظر: (4)
 1112ديوان امرا القيس/ ينظر: (5)
(6)

 167ينظر: ديوان النابغة الجعدي :  
(7)

 19ينظر: ديوان حميد بن ثور:   
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اليسددتاني َيددذكر لددم حددين علددى
1
 عمددرو قددول وهددو واحددد، بيددتٍ  غيددر المددادة هددذه فددي 

 : كلثوم بن

   سخينا خالطها الماءُ  ما إذا                      فيها الحص   كأن مشعشعة

 

 مثلة التوضيحية:بإضافة الشواهد واألَ  :كاراالستد

تعددد اضددافة الشددواهد واالمثلددة التوضدديحية مددن وسددائل المسدداعدة التددي يلجددأ إليهددا المعجمددي لتوضدديح   

الداللة بصورة أفضل وأسرع لتقريب الداللة إلى ذهن القارئ او مستعمل المعجم وهدذِه الطريقدة يلجدأ 

 إليها المعجمي إلي جانب الطرق االساسية من وسائل الشرح 

هدم الوسدائل المسداعدة فدي تعريدف المدداخل المعجميدة سدواء علدى مسدتوى أَ  حددأَ ويعد السدياق اللغدوي 

ضبط الدالالت السياقية ام على مستوى تحديد التراكيدب النحويدة، والمثدال السدياقي مثلدُه مثدل المددخل 

يدددُل علددى نفسددِه بنفسددِه وهددذا المقطددع المسددتقل يدددمج اسددتعمال المدددخل فددي إذ يكددون مقطعدداً مسددتقالً، 

  2الخطاب

المثلة السياقية تساعد في بناء التعريف وتوضيحُه فهدي تسداعد فدي إثدراء مدنهج التعريدف الُمسدتثمر وا

كوسيلة مساعدة لضبط دالالت الكلمات األكثر تجريداً كاأللفاظ البنائيدة والمتعدّددة دالليداً لتقريدب الفهدم 

بي للدّدالت، وكدذلك ضدبط ومنع التداخل وكذلك لها دور فدي إبدراز االسدتخدام اآلندي والتطدّوري التعداق

االسدددتخدام الفعلدددي للكلمدددة ونوعيتهدددا فدددي النظدددام اللسددداني كالتبددددالت الصدددوتية و الصددديغ المصدددرفية 

 3والتراكيب النحوية مثل اللزوم والتعدي وغير ذلك مما يضيف التعريف عن ذكرهُ( 

المديالدي مدع سدعيد والمدة الزمانية التدي تبددأ مدن القدرن الخدامس الهجدري إلدي بدايدة القدرن العشدرين 

ن غلددب المعدداجميّ أَ تزم المددي وتقليددد القدددماء فددالشددرتوني تميددزت هددذِه المرحلددة بركددود االبتكددار المعج

                                                           
 [ص ص ح] 173: المحيط محيط نظر: (1)
  187: المعاصرة العربية المعاجم في التعريف تقنيات ينظر- (2)
    189:السابق المصدر- (3)
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بالنظريات والمناهج والمصادر القديمة التي ال تواكب التطورات الحضارية، ومن نقائض هذِه الحقبدة 

وشواهد مقيدة ورسوم توضيحية وإهمال الزمانية قصور التعريف وقلة األمثلة التوضيحية من سياقات 

 1الجانب التعليمي .

ضافة التوضيحية التي زادها المحدثون نذكر مثالين تجلت بها اإلِ ولتمام المقصود 

 على ما جاء ت به المعاجم القديمة 

 مثلة توضيحية لتقريب الصورة إلى ذهن الملتقي . أَ من شواهد و

فدددي مدددادة " ب ح ت "بإضدددافة امثلدددة سدددياقية  اسدددتدرك معجدددم الوسددديط علدددى القددداموس المحددديط

 لتبسيط الصورة الذهنية ، ، جاء في معجم الوسيط : 

دددْرف الخدددالُص ال يخالطدددُه غيدددرهُ ، ُيقدددال : شدددراٌب َبْحدددُت : غيدددر ممدددزوج ، وخبدددُز  ) الَبْحدددُت : الص 

 َبْحدددٌت : غيدددر َمدددأدوم ، وعربدددٌي َبْحدددٌت : خدددالص النسدددب ، وبدددرد او حدددر بحدددٌت : شدددديد ، وظلدددم

 2بغير خبز (  وأكل اللحم بحتاً: شديد، وبرد او حر بحت: بحت :ُصَراح،

قدددال سدددعيد الشدددرتوني :) البحدددت : الصدددْرف وشدددراٌب بْحدددت : اي غيدددر ممدددزوج ، وخبدددز بحدددت : 

 3اي لَيس َمعُه غيرهُ ، وعربي بحت : خالص النسب ، وبلد بْحت : قوٌى شديٌد ( 

ددْرُف والخددالُِص مددن ُكددل  شدديء وَبُحددَت   علددى حددين جدداء فددي القدداموس المحدديط:   ) الَبْحددُت: الص 

 4ُبُحوَتٍة : صاَر َبْحتاً ، وباَحَتُه الُود  : خالََصُه وفاُلًن كاَشَفُه ( 

 ضافات : اإلِ ومن صور االستدراك من هذِه 

                                                           
 185 - 184:ور حالم الجيالنيينظر: واقع المعجم العربي المعاصر وآفاق المستقبل، بحث، الدكت (1)
 [  ت ح ب]  39: الوسيط (2)
 [ ت ح ب]  46:  الموارد اقرب (3)
 [  ت ح ب]  95: المحيط القاموس (4)



 استدراك المحدثين على المعاجم اللغوية القديمة

 

159 
 

مجموعدددة  دراجإ" ط ف ء " لدددى ابدددن منظدددور فدددي مدددادة حمدددد مختدددار عمدددر عأَ اسدددتدرك الددددكتور 

التددددي لددددم يددددذكرها ابددددن منظددددور، ، جدددداء فددددي معجددددم اللغددددة العربيددددة مددددن األمثلددددة التوضدددديحية ، 

المعاصدددرة:  ) َطِفئدددت النددداُر : خمددددت وسدددكن وهجهدددا ، طفئدددت الفتندددُة ، طفئدددت ندددار الغيدددرة ، 

لعددن هللا مددن وأطفددأ السدديجارة ، وشددمعة الحددبُّ التوقدددها ندداراً تعجددز عددن إطفائهددا ، الفتنددة نائمددة 

 1أيقضها ( 

حمددد مختددار عمددر علددى مددا ذكددرهُ ابددن منظددور امثلددة مددن واقددع الحيدداة لترسدديخ أَ ضدداف الدددكتور أَ 

 ، لََهبُهددا ذهددب:  وُطفُددوءاً  َطْفدداً  َتطَفددأ النددارُ  َطِفَئددت: ) قددال ابددن منظددور  المعنددى فددي ذهددن الباحددث.

 هاِمددددةٌ  فهدددي جمرهدددا وَبدددَرد لَهبهدددا سدددكنَ  واذا ، خامددددةٌ  فهدددي بعددددُ  َوَجْمُرهدددا لََهُبهدددا َسدددكن إذا والندددارُ 

 2( العجوز أيام من الخامس الَجْمر وُمطِفئ ، وطافئةُ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 [ ء ف ط]  1403:  المعاصرة العربية اللغة (1)
 [ ء ف ط]  1/114: العرب لسان (2)
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 ضافة الصور والرموز والمختصراتإِ 

 ]الصور[

لفددداظ ممدددا يضددديف ويزيدددد مدددن توضددديح معندددى الكلمدددة وتعميدددق تعدددد تقنيدددة ادراج الصدددور مدددع األَ 

الشددواهد الصددورية  عمال واسددتفهددم الناشددئ لهددذا المعنددى جنبدداً الددى جنددب مددع اللفظددة الدالددة عليدده 

 1 غرافيةوويقصد بها الخطوط وااللوان والرسوم والصور الفوت

شدددكال أَ لفددداظ كدددالتفريق بدددين وم األَ مفهددد الصدددورة او الرسدددم قدددد يكدددون ادق فدددي تحديددددعمال اسدددتان 

يددددور واالشددددجار واغطيددددة طوال نوعيددددة االكددددل والشددددرب وانددددواع الحيددددواالت الموسدددديقية ،وأآلا

بعددداد صدددفة الجفددداف عدددن المعجدددم عامدددة إوتدددأتي اهميدددة الشدددواهد الصدددورية فدددي  الدددرأس وغيرهدددا

وتوضدددديح مددددا يشددددتمل عليدددده مددددن معدددداني الكلمددددات التددددي ال يسددددهل ادراك مدددددلوالتها كالشددددرح 

والشدددرح والتجسددديد حتدددى عدددن العبدددارة فضدددالً  حالتوضددديتغندددي الصدددورة احيانددداً فدددي إذ فسدددير والت

 عن الكلمة

الدددى االذهدددان وتجسددديدها  وتقريبهدددا فدددي ايصدددال المعدددارف اللشدددواهد الصدددورية اثدددراً ملحوًظددد ن  إ

والشددداهد الصدددوري فدددي المعجدددم لدددُه تدددأثيرهُ فدددي توضددديح معددداني المفدددردات اللغويدددة  لألحاسددديس،

 مها وكذلك ربط االلفاظ بمدلوالتهاوتعميق فه

م 1657للغددددة الحديثددددة منددددذ عددددام و كتددددب اأَ لت الشددددواهد الصددددورية فددددي المعجمددددات سددددتعمإِ وقددددد 

 صدر جون أموس كومنيس كتابة الثنائي في اللغةأَ حين 

 العالم مصوراً(  ،orbis picturesمع) عماالتهااستوتطور  

وسدددائل الطباعدددة والتصدددوير ،وقدددد عدددم هدددذا االسدددتخدام حتدددى شدددمل الكثيدددر مدددن اندددواع تعمال اسددد

ت المعجمات اللغوية ،بل   2الزمة الغنى للمعجم عنهابعضهم الشواهد الصورية لدى ُعد 

ن تكدددون الصددددورة واضددددحة مفهومدددة وان تكددددون االجدددزاء المعنيددددة بددددارزة ،وان أَ وكدددذلك يجددددب 

ومعندددى أالقدددارئ صدددورة لمدددادة مجددداورة فيعددددها رئ تعندددون كدددل صدددورة ،وإال قدددد ُيخطدددئ القدددا

 3خرآ

                                                           
 195المعاجم اللغوية العربية وضائفها ومستوياتها واثرها في تنمية لغة الناشئة:احمد محمد المعتوق، (1)
 196 :المعاجم اللغوية العربية (2)
 225_224المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق:على القاسمي، (3)
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علدددددى المعددددداجم القديمدددددة اسدددددتعمال الصدددددور  المنجدددددد فدددددي  اللغدددددة واالدب   معجدددددم  اسدددددتدرك  

التوضدددديحية حيددددث ادرج صددددور النباتددددات والحيوانددددات والمعدددددات وهددددذه الوسدددديلة االيضدددداحية 

   1 غاب حضورها في المعاجم القديمة

 

 

 

 

 

 

                                                           
7ينظر: المنجد: 1
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علددى المعدداجم اللغويددة مجموعددة مددن الصددور مددع االلفدداظ لتقريددب المعنددى اضدداف معجددم الرائددد 

بددددط االلفدددداظ فددددي فددددي ذهددددن الباحددددث وتعميددددق الفهددددم وهددددذه الشددددواهد االيضدددداحية لهددددا الدددددور ر

 1شارة التوضيحية غاب استعمالها في المعجمات القديمة إلِ امدلوالتها ،وهذا 

 

 

 

                                                           
1
905:ينظر:الرائد 
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سدددالمية لهندسدددة العمرانيدددة للمبددداني اإلِ لاسدددتدرك المنجدددد فدددي اللغدددة العربيدددة المعاصدددرة صدددوراً 

 1سالمية للقارئالعربية ،وذلك لبيان المعالم اإلِ  في بالد االمصار

 

 

 

                                                           
1
339المنجد في اللغة العربية المعاصرة:  
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   والمختصرات الرموز

 لسدددددانية مختصدددددرة اصدددددطالحية عالمدددددة كدددددل المعجمدددددي المجدددددال فدددددي بدددددالرمز المقصدددددود

 لسانية غير وأَ 

 فددددددي ،يددددددأتي مقصددددددودة منهجيددددددة ،واهددددددداف متعددددددددة ائفوظدددددد والمختصددددددرات وللرمددددددوز

  والجهد والمساحة الوقت واقتصاد والترتيب اإليجاز مقدمتها

 الرمددددددددوز هددددددددذه ابددددددددرزوا الددددددددذين نيالمعجميدددددددد أوائددددددددل مددددددددن ابددددددددادي الفيددددددددروز ويعددددددددد

 المحيط القاموس معجمهِ  في والمختصرات

  للبلد [د]وضع  حين

  للموضع [ع]

 للقرية [ة]

  للجمع [ج] 

 عصره في المعروف للشيء [م]

 ينيددددددالمعجم اكثددددددر مددددددن( ه866)الحسددددددن بددددددن محمددددددد الدددددددين حسددددددام األدرنددددددوي ويعددددددد

 ( الراموز) معجمهِ  في والمختصرات بالرموز اعتناء

 ُتشددددددكل اعتباطيددددددة سددددددمات)  انهددددددا واالختصددددددارات الرمددددددوز البدددددداحثين بعددددددض وُيعددددددرف

 الملوندددددددددة التدددددددددرقيم وعالمدددددددددات ، والسدددددددددهام ، واالقدددددددددواس والخطدددددددددوط الدددددددددنقط مدددددددددن

 ، متعدددددددددددة وضدددددددددائف ذات وهدددددددددي المتقطعدددددددددة والحدددددددددروف اللفظيدددددددددة والمختصدددددددددرات

 1( والترتيب االيجاز مقدمتها في يأتي مقصودة منهجية واهداف

 

 الحديثدددددة المعددددداجم تقنيدددددات فدددددي كبيدددددرة اهميدددددة والمختصدددددرات الرمدددددوز لهدددددذه واصدددددبحت

 للوقدددددددت ربحددددددداً  عنهدددددددا وذلدددددددك االسدددددددتغناء يمكدددددددن ال ضدددددددرورية وعددددددددت والمعاصدددددددرة

  والجهد والمساحة

 لدددددددى اسددددددتخدامها، اهميددددددة تدددددددرك بدددددددأت قددددددد المعاصددددددرة العربيددددددة المعدددددداجم أن ويبدددددددو

 وتعريفهدددددا المدددددداخل ترتيدددددب اثنددددداء كثيدددددراً  تكدددددرر التدددددي والكلمدددددات الجمدددددل مدددددن الكثيدددددر

 الرمدددددوز هدددددذه الدددددى االشدددددارة والمعاصدددددرين المعجميدددددين كدددددل لددددددى المعتددددداد مدددددن ،وبدددددات

 2معاجمهم مقدمات في والمختصرات

 

                                                           
 دراسة ، الزعبي حمد علي خالد والتعريف، الوضع و الجمع في دراسة الحديث العربي المعجمُينظر:  1

 173: ماجستير
2
 263ينظر: تقنيات التعريف في المعاجم اللغوية المعاصرة:  
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 الرمددددددوز مددددددن مجموعددددددة اسددددددتعمال القديمددددددة المعدددددداجم علددددددى الوسدددددديط معجددددددم اسددددددتدرك

  اللغوية شروحاتهم في القدامى اليها يشير لم والمختصرات

 :الوسيط معجم في جاء

َرُجونُ  ادُ " مع" زرجونة الواِحدة ، الْكرم قُضبان:  الز  ر  َردِ  صانع:  الز    ، َمزاِردُ " ج" الز 

بدددرُ  م   جسدددمها أحدددرب طويدددلٌ  مقددددمها الجدددانبين مدددن االنضدددغاط شدددديدُ  ممددددود جسدددُمها سدددمكة: الز 

 ،"مج" القشور تغّطيه ال املس

 " محدثه" الطائرة من بهِ  ُيهبط المضل ةك جهاز: الِمْهَبطةُ 

 "  مو"  والَفَعلة الكن اسين مع تكون الجرف أداة:  الَجاُروفُ 

 "د" ومستشاره البابا صحابة وهم ، األَحبار احد: الَكْرِدينال 

  بالمضارع عين ضم إلى إشارة ، بالكوز شرب:  َكْوزاً __ُ  َكازَ 

 المضارع عين فتح إلى إشارة أخرى إلى صورتهُ  حول  : َمَسْخاً __ُ  َمسَخهُ 

 المضارع عين كسر إلى اشارة ، َظلََمهُ :  َضْيماً __ِ  َضاَمهُ 

 داللة رموز معجم الوسيط

 ما يدل عله الرمز

 لبيان الجمع ج
 تكرار الكلمة لمعنى جديدللداللة على  وـــ
 هو اللفظ الذي استعمله الناس بعد عصر الرواية للمولد: مو
 اللفظ االجنبي الذي غيره العرب بالنقص او الزيادة هو للمعرب: مع
 للدخيل:هو اللفظ الذي دخل العربية دون تغيير د

 اللفظ الذي اقره مجمع اللغة العربية بالقاهرة مج
 الذي استعمله المحدثون في العصر الحديث للفظ محدثة

 فتح عين المضارع ــَـ

 ضم عين المضارع ــُـ

 كسر عين المضارع ــِـ



 استدراك المحدثين على المعاجم اللغوية القديمة

 

166 
 

 

 ، المنجدد معجم فيها تفرد التي والمختصرات الرموز من مجموعة معلوف لويس ستدركأ

 الرمدوز هدذهِ  ومدن ، المتقددمين مصنفات من استعمالها غاب راتاختصواال الرموز وهذهِ 

   نذكر

   حِطم"  مص: "  الَحَطم

   المَعوجُّ "  فا: "  الحاِقف

  فاعل/  حالك اسود:  الحاِنك

  َهَزل كالمهِ  في َبَطالةً _ُ_  َبَطلَ 

 . انقطع عنهُ :  وُبُيوناً  َبْيناً _ِ_   بانِ 

 َجِذل فهو فِرحَ :  واْجَتَذلً  َجذالً _َ_  جِذلَ 

   طويل ساق لهُ  الجنوبية افريقيا من اصلهُ  المرّكبات فصيلة من زهر جنس"  ن"  ِجْربارة

 جسدم اتحداد"  ك"  األكسددة اثّ  فهدو وكثدر التدفَ :  الَشدَعرُ  او النبداتُ  وأُُثوثاً  أَثاثاً _َ_ُ_  اث  

باألوكسجين
1

 

 

 
                                                           

 داللة رموز معجم المنجد للويس معلوف 1

 للداللة على الجمع ج

 للداللة على اسم الفاعل فا
 للداللة على المانث م

 للداللة على المثى مت
 للداللة على المصدر مص
 للداللة على اسم المفعول مفع

O للداللة على المفعول به 

 للداللة على فتح عين المضارع ــَــ
 للداللة على كسر عين المضارع ــِ 
 للداللة على ضم عين المضارع ــُـ
 للداللة على جواز الحركات الثالث  ـَـَـِـ
 للداللة على النبات ن 
 صيغ الكيميائيةللداللة على ال ك
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 اللغدة معجدم بهدا تفدرد التدي ختصداراتواال الرمدوز مدن مجموعدة عمدر مختدار احمدد الددكتور ضافأ

  المعاصرة العربية

  بالُمسند عليه المحكوم"  نحو"  اليه المسند

ْنديا فصيلة من مائي بري ُعشبي نبات"  نت"  ُسْندب  .  شمراخيه ساقهُ  تالس 

 الشدحنة النداس بدين واالجتماعيدة والسياسدية المدنيدة المسداواة إلى بهدف مذهب" قن"  المساواة مذهب

 كهربياً  متعادل جسم إلى لكتروناتاال من عدد إضافة من تحدث كهربي ة"  فن"  الّسالبة

 البحر وقنافد النجميات تشمل الحيوانات من شعبة"  حن"  الجلد شوكّيات

  وعلة شذوذ من سالم واألداء، التحّري في ضابط عدل بنقل مرويّ  حديث"  حد"  صحيح حديث

 . اذاعية أو صحفية ماسسة فيموظف "  فن"  صحفي مراسل

  ادارتهِ  وأجر مالهِ  رأس فائدة على عالوة العمل رب عليهِ  يحصل ما"  قص"  الّصافي الربح

ت َفْقد"  طب"  َصْمت وتية األوتار في علّة عن الّناشئ الصو    الص 

 1المطبوع ضّده متكل فاً  كان ما"  دب"  المصنوع رُ عْ الشِ 

 

                                                           
 داللة رموز معجم اللغة العربية المعاصرة 1

 ما يدل عليه الرمز 
 للداللة على  المصطلحات النحوية نحو
 للداللة على النبات نت
 للداللة على مصطلحات القانون قن
 للداللة على الصيغ الطبيعية والفيزيائية فز
 للداللة على مصطلحات الموسيقى سق
 للداللة على الصيغ البالغية بغ
 للداللة على العلوم اللغوية لغ
 للداللة على الحيوان حن
 للداللة على الحديث حد
 للداللة على صيغ الثقافة والفنون فن

 للداللة على صيغ االقتصاد قص 
 للداللة على المصطلحات الطبية قب
 للداللة على المصطلحات االدبية دب
 



 استدراك المحدثين على المعاجم اللغوية القديمة
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 اخلامتة
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 الخاتمة ونتائج البحث

بلغت الدراسة منتهاها ، بعد رحلة طويلة في رحاب المعداجم اللغويدة والمصدادر االخدرى 

 ، وال بد من اإلشارة إلى ما توصلت إليِه الدراسة من نتائج ؛ 

 لوحظ أّن مالفي المعاجم الحديثة عند تأليف معاجمهم ارتكزوا على امرين:  

في المعاجم القديمة واخذوا منها ماّدتهم اللغوية معززًة بالشواهد الموثوقدة  وا األول : نظر

إلددى لغددة الخطدداب اليددومي واخددذوا منهددا المعدداني التددي اسددتجدت للفددٍظ  وا ، اآلخددر : نظددر

فعدل تطداول األزمدان إالّ بأخدذ خمسدٍة باب ظ أّن داللة مدا الُتصدماعبر العصور ، وقد لوح

 -اشياء هي :

"انحطدداط الداللددة" أو "اعمددام الداللددة" أو "رقددي الداللددة" أو "تغيددر مجددرى الداللددة" أو " 

 تخصيص الداللة" 

ومّما ُيحسدب ألصدحاب المعداجم الحديثدة أنهدم رصددوا لغدة الخطداب اليدومي رصدداً دقيقداً 

يتعلق باللفظ الُمستدرك لديهم على المعجمات التراثية. األول يخدص المدادة  فوجدوا أمرين

االشتقاقّية لذلك اللفظ ، واآلخر يخص  اللفظ نفسُه ، ومدن خدالل تتبعندا لأللفداظ الُمسدتدركة 

التي أثبتناها في متن دراستنا يمكننا أن نطلق على االلفاظ التدي َذكدرت المعجمدات القديمدة 

 ية ولم تذكرها " االلفاظ المستدركة"اصولها االشتقاق

لغوية ولم تدذكر اصدولها ن نطلق على األلفاظ التي لم تذكرها المعجمات الأويمكننا كذلك 

 رب والدخيل "األلفاظ الُمستحدثة"ألّن غالبها من الُمع ةشتقاقياال
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األول:  استدراك للفدظ ومعنداه وهدذا  عملندا فدي  _ لوحظ عند اللغوين المحدثين نوعان من اإلستدراك

هذِه الدراسة ، والثاني : استدراك للمعنى فقط اي إّن اللفظ ورد ذكرهُ فدي المعداجم القديمدة لكدن بداللدة 

 قد ذكرهُ المحدثون بداللة اوسع .ضيقة ، و

ولّددة مدن الجدذر _ َعَمد أصحاب المعجمات الحديثة إلى تسدليط نظدرٍة فاحصدة علدى المدواد اللغويدة الم

اللغوي ، فوجدوا ثمة خلطاً واضحاً ، فعمدوا إلى استدراك ذلدك الخلدط فدي معداجمهم ، فجداءت المدواد 

اللغوية تحت كل  جدذٍر متناسدقة يتقددم فيهدا الفعدل ويتدأخر فيهدا األسدم ، يبتددأ بدالمفرد وُتخدتم بدالجمع ، 

 ر المزيد .ويتقدم فيها المجرد ويتأخ

اع ُجل المصنفات الحديثة ظاهرة " االختصار" حتى ُعد  االختصدار مسدلكاً مدن _ اظهرت الدراسة اتب

دده إثقددال للمددادة اللغويددة ، كتعدددد  مسدالك األسددتدراك المعجمددي ، وذلددك بغيددة تنقيددة المعجددم ممددا َيددرون أن 

 سماع البقاع واللغات واللهجات.إالصيغ واسماء األعالم والشواهد واألوزان و

 

 المشتقات التي لدم يكدن لهدا حضدوررصد اللغويون المحدثون لغة الخطاب اليومي فوجدوا جملة من _

 في المعجمات التراثية .

 

سدددددماء الزمدددددان أَ لدددددى وجدددددود مسدددددتحدثات مختلفدددددة مدددددن عدددددت ِان اسدددددتمرارية الحيددددداة ونموهدددددا د_

ذلدك آثدر الُكتداب ، مدن ومهارات وسبل االتصدال والمعالجدة وهدذا يتطلدب صديغ ُتعبدر عنهدا   والمكان

 وضع اسماء ومصطلحات تتماشى مع ُكل جديد يالمحدثون ف

 

استدرك اللغويون المحدثون الفاظاً جاءت ُمشدتقة علدى صديغ مختلفدة قدد غفدل عدن تددوينها الرعيدل _ 

 االول
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 والمراجع المصـادرقائمة 

 القرآن الكريم

 [ دار الكتددب ا 583أسدداس البالغددة، محمددود بددن ُعمددر الزمخشددري ،]لمصددرية بالقدداهرة، هددـ

1922 

  االسددتدراك علددى المعدداجم اللغويددة فددي ضددوء مئتددين مددن المسددتدركات الجديدددة علددى لسددان

 العرب وتاج العروس، الدكتور محمد حسن جبل، دار الفكر العربي

 صددول االسددتدراك اللغددوي، دراسددات فددي المسددتدرك المعجمددات العربيددة، الدددكتور، احمددد ا

 2020اق العربية رزق، مصطفى السواحل، دار اآلف

  اقرب الموارد في فصيح العربية والشوارد : سعيد الخوري الشرتوني اللبناني ، منشورات

 مكتبة آية هللا العظمى المرعشي النجفي

 عدالم الكتدب  6البحث اللغوي عند العرب مع قضية التأثر والتدأثير : احمدد مختدار عمدر ،ط

 1988_ القاهرة 

  الدددين بددن عبددد هللا الّزركشددّي ، تددح : محمددد ابددو الفضددل البرهددان فددي علددوم القددرآن : بدددر

 إبراهيم ، دار التراث

 هدارون السدالم عبدد ، تدح ،"  225 الجاحظ"  بحر بن عمرو عثمان البي:  نيوالتبي البيان 

 7ط ، القاهرة ، الخانجىّ  مكتبة ،

 ،1930البستان: عبدهللا البستاني اللبناني،الطبعة االمريكاتية 

  بيددي ، تدح : عبدد الكدريم تاج العروس من جواهر القداموس : محمدد مرتضدى الحسديني الز 

،  1الغرباوي ، تدُح احمدد مختدار عمدر وضداحي عبدد البداقي ، خالدد عبدد الكدريم جمعدة ،ط

1998 

  بيروت –عبده الراجحي، دار النهضة العربية  –التطبيق الصرفي 

  ( تددح : محمددد صددديق ه 1413التعريفددات : علددي بددن محمددد السدديد الشددريف الجرجدداني ، )

 المنشاوي،  دار الفضيلة

 تفسير القرآن العظيم، عبد الرحمن بن ابي حاتم، تح : اسعد محمد الطيب 
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 تقنيات التعريف في المعاجم العربية والمعاصرة :احالم جيالني 

  ( تددح : عبددد السددالم 370تهددذيب اللغددة : ألبددي منصددور محمددد بددن أحمددد االزهددري ، ) ه

 هارون

 القاموس : احمد فارس الشدياق ، دار صادر _ بيدروت ، مطبعدة الجواندب  الجاسوس على

 1996 ، 2ط ، العربي الكتاب دار1299

 القاهرة ، المصري ة األنجلو مطبعة ، انيس ابراهيم االلفاظ داللة 

 1970 واإلعالم الثقافة وزارة ، القيسي حمودي نوري:  تح ، يعفر بن االسود ديوان 

 قيس بن ميمون:  االعشى ديوان 

 2005 ، 2ط ، بيروت_  المعرفة دار َطماس حمُدو:  تح الُخطيئة ديوان 

 1998 ، 1ط ، بيروت_  صادر دار الّصمد واضح الدكتور:  تح ، الُجعدي النابغة ديوان 

 2005 ، 2ط ، بيروت_  المعرفة دار ، طماس َحْمدو:  تح ، الُذبياني النابغة ديوان 

 دار ، المصددطاوي الددرحمن عبددد تددح:  الكندددي الحددارث بددن حجددر بددن القدديس امددرا ديددوان 

 2004 ، 2ط ، بيروت_  المعرفة

 2003 ، 1ط ، بيروت_  المعرفة دار المصطاوي الرحمن عبد:  تح ، شراً  تأبط ديوان 

 1986 ، بيروت دار:  جرير ديوان 

 1ط ، المصدرية الكتدب دار ، الميمندى العزيدز عبدد:  تدح ، الهاللدي ثدور بدن ُحميدد ديوان ، 

1951 

 يعقوب بديع امْيل الدكتور:  تح ، كلثوم بن عمرو ديوان ،   

 ة ُكَثير   ديوان  1993 ، 1ط ، العربي الكتاب دار ، طراد مجيد:  تح ، َعز 

  ، 1992_ دار العلم للماليين ، بيروت _ لبنان7طالرائد : ُجبران َمْسعود 

  بدن عمدر الخفداجي ، تدح :  محمدد شفاء الغليل فيما كالم العرب من الددخيل : شدهاب الددين

 ، مكتبة الحرم الحسيني التجارية الكبرى 1عبد المنعم الخفاجي ، ط

 تدح ،[  ه389 ت]  الجدوهري حمداد بدن اسدماعيل:  العربيدة وَصدحاحُ  اللّغة تاج لّصحاحا  :

 القاهرة ، الحديث دار وآخرون تامر محمد محمد الدكتور
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  دار المنددار 1،طالكددريم : محمددود سددليمان يدداقوتالصددرف التعليمددي والتطبيددق فددي القددرآن

 1999ه_1420االسالمية الكويت 

 بيددددروت الصددددرف العربددددي، احكددددام ومعدددداٍن، محمددددد فاضددددل السددددامرائي، دار ابددددن كثير،

 م2013ه1434لبنان،

 وزارة التعلديم العدالي والبحدث العلمي،جامعدة الصرف الواضح، عبد الجبدار علدوان النايلدة،

 1988بغداد،

 عالم الكتب الحديث1ي، دراسات وصفية تطبيقية، هادي نهر طالصرف الواف ، 

 2009القاهرة،  2، عالم الكتب، طعمرصناعة المعجم الحديث: احمد مختار 

 2019 ، 1ط ، العلمية الكتب دار ، نوري جواد محمد االستاذ: العربية المعجمية الصناعة 

 عمر،  ناعة المعجمية: احمد مختارالص 

  العبدداب الزاخددر والبدداب الفدداخر : الحسددن بددن محمددد الحسددن الصددغاني، تددح محمددد حسددن آل

 1987، 1ياسين، ط 

 1983، دار االصالح ،  1العلوم والتقنية : عبد الصبور شاهين ، ط ةالعربية لغ 

 دمشددق 1علددم الداللددة العربددي النظريددة والتطبيددق : فدداين الدايددة، دار الفكددر المعاصددر ط ،

 م1985

  دار الفكددر العربددي، القدداهرة، 2: محمددود السددعران، ط اللغددة مقدمددة للقددارئ العربددي لددمع ،

1997 

 [ تدح: مهددي المخزومدي و إبدراهيم السدامرائي  170العين، الخليل بن احمد الفراهيدي ]هدـ

 ،دار الرشيد للطباعة والنشر

 يث ، القاهرةالقاموس المحيط : مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ، تح : دار الحد 

 األميريدة المطيعدة 1 ، 1ط ،(  ه180)  قنيدر بدن عثمان بن عمرو بشر ابو:  سيبويه كتاب 

 ،بوالق

 العربية النهضة دار ، ضاضا حسن:  العربية اللغة قضايا من العرب كالم 
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 صدادر دار ،(هدـ 711 ت) منظدور، ابن مكرم بن محمد الدين جمال العالمة: العرب لسان 

 بيروت

 م1987 بيروت، لبنان مكتبة ،2ط البستاني، بطرس المحيط، محيط 

 حسن محمد:  تح(  ه 385)  عباد بن إسماعيل الصاحب:  الُكفاءة كافي:  اللغة في المحيط 

 بيروت ، الكتب عالم ، 1ط ، ياسين ال

 وآخددرون بددك المددولى:  تددح  السدديوطي، الدددين جددالل:  وانواعهددا اللغددة علددوم فددي المزهدر ، 

 العصرية المكتبة

 عبدد: تدح( هـ770) الفيومي علي محمد بن احمد: الكبير الشرح غريب في المنير المصباح 

 المعارف دار ،2ط الشناوي العظيم

 محمددد احمددد: الناشددئة تنميددة فددي واثرهددا ومسددتوياتها وضددائفها و العربيددة اللغويددة المعدداجم 

 العربية النهضة دار المعتوق

 ف عبددددددددد الددددددددرحيم ، دار .: دولهجاتهدددددددداخيل فددددددددي العربيددددددددة الحديثددددددددة معجددددددددم الددددددددد

 2011_1432،دمشق،القلم

 العصددرية العلميددة واالصددطالحات العربيددة اللغددة مددتن مددن المددأنوس فددي الطالددب معجددم  :

 الشويري همام جرجيس

 تدأليف واعدداد جماعدة والعلوم والثقافدة للتربيدة العربيدة المنظمة:  األساسي العربي المعجم،

 من كبار اللغوين العرب

 ابددن دار 1ط ،1950 عددام حتددى عشددر التاسددع القددرن مطلددع مددن لبنددان فددي العربددي المعجددم 

 1982 خلدون،

 للنشر الغني ماسسة العزم، ابو الغني عبد الزاهر، الغني معجم 

 القاهرة في العربية اللغة معجم:  الكبير المعجم 

 القدداهرة مصددر،الكتب، عددالم 61 ط عمددر، مختددار احمددد :المعاصددرة العربيددة اللغددة معجددم 

2008 

 الزيدات واحمدد مصدطفى ابدراهيم اخرجدهُ  القداهرة، فدي العربية اللغة مجمع الوسيط، معجم 

 ،المكتبة االسالمية،استانبول _تركيا_دت3،طوآخرون
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 م 1958 ، بيروت ، الحياة مكتبة دار ، العاملي رضا احمد الشيخ:  اللغة متن معجم 

 هدارون، محمد السالم عبد ،[هـ 395: ]تح زكريا، بن فارس بن احمد:  اللغة مقايس معجم 

 الفكر دار

 ناُشددرون لبنددان مكتبددة ، 1،ط القاسددمي علددي:  والتطبيددق النظريددة بددين العربيددة المعجميددة ، 

2003 

 صدفوان : تدح االصدفهاني، بالراغدب المعدروف الُحسدين القاسدم ابدي:  القرآن الفاظ مفردات

 2009  4داوودي ،دار القلم،ط، عدنان

 صددالح فخدر: تددح[ هدـ 538 ت] الزمخشددري عمدر بدن محمددود العربيدة، علددوم فدي المفصدل 

 عمار دار قدارة

 العربية النهضة دار ، 1ط ، خليل حلمي:  العربي المعجمي التراث لدراسة مقدمة. 

 دار ، وآخدددرون نعمدددة وانطدددوان حمدددوي صدددبحي:  المعاصدددرة العربيدددة اللغدددة فدددي المنجدددد 

 م2000 بيروت_  المشرق

 م 1991 والنشر للطباعة لبنان دار ، 1ط ، الكرمي سعيد حسن:  العرب لغة إلى الهادي 

 السدالم وعبدد مكدرم سدالم العدال عبدد. د( هـ 911 ت) السيوطي الدين جالل الهوامع، همع 

 .بيروت الرسالة، ماسسة هارون، محمد

 بدداجودة محمددد حسددن الدددكتور:  تددح ، الجدداهلي األسددلت بددن صدديفي قدديس ابددي ديددوان ، 

  التراث دار مكتبة
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 الرسائل واألطاريح                                

 المجمع الجزائدري انموذجداً( المجاميع اللغوية ودورها في ترقية اللغة الربية( 

ناديددة بددو جددرجيس وآخددرون، رسددالة ماجسددتير ، مصدددرها االدب واللغددات / 

 الجزائر 2011-2012

 يث دراسددة فددي الجمددع والوضددع والتعريددف فددي ضددوء المعجددم العربددي الحددد

الصناعة المعجمية الحديثة، خالد علي حمد الزعبي، دراسة ماجستير، جامعدة 

 م2011اليرموك، 
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 وثــبحـال

اختصددددار المعدددداجم اهدافددددُه وطرائقددددُه ، دراسددددة فددددي مختددددار الصددددحاح : علددددي  -1

 2021،  2، عدد  25بجرجا ، مج القاسمي ، حولية كلية اللغة العربية 
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The result of the study :-  

(1)the apperance of the  renwal on all the dictionaries , 

like scientific and artistic terms  or the images and 

drawings ..etc.. 

(2) The diversity of re cantations  showed on the advanced 

Regarding nouns or verbs,or regarding grammer or vocal 

matters. and other recantations. 

(3) The owners of the modern classifications tended to do 

the “abbreviation”phenomenon on the old dictionanies 

and the abbreviation became away of recantation. 

(4) stay away from miting and confusion in the  

arrangment of Derivatires and stay on the path of arabic 

language collage of Alqahira by Advancing verbs on nouns 

and the Absolute on the growd and the sentual on the 

rational. 
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The meaning of dictionary formation after Alkhaleel is 

that the delayed completes the Advanced ,fill the 

lockness or re arrarange the words or simplification or 

mentioning the metaphorical meanings next to actual 

meanings 

So we can say that every addition found in a late 

dictionary is a recantations on an advanced dictionary   .  

These recantations appeared  in dictionaries  until the 

modren era with it is dictionaries that contained many 

recantation on the traditional dictionaries . And 

nowonder that it have what it have os a result of the 

evolution of every life aspect and this study shows the 

recantation of the reocaters  in their dictionaries on the 

elders in their dictionaries. 

The study came on three chapters  

Chapter one: nominal recantations  

Chapter two : verbal  

Chapter three: seperated  recatations  
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Chapter three contains  

(1 language recantations  

(2 abbreviated recantayions  

(3 recantation by adding abbreviation symblos a d imges  

Then a list of sources that this study rely on  

 

The emergence of any language dictionary is a sign of it is 

elegance , and there is on doubt that it is a civilized  then 

omenon that settled in the minds of the speakers . 

So they purued to gather their language in a book that 

reflects the language reality in all levels, to a chive tow 

things first: to save the language from it is list . 

Second: to ben fit from it is meanings and vocabulary in 

need . The dictionary is a reflection mirror that reflects 

the image of the language . Because the language is the 

vessel of thoughts . And no wonder the muslims takes 

cane of the language .because it is the language that allah 

spoke to them by , so they went to cheat the dictionaries 

that shows a great considination to the language.The 

creation of dictionary in Arabic started by small letters 

with one subject like Weabons and camels . So these 

letters was the start of a thorough  and complete 

dictionary by the hand of  khaleel  Ben Ahmed Al frahidi , 

and when you take alook in  Alkhaleel dictionary you find 
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his genius of gathering words ,he took the way of 

linguistic pemutation , and showing the applied and the 

neglected words of arabic. 
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