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الممخص
لممعجمي االستغناء عنو
يعد ( الضبط المغكم ) مف األصكؿ الميمة التي ال يمكف
ٌ
ٌ
حدد صكرة صكغيا  ،سكاء عف طريؽ الحركات ،
كي ٌ
في عممو ؛ ألنو ييح ىكـ بو بناء األلفاظ  ،ي
أك البنية الصرفية .
كيسمط ىذا البحث الضكء عمى ماىية ىذا االجراء  ،كطبيعة كركده في التراث

ً
لغكم  ،أك
يستغف عنو
المؤسس لو  .إذ لـ
ميما في المتف
المعجمي  ،ككيؼ ش ٌكؿ أصال ِّ
ٌ
ٌ
مادة مؤلَّفو .
يغف ىؿ عف االستعانة بو ضاب ن
طا لصكغ ٌ
المقدمـــــــــــة

تختص بجمع المغة  ،كتعنى بكضعيا  ،كذكر
أف المعجـ العربي صناعة
ال يخفى ٌ
ٌ
التقصي ،
معانييا  .كسبيمو في ذلؾ ه
أسس سار عمييا  ،كأصكؿ اتبعيا في االستقراء  ،ك ٌ
كمناىج ضبطت مسار التأليؼ  ،ك طبيعة التناكؿ  ،ك كيفية ايراد األلفاظ .

لممعجمي االستغناء عنو في عممو  ،اال
ميـ ال يمكف
ككاف مف تمؾ األصكؿ إجراء ٌ
ٌ
بناء األلفاظ  ،كتي َّ
حد يد صكرة صكغيا  ،سكاء عف
كىك ( الضبط
ٌ
المغكم )  .الذم ييح ىك يـ بو ي
طريؽ الحركات  ،أك البنية الصرفية .
كيسمط ىذا البحث الضكء عمى ماىية ىذا االجراء  ،كطبيعة كركده في التراث

ً
يستغف عنو لغكم  ،أك
المؤسس لو  .إذ لـ
ميما في المتف
المعجمي  ،ككيؼ ش ٌكؿ أصال ِّ
ٌ
صَّن ًفو ؛ إذ كاف مف ىك ٍك ًد المعجمييف العناية
يغف ىؿ عف االستعانة بو ضابطنا لصكغ ٌ
مادة يم ى
يؤمف ضبطي ً
سيكا مف
القمـ
فمما لـ ّْ
التصحيؼ  ،كالتحر ى
ى
بضبط ألفاظ معجماتيـ ٌ ،
يؼ  ،إما ن
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سيكا مف الناسخ ليجى ىء الى الضبط بالعبارة مف خالؿ كصؼ حركؼ المفظة
الضابط  ،كاما ن
 ،كبياف حركة كؿ حرؼ(ُ) .فضال عف ىيأة المفظ .
عنكنا األكؿ منو ب ػ ( مفيكـ الضبط )
كاقتضى منيج العرض تناكلو كفاقنا
لمطالب ٌ
ى
 ،كتناكلنا في الثاني ( مرادفاتو )  ،كفي الثالث ( أنكاعو  ،كطرائؽ عرضو )  ،أما الرابع
مصحكبا بالمظاىر  ،كالتطبيقات التي
فخصصناه ل ػػ( أىمية اإلجراء في التراث المعجمي )
ن
ٌ
تكشؼ صكر كركده فيو  .كختمناه بخامس عرضنا فيو ( مصادر الضبط  ،كأدلتو ) .
األغر  ،كعر ٌبيتنا الخالدة  .ندعك ا﵀
كىي محاكلة نرجك أف تسيـ في خدمة تراثنا
ٌ
الخطىؿ ،
تعالى أف تناؿ الرضا كالقبكؿ  ،كنسألو نعمة اإلخالص في العمؿ لتترفٌع أقكالنا عف ى

كحده .
الزلىؿ  .إنو ُّ
كلي ذلؾ  .كالقادر عميو ى
كألسنتنا عف ى
ػكـ الضب ػ ػػط :
المطمب األكؿ  :مفي ػ ػ ػ ي
و (ِ)
و
ّْ
شديدا "(ّ) ،
لزكما
ن
الضبط في المغة  " :لزكـ شيء ال يفارقو في كؿ شيء "  " ،ن
كض ٍبطي الشيء ًح ٍفظيو بالحزـ  ،كالرجؿ ضابًطه أىم ً
شديد " (ْ) .كيأتي
قكم
حازهـ ّّ ...،
ه
ك" ى
يصمً ىح ىخمىميو "(ٓ)  ،ك" أصمح
ايضا بمعنى إصالح الخمؿ  :ف ػػ" ًك ه
تاب ىم ٍ
الضبط ن
ضبكطه  ،إًذا أ ٍ

صححو  ،كشكمٌو " (ٔ).
خممو  ،أك ٌ
نخمص إذف الى أف المعنى العاـ لمضبط في المغة ىك لزكـ الشيء كحفظو

،

حد الضبط في االصطالح  ،فيك " إسماعي الكالـ كما
كاصالح خممو  ،كىك معنى يتضمنو ٌ
الثبات عميو بمذاكرتو إلى
فيـ معناه الذم أريد بو ثـ حفظوي ببذؿ مجيكده ك ي
يحؽ سماعو ثـ ي
حيف أدائو إلى غيره "
(ٖ)

"

(ٕ)

.

المد  ،كالساقط  ،كالزائد
الشد  ،ك ٌ
أيضا " ما يرجع الى عالمة الحركة كالسككف  ،ك ٌ
كىك ن
 .أك " ما ييكضع فكؽ الحركؼ أك تحتيا مف العالمات الدالة عمى الحركة المخصكصة،

المد ،أك التنكيف ،أك َّ
الش ٌد " (ٗ).
أك السككف ،أك اليمز ،أك ٌ
عمـ يعرؼ بو ما يد ٌؿ عمى عكارض الحرؼ التي ىي الفتح ،
أيضا ٌ
كع ٌرؼ ن
ي
بأنو  " :ه

(َُ)
أيضا  " :عالمات مخصكصة
المد "
الشد  ،ك ٌ
كالضـ  ،كالكسر  ،كالسككف  ،ك ٌ
 ،كىك ن
شد  ،أك
مد  ،أك تنكيف  ،أك ٌ
تمحؽ الحرؼ لمداللة عمى حركة مخصكصة  ،أك سككف  ،أك ٌ

نحك ذلؾ " (ُُ).
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المحدد
نخمص مف جماع ىذه الحدكد ػ ػ عمى قصكر بعضيا القتصاره عمى الضبط
ٌ

أف الضبط  :تشكي يؿ الكممات بالحركات اإلعرابية  ،كتحديد بنائيا  ،كطبيعة
بالتشكيؿ ػ ػ الى ٌ
كرفعا لمبس  ،ك الخطأ
بياف ىيأة ؛ تفريقنا لممتشابو منيا ،
نقصا  ،أك ى
ن
صكغيا  ،زيادةن أك ن
الم ىذ ً
كتعدد اشتقاقاتيا كما يقتضيو
يف قد يترتباف عمى ذلؾ  ،ككشفنا عف تنكع ألفاظ العربية ٌ ،
مف سعة المعاني  ،كاحتماؿ الدالالت .
كالعالقة بيف المعنييف المغكم ،كاالصطالحي قائمة ككاضحة؛ فبضبط األلفاظ  ،كالحزـ
تتحقؽ الدقٌة
في كتابتيا مف خالؿ اعطاء المفظ مستحقٌو مف التشكيؿ  ،كضبط البناء ،
ي
الالزمة  ،كالمبتغاة مف الكتابة  ،كالنطؽ المطابقيف لمقكاعد العربية  ،كالمتساكقيف مع السميقة
المغكية ؛ سبيال الى فيـ المعنى المقصكد  ،كتصحيح الخمؿ  ،كازالة المبس  ،كالخطأ (ُِ).
المطمب الثاني  :مرادفػ ػػات الضب ػ ػػط :
بدأ اىتماـ العمماء بمكضكع العالمات الكتابية قديما  ،إذ تنكعت مذاىبيـ فيو  ،كجمعكا
سيما العمماء الذيف عنكا بالضبط القرآني فكانكا مياد التأسيس
مباحثو في كتب مستقمة  ،كال ٌ
لتكصيؼ ىذا االجراء كبياف مظاىره  .كقد يس ٌمي عند المتقدميف منيـ بمصطمح ( عمـ َّ
الن ٍقط
ى

استقر عند المتأخريف بمصطمح ( عمـ الضبط )  ،ككاف أشير كتاب
كالشكؿ )  ،في حيف
ٌ
في ىذا العمـ ىك كتاب أبي و
عمرك الداني (تْْْق) المعنكف (:المحكـ في عمـ نقط
سمى مؤلَّفو ب ػ
المصاحؼ)  ،كتبعو تمميذه أبك داكد سميماف بف نجاح ( تْٔٗىػ) ؛ إذ ٌ
(كتاب أيصكؿ الضبط ككيفيتو)(ُّ) .
ً
بعدة مصطمحات قاربت داللتو  ،أك طابقتو مع ًق ىدًـ
مصطمح
أف
الضبط يسبؽ ٌ
ليتقرىر ٌ
ى
ٌ
النصكص التي أشارت اليو  .جاء في تيذيب المغة (ُْ)  " :قىا ىؿ ٍابف يش ىمٍيؿ ًفي كتاب
ً
ضبطو ىكحفظو " .سكاء أريد بالضبط
(ا ٍلمنطؽ)  :ك
الكسائي ىال ىي ٍحكي ىعف ا ٍل ىع ىرب ىش ٍيئا إالٌ ىكقد ى
ٌ
ىنا تقييد األلفاظ كتابةن  ،أك كصؼ ىيأة  .كمف ىذه المصطمحات :
ت الكتاب أ ً
(ُ) َّ
قيدتيو بعالمات مف اإلعراب "
يشكميو ىش ٍك نال  ،إذا ٌ
الشػ ػ ػ ػػكؿ  :ك " ىش ىك ٍم ي
ى
(ُٔ)
كأنو أزاؿ عنو اإلشكاؿ " (ُٕ)  .جاء في أساس البالغة
اشكمىوي  :أعجمو "
 ،أم ٌ " :
قيده  ،كىذا الكتاب مشكك هؿ "  ،أم  :مضبكطه بالشكؿ (ُٗ).
 " :كشكؿ الكتاب ٌ
(ُٓ)
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كأم ػ ػػا َّ
اصطالحا فيػ ػػك " :ما ييكضع فكؽ الحركؼ أك تحتيا مف العالمات الدالة
الش ٍكؿ
ن
المد  ،أك التنكيف  ،أك َّ
الش ٌد "(َِ).
عمى الحركة المخصكصة  ،أك السككف  ،أك اليمز  ،أك ٌ

يميز الحرؼ مف
كىك كذلؾ  " :ما يد ٌؿ عمى عكارض الحرؼ مف حركة كسككف  ،كىك ما ٌ
ساكنا  ،يزيؿ إبيامو كاشكالو " (ُِ).
جية ككنو متحرنكا  ،أك مف جية ككنو
ن
كيكشؼ المفيكـ االصطالحي عف تناسب بيف الداللتيف المغكية  ،كاالصطالحية مف

حيػ ػػث َّ
تتبيف مف خالليا حركػ ػػات الحركؼ التي تص ػػاغي منيا
إف الشكػ ػػؿ كضع عالمات ٌ
األلفاظ .
في حيف تكشؼ الداللتاف عف كثاقة ىذا المصطمح بمصطمح الضبط  ،كا ٍف كاف
كمما يؤكد ذلؾ استعماؿ الداني ٌإياه مرادفنا ليذا المصطمح ؛ إذ قاؿ " :
ٌ
متقد نما عميو ٌ .
قيدتو ،كضبطتيوي " (ِِ).
كالشكؿ أصمو التقييد كالضبط ،تقكؿ:
شكمت الكتاب ن
شكال ،أمٌ :
ي
َِّ -
أع ىجمو " (ِّ) .ك " كتاب منقكطه  :مشكك هؿ "(ِْ).
ط
الحرؼ ينقطيو ىن ٍق ن
النق ػ ػ ػػط  " :ىن ىق ى
ى
طا ٍ :
كمف ىنا استعمؿ في التراث المعجمي بمعنييف (ِٓ) :

األكؿ  :نقط اإلعجاـ لتمييز الحركؼ المتشابية في الصكرة ؛ ألف " النقط عند العرب

إعجاـ الحركؼ في سمتيا "(ِٔ).

كاآلخر  :نقط اإلعراب الذم كضع أصكلو أبك األسكد الدؤلي (تٖٔق) حيف جعؿ

الضمة نقطةن أماـ الحرؼ  ،كالكسرة نقطة تحت الحرؼ و
بمكف
الفتحةى نقطةن فكؽ الحرؼ  ،ك ٌ
يخالؼ المداد (ِٕ).
أف  " :الشكؿ
يقرر ٌ
لذا نرل أبا بكر بف مجاىد ( تِّْىػ ) – فيما نقمو عنو الداني ٌ -
كالنقط شيء كاحد " (ِٖ).
ككفاقنا لذلؾ أصبح لفظا ( النقط  ،كالشكؿ ) دالٌيف عمى مكضكع كاحد  ،كاستعمال
عنك نانا لعد ود مف الكتب  ،كأطمؽ بعض العمماء عبارة ( عمٌة النقط  ،كالشكؿ ) عمى مباحث
(ِٗ)
كع ٌدت ألفاظ  ( :الضبط  ،كالشكؿ  ،كالنقط ) مفردات مترادفة عند أىؿ ىذا
تمؾ الكتب  .ي
أف اطالؽ الضبط كالشكؿ عمى النقط حقيقةه ؛ إذ الجميع شك هؿ  ،كضبطه .
الشأف مع آعتبار ٌ

أما اطالؽ النقط عمى الشكؿ  ،كالضبط فمجاز ؛ َّ
المدكر
ألف النقط في الحقيقة ىك الشكؿ
ٌ
ٌ
(َّ)
الصغير الجرـ .
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ّ -اإلعجػ ػ ػػاـ  " :النقط بالسكاد  ،مثؿ التاء عمييا نقطتاف "

(ُّ)

نقطتو " (ِّ).

أعجمت الكتاب  :إذا
،ك"
ي

ُّ
الداؿ عمى ذات الحرؼ  ،كتمييز الحركؼ المتماثمة في
اصطالحا  " :النقط
كمعناه
ن
الرسـ مف بعضيا  ،بكضع نقط يمنع العجمة كالمبس " (ّّ).
ً
أف " :
قارب
ككما
اإلعجاـ لفظى النقط لغةن  ،استعمؿ معو بمعنى الشػ ػ ػ ػػكؿ ؛ ذلؾ ٌ
ى
ي
َّ
المي ىمؿ ...
المميز بيف
ى
المعجـ ك ٍ
الن ٍقط كاإلعجاـ يستعمالف بمعنييف :أكليما  :النقط المعركؼ ٌ

(ّْ)
كثانييماَّ :
مر آنفنا  .كجاء
الش ػ ػ ٍكػؿ "  .كلكركده  -كذلؾ – معنى مف معانيو في المغة كما َّ
في لساف العرب (ّٓ)  " :كأشكمو  :أعجمو " .
كىذه المقاربة في المعاني بيف اإلعجاـ  ،كالنقط  ،كالشكؿ تفسح المجاؿ لجعمو مرًادفنا

لمصطمح الضبط  .كقد جاء في االستعماؿ المعجمي بيذا المعنى  .قاؿ َّ
الزبيدم (
تَُِٓق)  " :ك ً
كح ًكي إعجاـ ً
الجادم  :بًا ٍل ًجيـ ك َّ
الداؿ لي ىغة " (ّٔ) .ام :
الداؿ ا ٍل يم ٍيمىمة  ... ،ي
ى
اليمامة ،قىالىو الصَّاغانً ٌي:
الجاذم ( بالذاؿ )  .كقاؿ  " :ى
كن ٍد ىرةي  ،بًا ٍلفىتٍح :ىمكضعه مف نكاحي ى
ي ً
إعجاـ دالًيا أىيضان "(ّٕ).
كم
قمت :ع ٍند ىم ٍن ى
فكحةى .ىكقد ير ى
ي
َّ ً (ّٖ)
تبصره "(ّٗ) .كقد استعمؿ
:
الشيء
ـ
ترس
"
ك
،
ْ -الرسػ ػ ػػـ  :في المغة  " :أىثىػ يػر الشيء"
ٌ
ٌ
كس ٌمي ب ػ ( عمـ الرسـ ) ؛ ليد ٌؿ عمى ك ٌؿ " ما يرجع الى
الرسـ
ن
مصطمحا بمعنى الضبط  .ي
بياف الزائد  ،كالناقص  ،كالمبدؿ كغيره  ،كالمكصكؿ كغيره "

(َْ)

.

كمف مكاضع كركده بيذا المعنى في المعجمات العربية ما جاء في مادة (أذل) ( ":أ نذا )
رس ىمو بالياء
ىكذا ىك باأللؼ في النسخ  ،كىك ٌ
نص ابف ٌبرم (تِٖٓق) ،كفي المحكـ ى
"(ُْ) .كمنو " كالغذا مقصكرة  ،كذا ىك في النسخ باأللؼ  ،كالصكاب رسمو بالياء "(ِْ).

مصطمحات
أف الضبط  ،كالشكؿ  ،كالنقط  ،كاالعجاـ  ،كالرسـ
ه
مما يذكر الى ٌ
نخمص ٌ
صحة الكتابة  ،كضبط
تقاربت مضمكناتيا في الداللة العامة عمى األدكات التي تضمف
ٌ
ِّ
مقصكدا .
محددا
صكرتيا المفظية  ،كالكتابية ؛ لتؤدم كفاقنا لذلؾ معنى
ن
أف مصطمح الضبط غمب استعمالو ليؤدم ذلؾ المعنى  ،كاستعيض بو عنيا
بيد ٌ

يقيد األلفاظ  ،كيصكنيا مف الكقكع في المبس  ،كالخطأ لفظنا  ،أك تشكيال
لمتعبير عف كؿ ما ٌ
مانع في الداللة عمى
جامع
بمصطمح
تقييدا ليذا اإلجراء
نرجحو
و
و
و
ن
بناءا  .كىك ما ٌ
 ،أك ن
مضمكنو  ،كتفصيالتو .
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المطمب الثالث  :أن ػ ػكاع الضبػ ػ ػػط  ،كطرائق ػ ػػو:

استشعر المعجميكف أثر ضبط األلفاظ (لفظنا ككتابةن) في ترصيف معجماتيـ ىك ىج ٍني

ساندا لصكرة العرض الرئيسة ليا،
نا
الفائدة التي تصاحب تفسير دالالت األلفاظ بكصفيا
مسار ن
المتمثمة بإظيار دالالت األلفاظ ،كبياف أصكليا ،كحصر تشعبات المعاني ،كجذكرىا
كاشتقاقيا ما أمكف ذلؾ .كتمثٌؿ ىذا الضبط في نمطيف رئيسيف:

اء
احدىما :ما يرجع إلى بياف الحركات اإلعرابية األربع المصاحبة لحركؼ المفردات سك ه
ساكنا.
حشكا ،أك طرفنا .مع اإلشارة إلى أف الحرؼ األكؿ ال يككف ن
كاف الحرؼ أكالن ،أك ن
مما يندرج في بناء
كاآلخر :ما يرجع إلى بياف الزائد مف الحرؼ ،كالناقص ،كالمبدؿٌ ،
تغير لفظيا(ّْ).
المفردة  ،أك ٌ

ً
نفصميا باآلتي:
مسار عرض
غ
ىذيف النكعيف طرائؽ متعددة ّْ
كصا ى
ى
ً
ً
لأللفاظ الكاردة فييا .كمف
المعجمات
(ُ) الضبط بالحركة :كىي طريقة شائعة في ضبط
يت ،بالفتح ،كالكسر"(ْْ).
ت ،ىك ىع ًس ى
"ع ىس ٍي ى
أمثمتو :ى
َّ
ُّ
دكةي بالفتح غير ميمكز"(ْٓ) .كمنو:
كقكؿ ابف فارس (تّٓٗىػ)" :الث ٍن يدؤةي بالضـ كاليمزة ،كالث ٍن ى
"كالخاتى يـ ،كالخاتً يـ بكسر التاء كفتحيا"(ْٔ) .كمنو كذلؾ" :ك ىش ٍعهر سبط :بالفتح كالكسر،
كالسككف :غير جعد"(ْٕ).
(ِ) الضبط ببياف نكع الحرؼ :نعني بو ضبط الحركؼ المبدلة كقكليـ في (قى ىداىا) بالداؿ
الميممة ،كصكابو (قى ىذاىا) بالذاؿ المعجمة(ْٖ) .أك " ًش ٍرًذمة  ،ك ًش ٍرًدمة بالداؿ  ،كالذاؿ " (ْٗ).
كمف ذلؾ" :أبصع :كممة يؤكد بيا ،كبعضيـ يقكلو بالضاد المعجمة كليس بالعالي"(َٓ) .كمنو
المغيرة حركفيا بسبب اختالؼ المغات،
مقصكر"(ُٓ) .فالضبط ىنا سبي يؿ تقييد األلفاظ
"المّْكل:
ٌ
ه
مما يشابييا.
أك غيرىا .أك بيانيا ٌ
كدينار عالكةن ،كالجمع
نا
(ّ) الضبط بالكزف الصرفي :جاء في العيف (ِٓ)" :كتقكؿ :أعطيؾ ألفنا
الكل عمى كزف فى ىعالىى ،ك ًي ىارىكة كاليى ىرىاكل".
ى
الع ى

(ّٓ)
ؼء ،كال يكفيكء ،عمى في ٍع وؿ ،كفيع و
كؿ"(ْٓ) .كمنو
كمنو:
ى ي
ي
"التآمر عمى كزف التفاعؿ"  .ك"ال يك ٍ ي
ي
ايضا" :اآلية ،العالمة ،كالشخص ،كزنيا فىعمىةه :بالفتح ،أك محركةن ،أك ً
فاعمىةه"(ٓٓ) .فالميزاف
ٍ
ٌ
الصرفي ىنا سبي هؿ لضبط بناء األلفاظ  ،كبياف ىيأتيا .
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"شاب
ب"(ٔٓ) .كمنو:
ى
ض ىر ى
ص ىر ،ىك ى
(ْ) الضبط بالباب الصرفي :كمف أمثمتو" :عمؾ يعمؾ مف ىن ى
كمشيبا ،كشيبةن ،عمى غير قياس؛ َّ
ألف ىذا النعت إنما يككف مف باب ( ىف ًع ىؿ
شيبا،
ن
يشيب ن
ي
(ٕٓ)
كظكبا :ىس ًم ىف"(ٖٓ).
كبا مف باب (نصر) مثؿ :كظب
"ح ى
ن
ب يحظي ن
ظى
ىي ٍف ىع يؿ)"  .كقاؿ الزبيدم :ى
(ٓ) الضبط بالصيغة ،كالبناء الصرفييف  :كمف أمثمتو  " :كقد اضطيَّر فالف إلى كذا ككذا،

(ٗٓ)
ؽ)؛ َّ
ألف
"عُّي ه
(عىي ى
(ع ىك ى
ؽ) ،كمف ى
كؽ فى ٍي يعك هؿ ،ييحتمؿ أف يككف بناؤه مف ى
بناؤه :افتيع ىؿ"  .كمنو :ى
اء"(َٔ).كقاؿ الجكىرم" :تقكؿ :ال ًكفاء لو بالكسر ،كىك في األصؿ
الياء ،كالكاك في ذلؾ سك ه

مصدر ،أم ال نظير لو"(ُٔ) .فيذا ضبط بذكر المصدر ،كمنوّْ :
"النقى ىابةي بالكسر ،االسـ،
(ِٔ)
احد الثقكب.
ب بالفتح :ك ي
كبالفتح المصدر"  .كمما جاء ضبطنا بالجمع كاإلفراد" :الثَّ ٍق ي
(ّٔ)
سـ فاعمو " (ْٔ).
ب:
بالضـ :جمع ثيٍقىب وة"  .كباسـ الفاعؿ  " :يزًك ىـ َّ
الرج يؿ عمى مالـ يي َّ
كالثُّ ٍق ي
ٌ
فالضبط ببناء األلفاظ ،كارجاعيا إلى أصميا ،كصيغيا الصرفية طريؽ مف طرؽ عرض

مر آنفنا.
ٌ
المادة في المعجمات العربية عمى نحك ما ٌ
معجمات بعنايتيا
الصرفي كقد آنمازت
كىذه الطرائؽ الثالثة تندرج في ضمف الجانب
ه
ٌ
بيذا الجانب ،كمنيا (ديكاف األدب) لمفارابي (تَّٓىػ) ؛ إذ يالحظ أنو فصؿ األسماء عف
التجرد كالزيادة ،كالصحة ،كاالعتالؿ ،كالتضعيؼ ،كاليمز.
األفعاؿ  ،كنظـ أبكابيا بحسب
ٌ
ً
و
و
بالضبط المغكم لأللفاظ(ٓٔ) .كصنيع الفارابي
مباشر
مساس
كغير ذلؾ .كىي مباحث عمى
صرفي) في تأليؼ المعجـ العربي كتكجيو مسارات عرضو.
ىذا ييبرز أىمية الضبط البنائي (ال
ٌ
الضـ ،كالطَّالكة،
كرفاعة بالفتح ،ك ٌ
(ٔ) الضبط بالمثاؿ :كمف أمثمتو" :كفي صكتو ىرفاعة ي
(ٔٔ)
ُّ
مب ،ىكتى ٍغمىبً ٍّي"(ٕٔ) .ك"حكى ابف االعرابي(
صبً ّّي بالفتح ،مثؿ تى ٍغ ى
كالطالكة"  .كمنو ن
أيضا " :ىي ٍح ى

بعد ٍّك في المفظ فيك
قي ّّك ،كقاؿ :عمى مثاؿ ىع يد ٍّك  .فإف كاف ٌإنما مثٌمو ي
تُِّق)  :رجؿ ي
كجيو"(ٖٔ).
أف المعجمييف قد يمجؤكف الى الضبط بأكثر مف طريقة
كمما تجدر اإلشارة اليو ىنا ٌ
ٌ
كاحدة  ،كفي ىذا دلي هؿ عمى المبالغة في الحرص عمى ضبط الكالـ العربي  ،كدقٌة نقمو .

(ٗٔ)
ىص يؿ
كمف ذلؾ مثال ما جاء في باب ( جذـ ) مف المصباح المنير  " :ا ٍل ًج ٍذ يـ بًا ٍل ىك ٍس ًر أ ٍ
اإل ٍنساف بًا ٍلبًىن ً
ً
َّ
ص ىدهر ًم ٍف ىب ً
اء
الش ٍي ًء ىكا ٍل ىج ٍذ يـ بًا ٍلفىتٍ ًح ا ٍلقى ٍ
ض ىر ى
اب ى
ب  ،ىك ًم ٍنوي ييقىا يؿ يجذ ىـ ًٍ ى ي
طعي  ،ىك يى ىك ىم ٍ
طع المَّ ٍحـ كيس ًقطيو كىك م ٍج يذكـ  .قىاليكا  :كىال يقىا يؿ ًف ً
ً
ً
ً
يو ًم ٍف
ى ي
ل ٍم ىم ٍف يعكؿ إ ىذا أ ى
ى ى ي ٍ ي ى يى ى ه
ىص ىابوي ا ٍل يج ىذ ياـ ؛ ألَّىنوي ىي ٍق ى ي
ىحمر  ،ك يج ىذاـ ًكىزاف يغر و
ىى ىذا ا ٍل ىم ٍعىنى  :أ ٍ ً
ت
اب قىبًيمىةه ًم ٍف ا ٍلىي ىم ًف ىكًقي ىؿ ًم ٍف ىم ىع ود  .ىك ىج ًذ ىم ٍ
ى
ىج ىذ يـ كىزاف أ ٍ ى ى ى ي
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ا ٍلي يد ج ىذما ًمف ب ً ً
ت ىي يدهي  ،فى َّ
ت  ،ىك ىج ًذ ىـ َّ
ىج ىذ يـ ىكا ٍل ىم ٍ أرىةي
الر يج يؿ ىج ىذ نما قي ًط ىع ٍ
ب قي ًط ىع ٍ
الر يج يؿ أ ٍ
اب تىع ى
ى ى ن ٍ ى
ً
اء كيي ىع َّدل بًا ٍل ىحرىك ًة فىييقىا يؿ ىج ىذمتييا ىج ٍذما ًم ٍف ىب ً
يـ " .فيذا
ب إ ىذا قى ى
ض ىر ى
اب ى
ط ٍعتييىا فى ًي ىي ىجذ ه
ٍ ى
ى
ن
ىج ٍذ ىم ي ى
و
و
صرفي وة  ،ك
حركة  ،ك صيغة
تعددة مف
تضمنت طرائؽ
لمادة لغكية كاحدة
ضبط م ٌ
تفسير ٌ
ٌ
ٌ
كزف  ،و
و
صرفي .
كباب
ٌ
ىذه إذف أىـ طرائؽ الضبط التي كقفنا في المعجمات العربية ،ككاف الفتنا في أثناء
تميز ك ٌؿ مف  :كاألزىرم (تَّٕىػ)  ،كالجكىرم (تّٖٗق)  ،كالرازم ( بعد ٔٔٔق
تقرينا ٌ
ٌ

الزبيدم بعنايتيـ أكثر مف غيرىـ مف
)  ،كالفيكمي(َٕٕق)  ،كالفيركزآبادم (ت ُٕٖق)  ،ك ٌ
المغكية لمعجماتيـ مف خالؿ استحضار ىذه الطرائؽ منفردةن  ،أك
المعجمييف بضبط المكاد
ٌ

مجتمعةن (َٕ).

المطمب الرابع  :أهمية اإلجراء في التراث المعجمي (المظاهر والتطبيقات)

ؾ في َّ
أف مسار عرض األلفاظ في متكف معجماتنا العربية يكشؼ عف حجـ
ال ش ٌ

الجيكد التي يبذلت مف لدف لغكيينا (رحميـ ا﵀) في ضبط الكممات العربية كتحقيقيا حتٌى
ىيأت لمشغميا
تش ٌكمت صكرتيا النيائية حركفنا ،كأبنيةن ترٌكبت مف تمكـ الحركؼ ؛ كذلؾ بأف ٌ

المعجمي كؿ ما يمكف استحضاره أداةن الستحكاـ بناء األلفاظ ،كدقٌة رسميا ؛ صيغ نة ،ككزننا،
و
كحركات  .كمف ىنا كاف لمضبط أىمية بالغة في ترصيف مفيكـ الجمع الشمكلي
كحركفنا
جدة كرصانة دعمتا جيد
أللفاظ المغة ،كمفرداتيا الذم كسـ بو العمؿ المعجمي ؛ إذ أكسبيا ٌ
لغكية ضخمة ،يرتٌبت فييا األلفاظ كفي ٌسرت دالالتيا بطرائؽ
ككف ثركة ٌ
الجمع الشامؿ الذم ٌ
أيضا :
منيجية ٌ
ٌ
محددة المعالـ  .كتظير أىمية الضبط في المعجـ العربي ن

مظير مف مظاىر صكف األلفاظ ،كتقييد المكتكب ،كحفظو مف التحريؼ،
نا
(ُ) بكصفو
(ُٕ)
ال إلى عدـ الكقكع في المبس ،أك
ظا ،ككتابةن  .أك سبي ن
كالتصحيؼ ،كالكقكع في الخطأ :لف ن
أحيانا ،ذلؾ َّ
أف الحرؼ إذا ضبط
الكىـ ،أك الغمكض الذم يسببو تشابو المفردات مع بعضيا
ن
بما يد ٌؿ عمى تحريكو بإحدل الحركات الثالث ،ال يمتبس بالساكف ،ككذا العكس ،كاذا ضبط
ضبط بما يد ٌؿ
بما يد ٌؿ عمى تحريكو بحركة مخصكصة ،ال يمتبس بالمتحرؾ بغيرىا ،كاذا ي
عمى التشديد ال يمتبس بالحرؼ المخفٌؼ  ،كاذا ضبط بما يدؿ عمى زيادتو ،ال يمتبس بالحرؼ

(ِٕ)
الذىف ،كيرشده إلى النطؽ الصحيح السميـ  ،كادراكو
يعيف
ذلؾ
أف
ؾ
ش
ال
ك
.
األصمي
ٌ
ٌ
ى
ي
بسرعة .
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مر ذكره مف محذكرات ؛
صرح بعض المعجمييف بأىمية الضبط ن
تفاديا لمكقكع فيما ٌ
كقد ٌ
ألف المفظة قد تحتاج الى أكثر مف
إذ نرل الرازم يدعك الى ضركرة التدقيؽ في الضبط ؛ ٌ

النص عمى حركة الحرؼ األكسط مف الماضي قد ال تكفي في معرفة كزف
أف
ضابط  ،ك ٌ
ٌ
ايضا .
المضارع الختالؼ كزف المضارع مع اتٌحاد الماضي  .كرأل أنو ٌ
البد مف المضارع ن

النص عمى حركاتو  :كىك أف ال
أيضا قصده مف زيادة ضبط المفظ بالميزاف  ،أك
ٌ
كبيف ن
ٌ
ألف التصحيؼ كقع في
النساخ  ،كتصحيفيـ ؛ ٌ
يتطرؽ المفظ بمركر األياـ الى تحريؼ ٌ
ٌ

مصنفات الذيف سبقكه مف المعجمييف بسبب الضبط الناقص ؛ إذ اعتمدكا عمى ظيكر األلفاظ

مما كاف الرازم يخشى كقكعو (ّٕ) .مف ذلؾ مثالن ما
عندىـ فأىممكا ضبطيا ؛ فكقع ما كقع ٌ
(ْٕ)
قمت :ىذا تصحيؼ ،كالذم
جاء في تيذيب المغة " :كقاؿ الميث :المّْقاع :الكساء الغميظ .ي
يمد كيقصر ...كتشديد
أراده المفاع بالفاء ،كىك كساء ييتمفٌع بو" .كمنو " :كآميف في الدعاء ٌ
الميـ خطأ "(ٕٓ).
(ٕٔ)
"الي ىرَّناء:
كمف أمثمو تقييد المفظ الصحيح بالضبط ما جاء في لساف العرب  :ي

ّْ
الي ىرَّنأ ،بالفتح ىمزت ال غير ،كاذا ضممت الياء جاز
الحناء ...قاؿ ابف ٌبرم :إذا قمت :ى
اليمز كتركو".
(ِ) كىك سبيؿ إحكاـ الرسـ اإلمالئي لمكممات ،لتكافؽ لفظيا المنطكؽ .كمف ذلؾ مثالن رسـ
اليمزة "إف كانت مفتكحة فيي بيف اليمزة كاأللؼ مثؿ (سأؿ) ،كاف كانت مكسكرة فيي بيف
(سئً ىـ) ،كاف كانت مضمكمة فيي بيف اليمزة كالكاك مثؿ (لى يؤىـ)" (ٕٕ).
اليمزة كالياء مثؿ ى
(ّ) كالضبط كذلؾ مف أىـ مظاىر تبياف الفركؽ الداللية بيف األلفاظ كذلؾ و
آت مف غنى
العربية في ا لمعاني ،كسعتيا في الدالالت .فقد تتشابو فييا ألفاظ في أداء المعنى ،أك تتقارب
كبناىا.
 ،كسبيؿ التمايز فيما بينيا ضبط حركات حركفيا ،ي
َّ
عكة إلى الطعاـ
كمف تطبيقات ىذا اإلجراء في المعجمات العربية قكؿ احمد بف فارس" :كالد ى
بالفتح ،ك ّْ
السف ،كًقرنو في
الد ٍع ىكةي في النسب بالكسر"(ٖٕ) .كقكؿ الزمخشرم" :ىك قىرنو في
ٌ
الحرب ،القىرف بالفتح :مثمؾ في السف ،كبالكسر :مثمؾ في الشجاعة"(ٕٗ).
المطمب الخامس  :مص ػ ػادر الضبػ ػط  ،كأدلٌتػ ػو :
ً
كبناءا بذكر الحركات ،
تشكيال
يكتؼ المغكيكف بضبط األلفاظ في معجماتيـ
لـ
ن
ن
دعمكا
كالسكنات  ،كاألكزاف  ،كاألبكاب التي تندرج ضمنيا  ،أك األمثمة التي تشابييا  .كانما ٌ
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استشعار منيـ بأىمية صنيعيـ
نا
تقكم إجراءىـ  ،كتمتٌف تأصيميـ ؛
ذلؾ الضبط بأدلة فصيحة ٌ
نقيةن  ،صافيةن ال تشكبيا شائبة  ،كال يعكر
ىذا ؛ فيك سبيؿ الحرص عمى عربية األلفاظ ٌ
نصاعتيا غريب القكؿ  ،أك دخيميو  ،أك ُّ
محرفيو  .كمف ىذه المصػ ػ ػػادر :
شاذه  ،أك َّ
ي
القرآف الكريـ  ،كقراءاتو :
لصحة الضبط  ،كدقٌتو  ،ككذا
تقدمو  ،كآعتماده دليال
ختمؼ في ٌ
كىك مصدر ال يي ي
ٌ
إما في شكؿ الكممات  ،كا ٌما في كزف األفعاؿ
األمر مع القراءات القرآنية ؛ ذلؾ ٌ
أف اختالفيا ٌ
كتذكير  ،كتأنيثنا  ،كاشتقاقنا...الخ
نا
جمعا ،
كما يتصرؼ منيا  ،كاما في تنكع الصيغ الصرفية ن

كتسييال  ،كترقيقنا...كغير ذلؾ(َٖ).
 ،كاما في تعدد كجكه األداء :إمالةن ،
ن
الراحة  .كمنو قكلو
كمف أمثمتو في المعجمات العربية  " :كالس ي
ُّبات :النكـ ،كأصمو ٌ

كحدىا بالضـ" (ُٖ).
ت ،ىذه ى
ت ىي ٍس يب ي
نكم يك ٍـ يسباتان﴾ (النبأ  . )ٗ:تقكؿ منو :ىسىب ى
﴿ك ىجع ٍمنا ى
تعالى :ى
مصدر فمثاليو ما جاء في لساف العرب (ِٖ) " :كًفي التٍَّن ًز ً
يؿ ا ٍل ىع ًز ً
يز ﴿:ىكأَّىنيي ٍـ
نا
أما كركد القراءات
ى
مستنفرة ،بً ىكس ًر ا ٍلفى ً
ً
اء،
ٍ
كًفي ا ٍلح ًد ً
يث ( :ىب ّْش يركا
ى
ى

(ّٖ)
ت:
ت ًم ٍف قى ٍس ىكىروة﴾
(المدثر )ُٓ-َٓ:؛ ىكقي ًرىئ ٍ
يح يمهر يم ٍستىٍن ًف ىرةه فىَّر ٍ
بًمعىنى ىن ًافروة ،كمف ق أىر مستنفىرة ،بًفىتٍ ًح ا ٍلفى ً
اء ،فىم ٍعىن ى َّ
كرةه.
ى ىىٍ
ىٍ
اىا يمىنف ىرةه أىم ىم ٍذ يع ى
ى
(ْٖ)
ىكىال تيىنفّْ يركا ) " .
كنمحظ في ىذا المثاؿ تدعيـ الضبط بأكثر مف دليؿ ؛ إذ أ ً
يسندت القراءة بالحديث الشريؼ

كىك المصدر الثاني لمضبط في المعجمات العربية .
(ِ) الحديث النبكم الشريؼ :

يث ً ً
كمف أمثمتو فضال عف المثاؿ السابؽ قكؿ ابف منظكر " :كًفي ح ًد ً
(ع ًف
العقيقة ى
ى
ى
ى
يؿ :م ً
شاتاف م ً
ً
تاف ) (ٖٓ)  ،أىم يمتى ً
تاف أىم يم ٍس ًتك ً
كافىئ ً
ساكىي ً
كافىئ ً
تاف ًفي الس ّْ
يتاف
ا ٍل يغ ىالًـ:
ّْف  ...ىكق ى ي
ً ي
تاف ،بً ىكس ًر ا ٍلفى ً
ظةي م ً
َّ
كافىئ ً
تقار ً
أىك يم ً
اء ،ييقىا يؿ :كافىأىه
الخطَّابً ُّي األ َّىك ىؿ ،قى ى
بتاف  .ىك ٍ
اختى ىار ى
ٍ
اؿ :ىكالم ٍف ى ي
كافئو فىيك م ً
ً
كافئوي أىم يم ً
ساكيو .قىا ىؿ :ك ّْ
كف يمكافىأىتى ً
اف ،بًا ٍلفى ٍت ًح .قىا ىؿ :كأىرل ا ٍلفىتٍ ىح
المحدثكف ىيقيكلي ى
يي ي ي ى ي
ساكل ىب ٍيىنيي ىما .قىا ىؿ :كأىما بًا ٍل ىك ٍس ًر فى ىم ٍعىناهي أىنيما
أىكلى ؛ ًإلنو يي ًر ي
يد ىشاتىٍي ًف قى ٍد يس ّْك ى
م ىب ٍيىنيي ىما أىم يم ن
ً
و
يم ً
اف ا ٍل ىك ٍس ير أىكلى"(ٖٔ).
حتاج أىف ىي ٍذ يك ىر أ َّ
في ي
ساكيتىاف ،ي
ساكىيا ،كًانما لى ٍك قىا ىؿ يمتكافئتاف ىك ى
ىم ىش ٍيء ى
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(ّ) كالـ العرب ( نثره  ،كشعره ) :

اء كا ٍل ىخ ً
فمف النثر قكؿ ابف منظكر":زيخ ... :جار ،ك ىزاح كىز ى ً ً
اء ،بً ىم ٍعننى .ىك يح ًك ىي
ىى
اخ ،با ٍل ىح ى
ى ى
اخكىـ عف مك ً
ىع ٍف أىعرابي ًم ٍف قى ٍي و
ض ًع ًي ٍـ أىم ىن َّح ٍكىـ ) " (ٕٖ).
س أىنو قىا ىؿ ( :ىح ىمميكا ىعمى ٍي ًي ٍـ فأىز ي
ى ٍ ىٍ
الر ي ً
يح ىي يد ُّؿ ىعمىى تىفىتُّ وح ًفي
اء ىك َّ
ص ًح ه
يـ أ ٍ
ىص هؿ ى
كمف الشعر قكؿ ابف فارس ( " :فى ىرىج) ا ٍلفى ي
اء ىكا ٍلج ي
َّ ً ً ً
ؾ ا ٍلفير ىجةي ًفي ا ٍل ىحائً ًط ك ىغ ٍي ًرًه َّ :
الش ُّ
كف :إً َّف
ؽ  .ييقىا يؿ :فى ىر ٍجتيوي ىكفىَّر ٍجتيوي  .ىكىيقيكلي ى
الش ٍيء  .م ٍف ىذل ى ٍ
ى
ً
ً
ً
ا ٍلفىرجةى  :التَّفى ّْ ً
كف ىب ٍيىنيي ىما بًا ٍلفىتٍ ًح  .قىا ىؿ:
ٍى
اس ىكاح هد  ،لىكَّنيي ٍـ ييفىّْرقي ى
صي م ٍف ىى ٍّـ أ ٍىك ىغ ٍّـ  .ىكا ٍلقىي ي
ّْ ً ً (ٖٖ)
يرَّب ىما تى ٍج ىزعي ُّ
ًر لىوي فى ٍر ىجةه ىك ىحؿ ا ٍلعقىاؿ " .
كس ًم ىف ٍاألىمػ ػ ػ ػ ػ
النفي ي
كمما يندرج في ضمف مصادر الضبط الميجات كالمغات  ،كالتمايز بينيا .جاء في
ٌ
ً َّ
(ٖٗ) ً
اب ،بالتشديد :لغة".
ذاب لغة في الكذب ...بالتخفيؼ ،كالكذ ي
العيف " :الك ي
ٍت مف المرض
ت مف المرض يبرنءا
بالضـ .كأىؿ الحجاز يقكلكف :ىب ىأر ى
"كب ًرٍئ ي
كقاؿ الجكىرم :ى
ٌ

(ُٗ)
(َٗ)
ب،
فالح ٍك ي
الحاب ،اإلثٍ يـ ،ى
كب ،ك ي
الح ي
ب ،ك ي
الح ٍك ي
ىب ٍرنءا بالفتح"  .كجاء في لساف العرب  :ك ى
بالضـ ،و
لتميـ" .كمنو كذلؾ  :ى"يئً ىس مف الشئ ىي ٍيىئ يس ...ككسر
ب
ّْ
الح ٍك ي
بالفتح ،ألىؿ الحجاز ،ك ي
المضارع لغة ،قاؿ أبك زيد الكسر في ذلؾ كشب ًي ًو لغةي عميا مضر ،كالفتح لغة سفالىا"(ِٗ).

رب العالميف
أف الحمد ﵀ ٌ
كآخر دعكانا ٍ

Linguistic Regularity
An Origin of the Construction of the Arabic Lexicon
]Lexicon] [ ،] Origin [ ، Keyword : [Regularity
Asst.Inst.
Naba`a Shahir Ismail

Asst.prof.
Dr. Mazin Abdulrasoul Salman
University of Diyala
College of Basic
Education-Department of Arabic

Abstract :
The linguistic regulation can be considered as an important source
that a lexicographer cannot give a way in his work because it controls
the construction of words and shapes its coinage whether via motion
or morphological structure.
This research sheds light on this procedure and the nature of its
occurrence in the heritage of lexicon and how it formulated its
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importance in its construction in a way that no linguist can get rid of
in his writings.
الهوامـــــــــش :
(ُ)

ينظر  :دراسة في مختار الصحاح لمرازم  ،د .ىاشـ طو شالش ( بحث ) ،مجمة المجمع العممي

(ِ)

ض ىبطى ) . ِّ / ٕ :
العيف  (:ى
ط ). ّٕٓ /ُ :
ض ىب ى
اساس البالغة ( :ى

(ٓ)

ط ). ّْْ / ُٗ :
ض ىب ى
تاج العركس  ( :ى
ض ىبطى ) . ّّٓ / ُ :
المعجـ الكسيط ( ى

العراقي . ِٕٗ :
(ّ)
(ْ)

(ٔ)
(ٕ)
(ٖ)

ط ).َّْ / ٕ :
ض ىب ى
لساف العرب  ( :ى

التعريفات ،لمجرجاني . ُٕٗ/ُ:كينظر :الكميات  ،ألبي البقاء الكفكم . ُْٗ/ُ :
الطراز في شرح ضبط الخراز ،لمتَّىن ًسي. ٗ :

(ٗ)
المطالًع َّ
الخطيَّة  ،لميكريني . َُْ :
لمم ى
طابًع المصريَّة في األصكؿ ى
النصرية ى
ى
(َُ) دليؿ الحيراف شرح مكرد الضمآف  ،لممارغني . ُِّ :
(ُُ)
(ُِ)

سمير الطالبيف في رسـ كضبط الكتاب المبيف  ،لمضباع . ُْٓ :

المصحفي نشأتو كتطكره  ،د .عبد التكاب األكرت . ْٔ :
ينظر :الضبط ي

(ُّ)

ينظر  :رسـ المصحؼ دراسة لغكية داللية  ، ّْٖ -ْٕٖ :كعمـ الكتابة العربية  ، َٕ-َٔٓ :د.

غانـ قدكرم الحمد .

(ُْ)

( كدع ) . ٖٗ/ّ :

(ُٔ)

لساف العرب ( :شكؿ)  ، ّٓٔ / ُُ :كينظر :تاج العركس ( :شكؿ) . ِّٕ / ِٗ :

(ُٖ)

(شكؿ) . ُٖٓ / ُ :

(َِ)

المطالع النصرية . َُْ :

(ُٓ)

(ُٕ)

جميرة المغة (شكؿ). ٖٔ/ّ :
القامكس المحيط ( :شكؿ) . َُُٗ / ُ :

(ُٗ)

المعجـ الكسيط ( :شكؿ) . ُْٗ /ُ :

(ُِ)

منيج الفرقاف في عمكـ القرآف  ،محمد عمي سالمة  ، ُٔٓ :كينظر  :الطراز ( مقدمة المحقؽ ) :

(ِِ)

المحكـ في عمـ نقط المصاحؼ . ِِ :

ّٓ .
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(ِّ)

لساف العرب ( :نقط). ُْٕ /ٕ :

(ِٓ)

ينظر  :عمـ الكتابة العربية . ُٔ :

(ِٕ)

المحكـ  . ٕ-ٔ ، ْ :كينظر  :المطالع النصرية . َْْ :

(ِْ)

اساس البالغة ( :نقط) . ََّ/ِ :

(ِٔ)

المحكـ  ، ّٓ :كينظر :عمـ الكتابة العربية . ُٔ :

(ِٖ)

المحكـ . ِّ :

(َّ)

ينظر :الطراز ( مقدمة المحقؽ )  ، ّٕ :نقال عف حمٌة األعياف عمى عمدة البياف لمرجراجي (

(ُّ)

تاج المغة كصحاح العربية ( :عجـ) . َُٕ/ٓ :

(ِٗ)

عمـ الكتابة العربية . ِٔ :

مخطكط )  :كرقة . ُٕ :

(ِّ)

لساف العرب ( :عجـ) . ّٖٓ/ُُ :

(ّْ)

المطالع النصرية . ُُْ :

(ّّ)

(ّٓ)
(ّٔ)
(ّٕ)
(ّٖ)

تاريخ األدب أك حياة المغة العربية  ،حفني ناصؼ  ، ٖٖ :كينظر :الطراز (مقدمة المحقؽ). ّٖ:

(شكؿ) . ّٓٔ / ُُ:

تاج العركس(المقدمة) . ُٓ / ُ :
نفسو ( :نذر ) . ُٕٗ / ُْ :

مقاييس المغة ( :رسـ) . ّّٗ/ِ :

(ّٗ)

تاج العركس ( :رسـ) . ِٓٗ / ِّ :

(ُْ)

تاج العركس( :أذل) . ٖٓ / ّٕ :

(َْ)

(ِْ)
(ّْ)

الطراز . ٗ :

نفسو (غذك) . ُِٓ /ّٗ :

كقد عرض لبعض ىذه األنكاع  :المطالع النصرية لميكريني ،َْٓ-َْْ :كالرامكز عمى الصحاح

(مقدمة المحقؽ) ،َٖ-ْٕ :كالزبيدم في كتابو تاج العركس  :د.ىاشـ طو شالش ، ُٕٓ-ٖٓٔ :

كمقدمة لدراسة التراث المعجمي  ،د .حممي خميؿ :
كدراسة في مختار الصحاح لمرازم ٌ ، ُِٖ-َِٖ :
المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح ( مقدمة
ِّٖ ، ِّٗ-كعمـ الكتابة العربية ، ُٔ :كلباب تحفة
ٌ
المحقؽ ) . ْٕ-ْٔ :
(ْْ)
(ْٓ)
(ْٔ)

العيف( :عسك).ََِ /ِ :
مقاييس المغة( :ثدم)ُ.ّّٕ /

صحاح المغة كتاج العربية( :ختـ).َُٖٗ /ٓ :
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(ْٕ)

أساس البالغة( :سبط).ّْْ /ُ :

(ْٗ)

نفسو (شرذـ).ِِّ /ُِ :

(ُٓ)

لساف العرب  ( :لكم).ِّٔ /ُٓ :

(ْٖ)

(َٓ)

لساف العرب (نبأ).ُْٔ /ُ :

الصحاح( :بضع).ُُٖٔ /ّ :

(ِٓ)

(عمى).ِْٕ /ِ :

(ْٓ)

لساف العرب (كفأ).ُّٗ /ُ :

(ٔٓ)

الصحاح( :عكؾ).َُُٔ /ْ :

(ّٓ)

الصحاح( :أمر).ِٖٓ /ِ :

(ٓٓ)

القامكس المحيط  (:فصؿ الياء ) .ُُِٔ /ُ :

(ٕٓ)

لساف العرب( :شيب).ُِٓ /ُ :

(ٗٓ)

العيف( :ضر) ،ٕ /ٕ :كالتيذيب.ُّٓ /ُُ :

(ُٔ)

الصحاح (كفأ).ٖٔ /ُ :

(ٖٓ)

تاج العركس( :حظب).ِْٗ /ِ :

(َٔ)

مقاييس المغة( :عيؽ).ُٖٗ /ْ :

(ِٔ)

لساف العرب( :نقب).ٕٔٗ /ُ :

(ْٔ)

مختار الصحاح( :زكـ). ُّٔ :

(ٔٔ)

أساس البالغة( :رفع).َّٕ /ُ :

(ّٔ)

الصحاح( :ثقب).ّٗ /ُ :

(ٓٔ)

المعجـ العربي :بحكث في المادة كالمنيج كالتطبيؽ :صِْْ.

(ٕٔ)

لساف العرب( :حصب).ُِّ /ُ :

(ٗٔ)

(جذـ).ْٗ /ُ :

(ٖٔ)

نفسو ( :قيأ).ُّٓ /ُ :

(َٕ)

ينظر :الزبيدم في كتابو تاج العركس  ، ٕٓٔ:ك دراسة في مختار الصحاح لمرازم ، ِٕٗ :

(ُٕ)

ينظر :المعجـ العربي بحكث في المادة كالمنيج كالتطبيؽ ،ِٔ :كعمـ الكتابة العربية.ِٔ :

(ّٕ)

مختار الصحاح  ( :المقدمة )  ، َُ-ٕ:كينظر :دراسة في مختار الصحاح .ِْٖ-ِْٕ :

كالمعجـ العربي بحكث في المادة كالمنيج كالتطبيؽ،ِٔ :

(ِٕ)

(ْٕ)

ينظر :دليؿ الحيراف ،ُِٓ :كسمير الطالبيف ،ُُٗ :كالطراز (مقدمة المحقؽ) :صٕٔ.
(لقع) .ُٔٓ /ُ :كلممزيد ينظر :الصحاح( :فمؿ).َُٖٓ/ٓ :
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(ٕٓ)

الصحاح( :أنف).َِِٕ /ٓ :

(ٕٔ)

(ي ٍرىنأى).َِّ /ُ :
لساف العرب :ى
الصحاح( :بيف) ،َِْٖ /ٓ :كلساف العرب( :بيف).ٔٔ/ ُّ :

(ٕٗ)

أساس البالغة( :قرف).ّٕ /ِ :

(ٕٕ)
(ٖٕ)

مقاييس المغة (دعك).ّٖٕ /ُ :

(َٖ)

القراءات كالميجات  ،د.عمي عبدالكاحد كافي (بحث) منشكر ضمف كتاب (الميجات العربية بحكث

(ُٖ)

الصحاح ( :سبت ) .َِٓ / ُ :

كدراسات) . ُُّ :

(ِٖ)

( نفر ) . ِِْ/ٓ :

(ْٖ)

صحيح البخارم  :الحديث رقـ . ّٖ/ ُ: )ٔٗ(:

(ّٖ) ق أر نافع كابف عامر كالمفضؿ عف عاصـ كأبك جعفر يزيد بف القعقاع (مستنفىرة) بالفتح  ،كق ار الباقكف
ً
(مستنفرة) بكسر الفاء  ،ينظر :السبعة في القراءات  ، َٔٔ:كالمبسكط في القراءات العشر. ِْٓ :
(ٖٓ)

الجامع الصغير ،لمسيكطي  :الحديث رقـ . َُٖ/ّ : ) ِّٓٔ (:

(ٕٖ)

لساف العرب ( :زيخ) . ِّ / ّ :

(ٖٗ)

(كذب).)ّْٕ / ٓ( :

(ٖٔ)

لساف العرب ( :كفأ) . َُْ / ُ :

(ٖٖ)مقاييس المغة (فرج) . ْٖٗ /ْ :
(َٗ)

الصحاح( :برأ).ّٔ /ُ :

(ِٗ)

المصباح المنير( :يئس) .ّٖٔ /ِ :

(ُٗ)

(حكب).َّْ /ُ :

المصـــــادر
 القرآف الكريـ .
 أساس البالغة  ،لجار ا﵀ لزمخشرم (ت ّٖٓىػ) تحقيؽ :محمد باسؿ عيكف السكد
،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف  ،طُ ُُْٗ ،ىػ  ُٖٗٗ -ـ .
 تاج العركس مف جكاىر القامكس  ،لمزبيدم (ت َُِٓىػ)  ،تحقيؽ  :عبد الستار
أحمد فراج كآخريف  ،مطبعة حككمة الككيت  ُّٖٓ ،ىػ  ُٗٔٓ -ـ .
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 تاريخ األدب أك حياة المغة العربية  ،حفني بؾ ناصؼ  ،مجمكعة محاضرات ألقاىا
بالجامعة المصرية  ،مطبعة الجريدة  ،مصر َُُٗ-َُٗٗ ،ـ .
 التعريفات ،عمي بف محمد بف عمي الجرجاني(ت ُٖٔ ىػ)  ، ،تحقيؽ  :إبراىيـ
األبيارم  ،دار الكتاب العربي  ،بيركت  ََِِ -ُِّْ،ـ
 تيذيب المغة  ،ألبي منصكر األزىرم (ت َّٕىػ)  ،تحقيؽ  :عبد السالـ ىاركف –
الييئة العامة لمكتاب – القاىرة ُٕٗٓ – ُْٗٔ ،ـ .
 التكقيؼ عمى ميمات التعاريؼ  ،لمحمد عبد الرؤكؼ المناكم  ،تحقيؽ  :د .محمد
رضكاف الداية  ،دار الفكر  -بيركت  ،دمشؽ ،الطبعة األكلى  َُُْ ،ىػ .
 الجامع الصحيح المختصر(صحيح البخارم)  ،لمحمد بف إسماعيؿ البخارم (ت
ِٔٓ ق ) تحقيؽ  :د .مصطفى ديب البغا ،دار ابف كثير  ،اليمامة – بيركت  ،ط ّ
ُٖٕٗ - َُْٕ ،
 الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير  ،لجالؿ الديف السيكطي (ت ُُٗ ى ) ،
دار الفكر ،بيركت .
 جميرة المغة  ،ألبي بكر بف دريد (ت ُِّىػ) ،تحقيؽ  :رمزم منير بعمبكي  ،دار
العمـ لممالييف – بيركت ،طُُٖٕٗ ،ـ .
 دراسة في مختار الصحاح لمرازم ( بحث ) ،د .ىاشـ طو شالش  ،مجمة المجمع
العممي العراقي  ،المجمد(ّْ)  ،الجزء (ّ) . ُّٖٗ ،
 دليؿ الحيراف شرح مكرد الضمآف  ،إلبراىيـ بف أحمد المارغني  ،دار الفرقاف  ،القاىرة
. ُْٕٗ ،
 الرامكز عمى الصحاح  ،لمحمد بف السيد حسف  ،تحقيؽ  :د محمد عمي عبد الكريـ
الرديني  ،دار أسامة  -دمشؽ  ،الطبعة  :الثانية ُٖٗٔ،
 رسـ المصحؼ دراسة لغكية تاريخية  ،د.غانـ قدكرم الحمد  ،مؤسسة المطبكعات
العربية  ،بيركت َُِْىػ ُِٖٗ -ـ .
 الزبيد م في كتابو تاج العركس  ،د .ىاشـ طو شالش  ،دار الكتاب لمطباعة –
بغداد  ،طُ َُُْ ،ق – ُُٖٗـ.
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 السبعة في القراءات  ،البف مجاىد (تِّْىػ)  ،تح  :د .شكقي ضيؼ  ،طِ  ،دار
المعارؼ  ،مصر َُٖٗ ،ـ .
الضباع  ،منشكر ضمف
 سمير الطالبيف في رسـ كضبط الكتاب المبيف  ،لعمي محمد
ٌ
الضباع )  ،منشكرات ك ازرة األكقاؼ كالشؤكف
كتاب ( االمتاع بجمع مؤلفات
ٌ
االسالمية  ،الككيت .
 الصحاح تاج المغة كصحاح العربية  ،البف حماد الجكىرم (ت ّٖٗىػ) تحقيؽ:
أحمد عبد الغفكر عطار ،دار العمـ لممالييف – بيركت ،طُ  َُْٕ ،ىػ ُٖٕٗ -ـ.
 الضبط المصحفي نشأتو كتطكره  ،د .عبد التكاب مرسي حسف األكرت  ،مكتبة
اآلداب  ،القاىرة ُِْٗ ،ق – ََِٖـ .

 الطراز في ضبط الخراز  ،ألبي عبد ا﵀ التىىن ًس ٌي (تٖٗٗق)  ،تحقيؽ :أحمد بف
أحمد شرشاؿ  ،مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ  ،السعكدية .
 عػم ػ ػـ الكتاب ػة العربي ػة  ،د .غان ػـ قػ ػ ػ ػدكرم الحمػ ػ ػد  ،دار عمػ ػار  ،عم ػ ػاف ُِْٓ :ىػ
ََِْـ . العيػػف ،الخميؿ بف أحمد الفراىيدم (تُٕٓىػ)  ،تحقيؽ :د .ميدم المخزكمي ك د.
إبراىيـ السامرائي ،منشكرات دار الرشيد ،مطبعة بغداد،ج ُ ك ج ِ.
 القامكس المحيط  ،محمد بف يعقكب الفيركز آبادم (ت ُٕٖ ىػ) ،مؤسسة فف
الطباعة  ،مصر ُُّٗ ،ـ.
 القراءات كالميجات (بحث) ،د.عمي عبدالكاحد كافي  ،منشكر ضمف كتاب (الميجات
العربية بحكث كدراسات)  ،مجمع المغة العربية – مصر  ،طِ ُُّْ ،ق –
ََُِـ.

المجد الصريح في شرح كتاب الفصيح ،ألبي جعفر المَّبمي (تُٗٔق) ،
 لباب تحفة
ٌ
تحقيؽ  :د .مصطفى عبد الحفيظ سالـ  ،جامعة أـ القرل ُِّْ ،ق – َُُِـ .
 لساف العرب  ،آلبف منظكر (تُُٕىػ)  ،دار صادر  ،بيركت .
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 الكميات (معجـ في المصطمحات كالفركؽ المغكية)  ،أبي البقاء أيكب بف مكسى
الحسيني الكفكم(،تَُْٗىػ) ،تحقيؽ  :د.عدناف دركيش كمحمد المصرم  ،مؤسسة
الرسالة  ،طِ ،بيركت  ُُْٗ ،ىػُٖٗٗ-ـ.
 المبسكط في القراءات العشر  ،ألبف ىبرىىاف االصفياني (تُّٖىػ)  ،تح  :سبيع
حمزة حاكمي  ،مطبعة مجمع المغة العربية بدمشؽ َُْٕ ،ىػُٖٗٔ-ـ.
 المحكـ في نقط المصحؼ  ،ألبي عمرك الداني ( تْْْق)  ،تحقيؽ  :د.عزة حسف
 ،دمشؽ َُٗٔ،ـ .
 مختار الصحاح  ،ألبي بكر الرازم (ت بعد ٔٔٔىػ) تحقيؽ :يكسؼ الشيخ محمد ،
المكتبة العصرية  -الدار النمكذجية  ،بيركت – صيدا  ،طَُِْٓ ،ىػ ُٗٗٗ /ـ.
 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير لمرافعي  ،ألحمد بف محمد الفيكمي
(تَٕٕىػ)  ،المكتبة العممية – بيركت .
المطالًع َّ
الخ َّ
طية  ،ألبي الكفاء اليكريني (
لممطىابًع المصرَّية في األصكؿ ى
النصرية ى
 ى
السنة  ،القاىرة  ،طُ ،
تُُِٗق)  ،تحقيؽ  :د .طو عبد المقصكد  ،مكتبة ٌ
ُِْٔق – ََِٓـ .
 المعجـ العربي بحكث في المادة كالمنيج كالتطبيؽ  ،رياض زكي قاسـ  ،دار المعرفة
 ،بيركت  ،طُ َُْٕ ،قُٖٕٗ -ـ .
 المعجـ الكسيط  ،مجمكعة مف اساتذة مجمع المغة العربية بالقاىرة كىـ (إبراىيـ
مصطفى ،أحمد الزيات  ،حامد عبد القادر  ،محمد النجار)  ،الناشر :دار الدعكة .
 مقاييس المغة  ،ألحمد بف فارس (تّٓٗق)  ،تحقيؽ  :عبد السالـ محمد ىاركف
،الناشر  :دار الفكر  ،الطبعة ُّٗٗ :ىػ ُٕٗٗ -ـ.
 مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي  ،د .حممي خميؿ  ،دار النيضة العربية ،
بيركت  ،طُ  ُٕٗٗ ،ـ .
 منيج الفرقاف في عمكـ القرآف  ،لمحمد عمي سالمة  ،المحقؽ  :د .محمد سيد احمد
المسير  ،الناشر  :دار نيضة مصر  ،طُ  ََِِ ،ـ .
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