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 المقدمة

                                                ، والصــالة والسـالم عمــد محمـد رســول ه، وعمـد  لــو وصــحبو        الحمـد ه
  .              ومن وااله، وبعد

                                                            فــ ن معمــل الملــة العربيــة بالقــاىرة صــرح عممــي رفيــل المســتو ، عــالي 
                                                                   المكانــة بمــا حــو  مــن عيابــذة الملــة وفحــول الهقافــة منــذ ن ــ تو حتــد اليــوم، 

ـــا                                    ىـــ الل الـــذين بـــذلوا العيـــد العييـــد فـــي  د ُ        مـــة الملـــة العربيـــة، وبـــاتوا ُحر اس                           
لوا الِصَعاب وحموا الم كالت، وقد موا ومـا زالـوا يقـدمون أعمـق  ِ  َ                                                لقضاياىا فذّلّّ        ّ  ّ            

                               البحوث الملوية في كافة فروعيا.

ُ  عممــُت                  ْ  وقــد أنعــم اه عمــي إْذ         ي                              بعــد ت ريعــي محــرر ا للوي ــا فــي ىــذا الصــرح    
ــر فاقتربــت منــو، واقتحمــت بحوهــو، وطالعــت تراهــو ف ــت عمــد عطــال                                                  الكبي               وقف
                الــذق قضــيتو ىنــاك                                                   عممائــو الم مصــين، وأفــدت منــو الكهيــر، ورغــم أن الوقــت

                                                همانية أ ير إال أنني تعرفت فيـو عمـد كهيـر مـن تراهـو     عمد      يربو             كان قميال  ال
               الواسل الممتد.

ــا قضــية  ْ                                 ومــن بــين القضــايا الملويــة التــي أْوالىــا المعمــل عنايــة واىتمام                                
                                          قـل البالغـي فـي االىتمـام، فـ ردت أن ألقـي الضـول                          اللرابة التي ت ترك مـل الح

                                                                   عمد موقف المعمل من اللريب، وكيف تعامل معو في إنتاعو؟ وكيف قد م فيو 
       بحوهو؟

                                                               فكان ىذا البحث الذق رععت فيـو إلـد تـراث المعمـل وذكـرت فيـو قراراتـو 
                                                    حول اللريب، وبحوهو العممية التي قدميا في ىذا ال  ن.
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                                       كر بعض أعضال المعمل ف لقيت الضول عمييم          ُ  البحث أن ُيذ    ضد       وقد اقت
                                                             فـي تعريـف مـوعز اعتمـدت فيـو عمـد كتـاب المرحـوم أ.د/ محمـد ميـدق عـالم 

                            "المعمعيون في  مسين عام ا".
ا لوجهه الكريم                                                وهللا أسأل أن يتقبل هذا العمل خالص 

 كاتبه

 أبو أسلم

 د/ عاطف األكرت
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 : موقف البالغيين من الغريب

                                             ميـة أن  المـتكمم ينبلــي أن ييعـر االفـاظ اللريبــة                    ذكـر أىـل الصــنعة الكال
                                                           يســتعمميا فــي  طابــو  انيــا تــ دق إلــد غمــوض المعنــد وغيــاب الداللــة،    وال

                                                                      والبالغة تبتلي الفيم واإلفيام. وقد ذكر البالغيـون والنقـاد أن المفـظ الحو ـي 
    ي          ي لي بالفصاحة.          )اللريب(

               الفاروق عمر بن                     ٍّ                        وربما يكون أقدم نصٍّ ذكر مصطمح الحو ي ىو كالم
ُ         يمو زىيـر بـن أبـي ُسـممد عمـد  ضـ         ىــ( فـي تف  ٖٕ  )ت  -          رضي اه عنو–       ال طاب                  

ِ              بقيــة ال ــعرال  "انــو كــان ال ُيعاظــل بــين الكــالم، وال يت بــل حوِ ــي و، وال يمــدح                              ُ                         
  . (ٔ )                            الرعل إال بما يكون في الرعال"

  . (ٕ )                        وفي رواية عال لفظ الوح ي

ُ             والحو ي نسبة إلد الُحوش: "بالد كـان                            يم ا يزعمـون أنيـا بـالد العـن      ا قـد  و                    
   .  (ٖ )     ي                  ال يمري بيا أحد من الناس"

                                           

                                       البااس مااتح  قلقمااود شلشاالط ءاا ن   ط را اا          63 / 1                    طبقاا ف ولاالش راءاا  ر      (1 )
    طر     5                                              البااس  ءاامو  قلقمااود شلشااط شلمااد راااطمس طبااط رالشمااط  ط    98 / 1         لرا شااط   

                             الباس ببا  ربعابل راشعا ح  قلقماود      401      بما   ص                     ش  بما لف  لقل ما  راقل م   را 
                             راش لس رألطلد الءئلس ربمتشمة.       ء ف  ط      لف     ط/ 

    ألباااا       288 /  10                    البااااس ةقمبااااة  لرأل اااا          149 / 1                         اااا  ف واااا  راءاااا   لراءاااا  ر      (2 )
         رألعفه         راف ج 

   ح.    2000     1                         ش شل رالغة را  بمة  ط   851 / 5               راش  ح رانبم      (3 )
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ُ                                             كمــا أن الوح ــية "ُ ــب يت بالدابــة الوح ــية المنســوبة إلــد الــوحش وىــو                  
  . (ٔ )                    ِ     الحيوان الذق يسكن الِقفار"

                       ما نعده لد  العالمة أبـي                 في ىذا الموضوع                           ومن بواكير ااحكام النقدية
ــد    ٕ٘٘               عهمــان العــاحظ )ت ــو عم ــد مــن يت ــبيون                  ىـــ( مــن حممت                        اللريــب وعم

ُ                         بالبــدو العفــاة فقــد أورد طائفــة مــن النصــوص ُح ــيت باللريــب وعق ــب عمييــا                                         
                                                                    ب سموب سا ر قائال : "ف ن كانوا إنمـا رووا ىـذا الكـالم انـو يـدل عمـد فصـاحة 
ــي الكتــب،  نــوه ف ــانوا دو  ن ك ــد باعــده اه مــن صــفة البالغــة والفصــاحة. وان                                        ن                         فق

ـاج )ت                           وتذاكروه في المعالس انو غري          ىــ( و ـعر   ٜٓ                          ب ف بيات من  ـعر العع 
ِ        الط ِرم اح )ت ْ               ىـ( وأ عار ىذيل ت تي ليم مل حسن الر ْصف عمد أكهر مـن    ٕٓٔ                                         

  . (ٕ )    ذلك"

                                   ىـ( مـن عيـوب المفـظ "أن يرتكـب ال ـاعر    ٖٖٚ                     وذكر قدامة بن ععفر )ت
ز لمقـدمال لـيس             ُ          ُ                ًّ                                  فيو ما ليس ُيستعمل وال ُيتكم م بو إال  اذًّا... وىذا الباب معو 

         الععرفـة،                                            ًّ               من أعل أنو حسن لكن من  عرائيم من كان أعرابيًّا قد غمبت عميـو 
                                                                   ومس ت الحاعة إلد االست ياد ب  عارىم في اللريب  وان من كان ي تي منيم 
ِ                              ي        ي                      بالحوِش لم يكن يـ تي بـو عمـد عيـة التطميـب والتكميـف لمـا اسـتعممو منـو لكـن       

                      م ي تون منو بما ينـافر                                                بعادتو وعمد سعية لفظو ف ما أصحاب التكمف لذلك في

                                           

            ط عبمح.  74 / 1               ق  مط راب         (1 )
                                                قلقماااود طباااط راماااتح هااا  لس  راهمئاااة را  شاااة اقعااال     378 / 1                 رابمااا س لراقبمااامس     (2 )

   ح.    2003         راثق وة  
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  . (ٔ )                       الطبل، وينبو عنو السمل"

قصـائو عـن دائـرة اادب،                                       ن                     وىذا الـنص واضـح فـي سـبب تقبـيح اللريـب وان
                                                                    ويعمل قدامة ليذا ب ن المحدهين الـذين يتبعـون ىـذه السـبل يقـوم  ـعرىم عمـد 

ُ                                               التكميف فيم ُمقمدون فحسب، وىذا ىـو السـبب فـي رضـاه عـن اللريـب إذ     ورد    ا     ي      
                                       ُ                رفضو إياه إذا عال من المحـدهين كمـا أننـا ُنفيـد مـن الـنص فـي   و             عن القدامد

                                              ربط اللريب بالمقام فيو الحاكم بقبولو أو رفضو.

ــا لممحــدث ــب ا ليــم ورفض       ولكــن    ،                                 ي                     ولــيس غفــران اللريــب لــد  القــدمال تعصي
                                                                       ان البيئة كانت ليا ىذه السمات. أمـا وقـد تليـر وعـو البيئـة العربيـة، وأقبمـت 

         وقـد ععمـت    .                                   لتـرف فـال ينبلـي االسـتعانة ب لفـاظ حو ـية                   عمد وعوه الحضـارة وا
                                                                  بالغة المت  رين غرابة المفـظ مـن العيـوب التـي ت ـل بفصـاحتو. قـال ال طيـب 

                                                  ىـــ(: "اللرابــة: أن تكــون الكممــة وح ــية ال يظيــر معناىـــا    ٜٖٚ           القزوينــي )ت
                        ُ                                            فيحتاج في معرفتو إلد أن ُينق ر عنيا في كتب الملة المبسوطة كمـا روق عـن 

                                    ن حمـاره فـاعتمل عميـو النـاس، فقـال: مـا  ع                     ن عمر النحوق أنو سقط       عيسد ب
ّ        عوا عني، أق اعتمعتم تنّحوا، أو  ق         ُ                        ّ        لكم تك ك ُتم عمي  تك ك كم عمد ذق عّنة، افرن                       
 ُ                                      ُي ر ج ليا وعو بعيد كما في قول الععاج: 

                                           

              شنقباة رانلما ف    1                                      قلقماود ط/ شلشاط طباط راشا  ح  فا     ط   172             قط راء    ص   (1 )
       هاااااا( وااااا     384                                      ح  ل قاااااش ط اااااش راااااا ص لراءااااالرهط راش زبااااا    )ف    1978         رألزه ماااااة  

                      ط راب اااا لح  ط طر   ه ااااة                          لشاااا  ب ااااطه   قلقمااااود طلاااا  شلشاااا     539         راشلءااااح  ص
   ح.    1965     شع   
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ًًًوفامًحاًوًمًرًًسًناًًمًسًرجا"  ً  ً  ً ًً ً  ً  ًً  ً ً ًً ً ًً ً(1).ً

وا ُ                               ي  وســـار عمـــد ُ طـــد ال طيـــب كهيـــر مـــن البالغيـــين فســـوي             بـــين اللرابـــة            
                                                         ، وعارضو بعضيم بنال عمد أن اللرابة ترعـل إلـد االسـتعمال فقـد  (ٕ )        والوح ية

ـــي ن ال م ـــالي )ت ـــاد ا،    ٘ٗٚ                ب ـــة أال يكـــون اســـتعمال الكممـــة معت                                                ىــــ( أن اللراب
                                                                    واستعمال الكممة وعدم استعماليا ي تمف من قوم إلد قوم، لكن الوح ية ىـي 

  . (ٖ )                        ي تستعمل في مقابل العذبة                                      التي ت تمل عمد تركيب ينفر منو الطبل وى

                  غريب القر ن وغريب        عميع ا                                       وسوال منيم من وافق أو  الف فقد أ رعوا 
ــر                                                                الحــديث مــن دائــرة االســتيعان مســتفيدين فــي ىــذه المســ لة مــن ابــن ااهي

  . (ٗ )                                  ىـ( الذق قس م الحو ي إلد حسن وقبيح   ٖٚٙ  )ت

         ح وتقنين                                                        ورغم أن معالعة المت  رين لقضية اللرابة عال من تقعيد واض
                                                                    محدد بـالنظر إلـد أعـزال العممـة وكيفيـة الحكـم عمييـا إال أنيـا ال تتناسـب مـل 

                                           

             شنقبة رآلطرب.   6     ط  14 / 1                                    ربم  ح ء ح قل مص راشفق ح شل رابغمة     (1 )
                     لشاااا  ب اااااطه   ماااا ط رااااااطمس     15                                   م ظاااا  راشطاااالش وااااا  ءاااا ح قل ااااامص راشفقاااا ح  ص   (2 )

                ط طر  رانقااب   88-  83 / 1                                               راقفقاا زر    ط بلشااط ن شااش  ق نماا   لءاا لح راقل اامص  
  .  76-  73 / 1                         طلد ش قع  رام ط                             را لشمة  بم لف  لق  مط راب 

                               ال ل ااا ا   طنقااال رط ش طااالط بشنقباااة     13      12 / 1                          م ظااا  شفقااا ح قل ااامص راشفقااا ح     (3 )
                    نلمة رالغة را  بمة.

                                          قلقمااااود بلشااااط رالاااالو  لبااااطلح طب  ااااة  ط طر     175 / 1                   م ظاااا  راشثااااش راماااا ئ      (4 )
           ه ة شع .
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                                                              عمميـــة اإلبـــداع اادبـــي التـــي قـــد تســـت دم اللريـــب، وال تتناســـب مـــل معالعـــة 
  . (ٔ )                                           المتقد مين الذين احتكموا إلد السياق والمقام

                                           

                  مس راقبالش لراا وضب                                                      بنقف  و  ش  ا اة ها ط راق امة ب بل ااة طلاد بلار براغ رباة با   (1 )
                                                                     الاااطنقل  بلشاااط شلشاااط طلااا   ش ءااال  بش لاااة نلماااة رالغاااة را  بماااة  را اااطط رأللش  ط 

   ح.    1983         رام  ط   
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 موقف المعاجم اللغوية من الغريب:

                              متيا وفصــاحتيا مــا بقــي العــرب فــي                              ظم ــت الملــة محتفظــة بنقائيــا وســال
ــد إذا  ــة، حت ــة المحمدي ــان البعه ب  ــل وان ــان قب ــك ك ــر م تمطــين، وذل ــرتيم غي                                     ن                              عزي

                                                     وا تمطوا بليـرىم وفتحـوا الفتوحـات ا تمطـت الملـة بليرىـا،                  انساحوا في اارض
ــا لتــدوين  ــورون مــن أبنائي ــي فصــاحتيا فيــب  اللي                                                                  و ــابيا المحــن، وتــ ه رت ف

                      الحافظة ليا ولنقائيا.                     العموم، ووضل القواعد 

                                                                ومن بين ى الل طائفة انساحت في عزيرة العرب بين القبائل الباقيـة فـي 
                                                                 بداوتيا مهل قـيس وتمـيم وأسـد وىـذيل وبعـض كنانـة وبعـض الطـائيين ف  ـذوا 
                                                                يسـمعون مــنيم كــل مــا يسـمعون بليــة تــدوين الملــة، فكـانوا ي  ــذون مــن ىــذه 

                   من سكان البرارق.                                       القبائل البدوية فقط ال ي  ذون من حضرق وال

    ولـم    ،                                                           كانت ىذه االفاظ المعموعة تمهل متن الملة أق ألفاظيا المنطوقة
                                                            تكـــن حركـــة العمـــل والتـــدوين ىـــذه تراعـــي فـــي عمميـــا تصـــنيف االفـــاظ إلـــد 

نمـــا كـــان ىـــدفيا عمـــل أقصـــد مـــا يمكـــن عمعـــو مـــن    ،              مســـتعمل أو غريـــب   ن                                       وان
         الكممات.

      ويونس      ىـ(   ٘ٚٔ     دق )ت                                            وا تير من ىذه الطائفة ال ميل بن أحمد الفراىي
                  ىــ(، وأبـو عمـرو بـن    ٓٛٔ                  ىــ(، و مـف ااحمـر )ت   ٖٛٔ                 بن حبيب البصـرق )ت

ـــالل )ت ـــي )ت   ٜ٘ٔ        الع ـــن ااعراب ـــن    ٖٕٔ                    ىــــ(، واب ـــك ب ـــد المم ـــب  ق                   ىــــ(، وعب     ري
            وعمــد ال ميــل    .   ىـــ(   ٕٛٔ                         ، وعمــي بــن حمــزة الكســائي )ت   ىـــ(   ٕٙٔ      معي )ت صــ  اا

             كـرة المبك ـره                                                         إلد تصنيف كتاب يضم االفاظ الملويـة وي ـرحيا، وكانـت ىـذه الف
  ًّ                                                               عــدًّا مــن أروع مــا قــام بــو الملويــون العــرب والتــي كانــت بعــد ذلــك أصــل فكــرة 



 
 ٖٖٔٔ  9                                                        مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظره لها العدد 

                                                    ال ارحة لمتنيـا، وابتكـر ال ميـل فكـرة تقسـيم االفـاظ حسـب                  المععمات الملوية 
                 د مععمو "العين".                             الم ارج فبدأ بحرف العين وسم  

                                                          وا تمفـت بعـد ذلـك مــدارس الترتيـب المععمـي فســار بعضـيا عمـد مــني  
                              ىــ( فـي مععـم تيـذيب الملـة، وسـار    ٖٓٚ                             ل ميل مهل أبي منصور اازىرق )ت ا

                                          بعضيم عمد مناى  أ ر  معروفة لد  الدارسين.

                                                           كما ا تمفت ىذه المدارس من حيث االفـاظ المعموعـة فبعضـيم اقتصـر 
                                                       عمد الم يور المستعمل، وبعضيم عمل كل ما نطقت بو العرب. 

                         ـ( يصــن ف مععمــو "العميــرة"  ىــ   ٕٖٔ                       ُ       فنعــد العالمــة أبــا بكــر بــن ُدريــد )ت
                                                              وىو كما يتضح من اسـمو يقتصـر فيـو عمـد الم ـيور المسـتعمل عنـد العـرب 

َنـا المسـتنكر الوح ـي،  ل    ي                                     وينصي فـي  طبتـو المقدمـة عمـد ىـذا فيقـول: "وأل ِّ ِ َ                    ْي  ْ
                                                           ا المعــروف، وســم يناه كتــاب العميــرة  انــا ا ترنــا لــو العميــور مــن  ن       واســتعمم

َ  ْ           كالم العرب وأْرَعْانا الوح ي    ْ   . (ٔ )         المستنكر"            

        ىـ( يضل    ٖٜٖ                                                 كما نعد العالمة أبا نصر إسماعيل بن حماد العوىرق )ت
                                                                    المععم الذائل الصيت  "تاج الملة وصحاح العربية" يقتصر فيو عمـد الصـحيح 
ْ                               وييمل الوح ي، يقول في  طبتو: "قد أْودعت ىذا الكتاب ما صح  عندق مـن                                    

                             دين والـدنيا منوط ـا بمعرفتيـا،                                            ىذه الملة التي  ر ف اه منزلتيا، وععـل عمـم الـ
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ْ                              عمــد ترتيــب لــم ُأســبق إليــو، وتيــذيب لــم ُأْغمــب عميــو، بعــد تحصــيميا بــالعراق   ُ                     ُ             
تقانيا دراية، وم افيتي بيا العـرب العاربـة فـي ديـارىم بالباديـة، ولـم            ن                                                                 رواية ، وان

ا، وال اد  رت وسع ا"   . (ٔ )                                   ل في ذلك ن صح 

                   وىذا مـا عنـاه بسـبقو                                              ا ترع العوىرق مني  القافية في البحث المععمي
                                                                  في الترتيب حيث يععل الحـرف اا يـر مـن الكممـة باب ـا، ويععـل الحـرف ااول 

                   ىـ( فـي لسـان العـرب،    ٔٔٚ                                          فصال ، وىو ما سار عميو ابن منظور اإلفريقي )ت
                                          والفيروز  بادق في القاموس المحيط وغيرىما.

ــام رضــّي  ــام اإلم ّ  وق ــدين الصــ ا              ـــ(   ٓ٘ٙ      اني )ت ل        ل ــة      ى ــاب كالتتم                     بوضــل كت
                                       لمصحاح وسم اه "التكممة والذيل والصمة".

                         ىــ( فـ لف كتابـو "المعمـل"،    ٜٖ٘                               وعاصر الصحاح العالمة ابن فارس )ت
                                                                   والتــزم فيــو أن يــذكر الصــحيح كمــا فعــل العــوىرق، وقــال فــي أولــو: "قــد ذكرنــا 
                                                           ْ      الواضح من كالم العرب والصحيح منـو دون الوح ـي  المسـتنكر، ولـم نـْ ل فـي 

ُ                        عمد ُغرر، وتفسير حديث أو  عر"                     اعتبال الم يور الدال      ( ٕ) .  

ــي عصــر التــ ليف العممــي الم                               ســم بالموســوعية وال ــمول عــال ابــن    ت                            وف
                                                              منظور فـ لف كتابـو "لسـان العـرب" عمـل فيـو  مسـة مصـادر مععميـة سـبقتو 

                                       كما ذكر ىو في المقدمة وىذه المصادر ىي:
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                                                            تيــذيب الملــة ليزىــرق، والمحكــم والمحــيط ااعظــم البــن ســيده ااندلســي
                                 ىـ( عمـد الصـحاح، والنيايـة فـي غريـب    ٕٛ٘               وا ي ابن برق )ت ح    ىـ(    ٛ٘ٗ  )ت

     ىـ(.   ٙٓٙ                                      الحديث وااهر البن ااهير أبي السعادات )ت

ــد الل       ونظــر ا  ــ  ر                               ال ــتمال بعــض ىــذه المصــادر عم                عــال لســان العــرب    ب ي
                    إلد اإلحصال وال مول.    ًّ                    مح وًّا بو، حيث كان القصد 

             لفيــــروز  بــــادق                                         كمــــا نعــــد العالمــــة معــــد الــــدين محمــــد بــــن يعقــــوب ا
                                                     ىــــ( ييـــدف إلـــد ىـــذا اإلحصـــال فيعمـــل الفصـــيح واللريـــب )ويســـميو    ٔٔٛ  )ت

ُ                                  ال ــوارد( يقــول فــي المقدمــة: "أل فــُت ىــذا الكتــاب محــذوف ال ــواىد، مطــروح                                 
ُ ْ           ُ             الزوائد، ُمْعرب ا عن الُفصح وال وارد"          ( ٔ) .  

                                                                 وي  ذ الفيروز  بادق عمد العوىرق أنـو "فاتـو نصـف الملـة أو أكهـر إم ـا 
  . (ٕ )         الن اد ة"   ة                            مادة، أو بترك المعاني اللريب         ب ىمال ال

ــاداه بح ــ                              وىــذا الم  ــذ أراد أن يتف ــالمحيط الواســل كمــا  ي ــو ك                                 ث يكــون كتاب
َ  سم اه، وكان القاموس من أعظم ما أُلف في المععمات العربية إال أن صـاحبَو                                   ُ                                

                الملــة، فقــد فاتــو                                                كم ــف نفســو  ــطط ا حــين حــاول االســتيعاب والحصــر الفــاظ 
                                ىــ(: "ومـل كهـرة مـا فـي القـاموس مـن    ٜٔٔ                    ة كما قال السـيوطي )ت           أ يال كهير 

                                        ِ                              العمــل لمن ــواد  وال ــوارد فقــد فاتــو أ ــيال ظِفــرت بيــا فــي أهنــال مطــالعتي لكتــب 
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َ  َ الملة حتد َىمَ  ُ            أن أعمعيا في ُعزل ُمذي ال  عميو"   ُ تُ  ْ مْ                ُ              ( ٔ) .  

َ                                              وما َىم  السيوطي بعمعو في عزل قام بـو السـيد محمـد مرت         الزبيـدق     ضـد    
                                                          ( في أعزال، فقد قام أوال  ب رح القـاموس فـي كتابـو ذائـل الصـيت   ىـ    ٕ٘ٓٔ  )ت

                                                                 "تاج العروس من عواىر القاموس"، وفـي أهنـال ىـذا ال ـرح كـان يـذكر عقيـب 
                          ووضل لو عنوان ا احتذ  فيو    ت  ائ ف                                          المادة ما فاتو من الملة هم قام بعمل ىذا ال

          ة لمـا فـات                    التكممـة والـذيل الصـم "                               اني فيما فعمو مل العوىرق وسماه  ل       حذو الص
                        صاحب القاموس من الملة".

      ي                             ُ               ُ        وما ظنيك بكتاب يعتيد صاحبو أن يعمـل وُيحصـد ويحـاول أال ُيبقـد وال 
                                                                      يذر من ألفاظ الملة  يئ ا وىو القاموس هم يقوم عالم   ر ب ـرحو واالسـتدراك 

                                                  عميو وتصنيف كتاب مستقل   ر يستكمل بو ما فات ااول؟

                           الفصـيح والحو ـي ومـا نـد  ومـا                                      البد أن الرغبة ىنا قائمة عمد اسـتيعاب
               المنـاى  مسـمك ا     ىـذه                                                       رد من ألفاظ الملة، وىذه الرغبة ىي الدافعة إلد ات ـاذ 

                    في الت ليف المععمي.

                  "إبطـاال  لمـا يعتقـد     كـان                                            يذكر الزبيدق في مقدمتو أن اليدف مـن التكممـة 
ـل لـو فـي ىـذا ال ـ ن أن صـاحب القـاموس قـد أحـاط بالملـة،  َ  ي                                                  كهير ممن ال تَوغي             
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ْ      لم ُيْبق ولم َيَذْر حد    و    . (ٔ )     مكان" إل ا   ُ ْ       َ َ 

ـا دائب ـا عمـد مصـن فات                                                                  وال  ك أن عمال  كيذا يتطمـب عيـد ا  ـاق ا واطالع 
                                                                  ـتد يقـول: "مقتطف ــا ذلـك مـن عيــون كتـب الملـة الم ــاىير، وغرائـب م لفــات 
ــف فــي  ــدائل مــا أُل  ــرب وأ ــعارىا، وب ــائس دواويــن الع                                                            ُ       الحــديث والتفاســير، ونف

                                     وأودعـت فيـو مـن متفرقـات الملـات مـا يعـرف    .           م أسـفارىا..                 حوا ي الملـة وكـرائ
َ َ     قدره كل ُمْعَتٍن َمَتيم     ٍ  َ ْ ُ ِ   مـا ُيبـي ن كـل ُمـْبيم، ويسـير مـل كـل ُمنِعـد                 م، ومن اللرائب           ُ                  ْ  ُ          ُ   

ِ   وُمْتِيم"  ْ ُ ( ٕ) .  

ـــوق  ـــ ليف المل ـــال المنيعـــين : الت ـــين ا أن ك ـــر  ا نحـــن البالغي ـــد ن                                                          وق
                  ليف الـذق يسـتوعب                                                    المستوعب لكل االفاظ الملوية المستعممة والحو ـية والتـ

                                               مطموب في الحفاظ عمد الفيم الحي لتراهنا اادبي ،                       الكممات الم نوسة فحسب 
                                                                       فالكممات وااساليب واافكار بالنسبة لنا كائنات حي ة ، يعب دراسـة المسـتعمل 
                                                              منيــا لنزيــد فــي عمــر اســتعمالو كمــا يعــب دراســة الحو ــي منيــا عمــد غــرار 

                                       مل ىوي ة حضارتنا ال اممة . ىذا من عيـة،                                دراسة اآلهار التاري ية   انيا تح
                                                                  ومن عية أ ر  نر  في كال المنيعين مععما فكريا لمكممات وااسـاليب يحـدد 
ــة  ــا فــي العصــر الحــديث كميم                                                                   مراحــل ىــذه الحضــارة ، وىــذا مــا قد مــو عمما ن
                                                                    رئيسة أن  وا من أعميا معامل الملة العربيـة فـي م تمـف أقطـار ىـذه اامـة . 
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                                                    ن عــن ر يــة معمــل الملــة العربيــة بالقــاىرة فــي تنــاول قضــية            وســنتحد ث اآل
          اللرابة .
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 مجمع اللغة العربية والمعجم اللغوي التاريخي:

                                  م صدر مرسوم ممكي ب ن ال معمـل لملـة     ٕٖٜٔ                  في  ير ديسمبر سنة 
                                                                        العربيــة يتبــل وزارة المعــارف العموميــة )وزارة التربيــة والتعمــيم اآلن(  ويرســم 

ــو وااغــراض المن ــارىم،                   ىيكم ــو، وُيحــدد عــدد أعضــائو ومواصــفات ا تي          ُ                                   وطــة ب
                     ودور انعقاده السنوق.

                                                               وكانت المادة الهانية من مواد ىذا المرسوم الع رين تنص عمد أغـراض 
      ، وأن                         مععــم تــاري ي لملــة العربيــة                                    المعمــل ااربعــة، ومنيــا: "أن يقــوم بوضــل 

  . (ٔ )                                                       ين ر أبحاه ا دقيقة في تاريخ بعض الكممات وتلير مدلوالتيا"

مت ىذه المادة تفصيال  ضمن الئحة المعمل َفُذكرت بتوضيح أكهر     ُ                                        َ ُ                 هم ُفص 
                                                            وىـــو: "يقـــوم المعمـــل بوضـــل مععمـــات صـــليرة لمصـــطمحات العمـــوم والفنـــون 

ا،     ُ      ، وُيبـي ن                                         ويوضل مععم واسل يعمل  وارد الملة وغريبيا        ُ             وغيرىا ُتن ر تدريع 
        ســـدة يعـــب                                                        أطـــوار كمماتيـــا، كمـــا ين ـــر تفاســـير وقـــوائم لكممـــات وأســـاليب فا

  . (ٕ )   ي    تعنيبيا"

ــة التــي انتــدب المعمــل نفســو لمعمــل بيــا مــن                                                              كانــت ىــذه الميمــة الهقيم
                                                               بــواكير ميــام المعمــل، ومــن أغراضــو الكبــر ، وىــي ميمــة لــم تتحقــق وبــالت 
                                                                  تعاربيـا بالف ــل فمــم يصـدر ىــذا المععــم الملــوق التـاري ي الــذق ال يبحــث فــي 
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نما يتناول الكممـات عبـر                        تاري يـا الطويـل مـذ كانـت                         ن                      معاني المفردات فحسب وان
                                                              عمــد ألســنة العــاىميين حتــد وصــمت إلــد العصــر الحــديث مســتعين ا فــي ىــذا 

                                                                ج التــاري ي بــدواوين اادب، وكتابــات النهــر الفنــي، وكتــب التــاريخ، إلــد      ي التــدري 
   ة. د  ر  ف                            غيرىا مما يكون مظان ليذه الم

                                                         وكــان القصــد مــن ىــذا المععــم ال ــمولية والموســوعية بحيــث يســتوعب 
                                              لملة: المستعمل منيا، واللريب/ القديم والحديث.       ألفاظ ا

                    ي                                            كما كان ييدف إلد تتبيـل أطـوار المفـظ فـي كافـة مراحمـو التاري يـة، وىـو 
ذا لــم تكــن ىــذه الييئــة ىــي                                          ن                        عمــل  ــاق يتطم ــب ىيئــة عمميــة تنــول بحممــو، وان
                                                                        معمل الملة العربية بعممائو الكبـار، وفحولـو الملـويين يقـوم بيـذه الميمـة فمـا 

     رىا؟       تكون غي

                           قد قام بيـذه الفكـرة "ون ـرىا    (ٔ )                                وكان المست رق االماني أوعست في ر
ُ ِ            في م تمر ُعِقد ببال سنة                                          م، واستمر يتعي دىا إلد أن أصبح عضو ا في     ٜٛٓٔ         
                                   م، وكـان يرمـي إلـد وضـل مععـم مسـتمد مـن     ٖٜٗٔ                       معمل الملة العربية عـام 

          والعبــارات                     ي واالســتعماالت ليلفــاظ                                  النصــوص القديمــة، يوضــح م تمــف المعــان

                                           

                                                                  ناا س رألماااق   راااطنقل  ومءااا  بلااط نبااا   راشمقءااا ةمس رألاشاا س نشااا  ناا س ل اااة وااا     (1 )
 ِ         ِااشب ما ة  ه                                                   ة شس ط بمة لطب مة لم م  مة للبءامة لو  مامة. لااط وا  ب  ةم            رالغ ف راء  

                                     ح امءاغش ن ما  راط رماا ف را  بماة  لرهااقح     1899   واا        امبازج        طا  لاااد         ح ثاح ط      1865
                                                                     ب ءاا  را عاالص را  بمااة لق  شقهاا  لاااد رألاش  مااة  لناا س شااس را طمااش رأللش رااا مس 

   ح.    1949             ح  لقلود م ة     1932                          ر قم لر ا  لمة راش شل م ة 



 
 ٕٖٔٔ  9                                                        مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظره لها العدد 

                                                                      ويتتب ل تطورىا، ويعرض في ا تصار تاري يا. ولم يترد د المعمل في أن يـوفر 
                                                                  لو أسباب البحث والدرس، وأن يتعاقد معو عمد ن ر مععمـو الـذق كـان ي مـل 
                                                              أن ي رعو في ست سنوات أو سبل. وبعد عمل متصل طوال أربـل سـنوات فـي 

ــو الحــرب الع ــد ا لمن ــر، فاع ت ــة واعترضــت                                               العمــل والتنســيق تميي ــة الهاني                       المي
                                      قي مساعدوه وعزازاتو فـي مصـر، ولمـا وضـعت  ب          ُ                  سبيمو. فاحُتعز في ألمانيا، و 

         م قبـل أن     ٜٜٗٔ                                                     الحرب أوزارىا قعد بو المرض عن متابعة عممو، وتوفد عام 
  . (ٔ )                     ي رج مععمو إلد النور"

ر عدًّا في تنفيذ الم ـروع الرئيسـي لـو وىـو إ ـراج                          ًّ                                        ورأ  المعمل أنو ت   
                                             م وفي الدورة الهانية ع رة لممعمل ت ك مت لعنة     ٜٙٗٔ           عم ففي سنة         ىذا المع

         عمـل يصـرف  م                                                   من بعـض أعضـائو لتنظـيم أعمالـو، والحظـت ىـذه المعنـة أن ال
                                                                   طر ا كبير ا من وقتو فـي بحـث المصـطمحات العمميـة مـل أن ىـذا البحـث لـيس 
                                                                   من صميم عممو، وأن العمل ااساسي لو بحكم المرسوم يتمهل في هالهة أمور

       ومنيا:

                                                             وضل مععم للوق تاري ي ا تقاقي كبيـر، واقترحـت المعنـة إن ـال لعنـة 
                                                             فرعيـة مــن لعنــة المععــم م لفـة مــن  مســة أعضــال لمبـدل فــي وضــل المععــم 

                                           

                      ط/ لبااا رهمح شاااطنل      222       206       137           لم ظااا  ص   199 / 1              بلااالر لبااا لثلس     (1 )
اا   ص   993 1           ط رألشم مااة        151                                             ح  لم ظاا  ش شاال رالغااة را  بمااة واا   شماامس ط ش 

         ح  لةااا ر      1984     1                                            لشااا  ب اااطه   قلاااطر طاااس ش  اااح ومءااا   ط/ ءااالة   ااامف  ط
  . 4  22                                                          طبل ش  ح ومء  و  ش شلطة راق ر رف را لشمة و   شممس ط ش    ص
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  . (ٔ )             الملوق الكبير

                                                              وفــي الــدورة الهالهــة ع ــرة وفــي العمســة الهانيــة ع ــرة لممعمــل بتــاريخ 
          بعـــض أعمـــال                    م وأهنـــال النظـــر فـــي    ٜٚٗٔ /ٕ  /  ٚٔ           ىــــ الموافـــق     ٖٙٙٔ /ٖ  /  ٕٙ

ل    (ٕ )                                               المعمل اقترح رئيس المعمل ااستاذ أحمد لطفي السيد                 وضل نموذج مطو 
  . (ٖ )                                   لمادة "أبد" يكون نواة لممععم الكبير

ــــاريخ  ــــة والع ــــرين بت ــــي العمســــة الهاله ــــق     ٖٙٙٔ /ٙ  /  ٗٔ                                   وف            ىـــــ المواف
  ،  (ٗ )                                                     م تم النظر في ىذه المـادة التـي أعـد ىا الـدكتور محمـد  ـرف    ٜٚٗٔ /٘  /٘ 

                                           

                            لشاا  ب ااطه   راشطب ااة رألشم مااة       235     ص 6                               م ظاا  ش لااة ش شاال رالغااة را  بمااة  ج   (1 )
   ح.    1951

       ح ل اااا ش     1872                                                     لاااااط واااا  ة مااااة باااا ةمس ش نااااز راماااا بتلمس شل وظااااة راطةهلمااااة ماااا ة    (2 )
                                                           ح و اقلو ب اشط مة را طملمة ب اق ه   ل  ش ش ه  راث  لمة ما ة     1885              رالبقطرئمة م ة 

      ِّ                             ح لط مِّس و  طاط  لظا ئف لنلشماة  م بماة     1894                       ح  لق  ج و  رالقلو م ة     1889
                              ااطر  رانقاب. لةاط لعاش طلاد  ا ئز                                             ن س آ  ه   ئمم   ا م بة ب   ملمف ثاح شاطم  ر 

        ح لقاااالاد     1940                            ح  لر قماااا  ط اااال ر باااا اش شل ماااا ة     1958                     راطلاااااة راققطم مااااة ماااا ة 
   ح.    1963             ح  لقلود م ة     1945                                          م مقش  لف   الطنقل  شلشط قلومو  و ف م ة 

                  ةاطح اها  لبءا ف طلاد      123                                            م ظ  شل    را لم ف وا  رااطل   راث اثاة طءا    ص   (3 )
               رالغاة را  بماة       ش شال          ح  لش لاة     1971           ط رانمت ا                               ل  ر ه د ط/ لبا رهمح شاطنل  

   ح.    1953                     ط لزر   راش   ف    45      44     ص 7 ج
                  ح  ل اا ش رالبقطرئماااة     1890                                             لاااط واا  ءااب ر بقاالش ش نااز قاات شل وظااة راش لومااة ماا ة    (4 )

                                          ح لراقلاااو بشط ماااة راطاااب وق اااد ومهااا  ثاااتر مااا لرف    08  19             ح  لراث  لماااة  3 0  19
= 
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لـة عـدًّا لـم تسـتوعبيا ىـذه العمسـة فتقـرر ت عيميـا لمعمسـة               وكانت المـادة م         ًّ                                              طو 
  . (ٔ )       التالية

ا لممععم التاري ي سبق قبـل ىـذا  ُ                                                                  ُيذكر أن قرار إعداد مادة لتكون نموذع 
ـــي العمســـة الســـابعة  ـــد ا ف ـــدورة التاســـعة وتحدي ـــي ال ـــدة ســـنوات ف ـــاريخ بع                                                                 الت

     و فـي         البـدل فيـ                      التنفيـذ، حتـد كـان قـرار                         ، ولكنو لم ي  ذ حظـو مـن (ٕ )        والع رين
                     الدورة الهانية ع رة.

                                                                                                     

                        ح لطا ط لااد شعا  لءاغش آ ا      1914    ما ة                                     لق نه  امقح ط رمقش و  ل  لقا ر لق ا ج 
                                                                   لم قااش ش عااب لن اااة نلمااة راطااب ب  ش ااة راقاا ه  . ر قماا  ا  االمة راش شاال ماا ة 

   ح.    1949             ح  لقلود م ة     1946
           لش  ب طه .     241                                            م ظ  شل    را لم ف و  راطل   راث اثة طء    ص   (1 )
     لشاا        424                                                          م ظاا  شل  اا  را لماا ف واا  راااطل رف راماا ب ة لراث ش ااة لراق ماا ة  ص   (2 )

   ح      1970                                                               ب طه   ةطح اه  لبء ف طلاد ل  ر ها د ط/ لبا رهمح شاطنل   ط رانمت ا   
       225                                                            لراقاااا ر  راعاااا ط  واااا  راااااطل   شاااا نل  واااا  ش شلطااااة راقاااا ر رف را لشمااااة  ص

بااااا رهمح راقاااا زح  راشطب اااااة رألشم ماااااة                                     ة                                ب   هاااا  ل ر  هااااا د شلشااااط ءااااالة  بشاااامس  لرة
   ح.    1984
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 المعجم الكبير

                         الــذق كــان مــن أغــراض المعمــل -                                 لــم يتعــاوز المععــم الملــوق التــاري ي 
ــرة المناق ــات   -        الرئيســية ــة رغــم كه ــم ُتت  ــذ فيــو إعــرالات فعمي ــو فكــرة، ول                 ُ                                          كون
قرار القرارات فيو، ولم تفمح فكرة التعاقد مل في ر          ْ حولو، وعقْ                  ن                                                 د العمسات لو، وان

                                                              دار مععمو نظر ا لظروف الحرب التي قامت فحالت دون  روج الرعـل مـن   إلص
                                                                ألمانيـــا، فقـــرر المعمعيـــون العـــزوف عـــن فكـــرة التطـــور التـــاري ي لممفـــردات 
                                                                   و رعوا في إنتاج مععم للوق يقوم عمد االستيعاب والحصر، وال يلادر  اردة 

     اآلن.                                                           وال واردة إال أحصاىا فكان المععم الكبير الذق ما زال يصدر حتد 

                                                 ُ           وان ىــذا المععــم قــد انبهــق مــن المععــم التــاري ي فقــد اعُتبــرت مراحــل 
                                               ُ                     إعداده ااولد، ىي نفس مراحل المععم التـاري ي، واعُتبـرت القـرارات ال اصـة 

                                       بالتاري ي ىي نفس قرارات المععم الكبير.

                                                                ف ذا أردنا أن نـ رخ لمـيالده فـ ن الـدورة الهانيـة ع ـرة لممعمـل فـي سـنة 
          ُ                                          ولده حين اُت ذ قرار ب ن ال لعنة فرعية من لعنة المععـم           م ىي سنة م    ٜٙٗٔ

                                                                 ُ     لمبدل فيو رغم أن المقصود من المععم ىنا كان ىـو الملـوق التـاري ي، وأُل فـت 
                                                                    المعنــة، وبــدأت العمــل، هــم قــدمت تقريــر ا فــي الــدورة الرابعــة ع ــرة عــن مــني  

ــمن الفْصــل بــين التــاري ْ             العمــل فــي ىــذا المععــم، وكــان ىــذا التقريــر يتض      ي                                                 
                                                                  والكبير، ويبين أن ىناك من العوامل ما وقف حعـر عهـرة فـي سـبيل أن ي طـو 

                     يتطمــب عيــود ا متضــافرة    و                                         المعمــل  طــوات عمميــة فــي المععــم التــاري ي وأنــ
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                             وعمال  مستمر ا في ع رات السنين
( ٔ) .  

ــت المعنــة عــن المععــم فكــرة التاري يــة  "ان ذلــك يقتضــي                                                              ومــن ىنــا نح 
                                      نهريـة فـي م تمـف دواويـن ال ـعر العربـي مـن        رية وال   ع                 استقصال النصوص ال

                                                                العصــر العــاىمي إلــد العصــر العباســي بــل إلــد العصــر الحــديث، وبالمهــل فــي 
                                                            م تمـــف الكتـــب واآلهـــار اادبيـــة عمـــد مـــر العصـــور وفـــي ااقـــاليم العربيــــة 

  . (ٕ )         الم تمفة"

 ُ   ي                                                             وُيعدي االتعاه نحو إن ال المععم الكبير ىو البديل عن المععـم التـاري ي 
                                        ُ                ل فيــو المعمــل عمــد طبــل مععــم في ــر، ولمــا لــم ُتفمــح ىــذه ال طــوة          الــذق عــو  

                                             ، فيي ــ  لــو الســبل، واســتعان بــالمحررين وال بــرال  (ٖ )                      اتعــو نحــو المععــم الكبيــر
                                  م حتـد اآلن، وقـد صـدر منـو ع ـرة أعـزال     ٜٙٗٔ                        وقام عمد إصداره منذ سـنة 

                                 فقط وصل بو المعمل حتد حرف الزاق.

                            وات مـن بـدل العمـل فيـو أق سـنة                               صدر العزل ااول منـو بعـد ع ـرة سـن
     ٕٛٗ                                               م وىـــو يســـتلرق حـــرف اليمـــزة فقـــط فـــي حعـــم كبيـــر يقـــل فـــي     ٜٙ٘ٔ

                                           

                                  شااطنل  واا  ش لااة ش شاال رالغااة را  بمااة                            ه             م ر اال هاا ر راقق ماا  رااا ح بطااطهط ط/ لباا رهمح    (1 )
  .   181-   177     ص 7 ج

  .   155                                    ش شل رالغة را  بمة و   شممس ط ش    ص   (2 )
                                                                      م ظ  بللر لب لثلس الاطنقل  لبا رهمح شاطنل  وا  لطمثاش طاس قغمما  راش شال ونا      (3 )

                                                                    را شاااش وااا  راش  اااح راقااا  م   لااااد راش  اااح رانبمااا  لق بمااا ط طاااس  اااا  ب امااا س شاااس 
  .   206       200       138          ر ل ءقد  ص                      لعطر  ش  ح ومء  و  شل 
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                                                              صفحة، "وىو مععـم ضـ م إذ يضـم أو يحـاول أن يضـم عميـل كممـات العربيـة 
                                      ، فكــان القصــد منــو إلــد االســتيعاب والحصــر،  (ٔ )                         الــواردة فــي أميــات المعــاعم"

       عربي.                     ي         ل واللريب بحيث ال يندي عنو لفظ   عم          وعمل المست

ـــل بتـــاريخ  ـــن الـــدورة السادســـة ع ـــرة لممعم ـــي العمســـة العا ـــرة م                                                         وف
ــا فــي  ــ ن ألفــاظ    (ٕ )                              م قــد م ااســتاذ محمــد رضــا ال ــبيبي    ٜٓ٘ٔ /ٔ  /  ٕٔ                       اقتراح 

و ما يمي: "ال ي فد أن                                                 ي                     الملة غير المستعممة، وموقف المعاعم منيا وكان نصي
نــة فــي معاع ــا غيــر قميــل مــن مــادة الملــة العربيــة المدو                 ميــا القديمــة مــن                                                       عانب 

ــال ىــذه الفصــحد، وال  ــد ألســنة أبن ــدور عم                                                               غريــب الملــة وغريــب اللريــب ال ي
               ُ                                                  تتناولــو أقــالم الُكت ــاب  ف صــبح فــي حكــم المنــدهر الــذق مضــد  ــ نو، وانقضــد 
                                                                   زمانو كما قال بعـض الملـويين واادبـال، فـ ن ىـذا النـوع مـن الحو ـي اللريـب 

                        وقـد قـل  اسـتعمالو فـي عصـر                                         كان مستعمال  في العاىمية وفـي صـدر اإلسـالم،

                                           

  .   156                                    ش شل رالغة را  بمة و   شممس ط ش    ص   (1 )
                        ح  لقلقاد را لاح وا  شاطر س     1888                                        هل طلح شس بطتح راء   و  را ا رو  لااط ما ة    (2 )

                                                                      را ااا رو واااط س را لااالح ربماااتشمة لرالغاااة را  بماااة لآطربهااا   لةاااط ققلاااط طاااط  لظااا ئف 
ااا  اش لاااس                                          و مااا طف لاماااش لزر   راش ااا  ف وااا  را ااا رو  شاااس شااا                            رف  لر ق  اااب  ئمم 

ااا  الش شااال را لشااا  را  رةااا  ثاااتر شااا رف                                                                         را ااالرب وااا  بغاااطرط شااا قمس  لر ق  اااب  ئمم 
                                                                      لنا س ط ال ر ش رمات  وا  راش شال را لشاا  را  با  بطشءاو  لش لقاش   ش اة راقاا ه   

                                 ح ر ق  ااب ط اال ر طاا شت  بش شاال رالغااة     1948                                ط  ااة راااطنقل رط راف  مااة  لواا  ماا ة 
                                                    نااا س لروااا  راقااا امف لرا ءااا ط  لااااش طاااط  بلااالر ةمشاااة وااا  قااا رر                   را  بماااة ب اقااا ه   و

   ح.    1965                                                راش شل   ء ف و  راش تف لشل    را لم ف  قلود م ة 
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                                                               الدولـــة العباســـية، وانـــدهر بعـــد ذلـــك عمـــد وعـــو التقريـــب فمـــا ىـــو حكـــم ىـــذه 
ــــة فــــي المععمــــات القديمــــة كالصــــحاح والتيــــذيب  ن ــــة المدو                                                                 المفــــردات العربي

                         والم ص ص والمعمل وغيرىا؟

     ُ                                                             وقد أُل فت ىذه المععمات لزمان غير ىذا الزمان ف ذا أردنا نحن أن نضل 
ــا         مععمــات ا ــد بــذلك-          ىــل زمانن                ىــل نطــرح الحو ــي   -      ْ                 وقــد  ــرْعنا وه الحم

نــو فــي مععمــات  اصــة، أو نســمك مســمك ا وســط ا فنطــرح                                                                   اللريــب منيــا أو ندو 
ـا؟ وىــل يمكـن وضــل قاعـدة ضــابطة  ـا ون  ــذ بعض                    عمـل فــي ىـذا البــاب؟   لم                                            بعض 

بقال ما يبقد؟"   . (ٔ )                                ُ       ن              وىل يمكن تحكيم ااذواق في طرح ما ُيطرح وان

                                                ح الســيد ال ــبيبي إلــد لعنــة ااصــول فــي المعمــل وتنــاقش  ُ          وُأحيــل اقتــرا
                                                               ااعضــال حولــو، هــم أصــدر المعمــل قــراره فــي الــدورة الســابعة ع ــرة ال ــاص 
ــو: "المععمــات الكبيــرة، وب اصــة المععــم                              ي                                    بموقــف المعــاعم مــن االفــاظ، ونصي

                  ُ                                              التاري ي، يعب أن ُتذكر فييا كل كممة قالتيا العرب إلمكان المراععة.

                        ُ                           م الوســطد فتــر  المعنــة أن ُيكتفــد فييــا بــذكر المــ نوس فــي           أمــا المعــاع
                                                                   االستعمال، والـدائر عمـد ألسـنة الكتـاب وال ـعرال. ومرعـل اامـر فـي ىـذا كمـو 

                                           

    ه                  ةااطهح اهااا  لبءاا ف طلاااد    517                                       شل  اا  را لماا ف وااا  راااطل   رام طماااة طءاا    ص   (1 )
                    ح  لش لاة ش شال رالغاة     1974                                            ل  ر ه د شلشط ءلة  بشامس  ط راشطا بل رألشم ماة  

    ح..    1955                              ط لزر   راق بمة لراق لمح    65 / 8         را  بمة  
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  . (ٔ )                                                 إلد أذواق القائمين عمد وضل ىذه المعاعم ومراععتيا"

                                                              ت تي ىـذه المناق ـات والقـرارات بعـد مـرور ع ـرة أعـوام عمـد العمـل فـي 
                         و مسـة أعـوام عمـد العمـل فـي   -                سـي تي الحـديث عنـو      الذق-              المععم الوسيط 

ــب  ــراح الســيد ال ــبيبي مصــطمح "غري ــر، والالفــت لمنظــر فــي اقت                                                                 المععــم الكبي
ـل فـي الحو ـية، كمـا ُيفيـم مـن                     حيث إن المقصود  منـو         اللريب"                                 ُ        المفـظ المتوغ 

           سياق كالمو.

ت   -                               وقـد صـرف عيـوده نحـو المععـم الكبيـر-               ال  ـك أن المعمـل          قـد فـو 
                                                             اس ىذه الفرصة العظيمـة التـي لـم يكـن عـدير ا بيـا وبصـنعيا إال ىيئـة        عمد الن

                                                                   عممية كبيرة في حعم المعمل وهقمو العممي في الوطن العربي أال وىـي فرصـة 
           ن المععـم  ِ ِ ـ                                                      صناعة وعمـل المععـم الملـوق التـاري ي، ولـيس ىـذا تقمـيال  مـن 

              عـاعم الملويـة،                  ضف عديـد ا إلـد الم        ُ  نو لم يُ  ُ                   ُنحسب مل القائمين ب            الكبير حتد ال
حكاميـا                                                                ن       كال! ف ن المععم الكبير امتاز عن المععمـات القديمـة بضـبط المـواد وان

تقـــان المـــني  والح                                              ر والدقـــة، واالســـتيعاب، وتعر ضـــت المـــواد المعموعـــة  صـــ  ن                وان
       و ــاممة                                                              لمراععــة المعــان الدوريــة، ومراععــة العمســات الدوريــة ومراععــة كميــة 

                              ًّ  من أعضال الم تمر المنعقد سنويًّا.

                                           

  .   226                                         ش شلطة راق ر رف را لشمة و   شممس ط ش    ص   (1 )
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 عجم الوسيط:الم

                                                             ىو أول المععمات الملوية التي  رع المعمل في إصـدارىا، ومـن أفضـل 
            بـدأت مـن سـنة                                                    المعاعم العصـرية، فقـد أ ـذ مـن عمـر المعمـل ع ـرين عامـا  

                     ُ               م حين صدر في عزئين وُأذيل عمد الناس.    ٜٓٙٔ          م حتد سنة     ٜٓٗٔ

  ة  بـ                                                           تعود فكرتو أو ن  تو إلد مقترح من صاحب السعادة محمد عمـي عمو 
                                                             وزير المعارف وقتيـا الـذق حضـر العمسـة الهالهـة والهالهـين مـن عمسـات       با ا

                                 م، هم ألقد كممة عال فييا ما يمي:    ٖٜٙٔ                          الدورة الهالهة لممعمل سنة 

ُ       َ                    "ولــي رعــال  ــاص ىــو أن ُيســعف المعمــُل العــالَم العربــي  بمععــم عمــد            ُ                    
ر ا،  م      أحدث ن ـا مصـو                                                              ط عصرق لينتفل بو طالب العمـم، إذ يعـدون أمـاميم مععم 
  . (ٔ )     ُ                        ناول ُييس ر عمييم تحصيل الملة"       سيل الت

   ،                                                              وفي العمسة التالية مبا رة ات ـذ المعمـل قـراره بوضـل المععـم الوسـيط
                                                                القرار ىو: "نظر ا إلـد حاعـة طـالب التعمـيم الهـانوق، ومـن فـي مـرتبتيم،      ي ونصي 
                                                           رة المهقفــين مــن أبنــال الملــة العربيــة إلــد مععــم للــوق وســيط، ســيل  يــ   وعم

                                               لترتيـــب، مصــور، بحيـــث يتنــاول مـــن المصــطمحات العمميـــة                التنــاول، ميســر ا
                                            ُ                      الصحيحة ما يتعمـق بااسـباب الـدائرة بـين النـاس، ُيقـرر المعمـل ال ـروع فـي 

                                           

   ح.    1937                       ط راشطب ة رألشم مة    33     ص 3                                 ش لة ش شل رالغة را  بمة راشلن   ج   (1 )
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  . (ٔ )                                                                    ات اذ ااسباب لمقيام بيذا العمل، وأن يعيد إلد لعنة بال روع في تحقيقو"

                                                            وكانــت ىــذه المواصــفات التــي وضــعيا المعمــل ليــذا المععــم )الوســطية، 
                                                  ن           ة واليسر، وتزويده بالصور( رغبة في مواكبة العصـر، وان ـراج نمـوذج        والسيول

ــو يتضــمن  ــا أن ــاعم الملويــة، كم ــد لممع ــال  ــك–                                    عدي ــاد عــن االفــاظ   -     ب                   االبتع
                                                          الحو ية، فمم ييتم بيا، ولم يذكرىا في سرد المواد المعموعة.

                                                           وقد نص  الدكتور  وقي ضيف عمد ىذا العانب في حديهو عن المععـم 
                                              يـاه فقـال: "روعـي أال يهبـت فيـو سـو  السـيل المـ نوس  ا       ذكر مز             الوسيط وىـو يـ

                                                                   من الكممات والصيغ الحية، وب اصـة مـا يحتاعـو منيـا النا ـئة والمترعمـون، 
                  ُ                                                وىو أساس اقتضد أن ُتيمل فيو االفـاظ الحو ـية العافيـة وأ تيـا الميعـورة 

  . (ٕ )                                         التي لم تعر ف بيا المعاعم تعريف ا كافي ا"

                                 دد في ىعر الحو ي واللريب، وأقر           ن الوسيط "                    وذكر الدكتور مدكور أ
                                                 دة والمعربـة الحديهـة، وسـمك فـي التبويـب مسـمك ا سـيال         المول ـ                 كهير ا من االفـاظ 

                                                        ُ         يقوم عمـد الترتيـب اليعـائي مـل حصـر كـل مـادة للويـة فـي بابيـا. ُكتـب بملـة 

                                           

ا   ص  34 / 3        رام بو     (1 )            ب   ها     222                                              لش شلطة راق ر رف را لشمة و   شمامس ط ش 
ب رهمح راق زح  ط راشطب ة رألشم مة                            ل ر  ه د شلشط ءلة  بشمس     ح.    1984  ة                                  لرة

  .   161                                    ش شل رالغة را  بمة و   شممس ط ش    ص   (2 )
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  . (ٔ )            العصر وروحو"

   ه،                وتتحدث عن مزايا   ،                   م بمقدمة ترسم منيعو    ٜٓٙٔ                وصدر المععم سنة 
            م(، أ/ أحمــد     ٕٜٙٔ                        رون: أ/ إبــراىيم مصــطفد )ت                          كتبيــا أعضــال المعنــة المــوق  

               م(، ال ــيخ محمــد     ٜٙٙٔ                        (، أ/ حامــد عبــد القــادر )ت    ٜٛٙٔ             حســن الزيــات )ت
                                               م(، وذكــروا أن المععــم "اعتمــل فيــو مــا لــم يعتمــل فــي     ٜ٘ٙٔ             عمــي النعــار )ت

ــر ا مــن االفــاظ الحو ــي ــا، فقــد أىممــت المعنــة كهي   ة                                                               غيــره مــن  صــائص ومزاي
  . (ٕ )                                                                     العافة، أو التي ىعرىا االستعمال لعدم الحاعة إلييا أو قمة الفائدة منيا"

                                                       ره الــدكتور إبــراىيم مــدكور بالحــديث عــن ن ــ تو وتاري ــو، ومــا    د       كمــا صــ
                                                               روعــي فيــو مــن تيســيرات لمبــاحهين، وألــح  عمــد أنــو " ــدد فــي ىعــر الحو ــي 

  . (ٖ )        واللريب"

                             حسن ا لد  الباحهين والدارسين                                       وقد لقي المععم الوسيط منذ ذيوعو قبوال  
 ْ                                                                   إْذ إنو عال محكـم الترتيـب، سـيل التنـاول كمـا أراد لـو المعمـل، وا ـتمل عمـد 

      صفحة.      ٕٓٓٔ                                        كممة، وستمئة صورة، وصدر في عزئين في نحو         ٓٓٓ.ٖٓ

                                                                وحق ق المععم رغبة الباحهين من  الل المني  الذق اتبعو، وفـي الـدورة 

                                           

         ح  لم ظا      1981                                         ط/ لبا رهمح شاطنل   ط راشطا بل رألشم ماة    30              شل را  اطمس  ص   (1 )
  .   232       201       137 / 1                        اش بم   د بللر لب لثلس  

  .  13 / 1               راش  ح رالممط     (2 )
  . 1 1 / 1        رام بو     (3 )
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                                أق بعد صدور المععم بهماني سـنوات    م    ٜٛٙٔ                            الرابعة والهالهين لممعمل سنة 
ــدكتور محمــد كامــل حســي                                  بحه ــا فــي العمســة التاســعة مــن مــ تمر    (ٔ ) ن                          ألقــد ال

ـــا إلـــد مععـــم مصـــف د  م     ٜٛٙٔ /ٕ  /ٚ               المعمـــل بتـــاريخ    (                                   كـــان عنوانيـــا )حاعتن
                                                                     تعر ض بالنقد لممعاعم العربية، وسرد عـدة مخ ـذ عمـد مناىعيـا، وأراد تصـفية 

                                        ومما قال: "واالقتراح الذق أعرضو اليوم ىو                               المععمات من كهير من ال وائب،
ُ                                                          أن نضل ُمععم ا مصف د ي مو من كل مـا ينبـو عـن ذوق المحـدهين وعقميـتيم،         

                          ال  قوي ا يحتمل ما فييـا مـن  ْ يْ                             ن أسمط عمد المعاعم القديمة س أ         نما أريد  إ      وك ني 
َ                                     َزَبد، وىو كهير تراكم فييا عمد َمر  اايام فال يبقد في المععـم المصـفد إال    مـا   َ َ                            

  . (ٕ )           ينفل الناس"

                                                 فيل ير  الدكتور أن المععم الوسيط ال يفي بما يريد؟

                                                             وقد عالت التعقيبات عمد ىـذا البحـث تبـي ن أن الوسـيط يحقـق ااىـداف 

                                           

                                              نلمة راطب  لم و  و  ب ثة لاد ل  لقا ر لعاش ومها     و          ح لق  ج     1901    ة      لاط م   (1 )
                                                                 طلااد راش  مااقم  واا    رلااة را ظاا ح لطاا ط لاااد شعاا  و شااش ب اقااط مس واا  نلمااة 
                                                               راطااااب   ش ااااة راقاااا ه    لناااا س بلش شااااطم  ا  ش ااااة لباااا رهمح )طاااامس ءااااشس( ماااا ة 

     ااا ب                                                             ح  لااااش شاافااا ف وااا  رالغاااة را  بماااة شثاااش را لااال راش قااالش  لراءااا   راش    1950
     ح    1957                                                              لرا لو راش  ع   لة ماة ظ اشاة  ا ش ط ها   ا ئز  راطلااة وا  رألطب ما ة 

  . ح    1977             ح  لقلود م ة     1952                         ر ق  ب ا  لمة راش شل م ة 
   ح.    1968               ط رانمت       415                                            رابللر لراشل   رف الطل   را رب ة لراثتثمس  ص   (2 )
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    وفــي    : " (ٔ )           محمــد الفاســي                       ىــذا البحــث فقــال ااســتاذ                        التــي يريــدىا الــدكتور مــن
ــا ــد  ــال تمام  ــذق أ رعــو المعمــل ق        مــن ىــذه                                                          اعتقــادق أن المععــم الوســيط ال

    مما                                                                      العيوب التي أ ار إلييا الزميل، وفيو ما يكفي حاعة الدارسين والمحدهين
  . (ٕ )       ال ينفر"

                                       : "أعتقد أن المععم الوسيط يحقق لزميمنـا  (ٖ )                       وقال ااستاذ زكي الميندس
                                                            الــدكتور محمــد كامــل حســين كــل مــا يطمبــو مــن مععــم مصــف د، فيــو قــاموس 

ُ          حديث مصفد ُرتبت ألفاظ            َّ            ُ                     ميسر ا، هم ُأد ـل عميـو اول مـرة فـي                  َ و ترتيب ا سيال 
ـــة طائفـــة كهيـــرة مـــن المصـــطمحات وألفـــاظ الحضـــارة                                                                 تـــاريخ المععمـــات العربي

                                           

      ر ماااااه                          ح بشطم اااااة وااااا س  لط س وااااا  شط    1908    مااااا ة                          لااااااط رألماااااق   شلشاااااط راف مااااا   (1 )
                                                                           رالبقطرئمة لراث  لمة ثح قل ش لاد ب  مس ثش    م لرف لعش ومها  طلاد راث  لماة ثاح 

                                                   ح ام شاش شط م ا  ب اشط ماة راث  لماة ثاح راش  هاط را لما      1935                   ط ط لاد راشغا ب ما ة 
           ح  لااااش طاااط      1958                                                    ثاااح شاااطم  ر ا  ش اااة راقااا لممس. لر ق اااب ا  ااالمة راش شااال مااا ة 

   ح.    1992    م ة                                  بللر شقشمز  و  ق رر راش شل. قلود 
  .   427                                            رابللر لراشل   رف الطل   را رب ة لراثتثمس  ص   (2 )
                                     ح  لط س وا  طر  را لالح لق ا ج ش ها  ما ة     1987                           لاط رألمق   زن  راشه طس م ة    (3 )

ااا  الق بماااة باااطر      1910                                                                   ح لمااا و  لااااد ب ثاااة وااا  ل  لقااا ر  لب اااط طلطقاااش ر قمااا  شط م 
اا  الغااة را  بمااة  ثااح ر قماا  بمااق    واا ةِّااد ومهاا  لقااد                                                 را لاالح ثااح شفقء                   ِّ             طر  را لاالح ل  

   ح      1946                          ح ر قماااا  ط اااال ر باااا اش شل ماااا ة     1945                        عاااا   لناااامت  ثااااح طشمااااط ر ماااا ة 
                                                ح   ئب ااا  الااا ئمس لظاااش وااا  هااا ر راش عاااب لقاااد لو قاااش مااا ة     1964           لر ق اااب مااا ة 

   ح.    1976
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  . (ٔ )       العامة"

                                          ولكن ىال  ال الوسيط من االفاظ الحو ية حق ا؟

                                        ُ                  وىل ىعر االفاظ اللريبة وانسمخ منيا كما ُأراد لو المعمعيون؟

                      و ـية وت ـديده فـي ىعرىـا                                        رغم ابتعاد الوسيط عن كهير مـن االفـاظ الح
ذا كانـت المسـ لة فـي إيـراد ىـذه االفـاظ تعـود                                 ن                                         إال أنو ضم  طائفة كبيرة منيا، وان
ــي الحكــم عمييــا  ــرد ف ــو ممــا يفســح المعــال لي ــذ وال ــائمين عمي ــد ذوق الق                                                                 إل
                                                                   باللرابـــة أو االســـتعمال فـــ ن كهيـــر ا منيـــا ممـــا أ ـــذه البالغيـــون والنقـــاد عمـــد 

                                       ما يعني صدور حكم نقدق تعاىيا بالحو ية.                         ال عرال الذين استعمموىا م

ُ   نحو الُعْ ُ وش  ْ  ُ                  ىــ(، وأ ـذىا عميـو    ٕٗٛ                        ، وردت في  عر البحتـرق )ت (ٕ )      
  . (ٖ )   ىـ(   ٙٙٗ               سنان ال فاعي )ت    ابن 

َ  َ   الَحَقم د                                      ىـ(، وقد أنكر الرواة عمد زىير قولو:    ٖٓٚ               :  قال اآلمدق )ت (ٗ )  

ً ًنق يًٌّتقيًٌّملًي كثِّرًغنيمة ًًك ً ً ً ً ًً ًِّ ً  ًًً ًًًًًًٌٌّّ ً ًب نه كَة ًذيًقُر ب ىًوالًًً ً ًً  ً ً ًُ ًً ً ً ً ًَ  ً ً ًًًََحَقًَ  ًَ ً ًلَّد ً ًًَّ

                                           

  .   431                    رابللر لراشل   رف  ص   (1 )
ْاءااااالشد راعاااااط   لرا  اااااش راغلااااامظ  لراقط اااااة شاااااس رالماااااش    (2 ) ْ                                             را        مااااامط       )رال         لرا ااااا س    

1 / 108   .)   
                                                 عللش لطلو طلماشد طباط راشق ا ش راعا مطح  ط عابمح    77             م  رافع لة  ص   (3 )

   ح.    1953
َ   ه                                                    راَلقلهطد راب مش  لرا  مف  لرآلثح  لرالقط لرا طرل  )رالممط     (4 )   1 / 195   ..)    
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             لفظة ىي أنكر    ه                                      ُ            واست نعوا "حقم د" وىو السيئ ال مق، وال ُيعرف في  عر 
  . (ٔ )     منيا"

ْ     الــد ْردبيس                  ىــــ(، وأ ــذىا عميـــو    ٖٕٔ                          :  وردت فـــي  ــعر أبـــي تمــام )ت (ٕ )    
  . (ٖ )                             اآلمدق، وتبعو ابن سنان ال فاعي

ِ   الَمْرَمِريس  َ ْ  َ    .  (٘ )                 ىـ( عمد ابن مناذر   ٕٔٔ                         :  أنكرىا أبو العتاىية )ت (ٗ )  

َ                                   ْبَذَعر ت ال يل: ركضت تبادر  يئ ا تطمبو. ا           في الوسيط:      وعال   َ ْ 

وا. َ قَ  ْ  اْبذ                      ي   ر  القوم: تفرقوا وفري

ُ    الُعرائ                                  : ااسد، ومن اإلبل: ال ديد العظيم. ض  

ٌ   ُمَ َرنِبٌق ل  ِ  َ  َ                         اع: ساكت لداىية يريدىا. َ بَ  ْ نْ  يُ 
                                           

    طر     4                       قلقمااود راماامط عااق   ط   302 / 1                                    راشلرز ااة باامس ءاا   بباا  قشاا ح لرابلقاا ح     (1 )
ِ  ِْ           القلهااط  ماا  مااطمطذ ألس هاا ر شااطالشد راِلْقِلااط. )م ر اال            ح لقفماام ط ر    1992         راش اا  ف       ه                            

      60                                                                  رالمامطد راشاا ط   فمااه (  لم ظاا  را قااط  فمااش ط ااط راش زباا    واا  راشلءااح  ص
  .      69                                  لربس م  س را ف    و  م  رافع لة  ص

اااا د    (2 )    ه ْ                                                                راااااطهْ طبمسد راءاااامز لرا  اااالز راف  ماااا س )الشاااا ن  لراشا اااار( لملعااااف بااااش  لبم  
                                              ب  بهاااا   ماااا   را اااا ب المااااق تب شلبااااة را  ااااش. )رالماااامط           ز  م ءاااا َ  َ اااا           راطرهمااااة  ل 

1 / 288   .)   
  .  70                  لم  رافع لة  ص   301 / 1               م ظ  راشلرز ة     (3 )
لب  لطرهمة ش ش مسد ءطمط  . )رالممط     (4 )    (.   900 / 2                   ُّ                                    راش ش مسد رألشلس راعُّ
  .  72                  لم  رافع لة  ص   305 / 1               م ظ  راشلرز ة     (5 )
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                                                          وقــد وضــل الــدكتور محمــد محمــد داود )ااســتاذ بعامعــة قنــاة الســويس 
                                           ســاليب بــالمعمل( مســتدرك ا عمــد المععــم الوســيط،                         وال بيــر بمعنــة االفــاظ واا

                                         و تمو بعدة توصيات وكان أول ىذه التوصيات:

ــت م ص الوســيط ــو   - ُ                     "ُيوصــد أن ي ــت عمي ــو، وكمــا نص  ــت مقدمت                                 كمــا نص 
    يــب                                   أن يـت م ص مــن اافعـال الوح ــية، واللر   -                          قـرارات المعمــل فـي ىــذا الصــدد

                          للرابــة معانييــا وعــدم تــداول                                             العافــة التــي ينــدر اســتعماليا  إمــا للرابتيــا أو 
ـــــَبْيَطر،  َ    مـــــدلوالتيا فـــــي ىـــــذا العصـــــر مهـــــل: َتَبـــــْرَقَط، انَبَعـــــَق، الِعْعـــــِهن، الس   ْ َ         ِ  ْ ِ      َ  َ َ     َ  َ ْ  ََ                            

ُ    الُيْرُعول"  ْ  ُ   ( ٔ) .  

                                                               وىذا معناه أن الوسيط بحاعة إلد تصفية كما ذكر الـدكتور محمـد كامـل 
ن كان حديهو لم ينصـب     حسي                               عمـد الوسـيط فقـط، لكـن مزيـد ا مـن              ن                     ن من قبل وان

                                                       لتيـــذيب والتصـــفية تـــ دق بيـــذا المععـــم إلـــد الوصـــول إلـــد اللايـــة           التنقـــيح وا

                                           

                       ط طر    ماااااب. لش ااااا       275                                   رماااااقط ر  شااااا  وااااا ف طلاااااد راش  اااااح رالمااااامط  ص   (1 )
                      رانلش ف راش نل   ه د 

 ََ  ْ                                                                      قََباااْ ةطد لةااال طلاااد ةفااا ط  لقب ةطاااف راش ءااامة د ر قلاااف رق  ههااا  وااا  راش طاااد. )رالمااامط  
    ََ         ه                                                    ( رَ َب ااود ر ءااوه مقاا شد ر ب ااو راماال ب باا اشط . لر ب ااو واا  رانااتحد ر ااطول.   52 / 1

   (.  66 / 1         )رالممط  
ِ  ِ                                 راِ  ِثسد بعلش راء   لرا ب ف. )رالممط      1 / 129   )  
َ                     رامهَبْمَط د راطلمش  )رالممط      (   429 / 1   ه َْ 
  .    1020 / 2     ُّ                                      راه  ُّ لشد راطلمش شس را  س  لرا  ح شس رببش   
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                                                                 المن ــودة منــو، فطالمــا التــزم بيعــر الحو ــي واالكتفــال بالمســتعمل فقــط فــال 
                        ، والتي ىعرىا االستعمال.  يب                          داعي لمهل ىذه االفاظ اللر 
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 المعجم الوجيز

                                                         حاول المعمل أن يعرض هالهـة مسـتويات لمـتن الملـة ت تمـف مـن حيـث 
                                                             عدد االفاظ والفئة المقصودة فبـدأ بـالمععم الوسـيط الـذق كـان ييـدف         السعة و 

                                        َ                               بو عميرة المهقفين، وعال يمبـي حاعـاتيم، وَهن ـد بـالمععم الكبيـر ومـا زال قيـد 
                    م  رع فـي إعـداد مععـم     ٜٓٙٔ                                       اإلن ال، وبمعرد إصدار المععم الوسيط سنة 

ُ َ                                            وعيز سيل ُمَيس ر يفـي بحاعـة طـالب المـدارس الهانويـة فـي التر                بيـة والتعمـيم،          
َ                                         كم ترتيبو وتبويبو، وُضبَطت ألفاظو ضـبط ا دقيق ـا مـل مراعـاة أن تكـون ُ  ْ ُأحْ  "    وقد    ُ                     

                                                               كمماتو من المستعمل الم نوس، فميس فييا حو ي غريب وال ميمـل ميعـور، 
                                                                   وقـد اعتمـد فـي مادتـو الملويـة والحضـارية والعمميـة عمـد المععـم الوسـيط مــل 

                              ن المـواد  مسـة  الف مـادة، وبملـت                                      مراعاة اليسر والتبسيط، وبمغ مـا حـواه مـ
                                                                     الرسوم والصور فيو أكهر من ستمئة... وبذلك تحقق ىذا المععم الوعيز الذق 

  . (ٔ )  م"    ٜٓٛٔ                ن ره المعمل سنة 

                                                              أق أنو استلرق زمن ا يعدل زمن إصـدار المععـم الوسـيط، و ـرج المععـم 
                                    رئــيس المعمــل بــي ن فيــو أنــو "ابتعــد عــن   (ٕ )                            بتصــدير لمــدكتور إبــراىيم مــدكور

                                           

  .   163                                    ش شل رالغة را  بمة و   شممس ط ش    ص   (1 )
                                   ح واا  ة مااة بباا  را شاا س شل وظااة را مااز      1902                              لاااط راااطنقل  لباا رهمح شااطنل  ماا ة    (2 )

      ح  ثااح     1929              قااش را  عااة ماا ة                                             لق اا ج واا  طر  را لاالح  لماا و  لاااد و  ماا  طلااد  فق
        ح  لطاا ط     1934                                                         ااح لاااد راب ثااة راشلوااط  للعااش طلااد راااطنقل رط واا  رافلماافة ماا ة 

                                                                      لاد راق ه   ام  ح لاد نلمة رآلطرب لماط س وا  ب اض رانلما ف رألزه ماة  لرءاق   
= 
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  . (ٔ )                             و ي  واللريب والرموز وااللاز"   الح

                                                                                                     

                                                              وااا  نثمااا  شاااس راشااااقش رف وااا  شعااا  ل    هااا   لر قمااا  ا  ااالمة راش شااال مااا ة 
                       ه               ز و   لم ف راش شل  لقلاهد  ئ ماة راش شال                           ح  لن س اش  ء ط لرو  لشقشم    1946
   ح.    1995                                   ح  لف   الطنقل  طش لممس  لقلود ط ح     1974    م ة 

   ح. 3   199                                           راش  ح رال مز  ص)ح(  ط ش شل رالغة را  بمة     (1 )



 
 ٖٔٗٔ  9                                                        مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظره لها العدد 

 :منهجان في دراسة األلفاظ الحوشية لدى المجمع 

يت إليو انتقادات بسبب إيهـاره  ُ                                لم يكد يمضي المعمل في عممو حتد ُوع                                 
                                         ااععميــة ال ـــائعة عمــد االســن، وىــذه قضــية القـــت                   اللريــب عمــد االفــاظ 

ــا مــن الملــويين عامــة ومــن أعضــال المعمــل  اصــة: ىــل نعمــل عمــد                                                               اىتمام 
                                                                     إحيال االفـاظ العربيـة المنـدهرة ون هرىـا عمـد االفـاظ ااععميـة ال ـائعة عمـد 

                                                             ألسنة الناس؟ أم نترك الم نوس المستعمل ولو  الف قواعد الملة؟ 

ــي ألقا    تــو      فــي كمم ــدكتور محمــد توفيــق رفعــت با ــا          الت      رئــيس –   (ٔ )                                ىــا ال
ُ        فــي افتتــاح الــدورة الهالهــة والتــي ُعقــدت فــي   -            المعمــل وقتئــذ   م     ٖٜٙٔ /ٔ  /  ٙٔ                               

ــد ات ــاذ  ــة عم ــاره اللريــب مــن ُفصــح العربي ــد بســبب إيه                 ُ                          ُ                      ذكــر أن المعمــل انُتق
                                ُ                                 ااععمي ال ائل عمـد ألسـنة النـاس، وُيفيـم مـن كممتـو أن الـذين وعيـوا ىـذا 

         د أمرين:                النقد اعتمدوا عم

                               قل عمد االسن ون وز عمد ااذواق. ِ هِ               أن اللريب فيو   (ٔ 

                                           

ِاااط واا  راقاا ه    لقلقااد ط لمااش را ه ئمااة واا  شط مااة رألامااس  ثااح ر ق ااطب القااط مس    (1 )   ِ                                                                      ل 
                                   اط رماااة راقااا  لس بنلماااة لناااس  لطااا ط لااااد                                     بشط ماااة راش لشااامس  ثاااح مااا و  لااااد و  مااا 

                      ح  ثااح ق ةااد واا  رالظاا ئف     1902        ِّ                                  شعاا  و  اامِّس شماا طط ر ال م بااة وق  اام   لقااد ماا ة 
             ح طااامس   ئب ااا      1919                                                   را م بماااة لقاااد نااا س شمقءااا   ر بشلنشاااة رالماااقئ  ف. لوااا  مااا ة 

                                                                             ط ش    لر قم  و   فس راما ة لزما  ر الش ا  ف والزم  ر الشلرعاتف  والزم  ر ال    ماة 
       ح  لهاال     1931                                                    وا  ش  عاب راالزر   لقاد ر ق  ااب  ئمم ا  اش لاس را الرب ما ة      لظاش

                 ح  لنا س بلش  ئامس     1932                                               شس را طمش رأللش را مس ر قم لر ا  المة راش شال ما ة 
   ح.    1943                 اش لقد لو قش م ة 
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                                         في استظيار اللريـب فيـو مضـيعة لموقـت وتفريـق              إنفاق الوقت   أن   (ٕ 
                     لمعيد وتعويق لمتقدم.

      ولكنـو    ،                             أن ينفي عن اللريب الصـفة ااولـد                          ولم يستطل الدكتور الرئيس
      يــا فــي                                                           ذكــر أن الكممــة "قــد يكــون ليــا عنــد أول ن ــورىا وح ــة، وقــد يكــون ل

                                  بعض ااحيان طرافة، و عور بالعد ة".

                                                           كما ذكر أن االستعمال ي فف مـن وح ـة الكممـة  انيـا "إذا استوح ـت 
                                                                        في مبدأ استعماليا للرابتيا ال تمبث أن يصقميا التداول ويعموىا الـدوران عمـد 

                                             االسن وااقالم فت ف عمد ااسماع وتت لف ليذواق".

                                   عميو في النقـد ذكـر الـدكتور أن إحيـال                               وفي السبب الهاني الذق اعتمدوا 
نمــا ابنائــو وليعيــال التــي نريــد أن        طبعيــا  ن                             ن                                اللريــب لــيس ليــذا العيــل الحــي وان

  . (ٔ )          عمد الفصيح

               أن عياد المعمل                                                 لكن القضية ظمت في معال التطبيق العممي ت ير إلد
ر وسـنن ال مـق فـال                                                  ي                في إحيال الموات من االفاظ ىو عياد ضـد طبيعـة التطـوي

                    ُ                                       ظ التــي درســيا ون ــرىا ُكتــب ليــا الــذيوع، وال ىــي اســتطاعت أن تزحــزح      االفــا
       ذيوعيـا                ىذا فضـال عـن أن                                            المرادف ليا من الكممات ااععمية من االستعمال، 

                                                                    وكهرة استعماليا ضرب من ااماني ال يصمد أمام الواقل فكيف ير  سيادتو أن 

                                           

                             ط راشطب ااااااة رألشم مااااااة بباااااالالو   9- 7     ص 3                          ش لااااااة ش شاااااال رالغااااااة را  بمااااااة  ج   (1 )
   ح.  37  19
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        ُ                                          الكممة ُتستوحش في مبدأ االستعمال هم يصقميا التداول؟

                                 زرع ىذا المفظ في البيئة الملوية؟ ن    كيف 

                                     وكيف نعمل عمد ن ره وذيوعو عمد االسن؟

ــتيم  ــد لل ــا كيــف حــافظوا عم ــدين ُترين ــراث ال ال                               ُ                           لكــن ىــذه صــفحة مــن ت
حيال القديم منيا.                                        ن                 وعاىدوا من أعميا وعكفوا عمد دراستيا وان
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                               اقتراح بإعدام األلفاظ الحوشي ة:

                    م معركة فكرية للوية     ٜٗٗٔ                                        يد الم تمر العا ر لممعمل المنعقد سنة
                                                                حـاد ة تم ـض  عنيــا هالهـة قــرارات عمميـة لممعمــل وهالهـة بحــوث عمميـة قيمــة 

                               عدا المناق ات التي دارت وقتيا.

 ْ                             إْذ تقد م ببحث ألقـاه فـي العمسـة    (ٔ )                                 أهار ىذه المعركة ااستاذ أحمد أمين
  ،  "                              اقتـــراح بـــبعض اإلصـــالح فـــي مـــتن الملـــة                             الســـابعة لممـــ تمر وكـــان عنوانـــو "

ــة ع ــرة والرابعــة ع ــرة  ــو حضــرات ااعضــال فــي العمســات الهاله ــاقش في                                                               وتن
                                                                  وال امسة ع رة، ورد  عميو حضرتا العضوين المحترمين ال يخ محمد ال ضر 

                                           

                     ح للفااظ راقاا آس راناا مح     1886                         بلاا  را لمفااة ب اقاا ه   ماا ة                       لاااط راش لاالح بلشااط بشاامس    (1 )
                                                                       طلد مط لراطط راءمز رألزه ح  لو  ب ض رانق قمب ثح راقلو با ألزه   لااح مماقش  
                                                               ومااش لماار ط ااش رشقل   اا  شااس ب ااش لظمفااة قااط مس واا  شط مااة   عااة بط طاا  ثااح 

اا  اا  الغاة را  بمااة وا  ربماان ط مة  ثاح طاا ط لااد راقاا ه   ام شاش شط م      بهاا                                                                         عا   شط م 
                      ح راقلااااو بهاااا  لق اااا ج ماااا ة     1907                                    لاشاااا  روققلااااف شط مااااة راق اااا   راءاااا ط  ماااا ة 

                                                               ح ثح ققلب و  لظ ئف راشل نح راءا طمة لقاد رماقق  وا  نلماة رآلطرب ما ة     1911
       شلماالط    -        لشااش ره-       ح. ناا س     1939                                ح  لبماا طف لامااش طشاا ط  رانلمااة ماا ة     1926

              مة راش شاال ماا ة                                                        راثق وااة لماار قاا   ق رث اا   اا ش   واا  طااط  ش اا الف  لر قماا  ا  اال 
                                     بااااا اش شل را لشاااا  بطشءااااو  لراش شاااال را لشااااا          لش رماااات                ح  لناااا س ط اااال ر     1940

    ح .    1954                  ب ا  رو  قلود م ة 



 
 ٖ٘ٗٔ  9                                                        مجلة قطاع كليات اللغة العربية والشعب المناظره لها العدد 

         ُ                            ببحهين أُلقيا في العمسة الرابعة ع رة.   (ٕ )                      ، وال يخ إبراىيم حمروش (ٔ )    حسين

          تم ـيص أىـم                                                      كان بحث ااستاذ أحمد أمين يتسم بالعرأة واإلقدام ويمكـن

                                           

        ح  للفاظ     1877                                                    لاط راش للح راءمز رألنبا  شلشاط را  ا  لمامس وا  قال س ما ة    (1 )
                                  ل ظاااح راءااا   وااا  ماااس راث  ماااة طءااا                  س رألطب وااا  بلطقاااش شااا      ءااامئ      ر           راقااا آس  لءاااط

   ح      1898                              ح  ل ااا ش ش اااش ط  اااة را  اشماااة مااا ة     1889           زمقل اااة مااا ة                لراقلاااو ب ااا شل را
        ح لق نااش     1905                                               َْ   ْ      لب ءاا  ش لااة براماا  ط  را ظشاادب ثااح قاالاد راق اا   واا  َبْ اازْ ف ماا ة 

                                                                    ام شااش ب اقااط مس واا    ش ااة رازمقل ااة  ثااح  لااش طااس قاال س لاااد طشءااو لثاا  ثاال رف 
       د شعاا                                                                   لط مااة ثااح  لااش ب ااطه  لاااد رألمااق  ة ثااح لاااد باش  ماا   لر ققااش ب ااط  ااا  لااا

                                                                   لةااا ح بهااا  ب طشااا ش  لملاااة و ءاااق   وااا  ق مااامس  ش ماااة راءاااب س راشمااالشمس ل ش ماااة 
                                                 لقااالاد قل مااا  ش لاااة ب ااال  ربماااتحب )رألزهااا  رآلس(  لر قمااا                     راهطرماااة ربماااتشمة

ااامِّس ءااام    ا زهاااا  مااا ة             ح لنااا س  ااااشس     1952                            ِّ                   اااشس همئاااة نبااا   را لشاااا   قاااح ط 
   ح.    1958                                                را ء مس راشامممس اش شل رالغة را  بمة  قلود م ة

                                                                         لاط رألمق   راءمز لب رهمح لشا لش وا  ة ماة را لرااط ش ناز لمقا ح رابا  لط شل وظاة    (2 )
                                                        ح للفظ راق آس ران مح و  مس عغم   و  ملش لراطط لااد رألزها      1880            رابلم   م ة 

                                       ح وقااا ح ب اقاااط مس وااا  رألزهااا  لشط ماااة راق ااا       1906                     اماااط س وماااش لمق ااا ج مااا ة 
                           ب راق ااا   راءااا ط  ثاااح  قاااش لااااد              ح لااامس لاااا  ش عااا    1916               راءااا ط  لقاااد مااا ة 

اامس ءاام    انلمااة رالغااة را  بمااة      ل اا ش                                لهاال بلش ءاامز اهاا  ط ااط ل ءاا ئه                                          رألزهاا  لط 
اامس ءاام    ا زهاا  ماا ة                                                                       ط االمة نباا   را لشاا   طااس  ماا اقش بطلرشااش  شاال رالغااةب لط 

                                    لهااال شاااس را طماااش رأللش راااا مس ب ممااالر     1952                     ح لبطفااا  شاااس ش عااابش مااا ة     1950
   ح.    1960                 راش شل  قلود م ة 
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 - : (ٔ )                   النقاط فيو فيما يمي

               ي                              دعوة إلد الت فيف من كهير من مفردات الملة مهل: -ٔ 

                االفاظ الحو ية.  ( أ  

                            استبعاد كهير من المترادفات.  ( ب  

                  حذف كممات ااضداد.  ( ج  

َ                    دعوة إلـد قياسـية صـيلة: أْفَعـل، وفع ـل، وفاَعـل، وانفعـل، وافتعـل،  -ٕ                َ ْ                       
         واستفعل.

                    أحيان ـا و مـو الم نـث                                        مس لة عالمة الت نيث ود وليا عمـد المـذكر -ٖ 
              منيا أحيان ا.

ُ               ُ    قضية االست ياد ب قوال المولدين ممن ُوه قوا وصح ت للُتيم. -ٗ                                     

                                                    اضطراب أبـواب الفعـل الهالهـي فيـو مـن أ ـق اامـور عمـد دارس  -٘ 
       الملة.

                                           

  د  ش                        ل ء ط رألمق   و  نق با  93-  87     ص 6                                 م  ظ  ه ر رابلر و  ش لة راش شل  ج   (1 )
               ح لةا ح بقل معاش     2010                  ءا نة  لربال رافنا      1     ط   181-   171 / 5            ومض را ا ط   

                                            ح( شقااا   ا  اااة رألعااالش ب اااطش  ب لماااش لامهااا  رابلااار.     1978                  ط/ لبااا رهمح ب ااامس )ف
        ه  لطلاااو                ب   هاا  ل اابط   109       108     ص 1                          م ظاا  نقاا ب واا  بعاالش رالغااة  ج

                                                              طلمهاااا د شلشااااط  لااااف ره بلشااااط  لشلشااااط ءاااالة  بشاااامس  ط  راشطاااا بل رألشم مااااة  
   ح.    1969
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                                                               وييمنا في ىذا المقام موقفو من االفـاظ الحو ـية ف نـو رأ  العـالج فـي 
                                    مفردات الملة التي فـي المعـاعم. فمسـنا                      ي             اضطراب الملة بـ"الت فيف من كهير من 

                                                                  في حاعة إلد الهمـانين ألـف مـادة التـي وردت فـي لسـان العـرب كمـا يقولـون. 
ماتتيـا إال أن تكـون كتب ـا م ر  ـة لملـة. وذلـك                           ن                                          والبد مـن طـرح بعـض االفـاظ وان

                                                       فسـح معـاال  لمكممـات العديـدة فـي المسـميات التـي نحـن فـي حاعـة  ن       ضرورق ل
م ا                    إلييا. ولو أبقينا ا ّ                ي    لقديم كما ىو وأضفنا إليو العديد لتضّ م متن الملة تضـ ي                                    

ْ                       يععز عنو أق متعمم. وأْولد الكممات باإلعدام ىي:                       

                                                               أ( الكممات الحو ية التي يمعيـا الـذوق، ويكرىيـا السـمل.. وكمـا يكـون 
ا التفتيش عما ال                                                                      عممنا في المعاعم التفتيش عما يصمح يكون من عممنا أيض 

  . (ٔ )                                    ه وعدم إد الو في المعاعم العديدة..."                   يصمح وتقرير استبعاد

  : -       رحمــو اه–                                             وفــي الــرد عمــد ىــذه القضــية قــال ال ــيخ ال ضــر حســين 
ُ                "ُتوضل المععمات لي  ذ الناس منيا ألفاظ ا ي ل فون منيـا ُ طـبيم ومراسـالتيم                                                      ُ 
ُ                     وأ عارىم كما ُتوضل لتيس ر لمناس فْيم ما يقولو بملـاُل الملـة مـن  ـعر ونهـر،                  ْ                    ُ             

        هوتة في  ب                                               في أن االفاظ العربية التي تحتوييا المععمات ىي م           وليس من  ك 
                                                            ّ       ي   كالم العرب  عر ا ونهر ا، ودراسة  داب الملة تقتضـي أن نكـون مسـتعّدين لـتفييم 
                                                ي                  كل ما يصل إلينا مـن ذلـك ال ـعر والنهـر، فيحسـن الت فيـف مـن مفـردات الملـة 

   عــن                                                            فــي المععمــات التــي توضــل ليرعــل إلييــا عميــور المهقفــين فــي الك ــف
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ـ    د                                                                   الكممات التي تكهر الحاعـة إلييـا، والبـد لنـا بعانـب ىـذا مـن مععمـات نتقص 
                                                                 فييــا االفــاظ الــواردة عــن العــرب بقــدر المســتطاع... ولــيس مــن التحقيــق فــي 
                                                                 العمـم أن نمـر عمـد ىـذه اانـواع مـن الكممـات فـي  ـعر أو نهـر دون أن نفيـم 

                م ىـــذه اانـــواع مـــن                                                معانييـــا إال أن يريـــد ااســـتاذ مـــن الحكـــم باإلعـــدام إعـــدا
عدام ال عر أو النهر الذق يحمميا"   . (ٔ )           ن                                الكممات، وان

                       ًّ                                       ويبدو ال يخ ال ضر منطقيًّا في ردوده ف ن اامـر ب عـدام عميـل االفـاظ 
                                    ْ                            الحو ـية يوقـل الدارسـين فـي حـرج  ــديد  إْذ يـ دق إلـد إغـالق اابيـات التــي 

ْ       ُ         ت تمل عمد ىذه االفـاظ، وعـدم فيميـا، واَاْولـد أن ُتوضـل مععمـ  َ           ات لعميـرة                                     
                        ُ                                       المهقفـين تتعنـب الحو ـي، وُتوضــل مععمـات أ ـر  ت ــتمل عمـد ألفـاظ الملــة 

        عميع ا.

                                                            وىــذا الــرد المنطقــي ىــو الــذق ســار عميــو المعمــل فــي تنــوع المســتويات 
                                                                   المععمية، والبد لنا أن نمحـظ الـزمن الـذق قيمـت فيـو ىـذه اابحـاث  انـو كـان 

   فــي                  ط ولــم يكــن العمــل                                            بعــد مــرور أربــل ســنوات مــن البــدل فــي المععــم الوســي
                                       المععم الكبير قد بدأ ب طوات فعمية بعد.

                       قائم ا عمد ر يـة معمعيـة   -       رحمو اه–       ي                     وكان ردي ال يخ إبراىيم حمروش 
                                                                تعــرف منــاى  المععمــات وكيــف يســير العمــل فييــا فقــال: "ونحــن نوافقــو عمــد 

ــة  اننــا ال نعنــي مــن كتابتيــا فــي                          طــرح الكممــات الحو ــية المســت                                         كرىة الهقيم
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ضـاعة الوقـت والمـال. وفـي كتابتيـا   ال َ            ن                               مععمات المتوسطة إال الن َصب والتعب وان                        
ــد  ــاه، وســد حاعــة مــن يري ــذق ورهن                                                                 فــي المععمــات التاري يــة  حفــظ التــراث ال
َ ْ                                 الدرس العميق والبحث الدقيق، وقـد َعَرْينـا فـي المععـم الوسـيط عمـد ذلـك فمـم   َ                                 

  . (ٔ )ُ                                  ُنهبت فيو  يئ ا من الكممات الحو ية"

                                                     د يتبين أن ال ي ين لم يوافقا ااستاذ فيما ذىب إليـو بـل               ومن ىذه الردو 
ــحا أن المععــم الوســيط يبتعــد عــن الحو ــي بينمــا المععــم التــاري ي )كــان                                                                    وض 
                                                                      وقتيــا فكــرة تحــت التنفيــذ( يحفــظ التــراث الملــوق، وىــذا يبــين أن التقريــر الــذق 

                                     حــول ىـذه البحــوث عانــب الصــواب فــي قولــو:   (ٕ )                          ذكـره الــدكتور إبــراىيم أنــيس 
                                                                     "وقد وافقو في ىذا المرحومان ااستاذان ال يخ ال ضر حسين وال يخ إبراىيم 
                                                                   حمروش في تعقيبيما عمد البحث، ولكنيما رأيا االقتصار في ىذا عمد مـا لـم 
                                                            يــرد فــي النصــوص العربيــة الصــحيحة  ان دارس ىــذه النصــوص يحتــاج إلــد 

                                           

  .   103 / 6        رام بو     (1 )
                        ح  لراقلاااو بىلاااطا راشاااطر س     1906                                        لااااط رااااطنقل  لبااا رهمح ب ااامس وااا  راقااا ه   مااا ة    (2 )

                                          للح للعش ش ه  طلد ءاه ط  راث  لماة لراقلاو                                   رالبقطرئمة ثح راقلو بق همزمة طر  را
                            ح  لماا و  وا  ب ثاة ط رمامة لاااد     1930                                        ب اطه  باطر  را لالح را لماا  لق ا ج ومها  ما ة 

        ح  لب ااط     1941                    ح  ثااح راااطنقل رط ماا ة     1939                              ا ااطس ولعااش طلااد رابناا ال ملس ماا ة 
                                                                        طلطقش ط امس شط م ا  بنلماة طر  را لالح لق ةاد وا  ش  عابه  لقاد بعابح طشماط ر اها  

اا  واا  نلمااة طر       ثااح ر  اامس بمااق   ر شقف                                                                         قااطب القااط مس ب  ش ااة رأل طس لب ااط طلطقااش ط 
                           ح  لااااش طاااط  شاافااا ف وااا  رالغاااة     1961                                را لااالح ل ااا ش ط ااالمة راش شااال وااا  مااا ة 

   ح.    1978                                      لبللر لنلش ف و  ق رر راش شل  قلود م ة 
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  ن                                                         بعـض ىــذا الحو ــي لموقــوف عمــد معــاني ىــذه النصــوص التــي ىــي عــزل مــ
  . (ٔ )         حرص عميو" ن                         تراهنا اادبي العربي الذق 

ـدد أنيـا مبني ـة                                                                    كما يظير من القرارات التي ات ذىا المعمـل فـي ىـذا الص 
                                  ي                                 عمد ردود ال ي ين وتعقيبيمـا، عـال نـصي القـرار المتعمـق باالفـاظ الحو ـية: 
ـمن كـل كممـات الملـة، أمـا وصـف                                                                  "من الواعـب أن يكـون مـن المعـاعم مـا يتض 

                                          ُ                ظ ب نيا حو ية فذلك اعتبار بالغي ال للوق، وال ُيستبعد المفظ من          بعض االفا
  . (ٕ )                  المعاعم ب نو حو ي"

                                                          اللريــب فــي اامــر أن القــرار صــدر فــي الــدورة الهالهــين لممعمــل ســنة 
ــة     ٜٗٙٔ ــد لعن حالتيــا إل                                          ن                م أق بعــد ع ــرين ســنة مــن إلقــال ىــذه البحــوث وان

              العـزل ااول مـن                                                  ااصول، وبعد صدور المععم الوسيط ب ربل سـنوات وصـدور 
               المععم الكبير.

                                                              وتفسير القرار و رحو يكون بالرعوع إلد بحهي ال ي ين فالـذق اقتضـد 
    كمـا –                                                             وعوب ذكر ىذه االفاظ ىو ورودىـا فـي اادب القـديم والحكـم ب عـداميا 

                                           د ل النصوص الواردة فييا فـي إغـالق وعـدم إبانـة  ُ يُ   -                    قال ااستاذ أحمد أمين
                   تراث اادبي الرفيل.                           وبالتالي يضيل عزل من ىذا ال

                                           

  .   108     ص 1                و  بعلش رالغة  ج   (1 )
اا   ص   (2 )      1                 لواا  بعاالش رالغااة  ج      34                                         ش شلطااة راقاا ر رف را لشمااة واا   شماامس ط ش 

  .  71 ص
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 خطة إلحياء الغريب:

                         ي  إعـــدام االفـــاظ الحو ـــية وتعنيـــب                                إذا كـــان ااســـتاذ أحمـــد أمـــين يقتـــرح 
                                                                     استعماليا والعمل عمد ت ميـة المعـاعم الملويـة منيـا فـ ن ااسـتاذ ال ـيخ عبـد 

ـا ب طـة يطالــب    (ٔ )              القـادر الملربـي                              ُ                        يقتـرح إحيـال االفــاظ اللريبـة، وُيقـدم مقترح 
                                                       بيقيــا والعمــل عمييــا، ويــر  أن المعمــل ييــدف إلــد نمــو الملــة،           ااعضــال بتط

                                                        وىذا يتم عن طريق إحيال االفاظ القديمة الصالحة لالستعمال.

                                                                تقدم ال يخ الملربي بمقترحو إلد م تمر المعمل في عمستو العا رة في 
                                                               الدورة الهالهة ع رة أق بعد اقتراح ااستاذ أحمد أمين بهالث سنوات.

                        م تـال ال ـيخ بحهـو بعنـوان:     ٜٚٗٔ /ٕ  /  ٓٔ             نعقدة بتاريخ               وفي العمسة الم
                               ". وعرض  طتو عمد النحو التالي:                              إحيال االفاظ القاموسية الفصيحة "

حيــال                                                   اللريــب الفصــيح إن صــعب عمــد اافــراد مــا كــان ليصــعب عمــد    ن     "وان

                                           

                                                                            راش للح رألمق   طبط راق ط  راشغ با  بلاط زطشا   رال ناة رافن ماة لرألطبماة لرالغلماة    (1 )
               ح لماار ناا س بباالط     1867                                                 واا   ه ااة رألشااة را  بمااة رالطمثااة. لاااط واا  رات ةمااة ماا ة 

                                                               ه                ة  م   ثح ر ققش لاد ط ربلس راء ح لمثش  ر ققاش ببالط لامها   لقلقهاد را لاح طلاد نبا  
                    ح( لربشاا ح شلشااط طبااطط     1897                                           را لشاا    لرقعااش ب اماامط  شاا ش راااطمس رألوغاا    )ف

                 ها( لبو ط ش هش .    1905  )ف
                                                                        لناا س شااس بلرئااش بط اا   راش شاال را لشاا  را  باا  واا  طشءااو لطهااط لامااش بقااط مس رالغااة 
                                                                     را  بماااة لرآلطرب وااا  نلماااة رالقااالو ب ا  ش اااة رامااال مة  لاشااا  ب ءااا  ش شااال رالغاااة 

   ح.    1956                                  ح ن س  شس بط  ئش رأللرئش  قلود م ة     1932                     را  بمة ب اق ه   م ة 
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                                                       المعامل الملوية التي تممك من الوسائل ما ال يممكو الفرد.

ــم أســمعو فكــر فــي ىــ                         ذا الموضــوع "موضــوع إحيــال                                 ومعمعنــا المصــرق ل
ـو اانظـار إليـو المـرة                                                                       الفصيح اللريب" كما فكـر بـو معمعنـا الدم ـقي ف نـو وع 
                                                                 بعد المرة في معمتو ومحاضراتو وقد  طر لي أن أعـرض عمـيكم ب ـ ن إحيـال 
ــا أراه وســيمة عمميــة ســيمة التنــاول، ال نظريــة  ياليــة                                                                       اللريــب الفصــيح اقتراح 

   ل.                          يكهر فييا القول، ويقل العم

                                                           ذلـك أن ي تـار المعمـل مـن فصـيح االفـاظ القاموسـية مئـة كممـة تعمــل 
                                                    وقـرب المعنـد، وأريـد بقـرب المعنـد قربـو مـن متنـاول حاعـات               بين  فـة المفـظ 

                              عصرنا، ومطالب حياتنا العديدة.

ِ            ىذه الكممات المئة توزع عمـد ع ـرة مـن أعضـال المعمـل ُعِرفـوا ب قبـال   ُ                                                 
                                   ، و اصـة أولئـك المسـيطرون عمـد السـوق،                         ي        القرال عمد كتاباتيم وتتبيل  هـارىم

ـــن ىـــ الل الع ـــرة  ـــل واحـــد م ـــ ليف... ُيســـم م ك                                ُ                             ســـوق الن ـــر والصـــحافة والت
ــي لوحــة  اصــة،  ــب ف ــارة ُتكت ــة الم ت ــط مــن المئ ــات فق ــروئين ع ــر كمم                                           ُ                   المق
 ُ                                                               وُتوضــل عمــد مكتبــو تحــت مواقــل لمحاتــو، وبيــذه الطريقــة تبقــد فــي ذاكرتــو، 

              ومــــا أكهــــر ســــنوح -           واحــــدة منيــــا                                 حتــــد إذا ســــنحت لــــو مناســــبة الســــتعمال
ْ                             ُ          أد ميا في كتابتو، وأْوردىا في سياق موضوعو إيراد ا ُيلنييا عـن   -         المناسبات                     

، وتبقــد ىــذه الكممــات المئــة فــي  ــره لحُســن ومــا ضــر  ُ                                       التفســير، ولــو فعــل وفس                            
                                                                     ميدان العمل سنة واحدة حتد إذا حـل  ميقـات الـدورة التاليـة لممعمـل نظـر فـي 

                                                 ىذه القضية أو عدم نعاحيا... إذا نعحت ىذه الوسـيمة                      نتيعة العممية ونعاح
      ي                                         ط محبيـو الملـة إلـد اسـت دام وسـائل أ ـر  كـالراديو  ن                    في إحيال فصيح الملة 
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روىا للرضيم ون ر للتيم"   . (ٔ )                                                       والسينما والتمهيل والموسيقد فس  

                                                            وىذه  طة تقـوم عمـد إيعـاد و مـق وسـيمة لالسـتعمال فـ ن الكممـة التـي 
                                                        ا ما حي ة  عمد ألسنة الناس تعيش بيـنيم وتتمتـل بالحيـاة هـم                  اندهرت كانت يوم  

                                                                   ىعروىــا  ــيئ ا ف ــيئ ا فكانــت تنــزوق وتبتعــد وتتــوحش، ولــم يبــق ليــا مكــان إال 
ذن الفــارق ىــو االســتعمال، وال ــيخ فــي ىــذه                             ن                                     بطــون المعــاعم والموســوعات، وان

      ـيور                                                                ال طة يقترح وسيمة فع الة ليذا االستعمال عـن طريـق ترديـد الكاتـب الم
                                       كتاباتـو حتـد يتمقفيـا النـاس عنـو ويقمـدوه،                                بين الناس لبضل كممات في هنايـا

ـا                                                                       وال يبعد أن ت ارك الوسـائل اا ـر  التـي تقـوم عمـد الكممـة بـدور فع ـال أيض 
                                            مهل الراديو والسينما والموسيقد )أق اللنال(.

   عن                                  ُ   َ      ِ َ               اللريب في اامر أن ىذا االقتراح لم ُيناَقش من ِقَبل ااعضال فضال  
                                                                     تفعيمو، ولم نعد في تراث المعمل من أي د الفكرة أو رفضيا فيـل كانـت تعصـد 

                            عمد التطبيق إلد ىذه الدرعة؟

                                                            ىل وعد ااعضال أن كتابة الكممات فـي قـوائم توضـل فـي مكـاتبيم لـون 
ل في أسموب الكتابة؟ ربما.               ي                         من اإلمالل وتد ي

                                                   لكنيا عمد أية حال فكرة عيدة لو وعدت معاال  لمتنفيذ.

 ـــــــــــــــــــ

 
                                           

  .   485       484                                       شل    را لم ف و  راطل   راث اثة طء    ص   (1 )
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       المعمـل                                    العولـة فـي رحـاب قضـية اللرابـة فـي ىـذا                    وبعد، فقد كانـت ىـذه 
ـــا        العتيـــق  ـــذة وأســـاطين عممائن ـــخرال عياب ـــرق البحـــث البالغـــي ب ـــا أن ُنْه           ُ ْ                                              حاولن

                                    المحدهين ونس ل اه التوفيق والسداد .
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 ثبت المصادر  والمراجع

                      ، د/ محمـد داود، ط دار                                 استدراك ما فات عمـد المععـم الوسـيط -
      غريب.

                                                   اإليضاح  رح تم يص المفتاح، لم طيـب القزوينـي، مـل بليـة  -
             مكتبة اآلداب.  ٙ           اإليضاح،  ط

ــين، معمــل الملــة  - ــدورة الرابعــة والهاله                                                       البحــوث والمحاضــرات لم
   م.    ٜٛٙٔ                    العربية، ط الكيالني، 

                                                   بحـــوث وبـــاحهون، د/ إبـــراىيم مـــدكور، ط المطـــابل ااميريـــة،  -
   م.    ٖٜٜٔ

                                                 والتبيين، لمعاحظ، تحقيق: عبد السـالم ىـارون، الييئـة        البيان  -
   م.    ٖٕٓٓ                                     العامة لقصور الهقافة، سمسمة الذ ائر، 

                                                  تــاج الملــة وصــحاح العربيــة، لمعــوىرق، تحقيــق: أحمــد عبــد  -
       بيروت.  ٕ              اللفور عطا، ط

                                       تعريد البناني عمد م تصر السعد، ط صبيح. -

  ،                                                    التكممة والـذيل والصـمة لمـا فـات صـاحب القـاموس مـن الملـة -
                                                                لمسيد مرتضد الزبيدق، تحقيق وتقـديم: مصـطفد حعـازق، مراععـة: د/ محمـد 

  .    ٜٙٛٔ                 المطبعة ااميرية،   ٔ            ميدق عالم، ط

                                               ســر الفصــاحة، البــن ســنان ال فــاعي،  صــححو وعمــق عميــو:  -
   م.    ٖٜ٘ٔ                             عبد المتعال الصعيدق، ط صبيح، 
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                                           روح التم يص، ط دار الكتب العممية، بيروت. -

ــــة            ، )معموعــــةٔ                 فــــي أصــــول الملــــة، ج - ــــة لمعن                    قــــرارات عممي
ــق عمييــا: محمــد  مــف اه أحمــد، ومحمــد                                                            ااصــول(، أ رعيــا وضــبطيا وعم

   م.    ٜٜٙٔ                                وقي أمين، ط  المطابل ااميرية، 

                                                       القاموس المحيط، لمفيروز  بـادق، ط الييئـة المصـرية العامـة  -
   م.    ٜٚٚٔ        لمكتاب، 

        المطبعـــــة   ٔ    ، طٔ                                  معمـــــة معمـــــل الملـــــة العربيـــــة الممكـــــي، ج -
   م.    ٖٜ٘ٔ         ااميرية، 

        المطبعـــــة   ٔ    ، طٖ                                مـــــة معمـــــل الملـــــة العربيـــــة الممكـــــي، ج  مع -
   م.    ٖٜٚٔ         ااميرية، 

                                                        معمة معمل الملة العربية، العزل السادس، المطبعة ااميريـة،  -
   م.    ٜٔ٘ٔ

   م.    ٖٜ٘ٔ                   ، ط وزارة المعارف، ٚ                           معمة معمل الملة العربية، ج -

                            ، ط وزارة التربيـــة والتعمـــيم، ٛ                           معمـــة معمـــل الملـــة العربيـــة، ج -
   م.    ٜ٘٘ٔ

ــا، د/  ـوقي ضــيف، ط                 معمـل الملــة العر  -                                    بيـة فــي  مسـين عام 
   م.    ٜٗٛٔ                 المطبعة ااميرية، 

ـــا، د/ محمـــد ميـــدق عـــالم، ط  -                                               المعمعيـــون فـــي  مســـين عام 
   م.    ٜٙٛٔ         ااميرية، 
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                                                        معموعة القرارات العممية في  مسين عام ا، أ رعيا وراععيا:  -
براىيم الترزق، ط المطبعة ااميرية،     م.    ٜٗٛٔ                  ن                                  محمد  وقي أمين، وان

                                       الدورات السابعة والهامنة والتاسعة، قـدم                   محاضر العمسات في -
   م.    ٜٓٚٔ                                                    ليا وأ رف عمد إ راعيا: د/ إبراىيم مدكور، ط الكيالني، 

                                                 محاضـــر العمســـات فـــي الـــدورة الهالهـــة ع ـــرة، معمـــل الملـــة  -
   م.    ٜٔٚٔ                                                          العربية، قدم ليا وأ رف عمييا د/ إبراىيم مدكور، ط ااميرية، 

          ليـا وأ ـرف                                          محاضر العمسات في الدورة السادسة ع ر، قـدم  -
   م.    ٜٗٚٔ                                        عمد إ راعيا: محمد  وقي أمين، ط ااميرية، 

ــق محمــد  - ــوم الملــة وأنواعيــا، لمســيوطي، تحقي ــي عم                                                    المزىــر ف
                  دار الحرم لمتراث.  ٖ                           أحمد عاد المولد، و  رين، ط

                                                      المطول في  رح تم يص المفتاح، لسـعد الـدين التفتـازاني، ط  -
                   أحمد كامل، تركيا. 

                      ر، ط المطــــابل ااميريـــــة،                              مــــل ال الــــدين، د/ إبــــراىيم مــــدكو  -
  م    ٜٔٛٔ

   م.    ٕٓٓٓ  ، ٔ    ، ط٘                                     المععم الكبير، معمل الملة العربية، ج -

   م.    ٖٜٜٔ                                     المععم الوعيز، ط معمل الملة العربية،  -

  .ٖ                                     المععم الوسيط، معمل الملة العربية، ط -

                                                        الموازنة بين  عر أبي تمام والبحترق، لآلمدق، تحقيق: السيد  -
   م.    ٕٜٜٔ             دار المعارف،   ٗ       صقر، ط
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                                           ، قدامــة بــن ععفــر، تحقيــق: د/ محمــد عبــد المــنعم          نقــد ال ــعر -
   م.    ٜٛٚٔ                       مكتبة الكميات اازىرية،   ٔ          فاعي، ط


