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 ملخص:

ية القرن منذ بدا األسباب الحقيقة التي أدت إلى جمع اللغة العربية وتدوينها في المعاجم اللغويةيسعى هذا البحث إلى تحديد 

المقال إلى ثالثة محاور: حاولنا في األول تحديد البواعث المساهمة في نشأة الصناعة  قسمنا، ولتحقيق هذا الهدف الهجري األول

ويون وانتقلنا في الثالث لبيان الشروط التي اتخذها اللغ ي مجمل مرحل جمع اللغة،ا في الثان، وحددنهاوقمنا بتصنيفالمعجمية العربية 

في . وقد سلكنا في ذلك المنهج الوصمن جهة ثانيةتطرقنا للطرائق التي اعتمدت في عملية الجمع و ،لضبط عملية جمع األلفاظ من جهة

توصلنا  التيمة والمعجمية بصفة خاصة. ومن أبرز الخالصات التحليلي باعتباره من أنجع المناهج في الدراسات اللغوية بصفة عا

اب التي أدت األسب من أهم-الشريفالمتمثل في الرغبة في فهم القرآن الكريم والحديث النبوي -كون الدفع الديني إليها في هذا المقال: 

 العربية.الصناعة المعجمية وبالتالي نشأة إلى جمع اللغة العربية وتدوينها في المعاجم 

 .المعاجم، تدوين اللغة ،عملية جمع اللغة ،الصناعة المعجمية الكلمات المفاتيح:
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The collection of Arabic language and the emergence of dictionaries 

(Motives - phases - Methods - Restrictions) 

 

Abstract:  

 This article seeks to identify the real causes that led to the collection of the Arabic 

language and its codification since the beginning of the first Hijri century in linguistic dictionaries, 

and to achieve this goal we divided the article into three axes: In the first we tried to identify the 

factors contributing to the emergence of the Arabic lexicography, and we identified in The second 

the overall language collection stage, and we moved on to the third to explain the conditions that 

linguists have taken to set the process of collecting words from one side, and we discussed the 

methods adopted in the collection process on the other hand. We have followed in that descriptive 

and analytical approach as one of the most effective approaches in linguistic studies in general and 

lexicographical in particular. 

Key Words:Lexicography - Language collection process- language coding – dictionaries. 

 

 مقدمة

عل األول للهجرة بف ببداية القرنفي مرحلة متقدمة يمكن التأريخ لها من المقرر أن حركة جمع مفردات اللغة العربية قد بدأت 

ذا ه مجموعة من الدوافع الدينية واللغوية والسياسية... وتطورت هذه الحركة بشكل كبير في القرن الثاني للهجرة واستمرت على

عراب التي كان يأتي إليها أ (البصرة والكوفة وبغدادكالثقافية )انتشرت مجموعة من المراكز  النحو حتى القرن الرابع. وأثناء ذلك

هاجروا إلى ووا بما كانوا يسمعونه عن هؤالء فكتلم ي اللغويينومع ذلك فإن بعض  بادية فيقصدهم الرواة ألخذ اللغة والشعر عنهم.ال

بين القبائل العربية الموغلة في البداوة والبعيدة عن الحواضر، وكانوا بذلك يحاولون استقراء اللغة وأخذها عن أهلها  والرتحالبوادي وا

 ال عن ذلك،فضعية سياقات استعمالها المختلفة. ها بممعوا ألفاظ اللغة مجردة، بل سجلولم يجأثناء هذه العملية لمالحظ أنهم مباشرة. وا

ى سماع اللغة وحدها، وإنما يجمعون بجانبها كل ما انتهى إلى سمعهم من األشعار واألمثال والخطب واألسجاع لم يقتصرورا "عل

 التاريخية واألدبية، فيدونونه في قراطيسهم، ثم يعودون بما حملوه فيعرضونه في مجالسهم العلمية"واألخبار والقصص والروايات 

 إن غنى التجربة المعجمية العربية يدفعنا لطرح مجموعة من األسئلة من أهمها:  .(020، ص 9102)الودغيري، 

 ما الدافع الرئيس لنشأة الصناعة المعجمية العربية؟  -

 مع العلم أن العرب كان لهم السبق في صناعة المعاجم؟ المعاجم العربية منذ القرن الخامس الهجريما سبب تراجع  -

 .لحديثا كيف يمكن االستفادة من األخطاء المنهجية التي سقطت فيها المعاجم العربية القديمة ألجل إحياء المعجم العربي -

-  
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 أهداف البحث: 

 جمع اللغة العربية؛ على بواعثالتعرف  -

 العالقة بين جمع اللغة ونشأة المعاجم العربية؛ تحديد -

 تحديد مراحل جمع اللغة ومراحل تطور الصناعة المعجمية العربية؛ -

 اإلشارة إلى الطرائق والشروط المعتمدة في عملية جمع اللغة؛ -

 اإلشارة إلى بعض األخطاء التي سقط فيها جامعو اللغة وأثرت على المدونة اللغوية للمعاجم العربية. -

اريخ المعجمية العربية هو الدوافع الكامنة وراء نشأة التألف المعجمي خاصة والتأليف بت المهتملعل أول سؤال يتبادر إلى ذهن 

نقلة نوعية وضرورة ال  بل هيخطوة عادية في تاريخ المجتمعات،  ليستعملية إنجاز المعاجم  خاصة إذا علمنا أناللغوي عامة. 

  تدوين ألفاظ لغتها، وحفظ ثقافتها.محيد عنها للمجتمعات التي تحترم نفسها، وتسعى إلى 

 سننطلق من الفرضيات التالية: السابقة اإلجابة عن التساؤالتألجل 

 فة عامة.؛ كما هو الشأن بالنسبة لعلوم اآللة بصهو الدافع الدينيالدافع الرئيس لنشأة المعجمية العربية  -

كب نمو اللغة العربية؛ ألن مفهوم القدماء للفصاحة المعجمية لم يكن ينظر إلى اللغة نظرة الم تستطع المعاجم أن تتطور وتو -

 تطورية.

ة ألن الفصاح ؛نعتقد أن لكل زمن لغته وفصاحته وتطور اللغة يفرض علينا إعادة النظر في مفهوم الفصاحة كل مرة -

 رشاد حمزاوي.فصاحات كما يقول الباحث 

-  

 بواعث نشأة الصناعة المعجمية العربية: -1

من خالل االطالع على مجموعة من المراجع المتخصصة في الصناعة المعجمية أن ثمة تباينا في وجهات النظر حول يبدو  

أسباب التأليف المعجمي في جميع الحضارات متعددة. منها ما علمي، وما هو  يمكن القول إنوعموما  السبب الرئيس لتأليف المعاجم.

ديني، وما هو تواصلي. ونحن نعتقد أن التفكير في إنجاز معجم للغة ما ال يتم إال إذا دعت إليه أسباب متعددة ومتداخلة؛ ومعنى هذا 

أن نسبة حضور هذه  علىنفسه في الوقت سياسية...، غير أننا نؤكد أن تأليف المعجم تتداخل فيه األسباب العلمية بالدينية والثقافية وال

ها وية، ومنخر؛؛ فمنها ما يكون الباعث األساسي إليها علميا والبواعث األخر؛ ثانألالدوافع تختلف من معجم آلخر، ومن حضارة 

 وهكذا دواليك. ولما كان اهتمامنا منصبا على منه دينيا واألسباب العلمية والثقافية خادمة لما هو ديني فقط، ما يكون الغرض الرئيس

دراسة قضايا المعجمية العربية، فإننا سنحاول في الفقرة الموالية تحديد األسباب الموضوعية والذاتية لنشأة التأليف المعجمي العربي، 

 :ما يلي ونقترح تقسيم هذه الدوافع إلى

 الدوافع الدينية: .1.1

لتي ألحكام ااستنباط اجل فهم الدين الجديد بفهم النص القرآني ألفقد ارتبط ال شك أن حياة العرب قد تغيرت جذريا بعد اإلسالم؛ 

ه عن النصوص المكتوبة آنذاك؛ فألجل التعبير عن مضامين مختلفالنص القرآني أن ن وغني عن البيا يقرها والعمل بها بشكل صحيح.

 شك وال (029، ص 9102)الودغيري،  "يبه ودالالته واستعماالته الخاصةوظف "معجما له مفرداته وتراك ونظرته الجديدة للحياة

التعبير  فيطرائق العرب بية وخصائصها بما في ذلك التمكن من اللغة العر علوم من اوافر احظ يستلزمهذه المضامين  استيعابأن 
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واجتماعيا  اويقتد؛ ديني "النص الذي به يتعبدالالت مختلفة ألنه أن القرآن له دالهم وخطبهم. سيما كما يتجلى ذلك في أشعارهم وأمث 

. (021، ص 9102)الودغيري،  وخلقيا وإليه يحتكم شرعيا وقضائيا، وهو فوق هذا وذاك، نص يحتج به لغويا وبالغيا وأسلوبيا"

الدواعي الدينية لنشأة حديد بصفة خاصة. ويمكن ت امة والمعجميةوقد أدت هذه الحاجة إلى االهتمام بالدراسات اللغوية بصفة ع

 العناصر التالية: الصناعة المعجمية العربية في

مامهم اللغويون جل اهت "وجهرتبطة بكيفية نطق األلفاظ، أو فهم داللتها؛ فقدفظ القرآن الكريم من األخطاء المالسعي إلى ح -

منذ بداية عصر التدوين إلى فهم معاني هذه األلفاظ، ووضع القواعد النحوية لها حرصا منهم على إيجاد أسس سليمة لقراءة 

القرآن الكريم، وهكذا تكون حركة التأليف اللغوية قد انبثقت مع اإلسالم، وكان الصاحبي عبد هللا بن العباس أول من تقدم 

 .(10، ص 0291)الصوفي،  بكالم العرب، وصنيعه هذا هو صنيع معجمي" ب القرآن الكريم مشروحالتفسير غري

اعتبار بعض اللغويين القدماء اللغة العربية جزءا ال يتجزء من العقيدة اإلسالمية؛ فالثعالبي  مثال يقول في كتابه فقه اللغة  -

؛ التي -ربي أحب العرب؛ ومن أحب العرب أحب العربية"من أحب هللا تعالى أحب رسوله محمدا؛ ومن أحب الرسول الع

؛ ومن أحب العربية: عني بها، وثابر عليها، وصرف همته إليها... والعربية -نزل بها أفضل الكتب على أفضل العجم والعرب

ه، من  0101ثعالبي، )ال خير اللغات واأللسنة، واإلقبال  على تفهمها من الديانة؛ إذ هي أداة العلم ومفتاح التفقه في الدين"

 .المقدمة بتصرف (

الرغبة في شرح كل من غريب القرآن وغريب الحديث؛ فقد تضمن القرآن والحديث كثيرا من األلفاظ الغامضة ما دفع  -

اللغويين لمحاولة فهم معانيهما باالستناد إلى الشعر؛ فهذا حبر اإلسالم عبد هللا بن العباس يقول: "الشعر ديوان العرب، فإذا 

خفي علينا الحرف من القرآن الذي أنزله هللا بلغة العرب رجعنا إلى ديوانها فالتمسنا معرفة ذلك منه"، ويضيف في نفس 

 .(911، ص 0، ج 0291)السيوطي،  السياق "إذا تعاجم شيء من القرآن فانظروا في الشعر، فإن الشعر عربي"

 على القرآن الكريم ها كان حاجة ملحة خاصة بعدما نشأتوأساليبالعربية يبدو مما سلف، أن الحاجة إلى التمكن من اللغة 

خ وبالغة وصرف ونحو يروحديث وتفسير وقراءات وتجويد وتامجموعة من العلوم الدينية وغير الدينية من فقه وأصول 

 واجبا ضروريا للعلموغيرها "فزادت الحاجة إلى العربية بعد أن توسعت دائرة العلوم الدينية وتعلمها، وأصبحت هذه اللغة 

، 9102)الودغيري،  الضروري )الشرعي( والعلوم الساعدة عليه )علوم اآللة(، ولغة العلم والتعلم بعد ذلك في كل المجاالت"

 .(021ص 

 :اللغويةالدوافع  .1.1

وما يتضمنه من توجهات علمية  [يينللمعجم]ما جعل "العمل الميداني ولعل هذا صيانة اللغة العربية من اللحن والعجمة؛ -

لغة الحديث اليومي، وما كان يسمى بالدخيل والمبتذل  جعلهم يستبعدونكانت تدعمه اقتناعات إيديولوجية ودينية، مما 

 .(02، ص 0221)أبو العزم،  والغريب الوحشي"

ان كل ألفاظ لغتهم؛ فكثرا ما ك ف"العرب لم يكونوا يعرفون شرح ألفاظ اللغة العربية وبيان دالالتها وسياق استعمالها؛ -

لي عيوظف ألفظا ال يدرك الصحابة داللتها وإن كان لهم نصيب وافر من بيان اللغة العربية، ما جعل اإلمام  (ص)الرسول 

 .(19، ص 0291)الصوفي،  للنبي: يا رسول هللا، نحن بنو أب واحد، ونراك تكلم العرب بما ال نفهم أكثره" يقول
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العربية من الضياع واالندثار؛ فقد ساهم انتشار اإلسالم في دخول أمم غير عربية إلى اإلسالم، فبدأ اللحن والخطأ حفظ اللغة  - 

يشيعان في اللغة العربية ومن ثم "نشأت الحاجة إلى التدوين إلشاعة قواعد علمية في محاولة مبتكرة لتأسيس دعائم اللغة 

 .(09، ص 0221)العزم،  ه الدعائم إيجاد المعجم العربي الخالص"وحمايتها من التقهقر والتردي، ومن بين هذ

تحديد المعاني المعجمية من االصطالحية؛ فمع ظهور اإلسالم اكتسبت مجموعة من األلفاظ داللة جديدة وهي التي تعرف  -

والمسلم والكافر بالداللة االصطالحية؛ وقد أشار إلى ذلك ابن فارس بالقول "فكان مما جاء عن اإلسالم ذكر المؤمن، 

 والمنافق. فهذه الكلمات جميعها عربية األصل كانت لها دالالت غير التي حملت إياها".

لغوي ومفردات متنوعة من موروثهم اللغوي الذي تراكم  عموما لمخزونحاجة الشعراء والخطباء واألدباء ومتكلمي اللغة  -

 عبر أزمنة طويلة.

ح أصبوساهم بشكل مباشر في نشأة الصناعة المعجمية العربية؛ حيث " كذلكيظهر بجالء أن الهم اللغوي كان حاضرا 

اتها ة في معجمها ونحوها وأصويخشى على العربية من الفساد والتغير الذي يؤدي مع توالي األزمان إلى نشوء لغات بعيدة الصل

وفي ذلك خطر على الدين نفسه، كما هو خطر واآلثار النبوية،  ن ودون بها الحديثزل بها القرآالتي ناكيبها عن العربية وتر

 .(021، 9102)الودغيري،  على وحدة األمة وتواصل شعوبها وأجيالها"

 . الدوافع السياسية:1.1

اعتبار اللغة أداة للسيطرة على السلطة السياسية واالجتماعية؛ فاللغة العربية لم تكن وسيلة للتمكن من الدين الجديد )اإلسالم(  -

ت "ضرورة عملية لترسيخ سيطرة أجهزة الدولة على األقاليم والواليات، وتنظيم دواليبها، وتوسيع نطاق فقط، بل أصبح

الدولة اإلسالمية قد توسعت وأصبحت مترامية  ولما كانت .(00، ص 0221)أبو العزم،  التبادل التجاري فيما بينهما"

ولغة القرارات الرسمسة وأصبحت اللغة العربية هي وسيلة التواصل في مجموعة من المجاالت  ومتعددة األعراق، األطراف

 .ولغة التعليم والقضاء والحياة العامة، فقد استوجب األمر ضرورة نشر تعليم اللغة العربية بين المسلمين الذين ليسوا عربا

 تساع مجال الدولة اإلسالمية كالخالفة واإلمارة...ظهور مجموعة من المصطلحات السياسية واإلدارية والمالية بعد ا -

م "تحولت العربية من كونها لغة قوم بعينهاللغة العربية بفعل اتساع رقعة األمة العربية واإلسالمية؛ حيث  تغير وضعية -

فها وشعوبها )وهم العرب(، كما كان شأنها قبل اإلسالم، إلى لغة مشتركة جامعة ناطقة باسم األمة بسائر أقاليمها وطوائ

)الودغيري،  مون إلى ثقافة مركبة"وأعراق أبنائها وثقافتهم ولغاتهم ولهجاتهم. يجمعهم دين واحد وحضارة واحدة، وينت

 (021، ص 9102

 الدوافع الثقافية والحضارية:. 1.1

تتمثل هذه الدوافع في السعي إلى حفظ تراث األمة العربية اإلسالمية بمكوناتها المتعددة وثقافتها المتنوعة ألجل حفظ ذاكرتها 

تعبر عن  إذ أهلها؛ذاكرة أن اللغة هي  اللغة؛ فمن المعلوم ألفاظ وحفظ هو جمعالجماعية من التلف والضياع. والسبيل إلى ذلك 

ف ال وهي كيوثقافتهم بكل تجلياتها، وعاداتهم وتقاليدهم، وهوياتهم أفكارهم ومعتقداتهم، تقدم صورة واضحة عن ، وللحياة تصورهم

فاللغة هي الوسيلة التي يمكن أن تعبر بها عن كل هذه التفاصيل  م ومأكلهم وملبسهم وحرفهم ومهنهم؛التي تعبر عن أخبارهم وأحواله

ها تاريخالمعبر عن هي سجل األمة ردا أو محسوسا. إن اللغة باختصار ومفهوم سواء كان مج بير عن كل شيءوهي القادرة على التع

 وهويتها.
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 : التعليميالدافع 5.1  

اللغة العربية أمر محتوما في ظل الوضعية الجديدة التي تميزت بتعدد األعراق وتنوع الثقافات؛ ومن  تعليم وتعلمح لقد أصب

ثم "نشأت الحاجة إلى تنميط هذه اللغة ومعيرتها واستنباط قواعدها التي تصفها من نحو وصرف وأصوات، كما أصبحت الحاجة 

تم و ". وال شك أن ذلك هو ما أد؛ إلى تدوين اللغة العربيةظ أساليبهامع مفرداتها وشتات معجمها وتراكيبها وحفجماسة كذلك إلى 

 جموع مام ذلك عن طريق "نقلها من مستو؛ الحفظ في الذاكرة والتداول الشفوي إلى طور التسجيل والحفظ بالكتابة والتدوين...ومن

 صنيف  ؤلفات العلمية التقعيدية والتعليمية، وتوتدوينه، قام علماء اللغة، كل في تخصصه، باستنباط القواعد ووضع الم تم تحصيله

كان بدوره يخدم الهدف العام، وهو فتح طرق وإحداث وسائل مختلفة وضرورية لتعليم اللغة العربية ونشرها  القواميس المختلفة

 .(195 -021صص ، 9102)الودغيري،  وتعميم استعمالها"

حاصل القول، لقد ظهر التأليف المعجمي استجابة لحاجات علمية معينة شأنه في ذلك شأن أي نشاط ثقافي أو علمي آخر، غير 

أن المتفحص لتاريخ المعاجم العربية سيالحظ ارتباطها الوثيق بالنص الديني ما يدفعنا للقول بأن الباعث األول على تأليفها ليس هو 

...، وإنما الرغبة في فهم القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، -المقام األول في-استعمالهاقة وسياقات حفظ اللغة، وال تحديد طري

من معجم آلخر ومن عصر آلخر. وعليه، فإن  ية العربيةجمالصناعة المعتأثيرها في  واعث األخر؛ فهي مكملة تختلف درجةأما الب

ما دفع اللغويين العرب القدماء للتفكير في تأليف المعاجم ولم يكن ذلك  الكريم والحديث النبوي الشريف هي الرغبة في فهم القرآن

ممكنا بدون جمع مدونة لغوية تعكس لغة العرب، ما دفع اللغويين لجمع اللغة العربية متبعين في ذلك طرائق دقيقة، والتزموا بشروط 

فقرات الموالية من خالل اإلجابة عن االسئلة التالية: ما مراحل جمع اللغة العربية؟ وما الطرائق ال سنتطرق إليه فيلسانية محددة. وهذا 

 عند العرب القدماء؟ المعجميهت البحث المعتمدة في ذلك؟ وما هي الشروط التي وج  

 مراحل جمع اللغة  -1

وي لغوما هو  دينيالقرن الهجري األول نتيجة مجموعة من الدوافع منها ما هو  مع بدايةمن الثابت أن جمع اللغة العربية قد بدأ 

عة بدايات التأليف المعجمي كان على شكل مجموأن  إلىوتشير الكتب التي اهتمت بتاريخ المعاجم وما هو إديولوجي سياسي.  وتعليمي

والنبات، والحيوان، واإلنسان... ثم ظهرت فيما بعد  من الرسائل التي جمعت فيها األلفاظ حسب مواضيع معينة: كاللبن، والخيل

على أن جمع اللغة قد  0يتفق الدارسونعموما والمعاجم العامة التي حاولت أن تستوعب جميع المجاالت والحقول المعرفية المختلفة. 

ة وليست مراحل متعاقبة تحدها مر بمراحل ثالث أو بعبارة أدق بثالثة أشكال" ألن هذه األشكال هي في الحقيقة متداخلة ومتعاصر

 ويمكن تحديد هذه المراحل فيما يلي: (00، ص 0291)الطرابلسي،  الفواصل الزمنية"

 ترتيب؛ أي أن األلفاظ كانت تجمع بدون منطق : تدوين ألفاظ اللغة العربية وشرح داللتها بدون تصنيف والالمرحلة األولى -

 محدد؛ فهناك لفظة في النخيل، وثانية في األنواء، وثالثة في اإلبل وهكذا دواليك. 

                                                           

  نفس التقسيم جند:من الدارسني الذين اقرتحوا  -1
 .72علي القامسي يف كتابه املعجمية العربية بني النظرية والتطبيق، ص 
 .71بوشىت العطار يف كتابه املعاجم العربية رؤية تارخيية وتقوميية، ص 

 .77-11أجمد الطرابلسي يف كتابه حركة التأليف عند العرب يف اللغة واألدب صص 
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ل التي نحت منحيين: األول تمثوقد قام بهذه العملية مجموعة من اللغويين منذ نهاية القرن الهجري األول بفضل جهودهم الجليلة  

والسماع عنهم إما أثناء قدومهم إلى الحواضر، أو عبر االتصال المباشر بهم في بواديهم. والثاني تجلى في مشافهة األعراب في 

عره الشريف واألدب بشالنبوي على غرار القرآن الكريم والحديث  هاألفاظدر األساسية للغة العربية لجمع االستعانة بالمصا

 وأمثاله وأخباره ونوادره.

و على مستو؛ الموضوعات، أ سواءفيها تدوين ألفاظ اللغة في رسائل صغيرة وفق ترتيب معين : جر؛ المرحلة الثانية -

على مستو؛ الحروف، أو على مستو؛ األبنية. ومن الرسائل الممثلة لهذه المرحلة نجد: كتاب المطر ألبي زيد األنصاري 

الرسائل نواة المعجم المعجم العربي ف"هذه ...، ويمكن اعتبار هذه وكتاب فعلت وأفعلت للزجاجي وكتاب الخيل لألصمعي

، 0291)الطرابلسي،  الرسائل الصغيرة سواء ما وصل منها وما ف قد، إنما ذابت في المعاجم الجامعة التي ألفت فيما بعد"

 (01ص 

: ألفت فيها المعاجم العامة المنظمة عن طريق جمع عدد هائل من األلفاظ اللغوية، وترتيبها وفق نظام معين. المرحلة الثالثة -

ائم قولعل أول من قام بذلك هو الخليل بن أحمد الفراهدي في معجمه "العين"؛ الذي اختار أن يؤلفه تبعا للترتيب الصوتي ال

إلى الشفتين، ثم تطور التأليف المعجمي بعد ذلك وظهرت تصانيف من أقصى الحلق على ترتيب الحروف حسب مخارجها 

 معجمية كثيرة وفقا ألنماط ترتيبية مختلفة ألجل االستجابة لمتطلبات الناس المتعددة.

يؤرخ لها عادة ببداية عصر النهضة وحركة اإلحياء حين ومرحلة أخر؛ إلى مراحل جمع  9نباحثوإلى جانب ما سبق، يضيف و

المعجمويون المحدثون تأليف معاجم عربية بمواصفات حديثة، متخذين معاجم اللغات الحية خاصة الفرنسية واإلنجليزبة  نموذجا حاول 

لالقتداء؛ فحاولوا االستفادة منها سواء فيما يتعلق بترتيب المداخل المعجمية والمعاني، أو اإلخراج وذلك بإدخال الرسوم والصور 

ا هو الشأن بالنسبة ل "المنجد" للويس معلوف، و"المعجم الوسيط" الذي صدر عن مجمع اللغة العربية الموضحة واألعالم... كم

 بالقاهرة.

 طرائق جمع اللغة: -1

معلوم أن البحث اللغوي عند العرب قد اتخذ أشكاال متعددة، نظرا لتعدد المنهجيات الموظفة من جهة، واختالف زاوية   

ثانية. وإذا بحثنا في التراث العربي القديم عن الطرائق التي اعتمدت في جمع اللغة، سنجد بأن  االهتمام باللغة العربية من جهة

ون باللسانيات التي ال يزال المشتغلالدقيقة مجموعة من المعايير العلمية  علىاللغويين لم يجمعوا اللغة بشكل اعتباطي، بل استندوا 

دي قد شد اللغويون رحالهم إلى البواف الوثيق بالبحث اللساني المتخصص؛ا الحديثة يؤكدون على أهميتها ونجاعتها وارتباطه

لجمع اللغة العربية في عصر التدوين وراحوا يتلقونها من منابعها األصلية من خالل مشافهة األعراب ونقل أساليبهم الفصيحة؛ 

 . في بواديهم. والثانية، تجلت في الرواية وذلك من خالل طريقتين أساسيتين: األولى، تتمثل في السماع المباشر من األعراب

: يقصد به أخذ اللغة عن متكلميها األصليين الذين لم يخالط لسانهم ألسنة أخر؛ أو على األقل لم يتأثر السماع عن األعراب .0.1

باشرة م بها؛ وقد تحقق ذلك للغويين من خالل طريقتين: األولى، عندما تنقلوا إلى الصحراء وراحوا يشافهون عرب البوادي

 ممن تتصف لغتهم بالفصاحة وتبتعد عن اللحن والخطأ.

                                                           

 .11، ص 7007يف بيداغوجية اللغة العربية،  الرصيد املعجمي احلي كتابه منهم مثال عباس الصوري يف   - 7
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اكز إلى المرالحواضر، ويحملون معهم مخزونا لغويا عربيا أصيال  إلىوالثانية، مثلتها أعمال بعض األعراب الذين كانوا يفدون   

 فكان العلماء واللغويون يأخذون عنهم اللغة. الثقافية في البصرة والكوفة 

في عرف اللغويين على حفظ الشعر ونقله وإنشاده، ثم صارت فيما بعد تستوعب أيضا الحديث الشريف  : وتدلالرواية .9.1

وإذا كانت مرحلة السماع تتسم بالدقة والصواب  بيان أن السماع أسبق على الرواية؛والمأثور من كالم العرب. وغني عن ال

رغم خدمتها الجليلة للغة -إن مرحلة الرواية قد كانت ألخذ اللغويين للغة مباشرة عن العرب في مضاربهم بالصحراء، ف

 شوائب عدة لعل أهمها قضية االنتحال، وعدم الدقة والذاتية. تشوبها-العربية

يالحظ من خالل ما سلف، أن اللغويين قد اهتموا بجمع اللغة ووضعوا لذلك مجموعة من الطرائق العلمية الدقيقة؛ فالبداية 

لماء إلى البادية لمشافهم األعراب من أبرزهم: حماد الراوية، والمفضل الضبي، وخلف األحمر، كانت بخروج مجموعة من الع

عملية الخليل بن أحمد الفراهدي...وعنهم أخذ علماء آخرون كاألصمعي وأبي زيد األنصاري...، ولم يكتف اللغويون أثناء و

للغة. اصفاء ومعايير تضبط هذه العملية وتحافظ على  شروطا ووضعواجمع بتحديد طريقة الجمع فقط، وإنما تجاوزوا ذلك ال

الفصاحة، الذي ظل معيار المعيار المركزي الذي وجه جهود القدماء في مختلف مناحي الدرس اللغوي هو  وغني عن البيان أن

د وضعوا للمعاجم اللغوية؛ ذلك أن اللغويين ق تأليفهمأثناء  المعجميينلصيقا بالفكر اللغوي العربي منذ نشأته؛ ولطالما قيد جهود 

ن جهة م اللغةعملية جمع وتدوين  تضبط معينةمعايير تنتهي عندها الصحة اللغوية وصدق الرواية؛ وعملوا على وضع قيود 

 وألجل االقتراب أكثر من هذه القضية سنحاول اإلجابة عن األسئلة التالية: . وشروط االحتجاج بها من جهة ثانية

؟ وما هي شروط الفصاحة التي أطرت الصناعة المعجمية سياق الدرس اللغوي العربي القديمما المقصود باالحتجاج في 

 ؟ وما االختالالت التي نتجت عن االلتزام بشروط الفصاحة؟لشروطعة هذه االعربية قديما؟ وما مد؛ سالمة ونجا

 شروط االحتجاج اللغوي -1

على " إثبات صحة قاعدة في النحو والصرف والبالغة، أو استعمال كلمة في تركيب بدليل نقٍل صح  يدل االحتجاج اصطالحا

ويؤكد الباحثون على أن لجوء اللغويين القدماء  (56 -55، صص 0291)سعيد و جنيدي ،  سنده إلى عربي يصح االحتجاج به"

مة ما من حيث اللغة والنحو والصرف. وثانيهما معنوي؛ ويرتبط لالحتجاج مرده إلى غرضين: أولهما لفظي؛ ويروم تأكيد استعمال كل

 تجاجاالحأن عمل اللغويين قد كان محكوما بمجموعة من المعايير التي حددت اللغة التي يصح من المعروف .  وما بإثبات معنى كلمة

رتبط م األول: ثالثة معاييربمراعاة  تتم مقدمات المعاجم العربية سيجد بأن عملية جمع اللغة قدالكتب اللغوية والناظر في وبها. 

  بالمكان، والثاني بالزمان، والثالث بالصحة.

 معيار الزمن: .1.1

بوضع حدود زمنية للغة التي يصح االحتجاج بها؛ فالعرب "الذين يوثق بعربيتهم  أن اللغويين القدماء قد اهمتوا من الثابت 

؛ ففي سياق (09، ص 0221)العطار،  عرب األمصار إلى نهاية القرن الثاني الهجري، وأهل البادية إلى نهاية القرن الرابع"

آخر ( 150، ويعد إبراهيم بن هرمة )ت (ه 150)االستشهاد بالشعر مثال يقف علماء اللغة عند حدود الشعر اإلسالمي حوالي 

وقد اتبعت المعاجم العربية القديمة هذا المعيار الزمني ما جعل مدونتها اللغوية تعاني  ،وال يحتج بمن جاء بعده يستشهد به شاعر

 من مشاكل عدة يمكن تحديدها فيما يلي:
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 للتطور اللغوي الذي لحق األلفاظ؛ عدم مواكبتها - 

 داخل المعجمية للواقع اللغوي؛عدم تمثيل الم -

 إهمال مجموعة من األلفاظ التي ابتكرها المولدون ومن بعدهم... -

 . معيار المكان:1.1

؛ فإذا كان زمن االحتجاج يقف عند حدود وتدوينها عملية جمع اللغةالتي قيدت ون مجموعة من الشروط المكانية لقد وضع اللغوي

ربطه "بفكرة البداوة والحضارة، فكلما كانت القبيلة بدوية أو أقرب إلى حياة تم ، فإن المكان قد (ه 150)الشعر اإلسالمي حوالي 

البداوة كانت لغتها أفصح، والثقة فيها أكثر، وكلما كانت متحضرة، أو أقرب إلى حياة الحضارة كانت لغتها محل شك ومثار شبهة، 

هي االعتقاد بأن  . والفكرة التي وجهت اشتغال اللغويين آنذاك(50-51، صص 0299)مختار عمر،  ولذلك تجنبوا األخذ عنها"

الصحراء، وعدم االتصال باألجناس األجنبية يحفظ للغة نقاوتها ويصونها عن أي مؤثر خارجي. ونجد كثيرا من  وسطاالنعزال في 

" والذين عنهم  :ا يقول فيهشهير اله نص نجد الفرابي الذي أبرزهمالتي يصح االستشهاد بلغتها ولعل  القبائلاللغويين قد تحدثوا عن 

نقلت اللغة العربية وبهم اقتدي، وعنهم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب هم: قيس وتميم وأسد، فإن هؤالء هم الذين عنهم أكثر 

هم ، ولم يؤخذ عن غيرما أخذ ومعظمه. وعليهم اتكل في الغريب وفي اإلعراب والتصريف. ثم هذيل وبعض كنانة وبعض الطائيين

من سائر قبائلهم. وبالجملة فإنه لم يؤخذ عن حضري قط، وال عن سكان البراري ممن كان يسكن أطراف بالدهم المجاورة لسائر 

 . (909-900، صص 0211)السيوطي، المزهر في علوم اللغة وأنواعها،  "األمم الذين حولهم

 جمعها؛ فقد كانوا حازمين في ذلكطريقة  ىاهتموا باللغة العربية وانعكس ذلك علأن اللغويين القدماء قد إلى مما تقدم،  ننتهي

ورفضوا األخذ عن مجموعة من القبائل العربية وإن تحقق فيها شرط الزمن. فقد قبلوا فقط بلغتي نجد )التي أخذت عن قبائل أسد 

ناد لها من العرب الفصحاء الذين يتسمون بالعحولها( ألن أه يم في المدينة وماوقيس وتميم وطيء( والحجاز )لغة القبائل التي كانت تق

غيرهم "مخالطين ل ؤخذ عنها كان أهلهاي حين أن القبائل التي لم ييذعنون للغة غير العربية، ف والجفاء، ومن ثم فهم ال ينقادون وال

بشة والهند والفرس والسرياليين وأهل الشام من األمم، مطبوعين على سرعة انقياد ألسنتهم أللفاظ سائر األمم المطيفة بهم من الح

عالوة على ذلك، حدد اللغويون الفصاحة في عنصرين أساسيين: األول، هو لغة األعراب  (09، ص 0221)العطار،  وأهل مصر..."

 ءنتقاالعرب ا: "كانت قريش أجود هقولب. وهذا ما يشير إليه الفرابي باألشد بداوة. والثاني، اعتبار لغة قريش أفصح لغات العر

 )السيوطي، المزهر في علوم لألفصح من األلفاظ وأسهلها على اللسان عند النطق، وأحسنها مسموعا، وأبينها إبانة عما في النفس"

 موذج األرقى للفصاحة اللغوية، فقد. ولما كان اللغويون يعتبرون القرآن الكريم هو الن(909-900، صص 0211اللغة وأنواعها، 

  المثال األجود للفصاحة الرتباطها الوثيق بالقرآن الكريم من جهة، وألن النبي صلى هللا عليه وسلم من قريش.ها اعتبارذلك إلى أد؛ 

 وساهم بشكل كبير في تقليص التأثيرات فع والمبرراتاأن الحرص على نقاء اللغة العربية كانت له مجموعة من الدوإذن ال شك  

  لها، متاخمةاألخر؛ التي كانت  على اللغة العربية من قبل اللغات
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جها؛ ت عليه بالبقاء خارجزءا ال يستهان به من العربية وحكم -سواء المرتبطة بالزمن أو المكان -القيود  أقصت هذه لكن رغم ذلك 

 حدودها.داخل الحدود الجغرافية الضيقة التي رسم اللغويون القدماء تقع التي لم تكن  1والمقصود هنا لغة تلك القبائل

 معيار الصحة:. 1.1

في الذاكرة قبل أن يتم نقله إلى الكتب بعد مرحلة التدوين؛ وقد تخلل هذه المرحلة بعض الشوائب  نا  كان التراث العربي مخز  لقد 

 معيار ثالث هو معيارن تجنب هذه الظواهر عبر إقرار ويل والتلفيق ...، وحاول المعجمفظهرت مجموعة من الظواهر كاالنتحا

مكان( م شرطا الزمان والقد أخذت بالفعل ممن يصح االستشهاد بهم )أي الذين تحقق فيه ه التأكد من كون األلفاظ المدونةالصحة؛ ومعنا

 فضت وأهملت.ذلك ر   ثبتاستعمالهم لها جمعت ودونت، وإذا لم ي   فإذا ثبت

ونحن -يلتزم بها المعجميون بشكل مطلق؛ فكيرا ما نصادف  حكمت عملية جمع اللغة وتدوينهالمالشروط التي  ومن المعلوم أن

أشعار ونصوص ألدباء من خارج مرحلة االستشهاد التي حددها اللغويون القدماء، ما يوحي بأن  وجود-العربيةنطالع بعض المعاجم 

 "أحد ينكر أن فيدة لذلك وال جد أمثلة متعديسلتراث المعجمي لوالمتأمل االلتزام ب هذه القيود تختلف درجته من معجمي آلخر. 

شكوك في ن وأخر؛ مغير داخلة في شرطي الزمان والمكاقواميسنا القديمة الفصيحة ألفاظا وتعبيرات كثيرة منسوبة للهجات وقبائل 

 ها مضطربة ومتناقضة. وقد كان معروفا عن الكوفيين تساهلهم في الرواية والنقل، عكس البصريين الذين وصفوا، وروايت  صحتها

 (021، ص 9102)الودغيري،  غيرهم لم يتقيد بها"وبالتشدد. بل هناك من قال إن المعايير الثالثة المذكورة هي منهج البصريين 

 فقد حاول الخليل مثال أن"-السابقةإلى جانب القيود  –وفي مقابل ذلك نجد أن عددا من المعجميين قد ألزموا نفسهم بقيود خاصة 

ابن السكيت فاهتم بالغريب، وغيره اهتم بالنادر. أما ابن دريد فحاول  عرب بكل أصنافه، وجاءالم اليستوعب كل المستعمل من ك

االقتصار على الجمهور من األلفاظ أي الشائع في االستعمال دون الحوشي والغريب، وحاول الجوهري وغيره التقيد بالصحيح، 

 . (021، ص 9102)الودغيري،  ابن منظور لنفسه العنان لجمع كل ما تفرق في غيره" وأطلق

 نتائج البحث:

 انطالقا مما سبق نخلص إلى النتائج التالية:

نها ما هو ديني وما هو سياسي وما هو حضاري وثقافي مساهمت مجموعة من البواعث في نشأة الصناعة المعجمية العربية  -

الباعث  أنفي ذلك؛ فمن خالل تتبع نشأة المعاجم خلصنا إلى  األكبروما هو تعليمي... إال أن العامل الديني يبقى له األثر 

 ؛باألساس لنشأة الصناعة المعجمية العربية ديني

                                                           

م وال من ُجذام جملاورهتم أهل مصر والِقبط، وال من ُقضاعة وغسان وإياد جملاورهتم أهل  القبائل اليت مل يؤخذحيدد الفرايب  - 3 عنها قط بقوله: "مل يؤخذ ال من َلخ
ال من عبد القيس وأزِد س، و جملاورهتم النَّبخطخ والفر  الشام، وأكثرهم نصارى يقرأون بالعربانية، وال من تغلب والنَّمر فإهنم كانوا باجلزيرة جماورين لليونان، وال من بخكر

ثقيف وأهل الطائف  من عمان ألهنم كانوا بالبحرين خمالطني للهند والفرس، وال من أهل اليمن ملخالطتهم للهند واحلبشة، وال من بين حنيفة وسكان اليمامة، وال
د ني ابتدأوا ينقلون لغة العرب قد خالطوا غريهم من األمم وقملخالطتهم جتار األمم املقيمني عندهم، وال من حاضرة احلجاز ألن الذين نقلوا اللغة صادفوهم ح

 .711، ص 1فسدت ألسنتهم. ينظر: املزهر للسيوطي، ج 

http://www.ajrsp.com/


 م0202-8-5| تأريخ اإلصدار:  اث والنشر العلمي | اإلصدار السادس عشرالمجلة األكاديمية لألبح

     

 

     www.ajrsp.com                                                                                                                                 656  

ISSN: 2706-6495 

تم تدوين  األولىالمرحلة مر التأليف المعجمي العربي بأربع مراحل أساسية قبل أن يستوي على الشكل المعروف اليوم؛ في  - 

رتيب دونت ألفاظ اللغة في رسائل صغيرة وفق ت الثانيةترتيب. وفي  ألفاظ اللغة العربية وشرح داللتها بدون تصنيف وال

 معين سواء على مستو؛ الموضوعات، أو على مستو؛ الحروف، أو على مستو؛ األبنية. 

ن األلفاظ اللغوية، وترتيبها وفق نظام معين. ومن الباحثين ألفت المعاجم العامة المنظمة عن طريق جمع عدد هائل م الثالثةوفي 

المحدثون تأليف معاجم  المعجميونيؤرخ لها عادة ببداية عصر النهضة وحركة اإلحياء حين حاول  رابعةمن يضيف مرحلة 

 لالقتداء؛ واإلنجليزية نموذجاعربية بمواصفات حديثة، متخذين معاجم اللغات الحية خاصة الفرنسية 

ووضعوا مجموعة من القيود مجموعة من الطرائق العلمية لجمع اللغة لعل أهمها السماع والرواية،  القدماءاتبع اللغويون  -

جهة إال أنها  اللغة منعلى نقاء  أن هذه القيود قد حافظتإلدراج األلفاظ في المعاجم كقيود الزمان والمكان والصحة. ورغم 

 الفسح له المجال للدخول إلى متون المعاجم ما جعل هذه ألخيرة في كثير من األحيان أسقطت جزءا مهما من العربية ولم ت

 تساير المفاهيم المستجدة في الحياة العربية وظلت تجتر ما كان سائدا قبل القرن الرابع الهجري.

 

 خالصة

صحى أو اللغة الف عليه بلغة العرب أومت التفكير المعجمي القديم، وهي التي أفرزت ما يصطلح كحكم إذن هي المعايير التي تل

ت عند انكالبالغيين؛ فإذا عن الفصاحة عند ختلف تالفصاحة في اصطالح صناع المعاجم  إلى أن وتجدر اإلشارةالعربية الفصحى. 

تميز بين لة في امعايير جمالي علىتستند عند علماء البالغة فإنها الزمان والمكان والصحة. مرتبطة بشروط  تقوم على المعجميين

لفظا  ناأللفاظ وتحديد الفصيح من غيره. "فهم ال يشترطون في اللفظ: سو؛ حسن وقعه على السمع وسهولة جريانه على اللسان إذا كا

ليف إذا كان كالما مركبا، وذلك بغض النظر عن كون اللفظ أو التركيب قديما أو حديثا، من هذه القبيلة أو مفردا، ثم حسن النظم والتأ

 لم يكن يخضع لمعيار كثرة االستعمال أن جمع اللغة لغرض تأليف المعاجمعالوة على ذلك، ف، (022، ص 9102)الودغيري،  تلك"

؛ فالكلمات التي تخضع للمعايير السابقة تجمع وتدون حتى وإن كانت نادرة أو حوشية أو غريبة كما هو األمر في الدراسات النحوية

 أو شاذة االستعمال.

إلى تضييق علماء اللغة على نفسهم كثيرا في قضية االحتجاج؛ وأقصي جزء كبير من اللغة العربية الصارمة لقد أدت هذه القيود 

بيعة الحال والمعنى بط ؛لم يذكره اللغويون إال في سياق إعجابهم بمعنى تناولوه في شعرهم مر بالنسبة لكالم المولدين الذيكما هو األ

كلف العرب خسارة جزء كبير من  اهجيأن في هذه القيود خطأ منحسن حمزة ويعتبر  وال من نحوها وصرفها. ليس من أمور اللغة

وال شك أن في هذا اختزاال شديدا للغة  .، وصارت مجرد نقل لما هو مدون سابقااللغة العربية؛ إذ لم يعد في مدونات المعجميين سماع  

العرب في عصورهم الذهبية بعد القرن الثاني للهجرة؟ أين أثر هذا في لغتهم؟ وكيف "أين ما قام به وثقافة العرب والمسلمين ف

ما ترجمه  أينمد؛ قرون وقرون؟  ىية في العالم علسالمية كبيرة قادت النهضة الفكربت هذه اللغة لتكون لغة حضارة عربية إاستجا

؟ وغيرها من العلوم، ثم نقله األوروبيون في نهضتهم الحديثة العرب من علوم اليونان وطوروه في الطب والفلسفة والفلك والرياضيات

 نمأين ما قيل عن تفنن هذه الحضارة في طعامها وشرابها؟ أين ما يعبر عن افتنانها بأزيائها؟ أين هذا الفيض من األلفاظ التي ال بد 

نا للقول، بما ال يدع مجاال للشك، بأن المعاجم هذه األسئلة المشروعة تدفع إن (250، ص 9101)حمزة،  أن الحضارة الجديدة ولدتها؟"

 اللغوية العربية لم تشتمل إال على جزء يسير مما فاه به متكلمو اللغة العربية؛
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القرن  يخل أن العرب ظلوا فيوهو الجزء الذي يمثل حياة العرب في القرن الثاني للهجرة وما قبلها. والمتصفح للمعاجم العربية "  

المعجم طريقا، فهو غير فصيح، وما كان كذلك فسبيلة أن يكون في لغة  ىيتجاوزوه، ألن الجديد عندهم لم يجد له إل الثاني للهجرة ولم

رينهارت دوزي يؤلف معجما هذا ما جعل المستشرق الهولندي  ولعل (250، ص 9101)حمزة،  العامة حيث ال رقيب وال حسيب"

ألف  صفحاته وبلغ عدد المعاجم ه األلفاظ العربية التي بقيت خارجحاول أن يجمع في ،عنوان المستدرك على المعاجم العربيةب للعربية

  صفحة!وسبع مئة 

على المعاجم العربية منذ انتهاء عصور االحتجاج واستمر األمر إلى العصر الحديث؛ فما زلنا قد هيمن التقليد ويالحظ أن 

نجد المعاجم ال تمثل الواقع اللغوي الذي تصفه؛ وعادة ما يقتصر المعجمي على إعادة نقل ما ورد في المعاجم السابقة مع بعض 

أن  ؤكد عبد القادر عبد الجليلالسياق ي هذاي للواقع اللغوي.  وفي التعديالت سواء عن طريق الحذف أو الزيادة دون استقراء حقيق

ظاهرة عامة أحكمت التصنيف في المعجم العربي، وهي اعتماد السابقين على الالحقين من المصنفين، وإن روح التقليد هي  ثمة

جمه من ظروب التلونات، وإرادة الظهور الغالبة على المعاجم العربية، وكأن تلك اإلفادة سنة متبعة، إال ما اختطه كل الحق لمع

إن السبيل  .(09-00، صص 9101)عبد الجليل،  والتميز. هذا ما نجده واقعا  عينا  في فصائل المدارس المعجمية ومعايير تصنيفها

خلص الت الضرورةبإلعادة المعجم العربي إلى سابق أمجاده هو العمل على وصف اللغة كما يستعملها أهلها اليوم، وهذا يعني الوحيد 

د نمت م؛ فإذا كانت اللغة العربية قمن قيود الفصاحة المعجمية القديمة وتعويضها بقيود جديدة تتالءم مع طبيعة اللغة العربية اليو

وتطورت منذ القرن األول للهجرة فمن المنطقي كذلك أن تتطور نظرتنا إلى مفهوم الفصاحة وأن نراجعه في ضوء ما تقترحه 

 الحديثة.اللسانيات 

 

 الئحة المصادر والمراجع:  

 

 .المطبعة األدبية كتاب فقه اللغة وأسرار العربية.هـ(.  0101أبو منصور عبد الملك بن محمد بن اسماعيل الثعالبي. )

 القاهرة: عالم الكتب. البحث اللغوي عند العرب مع دراسة لقضية التأثير والتأثر.(. 0299أحمد مختار عمر. )

 لبنان: دار العودة بيروت. ، معجم الشامل في علوم اللغة العربية ومصطلحاتها.(. 0291إسبر سعيد، و بالل جنيدي . )

  نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب في اللغة واألدب.(. 0291أمجد الطرابلسي. )

 الجديدة: كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية. اريخية وتقويمية.، المعاجم العربية رؤية ت(. 0221بوشتى العطار. )

 القاهرة: مطبعة الحلبي. المزهر في علوم اللغة وأنواعها.(. 0211جالل الدين السيوطي. )

  اإلتقان في علوم القرآن.(. 0291جالل الدين السيوطي. )

اللغة والهوية في الوطن العربي إشكاليات التعليم ، (. المعجم العربي وهوية األمة. تأليف مجموعة مؤلفين9101حسن حمزة. )

 بيروت: المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات. والترجمة والمصطلح.
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: المركز بيروت القاموسية العربية الحديثة بين تنمية الفصحى وتحديث القاموس والتأريخ للمعجم.(. 9102عبد العلي الودغيري. ) 
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 الرباط: مؤسسة الغني للنشر. المعجم المدرسي أسسه وتوجهاته.(. 0221عبد الغني أبو العزم. )

 دار صفاء للنشر والتوزيع. المدارس المعجمية دراسة في البنية التركيبية.(. 9101عبد القادر عبد الجليل. )

 ار طالسات للدراسات والترجمة والنشر.د اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية.(. 0291عبد اللطيف الصوفي. )
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