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ّ
امللخصُ :
ُ

ّ
املختصة قسيمة املعاجم ّ
ّ
العامة في ضبط مفهومات موا ّد اللغة واصطالحاتها في حقل من حقول املعرفة،
تعد املعاجم
أو ّ
فن من الفنون؛ وترتيب مداخلها بطريقة منهجية.
ٍّ
ّ
املختصة في ترتيب املصطلحات وتعريفها
وألهمية هذا املوضوع آثرنا ْأن ندرس في هذا البحث مناهج أصحاب املعاجم
دراسة موضوعية وصفية تحليلية متسلحين بما ّ
قر في علم املعجمية من مداخل ومفهومات.
تقوم هذه الدراسة على مدخلين رئيسين في دراسة املعجم ،وهما الترتيب ،والتعريف .وهذان ّ
األسان هما اللذان يحددان
ْ
هوية املعجم؛ إذ ال يمكن للمعجم أن يشتمل على مداخل غير مرتبة بأي ضرب من الترتيب املنهجي الذي يشاء املؤلف أن يكون
عليه معجمه ،وغير معرفة بحسب ما تقتضيه الوحدات املعجمية من التعريف (بن مراد1993 ،م) .وإذا خال املعجم من
هذين ّ
األسين -وبخاصة من التعريف -وجب أن يطلق عليه اسم آخر غير املعجم مثل "قائمة املصطلحات" )(Nomenclature
أو " املسرد ) ( " (Glossaireبن مراد1999،م).
ّ
يختص بالتعريفات ّ
وتستند هذه الدراسة على منهج يقارن بين نمطين من املعاجم العر ّبية امل ّ
ّ
ختصة ،األول
عامة
َ
كشاف اصطالحات الفنون ّ
للتهانوي ،واآلخر
للفنون ،وقد اخترت له كتابين هما :كتاب التعريفات للشريف علي الجرجاني ،و
يختص ّ
ّ
ّ
بفن من الفنون ،وقد اخترت له كتابين هما :معجم املصطلحات البالغية وتطورها ألحمد مطلوب ،ومعجم
يعنى بما
ّ
الصوتيات لرشيد عبد الرحمن العبيدي.
ّ
وتركز ّ
الدراسة على طرق الترتيب ومداخله في الكتب األربعة ،وتقنيات التعريف املستخدمة فيهاً ،
مزودا ذلك بمنظومة
الدالة وفق ما ورد في هذه املعاجم األربعة ،كما تستهدي ّ
من األمثلة ّ
الدراسة ببعض املعاجم املختصة – على هامش املقارنة –
في الوصول إلى القوانين ّالتي تحكم الترتيب ّ
ً
ً
خصوصا.
عموما وفي هذه املعاجم األربعة
والتعريف في املعاجم
َ
الكشف عن قوانين الترتيب ّ
وتهدف ّ
والتعريف في هذه الكتب ومحاكمتها في نظرة ّ
نقديةّ ،
ثم بعد ذلك تقترح
الدراسة إلى
ّ
املختصة ييسر للدارسين والتربويين استعمالها وتوظيفها.
إط ًارا عاما لبناء املعاجم
املختصة؛ اصطالحات؛ ّ
الترتيب؛ ّ
ّ
الكلماتُاملفتاحيةّ :
التأليف املعجمي؛ أنساق.
التعريف؛ املعاجم

الترتيبُ ُ:

الترتيب ركن ّ
مهم من أركان التأليف املعجمي؛ ويقصد به ترتيب املصطلحات أو املداخل في متن املعجم؛ وال يمكن ْأن يبنى معجم
منصب على طريقة ترتيب املداخل؛ أي طريقة توالي ّ
ّ
ّ
مواد املعجم
اللغوية أو االصطالحية .والكالم هنا
بدون منهجية في ترتيب مداخله
ّ
ّ
واملعجم املختص على وجه الخصوص ،واملنهج الذي على أساسه تتراتب مواد املعجم واصطالحاته؛ كي يسهل على القارئ التعامل معه
في سهولة ويسر.
ويقوم الترتيب في املعاجم املختصة على طرق ،يسلك صانع املعجم أحدها ،ومن أشهر تلك الطرق ما يأتي:
 .1الترتيب األلفبائي.
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 .2الترتيب األبجدي.
 .3الترتيب املوضوعي.

التعريفُ :

ّ
اللغوية للمفهوم " (خطابي2016 ،م) وهو –
التعريف هو الوجه الكاشف عن العالقة بين املصطلح واملفهوم " بل هو الترجمة
ّ
باختصار – وصف داللة املصطلح في ّ
الفن املراد بألفاظ لغوية تكشف عن بنيته املفهومية للقارئ بصورة موجزة ومكثفة؛ وبمقدار
ً
ً
وبعيدا عن التعقيد تتمايز املعاجم.
واضحا
كون التعريف
ّ
ملصطلح خلقه غيره ( صانع املصطلح ) في عبارات دالة محدودة،
دقيق
املختصة يقوم واضع املعجم بعملية
وفي املعاجم
ٍّ
وصف ٍّ
ٍّ
في سياق ّ
عام ،أو حسب تعبير خطابي متحرر من السياق (خطابي2016 ،م).
ويكون ّ
التعريف عن طريق اإلحالة؛ وذلك باإلحالة إلى سابق أو الحق؛ " وذلك بإشارة املؤلف بنحو من األنحاء إلى ّأن املصطلح
يتم ذلك باستعمال لفظة "انظر" أو "راجع"( ".خطابي ،م2016 .م) .أو عن طريق ّ
َ
وغالبا ما ّ
ّ
التعريف املزدوج؛
معرف في مكان آخر،
وذلك ْ
بأن ّ
يقدم صانع املعجم مفهومين ملصطلح واحد ،أو بطريقتين إحداهما تنتمي إلى الثقافة التي ولد فيها املصطلح ،واألخرى إلى
َ
ّ
املوثق؛ ويعنى به " ذاك التعريف ّالذي يؤدي فيه ّ
الن ّ
ص املقتطف  ...الدور الحاسم في
تبييئه في اللغة العربية .أو عن طريق التعريف
التعريف" (خطابي2016 ،م).
ّ
ً
ّ
كما ّأن هناك طرقا أخرى استعملها واضعو املعاجم املختصة ،كالتعريف النقدي؛ وهو " الذي ينبه فيه املؤلف إلى خطأ حصل
التطوري؛ و"هو نوع من ّ
في إدراك املفهوم أو جزء منه( ".خطابي2016 ،م) ّ
يتتبع فيه املؤلف ّ
التعريف ّ
ّ
تطورات املفهوم ،وال
وكالتعريف
يكتفي بما يعنيه في حقبة واحدة؛ ومن ثم يغدو للمصطلح الواحد أكثر من مفهوم وفق تلك الحقب( ".خطابي2016 ،م) .وتكمن غاية
ّ
ّ
املختص ) من ّ
الركون إلى داللة املصطلح والتواصل مع مفهوماته في علم من العلوم أو
املختص ( بل حتى
التعريف في تمكين القارئ غير
ّ
فن من الفنون.
ويقوم التعريف على دعامتين متكاملتين:
ّ
ا ُألولى :تحديد الخصائص الجوهرية للمفهوم ( ،مصطفاي2014 ،م ) إذ يعنى واضع املعجم بذكر خصائص املعرف الذاتية والعرضية؛
ّ
ليخلص إلى ذكر جنس املعرف  ،وفصله النوعي أو خاصته ،التي تميزه عن غيره من األنواع.
ّ
ّ
الثانية :تحديد موقع املفهوم في الحقل الذي ينتمي إليه املفهومي ،وعالقاته باملفهومات األخرى املنتمية لذلك الحقل ( الجيالني،
1996م ) .فكل مجال معرفي له منظومة مفهومية خاصة به تتألف من مجموع املفهومات ذات العالقة بذلك املجال ،ويمكن إدراك
املفهوم بشكل أفضل إذا وقفنا على عالقاته باملفاهيم األخرى في ذلك املجال ...وكذلك العالقات التي تربطه مع بقية املفاهيم في ذلك
الحقل ( مصطفاي2014 ،م ) ،ويراعى في التعريف االنطالق من املفهوم لتحديد املصطلحْ " ،
أي البدء بتعيين املفهوم لتسمية مصطلح
ما" ( سماعنة.)1998 ،
وقد ينحو واضع املعجم إلى نمط ُ ُُالتعريفُ املوسوعي :وهو تعريف شمولي يتميز بالوصف املسهب للمدخل والعناية بالوصف
والتوسع في ذكر الخصائص ( .مصطفاي2014 ،م).

نظرةُفيُالكتبُاألربعةُ ُ:

ً
أوالُ:كشافُاصطالحاتُالفنونُُ :
محمد صابر الفاروقي الحنفي ّ
محمد حامد بن ّ
محمد علي بن شيخ علي بن قاض ي ّ
هذا الكتاب من تأليف ّ
التهانوي ،تحقيق
ّ
الدكتور على دحروج ،ويقع هذا املعجم في  2132صفحة ،في جزأين؛ الجزء ّ
األول من األلف إلى السين ،من صفحة  1إلى صفحة
 ،1052والثاني من الصاد إلى الياء ،من صفحة  1053إلى صفحة  .2132وطبع هذا الكتاب في مكتبة لبنان ناشرون ،ببيروت ،الطبعة
ّ
األولى 1996م ،وهي الطبعة التي اعتمدتها في هذه الدراسة.
ّ
ويعد هذا الكتاب موسوعة مصطلحات جامع العلوم ،وقد لقب هذا املعجم بدستور العلماء ،وهو من أشهر الكتب املوسوعية،
ً
وفيرا لدى أهل العلم واالختصاصّ ،
حظا ً
وأول من حققه لطفي عبد البديع وعبد املنعم محمد حسنين ،وراجعه أمين الخولي،
وقد نال
ّ
وصدر عن مطبعة السعادة بمصر عام 1382هـ 1963 /م ،وهي طبعة غير كاملة إذ توقفت عند حرف الصاد( .التهانوي1996 ،م)
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َ
وقد قام ّ
كشاف املوسوعي بعملين أساسيين؛ إذ جمع اصطالحات العلوم والفنونّ ،
وعرف تلك املصطلحات؛
التهانوي في هذا ال
ّ
وقد أقام هذا على التعريف بالشرح أو الوصف وباإلطناب في تشعباتها ،مشيرا إلى املصدر الذي اعتمده في الشرح والتعريف.
َ
الخاصة بالعلوم املعروفة حتى زمان ّ
التهانويّ ،
ّ
وربما قيل ّإنه جمعها أو
والكشاف " موسوعة كبيرة جمعت املصطلحات واملفردات
ّ
ّ
جمع معظمها ،لكن لم يسبرها كلها .فهذا فوق طاقته؛ إذ الوسائل في عصره لم تكن متوفرة كما هي حال استخدام اآلالت اآلن ،إضافة
إلى املراجع"( ّ
التهانوي1996 ،م).
التهانوي هذا املعجم هجائيا بحسب أوائل الكلمة بغض ّ
وقد رّتب ّ
النظر عن جذرها ومادتها ،فجعل الباب بحسب ما تبدأ به
ً
فمثال " اإلضمار  -اإلضافة " يقعان في باب واحد ،هو باب حرف األلف ( الهمزة )ّ ،
ً
معتمدا على
ولكنه يرتبها بحسب فصولها
الكلمة،
ترتيبها في جذرها ،فاإلضمار – في مثالنا ّ
السابق – يأتي قبل اإلضافة ترتيباً.
ً
ثانياُ:كتابُالتعريفاتُ ُ
ّ
محمد بن علي ّ
هذا الكتاب للعالمة علي بن ّ
الزين الجرجاني (املتوفى816 :هـ) ،يقع في مجلد واحد ،ضبطه وفهرسه محمد عبد
الحكيم القاض ي ،وطبع في دار الكتاب املصري بالقاهرة ودار الكتاب اللبناني في بيروت ،و دار الكتب العلمية بيروت  -لبنان1403( .هـ /
ّ
ويحدد هذا املعجم معاني املصطلحات املستخدمة في العلوم ّ
السائدة في
 ،)1983وقد اعتمدت في دراستي هذه على هذه الطبعة،
ّ
ً
عصره كالفلسفة واملنطق واللغة والفنون والفقه والعروض وغيرها .وقد رتب ترتيبا هجائيا.
ً
ّ
ّ
ةُوتطورهاُُ :
اُ:معجمُاملصطلحاتُالبالغي
ثالث
هذا الكتاب من تأليف ّ
الدكتور أحمد مطلوب ( كلية اآلداب – جامعة بغداد ) ،وقد فرغ من تأليفه في يوم الجمعة الحادي عشر
من رجب 1401هـ املوافق الخامس عشر من آيار 1981م .وطبع في مطبعة املجمع العلمي العراقي في 1407هـ ،املوافق 1987مّ ،
ثم أعيد
طبعه في ّ
ّ
العربية للموسوعات ببيروت في 1427هـ ،املوافق 2006م ،وقد اعتمدت في دراستي هذه على هذه الطبعة ،ويقع هذا
الد ار
ً
ضمنه املؤلف ألف مصطلح ومائة ،مرتبة تر ً
املعجم في ثالثة أجزاء .وقد ّ
هجائيا.
تيبا
ّ
ر ً
اُ:معجمُالصوتياتُ :
ابع
هذا الكتاب من تأليف األستاذ ّ
الدكتور رشيد عبد ّ
الرحمن العبيدي ،فرغ املؤلف من تأليفه في بغداد في 1428هـ 2007 /م ،ويقع
هذا املعجم في  251صفحة من جزء واحد ،وطبع طبعته األولى في مركز البحوث ّ
والدراسات اإلسالمية بالوقف ّ
الس ّني بجمهورية
َ
الصيغة ،كما فعل ّ
العراق ،في 1428هـ2007 /م .وقد رّتبه على األلفباء ،حسب ورودها في ّ
التهانوي في كشافه.

ّ
أركانُالتأليفُاملعجميُ ُ:

ً
مختصا – أمرين ّأولهما الجمع ،وهو جمع املادة
ّإن من أهم األركان التي يقوم عليها التأليف املعجمي  -سواء أ كان املعجم عاما أم
تكون املدونة املعجمية .واآلخر الوضع ،وهو معالجة املد اخل التي يشتمل عليها املعجم .ويقوم الجمع في املعجم على ّ
ّالتي ّ
أسين :أولهما
ّ
اللغوية ،واآلخر املصادر.
املستويات
ّ
ّ
واملستويات اللغوية في املعجم العربي أربعة :أولها الفصيح ،وهو القديم الذي دونته املعاجم اللغوية النتمائه إلى العرب
الفصحاء ،وثانيها املولد ،وهو العربي الذي وضعه املولدون في مختلف عصور العربية بعد القرن األول الهجري خاصة؛ وثالث
العامي ،وهو العربي الذي ّولده ّ
املستويات هو ّ
العامة ،سواء بالوضع أو بتحريف الفصيح ،ورابع املستويات هو األعجمي ،وهو املقترض
من اللغات األعجمية.
ّ
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
وتختلف املعاجم العامة اليوم عن املعاجم املختصة في املستوى اللغوي ،فاملعجم العام يبنى – أساسا – على رصيد لغوي قر في
ّ
ً
ّ
ً
اللغوية ّ
مضافا إليها بعض ّ
ً
مقيسا على أصل
وغالبا ما يكون ذلك
وفصحتها،
السموحات التي أجازتها املجامع
املعاجم القديمة غال ًبا،
لغوي قديم.
ّ
ّ
ّ
ّأما املعاجم املختصة فتبنى على رصيد مصطلحي يتجدد باستمرار ،وربما رصيد متوالد نتيجة تولد املفاهيم واألشياء ،هذا
بالنظر إلى تراكم املعرفة وتوالدهاّ ،
يطرأ على املصطلح ّ
باإلضافة إلى ال ّت ّ
طور ال ّداللي ّالذي ّ
وبالنظر إلى استعماله في سياقات زمانية
العامة أو املعاجم امل ّ
ّ
ومكانية مختلفة ،وال يعني ذلك ّأن هذه املعاجم تغفل املصطلحات ّالتي ّ
ختصة القديمة.
قرت في املعاجم
بتطور في مفهومه عبر املراحل ّ
فمصطلح ّ
التار ّ
مر ّ
الداللة – مثال – قد ّ
يخية في البالغة العر ّبية ،فلذلك تجد صدى ذلك في املعاجم
البالغية الح ديثة كما في معجم املصطلحات البالغية وتطورها ألحمد مطلوب.
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وبناء على ما ّ
ّ
اللغوية في املعاجم ّ
العامة هو الفصيح ،يتلوه األعجمي – وخاصة ما
تقدم فإننا نجد ّأن الغالب من املستويات
استعمله الفصحاء في القديم – ثم العامي واملولد؛ والغالب في املعجم املختص هو املولد ،يتلوه األعجمي ً
أيضا ،ثم الفصيح
ّ
والعامي(.بن مراد1999 ،م) ولكن ذلك ليس على عمومه ،فموقف صانع املعجم من اللغة وفصاحتها قد يؤثر في ترتيب ظهور هذه
ّ
ّ
ً ّ
ّ
ً
مولدهاْ ،
ً
مهجورا على األعجمي واملولد؛
مؤ ًثرا للفصيح وإن كان
ضليعا باللغة ،عارفا بفصيحها من
املستويات ،فكلما كان واضع املعجم
كأن يرى ّ
موقفا آخر ْ
لكنه ّيتخذ ً
كان قربه لتغليب مستوى الفصيح أكبر ،ورّبما كان واضع املعجم كذلك ّ
َ
املستعمل أولى من املهجور،
بأن
ً
ً
والتبسيط – فإذا كان ذلك كذلك ّ
خير من صحيح مهمل ،أو ّأنه ينطلق من رؤية تعليمية تنحى إلى التسهيل ّ
ّ
معروفا ٌ
فإننا
وأن خطأ
ّ
اللغوية بطريقة تغاير ّ
ّ
األول ،فلربما كان بروز املولد عنده أكثر من الفصيح،
املستويات
سنجد ّأن واضع املعجم ينحو في استعماله
ِ
ولربما كان استعمال األعجمي أغلب من غيره.
ّ
ّ
فمثال ّ
ّ
ّ
األول ( أي الذي يغلب الفصيح على األعجمي واملولد ) ما فعله أحمد مطلوب في معجم املصطلحات البالغية وتطورها،
وكذلك " مترجمو " معجم املصطلحات الطبية الكثير اللغات " املنقول عن الفرنسية عن معجم ((Dictionnaire polyglotte des
)) termes médicauxللفرنس ي ألكس كليرفيل ،وقد صدر بدمشق في الجامعة السورية سنة  1956بترجمة مرشد خاطر وأحمد
حمدي الخياط ومحمد صالح الدين الكواكبي" (بن مراد1999 ،م) ،ومثال اآلخر " واضعو املادة املصطلحية ملعاجم مجمع اللغة
العربية بالقاهرة الصادرة في السنوات األخيرة ،مثل "معجم املصطلحات الطبية" الصادر سنة 1985م( ".بن مراد1999 ،م).
ً
ً
مختصا – فإنهّ
ويرتبط هذا املوضوع بطريقة جمع واضع املعجم ملادته ،فواضع املعجم – مهما كان ِص ْنف معجمه ،عاما أو
ّ
ّ
اللغوية ّ
العامة – مستقاة من التي سبقتها ،ال
ينطلق في جمع مادته املعجمية من مصادر مختلفة ،تكون في أغلب األحيان – في املعاجم
ّ
ّ
سيما أمهات املعاجم في تراثنا اللغوي القديم ،مع بعض من التشذيب والتعديل واإلضافة التي يتطلبها العصر الذي بني فيه املعجم.
ّ ّ
وفي املعاجم املختصة ّ
أحادية اللغة ،ف ّإما أن تكون
فإن املصادر فيها تبنى على حسب نوعه ،فما كان مختصا في الفنون العر ّبية
مما نشأت فيها املفهومات أو ّ
مصادره عر ّبية خالصة أو عر ّبية وغيرها ّ
تطورت فيها.
وإما ْأن تكون تلك املعاجم ثنائية اللغة غير مختصة ّ
ّ
ّ
محصلة من املعاجم العر ّبية
بفن عربي املولد والنشأة فتكون مصادره
ّ
ّ
تولد فيها املفهوم أو ازدهر فيها ،أو نشأ فيها ال ّ
فن من أساس.
واملصادر العر ّبية وغيرها من اللغات األخرى ،ال سيما تلك التي
وأما معاجمنا املختصة ّ
فإن أمر املصادر فيها عسير ،فهي – في معظمها -معاجم ثنائية اللغة أو متعددة اللغات قائمة على ترجمة
وإما اللغتان ً
وإما الفرنسية ّ
فنية من لغة مرجع ،هي ّإما اإلنجليزية ّ
مصطلحات علمية أو ّ
معا .وجل مترجمي تلك املصطلحات – وهم
إذن واضعو املعاجم املشتملة عليها – ال يعرفون من املصادر العربية التي ّ
تهم املجال الذي يعنون به ،قديما وال حديثا .وليس غريبا –
لذلك – أن تجد مئات من املصطلحات التي سبق وضعها ملقابلة مصطلحات أعجمية يعاد االجتهاد في نقلها إلى العربية بسبب الجهل
بما وضع لها من قبل من مقابالت .ولهذه املسألة صلة بقضية ّ
أعم هي القطيعة والتواصل بين القديم والحديث ،بين التراث العلمي
ّ
العربي ونتائج العلم الحديث.وللناس في هذا أهواء مختلفة ومذاهب متنوعة .ونحن إذا نظرنا في أعمال كبار املؤلفين في املعجمية
املختصة في النصف األول من هذا القرن مثل محمد شرف صاحب" معجم العلوم الطبية والطبيعية" ( ،)1926وأمين املعلوف
صاحب "معجم الحيوان"( )1932ومصطفى الشهابي صاحب"معجم األلفاظ الزراعية "( 1943ثم  -)1956وجدنا معرفة ّ
معمقة
ّ
تمكنهم من ّ
ّ
التمييز بين القديم الذي
العام واملعجمي املختص العربي .وقد كان لهؤالء معرفة بالقديم وبالحديث
بالتراث املعجمي
ّ
ّ
يستحق اإلحياء ليعتمد ،والقديم الذي بلي فوجب إهماله .وال يمكن ملسألة الجمع في املعجم املختص الحديث أن تمثل – بما يتصل
بها من مستويات لغوية ومصادر – إال إذا وضعت للتراث العلمي العربي ّ
مدونته الشاملة التي تجمع شتات املصطلحات العلمية العربية
القديمة في مختلف ضروب العلوم واملعارف التي أسهم العرب في التأليف فيها ،أو في ترجمة املؤلفات املؤلفة فيها .وهذه من املهام التي
ال ّبد من إنجازها ،وقد أصبح الجرد والتكنيز املصطلحيان هينين بفضل تطور اللسانيات الحوسبية اليوم ،وتطور الحواسيب نفسها
في قدرتها على معالجة ّ
النصوص العربية ،قديمها وحديثها( .بن مراد1999 ،م).

ّ
عريفاتُلعليُبنُمحمدُالجرجانيُ ُ:
ُّ
التصنيفُوالتعريفُفيُكتابُالت

ّيتسم منهج الجرجاني في كتاب " ّ
ّ
والعمومية " ،فهو كتاب يشتمل على تعريفات تنتمي إلى علوم مختلفة
التعريفات " باالختصار
ومعارف ّ
متنوعة( ".الجرجاني1991 ،م)
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تيبا هجائيا بحسب لفظ املصطلح ال بحسب جذره مع مالحظة إهمال الم ّ
وقد سلك الجرجاني في ترتيب معجمه تر ً
التعريف في
الترتيب؛ فقد أورد – على سبيل املثال – اإلبداعّ ،
واالتحاد ،واال ّت ّ
فاقية في باب األلف ،وجعل املجاز ،واملجموع ،واملجانسة في باب امليم.
أي التزامه بالترتيب الهجائي بغض ّ
والتزم في ترتيب االصطالحات في تفرعاتها باملنهج نفسهْ ،
النظر عن أصل الكلمة وجذرها املعجمي.
ّ
ّ ّ
ّ
قدم اللب على اللحن في القرآن أو األذان ،وعلى اللذة ،واللزومية( .الجرجاني1991 ،م)
ففي باب الالم مثال
ّ
ّ
ولم ّ
ّ
يصنف الجرجاني االصطالحات بحسب العلوم والفنون؛ ولم يرجع املصطلح الذي يعرفه إلى الحقل العلمي الذي ينتمي إليه،
عامة تختلط فيما بينها وال جامع بينها سوى الترتيب الهجائي كما أشرناّ .
بل جعلها ّ
يفرع على االصطالح متعلقاته ّ
ولكنه قد ّ
مما هو في
ّ
فعرف باملجازّ ،
مجاله .كما فعل في تعريفه اصطالح املجاز ّ
ثم املجاز العقلي ،واملجاز اللغوي ،واملجاز املركب (الجرجاني1991 ،م).
ويالحظ ّأن معجم التعريفات قد خلت منه اصطالحات بعض العلوم ،مثل :الحيل ( الفيزياء ) والكيمياء واملوسيقا ،وعلوم أخرى
ذكرت وعدد اصطالحاتها قليل ً
جدا ،مثل علم الطب ( .الفجر2014 ،م ).
الرغم من ّأن الجرجاني قد أفرد ً
ّ
التصوف؛ وعلى ّ
بابا خاصا في نهاية تعريفاته
ولوحظ إلى جانب ذلك اهتمام الجرجاني بعلم
ّ
الصطالحات الشيخ محيي الدين العربي من صفحة  271إلى صفحة  ،284وتطرق فيه إلى ثمان وثمانين ومائة اصطالح من مصطلحات
َ
الصوفية؛ ّ
ّ
فإنه – كذلك – ّ
الطب الروحاني في باب
دس بعض االصطالحات الصوفية في أبواب أخرى في سياقات أخر ،من مثل ذكره
ّ
ّ
الطب ال ّروحاني :هو العلم بكماالت القلوب وآفاتها وأمراضها وأدوائها وبكيفية حفظ صحتها
الطاء في االصطالح رقم1051 :؛ إذ قال":
واعتدالها" ( الجرجاني1991 ،م)
ومن ذلك ما جاء في االصطالح رقم " 1237 :الغيبة :هيئة القلب عن علم ما يجري من أحوال الخلق؛ بل من أحوال نفسه بما يرد
ّ
بالحق غائب عن نفسه وعن الخلق؛ ّ
ومما يشهد على هذا
عليه من الح ّق إذا عظم الوارد ،واستولى عليه سلطان الحقيقة فهو حاضر
ّ
ّ
ّ
أيديهن حين شاهدن يوسف؛ فإذا كانت مشاهدة جمال يوسف مثل هذا ،فكيف يكون غيبة مشاهدة أنوار
قصة النسوة الالتي قطعن
ذي الجالل؟"(الجرجاني1991 ،م)
َ
ّأما منهجه في ّ
ّ
ً
التعريف فهو االختصار غالبا؛ فلم يفعل كما فعل التهانوي في الكشاف من استعراض لآلراء املختلفة وذكر
وتبني بعض اآلراء فيها؛ بل اكتفى بذكر مشهور ّ
مصادرها ،ومناقشتها ،ومحاكمتهاّ ،
التعريف في يسر وإيجاز بما يحقق الغرض املرام من
تعريف االصطالح بأيسر العبارات ،وباملوجز من ّ
التمثيل إن كان ما يدعو له.
مرتين ( أو أكثر ) ْإن كان ّ
وقد يورد االصطالح ّ
يدل على تعريفين مختلفين في علمين مختلفين أو بينهما عموم وخصوص كما فعل
في تعريف "الصحيح" ،وتعريف "البيان" ،وتعريف "الوهم"(..الجرجاني1991 ،م).
ّ
وقد لو حظ ّأن الجرجاني في كتاب ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
الدينية واألدبية ،أما حـظ العلـوم الطبيعيـة والرياضية فيه
التعريفات عني خاصة بالعلوم
ً
ً
ّ
ـحا فـي ّ
ٌ
التلخيص و التركيز( ".مصطفاي،
ضئيل جدا؛ " فهو صورة صادقة لثقافته وبيئته وعصره ،سلك فيه مؤلفه مسلكا واض
ف
)2013
ّ
نسوق هنا بعض األمثلة من كتاب التعريفات؛ لتأكيد ذلك:
ّ
ّ
ْ
 " .1اإلحسان :لغة فعل ما ينبغي ْأن يفعل من الخير ،وفي الشريعة :أن تعبد هللا كأنك تراه ،فإن لم تكن تراه فإنه يراك( ".الجرجاني،
1991م).
ّ
ً
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
 " .2البيع :في اللغة مطلق املبادلة ،وفي الشرع مبادلة املال املتقوم باملال املتقوم تمليكا وتملكا .اعلم أن ّ
كل ما ليس بمال ( كالخمر
ّ
وكل ما هو مال غير متق ّوم ْ
ّ
مبيعا أو ً
والخنزير ) فالبيع فيه باطل ،سواء جعل ً
بالثمن ْ
ثمناّ ،
أي بالدراه م والدنانير فالبيع
فإن بيع
ّ
ً
باطل ،وإن بيع بالعرض أو بيع العرض به فالبيع في العرض فاسد ،فالباطل هو الذي ال يكون
صحيحا بأصله ،والفاسد هو
ّ
الصحيح بأصله البوصفه ،وعند الشافعي ال فرق بين الفاسد والباطل( ".الجرجاني1991 ،م).
ّ
ّ
ً
عمقا ونهايته ّ
عرضا وال ً
طوال ال ً
النقطة .اعلم
 " .3الخط :تصوير اللفظ بحروف هجائه ،وهو عند الحكماء هو الذي يقبل االنقسام
ّ
ّ
ألنها نهايات وأطراف للمقادير عندهم ،ف ّ
والسطح ّ
ستقلة الوجود على مذهب الحكماء؛ ّ
الخط ّ
إن
والنقطة أعراض غير م
ّأن
ّ
ّ
ً
الخط ،وهو نهاية السطح ،وهو نهاية الجسم ال ّتعليميّ .
وسطحا
وأما املتكلمون فقد أثبت طائفة منهم خطا
النقطة عندهم نهاية
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
مستقلين؛ حيث ذهبت إلى أن الجوهر الفرد يتألف في الطول فيحصل منها خط والخطوط تتألف في العرض فيحصل منها
ّ
ّ
ّ
سطحّ ،
والسطوح تتألف في العمق ،فيحصل الجسم ،والخط على مذهب هؤالء جوهران ال محالة؛ أل ّن املتألف من الجوهر ال
يكون ً
عرضا( ".الجرجاني1991 ،م).
ّ
ٌ
عرض وال عمق" (الجرجاني1991 ،م).
 " .4الخط :ما له طول لكن ال يكون له
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ّ
القضية ّ
ّ
 " .5املمكنة ّ
بالسلب
العامة :وهي التي حكم فيها بسلب الضرورة املطلقة عن الجانب املخالف لحكم؛ فإن كان الحكم في
سلب ضرورة اإليجاب ّ
حارة باإلمكان ّ
فإنه هو الجانب املخالف ّ
كان مفهومه َ
للسلب ،فإذا قلناّ :
كل نار ّ
العام كان معناهّ ،إن سلب
ّ
ّ
ّ
ّ
لحار ليس
الحرارة عن النار ليس بضروري ،وإذا قلنا ال ش يء من الحار ببارد باإلمكان العام ،فمعناه إيجاب البرودة ٍّ
بضرو ّ
ري(".الجرجاني1991 ،م).
سابقا ،من حيث عنايته باإليجاز و ّ
السابقة منهجه العام في تعريف االصطالحات ،كما أشرنا ً
ينكشف من خالل األمثلة ّ
التيسير.

ّ
الترتيبُوالتعريفُفيُمعجمُكشافُاصطالحاتُالفنونُُوالعلومُ :

َ
التهانوي في املقدمة ّ -التي ّ
يشير ّ
صدر بها معجمه ،وب ّين فيها منهجه  -إلى طريقته في جمع مادة كشافه؛ إذ عمد إلى تحصيل العلوم
ّ
ّ
ّ
ّ
الش ّ
والرياضية كعلم الحساب والهندسة
واإللهية
الفلسفية من الحكمة الطبعية،
رعية من والده ،ثم اقتنى ذخائر العلوم الحكمية
ّ
وسطرها على حدة ،في ّ
ً
كل
شطرا من عمره في مطالعة مختصراتها ،فاقتبس منها املصطلحات،
والهيئة واإلسطرالب ،وغيرها ،فصرف
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
باب ٌ
باب يليق بها على ترتيب حروف التهجي .وملا فرغ من الجمع قسمه في فنين :فن في األلفاظ العربية ،وفن في األلفاظ العجمية.
( ّ
التهانوي1996،م)
ٌ
ّ
َ
ويمثل ّ
ّ
اصطالحية ( مصطلحات ) وألفاظ غير اصطالحية ،وينقسم إلى
الفن األول :الجزء األكبر من مادة الكشاف ،وفيه ألفاظ
أبواب وفصول.
َ
ّأما ّ
ّ
ّ
الفن الثاني  :فيمثل الجزء األقل من اصطالحات الكشاف ،وقد وردت فيه األلفاظ األعجمية بالترتيب الهجائي.
َ
كشاف من ّ
ً
مصطلحا.
الفنين ثالثة آالف وخمسة وأربعين
وقد بلغ عدد املصطلحات الواردة في ال
ّ
ّ
ّ
ّ
يتكشف لنا – إذن – من خالل ما نص عليه التهانوي من أن جمعه خضع ملعيارين رئيسين ،وآخرين فرعيين ،فأما الرئيسان
ً
ً
شرعيا أو ً
فكون املجموع ً
مصطلحا ينتمي إلى علم عربي أو علم أعجمي.
علما غير شرعي ،أما املعياران الفرعيان فكون املجموع
علما
ّ
املدونة ّ
مقدمة على العلوم غير ّ
مدونة ،ورأى أن العلوم ّ
قسم العلوم إلى علوم مد ّونة وعلوم غير ّ
وبناء على هذه املعايير ّ
املدونةّ ،
ثم ّ
فرع
العلوم ّ
ّ
عملية متعلقة بكيفية عمل ،وعلوم ّ
بكيفية عمل ،وعلوم ّ
ّ
فاآللية
آلية وعلوم غير آلية؛
املدونة إلى علوم نظرّية أي غير متعلقة
ّ
ّالتي يكون تحصيلها لش يء آخر أي ّ
ثم ّ
جزأ العلوم ّ
مقدمة لغيرها ،وغير اآللية هي التي تكون مقصودة بذاتهاّ ،
املدونة إلى ثالثة أجزاء ،هي:
التهانوي ّ
ثم ّإن ّ
املوضوع ،واملسائل ،واملبادئّ .
صنف العلوم في ثالثة أصناف:
ً
يقسمها إلى أصول وفروع ،ويجمعها على عشرة علوم :اللغة ّ
أوال :العلوم العر ّبية ،التي ّ
والتصريف واملعاني والبيان والبديع والعروض
والقوافي ّ
والنحو وعلم قوانين الكتابة وعلم قوانين القراءة.
ويفصلها في :علم الكالم ،وعلم ّ
ّ
ّ
ّ
ً
التفسير ،وعلم القراءة ،وعلم اإلسناد ،وعلم الحديث ،وعلم أصول
الدينية،
الشرعية
ثانيا :العلوم
الفقه ،وعلم الفقه ،وعلم الفرائض ،وعلم ّ
السلوك.
ّ
ً
تتغير ّ
العقلية ،وهي التي ال ّ
ّ
بتغير امللل واألديان ،وهي :علم املنطق وأصوله التسعة ،والحكمة وأقسامها :اإللهي والرياض ي
ثالثا :العلوم
والطبيعي .والطبيعي له أصول ثمانية وفروع سبعة.
ّ
ّ
وإذا رجعنا إلى مفهوم الجمع في املعاجم وهو الذي يشير إلى ّ
ّ
ّ
للمدونة امل ّ
املادة ا ّ
اللغوية
عجمية ،والتي تقوم على املستويات
ملكونة
ّ َ
كشاف ّ
كونت ّ
مادة ّ
ّ
ّالتي ّ
التهانوي اعتمد على مستويين رئيسين هما :األلفاظ العر ّبية سواء أكانت أصيلة
املعجمية؛ فسنجد أن
املدونة
ّ
ّ
ّ ّ
والت ّ
ّ
ركية وغيرها.
الفارسية والهندية
أم مولدة أم دخيلة ،واأللفاظ غير العر ّبية التي استقدمت من لغات أخرى ك
َ
ّ
كشاف ّ
التهانوي؛ إذ يقول:
ويلخص الدكتور رفيق العجم طريقة الجمع في
" وبه جمع ّ
التهانوي اصطالحات العلوم والفنون و ّ
عرف بها مع شرح ملوضوعاتها وإطناب في تشعباتها ،وإيراد ألعالم
املتخصصين فيها ،وثبت ألمهات مصادرها .حتى كاد املصطلح أو ال ّ
فن أحيانا ّ
يضج بشواهده ويسبر غوائر دالالته  ،فأضحى ّ
كل ذلك
ّ
تأريخا شامال لعلوم العرب واملسلمين على امتداد حقبتهم الحضارية املزدهرةّ ،
وإبان انبالج قرائحهم وانفتاحها ،وتمثلها علوم السابقين
املتقدمين مع مالحقة أعمال املتأخرينّ ( ".
التهانوي1996 ،م).
َ
كشاف اصطالحات العلوم والفنون؛ إذ يقول ّ
التهانوي في تعريف ( علم املنطق )":
ولنثبت ذلك املنحى نسوق هذا املثال من كتاب
ً
علم املنطق ،ويسمى علم امليزان؛ إذ به توزن الحجج والبراهين ،وكان أبو علي يسميه خادم العلوم؛ إذ ليس مقصودا بنفسه ،بل هو
حاكما عليهاّ ،
سمي باملنطق؛ ّ
وإنما ّ
وسيلة للعلوم ،فهو كخادم لها .وأبو نصر يسميه رئيس العلوم؛ لنفاذ حكمه فيها ،فيكون ر ً
ً
ألن
ئيسا
ّ
ّ
ّ
الكليات ،وعلى ّ
النفس الناطقة؛ وملّا كان هذا ّ
الفن يق ّوي ّ
األول ،ويسلك بالثاني مسلك ال ّسداد،
النطق يطلق على اللفظ ،وعلى إدراك
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ويحصل بسببه كماالت ا ّلثالث ،ا ّ
شتق له اسم منه وهو املنطق ،وهو علم بقوانين تفيد معرفة طرق االنتقال من املعلومات إلى
ّ
الضرورية ّ
والن ّ
ّ
املجهوالت وشرائطها ،بحيث ال يعرض الغلط في الفكر .فالقانون يجيء في محله ،واملعلومات تتناول
ظرية .واملجهوالت
ظريات؛ ّ
مما ذكره صاحب الكشف :تفيد معرفة طرق االنتقال من الضروريات إلى ّ
تتناول ّ
الن ّ
الت ّ
ّ
والتصديقية ،وهذا أولى ّ
ألنه
صورية،
ّ
ّ
الذاتي على ما يتبادر من العبارة ،واملراد ّ
األعم من ْأن يكون بالذات أو بالواسطة .واملراد بقولنا بحيث ال يعرض الغلط
يوهم باالنتقال
ّ
ّ
في الفكر عدم عروضه عند مراعاة القوانين كما ال يخفى ،فإن املنطقي ربما يخطئ في الفكربسبب اإلهمال .هذا مفهوم التعريف...
اآللية ّ
اعلم ّأن املنطق من العلوم ّ
ألن املقصود منه تحصيل املجهول من العلوم؛ ولذا قيل الغرض تدوينه العلوم الحكمية ،فهو في
ّ
الذهن عن الخطأ في الفكرّ ( ".
التهانوي1996 ،م).
نفسه غير مقصود؛ ولذا قيل املنطق آلة قانونية تعصم مراعاتها
ّ
ففي هذا املثال تجد ّ
التهانوي قد ّ
عرف بعلم املنطق ،ونقل آراء أهل الفن من مصادرها ،وشرح مدلوالته ،واالعتراضات وناقشها،
واستصفى منها ما يراه األ ّ
ّ
جامعا م ً
ً
انعا .وهذا منهج سار عليه ً
العربية واصطالحاتها – على
كثيرا في تعريفه العلوم
صح ألن يكون تعر ًيفا
الشرعية ،ويمكنك مالحظة ذلك باستفاضة في األقسام األولى من الجزء ّ
ّ
األول.
وجه الخصوص – السيما علوم العر ّبية والعلوم
ّ ّ
ّ
ّ
اللغوية إلى الداللة النقلية فالعقلية ثم
متدرجا من الداللة
وقد تقص ى التهانوي املعاني املختلفة ،وأوردها " على مختلف دالالتها ِ
العلميةّ .
وتوسع أحيانا في إيراد املسائل التي اقتضاها البحث في مجال من املجاالت وأسهب .وسار على املنوال نفسه في بعض األلفاظ
الفارسية التي ّ
طعمها في الكتاب وال سيما في آخره".
ً
والدور ّ
لغة الحركة وعود الش يء إلى ما كان عليه كما في بحر الجواهرّ .
ففي تعريفه مصطلح ال ّدور ،يقولّ ":
والدورة
الدور بالفتح
الكرة إلى الوضع ّالذي فارقته ،وبهذا املعنى يقال الفلك األعظم ّ
عند املهندسين وأهل الهيئة واملنجمين ،هو ْأن يعود ّ
كل نقطة من ّ
تتم
ّ
تتم دورتها في ثالثمائة وخمسة ّ
يوما وكسرّ ،
وستين ً
والشمس ّ
والزحل يتم دورته في ثالثين سنة ونحو
دورته في قريب من اليوم بليلته
ً
ذلكّ .
وأما ما يقال دور الفلك في املوضع الفالني دوالبي ،وفي املوضع الفالني رحوي مثال ،فاملراد بالدور فيه الحركة كما اليخفى .هكذا
َ
مما ذكره عبد العلي البرجندي في حاشية شرح ّ
امللخص للقاض يّ ( ".
التهانوي1996 ،م) ّ
يستفاد ّ
ثم يستطرد صاحب الكشاف في ذكر
وفية ،ويناقش اآلراء ّالتي أورودوها ويبين فساد ا ّلدور التوقفي ّ
مفهوم ّ
ّ
والص ّ
ّ
وصحة ال ّدور
التقدمي،
الدور عند الحكماء واملتكلمين
الدور " بالحديث عن ّ
ثم يختتم الكشف عن مصطلح " ّ
والدور اإلضافي املعي ،و ّ
العلمي ّ
الدور املساويّ ،
الدور في الحميات عند األطباء.
( ّ
التهانوي1996 ،م).
ّ
ْ
ثم شرح معنى املصطلح ،وإن لم يكن قد ّ
ّ
الفارسية ،فبدأ باملعنى اللغويّ ،
توسع في االصطالحات
وكذا فعل في االصطالحات
ّ
ّ
فارسية كما فعل في االصطالحات العربية.
ال
ّ
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
" خمخامة :بالفارسية هي الخمارة ،وعند الصوفية عالم التجليات التي في القلب( ".التهانوي1996 ،م)
ّ
ّ
الظاهر والباطنّ ( ".
ّ
التهانوي1996 ،م)
الفضة ،وعندهم هي تصفية
بالفارسية
"" سيم:
ً
ّ
ّ
وقد الحظنا هنا أن هناك فرقا بين الطبعة الهندية ( املخطوط ) ،وبين الكتاب املحقق للكشاف؛ فقد عمد املحققان إلى األلفاظ
ّ
ّ
الفارسية لبعض االصطالحات
الفارسية ورتباها بالتسلسل األلفبائي العربي ،كما عمال على ترجمة األصل الذي كتبه الواضع باللغة
ّ
العجمية .وهو كما تالحظ ّ
تصرف في أصل املخطوط.

ّ
غيةُ ّ
وتطورهاُ ُ:
فُوالتعريفُفيُمعجمُاملصطلحاتُالب ُال ُّ
ُ
التصني

ّ
ً
استكماال ملشروع أنجزه الدكتور أحمد مطلوب في وضعه كتاب " مصطلحات ّ
بالغية " في عام 1972م -الذي عمد فيه إلى " رصد
ّ
ً
كل مصطلح في ّ
طورها ّ
بطا يظهر ت ّ
ّ
ّ
مظانه ،واستقصاء من منابعهّ ،
استقر عليه
التأريخي ،ويحدد معنى املصطلح الذي
والربط بين اآلراء ر
ّ
وتطورها .وقد جمع ّ
ّ
ّ
مادته ّ
مما اقتبسه من
البالغية
اآلخرون(".مطلوب2006 ،م) ،ألف الدكتور مطلوب معجمه معجم املصطلحات
والنوادر ،وما وجده في مئات املصادر ّالتي كتبت في البالغة؛ فوقف عليها ،وفحصها ،وأعاد ّ
والنقد واألدب ّ
كتب البالغة ّ
النظر فيها
وضمه إلى ما اقتبسه من كتب البالغة ّ
وأخذ منها ما ينفعّ ،
والنقد( .مطلوب2006 ،م).
صنف املصطلحات ّ
وقد ّ
ورتبها حسب حروف الهجاء من دون التفات إلى أصل ّ
مادة املصطلح أو ارتباطه باملعجم القديم؛ ً
طلبا
للتيسير على مستخدم املعجم " .ولذلك وضع " االستفهام " قبل " اإلسجال " ،و" االرتقاء " قبل " اإلرداف " ،و" االعتراض " قبل "
اإلعجاز .فاألساس ترتيب الحروف في املصطلح كما يفعل املعاصرون حينما ّ
ينسقون األلفاظ واملصطلحات(".مطلوب2006 ،م).
ّ
ّأما منهج مطلوب في ّ
اللغوي للمصطلحّ ،
ثم يذكر مرادفات املصطلح ْإن كان للمصطلح تسميات مختلفة (
التعريف فيبدأ باملعنى
ّ
ً
ً
ً
ثم يذكر تعريف البالغيين ّ
ً
ً
وتماثال )ّ ،
مراعيا في ذلك
والنقاد وغيرهم لذلك املصطلح؛
جناسا ومجانسة ومماثال
كالتجنيس الذي يسمى
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تطور التأريخي للمصطلح .وإذا كان للمصطلح أسماء مختلفة وذكر في موضع يشير املؤلف إلى وروده في املصطلح ا ّ
ال ّ
ملتقدم حتى ال يكون
ّ
هناك تكرير يبعث على املاللة .وفي حال ّ
تعدد األسماء يختار املؤلف االسم املشهور عند البالغيين ليكون هو األصل ّ
ويفرع عليه األسماء
األخرى.
ّ
ّ
ّ
ولم يغفل املؤلف ذكره اآلراء املختلفة في الفن الواحد ،مع إشارة إلى " نشأة الفن البالغي وتطوره خالل القرون ،وارتباط
مصطلحات البالغة باملتقدمين منذ عهد الصحابة ...واللغويين ّ
والنحاة األوائل كالخليل بن أحمد وسيبويه واألصمعي وأبي عبيدة
ّ
والفراء وغيرهم ممن لم يدرسوا بالغة أرسطو أو يقرؤوا صحف الفرس والهنود( ".مطلوب2006 ،م).
ّ
ّ
ّ
وفي ضمن خطة املؤلف في هذا املعجم في تعريف املصطلحات أشار إلى الجديد عند البالغيين ومدى تأثر الالحقين ّ
بالسابقين
(مطلوب2006،م).
ّ
ّ
ولكي ال يطول بنا املقام ،سنكتفي بعرض ثالثة أمثلة من م عجم املصطلحات البالغية وتطورها ،تكشف عن منهج الدكتور أحمد
مطلوب في ّ
التعريف في هذا املعجم:
وتحرست من فالن واحترست منه بمعنىّ :
تحفظت منه .وقد ّ
حرزّ ،
 .1االحتراس :االحتراس من احترس أي ت ّ
تحدث الجاحظ عن "
إصابة املقادير " وذكر ّأن طرفة قال في املقدار وإصابته:
ٌ
َ َ َ
غير مفس ِد َها َ -
ص ْوب ّ
الر ْبي ِع َو ِد ْي َمة َت ْه ِمي
فسقى ِدي َارك – َ ِ
ّ
فإنه طلب الغيث على قدر الحاجة؛ ّ
ألن الفاضل ّ
ضار.
ثم يعود إليه فيتممه في بيت واحد ،كقول ّ
ومن محاسن الكالم عند ابن املعت ّز اعتراض كالم في كالم لم يتمم معناه ّ
كثير:
ََ
َ
َل ْو أن َ
اخ ِلي َن – َو ْأن َت ِمنه ْم َ -ر ْأو َك تعلموا ِم ْن َك ا ِملطاال
الب ِ
وعده ابن رشيق من تتميم املعنى ومبالغة في اللفظ شديدة ،وقال " :وهو ّالذي فتق للشعراء هذا الف ّنّ ،
ّ
وتفننوا فيه ،ون ّوعوه،
التتميم ،وقال ":وهو ّ
وسماه في العمدة ّ
التمام ً
يسمي ً
أيضا ،وبعضهم ّ
فجاءوا باالحتراس وغيره ،فقال طرفة :فسقى ّ "...
ضربا منه
ً
ّ
ّ
ْ يحاول ّ
الشاعر معنى فال يدع ً
عرفه بقوله ":ومعنى ّ
احتر ً
شيئا ّ
واحتياطا" ّ
ثم ّ
يتم به حسنه إال أورده ،وأتى به ّإما مبالغة،
التتميم أن
اسا
ً
اسا من ّ
احتياطا واحتر ً
ّ
التقصير".
وإما
ْ
ّ
حرز " وقالّ " :
التحرز ّ
ّ
ّ
ّ
وسماه ابن سنان " الت ّ
استمر عليه لكان فيه طعن فيأتي بما
مما يوجبه الطعن فأن يأتي بكالم لو
وأما
ّ
ّ
ّ
يتحرز فيع من ذلك الطعن ،كقول طرفة ":فسقى  "...فلو لم يقل – غير مفسدها – لظ ّن به أنه يريد توالي املطر عليها وفي ذلك فساد
للديار ومحو لرسومها".
ّ
ْ
ّ
ّ
ّ
وسماه معظم البالغيين االحتراس ،وعرفوه بمثل ما عرفه ابن سنان ،فقال ابن املنقذ ":هو أن يكون على الشاعر طعن فيحترس
ّ
ّ
َ
املتكلم بمعنى ّ
ّ
يتوجه عليه دخ ٌل فيفطن له فيأتي بما يخلصه من ذلك" .وقال ابن مالك ":االحتراس ْأن
املصري ":هو أن يأتي
منه " .وقال
ً
ّ
تأتي في املدح أو غيره بكالم فتراه مدخوال بعيب من جهة داللة منطوقه أو فحواه فترده بكالم آخر لتصونه عن احتمال الخطأ".
ً
الدعاء بالخير ّ
لفظا ظاهره ّ
والنفع ،وذلك بما في ضمنه م ّما يوهم ّ
الشر فيذكر فيه كلمة تزيل
وقال ابن الجوزّية ":وهو ْأن يذكر
ذلك الوهم وتدفع ذلك الوهن" .وال تخرج تعريفات أبي ّ
ّ
حيان والزركش ّي والحمو ّي
واملدني عن هذا املعنى ،وأدخله ملخصو املفتاح في
وسموه اإلطناب ّ
اإلطناب ّ
بالتكميل أو االحتراسّ ،
وعرفه القزويني بقوله ":هو ْأن يأتي في كالم يوهم خالف املقصود بما يدفعه".
وعرفه بقولهّ ":
ولكن ابن مالك أفرد ّ
فاالحتراس عند هؤالء هو ّ
التكميلّ ،
التكميل بفن آخر ّ
التكميل أن تأتي في ش يء من الفنون
املصري بين االحتراس والتكميل ّ
ّ
ً
ناقصا فتذكر معه كالما يكمل املدح ويرفع إيهام ا ّلذ ّم"ّ .
وفرق
والتتميم فقال ":إن ّ املعنى
بكالم فتراه
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
قبل التكميل صحيح تام ثم يأتي التكميل بزيادة يكمل بها حسنه إما بفن زائد أو بمعنى .والتتميم يأتي ليتم نقص املعنى ونقص الوزن
َ
صحيحا .وقد جعل ابن رشيق تالحتراس ً
ً
ً
نوعا من التتميم
معا ،واالحتراس الحتمال دخل على املعنى وإن كان تاما كامال ووزن الكالم
ّ
ّ
سائغ".وفرق بينه وبين املواربة ،فقال ":والفرق بينه وبين املواربة –
وسوى بينهما ،وقد ظهر الفرق بينهما فجعلهما في باب واحد غير
ّ
ّ
َ
بالراء املهملة – ً
ّ
أيضا ّأن االحتراس يؤتي به في وقت العمل عندما يتفطن املتكلم ملوضع الدخل ،واملواربة يؤتى بها وقت العمل وبعد
ّ
ّ
ّ
صيرورة الكالم .واملواربة – ّ
بالراء املهملة – تكون بالتصحيف والتحريف واهتدام الكلمة والزيادة والنقص ،واالحتراس بزيادة الجمل
َ
ّ
املتضمنة معنى االنفصال عما يحتمله الكالم من الدخل ،واملواربة تكون في نفس الكالم وتكون منفصلة عنه .واالحتراس ال
املفيدة
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
يكون إال في نفس الكالم" .ثم فرق بينه وبين املناقضة واالنفصال فقال ":إن االحتراس هو ما فطن إليه الشاعر أو الناثر وقت العمل
ّ َ
الدخل".
فاحترس منه .واالنفصال ما لم يفطن له حتى يدخل عليه ،فيأتي بجملة من الكالم أو بيت من الشعر ينفصل به عنه ذلك
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واألمثلة ّالتي ذكرها معظم البالغيين واحدة ،وقد ّاتفقوا على تسمية هذا ّ
الفن احتر ً
اسا – ما عدا بعضهم – ّ
وفرقوا بينه وبين
بعدا للقوم ال ّظاملين " ّ
ّ
الفن في الكتاب العزيز قوله تعالى ":وقيل ً
التكميل والتتميم .ومن أمثلة هذا ّ
فإنه – تعالى – ملا أخبر بهالك من
ّ
ّ
بالطوفان أعقبه ّ
احتراسا من ضعيف ّ
ً
يتوهم ّأن
بالدعاء على الهالكين ووصفهم بالظلم ليعلم ّأن جميعهم كان مستحقا للعذاب؛
هلك
ّ
ّ
ّ
الهالك ربما شمل من ال يستحق العذابّ ،
فلما دعا على الهالكين ووصفهم بالظلم علم استحقاقهم ملا نزل بهم ّ
وحل بساحتهم ،وظهر
ّ
ّ
ّ
ّ
من ذلك صدق وعده لنبيه نوح – عليه السالم – وأعلمنا أنه قد أنجزه وعده الذي قال فيه ":وال تخاطبني في الذين ظلموا إنهم
مغرقون".
ومن ذلك قول الخنساء:
َ ْ َ ْ َ َ َْ
َ َْ َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
على إخو ِانهم لقتلت نف ِس ي
ولوال كثرة الب ِاكين حو ِلي
ً
ّ
تخي ْ
ثم ّ
ّ
لت ّأن قائال قال لها :لقد ساويت أخاك بالهالكين من إخــوان النـاس فكيــف أفرطــت فــي الجــزع عليــه دونهــم ؟ فاحترســت مــن
ذلك بقولها:
َ
ََ َْ َ ْ َ َ
ْ
ّ
ّ
َ
ْ
َ
ّ
َ
ْ
أع ِزي النفس عنه ِبالتأ ِس ي
وما يبكون ِمثل أ ِخي ول ِكن
وقال الفرزدق:
َ
َ َ
َ ْ َ َ َ ونَ
َ
َ
َ
ْ
ال يغدرون وال يف ِلج ِار
يب إنهم
لعن اإلله ب ِني كل ٍّ
ّ
ّ
ً ّ
لجار " إيغال؛
فقوله " ال يفون " احتراس؛ لئال يتوهم أن عدم غدرهم من الوفاء فقال ":وال يفون "؛ ليفيد أنه للعجز ،وقولهِ ":
ّ
ألن ترك الوفاء للجار ّ
أشد ً
قبحا( ".مطلوب2006،م).
وقد سقنا هذا املثال – رغم طوله – لينكشف لك منهجه في ّ
التعريف جليا ّبي ًنا.
املعمى ،وهذا قريب من ّ
ُ" .2األحجيةُ:األحجية مفرد األحاجي ،وقد ّ
تقدمت ،واألحجية اللغز و ّ
التورية(".مطلوب2006 ،م).
في هذا املثال اكتفى باإلحالة على ما ّ
يفصل القول فيه كما فعل في املثال ّ
تقدم من ذكر املصطلح قبال ،ولم ّ
األول.
ّ
كل ش يء آخرهّ ،
صلى فأقام في موضعه ينتظر صالة أخرىَ ،
ً
عقب ّ
وع َق َب هذا
تعقيبا :إذا
وعقب فالن في الصالة
ُ" .3تعقيبُالكالمِ ُ:
ّ
ّ
ّ
ّ
هذا :إذا جاء بعده وقد بقي من األول ش يء .وتعقب الخبر :إذا ّ
تتبعه ،ويقال :تعقبت األمر :إذا تدبرتهُ.
ّ
ّ
ً
الحلــم واملعــاني وغيــر ذلــك
قال التنوخي ":ومن البيان تعقيب الكــالم بمصــدر معظـم بمــن أضــيف إليــه توكيــدا ملــا فــي ذلــك الكــالم مــن ِ
َ
َ
ْ
َ
َََ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ً َ َ َ َ
ً
ِ الـ ِذي أ ْت َقـ َن كـل شـ ْي ٍّء ع ِإنـه
اب ع صـن َع ِ
مما يعظم في بابه خيرا أو شرا" .ومنه قوله تعالى {:وترى ال ِجبال تحسبها جا ِمـدة و ِهـي تمـر مـر الاـح ِ
ّ
َخبيـ ٌـر ب َم ـا َت ْف َعلـون } [ ّ
النمــل  ] 88 :ملـا كانــت الجبــال ت ـرى جامــدة وهــي تمـ ّـر مـ ّـر ال ّاـحاب لســرعة حركتهــا ،وهــي ال تــرى كــان ذلـك أمـ ًـرا عظي ًم ـا
ِ ِ
ثم وصف نفسه ّ
تحار فيه العقولّ ،وكد بقوله تعالى ":صنع هللا " ّ
بأنه املتقن لكل ش يء.
ّ
ومن ذلك قول الشاعر:
َ َ
َ
َ ًَ َ َ َْ
ْ
ور
ور
مخافة وزعل املحب ِ
ي ْركب كل عا ِق ٍّر جمه ِ
َ
والهول من ّ
تهو ِل
الهبور
ِ
ً
ً ّ
ً
منتصبا على املصدر أو مفعوال له ،وهو مصدر أيضا فوكد به سوء فعله في كونه راكب
يجوز ْأن يكون " مخافة " وما عطف عليه
ً
ً
ّ
الرمل ً
رعة لكونه ّ
أيضا ،وترك ّ
العاقر وهو ما لم ينبت من ّ
متنع ًما يعسر عليه
السهل خوفا وس
مل مع أنه جمهور :وهو ما تراكم من ّ ِ
الر ِ
ًّ
ً
ّ
ّ
ّ
وكل ذلك ركوب ّ
ّ
املطمئنة للجبنّ ،
السهل خير منه؛ فوكد بتلك املصادر ضعف رأيه مع ّأن
وتهوال من املواضع
تحمل الشقاء أو هوال
ّ
مؤك ًدا لفعله أو ّ
مبينا لنوعه أو عدده.
املصدر حيث وقع يكون ِ
ّ
ّ
ّ
وذكر ابن رشيق في باب التقسيم أن منه ما يسمى جمع األوصاف ،كقول امرئ القيس:
َ
ْ
َله ْأي َطال َظ ْبي َو َس َاقا َن َع َام ٍّة َو ْإر َخاء ْ
سر َح ٍّان َو َت ْق ِرْيب تتف ِل
ٍّ
ّ
التعقيب " ،وهو عندهم مستحسنّ ،أما ّ
الصناعة " ّ
الحذاق من أهل ّ
و ّ
التعقيب وهو مثل التقعير فمكروه في
يسميه بعض
الكالم"(.مطلوب2006،م).
ً
ّ
ّاتضح لنا إذن من خالل األمثلة ّ
السالفة منهج الدكتور أحمد مطلوب في تعريف املصطلحات كما وضحناه سابقا ،من العناية
ّ
ومظان ورودها عند البالغيين ّ
ّ
بذكر املعنى اللغوي للمصطلح أوالّ ،
املصنف في حاشية
والنقاد ( ،يشير
ثم ذكر أسمائه املختلفة،
كل اصطالح ّ
معجمه إلى مصدر ّ
وكل تعريف يذكره في املتن ،وقد أغفلنا ذلك طلبا لالختصار؛ فمن أراد االستزادة فليرجع إلى معجم
تطورها ) ،ومراعاته للنسق التأريخي للمصطلح ّ
املصطلحات البالغية و ّ
وتطوره ،وإثباته لالسم املشهور للمصطلح ،وغير ذلك ّ
مما أشرنا
إليه ً
سابقا فيى هذا الباب.
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ّ
ّ
ّ
حظ للبالغة الجديدة في هذا املعجم ؛ ومرد ذلك فيما نعتقد إلى أمرينّ :
األول يتعلق بطبيعة املعجم الذي كما
وقد لوحظ أن ال
ّ
ّ
يقول مطلوب في ّ
ّ
مقدمته " والبالغة العربية ذات التأريخ العريق أحوج ما تكون إلى الدراسة العميقة ،وسبر اتجاهاتها لتصل إلى مرحلة
ً
وينسقها في عرض تأريخي يظهر ّ
يتم ذلك إال بوضع معجم يجمع جزئياتها ّ
اهرا ينير معالم ال ّطريق ...ولن ّ
مستقبال ز ً
تطورها
تستشرف فيها
ٍّ
َ
ّ
ّ
ّ
ويح ّدد معاملها " فهو معجم ّ
معني بالدرجة األولى بسبر اتجاهات البالغة العربية القديمة ليتكأ عليها الستشراف املستقبل .وأما األمر
ّ
فيتعلق بطبيعة املدرسة البالغية التي ينتمي إليها أحمد مطلوب ،وهي البالغة العربية القديمةّ ،
يؤيد ذلك طبيعة املراجع التي
اآلخر
اعتمدها أحمد مطلوب في هذا املعجم ،وإحاالته الكثيرة منها .انظر ( مطلوب226 ،م).

ّ
ّ
عجمُالص ّ
وتياتُ ُ:
التصنيفُوالتعريفُفيُم

التهانوي – كما ذكر هو في ّ
سلك األستاذ الدكتور رشيد عبد الرحمن العبيدي في معجمه هذا مسلك ّ
مقدمته – في تصنيف
الصيغة ّالتي وردت فيها دون ّ
هجائيا على ما هي عليه في ّ
ّ
مصطلحات معجمه وترتيبها؛ فقد رّتبها تر ً
النظر إلى الجذر اللغوي لذلك
تيبا
ّ
يقدم اللهاة على املبدأ ّ
املصطلح ،فتراه ّ
ويقدم االستطالة على الترقيق واالحتكاكية على اإلدغام وهكذا.
ّ
مما شاع عند علماء التجويد امل ّ
املؤلف مادة اصطالحات معجمه ّ
تقدمين واملتأخرين ،وعلماء البحث الصوتي
وقدجمع
ّ
ّ
ّ
املعاصرين ،وما أشار إليه بعض علماء العربية في مصنفاتهم كسيبويه وابن جني والرض ي االستراباذي حول أصوات العربية ومخارج
ّ
العامة ّ
اللغوية ّ
السيما أساس البالغة للزمخشري ،واملختار للرازي( .العبيدي2007 ،م).
الحروف وصفاتها ،وبعض من املعاجم
ّ
ّأما منهج العبيدي في تعريف املصطلح فقد حرص على ضبط لفظ املصطلح ( إعجامه ) وتسمية الصيغة التي جاء بها املصطلح
من اسم الفاعل أو اسم املفعول أو املصدر أو ...فمثال حينما ذكر " اإلبدال " قال  ":مصدر الفعل أبدل " (العبيدي2007،م) ،وهكذا
ّ
اشتق منهْ ،
ّ
ّ
وإن كان قد أغفله في عملية
اللغوي للمصطلح أعني الجذر الذي
دواليك في بقية االصطالحات .وفي الغالب يذكر األصل
ّ
الترتيب ّ
والتصنيفّ .
ً
املصنف إلى ذكر التعريف كما ورد عند علماء الصوتيات والتجويد واللغة ،مشيرا – في حاشية الصفحة
ثم يعمد
– إلى مصدر التعريف وموضعه .ويلحظ على نهجه في ّ
التعريف االقتصار على ما ورد دون املناقشة والترجيح بين اآلراء املختلفة ،كما
فعل ّ
تيسيرا للدارسين – إال ّأنه استطاع – ً
ً
التهانوي من قبله .وعلى ّ
غالبا – ْأن
الرغم من ّأن هذا املعجم ينحو لإليجاز واالختصار –
يجمع اآلراء املختلفة قدر املستطاع دون إطالة.
ْ
ومن مميزات نهجه في ّأنه إذا وردت بعض املصطلحات في داخل تفسير املصطلح الرئيس فإن كانت هناك حاجة إلى ذكر املصطلح
الرديف في موضع آخر ،وضعه وأشار إليه ،وإال أرجع القارئ إليه في موضعه.
ً
ً
مصطلحا ّ
ّ
جميعا وعرف بها.
عاما وله فروع أو أنواع ،ذكر فروعه وأنواعه
وإذا ذكر
ّ
وفي بعض املواضع اليسيرة قد يعلق على املصطلح في حاشية الصفحة ،وهو قليل.
وقد لوحظ على معجم العبيدي ميله إلى ّ
التعريفات التقليدية واحتفائه بها ،وقلة احتفائه – في املقابل – بتعريف املصطلحات
صرح العبيدي في مقدمة معجمه ) إلى ّأن العبيدي ّ
استقر في املدارس الصوتية الحديثة؛ و ّ
لعل ذلك راجع ( كما ّ
ّ
مهتم بعلم
الصوتية كما
ّ
التجويد والقراءات ( ،العبيدي2007 ،م) وإن نظرة متأملة للمراجع واملصادر التي اعتمدها العبيدي في معجمه تكشف لنا بجالء ذلك
االهتمام؛ فقد خلت القائمة من املراجع األجنبية في علم األصوات ،وندرت فيها الكتب املترجمة في هذا العلمّ ،
وجل املراجع تدور حول
الدراسات الصوتية عند النحويين واللغويين ومصنفي املعاجم العربية وعلماء التجويد والقراءات ،وهناك إغفال كبير للمراجع التي
ّ
والتوجه العام
تناولت الدراسات اللسانية والدراسات الصوتية الحديثة؛ ومن هنا جاءت أكثر تعريفات العبيدي في معجمه هذا تتفق
ّ
للمصنف وهو ّاتجاه دراسة األصوات و" مصطلحاتها التي شاعت عند علماء التجويد املتقدمين واملتأخرين ( ".العبيدي2007 ،م)
الدراسة ،سنسوق بعض األمثلة من معجم الصوتيات؛ الستجالء منهج العبيدي في ّ
وكما هو منهجنا في هذه ّ
التعريف ،كما
وضحناه أعاله.
ّ
ّ
ّ
َ
اإل ْب َدال :مصدر الفعل أبدل بمعنى :غير ،وكذلك بدل ،وبدل الش يء غيره .واإلبدال في الحروف يقع في الحروف الصحيحة
ِ " .1
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
والعلة .ويختلف عن اإلعالل بأن اإلعالل هو وقوع التغيير في حروف العلة فقط ،فكل إعالل إبدال ،وليس كل إبدال إعالال.
ً
طيا " .وتبدل األلف والواو والياء بالهمزة ً
حرفا ،هي في قولهم " :طال يوم أنجدته " أو " هدأت مو ً
عوضا
وحروف اإلبدال اثنا عشر
ّ
ّ
منها ،كما تبدل الهمزة باأللف والواو والياء في حاالت في نحو :دابة وشابة :شأبه ،و " وال الضالين " الفاتحة  .7/فتقرأ على قراءة
أبي أيوب ال ّاختياني :الضألين؛ وذلك لحركة األلف ،وكذلك في ْأدور :أدؤر ،وأنور :أنؤر ،وكذلك في نحو :بايع :بائع ،وعجاوز:
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ّ
عجائز .وتبدل التاء ً
طاء في صيغة افتعل في نحو [ :اصتبر  :اصطبر ] و [ اضتجع :اضطجع ] و [ اطترد :اطرد ] و [ اظتلم :اظطلم
] ،وكذلك تبدل التاء داال في افتعل من [ زرد ،ودرع ،وذكر ] فيقال :ازدردأ ّادرع واذدكر((".العبيدي2007 ،م).
ً
ً
كل إعالل إبدال " تعميم يحتاج إلى تخصيص؛ فليس األمر كما قال؛ ّ
وفي قوله ّ ":
فإن اإلعالل بالحذف – مثال – ال يعد إبداال البتة؛
ّ
ّ
يختص بالقلب ،وكان عليه ْأن يقولّ ":
كل إعالل بالقلب إبدال" .ليستقيم هذا التعميم.
وإنما األمر
 " .2األبدال السماعي والقياس ي :ق ّسم علماء األصوات – والصرفيون – اإلبدال في اللغة على نوعين:
ّ
السماعي :وهو ما يعرفً -
أيضا – باإلبدال ا ّ
• اإلبدال ّ
للغوي ،ويكثر في اللهجات العر ّبية ،وله عند علماء اللغة تفسير وعلة ،وقد
أشار سيبويه إلى أن هذا اإلبدال يحصل في األصوات املتقاربة في املخارجّ ،
وأن الغاية منه تقريب األصوات بعضها من بعض،
ً
فاسدا ،ولذلك
فإن لم يكن هناك صلة بين املبدل واملبدل منه جعلوه لهجة ،وذلك نحو [ حثحثوا ] فإبدال الثاء الوسطى جاء
ّ ّ
وأن حث من أصل ثالثي ،وال عالقة بينهما.
رأى أبو علي الفارس ي ّأن ( حثحث ) من أصل رباعي،
ّ
ويسمى ً
املطرد :وهذا هو ّالذي يخضع لقواعد ّ
ّ
الصرف ،كما في صيغة افتعل بإبدال التاء طاء في نحو
أيضا
• اإلبدال القياس ي:
ّ
ّ
اصتبر :اصطبر ،والثاء ز ًايا في نحو :ازترد :ازدرد .واألصوات التي تبدل هي ( أ ،ألف ،ي ،و ،د ،ط ،م ،ج ،ه ،ن ) ،وقد اختلف في
ً
موطيا )( ".العبيدي2007 ،م).
عددها على حسب املجاميع ( طال يوم أنجدته ) أو ( هدأت
ّ
ّ
ّ
• " ّ
اللهش واللين ،والرخاوة مصدر على ( فعالة ) .والحروف الرخوة هي مجموعة
الرخوة :على وزن ( فعلة ) جمع رخو ،بمعنى
ً
حرفا ،ما عدا الشديدة وما بين الرخوة والشديدة ( :لم يرو ّ
عنا )ّ ،
وسميت رخوة؛ أل ّنها ال تمنع الصوت أن يجري
ثالثة عشر
ً
ّ
ّ
ّ
فيها لرخاوتها ،فتقول :املس والرش فتجد الصوت جاريا في السين والشين ،وهذه الحروف هي( هـ ح غ خ ش ص ض ز س ظ ذ
ً
ّ
ف ) ،وي ّ
الرخوة :احتكاكية ،في حين ّ
سمي املحدثون األصوات ّ
يسمون الشديدة :انفجارية .وجعلوا الرخوة خمسة عشر حرفا
بإخراج الضاد وإضافة الواو والياء والعين( ".العبيدي2007 ،م).
ّ
الصوتية في داخل السلسلة
• " علم وظائف األصوات :وهو ( الفونولوجيا )  ، phonologyوهو علم يدرس وظيفة الوحدة
الكالمية ،وتفاعل بعضها مع بعض ،وتأثير بعضها في البعض[ هكذا ] ،وقد ّ
ّ
يسمى علم الصوت الوظيفي ،علم توزيع األصوات.
وال عالقة لهذا العلم ّ
بالدراسة الفيزياوية لألصوات ،أي بدراسة طبيعة الصوت ومخرجه وصفته ،فذلك ( علم األصوات:
( ") phoneticالعبيدي2007 ،م).
إذن ّيتضح لنا من خالل األمثلة ّ
السابقة منهج العبيدي في تعريف مصطلحات معجمه ،كما أشرنا أعاله.

ت ُوضيحُالتعريفُبالتمثيلُ ُ:

ّ
ّ
ّ
ً
مثال
تجلى في دراستنا للمعاجم األربعة موضع الدرس أن واضع املعجم ،قد يعمد في تعريفه مصطلحا ما إلى ذكر مثال أو أكثر من ٍّ
ّ
يتجلى عند الجرجاني – ً
غالبا  -في املصطلحات التي ترتبط بالعلوم العقلية كعلم الكالم،
لتوضيح داللة املصطلح؛ وقد وجدنا ذلك
وبعض االصطالحات النحوية والصرفية.
ويأتي التمثيل في التعريف عند الجرجاني لوظيفتين :األولى ،الكشف عن حقيقة التعريف ،أي إبانة املفهوم من خالل املثال،
ّ
للمعرف من خالل التمثيل.
واألخرى إعطاء مصاديق
ّ
َ
ً
ّ
فمثال ّ
تجربة أو
حدس أو
األول ما ورد في ما ورد في تعريف األولى ":هو الذي بعد توجه العقل إليه لم يفتقر إلى ش يء أصال من
ٍّ
ٍّ
لكل أعظم من جزئه؛ ّ
فإن هذين الحكمين ال يتفقان إال على ّ
ّ
نحو ذلك؛ كقولنا الواحد نصف االثنين ،وا ّ
أخص
تصور الطرفين ،وهو
ّ
من الضروري(".الجرجاني1991 ،م)ّ .
فإن التعريف فيه بعض اإلبهام؛ ولكي يزيل الجرجاني هذا اإلبهام ساق هذين املثالين؛ فاتضح
بهما التعريف.
ّ
الترصيع ":وهو ْأن يكون األلفاظ مستوية األوزان متفقة األعجاز ،كقوله تعالى :إن إ َل ْي َنا إ َي َابهمْ
ومثله كذلك تعريفه مصطلح ":
ِ ِ ِ
ۡ َ َ
َ
ۡ َۡ َ َ َ َ
َ
َ
( )25ثم ِإن َعل ْي َنا ِح َس َابه ْم ( " )26الغاشية ،وكقوله تعالىِ ":إن ٱألبرار ل ِفي ن ِع ٖيم ( )13و ِإن ٱلفجار ل ِفي ج ِح ٖيم ( ")14االنفطار.
(الجرجاني1991 ،م).
ومثال اآلخر؛ أي ما يكون فيه التمثيل في التعريف إلعطاء مصاديق للمعرف ،تعريف الجرجاني الفاصلة الصغرى ،والفاصلة
ََ
الكبرى في باب الفاء .إذ قال  ":الفاصلة الصغرى :وهي ثالث متحركات بعدها ساكن ،نحوَ :بلغا َويدك ْم( ".الجرجاني1991 ،م).
ََ
" الفاصلة الكبرى :وهي أربع متحركات بعدها ساكن؛ نحوَ :بلغك ْم َوي ِعدك ْم " (الجرجاني1991 ،م).
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ّ
ً
وبرز التمثيل في معجم ّ
التهانوي ً
كثيرا في التعريفات التي ترتبط عادة بعلوم العربية وعلوم القرآن واالصطلحات البالغية؛ وقد
وسع ّالذي رامه ّ
التهانوي في معجمه أضحى ً
يكون الت ّ
دافعا له لسوق األمثلة في كثير من تعريفات اصطالحاته .ولضيق املقام سنكتفي
بمثالين:
 ".1االئتالف :عند أهل البديع هو التناسب ،وائتالف القافية عندهم هو التمكين ،وائتالف اللفظ مع اللفظ عندهم أن تكون
بعضا ،بأن يقرن الغريب بمثله واملتداولة بمثله رعاية لحسن الجوار واملناسبة ،كقوله تعالىُ { :قالواُت ه
األلفاظ يالئم بعضها ً
اَّللُ
ً
ضا ُ} [يوسف ، ]85 :أتى بأغرب ألفاظ القسم وهي ّ
ت ْفتُ ُؤُْا ُت ُْذكُرُيوسفُح هت ٰى ُتُك ُونُحُر ً
التاءّ ،
فإنها ّ
أقل استعماال وأبعد من أفهام
ّ
بالنسبة إلى الباء والواو ،وبأغرب صيغ األفعال ّالتي ترفع األسماء وتنصب األخبارّ ،
ّ
فإن تزال أقرب إلى األفهام وأكثر
العامة
ً
الح َرض ،فاقتض ى حسن الوضع في ّ
استعماال منها ،وبأغرب ألفاظ الهالك وهو َ
النظم أن تجاور ّ
كل لفظة بلفظة مثلها في الغرابة
ّ
ّ
توخ ًيا لحسن الجوار ورغبة في غئتالف املعاني باأللفاظ ،ولتتعادل األلفاظ في الوضع وتتناسب في ّ
النظم .وملا أراد غير ذلك قالُ{ :
و أ ْقسمواُب ه
اَّللُجُ ْهدُأ ْيمانه ُْمُ}ُ[األنعام ]109 :فأتى بجميع األلفاظ املتداولة ال غرابة فيها.
فخما كانت ألفاظه ّ
وائتالف اللفظ مع املعنى أن تكون ألفاظ الكالم مالئمة للمكعنى املراد ،فإن كان ً
مفخمة ،أو جزال فجزلة ،أو
ه
ً
غر ًيبا فغريبة أو متداوال فمتداولة أو متوسطة بين الغرابة واالستعمال فكذلك ،كقوله تعالىُُ{:والُ ت ْركنواُ إلىُ الذينُ ظلموا ُ
ّ
ّ
فتم هسكم ه
ُالنارُُ} ُهود (ّ )113
فلما كان ّ
الركون إلى الظالم وهو امليل إليه واالعتماد عليه دون مشاركته في الظلم ،وجب أن يكون
ّ
س ّالذي هو دون اإلحراق واالصطالم .ومنه الفرق بين سقى وأسقىّ ،
الظالم ،فأتى بلفظ امل ّ
فإن
العقاب عليه دون العقاب على
ّ
ّ
سقى ملّا كان ال كلفة معه في السقية أورده تعالى في شراب الجنة فقالُ ُ{:وسقاه ْمُرُّبه ْمُشر ًاباُطه ً
ورا }ُ[اإلنسان ]21 :وأسقى ملا كان
فيه كلفة أورده في شراب ّ
مُم ًاءُغد ًقا }ُ[ ّ
مُم ًاءُفر ًُاتاُ}ُ[املرسالت ]27 :وُ{ُأل ْسق ْيناه ه
الدنيا فقالُ{ :وأ ْسق ُْينُاك ه
الجن ] 16:ألن السقيا
الدنيا ال يخلو من الكلفة ً
في ّ
أبدا ،كذا في اإلتقان في نوع بدائع القرآنّ ( ".
التهانوي1996 ،م)
 .2وانظر كذلك تعريفه اإليطاء في ص ّ ( 294
التهانوي1996 ،م).
 .3في تعريفه الترديد قال ":الترديد عند األصوليين واملنطقيين هو إيراد أوصاف األصل وحصرها وإبقاء البعض وإبطال البعض اآلخر
ْ ّ
بالسير و ّ
تعلق الكلمة في املصراع أو في الفقرة ً
التقسيم وبالسبر ً
لتثبت عليه الباقي ويسمى ّ
بمعنى ّ
ثم
أيضا .وعند أهل البديع هو أن
ْ
ْ
ه
ه
ه
ْ
تعلق هي بعينها بمعنى آخر ،كقوله تعالىُ{ :حت ٰىُنؤت ٰىُمثلُماُأوتيُرسلَُّللاَُُّۘللاُأعلمُح ْيثُي ْجعلُرسالت ُه }ُ[ األنعام ]124 :فلفظ
ّ
ّ
علق بأعلم ّ ( ".
علق بالرسل ّ
التهانوي1996 ،م)
ثم هو بعينه
هللا ِ
ِ
ً
ّ
ّ
وقد لوحظ أن التهانوي ساق أمثلة أعجمية كثيرة في تعريفه بعض املصطلحات البالغية والعروضية والسيما من الشعر الفارس ي.
أ ّمـا التمثيــل عــن العبيــدي فــي معجــم الصــوتيات وعلــى الــرغم مــن قلتــه إال أ ّنـه لــم يخــرج عــن القضــايا التطبيقيــة فــي مصــطلحات علــم
التجويد إال ما ندر ،مثلما فعل في حديثه عن ماءات القرآن ص  ،161 – 157وفي تعريفه ( املثالن ) في ص .165 – 164
ّ
كثيرا في معجمه وأكثر تمثيالته من القرآن الكريمّ ،
ّأما مطلوب فقد استعمل التمثيل ً
ثم الشــعر العربــي القــديم ،وقــد حظــي الشـعر
ّ
ولعل م ّ
ّ
العباس ي بنصيب كبير من ذلك؛ ّ
رد ذلك إلى طبيعة املصادر التي اتكأ عليها مطلوب في معجمه هذا.
وتميز مطلوب في معجمه املصطلحات البالغية وتط ّورها بأ ّنـه قــد يكتفــي ّ
ّ
بالتمثيــل عــن تعريـف املصــطلح؛ فيكــون املثــال كاشـ ًـفا عــن
داللــة مفهــوم املصــطلح ومع ّر ًف ـا ل ـه ،ويمكننــا – ْإن صـ ّـح التعبي ــر – ْأن نسـ ّـمي ذلــك ّ
التعريــف ال ّتعريــف بالتمثيــل؛ وســنكتفي بســوق مث ــالين
لذلك ً
طلبا لإليجاز :
ه
ّ ّ ّ
مني :مثل له السيوطي بقوله تعالىُ{ :فه ُلُلناُمنُشفعاءُُُ}ُ[ األعراف.] 53 :
 .1قال في باب االستفهام ":استفهام الت
ومنه قول ّ
املتنبي:
َ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
أ َيدري َ
كب شاقا " ( مطلوب2006 ،م )
الربع أي َد ٍّم أراقا
لوب هذا الر ِ
وأي ق ِ
ْ
ْ
ً
ضحكواُقليالُولي ْبكُواُكث ًيراُُ}ُ[ ُالتوبة ] 82 :أيّ :أنهم
 .2وقال في باب األمر " :األمر للخبر  ،ذكره ابن فارس ومنه قوله تعالىُ { :فلي ْ ُ
ً
َ
ّ ْ
ْ َ
َ ْ
ً
ّ ّ
يستح يفعل ما
ستح فافعل ما شئت " إذ الواقع أن من لم ِ
سيضحكون قليال وسيبكون كثيرا .وقال السبكي :الخبر نحو " :إذا لم ت ِ
َ
يء ّ
وجدت الش َ
مما ال يستحيا منه فافعله؛ فيكون إباحة ( ".مطلوب ،أ2006 :م )
يشاء .وقيل :املعنى :إذا
وكما استعمل مطلوب التمثيل للتعريف به استعمله – كذلك – للتوضيح والتبيين ،كما في املثال اآلتي ،في تعريفه مصطلح
البسط في صفحة  401من الجزء ّ
األول‘ إذ قال ":البسط :
البسط نقيض القبض  ،بسطه يبسطه بسطا فانبسط  ،وبسط الش يء  :نشره.
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ُمناهجُأصحابُاملعاجمُال ّ
ختصةُُفيُترتيبُاملصطلحاتُوتعريفهاُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُعليُفرحان
والبسط في البالغة نقيض اإليجاز  ،وهو غير اإلطناب  ،وقد ّ
عده املصري من مبتدعاته وقال عنه « :هو أن يأتي املتكلم إلى املعنى
ّ
َ
ّ
ليضم َن اللفظ معاني أخر يزيد بها الكالم حسنا ،لوال
فيدل عليه باللفظ الكثير،
الواحد الذي يمكنه الداللة عليه باللفظ القليل
ِّ
بسط ذلك بكثرة األلفاظ لم تحصل تلك الزيادة» ومن ذلك قول امرىء القيس:
َ
َ
َ ََ َ َ َ
َ
َ َ
فل
جازئ ٍّة
حوراء حا ِني ٍّة على ِط ِ
نظرت ِإليك ِبع ِين ِ
فإن حاصله تشبيه عين هذه املوصوفة بعين الظبية ،فبسط الكالم؛ ليزيده البسط معنى لواله لم يوجد فيه ،فإ ّن لنظر الظبية
إلى خشفها عاطفة عليه بحنو وإشفاق من الحسن ما ليس ملطلق نظرها ،أو ملنظرها في غير هذه الحالة.
ومنه قول البحتري:
َََْ ْ
ْ َْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ّ
ما بيننا ِتلك اليد البيضاء
أخجلتني ِبندى يديك ،فسودت
ٌ
َْ
ّ
ٌَ ََ ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
عج ٌب ،و ِب ٌّر َراح وهو جفاء
قطيعة
ِصلة غدت في الناس ،وه َي ِ
فإ ّن حاصل البيتين ّأنك قطعتني عنك خجال من كثرة عطائك ،فبسط هذا الكالم؛ لتحصيل زيادات من البديع لوال البسط ما
حصلت كالطباق في البيت األول بذكر السواد والبياض ،واملقابلة في البيت الثاني بذكر الصلة والقطيعة والغدو والرواح والبر والجفاء.
" ( مطلوب2007 :م).
ورّبما جاء مطلوب باألمثلة من باب االستطراد واإلطناب كما فعل في تعريفه مصطلح االهتدام في ص  ،339من الجزء
ّ
األول.
"الهدم نقيض البناء  ،هدمه يهدمه هدما ّ
وهدمه فانهدم .وقال ابن األعرابي الهدم قلع املدر يعني البيوت وهو فعل مجاوز والفعل
الالزم منه االنهدام.
ّ
وقال الحاتمي « :االهتدام وهو افتعال من الهدم فكأنه هدم البيت من الشعر تشبيها له بهدم البيت من البناء ؛ ألن البيت من
كثير ّ
الشعر يسمى بيتا النه يشتمل على الحروف كما يشتمل البيت على ما فيه» .وكان ّ
عزة يهتدم كثيرا من شعر جميل ويتبع آثاره في
النسيب .ويروى ّأن الفرزدق لقي ّ
كثيرا فقال « :ما أشعرك يا كثير في قولك :
َ
َ َ
َْ
َت َمث َل ْلي ل ْي ِل ْي ِبك ِ ّل َس ِب ْي ِل
ذكرها فكأن َما
أريد ِألن َس ى
يعرض ّ
ّ
بأنه اهتدمه من قول جميل :
َ
َ َ َ ْ َْ ْ ََ ّ َ َْ
َ
ْ
أريد ِألن َس ى َ
تمثل لي لي ِلي على ك ِل مرق ِب " ( مطلوب2006 ،م )
ذكرها فكأن َما

ّ
األنساقُالحاكمةُللترتيبُوالتعريفُفيُمعاجمُاالصطالحاتُ ُ:

السابقة يمكننا استخالص ّ
من خالل دراستنا للمعاجم ّ
عدة أمور:
ّ
ّ
 .1عامل التيسير من أهم العوامل بل هو من أهم الغايات التي من أجلها ألفت هذه املعاجم ،وهو أمر يكاد ينطبق على كثير من
عامة أو ّ
املعاجم ّ
خاصة.
ّ
لذا كان الترتيب في معاجم االصطلحات – في هذه األمثلة األربعة ،وفي كثير ممن اطلعنا عليه – معنيا بالتيسير؛ لذلك رأى
مؤلفوها ّأن الترتيب الهجائي األلفبائي بحسب لفظ املصطلح أيسر من ّرده إلى جذره اللغوي ،فعمدوا إلى ترتيبها بحسب لفظ
املصطلح.
ّ
ً
 .2العناية بالتعريف غاية من أبرز غايات تأليف املعاجم؛ لذا نرى االهتمام بإبراز تعريف املصطلح واضحا عند املؤلفين األربعة؛
لكن ً
ّ
تفاوتا ّيتضح من خالل أساليب التعريف املتبعة بينهم؛ فمن مبرز إلى املصطلح ّ
ف بما يؤدي الغرض
بكل جوانبه ،ومن مكت ٍّ
ٍّ
نرى َ
كشاف ّ
ويتحول معجم أحمد مطلوب إلى دليل للت ّ
ّ
التهانوي ّ
طور
يتحول إلى موسوعة للمصطلحات،
من التعريف؛ لذلك
ّ
ً
ً
ميسرا لالصطالحات ،وال
التاريخي للمصطلح البالغي إلى جانب دوره الفني في تعريف املصطلح .ويبقى تعريفات الجرجاني معجما ِ
يبتعد منه معجم الصوتيات للعبيدي.
ّ
ّ
 .3في هذه املعاجم األربعة رأينا ّأن التعريف لكي يكشف عن ما هية املعرف استوفى ثالثة عناصر أولها خصائص املعرف وسماته
الداللية التي تتكون من محموالت املفهوم ،وثانيها تبيين التعريف خصائص املرجع ّالذي ينتمي إليه ا ّ
ملعرف ،وثالثها موقع هذا
املع ّرف في املنظومة املصطلحية " ،أي عالقته مع املصطلحات التي تجاوره وتتعاون معه لتحديد حقل معرفي بعينه ،أو ّاتجاه
معلوم داخل هذا الحقل" (خطابي2016،م).
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ُمناهجُأصحابُاملعاجمُال ّ
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ّ
 .4من البنيات الرئيسة في املعجم االصطالحي ،الرجوع إلى املعنى اللغوي في تعريف املصطلح ،سواء وظف في التعريف االصطالحي
أم أهمل.
ّ
 .5يمكننا القول إذن أن البنية الرئيسة ملعاجم االصطالحات تتكون من ثالثة عناصر :املصطلح ،والترتيب ( التصنيف ) ،والتعريف.
التعريف ّ
رت في ّاتساع املعجم االصالحي ،وطريقة ّ
 .6طريقة الجمع ّالتي ّاتبعها واضع املعجم أ ّث ْ
والتأليف.
ً
توضيحا مبالغة في تعريف املصطلح ،مثلما تجلى ذلك في معجم
 .7قد يستدعي واضع املعجم االصطلحات من لغة أخرى إثراء أو
ّ
التهانوي ومطلوب في مواضع كثيرة.
 .8وجد الباحث ّأنه ربما تتفق بعض املعاجم في تعريف مادة ما في وجه ،وتختلف في وجه ،أو يكون بعضها أوفى من غيرها في طريقة
تعريفها الصطالح ما من غيرها؛ ويكون ّ
وإما السياق ّالذي يوضع فيهّ ،
مرد ذلك ّإما طبيعة املصطلحّ ،
وإما طبيعة املعجم من
ّ
ّ
حيث موضوعه ،أو من حيث اإليجاز واالتساع ،أو ربما أمور تتعلق باهتمامات واضع املعجم وثقافته.
ّ
ً
عموما‘ وفي هذه النماذج األربعة – كشف ّأن
املختصة
 .9وجد الباحث ّأن تفاوت األزمنة ( من القديم إلى الحديث ) في املعاجم
كل معجمّ ،
وأن هناك حركة ّ
هناك حركة نمو وحركة تراكم معرفي في صياغة املفهومات التي ّاتضحت من " التعريف " في ّ
تطور
ّ
طور الداللة في املعاجم العامة ّ
داللي ،فكما تت ّ
املختصة .بل ّإن هذه الداللة قد تتشعب وفق هذا
تتطور كذلك الداللة في املعاجم
جليا في معجم املصطلحات البالغية ،ومعجم الصوتيات .وهذا يقودنا إلى الحكم ّ
ّ
التطور ،وقد وجدنا ذلك ً
بأن الحركة املعجمية
ّ
ّ
التطور والثراء الداللي؛ ومهما تكن " أزمة " املصطلح تمثل معضلة في الثقافة العربية فال
ينبغي ْأن تسير في اتجاه تصاعدي نحو
ينبغي االستسالم أو التخاذل عن املض ي ً
قدما في تطوير البنية املعجمية سواء أكان ذلك في محور املعاجم العامة أم الخاصة.
ّ
وأن مسؤولية أهل االختصاص واملجامع العربية تتعاظم في ّ
ظل التسارع املعرفي في عصرنا الحاضر في وضع املعاجم التي تفي بذلك،
وأن ال تتوقف حركة التأليف في مجال املعجمية؛ فهي حركة متجددة ،والحاجة إليها تبقى ّ
ملحة للباحثين وألبناء هذه األمة
ً
عموما.
ّ
ّ
اللغوية واالصطالحية ،وبين داللة املفهومات
 .10ومن هنا نقول :ال ّبد في عملية صناعة املعجم الحديث من املزامنة بين الطاقة
ّ
ّ
ملعجمية ،وربطها بلغة العصر ،وتقريبها إلى املتلقين املعاصرين ،مع ضرورة املحافظة على سمت
للمادة ا
اللغو ّية واالصطالحية
ّ
اللغة العربية ،وتوظيف " شجاعتها " في قدرتها على املالءمة واالتساع.

الخاتمةُُ ُ:

ً
ً
خصبا؛ ينتظر من الباحثين طرق ساحاته ،والبحث في مكنوناته ،واستجالء حقائقه
ميدانا
يبقى ميدان املعجمية العر ّبية
ً
وصعوباته .وكما ّأن مشكلة االصطالح معضلة تحتاج إلى دراسات ّ
معمقة؛ للخروج بمعاجم تتفق على مصطلحاتها أ ّمة العرب شرقا
ّ
عموما؛ ّ
ً
فإن البحث في هذا املجال ما زال قليال يحتاج
وغرًبا ،وتزيل عجمة مدلوالتها التي تأتي من االنزياحات املختلفة للمصطلح واللغة
من الباحثين بذل الجهود العظيمة في ّ
شأنه.
ّ
ّ
الشأن ْأن ّ
ً
ّ
املختصة على وجه الخصوص إلى عمل مؤسس ّي؛
عموما ،واملعاجم
يتحول تأليف املعاجم
ولعل أبرز ما نحتاجه في هذا
ْ
ّ
ّ
ّ
ترصد له امليزانيات املناسبةّ ،
ويهيأ له الباحثون بالدعم التام ،والتحفيز الكبير .وأن ّ
ّ
يتم ذلك في تواصل ّ
معرفي بين مجامع اللغة
علمي
العر ّبية املختلفة ومؤسسات البحث العلمي ّ
والد ارسين في مختلف األقطار.
ً
ّ
ّ
املختصة ،وجدنا بينها اشتراكا في الغاية – غلى حد ما -
العلمية – على أربعة من املعاجم
وبعد وقفتنا املقتضبة – في هذه الورقة
ّ
ً
أدى إلى تشابه في الترتيب؛ فاملعاجم األربعة – موضع الدراسة – رتبت اصطالحاتها ترتيبا هجائيا بحسب لفظ املصطلح ال بحسب
لكنها اختلفت في منهج ّ
الخاص كما ّ
جذرهّ .
ّ
التعريف ،فيكاد يكون ّ
وضحناه في متن البحث.
لكل معجم منهجه
ّ
ّ
دقة ّ
ً
تفاوتا  -أظهره تعريف املصطلح في ّ
التعريف وشموله واتساعه وثرائه بين املعاجم
كل معجم – في
وقد الحظنا ّأن هناك
األربعة؛ نرى ّأنه خاضع ألمرين:
ّ
ّأولهما :غاية مؤلف املعجم من معجمه؛ فعلى سبيل املثال كان العبيدي صاحب معجم األصوات يهدف تيسير اصطالحات علم
األصوات على ّ
الدارسين ال ّ
سيما طلبة اللغة العربية ودارس ي علم التجويد.
ّ
ّ
مؤلف املعجم مادة معجمه كما و ً
واآلخر :ما يصطلح عليه في علم املعجمية بالجمع؛ ْ
كيفا.
أي املصادر التي استقى منها
ينضاف إلى ذلك ثقافة املؤلف وسعة معرفته وغزارة علمه وقدرته على التعامل مع االصطالحات املختلفة ،وقياس بعضها إلى
ً
ً
وتعارضا.
بعض ،وتصنيف ما اتلف منها واختلف ترادفا وتقابال
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ً
ً
وقد الحظت ّأن الجرجاني و ّ
وتمكنا من زمامها من أحمد مطلوب والعبيدي؛ ففي لغتهما بعض
التهانوي أكثر ضبطا للغة
ظن ذلك ّ
اللغوية أو في الضبط؛ وأ ّ
ّ
مرده إلى عدم املراجعة
االستعماالت األقل فصاحة ،ولم يخل معجم العبيدي من بعض األخطاء
ْ
ّ
ّ
الدقيقة ملعجمه إذ توف َي الرجل – رحمه هللا – قبل ْأن يطبع هذا املعجم القيم.
ً
ّ
العربيةَ .
ّ
ّ
وهللا أسأل ْأن يسددني ويسددكم لخدمة لغتنا
يعتد بها في دراسة املعاجم
العلمية إضافة
أرجو ْأن تكون هذه الورقة
العر ّبية لغة القرآن املجيد.
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Abstract: The functional dictionaries are considered to be part of the general dictionaries that
deal with concepts and language terminologies in a field of knowledge or an art, and arrange
the language entries in a systematic way.
This topic is so important and therefore, I would like to conduct an objective, descriptive, and
analytical study using the entries and concepts approved in the lexical science.
This study adopts two main entries of studying the dictionary: definition, and arrangement.
These two main entries are the ones that determine the identity of the dictionary. A given
dictionary would never include entries that are not arranged and outlined in any specific and
systematic order that the author would like their dictionary to be based on and are not
defined in accordance with the definitions used in the dictionaries (Bin Murad, 1993). When a
dictionary lacks one of those two main entries, it would probably be given another name
rather than a dictionary, such as nomenclature, or glossary (Bin Murad, 1999)
This study is based on a methodology that compares between two types of functional Arabic
dictionaries; the first one is specialized in general arts definitions, including the two books of
Sharif Ali Al Jarjani "Definitions of Arts" and " "كشَاف اصطالحات الفنونof Tahanwi. The other one is
pertaining to a specific art the art, namely the Dictionary of Rhetorical Terms And their
Development by Ahmed Matlob, and The Phonetics Dictionary by Rashid Abdul Rahman AlObaidi.
The study focuses on the methods and entries of arrangement and in the four Books, as well
as the techniques of the definition and proving examples that have been used in those flour
dictionaries. The study also uses some other functional dictionaries to draw a comparison in
order to identify the rules that govern arrangement and definitions in the dictionaries in
general and more specifically in those four dictionaries.
The study aims to reveal the rules that govern the arrangement and definition in those books
and critique those methods and then propose a general framework for functional dictionaries'
structure that the educators and researchers would easily use.

Keywords: Dictionary; language; arrangement; definition; critique.
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