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 :ممخصال

سية لمغة من أجل الحفاظ يقدتظاىرة اقتضتيا النظرة ال إن التصحيح المغويّ   
عمى الصورة التعبيرية التي من شأنيا أن تحفظ التواصل الصحيح مع النص الشرعي 

 وغيره من النصوص.

تعصف بالمغة كما أنيا تحفظ المسان من االنحراف وسط التغيرات الكبيرة التي 
لمدراسات المعجمية التي تتناول  ولما كانت، ظواىر التصحيح حدى إ سيتناولو البحث وما

إلى بناء معجم لغوي  يمن أجل التوصل إلى مقترحات ترم المعجم بالتحميل والنقد
يين الدكتور حسن جعفر ط األفعال التي تناوليا المعجمتناول البحث نقد ضب ،متكامل

تيم دراس في لمعجمي محيط المحيط والمعجم الوسيطصادق والدكتور ثائر عبد الحميد 
المعجمات والتأكد من مدى األخطاء التي أخذت عمى تمك رصد لممعجمات الحديثة و 

 .حظة مدى دقة ىذه التحميالتسناد ذلك إلى أدلة عممية ومراجع سابقة ، ومالا  صحتيا و 
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Abstract 

The linguistic correction is a phenomenon required by the 

extreme view of the language in order to preserve the image 

expression of expression that would preserve the correct 

communication with the legal text and other texts. 

It also saves the tongue from deviation in that are in the 

language and what will be covered by the research ، one of the 

phenomena of correction ،and since the lexicon studies that address 

the dictionary analysis and criticism in order to come up with rad 

proposals aimed at building an inter grated lexicon language criticism 

of the control of the actions taken by the lexicons Dr .Hhassan Jaafar 

Sadig and Dr.Tthaer Abdul Hamid to the ocean perimeter translatovs 

and the lexicon and to monitor the mistakes made on the lexicens 

mentioned and monitor the errors on the lexicons and verify the 

validity of the evidence and attributed to scientific evidence and 

previous references ،and observe the accuracy of these analyzes and 

reached. 
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 :المقدمة

لقد كان لنقد ضبط بنية األفعال المجال الواسع لدى المغويين في بناء مادة 
فصحوا عن مجموعة من المآخذ أ، وقد وضحوا في ذلك األمر و المعجم العربي الحديث

تمك اليفوات  أو آخذين عمى صاحب المعجم  عبارة أخرى وجيات نظر مخطئينبأو 
 ن يأتي عميو من ضبط في الصورة والبنية.أوموضحين ما كان يجب 

بحث بذكر تمك الرؤى النقدية التي تخص جانب ضبط وىذا ما سيعالجو ال
معجم محيط المحيط  فمن تمك المعجمات ،بية الحديثةبنية األفعال في المعجمات العر 

ل فيو إلى مجموعة من الرؤى النقدية في أطروحة الباحث الذي تعرض ضبط األفعا
ومعجم الوسيط في  ثائر عبد الحميد)محيط المحيط لبطرس البستاني تحميمية تقويمية(.

 أطروحة الدكتور حسن جعفر صادق الموسومة بـ)المعجم الوسيط دراسة تحميمية(.

الباحث ما وقع فيو صاحب محيط المحيط من ىفوات في ضبط األفعال  سمى
 التي أوردىا في معجمو نذكرىا إلى ما ىو ذات رؤى نقدية صحيحة أو خالف ذلك.

األفعال بصيغتيا  ما ذكره في أبواب األفعال أن البستاني اتبع في بيان أبواب
فعال باشرة تبين لزوم ىذه األفي جممة ما إياىا واضعً  ،ياب امبدوءً  ،الماضية  المجردة

ثم يتبعو بذكر  ،أو تعدِّييا برفقة المفعول بو سواء أكان اسًما ظاىًرا أم ضميًرا
نحو قولو  ،(ٔ) يمييا ذكر مصادرىا القياسية والسماعّية ،مضارعاتيا مضبوطة بالشكل

: أورده وبالفرس ،ا: دخموا وخياضً في مادة )خ.و. ض( "خاض الماء يخوضو خوضً 
 .(ٕ)والُسويَف بالخَوض: َجَدحو" ،الماء والشراب: خمطو

الباحثين عمى ء التي أخذىا بحث مجموعة من األخطاوسنتناول في ىذا ال
يان مدى صحتيا وخالف ذلك وىذه مع ب عجمي محيط المحيط والمعجم الوسيطم
 :اء ىيخطاأل
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 :شارة إلى تعدية الفعل أو لزوموإلإىمال ا -1
ن البستاني خالف ذلك إبيد  ،السمة البارزة في عموم المعجممثل ىذا المنيج 

فجاء باألفعال الماضية متبوعة بذكر مضارعاتيا من دون النّص  ،في مواطن معدودة
 عمى تعدييا أو لزوميا ذاكًرا الباحث المواضع التي وقع فييا الخمل منيا:

 قولو في مادة)ح.ض.ج(:
 .(3)ْضًجا: َعَدا"خُ "َخضج يخُضُج 

النظر فيما قالت فيو المعجمات التي سبقت معجم محيط المحيط والتي تعد  وعند
اْنَحَضَج يذيب المغة قد أورد الفعل بقولو:"وجد أن معجم ت ،مصادر لو استقى مادتو منيا

: الرجل ِإذا َضَرَب ِبَنفِسِو األرَض، َوُيَقال َذِلك ِإذا اتََّسع َبْطُنو، َفِإذا فعمَت َأْنت ِبِو َذِلك قمتَ 
وىذا ما ذىبت إليو المعجمات العربية  ،(ٗ)حضجتُو كأّنك أدخمت َعَمْيِو َما َكاد َيْنَشقُّ ِمْنوُ"

أما صاحب المحكم والمحيط االعظم كان قد ذكر  ،(٘)األخرى التي سبقت محيط المحيط
 .(ٙ)الفعل في تعديتو مباشرة بقولو:" حَضَج النَّار َحْضجا: أوقدىا"

 وما أراه في ىذا الجانب أمرين األول أن الدكتور ثائر عبد الحميد فيما 
في ضبط إيراد المنيج نفسو لم يتبع  أنو أبداه من وجية نظر أنو يؤخذ عمى البستاني

 ،فكان عميو أن يذكر ما يتعدى بو الفعل إذا كان متعدًيا أو الزًما ،األفعال في المعجم
لمحيط قد ذكر تعدية الفعل بقولو :" وَحضُجو أدخل وترى الباحثة أن ما دام صاحب ا

وقد ذكر ذلك األمر عدد من المعجمات التي اعتمد عمييا  ،(ٚ)بطُنو ما كاد ينشق منو"
ألنيا لم تذكر مباشرة إذا كان الفعل متعدًيا أم الزًما كما  ؛في استقاء المادة المعجمية

واألمر  ،ألنو اتبع ما عممت بو المعجمات التي سبقتو ؛فال يؤخذ عميو ذلك ،ذكرناه آنًفا
أن بعض المعجمات قد ذكرت ما يتعدى بو الفعل أو لزومو مباشرة منيا  اآلخر

ألنو لم  ؛المحكم والمحيط األعظم ولسان العرب ميما سبقت المعجم فيذا يؤخذ عميو
 يكن دقيًقا في إيراد الفعل وشرحو.
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خر في ذكر تعدية الفعل أو لزومو أو ذكرىا ولكن ما نقولو ىو أن كان قد تأ
مباشرة فال ضير إْن كان قد ذكرىا فالقارئ يحصل عمى ما يريد الحصول عميو في 

ن تأخر الذكر أم لم يتأخر.  ىذا الفعل وا 

 وقولو في مادة )س ع ل(:

 .(2)"َسَعل َيْسُعُل وُسْعمة: أَخذُه السَُّعال"

ه( "حَضَج النَّار َحْضجا: ٕٓٚىرّي )تجاء في المعجمات السابقة قائاًل األز  
إذ لم يذكر التعدي أو المزوم لمفعل وكذلك ذكره صاحب التاج وغيره من  ،(ٜ)أوقدىا"

 . (ٓٔ)المعجمات

كل المعجمات التي سبقت محيط المحيط لم تذكر تعدية الفعل أو  فطالما
سبقو من لزومو إذن نعذر البستاني عمى ما جاء بو من ىفوة أنو يعتمد عمى ما 

ول في استقاء مادتو اموس المحيط الذي يعّد المصدر األالمعجمات وبالخصوص الق
مر من عدم االلتزام لمبستاني سقاط ىذا األإجد لرؤية الباحث منفذ في ألذا  ،وشرحيا

ومما يؤخذ عميو أنو قد  ،في اتباعو منيج شرح المتعدي والزوم لؤلفعال التي ذكرىا
األخرى التي لم يمتزم بيا ذا الخطأ ولم يذكر المواضع من ى اكتفى بذكر موضعين

البستاني في ذكر تعدي الفعل أو لزومو مباشرة فكان حري بو أن يعزز رأيو بكثرة 
لذا أجد أن رأي الباحث كان عميو أن  ،األمثمة أو المواضع التي ورد فييا ىذا األمر

 يدعم بأدلة كافية لعده خطأ عمى صاحب المعجم.

 :فعالبواب األأإىمال ضبط  -0

وال سيما  ،ذكر من أن البستاني قد استعمل وسائل الضبط لبيان أبواب األفعال
وسيمة الضبط ببيان نوع الباب عند تداخل أبواب الفعل بعد أن يذكر مضارعو نحو 

 :(ٔٔ) قولو في مادة)ش ح ح(
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مشيًرا إلى أنو قد  ،(ٕٔ) شحَّ بو وعميو يُشّح )من باب نصر وضرب وعمم(""
 أىمل ىذا الضبط في مواضع قميمة في قولة في مادة )ر ج ح(:

 .(ٖٔ)" َرَجَح الميزاُن يرُجُح ويرَجُح ُرُجوًحا وُرجَحاًنا: مال ضدُّ نقص"

ىمال الضبط ليذا الجانب في مواضع قميمة إن كان الباحث قد ذكر أن إ 
كان دقيًقا في تحميمو لممعجم  ألنو ؛فيو يحسب لو ،لماذا اكتفى بذكر موضع واحد

في التحميل لجميع  وتمحص وتقويمو بعد دراسة مستفيضة تنم عن دقة في البحث
فيذا ال  ،اضع القميمة جميعيانو ال يذكر تمك المو إزوايا المعجم من حيث المادة إال 

ومن جانب آخر إن  ،يعّد تقصيًرا في جانب االستشياد لرؤيتو النقدية ىذا من جانب
كان أخذ عمى البستاني أنو لم يذكر باب الفعل عند تداخل األبواب في الفعل الواحد 

الفعل باإلشارة إلى حب المعجم إذا كان قد ذكر أبواب في مواضع قميمة أن صا
 ،كما ىو في المثال الذي ذكره فإنو قد ذكر )يرُجحُ  ،حركات عين الفعل المختمفة

ألن يذكر أنواع الباب عند  ؛األمر واضح من وجية نظري ال حاجةويرَجُح( ف ،يرِجحُ 
 تداخل األبواب في الفعل الواحد.

 :عدم ضبط شكل الفعل -3

سمى الباحث عدًدا من المغويين الذين كان ليم مالحظات حول البستاني في  
م( في كتابو ٜٙٓٔمعجمو محيط المحيط ومن المغويين ىو إبراىيم اليازجي )

ذاكًرا الباحث أن ىذا الكتاب حوى التشبييات  ،)تنبييات اليازجي عمى محيط المحيط(
ن أو م ،الما نّبو عمييا المعجميُّونالتي أوردىا اليازجي باألخطاء واألوىام التي ط

كالوقوع في التَّصحيف أو التحَّريف أو  ،نقد األلفاظ خاّصةتصدَّى لمنقد المغوّي عاّمة و 
فضاًل عن  ،والوىم في بعض مفرداتيا ،أو وضع األلفاظ في غير مواضعيا ،التكرير

 .(ٗٔ)األخطاء المغوية واألوىام الصرفية المختمفة
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 ي جاء في التنبييات: من األمثمة الت   

 قول البستاني في مادة )أ خ ذ( :  

 .(12)" َتَخَذ لغة أَخذ"

وقال المحقّقان: " وُضبطت تخذ بفتح  ،شارة في ىذا الموضعإوضع اليازجي  
والمعروف في تخذ يتخذ كَسِمع وىي لغة ليذيل وقد ذكروا تِخذ في فصل  ،التاء والخاء

وذكرىا الجوىرّي في )أَخذ( لذىابو إلى أنَّ العرب بنت تخذ من اتخذ وزان  ،التاء
وىو يراىا ُمبدلة ُمدغمة بعد تمين اليمزة الثانية من  ،لتوىميما تاءه أصمية  ،)افتعل(
ْن يكن ذلك ممتنعً  ،فكان حكُميا معتل الفاء كـ اتََّصل واتََّضع واتَّزن ،ائَتَخذ  ا في وا 

لعربية عمى خالف ما قالو واتَّمّن وفي النيايَّة أّن أىل ا تََّذرَ الميموز فقد ُسمع ا
رىا كَسِمع"الجوىري  .(ٙٔ)، وفي المسان في حرف )أخذ( بعد أْن كرَّ

ويتحدث الدكتور ثائر عبد الحميد مجيًبا عّما أبداه اليازجي أن البستاني لم 
وىي كذلك عمى نحو ما جاء عند  ،ألنَّو اكتفى باإلشارة إلى أنَّيا لغة فقط ؛يتوىم بذلك

 .(ٚٔ)األقدمين كالصحاح ولسان العرب

 .(ٛٔ) وقال في مادة )أ ج ل(   

ر واشتكت عنقُو اإلْجل فيو أجٌل وأجيل" ،" أجَل الرُجُل يأَجُل أْجًل   .(12)تأخَّ

قال المحققان:" أّما اإلْجل بالكسر فيو  ،وضع اليازجّي نقطة عمى اليامش
ألجل( األوَّل في عبارة البستانّي فقد جاء ىناك مضبوًطا بفتح فسكون وأمَّا )ا ،باالسم

تو التحريك وقد نصَّ المصباح )عمى  ،زم من باب )َتِعَب(الوىو القياس في ال ،وصحَّ
وأنو )مصدر أجَل الشيء أجاًل في باب  ،األَجل( لممدَّة والوقت الذي يحلُّ فيو الشيء

فيو مصدر أجمو المتعدي يأِجُمُو يأُجُمُو  ،بفتح فسكون. وأما األْجل الوارد (ٕٓ) َتِعَب(
مى قوِمِو شرِّا( أي: جناه : )أّجّل الرُجُل علقياس في المتعدِّي كما في قوليموىو ا ،أْجال
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ْجمو كان كذا( أي : بسببو وممَّا جناُه فال محلَّ لؤلْجل في عبارة أمن  :لذا قالوا ،عمييم
ولعمَّو نقميا سيًوا عن عاصم  ،ند الشكاية إلى العتقثم إنَّ البستاني أس ،المحيط ىذه

 ،وعبارة الصحاح :"واإلْجل أيًضا: وَجُع العنق ،(ٕٔ)ومعموم أن عاصًما كتب بالتركية
وأمَّا قول البستاني:" فيو  ،(ٕٕ)وقد أِجِل الرُجُل بالكسر أي: نام عمى عنقيِو فاشتكاىا"

ْن كان غير  ،قوُ أجل وأجيل" وقد جعميما من أِجل إذا اشتكى عن ا يؤيده وا  فمم أجد نصِّ
 .(ٖٕ)وعبارة القاموس:" أجَل كفِرح أجٌل واجيٌل : تأّخر" ،ممتنع قياًسا

)تِعب( ولم يوضح أي باب ىذا فمن يستعين بالدراسة  أنو من بابذكر   
عميو أن  نميز بعض الدارسين أي باب ىذا فكالمعرفة ما يتم نقده عمى المعصم ال ي

يقول إنو من باب)تِعب يتَعب( الباب الرابع فبعض األفعال تشترك في بابين فيذا يعّد 
 قصوًرا في الشرح عمى الباحث.

    :ألفعالبواب اأالخمط في  -ٗ

حدث وأن ذكر أن ىناك خمط في أبواب األفعال في المعجمات الحديثة من 
أنيا تم الخمط فييا عند ذكر أبواب قبل الدارسين ومن ىذه المعجمات التي أخذ عمييا 

 األفعال ىو معجم محيط المحيط مظيًرا الدكتور ثائر عبد الحميد ذلك:

في قول البستاني في مادة  (ٕٗ)وضع اليازجي التنبيو عمى "أمَنُو يأمنُو ..وأركن"
جعل ان:"قائاًل: قال المحقق (ٕ٘))أ م ن(: " أمَنُو يأمُنُو أمْنًا وثق بو وأركن إليو فيو آٍمن"

البستاني أمَنُو المتَعّدي كما فسَّره ىنا من بابي)نَصر وضَرب( وجعل الصفة منو وحدُه 
وضدُّ خاف وبمعان خاف  ،)آمًنا( ثم خصَّ باب َعِمَم بأِمن الالزم بمعنى اطمأنّ 

والنصوص متضافرة عمى  ،أمًنا وأميًنا الصفتانوبمعان أخرى من المتعدِّي وأفرد ليا 
َن من باب)َعِمَم( في الجميع وقد أسند الدارس قولو إلى شواىد قرآنية بقولو أنَّ الفعل إمِ 

 فمن المعنى األول الذي أشذهُ  ،وبو قرئ ىذا الحرف عمى تكراره واختالف معانيو
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ْن ُكْنُتْم َعَمى َسَفٍر َوَلْم َتِجُدوا َكاِتًبا َفِرَىاٌن َمْقُبوَضٌة َفِإْن  َأِمَن البستاني قولو تعالى:﴿ َواِ 
قصد ومن الثاني ي ،(َٖٕٛبْعُضُكْم َبْعًضا َفْمُيَؤدِّ الَِّذي اْؤُتِمَن َأَماَنَتو﴾ )البقرة:

:﴿ َفِإْن ِخْفُتْم َفِرَجااًل َأْو ُرْكَباًنا َفِإَذا َأِمْنُتْم َفاْذُكُروا المََّو ﴾ باب)ضَرب( قولو تعالى
عالى: ﴿ َما َلَك اَل َتْأَمنَّا َعَمى ( ومن الثالث يقصد بو باب)َعِمَم( قولو تٜٖٕ)البقرة: 

نَّا َلُو َلَناِصُحوَن﴾)يوسف: وغيرىا من اآليات التي يذكرىا الدارس  ،(ُٔٔيوُسَف َواِ 
معقًبا قولو وأمَّا )اآلمن(  ،تاني من قبل اليازجي في تنبيياتوموضًحا ما أخذ عمى البس

)َأَماًنا( َو ِمْن َباِب َفِيَم َوَسِمَم وَ ( قال الرازي :" )َأِمنَ  ،فإنَّيا غير مختّصة بالمتعدِّي
اآلِمن من الالزم ويعد  ىنص ىنا عم ،(ٕٙ))آَمَنُو( َغْيُرُه "َفْتَحتَْيِن َفُيَو )آِمٌن( وَ )َأَمَنًة( بِ 

:" يريد البمد األِمن وىو من األْمن" فجعل خفشقال األ ،(ٖ:التين)(ٕٚ)"َىَذا اْلَبَمِد اأْلَِميِن"
األمين وفي التنزيل قولو تعالى :﴿ َوَمْن َدَخَمُو َكاَن آِمًنا َوِلمَِّو َعَمى النَّاِس اآلمن بمعنى 

وقولو:﴿ ضرَب المَُّو َمَثاًل َقْرَيًة  ،(ِٜٚحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع ِإَلْيِو َسِبياًل﴾ )آل عمران:
 (.ٕٔٔ: النحلَيْأِتيَيا ِرْزُقَيا َرَغًدا﴾) َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنَّةً 

ولعل البستاني أراد في أوَّل  ،فأَمن في ىذه اآليات من الالزم بمعنى الُمطُمِئن
ألنيم يجرون  ؛وضرب رفجعل فعمُو من بابي نص ،وص عميوالمادَّة معنى غير منص
ويكمل قائاًل أعني ثائر  ،ثم عدل عنو فاقتصر عمى التفسير ،عمييما ما جيل وزنو

لآلمن معاني أخرى منيا وروده بمعنى ذي األمن كما في قولو غفل أعبد الحميد:" تراه 
وقولو تعالى :﴿ َأَوَلْم َيَرْوا َأنَّا َجَعْمَنا َحَرًما آِمًنا  ،(َٖ٘ربِّ اْجَعْل َىَذا َبَمًدا آِمًنا" )ابراىيم: 

 (.َٚٙوُيَتَخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْوِلِيْم﴾ )العنكبوت: 

لحميد تجد الباحثة أنو قد استغرق في الشرح ىذا ما فسره الدكتور ثائر عبد ا
فنسي أنو حين يشير إلى اآلية القرآنية ال يذكر قولو تعالى أو قال تعالى أو ما يشير 

نما اكتفى)بقولو أو مث عادة الكرة بأن يذكر من ا  مو( وىذا ُيعّد قصوًرا في شرحو و عميو وا 
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يمو أن يفصل القول باب ضرب أو نصر وال يذكر اسم الباب وىو من متطمبات تحم
 فيما يحمل من مادة معجمية أو مأخذ نقدي عمى المعجم المعني بالدراسة والتحميل.

مصطفى جواد من أوىام وقع شار إليو أ اوما ذكرُه الدكتور ثائر عبد الحميد لم
ألنو  ؛ط المحيطيفييا المنجد مبدًيا أن ما وقع فيو صاحب المنجد ينطبق عمى مح

خطاء وليذا كانت األ ،اعتمد عميو المعموف في إخراج )منجده( المصدر الرئيس الذي
واألوىام التي أشار إلييا مشتركة بين المعجمات مفسًرا ما أبداه أن قولو في مادة )ر. أ. 

 ِئسيم بكسر اليمزة أي صار رئيسيا:" رٍأس فالن المجنة أو القوم يرِئسيا وير يقولون س(:
ألب النصراني والرجل بالضبط الوارد في المنجد تأليف انما اقتدوا في ذلك ا  و  ،رئيسيم أو

 .(ٕٛ)ا؛ بل اختار َكِمَم معجمو من محيط المحيط لمبستاني"لم يكن لغويِّ 

)َرَأَس( ُفاَلٌن اْلَقْوَم مختار الصحاح ذاكًرا نصو" أما الُمُدّون؛ فقد جاء في
ا بما مستشيدً  ،(ٜٕ)َوُيَقاُل َأْيًضا: )َريٌِّس( ِبَوْزِن َقيٍِّم"َيْرَأُسُيْم ِباْلَفْتِح )ِرَياَسًة( َفُيَو )َرِئيُسُيْم( 

َشُرَف َقْدُرُه َفُيَو  ورد في المصباح المنير:"َوَرَأَس الشَّْخُص َيْرَأُس َمْيُموٌز ِبَفْتَحتَْيِن َرآَسةً 
َأَس القوَم وفي لسان العرب: "ورَ  ،(ٖٓ)َواْلَجْمُع ُرَؤَساُء ِمْثُل: َشِريٍف َوُشَرَفاَء" َرِئيٌس 

َيْرَأُسيم، ِباْلَفْتِح، َرآَسًة َوُىَو َرِئيُسُيْم: َرَأَس َعَمْيِيْم َفَرَأَسيم وَفَضميم، وَرَأَس َعَمْيِيْم كَأَمر 
َقاَل اْبُن اأَلعرابي: َرَأَس الرجُل َيْرَأُس َرآَسة ِإذا َزاَحَم عمييا  (ٖٔ)َعَمْيِيْم، وَتَرأََّس َعَمْيِيْم"

  َحِديِث اْلِقَياَمِة:وَأراجيا َوِفي 

 .(ٕٖ)َألم َأَذْرَك َتْرَأُس وَتْرَبُع َرَأَس القوَم: َصاَر رئيَسيم وُمَقدََّميم"

نة ُمجِمعة عمى أن  بعده يفصل القول فيما أبداه بأن النصوص المسموعة المُدوَّ
وأمَّا القياس فيو فتح عين المضارع  ،: يرأس مفتوحةعين مضارع الفعل)رأس( أي

وىي) الياء والحاء والعين والغين  ،إذا كانت العين أو الالم ِمْن أحرف الحمق الثالثي
إاّل ما نّص المغوّيون عمى خالفو والمكسور  ،وفعل يفَعل ،واليمزة( مثل نيج ينَيج



 & حيدر عبدالزىرة ىادي غادة نور محمد جاسم   معجمي محيط المحيط والمعجم الوسيط ب نقد ضبط األفعال في الدراسات المغوية

- 002 - 

وحطأ يحِطى عمى  ،ينَزع عنزَ  ،العين من غير المثال قميل أو نادر مثل رَجح يرجح
فتح  ،وما ذكروا من الوارد بمغتين ،ودمغ يدِمغ عمى إحدى ثالث لغات ،إحدى لغتين
وزأر  ،فيو أيًضا الكسر ) وقيل ورد ،وجَنح يجُنح وغيرىا ،: برأ يبَرأ ويبرؤالعين وضميا

 ،وشيق الرجل يشيق وسحاه يسُحوه يسِحيو ،وشحج البغل يشحج ،ر ويزِئرأاألسد يز 
 .(ٖٖ) ا النادر المنصوص عميو(س ىذأولغى يمغى ويمغي ويمغو ولم يكن ر 

فيما أبداه الدكتور ثائر عبد الحميد من تحميل واٍف قد أعطى المادة حقيا 
مثمة دلة واألمستنًدا إلى ما ذكر أصحاب المعجمات السابقة معزًزا تحميمو بتمك األ

فمم يترك لنفسو ثغرة يؤخذ بيا  ،نجز ما أبداهأفكان أوجز ف ،الصحيحة الساندة التحميمية
 عمى عممو ىذا.

أخذ الدكتور حسن جعفر صادق عمى المعجم الوسيط أنو تم الخمط  ،وكذلك
 فيما بين أبواب األفعال فيو من ذلك : 

لبابو: صار ذا عقل فيو لبيب )ج( :" لّب : (ٖٗ) .ب(،قال في مادة ) ل. ب
( قال الزبيدي:" َوقد َلُبِبُت، بالَكسر وصواب باب ىذا الفعل)فِرح( و)ضَرب ،(ٖ٘)لباء"أ

مِّ وَلّبًا، و َلَباَبًة ِباْلَفْتح  وبالّضم ، َأي: من باِب: َفِرَح وَقُرَب، َتَمّب ِباْلَفْتح، ُلّبًا بالضَّ
"  .(ٖٙ)فييَما: صْرَت َذا ُلبٍّ

وبالرجوع إلى معجم تاج العروس وجدت الباحثة أن النص لم ينقل بشكل 
ج قال " َلُبِبُت، بالَكسر وبالّضم َأي: من باِب: َفِرَح وَقُرَب، َتَمّب فصاحب التا ،صحيح

مِّ وَلّبًا، و ِباْلَفتْ  وكذلك ذكر صاحب  ،(ٖٚ)َلَباَبًة ِباْلَفْتح فييَما: صْرَت َذا ُلبٍّ "ح، ُلّبًا بالضَّ
 .(ٜٖ)وغيره من المعجمات السابقة ،(ٖٛ) مقاييس المغة بالفتح والضم من باب )ضرب(

وخير ما فعل الدكتور أنو أجاد التحميل واالستشياد عمى الرغم من أنو قد 
 أخطأ في نقل النص الذي استشيد بو مؤيًدا ما ذىب إليو.
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   :إىمال تعدية الفعل بالحروف -2
واألحوط أن يعديو بحرف  ،جاء في الوسيط أنو ال يعدي الفعل بحرف جر    

ن تتعدى بعض األفعال ذكر الدكتور حسن جعفر أن عدد من المحدثين منع أ ،جر
ادة: )أ. ن. ف(: إذ منعو أن يقال: أنف من قال في م ،جدر تعديتيابحرف جر واأل

بتعدية الفعل إلى مفعولو بغير  ،صاحب الوسيط أن الّصواب أنف العارالعار ورأى 
فذىاب صاحب الوسيط عمى ما شاع بين المحدثين فأجاز ىذه التعدية  ،(ٓٗ)حرف جر

والحق أن ىذا الفعل ال  ،(ٔٗ)والشيء َوِمْنو تنزه َعنُو َوَكِرَىُو" ،إذ قال:" )أنف( ....
وَأِنَف ِمْنُو، "  رف الجر )من( فجاء في تاج العروس:يصل إلى فعمو بنفسو بل بح

لشَّْيِء َأَنفًا: ِإذا َكتَْيِن: َأي اْسَتْنَكَف، َوِفي المَِّساِن: َأِنَف ِمن اكَفِرح، َأَنفًا، وَأَنَفًة، ُمَحرَّ 
 .(ٕٗ)، َوَقاَل َأبو زيد: َأِنْفُت ِمن َقْوِلَك ِلي َأَشدَّ اأَلَنِف، َأي: َكِرْىُت َما ُقْمَت ِلي"َكِرَىوُ 

َأِنَف :" َوَقْد بنفسو عمى ما ورد في لسان العرب ولعل الوسيط اعتمد في تعديتو
البعيُر الَكؤَل ِإَذا َأَجَمو، َوَكَذِلَك المرَأُة والناقُة والفرُس تْأَنُف َفْحَميا ِإَذا تَبيََّن حمُميا فَكِرَىْتو 

والذي بدا لمدكتور حسن أن التعدية بــ)من( ىي األفصح واألشير  ،(ٖٗ)َوُىَو األََنُف"
المباشرة ُجعمت لحالة معينة تدل نَّ التعدية إبل  ،ر استعمااًل وال ينبغي تركيااألكث
وكذلك  ،(ٗٗ)ولذا كان الّصواب االقتصار عمى التعدية بــ)من( في ىذا المعنى ا،عميي

جميع المعجمات التي سبقت معجم الوسيط قد ذكرت تعدية الفعل بحرف الجر 
 طروحة.ىذا ما يؤيد ما ذىب إليو صاحب األو  ،(٘ٗ))من(

 (ٙٗ) وذكر أيًضا الفعل )ارتغب(
زلة أجاز الوسيط تعدية ىذا الفعل بنفسو بمعنى الرغبة في الشيء وجعميا بمن

ولم ينقل الوسيط في ىذا  ،(ٚٗ))ارتغَب( ... َوالشَّْيء َوِفيو َرْغَبة"التعدية بــ الحرف)في( قال "
قال ابن منظور:" وَرِغَب ِفي الشيِء َرْغبًا وَرْغبًة وَرْغَبى،  ،الفعل أنو يصل إلى مفعولو بنفسو

وقال الزبيدي:"  ،(ٛٗ)َعَمى ِقَياِس َسْكَرى، وَرَغبًا ِبالتَّْحِريِك: َأراده، َفُيَو راِغٌب؛ واْرَتَغَب ِفيِو مثُمو"
َبى عمى قياِس َسْكَرى، وَرَغبًا )َرِغَب فيِو، َكسِمَع( َيْرَغُب )َرْغبًا( بالَفْتِح )وُيَضمُّ وَرْغَبًة( وَرغْ 
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بالتَّْحِريِك، ): َأراَدهُ، كاْرَتَغَب( ِفيِو، وَرِغَبُو، َأي ُمَتَعدِّيًا ِبَنفِسِو، َكَما ِفي اْلِمْصَباح َفُيَو َراِغٌب 
فالمغة ىي التعدية بحرف الجر)في( أما ما نقمو الزبيدي عن المصباح بتعدي  ،(ٜٗ)وُمْرَتِغٌب"

 وال نبغي أْن تقاس بالمغة الفصحىبنفسو؛ فيي لغة قميمة غير مشيورة ال ي رغب إلى مفعولو
 .(ٓ٘)أْن تقرن بيا في االستعمال

 (ٔ٘) وكذلك ذكر)اعتمد( 
ى مفعولو بمعنى اتكأ واتكل وأمضى:" اعتمد أجاز الوسيط تعديتو بنفسو إل  

وأمضاه: يقال اعتمد الرئيس  ،ويقال اعتمد فالًنا وعميو: أتكأ ،وعميو: أتكأ الشيء
 .(ٕ٘)األمر: وافق عميو وأمر بانفاذه"حدثو"

عنى اتكأ أو اتكل أو أمضى : والحق أنَّ )اعتمد( إذا عدي بنفسو لم يكن بم
:" َعَمَد )ِلمَّْشيِء( وَعَمد ِإَلْيِو، وَعَمَده َيْعِمُده، من حدِّ َضَرب... : َقَصَدُه( ، َوْزنا يقال

ِفي َكونو َيتعدَّى بنفْسو، وبالالم، وبإلى. )كَتَعمََّدُه( وَتَعمَّد َلُو،  ،اَومعنى وَتصريفً 
، ِإذا َقال اعَتَمَد فالٌن َلْيَمَتوُ فاعتمد الشيء بمعنى قصده ويقال أيًضا :" يُ (ٖ٘)واْعَتَمده"

الجر)عمى( ال  أما الفعل بمعنى ) أتكأ( و)اتكل( فيتعدى بحرف ،(ٗ٘)َركَب َيْسِري ِفيَيا"
، واعَتمْدُت عمى (:" )والُعْمَدُة، بالّضمِّ: َما ُيْعَتَمُد َعَمْيِو َأي ُيتَّكُأ وُيتََّكلُ و قال الزبيديبنفس

فصواب  ،(٘٘)الشْيِء: اتَّكْأُت َعَمْيِو، واْعَتمْدُت َعَمْيِو ِفي َكَذا، َأي اتََّكْمت َعَمْيِو"
متعدية المباشرة أّما االستعمال ليذا المعنى التعدية بحرف الجر )عمى( وال صحة ل

االستعمال المحدث لمفعل فميس لو ما يسوغو وال ضير في أْن يستعمل عين المعنى 
 .(ٙ٘)الذي ذكره الوسيط وىو )أمضاه( بداًل منو

وغيرىا من األفعال التي ذكرىا وحمل ما وقع فييا من قصور من قبل الوسيط 
وما وجدتو الباحثة  ،(ٚ٘)ُدع(صَ  –تربَّع  -تَدقَّس –حام  –حجب  -واألفعال ىي:) أوى

 وجية نظر الدكتور حسن جعفرفي التحميل أن جّل االعتماد في االستشياد ولترصين 
ىما المسان وتاج العروس أليس من المفترض أن يرجع وقع عمى معجمين فقط  صادق

 األغمب من المعجمات السابقة لمتأكد من صحة ما ذىب إليو من تحميل. إلى
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 :الخاتمة

فيما تم تناولو من نقد موجو فيما يخص ضبط األفعال في  توصل البحث  
دقيًقا إْذ استند كل من الدكتور ثائر عبد معجمي محيط المحيط والوسيط كان نقد 

الحميد والدكتور حسن جعفر صادق في التثبت من صحة نظراتيم النقدية حول ىذان 
ة معول عمييا وىي إلى أدلة عمميالمعجمان فيما يخص ذكر األفعال فييما وترتيبيا 

ساسية في بناء معجم لغوي متكامل وىذا يحمد ليم فقد بحثوا بدقة وتمحص، مصادر أ
ن كان قد لوحظ بعض اليفوات في أثناء معالجة بعض المداخل إال أن ذلك ال ينكر  وا 

عن دراسة متميزة بالدقة  أن بحثيم في المعجم المخصص لكل منيم  بالدراسة كان ينم
 .حوظاتيم المغوية التي أشاروا ليا، ويجب األخذ بمملعاليةا
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 والمصادر والمراجع اليوامش
 .ٕٗٓينظر: محيط المحيط لبطرس البستاني دراسة تحميمية تقويمية: - ٔ
 ٔٚٛ/ٔمحيط المحيط: -ٕ
 .ٚٓٗ/ٔالمصدر نفسو :  - ٖ
 .ٖٚ/ٗتيذيب المغة:  -ٗ
، تاج ٘ٚ/ٕ، مقاييس المغة: ٕٓٗ/ٔمجمل المغة:  ،ٖٙٓ/ ٔتاج المغة وصحاح العربية:   -٘

 .ٖٛٗ/٘العروس :
 .ٓٛٔ/ٔ، والوسيط:ٖٕٛ/ٕ، ينظر: لسان العرب:ٙ٘/ٖعظم:المحكم والمحيط األ - ٙ
 .٘ٚٔ/ٔمحيط المحيط: - ٚ
 ٜٜ٘/ٔالمصدر نفسو:  - ٛ
 ٔٙ/ٕتيذيب المغة: -ٜ

، المحكم ٖٚ/ٖمقاييس المغة:، ٓٙٗ/ٔ، مجمل المغة:ٜٛٚٔ/٘تاج المغة وصحاح العربية:  -ٓٔ
 .ٗٔٓٔ/ٔ، القاموس المحيط:ٖٖ٘/ٔٔ، لسان العرب:ٛٛٗ/ٔعظم:والمحيط األ

 )أطروحة(.ٕ٘ٓمحيط المحيط لبطرس لبستاني دراسة تحميمية تقويمية : - ٔٔ
 ٚ٘ٓٔ/ٔمحيط المحيط:  -ٕٔ
 ٗ٘ٚ/ٔالمصدر نفسو:   -ٖٔ
 .ٖٕٛ: محيط المحيط لبطرس البستاني دراسة تحميمة تقويمية -ٗٔ
 .ٖ٘/ٔمحيط المحيط : - ٘ٔ
 .ٖٓتبييات اليازجي عمى محيط المحيط : -ٙٔ
 .ٗٙ/ٔ، لسان العرب:ٜ٘٘/ٕينظر:مختار الصحاح: - ٚٔ
 .ٜٕٙينظر: محيط المحيط لبطرس البستاني دراسة تحميمية تقويمية:  - ٛٔ
 ٓٔ/ٔمحيط المحيط: - ٜٔ
 .ٙ/ٔينظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير:  - ٕٓ
 ٜٕٙينظر: محيط المحيط لبطرس البستاني دراسة تحميمية تقويمية :  - ٕٔ
 جل وجع في العنِق.، وجاء فيو األٕٔٙٔ/ٗمختار الصحاح: - ٕٕ
 .ٕٖٚ/ٖالقاموس المحيط.: - ٖٕ
 .٘ٗتنبييات اليازجي :  -ٕٗ
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 .ٕٗ/ٔمحيط المحيط:  -ٕ٘
 .ٕٙتار الصحاح: مخ -ٕٙ
 .ٕٚالمصدر نفسو : -ٕٚ
 .ٖ٘ٔوىذا ما ذكره ثائر عبد الحميد في رسالتو المنجد في المغة لؤلب لويس المعموف:  -ٕٛ
 .ٕٕٙمختار الصحاح: -ٜٕ
 .ٕ٘ٗ/ٔالمصباح المنير : -ٖٓ
 .ٜ٘/ٙلسان العرب: - ٖٔ
 المصدر نفسو . - ٕٖ
 .ٔٙ-ٓٙ/ ٔقل وال تقل : -ٖٖ
 .ٓٚٔدراسة تحميمة :المعجم الوسيط  -ٖٗ
 .ٔٔٛ/  ٕالمعجم الوسيط : -ٖ٘
 ٛٛٔ/ٗتاج العروس:  -ٖٙ
 المصدر نفسو . - ٖٚ
 ٜٜٔ/٘مقاييس المغة:  - ٖٛ
 .ٕٖٚ/ٖ، لسان العرب: ٘٘ٔ/ٕساس بالغة ،:أ، ٜٔٚ/ٔمجمل مقاييس المغة  - ٜٖ
 .ٕٕٓالمعجم الوسيط دراسة تحميمية)أطروحة(،  -ٓٗ
 .ٖٓ/ٜالوسيط: - ٔٗ
 .ٗٗ/ٖٖلعروس:تاج ا - ٕٗ
 ٕٕٔ/ٙلسان العرب :   -ٖٗ
 .ٕٕٓطروحة(: أالمعجم الوسيط دراسة تحميمية ) -ٗٗ
، القاموس ٜٜٖ/ٖ، المخصص، البن سيدة :ٜٚٗ/٘، مقاييس المغة:ٜٜٕ/ٔجميرة المغة: -٘ٗ

 .ٛ٘ٛ/ٔالمحيط: 
 .ٕٕٕطروحة(: أالمعجم الوسيط دراسة تحميمية)  -ٙٗ
 .ٖٙ٘/ ٔالمعجم الوسيط:  -ٚٗ
 .ٖٕٔ/ٕلسان العرب : -ٛٗ
 ٛٓ٘/ٕتاج العروس : -ٜٗ
 .ٕٕٕطروحة(: أينظر: المعجم الوسيط دراسة تحميمية) - ٓ٘
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 ٖٕٕطروحة(: أالمعجم الوسيط دراسة تحميمية ) -ٔ٘
 ٕٙٙالمعجم الوسيط : -ٕ٘
 .٘ٔٗ-ٗٔٗ/ٛتاج العروس:  -ٖ٘
 .ٕٚٔ/ٛالمصدر نفسو:  - ٗ٘
 ٙٔٗ/ٛتاج العروس :  -٘٘
 .ٖٕٕطروحة(: أدراسة تحميمية)المعجم الوسيط  -ٙ٘
 .ٖٕٕ-ٕٕٓالمصدر نفسو:  -ٚ٘
  

 المصادر: -أواًل 
  القرآن الكريم 

 عيون السود،ه( تحقيق:محمد باسل ٖٛ٘، ألبي القاسم الزمخشري جار ا )تأساس البالغة .ٔ
 م.ٜٜٛٔبيروت لبنان، ،دار الكتب العممية ،ٔط

مطبعة حكومة  ،تحقيق:مجموعة من العمماء لمزبيدي،تاج العروس من جواىر القاموس  .ٕ
 الكويت.

، دار ٕ: أحمد عبد الغفور،طتحقيق لمجوىري، وصحاح العربية، المغة تاج .ٖ
 هٕٓٗٔالماليين،القاىرة،

:عبد السالم ىارون، الدار ه( تحقيقٖٓٚبو منصور بن أحمد )تتيذيب المغة أل .ٗ
 ه.ٖٗٛٔالمصرية،

دار العمم  ،ٔيق : د.رمزي منير بعمبكي،طه( تحقٕٖٔاألزدي )ت أبو بكر ،جميرة المغة .٘
 م.ٜٚٛٔبيروت ـ لبنان  ،لمماليين

مؤسسة  ،ٛط ه( تحقيق: محمد نعيم العرقوسي،ٚٔٛآبادي )ت لمفيروز ،القاموس المحيط .ٙ
 م.ٕ٘ٓٓبيروت ـ لبنان، الرسالة لمطباعة والنشر،

 م.ٕٓٓٓـ لبنان ،ت بيرو  إحياء،دار  ،ٔط ،ه(ٔٔٛلسان العرب، البن منظور)ت .ٚ
مؤسسة  ،ٕط ،زىير عبد المحسن سمطان تحقيق: ،ه(ٜٖ٘، البن فارس)تمجمل المغة .ٛ

 م.ٜٙٛٔبيروت ـ لبنان ، ،الرسالة
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 ،ٔتحقيق:د.عبد الحميد الينداوي،ط ه(ٛ٘ٗالمحكم والمحيط األعظم ،البن سيدة االندلسي )ت .ٜ
 م.ٕٓٓٓبيروت ـ لبنان، دار الكتب العممية،

،المكتبة ٘ط ه( تحقيق:يوسف الشيخ محمد ،ٙٙٙ)تلمقادر الحنفي  مختار الصحاح ، .ٓٔ
 م.ٜٜٜٔ، بيروت ـ لبنان ،العصرية

 ، دار إحياء التراث،ٔ، طه( تحقيق: خميل إبراىيمٛ٘ٗلسي )ت، البن سيدة االندالمخصص .ٔٔ
 م.ٜٜٙٔبيروت،

 ، أحمد بن محمد الفيومي المكتبة العممية ـبيروت،باح المنير في غريب الشرح الكبيرالمص .ٕٔ
 د.ت.

ه( تحقيق:عبد السالم محمد ىارون، دار الكتب ٜٖ٘البن فارس )ت يس المغة،مقاي .ٖٔ
 ه.ٖٔٚٔالعممية،القاىرة ،

 :المراجع -ثانًيا
مطبعة صالح  جمع:سميم شمعون وجبران النحاس، ،تنبييات اليازجي عمى محيط المحيط .ٔ

 م.ٖٜٜٔالدين،االسكندرية،
 م.ٜٜٙٔبغداد  ،مطبعة اإليمان ،قل وال تقل، د.مصطفى جواد .ٕ
 م.ٜٚٚٔمكتبة لبنان، ،ٕم( ،طٖٛٛٔمحيط المحيط لبطرس البستاني)ت .ٖ
 د.ت. ،مصر ،القاىرة دار الدعوة، ،معجم الوسيط ،مجمع المغة العربيةال .ٗ

 :الرسائل واألطاريح -ثالثًا
 ، ثائر عبد الحميد )أطروحة دكتوراه(يمية تقويميةــ محيط المحيط لبطرس البستاني دراسة تحمٔ

 م.ٕٓٔٓ، كمية التربية ،عون الجنابي، الجامعة المستنصريةد.طارق عبد  ،بإشراف

د.نعمة رحيم  ،فر صادق )أطروحة دكتوراه( بإشراف، د. حسن جعــ المعجم الوسيط دراسة تحميميةٕ
 م.ٖٕٓٓ، كمية التربية ابن رشد معة بغداد،جا ،العزاوي

 

 

 


