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اآلداب جملة فصلية علمية حمكّمة تصدر عن جامعة األنبار بواقع جملة جامعة األنبار للغات و-١

عددين يف السنة، تنشر البحوث من اجلامعات واملؤسسات العلمية احمللية والعربية واألجنبية، يف 
  اآلداب واللغات احلية.

) للهوامش ١٢) للمنت و(١٤يقدم الباحث البحث مطبوعا يف نسختني يكون حجم اخلط (-٢
   خبط تاميةاخل
)simplified Arabic (وخبط  العربية،) للبحوث باللغةTimes New 

Roman اجلهات.) من مجيع ٢.٥(ومبسافة  منفردة،) للغات األخرى ومبسافات  
تكون البحوث املقدمة للنشر مكتوبة وفق املناهج العلمية البحثية املتعارف عليها ويرفق مع كل -٣

  املفتاحية.كلمة لكل منهما مع الكلمات )املائة(ليزية حبدود حبث مستخلصني باللغتني العربية واالجن
) صفحة مع األشكال والرسوم واجلداول والصور ٢٥يزيد عدد صفحات البحث على ( ألّا-٤

أما املالحق فتدرج بعد ثبت املصادر  ذلك،وتستوىف مبالغ إضافية من الباحث ملا زاد على  واملراجع،
  فقط.ال تنشر وإمنا توضع لغرض التحكيم علما أنّ املالحق  واملراجع،

مع مراعاة دقة حتريكها االلكترونية، يرجى طبع اآليات القرآنية وعدم نسخها من املصاحف -٥
  لغويا.

تعرض البحوث على حمكمين من ذوي االختصاص لبيان مدى أصالتها وصالحيتها، وال تعاد -٦
  البحوث إىل أصحاا سواء نشرت أو مل تنشر. 

  ل الباحث على نسخة واحدة من العدد الذي ينشر فيه حبثه.حيص-٧
  ينشر يف الة يعرب عن وجهة الباحث (الباحثني)، وال يعرب بالضرورة عن وجهة نظر الة. ما-٨
حتتفظ الة حبقوق نشر البحوث احلصرية وفقًا لقوانني حقوق الطبع وامللكية الفكرية الدولية -٩

  باس أو إعادة النشر ألي مادة منشورة يف الة إلّا مبوافقة خطية من الة.وال جيوز النقل أو االقت

 ضوابط النشر



   

 ت البحث  اسم الباحث  الصفحة 

وسام جعفر مهدي   م.د. 1

 التميمي 

 الثنائيات المتضادة في الشعر 

 بنية التكوين ورؤيا التشكيل 

 مقاربة نقدية في شعر عمرو بن لجأ التيمي

١ 

أحمد حسن   - البراعة األدبية في كتابة السيرة الغيرية   العزيز عواد  عبد أ.م.د. أحمد 20

 الزيات أنموذًجا 
٢ 

 ٣ الدالالت الّسيكولوجية للّون في معلّقة زهير بن أبي سلمى  م.د سندس قاسم عبدللا  56

80 
 م.م. يسرى محيسن علي

أ.د.فراس عبدالرحمن احمد  

ار  النجَّ

 ديوان عبدالرحيم بن احمد بن علي البرعي اليماني

 ( للهجرة 803المتوفى سنة )
 "دراسة موضوعية" 

٤ 

 عبدالفتاح مالك الجوعاني دالل  103
 أ.د. علي مطر الدليمي 

 األساليب البالغية ودورها في التعبير النبوي 
)ت:  ه( 926في منحة الباري للسنيكيُّ

٥ 

 مقاصد بشير مهدي  141

 أ.د. رميض مطر حمد 

التغاير وفاعلية التحول في السياق القرآني )دراسة تطبيقية  

 في شواهد بديع القرآن ( 
٦ 

 م.د. كمال عبد ناصر  181
الواقعية في شعر أبي الحسين الجّزار المصري )  

 )) دراسة تحليلية(( هـ( 679ت
٧ 

 م.د. مها فواز خليفة 223
الحال والمقام في ضوء أساليب البيان )شعر مسكين  

 الدارمي اختياراً( 
٨ 

 محمد شاكر محمود جاسم  245

 أ. م. د. عبد للا حميد حسين

جهود األشموني النحوية في توجيه األسماء المعربة في 

 كتابه توضيح التوضيح 
٩ 

712  
 نور فايق دهام الراوي 

أ. م. د. أحمد صفاء عبد 

 العزيز العاني 

التطبيقات الصرفية في ضوء المناهج التجديدية  
 المنهج الوصفي والمنهج المعياري أنموذًجا  - الحديثة

١٠ 

 محمد كريم عبدللا  290

 للا جميل أ. م .د. ظافر خير

ِعلّة الّلبِس أو االلتباِس في كتاب شرح الملوكّي في 

 التَّصريف البن يعيش 
١١ 

 أ.م. د. هديل  رعد تحسين 310
الشعر الوارد في رسالة الغفران:    ألفاظ الحركة  في

 دراسة معجمية 
١٢ 

 أحمد محمد ظاهر  337

 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

طرائق ضبط المفردات في معجم مشارع اللغة ليوسف  
هـ( دراسة  812بن إسماعيل بن إبراهيم )ت بعد 

 تطبيقية 

١٣ 

 جبار علي زيدان  351

 أ. م. د. إسراء صالح خليل

دية لميرك  األدلَّة اللغوية في  كتاب شرح الشَّمائل المحمَّ

 هـ( 930شاه الشيرازي )ت بعد 
١٤ 

 عذراء داود سليمان  376
 أ. د. مصطفى كامل أحمد 

باب الثاء من كتاب )منهاج الفالح في التعريف 

واالصطالح( ألحمد نزهت الرهاوي القسطنطيني 

 دراسة وتحقيق  - هـ( 1192)ت

١٥ 

 المحتويات  



 محمد عبد صالح حسين  413

 رافد حميد سويدانأ. م. د. 

رفيَّة لألفعاِل المعتلَِّة بحرٍف واحٍد في كتاِب   األبنية الصَّ

 هـ( 933اإلصباح البن هالٍل الحلبي )ت 
١٦ 

 عمر زاهد محيسن  437

 أ. د. جاسم محمد سهيل

باب الضمائر في شرح قالئد التعريف في علم التصريف  

لشرف الدين أحمد بن محمود بن عمر الَجندي  

هــ(، دراسة وتحقيق 669)ت:  

١٧ 

 م. م. كامل إبراهيم كامل هديب  447
أحرف الجواب في القرآن الكريم وعالقتها بأحرف  

 االستفهام 
١٨ 

 محمد وطبان عيد  469

 أ. د. ليث قهير عبد للا

اللغة ليوسف   توظيف الشاهد القرآني في معجم مشارع
هـ( من حرف  812بن إسماعيل بن ابراهيم )ت بعد 

 الغين إلى نهاية حرف الالم 

١٩ 

م. د. عبد المطلب نجيب شهاب   481

 أحمد

التصحيح اللغوي عند المعاصرين )كتاب تذكرة  

 -أنموذًجا –الكاتب( 
٢٠ 

 هشام عبد الستار وحيد - 1 497

 أ.م.د. عنان جميل لويس  - 2

The Poetics of the Mundane in Frank 
O’Hara’s Selected Poems 

٢١ 

 م. اوس نصري حمد  523
A Pragma-Stylistic Analysis of Selected 
Siegfried Sassoon’s Poems ٢٢ 

 م.م قصي خلف حسين 544

Unhomeliness Vs. Hybridity: Women’s 

Suffering and Crisis of Identity in Elif 
Shafak’s Honor 

٢٣ 

 علياء عبد محسن - 1 564

 د. محمد فليح حسن - 2

Ecofeminist Reading of Woman Vision in 

Elizabeth B. Browning's A Dead Rose 
٢٤ 

 نور عزيز عبد - 1 584

 د. مجيد محمد مضعن - 2

Domestic Abuse in Caryl Churchill's The 

Hospital at the Time of the Revolution 
٢٥ 

 مروان صالح عباس - 1 598

 د.جمعة قادر حسين - 2

Rhetorical Move Analysis of Iraqi Post 

Graduate Students' MA Linguistics Thesis 
Abstracts 

٢٦ 

 شيماء محمد احمد - 1 617
 د. الن علي سعيد - 2

When Memories Haunt: A Psychological 

Approach to Trauma in Hosseini's The 

Kite Runner 

٢٧ 

632 
 نور سالم عيدان - 1

 ا.د. اسماء خلف مدلول - 2
 

Reflection of Pain in Nature: 

Psychoanalytic Reading in Stanley 
Kunitz's Selected Poems 

٢٨ 

 امنه نظام الدين جابر - 1 652

 د.لمياء احمد رشيد - 2

Ageism and Elder Abuse in Velma Wallis 

Two Old Women 
٢٩ 

666 
 مريم اسعد عبد - 1
د. عمار عبدالوهاب  - 2

 العبدلي 

Iraqi EFL Learners' Comprehension of 
Indirect Speech Acts in Literary Texts ٣٠ 

694 
 رنا عبد الواحد فاضل  -1

 د. مصلح شويش احمد  -2
 

The Representation of Transitivity 

Clauses in Iraqi EFL Learners’ Literary 
Performance 
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ليوسف بن إسماعيل بن إبراهيم )ت  طرائق ضبط المفردات في معجم مشارع اللغة 
 . دراسة تطبيقية  هـ( 812بعد 

Methods of Vocabulary Control in the Dictionary of Mashari’ 

Al-Lughah by Youssef Bin Ismail Bin Ibrahim (died after 812 

AH) An applied study. 

 

 الملخص 
 يوسف بن إسماعيل  الكشف عن طرائق ضبط المفردات التي سلكها اللغوي  يروم هذا البحث   

المتوف   إبراهيم  اللغة  812بعد سنة  ى  بن  الهجرة في معجمه مشارع  وقد قصرت بحثي هذا من  ،  من 
 .وخاتمة ومبحثين إلى نهاية حرف العين، ويتألف البحث من مقدمة وتمهيدحرف الزاي 

 طرائق، ضبط المفردات، مشارع اللغة، دراسة تطبيقية. الكلمات المفتاحية: 

 
Abstract 

This research aims to reveal the methods of vocabulary control 

which were used by the linguist Youssef Bin Ismail Bin Ibrahim, who died 

after the year 812 AH in his dictionary Mashari’ Al-Lughah). I have limited 

this study to be from the letter Zaay to the end of the letter Ayn. The 

research consists of an introduction, a preface, two chapters, and a 

conclusion.  

Keywords: methods, vocabulary controlling, Mashari’ Al-Lughah, applied 

study. 

 أحمد محمد ظاهر الفهداوي 
Ahmed Mohammed Dhahir Alfahdawi 

 كلية اآلداب -جامعة األنبار
 العربية اللغة قسم

 أ.د. مصطفى كامل أحمد
Prof. Dr. Mustafa Kamil Ahmed 

 كلية اآلداب -األنبار جامعة
 قسم اللغة العربية
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 المقدمة 
اإلالرحمنالحمد هلل   البيان، والصالة  ، خلق  ،  ولد عدنان   نا محمد سيدوالسالم على سيدنسان عل مه 

 .أجمعين  هله وصحبآوعلى 
ل  اعتمادهم في ضبط  من مفردات اللغة، وكان جُ   : فقد ُنقل عن العرب الفصحاء ثروة عظيمةأما بعد

بضبط تلك األلفاظ،  نوا مفردات اللغة وكانت سليقتهم كفيلة  ، وبعد ذلك دو  تلك المفردات على السماع
طريقة  من  كان البد  ف، ُعفت السليقة، واختلط العرب بغيرهم من األممت األلسن و ض  ولكن بعد أن اعتل  

والمعجميون في    شم ر اللغويون   ، فقدزلغة القرآن الكريم، وبدافع الحرص على هذا الكتاب العزي لحفظ  
الحركة،  ، ووصف الحرف وبيان  العبارةثم  ببالقلم    المفردات   فضبطواعن سواعدهم  اللغوي ة    معجماتهم

هذا   على  سار  المعجميين  النهج    وممن  القالي  أبومن  والبارع  معجمهفي     علي  في    األزهري  ، 
   وغيرهم الكثير. ...في تاجه والزبيدي  في قاموسه،  والفيروز آبادي، صحاحهفي   الجوهري  تهذيبه، و

طرائق ضبط المفردات في معجم مشارع اللغة ليوسف بن إسماعيل  )بـ  الموسومي  ثفي بح  وقد عزمتُ 
بعد   )ت  إبراهيم  العين  :هـ(  812بن  حرف  نهاية  إلى  الزاي  حرف  من  تطبيقية  أسلط  أن    (دراسة 

  األلفاظ بأربع ه قد ضبط  وجدت أن    فقد  ،معجمهذا الفي    الجليل،  لماعال  هذاالضوء على الضبط عند  
من    أو أكثر   ينتالجمع بين اثن  الضبط بالمثال، وو   ،الضبط بالوزن   الضبط بالعبارة، وطرائق هي:  

م    ،الطرائق ُيقس  أن  البحث  طبيعة  اقتضت  بالمؤلف  وقد  فيه  عر فُت  تمهيد  على  المقدمة  هذه  بعد 
  األول بيان أهمية الضبط اللغوي  في حفظ اللغة بحث  ، ومبحثين، تناولُت في المومعجمه مشارع اللغة 

المفردات  طرائق يوسف بن إسماعيل في ضبط  وجهود العلماء في ذلك، وذكرت في المبحث الثاني  
الخاتمة   وتضمين  معجمه،  البحفي  وذيلت  البحث.  في  إليه  توصلت  ما  والمراجع  أهم   بالمصادر  ث 

 ومن هللا التوفيق. ،التي أفدت منها 
 

 التمهيد: 
 إسماعيل، ومعجمه مشارع اللغة بيوسف بن : تعريفال 

 سماعيل  أواًل: التعريف بيوسف بن إ 
وُأسرته وشيوخه  ت ليوسف بن إسماعيل شيئًا عن مولده ونشأته  التي ترجم   (1)لم تذكر لنا المصادر

  حال هذا الرجل، وكل  ما ذكرته المصادر ال   عنلنا  من الجوانب التي تفصح    اوتالميذه... وغيره
عنه في المصادر أذكرها على النحو  لما ورد من معلومات    ِذْكر  يزيد عن ثالثة أسطر، وفيما يأتي  

    اآلتي:

 

 .362 ، ومعجم المعاجم217/ 8 واألعالم ،2/1687  الظنون   كشف تنظر ترجمته في (1)
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 اسمه  -1
وكذلك    ،(1) ورد اسمه في صفحة عنوان معجمه مشارع اللغة  ، هكذاإبراهيمسف بن إسماعيل بن  و ي

 .(2)ذكرته المصادر التي ترجمت له، ولم تزد شيئًا على ذلك
 ه العلمية تمكان  -2

 .(3) ارسيةُوصف بأن ه لغوي  بالعربية والف
 لفاته ؤ م  -3

في اللغة العربية،  وهو معجم لغوي   لم تذكر المصادر التي ترجمت له غير معجمه مشارع اللغة،  
؛ لينتفع  تفسير كثير من المفردات اللغوية باللغة الفرسي ة أسفل الكلمات العربية درج المؤلُف  وقد أ  

 ي  سواء.  بالكتاب العربي  والفارس
اثنتي    (812في يوم الخميس الموافق لعشرين من ذي الحجة من سنة )فرغ المصنِ ف من تأليفه    وقد

   .(4)  من الهجرةعشرة وثمانيمئة 
 .(6)((5)خليفة بقوله: )هو لغة عربية مفسرة بالفارسية كالُصراحوقد وصفه 

اللغة مشارع  معجمه  المؤلف  رت ب  و   على  وقد  اللغة  تاج  بن  إل    (7) العربية  صحاح ترتيب  سماعيل 
مات  وقد بالغ المؤلف في تهذيبه وتحريره، و   ،(ه  393ت  )لجوهري احم اد   ة ُمقدِ  م بين يديه بعد  قد 

 مهمة في ُأصول اللغة.
 وفاته   -4

وهو مستفاد  ،  (1) اثنتي عشرة وثمانيمئة من الهجرة  ه(  812بعد سنة )ذكر الزركلي  أن  وفاته كانت  
  .(2) ه(  812تأليف معجمه مشارع اللغة سنة )الذي ذكر أن ه فرغ من من كالم خليفة 

 

 نظر صفحة عنوان مشارع اللغة.ي (1)
 .362 المعاجم ومعجم  ،217/ 8 واألعالم ،2/1687 الظنون  كشف ينظر:  (2)
 .8/217 واألعالم : ينظر (3)
 .362 المعاجم ومعجم  ،217/ 8 واألعالم ،2/1687 الظنون  كشف: ينظر (4)

( ألبي الفضل  هو ُصراح اللغة(5)  محمد بن عمر بن خالد  )الُصراح في ترجمة الصحاح للجوهري 
إلى اللغة الفارسي ة.  وكتابه مختصر صحاح الجوهري  مع ترجمة  ،(ه  702القرشي، توفي بعد ) 

،  404/ 1 كينز لس ، وتاريخ التراث العربي134/  2، وهدية العارفين 2/1077 الظنون  كشف ينظر:
 .2997/ 4ومعجم تاريخ التراث اإلسالمي 

 .2/1687 الظنون  كشف: ينظر (6)
 /و.1ح المؤلف بذلك في مقدمة معجمه، ينظر: مشارع اللغة  ر  ص (7)
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 جمه مشارع اللغة.ثانيًا: التعريف بمع
طريقة     على  اللغة  مشارع  معجمه  ترتيب  في  إسماعيل  بن  يوسف  )الحر سار  القافية  ف  مدرسة 

والفصل (األخير الباب  نظام  أو  األخير  ،  األصل  بحسب  الترتيب  أو  وهي  ،  القافية،  بحسب  أو 
   .(3) خر الكلمة، والفصل ألولهاالتي يكون الباب آل المعروفة بمدرسة الصحاح للجوهري  

 : يتإجمال منهجه الذي سار عليه على النحو اآلويمكن 
على ثمانية وعشرين بابًا بعدد حروف المعجم على وفق الحرف  رت ب معجمه ترتيبًا ألفبائيًا    -1

 .األخير
 داخليًا بتقسمه على فصول تتفاوت في عددها بحسب وجود األلفاظ  ثم  رت ب كل  باب ترتيباً   -2

(  21تضم ن )( فصاًل، وباب الزاي ي26)المستعملة أو عدم وجودها، فباب األلف مثاًل يتضم ن  
      ب متساوية الفصول.ااألبو  حيث لم تكن كل  فصاًل... وهكذا في بقية األبواب، ب

على    -3 معجمه  في  من  سار  الكلمة  تجريد  أي:  الجذري ة،  جذر  مبدأ  واعتماد  الزائدة  األحرف 
األلفاظ على وفق لفظها ال على    قد خرج عن ذلك في مواضع من معجمه فذكر إال أن ه  الكلمة،  

 وفق جذرها.
م الهاء على الواو في األبواب،   -4 م الواو على الهاء.قد   وأم ا في الفصول فقد قد 
 باب واحد. والياء فيدمج بين الواو   -5

أكثر  االهتمام بذكر االشتقاقات    إلى  في الغالب   ومما يجدر ذكره أن  المؤلف في معجمه كان يميل
 .ات من الجذر اللغوي  دون ذكر معانيهامن شرح المعاني، بمعنى أن ه يذكر المشتق  

، ولعل السبب في  أصحابهابذكر الشواهد، ونسبة األقوال إلى  وُيالحظ أن المؤلف كان قليل االهتمام  
           ف كان يميل إلى االختصار في معجمه وتجنب اإلطالة.ذلك هو أن  المؤل

 ، وجهود العلماء في ذلك:أهمية الضبط اللغوي في حفظ اللغةالمبحث األول: 
بقسميه  ، الضبط اللغوي  ب ذ منتصف القرن األول الهجري  من -رحمهم هللا تعالى-علماء األمة  اهتم   لقد

، وهو الذي يختص  الصرفي    .(4) ، أي: صيغتها لتحديد بنيتهابفاء الكلمة وعينها  أو البْنيي  أو البنوي 
ليس  و   .(1) ناءمن حيث اإلعراب والبِ ما ُيعنى ببيان آخر الكلم  وهو    ،اإلعرابي  الضبط النحوي  أو  و   

هو    تأصيل قواعدها، وبناء صرحها شامخًا، علماء في  هؤالء ال الذي بذله    د الحقيقي  هْ الجُ   من شك ٍّ أن  

 

 .8/217 ينظر: األعالم (1)
 .2/1687 الظنون  كشف: ينظر (2)

 .2/382المعجم العربي نشأته وتطوره   ينظر: (3) 
   .263 تيارات اللغوية عند الصفديخينظر: اال (4)
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لم ُيهي   القديمة والحديثة، حتى وصل  ُجهد   المختلفة في عصورها  العلوم  للكثير من  العلم  إأ  لينا هذا 
على    هموحرص  همفما دفعهم في ذلك إال حب    راسخًا قويًا، فاستحقوا من ا عظيم التقدير وخالد الثناء.

المباركة،    ة اإلسالمعكانت عندما اتسعت رقية ذلك األمر  ا بدو خطأ،  ، وحفظه من اللحن والكتاب هللا
- أمثال سيدنا علي  فقي ض هللا لهذا األمر رجاالً   ،وفشا اللحن  ،خطأواختلط العرب بغيرهم، فشاع ال

مر  أ  ثم   من ابتدأ بوضع النحو  أول  هو  ه  أن  يروى    إذ   ، إن اختلفت الروايات في ذلكو   -رضي هللا عنه
أ ن  َّللا   ب ِريء  ِمن  اْلُمْشِرِكين     ﴿    ع رجاًل يقرأ آيةمِ أبا األسود س    ن  إ )وقيل:    ،(2) األسود الدؤلي بذلكأبا  

ر ُسوُلهُ  بداًل من ضم ها مما يغير معنى اآلية، وتفيد بأن هللا    (ر ُسوُلهُ )بكسر كلمة    ، (3  )التوبة:   ﴾    و 
بن أبيه، وقص  عليه ما سمع، وسأله أن  ايبرأ من رسوله، فانطلق أبو األسود إلى األمير وقتها زياد  

فمي بالحرف    يدفع له كاتًبا ليضع كتاًبا في اللغة، فأتى به فقال له أبو األسود: إذا رأيتني قد فتحتُ 
، فانقط  فمي، فانقط نقطة بين يدي الحرف، وإن كسرتُ   ، وإذا رأيتني قد ضممتُ فانقط نقطة أعاله

 .(3) (شيًئا من ذلك ُغن ة فاجعل مكان النقطة نقطتين نقطة تحت الحرف، فإذا أتبعتُ 
الحروف  شكل  في  األسود  أبي  نهج  هذا  الجهود  واستمرت  ،فكان  بن    هذه  الملك  عبد  عهد  إلى 

فوضع    ،بتنقيط اإلعجام   لتبسقد ي  الشكل   تنقيطن  أل  أكثر؛دوا أن يضبطوا ألفاظهم  اأر ثم   ،  (4)مروان
  : قال أ بو الحسن بن كيسان قال محمد بن يزيد )  ي عليه الكتابة اليومذالشكل ال  -رحمه هللا-الخليل  

ورة  الشكل الذي في الكتب من عمل الخِليل وهو مأُخوذ من صور الحُروف فالضم   ة واو صِغيرة الصُّ
والفتحة ألف مبطوحة ف وق    ،والكسرة ياء ت حت الح رف  ،ِلئ ال  ت ْلت ِبس بالواو المكُتوبة  ؛في أ على الح رف

ْرف  .(5)(الح 
من فهذ جانب  هللا-جهودهم    ا  لغتهم    -رحمهم  على  هذه للحفاظ  منهم    عبر  إدراكًا  واألجيال  السنين 

اِهد  يبأعن  روى الداني، فقد حفاظ على اللغة برمتها هو ألهمية التشكيل، فالحفاظ عليه   بكر بن ُمج 
ْعر اب سِ  مة  الشكل سِ ) :قوله ان  مة  للكتاب ك ما أ ن اإْلِ م اللِ س  ل وال  الشكل لم تُ  .لك ال    ، عرف م عاني الكتابو 

 .(6) (ك ما ل وال اإْلِعر اب لم تعرف م عاني الك الم

 

 .267 ينظر: االختيارات اللغوية عند الصفدي (1)
 .43سبب وضع علم العربية : ينظر (2)
 .189/ 25: عساكر  البن دمشق وتاريخ , 13: للسيرافي البصريين النحويين أخبار: ينظر (3)
 .9فالمصح نقط  في المحكمينظر:  (4)
 .7  المصاحف نقط  في المحكمينظر:  (5)
 23 المصاحف نقط  في المحكم (6)
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،  من هذا النص  تتضح أهمي ة الضبط اللغوي ود الحسن معلقًا على كالم أبي بكر:  قال الدكتور محم
يعرف بالضبط  بالضبط الصرفي اللفظ الصحيح للكلمة، كما  ُيعرف    إذ بقسميه الصرفي  واإلعرابي،  

 : منهاالضبط الصرفي  أهمية لبيان ثم  ذكر أمثلة المعنى الدقيق للتركيب.  اإلعرابي
ن ة   ﴿ :قال تعالى ُهْم و أ ْمو ال ُهْم ِبأ ن  ل ُهُم اْلج   .(111التوبة: ) ﴾ِإن  َّللا   اْشت ر ى ِمن  اْلُمْؤِمِنين  أ ْنُفس 

ن ة: دار الخلد والنعيم في اآل ُذوا أ ْيم ان ُهْم ُجن ةً  ﴿: وقال تعالىخرة. الج   .(16المجادلة: ) ﴾ات خ 
ِذًبا أ ْم ِبِه ِجن ة ﴾. وغيره الُجن ة: ما ُيستتر به من ُتْرس  ِ ك  ل ى َّللا   ( 8سبأ:) ﴿أ ْفت ر ى ع 

 الجنون.الِجن ة: 
لها نفس األحرف، وهي )ُيالحظ في هذه األمثلة   ن ة والُجن ة والِجن ةوردت ثالث كلمات،    ن  ولك(  الج 

ًا لتحديد النطق الصحيح، والم معانيها مختلفة. فالضبط الصرفي     .(1)  المطلوبعنى مهم جد 
المجرد،    الثالثي  فوق   ، للفعلصرفي مهم ًا في التمييز بين اسمي الفاعل والمفعولويعد  الضبط ال  

﴾ٱ  كالُمنِذِرين في قوله تعالى:  ( 6الدخان: ) ﴿ ِإن ا ُكن ا ُمْنِذِرين 
ان  ع اِقب ُة  ٱ  ِرين في قوله تعالى:والُمنذ   ﴾﴿ ف اْنُظْر ك ْيف  ك  إذ ال فرق بين  ،  (73الصافات:  )  اْلُمْجِرِمين 

 .(2) إال بحركة ما قبل اآلخر الكلمتين من حيث اللفظ
 في ضبط المفردات في معجمه مشارع اللغةالمبحث الثاني: طرائق يوسف بن إسماعيل 

إسماعيل    الضبط   طرائق   تنو عت بن  يوسف  اتخذها  هللا-التي  يمكن  في    -رحمه  المفردات  ضبط 
 ، أذكرها على النحو اآلتي: طرائق توزيعها على أربع

 )أو الضبط بالحرف(. الضبط بالعبارةقة األولى: يالطر 
حروف   وصف  الطريقة:  بهذه  بالكتابةالمقصود  منها  حرف  كل   حركة  وبيان  بضبط    اللفظة  ال 

 .(3)القلم
إسماعيل   اتبع وقد    بن  يوسف  استعمال   الشيخ  في  قبله  المعجميين  ال  أسلوب  من  النوع    ، ضبط هذا 
: )بالفتح،  إذ قال في األسماء  ويالحظ أن ه  ،ضعألف مو   تجاوز  إذ ،  هعند  عماالً نواع استهو أكثر األو 

أو بالكسر(   بالضم ،  يقفهو  أو  األمثلة على ذلك ما ذكره في مادة  ومن  الحرف األول،    أن ه صد  قد 
ـِهاز، بالفتح والكسر() )جهز( إذ قال:  .(4)  الج 

 

 .12-11 ينظر: الضبط اللغوي: تاريخه وُأصوله (1)
 .13-12 وُأصوله تاريخه: اللغوي  الضبط : ينظر (2)
 .567ينظر: الزبيدي في كتابه تاج العروس  (3)
 .ظ/124( جهز) اللغة مشارع (4)
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المقصود  ن يعي  وقد    مثالحرف  قالل  ا،  إذ  )حجز(  مادة  في  ذكره  ما  بكسر  ذلك  زة،  )والِمْحج   :
األ ْرزة،  )  :إذ قال  (أرزذكره في مادة )  ذلك ما  لامث  ،الحرف الثاني   بذلك  قد يقصدأحيانًا  و   ،(1)الميم(

 .(2) (بالتسكين
)وقد ق ن ـِط  من  : إذ قال (قنطمثال ذلك ما ذكره في مادة ) ،أما في األفعال فيقصد به عين الفعل غالباً 

 وهو عين الفعل. ،هنا الحرف الثاني  إذ أراد، (3)  ضم ًا وكسرًا وفتحًا(–كذا، بالفتح والكسر. يْقُنِــ ط 
   على النحو اآلتي: ذلك وتفصيل 

 )أو الضبط ببيان نوع الحرف(. النص على إعجام بعض الحروف-1
من الحروف  المعجم من المهمل  تمييز  والمقصود به:  ،  ويسميه بعض الباحثين بالضبط اإلعجامي  

األمثلة  ، والجيم والحاء والخاء، والدال والذال ... وغيره من  المتشابهة في صورتها كالباء والتاء والثاء
    . (4)  على ذلك

ي ِريش ر ْيشًا، وقد    (5))راش السهُم    إذ قال:  ومن األمثلة على ذلك ما ذكره المؤلف في مادة )ريش(
)ن خ ص   :  ذلك أيضًا ما ذكره في مادة )نخص( إذ قالمن أمثلة  و ،  (6)   صح ح بعضهم بالزاء المعجمة(

)بالِمخراش، بكسر الميم: هو    :في مادة )خرش( إذ قال  أيضاً   ما ذكره   .(8) بالخاء المعجمة(  (7) الرجل  
ن، ورب ما جاء بالحاء المهملة(  .(9) الِمْحج 

  من حركة الكلمة على حركة أو أكثر النص   -2
 النص  على حركة واحدة  أواًل:

مادة   في  ذكره  ما  على ذلك  األمثلة  قال ومن  إذ  ز ت  )  :)أرز(  أر  تأِرز    (10)وقد    -بالكسر-الشجرة 
ومن أمثلة ذلك أيضًا ما    ،مكسور العين   فقد نص  المؤلف على أن الفعل المضارع )تأِرز(  .(1)(ُأروزاً 

 

 .ظ/124( جز ح) اللغة مشارع (1)
 .ظ/123( أرز ) اللغة مشارع (2)
 .ظ/165( نط ق) اللغة مشارع (3)
 .259 الصفدي عند اللغوية  االختيارات : ينظر (4)
 .2708/ 4 العلوم شمسينظر:  . بالريش أصلحه: أي (5)
 ظ /143(  ريش) اللغة مشارع (6)
د : أي (7)  .1058/ 3( نخص) الصحاح ينظر: .ِكب راً  وُهِزل خد 
 .ظ/ 151( نخص) اللغة مشارع (8)
 .و/143(خشش) اللغة مشارع (9)

 .863/ 3(  أرز)  الصحاح ينظر: . األرض في أي: ثبتت (10)
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ُة، بالضم  )( إذ قال:  خرسذكره في مادة ) ومن أمثلة ذلك أيضًا ما ذكره في  ،  (2) (والُخْرُس، والُخْرس 
 .(3) (وأرب ع ع ْشر ة، بسكون الشين)( إذ قال:  ربعمادة )

  الحرف الواحدثانيًا: النص  على أكثر من حركة في 
إذ قال:   أمثلة    ،(5)(، ضم ًا وكسراً (4)ي ْجُرسه)ومن األمثلة على ذلك ما ذكره في مادة )جرس(  ومن 

 ،(6))ويونُـ س، بضم  النوِن وفتحها(ذلك أيضًا ما ذكره في مادة )أنس( إذ قال: 
ِــْس، بفتح الجيم وكسرها وسكونها(ومن أمثلة ذلك أيضًا ما ذكره في مادة )نجس( إذ قال:    .(7))ن ج 

 ، الكلمةًا: النص  على أكثر من حركة في ث ثال
ب ط)ومن األمثلة على ذلك ما ذكره في مادة )خبط( إذ قال:    ومن أمثلة ذلك  ،  (9)   (، بفتحتين(8)الخ 

ةأيضًا ما ذكره في مادة )طنفس( إذ قال:   ،(11) بفتحتين او كسرتين( (10))الط ْنف س 
أمثلة ذلك  ومن  ،  (12) (الِمْشِمش، بكسرتين)  ومن أمثلة ذلك أيضًا ما ذكره في مادة )مشمش( إذ قال:

 .(14)وُوْرعًا، بالضم  فيهما وسكون الراء( (13) )وُوْرع ةً ( إذ قال: ورعأيضًا ما ذكره في مادة )
   :النحو اآلتيللضبط استعملها المؤلف، وهي على  عبارات ُأخرى رابعًا: 

 

 .ظ/123 )أرز( اللغة مشارع (1)
 ./و132 )خرس(مشارع اللغة (2)
 ./ظ173 )ربع( مشارع اللغة (3)
 .3/911( جرس)  الصحاح: ينظر. صوته يسمع : أي (4)
 ظ /130  ()جرس اللغة مشارع (5)
 .ظ/ 130  (أنس) اللغة مشارع (6)
 .ظ /139( نجس) اللغة مشارع (7)
 .228/ 19(خبط) التاجهو ضرب الشجرة بالعصا. ينظر:  (8)
 .ظ/161( خبط) اللغة مشارع (9)

ينظر:  . رقيق خمل له الذي البساط  هي : وقيل طنافس،  وجمعها  الرحل، فوق  النمرقة  هي (10)
 .6/127(طنفس)اللسان
 .و/ 135( طنفس) اللغة مشارع (11)
 .و /145(  مشمش) اللغة مشارع (12)
 .7138/  11 العلوم  شمسينظر:  .عفةً أي:  (13)
 .و/186( ورع) اللغة مشارع (14)
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المشد د والمخفف،    ما يختص  -1 )بالحرف  ( إذ  ضوعومن األمثلة على ذلك ما ذكره في مادة 
ومخففًا((1))الُضو عقال:   دًا  مشد  قال: ،  (2)،  إذ  )نحس(  مادة  في  ذكره  ما  أيضًا  ذلك  أمثلة    ومن 

 .(3))والن حاس، مخففًا(
وتكون مع األسماء    أو ثالث لغات  في الحرف،  للداللة على جواز الحركات الثالث  ستعمل  ي    -2

األول،  الحرف  قال:    لضبط  إذ  )قصص(  مادة  في  ذكره  ذلك ما  األمثلة على  والُقِــ صاص،  )ومن 
  )والِخُــ شاش بثلث لغات( : ( إذ قالخششومن أمثلة ذلك أيضًا ما ذكره في مادة ) .(4) (بثلث حركات

(5). 
للمجهول     -3 بالمبني  يختص  )ما  عبارة  ضبطه  يسم   لبيان  لم  ما  على  أو  المجهول،  على 

، على المجهول(ومن أمثلة ذلك ما ذكره في مادة )أرز( إذ قال:  ،  (فاعله ومن أمثلة    .(6) )وقد ُأِرز 
 .(8) فاعله( على ما لم يسم   ،(7) )ُثِطع  الرجلُ ذلك أيضًا ما ذكره في مادة )ثطع( إذ قال: 

غير   ،لبيان حركة الحرف األول والثاني ؛في ثمانية ثالثين موضعاً  عبارة )بالتحريك( ستعمل  ا  -4
ووافقه  المواضع  بعض  في  الكلمة  بهذه  المراد  في  المعجميين  خالف  ُأخرى   مأن ه  إذا  إإذ  .  في  ن هم 

تح بها  أرادوا  الكلمة  هذه  بالفتحيك  ر أطلقوا  والثاني  األول  أحيانًا  (9)الحرف  يستعمله  وهو    فتح لل، 
   لكسر.لأحيانًا و 

 
ز بالتحريك( فنحو قوله: األول والثاني  فتحباستعماله له أما  ًة، بالتحريك( :، وقوله(10))الن ش   .(11) )أ ن س 

 

ْيت به الل يل طير  هو من (1)  .و /179(ضوع)  اللغة مشارع. الُصبح أ ول في ُصو 
 .و /179( ضوع) اللغة مشارع (2)
 .ظ/139(نحس) اللغة مشارع (3)
 .ظ/ 150( قصص) اللغة مشارع (4)
 .و/143(خشش) اللغة مشارع (5)
 .ظ/123( أرز ) اللغة مشارع (6)
 .1193/ 3)ثطع( الصحاح ينظر:  .ُزِكم   أي: (7)
 .و/171( ثطع) اللغة مشارع (8)
   .68ينظر: البناء الداخلي  (9)

 .و/129( نشز ) اللغة مشارع (10)
 .و/130(  أنس) اللغة مشارع (11)
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به فتح األول وكسر الثاني،  ر )التحكلمة    واستعمل   ِلعقوله:  فمثل  يك( قاصدًا  بالتحريك((1) )ض   ، (2) ، 
 .(4)(، بالتحريك(3) ط ِبع   وسيف  )وقوله: 

 )أي: النص  على وزن مشهور مماثل للكلمة(  الضبط بالوزن ة: يالطريقة الثان
الصرفي مباشرًة،  ضبطهمعند    المعجميون لقد ع ِمد   إلى ذكر وزنها  يذكرون وزنه  أي  الكلمة  أن هم   :

ومن  وهكذا.    (، و )أرحام( على وزن )أفعال(فعيل): )قتيل( على وزن  أحدهم  كأن يقول  ،(5)  الصرفي  
اءُ  :العين معجم أمثال ذلك ما جاء في  ح   . (7) بوزن فع ال(( (6) ))الس 

في  في هذا القسم إال  هلم يستعملغير أن ه  هذا األسلوبقد استعمل  يوسف بن إسماعيل  الشيخ فكذلك
 .(9)  (علىعلى فُ  (8) الُكوسى)  قوله: موضع واحد هو:

 ( التي ُتشبه اللفظ الموزون )أي: الوزن باأللفاظ  ة: الضبط بالمثاللثالطريقة الثا 
بي ن وزنها وحركات حروفها  تُ إلى ضبط الكلمة بالتمثيل لها بكلمة ُأخرى أشهر  المعجمي     وفيه يلجأ
ع أساليب ضبط  ميجالضبط بهذه الصورة ال يقتصر على حرف أو حرفين بل يشمل  أن    :كل ها، أي

  ستعمل اوقد    .(11) يذكر اللفظ ويذكر مثااًل مشهورًا يكون على وزنه، أو بعبارة ُأخرى: أن  (10) كلمةال
ومن األمثلة    ،مواضع قليلة في هذا القسمفي    إسماعيل هذا األسلوب في معجمهيوسف بن    الشيخ

  أيضاً   ومن األمثلة على ذلك،  (13)(يل ،كاإلكلِ (12) يزواإلْرزِ ): إذ قال  (أرزعلى ذلك ما ذكره في مادة )

 

 .410/ 1( ضلع) المحكم ينظر: . أعوج: أي (1)
 .و/179( ضلع) اللغة مشارع (2)
 .438/ 3(طبع ) المقاييس ينظر: . مكتمل: أي (3)
 .ظ/179( طبع) اللغة مشارع (4)
 .263 الصفدي عند اللغوية  االختيارات : ينظر (5)
 .272/ 3)سحي( العين  ينظر:الم ساِحي.  مت خذ (6)
 .272/  3( سحي)  العين (7)
 .972/ 3(  كيس) الصحاح :ينظر. هو تأنيث الكي س وهو الظريف (8)
 .و /128(  كيس) اللغة مشارع (9)

 .74العربي  للمعجم البناء الداخلي  ينظر: (10) 
 .263 الصفدي عند اللغوية  االختيارات : ينظر (11)
 .155/ 15(  رزز)التاج  ينظر: .الرعدة: أي (12)
 .ظ/ 123 ( أرزاللغة) مشارع (13)
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ومن األمثلة على ذلك أيضًا  ،  (2)بوزن الُعْصُفور(  (1) )الُضْغُبوس( إذ قال:  ضغبس مادة ) ما ذكره في  
ة  ما ذكره في مادة )رفض( إذ قال:   ُهم زة(  (3))ورجل ُرف ض  إذ    )فطس(وما ذكره أيضًا في مادة    .(4) ك 

يت( (5) : )الِفطِ يسقال ِسكِ   .(6)ك 
 من الطرائق السابقة:  أو أكثر ينت اثن: الجمع بين رابعةالقة يالطر 

من المبالغة  في ضبط الكلمة، وال شك  في أن  ذلك ُيع د  نوعًا  المؤلف أحيانًا أثر من طريقة    استعمل  
    ومن األمثلة على ذلك ما يأتي:في الدق ة والحرص على ضبط كالم العرب، 

 .البالعبارة والمث الجمع بين الضبط   -1
، بضم تين: هو اأُلُرز  معنى ووزنًا(ذكره في مادة )لرز( إذ قال:ومن األمثلة على ذلك ما    .(7) )اللُُّرز 

 .بالوزن والمثالالجمع بين الضبط   -2
      ِتْلك  ِإًذا ِقْسم ة  ِضيز ى﴾  )قال تعالى﴿ ومن األمثلة على ذلك ما ذكره في مادة )ضوز وضيز( إذ قال: 

 .(8)ُطوب ى وُحْبل ى(جائرة، وهي ُفْعل ى مثل:   أي: ،(22النجم: )
 

 الخاتمة 
 أذكر أبرز ما توصلت إليه من نتائج على النحو اآلتي:  وختام هذا البحث  

 عيل بن إبراهيم.ة المعلومات التي ذكرتها المصادر عن يوسف بن إسماقل   -1
 ترتيب مدرسة الصحاح للجوهري.المؤلف معجمه مشارع اللغة على   رت ب   -2
 الشتقاقات وإهمال بيان معانيها.عناية المؤلف با -3
 ة عناية المؤلف بالشواهد، ونسبة األقوال إلى أصحابها.  قل   -4
 .ظمى في تحديد المعنى الُمرادأهمية عُ  لضبط اللغوي ل  -5

 

 .461/ 4)ضغبس( العينينظر:  .المهين هو الر ْذلُ  (1)
 .ظ/ 134( سضغ) اللغة مشارع (2)
 .352/ 18)رفض( التاج ينظر: يدعه.  أن يلبث  ال ثم  الشيء هو الذي يأخذ (3)
 .  ظ/154( رفض) اللغة مشارع(4)
 .238/ 12)فطس( تهذيبالينظر:  .اْلع ِظيم ة هو المطرقةُ  (5)
 .ظ /136(  فطس) اللغة مشارع (6)
 .و/128( لرز ) اللغة مشارع (7)
 .و/126( ضوز وضيز ) اللغة مشارع (8)
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اللغة    اهتم    -6 اهتمام  الضبط  جانببعلماء  منهم  أي ما  إدراكًا  ال    اً كثير   أن  ،  األلفاظ  تبين  ي من 
إال    منهم  معناها  وحرصًا  تإذا ُضِبطت،  ببعضها  لتبس لئال  بالتنفيط  ؛  المعاني  ضبطوا  عندما  ألن هم 

اإل بتنقيط  ضبطو اختلط  ثم   أي:بالقلم  اعجام،  من  ب  ،  عليها  فخافوا  الخليل،  بها  جاء  التي  الحركات 
  أنواع الضبط وأثبت طرائقه؛ ثم  بعد ذلك قد هداهم هللا للضبط بالعبارة وهو أحسن ، المسح والتصحيف

 .من ضبطهاألن ه يجعل الكلمة في مأمن من التصحيف والتحريف، ويحقق الغاية 
ن المعجميين في الحرص على ضبط ألفاظ  ه مِ لن قبإسماعيل منهج م  يوسف بن    الشيخ  اتبع    -7

 .اللغة
الكلمةل  متنو عةطرائق    استعمل    -8 محضبط  والتصحيف    والً ا،  األخطاء  من  خالٍّ  معجم  تقديم 

 والتحريف.
في بعض    في المقصود بـ)التحريك(  من المعجميين  ن كان قبلهيوسف بن إسماعيل م    خالف   -9

أطلقوا   إذا  أن هم  إذ  ُأخرى.  الحرف األول   ذلك المواضع ووافقهم في  به تحريك  بالفتح،    أرادوا  والثاني 
 لكسر.لوهو يستعمله أحيانًا للفتح وأحيانًا 

 
 هومراجع البحث رمصادمسرد 

 .القرآن الكريم 
ق:  يحق تهـ(،  368لحسن بن عبد هللا بن المرزبان السيرافي، )ت  ل  ،أخبار النحويين البصريين -1

 .م 1966 -هـ   1373،طه محمد الزيني، ومحمد عبد المنعم خفاجي: مصطفى البابي الحلبي
ر  بين النظرية والتطبيق، نوف بنت عم  بالوفيات(في )الوافي  عند الصفدي  االختيارات اللغوية   -2

 ه.  1436، بن سالم بانقيطة، رسالة ماجستير
)ل،  األعالم -3 الدمشقي  الزركلي  فارس،  بن  علي  بن  محمد  بن  محمود  بن  الدين    ت خير 

 .م 2002، ةالطبعة الخامسة عشر ، هـ(، دار العلم للماليين1396
العربي -4 للمعجم  الداخلي  تقويميةتحليلدراسة    ،البناء  حواسية  حلو  علي  رسالة  ،   ،

 .م 2002،ماجستير
القاموستاج   -5 الفيض    ،العروس من جواهر  الحسيني،  ألبي  الرز اق  محم د بن محم د بن عبد 

بيدي )ت   .)د.ت(   ،ق: مجموعة من المحققين: دار الهدايةيحقتهـ(،  1205الملق ب بمرتضى، الز 
دمشق،   -6 مدينة  )ت    ي بألتاريخ  عساكر  بابن  المعروف  هللا  هبة  بن  الحسن  بن  علي  القاسم 

 .)د.ت(  البن عساكرق: علي شيري، دار الفكر  ي حقتهـ(،  571
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)ت    -7 سزكين  فؤاد  العربي،  التراث  فهمي    هـ(،   1342تاريخ  محمود  د.  العربية:  الى  نقله 
العزيزو   حجازي  عبد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  بالجامعةادارة  ،  صاحب  والنشر    ، الثقافة 
 .ه 1411

ق: محمد عوض  يحقتهـ(،  370  تمحمد بن أحمد بن األزهري )بي منصور  اللغة، ألتهذيب   -8
 م 2001،  بيروت، الطبعة األولى –مرعب، دار إحياء التراث العربي 

 .، دار الكتب للطباعة، بغداد، الطبعة األولىالزبيدي في كتابه تاج العروس، د. هاشم شالش -9
ه(، تحقيق مروان    911السيوطي، )ت    سبب وضع علم العربية، عبد الرحمن بن أبي بكر -10

   .1981،  ، بيروت، الطبعة األولىعطية، دار الهجرة
  هـ(، 573ودواء كالم العرب من الكلوم، لنشوان بن سعيد الحميرى اليمني )ت    شمس العلوم -11

العمري    .: دتحقيق هللا  اإلرياني  و حسين بن عبد  علي  بن  دار    .دو مطهر  هللا،  عبد  محمد  يوسف 
 .م1999 سورية  –لبنان، دار الفكر دمشق   -الفكر المعاصر بيروت 

ألب  الصحاح -12 العربية،  وصحاح  اللغة  )   ي تاج  الفارابي  الجوهري  حماد  بن  إسماعيل    ت نصر 
 .1987، الطبعة: الرابعة، بيروت –دار العلم للماليين   ،هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار393

هـ(  170ألبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت    ،العين -13
 .، )د.ت(دار ومكتبة الهالل،  د إبراهيم السامرائيو : د مهدي المخزومي تحقيق

والفنون ك -14 الكتب  أسامي  الظنون عن  عبد  ل،  شف  بن  القسطنطيني  مصطفى  جلبي  كاتب  هللا 
 .م1941 ،بغداد –مكتبة المثنى   ،هـ(1067  تالمشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة )

  ت ابن منظور ) ب  المعروف  محمد بن مكرم بن علىبي الفضل جمال الدين  أل  ،لسان العرب -15
 .هـ 1414  ،دار صادر بيروت، الطبعة الثالثة،   هـ(711

نقط  ا -16 في  )  ،المصاحفلمحكم  الداني  عمرو  أبو  عمر  بن  عثمان  بن  سعيد  بن    ت عثمان 
 .  م1407، الطبعة الثانية، دمشق –دار الفكر ،  : د. عزة حسنتحقيق، هـ(444

المرسي )ت:  األعظم  المحكم والمحيط  -17 ،  هـ(458، ألبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده 
 م. 2000، األولى الطبعة ، بيروت العلمية دار الكتب ، : عبد الحميد هنداوي تحقيق

 ، )د.ت(.مخطوط هـ(،  812ليسف بن إسماعيل بن إبراهيم )ت بعد   ، مشارع اللغة -18
العالم -19 مكتبات  في  اإلسالمي  التراث  التاريخ  بلوط    ،معجم  قره  الرضا  قره  و علي  طوران  أحمد 

 ، )د.ت(.تركيا –دار العقبة قيصري ، بلوط
د.   -20 وتطوره،  نشأته  العربي  الرابعة المعجم  الطبعة  للطباعة،  مصر  دار  ار،  نص  ،  حسين 

   .م1988
 دار الغرب اإلسالمي، تونس، الطبة الثالثة.إقبال،  الشرقاوي  معجم المعاجم، أحمد -21
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ق:  تحقيهـ(،  395أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، )ت  بي الحسين  أل .اللغة  مقاييس -22
 .م1979، عبد السالم محمد هارون، دار الفكر

العارفين -23 المصنفين  أسماء  هدي ة  وآثار  )  ،المؤلفين  البغدادي  أمين  محمد  بن    ت إسماعيل 
استانبول،  هـ( 1399 المعارف  وكالة  بعناية  دار  م.  1951.طبع  باألوفست:  طبعه  إحياء  أعادت 

 لبنان  -التراث العربي بيروت  
 المجالت: 

  -مجملة مجمع اللغة العربية بدمشق الضبط اللغوي: تاريخه وُأصوله. الدكتور محمود الحسن،  -24
 (.2الجزء ) (87)المجلد 

 




