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 امللخص:
تحمل   مصنفاتهمالمادة المحفوظة في الصدور في ألواح وقراطيس؛ ليحافظوا على اللغة العربية الفصيحة، فكانت    واجمعالعربية  علماء اللغة  إنَّ  

كانت أصول المعجمات التي وضعها المستشرقون في أوروبا، لذلك أراد بعُض المستشرقين و لغة العرب الفصحاء، هذِه المصّنفات )المعجمات(،  
ل بِه المعجمات العربية منهم المستشرق الهولندي )رينهارت دوزي(، الذي وضع كتابُه )تكملة   تصنيف معجم يضم تلك األلفاظ والعبارات؛ ليكمِّ

لذلك ارتأيت أن أتحقق من بعض تلك المفردات، فكان    ؛في مصنفات اللغويين العربلم تذكر    بأنها  فيه ألفاظ معجمه  يصف   ،المعاجم العربية(
الكلمات  .  ما قال عنه دوزي أنه ليس في معجمات اللغويين العرب في الجزء الخامس من معجمه )تكملة المعاجم العربية( موضوع البحث: ))

  ) المعجمات اللغوية، رينهارت دوزي، تكملة المعجمات العربية( االفتتاحية:
The scholars of the Arabic language collected the material preserved in the breasts in tablets and karatis; In 

order to preserve the classical Arabic language, their works carried the language of the fluent Arabs, these 

works (dictionaries), and the origins of the lexicons developed by orientalists in Europe, so some orientalists 

wanted to classify a lexicon that includes those words and phrases; To complement the Arabic dictionaries, 

including the Dutch orientalist (Reinhart Dozy), who wrote his book (The Complementation of the Arabic 

Dictionaries), in which he describes the words of his lexicon as not mentioned in the works of Arab linguists; 

Therefore, I decided to verify some of those vocabulary, so the topic of the research was: ((What Dozi said 

about him is that he is not in the dictionaries of Arab linguists in the fifth part of his dictionary (the 

complement of the Arabic dictionaries .) 
 املقدمة:

ورقيها فاهتموا بها اهتمامًا كبيرًا، لم تهتم أمة من األمم اهتمام االمة العربية بلغتها فحافظت عليها واعتزت بها، وأحس العرب بجمال لغتهم  
ه  فكانت اللغة العربية قد نضجت في أواخر العصر الجاهلي نضًجا كبيًرا، واكتمل نضجها بعد نزول القرآن الكريم على الرسول )صلى هللا علي

أعجمية في اللغة العربية؛ لذلك راح وعلى آلِه وسلم(، وبعد الفتوحات اإلسالمية دخلت الديار العربية أقوام أعجمية فظهرت لهجات ولكنات  
العربية  المصّنفات  الفصيحة، فكانت  العربية  اللغة  على  ليحافظوا  ألواح وقراطيس؛  الصدور في  المحفوظة في  اللغة إلى جمع المادة  علماء 

ن في أوروبا، حين اهتموا القديمة تحمل لغة العرب الفصحاء، هذِه المصّنفات )المعجمات(، كانت أصول المعجمات التي وضعها المستشرقو 
ة، وقد  باللغة العربية ودرسوها، فكانت مصنفاتهم تحذو حذو المعجمات التعريبية التي صّنفها العربي، وتوالى اهتمام المستشرقين باللغة العربي

ُض المستشرقين تصنيف معجم أهملت المعجمات السابقة األلفاظ والعبارات التي لم يستعملها العرب في لغتهم الفصحى قديًما، لذلك أراد بع
ل بِه المعجمات العربية التي وضعها المستشرقون منهم المستشرق الهولندي )رينهارت دوزي(، الذي وضع   يضم تلك األلفاظ والعبارات؛ ليكمِّ

دوزي ارتأت الباحثة اختيار كتابُه )تكملة المعاجم العربية(، وهو موضوع البحث. ولكثرة المواد المبثوثة في معجم )تكملة المعاجم العربية( ل
، مبينة داللة األلفاظ الموجودة فيه ز(، وما يضمه كل حرف من ألفاظ  -ر  -ة )ذ  ثالث  حروف المعجم  الذي يضمُّ من  الجزء الخامس منه،

ى المعاجم  وتأصيل ما وصفه دوزي بأنه لم يذكر في مصنفات العرب في المعجمات العربية في العصور الوسطى. ألن دوزي )) لم يرجع إل 
كتب العربية القديمة ليتأكد من أن ألفاظ معجمه ليست موجودة فيها، وكان من أثر هذا أنه أثبت في معجمه كثيرا من األلفاظ التي وردت في ال

ووصف لمعجمه   فكانت مادة البحث مقسمة على: المقدمة فالتمهيد الذي يتناول: حياة دوزي   (1) العربية المنشورة، وهي مذكورة في هذه المعاجم((
اني:  )تكملة المعاجم العربية(، يلي التمهيد مبحثان: تناولت في األول: الظواهر المنهجية في الجزء الخامس من تكملة المعاجم، وبينت في الث

 ث ومراجعه. تأصيل داللة األلفاظ التي وصفها دوزي بأنها غير مذكورة في معجمات العرب وكتبهم، يلي ذلك نتائج البحث وثبت بمصادر البح
 التمهيد: حياة رينهارت دوزي ووصف ملعجمه.

 أوال : حياة رينهارت دوزي:
 ودوزي ( مستشرق هولندي من أسرة فرنسية األصل بروتستانية المذهب،    Reinhart Pieter Anne Dozi)  هو )رينهارت بيتر آن دوزي(

، وهجروا فرنسا إلى هولندا في منتصف القرن السابع عشر هرًبا من االضطهاد الديني،  (2) هو اسم األسرة أما االسم الشخصي فهو رينهارت
م( تلقى  1820عام )   .ولد دوزي (3)كان من أسرٍة معروفة بحّب االستشراق ولُه صلة نسب بأسرة )آل شو لتنز( التي أخرجت كثيًرا من العلماء

ا وفهم مبادئ اللغة العربية في منزلِه، ثم واصل دراسة العربية في جامعة ليدن، وقد درس العربية على يد استاذِه )فايرز( وشّجعُه على دراسته
ية والتاريخية في عهد طلبِه  غريبها؛ ليستطيع فهم األدب الجاهلي، وبذكائِه وجدِه ودأبِه استطاع أن يطلِّع على كتب العرب القديمة منها األدب
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: )معجم مفصل بأسماء المالبس عند  (5)م تحت عنوان1845. وقد حصل على جائزة من جامعة ليدن لتأليفِه رسالة ظهرت كتابا عام  (4) وبعده
كتاب )الذخيرة في أخبار    ، وفي المانيا عثر على الجزء الثالث منوترجم تاريخ بني زيان في تلمسان وكان مخطوطاالعرب(، وباللغة الفرنسية،  

ام الشنتريني، فاستأذن في حملِه إلى ليدن، وتعّرف في ألمانيا )بهنريج فليشر( ) ( وكان أحد أئمة المستشرقين 1888  –  1801الجزيرة( البن بسَّ
لشرقية فوضع فهرسين لها. ثم  في كلية ليبزج للدروس الشرقية، ثم رحل إلى انكلترا بعدها عاد إلى هولندا وولي إدارة مخطوطات مكتبة ليدن ا

اّطالعِه ومعرفته بتاريخ العربية وآدابها،    ُعيِّن أستاًذا  للعربية في جامعة ليدن، بعدها انتقل لتدريس التاريخ العام بالجامعة نفسها.ومما سبق يتبين
لفرنسية واأللمانية، ويعرف البرتغالية واالسبانية  فضال عن اضطالعه باللغات السامّية؛ إذ كان يحسن اليونانية ويكتب بالالتينية والهولندية وا

إعالم  ويراه  العلمية،  لخدماتِه  تقديًرا  شرف  وألقاب  رفيعة  أوسمة  ونال  عديدة  مناصب  وتقّلد  شهرتُه  وذاعت  دوزي(  )رنجرت  بالعربية   ويوقع 
وحضارت األندلس  لتاريخ  مرجًعا  تعد  ومؤلفاتِه  االندلسية  للدراسات  فاتح  أوّل  عام  المستشرقين  مصر  االسكندرية،  في  )دوزي(  وثقافتِه.توفي  ِه 

 ، ((6) ) م تارًكا العديد من المؤلفات ذكرها مفصال د. محمد سعيد النعيمي في مقدمة ترجمته للجزء األول من معجم دوزي موضوع البحث1883
، ((9) )شرح قصيدة ابن عبدون تأليف ابن بدرون(و)  ،((8) ) ، و)معجم أسماء في المالبس العربية(((7) )تاريخ بني زيان ملوك تلمسان(منها: )

م، بعدها أتم 1861م ولمدة عشر سنوات تفرغ لتأليف كتابه األساسي: ) تاريخ المسلمين في إسبانيا(، صدر عام  1851وبدأ دوزي من عام  
 ، ((10) ) م1869معجم األلفاظ اإلسبانية والبرتغالية من أصل عربي ألنجلمان، وطبع سنة 

 وصف معجم دوزي )تكملة املعاجم العربية( ثانيا:
ث عن مشروع كتاب يشتغل فيه، يهدف به إلى إعادة كتاب )المعجم العربي تأليف   في مقدمة كتاب )تاريخ المسلمين في أسبانيا(، لدوزي  تحدَّ

معجمات  بطرس القلعاوي(؛ لكنه عدل عن ذلك وجمع تعليقاته اللغوية الخاصة باللهجات المحلية العربية في إسبانيا وشمالي أفريقيا؛ ليكمل بها ال
عربية( في جزأين، مفيد في فهم النصوص التاريخية والجغرافية الخاصة بالمؤلفين األندلسيين  العربية المعروفة، فكان كتاُبه )تكملة المعاجم ال

النظر في كتب الطب   عن طريقا؛ أخذ األلفاظ الغريبة  ذكر فيه ما لم يجد له ذكرًا فيها. مطبوع منه إحدى عشر مجلدً    .((11) )والمغاربة
 موجودة وضعها الأخذ الكلمة الغريبة وعرضها على القواميس فالموجودة في القاموس تركها وغير  واألدوية والرحالت والجغرافيا والتاريخ واألدب ف

له ذكًرا فيها. وقد طبع  ذياًل على المعاجم العربية، ذكر فيه ما لم يجد    هذا المعجم في الحقيقة يعدُّ في معجمه، يقول فيه أحمد مختار عمر: ))
، ثم أعادت مكتبة لبنان طبعه مصوًرا باألوفست 1927باريس    -وليدن    "م1881  -1877رنسية "ليدن  المعجم في مجلدين ضخمين بالعربية والف

في القرن التاسع عشر الميالدي ظهر في أوروبا كتاب     .((12) ) ((". وأخيًرا قام بترجمة قسم كبير منه الدكتور النعيمي1968في بيروت "
وقد قّضى دوزي في مراجعة النصوص المنقولة التي اعتمدها في معجمِه وتحقيقها أربعين سنة   )تكملة المعاجم العربية( لـ )رينهارت آن دوزي(.

صفحة في مجلدين   1728وقد بيَّن ذلك في مقدمتِه، ويبلغ عدد صفحات المعجم    ((13) )واستغرق كتابتِه وتحريرِه ثماني سنوات من العمل الدائب
في    ضخمين من الحجم الكبير. تأليف هذا الكتاب؛ إذ قال )والبدَّ إذا من َأن  يصّنف معجم يجمع االلفاظ والعبارات التي لم يستعملها العرب

لفاظ والعبارات؛ لتبقى لغة القرآن الكريم، فوضعوا القواعد والّفوا  رب أهملوا هذِه األألن المحافظين على نقاء اللغة من الع؛  ((14) )لغتهم الفصحى(
المعجمات والرسائل الالذعة جرحوا فيها األغالط الشائعة التي دخلت اللسان العربي هذِه المعجمات هي أصول المعجمات التي ظهرت في 

هـ(، والذي   897  -هـ  151، )يقابلها التأريخ الهجري من  ((15) )في القرون الوسطى  ، هدفه جمع ما لم يستعملُه العرب في لغتهم الفصحىأوروبا
في دعا الى ذلك الملتزمون بنقاء اللغة وصفائها يتمسكون باللغُة الفصحى ما تيسر لهم ذلك، ومثل هذِه االلفاظ والعبارات لم تكن  موجودة  

الوسطى القرون  في  العرب  المؤلفين  )مصّنفات  فحاو ((16)  المعاجم ،  من  اسبانيا  الوسطى في  القرون  مؤلفات  من  االلفاظ  هذِه  جمع  دوزي  ل 
ومصّنفات المؤرخين وأصحاب كتب التراجم واإلفادة من علماء عاصروه؛ إال أننا في هذا البحث سنثبت ورود ما قال عنه دوزي أنه ليس في 

وبالدالالت نفسها التي ذكرها دوزي، واختصرنا على بعض الجذور الثالثية  مصنفات اللغويين العرب وال سيما الجذور الثالثية، أنه موجود فيها  
صفحة تقع فيها مواّد حروُف    402مؤلف من    – وهو موضوع الدراسة    –؛ لسعة البحث في جذور الجزء الخامس كلها كان الجزء الخامس  

لمعجم أي الترتيب االلفبائي للحروف وعدُد المواّد في هذا  ثالثة من حروف العربية )الذال والراء والزاي( وقد رّتبها المؤلف بحسب حروف ا
( مادة  326( مادة وفي حرف الراء كانت )48( مادة موزعة على الحروف الثالثة السابقة ففي حرف الذال كان عدُدها )686الِجزء َبَلَغت  )
ع األلفاظ العامية في االندلس التي لم يستعملها في ( مادة. ولم يهدف دوزي إلى جمِع للغة العربية واستقصائها؛ بل جم312وحوى الزاي )

ه المحصورة في كلِّ حرٍف ثالثية وألفاظلغتهم في وقتها، لذلك لم تكن كلمات المعجم   ه على أبنية معينة ثالثية أو رباعية مثاًل؛ بل كانت موادُّ
)ذجنبر( و)رحقين( و)زنفيل(. وكانت أكثر األبنية لأللفاظ   مثل )ذأب( و)َرَجم( و)زود( ورباعية مثل )ذبذب( و)دحرج( و) زنطر( وخماسية مثل
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ية كان مجموعها ثالثية؛ إذ تجاوزت أربعمئة مادة ثالثية، وتأتي االلفاظ الرباعية بالمرتبة الثانية إذ تجاوزت المئة مادة رباعية، ثم األلفاظ الخماس
والزاي(والذي    –د الحروف فكانت قليلة منثورة بين الحروف الثالثة )الذال والراء  يتجاوز الخمسين مادة خماسية، أما ما زاد على هذِه األبنية أو عد 

)  دفع دوزي إلى مثل هذا العمل كثرة الشروح والتعليقات والحواشي التي تهيأت منذ أكثر من قرن لكل مستشرق ومستعرب؛ لكنها لم تؤلف وتنشر

من ثالثين سنة، يكّمل هذا المصّنف ما جاء في معجمي فريتاج ولين. مستمًدا من هذِه التعليقات جمعها في أثناء قراءاتِه طوال أكثر  (17)
 المصادر التي اعتمد عليها دوزي في معجمِه كانت ثالثة أنواع:مصادر عديدة أشار إليها في ملحق المقدمة.من مقدمته يتضح أن 

جم هي المعجم الالتيني الغربي ومؤلفه مجهول، ومعجم فوك، ومعجم ألكاال، المعاجم التي َصّنفت في القرون الوسطى من المستشرقين وكانت ستة معا - أ
 لم يعثر عليِه في الوقت المناسب. ألنه  ؛تاني في محيط المحيط، ومعجم بوشر، ومعجم بوسيير، وكانت اإلفادة من األخير قليلةسومعجم بطرس الب 

كتب ومصّنفات العرب في القرون الوسطى المطبوعة والمحفوظة في أمات المكتبات االوربية وكانت سبعة أنواع: هي مصّنفات المؤرخين،  -ب
النباتيين، وكتب   االمثال والقصص، وكتب  الجغرافيين والّرحالة، وكتب  أخرى مختلفة،  أمصّنفات  القضاء ومؤلفات  عنحكام  الجرائد    فضال 

 ا منها.بلغ مجموعها حوالي مئة وسبعين مجلدً  والمجالت والتي
صحابِه ومعارفِه الذين عاصروه وهم: األستاذ رايت من جامعة كمبرج وسيمونيه أستاذ العربية واألستاذ آماري الذي أفاده في  أ خذ من  األ -ت

بعض الكلمات االعجمية والقواعد    ا رفضأو    والخذ من المصادر السابقة قباإلشارة الى منهجِه في األوالبدَّ من  الحصول على بعض المخطوطات.
 التي يتبعها في الكتابة وتصحيحِه ألخطاء أصحاب المعاجم منهم فريتاج وغيرها. 

 املبحث األول: منهج دوزي يف تـأليف معجمه، مصادره، ألفاظه
 :(1)منهج أشار إليه دوزي يف مقدمته تنبيها -

في نهاية مقدمته إلى منهجه في جمع األلفاظ في معجمه وكانت تنبيهات كثيرة،    نذكر منها ما يخص األلفاظ التي قال عنها    أشار دوزي 
 دوزي أن مصنفات العرب خلت منها، وهي كاآلتي:  

 فلم يقبل دوزي في معجمه من الكلمات األعجمية إال التي عّربها العرب وتكلَّموا بها.  .1

 األعجمية إذا ما تيسر له ذلك مستعينًا بمعاجم اللغة الفصحى. يذكر أصول الكلمة  .2

 النبات.الدكتور ترويب وانُه قد يقع في الخطأ ألنُه لم يدرس علم  أن معجمه غني بأسماء النبات مستعينًا بكتاب القديم وتوضيحاتأشار إلى  .3

الكلمات )مثل تصغير االسم الرباعي المقصور المنتهي باأللف وليس لم يراع قواعد اللغة العربية دائًما في معجمِه فان كثيرًا من صيغ   .4
 بالياء في المعاجم االسبانية(.

ترك دوزي ذكر كثير من صيغ الكلمات عندما تكون معروفة، مثل جمع المؤنث السالم لألسماء المؤنثة التي تنتهي بتاء التأنيث، وأسماء  .5
 في لغة المحدثين. التصغير وغيرها ألنها تكاد تكون قاعدة مطّردة

عند البحث عن الكلمات المركبة تبحث في مادة الكلمة األولى منها، وقليل جًدا تبحث في مادة الكلمة الثانية.ومن قراءة الجزء الخامس  .6
 من تكملة المعاجم العربية نلحظ اآلتي: 

 كثرة مصادر دوزي يف معجمه 

جمِه في الجزء الخامس منُه نرى أن دوزي جمع المعاني للفظة الواحدة وتفسيراتها: مما ُعِرض في جزء من المواّد التي عالجها دوزي في مع 
رضِه في  وهذا واضح من الكثرة الهائلة من أسماء المؤلفين الغرب والعرب الذين يذكرهم في المتن مع المادة التي يريد تفسيرها، وهذا متأٍت من غ

األور  مصّنفات  في  المتناثرة  والمعاني  األلفاظ  مادتِه جمع  في جمع  دوزي  اعتمدها  التي  المصادر  كثرة  إلى  أّدى  ما  المشارقة؛  ومصّنفات  بيين 
والمصادر التي أخذ منها في الجزء الخامس فقط فكانت مئة وأربعُة مصادر الثالثة األولى ذكرها دوزي في مقدمتِه عندما أشار إلى مصادر  

 لمقدمة، وفيما يأتي ذكر للمصادر األكثر استقاًء منها: مادتِه والقسم اآلخر ذكره في الفهرست التي ألحقها با
 العربي لمؤلفِه بوشر المصري، وقد أفاد دوزي منُه كثيًرا.  -المعجم الفرنسي - أ

 يدرو ألكاال في غرناطة وقد أفاد منُه دوزي وفي مواضع كثيرة. پالمعجم الذي وضعُه األب  -ب

ربَّما صّنفُه األخ رايمون مارتان على حّد قول دوزي في مقدمتِه، اكتفى دوزي باإلشارة  العربي الذي    –الالتيني والالتيني    –المعجم العربي     -ت
 الى وجود الصيغة في المادة الفالنية.

 محيط المحيط لبطرس البستاني أخذ منُه دوزي كثيرا.  -ث
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كتاب البن البيطار وهو من وغيرها كثير منها: ألف ليلة وليلة وهو من كتب االمثال والقصص. والمقري صاحب كتاب نفح الطيب. و  -ج
اآلفاق   في اختراق  المشتاق  نزهة  كتاب  من  بقسم  الملحقة  اللغة  مفردات  مجموعة  وهو  االدريسي:  ومعجم  المفردات(.  )جامع  النباتيين  كتب 

: من كتب النباتيين،  لألدريسي، طبعُه دوزي، ودي غويه، والمقدمة، مقدمة ابن خلدون، طبعه كاترمير ترجمة دي سالن. كتاب ابن العوام الكبير
ورحلة ابن بطوطة: وقد قرأها دوزي وهي مخطوطة قبل أن تطبع. ورحلة ابن جبير: طبعة رايت. ومعجم الطرائف، ومعجم مسلم: وهو ملحق 

حشاشه.  بديوان الشاعر أبي الوليد اخذ من المعجم واخذ من الديوان أيضا. ومعجم المنصوري: المعجم الملحق بكتاب المنصوري للرازي ابن  
. ومعجم البالذري: معجم االلفاظ الملحقة بكتاب فتوح البلدان للبالذري، طبعه -طبعه دوزي    –و كتاب كالم كتاب العرب في دولة العباديين  

ان المغرب دي غويه. وديوان الهذليين: أشعار هذيل، الجزء األول. والكامل للمبرد، طبعه راين. ومعجم البيان معجم األلفاظ الملحقة بكتاب البي
ِرب البن العذاري المراكشي، طبعة دوزي. كما أفاد من الكتب اآلتية: تاج العروس، للزبيدي، طبعه بوالق، وكتاب االندلس،   في اخبار المغ 

ة، ومعجم ومعجم الماوردي الملحق بكتابِه األحكام السلطانية في السياسة المدنية الشرقية. وكتاب مارتن، وكتاب االمثال والقصص كليلة ودمن
. تلك هي المصادر التي أفاد منها دوزي في (18) أبي الفداء وهو أخبار الجاهلية، مجموعة من كتب مجهولة في القرن الحادي عشر ميالدي

المادة  كتابِه في الجزء الخامس من ترجمتِه وهذا إن دّل فإنما يدل على أن دوزي لم تكن لُه شخصيتُه البارزة في معجمِه وإنما تبرز في جمعِه  
 من المصّنفات والمعاجم والكتب والتراجم وامانتِه في نسبه كلِّ معنى لأللفاظ إلى صاحبِه.  

األساس والبارزة في المعجم هو إيراد االلفاظ والمعاني العامية، وهذا ليس بغريب وال ُيَعدُّ عيًب يؤخذ على    والظاهرةاأللفاظ والمعاني العامّية: -
م  دوزي؛ ألنُه الهدف األساس في تأليف المعجم، وهو استقصاء األلفاظ العامية غير المستعملة وجمعها، عند العرب ال سيما الفصحاء في كتبه

الوسطى،   القرون  في  انتهت ولسانهم  التي  المماتة  الكلمات  من  بعضها  وكان  العامّية،  المعاني  أو  الكلمات  أو  االلفاظ  هذِه  دوزي  أوَرَد  وقد 
: (2)بانقضاء العصر الذي قيلت واستعملت فيِه فأراد دوزي إحياء هذِه الكلمات من مصادر العرب والغرب، على سبيل التمثي: لفظة )ُذرار

: ذعاليب: وهي قطع الخرق( وكلمة (3)لمعنى األخير ما زال مستعماًل الى الوقت الحاضر. ومنها مادة: ذعلتبمعنى دوار، رذح، دوخة(؛ لكن ا
الفارسية وهي عند ابن االثير )رها ِدرة( اسم محلة ببغداد وهذِه اللفظة غير مستعملة اآلن وغيرها كثيروالبعض    (4))رها ِدَرة( في مادة )راه دار(

عاني ما زالت مستعملة في العصر الحاضر في الكالم العامّي ومن  قراءتي لمفردات المعجم وجدت هذِه االلفاظ أو اآلخر من األلفاظ والم
: تقول العامة  (3)، ومنها كلمة َرَبح في المعجم(2))النجم أبو الذوائب: نجم مذنب(، ومنها ذبان في مادة )ذّب( (1)المعاني منها: في مادة )ذأب(

رهدل(،    –َرَبح    –ذبان    –بمعنى تجبر وتغطرس.وكاًل من األلفاظ السابقة )نجم مذنب    (4)ح في فصيح اللغة، ومنها مادة )رهدل(َرَبح بمعنى َربِ 
 ومعانيها ما زالت مستعملة في عصرنا الحاضر في الكالم العامي وال ندري هل بقيت مستعملة منذ تلك العصور، حتى هذا الوقت أم أنها نقلت 

ر حتى وصلت لعاميتنا االن. وأغلب المعاني واأللفاظ في معجم دوزي تدور حول أسماء للحيوان أو للنبات او أسماء األمراض من كتاب إلى آخ
في  أو أدوية استعملت في عصورهم القديمة وأحياًنا ترد اللفظة صفة لإلنسان؛ لكنها قليلة كذلك األفعال تدور أغلب معانيها تدلُّ على صفة  

صنف من الجراد(، )راء، حوت سليمان(، )ربوص، حصان إذا ركبُه الفارس(، )زبرقات  –لة ذلك )ذأب: كلب البحر(، )ذبا  اإلنسان: ومن أمث
الكبد  التهاب  ُكّباد،  الكبد،  السل(، )ذات  بداء  إصابة  )َذبِّل:  والخس(  الكرنب  ساق  )ِذراع،  الطيب(،  مسحوق  نبات  )ذرورة  مفترس(،  (  حيوان 

، ) ذباب هندي: درنوح تستعملُه األطباء لقرح الجلد(، )َفذ هب: طّيار( )فديل: مندلي االذنين(، )َزَراِقطي: ِدّمال(  )ذرور: مسحوق ناعم دواء(
 وهكذا تدور المعاني في هذا الفلك.

 اجلزء اخلامس من تكملة املعاجم العربيةاأللفاظ اليت جاء بها دوزي يف املبحث الثاني: داللة بعض 
بيَّنا، في األلفاظ التي زعم دوزي أنها لم ترد في مصنفات اللغويين العرب في العصور الوسطى، لذلك سأبين داللة  تكمن مشكلة البحث كما  

 بعض األلفاظ، وهل وردت في معجمات اللغة العربية؟ أم ال.
أيضًا )بوشر(ذئب بحري: قاروس )سمك( )بوشر(وذئبة:   ذئب كلب البرسرحان، يجمع على ِذَئابة(19)الجذر )ذأب(: ذكر دوزي في مادة ذأب  أوال:

خناق، وهي عنَد العامة سدة تعترض حناجر الصبيان فيضيق مجرى النفس ويسميها األطباء ذبحة )محيط المحيط(وُذؤابَه: قنزعة، ففي رحلة  
( والخليل ذكر الجذر )ذ أ ب( 202رتاس ص( والريح تثني ذوائب القصب والنجم أبو الذوائب: نجم مذنب، نجم ذو ذنب )ك 75:  1ابن بطوطة )

، واألُن َثى ِذئبةبالمعنى نفسه؛ إذ قال: )) ئ ُب: َكل ُب الَبرِّ ، والداللة األخرى التي ذكرها دوزي للفظة ذؤابة:  (21) ووافقه األزهري في تهذيبه  .(20) ((الذِّ
َمِعيقنزعة، الريح تثني ذوائب القصب،   َص  ء متفرق ِفي َأَماِكن اَل ُيؤ َخذ   القنازع واحدتها  : ))َقاَل األ  ر َويت رك ِمن ُه َشي  قنزعة َوُهَو َأن ُيؤ َخذ الّشع 

فشبَّه دوزي بقايا الشعر هذه    .(23)((كالّذوائب تبقى في نواحي الرأس متفرقة، الواحدة قنزعة))والقنازع:    (22)((ُيَقال لم يب ق من شعره ِإالَّ قنزعة
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ٌل َواِحٌد َيُدلُّ َعَلى ِقلَِّة  ، وهذه الداللة قال بها ابن فارس حين بين أصل )ذأب(: ))بأطراف القصب حين تحركه الرياح َزُة َوال َباُء َأص  الذَّاُل َوال َهم 
بِ  َي ِبَذِلَك ِلَتَذؤُّ ئ ُب، ُسمِّ ِء ِفي َحَرَكِتِه ِجَهٌة َواِحَدٌة. ِمن  َذِلَك الذِّ ي  َراٍر، َوَأالَّ َيُكوَن ِللشَّ ِتق  َوُيَقاُل َتَذأََّبِت الرِّيُح: َأَتت  ِمن  ُكلِّ    َغي ِر ِجَهٍة َواِحَدةٍ ِه ِمن  اس 

ُفور، من َشعر الرَّأ سوقول دوزي: )ذؤابة: قنزعة، واصفا الريح حين تثني القصب، و (24) ((َجاِنبٍ  َعر الَمض  اله،   وُذَؤابة ُكلِّ ،  الذَُّؤابة: الشَّ ء: أَع  َشي 
هـ(: ))رماه هللا   400)  (26) أما الداللة التي ذكرها دوزي في أنها: داء، فموجودة في كتاب األمثال للهاشمي  .(25)   رفَوَكَذِلَك ُذؤابة الِعز والشَّ 

ة  بداء الذئب(( والذئب ال يصيبه داء إال الموت. فالجذر ذأب ومعانيه التي ذكرها دوزي موجودة في معجمات اللغة، ومؤلفات العرب، في المد
 التي قال عنها أنها لم تذكر فيها

(، ذكر دوزي معانيه  ثانيا: الذباب األزرق: صنف من الذباب أزرق اللون يوجد  و دفع به الذباب.  : َذبَّب: ِمَذبَّة وهي ما يذب به أي يالجذر: )ذبَّ
باب في بطن التراب إذا حفر ويحوم على القبور ويهتدي إليها حيثما كانت حتى أنه يقال في تهديد الرجل بالقتل وإغماض خبره: إني ال أدع الذ

، قال الخليل)ذبَّ .(27) األزرق يعرف أين قبره ِب عن َحريمه وأصحابه، أي يدَفع عنهم َذّبًا. والِمَذبَُّة التي َتُذبُّ بها الذُّباُب، وهو َيُذبُّ في الحَ   ذبَّ ر 
ر واألنثى ء يذب ذبا ِإذا منع َعنُه.، وقال ابن دريد) (28)(والذُّباُب اسٌم واحٌد للذكَّ ي  والذب: الثور الوحشي َوُيسمى ذب الرياد أِلَنَُّه  .. ذب َعن الشَّ

َمُل َعَلي ِه َوُيَشبَُّه ِبِه َغي ُرُه، ذكر ابن فارس لهذا الجذر ثالثة أصول: ))(29) (ب َواَل يثبت ِفي َموِضع َواِحديرود َأي َيِجيء َويذ ه َها ُطَوي ِئٌر، ُثمَّ ُيح  َأُحدُّ
ِطَراُب َوال َحَرَكةُ  ُة، َوالثَّاِلُث ااِلض  َخُر ال َحدُّ َوال ِحدَّ ُروفٌ .  َواآل  ُل الذَُّباُب، َمع  َوَّ ِع َأِذبٌَّة.َفاأل  ُع ال َجم  َناِن ال َبِعيِر: ..  ، َوَواِحَدُتُه ُذَباَبٌة، َوَجم  َوَأمَّا ال َحدُّ َفُذَباُب َأس 

َها دُ ...  َحدُّ ِء ال ُمَعلَِّق ِفي ال َهَواِء. َوالرَُّجُل ال ُمَذب َذُب: ال ُمَتَردِّ ي  ُس الشَّ ُل الثَّاِلُث: الذَّب َذَبُة: َنو  َص  َري ِن. َوالذَّب َذُب: الذََّكُر; أِلَنَُّه َيَتَذب َذُب َأي   َواأل   َبي َن َأم 
َياُء ُتَعلَُّق ِفي َهو   ُد. َوالذََّباِذُب: َأش  ِشيُّ َيَتَردَّ ُر ال َوح  : الثَّو  َهُب، اَل َيث ُبُت ِفي ...َدٍج، َأو  َرأ ِس َبِعيٍر. َوالذَّبُّ َياِد أِلَنَُّه َيِجيُء َوَيذ  َي َذبَّ الرِّ َوَقاُلوا: ُسمِّ

ِضٍع َواِحدٍ  والَقَمَعُة: الذباب األزرق العظيم، هـ(: ))309والذباب األزرق موجود في لغة العرب وبتسميات أخرى، قال كراع النمل )ت:(30) ((َمو 
ِذيَها )من  هـ( عن إبي حاتم: ))  458نقل ابن سيده )ت:   (31) ((قال الكسائي: هي ذبابة تعض اإلبل...  وجمعها َقَمٌع َيَقُع على رءوس الدواب َفُيؤ 

َناء و :  الطير الذَُّباب ُقط ِفي اإل ِ َوُد الَِّذي يكوُن ِفي الُبُيوت َيس  ل َأي ضا ُذَبابالذُّباب األس  سيبوية ُذبُّ َوُهَو ناِدر َأُبو عبيد ُذَباب وأِذبَّة    الطعاِم والنَّح 
ُبوية وَمَذبَّة ُبوب َأَصاَبُه الذَُّباب وأرٌض َمذ  َمر ِفي َواِحَدة ِذبَّاَنة َوَقاَل َبِعير َمذ  َح  َي بِ   وُذبَّاٌن وُروي َعن األ  ِه َصاحب  الذَُّباب َأُبو زيد الذَُّباب األَذى ُسمِّ

ِذيهاال عين الَمِذبَّة َما ّيَذبُّ ِبِه الذَُّباب َأُبو زيد الّقَمَعة ُذَباب أزَرٌق عِظيم َوجمعه َقَمٌع َيَقَع على ُرُؤوس الدَواب   فالمعاني التي ذكرها دوزي (32) (فُيؤ 
 المؤلفات.الذباب األزرق(، ودالالتها في المعجمات العربية و  –المذبة  –موجودة بألفاظها )الذباب 

 َذبَّل الّطي َر: بيَّت الطريدة، حصل على الطريدة من شم قتارها. ، و بداء السلأصيب أذوى  : ذكر دوزي للجذر ذبل: ومشتقاته دالالت هي:ثالثا
ذابل:  و ُذُبول، عند األطباء: نحول، ضنى، هزال. الذبول الكائن عن تأكل جسم الرئة. ، و ذوى  َذبَّل في الجيب: ، و َذبَّل اللون: أحال لونه وأزاله

والذُُّبول: مصدر الذابل، وهو دقة كل شيٍء كاَن  وكلها تدور في المعنى الذي قال به الخليل: ))(33) ونظر ذابل: فاتر  ،خامل، ضعيف، دنف
لت شفة  وذبِ ، (35)ويقال للُغصِن إذا ذبل: َذَبي، مثل ذوي ، (34)وان والضعف وضمور في الشيء(ومن معانيه الهَرّياَن من الّناِس والّنباِت ثم َذَبلَ 

ءِ فهو (36) الرجل َولَسانه من َعطش َأوكرب ِإذا َيِبَست   ي  ٍر ِفي الشَّ َ َلى ُضم  ٌل َواِحٌد َيُدلُّ ُبُل َذب اًل وُذُبوالً   في(37)َأص  ُن واإلن ساُن َيذ  ى  فالذو (38)النَّباُت والُغص 
 والزوال الهدم والضنى والهزال دالالت للجذر ذبل ذكرها دوزي، وموجودة في معجمات اللغة العربية كافة، ومستعملة حتى الوقت الحاضر. 

لرابعا: الجذر ) ذ ح ل( عند دوزي  َله بمعنى: حاول أن يثأر منه  :يقال  : َذح  عجمات  والمعنى نفسه ورد في م  .(39)) ِعن َده َذَحلى يقال ِعن َده َذح 
مثل َوال جمع أذحال  ويشبهه ابن دريد بالثأر،    .(40)((َطَلب مكافأة بجناية ُجِنَيت  َعَلي ك، أو َعداوٍة أتيت إليك))فالذحل  :  اللغة كلها، فالخليل قال 

ِل ُذُحول وُهَو التَِّرةُ  ،  (41) : الحقد الثابتوذحول َوُهَو الوغم ِلِه، أي بثأره.  فالجذر دال على    .(42): الثأرَوجمع الذَّح  الحقد والعدواة. يقال: طلب بَذح 
 فلم يأت دوزي بما يكمل به هذه المعجمات في هذا الجذر.  .(43)  والجمع ذحول

ولنقف أوال على هذا المعنى الذي    .(44)((َشّف، وهو معنى غريب لهذا الفعل))هذا الفعل بمعنى:  نقل دوزي  ذخر:     (ذخرخامسا: الجذر ) 
، وحين عدت إلى داللة شف في المعجمات، وجدت ابن فارس يفصل داللته موافقا لمن قبله من أصحاب  و  صفه دوزي أنه غريب، بالفعل: شفَّ

ٌء َعن  َهَذا ال َبابِ المعجمات، فقال:   ٌل َواِحٌد َيُدلُّ َعَلى ِرقٍَّة َوِقلٍَّة، اَل َيِشذُّ ِمن ُه َشي  يُن َوال َفاُء َأص  ( الشِّ ِقيُق. َيُقوُلوَن: )َشفَّ ت ُر الرَّ : السِّ فُّ . ِمن  َذِلَك الشَّ
ِسِه َيُشفُّ ِلِرقَِّتِه ِإذ  َكانَ  ت َر ِفي َنف  ُل َأنَّ السِّ َص  َتَشفُّ َما َوَراَءُه. َواأل  َي ِبَذِلَك أِلَنَُّه ُيس  َياَدُة ; ُيَقاُل ِلَهَذا َعَلى َهذَ . َوِمن  َذِلَك الشِّ ..َكَذا  ُسمِّ ،  فُّ الزِّ ا ِشفٌّ

ل َت. َوِإنََّما ِقيَل َذِلَك أِلَنَّ ِتل َك الزِّ  ٍض، َأي  َفضَّ َض َوَلِدَك َعَلى َبع  َت َبع  ٌل. َوُيَقاُل: َأَشَفف  َخَر  َأي  َفض  َطى َأَحَدُهَما ِماَئًة َواآل  ُثُر، َفِإن  أَع  َياَدَة اَل َتَكاُد َتك 
َت، َلِكن  يُ  َبَه َذِلكَ ِماَئَتي ِن َلم  ُيَقل  َأَشَفف  َت، َوَما َأش  َت َوَضعَّف  َعف  َضل َت َوَأض  فال غرابة في داللة ذخر على الزيادة والفضل وكل الدالالت    .(45) ((َقاُل َأف 

ر: خبَّ التي ذكرها دوزي تباعا تنصب في هذا المعنى من التزود بأنواعه؛ وهي   ر: أعّد ما يلز  أ الشيء لوقت الحاجة إليه، وأبقاه.َذخَّ م للدفاع َذخَّ
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ن  ر: وضع الذخيرة في البندقية  ،أو لغذاء وزّود، َموَّ ر: جدد مؤونة المركب.  ،وذخَّ ر: األجر والثواب في الحياة ،  اّذخر: تبّنى، اتخذ ابناً   تذخَّ ُذخ 
رة.    وفي المخطوطات األخرى مرادفاه: ثوابك وأجرك.  ،اآلخرة ِري: موظف في بيت    خر بمعنى الذخيرة.ادَّ و ُذخ  َذِخير: بارود يوضع   المال.ُذخ 

داخله. إلى  النافذ  الثقب  بجانب  ونحوه  المدفع  وللمكانو   خارج  للمعسكر  وزاد  حربي  عتاد  للطعام،  ذخيرة:  مؤونة  أكل:  َخُره   ،ذخيرة  أذ  ُته  ذَخر 
 كما أسماها دوزي. فهذا الجذر أيضا بداللته المتقاربة المعنى موجود في معجمات اللغة العربية في العصور الوسطى .(46)ُذخراً 

، التوابل على اللحم أو على السمكر(  ر  ذَ سادسا: الجذر: ) ر، وذّرر: َرشَّ ذرار:    ،أذرَّها وأذررها، مشتقة من ُذِريَّة: تزوج أرملة أخيهو   ، : َذرَّ
ر: مسحوق الطيب، يقال مثاًل: ُذَرار: دوار، َذُرور: مسحوق ناعم وهو دواء أو سّم مسحوق ناعم وذرو   ،ورمل ناعم لتنشيف الكتابة  ،تراب ناعم

َذِريَرة، وتجمع على ذرائر: فتات من قصب ، ُذُرور: جمع َذُرور الصابون السائل.  رماد الذرور يستعمل في صناعة، ذرور الورد وزهر الريحان 
ُروَرة: مسحوق ناعم، مادة سحقت حتى صارت كالتراب ا  ،َذرَّار: معلم مدرسة )مشتق من ُذَريَّة(و   الطيب، وقد ورد الجذر ذر في  (47) لناعمَمذ 

ُذَك الشيَء بأطراف أصاِبعَك َتُذرُّه هـ(: ))170معجمات اللغة في الدالالت نفسها التي ذكرها دوزي، قال الخليل ) ت وهو َأخ  والذَّرُّ مصدر َذَرر 
واَء في العين، والذَُّروُر اسُم الّدواء اليابس للَعي ن. والذَّريرُة: ُفتاُت َقَصٍب   يِب ُيجاء به من الهند، كأنَّه َذرَّ الِمل ِح على الُخب ز، وَتُذرُّ الدَّ من الطِّ

ِلّية من ّذررت ألّن َّللاََّ َذرَّهم في األرض فَنَثَرُهم فيها، كما أنَّ َقَصُب النُّشاب. والذُّرا  الُسرِّية من رُة: ما تناثر من الشيء الذي َتُذرُّه. والذُّرِّيَُّة ُفع 
الش ن  األرض، وَذرَّ َقر  على  الشمس: ُطلوُعها وُسقوُطها  ، وإن  ُخفَِّف جاَز. وُذُروُر  الذَّراريُّ ُت، والجميع  ر  أي َطَلعَ َتَسرَّ َذر  .(48)((مس،  ويقال: 

( عند األندلسيين في معجم دوزي وعند علماء العربية في معجماتهم. .(49) الشىَء َذرًّا، إذا َنَثَرُه َنث ًرا  فال فرق بين داللة لفظة )ذرَّ
ِذراع: مقياس  و ِذراع عند العامة: يد  و   .،سرف في قتل أعدائهم ويفرط فيهَأذ َرع: يقال لمن يُ و بالذراع    ذرع، قاَس   ،ذرع: ذرَّعسابعا: الجذر )ذ ر ع(:   

ذراع: قطعة من الخشب على شكل  و اأَلذ ُرع: أغصان الكرم التي لم تقطع والتي تحمل العنب.  و ذراع: ساق الكرنب والخس  و يقاس به الطول،  
ُرعات.و الذراع  وخشبة عارضة.  وسيلة أما بناء ذريعة فقد ذكر دوزي بأنها: ذراع في الجزائر: هضبة، و ، ذراع الكلب: اسم نجم جمع الجمع: َأذ 

.فدالالت أبنية  (50) وذريعة: سوء استعمال الشيء،  وسبب إلى الشيء. يقال غالبًا: ذريعة إلى. غير أنه يقال أيضًا: ذريعة ِل. وذريعة إلى: حجة
م َجامع وهي نفسها في معجمات اللغويين، قال األزهري: ))مشتقات الجذر ال تخرج عن المعنى األساس للجذر الثالثي )ذ ر ع(،   والِذَراع: اس 

َبَدان َلة َأي سَببي وُوصلتي الَِّذي ِبِه أتسبَّب ِإَلي ك، ُأِخذ من الَذِريعة. َوُهَو  .ُ ِفي كل َما يسمَّى يدا من الروحانيين َذوي األ  َقال: فاَلن َذريعتي اللَّي 
ِثُبه فيرميه ال َبِعير الَِّذي يستِتر ِبِه   ي د ويخاتله َحتَّى ُيك    : هي الطريقة إليه ولهذا يقال جعلت كذا ذريعة إلى يءوالذريعة إلى الش(51)(الرَّاِمي من الصَّ

اِعد، (52) كذا فتجعل الذريعة هي الطريقة نفسها َراِع َوُهَو السَّ ها، وأصُلُه ِمَن الذِّ ُط الَيِد ومدُّ  .(53)والذَّر ُع: َبس 
أذرف.    َذَرف. ذرفت عيونه بالدموع: سال دمعها وأسالت دمعها، بكىقال دوزي في معنى الجذر )ذ ر ف(: ))ذرف:  ثامنا: الجذر ) ذ ر ف(،  

ُع نفُسه َيذ ُرف ُذُرو قال الخليل: ))  (54) ((أذرف العين: ترك دمعها يذرف أي يسيل فًا وَذَرفانًا، وَذَرَف الدم  َعها َذر  ُتها َتذريفًا َذَرَفت عيُنه َدم  ف  فًا، وَذرَّ
ِرفةً   ، فالداللة واحدة عند دوزي ومعجمات اللغة العربية.(55)  ((وَمذاِرُف العين: مدامُعها... وَتذرافًا وَتذ 

ى: صار ذكيًا،، و َذكَّى: جعل الطعام شهيًا لذيذًا )فوك(، ذكو: َذكًى: جعله سريع الفهم، حاد الذهن، جعله ذكياً تاسعا:   حاد الذهن،   أذكى، تذكَّ
الذَّكيُّ من قولك: قلب  والداللة نفسها عند الخليل: ))  (56)   .ذكاوة: أريج، سطوع الرائحةو   يقال: ذكاوة العقل أي ذكاؤه وحدة خيالهو   سريع الفهم

ذكاءً  َكى َذكاء، وذكا يذكو  الفطنة.. َذِكي َيذ  ، إذا كان سريع  ، وصبي ذكيٌّ الِسّن  و"َذَكى  (57)((ذكيٌّ الفؤاد وكذلك من  َذكاء من ِحّدة  الرجل   "
ٌك ذِكيٌّ وذاٍك ساِطُع الراِئَحةِ ، وفي اللسان: (58) و"َذُكو  .(59) ِمس 

َذِلق: حاد،   تساوي ذليق  و َذِلق: دقيق، لطيف، مدرب. يقال: سمع َذِلق.  ذكر فيه دوزي داللتين )اللطف والحدة(،   :  (ق  ل  ذعاشرا: الجذر )
ذلق: حد كل شيء َذل ُقه، وتقول: كأنه ذلق سنان. والذَّلُق:  والمعنيان عند المعجميين مذكوران، قال الخليل: ))  ،(60)حاد السنانيقال رمح ذلق أي  

عبيد َعن أبي زيد:  َأُبو  (63)بليغ  فصيح  :َأي  (62)(َجاَءِت الرِحُم فتكلََّمت ِبلساٍن ُذَلٍق ُطَلقٍ )ِفي الَحِديثو (61)(تحديدك إياه. وَذَلقته وأذلقته: حددته
 . (64) )الذَّليق: الفصيُح اللَِّسان. ولساٌن َذِلق وَذِليق

ورأس: أول محل أو مكان، أي   ،يقال مثاًل: الفقر رأس كل بالء أي الفقر أصل كل بالءو  ، َرأ س: أصل، مبدأحادي عشر: الجذر ) ر أ س(،  
غ: ر   ،جلس في أول مكان على يسار السلطان. رأس الذكر أس اللجام، القسم األعلى من اللجام الذي يكون على ناصية الفرس رأس وُصد 

د. وال يقال: رأس من المواشي مثل رأس غنم ورأس بقر وغيرها  ،ليمسك الشكيمة ٌل َيُدلُّ َعَلى َتَجمٍُّع   والرأس في المعجمات   (65).رأس: َفر  َأص 
ِتَفاعٍ  ن َساِن َوَغي ِرهِ   َوار  اَلُه، والجميُع الرؤوس فداللة الجذر)ر أ س( واحدة عند المعجميين العرب ودوزي ف  .(66) َفالرَّأ ُس َرأ ُس اإل ِ ء: أَع    رأُس كلِّ َشي 

م الّرأس، َوقد َرِئس َرأ ساً  خ  ل َأر َأس: َوُهَو الضَّ م َوقد َترأَس َعَلي ِهم، وَرّوَسوه ع   ، وَفح  ُت القوَم أرَأسُهم، وفالٌن رأُس القوِم َوَرِئيس ال َقو   ( 67) لى أنُفِسهمورَأس 
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أ َفة: دماثة الخلق، سماحة، لطف،  .َ رأف ترَأف عليه أو به: رحمه وعطف عليهثاني عشر: الجذر ) ر أ ف( يقول دوزي في داللة هذا الجذر)
ُؤُف رأفة،  والخليل عنده المعنى نفسه في العين؛ إذ يقول: ))  (68) ((رفق، َدَعة َمُة، وقد َرُؤَف َير  وُيقاُل: َرَأَف َير َأُف، فهو َرأ ٌف رأف: الّرأفة: الرَّح 

ُؤُف به َرأ َفًة َورآَفًة،وَرَأف ُت به َأر َأُف،ورئفت به رأفاعندالجوهري أشد الرحمةإذ قال) (69)(ورؤوفٌ   .(70)(الَرأ َفُة: أشدُّ الرحمِة. أبوزيدَرُؤف ُت بالرجل َأر 
والجذر    .(71)((( لمعرفة الكواكب التي يطلق عليها اسم الِرَئال39:  1انظر القزويني )في هذا الجذر بعبارة: ))  ثالث عشر: )ر أ ل( اكتفى دوزي 
 .(72)((وذات الرئال: روضٌة. والِرئاُل: كواكبٌ  ،ولُد النعام، واألنثى رألة، والجمع رئال ورئالنفي المعجمات لفظ يطلق على )) 

ُؤو رابع عشر: )ز أ د(: )) ُد: الَفَزُع. ُزِئَد الّرجل  هـ(: ))170والمعنى نفسه عند الخليل )   ((73) ) (( د: مرعب، مخيف، رهيب مفزعزأد: َمز  زاد: الَزؤ 
 . ((74) )((فهو مزؤود
 اخلامتة: 

 وبعد هذه الرحلة مع الجزء الخامس من معجم )تكملة المعاجم العربية(، لرينهارت دوزي، تبين اآلتي:
رًا من دوزي لم يرجع الى المعاجم العربية القديمة ليتأكد من أّن الفاظ معجمه ليست موجودة فيها، وكان من أثر هذا أّنُه اثبت في معجمِه كثي -1

ية المشهورة، وهي مذكورة في هذِه المعاجم، وقد استدرك محمد سليم النعيمي في ترجمة وتحقيق المعجم  االلفاظ التي وردت في الكتب العرب
 ، بالمعنى نفسه.((75) ) ذلك على دوزي مثل )رازقي: عنب ابيض( وقد بينُه النعيمي في ورودِه في لسان العرب

تي اعتمّد عليها من غير أن يشير الى أنها من كالم العامة؛ بل أنُه  ذكر في معجمِه كثيًرا من األلفاظ العامية التي وجدها في المصادر ال -2
يب(  يحذف هذِه اإلشارة إذا وجدها في المصدر الذي ينقل عنُه مما أدى الى خلط العامي بالفصيح في اللغة العربية، كما في مادة )ذعلت: ذعال

 ومادة )ره َدل بمعنى تغطرس( كالهما عامي لم يشر اليهما دوزي بذلك.

ويأتي  -3 األلفاظ  بعض  تفسير  في  التفصيل  كل  يفّصل  حينًا  تراه  فبينما  وتفسيرها،  لأللفاظ  المعاني  شرح  في  واحد  نسق  على  دوزي  يجر  ولم 
نية  أو الالتيبالنصوص المختلفة لذلك نراه حينًا آخر يوجز كل اإليجاز فيكون تفسيره لها مجماًل؛ إلغناء فيِه وكثيرًا يذكر ما يقابلها باليونانية  

أو العبرية، وقد يكتفي بأن يفسر بعض األلفاظ: بقولِه: صنف من الطير أو صنف من السمك أو حيوان أو نبات: مثل )مادة َرب زق: هو عنب 
غرق  يستالثعلب عند أهل اليمن( )وفي مادة ريش: ُربيشا: نوع من السمك(، )في مادة َرَنح ما َرن حة: ُدوار(. وعندما يطيل في التفسير فإن ذلك 

 صفحات من المعجم مثل ذلك عند تفسيرِه مادة )ذكر( ومادة )رأس(.

هناك مآخذ أخرى تؤخذ عليِه منها تكرار في إيراد بعض االلفاظ مكررة دون زيادة في ذكرها في الموضع الثاني مثل في مادة )ذخر( يكرر  -4
 لصيغة التي يذكر بها المعنى دون َتُغيِرِه. معنى ذخيرة وهو العتاد أكثر من مرة وال يزيد في تكرارِه سوى انُه يغير ا

المصادر واألمانة في  -5 إيراد  غير موجودة وإنما تبرز شخصيتُه في  اللفظة  أن  ذكر  إاّل نادرًا في  المعجم  لم تكن بارزة في  المؤلف  شخصية 
 االقتباس وذكر من أخذ عنُه في المتن مع رقم الصفحة. 

ي يأخذ عنها مما أخلَّ في توضيح اللفظة بالمعنى العامي لها وهذا واقع في معجمه كثيرًا مثال االختصار الذي قصده بسبب كثرة المصادر الت -6
ر(  على ذلك، مثاًل مادة )ذجنبر( في حرف الذال قال )انظر: دجنبر( ودجنبر تبدأ بحرف الدال أي بعد الذال واألولى بِه أن يفسر معنى )ذجنب

ر(، واحيانًا أخرى يذكر المادة ويذكر المصدر الذي أخذ منُه ورقم الصفحة كما فعل في مادة  ثم يكتب أو يؤشر على )دجنبر(: )انظر: ذجنب
( وهذا خطأ إذ قد يكون القارئ ال يتوفر عنده المصدر المشار  347)ذأل( عندما ذكر )َذؤ ول( حيث قال: )َذؤ ول: لين تاج العروس والكامل ص

 لمعجم يوضع لالستفادة في معرفة المعاني، فاألولى بِه أن يفسر المادة ثم يشير الى مصدرِه في اليِه في تفسير اللفظة لذلك ال يستفيد منُه وا
م  قدَّ رتَّب دوزي معجمه على حروف الهجاء، الحرف األول األلف ثم الباء ثم التاء وهكذا لكنُه لم يسِر على هذا النهج إلى نهاية المعجم فقد   -7

 كلمات حقها التأخير وبالعكس. 
نسان ويبين معناها بإيرادها مع كلمة  معاني األلفاظ كانت تخص أسماء للحيوان أو النبات وأسماء األمراض واألدوية وكذلك صفات اإلأغلب   -8

وأخيرًا فِإن معجم تكملة المعاجم العربية لدوزي تدل على عقلية المؤلف في فهم العربية مستعينًا أخرى كي يبرز ويظهر المعنى الذي يصبو اليِه.
مصادر والمراجع التي راجعها وحققها من أجل إيراد المعنى الذي يريدُه، فقد أحيا ألفاظا انقرضت واندرست بعد العصور الوسطى، يمكن أن بال

 تكون مدار بحٍث للباحثين.
 املصادر واملراجع 

 .  القاهرة / مصر -مكتبة الخانجي  3، طعبد السالم محمد هارون  ، تح: االشتقاق: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد .1
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