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    :    :    :    :    صصصصــــــــــــــــــــــــملخملخملخملخ
يتناول هذا البحث جانبا Yام من ا�راسات املعجمية 

مساeٔ الضبط الصويت يف املعجم  يف العربية، يمتثل

العريب القدمي، وجتسـيدا ij فقد مت تناول 

معلومات الضبط الصويت يف القاموس احمليط 

التحليل، واليت يتفرع عهنا صنفان @�راسة و 

  .ٔاساسـيان من ٔاصناف مكوsت الضبط الصويت 

  

 
  

:Résumé 
 

 Cette étude a pour objet le lexique 

arabe du coté phonétique.Et c’est 

ainsi qu’on a à traiter le phénomène 

phonétique dans «  EL KAMOUS 

AL-MOUHIT » en basant le travail 

sur les deux formes constructives du 

réglage phonétique.  
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القاموس عام سـبقه من معامج، وقد اكن املرتكز ملا حلق من معامج، وسـنحاول معرفة  متزيي 
    ٕان شاء هللا ـ وهللا املوفق  جانب من ٔامه جوانب هذا المتزي من خالل عرضنا هذا

من ٔاكرب املشالك اليت وا�ت املعجميني العرب : أنلع� يكون ٔامرا مسلام به، القول ب  
القداىم، مشلكة التصحيف، و سعيا مهنم للتخلص من هذا املشلك، تبىن املعجميون 
العرب مجw من التدابري الوقائية، عرفت ـ ف� بعد ـ مبا يسمى بوسائل الضبط الصويت 

طأ، عن طريق تقدمي للنصوص واملداخل، و ذi قصد حامية القارئ من الوقوع يف اخل
طريقة النطق الصحيحة للمداخل، ولقد اكن للك معجمي هنجه اخلاص يف اختيار هذه 

  .أالدوات وتضميهنا معجمه 

وتبعا لهذا فٕان معاجلة املوضوع سـيدور حمورها حول حماوe إالجابة عن سؤالني    
ق املداخل ما يه أالدوات اليت وظفها الفريوزآ@دي معجمه قصد ضبط نط: ٔاساسـيني هام 

  املعجمية ؟ وما هنج الفريوزآ@دي يف تضمني هذه أالدوات ؟

لعل ٔاّول من ٔاوىل اه±ما للجانب الصويت يف املعجم العريب، هو ٔابو املعجمية العربية،   
 eٔاخلليل بن ٔامحد الفراهيدي، ٕاال ٔان اه±مه للجانب الصويت يف املعجم، احنرص يف مسا

ىل ٔان مشلك التصحيف مل يشع كثريا و ينترش يف ذi الرتتيب ال غري، و ذاك يعود إ 
ٔالن املعجم اكن يف بدا¿ته أالوىل، و مازالت ) كام حدث يف العصور الالحقة ( الوقت 

  . )1(أالعراب عىل السليقة 

ٕاال ٔانه و مع تقادم الزمن، برزت احلاجة ٕاىل الضبط الصويت لللكمة، وظهرت للعيان ٔامهيته  
  .البالغة 

،    ، وامجلهرة   اجلانب ، فالعني اختلف املعجميون القدماء يف Äه±م هبذاوقد (( ... 
اللكمة ،ومل جيعلوه مسة @رزة ملعامجهم ؛ ذi ٔاهنم  والهتذيب مثًال ، مل يعن ٔاحصاهبا بضبط

ورٔاوا رضورته  عىل حني اهمت به املتأخرون  عرصمه مل يروا حاجة ٕاىل ضبط اللكمة يف
  )2()) واحلاجة ٕاليه 
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ذi من مثل البارع ٔاليب عيل القايل، و &ج اللغة وحصاح العربية ٔاليب ٕاسامعيل و 
اجلوهري، حىت اكن القاموس اjي فاق هذه املعامج مجيعا يف الضبط، جفمع ما تفرق فهيا 
من ٔادوات، و الزتم يف اسـتعاملها مبهنج مطرد، ال حييد عنه يف سائر معجمه، ٕاضافة ٕاىل 

  . ز¿دات ٔاخرى 

عرفة الفريوزآ@دي بأمهية الضبط الصويت يف املعجم العريب، فٕانه اختذ نظاما نظرا مل  
دقيقا حمكام يف الضبط الصويت للمداخل يف القاموس احمليط، ويتحدد الشلك العام لهذا 

  : النظام اكالٓيت 

حيدد ـ بداية ـ عبد الكرمي مرداوي وسائل الضبط الصويت اليت اسـتعملهتا املعامج 
  : )3(وسائل ٔاساسـية  3مية عامة  يف الضبط الصويت يف العربية القد

ويه الوسـيw ( وذi عن طريق الضبط @لشلك التام : ـوضع احلراكت وضع احلراكت وضع احلراكت وضع احلراكت  -1  
  ).الغالبة، اليت تشرتك فهيا املعامج العربية عامة 

: وذi @لنص عىل امسها وهتجئته حرفيا، كقولنا :  النص عىل نوع احلركةالنص عىل نوع احلركةالنص عىل نوع احلركةالنص عىل نوع احلركةـ  2  
ٕاخل، ويف هذا املقام ميزي الباحث بني هذا أالسلوب ... ور، مفتوح@لكرسة، @لفتح، مكس

يف الضبط وبني وسـيw ٔاخرى يظهر توافقها مع هذا أالسلوب، وذi من مثل ما جاء يف 
، فيعلق )) @لرفع والنصب@لرفع والنصب@لرفع والنصب@لرفع والنصبوُعقر ا�ار وَعقُر ا�ار : ويقال : ((  )4() ع ق ر ( العني مادة 

لرفع والنصب ليسا مصطلحني صوتيني وٕامنا مصطلحان وا: ((  )5(عىل هذه احلاe قائال 
، وبذi وجب التفريق، بني املصطلحات ))حنو¿ن تركيبيان، وليسا عالمتني صوتيتني 

  .الصوتية والنحوية الرتكيبية

وذi @ٕالشارة ٕاىل ٔان ٕاىل ٔان اللكمة عىل وزن كذا ٔاو من :  الضبط @لوزنالضبط @لوزنالضبط @لوزنالضبط @لوزنـ  3  
امت املعروفة الوزن والضبط، وغالبا ما اكن القاموس @ب كذا ٔاو مثل كذا من الصيغ واللك

wيسـتعني باكف التشبيه عند تضمينه لهذه الوسـي.  

من �ة ٔاخرى ٕاذا التفتنا ٕاىل القاموس احمليط، فٕاننا نواجه نظاما حمكام يف 
الضبط، بل قد يعد منهتـى براعة الضبط ٕاذا قيس مبا جاءت به @يق املعامج العربية القدمية، 



 ان  الرابع عرش واخلامس العرشالعدد                                           جمw لكية االٓداب و اللغات

 
 

 2014جوان  -نفيجا                             315                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

يصفه حسني نصار بأنه من ٔابرز الظواهر اليت يمتزي هبا القاموس، ٕاذ يقول  نظام اjيهذا ال 
من أبرز الظواهر يف القاموس ضبطه ومهنجيته، فاملؤلف سار : ((  )6(: يف مقام وصفه 

  )).عىل نظام قريب من Äطراد يف ضبط ٔالفاظه 

(( بط وأالحاكم، وهو كذi، ٕاذ ٔان املصنف اتبع نظاما، حتمكه مجموعة من الضوا  
فاملؤلف سار عىل نظام قريب من Äطراد يف ضبط ٔالفاضه، فاملشهور واملفتوح يرتكهام وما 

الترصحي ٔاو : عداهام يضبطه @لعبارة ال @لقمل واكن يف ضبطه يلجأ ٕاىل ٕاحدى الطريقتني 
  )7()) المتثيل بلفظ مشهور 

، ٕاال ٔان الفريوزآ@دي قد )هذا الهنج ( اجلوهري والقايل: وهو سـنة املعجميني قب� من مثل 
  . غلب عليه طابع Äطراد، و ا�قة

ٕاىل ٔاربع وسائل ٔاو مخس : ومعوما ميكننا تقسـمي وسائل الضبط الصويت الواردة يف القاموس 
، )ضبط شلك احلرف ونقطه ( ٕاذا حص التعبري، مهنا ما خيتص @لضبط إالجعايم للحرف 

، )ضبط احلراكت ( من وسائل، فيختص بضبط إالعراب وعددها وسـيلتان، ٔاما ما تبقى 
  :وتفصيل ذi يف االٓيت

        ::::ما خيتص بتحديد نوع احلرف ما خيتص بتحديد نوع احلرف ما خيتص بتحديد نوع احلرف ما خيتص بتحديد نوع احلرف ـ  1  

ما خيتص مبا يسمى ـ ٕان حص التعبري ـ ضبط إالجعام، ٔاي حتديد نوع ٔاو امس وهو    
احلرف، وال جند كثريا من الباحثني املعجميني حتّدث عن هذا النوع من الضبط، فغالب 

) ومه قليل عىل لك حال ( دث عن موضوع الضبط الصويت ملداخل املعجم العريب من حت
من الباحثني يف حقل املعجمية ٕامنا يتحدث عن ضبط احلراكت، ٔاو ضبط الشلك، وهيمل 

، ٕاال ٔان التصحيف يف )الصوت الرئييس ( موضوع ضبط احلروف ٔاو ضبط نقط احلروف 
ما يسمح بتبّني ) ضبط إالجعام ( هو احلرف ٔاعظم خطرا من التصحيف يف احلركة، ف 

  : احلرف من شبهيه، ويمت هذا النوع من الضبط ٕ@حدى الوسـيلتني 

ويكون بهتجئة امس احلرف، وكتابته حروفا، وغالبا  ::::    الترصحي @مس احلرفالترصحي @مس احلرفالترصحي @مس احلرفالترصحي @مس احلرفٔا ـ  ٔا ـ  ٔا ـ  ٔا ـ          
... @لياء، ٔاو اجلمي، ٔاو @لصاد: ، كقولنا )الغالب ( يكون ذi بذكر امس احلرف وحده  
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متعددة أالوجه ( ٔانه ٔاحياs قد يضيف مع احلروف اليت حتمتل التنقيط، أو تعدمه  ٕاخل، ٕاال
لٕالشارة به ٕاىل :  معجممعجممعجممعجملٕالشارة هبا ٕاىل ٔان هذا احلرف ال ينقط، ٔاو لكمة  YملYملYملYمل: لكمة ) 

الزاي : ٔان احلرف حيمل النقط، واملقصود هنا احلروف ذات التنقيط أالحادي حنو 
مي واخلاء والغني، وما يقابلها من حروف قد حيدث اللبس والضاد، والظاء واjال واجل

ويقابلها : ويقابلها الضاد، والطاء : ويقابلها الزاي، والصاد : الراء : والتصحيف معها ويه 
ويه من احلروف اليت يكرث فهيا اللبس، ذi ٔاهنا : ويقابلها اjال، واحلاء : الظاء، وا�ال 

حرف الغني، : ويقابلها : اجلمي، ؤاخريا العني : اء، والثاين اخل: أالول : حتمتل و�ني للنقط 
ٔاما @يق احلروف ذات التنقيط الثنايئ، والثاليث، فيختص هبا نوع آخر من الضبط، وهو 

  . @لترصحي بعدد نقط احلرف، وهو ما سـيأيت: ما يسمى 

  :ومن ٔامثw هذا النوع من الضبط يف @ب العني 

  )). أالْعَرُج : ، كجعفر @جلمي@جلمي@جلمي@جلميالهُْرُجع، : ((  )8(لهاء قول الفريوزآ@دي يف فصل ا

@مس احلرف مبارشة،  دون بيان ٕالجعام احلرف من   رصح الفريوزآ@دي: ويف هذا املثال 
  .عدمه

يف قول الفريوزآ@دي ) الضبط @لترصحي @مس احلرف ( ويظهر ٔايضا هذا الضبط 
ْبِدُع، : ((  )9(يف فصل الشني  �ال ا@�ال ا@�ال ا@�ال االشـِّ@    ِِِِwملهمwملهمwملهمwاهيُة : ، كزِبْرِجٍ ملهم�ساُن، وا ِّ   )).القََرُب، والل

�ال، فذكر امس : ويشري الفريوزآ@دي يف هذا املثال ٕاىل ضبط املدخل بقو� @
املهمw، قاطعا الشك @ليقني بأن : احلرف، مث يضيف بعد ذi تأكيدا لهذا الضبط لكمة 

  . احلرف املقصود هو حرف ا�ال

لفريوزآ@دي ٕاىل اجعام احلرف قو� يف @ب الغني فصل الفاء ومن ٔامثw ٕاشارة ا
َجَمةَجَمةَجَمةَجَمةِِِِ    ( فََضَغ الُعوَد،  : (( )10( ْْ ُق ويَلَْحُن، : وِمكْنَربٍ . َهَشَمهُ : ، َمكَنََع ) @لضاد املُع@لضاد املُع@لضاد املُع@لضاد املُْعْ َمْن يَتََشد�

�ُه يَْفَضُغ الَ�َم   ن ��.((  
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المدخل 
المعجمي 

النـــص 
المعجمي

الضبط الصوتي بواسطة التصريح بعدد نقط 
الحرف

تحديد موضع النقط    

تحديد عدد نقط الحرف

1

2
وسيلة الضبط

حلرف املقصود هو حرف الضاد ويف قول الفريوزآ@دي هذا تأكيد &م ٕالجعام احلرف، وبأن ا
  . وليس الصاد، يف حال سقطت النقطة من النص املنسوخ

وهو قليل ويكون عادة @ٕالشارة ٕاىل عدد هذه  ::::    الترصحي بعدد نقط احلرفالترصحي بعدد نقط احلرفالترصحي بعدد نقط احلرفالترصحي بعدد نقط احلرفب ـ  ب ـ  ب ـ  ب ـ          
النقط، مث إالشارة ٕاىل موضعها كقوi للحرف اjي حيوي نقطتني ـ وليكن  حرف التاء 

مث تضيف ٕاىل ذi ضبطا . نقطتان 2دد نقط احلرف هو ٕاشارة منك ٕاىل ٔان ع  مثناةمثناةمثناةمثناةمثال ـ 
حتتية ٔام فوقية، فلو : آخر، دفعا للتصحيف، ويكون بتحديد موضع هذه النقط، ٔااكنت 

والتاء مثناة فوقية، ولو : فوقية، ٔاي نقول : رجعنا ٕاىل حرف التاء، فضبطه يكون بقولنا 
رف، فيصبح بذi حرفا آخر هو حتتية، لاكن ذi يعين، تغريا جذر¿ يف صوت احل: قلنا 

  ).مثناة حتتية ( الياء : حرف 

  

  

  

  

  

وجند شلك �ين من الضبط قد يشتبه مع هذا الضبط، ويلتبس معه، ٕاال ٔانه 
جنس آخر من الضبط، وهو يتعلق بضبط احلروف ذات النقط الثاليث، فٕاذا اكنت 

ية النقط يصح علهيا القول مثناة، فٕان احلروف الثالث : احلروف الثنائية النقط تضبط بلكمة 
  .مثلثة، وهو منطقي: يف الضبط بأهنا 

ومع ذi فٕاننا جند غالب اسـتعامل هذا املصطلح، يأيت ل�الe عىل ضبط 
إالعراب وليس ضبط إالجعام، ٔاي لٕالشارة ٕاىل احلراكت إالعرابية، وليس نقط احلروف، 

ضبط ( ٕاىل الغاية أالخرى  ٕاال ٔاننا قد نشتبه يف حاالت، ونسـتطيع ٔان نؤّول اسـتعاملها
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  ).النقط 

و� :   مثلثةمثلثةمثلثةمثلثةواخلَْشُف، : ((...  )11(ومثال ذi قول الفريوزآ@دي يف @ب الفاء فصل اخلاء
 �  )).الظيب ٔاّول ما يو

فأما الغاية أالوىل فهـي نوع من ٔانواع ضبط احلراكت، وٕان خصصنا ٔاكرث، فٕاننا 
  .رابيةنسـتطيع عّدها من وسائل الترصحي @حلركة إالع

ٕاشارة منه بذi ٕاىل حرف من (  مثلثةمثلثةمثلثةمثلثة: ٕاذ ٔان قول املعجمي ـ يف مقام الضبط ـ 
، يعد ترصحيا مضنيا منه، بأن احلرف ـ قيد الضبط ـ )كتب والتاء مثلثة : احلروف كقو� 

متعدد أالوجه، ٔاي ٔانه يصلح ٔان جييء @لفتح، ٔاو جييء @لضم، ٔاو حىت @لكرس، وهبذا 
  .ة ٔاوجهفٕانه يقرٔا عىل ثالث

  )). حْسوة منه : ، من املاء مثلثةمثلثةمثلثةمثلثةواِجلْرعَة، : ((...  )12(ومثال ذi ما جاء يف فصل اجلمي 

ْرُع : ((...  )13(وما جاء يف فصل الزاي  ، واملَْزُروُع، ج : والز� ُ�: ُزُروٌع، وموِضُعُه : الَوَ
  )).الراِء واملُْزَدرَُع  مثلثةَ مثلثةَ مثلثةَ مثلثةَ املَْزَرعَُة، 

لنوع من الضبط قليw، لكن مع ذi حسن بنا ٕايراد مثال ٔاو اثنني، وأالمثw عىل هذا ا
eٔسـتعامل، وتتضح املساÄ ليثبت.  

  :  )14(مفن ذi ما جاء يف فصل السني 

َمْيَذُع، بفتح السِني واملمي بعَدها  (((((((( ��اةاةاةاةٌٌٌٌ    الس� �� ةةةةٌٌٌٌ     ُمثَنُمثَنُمثَنُمثَن �� يييي�� ِِ تتتتِِ ْْ         )). )). )). )). ) وُمْعَجَمٌة َمْفتوحةٌ ( حتَحتَحتََحتْْ

ة وأقة وأقة وأقة وأقىصىصىصىص ما وصل ٕاليه الفريوزآ@دي من ضبط يف القاموس  ما وصل ٕاليه الفريوزآ@دي من ضبط يف القاموس  ما وصل ٕاليه الفريوزآ@دي من ضبط يف القاموس  ما وصل ٕاليه الفريوزآ@دي من ضبط يف القاموس املثال املدون أعاله، قد يعد املثال املدون أعاله، قد يعد املثال املدون أعاله، قد يعد املثال املدون أعاله، قد يعد مقمقمقمقّّ  ّّ  
احمليط، حيث حشد الفريوزآ@دي يف هذا املثال احمليط، حيث حشد الفريوزآ@دي يف هذا املثال احمليط، حيث حشد الفريوزآ@دي يف هذا املثال احمليط، حيث حشد الفريوزآ@دي يف هذا املثال ثثثثالالالالثثثثة أصناف رئيسـية من الضبط الصويت ة أصناف رئيسـية من الضبط الصويت ة أصناف رئيسـية من الضبط الصويت ة أصناف رئيسـية من الضبط الصويت 

        ....للحروف، وميكن عدها أربعة ٕان أخذs @حلسـبان الوسائل الفرعيةللحروف، وميكن عدها أربعة ٕان أخذs @حلسـبان الوسائل الفرعيةللحروف، وميكن عدها أربعة ٕان أخذs @حلسـبان الوسائل الفرعيةللحروف، وميكن عدها أربعة ٕان أخذs @حلسـبان الوسائل الفرعية

راكت ويه وسـيw من وسائل ضبط احل بفتح السني،بفتح السني،بفتح السني،بفتح السني،: حيث يفتتح ضبط املادة بقو� 
ٕاشارة منه ٕاىل حرف املمي بعد حرف :  واملمي بعدهاواملمي بعدهاواملمي بعدهاواملمي بعدها: واحلروف يف آن واحد، مث يمكل بقو� 

ْيَذع، مث : السني، ٕاىل ٔانه مفتوح ٔايضا، وهبذا يكون قد ضبط حرفني من حروف لكمة  َمسَ
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، وهو موضوع هذا الفرع، ٕاذ ٔانه يذكر عدد حروف مثناة حتتيةمثناة حتتيةمثناة حتتيةمثناة حتتية: ما يلبث ٔان يضيف 
حتتية، مبعىن ٔاهنا : ثناة، مث يضيف بعد ذi موضع هذه احلروف، بقو� م : احلرف بقو� 

  .تكتب حتت احلرف، وهبذا يتضح جبالء ٔان احلرف هو الياء

Äختصار الشديد من طرف الفريوزآ@دي اjي وصل : ٕاال ٔان املثري لالنتباه هو 
من  حىت وسائل الضبط، فالقارئ لنص الضبط اخلاص مبادة مسيَذْع حيدث � يشء

واملمي : بفتح السني، مث يسكت، مث يمكل القراءة فيقول : الَسمْيذع : اللبس، فٕاذا قرٔا 
  .مثناة حتتية، يعود عىل املمي: بعدها، مثناة حتتية، فيظن القارئ ٔان قول الفريوزآ@دي 

ق فلوال علمنا املسـبق بأن املمي ال تنقط، ورٔاينا ٔان الياء يه ما يأيت بعد املمي، ويه ما ينطب
  .علهيا الوصف، حلدث اللبس

ف  تُوحةتُوحةتُوحةتُوحةو: وييل ذi قول املَُصنِّ ْْ َجمة َمفَجمة َمفَجمة َمفَجمة َمْفْ ْْ ختتص : ، ويف هذا وسـيلتان للضبط، ٕاحداهام ُمعُمعُمعُمْعْ
معجمة، ؤاخرى ختتص بضبط احلراكت، ويه قو� : @لضبط إالجعايم للحرف، ويه قو� 

  .مفتوحة، واكن ذi @لترصحي @مس احلركة: 

ها يعود عىل حرف الياء، جفاءت ٔاربع لكامت ٔالربع وسائل، قصدا وامجلw االٓنفة اjكر وما قبل 
  .من الفريوزآ@دي لضبط هذا Äمس امخلايس املمتزي النطق

وبَِتَع : ((  )15(ومن ٔامثw ضبط احلروف الثالثية النقط، قول الفريوزآ@دي يف فصل الباء 
�ثَِة ال غُري، وَوِمهَ َمن قال وَشَفٌة @. قََطَعه ُدوِين : بأْمٍر مل يُؤاِمْرين فيه، كفِرح  : ِثَعٌة، @ملُثَل

  )).@ملُثَن�اة 

يف الضبط الصويت للقاموس،  املثلثاملثلثاملثلثاملثلث: ويظهر يف هذا املثال ازدواجية Äسـتعامل ملصطلح 
فتارة يسـتعمل ل�الe عىل ضبط احلراكت، و&رة ٔاخرى جنده يسـتعمل ل�الe عىل ضبط 

  .ل املدون ٔاعالهنقط إالجعام، مثلام حصل يف املثا

ٕاضافة ٕاىل ذi جند يف هذا املثال تأكيدا من الفريوزآ@دي، عىل حصة هذا   
ِ@ملُثَن�اة، وهو ما يسمى بتقرير حصة : وَوِمهَ مْن قَاَل : الضبط، وخطأ ما دونه، وذi بقو� 
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   .أاللفاظ وÄسـتعامالت من عدYا

        ::::ما خيتص بضبط نطق احلرف ما خيتص بضبط نطق احلرف ما خيتص بضبط نطق احلرف ما خيتص بضبط نطق احلرف ـ  2

شلك احلروف، وحتديد كيفية نطقها، ويدخل حتت هذا  ٔاي ما يتعلق بضبط   
  : وسـيلتان من وسائل الضبط 

عىل أالقل ف� ( ويه الوسـيw الغالبة وأالصل يف الضبط  ::::ٔا ـ الضبط @حلراكت ٔا ـ الضبط @حلراكت ٔا ـ الضبط @حلراكت ٔا ـ الضبط @حلراكت         
، ٕاال ٔاهنا لٔالسف، مل تكن اكفية، واكن ذi مدعاة للتفكري )توفر �ينا من نسخ وخمطوط 

�رء عوامل برضورة Äسـتعانة بوسائل ٔاخر  wى يف الضبط @ٕالضافة ٕاىل هذه الوسـي
التصحيف، حتقيقا للضبط المنوذ. للمنت اللغوي للمعجم، ولنا هنا ٔان نشري ٕاىل ٔان 

ٔاو النسخة أالصلية للقاموس ٔاو ٔاقرهبا ( ا�راسات القدمية للقاموس تشري ٕاىل ٔان القاموس 
، ولعل ذi يعود ملا )القمل  ضبط( اكنت قليÄ wع±د عىل ضبط الشلك ) ٕاىل عرصه 

ٔاسـتعم� الفريوزآ@دي من وسائل ضبط  ٕاضافية، ٔاغنته عن شلك املداخل، فاكن 
الفريوزآ@دي يرى يف ضبط الشلك سببا من ٔامه ٔاسـباب حدوث التصحيف ف� سـبقه من 
معامج،  فاختذ نظاما ٕاجرائيا مواز¿ يف الضبط يواجه به هذه املشلكة ويدفع به خطر 

  .ف، فاكن ذi ف� سـبق، وما سـيأيت ٕان شاء هللالتصحي

( ؤاول من اهمت به من القدماء، القايل يف كتابه ((  ::::ب ـ الضبط بلفظ منوذب ـ الضبط بلفظ منوذب ـ الضبط بلفظ منوذب ـ الضبط بلفظ منوذ....            
 )16() ))القاموس احمليط(ّمث الفريوزآ@دّي يف) الصحاح(ّمث اجلوهرّي يف    )البارع يف اللغة

+ عدد احلروف ( الضبط ـ يف الوزن واملقصود به اختيار لكمة معروفة متاثل املدخل ـ قيد 
ومن : ((  )17(، لُيضبط هبا طريقة نطق املدخل املعجمي، يقول محمد فاخوري )الشلك 

خصائص القاموس احمليط ٔايضًا ٔانه يضبط اللكامت بألفاظ شائعة معروفة، وال يكتفي يف 
دة غالبًا ذi @لشلك واحلراكت، ويعىن بضبط ٔاعالم أالشخاص وأالمكنة يف هناية لك ما

املدخل املعجمي، مث يتبعه مبارشة بضبطه، ويكون ذi ) الفريوزآ@دي ( ، فاكن يورد ))
ُفذُفذُفذُفذْْْْ    كَ كَ كَ كَ بُْنُدق، : ٕ@ضافة اكف التشبيه، مصحوبة @للفظ املشـبه به، وذi مثل ٔاننا، لو قلنا  ْْ ، ُقنُقنُقنُقنْْ

دور وفلكمة قنفذ عىل حنو ضبط لكمة بُْنُدق فتطابقها وزs وعدد حروف وشلك، مث يأيت 
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ــاف    الكــ
)كاف التشبيه (

ــظ     اللفـ
)المشبه به ( 

المدخل المعجمي
)المشبه ( 

وسيلة الضبط الصوتي بواسطة ا2لفاظ
ـــرة  الشھ :مماثلة المدخل في 

ــلالوزن  الشك عدد ا2حرف

:و يشترط فيه 

ما يقابله من ضبط صوتي وبين المدخل المعجمي  ربط وسيلة 

طريقة النطقأما وجه الشبه فإنه يتحدد في 

الاكف، فهو ما يربط بني املدخل وما يقاب� من لفظ قصد : الرابط بيهنام، ٔاال وهو حرف 
حتقيق وٕاجناح معلية الضبط الصويت، وهو ـ كام يظهر ـ ٕاجراء بسـيط مثلام هو يف الوقت 

فعال،  وهذا ما اكن يوفر عىل الفريوزآ@دي مشقة ضبط احلراكت، ٕاال ٔان حّد : نفسه 
سـيw اكن ضيقا وحمدود، ٕاذ اكن يعمتد عىل ما اشـهتر من لكامت يف معلية اسـتعامل هذه الو 

الضبط، وهبذا فٕان املصِنّف قد يواجه مشلكة ٕاجياد اللفظ املناسب للضبط، مع بعض 
أالبنية الغري معروفة، ومشـتقاهتا، وهو ما اسـتوجب عىل الفريوزآ@دي ٕاجياد وسـيw ٔاخرى 

صلح مجليع احلاالت ومجيع أالبنية ـ  فاكن ذi مع للضبط ـ موازاة مع هذه الوسـيw ـ  ت
 wالضبط عن طريق الترصحي @حلركة إالعرابية، وقد ٔابدع : اع±د الفريوزآ@دي وسـي

  .الفريوزآ@دي يف اسـتعام� لهذه الوسـيw حق إالبداع، وهو ما سـيأيت ٕان شاء هللا

  

   
  
  
  
  
  
  

w يف معلية ضبطه الصويت ومن مناذج اسـتعانة الفريوزآ@دي مبثل هذه الوسـي
  :ملداخل معجمه

ْرثَُع، : ((  )18(نذكر ما جاء يف فصل ا�ال  ��َفرَفرَفرَفرٍٍٍٍ    ا ْْ   )).  البعُري املُِسن4 :  َكَجعَكَجعَكَجعَكَجْعْ

ْرُجُع، ((  4�ٍٍ    ا ٍٍ قُعقُعقُعقُع ْْ ٌب من احلُُبوِب، وهو عَلَُف الثرياِن :  كُربكُربكُربكُربْْ ، ويلحظ هنا ٔان )19()) َرضْ
ىل مدخل معجمي سابق، مت ضبطه، الفريوزآ@دي قد اعمتد يف ضبطه لهذه اللكمة ع

  .فيجعل ما سـبق ضبطه من مداخل وسـيw لضبط مداخل ٔاخرى
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ْوتَُع، : ((  )20(ومن ذi ٔايضا قول الفريوزآ@دي يف فصل الضاد  ُدَويْب�ٌة، ٔاو :  كجوهركجوهركجوهركجوهرٍٍٍٍ    الض�
واُب فيه  ْتعِ  @لفتِح، والرُجُل أالْمحَُق، ٔاو الص� ٌر، اكلض� ْوَكَعُة : َطائِ   )).الض�

ليس وسـيw للضبط الصويت، ٕامنا هو من وسائل إاليضاح املعنوي، و ) اكلّضنع : ( وقو� 
  ).املشاهبة ( يدخل ف� يسمى بوسائل التعريف الغري مبارش 

راِمهَ :  مكمكمكمكَنَعَ َنَعَ َنَعَ َنَعَ كََبَع، : ((  )21(وكذi قول املصِنّف يف فصل الاكف  ��قََطَع َوَمنََع، َونَقََد ا
sِنريَ  ��ل4 واخلُُضوعُ : وُع والُكبُ . وا 4jدٍٍٍٍ    و. ا دكُرصَ دكُرصَ دكُرصَ   )). َمجُل الَبْحِر :  كُرصَ

ٍٍ    وما به َكتيٌع وُكتاٌع، . &م5 :  ����ٔمرئمرئمرئمريٍٍٍٍ    وَحْوٌل َكتيٌع، . الل�ئميُ :  ����ٔمرئمرئمرئمريٍٍٍٍ    الَكِتيُع، : ((  )22(وقو�   كُغرابكُغرابكُغرابكُغراٍبٍ
  )). َذَهبَ َذَهبَ َذَهبَ َذَهبَ : وَكتََع به، مكنََع . ٔاحدٌ : 

وزآ@دي يف هذه املادة، يظهر Äسـتعامل املكثف لهذه الوسـيw من طرف الفري 
بلكمة ) كتيع ( جفعل يضبط لك مدخل بلكامت متاث� وزs، عىل التوايل، فضبط لكمة 

ذهب ( ضبط نطقها بلكمة ) كتع ( ؤاخريا لكمة ) غراب ( بلكمة ) كتاع ( ٔامري، ولكمة 
ميزيها ، ومجيع هذه اللكامت ٕاضافة ٕاىل اشرتاكها يف الوزن والضبط مع مداخلها، فٕاهنا ٔايضا )

  .الشـيوع والشهرة: طابع 

هتجئة احلركة : واملقصود بذi   ::::    الضبط @لترصحي @حلركة إالعرابيةالضبط @لترصحي @حلركة إالعرابيةالضبط @لترصحي @حلركة إالعرابيةالضبط @لترصحي @حلركة إالعرابيةجـ ـ جـ ـ جـ ـ جـ ـ         
بـ ) ــِ ( و) الفتحة : ( بـ ) ــَ ( إالعرابية، وتدوين امسها حروفا، وذi حنو تسميتنا للحركة 

ـُ ( و) الكرسة : (  يد ضبط ٕاحدى ، ٔاما Äسـتعامل فيكون بتحد)@لضّمة : ( بـ ) ـ
وحني الترصحي اكن يرصح بضبط حرف ((... احلروف ٕ@حدى احلراكت السابقة اjكر، 

،  ٔاّما موقع الضبط )23()) واحد يف أاللفاظ الثالثية يف الغالب وهو أالول يف ٔاكرث أالحيان 
  . ـ بدقة ـ من حروف اللكمة والصيغة اليت يأيت علهيا الضبط ففهيا تفصيل

  : آ@دي نظاما حمكام يف ذi، وتفصي� اكالٓيت وقد اتبع الفريوز 
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ُحيمل عىل احلرف أالول ) : @لفتح ٔاو @لكرس ٔاو @لضم : ( ـ  قول املُصنف  1
: من املدخل املعجمي، فٕاذا ٔاورد املصنف املدخل متبوعا ـ عىل سبيل املثال ـ بلكمة 

  .ط@لفتح، فٕانه يقصد يف هذه احلاe أالول من املدخل يف معلية الضب

@لفتح ولكرس والضم، يريد به هذه : ٕاذا قال : ((  )24(يقول محمد سعد هللا 
احلراكت عىل احلرف أالول مع سكون الثاين ٕاال ٕاذا اكن بعد الثاين ٔالف حنو اjهاب، فٕان 

ٔاو اكن امس فاعل ٔاو مفعول من غري الثاليث ا6رد ٔاو صيغة ظرف أو . الثاين مفتوح البتة
ٕان املراد من احلراكت فهيا عىل ما قبل االٓخر فقط مكحسن ومكرم اeٓ ٔاو مصدر مميي ف

ومسجد ومرجع @لكرس ٔاو الفتح، وهذا عادة اجلوهري وغريه ٔايضا، ٔاو اكن فعال ماضيا 
  )).فٕاذن املراد من احلراكت املذكورة عىل احلرف الثاين كقو� وطئه @لكرس 

وض يف تفاصيل وقد فّصل محمد سعد هللا يف هذا تفصيال يغنينا عن اخل
القول املأنوس يف صفات القاموس، مرجعا حبّد ذاته، : Äسـتعامل، ٕاذ يعد كتابه املوسوم بـ 

ـ عىل صغر )  الكتاب ( القاموس @�راسة ا:صصة، فهو  بني املصنفات اليت تناولت
  .جحمه ـ ٕاال ٔانه كثري املنافع، وال غىن ٔالي دارس للقاموس عن هذا املصنّف

 wاسـتعامل هذه الطريقة يف الضبط ومن ٔامث:  

 @لفتح@لفتح@لفتح@لفتحبَْضٌع : الِقْطَعُة من الل�ْحِم، ج : والَبْضَعُة، وقد تُْكَرسُ : ((...  )25(قول الفريوزآ@دي 
.((  

ِِ والعني والعني والعني والعنيِِِِ     بفتحبفتحبفتحبفتحاخلَْهيَْفَعى، : ((  )26(وقو�  ِِ والهاء والهاء والهاء والهاِءِ   )).َمْقصوَرًة  اخلاءاخلاءاخلاءاخلاِءِ

اليت يقصد هبا الضبط، وهذا ويظهر يف هذا املثال حتديد الفريوزآ@دي للحروف 
خالف عادته، ولعل ذi يرجع لصعوبة نطق املدخل، ما اسـتوجب من الفريوزآ@دي 

اخلاء والهاء والعني، ويه احلروف اليت تتبع : التحديد، بعد ذكره نوع الضبط، وذi بقو� 
، وهذا من ٔاقىص درجات حتري ا�قة والضبط يف ٕايراد املداخل )الفتح ( هذا الضبط 

  .املعجمية
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  : )27(وقو� يف فصل الضاد 

  

  

  

  

  

  

  

  

عَُة، : ((  )28(وقو� ٔايضا  ْ   )).الباُب :  @لضم@لضم@لضم@لضمالرت4

ًال، والُغْمُر من الّرِجاِل، : @لكرس @لكرس @لكرس @لكرس والِبْدُع، : ((  )29(وكذi قو�  ْمُر اjي يكوُن ٔاو� اال�
  )).والَبَدُن املُْمتَِلُئ، والغايَُة يف ُلكِّ يشٍء 

واملقصود بذi ـ كام سـبق ـ ٔان )  : مثلثة، @لتثليث : ( صنّف ـ قول املُ  2
، ويؤكد )الضم ـ الفتح ـ الكرس ( املدخل املعجمي ـ قيد الضبط ـ يأيت عىل أالوجه الثالثة 

يف ) مثلثة : قو� ( ويقصد هبا : ((...  )30(عبد القادر عبد اجلليل عىل ذi  يف قو� 
، وقو� هذا مسـتخلص من قول ))ليه الصوائت الثالث أالسامء ٔان حرفها أالول جتوز ع 

مثلثة، يريد هبا احلراكت الثالث عىل أالول مع : وٕاذا قالت : ((... محمد سعد هللا ف� نّصه  
وقد يقول يثلث @ملعىن ... سكون الثاين ٕان مل يكن أاللف بعده كقو� اكن حبرضته مثلثة

وال يعين ذi عّد ٔان هذا املصطلح، حيث ما  ،))دل عليه دالe ويثلث : املذكور كقو� 
يأيت فٕانه يدّل عىل هذا املعىن ويأيت لهذه الوظيفة، ٕاذ قد جييء ل�الe عىل نوع آخر من 

  .، وهو ما سـبق تناو�)ضبط النقط ( الضبط 
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  : ومن ٔامثw تواجد هذا الضبط يف @ب العني   

َختََ�، ؤاراد به : عه، َخْدعًا، ويُْكَرسُ َخَدعَه، مكنَ : ((  )31(نذكر ما جاء يف فصل اخلاء 
،اكْختََدعَه فاْخنََدَع، وÄمس  ، "احلرُب ُخْدعٌَة " اخلَديَعُة، و: املكروه من حيُث ال يَْعَملُ

��ثَةً ثَةً ثَةً ثَةً  �� ّن َمجيعًا، ٔاي ُمثَلُمثَلُمثَلُمثَل ْدعٍَة : ، وكهَُمَزٍة، وُرِوَي ِهبِ   )).تَْنقَِيض ِخبُ

دعة، وقد تأيت خِ وتأيت  ،دعةخَ : الثالث، فتأيت تأيت عىل أالوجه ) خدعة : ( ٔاي ٔان لكمة 
  .دعة، وبذi فٕاهنا حتمتل ثالث ٔاشاكل من الضبطخَ : ٔايضا 

��ثَةثَةثَةثَةمن أال¿ِم، : وأالْرِبعاُء : ((  )32(وكذi ما جاء يف فصل الراء  ��  الباءالباءالباءالباءِِِِ    َ◌ ُمثَلُمثَلُمثَلُمثَل
  )).َمْمدودًة 

ف اjي يتعلق به وعىل خالف  املثال أالول، فٕان املصِنّف يف هذا املثال، حّدد احلر 
  .مثلثة الباء، وهذا ما مل حيدث يف املثال أالول: تثليث احلراكت، فقال 

ْصَبُع، : ((  )33(وخنمت  مبا جاء يف فصل الصاد 
B
��ثَةَ ثَةَ ثَةَ ثَةَ اال �� َزةَزةَزةَزةِِِِ     ُمثَلُمثَلُمثَلُمثَل ْْ �ُث الباءُ ، الهَمالهَمالهَمالهَْمْ :  ومع ّلكِ حركٍة تُثَل

ْصبوٌع   Cِتْسُع لُغاٍت، والعارش ا.((  

وهذا ما حيتاج منا تفصيال، فالتثليث يف هذا املثال يتعلق حبرفني من املدخل، 
مثلثة اهلمزة، : وهذا sدر، فنجد الفريوزآ@دي ـ بداية ـ يعطي ضبط احلرف أالول فيقول 

ٕاشارة ٕاىل أالوجه الثالث للضبط اليت قد ينطق هبا احلرف، مث ما يلبث حىت يضيف قو� 
اء، وهذا يعين وجود تسعة ٔاوجه ينطبق هبا هذا املدخل وهو ما ومع لك حركة تثلث الب: 

  : تسع لغات، وبذi فٕان هذا املدخل يأيت عىل أالوجه االٓتية : ٔاشار ٕاليه يف قو� 

  ـ  1
B
 ـ  2  عبَ ص ا

B
 ـ  3ع بُ ص ا

B
ـ  9ع بِ ص اC ـ  8ع بَ ص اC ـ  7ع بُ ص ا� ـ  6ع بِ ص ا� ـ  5ع بَ ص ا� ـ  4ع بِ ص ا

 Cْصبوعٌ : ٕاىل اللغة العارشة اليت ٔاوردها الفريوزآ@دي وهو املشهور، ٕاضافة : ع بُ ص ا Cا.  

ف  3 فٕان الفريوزآ@دي اكن يف الغالب ) : ويفتح ٔاو ويكرس ٔاو ويضّم : ( ـ قول املصنِّ
  .ليقصد، ٕاماكنية جميئه عىل هذا الضبط، ٕاال ٔانه قليل، وsدرا ما حيصل
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  :ا جاء يف القاموس عىل حنو هذا الضبط نذكر وممّ 

44    اكجلَلَْعلََعِة،  : ((...  )34(زآ@دي قول الفريو ُفساُء ِنْصُفها طٌني وِنْصُفها َحيَواٌن، وتضموتضموتضموتضم44 ، ٔاو ُخنْ
ُبُع    )).والض�

44    قَْدُر َمّدِ الَيَديِْن، اكلَبْوعِ، : الباُع : ((  )35(وقو�  ُف، والَكَرُم  : ، ج ويَُضمويَُضمويَُضمويَُضم44 َ   )).ٔابواٌع، والرش�

ْجَعُة، @: ((  )36(وكذi قو�    )).العاِجُز الضاوي ال فُؤاَد � :  ويفتحُ ويفتحُ ويفتحُ ويفتحُ لضم والش4

4 : ((  )37(وقو� ٔايضا  ا يَقَع: وتََزب�َع الرش� َرس َرس َرس َرس وبَُزاعَُة، كثَُماَمٍة، . تََفاقََم، ٔاو هاَج ؤارعََد ولَم� ْْ ويُكويُكويُكويُْكْ
بَج وَحلََب :    )).د بَني َمنْ

ود ٔان اح±ل وروده واملقص) : وقد يفتح ٔاو وقد يكرس ٔاو وقد يضم : ( ـ  قول املصنّف  4
عىل هذه الشالكة ضعيف جدا وsدر احلصول، ويف هذه احلاe فٕان اح±لية جميء املدخل 

ٔاي احلاe السابقة، ٕاذ ) ويفتح ٔاو يكرس ٔاو يضم ( عىل هذا الضبط ٔاندر من حاe قو� 
ٔان ال جييء عىل هذه الشالكة ٕاّال ٔان يشّذ، وهو ٔاضعف ) الضبط ( أالصل يف Äسـتعامل 
  .Äح±الت حدو�

  : ومن ٔامثw تواجد هذه احلاe من الضبط الصويت 

َرسُ َرسُ َرسُ َرسُ والَبْضَعُة، : ((  )38(ما جاء يف فصل الباء  ْْ   )).الِقْطَعُة من الل�ْحِم :  وقد تُكوقد تُكوقد تُكوقد تُْكْ

44    واجلَلَْعلَُع، َكَسَفْرَجٍل، : ((...  )39(ومث� يف فصل اجلمي  ُ ُُ     وقد يضموقد يضموقد يضموقد يضم44 ُ ُ 44    ، ٔاؤاؤاؤاو���ُ�ُ ُ  الالمُ الالمُ الالمُ الالمُ  وقد تضموقد تضموقد تضموقد تضم44
ِبِل ٔايضًا، من 

B
ُفُذ، واخلُْنُفساُء : اال   )).احلديُد الن�ْفِس، والُقنْ

: ونلحظ ٕاشارة الفريوزآ@دي يف احلاe أالول ٕاىل احلرف املقصود @لضبط، بقو� 
وقد يضم ٔاو�، واملقصود حرف اجلمي، فاكتفى @ٕالشارة ٕاىل موضع احلرف دون تسميته، ٔاما 

وقد : احلرف املقصود @لضبط وذi يف قو� يف احلالية الثانية، فٕانه حرص عىل تسمية 
  .اجلمي والالم: تضم الّالم ٔايضا، فٕاماكنية الضم تطال حرفني اثنني هام 
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واملقصود بذi جميء ) : حمركة أو @لتحريك ٔاو حيرك : ( ـ قول املصنّف  5
: ((...  )40(احلرفني أالول والثاين من املدخل عىل التوايل @لفتح، ومنه قول محمد سعد هللا 

البطر : حمركة ٔاو @لتحريك ٔاو حيرك يريد هبا بفتحتني ٔاي بفتح أالول والثاين كقو� : وٕاذا 
رجيع ذات اخلف : للمذكر واملؤنث، والبعر، وحيرك : النشأة، والبقرة، @لتحريك : حمركة 

  )).والظلف 

  : ومن ٔامثw ذi يف @ب العني 

ًة :     ةً ةً ةً ةً حمركحمركحمركحمركالَبثَُع، : ((  )41(قول املَصِنّف  َفتَِني خاص� ِم يف الش� ��  )).ُظهوُر ا

ْبُع : ((  )42(وقو�  يغَُة، تقوُل : والط� ، وهو = : اْرضِبُْه عىل َطْبعِ هذا، و: اِملثاُل والّصِ اخلَْمتُ
ِوِه، و@لكرس  ِني وَحنْ ٌر ِبَعْينِ : الت�أثُري يف الّطِ قاِء، وَهنْ ِه، َمِغيُض املاِء، وِمْلُء الَكْيِل والّسِ

ُك، ج  نَُس، وُحيَر� ��، وا Cَدا ُر، والص� ْ دئ، :  @لتحري@لتحري@لتحري@لتحريككككٔاْطباٌع، ٔاو : والهن� الَوَخسُ الشديُد من الص�
ْنيُ والَعْيُب    )). والش�

ام : ((  )43(وكذi قو�  ِضد4 ٔاْعطاُه، مكَن�َعُه، فهو ماِنٌع وَمن�اٌع وَمنُوٌع، : َمنََعُه يَْمنَُعُه، بفتِح نُوِهنِ
ِل مجَْ  كةً كةً كةً كةً َمنََعٌة، : ُع أالو� �� كةً كةً كةً كةً وهو يف ِعّزٍ وَمنََعٍة، . ُمحرُمحرُمحرُمحر�� �� َمَعُه َمْن يَْمنَُعُه من : ويَُسك�ُن، ٔاي  ُمحرُمحرُمحرُمحر��

  )).َعشَريِتِه 

ْبَعُة ِرجاٍل، وقد : (( وكقو�  كُ كُ كُ كُ سـَ ��   )).، ؤانَْكَرُه بعُضهم ُحيَرُحيَرُحيَرُحيَر��

)) يريد فتح ٔاولها  وحني يذكر أالسامء جمّردة دون ضبط @لشلك رسام ٔاو اسام، فٕانه((  
، فيظهر لنا بذi نظاما حمكام، قريب من Äطراد طبقه الفريوزآ@دي عىل نصوص )44(

  . معجمه قصد جتنيهبا خطر التصحيف

ـ وخيضع تضمني هذه الوسائل مجلw من الضوابط، فغالبا ما تأيت بعد املدخل املعجمي 
را مفصليا يف احلفاظ عىل مبارشة، وقد جتدها يف ٔاحيان ٔاخرى حتل حم�، وتلعب دو 

متاسك النسـيج املعجمي، وٕازاe اللبس ودفع لك عوامل ومسببات اخلطأ والتصحيف، 
وسببا وجملبة ل�قة وسهوe التناول والتقدمي، ولعلنا نرضب مثاال توضيحيا لطبيعة تواجد 
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معلومات اFستعمال

ـ فTنا بالعصا  :و ـــــ

معلومات دFلية 

.بين أذنيه  بھاضربه 

مكونات النص المعجمي

تعداد مكونات النص المعجمي

مكون معجمي 1

9

صوتية.م

1

استشھادية توضيحية.م

1

اFستعمال.م

10

صرفية.م

12

دFلية.م

مكونا معجميا  33: مجموع المكونات المعجمية 

ع حاالت هذا املكون يف النسـيج املعجمي ؤامهيته البالغة، اليت يثبهتا كثافة تواجده، وتنو 
مثاال ل�قة يف ) ب ر ق ع ( تشلكه ومواضع تضمينه، وتعدد وسائ�، ولتكن مادة 

املعاجلة، وذاك ملا ميزيها من التنوع الواحض يف املكوsت املعجمية املصاحب لعنرصي ا�قة 
  .وإالجياز 

  

  

  

  

  

  

وكام يظهر بوضوح وجالء شديدين، مصاحبة الضبط الصويت، ٔالغلب املداخل 
ية، ولنكون ٔاكرث حتديدا، فٕان وقوع الضبط الصويت يكون يف أالغلب بني املدخل املعجم 

املعجمي وما يتبعه من معلومات داللية، فيظهر ال±ثل الشـبه لكي بني عدد املداخل وعدد 
  .املعلومات الصوتية

ٔاما ٕاذا حتدثنا عن هذه املعلومات الصوتية وتفاعلها مع بقية املكوsت املعجمية يف النص 
املعجمي، @عتبارها مكون معجمي مثل @يق املكوsت املشلكة للنص املعجمي، وآلية توزيع 
وسائ� ا:تلفة، فٕانه خيضع توزع هذه الوسائل لنظام مدروس، فتأيت املعلومات الصوتية 

  يف القاموس احمليط عىل مخسة ٔاشاكل خمتلفة ـ كام سـبق ـ 

  .طة النّص عىل شلك احلرف ـ الضبط بواس 2 . بط بنقط Äجعام ـ الض  1

  .ـ الترصحي بنوع احلركة  4.  ـ الضبط @لشلك التام بواسطة احلراكت  3
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 .ـ Äسـتعانة بلفظ منوذ. مساعد  5

وخيضع اختيار وسـيw الضبط لعدة اعتبارات تتعلق ٔاساسا، @لطبيعة الرصفية والصوتية 
w ضبط يف آن واحد عند للمدخل قيد املعاجلة، وقد يسـتعني املعجمي بأكرث من وسـي

احلاجة، ووقوع هذا قليل، وغالبا ما حيدث مع أالبنية امخلاسـية والسداسـية، وقد تأيت 
الوسـيw الواحدة عىل ٔاكرث من وجه وللك وجه داللته اخلاصة واسـتعام� اخلاص، 
وملعلومات الضبط الصويت و�ان من ٔاوجه Äسـتخدام الوظيفي، الضبط وÄختصار، 

  .ضح من خالل اجلدول االٓيت ذكره وهو ما سيت

وال ختتص معلومات الضبط الصويت @ملداخل املعجمية فقط بل تتعدى ذi لتشمل 
املعلومات ا�اللية واملوسوعية وحىت Äستشهادات اللغوية، فيسـتعني هبا املعجمي مىت 

  .دعت احلاجة ٕاىل ذi مع ٔاي صنف من املعلومات املكونة للنص املعجمي 

الضبط @للفظ، : ٔاكرث وسائل الضبط الصويت  تضمينا واسـتخداما يه وقد اكنت 
  :والضبط @لترصحي، وتوضيح ذi وما سـبق من مفاهمي يف اجلدول االٓيت 
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1  1 1     
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ْع  3    1 1  1 Cْع ا Cـ ا 
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   عـ إالمّ  5

 ْتُع ـالبِ  1  1 6 4 7 4 11

 ـ الَبثَُع 2   1 1 2  2

َعُه 3   1  1  1  ـ َجبَ

َذعَُه 4   1  1  1  ـ َخبْ

 ـ الَبِديُع 6   7 4 7 4 11

 ـ الَبَذُع 7   3 1 4  4

 ـ بُْرثٌُع 8   1  1   1

َدعَُة 9         ـ الَربْ

َذعَُة 10         ـالَربْ

َشاُع 11   1 2 3   3  ـالِربْ
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ما ثبت من مواد في الصحاح

ما ثبت من مواد في القاموس

قيمة توافق سلبي

دFلة على تقدّم وسيلة الضبط في الترتيب

دFلة على تأخر وسيلة الضبط في الترتيب

  

  

  
  

  
  
  
  

  
        ::::ـ Äسـتخدام الوظيفي لوسائل الضبط الصويت ـ Äسـتخدام الوظيفي لوسائل الضبط الصويت ـ Äسـتخدام الوظيفي لوسائل الضبط الصويت ـ Äسـتخدام الوظيفي لوسائل الضبط الصويت 

واملقصود بذi، ٔان تعمل وسائل الضبط الصويت معل املدخل املعجمي وحتل 
ماكنه وتصطبغ بوظيفته، ويكون ذi من ٔاساليب Äختصار، فعوض كتابة املدخل 

ويت للمدخل املعجمي، مث ٕاحلاق وسـيw الضبط الصويت به، نقوم بكتابة الضبط الص
Äختصار، : املعجمي ال غري، وهبذا فٕان وسـيw الضبط الصويت تعمل وظيفة جديدة يه 

الضبط وÄختصار، لكن يشرتط لتفعيل هذه الوسـيw ٔان يكون : فتحمل بذi وظيفتني 

َقُع 25          ـ الَبلْ

        
 

  ـ بَْلَكَعه26

3   3  2  1     
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 ـ الَبْضُع 18 1  6 6 7 6  13
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17 4 13 7 9  1  
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ما ثبت من مواد في الصحاحما جاء من مواد في القاموس 

13مجموع وسائل الضبط  122
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في أدوات الضبط الصوتي، من ناحية المواد التي تنتمي   الفاذحـ يلحظ النقص 
وسيلة ضبط، تختص بمواد الصحاح، في   13لمعجم الصحاح،إذ يسجل وجود 

قد   وھو أمر غريب بحق،  ووسيلة ضبط تختص بمواد القاموس،  122مقابل 
تميز معالجته المعجمية   وإبراز فضله  الفيروزآبادييرد ذلك إلى محاولة 

.للمداخل، عما كان في صحاح الجوھري 

لصحاحالقاموسا

وسيلة ضبط 122

وسيلة ضبط 13

املدخل املعجمي معلوم، ٔاي ٔان يكون سـبق ذكره عىل أالقل مرة واحدة، لُيعمل املدخل 
  .الضبط اجلديد ليتلون بهاjي سـيطبق عليه 

  
  
  
  
  
  

 : ؤامثw اسـتعامل هذه الوسـيw ـ يف @ب العني ـ كثرية، ولنا ٔان نورد مهنا 

، ٔاو ُسالeَُ : الِبْتُع، @لكرس، وكِعنٍَب : ((  )45(ما جاء يف فصل الباء  تَد4 نَِبيُذ الَعَسِل املُشـْ
ِة :  @لتحري@لتحري@لتحري@لتحريكككك، واخلَْمُر، والطويُل من الّرِجالِ :  @لكرس@لكرس@لكرس@لكرسالِعنَِب، ٔاو  طوُل الُعُنِق مع ِشد�

بْتَُع . َمْغِرِزها، بَِتَع الَفَرُس، كفرَح، فهو بَِتٌع ككِتٍف، ويه بَِتَعٌة  ٍٍ    وُمْمتَِلٌئ، : وُرْسٌغ ا� فففٍفٍ ِِ :  ككتككتككتككتِِ
حَ حَ حَ حَ : الشديُد املَفاِصِل واملَواِصِل من اجلََسِد، ومن الّرِجاِل، وِفْعُ�ُ  ِِ  )) . كفركفركفركفِرِ

  :ٔانواع الضبط الصويت  يف هذا املثال نوعان من

 .ـ الضبط بواسطة الترصحي @حلركة  2.    ـ الضبط @لوزن  1

  :وقد جاء @ملقابل منوذجان لالختصار بواسطة وسائل الضبط الصويت 

  : ولنا منه منوذجان : ـ الضبط بواسطة الترصحي @حلركة  1

  ).والِبْتُع، @لكرس : ( ٔاو @لكرس، وقد حلت هذه اللكمة حمل قول املصنف : ٔا ـ قو� 

  ) .الَبتَع، حمركة : ( و@لتحريك، وقد حلت حمل قول املصِنّف : ب ـ قو� 

  : ومنه كذi منوذجان : ـ الضبط @لوزن  2

  ) .بَِتٌع، كَكِتٌف : ( وككِتٍف، وأالصل قو� : ٔا ـ قو� 
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  ) .بَِتَع، كَفِرَح : ( كَفِرَح، وأالصل قو� : ب ـ قو� 

  : Äختصار من وسائل الضبط الصويت ٔايضا ومما وقع فيه 

�رفاُع  ٔايضًا : ((  )46(قول الفريوزآ@دي يف فصل الراء  رع، : وال ادادادادواْكتنَازالز� �� جد4 :  كَشدكَشدكَشدكَشد��
ث   )).محمد بن عبد هللا أالندليس احملّدِ

ادادادادرع، اْكِتناُز الز� : فَاُع أيضًا والّرِ : وأالصل يف أن يقول  �� ��اُع، كشداُع، كشداُع، كشداُع، كشد�� محمد بن عبد  جد4 :  والَرفوالَرفوالَرفوالَرف��
ث    .هللا أالندليس احملّدِ

ادادادادو: ((  )47(ٔايضا قو� يف فصل القاف  �� ٍٍ    اخلزنير اجلباُن، و:  كشدكشدكشدكشد�� ُق :  َكُغَرابَكُغَرابَكُغَرابَكُغَراٍبٍ ْمحَ الرُجُل اال�
. ((  

ادادادادو: ؤاصلها  �� ��اع، كشداع، كشداع، كشداع، كشد��   .الرجل أالمحق :  الُقبَاُع، كُغرابالُقبَاُع، كُغرابالُقبَاُع، كُغرابالُقبَاُع، كُغراباخلزنير اجلََبان، و:  القبالقبالقبالقب��

مه يرد ٕاىل الهنج العام اjي احتذاه يف تأليف معجمه ومرّد هنج الفريوزآ@دي هذا، يف معج
  .القامئ ٔاساسا عىل Äختصار 

وبذi يظهر لنا نظام حممك يقل عن النظري، خيتص بضبط املداخل املعجمية، يقوم عىل 
@ٕالضافة ٕاىل ( نوعني ٔاساسـيني من وسائل الضبط، لك نوع يتحدد وجوده يف وسـيلتني 

  .)الشلك @حلراكت 
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ما الضبط الصويت للمداخل ٕاال شلك من عديد ٔاشاكل المتزي ، اليت احتواها و 
القاموس احمليط ، اjي سيبقى شاهدا عىل ما بلغة الفكر املعجمي العريب القدمي من تطور 

  . و ريق 

ؤاخريا، فٕان وسائل الضبط الصويت اليت اعمتدها املعجم العريب القدمي يف ضبط 
ا ـ تبقى ٔافضل من الوسـيw اليت اتبعها املعجم الغريب اليت تنّص مادته اللغوية ـ عىل كرثهت

عىل ٕاعادة كتابة املدخل املعجمي برموز صوتية ، و قد ٔاشار عيل القامسي ٕاىل هذا النوع 
ٔاخذ املعجميون يف ٔاواخر القرن التاسع عرش بطريقة : (( ...  )48(من الضبط الصويت قائال 

  )) .دمني مفتاحا للرموز الصوتية يوضع يف مقدمة املعجم ٕاعادة هتجئة اللكمة باكملها مسـتخ

ؤارى ٔان هذه : ((  )49(ويعلق عبد الكرمي جماهد مرداوي عىل هذه الظاهرة قائال
الوسائل اليت اسـتعملهتا املعامج العربية منفردة ٔاو جممتعة يه ٔافضل من الطريقة اليت 

بني البرش، اليت تردف لك تشارا تسـتخدYا اللغة Äجنلزيية، ويه ٔاكرث لغات العامل ان 
بكتابة املدخل �نية بأجبدية  PRONUNCIATIONمدخل يف معامجها بطريقة نطقها 

ٔاو ما يصطلح عىل توصيفه بقوهلم  PHONEMIC ALPHABETفونميية صوتية 
READING TRANSCRIPTION  بل جند لك معجم فهيا مصّدرا iوال يكتفي بذ

ؤ�هنا ٔاجبدية ٔاخرى  KEY TO PHONETIC SYMBOLSمبفاتيح للرموز الصوتية 
حىت يمتكن من القراءة  عىل الناطق @ٕالجنلزيية ٔاو مسـتعملها ٔان حيفظها وبمل هبا بل يتقهنا،

الصحيحة السلمية، ٔاي ٕان الوحدة الصوتية الواحدة قد خيتلف نطقها من لكمة ٔاخرى، 
  ) .)وعليه جيب كتابة الصوت الواحد بأكرث من رمز حسب طريقة نطقه 

و من ٔامثw اسـتخدام هذه الوسـيw من وسائل الضبط الصويت ما جاء يف معجم 
  : )50(وبسرت أالمرييك
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وما ميزي هذا النوع من املعامج معوما، اضطرارها ٕاىل وضع، دليل خاص بطريقة 
 guide toنطق هذه الرموز 

pronunciation  يف بداية املعجم ، يف ،
لفصول اخلاصة للمدخل شلك فصل من ا

التعريفي @ملعجم، اjي هو مبثابة دليل 
  )51(.السـتخدام القاموس

ويف هذه احلاe فٕان ٔادوات الضبط 
الصويت حتمل اسـتخدام وظيفي واحد، وال 

الضبط : ميكن لها ٔان خترج عنه وهو 
  .الصويت للمدخل املعجمي 
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    و املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــعو املراجـــــــع    ششششــــــــــــــــــــــــالهوامالهوامالهوامالهوام
 

 
                                                                        

تنـاء خـاص مبعجـم العـني ، مكتبـة عبـد هللا درويـش ، املعـامج العربيـة مـع اع : انظر :   )1(
 . 17: الشـباب، ص 

محمد فاخوري، معاجلة املادة املعجمية يف املعامج اللفظية القدمية، جمw جامعة ٔام القرى :   )2(
 .13: ، ص 22: م، ع 2009لعلوم اللغة العربية و آداهبا، السعودية، 

عجمي عند العـرب، دار الثقافـة عبد الكرمي جماهد مرداوي، مناجه التأليف امل: انظر :    )3(
 .663ـ  662: ، ص 1: م، ط 2010للنرش و التوزيع، عامن، أالردن، 

Yـدي ا:ـزويم و ٕابـراهمي السـامرايئ، دار : اخلليل بن ٔامحد الفراهيدي،  العـني، حت :   )4(
 .ع ق ر: الهالل، القاهرة، مرص، مادة 

 .659: املعجمي عند العرب، ص  عبد الكرمي جماهد مرداوي،  مناجه التأليف:   )5(
حسني نصار، املعجم العريب نشأته و تطوره، دار مرص للطباعة، القاهرة، مرصـ، ج :   )6(

 .597: ، ص 2: 
 . 597:، ص 2: حسني نصار، املعجم العريب نشأته و تطوره، ج :   )7(
الهوريين، دار  ٔابو الوفاء نرص: محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )8(

 .هـ ر ج ع: ، مادة 2: م، ط 2008الكتب العلمية، بريوت، لبنان، 
: ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )9(

 .ش ب د ع
دة ٔابو الوفاء نرص الهوريين، ما: محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )10(

 .ف ض غ: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )11(

 .خ ش ف: 
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 2014جوان  -جانفي                                338                                        و اللغاتلكية االٓداب 

                                                                                                                                                                        
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )12(

 .ج ر ع: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مادة : حت محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، :   )13(

 .ز ر ع: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مـادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )14(

 .س م ي ذ ع: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مـادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )15(

 .ب ت ع: 
دراســة يف كيفيــة : ار عيــدان، املــنت اللغــوي يف املعجــم العــريب القــدمي حيــدر جبــ:    )16(

 .161: ، ص 6: م، ع 2008املعاجلة، جمw اللغة العربية و آداهبا، جامعة الكوفة، العراق، 
محمد فاخوري، بني الصحاح و القاموس احمليط، جمw الرتاث العـريب، احتـاد الكتـاب :   )17(

 . 5: ، ص 77: ، ع م1999العرب، دمشق، سور¿، 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مـادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )18(

 .د ر ث ع: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مـادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )19(

 .د ر ج ع: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مـادة : س احمليط، حت محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القامو :   )20(

 .ض و ت ع: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مـادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )21(

 .ك ب ع: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مـادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )22(

 .ك ت ع: 
 .597: ، ص 2: حسني نصار، املعجم العريب نشأته و تطوره، ج :   )23(
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ــد، :   )24( ــع احلســيين، الهن ــاموس، املطب ــأنوس يف صــفات الق ــول امل محمــد ســعد هللا، الق

 .105ـ  104: م، ص 1871
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مـادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )25(

 .ب ض ع: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مـادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )26(

 .خ هـ ف ع: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مـادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )27(

 .ض ب ع: 
ء نرص الهوريين، مـادة ٔابو الوفا: محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )28(

 .ن ز ع : 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مـادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )29(

 .ب د ع: 
عبد القادر عبد اجلليل،املدارس املعجميـة ـ دراسـة يف البنيـة الرتكيبيـة ـ، دار صـفاء :   )30(

 .336: ، ص 1: م، ط 2009للنرش و التوزيع،عامن، أالردن، 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مـادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )31(

 .خ د ع: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )32(

 .ر ب ع: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مادة :  محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت:   )33(

 .ص ب ع: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )34(

 .ج ل ع: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )35(

 .ب و ع: 
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ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مادة : الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت  محمد بن يعقوب:   )36(

 .ش ج ع: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )37(

 .ب ز ع: 
ة ٔابو الوفاء نرص الهوريين، ماد: محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )38(

 .ب ض ع: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )39(

 .ج ل ع: 
 .105: محمد سعد هللا، القول املأنوس يف صفات القاموس، ص :   )40(
 ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مادة: محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )41(

 .ب ث ع: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )42(

 .ط ب ع: 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )43(

 .ب ض ع: 
 .337: يف البنية الرتكيبية ـ، ص  عبد القادر عبد اجلليل،املدارس املعجمية ـ دراسة:   )44(
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )45(

 .ب ت ع : 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مادة : محمد بن يعقوب الفريوزآ@دي، القاموس احمليط، حت :   )46(

 .ر ف ع  : 
ٔابو الوفاء نرص الهوريين، مادة : زآ@دي، القاموس احمليط، حت محمد بن يعقوب الفريو:   )47(

 .ق ب ع : 
عيل القامسي ، عمل اللغة و صناعة املعجم ، مطابع جامعة املv سعود ، الر¿ض ، :   )48(

 . 53: ، ص 2: م، ط 1991اململكة العربية السعودية، 



 ان  الرابع عرش واخلامس العرشالعدد                                           جمw لكية االٓداب و اللغات

 
 

 2014جوان  -نفيجا                             341                       - بسكرة-جامعة محمد خيرض

                                                                                                                                                                        
 . 663:  عند العرب، ص  عبد الكرمي جماهد مرداوي،  مناجه التأليف املعجمي:   )49(

)50(  : ENCYCLOPEDIA BRITANNICA COMPANY, MERRIAM-
WEBSTER'S COLLEGIATE DICTIONARY : ELEVENTH EDITION, 
MERRIAM-WEBSTER INCORPORATED, NEW YORK, UNITED 
STATES OF AMERICA, 2004, P : 781 . 

)51(  : ENCYCLOPEDIA BRITANNICA COMPANY, MERRIAM-
WEBSTER'S COLLEGIATE DICTIONARY : ELEVENTH EDITION, 
MERRIAM-WEBSTER INCORPORATED, P : A40 . 


