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  "ا�حیط القاموس" كتابه ضوء عاجم�0يا� علم 0ي وإسهامهالف%Oوزآبادي�

 

 الندوي  الدین تاج أیوب/�د

 الھند،�Dس�میة،�نیودلھي ا-لیة وآدابھا،�الجامعة العربیة اللغة قسم أستاذ

 

�كور� �ش>;از�مدينة �شرق ��ي �كيلوم�;�تقريبا �مئة �مسافة �ع�ى �فارس ��ي كانت
;وز�آباد�متجنبا�(جور)�وال°��غ>;�اسمه�السلطان�البوي
��عضد�الدولة�إ«ى�ف>

�و�ي� �واله�ك، �الخراب �ترمز�إ«ى �الق`;�وال°� Ãبمع�� �جور �كلمة �من �التشاؤم من
�كارزين �اسمها �بلدة �ف>;وزآباد (ضواµي

١
�يعقوب� .) �بن �محمد �الدين �مجد ولد

��الف>;وزآبادي �سنة �كارزين �الذي�هـ�٧٢٩ببلدة �العصر�ا-غو«ي �ف�;ة ��ي �وذلك ،
هـ�وانت
�Ãبدخول�٦٥٦يد�هوPكو�سنة��بدأ�بسقوط�بغداد��ي�أيدي�التتار�ع�ى

� �سنة �مصر �أظفاره،��.هـ.٩٢٣العثماني>ن �نعومة �منذ �نبوغه �أمارات ظهرت
فحفظ�القرآن�وهو�ابن�سبع�سنوات،�وجود�الخط�وهو�أمر�يندر��ي�مثل�هذه�
�به،� ��عتناء �إ«ى �يعقوب �الدين �سراج �Dس�م �شيخ �والده �دفع �وهذا السن.

�أخذ �ثم �و�دب، �اللغة �قاصدا��فأقرأه �فخرج �ش>;از. �مشاه>;�علماء �إ«ى به
�.القدس�وغزةو بعلبك�وحلب،�،�و دمشقو غداد،�،�وبالفحول�من�العلماء��ي�مختلف��قطار،�فرحل�إ«ى�العراق

�دخل�القاهرة،�و�ي�سنة��الف>;وزآباديبقي� �فلسط>ن�عشر�سن>ن،�ثم�سافر�إ«ى�ب�د�الروم�وبعدئذ هـ��٧٧٠ي
زار�دل
��وما�جاورها�من�ب�د�الهند،�وعاد�م�Õا�ع�ى��،و�ي�هذه��ونة�.بأس�§�اومكث�§�ا�مدة���P،ذهب�إ«ى�مكة

طريق�اليمن�قاصدا�مكة�إ«ى�أن�ألقى�عصا�التسيار��ي�زبيد�باليمن،�فتلقاه�ا-لك��شرف�إسمعيل�بالقبول�
العلم�فك½;�وبالغ��ي�إكرامه�وصرف�له�ألف�دينار،�ووPه�قضاء�اليمن�كله.�واستمر�مقيما��ي�كنفه�ع�ى�نشر�

وÑي�مدة�تزيد��،به،�وقصده�الطلبة�فاستقرت�قدمه�بزبيد�مع��ستمرار��ي�وظيفته�إ«ى�ح>ن�وفاته��نتفاع
تلقى�الف>;وز��ع�ى�عشرين�سنة،�و�ي�مدة�إقامته�بزبيد�قدم�مكة�مرارا�فجاور�§�ا�وبا-دينة�ا-نورة�والطائف.

ل�رحلته،�كما�أخذ�عنه�علماء�زمانه�كابن�حجر،�آبادي�علومه�من�مشاه>;�علماء�عصره�كما�يتب>ن�من�خ�
أسباب�الشهرة،�ومهد�له���-إضافة�إ«ى�نبوغه–والص�ح�الصفدي�وابن�عقيل�والجمال�وDسنوي�مما�هيأ�له�

�رتقاء�إ«ى�مÂåلة�رفيعة.�نال�§�ا�خطوة�كب>;ة�لدى�العلماء�والحكام،�فأخذوا�يط>;ونه�ويثنون�عليه�ويصفون�
من�أشهر�علماء�اللغة،�كان��الف>;وزآبادي"�ويكتب�الدكتور�عمر�فروخ�عنه�فيقول:�نه.جليل�قدره،�وكب>;�شأ

وقد���ي�التفس>;�والحديث�والفقه�واللغة،�وكان�له�نظم�ون½;".�لحفظ�ف`;ع��ي�علوم�كث>;ة.�وخصوصاسريع�ا
  .)٢(اعت`;ه�جر�ي�زيدان�أشهر�علماء�اللغة��ي�عصره�خارج�مصر�والشام

ع�الحفظ�قوي�الذاكرة�بحيث�كان�يقول:��Pأنام�ح°�Ãأحفظ�مائة�سطر�كل�يوم�قبل�سري�الف>;وزآباديوكان�
وDكرام،�ح°��Ãومما�زاد��ي�مÂåلته�ورفعته�أن�السلطان��شرف�تزوج�بابنته،�فنال�منه�زيادة�ال`;��.)٣(أن�أنام

�ي�زبيد�باليمن��;وزآباديالف>تو�ي��وأهداه�له.�"،Dسعاد�باØصعاد�إ«ى�درجة��ج�Úاد"سماه��إنه�صنف�له�كتابا

                                                           
   ١٠٧٠-١٠٦٩ص  ١٥دائرة املعارف اإلسالمية ج    - ١
  .٨٢٩- ٣٠م، دار العلم للماليني، بريوت، ص ١٩٨٤تاريخ األدب العريب، الطبقة الرابعة    - ٢
  .١٥٧، دار اهلالل ص ٣تاريخ آداب اللغة العربية ج    - ٣



  

 

                    __________________________________________٢٠١٣ ���–مجلة�العاصمة�:�ا�جلد�الخامس� ١٤٧

147 Majalla al-Aasima, Vol. 5, 2013, ISSN : 2277-9914,  eISSN: 2321-2756  _____________________________ 

    ________________ 

�بسمعه�وبصره�متوقد�الذهن،�حاضر�العقل.�،�ولم�يزل�إ«ى�ح>ن�موته�متمتعاهـ�وقد�ناهز�التسع>ن٨١٧سنة�
  أشهرها�القاموس�ا-حيط�الذي�اختصره�من�تأليف�له�ضاع��ي�هذا�الفن.�نحو�أربع>ن�كتابا�يوللف>;وز�آباد

  ا�عاجم�العربية�وم% ة�القاموس�ا�حيط�فä{ا

،�مع�شرح�-عان¾�ا�وإضافة�معلومات�ترتيبا�هجائيا�عجم�أو�القاموس�كتاب�يحتوي�ع�ى�كلمات�مختارة�ترتبا-
�ع�قة. �ذات ��مر�تطبيقال�أخرى �أول �ا-عجمات �تكن �تم��م �فقد �عملية، �Èغراض �قامت �بل �لغوية، لنظرية

�الكريم، �القرآن �غريب ��مر�لشرح �بادئ ��ي �العربية �اللغة ��ي �ا-عاجم �الشريف.�تأليف �كلمة��والحديث إن
�ا- �من �النوع �وهذا �مدلولها. ��لفاظ�وتشرح �تعالج �ال°� �اللغوية �الكتب �تع�� �معجم�"معجم" Ãيسم� عاجم

ومادة�"عجم"�تفيد��ي��صل�D§�ام�وعدم�البيان،�قال�الخليل�ابن�أحمد��ي�كتابه�الع>ن":�العجم���لفاظ.
الذي��Pيفصح،�والعجماء�كل�دابة�أو�§�يمة،�و�عجم�كله�ضد�العرب،�ورجل�أعجم��ليس�بعربي،�و�عجم�

ت�ع�ى�إزالة�D§�ام�والخفاء.�فمع��Ãأعجمت�الكتاب:�
ّ
ك�م�ليس�بعربي.�وإذا�زيت�الهمزة�بأن�يقال�أعجم،�دل

�وبينته. �(�وضحته Ãا-ث�� �بن �ع�ي �بن �أحمد �يع�ي �أبي �هو�كتاب �"معجم" �اسم �يحمل �مؤلف �أول - ٢١٠وكان
جم�الصحابة".�ومن�الجدير�بالذكر�هنا�أن�علماء�اللغة�الذين�دونوا�مفردات�اللغة�قبل�هـ)�واسمه�"مع٣٠٧

بمعجم�مثل�"��ذيب�اللغة"��كتابه�اسم�معجم،�وإنما�أطلق�اسما�خاصاهذا�ا-ؤلف�لم�يطلق�أحد�مهم�ع�ى�
ذا�اللون�ثم�أطلق�لفظ�"معجم"�ع�ى�ه�أو�"الجمهرة"�أو�أطلق�كلمة�غريب�مثل�غريب�القرآن�وغريب�الحديث.

أو�تجمع��لفاظ�ا-تصلة�بمع���Ãفتشرح�مدلوله،�وما�يتصل�به�لغويامن�الكتب�اللغوية�ال°��تعالج�اللفظ�
��ي �واحد �أو�موضوع �أيضا�واحد �ا-عاجم �سميت �ولقد �تسمية��كتاب... �من ��سم �هذا �وأتاهم بالقواميس،

ثم�اش�Úر�هذا��ستعمال�ح°�Ãأصبح��بالقاموس�ا-حيط�ومعناه�البحر�الواسع�الشامل،�الف>;وزآباديمعجم�
لكلمة�معجم�لغوي،�وأطلق�هذا��سم�ع�ى�جميع�ا-عاجم�اللغوية��خرى،�ا-تقدمة�وا-تأخرة�و�ن��امرادف

ية�وقد�قامت�ا-عاجم�و�Pتزال�تقوم�بدور�مهم��ي�حفظ�تراث�اللغة�العرب�ترادف�كلمة�قاموس�كلمة�معجم.
�وأسالي��ا �ألفاظ�اللغة �و بصيانة �الكريم، �بالقرآن �متعلقة �ا-ختلفة �بفروعها �العربية �الدراسات �نشأت �،قد

�مباشرة� �تتعلق �الدراسات �تلك �كانت �سواء �ا-ختلفة، �الدراسات �حوله �دارت �الذي �هو�ا-حور �القرآن وكان
��لفاظ� �دPلة ��ي �بالبحث �جميعها، ��غراض �هذه �أو�تخدم �معناه �وتبي>ن �آياته �وتوضيح بتفس>;�القرآن

  �الصيغ�وتركيب�الجمل�لغرض�فهم�معاني�القرآن�الكريم.�واشتقاق

وتعددت��،مختلفة�بأطوار تعددت�ا-عاجم�العربية�وتنوعت�خ�ل�العصور�السالفة،�ومرت�ا-عاجم�العربية�
  مدارسها�وهذه�ا-دارس�ع�ى�سبيل�Dيجاز�Ñي:

خليل�إمام�هذه�ا-درسة�وإمام�وال�،:�وÑي�أول�مدرسة�عرف�Úا�العربية��ي�تاريخ�ا-عجم�العربيمدرسة�الخليل
ا-عجمي>ن�عامة،�فهو�أول�من�شق�أمامهم�طريق�التأليف�ا-عجم��وقوام�مدرسته�ترتيب�ا-واد�ع�ى�الحروف�

  حسب�مخارجها.

�الجوهري  �الذيمدرسة �الجوهري �ا-جدد �Dمام �إ«ى �تنسب �ا-درسة �هذه �منهجا�: �ا-عجم� �التأليف �ابتكر��ي
�و  �الباحث>ن. �إ«ى �اللغة �عظم�قّرب �ع�ى �يدل �مما �الجوهري �ترتيب �مرتبة �اللغوية �والكتب �ا-عاجم �مئات إن

�ونظام�هذه�ا-درسة�ترتيب�ا-واد�ع�ى�حروف من�أولها�وهو�نظام��ا-عجم�باعتبار�آخر�الكلمة�بدP �مدرسته.
العجاب��ي�معجميه�"القاموس�ا-حيط"�و"ال�مع�ا-علم��الف>;وزآباديالقافية.�ومن�أشهر�أتباع�هذه�ا-درسة�

  الجامع�ب>ن�ا-حكم�والعباب".

�الزمخشري  �Ñي�مدرسة �ا-عجم �تأليف ��ي �وطريقته �الزمخشري �جار�هللا �الع�مة �إ«ى �تنسب �ا-درسة �وهذه :
طريقة�نظمت�ف¾�ا�الكلمات�حسب�أولها�وثان¾�ا�وثال�7ا�من�حروف�ا-ادة��صلية،�وسارت�ع�ى�نهج�الزمخشري�

  أقرب�ا-وارد،�ومحيط�ا-حيط،�وقطر�ا-حيط�وا-نجد�ومعجم�الطالب.ا-عاجم��تية:�ا-صباح�ا-ن>;،�و 
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  القاموس�ا�حيط�وم% ته

� �أشهر�مؤلفات �ا-حيط"�الف>;وزآباديمن �"القاموس �بضبط��،كتابه �يعت�� �شامل �جامع �معجم �الكتاب وهذا
� �ال�وشرحها�لفاظ �وفوائدها ��شجار�والنبات �وبذكر�أسماء �والبلدان ��ع�م �وكتب�بذكر�أسماء طبية.

�و  �جغرافية �فوائد �ف¾�ا �ولكن �لغة، �كتاب �ا-حيط �"والقاموس �فقال: �عنه �فروخ �عمر تاريخية�الدكتور
�أحيانا �أدبية �ا-حيط�.)١("واستطرادات �"القاموس �باسم �ا-عجم �اش�Úر�هذا �آخر�"لقد ��ي �ا-ؤلف �أورد �وقد ،

�وأورد �الوسيط، �والقابوس �ا-حيط �"القاموس �وÑي �أخرى، �تسمية �كشف�ه�كتابه �صاحب �التسمية ذه
.�فالقاموس�ا-حيط�هو�ا-عجم�الذي�طار�صيته��ي�كل�مكان،�وشاع�ذكره�ع�ى�كل�لسان،�ح°�Ãكادت�الظنون 

�تداوله� �لك½;ة �وذلك �م�;ادفان، �لفظان �أ�Éما �الناس �كث>;�من �حسب �إذ �محل�ا-عجم، �تحل �"القاموس" كلمة
�،وطريقته�الفذة�،وحسن�اختصاره�،زارة�موادهوسعة�انتشاره،�وقد�جمع�هذا�ا-عجم�خصائص�ومزايا�م�Õا�غ

��لفاظ �ضبط ��ي �ا-حكم �والبقاع�،ومنهجه �والبلدان ��ع�م �أسماء ��شجار��،وإيراد �بذكر�أسماء وعنايته
القاموس�هو�مختصر�كتاب�ألفه��ي�اللغة�سماه�"ال�مع�ا-علم��والنبات�والعقاق>;�الطبية�مع�توضيح�فائد��ا.

ب>ن�أيدي�الكتاب�وهو�مرتب��موس�فإنه�من�أك½;�ا-عاجم�تداوP أما�القا�،حكم�والعباب"العجاب�الجامع�ب>ن�ا-
  .)٢(�ي�أربعة�مجلدات"��١٢٧٤ي�مجلد،�وبمصر�سنة�١٨١٧حسب�أواخر�الكلم،�وقد�طبع��ي�كلكتا�سنة�

م�إ«ى�رب".�فقد�قسم�ا-عج"قاموسه"�ع�ى�طريق�"الصحاح"�و"العباب"�و"لسان�الع�الف>;وزآباديمنهجه:�رتب�
�إ��Pبابا�٢٨ �الهجائي �باء ��لف �ب�;تيب �باب�أمرتبة �كل ��ي �وأورد �واحد، �باب ��ي �الواو�والياء �بابي �جعل نه

�لفاظ�حسب�حرفها��خ>;،�فباب�الهمزة�ل�لفاظ�ال°��تنت
��بالهمزة،�وباب�الباء�ل�لفاظ�ال°��آخرها�باء،�
ين�للمواد�ا-ن�Úية�باÈلف�اللينة�غ>;�ا-نقلبة�من�وهكذا�ح°�Ãآخر�حروف�الهجاء.�وجعل�الباب�الثامن�والعشر 

،�اب�من�هذه��بواب�إ«ى�فصول�تبعا�للحرف��ول�من�اللفظ�مرتبا�ع�ى��لف�باء�أيضاثم�قسم�كل�ب�أصل.
ثم�فصل�الباء،�ثم�فصل�التاء،�ثم�فصل�الثاء...ألخ�وقدم�فصل�الواو��،فباب�الهمزة�يحتوي�ع�ى�فصل�الهمزة

�وآخر� �الهاء، �الياء.ع�ى �فصل �تر �الفصول �ع�ى �الثاني �الحرف �الفصول ��لفاظ�ضمن �ترتيب ��ي تيب�وراéي
  �.حروف�الهجائي��لفبائي�أيضا

  فللكشف�عن�لفظة�ما�0ي�"القاموس"�تتبع�الطريقة�التالية:

�الذي� .١ ��صل �إ«ى �الحروف �وإعادة �الزيادة �حروف �بحذف �وذلك ��صلية، �ا-جردة �صيغته �إ«ى �اللفظ يرد
�عليه �وكلمة�كانت "Ã�äق"� �إ«ى Ã�äاقت� �وكلمة �"ضر" �إ«ى �"اضطر" �وكلمة �"زهر" �إ«ى �"ازدهر" �كلمة

ً
�فمث� .

 "التقوى"�إ«ى�"وtى"�وهكذا.

�أوPيبح .٢ ��خ>;�للفظ �الحرف �باب �عن �مراعاة�ث �مع �الباب، �ذاك �من ��ول �الحرف �فصل ��ي �يبحث �ثم ،
�ي�باب�"�ضّر�"زاي�وعن�الراء�فصل�الترتيب�الحرف�الثاني،�ففي��مثلة�السابقة�يبحث�عن�"زهر"��ي�باب�

  �ي�باب�الواو�والياء�فصل�القاف.�"قÃ�ä"اد،�وعن�ضالراى�فصل�ال

� �اختصارا�الف>;وزآباديومعجم �وأشد ��أصغر�حجما �العرب"من �فمراجعته��"لسان �جدا، �ا-ادة �ضخم ولكنه
�شديدا �انتباها �فإنه�تتطلب �صغر�حجمه، �من �بالرغم �ا-عجم �هذا �Èن �للمبتدئ �أجزائه��بالنسبة ��ي يجمع

.�والقاموس�ا-حيط�يل�Âم�حسن��ختصار�وتقريب�العبارة�"اللسان"�ربعة�معظم�مفردات�اللغة�ال°��ذكرها�
�ومظاه �الكث>;ة. �ا-عاني �وإيراد �الك�م �اختار�رموزاو��ذيب �أنه �كث>;ة��ر��ختصار�عنده �تكرار�كلمات �عن تغ��

�و(ع) �معروف �ع�ى �لتدل �(م) �استعمل �فقد �الجمع��ال�;داد �ع�ى �لتدل �و(ج) �بلد �من �و(د) �موضع �ع�ى لتدل
  و(حج)�لتدل�ع�ى�جمع�الجمع.
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