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  مكتبة ديوان العرب تقدم لكم

  
  )1(ندوة تاج العروس

                                                                                                                   
  

  
  يحيى مير علم. د 

   آلية التربية األساسية-قسم اللغة العربية 
  دولة الكويت

  
  

احتفل المجلس الوطني للثقافـة والفنـون واآلداب فـي دولـة الكويـت                
الـذي صـدر فـي أربعـين        )) تـاج العـروس     (( بإنجاز تحقيقه وطباعته لمعجـم      

يـومي التاسـع    ) ندوة تاج العـروس   ( ة أسماها    فعقد لذلك ندوة خاص    ،مجلدًا
 شارك فيها وحضرها ثّلة من العلمـاء        ،2002فبراير عام   / والعاشر من شباط    

 ،والمجمعيــين والمعجميــين والمختصــين باللغــة والمعــاجم والتــراث العربــي 
 يقــدمهم رئــيس مجمــع اللغــة العربيــة  ،توافــدوا مــن أقطــار الــوطن العربــي 

 والدآتور أحمد مختار عمر، والـدآتور       ،شاآر الفحام بدمشق أستاذنا الدآتور    
 والـدآتور محمـود     ، والـدآتور أحمـد طالـب اإلبراهيمـي        ،عبد الصبور شـاهين   

 إضافًة إلى بعض َمـْن أسـهم فـي          ، والقاضي إسماعيل األآوع   ، علي مكي 
  .تحقيق المعجم أو مراجعته 

  
  :قّصة هذه الطبعة   
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ــذوي االختصــاص والمهتمــين      ــوم ل ــالتراث العربــي عامــة  مــن المعل ب
واللغوي خاصة أن وزارة اإلرشاد واألنباء بدولـة الكويـت أخـذت علـى عاتقهـا                

 فنشـرت عـددًا مـن الكتـب العربيـة           ،مهمة جليلة هي إحياء التـراث العربـي       
 فأضـافت   ،وطباعتـه ) تاج العروس   (  وتّوجت ذلك بتحقيق معجم      ،المخطوطة

قافــة العربيــة والتــراث العربــي بــذلك يــدًا بيضــاء إلــى أيــاٍد بــيض أســدتها للث
 تبّدت في إصدار مجالت ودوريات وسالسـل ثقافيـة عاّمـة            ،والناطقين بالضاد 

 والثقافة العالميـة، والمسـرح   ، وعالم الفكر،عالم المعرفة (  مثل   ،ومتخّصصة
  . . .) ومجلة الكويت، وغيرها ،العالمي، ومجلة العربي
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نبيه إلى أهمية تحقيق هذا     ومما تجدر اإلشارة إليه أن الفضل في الت       

ــى النهــوض    ،الســفر العظــيم  ــذاك إل ــاء آن ــوة وزارة اإلرشــاد واألنب  وفــي دع
يعود إلى  = بتحقيقه ونشره ضمن سعيها الحميد إلى إحياء التراث العربي            

المرحوم األستاذ عبد الستار أحمـد فـّراج رئـيس التحريـر فـي مجمـع اللغـة                  
 وتشجيعًا من صديقه األديب الكبيـر        فلقي ذلك استحساناً   ،العربية بالقاهرة 

 ، فأخذ على عاتقه إقرار المشروع     ،األستاذ أحمد السقاف وآيل الوزارة آنـئذٍ     
 فقد عهدت الوزارة إلـى األسـتاذ        ،م1965/ هـ1385وآان البدء  بإصداره عام      

 التقـاهم   ، فاختـار لـه محققـين أآفـاء        ،فّراج اإلشراف علـى تحقيقـه ونشـره       
 ، وحسـين نصـار    ،إبراهيم التـرزي  :  وهم األساتذة    ،هرةوآيل الوزارة في القا   

 ، وعبــد العلــيم الطحــاوي، وعبــد الســالم هــارون،وعبــد الســتار أحمــد فــّراج
  . وعبد الكريم العزباوي ، ومصطفى حجازي،وعلي هاللي

  
 علـى   - وهـو    ، ووضـعوا مـنهج تحقيقـه      ، فاجتمعوا وناقشوا المشـروع   

مّتبع في تحقيق النصوص التراثيـة       ال يختلف عن المنهج العلمي ال      -الجملة  
 ونسبة  ،ضبط اللغة واآليات واألحاديث واألشعار واألمثال     :  من مثل    ،واللغوية

 وتخـريج الشـعر مـن الـدواوين مـع بيـان اخـتالف         ،ما لم ُينسب من األشـعار     
ــتّم مــن الشــواهد  ،الروايــة إن وجــدت  وتوثيــق ، واســتدراك مــا نقــص ولــم ي

 وتـرقيم الـنص     ،والمصادر والمعـاجم وغيرهـا    النصوص باإلحالة على المراجع     
 ، وتمييـز اآليـات بإثباتهـا بـين قوسـين مزهـرين        ،وتفصيله وتوزيعه إلى فقرات   

) قوسين صغيرين   ( وتمييز األحاديث واألمثال بوضعـها بين عالمتي تنصيـص        
ــين قوســين معقــوفين   ــادة ب  إضــافة إلــى اعتمــاد بعــض الرمــوز   ،ووضــع الزي

 ووضع عالمـة    ، قوسين معقوفين أمام االسـتدراك    وضع: واإلشارات من مثل    
 فـإن   ،)لسـان لعـرب     ( النجمـة أمام رأس المادة تنبيـهًا علـى وجودهـا فـي            

ذآــر اللســان والصــحاح والتكملــة والُعبــاب فــي الهــامش دون تقييــد بمــادة   
  .فمعناه أن النّص الموثَّق في المادة نفسها التي يشرحها الّزبيدي 

 إذ لـم تمهـل المنيـُة بعـض َمـْن            ، على ما ُقّدر بدءاً    ولـّما لم تجر األمور   
 ولم تسمح ظـروُف بعضـهم باالسـتمرار         ، وقع عليهم االختيار من المحققين    

 نهضــوا بتحقيــق بعــض ،انضــّم إلــى ســلكهم محققـــون آخــرون= فاعتــذروا  
 ،عبد العزيـز مطـر    . د  :  منهم المرحومون    ،األجزاء قبل أن يلحقـوا بجوار رّبهم     

 ،عبد المجيد قطامش  .  و د    ،محمـود الطناحي .  و د    ، الفتـاح الحلو  عبد. و د   
 و  ،عبد الصـبور شـاهين    . د  :  ومن األحياء آّل من      ،إبراهيم السامرائي . و د   

  .ضاحي عبد الباقي . د 
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 1981-1964( وقد أمضى األستاذ فّراج في عمله سبعة عشـر عامـًا            
 ،ول قبــل تقــديمها للطباعــة ومحــّررًا لألصــ،متابعــًا للمحققــين والمــراجعين) 

 ، وعــامًال علــى تحقيــق التنســيق فــي اإلخــراج ،ومراجعــًا لتجــارب الطباعــة
 واستمّر على ذلك حتى تّم له تحقيق تسعة وثالثـين      ،والتوحيد في المنهج  

 فاختاره اهللا   ، وشرع في تحقيق الجزء األربعين غير أن القـدر لم يمهله          ،جزءًا
 ثـم خلفـه فـي ذلـك         ،عة الجزء العشـرين    وهو يصّحح تجارب طبا    ،إلى جواره 

( األستاذ مصطفى حجـازي فتـابع عملـه حتـى الجـزء الخـامس والعشـرين                 



 ، ثم انتقلت العهدة من بعده إلى الدآتور ضاحي عبد الباقي          ، )1982-1988
  .فاستمّر بذلك حتى الجزء الثامن والعشرين 

زء حتـى الجـ   ) التـاج   ( وقد استمر إشراف الوزارة علـى إصـدار معجـم           
 ثم توالى إصدار األجزاء حتى بلغـت جملـة مـا صـدر منـه                ،الثامن والعشرين 

 وعنــدما ُضــّم المجلــس الــوطني  ،حتــى منتصــف التســعينات ثالثــين جــزءاً 
للثقافة والفنون واآلداب إلى وزارة اإلعالم انتقلت العهـدة فـي إصـدار بقيــة               

 فـاهتّم   ،رإلى المجلـس الـوطني المـذآو       ) 40 – 29) ( تاج العروس   ( أجزاء  
 وأعانه على طبعه دعٌم مالّي قّدمته مؤسسة الكويت للتقدم          ،به ونشط له  

 ، وسعٌي حثيث محمود مـن أمينـه العـام الـدآتور محمـد الرميحـي               ،العلمي
 فصـّح  العـزم      ،وآذلك من القائمين على قسم التراث العربي في المجلـس         

 و  2000( على إصدار بقية أجزائه العشرة  فـي مـدة ال تزيـد علـى سـنتين                  
 وأســندوا إلـيهم مهّمـة       ، فاختاروا مجموعة مـن األسـاتذة األفاضـل        ، )2001

 فتّم بـذلك إنجـاز التحقيـق والمراجعـة          ،القيام بمراجعـة جديدة لتلك األجـزاء    
  ) .   تاج العروس ( والطباعة لهذا المعجم الموسوعي 
 ، ومـا اقتضـاه إنجازهـا مـن مديـد الوقـت            ،إن آثرة أجـزاء هـذه الطبعـة       

ووفرة المحققين والمراجعين يجعل من المفيد إيراد قائمة تضّم ُآّل جزء مـن             
أجزاء المعجم مقرونًا باسم أو أسماء َمـْن حّققـه أو راجعـه، ومتبوعـًا بتـاريخ                 

 صـدرت فـي خمسـة       ،وفي ذلك جمٌع ِلما تفّرق فـي أجـالد آثيـرة          . طباعته  
آاملة من هذا المعجم     فات آثيرًا من المختّصين اقتناُء نسخة        ،وثالثين عاماً 
  :    الموسوعي 
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  سـنة الطبـع  المـراجـع  المـحـقِّـق  الجزء
  م1965/هـ1385  لجـنـة فـنـيـة  عبـد السـتار فّراج  1

 عبد السـتار ،عبد اهللا العاليلي  علـي هاللـي  2
  م1966/هـ1386  فّراج

 عبد السـتار ،إبراهيم السامرائي  عبـد الكريـم العزباوي  3
  م1967/هـ1386  فّراج

  م1968/هـ1387  محمـد بهجـة األثـري  عبـد العليـم الطحاوي  4
  م1969/هـ1389  عبـد السـتار فّراج  مصطفـى حجـازي  5
  م1969/هـ1389   عبد السـتار فّراج،جميـل سـعيد  حسـين نصـار  6
  م1970/هـ1389  لجـنـة فـنـيـة  عبـد السـالم هارون  7
  م1970/هـ1390  ار فّراجعبد السـت  عبـد العزيـز مطـر  8
  م1971/هـ1391  لجـنـة فـنـيـة  عبد السـتار فّراج  9
  م1972/هـ1392  عبـد السـتار فّراج  إبراهيـم التـرزي  10
  م1972/هـ1392  عبـد السـتار فّراج  عبد الكريـم العزباوي  11
  م1973/هـ1393  عبـد السـتار فّراج  مصطفـى حجـازي  12

 عبد الستار ،م الطحاويعبد العلي  حسـين نصـار  13
  م1974/هـ1394  فّراج

 عبد الستار ،عبد الكريم العزباوي  عبـد العليـم الطحاوي  14
  م1974/هـ1394  فّراج

15  

 ،إبراهيـم التـرزي
 عبد ،مصطفى حجازي
  عبد ،العليم الطحاوي

  الكريم العزباوي

  م1975/هـ1395  عبـد الستـار فّراج



 عبد السـتار ،يمصطفـى حجاز  محمـود الطنـاحي  16
  م1976/هـ1396  فّراج

  م1977/هـ1397  عبـد السـتار فّراج  مصطفـى حجـازي  17
  م1979/هـ1399  عبـد السـتار فّراج  عبـد الكريـم العزباوي  18
  م1980/هـ1400  عبـد السـتار فّراج  عبـد العليـم الطحاوي  19

  عبد الستار،عبـد العليم الطحاوي  عبـد الكريـم العزباوي  20
  م1983/هـ1403  فّراج

  م1984/هـ1404  مصطفـى حجـازي  عبـد العليـم الطحاوي  21
  م1985/هـ1405  لجـنـة فـنـيـة  مصطفـى حجـازي  22
  م1986/هـ1406  مصطفـى حجـازي  عبـد الفتـاح الحـلـو  23
  م1987/هـ1408  لجـنـة فـنـيـة  مصطفـى حجـازي  24
  م1989/هـ1409  لجـنـة فـنـيـة  مصطفـى حجـازي  25
  م1990/هـ1410  مصطفـى حجـازي  عبـد الكريـم العزباوي  26
  م1993/هـ1413  لجـنـة فـنـيـة  مصطفـى حجـازي  27
  م1993/هـ1413  عبـد السـالم هارون  محمـود الطنـاحي  28

 خالد عبد الكريم ،أحمد مختار عمر  عبـد الفتـاح الحـلو  29
  م1997/هـ1418  جمعـة

  مصطفـى حجـازي  30
 ضاحي عبد ،ختار عمرأحمد م

  الباقي
  خالد عبد الكريم جمعـة

  م1998/هـ1419

 خالد عبد ،حسين محمد شرف  عبـد العليـم الطحاوي  31
  م2000/هـ1421  الكريم جمعة

أحمد مختار عمر، عبد اللطيف   عبـد الكريـم العزباوي  32
  م2000/هـ1421  الخطيب

  إبراهيـم التـرزي  33
 ،محمد سالمة رحمة
  ،مصطفىحجازي

  عبد اللطيـف الخطيـب
  م2000/هـ1421

  علـي هـاللـي  34
 عبد الحميد ،مصطفى حجازي
  ،طلب

  خالد عبد الكريم جمعـة
  م2001/هـ1421

  مصطفـى حجـازي  35
 ضاحي عبد ،أحمد مختار عمر
  ،الباقي

  خالد عبد الكريم جمعـة
  م2001/هـ1421

 خالد عبد ،ضاحي عبد الباقي  عبـد الكريـم العزباوي  36
  م2001/هـ1422  كريم جمعةال

  م2001/هـ1422  محمـد حماسـة عبد اللطيـف  مصطفـى حجـازي  37
  م2001/هـ1422  محمـد حماسـة عبد اللطيـف  عبـ الصبـور شـاهين  38

 خالد عبد الكريم ،عبد العزيز سفر  عبـد المجـيـد قطـامـش  39
  م2001/هـ1422  جمعـة

  م2001/هـ1422  يـبعبـد اللطيـف الخط  ضاحي عبـد البـاقي  40
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 فقـد   ،هذه هي األولى  ) تاج العروس   ( على أنه لم تكن طبعة معجم       
عـن  ) م  1870/1871-هـ1286/1287(  صدرت أوالهما سنة     ،سبقتها طبعتان 

 ، فلــم تــتّم، ولكنهــا اقتصــرت علــى خمســة أجــزاء،المطبعــة الوهبيــة بمصــر
 ، بالقـاهرة  عـن المطبعـة الخيريـة     ) م  1890/هــ 1307( وصدرت ثانيهما سنة    



والطبعتان جاءتـا خلـوًا مـن الضـبط والتنسـيق والتحقيـق             . في عشرة أجزاء    
ثم ُطبع المعجـم فـي دار الفكـر ببيـروت           . على ما فيهما من أخطاء الطباعة       

  .م بتحقيق علي شيري في عشرين مجّلدًا 1994/ هـ 1414سنة 
  

  ) :تاج العروس ( معجم 
  
لمؤّلفه السيد محمد   ) قاموس  تاج العروس من جواهر ال    ( وأما معجم     

ــدوة) م 1790/هـــ1205ت ( مرتضــى الحســيني الزَّبيــدي    فــال ،موضــوع الن
يخفى على أحد مـن أهـل العربيـة مـا لـه مـن منزلـة رفيعـة بـين معجمـات            

 ، وأغزرهـا مـادة    ، أوسـع معـاجم اللغـة العربيـة        – على تـأخره     – فهو   ،العربية
ــًا واستقصــاًء ألعــالم األ   ــًة وجمع ــدان والمواضــع  وأآثرهــا عناي شــخاص والبل
 حتـى غـدا أو آـاد موسـوعًة     ،والنبات واألعجمي والموّلد والمعـّرب والـدخيل     

فكان بذلك اسمًا على مسـمى      ، وأنواع الثقافة العربية   ،تضّم مفردات العربية  
  .تاجًا للمعاجم العربية على مختلف العصور 

 القـاموس   (على شرح   ) تاج العروس   ( ومعلوم أن الزَّبيدي أقام آتابه      
الذي ضمنه معجم   ) هـ  817 أو   816ت  ( لمجد الدين الفيروز آبادي     ) المحيط  

( وخالصـة مـا فـي       ) هـ  400ت  ( إلسماعيل بن حماد الجوهري     ) الّصحاح  ( 
وخالصـة مـا    ) هــ   448 أو   458ت  ( البن سيده علي بن إسماعيل      ) الُمحكم  

ت ( الصـاغاني   / لرضي الدين الحسـن بـن محمـد الصـّغاني         ) الُعبـاب  ( في  
  .إضافة إلى زياداته على تلك األصول الثالثة ) هـ 650

أربعـة عشـر    ) تاج العـروس    ( لقد استغرق الزَّبيدي في عمل معجمه       
) م 1761/هـــ1174(  إذ شــرع  فــي تصــنيفه حــوالي ســنة ،عامــًا وشــهرين

(  وانتهــى مــن تأليفــه ســنة  ،وآانــت ِســـنُّه آنــذاك تســعة وعشــرين عامــاً 
 ُجملتهــا َخمســمئة ،فخــرج فــي عشــر مجلــدات آوامــل ) م1774/هـــ1188
(  وآان الزَّبيـدي قـد احتفـل بإنجـازه تـأليف الجـزء األول مـن معجمـه                    ،آّراس
 حضـرها   ، فأولم لذلك وليمة عظيمة سنة إحدى وثمانين ومئة وألـف          ،)التاج  

 أي قبل نحو مئتين وأربعـين سـنة مـن هـذه     ،آثير من الشيوخ وطالب العلم    
  . الندوة 
ا المصادر التي اعتمد عليها الزَّبيدي في تأليف معجمه فهي آثيرة           أّم

 تضـّمنت فـي     ، ذآر منهـا فـي مقدمتـه نحـوًا مـن مئـة وعشـرين آتابـاً                 ،جدًا
مجموعها آثيرًا مـن معـاجم اللغـة وآتـب األفعـال واألمثـال والنحـو والصـرف                  

دان والتــاريخ والطبقــات واألنســاب واألدب وعلــوم القــراءات والجغرافيــة والبلــ 
  .والحيوان والنبات والطب والسياسة والدواوين وغيرها 
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( وقد حرص الزبيدي في معجمه على التزام منهج الفيروز آبادي في              
من حيث ترتيب المداخل على الحرف األخير من الجـذر          )  القاموس المحيط   

 فحـافظ علـى مداخلـه وعباراتـه         ،ثم الحرف األول منه ثم ما يتوسـط بينهمـا         
 ،ضاف إلى ذلك زيادات تجّلت في نسبة ما أورده صاحب القاموس           وأ ،ورموزه

 واسـتدرك بعـض     ، ونّبــه علـى مـا أهمـل مـن مـداخل            ،ونقد بعض تفسيراته  
 ، فجعلهـا فـي مـداخل مفـردة        ،الصيغ والشروح فـي التفسـير، وأخَّـر أآثرهـا         

 ،صــفحة مــن مطبوعــة الكويــت) 124(وصــدَّره بمقدمــة مســهبة اســتغرقت 
ــا عــن أســبا  ــه،ب تأليفــه معجمــهتحــّدث فيه ــه، وهدف  وخصائصــه ، ومراجع



 ، وضـمَّنها آـذلك عشـرة مقاصـد        ، وما ُصّنف حولـه    ،وخصائص أصله القاموس  
وقفيـة اللغـة أو     :  وهـي    ،)المزهـر   ( تابع في ثمانيـة منهـا السـيوطي فـي           

 وِعـّدة أبنيـة الكـالم، والمتـواتر مـن اللغـة             ، وسـعة لغـة العـرب      ،اصطالحيتها
 والمشــترك ، والحقيقــة والمجــاز، والمّطــرد والشــاّذ، وأفصــح النــاس،واآلحــاد

ــد   ــّرب والموّلــ ــرادف والمعــ ــداد والمتــ ــوي،واألضــ ــون ، وآداب اللغــ  واللغويــ
ــّنفاتهم وأسـانيـــــد الزَّبيـــــدي إلــــى ) القــــاموس ( وترجمة مؤلِّــــف ،ومصــ
  ) . القاموس (  ووقـف الخاتمة على شرح مقدمة ،الفـيروزآبادي

  
  
  
  
  
  

  :برنامـج الـندوة   
  

 وقد  ،في فندق راديسون ساس بالكويت    ) تاج العروس   ( عقدت ندوة     
 تضـمنت   ، )2002شـباط   /  فبرايـر  10-9( مضى أنها استمرت يومين آـاملين       

 سـأوردها موّزعـة علـى       ، توّزعتها سّتة محـاور أو بحـوث       ،أربع جلسات عمل  
  :األيام والجلسات 

   2002 / 2 / 9:  يوم السـبت 
 

   ) :12.30-10.00(  الجلسـة الصباحيـة 
  . افتتاح ندوة تاج العروس -
   آلمة معالي وزير اإلعالم الشيخ أحمد الفهد الجابر الصباح -

  .      رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب 
 آلمة السيد األمين العام للمجلس الوطني للثقافـة والفنـون           -

  واآلداب 
  .محمـد الرميـحي .            د 

  .حسين العمري . د . ضيوف ألقاها  أ  آلمة ال-
   )12.30-11.00: ( السـاعـة 

  . حياته وآتابه التاج ،الّزبيدي: البحث األول 
  .حسين نصار . د . أ : الباحـث 

محمــد .قــرأه نيابــًة عنــه د.( مصــطفى حجــازي . أ : المعّقـــب 
  ).حماسة عبد اللطيف

  .عبد اهللا المهنـا . د . أ : مديـر الجلسـة 
   )7.30- 6.00: ( لسـة المسـائيـة  الج

  . دراسة نقدية ،مصادر التاج: البحث الثاني 
  .عّز الدين البدوي النجار . د : الباحـث 
  .عبد الرحمن بن العثيـمين . د : المعّقـب 

  .منصـور بوخمسـين . د . أ : مديـر الجلسـة 
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  .شـواهد التـاج : البحث الثالث 



  .ر عبد العزيز سف. د : الباحـث 
  .فيصل الحفيـان . د : المعّقـب 

  .فاطمة الخليفـة . د : مديـر الجلسـة 
  

  
  

  2002 / 2 / 10: يوم األحــد 
  

   )1.00-10.00: ( الجلسـة الصباحيـة 
  .البحث النحوي والصرفي في تاج العروس : البحث الرابع 

  .عبد اللطيف الخطيب . د : الباحـث 
  .صي محمـد طاهـر الحم. د : المعّقـب 

  .نجمـة إدريـس . د : مديـر الجلسـة 
  

  .المعّرب والموّلد والدخيل : البحث الخامس 
  .خليل حلمي خليل . د . أ : الباحـث 
  طيـبـة الشـذر. د : المعّقـب 

  .عبد اهللا الغزالي . د . أ : مديـر الجلسـة 
   )7.30-6.00: ( الجلسـة المسـائيـة 

ت العربية وموقعها بـين المعجمـات       المعجما:          البحث السادس   
  .العالمية 

عبـد  . قــرأه نيابــًة عنـه د        .( محمـود فهمي حجـازي  .د  . أ  : الباحـث  
  ).العزيز سفر 

  .سـعد مصـلوح . د : المعّقـب 
  .عبـد اهللا الغنـيـم . د . أ : مديـر الجلسـة 

  
 ،وانتقل المشـارآون فـي النـدوة بعـد ذلـك إلـى دار اآلثـار اإلسـالمية                   

حيث قام األمين العـام للمجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون واآلداب الـدآتور                 
 وأثنى بالجميل   ،محمد الرميحي بتكريم َمْن حضر من المحققين والمراجعين       

 فلـم   ، ِممَّـن َلـبُّــوا نـداء رّبهـم        ،على ُآّل َمْن أسهم فـي إنجـاز هـذا المعجـم           
لهــم حســن  فشــكر ،يشــهدوا هــذه النــدوة التــي تّوجــت ثمــرات جهــودهم 

ــنيعهم ــرة   ،ص ــة والمغف ــآبيب الرحم ــم ش ــون  ، واســتمطر له ــم المرحوم  وه
 ، وعبـد العلـيم الطّحـاوي      ، وعبد السالم هـارون    ،عبد الستار فّراج  : األساتذة  

 ومحمــد بهجــة ، وإبــراهيم التــرزي، وعلــي هاللــي،وعبــد الكــريم العزبــاوي
ــري ــدآاترة ،األث ــر :  وال ــز مط ــد العزي ــد قطــامش ،عب ــد المجي ــ، وعب ود  ومحم

 رحمهــم اهللا وأجــزل ، وإبــراهيم الســامّرائي، وعبــد الفّتــاح الحلــو،الطنــاحي
ثـم تحـّول    . مثوبتهم ِآفاء مـا بـذلوه مـن خدمـة للعربيـة لغـة التنزيـل العزيـز                   

 وشــاهدوا عرضــًا ســمعيًا بصرّيـــًا ،الحضــور إلــى مســرح دار اآلثــار اإلســالمية
  .بي واإلسالمي متميزًا لرحلة ابن بطوطـة المشهورة في التاريخ العر
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  :مـلحـوظـات عـاّمـة على الـنـدوة 
  

لقد بدا واضحًا أن القـائمين علـى تنظـيم النـدوة لـم يـألوا جهـدًا فـي                       
 وبـذل   ، وتنظـيم دقيـق    ،توفير آّل ما تحتاج إليه من خبرات علميـة متخّصصـة          

 وسهر على راحة المشارآين في الندوة حتى وصلوا بهـا إلـى قـدر               ،سخّي
 لكانت أدنى إلى الكمال،  يمكـن        ، ملحوظات يسيرة   ولوال ،احآبير من النج  

  : إيجازها فيما يأتـي 
  
وهذا يعني أنها َوْقف علـى هـذا        ) تاج العروس   (  عنوان الندوة آان     -1   

 وقد آان المأمول والمتوقع أن      ،المعجم دون غيره من المعاجم أو آتب التراث       
مجمعيـين أو المعجميـين أو      يكون المشارآون باحثين ومعقبين وضيوفًا من ال      

 ، على أن الواقـع لـم يكـن آـذلك        ،اللغويين أو أعالم المحققين للتراث العربي     
 أعالم متخصصون بالمعاجم على     – ألسباب ال نعلمها     –فقد غاب عن الندوة     

 ال يحتـاجون    ، وهم مـن الشـهرة بمكـان       ،اختالف أنواعها وصناعتها ومناهجها   
تـونس ولبنـان وسـورية     : ّدُة بلـدان مثـل       تتوزعهم عِ  ،إلى التصريح بأسمائهم  

 يقدمهم القائمون علـى جمعيـة المعجميـة بتـونس وعلـى مكتـب               ،والمغرب
وال شك أن حضور مثل هؤالء آان سيثري الندوة         . تنسيق التعريب وغيرهما    
  .                                                         ويجعلها أدنى إلى الكمال 

ادة فـي جميـع النـدوات والمـؤتمرات العلميـة المشـابهة              جرت الع  -2
 وغيرهـا أن تخـرج النـدوة        ،اللسانيات والمصطلحات والتعريب والترجمة   : مثل  

 تنهض بصياغتها لجنة تؤّلف من المشارآين فيها مـن ذوي الخبـرة              ،بتوصيات
 وقـد  ، تسّجل جميع ما يقترحه الباحثون والمعقبون وذوو المداخالت        ،والكفاءة

 فأدرجوها في ختام دليل الندوة      ،ه القائمون على الندوة إلى أهمية ذلك      تنـّب
ــراءة التوصــيات إن وجــدت  ( مشــروطًة بلفــظ  ــة  ) ق ومــع ذلــك فلــم تكــن ثّم

 وال لجنة لصياغتها على مسيس الحاجة في مثل هذه الندوة إلـى             ،توصيات
 فـي    تجعـل  ، يمكن أن تكون نواتها ما اقترحه بعض َمْن أشرنا إلـيهم           ،توصيات

  .  على الوجه األآمل ) التاج ( مجموعها االنتفاع من 
 أربعـة منهـا تناولـت       ، اشتملت الندوة على ستة محـاور أو بحـوث         -3

 والبحــث ، وشــواهده،مصــادره:  هــي ،)التــاج ( جوانــب أو قضــايا مــن مــادة 
وآان ثّمـة محـوران أو      .  والمعّرب والموّلد والدخيل فيه      ،النحوي والصرفي فيه  

 إذ اقتصـر أحـدهما علـى حيـاة الّزبيـدي            ، عالقة لهما بمادة المعجم    بحثان ال 
 وجاء ثانيهما عامًا تناول المعجمات العربية مقارنة بنظيراتهـا األجنبيـة            ،مؤلِّفه

 –موضـوعًا لهـا     ) التـاج   ( وظاهر أن البحوث األربعة التـي جعلـت مـن مـادة             . 
 فقـد آـان     ،نـدوة  ال تستغرق المحاور التـي تقتضـيها هـذه ال          –على أهميتها   

 مثل مـنهج الّزبيـدي فـي        ،هناك موضوعات ومحاور أخرى ال تقّل أهمّية عنها       
 وتقـويم التحقيـق والمراجعـة       ، والداللة السياقية للمفـردات اللغويـة      ،معجمه

  . استغرق إنجازه خمسة وثالثين عامًا ،وتفاوتهما في معجم ضخم آهذا
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أربعين مجلـدًا مـن      معلوم أن طبعة التاج موضوع الندوة جاءت في          -4
 ومرجع ذلك إلى المقاس الكبير لحرف الطباعة المعتمد فـي           ،المقاس الكبير 

 وآبـر الحّيــز المكـاني الـذي         ، وثقل وزنه  ، وال شّك أن ضخامة حجمه     ،إصداره
 يجعل ذلك وغيره االنتفاع به دون المأمول والمطلوب، ولو          ،يحتاج إليه لحفظه  



عتمد لخرج في ثلثي هذا الحجـم أو        أنه طبع بحرف ذي مقاس  أصغر من الم        
  . وأآثر نفعًا  ، مما يجعله أقرب تناوًال،في نصفه

آما أن اقتصار نشره على صـورة المطبـوع الـورقي ال يفـي بحاجـات                
 وال يواآب التطور التقني في النشر االلكتروني الذي يخـزِّن أو يختـزل           ،العصر

 صـغير   ،المتنـاول  زهيـد الـثمن، قريـب        ،عشرات المجلدات فـي قـرص ُمـْدَمج       
 يقتنـــيه ويفيــد منــه آــّل َمــْن لديــه ، واســع االنتشــار، خفيــف الــوزن،الحجــم

حاسوب شخصي من عامـة المثقفـين والطـالب وأهـل العربيـة والمختصـين               
  . وهم آثير ،في المعاجم والتراث وغيرهم

وال يخفـى أن نشــر أّي آتــاب علــى أوسـع مــدى ال يتحقــق بطريقــة   
 وهذا متعـذر    ،الغًة ما بلغت أعداد النسخ المطبوعة     النشر الورقي التقليدية ب   

 وتـوّزع ماّدتـه     ، وآثرة أجالده  ،لما تقدم من ضخامة حجمه    ) التاج  ( في حالة   
 بل يتحقق باسـتعمال تقنيـات النشـر االلكترونـي فـي صـورة أقـراص                 ،عليها

  .ممغنطة آما سلف / مضغوطة 
عي أو أشــبه مــا يكــون بمعجــم موســو) التــاج (  لّمــا آــان معجــم -5

موسوعة ثقافية تحوي لغة األمة وثقافتها وحضارتها وفنونها وآدابها وعلومهـا           
آانــت حاجــة البــاحثين ماســة إلــى فهــارس فنيــة آثيــرة تيّســر االنتفــاع   = 

:  من مثل    ، وتفتح مغاليقه  ، وتجمع شوارده وشواهده   ، فتدني بعيده  ،بالكتاب
 وأعـالم   ، واألمثـال  ،رجـاز  واأل ، واألشـعار  ، واألحاديث ، والقراءات ،فهارس اآليات 
ــب ،األشــخاص ــدان، والكت ــوام، والبل ــات، واألق ــات، والنبات ــّرب، والطّبّي  ، والمع

وفـي ذلـك إن     . . .  وغيرهـا    ، واللغات ، واألبنية ، والعاّميّ ، واألعجميّ ،والموّلد
  خدمـٌة    - وهو المرجـّو والمـأمول مـن القـائمين علـى هـذه الطبعـة                 –تحّقق  

 فضـًال عـن أنـه إتمـام لمشـروع           ،اثهـا والمختّصـين بهـا     آبيرة للغة العربية وتر   
 نهض به قسم التراث في المجلس الوطني للثقافة والفنـون واآلداب            ،عظيم

التابع لوزارة اإلعالم بدولـة الكويـت ضـمن سـعيه الحثيـث إلـى نشـر التـراث                  
 وأحسب أن التأخير فـي صـنع هـذه الفهـارس وفـي نشـرها                ،العربي محققاً 

 وال تأبـــه للحقــوق ، يهّمهــا الكســب المــادّي الســريع،ســيغري جهــات ِعــّدة
بأن تصنع للمعجم فهارس غير دقيقة أو مشّوهة تفسـده          = العلمية واألدبية   

 .  
 ظهر جلّيـًا ما تمّيزت به بعض البحـوث والتعقيبـات المقّدمـة فـي               – 6

 وآبيـر   ، والدّقــة فـي البحـث والتتــّبع والتعّقـب          ، واألصـالة  ،الندوة مـن الِجـّدة    
 وال ريـب أن هـذا مطلـوب فـي مثـل هـذه               ، وجودة األداء  ، وعلّو البيـان  ،هدالج

 على أن بعض البحـوث والتعقيبـات آانـت دون ذلـك فيمـا               ،الندوة المتخّصصة 
 آمــا لــوحظ علــى بعضــها شــيء مــن المجافــاة للموضــوعية ،تقــّدم أو بعضــه

  . أو المجاملة ،والخروج إلى قدر من الغلّو في اإلعجاب أو االنتقاص

  9

 لم يتمكن أآثـر البـاحثين والمعّقبـين مـن إتمـام تقـديم مـاّدتهم                 – 7
 ، منهـا ضـيق الوقـت المخّصـص للبحـث          ،العلمية التي أعّدوها ألسـباب ِعـّدة      

 وبـدا واضـحًا أن أآثـرهم        ، وهو عشر دقائق   ، أو للتعقيب  ،وهو عشرون دقيقة  
ما  ولم يختصروا    ،لم يكونوا على علم مسبق قبل الندوة بالوقت المحّدد لهم         

 ولـم يقصـروها علـى أهـّم مـا فـي البحـث أو التعقيـب وعلـى                    ،آتبوا وأعـّدوا  
 بل شرعوا فـي قـراءة مـا أعـّدوا علـى صـورته قبـل علمهـم بالوقـت                     ،النتائج
 وآذلك لم يراعوا توزيع الوقت على ماّدتهم العلمية، فكانت النتيجـة            ،المحّدد



َف الوقـت أو آـاد       حتـى إذا أزِ    ،أن استغرقت المقّدمـة أو التوطئـة ُجـّل الوقـت          
 ثم اضطّروا إلى االعتذار عـن       ،بدؤوا بقراءة صلب الماّدة أو التعقيب مسرعين      

 فجعلته ثالثـين    ، ولو أن الجهة المنظمة زادت الوقت المخّصص للبحث        ،البقية
 ومثـل هـذا     ،لكان أولى =  وجعلت مّدة التعقيب خمس عشرة دقيقة        ،دقيقة

  .ت والمؤتمرات العلمية التوقيت معمول به أيضًا في بعض الندوا
 وآثـرة   ، تقّدمت اإلشارة غير مّرة إلى ضخامة حجم هذا المعجـم          – 8
 فقــد أربــت علــى ، وطــول الفتــرة التــي اســتغرقها تحقيقــه وطبعــه ،أجــالده

 ُنِشَر خاللها ما ال ُيحصى مـن المصـادر والمراجـع فـي              ،خمسة وثالثين عاماً  
 ومـن البـدهي     ،ات آثير منهـا    بل تعّددت طبع   ،التراث العربي في بلدان آثيرة    

أن يكون هناك اختالف غير قليـل بـين المحققـين والمـراجعين فـي االعتمـاد               
 وهـو مـا يقتضـي أن تشـتمل الطبعـة علـى َثَبــت                ،على المصـادر وطبعاتهـا    

 وهذا غيـر متعـّذر فـي        ،بالمصادر والمراجع المعتمدة في التحقيق والمراجعة     
 وتنّوعـت   ، واختلفـت بلـدانهم    ،اجعـون  وإن تعّدد المحققون والمر    ،هذه الطبعة 

 حيــث يكــون ، وطــال أمــد إنجازهــا، وتباينــت طبعاتهــا،مصــادرهم ومــراجعهم
أساس هذا الّثبـَت مجموع القـوائم المعتمـدة فـي التحقيـق والمراجعـة مـع                

 والمرجو أن يحتفظ قسم     ، واالقتصار على توصيف طبعاتها    ،حذف المكرر منها  
 مّما اعتمده الذين نهضـوا بـالتحقيق أو         التراث المشرف على الطبعة بنسخة    

  .  المراجعة لكّل جزء منفرديَن أو مجتمعين 
  
 يتصــل بمــا ســبق مــن خصوصــية هــذا المعجــم مــن حيــث ِآَبــر   – 9
 وتنـّوع   ، وتعّدد المحققين والمراجعين، وتفاوت أقدارهم     ، وآثرة أجزائه  ،حجمه

ـق يتضــّمن  أنــه صــدر دونمــا َلَحــ، وطــول فتــرة اإلنجــاز،مصــادرهم ومــراجعهم
 طباعيـة   ،تصويبًا لألخطاء التي وقعت في جميع الكتاب على اختالف أنواعها         

 ألن ضخامة حجم المعجم تجعل مـن إعـادة          ، وهذا ِجّد ضروري   ،وغير طباعية 
 وال يغني عن ذلك إعادُة مراجعـة أجزائـه التسـعة          ،طبعه مصّححًا أمرًا متعّذراً   

ــْدر مــن هــذه   ألن جميــع أجــزاء المعجــم ،والعشــرين األولــى ال تخلــو مــن َق
  . على تفاوت فيما بينها في ذلك ،األخطاء

  
 ال ريب أن جميـع َمـْن تعاقـب علـى رئاسـة قسـم التـراث فـي                    – 10

 ِممَّـن أشـرف علـى       ،وزارة اإلعالم سابقًا ثـم فـي المجلـس الـوطني الحقـاً            
آان حريصًا على التزام جميـع المحققـين        = تحقيق هذا المعجم أو مراجعته      

 ِلمـا   ، غير أن ذلك لم يتحقـق علـى الوجـه األآمـل            ،جعين منهجًا واحداً  والمرا
 فقـد تباينـت درجـاُت       ،تقّدم وغيـره ِمّمـا ال يتسـع المقـام لبسـط القـول فيـه               

 ، وتفاوت مقداُر اهتمامهم بقضايا التحقيق أو المراجعة       ،التزامهم ذلك المنهج  
 وأمثلـة ذلـك     ، والعكس صـحيح   ،فما صرف بعُضهم عنايته إليه أهمله اآلخرون      

 بـل أحيانـًا فـي مواضـع         ، تظهر لدى  المقارنة فيما بين أجزاء الكتـاب         ،فاشية
 ِمّما يدّل على تبـاين فـي مـنهج التحقيـق            ، لسبب أو آلخر   ،من الجزء الواحد  

  .والمراجعة 
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  :المراجع  
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 ومــن ،أفــدت فــي آتابــة المقــال مــن ســجّل بحــوث النــدوة وتعقيباتهــا  ) 1( 
 ومـن لقـائي بعـض المختّصـين         ، ومن مقدمـة طبعـة التـاج       ،الهاحضوري ألعم 

ــا  ــدوات     ،والمشــارآين فيه ــور الن ــاجم وحض ــي المع ــي ف ــن خبرت ــذلك م  وآ
المشابهة السابقة في اللسانيات والمعاجم والمصطلح والتعريـب والـذخيرة          

 . ومن الكتابة عنها في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ،اللغوية
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