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 پیوست: شیوه کار با معجم اهی رعبی
 مقدمه

 هر در. است آن کلمات معنای شناخت کالم، معنای شناخت شرط ساخته شده و کلمات از کالم
 است. معاجم به رجوع کلمات، معنای با آشنایی های راه از یکی زبانی،

 بر و گیرد می نظر زیر در محاورات مردم را کلمات استعماالت است که کسی معجم نویس،
 فرایند در آنچه که شود می مشخص اینجا از. نویسد می را لغات معانی رایج، استعماالت اساس
 یعنی اسالم صدر به نزدیک در زمان شده معاجم تالیف است، مهم روایات و آیات فهم و اجتهاد
 یا و پرداختند پیشینیان کلمات نقل به نویسان معجم آن، از پس که چرا است؛ اول قرن چهار
 قرن های لغت از برخی البته. نمودند بیان و استحصا را خودشان زمان مردم استعماالت بیشتر
 .اند لغات معانی شناخت برای خوبی مراجع نیز هشتم تا ششم
 :از عبارتند دارند قرار ما اختیار در که اول قرن چهار در شده تالیف لغت کتب ترین مهم
 .ق.ه 175/  فراهیدی احمد بن خلیل/  العین( الف
 .ق.ه 321/  درید ابن/  اللغة جمهرة( ب
 .ق.ه 370/  جمهری/  اللغه تهذیب( ج
 .ق.ه 385/  عباد بن صاحب/  اللغة فی المحیط( د

 .ق.ه 393/  جوهری/  صحاح( هـ
 .ق.ه 395/  فارس ابن/  اللغة مقاییس معجم( و

 عبارتند ماست اختیار در که هشتم تا پنجم قرن در شده تالیف لغت کتب ترین و همچنین مهم
 :از

 .ق.ه 425/  اصفهانی راغب/  القرآن الفاظ مفردات( الف
 ق.ه 538/  زمخشری/  البالغة اساس( ب
 .ق.ه 606/  اثیر ابن/  النهایة( ج
 .ق.ه  711/  منظور ابن /العرب لسان( د

 .ق.ه 770/  فیومی/  المنیر المصباح( هـ
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 .ق.ه 817/  آبادی فیروز/  المحیط قاموس( و
 نامه لغت هدف ابتدایی محدودیت تعداد واژگان آنهاست، چرا که معجم های مشکالت از یکی

 اما. ته استداش کمتری أنس و کاربرد که بوده هایی لغت معنای بیان بیشتر متقدم، نویسان
. است بوده لغات یمعان از بیشتری تعداد در بیان آنها، مؤلفین سعی و شده تر کامل بعدی معاجم

 معرفی را شهری یک مختلف استعماالت کلیه اند کرده سعی معاصر معاجم صاحبان میان این در
 .وجود دارد نیز هایی نقص زمینه این در چند هر نمایند؛

 است؛ بر غاتل بیان در ساده و یکپارچه منطقی، نظام معاصر معاجم  های ویژگی دیگر از یکی
 ویژگی، ینهم. اند لغات بیان در ریختگی هم در و پراکندگی دارای که قدیمی معاجم خالف
 بین در نچهشود. آ شروع بر اساس یکی از معاجم معاصر کار با لغت، آموزش تا شود می سبب
 المنجد» و «سیطالو المعجم» نامه لغت دو است، رجوع مورد و مطرح بیشتر معاصر های نامه لغت
ه مرحله کار با است که در اینجا به آموزش مرحله ب[ م 1960 در شده نگارش دو هر]«اللغة فی

 این دو معجم اشاره می شود:
 

 1«المنجد فی اللغة»و « المعجم الوسیط»مراحل آشنایی با معاجم 
 

 آن هامرحله اول: یافتن افعال ثالثی مجرد، ابواب و مصادر مربوط به 
 

 گام اول: پیدا کردن ریشه فعل
ی کنند و غالب معاجم برای بیان معانی کلمات و نکات لغوی، بر اساس ریشه کلمه عمل م

قبل از مراجعه به معجم  نیز اینگونه عمل کرده اند. بنابراین ابتدا و« المنجد»و « المعجم الوسیط»
 مین زد.باید با کمک علم صرف، ریشه کلمه را به دست آورد یا تخ

 

 گام دوم: یافتن ریشه در معجم

                                         
توضیحات بر اساس  ، محور اصلی مثال ها و«العجم الوسیط»در این نوشتار، به جهت سهولت و اختصار کتاب  -1

ین معجم، طالب را ااین کتاب است و از اساتید معظم تقاضا می شود در صورت صالح دید، پس از آموزش کار با 
 فاوت های المنجد در هر مرحله آشنا کنند.با شیوه ها و ت
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پس از یافتن ریشه فعل مورد نظر، الزم است تا آن ریشه در معجم یافت شود. برای این کار باید 
، ریشه ها را بر اساس حروف «المنجد»و « المعجم الوسیط»دانست بسیاری از معاجم و از جمله 

فاء الفعل آن همزه باشد شروع شده و به  الفبا مرتب کرده اند. به این صورت که با کلماتی که
کلماتی که فاء الفعل آنها یاء است، ختم می شوند. و این ترتیب، بعد از فاء الفعل، در عین الفعل 

و پیش از ماده « رجب»پس از ماده « رجل»و الم الفعل نیز رعایت شده است. بنابراین ماده 
 2قرار دارد.« وجل»

ربوط به هر ریشه، مترتیب بین حروف الفبا در میان ریشه ها، کلمات در این دو معجم، عالوه بر 
 با این ترتیب بیان می شود:

 فعل ها بر اسم ها مقدم هستند. -1

 در میان فعل ها، افعال ثالثی مجرد، بر افعال ثالثی مزید مقدم است. -2

واب تیب بیان ابچنانچه یک ریشه در چند باب از ابواب ثالثی مجرد بکار رفته باشد، تر -3
ل، فعُل یفعُل و فعَل یفعُل، فعَل یفعِل، فعَل یفعَل، فعِل یفعَ»ثالثی مجرد به صورت 

 است.« فعِل یفعِل

خواهد « سوم مرحله»پس از ابواب ثالثی مجرد، ابواب ثالثی مزید، با ترتیبی که در  -4
 آمد، بیان شده است.

 3 پس از افعال، اسم ها بر اساس چینش حروف الفبا بیان شده اند. -5

در قسمت افعال، فعل به صورت صیغه اول ماضی بیان می شود. همچنین اگر کلمه ای در معرض 
یکی از قواعد اعالل، ادغام یا تخفیف باشد، با لحاظ آن قاعده بیان می شود. بنابراین به جای 

 4بیان شده است.« قَالَ، مَرَّ و آمَنَ»، «قَوَلَ، مرَرَ و أءمَنَ»

                                         
مقدم آمده  «جلب»ر ب «جلل»مورد مماثلت در حرف را مقدم بر سایر حروف کرده است لذا  ،«المنجد»البته در  -2

 است.
ناییست. چنانچه یک وجود دارد و آن ترتیب مع« المنجد»عالوه بر ترتیب بیان شده، ترتیب دیگری در کتاب  -3

مربوط به هر معنا، در  معنا باشد، معانی متعدد آن، با شماره از یکدیگر جدا شده است و کلمات ریشه دارای چند
قطعه »و « نوشتن» دارای دو معنای« سطر»ذیل آن و طبق ترتیب بیان شده، ذکر می شود. به عنوان مثال ماده 

 ن شده است.به آن بیا است که در ذیل هر کدام از این دو معنا، فعل ها و اسم های مربوط« قطعه کردن
، همچنان «قال»ابراین کلمه البته تغییر کلمات بر اثر قواعد مزبور، سبب تغییر جایگاه بیان آن ها نمی شود؛ بن -4

 بیان می شود.« قمر»پس از کلمه 
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 م اختصاری و نحوه بیان ابواب ثالثی مجرد و مصادرگام سوم: آشنایی با عالئ
یرامون آن، آشنا پپس از یافتن فعل مورد نظر در معجم، الزم است با نحوه بیان اطالعات لغوی 

صدر آن باشیم، مانند باب و م« قدم»شویم. به عنوان مثال اگر به دنبال خصوصیات لغوی فعل 
و « م الوسیطالمعج»ارت های زیر در دو معجم پس از کشف ریشه و یافتن آن در معجم، با عب

 رو برو می شویم که به توضیح آن می پردازیم:« المجند»
 

 المعجم الوسیط:
  ( َفالنٌ قَدَم )َ- أقبل علیه .  قُدوماً -َ( علی األمر دِمَ قَ: شَجُعَ.  )  قَدْمًا -ُ: تقدَّمَ . و  قُدُمًا : 
 مضی علی وجوده: قَدامة و قَدِماً -ُ(  قَدُمَ ) 

همانطور که پیش از این نیز بیان شد، در المعجم الوسیط، افعال ثالثی مجرد مقدم بر توضیح: 

مورد « قدم»سایر افعال هستند. بنابراین برای یافتن ابواب ثالثی مجرد ماده قدم، ابتدای مدخل 
شده است. در مشخص « »نظر قرار می گیرد. در معجم الوسیط، ابتدای هر ریشه با عالمت 

است. حرکت عین « فَعَلَ»، نشان دهنده استعمال ماده قدم بر وزن «قَدَمَ»ابتدای ریشه قدم، وزن 
مشخص شده است. بنابراین اولین باب از ابواب ثالثی مجرد که ماده « َ-»الفعل مضارع نیز با 

ان دهنده مصدر این باب ، نش«قُدُمًا»می باشد و کلمه « فَعَلَ یَفعَلُ»قدم در آن بکار رفته، باب 
 است که به صورت منصوب بیان می شود.

گاهی نیز مضموم است. « قَدَمَ»نشان دهنده این است که عین الفعل مضارع « ُ-»در ادامه، 
می « فَعَلَ یَفعُلُ»بنابراین دومین باب از ابواب ثالثی مجرد که ماده قدم در آن بکار رفته، باب 

است. با دقت در عبارت، فهمیده می شود که تقسیم افعال در « اقَدْمً»باشد که مصدر آن نیز 
المعجم الوسیط، بر اساس وزن ماضی است و هر وزن به صورت جدا در پرانتز مشخص شده 
است و چنانچه عین الفعل مضارع برای یک وزن از اوزان ماضی، متعدد باشد، گونه های مختلف 

 آن در ذیل همان وزن ماضی بیان می شود.
و همچنین عبارت « قُدوماً»با مصدر « فَعِلَ یَفعَلُ»نشان دهنده باب « َ-قَدِمَ »ادامه، عبارت  در
 می باشد.« قَدامةو قَدِماً »با دو مصدر « فَعُلَ یَفعُلُ»نشان دهنده باب « ُ-قَدُمَ »

 بنابراین ماده قدم، در چهار باب از ابواب ثالثی مجرد استعمال شده است.
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  المنجد: 

علی قِرْنه :  قَدْمًا و قُدْمًا و قُدُومًا -ُ *قَدَمَ -  2القومَ : سبقهم  قَدْمًا و قُدُومًا -ُ *قَدَمَ - 1: قدم 

:  قِدَمًا و قَدَامَةً -ُقَدُمَ  -  3علی قِرْنه : اجترأ علیه  قَدْمًا و ُقدماً و قدوماً -َ *قَدِمَ اجترأ علیه 

 *قَدِمَ –  5المدینةَ : اتاها  قُدومًا و مَقْدَمًا و قِدْمانًا -َ *قَدِمَ -  4مضی علی وجوده زمنٌ طویلٌ 
 : رضی بهِ قُدُومًا-َ

اساس تقسیمات مربوط به یک ریشه، « المنجد»همانطور که پیش از این بیان شد، در توضیح: 

بنابراین در خصوص معانی آن ریشه است که اعداد، نشان دهنده تعداد معانی آن ریشه است. 
است « فَعَلَ یَفعُلُ»نشان دهنده باب « ُ-قَدَمَ »ماده قدم، دارای پنج معنا می باشد. در معنای اول، 

بر سر آن نشان دهنده این مطلب است که »*« می باشد. عالمت « قَدْمًا و قُُدومًا»که مصدر آن 
فَعَلَ »بیانگر باب « ُ-قَدَمَ »این وزن در معنا یا معانی دیگری هم تکرار شده است. در معنای دوم، 

با همان مصادر « َفعِلَ یَفعَلُ»بیانگر باب « َ-قَدِمَ »و « قَدْمًا و قُدْمًا و قُدُومًا»با سه مصدر « یَفعُلُ
می باشد. بنابراین ماده قدم در معنای دوم، در دو باب بکار رفته است که کاربرد دوم آن با عالمت 

« »با دو مصدر « فَعُلَ یَفعُلُ»ن معنای سوم این ماده در باب نشان داده شده است. همچنی
و « ُقدومًا و مَقْدَمًا و قِدْمانًا»با سه مصدر « فَعِلَ یفعَلُ»و معنای چهارم در باب « قِدَمًا و قَدَامَةً»

 استعمال شده است.« قُدُومًا»و با مصدر « فَعِلَ یَفعَلٌ »معنای آخر نیز در باب 
 
 
 
 

 :اولحال، پس از فراگیری مرحله تمرین: 

، «سجد»، «خبر»با رجوع به المعجم الوسیط، ابواب ثالثی مجرد و مصادر فعل  -1
 را بیان نمایید.« لبس»و  «زعم»، «حسب»

 درس هفتم کتاب دانش صرف را انجام دهید. 4و  3تمرین  -2


