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 لسان العربمعجم 

كان عالماً بالنحو واللغة, والتارٌخ,  قاهري المولدهـ (,  111)البن منظور المصري          

 ترك خمسمائة مجلد,  والحدٌث والفقه

  تأليف المعجمال من هدفال

, حٌث ان   االستقصاء والترتيبهما   , ان ٌجمع امرٌن   كان هدفه من تالٌف هذا المعجم

انذاك كانت اما هدفها المادة اللغوٌة  كــ)المحكم والمحٌط االعظم و ... (  واما المعجمات 

ترتٌب المادة اللغوٌة  كـ) الصحاح ( , فجاء عمل ابن منظور  فً معجمه اللسان جامعا لالمرٌن 

 معا  . 

 مصادر ابن مظور في معجمه 

 عن مراجعه التً بنى علٌها المعجمأما            

 هـ.313تهذٌب اللغة لألزهري ت -1         

 هـ.454المحكم والمحٌط األعظم البن سٌده ت -2          

 جوهري.لالصحاح ل -3          

 هـ.511حواشً ابن بري ت -4          

 .هـ636النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر البن األثٌر ت -5          

  منهجه:          

وفصوله عن كتاب الصحاح اال فً الضخامة , لكن ابن منظور الٌختلف معجم اللسان فً ابوابه 

صّدر كل باب بكلمة عن الحرف المعقود له الباب ذكر فٌه مخرجة وصفته وانواعه 

 والخالفالنحوي فٌه . وقام على االسس االتٌة:

جرد الكلمات من الزوائد, وأرجعها إلى أصولها شأنه فً ذلك شأن جمٌع أصحاب   -1          

 المعاجم.

؛ فجعل الحرف األخٌر من الكلمة باباً, واألول فصالً, شأنه بذلك  مدرسة القافية اتبع   -2          

 شأن الجوهري إال أنه قدم الهاء على الواو.

 مأثور كالم العرب. استشهد بالقرآن, والحدٌث, و  -3          

 اهتم بالنوادر. اعتنى بلغات العرب, و  -4          

 األخرى.  فً المعاجم  تفرق  ما  عم  ج    -5          
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 المآ خذ على معجم اللسان

فً معجم اللسان  الفوضى الضاربة واالطناب فً تفسٌرات المواد  ٌؤخذ على المادة المجموعة -1

 وتكرارها بسبب رجوعه الى مصادره من دون ان ٌخلصها من التكرارات 

 احد مرجعه وخاصة  تهذٌب االزهري .تركه بعض الصٌغ والمعانً التً اوردها  -2
 

 طبعات معجم لسان العرب

 . هـ( فً عشرٌن جزءاً 1331هـ( وكمل طبعه سنة )1333سنة ) بوالق بمصرفً مطبعة   -1 

( جزءاً ,وطبعته الدار 65م ( فً )1655فً بٌروت سنة ) دار صادرفً مطبعة   -2 

 . ( مجلداً 15المذكورة بعد ذلك عدة مرات فً )

بإعادة بنائه على الحرف األول من الكلمة وإضافة  يوسف خياطم األستاذ األدٌب قا  -3

المصطلحات العلمٌة والفنٌة وماأقرته المجامع اللغوٌة فً دمشق وبغداد والقاهرة وجامعتا 

  دمشق والرباط إلٌه 

" قامت بنشره دار لسان العرب فً بٌروت فً أربع  " لسان العرب المحيطوطبعه باسم  -4

 . مجلدات كبار

مرتباً على الحرف األول فً ست مجلدات بتحقٌق األساتذة :  دار المعارف بمصر ة طبع  -5

 . ( م1643عبد هللا علً الكبٌر , ومحمد أحمد حسب هللا , وهاشم محمد الشاذلً سنة )

 14وقد صدرت فً  بٌروت فً ء التراث العربيدار احيا طبعةأحدث الطبعات للمعجم  - 6

 .للفهارس مجلداً ثالثة منها


