القاموس المحيط
مؤلفه :
الفٌروزابادي محمد بن ٌعقوب بن محمد بن عمر الشٌرازي ت( 616هــ)  ,ولد
بعد وفاة ابن منظور بمانٌة عشر عاما
كان بارعا فً علوم الحدٌث واللغة والتفسٌر وله مصنفات فٌها
الف كتابه القاموس المحٌط فً اربعة مجلدات وهو ٌحتوي على ستٌن الف مادة .
وسمً بالقاموس كما اشار الفٌروزابادي فً مادة (قمس) :نها تعنً الغوص وأن
"القموس" هً "بئر تغٌب فٌها الدالء من كثرة مائها ,أما القاموس فهو معظم ماء
البحر.وبذلك تعنً كلمة "قاموس" البحر أو وسطه أو معظمه,

هدفــه:
كان هدف الفٌروزابادي الجمع واالستقصاء للمواد اللغوٌة لكن بشكل مختصر ,
مطروح الزوائد ,معربًا عن الفصٌح والشوارد.

منهجه:
لقد سار الفٌروزابادي فً تالٌفه على نفس المنهج الذي سار علٌه الجوهري فً
صحاحه وابن منظور فً لسانه (نظام القافٌة)
ً
فصل
 - 1قسم معجمه إلى سبعة وعشرٌن بابًا ,ثم قسم كل باب إلى ثمانٌة وعشرٌن
نظر فٌها للحرف األول من المادة األصلٌة ,وقد ال ٌصل بعض األبواب إلى هذا
العدد من الفصول ,بل ٌسقط أحٌا ًنا بعض األبواب حسب ما هو موجود فً اللغة.
 - 2راعى الفٌروزأبادي االختصار لتسهٌل البحث فٌه ,ومن مظاهر ذلك ما ٌلً:
ً
رموزا تشير إلى أمور معينة؛ فالرمز (م) يشير إلى شيء معروف ،و(ع) يشير إلى
أ  -وضع
موضع ،و(ج) يشير إلى الجمع ،و(جج) يشير إلى جمع الجمع ،و(ة) يشير بها إلى القرية،
و(د) إلى البلد.
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ب  -إذا ذكر صيغة للمذكر وكان للكلمة مؤنث من لفظها أشار إليه بقوله( :بالهاء)،
وال يعيد الصيغة كقوله ً
مثًل :واألرنب جرذ قصير الذنب كاليرنب ،وضرب من الحلى
وامرأة ،وبـ"هاء" :طرف األنف.
ج  -اتبع طر ًقا معينة لضبط الكلمة اس ًما كانت أو ً
فعًل؛ فاالسم الخالي من الضبط
يكون بفتح إال إذا اشتهر بغيره .وإذا ذكر الماضي مع المضارع دون تقييد في ضبطه
كان على وزن ضرب يضرب ،أما إذا ذكر الماضي مقيدًا بوزن معين فإنه يكون كما
ذكره .وإذا ذكر الماضي والمصدر أو الماضي وحده مجردًا من الضبط كان الفعل من
باب َك َتب.

ٌ - 3قدم المشهور والمقٌس من الصٌغ المختلفة.
 - 4ال ٌلتزم ترتٌبًا معٌ ًنا فً شرح ألفاظ المادة؛ فٌؤتً أحٌا ًنا باالسم قبل الفعل ,أو
المزٌد قبل المجرد ,أو العكس.

المآخذ على القاموس
وٌمكن إجمال أهم تلك المآخذ فٌما ٌلً:
 -1أن الفٌروزأبادي أغفل التنبٌه على الفصٌح وغٌره ,وأسماء اللغات وأصحابها,
كما أغفل التنبٌه على أصحاب اللهجة وخاصة حِمْ ٌر.
 -2اإلبهام ,فالفٌروزأبادي كثٌرً ا ما ٌستغنً عن ذكر الفعل بذكر المصدر
 - 3أنه ٌُ َعرِّ ف اللفظ بالمعنى المجهول دون الشائع.
 - 4قلة الترتٌب فً ذكر المشتقات فٌخلط بٌن األسماء واألفعال ,وال ٌفصل المجرد
عن المزٌد.

 - 5إغفاله لألضداد وإهماله ذكر القلب واإلبدال .
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