منهج أحمد بن فارس في النقد اللغوي
في معجم مقاييس اللغة
نقد الخليل وابن دريد أنموذجاً
د .محمود عبد الله جفّال
الجامعة األردنية
التمهيد:
933ه ةةه هةةو حةةد عةةالو الليةةة والنحةةو
العالّمةةة الليةةوم حمةةد بةةت ةةار
والفقةه والحةديف ةةق القةرت ال اربةةي اللجةرم العادةر المةةيالدم .ودةد دةةلر بالعديةد مةةت
مؤلفاته ق دتى صنوف المعر ة المتعلقة باللية واألدب والفقه والحديف.
كما ُدلر ابةت ةار يًةاآ بئ اراةه الليويةة المتميةعص ةق عصةرول لةو ول مؤلةف
لكتةةاب ةةق الليةةة عنوانةةه غ قةةه الليةةةغ وهةةو مةةت األعةةالو الليةةوييت الةةعيت وًةةعوا ك ةةر
مت عمل معجمق ،ومت دلر المعاجو التق وًةعلا معجمةاوا المقةايي ةق الليةة،
والمجمةل ةةق الليةة .ودةةد نةال المقةةايي ه دةةلرص وارةعة لةةدم الد اررةيت دةةديماآ وحةةدي اآ.
ولعةةل رةةبب دةةلرص هةةعا المعجةةو نةةه وًةةي تنبيق ةاآ لن ةريتيت ُعةةرف بلمةةا ابةةت ةةار
وهمةةاا ن ريةةة األصةةول والمقةةايي بالنرةةبة للم ةواد ال ناايةةة وال ال يةةة ،ون ريةةة النح ة
للمواد الرباعية والخمارية األصول .و ما معجمه المجمل ق الليةة قةد وًةي ليايةة
معجمية خالصة تتم ل بترتيب األلفا و عكر معانيلا مجملة.
ودةةد تةةين فبةةت ةةار ت ين ةةر ن ةرص ادبةةة ةةق األعمةةال الليويةةة التةةق رةةبقته-
وهق ك يرص -غير نةه ارتصةفى منلةا عمةافآ خمرةة جعللةا مصةادر رايرةة لمعجمةه
المقةةايي  ،وكةةل مةةا عةةداها ةةروخ .وهةةعو الخمرةةة هةةقا معجةةو العيتهالمنرةةوب لةةى
الخلي ة ةةل ب ة ةةت حم ة ةةد الفراهي ة ةةدم 573هة ة ةةه ،وكتاب ة ةةا ب ة ةةق عبي ة ةةد القار ة ةةو ب ة ةةت رة ة ةالّو
الر ة ة ّكي
اللة ةةروم 222ه ة ةةه غرية ةةب الحديفهو مصة ةةنف اليرية ةةبه ،وكتة ةةاب ابة ةةت ّ
222هةه المننقه ،وكتاب بق بكر بت دريد 925هةه الجملرصه 5ه.
المتفحص ق المقايي يجد ت الكو األكبر مت مادتها لفا اآ ومعانق
والنا ر
ّ
مرةةتقاص مةةت مصةةدريه الرايرةةيتا العةةيت والجمل ةرص ،قةةد ك ةةر ابةةت ةةار مةةت النقةةل
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عنلمةةا وادتبةةا مةةا ورد يلمةةا ،بحيةةف تبةةدو بقيةةة كفنلةةا بالفعةةل مصةةادر انويةةة .وف
تكاد تخلو صفحة مت المقايي مت عكر للخليل وابت دريد.
وممةةا تجةةدر اةدةةارص ليةةه ت جعةةل بعةةب الد اررةةيت ابةةت ةةار مةةت المعةةدوديت
على المعهب الكو ق البيدادمه 2ه ،غيةر نةه لةو ُي لةر تعصةباآ للةعا المةعهب علةى
البصرمه .ويتًن عدو تعصبه ق عجابه الدةديد بممةاو العربيةة
المعهب المنا
وعالملا األول الليوم البصرم الخليل بت حمد الفراهيةدم ،قةد تةف ر بةه ونقةل عنةه.
وكةةعلا الحةةال بالنرةةبة لةةى ابةةت دريةةد البصةةرم ،غيةةر ت هةةعا اةعجةةاب والتةةف ير لةةو
يمنعا ابت ار مت نقد العيت والجملرص ق الموانت التق يراها ابت ار معارًة
لموادفه الليويةة .ولعلنةا منةع انت ننمةات علةى حقيقةة ت التعصةب المةعهبق لةو يكةت
الدا ي فبت ار ق مئخعو ومت و نقدو للعيت والجملرص.
موقف ابن فارس من الخليل
 جعل ابت ار العيته المنروب لى الخليل على ر مصادرو الخمرةصدر بلا مصادرو الخمرة ع
للمقايي  .وي لر هعا جلياآ ق عبارته التق
ّ
يقولاغ فعالها و در لا…غ 9ه وهعا يدلنا على مكانة الخليل وكتابه العيت لدم ابت
ار العم ارتصفى مت كل كتب اللية خمرة ،وجعل العيت عروص رناو هعو
الخمرة.
ومةةت الجةةدير بالةةعكر ت عةةدداآ مةةت الليةةوييت والد اررةةيت مةةت دةةدامى ومحةةد يت دةةد
دككوا ق نربة العيت لى الخليل ،وللو ق علا ال ة معهبا ه نكةار نرةبة العةيت
لةةى الخليةةلل به دةرار نرةةبة العةةيت لةةى الخليةةلل يه ومةةعهب الةةف يةةرم ت الخنةةة
والمةةنلن همةةا للخليةةل ،و مةةا حدةةو المةةادص لةةو ليي ةرو ،وع ة اع عةةدد مةةت الد اررةةيت حدةةو
2ه
المعجو لى الليف بت الم فر.
و ما حمد بت ةار منةه -يمةا يبةدو -يقةر بنرةبة العةيت لةى الخليةلل ع يةعكر
العةةيت ورلرةةلة رةةند رواتةةه لةةى الخليةةل .ورغةةو علةةا قةةد وجةةه ابةةت ةةار حيان ةاآ نقةةداآ
دديداآ للعيت -كما ريتًن علا يما بعد -ت داء الله.-
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ب -ويرم ر العيت ق ترتيةب المقةايي  ،ومةت المعلةوو ت ترتيةب العةيت يقةوو
على ال ة ر ا
 .5الترتيب المخرجق للحروف.
 .2ترتيب األبنية وهق رتة نواخه.
 .9ن او التقاليب.
وعلى الرغو مت اتخاع ابت ار الترتيب األلفبااق للحروف ،ف نه ادتب مت
الع ةةيت ترتي ةةب األبني ةةة يوات خ ةةالف الخلي ةةل ةةق جع ةةل األبني ةةة ال ةةة در ةةاوا ال ن ةةااق
المً ة ةةاعف والمن ة ةةابق ،وال ال ة ةةق3 ،ه وم ة ةةا عاد عل ة ةةى ال ال ة ةةق ويد ة ةةمل الرب ة ةةاعق
والخمارقه.
وتجةةدر اةدةةارص هنةةا لةةى ت ابةةت دريةةد اتخةةع الترتيةةب األلفبةةااق للحةةروف ل
غيةةر ت األبنيةةة عنةةدو رةةتة ن ةواخ تدةةبه تقرةةيو الخليةةل مةةي اختال ةةا يرةةيرص ،و بقةةى
صةةاحب الجملةرص علةةى ن ةةاو التقاليةةب .ويةةرم بعةةب الد اررةةيت المحةةد يت اتفادةاآ كبية اآر
ق الترتيب ق الجملرص والمقايي على ت ابت ار نرح ن او التقاليب ولةو يعت ّةد
به.
وربمةةا يجةةد الةةدار المنةةالي للمعةةاجو العربيةةة القديمةةة ت معجةةو ابةةت ةةار
المق ةةايي يمك ةةت ت يد ةةكل مدرر ةةة داام ةةة ب ةةعاتلا ويتبع ةةه ةةق عل ةةا معجم ةةه انخ ةةر
نصةةار
المجمةةله ل ةى حةةد مةةا ،ف ت حةةد د اررةةق المعةةاجو مةةت المحةةد يت د.حرةةيت ّ
جعل المقايي -والمجمل معهً -مت مدررة الجملةرص مةي اةدةارص لةى وجةه الفةرق
بيت الجملرص وبةيت كةل مةت المقةايي والمجمةل .ورغةو علةا قةد كةات المقةايي دةرب
6ه
لى العيت منه لى الجملرص.
ولح ة بعةةب الد اررةةيت المحةةد يت يً ةاآ غ ّت ابةةت ةةار ادتفةةى ةةر الخليةةل
وابت دريد ق ترتيةب المةواد بالنرةبة لحرو لةا التاليةة دةرينة ت يكةوت التةالق متةفخ اآر
ع ةةت ر ةةابقه ةةق ترتي ةةب اللج ةةاءغ7 .ه وم ةةت عل ةةا ت ح ةةرف الر ةةيت باب الر ةةيته يب ةةد
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بالكلما
ار .

التق يكوت الحرف التالق للريت ق الترتيب اللجااق هو العم يبد به ابت

نجةةد الكلمةةا التاليةةةا ةةق المًةةاعف المنةةابقا رةةي ،ر ة  ،رةةف ،رةةا،
ةن ،رة ّةد ،رة ّةر ،و ةةق ال ال ةةقا رةةني ،رةةنل،
ة ،،رة ّ
رةةل ،رةةو ،رةةت ،رةةب ،ر ة ّ  ،رة ّ
رنو ،رنت ...،لخ.
وحيت ينتلق ابت ار لى حةرف اليةاء و م حةرف دبةل اليةاء ممةا تتةفلف
منه المواد المرتعملة يعود يقدو األلفا التق يكوت الحرف التالق للريت هةو األلةف
و الباء و التاء ...لى ما دبل الريت..
وي ةةرم ه ةةؤفء الدارر ةةوت ت ه ةةعا الترتي ةةب ينار ةةب منلج ةةق الع ةةيت والجملة ةرص،
وربب علا ت هعو الترتيب كات ًرورياآ للخليل وابت دريد ألنلما يجمعات التقاليةب
8ه
ق موًي واحدل تفتق تئليف كل حرف يما ربقه مت بوابغ.
ج-إمامة الخليل في اللغة:
در ابت ار بفًةل الخليةل ةق عمليةة ارةتنبان األصةول والمقةايي  ،كمةا
در بفت الخليل هو العم ملد النريق لى اكتداف ن رية النحة  .ومةت المعلةوو ت
المقةةايي كتةةاب ليةةوم ةةق ةةوب معجمةةق ،ودةةد تجةةاوع يةةه ابةةت ةةار مجةةرد جمةةي
المواد الليوية وترتيبلا لى تحليللا وارتنبان صوللا ومقاييرلا .وهو يعترف بممامه
الخليةةل ةةق علةةا كلةةه .فةةق مادص جةةعوه وهةةقا غ صةةل يةةدل علةةى افنتصةةاب ،يقةةالا
جعو على نراف صابعقل عا دم غ .ينقةل ابةت ةار عةت الخليةل دولةهاغ يقةالا
جعا يجعو ،م ل ج ا يج و ،ف ت جعا دل على اللعووغ .و يفتق تعليةق ابةت ةار
المؤيةةد لقةةول الخليةةل ،بةةل ت دةةول الخليةةل هةةو الةةدليل علةةى صةةحة مةةا ارةةتنبنه ابةةت
ةةار  ،دةةالاغ وهةةعا الةةعم دالةةه الخليةةل دليةةل لنةةا ةةق بعةةب مةةا عكرنةةاو مةةت مقةةايي
الكالو ،والخليل عندنا ق هعا المعنى ماوغ 3ه.
وك ي اآر ما يعكر ابت ار دوال الخليل تفييدا لما يرتنبنه مت صول
خعناو مت الخليلغ51 ،ه و ق
ومقايي ل كقوله ق مادص خرهاغ وهعا ديا
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55ه

مادص عقهاغ وهعا العم صله الخليل رحمه الله صحينغ،
والعم داله الخليل صحين يدل على صحة القيا العم عكرناوغ.

و ق مادص عبرهاغ
52ه

والخليل قة يمةا يةروم عنةه حتةى لةو خالفة الروايةة مودةف ابةت ةار  ،و
كان الرواية م يرص للدال فق مادص خنبه وهق صل واحد يدل على ليت ورخاوص،
يقةةول ابةةت ةةار اغ وحكةةى بعًةةلو عةةت الخليةةل نةةه دةةالا هةةو خنةةفبل مكرةةورص الخةةاء
دةةديدص النةةوت ملمةةوعصغ ،ويتبةةي ابةةت ةةار علةةا بتعليقةةه التةةالقاغ وهةةعا ت صةةن عةةت
59ه
الخليل ،الخليل قة ،يواف لو ما عكرناو مت غير همعغ.
د -اعتماده على شروحات الخليل وتعليقاته:
اعتمةةد ابةةت ةةار اعتمةةاداآ كبية اآر ةةق الدةةرح والتفرةةير علةةى الخليةةل مةةت بةةيت
الليةوييت القةةدامى ،بةل نةةه يقةدو دةوال الخليةل علةةى رةاار الليةةوييت غالبةا .ولعةةل هةةعا
التقديو مدرون -لدم ابت ار – بما يؤيةد مةا ارةتنبنه مةت األصةول والمقةايي ،
لا هو عا ابت ار يورد تفرةي ار ليويةا دديقةا للخليةل تعليقةا علةى للجةة عربيةة ،فةق
مادص بقىه وهو صل يدل على الدواول ينقل دول الخليل كيفيةة تصةريف المةادص ةق
نيئ ،لو يقولوتاغبقى يبقى ،وكعلا ليتلو ق كل مكرور ما دبللةا ،يجعلونلةا
لية ّ
لفاآل نحو بقى ورًا ،يوانما علوا علا ألنلو يكرهوت اجتماخ الكررص واليةاء يفتحةوت
52ه
لفا.
ما دبل الياء ،تنقلب الياء آ
ومت م ةاهر اعتمةادو علةى دةرح الخليةل وتفرةيرو دة اررو بالتفرةير افدةتقادق
لمةةادص بحرهل ع يةةعهب الخليةةل لةةى ت البحةةر ُرة ّةمق بح ة اآر غفرةةتبحارو وهةةو انبرةةانه
53ه
ورعته..غ.
ومةةت م ةةاهر اعتمةةادو علةةى الخليةةل ادتبارةةه مةةا عكةرو الخليةةل مصةةوباآ بةةه مةةا
يوه وهقاغكلمة تدل على دصةد الدةقء
خنف يه النا مت رواية لف ة .فق مادص ّ
وتعمدو ودصدوغ ،ينقل عةت الخليةل دولةها تي تم فمة النةاآ برةلمق ورمحةق ،عا دصةدته
دوت رواو ،و ندد دول الداعرا
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ةرم هن د ة ة ةةع اآر ة ة ةةو دلة ة ة ة
ي تم فمتُ ة ة ةةه ال ة ة ة ف

ةب العحة ة ة ة ةةاليق
ه ة ة ة ةةعم البرة ة ة ة ةةالةُ ف ل فع ة ة ة ة ُ

ل ة ة ةةه

ويبدو ت بعب الرواص دةالا تم فمتُةه .ولةعلا عقةب ابةت ةار بقةول الخليةل مبينةاآ
وج ةةه الخن ةةف ةةق ه ةةعو الرواي ةةةاغ وم ةةت د ةةال ةةق ه ةةعا البية ة ا تم فمتُةةه ق ةةد خن ةةفل ألن ةةه
56ه
دالا هد فع آار ،وف يكوت الدعر ف مت ناحية ،وهو لو يقصد مامه يقولا تم فمتُه.غ
ويالح يما ربق عكرو ت ابت ار ينقل عت الخليل معانق المادص ودةروحلا
والتعليةةق عليلةةا ،غيةةر نةةه ةةق ماةةا األم لةةة يك ةةر افدتبةةا والنقةةل عةةت الخليةةل مةةت
دوت تعليةةل و تعليةةق و تعقيةةب .ومةةت م لةةة علةةا مةا ورد مةةت مةةادص بوخه وهةةو صةةل
الب فةوخا
الب فوخ والباخ ليتاتّ ،
يرموت ه
واحد هو امتداد الدقء ،قد دال الخليلاغ ه
ولكنلو ّ
الخفلقة .فما برن الباخ ق الكرو ونحوو ال يقولوت ف كريو الباخغ 57ه.
نقد الخليل:
 لو يمني عجاب ابت ار بالخليل ،يوادة اررو بممامتةه ةق الليةة وتو يقةه ،مةتتوجيه النقد لى دواله ،ومخالفته ،والتدكيا بصحة ما ورد عنه حياناآ.
ولعل مت هو رباب علا ت ابت ار كات صةاحب ن ةر ليةوم ،كةات يحكةو
بعةدو الصةةحة وعةةدو الصةواب لكةةل مةةا كةات يخةةالف مودفةةه الليةةوم حتةةى لةةو كةةات
مروياآ عت ماو الليوييت الخليل بت حمد.
ومةةت الجةةدير عك ةرو ت ابةةت ةةار يعةةعو الك يةةر مةةت األد ةوال التةةق ف توا ةةق
مودفه مما ينربه لى الخليل لي للخليل مبادرصآ ،بةل ينرةبه لةى مةا يرةميه غالكتةاب
العم للخليلغ وغ الكتاب المنروب لى الخليلغ 58ه .ولعل درى عبارص نقدية وجللا
ابت ار لى ما ُروم عت الخليل دوله ق مادص عاهاغ...ودد عكر عت الخليل...
الرعالى ،و نددا
ت العكنكيا العكر الخبيف مت ّ
غ ة ة ة ة ة ةةو سل تُة ة ة ة ة ةةداهق هدررة ة ة ة ة ة ةاآ عكنكع ة ة ة ة ة ةةاغ

ةتبا مع ة ة ة ة ة ة ة ةاآ
ّ
كفنلة ة ة ة ة ة ة ةةا وهة ة ة ة ة ة ة ةةو عا ارة ة ة ة ة ة ة ة ّ
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ويختو ابت ار بالتعليق على هعو المادص ،وهعا المعنى بقولهاغ و رم ت كتاب
53ه
الخليل نما تنامت دليالآ عند هل العلو لم ل هعو الحكايا غ.
ولكنه يقف مودفاآ مياي اآر مةت بعةب الروايةا المخالفةة ،يبةدم دةكه ةق نرةبتلا
لى الخليل ،ومت م لة علا يما يروم عت الخليل مةا دةار ليةه مةت ت معنةى مةت
مع ةةانق م ةةادص تراهل وه ةةق ةةق األص ةةل غالتخلي ةةة ع ةةت الد ةةقءغ د ةةد ورد ةةق الكت ةةاب
المنرةةوب لةةى الخليةةل كمةةا يلةةقاغ ..يقةةال تركة ُ الحبةةل دةةديداآ.غ ويةةرم ابةةت ةةار ت
21ه
هعو المعنى لي للخليل بقولهاغ وما حرب هعا مت كالو الخليلغ.
وهنةةاا نةةص ةةق المقةةايي ي يةةر الريبةةة حةةول وًةةي الخليةةل لكتةةاب العةةيت فةةق
مادص دجعه عكر ابت ار نلا غكلمة واحدصغ و دالغاو ما نرةختق مةت كتةاب العةيت
للخليل ،فيلا ت ش ي ع ململ ،وف درم هق هرقهنس ق الرةماخ ،و خفية الكلمةة
25ه
على مؤلف الكتاب .والكلمة صحيحةغ.
ودوله مؤلف الكتابه ولو يقل الخليله يفتن الباب ماو المتدككيت العيت عهبوا
لى ت الخنة والمنل ،كانا للخليل ،و ما حدو المادص كات لتالمعص الخليل .ودد
خص بعب الدراريت ارو الليف بت الم فره 22هبالعكر .ويعجب الباحف مت
ّ
لو يقر رلفاآ بنربة العيت للخليل ،ودد ورد هعا ق مقدمته
مودف ابت ار هعاّ ،
للمقايي  ،و ق ناء الكتاب يتدكا مت هعو النربة .ولعل ق مودف ابت ار
هعا جابة و تفري اآر لورود مواد ليوية و تفري ار عديدص مخالفة نراء ابت ار
ق اللية ،ولعلا لجف لى التدكيا بلعو األدوال انراء نربلا مرصآ لى الكتاب
صنغ و غ ت صح ّ غ
العم للخليله و ما لى علا مت عبا ار  ،و دد يقولاغ ت ّ
وغ ت كات صحيحاآغ مت كان ف تخالف مودفه ريه دبللا .و ما ت خالف ريه
بدم تدككاآ يلا.
على ت ابت ار لو يكت يتدكا بكل ما روم عةت الخليةل ممةا عكةر نةه وردغ
29ه
ق الكتاب العم للخليلغ.
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ب -ويتدكا ابت ار ق عدد كبير مت المواد التق نقل عت الخليل ،وكات
يرم ت الك ير منلا لير صوفآ وف يقا عليلا ،فق مادص د ّه وهق عندوغ لير
ص ةالآ يعة ّةول عليةةه وف ينقةةا منةةهغ ،ينقةةل عةةت الةةرواص غ عةةت الخليةةل ت الةةد ّ ال ّد ة ّلل
يقال د ناهو عا دللناهوغ.
ولما كات ابت ار ف يرم المادص صةالآ مقيرةاآ قةد عقةب دةول الخليةل بتعليقةه
التالقاغ ولةي عا بدةقءغ .وهةعا يعنةق ر ةب مةا نقةل عةت الخليةل ،والدةا يمةا روم
عن ةه مةةت معنةةى 22ه ومةةت م ةةاهر الدةةا يمةةا ُنقةةل عةةت الخيةةل وعكةةر ةةق كتابةةه م
العيته ما ورد ق مادص غربه ،وهو صةل صةحين ،مةت نةهغ عا معنة الكةالب ةق
نلةةب الصةةيد ديةةلا غرّبة غ .ويعقةةب ابةةت ةةار علةةى هةةعا بقولةةهاغ عا معنة الكةةالب
ديلاغغرب ة غ .ويعقةةب ابةةت ةةار علةةى هةةعا بقولةةهاغ و يةةه ن ةةرغ.
ةةق نلةةب الصةةيد
ّ
تدل على تدكا ابت ار  .ودد يصل األمر لى حد نةه لةو ينكةر
ولعل هعو العبارص ّ
23ه
هعو الرواية.
ودريةب مةت هةةعا مةا وردو ابةت ةةار ودةدو لةه بقولةةهاغععو الخليةلغ .وف نةةدرم ت
ةص بةه الخليةل ولةو يةرد
كات هعا يعنق ر ب الرواية و نكارها ،و نلا تعنةق مةا خ ّ
وًن .وربما ف تحمل كلمةغ ععةوغ تدةكيكاآ ةق
عند غيرول قد تكوت بمعنى ّرر و ّ
الرواية .والعم يحملنا على هعا التفرير عدو تصويب ابت ار لك ير مت الروايا
التةةق نقلة عةةت الخليةةل .فةةق مادص عةةدله ورد لف هع هد فوليةةةه ةةق الةةنص التالقاغيقةةال
لًرب مت الرفت هع هد فولية..على ت الخليل ععةو نلةا منرةوبة لةى موًةي يقةال لةها
هع هد فولىغ 26ه.
ويالح ودوخ اةبدال و القلب ق بعب حروف ك ر المواد و األلفةا التةق
ونرةةب لةةى الخليةةل .ودةةد انةةتل ،ابةةت ةةار عةةدص نةةرق ةةق
تدةةكا يلةةا ابةةت ةةار ُ
التعامةةل مةةي تلةةا األم لةةة ،ن ةراو تةةارصآ يقةةول ةةق مةةادص غلةةي لةةه صةةلغ ،وتةةارصآ خةةرم
يقولاغ لير بدقءغ و ال ة يقررغ ف ينقا منهغ.
ولعل بعب هعو األم لة ما يقي ق الفروق بةيت الللجةا العربيةة ،و ربمةا يقةي
تحة مةةا يرةةميه القةةدماء بالتصةةحيف و التحريةةفل ودةةد يكةةوت التصةةحيف عةةادصآ مةةت
النراخ ،و ما التحريف ك ي اآر ما يقي مت الخنف ق الرماخ،والله علةةو.
نقل ّ
511

وم ةةت ب ةةيت األم ل ةةة عل ةةى اةب ةةدال مادص ر ةةدخه الت ةةق ي ةةرجن اب ةةت ةةار ت يل ةةا
بةةدافآ ،ع األصةةل صةةدخه .ويدةةير ابةةت ةةار لةةى ّت مةةا عك ةرو الخليةةل عةةت هةةعو
27ه
المادص غ ف صل لهغ.
ومت م لة القلب ق مةادص ترفهمةا ُنرةب لةى الخليةلاغ التار ةة اللنةة ةق الدةفة
العليا .ولكت ابت ار العم ينرةب هةعو المةادص لةى غكتةاب الخليةلغ فالخليةل نفرةه،
ويصةةوب هةةعا اليلةةن ببيةةات وجةةه الص ةواب يلةةا
يةةرم اللف ةةة غلن ةاآ منرةةوباآ للخليةةلّ .
28ه
وهوا التّفعص .وهعا يدلنا على ما ودي يلا مت دلب مكانق بيت الراء والفاء.
وربما يدةا ابةت ةار يمةا يةروم عةت الخليةل ،بةل نةه يةرم الخليةل علةى رتبةة
مةةت غ ت يصةةحن م ةةل هةةعاغ ،كمةةا ورد ةةق مادص عًةةوه .ويةةرم ابةةت ةةار ّت ورود
كلما مرويةة عةت الخليةل غغلةن مةت الةرواص عنةهغ و ّت مةا ُعكةرغ كلةه كةالوغ ،وهةو غف
23ه
صل لهغ .غير نه يعكر هعو الروايا تعريفاآ للا ف د ار اآر بما ورد يلةا.
ويجتلةةد ابةةت ةةار حيانةاآ ةةق تقةةديو تفرةةير و دةةرح للف ةةة غربيةةة راداآ ةةق مةةا
يقدمه تفري اآر روم عةت الخليةل ،ومناددةاآ غ التفرةير الخليلةقغ .فةق مةادص عجوه عهةب
الخلي ةةل ل ةةى ت ح ةةروف المعج ةةو ه ةةق الح ةةروف المقنع ةةةل ألنل ةةا عجمي ةةة .وكت ةةاب
ويً ة هةنغ .وي ةةؤول اب ةةت ةةار د ةةول
معج ةةو ،وتعجيم ةةها تنقين ةةه ك ةةق تر ةةتبيت ُعجمت ةةه ه
الخليل بما يلقاغ و ت ت الخليل راد باألعجمية نلا ما دام مقنعةة غيةر مؤلفةة
تفليف الكالو المفلوو ،لق عجمية ألنلا ف تدل على دةقءغ .ويةرم ابةت ةار ت
الخليةةل ت غ كةةات هةةعا راد لةةه وجةةه ،يواف مةةا درم م دةةقء ردا باألعجميةةة غ .و
يقدو ابت ار وجلة ن رو يقولاغ والةعم عنةدنا ةق علةا نةه ريةد بحةروف المعجةو
ألنا ف نعلو خنّاآ مت الخنون ُي فع هجةو هةعا
حروف الخن المعجو ،وهو الخن العربقّ ،
اةعجاو حتى يدل على المعانق الك يرص .فما نه عجاو الخن باألدكال لةو عنةدنا
ةب علةةى الدةةقء ألنةةه يةةه ،ر ةمق عجام ةاآ ألنةةه تةةف ير يةةه يةةدل
يةةدخل ةةق بةةاب العة ّ
91ه
على المعنىغ.
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ت مةت مةةنل ،ابةةت ةةار حةةيت يفتةةتن مةوادو ت يةةعكر ت كانة المةةادص صةةحيحة
و غير علا .ولكنه ةق عةدد كبيةر مةت المةواد الصةحيحة عا األصةول الصةحيحة
ي ةةعكر مقايير ةةلا م اد ةةتقاداتلا المتنوع ةةة .ةةو يع ةةرب بع ةةد عل ةةا ل ةةى م ةةا دة ة ّع ع ةةت
األص ةةول الص ةةحيحة  .والد ةةا ّع عن ةةد اب ةةت ةةار ك ي ةةر ،وه ةةو ي ةةروم ه ةةعا الد ةةاع ع ةةت
العلماء الرةابقيت ومةنلو الخليةل ،ويالحة ت مةا دةع يعنةق بةه-علةى اليالةب -اتفةاق
حروف لف ة لفا مي األصل الصحين ،ولكت المعنى مختلف عت معنةى األصةل.
وروم ابت ار عدداآ مت م ل هعو األلفا عت الخليل كقوله ق مادص ملىه وهق
صةةل صةةحين يةةدل علةةى ملةةال يوارخةةاء ،ةةو ينقةةل لف ةةة دةةاعص عةةت هةةعا المعنةةى عةةت
ود يكةوت ةق القةدحغ .غيةر نةه يرةتدرا يقةولاغ
ةب و س
الخليلاغ ت الملاء ممدودا عي ُ
95ه
ويحتمل ت يكوت مت الباب يًاآل مت علا يقرب مت اةرخاء ونحووغ.
وير ةةتدرا اب ةةت ةةار عل ةةى الخلي ةةل ي ةةعكر لفا ة ةاآ و مة ةواد ل ةةو ت ةةرد ةةق كت ةةاب
الخليةةل رغةةو نلةةا معرو ةةة ومرةةتعملة .ودةةد صةةرح ابةةت ةةار ةةق مةةادص عكشه ،وهةةق
مةةت المةواد الململةةة ةةق كتةةاب الخليةةل بفنةةه غدةةد يدةةع عةةت العةةالو البةةاب مةةت األب ةواب،
والكةةالو ك ةةر م ةةت علةةا.غ 92هو ةةق مةةادص عي ةةقه غلةةو ي ةةعكر الخليةةل من ةةه دةةيااآ ،وه ةةو
99ه
صحين ،يقولوت العيقةا راحل البحرغ.
ويقرت ابت ار ق بعب ارتدراكاته الجملرص فبت دريد بةالعيت .كمةا ورد ةق
مادص بهل ع يقول غ كلمة لير ق الكتةابيت ،يوات صةح لةق تةدل علةى تنةاهق
92ه
الدقءغ .ويالح ت ابت ار ينع العيت والجملرص بالكتابيت.

موقف ابن فارس من ابن دريد
ربق اةدارص لى ت ابت ار دد ادتفةى ةر ابةت دريةد ةق الترتيةب المعجمةق
المعتمد علةى الترتيةب األلفبةااق للحةروف-حرةب وااةل الكلمةا  ،-والترتيةب البنةااق
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يوات اختلفةةا ةةق عةةدد األبنيةةة التةةق جعللةةا ابةةت دريةةد رةةتة -كمةةا ةةق مدررةةة العةةيت،-
وجعللا ابت ار ال ة و قاآ لن رته الليوية لأللفا العربية و صوللا ،ودد نرح ابت
ار ن او التقليبا الخليلق العم ادتفاو ابت دريد.
وف يخفةةى علةةى منةةالعق مقةةايي ابةةت ةةار ت يةةروا ةةر ابةةت دريةةد الةةعم يةةفتق
انياآ بعد الخليل .ويتجلى مودف ابت ار مت ابت دريد وجملرته يما يلقا
-

ك ةرص افدتبةةا والنقةةل غيةةر نةةه يالح ة ت ةةار يمحةةص مةةا ينقةةل عةةت ابةةت
دريةةد يؤيةةدو ويق ةرو ع انرةةجو مةةا يةةعكرو ابةةت دريةةد مةةي مقاييرةةه ،ولكنةةه يةةر ب
وينكر ماف ينرجو مي مقاييره.

صةةله ابةةت دريةةد مةةت
ب -تفصةةيل ابةةت دريةةد للم ةواد ،ويوا ةةق ابةةت ةةار علةةى مةةا ّ
صةةل يةةه ابةةت دريةةد
صةةول اعتمةةدها .كمةةا ةةق مةةادص ردحه التةةق يقةةول يلةةااغ ّ
93ه
صالآ ،دالا صله تراكو الدقء بعًه على بعبغ.
ي -درار معات عكرها ابت دريدا ويعتمد ابت ار ك ي اآر على المعانق التق
ينقللا عت ابت دريد  .وله يلا مودفاتا ه عكرها دوت تعليق و تعقيب نحو
دوله ق مادص جروه وهواغ يدل على تجمي الدقء ،الجرو كل دخص
مدرا ،كعا دال ابت دريدغ.به و ما المودف ال انق فيه يجعل دول ابت دريد
صن مت دوال غيرول عا اختلف الليويوت ق عكر معانق مادص مت المواد،
فق مادص جروه يرجن ابت ار دول ابت دريد على دوال غيرو ،يقولاغ و ما
دوللو لصاحب الصو ا نه لحرت الج فرو ،قال دووا الصو يقال له
الج فرو .و يًيف دول ابت دريد مرجحاآ لهل يقولاغ و صن مت علا دول بق
96ه
بكر بت دريدا ت معناو هح هر ُت خروي الصو مت الجروغ.
موقف ابن فارس من ألفاظ اللغات واللهجات التي ينقلها عن ابن دريد:

جعل ابت ار جملرص ابت دريد مصد اآر مت مصادر لفا الليا  ،والللجا
العربية ،واأللفا المولدص .ولو يكت ابت ار ينقل هعو المواد و األلفا ق
519

ك ير مت األحيات دوت تمحيص وتدديق .وله ق تناول هعو األلفا
نرق منلاا

عدص

 .5يكتفق بمجرد عكرها دوت تعليق ،نحو مادص دمه يعكر حكاية عت ابت دريد ت
97ه
غ الفه هداء ممدودل هو مرنن التمر بلية عبد القي غ.
وكعا يفعل ق بعب المواد األلفا مت الليا اليمانية ،رغو نه منكر لكوت
هعو األلفا تنرجو مي مقاييره ،ومت و مي لفا العربية الدمالية .لا هو عا
98ه
يروم عت ابت دريد ق مادص ددبهاغالق فدبةا الخري مت النا ل لية يمانية.غ
ودد ينقب ابت ار مودفه مت الليا اليمانية بافرتدلاد ببعب دوال
ويقرو عليلا .فق مادص هع هن هاه يروم عت ابت دريد
ابت دريد حول هعو األلفا يؤيدو ّ
دولهاغ عن فك ُ الباب و عنكته ،م غلقته ،لية يمانية .وللعو المادص صالت كما
ارتنبن ابت ار  ،ودد لح ت هعا المعنى ينرجو مي األصل ال انق يقول معقباآ
93ه
يصحن ما عكرناو مت ديا األصل ال انقغ.
على دول ابت دريداغ وهعا ّ
 .2وينفق ابت ار نربة لفا معينة لى العربية ،مرتنداآ ق حكمه هعا على ما
عكرو ابت دريد ،نحو مادص هروه التق يقول يلا ابت ار ا وهو بابغلو يوًي
على ديا و صول ،وكلمه متبانيةغ ،و ينقل عت ابت دريد دولهاغ الله فرُو ف
صل له ق العربية ف ت با مالا جاء بحرف نكرو هل اللية ،دالا هرو
21ه
اللحو ،نًجته ،يواّنما هو هرتهغ.
 .9ويرو ابت دريد بعب األلفا بفنلا مولدص ،ولكت ابت ار يرم بعًلا عا
صول صحيحة ،وف ينكر نع ابت دريد للا ،كما ق مادص كب ه العم هو
صل صحين .و يه ت الكابو ه هو ما يقي على اةنرات بالليل .ويراو ابت
25ه
دريد مولداآ ق دولهاغ حربه مولداآغ.
معربة عت الفاررية كما يقول ابت دريدل فق
 .2وينقل ابت ار لفا اآ ّ
للوغن فيفهق الرراويل...وهو اررق
مادص نفقه يورد ابت ار عت ابت دريد ت دو ه
22ه
معرب.
ّ
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موقف ابن فارس من اتفاق أقوال الخليل وابن دريد واختالفها:
قد تتفق دوال الخليل وابت دريد ،و دد تختلف .وفبت ار
الحالتيت عدص موادف ،منلاا

ق هاتيت

 .5موا ق ةةة م ةةا ج ةةاء ع ةةت الع ةةالميت ،ويالحة ة ةةق ه ةةعو الحال ةةة ت يتف ةةق الك ةةالو
المنرةةوب لةةى الخليةةل وابةةت دريةةد مةةي األصةةول والمقةةايي التةةق ارةةتنبنلا ابةةت ةةار
تعةةرف الدةةق بم ة ّ لنيةةفغ ،يةةروم ابةةت ةةار عةةت
للمةةادص .فةةق مةةادص ج ّ ه وهةةوغ ّ
الخليةةل غ ت الحةوا التةةق هةةق مدةةاعر اةنرةةات ربمةةا ُرةةمي جةوا غ .ةةو نقةةل عةةت
يصةحن مةا دالةه
ابت دريد دولهاغ ودد يكوت الج ّ بالعيتغ .ويرم ابةت ةار ت هةعا ّ
الخليلغ .و ورد دنر بي عكرو ابت دريد ق هعا المعنىا
جروو بفعينلو
اعصوصبوا و ّ

29ه

 .2ومنلةةاا الرةةكو عةةت التعليةةق عا اختلةةف التفرةةيرات و ةةق هةةعو الحالةةة يةةعكر
ابةةت ةةار تفرةةير كةةل منلمةةا دوت تةةرجين واحةةد علةةى انخةةر .قةةد عكةةر ت ةةق مةةادص
جنةعه كلمةة واحةدص ،ةةو د ّةدو دةول ابةةت دريةداغ جنةع الدةةقء جنةعو جنة اآع ،عا رةةترته،
ومنه ادتقاق الجناعص غ .ولكت الخليل يرم ت ادتقاق لف الجناعص غير هعال ع يعكرو
ابةةت ةةار كمةةا يلةةقاغ فمةةا الخليةةل معهبةةه غيةةر هةةعال دةةالا الجنةةاعص المية  ،والدةةقء
()44
العم قل على القوو واغتموا به هو يًاآ جناعصغ.
ةيرم الخليةةل وابةةت
 .9ومنلةةا ر ةةب تفرة ه
حدهما معنى على انخر .نحو مادص تلوه
تدككه ق صحة بعب معانيلةا .واليريةب
تفرير الخليل وهو تاغ التّالو ق دول ابت

دريةةد عا اتفقةةا ةةق معنةةى ،ولكةةت دةةد يعيةةد
قد ورد ابت ةار ةق تقةديو هةعو المةادص
نةه دةدو تفرةير ابةت دريةد رغةو اتفادةه مةي
دريدغ نه التالميع ،و نددا

كالحمالي ،بفيدم التالو
و ورد تفرير الخليةل قةالاغ و ةق الكتةاب المنرةوب لةى الخليةلا الة تلهو هم هدة ا
ق
الكراب بلية هل اليمت ،وعكر ق التالو نحواآ مما عكرو ابت دريدغ.
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وي لر ت ابت ار تدةكا ةق هةعو المةادص ةرم نلةاغ لةي بفصةل ،وف يةه
كالو صحين وف صينغل ولةعلا قةد عقّةب علةى هةعو المةادص بمةا ف ينةا ق مةا ددمةه،
يعةةول عليةةهغ .ولعةةل رةةبب ر ةةب ابةةت ةةار للةةعو المةةادص
قةةالا ومةةا ةةق علةةا دةةقء ّ
يعود لى حد مريت و كليلمال فما حدهما لو مةا عكةرو مةت غ ت التلميةع لةي مةت
كالو العربغ .و ما ال انق قةد يكةوت برةبب نرةبة لف الةتلوه الةعم عكةرو الخليةل ،لةى
()44
لية اليمت.
يقدو كالو الخليل
ويرم الباحف ق هعو المادص نه كات على ابت ار ت ّ
على ما عكرو ابت دريدل ألت الخليل ددو عمناآ مت ابت دريد ،وألنه عاد معنى عليه.
 .2ومنلا -ترجين دول ابت دريد على رم الخليل عا اختلفا ،ومت م لة علا
ما عكرو ابت ةار ةق مةادص خرهوهقاغ صةل واحةد ليةه ترجةي روعةه وهةو خةالف
التقةةدوغ .ويعتةةرف ابةةت ةةار ت غ هةةعا ديةةا خةةعناو عةةت الخليةةل ،منةةه دةةالا انخةةر
ُخر نقيب القُ ُدوغ .ولكةت ابةت ةار ةق يةرادو لةبعب ةروخ هةعو
نقيب المتقدو .واأل ُ
المةةادص يقةةدو رم و تفرةةير ابةةت دريةةد علةةى دةةول الخليةةلل ةةروم عةةت ابةةت دريةةد دولةةهاغ
انخةةر تة "
ةال لةةألولغ ،ويعقةةب ابةةت ةةار علًقةةول ابةةت دريةةد دةةااالآاغ وهةةو دريةةب ممةةا
مًى عكةرو ،ف ت دولنةاا دةال رخةر الةرجليت ،ودةال انخةر ،هةو لقةول ابةت دريةد د ّةد
()44
مالءمة و حرت منابقةغ.
نقد ابن فارس لما جاء عن ابن دريد
 -عكةةر ر ةةابقاآ ت اب ةةت ةةار ل ةةو يكت ةةف بادتب ةةا

دة ةوال اب ةةت دري ةةد ور ارا ةةه ،ب ةةل

خًةةي مةةا نقةةل عنةةه للقبةةول و للنقةةد والتمحةةيص ،ولةةو يتحةةري ابةةت ةةار مةةت بةةداء
الدا ق الك ير مما نقله عت ابت دريةد .وربمةا يتجةاوع ابةت ةار مجةرد الدةا لةى

نقد المادص و نقد اللف ة لى نقةد مةنل ،ابةت دريةد ةق عكرهةا .فةق مةادص جعوه ،وهةق
الكبةةر ،والحةةرص علةةى األكةةلغل وهةةعا مةةا ارةةتنبنه ابةةت ةةار مةةت د ةوال
غ صةةالتا ه
الخليةل ،غيةةر نةةه ورد دةةول ابةةت دريةةد ودةةدو لةه بقولةةها غ منةةه عكةةر مةةا رجةةو ت يكةةوت

صةةحيحاآ ،و راو د ةةد م ةةالو كم ةةا عك ةرو حف ة ةاآ ،ق ةةالا جع ةةو هي فج هعةةو جعمة ةاآل عا ل ةةو يد ةةته
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النعةةاول دةةالا و حرةةبه مةةت األًةةدادل ألنلةةو ربمةةا رة ّةموا الرجةةل الةةنلو هجعمةةاغ .ويعقةةب
ابت ار على دول ابت دريد دااالآاغ هعا دول بق بكر ،والليةا ف تجةقء بفحرةب
و ت .فما دولها هج هع فم ُ البعير م ل كعمته ،لعله ديا
()44
جعله لية ،والله علو بصحتهغ.

ق باب اةبدال ارتحرنه

ولنةةا علةةى تعقيةةب ابةةت ةةار ملحو تةةاتا حةةداهما محاكةةاص ابةةت ةةار لمنةةاه،

ف تج ةةقء بفحر ةةب

الفقل ةةاء ،وه ةةو يق ة ّةرر داع ةةدص منلجي ةةة ليوي ةةة ةةق دول ةةهاغ واللي ةةا
و تغ ،ع لي ق تقرير القواعد الفقلية مجال للحربات وال ت .وال انية ما ختو بةه

ابت ار معالجته للمادص بقولهاغ واللةه علةو بصةحتهغ ،وهةعو عبةارص تتكةرر ك ية اآر ةق
المعجةو وخاصةةآ ةةق المةواد األلفةا التةةق دةد يتدةكا يلةةا و بصةحتلا ابةت ةةار .
ولعةةل هةةعا ت يكةةوت مةةت تةةف ير علمةةاء الد ةريعة الةةعيت يختمةةوت كةةل مةةر يعالجونةةه

بقوللواغ والله علوغ.

()44

ب -نقد اللغات اليمانية
على الرغو مت ت ابت ار

جعل ابت دريد مت مصادرو الرايرة ق الليا
اليمانية .والحق ت ابت

والللجا ف نه كات ير ب الك ير مما ُينرب لى الليا
دريد كات متلماآ لدم علماء العربية بوًعه لأللفا وا تعاللا ،ونربة ك رها لى

الليا

اللية اليمانية.

يعهب بعب الدراريت المحد يت لى ت معجو الجملرص فبةت دريةد كةات مصةد اآر

ملم ةاآ مةةت مصةةادر الللجةةا

العربيةةة خاص ةةآ اليمنيةةة ،واألعديةةة منلةةا ،يقةةول حرةةيت

نصةةار عةةت ابةةت دريةةداغ ركةةع عنايتةةه بالليةةة اليمانيةةة خاص ةةآ ةةعكرها ةةق دريةةب مةةت

221موًةةعاآ .ولعةةل رةةبب علةةا نلةةا ليتةةه األصةةلية ،و نةةه كةةات متعصةةباآ ألهلةةه مةةت
الةيمت .وكانة

الكلمةةا

اليمنيةةة مةةت هةةو مةةا دار حةةول الجملةرص مةةت دةةا عنقةةدل لعةةدو

اترادلا مي المعروف مت لية الدمالغ.

()44
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ولةةو يكةةت ابةةت ةةار الوحيةةد الةةعم نكةةر هةةعو المواد األلفةةا ور ًةةلا ةةو وجةةه

افتل ةةاو ل ةةى اب ةةت دري ةةد با تعالل ةةال ب ةةل لق ةةد اتلم ةةه معاصةةرو نفنوي ةةه بالك ةةعب ووً ةةي
األلفةةا  ،وتبعةةه ةةق علةةا األعهةةرم صةةاحب التلةةعيب.

()40

ومةةت األم لةةة الك ي ةرص التةةق

اتلو يلا ابت ار ابت دريد بصنعلا ما عكرو ق مادص بته وهق عند ابت ةار غ
صل واحد ،وهو وعاء مت األوعيةغ وروم عةت ابةت دريةد دولةه غالم بنةةا كةي س تتخةع
يه المرص المررص و داتلاغ .وددو ابت ار لقول ابت دريد بةالتعليق التةالقاغ ودةال ابةت

دريد دياراآ ما حربه ف مصنوعاآغ .و ختو المةادص بقولةهاغ وععةو م ابةت دريةده نلةا
لية يمانيةغ.

()45

مربق.

وكفنق بةابت ةار دةد دةدو الحكةو علةى روايةة ابةت دريةد ،لةو حكةو

ويالحة الباحةةف المةةتفحص للمقةةايي

ت ابةت ةةار دةةد بةةال حيانةاآ ةةق توجيةةه

صابي افتلاو والنقد القارق لى ابت دريد يمةا يتعلةق بالمواد األلفةا اليمانيةة .فةق

مادص جفعه يقول ابت ار اغ ف يصلن ت يكوت كالماآ ف كالعم يفتق به ابةت دريةد

الجف هع الررعة ،وما درم ما دولغ.
مت ت ه

()45

و ما نص ابت دريد –كما ورد ق الجملرص -لواغالجفع الررعة ق المدق لية
يمانية ف درم ما صحتلاغ.

()45

ويرم الباحف ت ما اتلو به ابت دريد يحتاي لى مراجعة وتحقيقل مت ما عكرو

ابةةت دريةةد يةةرد دعةةوم ابةةت ةةار واتلامةةه ،ةةمعا كةةات ابةةت ةةار تدةةكا بصةةحة هةةعو
المادص ،مت كالو ابت دريد ف يخري عت هعا المعنى .ومت وًن األم لة على عدو
ددةةة ابةةت ةةار

ةةق توجيةةه افتلةةاو لةةى ابةةت دريةةد مةةا وردو ابةةت ةةار

ةةق معالجتةةه

مادص ح،ه قد عكر عت ابت دريد ت معنى دوللوا حجه برجله عا ًةربه بلةا هةق

مل ةرص بةةت هح فيةةداتغ .ويةةرم ابةةت ةةار
غكلمةةة ععةةو نلةةا له ف
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ةةق تعقيبةةه علةةى هةةعا التعبيةةر

ومعنةاو ت ابةةت دريةةد دةةد بعةةد غ دةةاهدو مةا ارةةتناخغ .ولكةةت بمقابلةةة علةةا بمةةا ورد ةةق

الجملرص يجد الباحف ت ابت دريد دالغ لية مرغوب عنلا لملرص بت حيدات...غ

()44

لقةةد حةةاول بعةةب الد اررةةيت المحةةد يت ت يةةؤول مودةةف ابةةت ةةار مةةت الليةةا

اليمانيةةة التةةق رواهةةا عةةت ابةةت دريةةد ةةعهبوا لةةى ت ابةةت ةةار كةةات ف يعتةةد بالليةةة
عليلةا ةق كةالو العةرب ،ويقصةد ابةت ةار

اليمانية صالآ مةت األصةول التةق يقةا

بكةةالو العةةرب العربيةةة الدةةمالية العدنانيةةة ،ع ُيخةةري ابةةت ةةار العربيةةة الجنوبيةةة مةةت
()44
مقاييره العربية الصحيحة.
والحقيقة ت ابت ةار لةو يكةت يةر ب كةل مةا عكةرو ابةت دريةد ونرةبه لةى الليةة
صول يمانية ينقللا ابت ةار دوت تعليةقغ.

اليمانية ،بل هناا مواد و لفا عا
()44

ويمكت للباحف المتبصةر ةق المةواد األلفةا التةق جعةل يلةا ابةت ةار دةيخه

ابةةت دريةةد مولةةداآ للةةا ومفةةتعالآ ،نلةةا بالفعةةل لفةةا يمانيةةة ،ولةةي

فبةةت دريةةد مةةت عنةةب

روم نه ينقللا ويرويلا ويعكرها ق معجمه ،وهعا مما يجعل ابت ار كمةت رةبقه

مةةت الليةةوييت يترةةرخ ةةق الحكةةو علةةى ابةةت دريةةد بتوجيةةه تلمةةة اف تعةةال والتوليةةد للةةا.

مر رنفاآ -يتدكا ق صحتلا.
وكات ابت ار -كما ّ
ويك ةر اتلةةاو ابةت ةةار

ةق المقةةايي

فبةةت دريةد ،وتم ّةةل اتلامةه بفلفةةا متعةةددص

وجةه
تؤدم غرًةاآ واحةداآل قةد اتلمةه بالتوليةد والتةدلي وغيرهةا .ومةت م لةة علةا فت ّ
ابةةت ةةار تلمةةة توليةةد األلفةةا لةةى ابةةت دريةةد كمةةا ةةق مةةادص ي به ( ، )44ع يقةةول
الج فيةب نةه عو ال تد هةيبغ،
عنلااغ ...ال صل للا ق الكالو والعم داله ابت دريةد ةق ه
ويعقب ابةت ةار علةى دةول ابةت دريةد بقولةه عةت هةعا المعنةىاغ جةن مةت اةبةدال
يولدو ابت دريد ويرتعملهغ.

()44
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يً ةاآ عبةةارصاغ عاجيةةب ابةةت دريةةدغ تعليق ةاآ علةةى مةةادص خةةعفه

ووجةةه ابةةت ةةار
ّ
التةةق دةةال ابةةت ةةار عنلةةا نلةةا غ لةةي

بدةةقءغ .ويةةرم ت الخةةعف غهةةعا معةةروف،

ولرةةنا نةةدرم عربةةق هةةو و ف غ و مةةا ابةةت دريةةد قةةد عكةةر ت غ الخة فةعف الخنةةر باليةةد
()44
عند المدقغ .وهعا المعنى يراو ابت ار غ مت عاجيب ابت دريدغ.
ودد انفرد ابت دريد بعكر مواد و لفا لةو تةرد عنةد غيةرو .ودةد ودةف منلةا ابةت

ةار مودةةف المتدةةكا جعةةل بعًةةلاغ ليرة

صةوفآغ كمةةا ةةق مةةادص حةةبصه غلةةي

صالآ ،ويععموت ت يه كلمة واحدص ،عكر ابت دريدا غ حبص الفر ل عا عدا عةدواآ

دديداآغ.

()40

ودةةد يجعةةل ابةةت ةةار اللف ةةة دةةاعص ،فةةق مةةادص حربه وهةةق ال ةةة صةةول دة ّع

غالح فربةغا عكر ابت دريد نلا الي اررص الروداءغ.
عنلا ُ

()45

ومةةت نعةةو ابةةت ةةار لةةبعب مةةا يةةعكرو ابةةت دريةةدغ التةةدلي غ .وهةةق مةةت الةةتلو

التق وجللا ابت ار

لى المواد و األلفا التق تخالف دياراآ جاء به ابت ار .

فق مادص ععقه يرم ابت ار نلا لي يلا كالو صل رغو مةا ُروم عةت الخليةل
مةةت نلةةا مرةةتعملة ةةق الكةةالو ةةق ك ةةر مةةت معنةةى ،غيةةر ت ابةةت ةةار علةةق عليلةةا
جميعاآ بقولهاغ وكل هعا ق الًةعف دريةب بعًةه مةت بعةبغ ةو تبةي علةا بتوجيةه
صبي افتلةاو لةى ابةت دريةد ع يقةولاغ و عجةب منةه الليةة اليمانيةة التةق يدلرةلا بةو

بكر محمد بت الحرةت الدريةدم رحمةه اللةه ،ودولةها ت الععيةق منمةات مةت األرب،
لية يمانية ،وف نقول ألامتنا ف جميالآ.
ونع

()45

ابت ةار بعةب مةا جةاء بةه ابةت دريةد بةاللفوا

بدقءل كالعم عكةرو تعليقةاآ علةى مادص عةداهاغ لةي

نردةغ.
دالا العداا
ُ
ًرب الصوف بالم ه

()45
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وبةفت مةا يةفتق بةه لةي

ف كلمةة مةت هفةوا

ابةت دريةد،

تجنةى علةةى مةا عكةرو ،ابةةت
ومةرص خةةرم بمراجعةة الجملةرص نةرم ت ابةةت ةار دةةد ّ
دريةةد ،قةةد ورد ةةق الجمل ةرص الةةنص التةةالقاغ والعةةدا ليةةة يمانيةةة ععم ةوا وهةةو ًةةرب
الصوف بالمنردةغ.

()44

وهةةعا يةةدلنا علةةى ت ابةةت ةةار  ،رغةةو تقةواو ،ف نةةه كةةات يحةةرف ويصةةحف ولةةو
يكت دديقاآ يما ينقله عت ابت دريد ،ع ف وجه لتخناة ما عكةرو ابةت دريةد خاصةةآ ت

ابت ار – رحمه الله -حعف نربة الكلمة لى اللية اليمانية ،كما حعف دول ابةت

دريد غععمواغ.

()44

وي لةةر ت ابةةت ةةار دةةد ارةةتخدو كلمةةة ععوه فتلةةاو ابةةت دريةةد ةةق عةةدد مةةت

المواد التةق تدةكا بصةحتلا ،علةى ت ابةت ةار دةد ارةتخدو ععةوه يًةاآ ةق مةواد
ي ارهةةا صةةحيحة ،فةةق مةةادص ةةد ه يقةةولاغ ععةةو ابةةت دريةةد ت الفة فةد ا ال تدة فةدخ ،وعكةةر
غ
الحديفغ عاآ تهفد دريش ررقغ .ويعقب ابت ةار علةى هةعا الحةديف بقولةها
وهعا صحين غ.
ونع

()44

ابت ار بعب المواد و األلفا التةق يةعكرها ابةت دريةد بقولةها نريفةة

وجمعلةةا ن اراةةف ،فةةق مادص ةةدشه يقةةولا غلةةي
ددختهغ.
الدقء عا ُ

يةةه ف نريفةةة ابةةت دريةةدا دد ة ُ

()44

تغليط ابن دريد
وييلّن ابت ار تفري اآر وردو ابت دريد ،قد عكر ق مادص صنهاغ صل يدل

خلوص ق دقء ونقاء مت الدوبغ .و ق كتاب ابت دريدا غ صن العربق

صن العجمق صاحةآ عا تكلو بالعربية ،وُراو غلناآ ،والقول هو
صاحاآ ،و ُ
68ه
األولغ.
ارتنتاجاآ ليوياآ فبت دريد ،فق مادص دفىه وهقاغ صل

وينقب ابت ار
صحين يد ال على تباخ دقء لدقءغ ،و ينقل عت ابت دريد دولهاغ يقال ا الت
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دفوتقا م تلمتق .ودفوتق خيرتق .دالا كفنه مت األًدادغ .ويعقب ابت ار بنفق
ارتنتاي ابت دريد ع يقولاغ وهعا العم داله مت المعنى يه عا اتلمها دفاو م تبعه

ينلب رياة عندو ،يواعا كات خيرتهه دفاو يًاآل م تبعه يرجو خيرو .ولي
63ه
عندنا مت نريقة األًداد ق دقءغ.
ابت دريد برواية لفا غ لي
ابت ار
ه
واتلو ُ
عت نريق ابت دريدل نحو مادص دلنه التق يصفلا بقولهاغ لي

علا

يلا دقء يصنغ ،ولو ترو ف

يعكر دول ابت دريدا غ رج سل دالنسا دصيرغ.

71ه

واتلمه يًاآ بفنه دد انفرد برواية لفا

يه دقء يصنغ ،و

و صول لو ترد عند ديوخه ،نحو

المع ا الدلا ،ومع
مادص مع ه،اغ دال بو بكر م ابت دريدها ف
75ه
وهو عند الخليل ململغ.
و نكر ابت ار

لفا اآ غريبة عكرها ابت دريد ،نحو مادص ولعه غ الوفلعا ررعةس

ق المدق والحركة ،وولع يلعغ .وع اع ابت ار
ابت دريدهغ.

األديوا دلكته،

72ه

هعو المادص لى ما رماو غرااب

واأللفا اليربية هق األلفا غير المفلو ة ،وهق كعلا الحودية و الوحدية.
بفنلا خنف ،بل هق غربية ما
وربما ف تصل هعو األلفا لى ّ
حد ت توصف ّ
لتفليف حرو لا ،يواما ليرابة معناها معانيلا .وي لر ت ابت دريد دد تف ر بديوخه
ق حف هعو األلفا  ،وربما نقل الك ير منلا عت األصمعق عت نريق ابت خق

األصمعق عبد الرحمت .والمعلوو ت األصمعق كات مدلو اآر بحف ه لليرااب مت

األلفا والحكايا .

و نكر ابت ار

حكايا

يًاآ مادص ليوية ععاها لى ما يرميه غ حكايةغ ويقصد بعلا

األصوا ه .والمعلوو ت ابت ار

صوفآ للا مقايي

ينكر ت تكوت حكايا

يعترف بلا .نراو يقول ق مادص نت هغ لي
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األصوا

بدقء غير حكاية.

ًح ها المرتلعمءغ .و روم عت ابت دريد ت دوللو
ًح ها ه
يقولوتا نت الرجل عا ه
79ه
غ رج سل م فنته ّعا سل لعلاغ.
الخالصة
"
ليوم نا ع ق الدر
بصر
لقد كات حمد بت ار عا
ّ
يردد ما كات ينقله و يرويه عت ديوخه مت علماء العربية ،حرب ،يواّنما كات
يكت ّ
ويقر ما ينرجو ومقاييره
يخًي الروايا جميعلا للدر والنقد .وكات يؤيد ّ
الليوم العربق .ولو

ون راته الليوية ،وينكر وير ب ما خري عنلا.

واتبي ابت ار مناه ،متعددص ق التعامل مي المواد الليوية و المعانق التق

تلقاها عت ديوخه .ويلخص حد الدراريت المتحد يت منل ،ابت ار

ق النقد

الليوم ق ال ة مورا وفهاا صدار الحكو بالًعف ،و انيلاا المقارنة المجردص،
و ال لا المقارنة مي الترجين.

يراو خنفآ و محر اآ.
ويرم دار

وردو ابت ار

72ه

ويمكت ًا ة مر رخر وهوا تصويب ما كات

رخر غ نً ،النقد ق المقايي غ ويحت ،على علا بفم لة منلا ما
ق مادص توخه ،ع يقولا غتاخ

اةصبي م ل اخ غ ،ويًيف

حرف ُراو تصحيفاآ ،دالا تاخ
غ ُعكر ق كتاب الخليل
س
73ه
يوانما هو بال اء اخ غ.
وبمراجعة مادص وخه ق المقايي

اةصبي ق الدقء الرخو،

نرم ت ابت ار

يرم تا غ ال اء والواو

وبيت ت ربب علا غألت دوللو اخ
والخاء لي صالآغل ّ
76ه
مت راخ  ،وربما دالوا بالتاءا تاخ غ.

اةصبي نما هق مبدلة
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يًاآ مناه ،علماء الدريعة مت قلاء ومحد يت

ولقد اصنني ابت ار

ومفرريت ًا ة لى مناه ،الليوييت والرواص المددقيت .كات يخًي مواد معجمه
صوفآ ومقايي

للعو المناه ،جميعاآ.

واصنني ابت ار

كعلا العدل والموًوعية ق نقدو لمصادرو ،كات رغو

رد
عجابه الكبير بديوخه جميعاآ -ومنلو الخليل وابت دريد -منه لو يتحري مت ّ
صلوو و ّرروو ،ولع ّل هو درن لنقدو هو مخالفة ما ُروم عنلما
بعب ما ّ

لألصول والمقايي

التق ارتنبنلا ق معجمه المقايي .

ومت عناصر نقدو لما ُنقل ليه عت الخليل وابت دريد ت خًي الروايا
يصوب ،و
والتفري ار لمبد الدا العم يصل به لى اليقيتل كات يرجن ،و
ّ
ينكر ،و يرتدرا ما ا

هعو المصادر مت صول و روخ.

ويقدمه
ويبدو واًحاآ –مما ورد ق البحف -و ابت ار كات يج ّل الخليل ّ
ق التفصيل على راار الليوييت ومنلو ابت دريد ،ولكت ابت ار ك ر مت تخناة
ابت دريد خاصةآ ق رواياته أللفا اللية اليمانية.
تصر ه وتحريفه للنصوص التق يرويلا عت ابت
ويؤخع على ابت ار حياناآ ّ
تررعه ق صدار الحكو على ما نقل عت ابت دريد.
دريد خاصةآ ،كما يؤخع عليه ّ

الحواشي والمصادر والمراجع
 -5حمد بت ار  ،مقايي

اللية.3-9 5 ،

 -2جالل الديت الريونق ،بيية الوعاص.932 5 ،
 -9المقايي .9 5 ،

 -2الريونق ،المعهر ق علوو اللية 77 5 ،وما بعدها .وان را حمد عبد
اليفور عنار ،مقدمة الصحاح ،ص  ،65وما بعدها.
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 -3ترتيب األبنية ق مدررة العيتا  -5ال نااق

المًاعف والمنابق،

 -2ال ال ق الصحين -9 ،ال ال ق المعتل -2 ،اللفيف -3 ،الرباعق،
 -6الخمارق .ويالح
ابت ار  .ويالح

ت ال ال ق ال ة نواخ ق حيت نه نوخ واحد عند

يًاآ ت العيت جعل الرباعق باباآ مرتقالآ ،والخمارق

باباآ مرتقالآ ،بينما جعل ابت ار كالآ و الرباعق والخمارق واحداآ ارماوا ما
عاد على ال ال ق ،وهو العم نبق عليه ن ريته ق النح .

 -6المعجو العربق.223 2 ،
 -7رًوات ،العالمة ابت اررت ص.523
نصار ،المعجو العربق ،293-296 2 ،وان را رًوات ،ابت ار  ،ص
ّ -8
.523
 -3المقايي .221 -293 5 ،
 -51المصدر نفره.71 5 ،

 -55المصدر نفره.2-9 2 ،
 -52المصدر نفره ،218 2 ،وان ر الموادا خدخ ،565 2 ،رنت.75 5 ،
 -59المصدر نفره .222-225 2 ،والوادي ت ابت ار

ك ي اآر ما يتدكا ق

صحة مواد لفا مروية عت الخليل ،و يقرها ويعكرها لعكر الخليل ياها.

وان را مادص ي

وهق وعند ابت ار

غ لير

صالآ يقا

عليه ،ولو يف

يه ف كلمتات ما حربلما مت كالو العربغ .ويعترف نه يعكرهما غلعكر

الخليل ياهماغ .المقايي

.562 5

 -52المصدر نفره.276 5 ،
 -53المصدر نفره.226 5 ،
 -56المصدر نفره.958 5 ،

 -57المصدر نفره.958 5 ،
 -58ان ر على ربيل الم ال ف الحصر المواد التاليةا جعر  ،297 5صعد
ت
ًب ،262 9 ،كنوا .593 3
 ،287 9نفو ،252 9
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 -53المقايي .52-3 2 ،
 -21المصدر نفره.926 5 ،

 -25المصدر نفره .226 9 ،دارت ،مقدمة محقق مجمل اللية فبت ار
عهير عبد المحرت رلناته.96 5 ،

 -22ان ر الموادا علب  ،566 2وعلو .572 2
 -29المصدر نفره ،ان ر الموادا بعر  ،226 5ترا  ،962 5توخ .937 5
 -22المصدر نفره ،237 2 ،وان ر مادص ردخ .318 2
 -23المصدر نفره.222 -221 2 ،
 -26المصدر نفره ،227 2 ،وان را مادص عر  ،269 -265 2 ،ومادص
كدم .567 3
 -27المصدر نفره ، 528 9 ،وان ر على ربيل الم ال ف الحصر الموادا عمخ
و صللا دمخ  ،29 9وع ولعللا ق األصل عب.32 2 ،
 -28المصدر نفره ،923 5 ،ومما يراو ابت ار غلناآ على الخليل وودي يه
رر الخبعغ،
بدال مادص عرو 953 2هل قد روم عت الخليل ت غ ُ
الع ُرووا ك ه
ويرجي ابت ار تغ هعا ق باب الديت صنغ ،وان ر مادصا عدو2 ،
.925
 -23المصدر نفره .927 -926 2 ،وان ر مادص علق ،دال الخليلاغ يرمى
الدراب عليقاآغ .لكت ابت ار

يتدكا ق صحة هعا القولت يعب عليه

بقولهاغ وم ل هعا مما لعل الخلق ف يعكروغل  .528 2وان ر مادص ععق،

.917 -916 2
 -91المصدر نفره .225 -221 2 ،وان ر مادصا دميا قد ورد ق كتاب
ات
الخليل نه غ يقال ّ
دجة دامعةا تريل دماآغ ولكت ابت ار يعهب لى ّ
غاألصن مت هعا ت التق تريل دماآ هق الدامية ،فما الدامعة فمرها دوت

ماء حمر رديقغ .915 2 ،وان ر مادصا
علا ألنلا التق كفنلا يخري منلا س
عع.98 2 ،
ّ
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 -95المصدر نفره  ،281 3وان ر دول الخليل ق مادصا وعت 517 6ه ت
صرح ابت ار
غالوعيتا الحن ل المعجوت كات ُيتّخع نعاماآغ .ودد ّ
غمت الداع العم نقل عت الخلقغ.

نلا

 -92المصدر نفره.518 2 ،

 -99المصدر نفره ،538 2 ،وان ر مادصا عدب.232 2 ،
 -92المصدر نفره ،971 5 ،وان ر المواد عو  ،977 5و يو .981 -973 5

 -93المصدر نفره ،318 2 ،وان ر الموادا د ّ 69 9ه فصل ا لباب
غالقني و ادتق منه الدتوغ .ويرم ابت ار ت غالعم داله ابت دريد
صحين ،و ك ر الباب موًوخ عليهغ .ومادصا

وعج .239 2 ،

لر،279 -272 9 ،

 -96المصدر نفره.226 -223 5 ،
 -97المقايي .282 2 ،

 -98المصدر نفره ،31 3 ،وان ر المواد ،رًف ،5 2 ،ركي.293 2 ،
 -93المصدر نفره ،563 2 ،وان ر مادصا عج  .293 2 ،وان را مقدمة
مجمل اللية.97 5 ،
 -21المصدر نفره.28 6 ،

 -25الجملرص ،287 5 ،المقايي  ،532 3 ،وان ر المعهر ،باب المولّد،
.913 5

 -22المقايي  ،233 3 ،وان ر الجملرص.533 9 ،
 -29المصدر نفره.252 5 ،
 -22المصدر نفره.283 5 ،
 -23المصدر نفره.939 5 ،
 -26المصدر نفره.71 5 ،
 -27الجملرص ،519 2 ،المقايي .262 -265 5 ،
 -28ان ر المقايي  ،مادص لتخ.299 3 ،
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 -23المعجو العربق ،223 2 ،وان را درف الديت الراجحق ،محمد بت دريد
وكتابه الجملرص ،ص 233وما بعدها.

 -31بو منصور األعهرم ،تلعيب اللية.95 5 ،
 -35المقايي .215 5 ،

 -32المصدر نفره.262 5 ،
 -39الجملرص.31 2 ،
 -32المصدر نفره ،92 2 ،المقايي .972 5 ،
 -33نصار ،المعجو العربق ،223 2 ،وان را رًوات ،العالمة ابت ار ،
ص .561 -533

 -36ان ر على ربيل الم ال ف الحصر مادص نتاه ،المقايي .988 3 ،
 -37ان ر مادص بت.215 5 ،

 -38المصدر نفره ،262 5 ،وان ر مادص جلخ.271 5 ،
 -33المصدر نفرلت .577 2
 -61المصدر نفره ،523 2 ،وان ر الموادا م  ،ومد  ،ومدق ،ومدل.
 -65المصدر نفره.23 2 ،
 -62الجملرص ،6 9 ،المقايي .917 -916 2 ،
 -69المقايي .226 2 ،
 -62الجملرص.281 2 ،

 -63المقايي  ،ان ر الموادا نتا  ،988 3ددب31 3 ،ت كحو،562 3 ،
كدخ.563 3 ،
 -66المصدر نفره.282 2 ،

 -67المصدر نفره ،وان ر المواد ،دا ،دخ ،دن ،دعب ،دعخ ،هوب ،هدق.
 -68المصدر نفره ،317 2 ،وان ر مادصا مجل ،233 3 ،ودارت الجملرص،
.555 2
 -63المقايي .559 -522 3 ،
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 -71المصدر نفره.25 3 ،
 -75المصدر نفره.993 3 ،

 -72الجملرص ،958 2 ،المقايي .529 6 ،
 -79المقايي .987 3 ،

 -72محمد رًوات ،العالمة الليوم ابت ار  ،ص .563
 -73المقايي .937 5 ،
 -76المصدر نفره.936 5 ،

أهم المصادر والمراجع
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 -5ابت دريد ،محمد بت الحرت بت دريد األعدم
9وه5922 ،هة ،منبعة مجل

 -2حمد بت ار

 925هةه ،جملرص اللية

داارص المعارف ،حيد رباد الدكت.

 933هةه ،مقايي

اللية 6وه تحقيق عبد الرالو هاروت،

 ،5373دار الفكر للنباعة والندر والتوعيي.

 -9حمد بت ار  ،المجمل ق اللية2 ،وه5212 ،هة 5382ه .تحقيق عهير عبد
المحرت رلنات ،مؤررة الررالة ،بيرو .
 -2حمد عبد اليفور عنار ،مقدمة الصحاح5212 ،هة5382 -وه ،ن ،9دار
العلو للمالييت ،بيرو .
 -3األعهرم ،بو منصور محمد بت حمد،

971هةه ،تلعيب اللية56 ،وه تحقيق

عبد الرالو هاروت ورخريت 5376 -5362ه ،الدار المصرية ،دار الكاتب

العربق.

 -6حريت نصار ،المعجو العربق ،ندفته وتنورو 2وه5368 ،و ،مكتبة مصر،
القاهرص.
 -7الخليل بت حمد الفراهيدم ت  573هةه ،العيت ،تحقيق ملدم المخعومق
يوابراهيو الرامرااق8 ،وه5386 -5381 ،و ،دار الحرية للنباعة والندر ،بيداد.
355هةه ،بيية الوعاص ق نبقا
 -8الريونق ،عبد الرحمت جالل الديت
الليوييت والنحاص2 ،وه ،ن ،5373 ،2دار الفكر ،بيرو .

 -3الريونيت عبد الرحمت جالل الديت ،المعهر ق علو اللية 2وه ،تحقيق محمد
حمد جاد المولى ورخريت ،د . .دار الفكر للنباعة والندر والتوعيي.

 -51درف الديت الراجحق ،محمد بت دريد وكتابه الجملرص5383 ،و ،دار المعر ة
الجامعية ،اةركندرية.

 -55محمد مصنفى رًوات ،العالمة الليوم ابت ار
المعارف ،مصر.
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الليوم5375 ،و ،دار

