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 )مقاييس اللُّغة(   مآخذ ابن فارس يف معجم

 على ابن دريد

 
 الدكتور سيف الدين الفقراء

 جامعة مؤتة -كلية اآلداب 
 الدكتور منصور كفاوين

 جامعة الحسين بن طالل -كلية اآلداب 
 

 الملّخص
 

مقثثاييا الل(ثثةق بحث  ابثثن دريثثد ة المآخثثا التثثا تطالعنثا جثثا معجث   راسثد  تبحث  ذثثال ال
الجمهرةق، وتناول جيه الباحثان األلفاظ التا طعن جيهثا ابثن جثارا، جثا جا معجمه  

، وتتمثثل ذثال مثنه  ابثن جثارا جثا النقثد الل(ثو    خمسة محاور بهثدف التعثر ف ىلث 
المحاور جا: طرائف ابن دريد وغرائبه، وما أنكرل ىل  ابن دريد، وزيادات ابن دريد 

مانية، واالستدراك ىل  ابن دريد جا ما اللهجات اليوتوليدل للصيغ، ونقد النسبة إل  
أذمله، وحاول البحث  التحق ث  مثن د  ثة األحكثا  الل(وي ثة التثا أطلقهثا ابثن جثارا مثن 
خثثثثالل مقارنثثثثة ارائثثثثه بمثثثثا ورد جثثثثا بعثثثثل المعثثثثاج  العربي ثثثثة، ومطالعثثثثة األبنيثثثثة جثثثثا 

حقيقثة  يثاناالستعمال الل(و ، وتبي ن أسباب ذال المآخا وتفسيرذا تفسيرًا يسثه  جثا ب
، والتحق   من موضوىيَّته، بما يبرز منهجية ابن جارا جا التعامل مث  األبنيثة النقد

 ونقد المادة الل(وية.
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 مقدِّمة: 

تنوَّىت أنماط النَّقد الل (و  ىند ابن جثارا بحث ا ابثن دريثد وارائثه الل(وي ثة، جتثارًة 
يثف، و ثد يعثد ذا مثن ال(لثثط يسثمايها بثالطرائف وال(رائثب، و ثد يحملهثا ىلث  اللَّثك والز  

والهفثثوات، وأحيانثثًا يعثثد ذا مثثن الزيثثادات جثثا الل(ثثة والتقثثو ل ىلثث  العربي ثثة، و ثثد ينتقثثد 
إذمالثثه بعثثل األبنيثثة مثث  لثثهرتها، ويحخثثا ىليثثه أحيانثثًا نسثثبة األنمثثاط الل(وي ثثة إلثثث  

ثار إلث  بعضثها، ىنثد حدي اللَّهجة اليماني ة. ثثه وذثال مسثحلة ألثار الثدكتور حسثين نص 
 .ق1 ىن سمة الن قد الل(و  ىند ابن جارا وبخاصة بح ا ابن دريد

ينثثا أن ندرسثثها ضثثمن األبثثواب ولتبثثي ن مظثثاذر ذثثال المآخثثا ىنثثد ابثثن جثثارا، رأ
 ة:اآلتي

 طرائف ابن دريد وغرائبه. -1

 مناكير ابن دريد وما انفرد به. -2

يغ. -3  زيادات ابن دريد وتوليدل الصا

 االستدراك ىل  ابن دريد.  -4

 لنسبة إل  اللهجات اليماني ة.نقد ا -5

و ثثد حظثثا ذثثاا الموضثثو  بدراسثثة  ي مثثة مثثن الثثدكتور محمثثود جف ثثال ىنوانهثثا: 
 منه  ابثن جثارا جثا الن قثد الل(ثو   جثا معجث  مقثاييا الل(ثة، نقثد الخليثل وابثن دريثد 

األردنا، تحثد  جيهثا ىثن مو ثف ابثن  العربية ُنلر جا مجلة مجم  الل(ة ،أنمواجًاق
يل وابثن دريثد، ومو فثه مثن ات فثا  أ ثوال الخليثل وابثن دريثد واختالجهثا، جارا من الخل

ودرا مظاذر نقد ابن جارا للخليل والبن دريد. وتحتا دراسثتنا ذثال لتكثون تطبيقي ثة 
ة بمظثاذر نقثد ابثن جثارا جثا معجمثه مقثاييا الل(ثةق البثن دريثد،   استقصائي ة خاص 



 732 

ة التثا نقثدذا جثا معجث  مثواد الل(وي ثوتحليلها وتبويبها جا محاور خمسثة، ومراجعثة ال
 المعثثاج  السثثابقة والالحقثثة البثثن دريثثد  للت حق ثث  مثثن د  ثثة أحكثثا  ابثثن جثثاراالجمهثثرة و 

وتعثد  ذثال الد راسثة مثن أوائثل الد راسثات الت طبيقي ثة  بح   ابن دريثد، ومحاولثة تفسثيرذا.
   ابثثن دريثثد، مقثثاييا الل(ثثةق بحثثمظثثاذر الن قثثد الل(ثثو   جثثا معجثث    القائمثثة ىلثث  تتب ثث 

 و د أجادت من الد راسات المعجمي ة السابقة، وبخاصة دراسة جف ال.

 طرائف ابن دريد وغرائبه: -أولا 

تميَّثثز ابثثن جثثارا بمنهجثثه الثثا  يقثثو  ىلثث  ىثثد  االكتفثثاء بالنَّقثثل مثثن مصثثادرل، 
دون أن يخضثث  المثثادة الل(وي ثثة لمقاييسثثه  جتثثارًة يلثثكاك جثثا بعضثثها، ويطعثثن جيهثثا، 

َيِسُمها بال(لط ويردذا، وذال مظاذر لثائعة جثا معجث   مقثاييا الل(ثة غيثر أن   وتارةً 
ابن دريد حظا بالنصيب األوجر من مظاذر النَّقثد، جكثيثرًا مثا كثان ابثن جثارا يقسثو 

 ىليه جا النَّقد، و د يبالغ جا الك، ومن مظاذر ذاا الطعن جا  المقايياق: 

أن يكثثون كالمثثًا إالَّ كالثثا  يثثحتا : "الجثثي  والفثثاء والثثز اء ال يصثثل  ج ف ز  -1
. والثثا  نثعَّ ىليثثه ابثثن ق7 بثه ابثثن دريثد مثثن أنَّ "الَجفرثثز السثرىة، ومثثا أدر  مثا أ ثثول"

تها" . وأذمثل ق3 دريد أنَّ  الَجفرزق: "السرىة جا الملا، ل(ثة يماني ثة، ال أدر  مثا صثحَّ
ثثثاحب بثثثن ىبَّثثثاد بمعنثثث  السثثثرىة . وأغفلثثثه ق4 الخليثثثل ذثثثاا البنثثثاء  جفثثثزق، واكثثثرل الص 

، وكثثثثالك ابثثثثن ق5 الجثثثثوذر  جثثثثا  الصثثثثحا ق، ونقثثثثل ابثثثثن سثثثثيدل  ثثثثول ابثثثثن دريثثثثد جيثثثثه
 .ق2 والفيروزأباد ق6 منظور

ثه  ولعلَّ ما اذب إليه ابن دريد من نسبة ذاا المعن  إل  اللهجة اليماني ة، ونص 
ولالك   ىل  أنه ال يعرف مدى صحتها دليل ىل  موضوىيته جا اكر ذاا المعن 

الثك مثن طرائثف ابثن دريثد، ال سثيما أن  اذب إليه ابثن جثارا مثن ىثد   اال أساا لم
بعضثًا مثثن العلمثثاء اىتثدَّ بهثثاا المعنثث  الثثا  اكثرل ابثثن دريثثد جيثثه، و ثد يثثدخل ذثثاا جثثا 
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ىثن ابثن خالويثه  ودليثل الثك مثا اكثرل الزاذثد نقثالً  باب التعا ثب بثين   فثزق و جفثزق.
: نفز وأجز وجفز و فز بمعن  واحد  ..  ق2 من أن 

، خ ز ف -2 :  ثثثثال ابثثثثن جثثثثارا: "الَخثثثثَزف: الخثثثثاء والثثثثز اء والفثثثثاء لثثثثيا بلثثثثاء 
ُف:  جثثثالَخَزف ذثثثاا المعثثثروف، ولسثثثنا نثثثدر  أىربثثثا ذثثثو أ  الْ  ثثثال ابثثثن دريثثثد: الَخثثثزر

والثثا  نثثعَّ ىليثثه ابثثن  .ق2 الخطرثثُر باليثثد  ىنثثد الملثثا، وذثثاا مثثن أىاجيثثب أبثثا بكثثر"
ثِزِ فدريد ذثو: " الَخثزرفق: الخطرثُر باليثد، ل(ثة يماني ث جثًا، إاا جعثل  ة، مثرَّ جثالن يخر َخزر

ثثثُف ل(ثثثة جيثثثه، كمثثثا  ثثثال الخليثثثل"ق12 الثثثك" . واذثثثب ق11 . "والَخثثثزرف: الجثثثرا، والَخصر
. والقول نفسه م  ق17 الجوذر  إل  ما  ال به ابن دريد جا ذاا المعن  جا الصحا 

ف . واكثثر ابثثن القطَّثثا  ذثثاا المعنثث  وزاد ىليثثه: َخثثزَ ق13 األزذثثر  جثثا  تهثثايب الل(ثثةق
 . ق16 الفيروزأباد  ابَن دريد، وكالك جعلق15 ، وواج  ابُن منظورق14 الل اء: خر ه

ولعلَّ نسبة ذاا المعن  إل  اللهجثة اليماني ثة، ومثا أخثا بثه العلمثاء مثن بعثد ابثن 
دريد، وما نعَّ ىليه الخليل  بله من معانا ذاا اللفظ ما يمكن أن نطمثئن  إليثه جثا 

ل ابثثن جثثثارا مثثثن غرابثثة ذثثثاا المعنثث  ال وجثثثه لثثثه، وال صثثحة اسثثثتعماله، وأنَّ مثثا اكثثثر 
 يؤيادل االستعمال الل(و .

 ال ابن جارا :"الد ال والحاء والز اء لثيا بلثاء، و ثال ابثن دريثد:  دح ز:  -3
الثثثثثد حُز: الجمثثثثثا ، و ثثثثثد يولثثثثث  ذثثثثثاا الرجثثثثثل ببثثثثثاب الجمثثثثثا  والثثثثثد ج ، وبثثثثثاب القمثثثثث  

ثثًا ىنثثد ابثثق12 والجمثث " بثثل نثثع   ن دريثثد جثثا الجمهثثرة،. ولثث  نجثثد ىلثث  ذثثاا اللفثثظ نصَّ
زق بمعنثثثث  ق12 ىلثثثث  أن ثثثثه مهمثثثثل باسثثثثتثناء  حثثثثدزق ، ونثثثثعَّ الخليثثثثل ىلثثثث  أن  الثثثثدَّحر

ثثاحب بثثن ىبَّثثاد، وكثثالك الجثثوذر  ق72 ، ونقلثثه ىنثثه األزذثثر ق12 الجمثثا  ، وأذملثثه الص 
، وأذملثثه ابثثن القطَّثثا ، واكثثر ابثثن ق71 جثثا الصثثحا ، واكثثرل ابثثن سثثيدل بمعنثث  النكثثا 

ل يثثثب منثثثه الفيروزأبثثثاد  مثثثن حيثثثُ  ىثثثد  ، و ر ق77 نثثث  الجمثثثا  الل ثثثديدمنظثثثور أن ثثثه بمع
. وال نستطي  الحك  ىل  رأ  ابن جثارا  لعثد  وجثود الثن ع  جثا ق73  بمعن  الجما 

 الجمهرةق، ولعل ه أخال من مصدر اخر، أو نقله من نسخة غير التا وصلت إلينا، 
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للفظ  بل ابثن دريثد وبعثدل غير أن  ما نع  ىليه الثقات من العلماء من معانا ذاا ا
يجعلنا نقول: إن ه ال وجه لما اكرل ابن جارا بح   ابن دريد بسبب ليو  معنث  ذثاا 

 اللفظ جا المعاج  العربي ة.

 لكثنَّ ،  ال ابثن جثارا: "العثين والثز اء والقثاف لثيا جيثه كثال  أصثيل ع زق: -4
ثثثر، ورجثثثل ُمَتعثثثزا : جيثثث ه لثثثد ة ُخلُثثث ، الخليثثثل اكثثثر  الَعثثثزر ق: ىثثثالع الل ثثثاء جثثثا ُىسر

ويقولثثون: إنَّ الِمعرز ثثة: الثثة مثثن االت الحثثر . وكثثل  ذثثاا جثثا الضثثعف  ريثثب  بعُضثثه 
ثثثد بثثثن الحسثثثن  مثثثن بعثثثل، وأىجثثثُب منثثثه الل (ثثثة اليماني ثثثة التثثثا يدلاسثثثها أبثثثو بكثثثر محمَّ

وال "، مطمثثِئنم مثثن األرل، ل(ثثة يماني ثثة" و ولثثه: "إنَّ العزيثث  -رحمثثه اللثثه –الدريثثد   
ك األرل رُ ر ابثثن دريثثد مثثن معثثانا  العثثز ق: حفثث. واكثثق74 "إالَّ جمثثيالً نقثثول ألئمتنثثا 

بالِمعز ثثة، وذثثا المسثثحاة، والعزيثثث  مطمثثئن مثثن األرل ل(ثثثة يماني ثثة، ورجثثل َىثثثِز  : 
، ق76 . وذال المعثانا اكرذثا  بلثه الخليثلق75 ساء الُخُل ، والعزو : الُفسُت  ال لبَّ له

ثثاحب ابثثن ىبَّثثاد الثثا  زاد جي : ق72 هثثا معثثانا أخثثرووردت ىنثثد الص  . واكثثر الجثثوذر  
ىز ُت األرَل أىز ها ىزر ًا، إاا لققتها، جها معزو ة،  ال أبو ىبيد: وال يقال الثك 

، ق72 ، وما نعَّ ىليه ابن سيدل من معنال يواجث  الخليثل، وابثن دريثدق72 ل(ير األرل
إاا  ىثثزع األرل بالِمسثثثحاة" ، وجثثا  اللسثثانق:ق32 و ريثثب منثثه مثثا اكثثرل ابثثن القطَّثثا 

". والتعا ثثب بثثين القثثاف والجثثي  لهجثثة ىربي ثثة ق31  لبهثثا، كحنَّثثه ىا ثثب بثثين ىثثز  وىثثزع
 معروجة  ديمًا، وما تزال لائعة ىل  ألسنة البدو جا الخلي ، واألردن، وسوريا.

ُ ق بمعنث  حفثر األرل بالمعز ثة، جثال نسثتبعد أن يكثون العثرب  اا كان  العثزر وا 
بثثثث             ئنثثة بعثثد حفرذثثثا، نحثثو تعبيثثرذ  ىب ثثروا بهثثاا اللفثثظ ىثثثن األرل المطم

  الحرر ق ىن األرل المحروثة.
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"الفاء والدال والل ين ليا جيه إالَّ طريفة من طرائف ابثن دريثد،  ش: ف د  -5
ته، وجدلرُت رأَسه بالحجر" َت الل اء إاا لَدخر . ونعَّ ابُن دريثد ىلث  أنَّ ق37  ال جَدلر

ًا إاا لثثثثدخُته، وجثثثثد  رأسثثثثه بثثثثالحجر أو  الفثثثثد ق مثثثثن  ثثثثوله : جدلثثثثُت الل ثثثثاء جدلثثثث
، ق34 . وأذمل الخليل بنثاء  جثد ق، واكثر مثن تقليباتثه  لثدفقق33 العصا: إاا لدخه

. ق35 والقثثثول نفسثثثه مثثث  األزذثثثر  الثثثا  اكثثثر أنثثثه اسثثثتعمل مثثثن وجوذثثثه  لثثثدفق جقثثثط
ثثاحب بثثن ىبَّثثاد، وذثثو ىنثثد الخثثارزنجا  بمعنثث  لثثد : جثثد   والفَثثدرُ  مهمثثل ىنثثد الص 

، واكثثر ابثثن ق32 . ونقثثل ابثثن سثثيدل  ثثول ابثثن دريثثد جيثثهق36 جهثثو مفثثدو  رأسثثه: لثثدخه،
والقثول  .ق32 القطَّا  مثن معانيثه: لثد ، وجثد  الل ثاء: دجعثه، وجثد : بمعنث  حمث 

وجثثد  رأسثثه: لثثدخه  .ق32 نفسثثه مثث  ابثثن منظثثور جثثا مثثا اكثثرل مثثن معثثانا ذثثاا اللفثثظ
 .ق42 ىند الفيزوزأباد ، والَفدر ر : األخر 

زاء والباء، جيه من طرائثف ابثن دريثد: القَثَزب الصثالبة "القاف وال: ق ز ب  -6
. و ثثثال ابثثثن دريثثثد: القَثثثَزَب الصثثثالبة واللثثثد ة،  َثثثِزب ق41 واللثثثدة،  َثثثِزَب الل ثثثاء صثثثُلب"

بثًا: إاا صثثُلب والثتدَّ، ل(ثثة يماني ثة ، وأذمثثل الخليثل   ثثزبق، واكثثر ق47 الل ثاء يقثثَزُب َ زر
: القثثثازب: التثثثاجر ال ، ومثثثر ًة جثثثا األزذثثثر   ىثثثن ابثثثن األىرابثثثا  حثثثريع، مثثثر ًة جثثثا البثثثرا

، ق44 ، واكثر ابثن سثيدل مثا روال ابثن دريثد جثا ذثاا اللفثظق43 البحر، والقزرب:  اللقبق"
واكثثر ابثثن منظثثور مثثا روال ابثثن دريثثد، ومثثا نقلثثه  ،ق45 والقثثول نفسثثه مثث  ابثثن القطَّثثا 
 ، والقَثثثثثَزب: الصثثثثثالبة واللثثثثثد ة و َثثثثثِزب كفَثثثثثِرَ  ىنثثثثثدق46 األزذثثثثثر  ىثثثثثن ابثثثثثن األىرابثثثثثا

 .ق42 الفيروزأباد 

"القاف والعين والزاء، ليا جيه إالَّ طريفُة ابن دريثد،  ثال: َ َعثزُت  ق ع ز:  -7
ثثثز: جعثثثل ق42 اإلنثثثاء: مهتُثثثه، وَ َعثثثزُت جثثثا المثثثاء: ىببثثثُت" ، جثثثاء جثثثا  الجمهثثثرةق: الَقعر

ثثُز ِملرثثؤَك اإلنثثاَء لثثرابًا، أو غيثثَرل،  ُممثثات، وذثثو تقثثارُب دبيثثب الثثار  ومثثا ألثثبهه، والَقعر
ثثثُز أيضثثثًا اللثثثرُب ىبَّثثثًا، َ َعثثثز مثثثا جثثثا اإلنثثثاء: إاا لثثثربه لثثثربًا  عز  ثثثزًا، والَقعر تُثثثه أ عثثثُزل  عر

ثثاحب بثثن ىبَّثثاد أن ق42 لثثديداً  . وأذمثثل الخليثثل  القعثثزق، وكثثالك األزذثثر ، واكثثر الص 
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: القعز: ملُء اإلناء، واللرُب ىب ًا،  ال: وال  الخليل أذمل   عزق، وحك  الخارزنجا 
، و ريثب منثه مثا اكثرل ق51 لجوذر   جا الصحا  ما اكرل ابثن دريثد. وواج  اق52 أحقه"

 .ق55 ، والفيروزأباد ق54 ، وابن منظورق53 ، والقول نفسه م  ابن القطَّا ق57 ابن سيدل

، ق56 القاف والفاء واللين، جيثه طريفثة البثن دريثد: َ فث : جمث  ق ف ش:  -8
ُت الل اء أ ِفله: إاا أخاتثه وج ، والَقفرث : ق52 معتثه  فلثًا"ونعَّ ابن دريد ىل : " َفلر

ضثثثثرب مثثثثن األكثثثثل جثثثثا لثثثثدة ، والقفرثثثث ، ال يسثثثثتعمل إال جثثثثا االجتعثثثثال  كثثثثالعنكبوت 
، والقفثثثُ : ق52   ونحوذثثثا، إاا انجحثثثر وضثثث َّ إليثثثه جراميثثثزل و وائمثثثه كمثثثا اكثثثر الخليثثثل

ثثاحب بثثن ىبَّثثاد ، ق52 الس ثثرىة، وانقفثث  العنكبثثوت: جمثث  نفسثثه وضثثم ه، كمثثا اكثثر الص 
، وَ فَثثَ  الل ثثاء: جمعثثه ق62 لقمثث ق، بمعنثث  جمثث  وأذمثثل   فثث قواكثثر الجثثوذر   ا
، والقفثثثث  الجمثثثث  ىنثثثثد ابثثثثن ق67 ، و فثثثث  المثثثثرأة  فلثثثثًا: جامعهثثثثاق61 ىنثثثثد ابثثثثن سثثثثيدل

. والقفثث : الجمثث ، ولثه معثثان  ُأخثثر مثثثل الضثرب بالعصثثا أو الس ثثيف ىنثثد ق63 منظثور
 .ق64 الفيروزأباد 

، ىل  أنَّه  يقولثون: "القاف والنون والحاء ليا ذو ىندنا أصالً  ق ن ح:  -9
ثُت العثوَد َ نرحثًا:   َن  اللَّارُب، إاا رو ، جرجث  رأَسثه ريَّثًا  ومثن طرائثف ابثن دريثد: َ َنحر

َجثن بل(ثة أذثل الثيمن ، والثا  نثعَّ ىليثه ابثن دريثد: ق65 ىطفته، و ثال: والقنَّثا : الِمحر
ولجان، َ َنحثثُت العثثوَد وال(صثثن أ نحثثه  نحثثثًا و نوحثثًا: إاا ىطفتثثه حتثث  يصثثير كالصثثث

جثثن القنَّثثا  . واكثثر الخليثثل أنَّ القَثثنر : اتخثثااك  ن احثثة ق66 وأذثثل الثثيمن يسثثمون الِ ِ حر
تلثثد  بهثثا َىضثثادة البثثاب ونحثثول، تسثثميه الفُثثرا:  انثثه،  ثثال غيثثر الخليثثل: "ال أىثثرف 

ثثثاحب بثثثن ىبَّثثثاد مثثثا اكثثثرل الخليثثثلق62 القَثثثنر  إالَّ جثثثا اللثثثرب" ، ونثثثعَّ ق62 ، ونقثثثل الص 
لعطثثف جيثثه، والُقنَّاحثثة، ملثثددًة، مفتثثاُ  ُمعرثثوع  طويثثل، و نحثثت الجثثوذر  ىلثث  معنثث  ا

، ونعَّ ابن القط ا  ىلث  معظث  المعثانا السثابقة لثث ق62 الباب إاا أصلحت الك ىليه
أمَّا ابن منظور جقد  ،ق22    ن ق بما جا الك ىطف الل اء حت  يصيَر كالصولجان
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أبثثاد  الثثا  واجثث  الخليثثل ، وكثثالك الفيروز ق21 نثثع ىلثث  المعثثانا التثثا اكرذثثا سثثابقول
وذثثاا يثثدل  ىلثث  اىتثثداد العلمثثاء بمثثا اكثثرل ابثثن دريثثد مثثن  ،ق27 جيمثثا اكثثرل مثثن معانيثثه

 معانا ذاا اللفظ.

"الهثثثثثاء والثثثثثدال والقثثثثاف، جيثثثثثه مثثثثن طرائثثثثثف ابثثثثن دريثثثثثد: الَهثثثثثدر :  هـــــ د ق: -11
ُر" َ ًا،ق23 الَكسر جانهثدَ ، إاا  ، و ال ابن دريد: "والَهثدر : الكسثر، َذثَد رُت الل ثاء أذِد ُثه َذثدر

ثاحب بثن ىبَّثاد، واكثرل بهثاا ق24 كسرته جانكسر ، والص  ، وأذمله الخليل، وكثالك األزذثر  
، ق25 المعن  الجوذر  تحت باب  دذ ق، و ال: دَذقرثت الل ثاء كسثرته، وكثالك َدذرَد رتُثه

 ،ق22 ، والقثثول نفسثثه مثث  ابثثن القطَّثثا ق26 واكثرل ابثثن سثثيدل جثثا بثثاب  ذثثد ق بمعنث  كسثثر
، ق22   دذث ق         ، والفيروزأبثاد  جثا بثاب ق22  منظور جثا بثاب  ذثد قواكرل ابن 

ولعلَّ جا ذاا اللفظ  لبًا مكانيًا، ذو الداج  البثن جثارا إلث  إنكثار  ذثد ق بمعنث  كسثر 
 الا  نعَّ ىليه ابن دريد.

"الهثثاء والثثواو والبثثاء لثثيا بحصثثل  جيثثد، لكثثنَّه  يقولثثون: الهَثثوب:  هـــ و ب: -11
، ونثعَّ ابثن ق22 ن دريد جا طرائفه: أصابنا َذثوُب النَّثار: وذجهثا"المخلَّط، وحك  اب

دريثثثد ىلثثث  أنَّ  الهثثثوبق: الثثثتعال النثثثار ووذجهثثثا ل(ثثثة يماني ثثثة، ويقثثثال: تركتثثثه بهثثثوب 
. ولث  يثثاكر الخليثل ذثاا المعنثث  ق21 دابثر   أ  ال يثدر  أيثثن ذثو، ويقثال: بهثثوب دابثر  

صثمعا مثن  ثوله : ذبثا يهبثو: جا  ذوبق، واكر األزذر  ما روال أبو ىبيد ىن األ
ثثثثاحب بثثثثن ىبَّثثثثاد، والجمثثثث  ق27 إاا صثثثثارت النثثثثار رمثثثثاداً  ، والهثثثثوب األحمثثثث  ىنثثثثد الص 

األذثثثواب، ويقولثثثون جثثثالن جثثثا ذثثثوب دابثثثر، واذبثثثوا جثثثا أذثثثواب كثيثثثرة أ  جثثثا غيثثثر 
. واكثثثثر الجثثثثوذر  مثثثثن ق23 أدر  جثثثثا أ  ذثثثثوب ذثثثثو: أ  جثثثثا أ  وجثثثثهلثثثثاء، ومثثثثا 

ب: وذث  النثار معانيه: الهَثور
كثر ابثن سثيدل أنَّ  الهثوبق بمعنث  الرجثل الكثيثر ، واق24 

ُب: اسثث  النثثار والثثتعالها ووذجهثثا، وذثثا ل(ثثة يمانيثثة، وذثثوب اللثثما:  الكثثال ، والهَثثور
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، ق 26 ، ومثثثثثثثثثل ذثثثثثثثثال المعثثثثثثثثانا تطالعنثثثثثثثثا ىنثثثثثثثثد ابثثثثثثثثن منظثثثثثثثثورق25 وذجهثثثثثثثثا بل(ثثثثثثثثته 
 .ق22 والفيروزأباد 

ر التثا  ثال والحقيقة أن ليو  المعن  جا معاج  متعددة ينفا ىنه صفة المنكث
بهثثثا ابثثثن جثثثارا، ولعثثثلَّ جثثثا وجثثثود معنثثث  الهثثثوب، دااًل ىلثثث  النثثثار جثثثا ل(ثثثة بعثثثل 
ثثثد اسثثثتعمال ذثثثاا المعنثثث ، وربَّمثثثا انتقثثثل إلثثثيه  مثثثن  المنثثثاط  جثثثا جنثثثوب األردن يؤكا
لهجثثثات يماني ثثثة  ديمثثثة. لعثثثلَّ ذثثثاا مثثثا نقولثثثه جثثثا لهجتنثثثا الدَّارجثثثة "ذبثثثو" للثثثد ة النَّثثثار 

، وربَّ  : ذوب ث ذبو.ووذجها، ولد ة الحر   ما حصل جيها  لب مكانا 

الثثثواو والثثثال  والثثثا ال مثثثن غرائثثثب ابثثثن دريثثثد، الَولرثثثا: سثثثرىة جثثثا  و ل ذ:  -12
 الجمهثثرةق: الولَثثا مصثثدر  َولَثثاق يِلثثا ولَثثَاًا، ، وجثثاء جثثا ق22 الملثثا والحركثثة، ولَثثا يِلثثا

، واكر ، وأذمل الخليل ذاا البناءق22 وذو والا  ووال ا ، وذو سرىة جا الملا والحركة
ثثثاحب بثثثن ىبَّثثثاد مثثثا روال ابثثثن دريثثثد مثثثن معنثثثال ، وكثثثالك جعثثثل ابثثثن سثثثيدل جثثثا ق22 الص 

 . ق24 ، والفيروزأباد ق23 وابن منظور ،ق27 ، والقول نفسه م  ابن القطَّا ق21   المحك ق

ذثثال ألفثثاظ دالثثة ىلثث  مثثنه  ابثثن جثثارا جثثا نقثثد ابثثن دريثثد وحمثثل معانيثثه ىلثث  
، غيرذثثاو و جلثث ق جثثدكق  جثثا ألفثاظ أخثثرى مثثثل:الطراجثة وال(رابثثة، وذثثو نقثثد يطالعنثثا 

 .العلماء جيها تخرع ىم ا سب  اكرلوال  تكاد اراء 

 ما أنكره على ابن دريد: -ثانياا 

ثثثة طائفثثثة مثثثن األلفثثثاظ التثثثا أنكرذثثثا ابثثثن جثثثارا ىلثثث  ابثثثن دريثثثد، ولثثث  يعتثثثد   ثمَّ
يب بمعانيهثثا التثثا سثثا ها جثثا جمهرتثثه، و ثثد ىب ثثر ابثثن جثثارا ىثثن ذثثاا اإلنكثثار بحسثثال

ُل ىليثه، وذثاا  متنواىة، كقوله: وذو من مناكير ابن دريد، وما أدر  ما ذثوْ وال يعثوَّ
منكر، وغيرذا من التعبيرات التا تفص  ىن اإلنكار، ومن األلفثاظ التثا تثدخل جثا 
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مناكير ابن دريد، وتثدل ل ىلث  مو ثف ابثن جثارا جثا مآخثال ىلث  ابثن دريثد والطعثن 
 به ما يلا:  

لثثر اء والل ثثين لثثيا أصثثاًل وال جرىثثًا، سثثوى أنَّ ابثثن دريثثد "الت ثثاء وا ت رش: -1
. وذثاا ق25 اكر أنَّ الت رَ : ِخف ة وَنثَز  ، ُيقثال: تثِرَ  يترثَر  َتَرلثًا، ومثا أدر  مثا ذثوْ"

، كمثثثا روال ابثثثن جثثثارا. وأذمثثثل الخليثثثل  تثثثر ق، واكثثثر ق26 المعنثثث  اكثثثرل ابثثثن دريثثثد
، ق22 ىبَّثاد ىلث  إذمثال  تثر ق ابن. ونعَّ ق22 األزذر   من معانيه ما روال ابن دريد

، ق22 وأذمله الجوذر  جا  الص حا ق، وواج  ابُن سيدل ابَن دريد جيما اكرل من معنال
، ونقثثثل ابثثثن منظثثثور مثثثا اكثثثرل األزذثثثر   جثثثا ذثثثاا ق122 والقثثثول نفسثثثه مثثث  ابثثثن القطَّثثثا 

 .ق127 ُخلر و ال الفيروزأباد : التَّرُ : ِخف ة وَنَز   أو سوء  ،ق121 الموض  وىدَّل ُمنكراً 

والحقيقثثة أنَّ مثثا أنكثثرل ابثثن جثثارا جثثا ذثثاا اللفثثظ ومعنثثال ال يواجقثثه جيثثه جمهثثور 
ل الثثا  اىتمثثد  العلمثثاء، غيثثر أنَّنثثا ال ننكثثر أنَّ ابثثن دريثثد  ثثد يكثثون ذثثو المصثثدر األو 
ثثون ىلثث   ثثول ابثثن دريثثد،  ىليثثه العلمثثاء جثثا تحصثثيل ذثثاا المعنثث   ألنَّهثث  جميعثثًا ينص 

 المبنثث ق، ولعثثلَّ  ثثول ابثثن جثثارا:  مثثا أدر  مثثا ذثثوْق يثثدل  باسثثتثناء مثثن أذمثثل ذثثاا 
 ىل  منهجي ة جا النقد القائ  ىل  التصري  بعد  معرجته ببعل األلفاظ ومعانيها.

"الت ثثثثثاء والثثثثثال  والمثثثثثي  لثثثثثيا بحصثثثثثل، وال جيثثثثثه كثثثثثال  صثثثثثحي  وال  ت ل م:  -2
إلثث  الخليثثل  جصثثي ،  ثثال ابثثن دريثثد جثثا الثثت ال : إنَّثثه الت الميثثا، وجثثا الكتثثاب المنسثثوب

ثثا اكثثرل ابثثن دريثثد،   الثثتََّل ق: َمَلثث   الِكثثراب بل(ثثة أذثثل الثثيمن، واكثثر جثثا الثثت ال  نحثثوًا ممَّ
وما جا الك لاء يعو ل ىليثه، والثك أنَّ التلميثا لثيا مثن كثال  العثرب
. والثا  ق123 

. واكثثثر ق124 الت لميثثثا" -كمثثثا زىمثثثوا –نثثثعَّ ىليثثثه ابثثثن دريثثثد "الثثثت ال  معثثثروف، وذثثثو 
 الثثثتََّل ق َملثثث   الكثثثِراب جثثثا األرل بل(ثثثِة أذثثثل الثثثيمن، والجمثثث : األتثثثال ، الخليثثثل: أنَّ 

اغة، والواحد: ِتلر "  .ق125 والت ال : الصَّ
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وروى األزذر   مثا اكثرل الخليثل جثا ذثاا المعنث  وواجقثه جثا نسثبتها إلث  الثيمن، 
احب بثن ىبَّثاد ىلث  أنَّ الثتََّل  ملث   الكثراق126 وزاد ىليه معانا أخرى ب . ونعَّ الص 

من األرل بل(ة اليمن، وأثر اللؤمة والفد ان، والجمث : األتثال ، وذث  يتلمثون األرل 
ثالُع الثا  يثنفُ  جيثه، وذثو التَّلرمثود.  َتلرمًا: والت ال : الصاغة، والواحد: ِتلر ، و يل: الِحمر

 .ق122 َل : التالميا، َجُرخا ، وكالك التوالت ال 
، ق122   التاء: الت الميا، سقطت منه الثا الونعَّ الجوذر   ىل  أنَّ  التَّال ق بفت

احب بثن ىبَّثاد . ق122 وما اكرل ابن سيدل من معانا  الت ال ق واج  جيه ابن دريد والص 
ثل ابثن منظثور ق112  ول  يخرع الفيروزأباد  ىم ن سبقه مثن سثرد معثانا  تلث ق ، وجصَّ

 .ق111 القول جا معانا ذال اللفظة معتدًَّا بما  اله اآلخرون
حمود جف ال سثبب رجثل ابثن جثارا لهثال المثادة إلث  أن هثا ليسثت مثن و د ىزا م

كثثثثثال  العثثثثثرب ، وأن هثثثثثا مثثثثثن اللهجثثثثثة اليماني ثثثثثة التثثثثثا لثثثثث  يعتثثثثثد  بهثثثثثا ابثثثثثن جثثثثثارا جثثثثثا 
 .ق117 مقاييسه

 ثثال ابثثن جثثارا: "واكثثر ابثثن دريثثد كلمثثة لثثو أىثثرل ىنهثثا كثثان  ت و ر:  -3
أحسن،  ال: الت ور: الرَّسوُل بين القثوِ ، ىربثا  صثحي "
والثا  نثعَّ ىليثه ابثن ، ق113 

ر ىربثا  معثروف، ذكثاا يقثول  ثو ، و ثال اخثرون: بثل ذثو ىربثا  دخيثل.  دريد: "الت ور
 والتَّوُر الرَّسول بين القو  ىربا  صحي ،  ال اللاىر:

َمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثل  والتَّثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثوُر جيمثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا بي  َننثثثثثثثثثثثثثثثثثثثثا ُمعر
 

ِسثثثثثثثثثلُ  ضثثثثثثثث  بثثثثثثثثه المثثثثثثثثحتا  والُمرر  ق114 َيرر
 

ر القثثثثثثو : جزىثثثثثثوا، والثثثثثثوح  إاا و ثثثثثثال الخليثثثثثثل: الت ثثثثثثور تثثثثثثاكرل العثثثثثثرب، واسثثثثثثتوأ
، غير أنَّه ل  ياكر معن  الرَّسول جيها. واكثر األزذثر   مثن معثانا الت ثور: ق115 نفرت

الجاريثثة التثثا ترسثثل بثثين العلَّثثا ، وأنَّثثه ُيقثثال للرَّسثثول: الت ثثور، وذثثاا معثثروف تثثاكرل 
ثثثاحب ق116 العثثثرب، وضثثثرب ىليثثثثه لثثثاذدًا مثثثثن اللثثثعر بثثثثن ا. والقثثثثول نفسثثثه مثثثث  الص 

، وأخثثثثا ابثثثثن منظثثثثور الثثثثا  اكثثثثر اراء سثثثثابقيه بمثثثثا  الثثثثه ق112 ، والجثثثثوذر   ق112 ىبَّثثثثاد
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، والقثثثثثثثثول نفسثثثثثثثثه مثثثثثثثث  ق112 األزذثثثثثثثثر   جثثثثثثثثا ذثثثثثثثثاا اللفثثثثثثثثظ مثثثثثثثثن معثثثثثثثثان  وزاد ىليهثثثثثثثثا
 .ق172 الفيروزأباد 

 ثثثثال ابثثثثن جثثثثارا: "الجثثثثي  والثثثثال  والجثثثثي  لثثثثيا أصثثثثاًل  ألنَّ جيثثثثه ج ل ج:   -4
ن صثثحيحًا جثثالجي  مبدلثثة مثثن كلمتثثين،  ثثال ابثثن دريثثد: الَجلَثث : لثثبيه بثثالقل ، جثث نر كثثا

. ق171 القثثثاف... وذثثثاا لثثثيا بلثثثاء، ولعلَّثثثه بعثثثل مثثثا ُيعثثثر ب مثثثن ل(ثثثة  غيثثثر ىربي ثثثة"
، ق177 وأذمثثل الخليثثل  جلثث ق، ولثث  يثثاكر األزذثثر    القلثث ق ضثثمن معثثانا ذثثاا اللفثثظ

، وذثثثو ق173 وأذملثثثه ابثثثن ىبَّثثثاد، واكثثثر الجثثثوذر   مثثثن معانيثثثه: الجلجثثثة بمعنثثث  الثثثرأا
ه غيثثثثرل، ونقثثثثل ابثثثثن سثثثثيدل مثثثثا اكثثثثرل ابثثثثن دريثثثثد جثثثثا ذثثثثاا معنثثثثً  معثثثثروف سثثثثبقه إليثثثث

، وأذملثثثثثه ق175 واكثثثثثر ابثثثثثن منظثثثثثور أنَّ  الجلثثثثث ق: القلثثثثث  واالضثثثثثطراب ،ق174 البثثثثثاب
 الفيروزأباد . 

وال نسثثتبعد أن يكثثون اإلبثثدال مثثدخاًل لتفسثثير التعا ثثب بثثين الجلثث  والقلثث ، وذثثا 
ثثوتا جثثا العربي ثثثة، ويؤياثثدذا بعثثل األ نمثثاط الل(وي ثثة التثثثا مسثثحلة يجيزذثثا النظثثا  الصَّ

ثثة جثثا الكلمثثات  ثثا و ثث  جيهثثا تعا ثثب بثثين الجثثي  والقثثاف، وبخاص  وردت ىثثن العثثرب مم 
 .ق176 المعرب ة

 ثثال ابثثن جثثارا: "الخثثاء والثثز اء والفثثاء لثثيا بلثثاء، جثثالَخَزف ذثثاا  خ زف:  -5
ُف: الخطرثثُر باليثثد ىنثثد  المعثثروف، وال نثثدر  أىربثثام ذثثو أ  ال،  ثثال ابثثن دريثثد: الَخثثزر

الَخثَزف معثروف، وذثو ". و ثال ابثن دريثد: ق172 ذاا مثن أىاجيثب أبثا بكثر"الملا، و 
مثثا ىمثثل مثثن الطاثثين وُلثثو  بالنَّثثار حتثث  يكثثون جخثثارًا، والَخثثزرف: الخطرثثر باليثثد، ل(ثثة 

جثًا، إاا جعثل الثك" ثِزف َخزر . ونثعَّ الخليثل ىلث  أنَّ الَخثَزف: ق172 يماني ة، مرَّ جالن َيخر
، والخصثثثف ل(ثثثة جيثثثه"" . وال يبتعثثثد ابثثثن ق132 ل األزذثثثر   ذثثثال المعثثثانا، ونقثثثق172 الجثثثر 

. ق137 ، وواجثث  الجثثوذر   ابثثن دريثثد جثثا ذثثااق131 ىبَّثثاد ىثثن ذثثال المعثثانا جثثا  خثثزفق
فق و الخزفق، وأ ثرَّ مثا اكثرل ابثن  ونعَّ ابن سيدل ىل  مسحلة الت عا ب بين  الَخصر
جثثثثًا: مزَّ ثثثثه، والثثثثثوب:  دريثثثثد مثثثثن معنثثثث  الخطثثثثر باليثثثثد، وأضثثثثاف: خثثثثزف الل ثثثثاء خزر
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، ق135 وابثثثثثثثثثثن منظثثثثثثثثثثور ،ق134 . وذثثثثثثثثثثو مثثثثثثثثثثا أيَّثثثثثثثثثثدل ابثثثثثثثثثثن القطَّثثثثثثثثثثا  أيضثثثثثثثثثثاً ق133 لثثثثثثثثثثقَّه
 .ق136 والفيروزأباد 

الثثثر اء والط ثثثاء والعثثثين لثثثيا بلثثثاء، إالَّ أنَّ ابثثثن دريثثثد اكثثثر أنَّهثثث  " ر ط ع:  -6
. والثثا  نثثعَّ ىليثثه ابثثن دريثثد: ق132 يقولثثون: َرَطعهثثا: إاا نكحهثثا، ولثثيا الثثك بلثثاء"

َطعهثثا رطرعثثًا، وزىمثثوا أنَّ الرَّطثث  والرَّصثث  الر طرثثُ : يكنَّثث  بثثه ىثثن الجمثثا ،  رَطَعهثثا يرر
. وأذمل الخليل  رط ق، ونقثل األزذثر    ثول ابثن ق132 واحد، وربَّما  ال: َطَعرذا َطعرراً 
تها""دريثثثد، وىلَّثثث  ىليثثثه بقولثثثه:  . واكثثثر ق132 ولثثث  أسثثثمعها ل(يثثثرل، وال أدر  مثثثا صثثثحَّ

ثاحب بثن ىبَّثاد أنَّ  رطث ق بمعنث  نكثث  ل الجثوذر   جثا بثاب  طعثثرق، ، واكثر ق142 الص 
. ونثثعَّ ابثثن سثثيدل ىلثث  أنَّ  طعثثرق المثثرأة ق141 واكثثر مثثن معثثانا ذثثاا اللفثثظ: الناكثثا 

 بمعن  نكحها، وأنَّ األصل جيثه بثالزا ، والثراء تصثحيف، و ثال: ذثا مقلوبثة  رطث ق

 طعرق ث، وكثالك ابثن منظثور الثا  أجثرد لثق143 ، وذاا ما يطالعنا به ابن القطَّثا ق147 
، ولعثلَّ جثا ق145 ، وواج  الفيروزأباد  ابن سيدل جثا رأيثهق144  رط ق بابًا اخرثلبابًا، و 

ذاا اللفظ تطو رًا جا بنيتثه مثاثاًل جثا القلثب المكثانا الثا  ألثار إليثه بعثل العلمثاء، 
والتعا ب جا االستعمال بين  رط ق و طعرق، وذثا مسثحلة  ثد يفس ثر بهثا إنكثار ابثن 

 لمعن .جارا لما اكرل ابن دريد جا ذاا ا

"الر اء والمي  وال(ين ال أصل له، إالَّ بعثل مثا يثحتا بثه ابثن دريثد ر م غ:   -7
. ونثعَّ ابثن دريثد ىلث  أنَّ ق146 من رَم(رَت الل اء: إاا ىركته بيثدك، كثاألدي  وغيثرل"

احب بثن ىبَّثاد، والجثوذر ، ق142  رمغق جعل ُمَمات ، وأذمله الخليل، واألزذر ، والص 
، وكثالك ق142 القطَّثا  مثا اكثرل ابثن دريثد جثا ذثاا المعنث  وكالك الليبانا، ونقل ابثن

 .ق152 ، والفيروزأباد ق142 ابن منظور
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جالمسثثثتعمل جثثثا الل(ثثثة  ،وال نسثثثتبعد أثثثثر القلثثثب المكثثثانا جثثثا تفسثثثير ذثثثاا اللفثثثظ
ثثحا : مرغثثت السثثائمة   مثثر ق بمعنثث  دلكثثه بثثالتراب ودىثثك نفسثثه بثثه، وجثثاء جثثا الص 

رمغق مثن القلثب المكثانا الثا  ُأسثتعمل جثا ، وربما تكون  ق 151 العلب تمرغه مررغاً 
 اللهجة اليمانية ولكن ل  يكتب له الليو  جُعد  من الممات. 

ولعلَّ موت ذاا الفعل من االستعمال ذو ما دج  ابثن جثارا إلث  إنكثارل، ويؤياثد 
الثثثثك إذمالثثثثه مثثثثن بعثثثثل مثثثثؤلافا المعثثثثاج ، وربَّمثثثثا أتثثثثي  لهثثثثاا الفعثثثثل أن يحيثثثثا جثثثثا 

ثثاىد  مثثن األجعثثال الحي ثثة جثثا االسثثتعمال  االسثثتعمال الل(ثثو  ، و ثثد ق157 إار ىثثد ل الص 
: مثر  الل ثاء دل كثه قثولودليثل الثك أننثا ن أ ر  العلماء مبثدأ حيثاة األلفثاظ بعثد موتهثا.

 بالتراب، ومنه تمرغت الدابة، وذاا استعمال ما زال لائًعا جا األردن ىامة.

اد ليا بلاء، وحك  ابن  ش ب ص: -8 دريد: اللابرع: "اللين والباء والص 
ن دريثثثثد ىلثثثث   ذثثثثاا المعنثثثث  بقولثثثثه: . ونثثثثع  ابثثثثق153 الخلثثثثونة، ولثثثثيا ذثثثثو بلثثثثاء"

وتثثداخل لثثوك اللثثجر بعضثثه جثثا بعثثل، يقثثال تَلثثب ع الل ثثجر  اللَّثثَبُع الخلثثونة،"
. وأذملثثه الخليثثل، ولثث  يثثاكر ق154 : إاا دخثثل بعضثثه جثثا بعثثل، ل(ثثة يمانيثثة"وَلثثب ع

 ء مثثثن ه نثثثو  مثثثن الت مثثثر، و يثثثل: الثثثرداألزذثثثر  الخلثثثونة مثثثن معانيثثثه، واكتفثثث  بحنَّثثث
ثثثاحب بثثثن ىبَّثثثاد جثثثا  لثثثيعق. ق155 الت مثثثر ، وأذملثثثه ق156 و ريثثثب منثثثه مثثثا اكثثثرل الص 

، ونقثثل ابثثن منظثثور المعثثانا ق152 ، ونقثثل ابثثن سثثيدل  ثثول ابثثن دريثثد كمثثا ذثثوالجثثوذر 
. واكثر الفيروزأبثاد  أنَّ اللثياع: ق152  ليعق ىلث  أنَّثه نثو  مثن الت مثرثالمعروجة لث
 . ق152 تمر ال يلتد  نوال الُخل ، أصله ِ ِ واع. واللايع بالكسر:لراسة جا 

"العثثثين والثثثدال والكثثثاف لثثثيا بلثثثاء، إالَّ كلمثثثة مثثثن ذَنثثثوات ابثثثن  ع د ك:  -9
ثثثثوف بالمطر ثثثثة" . ونثثثثعَّ ابثثثثن دريثثثثد ىلثثثث  أنَّ ق162 دريثثثثد،  ثثثثال: الَعثثثثدرك: َضثثثثررب الص 

كًا،   العثثثدركق ل(ثثثة يماني ثثثة زىمثثثوا، وذثثثو َضثثثررب الصثثثوف بالمطر ثثثة، َىثثثَدك يعثثثِدك ىثثثدر
ثثثاحب بثثثن ىبَّثثثاد والجثثثوذر  ق161 والِمعرَدكثثثة: المطر ثثثة ، وأذمثثثل الخليثثثل واألزذثثثر  والص 
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، ق163 ، وواجقثه ابثن القطَّثا ق167  ىدكق، ونقل ابن سيدل  ول ابن دريد جا ذثاا اللفثظ
 . ، وكالك ابن منظورق164 والفيروزأباد 

ل جثا الل(ثة ذثو و د يكثون للقلثب المكثانا أثثر جثا تفسثير ذثاا اللفثظ، جالمسثتعم
يؤك ثثثد ذثثثاا أننثثثا مثثثا زلنثثثا ، والثثثا  ق165 الثثثد ىك، و ثثثد دىكثثثت األديثثث  والخصثثث  أ  لي نتثثثه

 الد ىكق بمعن  دلك الص وف وغيرل وغسلهما.نستعمل  

 ال ابن جثارا: "وغلثط ابثن دريثد جثا ذثاا البنثاء جثا موضثعين  م ج ل:  -11
ثحيفة،  اكر أنَّ الماِجَل: مستنق  الماء، وذاا من باب  أجلق، واكر أنَّ  المجلة: الص 

ق ونثثعَّ ابثثن دريثثد ىلثث : "الَمَجثثَل جمثث  َمَجلثثة، ويجمثث : ِمَجثثااًل،  ،ق166 "وذثثو مثثن  جثثل 
َجثثثل،  لَثثثت يثثثدل تمر وذثثثا جلثثثدة ر يقثثثة، يجتمثثث  جيهثثثا المثثثاء مثثثن أثثثثر العمثثثل، ويقثثثال: َمجر
اًل، والماِجل: ماء يستنق  جا أصثل جبثل، أو واد مثن الن ثزا ال مثن  ومَجلت تمُجل مجر

. ق162 مثثن الحكمثثة، والجمثث  مجثثال"... والمجلثثة: صثثحيفة يكتثثب جيهثثا لثثاء  المطثثر،
و ثثال الخليثثثل: َمِجلَثثثت يثثدل جيهثثثا َمجلَثثثُة وأمجلهثثثا العمثثل، إاا َمُرنثثثت وصثثثُلبت. وكثثثالك 
الرذصثثة تصثثيب الدابثثة جثثا حاجرذثثا جيلثثتد  ويصثثلُب. والَمجثثل: غثثدران المثثاء والبثثرك، 

ل المعانا مثا اكثرل األزذثر ، الثا  . و ريب من ذاق162 والمجل ة الصحيفة يكتُب جيها
نقثثل مثثا روال الخليثثل، ومثثا اكثثرل ابثثن دريثثد، وأضثثاف ىليهمثثا، مثثا روال ىثثن أبثثا ىبيثثد 

َجثثثلق و تمُجثثثلق ل(تثثثان ثثثاحُب بثثثن ىبَّثثثاد ، ق162 ىثثثن أبثثثا زيثثثد مثثثن أنَّ  َتمر وواجثثث  الص 
. وكثثالك ق121  يكثثاد الجثثوذر  يخثثرع ىلثث  سثثابقيه، والق122 األزذثثر َّ جثثا ذثثال المسثثحلة

، وكثثالك ابثثن منظثثور الثثا  ق 127 دل الثثا  توسَّثث  جثثا اكثثر معثثانا ذثثاا اللفثثظابثثن سثثي
الثا  اكثر مثا روال  وسار ىل  نهجثه الفيروزأبثاد  .ق123 توسَّ  جا اكر ذال المعانا
 .ق124 الخليل وابن دريد واألزذر 

ولعثثل مثثثا ىثثثد ل أبثثثو زيثثثد األنصثثثار  مثثثن نثثدرة ذثثثاا اللفثثثظ يفس ثثثر لنثثثا مو ثثثف ابثثثن 
، ومِجلثثثت تمَجثثثل، ومَجلثثثت ل: مِجلثثثت تمَجثثثل َمَجثثثالً نثثثوادر  جثثثارا، جثثثحبو زيثثثد اكثثثر جثثثا

. والحقيقثة ق125 تمُجل، إاا كان بين اللح  والجلد ماء، ومِجلثت يثدل: غُلظثت وخُلثنت
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ثت   أن نا ال نواج  ابثن جثارا جثا مثا اذثب إليثه بحث   ابثن دريثد ألن   مجثلق بنثاء نص 
ه الخليُل، ولكن ابن جارا ىليه المعاج ، وأ ر ت معانيه كما رواذا ابُن دريد ومن  بل

غيثر بابهثا أ  أن ثه ىلث  اىتبثار أن  ابثن دريثد وضثعها جثا  صرجي اً  اً نقد ذاا اللفظ نقد
  أجلق، وأن   المجلةق من  جللق وليست من  مجلق. ق واألصلوضعها جا  مجل

 توليد الصيغ والنفراد بالمعاني: -ثالثاا 

لثث  العثثرب وتوليثثد الصثثيغ والتلثثكيك لعثثلَّ اتاهثثا  ابثثِن جثثارا البثثن دريثثد بالت زيثثد ى
جا المعانا مسحلة ل  ينفرد بها ابن جارا، بل تطالعنا ىند بعل من ُىِرجوا بنقدذ  
البثثن دريثثد، وىلثث  رأسثثه  األزذثثر ، والمطثثال  لثثث  مقثثاييا الل(ثثةق، ال ريثثب أنَّثثه واجثثد  

تها،  والت لثثكيك جثثا مظثثاذر لثثتَّ  الت هثثا  ابثثن دريثثد بالتزي ثثد واالنفثثراد بالمعثثانا، صثثح 
، والطعثثن ىلثث  ابثثن دريثثد مثثا  وذثثال سثثمة بثثارزة جثثا مثثنه  ابثثن جثثارا جثثا نقثثدل الل(ثثو  
وجد إل  الك سثبياًل، ولعثلَّ ذثال الطائفثة مثن األلفثاظ تكلثف ذثاا الجانثب جثا مثنه  

 ابن جارا الل(و :
: "اكر ابن دريد جا الث اء والحثاء والجثي  كلمثة زىث  أنَّهثا لَمهرثرة بثن ث ح ج -1

ثثثثدان، يقو  لثثثثون َثَحجثثثثثه برجلثثثثه: إاا ضثثثثربه بهثثثثثا، و ثثثثد أبعثثثثد أبثثثثثو بكثثثثر لثثثثاذدل مثثثثثا َحير
، وذال ىبارة تحمل جا طي اتهثا نقثدًا واضثحًا البثن دريثد، والت لثكيك جثا ق126 استطا "
ُ  ل(ة مرغوب ىنها لَمهررة بن َحيدان، والا  نعَّ ىليه ابن دريد ذو: " ما  اله، الث حر

، وأذمثثثثثل الخليثثثثثل ذثثثثثاا اللفثثثثثظ، و ثثثثثال ق122 إاا ضثثثثثَرَبه بهثثثثثا" يقولثثثثثون: ثَحَجثثثثثه برجلثثثثثه:
ثثاحب ق122 األزذثثر : "إنَّ  َسثثَحجه وَثَحجثثهق بمعنثث  َجثثر ل َجثثرًَّا لثثديدًا" بثثن . وأذملثثه الص 

ىبَّثثاد، وكثثالك الجثثوذر ، ونثثعَّ ابثثن سثثيدل ىلثث  مثثا  الثثه ابثثن دريثثد جيهثثا، وزاد ىليثثه 
فثثًا: إاا رجسثثه بهثثا حتثث  يرميثثه" َحفثثه َجحر ونقثثل  .ق122  ثثوله : جحثثف الل ثثاء برجلثثه يجر

، وأخثثا ابثثن منظثثور بمثثا روال ق122 ابثثن القطَّثثا  ذثثاا اللفثثظ ومعنثثال كمثثا روال ابثثن سثثيدل
. وكالك جعل الفيروزأبثاد  جثا األخثا بمثا  الثه ق121 ابن دريد واألزذر  جا ذاا الباب

 . ق127 ابن دريد
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 ثحثثث ق، للتقثثثارب ن ذثثثاا مثثثن بثثثاب التعا ثثثب بثثثين  سثثثح ق ووال نسثثثتبعُد أن يكثثثو 
ثوتا بثثين صثثوتا ال ثثا  جحثثفق الص  س ثين والثثثاء جثثا المخثرع وجثثا بعثثل الصثفات. أم 

جها  صي(ة مستقلة التقت معهما جا بعل دالالتها جا االستعمال  الل(و . ولعثلَّ 
وصف ابن دريد ل  ثح ق بحنَّها ل(ة مرغوب ىنها يدل  ىل  ىد  لثيوىها، وذثو مثا 

ذثو مثا حمثل يفص  ىن ىد  ليو  ذاا االستعمال ومعنثال ىنثد العلمثاء الالحقثين، و 
ابن جارا ىل  نقد  ول ابن دريد، ويرى محمود جف ال  أن  من أوض  األمثلة ىل  
ىد  د ة ابن جارا جا توجيه االتها  إل  ابن دريد ما أوردل ابن جارا جا معالجته 

 .ق123 ألن  ابن جارا أغفل  ول ابن دريد:  ل(ة مرغوب ىنهاق  مادة  ثح ق

لحثثاء يثثدل  ىلثث  ِىَظثث  الل ثثاء، ُيقثثال :  ثثال ابثثن جثثارا: "الجثثي  واج ح ح  -2
جثثثا ، والجمثثث : َجَحثثثاِج  وَجَحاِجحثثثة، ...، وزاد ابثثثن دريثثثد  للسثثثياد مثثثن الراجثثثال: الَجحر

. ق124 بعل ما جيه نظر:  ال: ج َّ الل اء: إاا سحبه، ث َّ اىتار جقثال: ل(ثة يماني ثة"
ثًا: إاا سثحبه ثه َجحَّ ، ل(ثة يماني ثة، وكثلَّ والا  نعَّ ىليه ابن دريثد: "جث َّ الل ثاء يُجح 

" . ول  ياكر الخليثل  السثحبق ق125 لجر انبسط ىل  وجه األرل جهو ىندذ  الُج  
ق ق واىتثدَّ بمثا  الثه ق126 جيما اكرل من معانا  ج   . وتوسَّث  األزذثر  جثا معثانا  جث  

ثثثثاحب بثثثثن ىبَّثثثثادق122 ابثثثثن دريثثثثد مثثثثن معانيهثثثثا ، وأذمثثثثل ق122 . والقثثثثول نفسثثثثه مثثثث  الص 
ثثا ابثثن سثثيدل جقثثد أ ثثرَّ  .ق122 كثثرل ابثثن دريثثد جثثا ذثثاا اللفثثظالجثثوذر  المعنثث  الثثا  ا أمَّ

، ونقثثل ابثثن القطَّثثا   ثثول ابثثن ق122 المعثثانا التثثا اكرذثثا الخليثثل وابثثن دريثثد واألزذثثر 
، واكرذا ابن منظور جا باب الرباىا  جحج ق، ول  ياكر  ثول ابثن دريثد ق121 دريد
قق127 جيها  .ق123 ، ول  ياكر الفيروزأباد  معن   سحبق جا  ج  

:  ثثال ابثثثن جثثثارا: "الجثثثي  والعثثثين والظثثاء أصثثثل واحثثثد يثثثدل  ىلثثث  ج غ ب  -3
سثثوء ُخلرثث  وامتنثثا  ودجثث ، ُيقثثال: رجثثل َجعرثثظ : سثثاء الخلثث ، وَجعظرتثثه ىثثن الل ثثاء، 
مة، جثال أصثل لثه جثا الكثال ، والثا   دجعته، وكالك أجعظته، جحمَّا الجي  وال(ين معجَّ

ججنا  من اإلبدال الا  يولادل ابثن دريثد  ، اله ابن دريد جا  الج(بق أنَّه او اللَّ(ب
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. والثثثا  نثثثعَّ ىليثثثه ابثثثن دريثثثد: "رجثثثل َلثثثِ(ب: مثثثن  ثثثوله : رجثثثل او ق124 ويسثثثتعمله"
، وَجِ(ثب  اتبثا  ال يفثرد" ونثعَّ الخليثل  .ق125 لَ(ب وُملاغب، ويقولون: َلِ(ب  َجِ(ثب 

نقلثه َرجل: ج(ب  َلثِ(ب  و ". واكر األزذر   وله : ق126 ىل  ذاا المعن  جا  َجِ(بق
احب بثن ىبَّثادق122 ىن اللي " . غيثر أنَّ الجثوذر  أذمثل ق122 . والقول نفسه م  الص 

ونقثل ابثن منظثور  ثول  ،ق122  ج(بق. أمَّا ابن سيدل، جقد واج  ابن دريد جا ما اكرل
 . ق721 ، و ريب منه ما اكرل الفيروزأباد ق722 ابن دريد واألزذر  جا ذاا اللفظ

ا بلثثثثاء، إالَّ أنَّ ابثثثثن دريثثثثد زىثثثث  أنَّ : "الثثثثد ال وال(ثثثثين والفثثثثاء لثثثثيد غ ف  -4
. والا  نعَّ ىليه ابن دريثد: "الثد َغف: األخثا ق727 الد غَف: اإلكثار من أخا الل اء"

. وأذملثثه الخليثثل، ونقثثل األزذثثر   ثثول ابثثن ق723 الكثيثثر، َدَغثثف الل ثثاء يدغفَثثه َدَغفثثًا"
ر ، واكثر ابثن ، وأذملثه الجثوذق725 ، وأ رَّ ذاا المعنث  ابثن ىبَّثاد وزاد ىليثهق724 دريد

: غم هثثث ، وابثثثن الثثثدغفاء: كنيثثثة  سثثثيدل أنَّ  دَغفَثثثهق: أخثثثال أخثثثاًا كثيثثثرًا، ودغفهثثث  الحثثثر 
، وكثثثالك جعثثثل ابثثثن ق722 ، ونثثثعَّ ابثثثن القطثثثا  ىلثثث  مثثثا روال ابثثثن دريثثثدق726 األحمثثث 
 . ق722 ، والقول نفسه م  الفيروزأباد ق722 منظور

ن دريثد مثن : "اللين وال(ين والنون ليا بلاء وليا لما اكرل ابش غ ن  -5
. والثثثا  نثثثعَّ ىليثثثه ابثثثن دريثثثد: "الل ثثث(نة: ق712 أنَّ الل ثثث(رنة: الكثثثارة، أصثثثل وال معنثثث "

  الحثثال وذثثا التثثا تسثثميها العامثثة الكثثارة، ويمكثثن أن تكثثون الكثثارة ىربي ثثة مثثن  ثثوله
. وذثثثثثاا مثثثثثا أخثثثثثا بثثثثثه ق711 ، جكثثثثثحنَّ أصثثثثثلها كثثثثثَورة"كثثثثثو رت الل ثثثثثاء إاا لففتثثثثثه وجمعتثثثثثه

، وأذملثثه الجثثوذر . ونقثثل ابثثن ق713 الثثا  اكثثرل ابثثن ىبَّثثاد، وذثثو المعنثث  ق717 األزذثثر 
، وأذملثه ابثن القطَّثا ، ونقثل ابثن منظثور مثا اكثرل ق714 سيدل  ول ابثن دريثد واألزذثر 

ثثثث  الكثثثثارة، أو ال(صثثثثن ق715 سثثثثابقول مثثثثن معانيهثثثثا ، و ثثثثال الفيروزأبثثثثاد : الل ثثثث(نة بالض 
 .ق716 الرطيب

نر كثض ب د  -6 اد والبثاء والثد ال لثيا بلثاء، وا  ان مثا اكثرل ابثن دريثد : "الض 
ثثثبدته: إاا أنثثثت  ثثثَمد، جهثثثو مثثثن بثثثاب اإلبثثثدال،  ثثثال: أضر ثثثبد: الض  صثثحيحًا مثثثن أنَّ الضَّ
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د، وَضثثبدَت الرجثَل تضثثبيدًا ". و ثال ابثثن دريثد: ق712 أغضثبته" ث ر   ثثَبد ل(ثة جثثا الض  الضَّ
تَثه بمثثا ي(ضثبه" . وأذمثثل الخليثل الثثك، ولث  يثثاكر األزذثر  ذثثال الل(ثة جثثا ق712 إاا اكرر

احب بثن ىبَّثاد ومثا روال ىثن الخثارزنجا ىثن ابثن دريثد جثا  ،ق712  ضمدق ونقل الص 
، وأذملثثه ق771 . وأذملثثه الجثثوذر ، وأخثثا ابثثن سثثيدل بمثثا روال ابثثن دريثثدق772 ذثثاا البثثاب

، ق777 ابن القطَّا ، ونقل ابن منظور  ول ابن دريد دون أن يلير إل  مسثحلة اللهجثة
 . ق773 ل الفيروزأباد ثالك جعثوك

تقثثارب صثثوتا بثثين البثثاء والمثثي   ألن همثثا صثثوتان لثثفويان  ولعثثلَّ مثثا يوجثثد مثثن
ومتقاربثثثان جثثثا المخثثثرع، يمكثثثن أن يكثثثون مثثثدخاًل لهخثثثا بمثثثا روال ابثثثن دريثثثد مثثثن أنَّ 
 ضبدق ل(ة جا  ضمدق، وذو ما جسَّرل ابن جارا باإلبدال الصوتا الا  نواجقه جيه، 

 .ق774 وذال مسحلة لها نظائر جا العربية نع  ىليها العلماء

ثثثاء والمثثثي  والسثثثين لثثثيا بلثثثاء، واكثثثر ابثثثن دريثثثد كلمثثثة م س ض  -7          : "الض 
ثغ، جث ن كثان كثااجهثا مثن بثاب اإلبثدال   ثال -إنر صحَّت- ُا: المضر ثمر جهثو  ،: الض 

ثثمز" ثما: المضثثق775 مثن الض  غ، وال يكثثون إالَّ خفيثثًا، َضثثَما . و ثثال ابثثن دريثثد: "الض 
" ثموا  ، والل ثثاء مضر سثًا، جهثو ضثاِما  ثِما َضمر ، وأذمثل الخليثل  ضثثماق، ق776 يضر

. واكرل األزذر  جا باب ق772 قعير يضُمز ضموزًا  أ  ال يجتر  واكر أنَّ  ضمز الب
ىليه، غير أنَّثه لث  يلثر  ضمزق، وواج  الخليَل جيما اكرل جا معن  ذاا اللفظ، وزاد 

، واكر ابن ىبَّثاد أنَّ  الضثماق مهمثل ىنثد الخليثل، وذثو بمعنث  ق772 قإل   ضما
إل  معن  الضمز، وواجث  . وكالك ألار الجوذر  ق772  ىن الخارزنجاالمضغ نقالً 

. و ثال ق731 غير أنَّ ابن سيدل اىتثدَّ بمثا  الثه ابثن دريثد جثا ذثاا المعنث  ،ق732 الخليل
ور أنَّ ، ونقثثثل ابثثثن منظثثثق737 ابثثثن القطَّثثثا : ضمسثثثه: مضثثث(ه، وضثثثمز البعيثثثر سثثثكت

 .ق734 وكالك جعل الفيروزأباد  .ق733  الض ماق: المضغ الخفيف

الفاء والخاء والال  ليا جيه لاء، غيثر أنَّ ابثن دريثد زىث  أنَّثه " :ف خ ل  -8
ثثل أيضثثًا: إاا تهيَّثثح ولثثبا أحسثثَن  ثثل الر جثثل: إاا أظهثثر الو ثثار والحلثث ، وتفخ  يقثثال: َتَفخ 

، وأذملثثثه ق736 ، وذثثثاا المعنثث  اكثثثرل ابثثن دريثثثد كمثثثا نثثع  ىليثثثه ابثثن جثثثاراق735 ثيابثثه"
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ثثاحب بثث ن ىبَّثثاد، والجثثوذر ، ونقثثل ابثثن سثثيدل مثثا اكثثرل الخليثثل واألزذثثر ، وكثثالك الص 
، ونعَّ ابن منظور ىل   ول ابن دريد وأذمله ابن القطَّا  ،ق732 ابن دريد من معنال

ثثة وجهثثًا  ،ق732 جيثثه، وىقَّثثب ىليثثه بقولثثه واللثثه أىلثث  وأذملثثه الفيروزأبثثاد . ويبثثدو أنَّ ثم 
يدىمثثه إذمثثثال لمثثا اكثثرل ابثثن جثثارا مثثن تلثثكيك جيمثثثا روال ابثثن دريثثد، وذثثو تلثثكيك 

ثثثدل  أنَّ  نثثثال جثثثا االسثثثتعمال الل(ثثثو ،بعثثثل المعثثثاج  األخثثثرى لهثثثاا المبنثثث  ومع ويؤكا
 المعن  الوحيد الا  اكرته المعاج  ذو ما انفرد به ابن دريد.

: "الفثثثاء والقثثثاف والمثثثي  أصثثثل صثثثحي  يثثثدل  ىلثثث  اىوجثثثاع و لثثثة ق م ف  -9
 : أن تتقد  الثنايثا السثفل  جثال استقامة، من الك: األمر األجرَق ، ذو االىوجاع، والَفقر 

أ  ابثثثن دريثثثدق أنَّ  الَفقَثثثث ق ا أصثثثل البثثثاب، وزىثثث  أبثثثو بكثثثر  تقثثث  ىلثثث  العليثثثا، وذثثثا
االمتالء، ُيقال: أصاب من الماء حت  َجِقَ  ذو أصل الباب، جث نر كثان ذثاا صثحيحًا 

، ولثث  يثثرد ذثثاا المعنثث  جثثا الجمهثثرة، والثثا  جثثاء بمعنثث  ق732 جهثثو أيضثثًا مثثن  ياسثثه"
تالء ذو  الفع ق بالعين، ج نر ل  يكن ذثاا مثن كتثاب اخثر البثن دريثد، جلعل ثه مثن االم

باب الت صحيف أو التحريف أو لاء من ذاا القبيل، ودليل الك أنَّ ذاا المعنث  لث  
وزاد ابثثن ىبَّثثاد  ،ق742 يثثاكر جثثا العثثين، ولثث  يثثاكر األزذثثر  معنثث  االمثثتالء جثثا  جقثث ق

المال الثَّر . ُيقال: أصبُت من المال حت  َجِقمثُت  جا معانا  جق ق أنَّه الرجل الكثير
. وأذمثثثل الجثثثوذر  ذثثثاا ق741 يعلثثثو الخصثثثو ، وذثثثو الملثثثاء بثثثه""، ورجثثثل َجِقثثث  : َجَقمثثثاً 

، ونثثثثعَّ ابثثثثن ق743 وكثثثثالك جعثثثثل ابثثثثن سثثثثيدل ،ق747 المعنثثثث   أ  االمثثثثتالءق جثثثثا  جقثثثث ق
ء جيثه، ، ونعَّ ابثن منظثور ىلث  معنث  االمثتالق744 القطَّا  ىل  معن  االمتالء جيه

وذثثاا الثثن ع  ىنثثد ابثثن منظثثور  .ق745 ُيقثال: أصثثاَب مثثن المثثاء حتثث  َجِقثث  ىثثن أبثا زيثثد
جثث ن كثثان  ،ذثثث25و زيثثد األنصثثار  المتثثوج  سثثنة يثثدل  ىلثث  أن  ذثثاا المعنثث  روال أبثث

واكثثثر  ىثثثن أبثثثا زيثثثد ولثثث  يبتدىثثثه ابثثثن دريثثثد، األمثثثر كثثثالك جيكثثثون ابثثثن دريثثثد أخثثثال
 . ق746 الفيروزأباد  ذاا المعن  أ  االمتالء

ثثة طائفثثة مثثن األلفثثاظ والمعثثانا حملهثثا ابثثن جثثارا محمثثل التزي ثثد  والحقيقثثة أنَّ ثمَّ
والتلكيك وىد  التحق   من معانيها، ووصفها بحنَّ جيها نظثرًا، ومبني ثة ىلث  زىث  مثن 
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 سثثثعوق، و لسثثث ق سثثثبيل المثثثثال:  دغثثثفق، و زلقثثثو ق و ابثثثن دريثثثد، ومثثثن الثثثك ىلثثث 
وذثثثا ألفثثثاظ القثثثول جيهثثثا كسثثثابقتها مثثثن حيثثث  و كحثثث ق، و لطثثث ق و نهثثثظق وغيرذثثثا. 

تفثثثثاوت العلمثثثثاء جثثثثا األخثثثثا بهثثثثا، غيثثثثر أنَّ  سثثثثمًا مثثثثن العلمثثثثاء الثثثثاين نهجثثثثوا مثثثثنه  
االستقصاء جا إيراد المعانا، واىتمدوا ابثن دريثد مصثدرًا مثن مصثادرذ  جثا األخثا، 
 يعتثثد ون بمثثا اكثثرل ابثثن دريثثد، وال يواجقثثون ابثثن جثثارا جثثا مثثا اذثثب إليثثه مثثن نقثثد، ال

 سيما أنه  أخاوا بعل ذال المعانا من مصادر أخرى غير ابن دريد.
 الستدراك على ابن دريد في ما أهمله: -رابعاا 

من المعال  البارزة جا منه  ابن جارا جا النَّقد الل(و ، نقد ابن دريثد إلذمالثه 
يثث  بعثثل األلفثثاظ والمعثثانا، وذثثاا الن قثثد مظهثثر يطالعنثثا بثثه ابثثن جثثارا جثثا نقثثدل لل  

العلمثثثاء أيضثثثًا. واالسثثثتدراك ىلثثث  العلمثثثاء مثثثن القضثثثايا البثثثارزة جثثثا الثثثدرا يثثثرل مثثثن وغ
بن جارا ات خا جيه منح  نقدي ًا بح  ابن دريثد، ومثن األلفثاظ التثا االمعجما، غير أن  

 تبي ن ذاا المنح  ما يلا:

ال الل ثيبانا:  ال ابثن جثارا: "وذثاا البثاب مهمثل ىنثد الخليثل،  ث أ ب ث:  -1
يط،... وذثثاا البثثاب مهمثثل ىنثثد الخليثثل، وليسثثت الكلمثثة ىنثثد ابثثن ل ثثر الاألبِثث : األِلثث

. والحقيقثثثثة أنَّ ذثثثثاا اللفثثثثظ نثثثثعَّ ىليثثثثه ابثثثثن دريثثثثد، إار  ثثثثال: "أبِثثثث  الرَّجثثثثُل ق742 دريثثثثد"
"وسثثبعُت الرجثثل أسثثبعه  :وجثثا موضثث  اخثثر  ثثال ،ق742 بالرجثل: َسثثَبعه ىنثثد السثثلطان"

غير أنَّه ل  ينع  ىل  المعن  الا  اكرل الل يبانا ونقله  ،ق742 سبرعًا إاا طعنت جيه"
، ونقل األزذثر   ق752 ىنه ابن جارا. ونعَّ الل يبانا ىل  أنَّه بمعن  النلاط والمر 

ذثثثاا المعنثثث  روايثثثة ىثثثن أبثثثا العبَّثثثاا ىثثثن ابثثثن األىرابثثثا،  ثثثال: و ثثثد: أبِثثث  يحَبثثث  
، ونثثعَّ الجثثوذر  ىلثث  ق757 د. وأخثثا ابثثن ىبَّثثاد بثثالمعن  الثثا  اكثثرل ابثثن دريثثق751 أبرثثاً 

ثا ابثن سثيدل جثاذب جيثه مثاذب ابثن دريثدق753 المعن  الا  سا ه ابن جارا ، ق754 ، أمَّ
، ونعَّ ابن منظور ىل  مثا  الثه ابثن دريثد، واألزذثر ، ق755 وكالك جعل ابن القطَّا 

 .ق752 . وكالك جعل الفيروزأباد ق756 والجوذر  من معانا ذاا اللفظ
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   ابثثن دريثثد مثثن إذمالثثه لمثثا اكثثرل ابثثن جثثارا بحثثوبنثثاًء ىلثث  مثثا سثثب  جثثال وجثثه 
جثا ذثاا اللفثظ،  ، ولو كان المقصثود بالنقثد إذمثال معنث   األِلثر والنلثيطقذاا اللفظ

وليسثت الكلمثة ىنثد ابثن دريثد"  ولثالك ال نواجث  ابثن جثارا جثا لما  ال ابن جثارا: "
 ما اذب إليه.

د الخليثل وال ىنثد ابثن "الهمزة والهاء والر اء كلمة واحدة، ليسثت ىنث أ هـ ر:  -2
. والحقيقة أنَّ ابن دريثد جسَّثر ذثاا اللفثظ ق752 دريد، و ال غيرذما: األَذَرة متا  البيت"
والثثثانا جثثا مثثادة  رز ق، إار  ثثال جثثا تفسثثير جثثا موضثثعين: األول جثثا مثثادة  بثثززق، 
 لاذد  من الرجز روال ىن ابن األىرابا: 

ر  لَثثزَّاكحنَّما لُ أحسُن َبيرت  أَذَرًا وَبثثثزَّا    زَّ َبصخر

األَذُر: متاُ  البيت من غير الثياب، ُيقال: بيت حسثُن األَذثَرة والظَّهثرِة، "و ال: 
َ ة، والَظهَثرُة  ر ابثن دريثد ذثاا ق752 مثا يظهثُر منثه" –إاا كان حسُن الهيئة والِبزَّ . وكثرَّ

ظ . وورد تفسثثير ذثثاا اللفثثق762 اللفثثظ وتفسثثيرل جثثا روايثثة أخثثرى للرجثثز جثثا مثثادة  رز ق
، وكثالك ىنثد األزذثر  جثا تفسثير ق761 ىند الل يبانا جا حديثه ىثن معنث   الر ذثاطق

رل جثا تفسثير معنث   الَظهَثرةقق767 معن   ىقارق ثاحب بثن ق763 ، وكثرَّ ، وأجثرد لهثا الص 
، وكثثالك ق764 ىبَّثثاد بابثثًا،  ثثال جيثثه: األذثثرة: الحثثال الحسثثنة الهيئثثة جثثا المثثال والطعثثا 

جا الصحا ، و ال: "األذرة: متا  البيت، والجم :  جعل الجوذر  الا  أجرد لها باباً 
، وكثثالك جعثثل ابثثن سثثثيدل ق765 أَذثثر وأذثثرات، واستلثثهد بثثثالرجز الثثا  اكثثرل ابثثن دريثثثد

، وكثالك جعثل ق762 ، وتحثدَّ  ىثن معناذثا جثا تفسثير  الظهثرةقق766 الا  أجرد لها باباً 
 . ق762 والقول نفسه م  الفيروزأباد  .ق762 ابن منظور

ا اذب إليه ابن جارا من القول ب ذمال ابثن دريثد لهثاا اللفثظ، ولعلَّ تفسيرنا لم
يرج  إل  أنَّه ل  يفرد لها بابًا مستقاًل، ال سي ما أن معج   مقاييا الل(ةق يقثو  ىلث  
 تقدي  األصول، ولما ل  ترد ذال اللفظة جا أصول ابن دريد وردت جا ثنايا اللر . 
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اكثثثرل الخليثثثل، وذثثثو الث قثثثل "البثثثاء والعثثثين أصثثثل واحثثثد ىلثثث  مثثثا ب ع ع:  -3
واإللحثثثا ،  ثثثال الخليثثثل: الَبَعثثثا : ثقثثثل السَّثثثحاب مثثثن المطثثثر، ... ُيقثثثال َبثثث َّ السَّثثثحاب 
ثا ابثن دريثد جلث  يثاكر مثن ذثاا لثيئًا، واكثر  المطر َبعًَّا وَبَعاَىثًا، إاا ألث َّ بالمكثان، وأمَّ

َبَعثثثَه: تكريثثثر الكثثثال  جثثثا ىجلثثثة، و ثثثد  لنثثثا: إنَّ ا ألصثثثوات ال ُيقثثثاا جثثثا التكريثثثر الَبعر
 .ق722 ىليها"

 َبثثث َّق، و ثثثال: الَبَعثثثا  وَبَععثثثه بمعنثثث  ثقَّلثثثه، يقثثثة أنَّ ابثثثن دريثثثد أجثثثرد بابثثثًا لثثثث والحق
، وذثثاا يعنثثا أنَّ ابثثن ق721 واستلثثهد ىلثث  الثثك ببيثثت  المثثرر القثثيا اكثثرل  بلثثه الخليثثل

نَّ دريثثد واجثث  الخليثثل جثثا مثثا اكثثرل، جثثال وجثثه إاًا لمثثا  الثثه ابثثن جثثارا، ودليثثل الثثك أ
األزذر  أجرد بابًا لث  ب َّق وجم  جيه المضع ف، ونعَّ جيه ىل  ما  الثه الخليثُل وابثُن 
دريد، وزاد ىليهما جا معانيه نقاًل ىن أبا ىمرو بثن العثالء، وابثن األىرابثا، وأبثا 

 .ق727 ىبيد معمر بن المثن  وغيرذ 
تثثه المعثثاج  الالحقثثة مثثن االىتثثداد بمثثا اكثثرل ا بثثن دريثثد، مثثثل ويؤياثثد ذثثاا مثثا أ رَّ

ثاحب بثن ىبثاد الثا  نقثل  ثول ابثن دريثد ، ق725 ، وابثن سثيدلق724 ، والجثوذر ق723 الص 
، وذثثال المعثثاج  تفاوتثثت جثثا ق722 ، والفيروزأبثثاد ق722 وابثثن منظثثورق726 وابثثن القطَّثثا 

  تصنيف ذاا اللفظ بين الث نائا المضع ف والر باىا المضع ف.

ن، جثث نر صثثحَّت جهثثا تثثدل  "الث ثثاء والبثثاء كلمثثة ليسثثت جثثا الكتثثابيث ب ب:  -4
السثثال  ذثثارون ىلثث  . وىلَّثث  ىبدق722 األمثثر إاا تثث َّ"ىلثث  تنثثاذا الل ثثاء، ُيقثثال: ثَثثبَّ 

ذاا بحنَّ المقصود بالكتثابين كتثاب الخليثل، وكتثاب ابثن دريثد، والحقيقثة أنَّنثا لث  نعثثر 
عَّ ىل  ذاا البناء جا الجمهرة، وذو كالك  ليل الدوران جثا المعثاج  األخثرى، إار نث

، وذثو ق722 األزذر  نقاًل ىن أبا العبَّاا ىثن األىرابثا: أنَّ الث بثاب بمعنث  الجلثوا
ق األمثُر  عظ  المعاج . غير أنَّ ابن منظثورالمعن  اللائ  جا م نثعَّ ىلث  أنَّ  ثثبَّ

بمعن  ت   
 .ق727 َ ، واكرل كالك الفيروزأباد ق721 
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ثا ابثن دريثد جلث   "الث اء والعين والمي  ليسثت أصثاًل معثوَّاًل ىليثه، ث ع م: -5 أمَّ
ياكرل أصاًل، وأمَّا الخليل ججعله مرة جا المهمل، كاا ُخبارنا به ىنه، وُاِكر ىنه مثرة 
، ُيقثثال: ثعمتثثه: أ  نزىتثثثه وجررتثثه. واكثثر ىنثثه أنَّثثه  ثثثال:  أنَّ  الثثثَّعر ق: الن ثثزرُ  والجثثر 

 .ق723 تثع متر جالنًا أرُل جالن، إاا أىجبته وجر ته إليها ونزىته"

ثا الخليثل وابن  جارا ىل  صثواب جثا مثا اكثرل، جثابن دريثد لث  يفثرد لهثا بابثًا، أمَّ
، ق724 جقثثثد أجثثثرد لهثثثا بابثثثًا مسثثثتقاًل واكثثثر المعثثثانا نفسثثثها التثثثا نقلهثثثا بعثثثدل ابثثثن جثثثارا

 ونقلت المعاج  الالحقة ذال المعانا.
"الث ثثثاء وال(ثثثين والمثثثي  مسثثثتعمل جثثثا كلمثثثة واحثثثدة، وذثثثا الث (امثثثة،  ث غ م:  -6

ضاء الث مر والزذر ُيلب ه الليُب بثه، ...، وأغفثل ابثن دريثد ذثاا البنثاء، وذا لجرة بي
. والحقيقثثة أنَّ ابثثن دريثثد أجثثرد بابثثًا لهثثاا اللفثثظ واكثثر جيثثه ق725 ولثث  يثثاكرل مثث  لثثهرته"

المعن  الا  نعَّ ىليه ابن جارا، إار  ال: "والثا(ا : نبت، واحدته ِث(امثة، ولثه لثون 
ثثثِبه اللَّثثثيَب" ، ونثثثعَّ ىليثثثه ق722 اا المعنثثث  اكثثثرل الخليثثثل مثثثن  بلثثثه، وذثثثق726 أبثثثيل ُيلر

، وابثثثثثن ق721 ، وابثثثثثن سثثثثثيدلق722 ، والجثثثثثوذر ق722 ، وكثثثثثالك ابثثثثثن ىبَّثثثثثادق722 األزذثثثثثر 
 .ق724 ، والفيروزأباد ق723 ، وابن منظورق727 القطَّا 

و ، وليسثثت الكبرثثُ  ىنثثد الخليثثل، وال ابثثن  ك ب ث:  -7 "الكبرثثُ : المت(ياثثر الُمثثرر
ثثا جثثا اا القثثول جثثا حديثثثه ىثثن معنثث   أبثث. و ثثد اكثثر ابثثن جثثارا ذثثق725 دريثثد"  ق. أمَّ

ة وذا: الكَباِ ، ُيقال:  كب ق، جقال: "الكاف والباء والثاء كلمحديثه ىن ذاا الباب 
ُل األراك"إنَّه ح . والحقيقة أنَّ ق726 كِب  اللحُ : ت(يَّر وأرو ""وحكوا ىن الليبانا:  .مر

، ولكنثثه لثث  ق722 اك وواحثثدل َكَباثثثهابثثن دريثثد نثثعَّ ىلثث  أنَّ  الَكَبثثا ق بمعنثث  ثمثثر األر 
. ولث  يثنع  اللثيبانا ق722 ينع  ىل  معن  الت(يير جيثه، و ثد سثبقه جثا الثك الخليثل

، ق722 قىل  المعن  الا  اكثرل ابثن جثارا، واكتفث  بحنَّثه ثمثر اآلراك الجي  جا معج 
وروى األزذثثثر  ىثثثن أبثثثا ىمثثثرو أنَّ الكبيثثث : اللحثثث  الثثثا  ُغثثث َّ، وكبثتثثثه جهثثثو كبيثثث  
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احب بن ىبَّاد وزاد ىليهق322 ومكبو  . ونعَّ الجوذر  ق321 . وذاا المعن  اكرل الص 
ن ، ونعَّ ابن سيدل مق327 ىل  أنَّ  كب ق بمعن  ثمر اآلراك، وكالك اللح  المت(يار

، وكثثاا نثثعَّ ابثثن القطَّثثا  ىلثث  معنثث  ق323 راك جقثثطمعانيثثه ىلثث  مثثا يتعلَّثث  بثمثثر اآل
 .ق326 ، والفيروزأباد ق325 ابن منظور، وكالك ق324 الت(ي ر والنتانة جا  كب ق

 نقد اللَّهجات اليمانّية:  -خامساا 

ىنثثد ابثثن  نقثثد اللهجثثات اليماني ثثة واحثثد مثثن مظثثاذر الن قثثد الل(ثثو   الثثا  يطالعنثثا
نر كان ذاا المظهر أ ل  ليوىًا من مظاذر الن قثد جارا جا مآخال ىل  ابن  دريد، وا 

ألن ه كان   من التلكيك جا اراء ابن دريد األخرى، وُيعد  ذاا المنح  من الن قد وجهاً 
مت همثثثًا مثثثن بعثثثل العلمثثثاء بالوضثثث  والتزي ثثثد ىلثثث  العربي ثثثة  وكثثثاَن ابثثثن جثثثارا يحمثثثل 
بعل ما ىدَّل ابن دريد من اللهجة اليمانية محمل التلكيك، ىل  الرغ  من أن  ابن 

و ثثد ألثثار  دريثثد يعثثد  مصثثدرًا ذامثثًا مثثن مصثثادر اللهجثثات العربي ثثة ال سثثي ما اليمني ثثة،
ثثثار إلثثث  ىنايثثثة ابثثثن دريثثثد باللهجثثثة  اليماني ثثثة التثثثا وردت جثثثا معجمثثثه جثثثا حسثثثين نص 

سثثببًا جثثا مثثا دار مثثن لثثك  حثثول ألنهثثا ل(تثثه، وكانثثت ذثثال األلفثثاظ  ق موضثثعًا،772 
، وذثثثا مسثثثحلة ألثثثار إليهثثثا محمثثثود ق322 الجمهثثثرة لعثثثد  اتسثثثا ها مثثث  اللهجثثثة اللثثثمالي ة

دريثد يحتثاع إلث  مراجعثة إلث  أن  مثا أت هث  بثه ابثُن  جف ال أيضًا جا بحثه، وانته  جيها
لثثوا مو ثثف ابثثن جثثارا مثثن نقثثدل  جف ثثال أن بعثثل الدارسثثين المحثثدثين وتحقيثث ، وبثثي ن أو 

بحن ثثه لثث  يكثثن يعتثثد  باللهجثثات اليماني ثثة أصثثاًل مثثن أصثثوله التثثا يقثثاا  اللهجثثات اليماني ثثة
 :ىند ابن جارا ما يلاني ة . ومن مظاذر نقد اللهجات اليماق322 ىليها كال  العرب

"الث ثاء والبثاء والنثون أصثثل واحثد، وذثو وىثثاء مثن األوىيثة،  ثثالوا:  ث ب ن: -1
زًة جا إزارك تجعل جيها ما اجتنيته من ُرَطثب وغيثرل...،  ثال ابثن  الث برُن: اتاخااك ُحجر

 .ق322 دريد: المثربَنة: كيا تتَّخا جيه المرأة المراة وأداتها، وزى  أنَّها ل(ة يمانية"
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ه الخليثل جثا الثنع  ، وسثبقق312  د نعَّ ابن دريد ىل  أنَّ  المثرَبَنةق ل(ة يمانيةو 
، وذثثو مثثا نثثعَّ ق311 َبثثانق: وىثثاء تحملثثه بثثين يثثديك، وذثثو طثثرف الثثراداءىلثث  أنَّ  الث

ىليه األزذر  جا معانا  ثثبنق، ومثن أذم هثا: أنَّثه وىثاء يتَّخثا جثا طثرف الثراداء، أو 
لثثثث  اق317 يتَّخثثثثا مثثثثن القمثثثثا  ثثثثاحب بثثثثن ىبَّثثثثاد. وا  بثثثثان ىنثثثثد ، والثق313 لثثثثك ألثثثثار الص 

الجثثثوذر : مثثثا تثنيثثثه مثثثن طثثثرف الثثثراداء، وايثثثل القمثثثيع، أو الس ثثثروال، وحملثثثت جيثثثه 
. ونعَّ ابن سيدل ىل  أنَّ  المثرَبَنةق كيا تضث  جيثه المثرأة مراتهثا وأداتهثا، ق314 ليئاً 

ونثثثع  ابثثثن  ،ق316 . واكتفثثث  ابثثثن القطَّثثثا  بثثثالنع  ىلثثث  أنَّهثثثا وىثثثاءق315 وذثثثا يماني ثثثة
وألار الفيروزأباد  إلث  المعنث  الثا  اكثرل  ،ق312 منظور ىل  أنَّ المثرَبنة ل(ة يمانية

 .ق312 ابن دريد
د بقثثثو ة أن تكثثثون مثثثن معثثثانا  ثثثثبنق والثثثتقا اتها يؤي ثثثإنَّ مثثثا نثثثعَّ ىليثثثه العلمثثثاء 

حثو  المثبنةق اس  أداة من  ثبنق، وربَّما كثان اسثتعمالها جثا اللهجثة اليماني ثة ىلث  الن  
الثثا  اكثثرل ابثثن دريثثد، يلثثف  لثثالك أنَّ االلثثتقا  ال يبتعثثد ىثثن المعنثث  األصثثيل لهثثال 

 اللفظة، وذاا يدج  ما اذب إليه ابُن جارا من نقد ما روال ابُن دريد.

: "الجي  والحاء يدل  ىلث  ِىَظث  الل ثاء. وزاد ابثن دريثد بعثل مثا ج ح ح  -2
. والثثا  ق312 جقثثال: ل(ثثة يمانيثثة"جيثثه نظثثر،  ثثال: جثث   الل ثثاء إاا سثثحبه، ثثث َّ اىتثثار 

ثثًا إاا سثثحبه، ل(ثثة يمانيثثة، وكثثل  لثثجر   ثثه جحَّ نثثعَّ ىليثثه ابثثن دريثثد: "جثث   الل ثثاء يُجح 
"  .ق372 انبسط ىل  وجه األرل جهو ىندذ  الُج  

، ونقثثل األزذثثر  المعثثانا ق371 ولثث  يثثاكر الخليثثل معنثث  السثثحب جثثا ذثثاا اللفثثظ
ثاحب ق377 اللهجثة اليمانيثةالتا اكرذا الخليل، وابثن دريثد، ولث  يثنع ىلث   ثا الص  . أمَّ

ق الل اء، إاا سحبه وجثر ل ، وأذمثل الجثوذر  معنث  ق373 بن ىبَّاد جحلار إل  أنَّ  ج  
أمَّثا  ،ق375 ، ونقثل ابثن سثيدل  ثول ابثن دريثد جثا ذثاا اللفثظق374 السحب جثا ذثاا اللفثظ

دًا ىلث  ابن منظور جتوسَّ  جا معانا ذاا اللفظ ونعَّ ىل  أنَّها لهجة يماني ثة اىتمثا
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. ق372 و ريثثب منثثه الفيروزأبثثاد  دون أن يثثنع  ىلثث  اللهجثثة اليمانيثثة .ق376 ابثثن دريثثد
والحقيقة ال وجه لنقد ابن جارا جا ذاا اللفظ  ألن  المعن  ُاكر ىند غير ابن دريثد 
من المعجميين، و د يكون نقد ابن جارا نابعًا من منهجه جا ىد  األخا باللهجثات 

 اليماني ة جا أصوله.

ورل: " هـ: ر و  -3 الثراء والثواو والهثاء لثيا بلثاء، ىلث  أنَّ بعضثه  يقثول: الثر 
مصثثثثثدر َرال َيثثثثثرول َرورذثثثثثًا.  ثثثثثال: ذثثثثثا ل(ثثثثثة يماني ثثثثثة، رال المثثثثثاء ىلثثثثث  وجثثثثثه األرل، 

، والثثثنع  الثثثا  اكثثثرل ابثثثن دريثثثد: الثثثرول مصثثثدر رال ق372 اضثثثطرب، وجثثثا الثثثك نظثثثر"
، ونثعَّ ابثن ىبَّثاد ق332  . وأذمثل الخليثل الثك، وكثالك األزذثر ق372 يرول، ل(ة يماني ثة"

، وأذمل الجوذر   رولق. ونقل ابثن سثيدل  ثول ق331 ىل  المعن  الا  اكرل ابن دريد
، واكثثر ابثثن القطَّثثا  ق337 ابثثن دريثثد معتثثدًَّا بمثثا اذثثب إليثثه مثثن القثثول بحنَّهثثا ل(ثثة يمانيثثة

ونقثثل ابثثن منظثثور المعثثانا السثثابقة مواجقثثًا البثثن  .ق333 المعثثانا التثثا اكرذثثا ابثثن دريثثد
وُل والُروال بالض : اضطراب المثاء ىلث   .ق334 ددري وجاء جا  القاموا المحيطق: الر 

 .ق335 وجه األرل، و د رال َيرول، ورال َير : جاَء واذبَ 

ذال اللفظة مرَّ اكرذا جا ذاا البح ، والا  يعنينا ذنا ما نثعَّ  ع ز ق:  -4
 ، ...، وكل ذاا ىليه ابن جارا ىندما  ال: "يقولون: الِمعرَز ة: الة من االت الحر 

بعضثه مثن بعثل، وأىجثب منثه الل(ثة اليماني ثة التثا يدل سثها أبثو  ثعف  ريثب   جا الض 
ثثثد  و ولثثثه: إنَّ العزيثثث  مطمثثثئن مثثثن  -رحمثثثه اللثثثه –بثثثن الحسثثثن الدريثثثد  ابكثثثر محمَّ

 .ق336 األرل، ل(ة يمانية، وال نقول ألئمتنا إالَّ جمياًل"

لكن ذاا الموض  من أكثثر المواضث  وال نود  التفصيل جا ذاا تجن بًا للتكرار، و 
نقثثدًا البثثن دريثثد مثثن ابثثن جثثارا، ىنثثدما اتَّهمثثه بالتزيثثد والتثثدليا ىلثث  الل(ثثة، وىلثث  
ثثثثاحب بثثثثن  الثثثثر غ  مثثثثن أن  بعثثثثل المصثثثثادر اىتثثثثدَّت بمثثثثا  الثثثثه ابثثثثن دريثثثثد، مثثثثثل الص 
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. وذثثو نقثثد ال يخثثرع ىثثن مو ثثف ابثثن ق332 ، وابثثن منظثثورق332 ، وابثثن سثثيدلق332 ىبَّثثاد
ات اليماني ة، وىثد  االىتثداد بهثا أصثاًل مثن أصثوله التثا بنث  ىليهثا جارا من اللهج

معجمه كما اذب إل  الثك محمثود جف ثال. وىلث  الثر غ  مثن أنَّ ابثن دريثد توسَّث  جثا 
جثا  لثما العلثو ق، وابثن اكر اللهجات اليماني ثة توس ثعًا ال يجاريثه جيثه إالَّ الحميثر  

أحيانثثًا ىلثث  ىثثد  تيق نثثه مثثن ذثثال الل(ثثة، المخصثثعق، إالَّ أنَّثثه كثثان يثثنع  سثثيدل جثثا  
اا كان ابن جثارا ينقثد ذثال ق342 وىد  ثقته جا بعل المعانا التا ُحِملت ىليها . وا 

اللهجثثثثثثات، ج ن ثثثثثثه كثثثثثثان يحخثثثثثثا بمثثثثثثا يقولثثثثثثه ابثثثثثثن دريثثثثثثد مثثثثثثن معثثثثثثانا ذثثثثثثال اللهجثثثثثثات 
ن .م  أن ه ل  يعتد  بالعربي ة الجنوبي ة جا مقاييسه، وذو مثا يفس ثر مو ثف ابثق341 أحياناً 

   .ق347 جارا من اللهجات اليمانية
 

 

 

 

 الخاتمة:

خلصت الد راسة إل  أن  المحاور التا نقد جيها ابُن جارا ابَن دريد تتمث ل جثا: 
، ومنثاكير ابثن دريثد ه، حيث  نقثدذا جثا اثنثا ىلثر موضثعاً طرائف ابثن دريثد وغرائبث

ليثثثدل ، وزيثثثادات ابثثثن دريثثثد وتو انفثثثرد بثثثه، حيثثث  نقثثثدذا جثثثا اثنثثثا ىلثثثر موضثثثعاً ومثثثا 
ثثيغ، ونقثثدذا جثثا تسثثعة مواضثث ، واالسثثتدراك ىلثث  ابثثن دريثثد، ونقثثدذا جثثا ثمانيثثة  الصا

ثثثه للهجثثثة اليماني ثثثة نفسثثثها مواضثثث ، ونقثثثد اللهجثثثات اليماني ثثثة، وذثثثو نقثثثد ، بثثثل لثثث  يوج 
ألسثلوب ابثثن دريثثد جثثا نسثبة األلفثثاظ والمعثثانا للهجثثة اليماني ثة التثثا ال يعتثثد  بهثثا ابثثن 

ثثثوتي ة، مثثثثل: راجثثثارا جثثثا أصثثثوله. وبي نثثثت الد القلثثثب المكثثثانا، سثثثة أن  العوامثثثل الص 
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، والعوامثل الل(وي ثة مثثل مثوت بعثل األلفثاظ،  وتعا ب األلفاظ جا االستعمال الل(ثو  
والت طثثور الثثد اللا يمكثثن أن تكثثون مثثدخاًل لتفسثثير مآخثثا ابثثن جثثارا ىلثث  ابثثن دريثثد، 

 بن دريد.زيادة ىل  منه  ابن جارا نفسه جا الن قد الل(و   والطعن ىل  ا
المقثثايياق يقثثو  ىلثث  البحثث  ىثثن لثثر غ  مثثن أن  مثثنه  ابثثن جثثارا جثثا  وىلثث  ا

األصول، ونقد المادة الل(وي ة، وىد  االستسثال  لثرأ  سثابقيه دون تمحثيع، إال أن نثا 
نواج  محمود جف ال جا ما اذب إليه من أن  مو ف ابن جارا مثن ابثن دريثد يحتثاع 

فثل بعثل مثا كثان يثنع  ىليثه ابثن دريثد مثن إل  تحقي  ورج  نظر، جابن جارا أغ
أن بعثثثثثل األلفثثثثثاظ يثثثثثاكرذا دون الوثثثثثثو  بهثثثثثا، أو أن ثثثثثه يلثثثثثك ك  ثثثثثا صثثثثثحة نسثثثثثبتها 

ال نجثثثدل جثثثا معجثثث  الجمهثثثرة،  ومعانيهثثثا، زيثثثادة ىلثثث  الثثثك نجثثثدل ينسثثثب إليثثثه كالمثثثاً 
 الجمهرةق.والمعانا وذا ماكورة جعاًل جا   ويحخا ىليه أحيانًا إذمال بعل األبنية

لنثثا أن ابثثن جثثارا اىتمثثد اىتمثثادًا كبيثثرًا جثثا توثيثث  اللهجثثات ىلثث  ابثثن  وتبثثي ن
دريد، غير أن ه نقد اللهجات اليماني ة التا اكرذا ابُن دريد، وذو ينطلث  جثا الثك مثن 
منهجثثه جثثا ىثثد  االىتثثداد باللهجثثات اليماني ثثة الجنوبيثثة أصثثاًل مثثن أصثثوله التثثا بنثث  

النقثثثد جثثثثا جميثثثث  مظثثثاذرل ىلثثثث  ذثثثثاا  ىليهثثثا مقاييسثثثثه، ولهثثثثاا يمكثثثن أن ُيحمثثثثَل ذثثثثاا
 األساا الا  جعله ابن جارا واحدًا من معاييرل جا تحصيل أبنية العربي ة.

وكلثثفت الد راسثثة أن  طائفثثة مثثن األلفثثاظ والمعثثانا التثثا نقثثدذا ابثثن جثثارا، كثثان 
، ويثنع  ىلث  منهثا، ويعب ثر ىثن الثك بوسثائل لثت  ابن دريد ينع  ىلث  ىثد  تيقنثه 

ًا صريحاً  ، وذال سمة بي نة جا منه  ابن دريد، أم ا تفسيرنا لثاكرذا مث  لثك ه الك نص 
جيها، جيمكن حمل الك ىل  حرع ابن دريد ىل  االستقصثاء والبحث  ىثن النثوادر 
والمعانا ال(ريبة، ولعل  اىتداد المعاج  الالحقة بما  اله ابثن دريثد، واىتمادذثا ىليثه 

  مثثا يتمت ثث  بثثه ابثثن دريثثد مثثن ثقثثة، اىتمثثادًا أساسثثي ا جثثا توثيثث  ل(ثثة العثثرب يثثدل  ىلثث
مثثن المصثثادر الل(وي ثثة، ىلثث  ال ثثرغ  مثثن مآخثثا العلمثثاء  وىلثث  أذميثثة معجمثثه مصثثدراً 

 ىليه، وىل  رأسه  ابن جارا. 
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وال يمكثثن أن ُن(فثثل أن   ابثثن دريثثد كثثان نثثا اًل لمثثا يسثثم  ويرويثثه ىثثن األىثثراب، 
يكثثون جثثا الثثك ل وذثثو بثثالك لثثيا ىليثثه وزر مثثا يرويثثه ومثثا يسثثمعه، بثثل لثثه الفضثثل

من أذ   المصادر الل(وي ثة المعجمي ثة، وال يمكثن أن ُن(فثل مثا أغفلثه ابثن جثارا واحدًا 
مثثن أن  بعثثل األلفثثاظ التثثا ات همثثه بوضثثعها وتدليسثثها ىلثث  العربي ثثة  ثثد وردت ىنثثد 

، وال مثن تدليسثه، كمثا يمكن أن تكثون مثن ابتكثار ابثن دريثدالخليل  بله  وبالتالا ال 
  ال ابن جارا.

ا ن ثث  ابثثن دريثثد ال تثثدخل جثثا بثثاب الت جبقثثا أن نقثثول: إن  مآخثثا ابثثن جثثارا ىلثث
 ، ىل  ابن دريد، بل ذا أ رب إل  كونها مظاذر لمنه  ابن جارا جا الن قثد الل(ثو  
وتكلف أسلوبه جا التعاطا م  المصادر التثا نقثل ىنهثا، وتنبث  مثن األسثا التثا 

ن  اىتمثثدذا أصثثواًل لمقاييسثثه جثثا البحثث  ىثثن األصثثول  التثثا بنثث  ىليهثثا مقاييسثثه، وا 
مو ف ابن جارا من ابن دريثد يحتثاع إلث  مراجعثة ىلمي ثة تكلثف مثا لثه ومثا ىليثه، 
وتبي ن أسلوبه جا الت رجي  والت صحي  واالستدراك وتخطئة غيرل، ونقدل اللهجات التا 

 ال يعتد  بها.
 الهوامش
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   عزق. 124، ع7أباد : القاموا المحيط، عالفيروز   (55)
 ،   عزق.122، ع5ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (56)
 ،   ف ق.65، ع3ابن دريد: الجمهرة، ع  (52)
 ،   ف ق.45، ع5الخليل: العين، ع  (52)
 ،   ف ق.743، ع5الصاحب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (52)
 ق.،   م 1216، ع3الجوذر : الص حا ، ع  (62)
 ،   ف ق.122، ع6ابن سيدل: المخصع، ع  (61)
 ،   ف ق.46، ع3ابن القطَّا : األجعال، ع  (67)
 ،   ف ق.332، ع6ابن منظور: لسان العرب، ع  (63)
 ،   ف ق.726-725، ع7الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (64)
 ،   ن ق.31، ع5ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (65)
 ،  حقنق.123، ع7ع ابن دريد: الجمهرة،  (66)
 ،   ن ق.52، ع3الخليل: العين، ع  (62)
 ،   ن ق.352، ع7الصاحب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (62)
 ،   ن ق.322، ع1الجوذر : الص حا ، ع  (62)
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 ،   ن ق.26، ع3ابن القطَّا : األجعال، ع  (22)
 ،   ن ق.526، ع7ابن منظور: لسان العرب، ع  (21)
 ،   ن ق.744، ع1 : القاموا المحيط، عالفيروزأباد  (27)
 ،  ذد ق.42، ع6ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (23)
 ،  د هق.726-725، ع7ابن دريد: الجمهرة، ع  (24)
 ،  دذ ق.1422، ع4الجوذر : الص حا ، ع  (25)
 ،  ذد ق.172، ع4ابن سيدل: المحك  المحيط األىظ ، ع  (26)
 ،  ذد ق.355، ع3ابن القطَّا : األجعال، ع  (22)
 ،  ذد ق.365، ع12ابن منظور: لسان العرب، ع  (22)
 ،  دذ ق.733، ع3الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (22)
 ،  ذوبق.12، ع6ابن جارا: المقاييا، ع  (22)
 ،  بولق.733-737، ع1ابن دريد: الجمهرة، ع  (21)
 .772، ع7،  ذبوق، و ع454، ع6األزذر : تهايب الل(ة، ع  (27)
 ،  ذوبق.22، ع4لصاحب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، عا  (23)
 ،  ذوبق.732، ع1الجوذر : الص حا ، ع  (24)
 ،  ذوبق.432، ع4ابن سيدل: المحك  المحيط األىظ ، ع  (25)
 ،  ذوبق.222، ع1ابن منظور: لسان العرب، ع  (26)
 ،  ذوبق.141، ع1الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (22)
 ،  ولاق.143، ع6مقاييا الل(ة، عابن جارا:   (22)
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 ،  ولاق.312، ع7ابن دريد: الجمهرة، ع  (22)
 ،  ولاق.127، ع12الصاحب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (22)
 ،  ولاق.112، ع12ابن سيدل: المحك  المحيط األىظ ، ع  (21)
  ولاق. 316، ع 3ابن القطَّا : األجعال، ع  (27)
 ،  ولاق.752، ع3، عابن منظور: لسان العرب  (23)
  ولاق. 362، ع1الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (24)
 ،  تر ق.343، ع1ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (25)
 ،  تر ق.12، ع7ابن دريد: الجمهرة، ع  (26)
 ،  تر ق.325، ع2الصاحب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (22)
 .،  تر ق773، ع11األزذر : تهايب الل(ة، ع  (22)
،  تثثثر ق  والمخصثثثع، 37، ع2ابثثثن سثثثيدل: المحكثثث  والمحثثثيط األىظثثث ، ع  (22)

 .721، ع4ع

  تر ق. 171، ع1ابن القطَّا : األجعال، ع  (122)
 ،  تر ق.762، ع6ابن منظور: لسان العرب، ع  (121)
  تر ق. 724، ع7الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (127)
 ل ق.،  ت353، ع1ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (123)
 ،  تل ق.72، ع7ابن دريد: الجمهرة، ع  (124)
 ،  تل ق.176، ع2الخليل: العين، ع  (125)
 ،  تل ق.724، ع14األزذر : تهايب الل(ة، ع  (126)
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 الصاحب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، عْْ، عْْ،  تل ق.  (122)
 ،  تل ق.155، ع6الجوذر : الص حا ، ع  (122)
 ،  تل ق.422، ع2ىظ ، عابن سيدل: المحك  والمحيط األ  (122)
 ،  تل ق.24، ع4الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (112)
 ،  تل ق.66، ع17ابن منظور: لسان العرب، ع  (111)
محمود جف ال: منه  ابن جارا جا الن قد الل(و  جا معجمه مقاييا الل(ة،   (117)

 .126، ع 7224، لسنة62مجلة مجم  الل(ة األردنا، العدد 
 ،  تورق.352، ع1: مقاييا الل(ة، عابن جارا  (113)
 ،  تورق.14، ع7ابن دريد: الجمهرة، ع  (114)
 ،  تورق.134، ع2الخليل: العين، ع  (115)
 ،  تورق.771ع 14األزذر : تهايب الل(ة، ع  (116)
 ،  تورق.532، ع2الصاحب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (112)
 ،  تورق.165، ع3الجوذر : الص حا ، ع  (112)
 ،  تورق.26، ع4ابن منظور: لسان العرب، ع  (112)
 ،  تورق.321، ع1الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (172)
 ،  جل ق.422، ع1ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (171)
 ،  جل ق.763، ع12األزذر : تهايب الل(ة، ع  (177)
 ،  جل ق.376، ع7الجوذر : الص حا ، ع  (173)
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  جل ق. 342، ع3ظ ، عابن سيدل: المحك  والمحيط األى  (174)
 ،  جل ق.774، ع7ابن منظور: لسان العرب، ع  (175)
انظثثر: ىبثثدالعزيز مطثثر: لحثثن العامثثة جثثا ضثثوء الد راسثثات الل(وي ثثة الحديثثثة،   (176)

 .732-736، ع 1266الدار القومي ة للطباىة والنلر، القاذرة، 
 ،  خزفق.122، ع7ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (172)
 ،  خزفق.716، ع7لجمهرة، عابن دريد: ا  (172)
 ،  خزفق.712، ع4الخليل: العين، ع  (172)
 ،  خزفق.62، ع2األزذر : تهايب الل(ة، ع  (132)
 ،  خزفق.722، ع4الصاحب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (131)
 ،  خزفق.35، ع5الجوذر : الص حا ، ع  (137)
 ،  خزفق.122، ع5ابن سيدل: المحك  والمحيط األىظ ، ع  (133)
 ،  خزفق.311، ع1ابن القطَّا : األجعال، ع  (134)
 ،  خزفق.35، ع5ابن منظور: لسان العرب، ع  (135)
 ،  خزفق.137، ع3الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (136)
 ،  رط ق.423، ع7ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (132)
 ،  رط ق.362، ع7ابن دريد: الجمهرة، ع  (132)
 ،  رط ق.164، ع7األزذر : تهايب الل(ة، ط  (132)
 ،  رط ق.421، ع1الصاحب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (142)
 ،  طعرق.276، ع7الجوذر : الص حا ، ع  (141)
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 ،  رط ق.542، ع1ابن سيدل: المحك  والمحيط األىظ ، ط  (147)
 ،  رط ق.52، ع7ابن القطَّا : األجعال، ع  (143)
 ،  رط ق.172، ع2ابن منظور: لسان العرب، ع  (144)
 ،  رط ق.32، ع3الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (145)
 ،  رمغق.441، ع7ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (146)
 ،  رمغق.326، ع7ابن دريد: الجمهرة، ع  (142)
  رمغق. 31، ع7ابن القطَّا : األجعال، ع  (142)
 ،  رمغق.432، ع2ابن منظور: لسان العرب، ع  (142)
 ،  رمغق.126، ع3محيط، عالفيروزأباد : القاموا ال  (152)
 ،  مر ق.11، ع5الجوذر : الص حا ، ع  (151)
ثاىد : مثوت األلفثاظ جثا العربيثة، مجلثة الجامعثة اإلسثالمي ة،   (157) ىبثدالرزا  الص 

 .422ذث، ع1412/1412، السنة 122المدينة المنوَّرة، العدد 
 ،  لبعق.741، ع3ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (153)
 ،  لبعق.291، ع1هرة عابن دريد: الجم  (154)
 ،  لبعق.326، 17األزذر : تهايب الل(ة ع  (155)
احب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (156)  ،  لبعق.353، ع2الص 
  لبعق. 635، ع2ابن سيدل: المخصع، ع  (152)
 ،  لبعق.52، ع2ابن منظور: لسان العرب، ع  (152)
 ،  لبعق.312، ع7الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (152)
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 ،  ىدكق.746، ع4ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (162)
 ،  ىدكق.722، ع7ابن دريد: الجمهرة، ع  (161)
 ،  ىدكق.34، ع4ابن سيدل: المخصع، ع  (167)
  ىدكق . 364، ع7ابن القطَّا : األجعال، ع  (163)
 ،  ىدكق.317، ع3الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (164)
  دىكق. ،762، ع5الجوذر : الص حا  ، ع (165)
 ،  مجلق.722، ع5ابن جارا: المقاييا، ع  (166)
 ،  مجلق.111، ع7ابن دريد: الجمهرة، ع  (162)
 ،  مجلق.142، ع6الخليل: العين، ع  (162)
  مجلق.125، ع11األزذر : تهايب الل(ة، ع  (162)
 ،  مجلق.171ع  2الصاحب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (122)
  مجلق. 1216، ع5الجوذر : الص حا ، ع  (121)
  مجلق. 142، ع1ابن سيدل: المحك  والمحيط األىظ ، ع  (127)
 ،  مجلق.616، ع11ابن منظور: لسان العرب، ع  (123)
 ،  مجلق.52، ع4الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (124)
أبثثثثو زيثثثثد األنصثثثثار ، سثثثثعيد بثثثثن أوا: نثثثثوادر أبثثثثا زيثثثثد، صثثثثححه سثثثثعيد   (125)

 .122-162، ع7روت، طاللربونا ، دار الكتاب العربا، بي
 ،  ثح ق.327، ع1ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (126)
 ،  ثح ق.37، ع7ابن دريد: الجمهرة، ع  (122)
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 ،  ثح ق.22، ع4األزذر : تهايب الل(ة، ع  (122)
 ،  ثح ق.67، ع7ابن سيدل: المخصع، ع  (122)
  ثح ق. 132، ع 1ابن القطا : األجعال، ع  (122)
 ،  ثج ق.777، ع7، عابن منظور: لسان العرب  (121)
 ،  ثح ق.121، ع1الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (127)
 .122جف ال: منه  ابن جارا جا النقد الل(و ،   (123)
ق.425، ع1ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (124)  ،  ج  
ق.42، ع1ابن دريد: الجمهرة، ع  (125)  ،  ج  
ق.12، ع3الخليل: العين، ع  (126)  ،  ج  
ق.757، ع3هايب الل(ة، عاألزذر : ت  (122)  ،  ج  
ق.744، ع1الصاحب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (122)  ،  ج  
ق.322، ع7الجوذر ، الص حا ، ع  (122)  ،  ج  
ق.424، ع7ابن سيدل، المحك  والمحيط األىظ ، ع  (122)  ،  ج  
ق.121، ع1ابن القطَّا : األجعال ع  (121)  ،  ج  
 ،  جحج ق.732ع ،7ابن منظور: لسان العرب، ع  (127)
ق.712، ع1الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (123)  ،  ج  
 ،  جعظق.464، ع1ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (124)
 ،  ل(بق.727، ع1ابن دريد: الجمهرة، ع  (125)
 ،  ج(بق.352، ع4الخليل: العين، ع  (126)
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 ،  ج(بق.32، ع2األزذر : تهايب الل(ة، ع  (122)
  ج(بق. 65، ع3المحيط جا الل(ة، ع الصاحب بن ىبَّاد:  (122)
 ،  ج(بق.321، ع5ابن سيدل: المحك  والمحيط األىظ ، ع  (122)
 ،  ج(بق.762، ع1ابن منظور: لسان العرب، ع  (722)
 ،  ج(بق.42، ع1الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (721)
 ،  دغفق.726، ع7ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (727)
 ،  دغفق.726، ع7ابن دريد: الجمهرة، ع  (723)
 ،  دغفق.324-323، ع4الخليل: العين، ع  (724)
 ،  دغفق.43، ع5الصاحب بن ىبَّاد: ع  (725)
 ،  دغفق.462، ع5ابن سيدل: المخصع، ع  (726)
 ،  دغفق.352، ع1ابن القطا : األجعال، ع  (722)
 ،  دغفق.123، ع2ابن منظور: لسان العرب، ع  (722)
 ،  دغفق.142، ع3، عالفيروزأباد : القاموا المحيط  (722)
 ،  ل(نق.125، ع3ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (712)
 ،  ل(نق.64، ع3ابن دريد: الجمهرة، ع  (711)
 ،  ل(نق.44، ع2األزذر : تهايب الل(ة، ع  (717)
 ،  ل(نق.547، ع4الصاحب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (713)
 فق.،  ل(324، ع5ابن سيدل: المحك  والمحيط األىظ ، ع  (714)
 ،  ل(نق.742، ع13ابن منظور: لسان العرب، ع  (715)
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 ،  ل(نق.747، ع4الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (716)
 ،  ضبدق.325، ع3ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (712)
 ،  ضبدق.744، ع1ابن دريد: الجمهرة، ع  (712)
 ،  ضبدق.76، ع17األزذر : تهايب الل(ة، ع  (712)
 ،  ضبدق.42، ع3المحيط جا الل(ة، عالصاحب بن ىبَّاد:   (772)
 ،  ضبدق.122، ع2ابن سيدل: المخصع، والمحك  والمحيط األىظ ، ع  (771)
 ،  ضبدق.763، ع3ابن منظور: لسان العرب، ع  (777)
  ضبدق. 322، ع1الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (773)
 .772ىبد العزيز مطر: لحن العامة ، عانظر:  (774)
 ،  ضماق.327، ع3ييا الل(ة، عابن جارا: مقا  (775)
 ،  ضماق.74، ع3ابن دريد: الجمهرة، ع  (776)
 ،  ضمزق.71، ع2الخليل: العين، ع  (772)
 ،  ضمزق.336، ع11األزذر : تهايب الل(ة، ع  (772)
 ،  ضماق.127، ع7الصاحب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (772)
 ،  ضماق.227، ع3الجوذر : الص حا ، ع  (732)
 ،  ضماق.122، ع2يدل: المحك  والمحيط األىظ ، عابن س  (731)
 ،  ضماق.722، ع7ابن القطَّا : األجعال، ع  (737)
 ،  ضماق.172، ع6ابن منظور: لسان العرب، ع  (733)
 ،  ضماق.733، ع7الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (734)
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 ،  جخلق.421، ع4ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (735)
 ،  جخلق.732، ع7ع ابن دريد: الجمهرة،  (736)
 ،  جخلق.722، ع5ابن سيدل: المحك  والمحيط األىظ ، ع  (732)
 ،  جخلق.512، ع11ابن منظور: لسان العرب، ع  (732)
 ،  جق ق.447، ع4ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (732)
 ،  جق ق.164، ع2األزذر : تهايب الل(ة، ع  (742)
 ،  جق ق.457، ع5الصاحب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (741)
 ،  جق ق.42، ع7الجوذر : الص حا ، ع  (747)
،  جق ق. والمخصع، 452، ع6ابن سيدل: المحك  والمحيط األىظ ، ع  (743)

  جق ق.326، ع1ع
 .423، ع7ابن القطَّا : األجعال: ع  (744)
 ،  جق ق.452، ع17ابن منظور: لسان العرب، ع  (745)
  جق ق. ،162، ع4الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (746)
 ،  أب ق.33، ع1ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (742)
 ،  أب ق.122، ع3ابن دريد: الجمهرة، ع  (742)
 ،  بس ق.285، ع1الساب  نفسه، ع  (742)
اللثثثثثثثثيبانا: كتثثثثثثثثثاب الجثثثثثثثثثي ، تحقيثثثثثثثث : إبثثثثثثثثثراذي  األبيثثثثثثثثثار ، أبثثثثثثثثو ىمثثثثثثثثثرو   (752)

 ،  أب ق.25، ع1، ع1224ذث،1324القاذرة،
 ،  أب ق.166، ع15األزذر : تهايب الل(ة، ع  (751)
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احب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (757)  ،  أب ق.127، ع12الصَّ
 ،  أب ق.724، ع7الجوذر : الص حا ، ع  (753)
 ،  أب ق.125، ع12ابن سيدل: المحك  والمحيط األىظ ، ع  (754)
 ، أب ق. 52، ع1ابن القطَّا : األجعال: ع  (755)
 ب ق.،  أ122، ع7ابن منظور: لسان العرب، ع  (756)
 ،  أب ق.161، ع1الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (752)
 ،  أذرق.152، ع1ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (752)
 ،  بززق.72، ع1ابن دريد: الجمهرة، ع  (752)
 ،  رز ق.376، ع7الساب  نفسه، ع  (762)
 ،  رذطق.724، ع1الليبانا: كتاب الجي ، ع  (761)
 ،  ىقرق.146، ع1األزذر : تهايب الل(ة، ع  (767)
 ،  ظهرق.136، ع6الساب  نفسه، ع  (763)
احب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (764)  ،  أذرق.62، ع4الصَّ
 ،  أذرق.144، ع3الجوذر : الص حا ، ع  (765)
 ،  أذرق.354، ع4ابن سيدل: المحك  والمحيط األىظ ، ع  (766)
 ،  ظهرق.722الساب  نفسه، ع  (762)
 ،  أذرق.34، ع4ع ابن منظور: لسان العرب،  (762)
 ،  أذرق.366، ع1الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (762)
 ،  ب ق.124، ع1ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (722)
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 ،  ب َّق.125، ع3ابن دريد: الجمهرة، ع  (721)
 ،  ب  ق.22، ع12األزذر : تهايب الل(ة، ع  (727)
احب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (723)  ق.،  ب   123، ع1الصَّ
 ،  ب  ق.377، ع4الجوذر : الص حا ، ع  (724)
 ،  ب  ق.125، ع1ابن سيدل: المحك  والمحيط األىظ ، ع  (725)
 ،  ب ق.22، ع1ابن القطَّا : األجعال: ع  (726)
 ،  بعب ق.12، ع2ابن منظور: لسان العرب، ع  (722)
 ،  ب  ق.6، ع3الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (722)
 ،  ثبق.322، ع1ا الل(ة، عابن جارا: مقايي  (722)
 ،  ثبق.57، ع15األزذر : تهايب الل(ة، ع  (722)
 ،  ثبق.743، ع12ابن منظور: لسان العرب، ع  (721)
 ،  ثبق.42، ع1الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (727)
 ،  ثع ق.322، ع1ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (723)
 ،  ثع ق.122، ع1الخليل: العين، ع  (724)
 ،  ث( ق.322، ع1ارا: مقاييا الل(ة، عابن ج  (725)
 ،  ث( ق.746، ع7ابن دريد: الجمهرة، ع  (726)
 ،  ث( ق.353، ع1الخليل: العين، ع  (722)
 ،  ث( ق.122، ع2األزذر : تهايب الل(ة، ع  (722)
احب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (722)  ،  ث( ق.61، ع5الصَّ
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 ،  ث( ق.152، ع6الجوذر : الص حا ، ع  (722)
 ،  ث( ق.125، ع1ابن سيدل: المحك  والمحيط األىظ ، ع  (721)
 ،  ث( ق.137، ع1ابن القطَّا : األجعال: ع  (727)
 ،  ث( ق.22، ع17ابن منظور: لسان العرب، ع  (723)
 ،  ث( ق.22، ع4الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (724)
 ،  اب ق.33، ع1ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (725)
 ،  كب ق.153، ع5ه، عالساب  نفس  (726)
 ،  كب ق.723، ع1ابن دريد: الجمهرة، ع  (722)
 ،  كب ق.432، ع1الخليل: العين، ع  (722)
 ،  كب ق.146، ع3الل يبانا: كتاب الجي ، ع  (722)
 ،  كب ق.125، ع12األزذر : تهايب الل(ة، ع  (322)
 ،  كب ق.744، ع6الصاحب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (321)
 ،  كب ق.124، ع7 : الص حا ، عالجوذر   (327)
 ،  كب ق.222، ع6ابن سيدل: المحك  والمحيط األىظ ، ع  (323)
  كب ق. 23، ع3ابن القطَّا : األجعال، ع  (324)
 ،  كب ق.122، ع7ابن منظور: لسان العرب، ع  (325)

 ،  كب ق.127، ع1الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (326)
ار: المعج  العربا،   (322)  .335، ع7عحسين نص 
 .122جف ال: منه  ابن جارا جا الن قد الل(و ، ع  (322)
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 ،  ثبنق.421، ع1ابن جارا: المقاييا، ع  (322)

 ،  ثبنق.724، ع1ابن دريد: جمهرة الل(ة، ع  (312)

 ،  ثبنق.731، ع2الخليل: العين، ع  (311)

 ،  ثبنق.26، ع15األزذر : تهايب الل(ة، ع  (317)

 ،  ثبنق.445، ع2ط جا الل(ة، عالصاحب بن ىبَّاد: المحي  (313)

 ،  ثبنق.365، ع6الجوذر : الص حا ، ع  (314)

 ،  ثبنق.166، ع12ابن سيدل: المحك  والمحيط األىظ ، ع  (315)

  ثبنق.133، ع1ابن القطَّا : األجعال، ع  (316)

 ،  ثبنق.26، ع13ابن منظور: لسان العرب، ع  (312)

  ثبنق. 722، ع4الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (312)

ق.425، ع1ابن جارا: المقاييا، ع  (312)  ،  ج  

ق.42، ع1ابن دريد: الجمهرة: ع  (372)  ،  ج  

 ،  ج ق.12-2، ع3الخليل: العين، ع  (371)

 ،  ج ق.757، ع3األزذر : تهايب الل(ة، ع  (377)

ق. 723، ع7الصاحب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (373)   ج  

ق.322، ع7الجوذر : الص حا ، ع  (374)  ،  ج  

 ،  ج ق.424ع 7ابن سيدل: المحك  والمحيط األىظ ، ع  (375)

 ،  ج ق.472، ع7ابن منظور: لسان العرب، ع  (376)

  ج ق. 712، ع1الفيروزأباد : القاموا المحيط، ع  (372)
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 ،  رولق.463، ع7ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (372)

 ،  رولق.477، ع7ابن دريد: الجمهرة، ع  (372)

 ،  رولق.717، ع6: تهايب الل(ة، عاألزذر   (332)

احب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (331)  ،  رولق.62، ع4الصَّ

 ،  رولق.472، ع4ابن سيدل: المحك  والمحيط األىظ ، ع  (337)

  ريهق. 26، ع7ابن القطَّا : األجعال، ع  (333)

 ،  رولق.424، ع3ابن منظور: لسان العرب، ع  (334)

 ،  رولق.726، ع4موا المحيط، عالفيروزأباد : القا  (335)

 ،  ىز ق.326، ع4ابن جارا: مقاييا الل(ة، ع  (336)

 ،  ىز ق.142، ع1الصاحب بن ىبَّاد: المحيط جا الل(ة، ع  (332)

 ،  ىز ق.156، ع1ابن سيدل: المحك  والمحيط األىظ ، ع  (332)

 ،  ىز ق.752، ع1ابن منظور: لسان العرب، ع  (332)

 ،  جفزق.22، ع7هرة، عانظر ابن دريد: الجم  (342)

 .124جف ال: منه  ابن جارا جا الن قد الل(و  ، ع  (341)
 .122الساب  نفسه، ع  (347)


