مآخذ ابن فارس يف معجم (مقاييس اللُّغة)
على ابن دريد
الدكتور سيف الدين الفقراء
كلية اآلداب  -جامعة مؤتة
الدكتور منصور كفاوين

كلية اآلداب  -جامعة الحسين بن طالل
المل ّخص
تبحث

ذثثال الد ارسثة المآخثثا التثثا تطالعنثا جثثا معجث مقثثاييا الل)ثثةق بحث ابثثن دريثثد

جا معجمه الجمهرةق ،وتناول جيه الباحثان األلفاظ التا طعن جيهثا ابثن جثارا ،جثا

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

وتوليدل للصيغ ،ونقد النسبة إل اللهجات اليمانية ،واالستدراك ىل ابن دريد جا ما

أذمله ،وحاول البحث

التحقث مثن د ثة األحكثا الل)ويثة التثا أطلقهثا ابثن جثارا مثن

خث ثثالل مقارنث ثثة ا ارئث ثثه بمث ثثا ورد جث ثثا بعث ثثل المعث ثثاج العربيث ثثة ،ومطالعث ثثة األبنيث ثثة جث ثثا

االستعمال الل)و  ،وتبين أسباب ذال المآخا وتفسيرذا تفسي اًر يسثه جثا بيثان حقيقثة

النقد ،والتحق من موضوىيَّته ،بما يبرز منهجية ابن جارا جا التعامل مث األبنيثة
ونقد المادة الل)وية.
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مقدِّمة:
تنوىت أنماط َّ
َّ
النقد الل)و ىند ابن جثارا بحث ا ابثن دريثد وا ارئثه الل)ويثة ،جتثارةً
َّ
اللثك والزيثف ،و ثد يعثدذا مثن ال)لثثط
يسث اميها بثالطرائف وال) ارئثب ،و ثد يحملهثا ىلث
والهف ثوات ،وأحيان ثاً يعثثدذا مثثن الزيثثادات جثثا الل)ثثة والتقثثول ىل ث العربيثثة ،و ثثد ينتقثثد

إذمالثثه بعثثل األبنيثثة م ث لثثهرتها ،ويحخثثا ىليثثه أحيان ثاً نسثثبة األنمثثاط الل)ويثثة إل ث
اللَّهجة اليمانية .وذثال مسثحلة ألثار الثدكتور حسثين نصثار إلث بعضثها ،ىنثد حديثثه
ىن سمة النقد الل)و ىند ابن جارا وبخاصة بح ا ابن دريد 1ق.

ولتبثثين مظثثاذر ذثثال المآخثثا ىنثثد ابثثن جثثارا ،أرينثثا أن ندرسثثها ضثثمن األب ثواب

اآلتية:

 -1طرائف ابن دريد وغرائبه.
 -2مناكير ابن دريد وما انفرد به.
الصيغ.
 -3زيادات ابن دريد وتوليدل ا
 -4االستدراك ىل ابن دريد.
 -5نقد النسبة إل اللهجات اليمانية.
و ثثد حظثثا ذثثاا الموضثثو بد ارسثثة يمثثة مثثن الثثدكتور محمثثود جفثثال ىنوانهثثا:
منه ابثن جثارا جثا النقثد الل)ثو جثا معجث مقثاييا الل)ثة ،نقثد الخليثل وابثن دريثد
جيهثا ىثن مو ثف ابثن

أنمواجاًقُ ،نلر جا مجلة مجم الل)ة العربية األردنا ،تحثد
جارا من الخليل وابثن دريثد ،ومو فثه مثن اتفثا أ ثوال الخليثل وابثن دريثد واختالجهثا،
ودرا مظاذر نقد ابن جارا للخليل والبن دريد .وتحتا د ارسثتنا ذثال لتكثون تطبيقيثة
استقصائية خاصة بمظثاذر نقثد ابثن جثارا جثا معجمثه مقثاييا الل)ثةق البثن دريثد،
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وتحليلها وتبويبها جا محاور خمسثة ،ومراجعثة المثواد الل)ويثة التثا نقثدذا جثا معجث
الجمه ثرة والمعثثاج السثثابقة والالحقثثة البثثن دريثثد للتحق ث مثثن د ثثة أحكثثا ابثثن جثثارا
بح ابن دريثد ،ومحاولثة تفسثيرذا .وتعثد ذثال الد ارسثة مثن أوائثل الد ارسثات التطبيقيثة
القائمثثة ىلث تتبث مظثثاذر النقثثد الل)ثثو جثثا معجث مقثثاييا الل)ثثةق بحث ابثثن دريثثد،
و د أجادت من الدراسات المعجمية السابقة ،وبخاصة دراسة جفال.
أولا -طرائف ابن دريد وغرائبه:
تميثثز ابثثن جثثارا بمنهجثثه الثثا يقثثو ىل ث ىثثد االكتفثثاء َّ
َّ
بالنقثثل مثثن مصثثادرل،
دون أن يخض ث المثثادة الل)ويثثة لمقاييسثثه جتثثارةً يل ث اكك جثثا بعضثثها ،ويطعثثن جيهثثا،
وتارةً َي ِس ُمها بال)لط ويردذا ،وذال مظاذر لثائعة جثا معجث مقثاييا الل)ثة غيثر أن
ابن دريد حظا بالنصيب األوجر من مظاذر َّ
النقثد ،جكثيث اًر مثا كثان ابثن جثارا يقسثو
ىليه جا َّ
النقد ،و د يبالغ جا الك ،ومن مظاذر ذاا الطعن جا المقايياق:

 -1ج ف ز" :الجثثي والفثثاء والثثزاء ال يصثثل أن يكثثون كالم ثاً إالَّ كالثثا يثثحتا

بثه ابثثن دريثد مثثن َّ
ثع ىليثثه ابثثن
"الج رفثثز السثرىة ،ومثثا أدر مثا أ ثثول" 7ق .والثثا ن َّ
أن َ
دريد َّ
الج رفزق" :السرىة جا الملا ،ل)ثة يمانيثة ،ال أدر مثا صثحَّتها" 3ق .وأذمثل
أن َ
الخلي ثثل ذ ثثاا البن ثثاء جف ثثزق ،واكث ثرل الص ثثاحب ب ثثن َّ
ىب ثثاد بمعنث ث الس ثثرىة 4ق .وأغفل ثثه
الج ثثوذر جث ثثا الصثثثحا ق ،ونقثثثل اب ثثن سثثثيدل ثثثول اب ثثن دري ثثد جيثثثه 5ق ،وك ثثالك اب ثثن

منظور 6قوالفيروزأباد 2ق.

َّ
ولعل ما اذب إليه ابن دريد من نسبة ذاا المعن إل اللهجة اليمانية ،ونصثه

ىل أنه ال يعرف مدى صحتها دليل ىل موضوىيته جا اكر ذاا المعن

ولالك

ال أساا لما اذب إليه ابثن جثارا مثن ىثد الثك مثن ط ارئثف ابثن دريثد ،ال سثيما أن

بعضثاً مثثن العلمثثاء اىت َّثد بهثثاا المعنث الثثا اكثرل ابثثن دريثثد جيثثه ،و ثد يثثدخل ذثثاا جثثا
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باب التعا ثب بثين فثزق و جفثزق .ودليثل الثك مثا اكثرل ال ازذثد نقثالً ىثن ابثن خالويثه

من أن :نفز وأجز وجفز و فز بمعن واحد 2ق..

"الخث ث َثزف :الخث ثثاء والث ثثزاء والفث ثثاء لث ثثيا بلث ثثاء،
 -2خ ز ف :ث ثثال ابث ثثن جث ثثاراَ :
ف:
الخ ث رثز ُ
ثالخ َزف ذ ثثاا المع ثثروف ،ولس ثثنا ن ثثدر أىرب ثثا ذ ثثو أ الْ ثثال اب ثثن دري ثثدَ :
جث َ

ثع ىليثثه ابثثن
طث ُثر باليثثد ىنثثد الملثثا ،وذثثاا مثثن أىاجيثثب أبثثا بكثثر" 2ق .والثثا نث َّ
الخ ر
يخ ِثز ِ ف َخ رزجثاً ،إاا جعثل
الخ رثزفق :الخ ر
ط ُثر باليثد ،ل)ثة يمانيثة ،م َّثر جثالن ر
دريد ذثوَ " :
12ق
ثف ل) ثثة جي ثثه ،كم ثثا ثثال الخلي ثثل" 11ق .واذ ثثب
صث ُ
الخ ث رثزف :الج ثثرا ،و َ
ال ثثك" " .و َ
الخ ر
الجوذر إل ما ال به ابن دريد جا ذاا المعن جا الصحا 17ق .والقول نفسه م
األزذثثر جثثا تهثثايب الل)ثثةق 13ق .واكثثر ابثثن القطَّثثا ذثثاا المعن ث وزاد ىليثثهَ :خث َثزف
15ق
ابن دريد ،وكالك جعل الفيروزأباد 16ق.
ابن منظور
اللاء :خر ه 14ق ،وواج
َ
ُ

َّ
ولعل نسبة ذاا المعن إل اللهجثة اليمانيثة ،ومثا أخثا بثه العلمثاء مثن بعثد ابثن

نع ىليه الخليل بله من معانا ذاا اللفظ ما يمكن أن نطمثئن إليثه جثا
دريد ،وما َّ
صثثحة اسثثتعماله ،و َّ
أن مثثا اكثثرل ابثثن جثثارا مثثن غ اربثثة ذثثاا المعن ث ال وجثثه لثثه ،وال
يؤيادل االستعمال الل)و .

 -3دح ز :ال ابن جارا ":الدال والحاء والزاء لثيا بلثاء ،و ثال ابثن دريثد:

حز :الجم ث ثثا  ،و ث ثثد يولث ث ث ذ ث ثثاا الرج ث ثثل بب ث ثثاب الجم ث ثثا وال ث ثثدج  ،وب ث ثثاب القمث ث ث
ال ث ثثد ُ
نص ثاً ىنثثد اب ثن دريثثد جثثا الجمه ثرة ،بثثل نثثع
والجم ث " 12ق .ول ث نجثثد ىل ث ذثثاا اللفثثظ َّ
ثع الخليث ثثل ىل ث ث أن الث ث َّثد رحزق بمعن ث ث
ىل ث ث أنث ثثه مهمث ثثل باسث ثثتثناء حث ثثدزق 12ق ،ونث ث َّ

الجمثثا 12ق ،ونقلثثه ىنثثه األزذثثر 72ق ،وأذملثثه الصثثاحب بثثن َّ
ىبثثاد ،وكثثالك الجثثوذر
جثثا الصثثحا  ،واكثرل ابثثن سثثيدل بمعنث النكثثا 71ق ،وأذملثثه ابثثن القطَّثثا  ،واكثثر ابثثن

منظ ثثور أن ثثه بمعنث ث الجم ثثا الل ثثديد 77ق ،و ري ثثب من ثثه الفيرو أزب ثثاد م ثثن حيث ث ُ ى ثثدل
بمعن الجما 73ق .وال نستطي الحك ىل أر ابن جثارا لعثد وجثود الثنع جثا
الجمهرةق ،ولعله أخال من مصدر اخر ،أو نقله من نسخة غير التا وصلت إلينا،
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غير أن ما نع ىليه الثقات من العلماء من معانا ذاا اللفظ بل ابثن دريثد وبعثدل

يجعلنا نقول :إنه ال وجه لما اكرل ابن جارا بح ابن دريد بسبب ليو معنث ذثاا

اللفظ جا المعاج العربية.

 -4ع زق :ال ابثن جثارا" :العثين والثزاء والقثاف لثيا جيثه كثال أصثيل ،لك َّثن
الع ث رثز ق :ى ثثالع الل ثثاء ج ثثا ُى رس ثثر ،ورج ثثل ُمتَع ث اثز  :جيث ثه ل ثثدة ُخلُث ث ،
الخلي ثثل اك ثثر َ
ويقولثثونِ َّ :
بعضثثه
إن الم رعز ثثة :الثثة مثثن االت الحثثر  .وكثثل ذثثاا جثثا الضثثعف ريثثب ُ

محمثثد بثثن الحسثثن
ثب منثثه الل)ثثة اليمانيثثة التثثا يدلاسثثها أبثثو بكثثر َّ
مثثن بعثثل ،وأىجث ُ
الدريثثد – رحمثثه اللثثه -و ولثثهَّ :
"إن العزي ث مطمثثئِ من مثثن األرل ،ل)ثثة يمانيثثة"" ،وال
نقثثول ألئمتنثثا إالَّ جمثثيالً" 74ق .واك ثر ابثثن دريثثد مثثن معثثانا العثثز ق :حف ث ُرك األرل
ِ
بالمعز ثثة ،وذثثا المسثثحاة ،والعزي ث مطمثثئن مثثن األرل ل)ثثة يمانيثثة ،ورجثثل َىث ِثز :

الخلُ  ،والعزو  :الفُستُ ال َّ
لب له 75ق .وذال المعثانا اكرذثا بلثه الخليثل 76ق،
ساء ُ
ووردت ىنثثد الصثثاحب ابثثن َّ
ىبثثاد الثثا زاد جيهثثا معثثانا أخثثر 72ق .واكثثر الجثثوذر :
ىز اً ،إاا لققتها ،جها معزو ة ،ال أبو ىبيد :وال يقال الثك
ت
األرل أىز ها ر
ىز ُ
َ
نع ىليه ابن سيدل من معنال يواجث الخليثل ،وابثن دريثد 72ق،
ل)ير األرل 72ق ،وما َّ
و ريثثب منثثه مثثا اك ثرل ابثثن القطَّثثا 32ق ،وجثثا اللسثثانق" :ىثثزع األرل ِ
بالمسثثحاة إاا

لبهثثاَّ ،
كحنثثه ىا ثثب بثثين ىثثز وىثثزع 31ق" .والتعا ثثب بثثين القثثاف والجثثي لهجثثة ىربيثثة
معروجة ديماً ،وما تزال لائعة ىل ألسنة البدو جا الخلي  ،واألردن ،وسوريا.
وااا كان الع رثز ُ ق بمعنث حفثر األرل بالمعز ثة ،جثال نسثتبعد أن يكثون العثرب
بث ث
ىبثثروا بهثثاا اللفثثظ ىثثن األرل المطمئنثثة بعثثد حفرذثثا ،نحثثو تعبيثثرذ
الحر ق ىن األرل المحروثة.
ر
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 -5ف د ش" :الفاء والدال واللين ليا جيه إالَّ طريفة من طرائف ابثن دريثد،

ابن دريثد ىلث َّ
أن
أسه بالحجر" 37قَّ .
ت اللاء إاا َ
ال َ
لد رخته ،وجد رل ُ
جد رل َ
ونع ُ
ت رَ
ثت الل ثثاء جدلث ثاً إاا ل ثثدختُه ،وج ثثد أرس ثثه ب ثثالحجر أو
الف ثثد ق م ثثن ثثوله  :جدل ث ُ
العصا :إاا لدخه 33ق .وأذمل الخليل بنثاء جثد ق ،واكثر مثن تقليباتثه لثدفق 34ق،
والقثثول نفسثثه م ث األزذثثر الثثا اكثثر أنثثه اسثثتعمل مثثن وجوذثثه لثثدفق جقثثط 35ق.

والفَث رثد ُ مهمثثل ىنثثد الصثثاحب بثثن َّ
ىبثثاد ،وذثثو ىنثثد الخثثارزنجا بمعنث لثثد  :جثثد
أرسثثه :لثثدخه ،جهثثو مفثثدو 36ق .ونقثثل ابثثن سثثيدل ثثول ابثثن دريثثد جيثثه 32ق ،واكثثر ابثثن
القطَّا مثن معانيثه :لثد  ،وجثد اللثاء :دجعثه ،وجثد  :بمعنث حمث 32ق .والقثول
نفسثثه مث ابثثن منظثثور جثثا مثثا اكثرل مثثن معثثانا ذثثاا اللفثثظ 32ق .وجثثد

ىند الفيزوزأباد  ،والفَ رد ر  :األخر 42ق.

أرسثثه :لثثدخه

 -6ق ز ب" :القاف والزاء والباء ،جيه من ط ارئثف ابثن دريثد :القَ َثزب الصثالبة
41ق
ب الصثثالبة واللثثدةَ ،ث ِثزب
ب اللثثاء ص ثلُب"  .و ثثال ابثثن دريثثد :القَث َثز َ
واللثثدةَ ،ث ِثز َ

ب َ رزبثاً :إاا صثلُب وال َّ
ثتد ،ل)ثثة يمانيثة 47ق ،وأذمثثل الخليثل ثثزبق ،واكثثر
اللثاء يقث َثز ُ
األزذ ثثر ى ثثن اب ثثن األى ارب ثثا :الق ثثازب :الت ثثاجر الحث ثريع ،م ثثرةً ج ثثا الب ث اثر ،وم ثثرةً ج ثثا

القزب :اللقبق" 43ق ،واكثر ابثن سثيدل مثا روال ابثن دريثد جثا ذثاا اللفثظ 44ق،
البحر ،و ر
والقثثول نفسثثه م ث ابثثن القطَّثثا 45ق ،واكثثر ابثثن منظثثور مثثا روال ابثثن دريثثد ،ومثثا نقلثثه
األزذ ث ثثر ى ث ثثن اب ث ثثن األى ارب ث ثثا 46ق ،والقَ ث ث َثزب :الص ث ثثالبة والل ث ثثدة وَ ث ث ِثزب كفَ ث ث ِثرَ ىن ث ثثد
الفيروزأباد 42ق.

َّ
ثزت
 -7ق ع ز" :القاف والعين والزاء ،ليا جيه إال طريفةُ ابن دريثد ،ثالَ َ :ع ُ
ثت" 42ق ،ج ثثاء ج ثثا الجمهث ثرةق :القَ رع ثثز :جع ثثل
ثزت ج ثثا الم ثثاء :ىبب ث ُ
اإلن ثثاء :مهتُثثه ،وَ َع ث ُ
ثاء ل ثراباً ،أو غيث َثرل،
ثارب دبيثثب الثثار ومثثا ألثثبهه ،والقَ رعث ُثز ِمرلث َ
ُممثثات ،وذثثو تقث ُ
ثؤك اإلنث َ
ثرب َّ
ىب ثاًَ َ ،عثثز مثثا جثثا اإلنثثاء :إاا ل ثربه ل ثرباً
عزتُثثه أ عث ُثزل رع ث اًز ،والقَ رعث ُثز أيض ثاً اللث ُ
لثثديداً 42ق .وأذمثثل الخليثثل القعثثزق ،وكثثالك األزذثثر  ،واكثثر الصثثاحب بثثن َّ
ىبثثاد أن
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اللرب ىباً ،ال :وال
ملء اإلناء ،و ُ
الخليل أذمل عزق ،وحك الخارزنجا :القعزُ :
أحقه" 52ق .وواج الجوذر جا الصحا ما اكرل ابثن دريثد 51ق ،و ريثب منثه مثا اكثرل
ابن سيدل 57ق ،والقول نفسه م ابن القطَّا 53ق ،وابن منظور 54ق ،والفيروزأباد 55ق.
 -8ق ف ش :القاف والفاء واللين ،جيثه طريفثة البثن دريثدَ :فث  :جمث 56ق،
ت اللاء أ ِفله :إاا أخاتثه وجمعتثه فلثاً" 52ق ،والقَ رفث :
َّ
ونع ابن دريد ىل  " :فَ رل ُ

ض ثثرب م ثثن األك ثثل ج ثثا ل ثثدة ،والق رفث ث  ،ال يس ثثتعمل إال ج ثثا االجتع ثثال ك ثثالعنكبوت

ونحوذ ثثا ،إاا انجح ثثر وضث ث َّ إلي ثثه جراميث ثزل و وائم ثثه كم ثثا اك ثثر الخلي ثثل 52ق ،والقفث ث ُ :
السثثرىة ،وانقفث العنكبثثوت :جمث نفسثثه وضثثمه ،كمثثا اكثثر الصثثاحب بثثن َّ
ىبثثاد 52ق،
واكثثر الجثثوذر القم ث ق ،بمعن ث جم ث وأذمثثل ف ث ق 62ق ،وَفَ ث َ اللثثاء :جمعثثه
ىنث ثثد ابث ثثن سث ثثيدل 61ق ،و ف ث ث الم ث ثرأة فل ث ثاً :جامعهث ثثا 67ق ،والقف ث ث الجم ث ث ىنث ثثد ابث ثثن

منظثور 63ق .والقفث  :الجمث  ،ولثه معثثان أُخثثر مثثثل الضثرب بالعصثثا أو السثثيف ىنثثد
الفيروزأباد 64ق.
 -9ق ن ح" :القاف والنون والحاء ليا ذو ىندنا أصالً ،ىل َّأنه يقولثون:
َّ
ثود َ رنحثاً:
َن
ثت الع َ
أسثه رَّيثاً ومثن ط ارئثف ابثن دريثدََ :ن رح ُ
الل ُ
ارب ،إاا رو  ،جرجث ر َ
القنثا ِ :
ىطفته ،و ثال :و َّ
ثع ىليثه ابثن دريثد:
الم رح َجثن بل)ثة أذثل الثيمن 65ق ،والثا ن َّ
ثود وال)صثثن أ نحثثه نح ثاً و نوح ثاً :إاا ىطفتثثه حت ث يصثثير كالص ثولجان،
ثت العث َ
ََنحث ُ

وأذثثل الثثيمن يسثثمون الِ ِ رحجثثن َّ
القنثثا 66ق .واكثثر الخليثثل َّ
أن القَث رثن  :اتخثثااك ناحثثة
تلثثد بهثثا َىضثثادة البثثاب ونحثثول ،تسثثميه الفُثثرا :انثثه ،ثثال غيثثر الخليثثل" :ال أىثثرف
القَ ث رثن إالَّ ج ثثا الل ثثرب" 62ق ،ونق ثثل الص ثثاحب ب ثثن َّ
ثع
ىب ثثاد م ثثا اكث ثرل الخلي ثثل 62ق ،ون ث َّ
الجثثوذر ىلث معنث العطثثف جيثثه ،والقَُّناحثثة ،ملثثددةً ،مفتثثا ُ ُم رعثثوع طويثثل ،و نحثثت
ونع ابن القطا ىلث معظث المعثانا السثابقة ل ث
الباب إاا أصلحت الك ىليه 62قَّ ،
أما ابن منظور جقد
ن ق بما جا الك ىطف اللاء حت
يصير كالصولجان 22قَّ ،
َ
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الفيروزبثثاد الثثا واجث الخليثثل
أ
نثثع ىلث المعثثانا التثثا اكرذثثا سثثابقول 21ق ،وكثثالك
جيمثثا اك ثرل مثثن معانيثثه 27ق ،وذثثاا يثثدل ىل ث اىتثثداد العلمثثاء بمثثا اك ثرل ابثثن دريثثد مثثن
معانا ذاا اللفظ.
 -11هـــــ د ق" :الهث ثثاء والث ثثدال والقث ثثاف ،جيث ثثه مث ثثن ط ارئث ثثف ابث ثثن دريث ثثد :الهَث ث رثد :
23ق
ت اللثاء ِ
أذد ُثه َذ رثد َاً ،جانهثد َ  ،إاا
ال َك رس ُر"  ،و ال ابن دريد" :والهَ رثد  :الكسثرَ ،ذ َثد ر ُ
كسرته جانكسر 24ق ،وأذمله الخليل ،وكثالك األزذثر  ،والصثاحب بثن َّ
ىبثاد ،واكثرل بهثاا

دذ رقثت اللثاء كسثرته ،وكثالك َد رذ َد رتُثه 25ق،
المعن الجوذر تحت باب دذ ق ،و الَ :
واكثرل ابثثن سثثيدل جثثا بثثاب ذثثد ق بمعنث كسثثر 26ق ،والقثثول نفسثثه مث ابثثن القطَّثثا 22ق،
واكرل ابن منظور جثا بثاب ذثد ق 22ق ،والفيرو أزبثاد جثا بثاب

دذث ق 22ق،

َّ
ولعل جا ذاا اللفظ لباً مكانياً ،ذو الداج البثن جثارا إلث إنكثار ذثد ق بمعنث كسثر

نع ىليه ابن دريد.
الا
َّ

 -11هـــ و ب" :الهثثاء والثواو والبثثاء لثثيا بحصثثل جيثثد ،لكث َّثنه يقولثثون :الهَثثوب:

َّ
ثوب َّ
ثع ابثن
النثار :وذجهثا" 22ق ،ون َّ
المخلط ،وحك ابن دريد جا طرائفه :أصابنا َذ ُ
دريثثد ىل ث َّ
أن الهثثوبق :الثثتعال النثثار ووذجهثثا ل)ثثة يمانيثثة ،ويقثثال :تركتثثه بهثثوب
دابثر أ ال يثدر أيثثن ذثو ،ويقثال :بهثثوب دابثر 21ق .ولث يثثاكر الخليثل ذثاا المعنث
جا ذوبق ،واكر األزذر ما روال أبو ىبيد ىن األصثمعا مثن ثوله  :ذبثا يهبثو:
إاا ص ثثارت الن ثثار رم ثثاداً 27ق ،واله ثثوب األحمث ث ىن ثثد الص ثثاحب ب ثثن َّ
ىب ثثاد ،والجمث ث

األذ ثواب ،ويقول ثثون جثثالن ج ثثا ذثثوب داب ثثر ،واذبث ثوا جثثا أذث ثواب كثي ثرة أ ج ثثا غي ثثر

ل ثثاء ،وم ثثا أدر ج ثثا أ ذ ثثوب ذ ثثو :أ ج ثثا أ وج ثثه 23ق .واك ثثر الج ثثوذر م ثثن
معانيه :الهَ رثوب :وذث النثار 24ق ،واكثر ابثن سثيدل َّ
أن الهثوبق بمعنث الرجثل الكثيثر
ب :اس ث النثثار والثثتعالها ووذجهثثا ،وذثثا ل)ثثة يمانيثثة ،وذثثوب اللثثما:
الكثثال  ،والهَث رثو ُ
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وذجهث ث ث ثثا بل)ث ث ث ثثته 25ق ،ومثث ث ث ثثل ذث ث ث ثثال المعث ث ث ثثانا تطالعنث ث ث ثثا ىنث ث ث ثثد ابث ث ث ثثن منظث ث ث ثثور 26ق ،
والفيروزأباد 22ق.
والحقيقة أن ليو المعن جا معاج متعددة ينفا ىنه صفة المنكثر التثا ثال

به ثثا اب ثثن ج ثثارا ،ولع ث َّثل ج ثثا وج ثثود معنث ث اله ثثوب ،داالً ىلث ث الن ثثار ج ثثا ل) ثثة بع ثثل
المن ثثاط ج ثثا جن ثثوب األردن يؤ اك ثثد اس ثثتعمال ذ ثثاا المعنث ث  ،ورَّبم ثثا انتق ثثل إل ثثيه م ثثن

لهج ثثات يماني ثثة ديم ثثة .لع ث َّثل ذ ثثاا م ثثا نقول ثثه ج ثثا لهجتن ثثا َّ
الدارج ثثة "ذب ثثو" لل ثثدة َّ
الن ثثار
ووذجها ،ولدة الحر ،ورَّبما حصل جيها لب مكانا :ذوب ث ذبو.
الورل ثثا :س ثثرىة ج ثثا
 -12و ل ذ :الث ثواو وال ثثال وال ثثاال م ثثن غ ارئ ثثب اب ثثن دري ثثدَ ،
الملثثا والحركثثة ،ولَثثا يلِثثا 22ق ،وجثثاء جثثا الجمه ثرةق :الولَثثا مصثثدر َولَثثاق يلِثثا ولَ ث َااً،
وذو والا ووالا ،وذو سرىة جا الملا والحركة 22ق ،وأذمل الخليل ذاا البناء ،واكر

الصثثاحب بثثن َّ
ىبثثاد مثثا روال ابثثن دريثثد مثثن معنثثال 22ق ،وكثثالك جعثثل ابثثن سثثيدل ج ثثا

المحك ق 21ق ،والقول نفسه م ابن القطَّا 27ق ،وابن منظور 23ق ،والفيروزأباد 24ق.
ذثثال ألفثثاظ دالثثة ىل ث مثثنه ابثثن جثثارا جثثا نقثثد ابثثن دريثثد وحمثثل معانيثثه ىل ث

الط ارجثة وال) اربثثة ،وذثثو نقثثد يطالعنثثا جثثا ألفثاظ أخثثرى مثثثل :جثثدكق و جلث ق وغيرذثثا،
وال تكاد اراء العلماء جيها تخرع ىما سب اكرل.
ثانيا -ما أنكره على ابن دريد:
ثم ثثة طائف ثثة م ثثن األلف ثثاظ الت ثثا أنكرذ ثثا اب ثثن ج ثثارا ىلث ث اب ثثن دري ثثد ،ولث ث يعت ثثد
َّ
بمعانيهثثا التثثا سثثا ها جثثا جمهرتثثه ،و ثثد ىبثثر ابثثن جثثارا ىثثن ذثثاا اإلنكثثار بحسثثاليب
متنوىة ،كقوله :وذو من مناكير ابن دريد ،وما أدر ما ذثوْ وال يع َّثو ُل ىليثه ،وذثاا
ا
منكر ،وغيرذا من التعبيرات التا تفص ىن اإلنكار ،ومن األلفثاظ التثا تثدخل جثا
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مناكير ابن دريد ،وتثدلل ىلث مو ثف ابثن جثارا جثا مآخثال ىلث ابثن دريثد والطعثن
به ما يلا:
 -1ت رش" :التثثاء والثثراء واللثثين لثثيا أص ثالً وال جرى ثاً ،سثثوى َّ
أن ابثثن دريثثد
اكر َّ
ون َثز ُ ،يقثال :ت ِثر َ يتر َثر تََرلثاً ،ومثا أدر مثا ذثوْ" 25ق .وذثاا
أن التر َ ِ :خفة َ
المعنث ث اكث ثرل اب ثثن دري ثثد 26ق ،كم ثثا روال اب ثثن ج ثثارا .وأذم ثثل الخلي ثثل ت ثثر ق ،واك ثثر
ونع ابن َّ
ىبثاد ىلث إذمثال تثر ق 22ق،
األزذر من معانيه ما روال ابن دريد 22قَّ .
ابن دريد جيما اكرل من معنال 22ق،
وأذمله الجوذر جا الصحا ق ،وواج
ابن سيدل َ
ُ
والقثثول نفسثثه م ث ابثثن القطَّثثا 122ق ،ونقثثل ابثثن منظثثور مثثا اك ثرل األزذثثر جثثا ذثثاا
121ق
َّ
ون َز أو سوء ُخرل 127ق.
الموض
وىدل ُمنك اًر  ،و ال الفيروزأباد  :التَّر ُ ِ :خفة َ
والحقيقثثة َّ
أن مثثا أنك ثرل ابثثن جثثارا جثثا ذثثاا اللفثثظ ومعنثثال ال يواجقثثه جيثثه جمهثثور

العلمثثاء ،غيثثر َّأننثثا ال ننكثثر َّ
أن ابثثن دريثثد ثثد يكثثون ذثثو المصثثدر األول الثثا اىتمثثد
َّ
ألنهث جميعثاً ينصثثون ىلث
ىليثثه العلمثثاء جثثا تحصثثيل ذثثاا المعنث
باسثثتثناء مثثن أذمثثل ذثثاا المبنث ق ،ولعث َّثل ثثول ابثثن جثثارا :مثثا أدر مثثا ذثثوْق يثثدل
ثثول ابثثن دريثثد،

ىل منهجية جا النقد القائ ىل التصري بعد معرجته ببعل األلفاظ ومعانيها.
 -2ت ل م" :التث ثثاء وال ث ثثال والمث ثثي ل ث ثثيا بحص ث ثثل ،وال جيث ثثه ك ث ثثال ص ث ثثحي وال

جصثثي  ،ثثال ابثثن دريثثد جثثا الثثتال َّ :إنثثه التالميثثا ،وجثثا الكتثثاب المنسثثوب إلث الخليثثل
الثتَّلَ ق :م َلث ِ
ممثثا اكثرل ابثثن دريثثد،
الكثراب بل)ثثة أذثثل الثثيمن ،واكثثر جثثا الثثتال نحثواً َّ
َ
123ق
وما جا الك لاء يعول ىليثه ،والثك َّ
أن التلميثا لثيا مثن كثال العثرب  .والثا
ثع ىلي ثثه اب ثثن دري ثثد "ال ثثتال مع ثثروف ،وذ ثثو – كم ثثا زىمث ثوا -التلمي ثثا" 124ق .واك ثثر
ن ث َّ
الخليثثلَّ :
أن ال ثتَّلَ ق َمل ث الكث ِثراب جثثا األرل بل)ث ِثة أذثثل الثثيمن ،والجم ث  :األتثثال ،
والتال  :الصَّاغة ،والواحد :تِرل " 125ق.
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وروى األزذر مثا اكثرل الخليثل جثا ذثاا المعنث وواجقثه جثا نسثبتها إلث الثيمن،
ونع الصاحب بثن َّ
ىبثاد ىلث َّ
أن الثتَّلَ ملث الكث ارب
وزاد ىليه معانا أخرى 126قَّ .

من األرل بل)ة اليمن ،وأثر اللؤمة والفدان ،والجمث  :األتثال  ،وذث يتلمثون األرل
ِ
ِ
ثالع الثا يثنف ُ جيثه ،وذثو التَّرلمثود.
تَرلماً :والتال  :الصاغة ،والواحد :ترل  ،و يل :الح رم ُ

والتال  :التالميا ،جَُراخ  ،وكالك التلَ 122ق.

ونع الجوذر ىل َّ
أن التَّال ق بفت التاء :التالميا ،سقطت منه الثاال 122ق،
َّ

وما اكرل ابن سيدل من معانا التال ق واج جيه ابن دريد والصاحب بثن َّ
ىبثاد 122ق.

ول يخرع الفيروزأباد ىمن سبقه مثن سثرد معثانا تلث ق 112ق ،وجصَّثل ابثن منظثور
القول جا معانا ذال اللفظة َّ
معتداً بما اله اآلخرون 111ق.
و د ى از محمود جفال سثبب رجثل ابثن جثارا لهثال المثادة إلث أنهثا ليسثت مثن

كث ثثال العث ثثرب  ،وأنه ث ثثا مث ثثن اللهجث ثثة اليماني ث ثثة التث ثثا لث ث ث يعتث ثثد بهث ثثا اب ث ثثن جث ثثارا ج ث ثثا

مقاييسه 117ق.

 -3ت و ر :ثثال ابثثن جثثارا" :واكثثر ابثثن دريثثد كلمثثة لثثو أىثثرل ىنهثثا كثثان
ثع ىليثه ابثن
الرسو ُل بين القثوِ  ،ىربثا صثحي " 113ق ،والثا ن َّ
أحسن ،ال :التورَّ :
دريد" :الت رور ىربثا معثروف ،ذكثاا يقثول ثو  ،و ثال اخثرون :بثل ذثو ىربثا دخيثل.
الرسول بين القو ىربا صحي  ،ال اللاىر:
ور َّ
والتَّ ُ
ثور جيم ث ث ث ث ث ث ث ث ثثا بي َنن ث ث ث ث ث ث ث ث ثثا ُم رع َمث ث ث ث ث ث ث ث ث ث ثثل
والتَّ ث ث ث ث ث ث ث ث ث ُ

الم ررِسث ث ث ث ث ُل
َي ررض ث ث ث ث بث ث ث ثثه المث ث ث ثثحتا و ُ

و ث ثثال الخلي ث ثثل :الت ث ثثور ت ث ثثاكرل الع ث ثثرب ،واس ث ثثتوأر الق ث ثثو  :جزىث ث ثوا ،وال ث ثثوح

114ق

إاا

الرسول جيها .واكثر األزذثر مثن معثانا التثور:
نفرت 115ق ،غير َّأنه ل ياكر معن َّ

الجاريثثة التثثا ترسثثل بثثين َّ
للرسثثول :التثثور ،وذثثاا معثثروف تثثاكرل
العلثثا  ،و َّأنثثه ُيقثثال َّ
الع ثثرب ،وض ثثرب ىلي ثثه ل ثثاذداً م ثثن الل ثثعر 116ق .والق ثثول نفس ثثه مث ث الص ثثاحب اب ثثن
َّ
ىبث ثثاد 112ق ،والجث ثثوذر 112ق ،وأخث ثثا ابث ثثن منظث ثثور الث ثثا اكث ثثر اراء سث ثثابقيه بمث ثثا الث ثثه
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األزذث ث ث ثثر جث ث ث ثثا ذث ث ث ثثاا اللفث ث ث ثثظ مث ث ث ثثن معث ث ث ثثان وزاد ىليهث ث ث ثثا 112ق ،والقث ث ث ثثول نفسث ث ث ثثه م ث ث ث ث
الفيروزأباد 172ق.

 -4ج ل ج :ثثال اب ثثن ج ثثارا" :الج ثثي وال ثثال والج ثثي ل ثثيا أصث ثالً َّ
ألن جي ثثه

الجلَث  :لثثبيه بثثالقل  ،جث رن كثثان صثثحيحاً جثثالجي مبدلثثة مثثن
كلمتثثين ،ثثال ابثثن دريثثدَ :
الق ثثاف ...وذ ثثاا ل ثثيا بل ثثاء ،ولعلَّثثه بع ثثل م ثثا ُيع ثثرب م ثثن ل) ثثة غي ثثر ىربي ثثة" 171ق.
وأذمثثل الخليثثل جل ث ق ،ول ث يثثاكر األزذثثر

القل ث ق ضثثمن معثثانا ذثثاا اللفثثظ 177ق،

وأذملثثه ابثثن َّ
ىبثثاد ،واكثثر الجثثوذر مثثن معانيثثه :الجلجثثة بمعن ث ال ثرأا 173ق ،وذثثو

معن ث ث ً معث ثثروف سث ثثبقه إلي ث ثه غي ث ثرل ،ونقث ثثل ابثثثن سث ثثيدل مثثثا اك ث ثرل اب ثثن دريث ثثد جثثثا ذث ثثاا
الب ث ثثاب 174ق ،واك ث ثثر اب ث ثثن منظ ث ثثور َّ
أن الجلث ث ث ق :القلث ث ث واالض ث ثثطراب 175ق ،وأذمل ث ثثه
الفيروزأباد .

وال نسثثتبعد أن يكثثون اإلبثثدال مثثدخالً لتفسثثير التعا ثثب بثثين الجلث والقلث  ،وذثثا

الصثثوتا جثثا العربيثثة ،ويؤايثثدذا بعثثل األنمثثاط الل)ويثثة التثثا
مسثثحلة يجيزذثثا النظثثا
َّ
وردت ىثثن العثثرب ممثثا و ث جيهثثا تعا ثثب بثثين الجثثي والقثثاف ،وبخاصثثة جثثا الكلمثثات

المعربة 176ق.

ثالخ َزف ذثثاا
 -5خ زف :ثثال ابثثن جثثارا" :الخثثاء والثثزاء والفثثاء لثثيا بلثثاء ،جث َ
طث ُثر باليثثد ىنثثد
ف :الخ ر
الخث رثز ُ
المعثثروف ،وال نثثدر أىرب ث ما ذثثو أ ال ،ثثال ابثثن دريثثدَ :
172ق
الخ َثزف معثروف ،وذثو
الملا ،وذاا مثن أىاجيثب أبثا بكثر"  .و ثال ابثن دريثدَ " :
مثثا ىمثثل مثثن الطاثثين و ُلثثو َّ
طثثر باليثثد ،ل)ثثة
الخث رثزف :الخ ر
بالنثثار حت ث يكثثون جخثثا اًر ،و َ

ثع الخليثل ىلث َّ
الخ َثزف:
مر جالن َي رخ ِثزف َخ رزجثاً ،إاا جعثل الثك" 172ق .ون َّ
يمانيةَّ ،
أن َ
"الجثثر ،والخصثثف ل)ثثة جيثثه" 172ق ،ونق ثل األزذثثر ذثثال المعثثانا 132ق .وال يبتعثثد ابثثن

َّ
ىبثثاد ىثثن ذثثال المعثثانا جثثا خثثزفق 131ق ،وواجث الجثثوذر ابثثن دريثثد جثثا ذثثاا 137ق.

صفق و الخزفق ،وأ َّثر مثا اكثرل ابثن
َّ
ونع ابن سيدل ىل مسحلة التعا ب بين َ
الخ ر
خزج ث ثاًَّ :
مز ث ثثه ،والثث ثثوب:
دريث ثثد مث ثثن معن ث ث الخطث ثثر باليث ثثد ،وأضث ثثاف :خث ثثزف اللث ثثاء ر
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لث ث ث ث ثقَّه 133ق .وذ ث ث ث ثثو م ث ث ث ثثا َّأي ث ث ث ثثدل اب ث ث ث ثثن القطَّ ث ث ث ثثا أيضث ث ث ث ثاً 134ق ،واب ث ث ث ثثن منظ ث ث ث ثثور 135ق،
والفيروزأباد 136ق.

 -6ر ط ع" :الثثراء والطثثاء والعثثين لثثيا بلثثاء ،إالَّ َّ
أن ابثثن دريثثد اكثثر َّأنه ث
ثع ىليثثه ابثثن دريثثد:
يقولثثونَ :رطَعهثثا :إاا نكحهثثا ،ولثثيا الثثك بلثثاء" 132ق .والثثا نث َّ

ط ث َُّ :
طع ثاً ،وزىم ثوا َّ
الرص ث
الرط ث و َّ
أن َّ
يكن ث بثثه ىثثن الجمثثا  ،رطَ َعهثثا ريرطَعهثثا ر ر
الر ر
ط رع اًر 132ق .وأذمل الخليل رط ق ،ونقثل األزذثر ثول ابثن
ط َعرذا َ
واحد ،وربَّما الَ :

دري ثثد ،وىلَّث ث ىلي ثثه بقول ثثه" :ولث ث أس ثثمعها ل)يث ثرل ،وال أدر م ثثا ص ثثحَّتها" 132ق .واك ثثر

الصثاحب بثن َّ
ىبثاد َّ
أن رطث ق بمعنث نكث 142ق ،واكثرل الجثوذر جثا بثاب طعثثرق،
ثع ابثثن سثثيدل ىلث َّ
أن طعثثرق المثرأة
واكثثر مثثن معثثانا ذثثاا اللفثثظ :الانكثثا 141ق .ونث َّ
بمعن نكحها ،و َّ
أن األصل جيثه بثال از  ،والثراء تصثحيف ،و ثال :ذثا مقلوبثة رطث ق
147ق ،وذاا ما يطالعنا به ابن القطَّثا 143ق ،وكثالك ابثن منظثور الثا أجثرد ل ث طعرق

باباً ،ولث رط ق باباً اخر 144ق ،وواج الفيروزأباد ابن سيدل جثا أريثه 145ق ،ولع َّثل جثا
ذاا اللفظ تطو اًر جا بنيتثه مثاثالً جثا القلثب المكثانا الثا ألثار إليثه بعثل العلمثاء،
والتعا ب جا االستعمال بين رط ق و طعرق ،وذثا مسثحلة ثد يفسثر بهثا إنكثار ابثن
جارا لما اكرل ابن دريد جا ذاا المعن .
 -7ر م غ" :الراء والمي وال)ين ال أصل له ،إالَّ بعثل مثا يثحتا بثه ابثن دريثد
ثع ابثن دريثد ىلث َّ
أن
ت اللاء :إاا ىركته بيثدك ،كثاألدي وغيثرل" 146ق .ون َّ
رم ر) َ
من َ
رمغق جعل ُم َمات 142ق ،وأذمله الخليل ،واألزذر  ،والصاحب بثن َّ
ىبثاد ،والجثوذر ،
وكالك الليبانا ،ونقل ابثن القطَّثا مثا اكثرل ابثن دريثد جثا ذثاا المعنث 142ق ،وكثالك

ابن منظور 142ق ،والفيروزأباد 152ق.

742

وال نسثثتبعد أثثثر القلثثب المك ثثانا جثثا تفسثثير ذثثاا اللف ثثظ ،جالمسثثتعمل جثثا الل) ثثة
مثثر ق بمعن ث دلكثثه بثثالتراب ودىثثك نفسثثه بثثه ،وجثثاء جثثا الصثثحا  :مرغثثت السثثائمة
مرغاً 151ق  ،وربما تكون رمغق مثن القلثب المكثانا الثا أُسثتعمل جثا
العلب تمرغه ر
جعد من الممات.
اللهجة اليمانية ولكن ل يكتب له الليو ُ

َّ
ولعل موت ذاا الفعل من االستعمال ذو ما دج ابثن جثارا إلث إنكثارل ،ويؤايثد

الث ثثك إذمالث ثثه مث ثثن بعث ثثل مث ثثؤلافا المعث ثثاج  ،ورَّبمث ثثا أتث ثثي لهث ثثاا الفعث ثثل أن يحيث ثثا جث ثثا
االسثثتعمال الل)ثثو

إ را ىثثدل الصثثاىد مثثن األجعثثال الحيثثة جثثا االسثثتعمال 157ق ،و ثثد

أ ر العلماء مبثدأ حيثاة األلفثاظ بعثد موتهثا .ودليثل الثك أننثا نقثول :مثر اللثاء دلكثه
لائعا جا األردن ىامة.
بالتراب ،ومنه تمرغت الدابة ،وذاا استعمال ما زال ً
 -8ش ب ص" :اللين والباء والصاد ليا بلاء ،وحك ابن دريد :ال ال ربع:

الخلثثثونة ،ولث ثثيا ذث ثثو بلث ثثاء" 153ق .ونث ثثع اب ث ثن دريث ثثد ىل ث ث

ذث ثثاا المعن ث ث بقولث ثثه:

" َّ
ع الخلثثونة ،وتثثداخل لثثوك اللثثجر بعضثثه جثثا بعثثل ،يقثثال ت َلثثبع اللثثجر
اللث َثب ُ
و َلثثبع :إاا دخثثل بعضثثه جثثا بعثثل ،ل)ثثة يمانيثثة" 154ق .وأذملثثه الخليثثل ،ول ث يثثاكر
األزذ ثثر الخل ثثونة م ثثن معاني ثثه ،واكتفث ث َّ
بحنث ثه ن ثثو م ثثن التم ثثر ،و ي ثثل :ال ثثرد ء م ثثن

التم ثثر 155ق .و ري ثثب من ثثه م ثثا اكث ثرل الص ثثاحب ب ثثن َّ
ىب ثثاد ج ثثا ل ثثيعق 156ق ،وأذمل ثثه
الجثثوذر  ،ونقثثل ابثثن سثثيدل ثثول ابثثن دريثثد كمثثا ذثثو 152ق ،ونقثثل ابثثن منظثثور المعثثانا

المعروجة ل ث ليعق ىلث َّأنثه نثو مثن التمثر 152ق .واكثر الفيرو أزبثاد َّ
أن اللثياع:
الخل  ،أصله ِ ِ واع .وال اليع بالكسر :تمر ال يلتد نوال 152ق.
لراسة جا ُ

َّ
ذنث ثوات اب ثثن
 -9ع د ك" :الع ثثين وال ثثدال والك ثثاف ل ثثيا بل ثثاء ،إال كلم ثثة م ثثن َ
ثع اب ثثن دري ثثد ىل ث ث َّ
أن
ضث ث رثرب الص ثثوف بالمطر ثثة" 162ق .ونث ث َّ
الع ث رثدكَ :
دري ثثد ،ثثالَ :
ضث رثرب الصثثوف بالمطر ثثةَ ،ىث َثدك يعث ِثدك ىث رثدكاً،
العث رثدكق ل)ثثة يمانيثثة زىم ثوا ،وذثثو َ
وِ
الم رع َدكثثة :المطر ثثة 161ق ،وأذمثثل الخليثثل واألزذثثر والصثثاحب بثثن َّ
ىبثثاد والجثثوذر
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ىدكق ،ونقل ابن سيدل ول ابن دريد جا ذثاا اللفثظ 167ق ،وواجقثه ابثن القطَّثا 163ق،
والفيروزأباد 164ق ،وكالك ابن منظور.
و د يكثون للقلثب المكثانا أثثر جثا تفسثير ذثاا اللفثظ ،جالمسثتعمل جثا الل)ثة ذثو

الثثدىك ،و ثثد دىكثثت األدي ث والخص ث أ لينتثثه 165ق ،والثثا يؤكثثد ذثثاا أننثثا مثثا زلنثثا
نستعمل الدىكق بمعن دلك الصوف وغيرل وغسلهما.

 -11م ج ل :ال ابن جثارا" :وغلثط ابثن دريثد جثا ذثاا البنثاء جثا موضثعين

ِ
الماج َل :مستنق الماء ،وذاا من باب أجلق ،واكر َّ
اكر َّ
أن المجلة :الصثحيفة،
أن
"الم َجث َثل جمث َم َجلثثة ،ويجمث ِ :م َجثثاالً،
وذثثو مثثن جثثلق" 166ق ،ونث َّ
ثع ابثثن دريثثد ىلث َ :
تم َجثثل،
وذثثا جلثثدة ر يقثثة ،يجتم ث جيهثثا المثثاء مثثن أثثثر العمثثل ،ويقثثالَ :م رجلَثثت يثثدل ر

مجالً ،و ِ
الماجل :ماء يستنق جا أصثل جبثل ،أو واد مثن الن اثز ال مثن
تمجل ر
ومجلت ُ
َ
162ق
المطثثر ... ،والمجلثثة :صثثحيفة يكتثثب جيهثثا لثثاء مثثن الحكمثثة ،والجمث مجثثال" .
و ثثال الخليثثلَ :م ِجلَثثت يثثدل جيهثثا َمجلَ ثةُ وأمجلهثثا العمثثل ،إاا َم ُرنثثت وص ثلُبت .وكثثالك
المجثثل :غثثدران المثثاء والبثثرك،
الرذصثثة تصثثيب الدابثثة جثثا حاجرذثثا جيلثثتد ويصث ُ
ثلب .و َ
يكتب جيها 162ق .و ريب من ذال المعانا مثا اكثرل األزذثر  ،الثا
والمجلة الصحيفة
ُ
نقثثل مثثا روال الخليثثل ،ومثثا اكثرل ابثثن دريثثد ،وأضثثاف ىليهمثثا ،مثثا روال ىثثن أبثثا ىبيثثد

162ق
ثاحب ب ثثن َّ
ى ثثن أب ثثا زي ثثد م ثثن َّ
ىب ثثاد
تمج ثثلق ل)ت ثثان  ،وواجث ث الص ث ُ
أن تَ رم َج ثثلق و ُ
األزذثثر َّ جثثا ذثثال المسثثحلة 122ق ،وال يكثثاد الجثثوذر يخثثرع ىل ث سثثابقيه 121ق .وكثثالك

توس ث جثثا اكثثر معثثانا ذثثاا اللفثثظ 127ق  ،وكثثالك ابثثن منظثثور الثثا
ابثثن سثثيدل الثثا
َّ

توس جا اكر ذال المعانا 123ق .وسار ىل نهجثه الفيرو أزبثاد الثا اكثر مثا روال
َّ

الخليل وابن دريد واألزذر 124ق.

ولعثثل مثثا ىثثدل أبثثو زيثثد األنصثثار مثثن نثثدرة ذثثاا اللفثثظ يفسثثر لنثثا مو ثثف ابثثن

تمج ثثل م َج ثالًِ ،
ِ
ومجل ثثت
تمجثثلَ ،
ومجل ثثت َ
جثثارا ،ج ثثحبو زيثثد اك ثثر جثثا نث ثوادرل :مجلثثت َ َ
تمجل ،إاا كان بين اللح والجلد ماءِ ،
ومجلثت يثدل :غلُظثت وخ ُلثنت 125ق .والحقيقثة
ُ
751

أننا ال نواج ابثن جثارا جثا مثا اذثب إليثه بحث ابثن دريثد ألن مجثلق بنثاء نصثت
ابن دريد ومن بله الخلي ُل ،ولكن ابن جارا
ىليه المعاج  ،وأ رت معانيه كما رواذا ُ
نقد ذاا اللفظ نقداً صرجياً ىلث اىتبثار أن ابثن دريثد وضثعها جثا غيثر بابهثا أ أنثه

وضعها جا مجلق واألصل أجلق ،وأن المجلةق من جللق وليست من مجلق.
ثالثا -توليد الصيغ والنفراد بالمعاني:

لعث َّثل اتاهثثا ابث ِثن جثثارا البثثن دريثثد بالتزيثثد ىلث العثثرب وتوليثثد الصثثيغ والتلثثكيك

جا المعانا مسحلة ل ينفرد بها ابن جارا ،بل تطالعنا ىند بعل من ُى ِرجوا بنقدذ
البثثن دريثثد ،وىل ث أرسثثه األزذثثر  ،والمطثثال ل ث مقثثاييا الل)ثثةق ،ال ريثثب َّأنثثه واجثثد
مظثثاذر ل ثتَّ التهثثا ابثثن دريثثد بالتزيثثد واالنف ثراد بالمعثثانا ،والتلثثكيك جثثا صثثحتها،
وذثثال سثثمة بثثارزة جثثا مثثنه ابثثن جثثارا جثثا نقثثدل الل)ثثو  ،والطعثثن ىلث ابثثن دريثثد مثثا
وجد إل الك سثبيالً ،ولع َّثل ذثال الطائفثة مثن األلفثاظ تكلثف ذثاا الجانثب جثا مثنه

ابن جارا الل)و :

لم رهثرة بثن
 -1ث ح ج" :اكر ابن دريد جا الثاء والحثاء والجثي كلمثة زىث َّأنهثا َ
َح ريث ثثدان ،يقولث ثثون ثَ َحجث ثثه برجلث ثثه :إاا ض ث ثربه بهث ثثا ،و ث ثثد أبعث ثثد أبث ثثو بكث ثثر لث ثثاذدل مث ثثا
استطا " 126ق ،وذال ىبارة تحمل جا طياتهثا نقثداً واضثحاً البثن دريثد ،والتلثكيك جثا
لم رهرة بن َحيدان،
ما اله ،والا
َّ
نع ىليه ابن دريد ذو" :الث رح ُ ل)ة مرغوب ىنها َ
ثح َجث ثثه برجلث ثثه :إاا ضث ث َثرَبه بهث ثثا" 122ق ،وأذمث ثثل الخليث ثثل ذث ثثاا اللفث ثثظ ،و ث ثثال
يقولث ثثونَ :
األزذثثر َّ :
ثر لثثديداً" 122ق .وأذملثثه الصثثاحب بثثن
"إن َسث َثحجه وثَ َحجثثهق بمعنث َجثثرل َجث َّاً
َّ
ثع ابثثن سثثيدل ىل ث مثثا الثثه ابثثن دريثثد جيهثثا ،وزاد ىليثثه
ىبثثاد ،وكثثالك الجثثوذر  ،ونث َّ
يج َحفثثه َج رحف ثاً :إاا رجسثثه بهثثا حت ث يرميثثه" 122ق .ونقثثل
ثثوله  :جحثثف اللثثاء برجلثثه ر
ابثثن القطَّثثا ذثثاا اللفثثظ ومعنثثال كمثثا روال ابثثن سثثيدل 122ق ،وأخثثا ابثثن منظثثور بمثثا روال
ابن دريد واألزذر جا ذاا الباب 121ق .وكالك جعل الفيرو أزبثاد جثا األخثا بمثا الثه

ابن دريد 127ق.
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ثتبعد أن يكثثون ذ ثثاا مثثن ب ثثاب التعا ثثب بثثين س ثثح ق و ثح ث ق ،للتق ثثارب
وال نسث ُ
الصثوتا بثثين صثثوتا السثين والثثثاء جثثا المخثرع وجثثا بعثثل الصثفات .أمثثا جحثثفق
جها صي)ة مستقلة التقت معهما جا بعل دالالتها جا االستعمال الل)و  .ولع َّثل
وصف ابن دريد ل ثح ق َّ
بحنها ل)ة مرغوب ىنها يدل ىل ىد لثيوىها ،وذثو مثا
يفص ىن ىد ليو ذاا االستعمال ومعنثال ىنثد العلمثاء الالحقثين ،وذثو مثا حمثل
ابن جارا ىل نقد ول ابن دريد ،ويرى محمود جفال أن من أوض األمثلة ىل

ىد د ة ابن جارا جا توجيه االتها إل ابن دريد ما أوردل ابن جارا جا معالجته

مادة ثح ق ألن ابن جارا أغفل ول ابن دريد :ل)ة مرغوب ىنهاق 123ق.

ظ ث اللثثاءُ ،يقثثال
 -2ج ح ح :ثثال ابثثن جثثارا" :الجثثي والحثثاء يثثدل ىل ث ِى َ
وج َح ِ
الج رحج ثثا  ،والجمث ث َ :ج َح ث ِ
اجح ثثة ،... ،وزاد اب ثثن دري ثثد
للسث ثياد م ثثن ا
ثاج َ
الرج ثثالَ :
بعل ما جيه نظر :ال :ج َّ اللاء :إاا سحبه ،ث َّ اىتار جقثال :ل)ثة يمانيثة" 124ق.
يجحثه َجحَّثاً :إاا سثحبه ،ل)ثة يمانيثة ،وك َّثل
والا
َّ
نع ىليه ابن دريثد" :جث َّ اللثاء ُ

الج " 125ق .ول ياكر الخليثل السثحبق
لجر انبسط ىل وجه األرل جهو ىندذ ُ
جيما اكرل من معانا ج ق 126ق .وتوسَّث األزذثر جثا معثانا جث ق واىت َّثد بمثا الثه
اب ثثن دري ثثد م ثثن معانيه ثثا 122ق .والق ثثول نفسث ثثه مث ث الص ثثاحب ب ثثن َّ
ىب ثثاد 122ق ،وأذمث ثثل

أمثثا ابثثن سثثيدل جقثثد أ ث َّثر
الجثثوذر المعن ث الثثا اك ثرل ابثثن دريثثد جثثا ذثثاا اللفثثظ 122قَّ .
المعثثانا التثثا اكرذثثا الخليثثل وابثثن دريثثد واألزذثثر 122ق ،ونقثثل ابثثن القطَّثثا ثثول ابثثن

دريد 121ق ،واكرذا ابن منظور جا باب الرباىا جحج ق ،ول ياكر ثول ابثن دريثد
جيها 127ق ،ول ياكر الفيروزأباد معن

سحبق جا ج ق 123ق.

 -3ج غ ب :ثثال ابثثن جثثارا" :الجثثي والعثثين والظثثاء أصثثل واحثثد يثثدل ىل ث

ظتثثه ىثثن اللثثاء،
وجع ر
سثثوء ُخرل ث وامتنثثا ودج ث ُ ،يقثثال :رجثثل َج رعثثظ :سثثاء الخل ث َ ،
جحما الجي وال)ين معجَّمة ،جثال أصثل لثه جثا الكثال  ،والثا
دجعته ،وكالك أجعظتهَّ ،
اله ابن دريد جا الج)بق َّأنه او َّ
الل)ب ،ججنا من اإلبدال الا يولادل ابثن دريثد
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ثع ىليثثه ابثثن دريثثد" :رجثثل َلث ِث)ب :مثثن ثثوله  :رجثثل او
ويسثثتعمله" 124ق .والثثا نث َّ
ِ
ِ
ثع الخليثل
وج ِ)ثب اتبثا ال يفثرد" 125ق .ون َّ
َ
وملاغب ،ويقولونَ :ل)ب َج)ثبَ ،
ل)ب ُ
ق
126
ىل ذاا المعن جا َج ِ)بق  .واكر األزذر وله َ " :رجل :ج)ب َل ِث)ب ونقلثه
ىن اللي " 122ق .والقول نفسه م الصاحب بثن َّ
ىبثاد 122ق .غيثر َّ
أن الجثوذر أذمثل
أما ابن سيدل ،جقد واج ابن دريد جا ما اكرل 122ق ،ونقثل ابثن منظثور ثول
ج)بقَّ .

ابن دريد واألزذر جا ذاا اللفظ 722ق ،و ريب منه ما اكرل الفيروزأباد 721ق.

أن ابث ثثن دريث ثثد زى ث ث َّ
 -4د غ ف" :الث ثثدال وال)ث ثثين والفث ثثاء لث ثثيا بلث ثثاء ،إالَّ َّ
أن

نع ىليه ابن دريثد" :الثد َغف :األخثا
غف :اإلكثار من أخا اللاء" 727ق .والا
َّ
الد َ
الكثيثثرَ ،د َغثثف اللثثاء يدغفَثثه َد َغف ثاً" 723ق .وأذملثثه الخليثثل ،ونقثثل األزذثثر ثثول ابثثن

دريد 724ق ،وأ َّر ذاا المعنث ابثن َّ
ىبثاد وزاد ىليثه 725ق ،وأذملثه الجثوذر  ،واكثر ابثن

س ثثيدل َّ
دغفَثثهق :أخ ثثال أخ ثثااً كثيث ث اًر ،ودغفهث ث الح ثثر :غمهث ث  ،واب ثثن ال ثثدغفاء :كني ثثة
أن َ
ثع اب ثثن القط ثثا ىلث ث م ثثا روال اب ثثن دري ثثد 722ق ،وك ثثالك جع ثثل اب ثثن
األحمث ث 726ق ،ون ث َّ
منظور 722ق ،والقول نفسه م الفيروزأباد 722ق.

 -5ش غ ن" :اللين وال)ين والنون ليا بلاء وليا لما اكرل ابن دريثد مثن

َّ
ثع ىليثثه ابثثن دريثثد" :اللثث)نة:
أن اللث رث)نة :الكثثارة ،أصثثل وال معن ث " 712ق .والثثا نث َّ
الحثثال وذثثا التثثا تسثثميها العامثثة الكثثارة ،ويمكثثن أن تكثثون الكثثارة ىربيثثة مثثن ثثوله

كث ثثورت اللث ثثاء إاا لففتث ثثه وجمعتث ثثه ،جكث ث َّ
ثحن أصث ثثلها كث ث َثورة" 711ق .وذث ثثاا مث ثثا أخث ثثا بث ثثه

األزذثثر 717ق ،وذثثو المعنث الثثا اكثرل ابثثن َّ
ىبثثاد 713ق ،وأذملثثه الجثثوذر  .ونقثثل ابثثن
سيدل ول ابثن دريثد واألزذثر 714ق ،وأذملثه ابثن القطَّثا  ،ونقثل ابثن منظثور مثا اكثرل
س ثثابقول م ثثن معانيه ثثا 715ق ،و ثثال الفيرو أزب ثثاد  :الل ثث)نة بالضث ث الك ثثارة ،أو ال)ص ثثن

الرطيب 716ق.

 -6ض ب د" :الضاد والبثاء والثدال لثيا بلثاء ،وا رن كثان مثا اكثرل ابثن دريثد
أن َّ
صثثحيحاً مثثن َّ
أضثثبدته :إاا أنثثت
الضثثبد :الضث َثمد ،جهثثو مثثن بثثاب اإلبثثدال ،ثثال :ر
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أغضثبته" 712ق .و ثال ابثثن دريثدَّ " :
ثبدت الرج َثل تضثثبيداً
وضث َ
الضث َثبد ل)ثة جثثا الضث ر دَ ،
اكرتَثه بمثثا ي)ضثبه" 712ق .وأذمثثل الخليثل الثثك ،ولث يثثاكر األزذثر ذثثال الل)ثة جثثا
إاا ر
ضمدق 712ق ،ونقل الصاحب بثن َّ
ىبثاد ومثا روال ىثن الخثارزنجا ىثن ابثن دريثد جثا
ذثثاا البثثاب 772ق .وأذملثثه الجثثوذر  ،وأخثثا ابثثن سثثيدل بمثثا روال ابثثن دريثثد 771ق ،وأذملثثه
ابن القطَّا  ،ونقل ابن منظور ول ابن دريد دون أن يلير إل مسثحلة اللهجثة 777ق،
وكثالك جعثل الفيروزأباد 773ق.

ولعث َّثل مثثا يوجثثد مثثن تقثثارب صثثوتا بثثين البثثاء والمثثي ألنهمثثا صثثوتان لثثفويان

ومتقاربثثان جثثا المخثثرع ،يمكثثن أن يكثثون مثثدخالً لهخثثا بمثثا روال ابثثن دريثثد مثثن َّ
أن
جسرل ابن جارا باإلبدال الصوتا الا نواجقه جيه،
ضبدق ل)ة جا ضمدق ،وذو ما َّ

وذال مسحلة لها نظائر جا العربية نع ىليها العلماء 774ق.

 -7ض م س" :الض ثثاء والم ثثي والس ثثين ل ثثيا بل ثثاء ،واك ثثر اب ثثن دري ثثد كلم ثثة
المضثغ ،جث ن كثان كثاا ،جهثو
إن صحَّت -جهثا مثن بثاب اإلبثدال ثال :الض رثم ُا:
ر
ر775ق
َّ
ضث َثما
مثن الضثثمز"  .و ثثال ابثثن دريثثد" :الضثما :المضثغ ،وال يكثثون إال خفيثاًَ ،
يض ِثما ضمسثاً ،جهثو ض ِ
مضثموا" 776ق ،وأذمثل الخليثل ضثثماق،
ثاما ،واللثثاء ر
ر
َر
772ق
واكر َّ
يضمز ضمو اًز أ ال يجترق  .واكرل األزذر جا باب
أن ضمز البعير
ُ
الخليل جيما اكرل جا معن ذاا اللفظ ،وزاد ىليه ،غير َّأنثه لث يلثر
ضمزق ،وواج
َ
إل ضماق 772ق ،واكر ابن َّ
ىبثاد َّ
أن الضثماق مهمثل ىنثد الخليثل ،وذثو بمعنث
المضغ نقالً ىن الخارزنجا 772ق .وكالك ألار الجوذر إل معن الضمز ،وواجث
الخليل 732ق ،غير َّ
أن ابن سيدل اىت َّثد بمثا الثه ابثن دريثد جثا ذثاا المعنث 731ق .و ثال
ابثثن القطَّثثا  :ضمسثثه :مضثث)ه ،وضثثمز البعيثثر سثثكت 737ق ،ونقثثل ابثثن منظ ثور َّ
أن
الضماق :المضغ الخفيف 733ق .وكالك جعل الفيروزأباد 734ق.
 -8ف خ ل" :الفاء والخاء والال ليا جيه لاء ،غيثر َّ
أن ابثن دريثد زىث َّأنثه

يقثثال :تَفَخثثل الرجثثل :إاا أظهثثر الو ثثار والحلث  ،وتفخثثل أيضثاً :إاا َّ
تهيثثح ولثثبا أحسث َثن
ثيابثثه" 735ق ،وذثثاا المعن ث اك ثرل ابثثن دريثثد كمثثا نثثع ىليثثه ابثثن جثثارا 736ق ،وأذملثثه
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الخليثثل واألزذثثر  ،وكثثالك الصثثاحب بثن َّ
ىبثثاد ،والجثثوذر  ،ونقثثل ابثثن سثثيدل مثثا اكثرل
ونع ابن منظور ىل ول ابن دريد
ابن دريد من معنال 732ق ،وأذمله ابن القطَّا َّ ،

جيثثه ،وىقَّثثب ىليثثه بقولثثه واللثثه أىلث 732ق ،وأذملثثه الفيرو أزبثثاد  .ويبثثدو َّ
أن ثمثثة وجهثاً
لمثثا اك ثرل ابثثن جثثارا مثثن تلثثكيك جيمثثا روال ابثثن دريثثد ،وذثثو تلثثكيك يدىمثثه إذمثثال
بع ثثل المع ثثاج األخ ثثرى له ثثاا المبنث ث ومعن ثثال ج ثثا االس ثثتعمال الل) ثثو  ،ويؤ اك ثثدل َّ
أن
المعن الوحيد الا اكرته المعاج ذو ما انفرد به ابن دريد.

 -9ف ق م" :الف ثثاء والق ثثاف والم ثثي أص ثثل ص ثثحي ي ثثدل ىلث ث اىوج ثثاع و ل ثثة
استقامة ،من الك :األمر األ رجقَ  ،ذو االىوجاع ،والفَ رق  :أن تتقد الثنايثا السثفل جثال
تقث ث ىلث ث العلي ثثا ،وذ ثثاا أص ثثل الب ثثاب ،وزىث ث أب ثثو بك ثثر أ اب ثثن دري ثثدق َّ
أن الفَقَث ث ق
االمتالءُ ،يقال :أصاب من الماء حت جَِق َ ذو أصل الباب ،جث رن كثان ذثاا صثحيحاً
جهثثو أيض ثاً مثثن ياسثثه" 732ق ،ول ث يثثرد ذثثاا المعن ث جثثا الجمه ثرة ،والثثا جثثاء بمعن ث
االمتالء ذو الفع ق بالعين ،ج رن ل يكن ذثاا مثن كتثاب اخثر البثن دريثد ،جلعلثه مثن
باب التصحيف أو التحريف أو لاء من ذاا القبيل ،ودليل الك َّ
أن ذاا المعنث لث
يثثاكر جثثا العثثين ،ولث يثثاكر األزذثثر معنث االمثثتالء جثثا جقث ق 742ق ،وزاد ابثثن َّ
ىبثثاد
ثت
جا معانا جق ق َّأنه الرجل الكثير المال الثَّر ُ .يقال:
أصبت من المال حت جَِقم ُ
ُ
جَقَمث ثاً ،ورج ثثل جَِقث ث " :يعل ثثو الخص ثثو  ،وذ ثثو المل ثثاء ب ثثه" 741ق .وأذم ثثل الج ثثوذر ذ ثثاا
ثع اب ثثن
المعنث ث أ االم ثثتالءق ج ثثا جقث ث ق 747ق ،وك ثثالك جع ثثل اب ثثن س ثثيدل 743ق ،ون ث َّ
ونع ابثن منظثور ىلث معنث االمثتالء جيثه،
القطَّا ىل معن االمتالء جيه 744قَّ ،
ثاب مثثن المثثاء حتث جَِقث ىثثن أبثا زيثثد 745ق .وذثثاا الثثنع ىنثثد ابثثن منظثثور
ُيقثال :أصث َ
يثثدل ىل ث أن ذثثاا المعن ث روال أب ثو زيثثد األنصثثار المتثثوج سثثنة 25ذث ث ،ج ث ن كثثان
األم ثثر ك ثثالك جيك ثثون اب ثثن دري ثثد أخ ثثال ى ثثن أب ثثا زي ثثد ولث ث يبتدى ثثه اب ثثن دري ثثد ،واك ثثر
الفيروزأباد ذاا المعن أ االمتالء 746ق.
والحقيقثثة َّ
ثمثثة طائفثثة مثثن األلفثثاظ والمعثثانا حملهثثا ابثثن جثثارا محمثثل التزيثثد
أن َّ

والتلكيك وىد التحق من معانيها ،ووصفها َّ
بحن جيها نظث اًر ،ومبنيثة ىلث زىث مثن
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ابثثن دريثثد ،ومثثن الثثك ىل ث سثثبيل المثثثال :دغثثفق ،و زلقثثو ق و سثثعوق ،و لس ث ق

و كحث ث ق ،و لطث ث ق و نه ثثظق وغيرذ ثثا .وذ ثثا ألف ثثاظ الق ثثول جيه ثثا كس ثثابقتها م ثثن حيث ث

تف ثثاوت العلم ثثاء ج ثثا األخ ثثا به ثثا ،غيث ثثر َّ
أن س ثثماً م ثثن العلم ثثاء ال ثثاين نهجث ثوا مث ثثنه

االستقصاء جا إيراد المعانا ،واىتمدوا ابثن دريثد مصثد اًر مثن مصثادرذ جثا األخثا،
يعتثثدون بمثثا اك ثرل 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.
رابعا -الستدراك على ابن دريد في ما أهمله:
من المعال البارزة جا منه ابن جارا جا َّ
النقد الل)و  ،نقد ابن دريثد إلذمالثه

بعثثل األلفثثاظ والمعثثانا ،وذثثاا النقثثد مظهثثر يطالعنثثا بثثه ابثثن جثثارا جثثا نقثثدل للي ث

وغي ثرل مثثن العلمثثاء أيض ثاً .واالسثثتدراك ىل ث العلمثثاء مثثن القضثثايا البثثارزة جثثا الثثدرا

المعجما ،غير أن ابن جارا اتخا جيه منح نقدياً بح ابن دريثد ،ومثن األلفثاظ التثا
تبين ذاا المنح ما يلا:

 -1أ ب ث :ال ابثن جثارا" :وذثاا البثاب مهمثل ىنثد الخليثل ،ثال اللثيبانا:
األبِث ِ :
األلثر اللثيط ...،وذثثاا البثثاب مهمثثل ىنثثد الخليثثل ،وليسثثت الكلمثثة ىنثثد ابثثن
دري ثثد" 742ق .والحقيق ثثة َّ
الرجث ث ُل
أن ذ ثثاا اللف ثثظ ن ث َّ
ثع ىلي ثثه اب ثثن دري ثثد ،إ را ثثال" :أبِث ث َّ
742ق
ثبعت الرجثثل أسثثبعه
بالرجثلَ :سث َثبعه ىنثثد السثثلطان"  ،وجثثا موضث اخثثر ثثال" :وسث ُ
سبعاً إاا طعنت جيه" 742ق ،غير َّأنه ل ينع ىل المعن الا اكرل الليبانا ونقله
ر

ونع الليبانا ىل َّأنه بمعن النلاط والمر 752ق ،ونقل األزذثر
ىنه ابن جاراَّ .
ذ ثثاا المعنث ث رواي ثثة ى ثثن أب ثثا َّ
يحبث ث
العب ثثاا ى ثثن اب ثثن األى ارب ثثا ،ثثال :و ثثد :أبِث ث
َ

رأبثثاً 751ق .وأخثثا ابثثن َّ
ثع الجثثوذر ىلث
ىبثثاد بثثالمعن الثثا اكثرل ابثثن دريثد 757ق ،ونث َّ

أمثا ابثن سثيدل جثاذب جيثه مثاذب ابثن دريثد 754ق،
المعن الا سا ه ابن جارا 753قَّ ،
ونع ابن منظور ىل مثا الثه ابثن دريثد ،واألزذثر ،
وكالك جعل ابن القطَّا 755قَّ ،
والجوذر من معانا ذاا اللفظ 756ق .وكالك جعل الفيروزأباد 752ق.
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ثاء ىلث مثثا سثثب جثثال وجثثه لمثثا اكثرل ابثثن جثثارا بحث ابثثن دريثثد مثثن إذمالثثه
وبنث ً
ِ
األلثر والنلثيطق جثا ذثاا اللفثظ،
ذاا اللفظ ،ولو كان المقصثود بالنقثد إذمثال معنث
لما ال ابن جثارا" :وليسثت الكلمثة ىنثد ابثن دريثد" ولثالك ال نواجث ابثن جثارا جثا

ما اذب إليه.

 -2أ هـ ر" :الهمزة والهاء والراء كلمة واحدة ،ليسثت ىنثد الخليثل وال ىنثد ابثن

األذ َرة متا البيت" 752ق .والحقيقة َّ
أن ابن دريثد جسَّثر ذثاا اللفثظ
دريد ،و ال غيرذماَ :
جثثا موضثثعين :األول جثثا مثثادة بثثززق ،والثثثانا جثثا مثثادة رز ق ،إ را ثثال جثثا تفسثثير
لاذد من الرجز روال ىن ابن األىرابا:
ثز َّ
ثز
صخر لَث َّا
وب ث َّا
كحنما لَُّز َب ر
أحسن َب ريت َ
أذ َاًر َ
ُ

األذ َثرة والظَّهث ِرة،
األذ ُر :متا ُ البيت من غير الثيابُ ،يقال :بيت حس ُثن َ
و الَ " :
ظهَثرةُ – مثا يظه ُثر منثه" 752ق .وك َّثرر ابثن دريثد ذثاا
إاا كان
حسن الهيئة والبَِّز َ ة ،وال َ
ُ

اللفثثظ وتفسثثيرل جثثا روايثثة أخثثرى للرجثثز جثثا مثثادة رز ق 762ق .وورد تفسثثير ذثثاا اللفثظ
ىند الليبانا جا حديثه ىثن معنث

معن

الرذثاطق 761ق ،وكثالك ىنثد األزذثر جثا تفسثير

ىقارق 767ق ،وك َّثررل جثا تفسثير معنث

ظهَثرةق 763ق ،وأجثرد لهثا الصثاحب بثن
ال َ

َّ
ىبثثاد باب ثاً ،ثثال جيثثه :األذثرة :الحثثال الحسثثنة الهيئثثة جثثا المثثال والطعثثا 764ق ،وكثثالك

جعل الجوذر الا أجرد لها باباً جا الصحا  ،و ال" :األذرة :متا البيت ،والجم :
أذثثر وأذ ثرات ،واستلثثهد بثثالرجز الثثا اك ثرل ابثثن دريثثد 765ق ،وكثثالك جعثثل ابثثن سثثيدل
َ
762ق
766ق
الا أجرد لها باباً  ،وتح َّثد ىثن معناذثا جثا تفسثير الظهثرةق  ،وكثالك جعثل
ابن منظور 762ق .والقول نفسه م الفيروزأباد 762ق.

َّ
ولعل تفسيرنا لما اذب إليه ابن جارا من القول ب ذمال ابثن دريثد لهثاا اللفثظ،

يرج إل َّأنه ل يفرد لها باباً مستقالً ،ال سيما 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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 -3ب ع ع" :الب ثثاء والع ثثين أص ثثل واح ثثد ىلث ث م ثثا اكث ثرل الخلي ثثل ،وذ ثثو الثق ثثل

السثثحاب
السثثحاب مثثن المطثثرُ ... ،يقثثال َب ث َّ َّ
الب َعثثا  :ثقثثل َّ
واإللحثثا  ،ثثال الخليثثلَ :
أمثا ابثن دريثد جلث يثاكر مثن ذثاا لثيئاً ،واكثر
اىثاً ،إاا ألث َّ بالمكثان ،و َّ
وب َع َ
المطر َب َّعاً َ
الب رع َب َع ثثهَ :تكري ثثر الك ثثال ج ثثا ىجل ثثة ،و ثثد لن ثثاَّ :
إن األصث ثوات ال ُيق ثثاا
ج ثثا التكري ثثر َ
ىليها" 722ق.

وب َععثثه بمعن ث َّ
والحقيقثثة َّ
ثقلثثه،
الب َعثثا َ
أن ابثثن دريثثد أجثثرد باب ثاً لث ث َب ث َّق ،و ثثالَ :
واستلثثهد ىلث الثثك ببيثثت المثثرر القثثيا اكثرل بلثثه الخليثثل 721ق ،وذثثاا يعنثثا َّ
أن ابثثن

دريثثد واج ث الخليثثل جثثا مثثا اك ثرل ،جثثال وجثثه إااً لمثثا الثثه ابثثن جثثارا ،ودليثثل الثثك أ َّن
ونع جيه ىل ما الثه الخليث ُل واب ُثن
األزذر أجرد باباً لث ب َّق وجم جيه المضعفَّ ،
دريد ،وزاد ىليهما جا معانيه نقالً ىن أبا ىمرو بثن العثالء ،وابثن األى اربثا ،وأبثا
ىبيد معمر بن المثن وغيرذ 727ق.

ويؤايثثد ذثثاا مثثا أ َّرتثثه المعثثاج الالحقثثة مثثن االىتثثداد بمثثا اك ثرل ابثثن دريثثد ،مثثثل

الصثاحب بثن ىبثاد الثا نقثل ثول ابثن دريثد 723ق ،والجثوذر 724ق ،وابثن سثيدل 725ق،
وابثثن القطَّثثا 726قوابثثن منظثثور 722ق ،والفيرو أزبثثاد 722ق ،وذثثال المعثثاج تفاوتثثت جثثا
تصنيف ذاا اللفظ بين الثنائا المضعف والرباىا المضعف.

 -4ث ب ب" :الثثثاء والبثثاء كلمثثة ليسثثت جثثا الكتثثابين ،ج ث رن صثثحَّت جهثثا تثثدل
ىلث تنثثاذا اللثثاءُ ،يقثثال :ثَث َّ
ثب األمثثر إاا ت ث َّ " 722ق .وىلَّث ىبدالسثثال ذثثارون ىل ث
ذاا َّ
بحن المقصود بالكتثابين كتثاب الخليثل ،وكتثاب ابثن دريثد ،والحقيقثة َّأننثا لث نعثثر

ع
ىل ذاا البناء جا الجمهرة ،وذو كالك ليل الدوران جثا المعثاج األخثرى ،إ را نث َّ
األزذر نقالً ىن أبا العبَّاا ىثن األى اربثاَّ :
أن الثبثاب بمعنث الجلثوا 722ق ،وذثو
أن ث َّ
ثع ىلث َّ
المعن اللائ جا معظ المعاج  .غير َّ
ثبق األم ُثر
أن ابن منظثور ن َّ
بمعن ت 721ق َ  ،واكرل كالك الفيروزأباد 727ق.
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أمثا ابثن دريثد جلث
 -5ث ع م" :الثاء والعين والمي ليسثت أصثالً مع َّثوالً ىليثهَّ ،
أما الخليل ججعله مرة جا المهمل ،كاا ُخابرنا به ىنه ،وُا ِكر ىنه مثرة
ياكرل أصالً ،و َّ

َّ
أن ال ثثَّ رع ق :النث رثز ُ والجثثرُ ،يقثثال :ثعمتثثه :أ نزىتثثه وجررتثثه .واكثثر ىنثثه َّأنثثه ثثال:
أرل جالن ،إاا أىجبته وجرته إليها ونزىته" 723ق.
تثع ر
مت جالناً ُ
أمثا الخليثل
وابن جارا ىل صثواب جثا مثا اكثرل ،جثابن دريثد لث يفثرد لهثا بابثاًَّ ،
جقثثد أجثثرد لهثثا باب ثاً مسثثتقالً واكثثر المعثثانا نفسثثها التثثا نقلهثثا بعثثدل ابثثن جثثارا 724ق،
ونقلت المعاج الالحقة ذال المعانا.

 -6ث غ م" :الثثثاء وال)ثثين والمثثي مسثثتعمل جثثا كلمثثة واحثثدة ،وذثثا الث)امثثة،

الليب بثه ،... ،وأغفثل ابثن دريثد ذثاا البنثاء،
وذا لجرة بيضاء الثمر والزذر ُيلبه
ُ
ول ث يثثاكرل م ث لثثهرته" 725ق .والحقيقثثة َّ
أن ابثثن دريثثد أجثثرد باب ثاً لهثثاا اللفثثظ واكثثر جيثثه
نع ىليه ابن جارا ،إ را ال" :والثا)ا  :نبت ،واحدته ثِ)امثة ،ولثه لثون
المعن الا
َّ
أبثثيل ُي رل ثبِه َّ
ثع ىليثثه
ثيب" 726ق ،وذ ثاا المعن ث اك ثرل الخليثثل مثثن بلثثه 722ق ،ونث َّ
اللث َ

األزذ ث ثثر 722ق ،وك ث ثثالك اب ث ثثن َّ
ىب ث ثثاد 722ق ،والج ث ثثوذر 722ق ،واب ث ثثن س ث ثثيدل 721ق ،واب ث ثثن
القطَّا 727ق ،وابن منظور 723ق ،والفيروزأباد 724ق.

الكب ث ُ ىنثثد الخليثثل ،وال ابثثن
المث رثرو  ،وليسثثت ر
 -7ك ب ث :ر
"الكب ث ُ  :المت)ايثثر ُ
أمثثا جثثا
دريثثد" 725ق .و ثثد اكثثر ابثثن جثثارا ذ ثاا القثثول جثثا حديثثثه ىثثن معن ث أب ث قَّ .
الكبا ِ ُ ،يقال:
حديثه ىن ذاا الباب كب ق ،جقال" :الكاف والباء والثاء كلمة وذاَ :
َّإنه ح رم ُل األراك" .وحكوا ىن الليبانا" :كبِ اللح ُ  :ت)يَّر وأرو " 726ق .والحقيقة َّ
أن
ثع ىلث َّ
أن ال َك َبثثا ق بمعن ث ثمثثر األراك وواحثثدل َك َباثثثه 722ق ،ولكنثثه ل ث
ابثثن دريثثد نث َّ
ينع ىل معن الت)يير جيثه ،و ثد سثبقه جثا الثك الخليثل 722ق .ولث يثنع اللثيبانا
جا معج الجي قىل المعن الا اكثرل ابثن جثارا ،واكتفث َّ
بحنثه ثمثر اآلراك 722ق،
وروى األزذ ثثر ى ثثن أب ثثا ىم ثثرو َّ
أن الكبيث ث  :اللحث ث ال ثثا ُغث ث َّ  ،وكبثت ثثه جه ثثو كبيث ث
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ونع الجوذر
ومكبو 322ق .وذاا المعن اكرل الصاحب بن ىبَّاد وزاد ىليه 321قَّ .
ىل َّ
ونع ابن سيدل من
أن كب ق بمعن ثمر اآلراك ،وكالك اللح المت)يار 327قَّ ،

ثع ابثثن القطَّثثا ىل ث معن ث
معانيثثه ىل ث مثثا يتعلَّث بثمثثر اآلراك جقثثط 323ق ،وكثثاا نث َّ
الت)ير والنتانة جا كب ق 324ق ،وكالك ابن منظور 325ق ،والفيروزأباد 326ق.
اليمانية:
خامسا -نقد اللَّهجات
ّ

نقثثد اللهجثثات اليمانيثثة واحثثد مثثن مظثثاذر النقثثد الل)ثثو الثثا يطالعنثثا ىنثثد ابثثن
جارا جا مآخال ىل ابن دريد ،وا رن كان ذاا المظهر أ ل ليوىاً من مظاذر النقثد
ويعد ذاا المنح من النقد وجهاً من التلكيك جا اراء ابن دريد ألنه كان
األخرىُ ،
ثان ابثثن جثثارا يحمثثل
متهم ثاً مثثن بعثثل العلمثثاء بالوض ث والتزيثثد ىل ث العربيثثة وكث َ
بعل ما َّ
ىدل ابن دريد من اللهجة اليمانية محمل التلكيك ،ىل الرغ من أن ابن

دريثثد يعثثد مصثثد اًر ذام ثاً مثثن مصثثادر اللهجثثات العربيثثة ال سثثيما اليمنيثثة ،و ثثد ألثثار

حسثثين نصثثار إل ث ىنايثثة ابثثن دريثثد باللهجثثة اليمانيثثة التثثا وردت جثثا معجمثثه جثثا
772ق موضثثعاً ،ألنهثثا ل)تثثه ،وكانثثت ذثثال األلفثثاظ سثثبباً جثثا مثثا دار مثثن لثثك حثثول

الجمه ثرة لعثثد اتسثثا ها م ث اللهجثثة اللثثمالية 322ق ،وذثثا مسثثحلة ألثثار إليهثثا محمثثود

جفال أيضاً جا بحثه ،وانته جيها إلث أن مثا أتهث بثه اب ُثن دريثد يحتثاع إلث مراجعثة
وتحقي ث  ،وبثثين جفثثال أن بعثثل الدارسثثين المحثثدثين أول ثوا مو ثثف ابثثن جثثارا مثثن نقثثدل

اللهجثثات اليمانيثثة بحنثثه ل ث يكثثن يعتثثد باللهجثثات اليمانيثثة أص ثالً مثثن أصثثوله التثثا يقثثاا
ىليها كال العرب 322ق .ومن مظاذر نقد اللهجات اليمانية ىند ابن جارا ما يلا:

 -1ث ب ن" :الثثاء والبثاء والنثون أصثثل واحثد ،وذثو وىثثاء مثن األوىيثة ،ثثالوا:

الث رب ُن :اتاخااك ُح رجزةً جا إزارك تجعل جيها ما اجتنيته من ُرطَثب وغيثرل ،...ثال ابثن
دريد :المثر َبنة :كيا تتَّخا جيه المرأة المراة وأداتها ،وزى َّأنها ل)ة يمانية" 322ق.
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نع ابن دريد ىل َّ
أن المثرَب َنةق ل)ة يمانية 312ق ،وسثبقه الخليثل جثا الثنع
و د َّ
ىل ث َّ
ثع
أن الث َبثثانق :وىثثاء تحملثثه بثثين يثثديك ،وذثثو طثثرف الث اثرداء 311ق ،وذثثو مثثا نث َّ

ىليه األزذر جا معانا ثثبنق ،ومثن أذمهثاَّ :أنثه وىثاء يتَّخثا جثا طثرف ال اثرداء ،أو
يتَّخ ثثا م ثثن القم ثثا 317ق .والث ث ال ثثك أل ثثار الص ثثاحب ب ثثن َّ
ىب ثثاد 313ق ،والثب ثثان ىن ثثد

الجثثوذر  :مثثا تثنيثثه مثثن طثثرف الث اثرداء ،وايثثل القمثثيع ،أو السثثروال ،وحملثثت جيثثه

ونع ابن سيدل ىل َّ
أن المثرَب َنةق كيا تضث جيثه المثرأة مراتهثا وأداتهثا،
ليئاً 314قَّ .
وذ ثثا يماني ثثة 315ق .واكتفث ث اب ثثن القطَّ ثثا ب ثثالنع ىلث ث َّأنه ثثا وى ثثاء 316ق ،ون ثثع اب ثثن
منظور ىل َّ
أن المثرَبنة ل)ة يمانية 312ق ،وألار الفيروزأباد إلث المعنث الثا اكثرل
ابن دريد 312ق.

َّ
ثع ىلي ثثه العلم ثثاء م ثثن مع ثثانا ث ثثبنق وال ثثتقا اتها يؤيث ثد بق ثثوة أن تك ثثون
إن م ثثا ن ث َّ

المثبنةق اس أداة من ثبنق ،وربَّما كثان اسثتعمالها جثا اللهجثة اليمانيثة ىلث النحثو

الثثا اكثرل ابثثن دريثثد ،يلثثف لثثالك َّ
أن االلثثتقا ال يبتعثثد ىثثن المعنث األصثثيل لهثثال
ابن دريد.
ابن جارا من نقد ما روال ُ
اللفظة ،وذاا يدج ما اذب إليه ُ

ظث اللثاء .وزاد ابثن دريثد بعثل مثا
 -2ج ح ح" :الجي والحاء يدل ىلث ِى َ

جيثثه نظثثر ،ثثال :ج ث اللثثاء إاا سثثحبه ،ث ث َّ اىتثثار جقثثال :ل)ثثة يمانيثثة" 312ق .والثثا

يجحثثه َّ
جحثاً إاا سثثحبه ،ل)ثثة يمانيثثة ،وكثثل لثثجر
نث َّ
ثع ىليثثه ابثثن دريثثد" :جث اللثثاء ُ
الج " 372ق.
انبسط ىل وجه األرل جهو ىندذ ُ
ول ث يثثاكر الخليثثل معن ث السثثحب جثثا ذثثاا اللفثثظ 371ق ،ونقثثل األزذثثر المعثثانا
أمثا الصثاحب
التا اكرذا الخليل ،وابثن دريثد ،ولث يثنع ىلث اللهجثة اليمانيثة 377قَّ .
بن ىبَّاد جحلار إل َّ
أن ج ق اللاء ،إاا سحبه وجثرل 373ق ،وأذمثل الجثوذر معنث
أمثا
السحب جثا ذثاا اللفثظ 374ق ،ونقثل ابثن سثيدل ثول ابثن دريثد جثا ذثاا اللفثظ 375قَّ ،
ونع ىل َّأنها لهجة يمانيثة اىتمثاداً ىلث
جتوس جا معانا ذاا اللفظ َّ
ابن منظور َّ
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ابثثن دريثثد 376ق .و ريثثب منثثه الفيرو أزبثثاد دون أن يثثنع ىل ث اللهجثثة اليمانيثثة 372ق.
والحقيقة ال وجه لنقد ابن جارا جا ذاا اللفظ ألن المعن ُاكر ىند غير ابن دريثد
من المعجميين ،و د يكون نقد ابن جارا نابعاً من منهجه جا ىد األخا باللهجثات
اليمانية جا أصوله.
 -3ر و هـ" :الثراء والثواو والهثاء لثيا بلثاء ،ىلث َّ
أن بعضثه يقثول :الثررول:

مص ث ثثدر َرال َي ث ثثرول َرروذث ث ثاً .ث ثثال :ذ ث ثثا ل) ث ثثة يماني ث ثثة ،رال الم ث ثثاء ىلث ث ث وج ث ثثه األرل،
اضثثطرب ،وجثثا الثثك نظثثر" 372ق ،والثثنع الثثا اك ثرل ابثثن دريثثد :الثثرول مص ثثدر رال
ثع ابثن َّ
ىبثاد
يرول ،ل)ة يمانيثة" 372ق .وأذمثل الخليثل الثك ،وكثالك األزذثر 332ق ،ون َّ
ىل المعن الا اكرل ابن دريد 331ق ،وأذمل الجوذر

رولق .ونقل ابثن سثيدل ثول

ابثثن دريثثد معتث َّثداً بمثثا اذثثب إليثثه مثثن القثثول َّ
بحنهثثا ل)ثثة يمانيثثة 337ق ،واكثثر ابثثن القطَّثثا

المعثثانا التثثا اكرذثثا ابثثن دريثثد 333ق .ونقثثل ابثثن منظثثور المعثثانا السثثابقة مواجقثاً البثثن
334ق
الروال بالض  :اضطراب المثاء ىلث
دريد  .وجاء جا القاموا المحيطق :الرولُ و ُ
واذب 335ق.
جاء
َ
وجه األرل ،و د رال َيرول ،ورال َير َ :

ثع
مر اكرذا جا ذاا البح  ،والا يعنينا ذنا ما ن َّ
 -4ع ز ق :ذال اللفظة َّ
ىليه ابن جارا ىندما ال" :يقولونِ :
الم رع َز ة :الة من االت الحر  ،... ،وكل ذاا
جا الضثعف ريثب بعضثه مثن بعثل ،وأىجثب منثه الل)ثة اليمانيثة التثا يدلسثها أبثو
محم ثثد اب ثثن الحس ثثن الدري ثثد – رحم ثثه الل ثثه -و ول ثثهَّ :
إن العزيث ث مطم ثثئن م ثثن
بك ثثر َّ
األرل ،ل)ة يمانية ،وال نقول ألئمتنا إالَّ جميالً" 336ق.
وال نود التفصيل جا ذاا تجنباً للتكرار ،ولكن ذاا الموض من أكثثر المواضث

نقثثداً البثثن دريثثد مثثن ابثثن جثثارا ،ىنثثدما اتَّهمثثه بالتزيثثد والتثثدليا ىل ث الل)ثثة ،وىل ث

ال ثثرغ م ثثن أن بع ثثل المص ثثادر اىت ث َّثدت بم ثثا ال ثثه اب ثثن دري ثثد ،مث ثثل الص ثثاحب ب ثثن
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َّ
ىبثثاد 332ق ،وابثثن سثثيدل 332ق ،وابثثن منظثثور 332ق .وذثثو نقثثد ال يخثثرع ىثثن مو ثثف ابثثن
جارا من اللهجات اليمانية ،وىثد االىتثداد بهثا أصثالً مثن أصثوله التثا بنث ىليهثا
معجمه كما اذب إل الثك محمثود جفثال .وىلث الثرغ مثن َّ
أن ابثن دريثد توسَّث جثا

اكر اللهجات اليمانيثة توسثعاً ال يجاريثه جيثه إالَّ الحميثر جثا لثما العلثو ق ،وابثن
سثثيدل جثثا المخصثثعق ،إالَّ َّأنثثه كثثان يثثنع أحيانثاً ىلث ىثثد تيقنثثه مثثن ذثثال الل)ثثة،
وىد ثقته جا بعل المعانا التا ُح ِملت ىليها 342ق .وااا كان ابن جثارا ينقثد ذثال
اللهج ث ثثات ،ج نث ث ثثه كث ث ثثان يحخ ث ثثا بمث ث ثثا يقولث ث ثثه اب ث ثثن دريث ث ثثد مث ث ثثن مع ث ثثانا ذث ث ثثال اللهجث ث ثثات

أحياناً 341ق.م أنه ل يعتد بالعربية الجنوبية جا مقاييسه ،وذو مثا يفسثر مو ثف ابثن
جارا من اللهجات اليمانية 347ق.

الخاتمة:
ابن دريد تتمثل جثا:
ابن جارا َ
خلصت الدراسة إل أن المحاور التا نقد جيها ُ
طرائف ابثن دريثد وغرائبثه ،حيث نقثدذا جثا اثنثا ىلثر موضثعاً ،ومنثاكير ابثن دريثد

وم ثثا انف ثثرد ب ثثه ،حيث ث

نق ثثدذا ج ثثا اثن ثثا ىل ثثر موض ثثعاً ،وزي ثثادات اب ثثن دري ثثد وتولي ثثدل

الصثثيغ ،ونقثثدذا جثثا تسثثعة مواضث  ،واالسثثتدراك ىلث ابثثن دريثثد ،ونقثثدذا جثثا ثمانيثثة
ا

مواضث ث  ،ونق ثثد اللهج ثثات اليماني ثثة ،وذ ثثو نق ثثد لث ث يوج ثثه للهج ثثة اليماني ثثة نفس ثثها ،ب ثثل

ألسثلوب ابثثن دريثثد جثثا نسثبة األلفثثاظ والمعثثانا للهجثثة اليمانيثة التثثا ال يعتثثد بهثثا ابثثن

ج ثثارا ج ثثا أص ثثوله .وبين ثثت الد ارس ثثة أن العوام ثثل الص ثثوتية ،مث ثثل :القل ثثب المك ثثانا،
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وتعا ب األلفاظ جا االستعمال الل)ثو  ،والعوامثل الل)ويثة مثثل مثوت بعثل األلفثاظ،
والتطثثور الثثداللا يمكثثن أن تكثثون مثثدخالً لتفسثثير مآخثثا ابثثن جثثارا ىل ث ابثثن دريثثد،

زيادة ىل منه ابن جارا نفسه جا النقد الل)و والطعن ىل ابن دريد.

وىل ث الثثرغ مثثن أن مثثنه ابثثن جثثارا جثثا المقثثايياق يقثثو ىل ث البح ث

ىثثن

األصول ،ونقد المادة الل)وية ،وىد االستسثال لث أر سثابقيه دون تمحثيع ،إال أننثا
نواج محمود جفال جا ما اذب إليه من أن مو ف ابن جارا مثن ابثن دريثد يحتثاع
إل تحقي ورج نظر ،جابن جارا أغفثل بعثل مثا كثان يثنع ىليثه ابثن دريثد مثن

أن بعث ثثل األلفث ثثاظ يث ثثاكرذا دون الوثث ثثو بهث ثثا ،أو أنث ثثه يلث ثثكك ث ثثا صث ثثحة نسث ثثبتها
ومعانيهثثا ،زيثثادة ىل ث الثثك نجثثدل ينسثثب إليثثه كالم ثاً ال نجثثدل جثثا معج ث الجمهثثرة،
ويحخا ىليه أحياناً إذمال بعل األبنية والمعانا وذا ماكورة جعالً جا الجمهرةق.

وتبثثين لنثثا أن ابثثن جثثارا اىتمثثد اىتمثثاداً كبي ث اًر جثثا توثي ث اللهجثثات ىل ث ابثثن

ابن دريد ،وذو ينطلث جثا الثك مثن
دريد ،غير أنه نقد اللهجات اليمانية التا اكرذا ُ
منهجثثه جثثا ىثثد االىتثثداد باللهجثثات اليمانيثثة الجنوبيثثة أصثالً مثثن أصثثوله التثثا بنث
ىليه ثثا مقاييس ثثه ،وله ثثاا يمك ثثن أن ُيحم ث َثل ذ ثثاا النق ثثد ج ثثا جميث ث مظ ثثاذرل ىلث ث ذ ثثاا
األساا الا جعله ابن جارا واحداً من معاييرل جا تحصيل أبنية العربية.

وكلثثفت الد ارسثثة أن طائفثثة مثثن األلفثثاظ والمعثثانا التثثا نقثثدذا ابثثن جثثارا ،كثثان

ابن دريد ينع ىلث ىثد تيقنثه منهثا ،ويعبثر ىثن الثك بوسثائل لثت  ،ويثنع ىلث

الك نصاً صريحاً ،وذال سمة بينة جا منه ابن دريد ،أما تفسيرنا لثاكرذا مث لثكه
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

اىتمثثاداً أساسثثيا جثثا توثي ث ل)ثثة العثثرب يثثدل ىل ث مثثا يتمت ث بثثه ابثثن دريثثد مثثن ثقثثة،
وىلث أذميثثة معجمثثه مصثثد اًر مثثن المصثثادر الل)ويثثة ،ىلث الثثرغ مثثن مآخثثا العلمثثاء
ىليه ،وىل رأسه ابن جارا.
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وال يمكثثن أن ُن)فثثل أن ابثثن دريثثد كثثان نثثا الً لمثثا يسثثم ويرويثثه ىثثن األى ثراب،
وذثثو بثثالك لثثيا ىليثثه وزر مثثا يرويثثه ومثثا يسثثمعه ،بثثل لثثه الفضثثل جثثا الثثك ليكثثون

واحداً من أذ المصادر الل)ويثة المعجميثة ،وال يمكثن أن ُن)فثل مثا أغفلثه ابثن جثارا
مثثن أن بعثثل األلفثثاظ التثثا اتهمثثه بوضثثعها وتدليسثثها ىل ث العربيثثة ثثد وردت ىنثثد
الخليل بله وبالتالا ال يمكن أن تكثون مثن ابتكثار ابثن دريثد ،وال مثن تدليسثه ،كمثا
ال ابن جارا.

بقثثا أن نقثثول :إن مآخثثا ابثثن جثثارا ىلث ابثثن دريثثد ال تثثدخل جثثا بثثاب التجنثا

ىل ابن دريد ،بل ذا أ رب إل كونها مظاذر لمنه ابن جارا جا النقثد الل)ثو ،
وتكلف أسلوبه جا التعاطا م المصادر التثا نقثل ىنهثا ،وتنبث مثن األسثا التثا

ىثثن األصثثول التثثا بن ث ىليهثثا مقاييسثثه ،وان

اىتمثثدذا أص ثوالً لمقاييسثثه جثثا البح ث

مو ف ابن جارا من ابن دريثد يحتثاع إلث مراجعثة ىلميثة تكلثف مثا لثه ومثا ىليثه،
وتبين أسلوبه جا الترجي والتصحي واالستدراك وتخطئة غيرل ،ونقدل اللهجات التا

ال يعتد بها.

الهوامش
) (1حسثثين نصثثار :المعج ث العربثثا :نلثثحته وتطثثورل ،ط ،1262 ،7مكتبثثة مصثثر،
القاذرة ،ع ،1ع.352-352

) (7أحمث ثثد بث ثثن جث ثثارا ،ت325ذ ث ثثق :معج ث ث مقث ثثاييا الل)ث ثثة ،تحقي ث ث ىبدالسث ثثال

ذ ث ثثارون ،مطبع ث ثثة ىيسث ث ث الب ث ثثابا الحلب ث ثثا ،ط1322 ،7ذث ث ثث ،1222 ،ع،1

ع ،462جفزق.

محمثد بثن الحسثن بثن دريثد ،ت371ذثثق :جمهثرة الل)ثة ،مكتبثة الثقاجثة
) (3أبو بكر َّ
الدينية ،القاذرة ،ع ،7ع.22
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) (4الصثثاحب بثثن َّ
محمثثد حسثثن ال
ىبثثاد ،ت325ذ ثثق :المحثثيط جثثا الل)ثثة ،تحقي ث
َّ
ياسين ،ىال الكتب ،بيروت ،ط1414 ،1ذث ، 1224/ع ،2ع ،72جفزق.

) (5ىلثثا بثثن إسثثماىيل بثثن سثثيدل ،ت452ذ ثثق :المحك ث والمحثثيط األىظ ث  ،تحقي ث

ىبدالحميث ث ثثد ذنث ث ثثداو  ،دار الكتث ث ثثب العلميث ث ثثة ،بيث ث ثثروت ، 7222 ،ع ،2ع،321
جفزق.

محمثثد بثثن مكثثر بثثن منظثثور ،ت211ذ ثثق :لسثثان العثثرب ،دار
) (6جمثثال ال ث ادين َّ
صادر ،بيروت ،ع ،5ع ،377جفزق.

) (2مج ث ثثد ال ث ثثدين الفيرو أزب ث ثثاد  ،ت212ذث ث ثثق :الق ث ثثاموا المح ث ثثيط ،دار المعرج ث ثثة،
بيروت ،ع ،7ع ،125جفزق.

) (2أب ثثو ىم ثثرو محم ثثد ب ثثن ىبدالواح ثثد ال ازذ ثثد ،ت411ذث ثثق :العلث ثرات ج ثثا غري ثثب
الل)ة ،تحقي يحي جبر ،ط ،1224 ،1المطبعة الوطنية ،ىمان ،ع .67

) (2ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،7ع ،122خزفق.
) (12ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،716خزفق.
) (11الخليل بن أحمد الفراذيد  ،ت125ذثثق :العثين ،تحقيث مهثد المخزومثا،
وابراذي السامرائا ،دار الهجرة ،إيران1425 ،ذث ،ع ،2ع ،712خزفق.

حم ث ثثاد الج ث ثثوذر  ،ت323ذث ث ثثق :الص ث ثثحا  ،تحقيث ث ث أحم ث ثثد
) (17إس ث ثثماىيل ب ث ثثن َّ

ىب ث ث ثثدال)فور ىط ث ث ثثار ،دار العلث ث ث ث للمالي ث ث ثثين ،ط ،4بي ث ث ثثروت ، 1222 ،ع،4

ع ،1342خزفق.

) (13أب ث ثثو منص ث ثثور األزذ ث ثثر  ،ت322ذث ث ثثق :ته ث ثثايب الل) ث ثثة ،تحقيث ث ث ىبدالس ث ثثال

محم ثثد ىل ثثا النج ثثار ،المؤسس ثثة المصث ثرية العام ثثة للت ثثحليف
ذ ثثارون ،وراجع ثثه َّ

والنلر ،القاذرة1324 ،ذث ، 1264/ع ،2ع ،711خزفق.
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) (14أبثثو القاسث ىلثثا بثثن جعفثثر بثثن القطَّثثا  ،ت515ذثثق :كتثثاب األجعثثال ،ىثثال
الكتب ،بيروت ،ط1423 ،1ذث ، 1223/ع ،1ع 322خزفق.

) (15ابن منظور :لسان العرب ،ع ،2ع ،62خزفق.
) (16الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،3ع ،131خزفق.
) (12ابن جارا :المقاييا ،ع ،7ع ،331دحزق.
) (12ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،171حدزق.
) (12الخليل :العين ،ع ،3ع ،152دحزق.
) (72األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،4ع ،356دحزق.
) (71ابن سيدل :المخصع ،ع ،3ع ،772دحزق.
) (77ابن منظور :لسان العرب ،ع ،5ع ،342دحزق.
) (73الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،7ع ،127دحزق.
) (74ابن جارا :المقاييا ،ع ،4ع 326ىز ق.
) (75ابن دريد :الجمهرة ،ع ،3ع ،6زى ق.
) (76الخليل :العين ،ع ،1ع ،137ىز ق.
) (72الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،1ع ،142ىز ق.
) (72الجوذر  :الصحا  ،ع ،4ع ،1575ىز ق.
) (72ابن سيدل :المخصع ،ع ،1ع ،156ىز ق.
) (32ابن القطَّا  :األجعال ،ع ،1ع ،321ىز ق.
) (31ابن منظور :لسان العرب ،ع ،3ع ،746ىزعق.
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) (37ابن جارا :المقاييا ،ع ،4ع ،427جد ق.
) (33ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،762-762دلفق.
) (34الخليل :العين ،ع ،6ع ،744لدفق.
) (35األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،11ع ،374لدفق.
) (36الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،2ع ،327لدفق.
) (32ابن سيدل :المخصع ،ع ،4ع.31
) (32ابن القطَّا  :األجعال ،ع ،7ع ،422جد ق.
) (32ابن منظور :لسان العرب ،ع ،6ع ،376جر ق.
) (42الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،7ع 723جد ق.
) (41ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،5ع ،25زبق.
) (47ابن دريد :الجمهرة ،ع ،1ع ،727زبق.
) (43األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،2ع ،432زبق.
) (44ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،6ع ،761زبق.
) (45ابن القطَّا  :األجعال ،ع ،3ع ،46زبق.
) (46ابن منظور :لسان العرب ،ع ،1ع ،621زبق.
) (42الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،1ع ،116زبق.
) (42ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،5ع ،122عزق.
) (42ابن دريد :الجمهرة ،ع ،3ع ،6زى ق.
) (52الصاحب بن ىباد :المحيط جا الل)ة ،ع ،1ع ،147عزق.
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) (51الجوذر  :الصحا  ،ع ،3ع ،221عزق.
) (57ابن سيدل :المخصع ،ع ،1ع ،156عزق.
) (53ابن القطَّا  :األجعال ،ع ،3ع ،46عزق.
) (54ابن منظور :لسان العرب ،ع ،5ع 115عزق.
) (55الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،7ع 124عزق.
) (56ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،5ع ،122عزق.
) (52ابن دريد :الجمهرة ،ع ،3ع ،65ف ق.
) (52الخليل :العين ،ع ،5ع ،45ف ق.
) (52الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،5ع ،743ف ق.
) (62الجوذر  :الصحا  ،ع ،3ع ،1216م ق.
) (61ابن سيدل :المخصع ،ع ،6ع ،122ف ق.
) (67ابن القطَّا  :األجعال ،ع ،3ع ،46ف ق.
) (63ابن منظور :لسان العرب ،ع ،6ع ،332ف ق.
) (64الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،7ع ،726-725ف ق.
) (65ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،5ع ،31ن ق.
) (66ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،123حقنق.
) (62الخليل :العين ،ع ،3ع ،52ن ق.
) (62الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،7ع ،352ن ق.
) (62الجوذر  :الصحا  ،ع ،1ع ،322ن ق.
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) (22ابن القطَّا  :األجعال ،ع ،3ع ،26ن ق.
) (21ابن منظور :لسان العرب ،ع ،7ع ،526ن ق.
) (27الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،1ع ،744ن ق.
) (23ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،6ع ،42ذد ق.
) (24ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،726-725د هق.
) (25الجوذر  :الصحا  ،ع ،4ع ،1422دذ ق.
) (26ابن سيدل :المحك المحيط األىظ  ،ع ،4ع ،172ذد ق.
) (22ابن القطَّا  :األجعال ،ع ،3ع ،355ذد ق.
) (22ابن منظور :لسان العرب ،ع ،12ع ،365ذد ق.
) (22الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،3ع ،733دذ ق.
) (22ابن جارا :المقاييا ،ع ،6ع ،12ذوبق.
) (21ابن دريد :الجمهرة ،ع ،1ع ،733-737بولق.
) (27األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،6ع ،454ذبوق ،و ع ،7ع.772
) (23الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،4ع ،22ذوبق.
) (24الجوذر  :الصحا  ،ع ،1ع ،732ذوبق.
) (25ابن سيدل :المحك المحيط األىظ  ،ع ،4ع ،432ذوبق.
) (26ابن منظور :لسان العرب ،ع ،1ع ،222ذوبق.
) (22الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،1ع ،141ذوبق.
) (22ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،6ع ،143ولاق.
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) (22ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،312ولاق.
) (22الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،12ع ،127ولاق.
) (21ابن سيدل :المحك المحيط األىظ  ،ع ،12ع ،112ولاق.
) (27ابن القطَّا  :األجعال ،ع ،3ع  316ولاق.

) (23ابن منظور :لسان العرب ،ع ،3ع ،752ولاق.
) (24الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،1ع 362ولاق.
) (25ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،1ع ،343تر ق.
) (26ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،12تر ق.
) (22الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،2ع ،325تر ق.
) (22األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،11ع ،773تر ق.
) (22اب ثثن س ثثيدل :المحكث ث والمح ثثيط األىظث ث  ،ع ،2ع ،37ت ثثر ق والمخص ثثع،
ع ،4ع.721

) (122ابن القطَّا  :األجعال ،ع ،1ع 171تر ق.
) (121ابن منظور :لسان العرب ،ع ،6ع ،762تر ق.
) (127الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،7ع 724تر ق.
) (123ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،1ع ،353تل ق.
) (124ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،72تل ق.
) (125الخليل :العين ،ع ،2ع ،176تل ق.
) (126األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،14ع ،724تل ق.
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) (122الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،عْْ ،عْْ ،تل ق.
) (122الجوذر  :الصحا  ،ع ،6ع ،155تل ق.
) (122ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،2ع ،422تل ق.
) (112الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،4ع ،24تل ق.
) (111ابن منظور :لسان العرب ،ع ،17ع ،66تل ق.
) (117محمود جفال :منه ابن جارا جا النقد الل)و جا معجمه مقاييا الل)ة،
مجلة مجم الل)ة األردنا ،العدد  ،62لسنة ،7224ع .126

) (113ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،1ع ،352تورق.
) (114ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،14تورق.
) (115الخليل :العين ،ع ،2ع ،134تورق.
) (116األزذر  :تهايب الل)ة ،ع 14ع ،771تورق.
) (112الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،2ع ،532تورق.
) (112الجوذر  :الصحا  ،ع ،3ع ،165تورق.
) (112ابن منظور :لسان العرب ،ع ،4ع ،26تورق.
) (172الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،1ع ،321تورق.
) (171ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،1ع ،422جل ق.
) (177األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،12ع ،763جل ق.
) (173الجوذر  :الصحا  ،ع ،7ع ،376جل ق.
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) (174ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،3ع 342جل ق.
) (175ابن منظور :لسان العرب ،ع ،7ع ،774جل ق.
) (176انظثثر :ىبثثدالعزيز مطثثر :لحثثن العامثثة جثثا ضثثوء الد ارسثثات الل)ويثثة الحديثثثة،
الدار القومية للطباىة والنلر ،القاذرة ،1266 ،ع .732-736

) (172ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،7ع ،122خزفق.
) (172ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،716خزفق.
) (172الخليل :العين ،ع ،4ع ،712خزفق.
) (132األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،2ع ،62خزفق.
) (131الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،4ع ،722خزفق.
) (137الجوذر  :الصحا  ،ع ،5ع ،35خزفق.
) (133ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،5ع ،122خزفق.
) (134ابن القطَّا  :األجعال ،ع ،1ع ،311خزفق.
) (135ابن منظور :لسان العرب ،ع ،5ع ،35خزفق.
) (136الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،3ع ،137خزفق.
) (132ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،7ع ،423رط ق.
) (132ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،362رط ق.
) (132األزذر  :تهايب الل)ة ،ط ،7ع ،164رط ق.
) (142الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،1ع ،421رط ق.
) (141الجوذر  :الصحا  ،ع ،7ع ،276طعرق.
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) (147ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ط ،1ع ،542رط ق.
) (143ابن القطَّا  :األجعال ،ع ،7ع ،52رط ق.
) (144ابن منظور :لسان العرب ،ع ،2ع ،172رط ق.
) (145الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،3ع ،32رط ق.
) (146ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،7ع ،441رمغق.
) (142ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،326رمغق.
) (142ابن القطَّا  :األجعال ،ع ،7ع 31رمغق.
) (142ابن منظور :لسان العرب ،ع ،2ع ،432رمغق.
) (152الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،3ع ،126رمغق.
) (151الجوذر  :الصحا  ،ع ،5ع ،11مر ق.
) (157ىبثدالر از الصثاىد  :مثوت األلفثاظ جثا العربيثة ،مجلثة الجامعثة اإلسثالمية،
المنورة ،العدد  ،122السنة 1412/1412ذث ،ع.422
المدينة َّ

) (153ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،3ع ،741لبعق.
) (154ابن دريد :الجمهرة ع ،1ع ،291لبعق.
) (155األزذر  :تهايب الل)ة ع ،326 ،17لبعق.
) (156الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،2ع ،353لبعق.
) (152ابن سيدل :المخصع ،ع ،2ع 635لبعق.
) (152ابن منظور :لسان العرب ،ع ،2ع ،52لبعق.
) (152الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،7ع ،312لبعق.
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) (162ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،4ع ،746ىدكق.
) (161ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،722ىدكق.
) (167ابن سيدل :المخصع ،ع ،4ع ،34ىدكق.
) (163ابن القطَّا  :األجعال ،ع ،7ع 364ىدكق .
) (164الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،3ع ،317ىدكق.
) (165الجوذر  :الصحا  ،ع ،5ع ،762دىكق.
) (166ابن جارا :المقاييا ،ع ،5ع ،722مجلق.
) (162ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،111مجلق.
) (162الخليل :العين ،ع ،6ع ،142مجلق.
) (162األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،11ع 125مجلق.
) (122الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع 2ع ،171مجلق.
) (121الجوذر  :الصحا  ،ع ،5ع 1216مجلق.
) (127ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،1ع 142مجلق.
) (123ابن منظور :لسان العرب ،ع ،11ع ،616مجلق.
) (124الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،4ع ،52مجلق.
) (125أبث ثثو زيث ثثد األنصث ثثار  ،سث ثثعيد بث ثثن أوا :ن ث ثوادر أبث ثثا زيث ثثد ،صث ثثححه سث ثثعيد
اللربونا  ،دار الكتاب العربا ،بيروت ،ط ،7ع.122-162
) (126ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،1ع ،327ثح ق.
) (122ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،37ثح ق.
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) (122األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،4ع ،22ثح ق.
) (122ابن سيدل :المخصع ،ع ،7ع ،67ثح ق.
) (122ابن القطا  :األجعال ،ع ،1ع  132ثح ق.
) (121ابن منظور :لسان العرب ،ع ،7ع ،777ثج ق.
) (127الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،1ع ،121ثح ق.
) (123جفال :منه ابن جارا جا النقد الل)و .122 ،
) (124ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،1ع ،425ج ق.
) (125ابن دريد :الجمهرة ،ع ،1ع ،42ج ق.
) (126الخليل :العين ،ع ،3ع ،12ج ق.
) (122األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،3ع ،757ج ق.
) (122الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،1ع ،744ج ق.
) (122الجوذر  ،الصحا  ،ع ،7ع ،322ج ق.
) (122ابن سيدل ،المحك والمحيط األىظ  ،ع ،7ع ،424ج ق.
) (121ابن القطَّا  :األجعال ع ،1ع ،121ج ق.
) (127ابن منظور :لسان العرب ،ع ،7ع ،732جحج ق.
) (123الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،1ع ،712ج ق.
) (124ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،1ع ،464جعظق.
) (125ابن دريد :الجمهرة ،ع ،1ع ،727ل)بق.
) (126الخليل :العين ،ع ،4ع ،352ج)بق.
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) (122األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،2ع ،32ج)بق.
) (122الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،3ع 65ج)بق.
) (122ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،5ع ،321ج)بق.
) (722ابن منظور :لسان العرب ،ع ،1ع ،762ج)بق.
) (721الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،1ع ،42ج)بق.
) (727ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،7ع ،726دغفق.
) (723ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،726دغفق.
) (724الخليل :العين ،ع ،4ع ،324-323دغفق.
) (725الصاحب بن ىبَّاد :ع ،5ع ،43دغفق.
) (726ابن سيدل :المخصع ،ع ،5ع ،462دغفق.
) (722ابن القطا  :األجعال ،ع ،1ع ،352دغفق.
) (722ابن منظور :لسان العرب ،ع ،2ع ،123دغفق.
) (722الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،3ع ،142دغفق.
) (712ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،3ع ،125ل)نق.
) (711ابن دريد :الجمهرة ،ع ،3ع ،64ل)نق.
) (717األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،2ع ،44ل)نق.
) (713الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،4ع ،547ل)نق.
) (714ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،5ع ،324ل)فق.
) (715ابن منظور :لسان العرب ،ع ،13ع ،742ل)نق.
722

) (716الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،4ع ،747ل)نق.
) (712ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،3ع ،325ضبدق.
) (712ابن دريد :الجمهرة ،ع ،1ع ،744ضبدق.
) (712األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،17ع ،76ضبدق.
) (772الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،3ع ،42ضبدق.
) (771ابن سيدل :المخصع ،والمحك والمحيط األىظ  ،ع ،2ع ،122ضبدق.

) (777ابن منظور :لسان العرب ،ع ،3ع ،763ضبدق.
) (773الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،1ع 322ضبدق.
) (774انظر :ىبد العزيز مطر :لحن العامة  ،ع.772
) (775ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،3ع ،327ضماق.
) (776ابن دريد :الجمهرة ،ع ،3ع ،74ضماق.
) (772الخليل :العين ،ع ،2ع ،71ضمزق.
) (772األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،11ع ،336ضمزق.
) (772الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،7ع ،127ضماق.
) (732الجوذر  :الصحا  ،ع ،3ع ،227ضماق.
) (731ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،2ع ،122ضماق.
) (737ابن القطَّا  :األجعال ،ع ،7ع ،722ضماق.
) (733ابن منظور :لسان العرب ،ع ،6ع ،172ضماق.
) (734الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،7ع ،733ضماق.
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) (735ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،4ع ،421جخلق.
) (736ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،732جخلق.
) (732ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،5ع ،722جخلق.
) (732ابن منظور :لسان العرب ،ع ،11ع ،512جخلق.
) (732ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،4ع ،447جق ق.
) (742األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،2ع ،164جق ق.
) (741الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،5ع ،457جق ق.
) (747الجوذر  :الصحا  ،ع ،7ع ،42جق ق.
) (743ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،6ع ،452جق ق .والمخصع،
ع ،1ع 326جق ق.
) (744ابن القطَّا  :األجعال :ع ،7ع.423
) (745ابن منظور :لسان العرب ،ع ،17ع ،452جق ق.
) (746الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،4ع ،162جق ق.
) (742ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،1ع ،33أب ق.
) (742ابن دريد :الجمهرة ،ع ،3ع ،122أب ق.
) (742الساب نفسه ،ع ،1ع ،285بس ق.
) (752أبث ث ث ثثو ىمث ث ث ثثرو اللث ث ث ثثيبانا :كتث ث ث ثثاب الجث ث ث ثثي  ،تحقي ث ث ث ث  :إب ث ث ث ثراذي األبيث ث ث ثثار ،
القاذرة1324،ذث ،1224،ع ،1ع ،25أب ق.
) (751األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،15ع ،166أب ق.
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) (757الصَّاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،12ع ،127أب ق.
) (753الجوذر  :الصحا  ،ع ،7ع ،724أب ق.
) (754ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،12ع ،125أب ق.
) (755ابن القطَّا  :األجعال :ع ،1ع ، 52أب ق.
) (756ابن منظور :لسان العرب ،ع ،7ع ،122أب ق.
) (752الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،1ع ،161أب ق.
) (752ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،1ع ،152أذرق.
) (752ابن دريد :الجمهرة ،ع ،1ع ،72بززق.
) (762الساب نفسه ،ع ،7ع ،376رز ق.
) (761الليبانا :كتاب الجي  ،ع ،1ع ،724رذطق.
) (767األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،1ع ،146ىقرق.
) (763الساب نفسه ،ع ،6ع ،136ظهرق.
) (764الصَّاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،4ع ،62أذرق.
) (765الجوذر  :الصحا  ،ع ،3ع ،144أذرق.
) (766ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،4ع ،354أذرق.
) (762الساب نفسه ،ع ،722ظهرق.
) (762ابن منظور :لسان العرب ،ع ،4ع ،34أذرق.
) (762الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،1ع ،366أذرق.
) (722ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،1ع ،124ب ق.
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) (721ابن دريد :الجمهرة ،ع ،3ع ،125ب َّق.
) (727األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،12ع ،22ب ق.
) (723الصَّاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،1ع ،123ب ق.
) (724الجوذر  :الصحا  ،ع ،4ع ،377ب ق.
) (725ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،1ع ،125ب ق.
) (726ابن القطَّا  :األجعال :ع ،1ع ،22ب ق.
) (722ابن منظور :لسان العرب ،ع ،2ع ،12بعب ق.
) (722الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،3ع ،6ب ق.
) (722ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،1ع ،322ثبق.
) (722األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،15ع ،57ثبق.
) (721ابن منظور :لسان العرب ،ع ،12ع ،743ثبق.
) (727الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،1ع ،42ثبق.
) (723ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،1ع ،322ثع ق.
) (724الخليل :العين ،ع ،1ع ،122ثع ق.
) (725ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،1ع ،322ث) ق.
) (726ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،746ث) ق.
) (722الخليل :العين ،ع ،1ع ،353ث) ق.
) (722األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،2ع ،122ث) ق.
) (722الصَّاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،5ع ،61ث) ق.
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) (722الجوذر  :الصحا  ،ع ،6ع ،152ث) ق.
) (721ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،1ع ،125ث) ق.
) (727ابن القطَّا  :األجعال :ع ،1ع ،137ث) ق.
) (723ابن منظور :لسان العرب ،ع ،17ع ،22ث) ق.
) (724الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،4ع ،22ث) ق.
) (725ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،1ع ،33اب ق.
) (726الساب نفسه ،ع ،5ع ،153كب ق.
) (722ابن دريد :الجمهرة ،ع ،1ع ،723كب ق.
) (722الخليل :العين ،ع ،1ع ،432كب ق.
) (722الليبانا :كتاب الجي  ،ع ،3ع ،146كب ق.
) (322األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،12ع ،125كب ق.
) (321الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،6ع ،744كب ق.
) (327الجوذر  :الصحا  ،ع ،7ع ،124كب ق.
) (323ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،6ع ،222كب ق.
) (324ابن القطَّا  :األجعال ،ع ،3ع 23كب ق.
) (325ابن منظور :لسان العرب ،ع ،7ع ،122كب ق.
) (326الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،1ع ،127كب ق.
) (322حسين نصار :المعج العربا ،ع ،7ع.335
) (322جفال :منه ابن جارا جا النقد الل)و  ،ع.122
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) (322ابن جارا :المقاييا ،ع ،1ع ،421ثبنق.
) (312ابن دريد :جمهرة الل)ة ،ع ،1ع ،724ثبنق.
) (311الخليل :العين ،ع ،2ع ،731ثبنق.
) (317األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،15ع ،26ثبنق.
) (313الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،2ع ،445ثبنق.
) (314الجوذر  :الصحا  ،ع ،6ع ،365ثبنق.
) (315ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،12ع ،166ثبنق.
) (316ابن القطَّا  :األجعال ،ع ،1ع 133ثبنق.
) (312ابن منظور :لسان العرب ،ع ،13ع ،26ثبنق.
) (312الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،4ع 722ثبنق.
) (312ابن جارا :المقاييا ،ع ،1ع ،425ج ق.
) (372ابن دريد :الجمهرة :ع ،1ع ،42ج ق.
) (371الخليل :العين ،ع ،3ع ،12-2ج ق.
) (377األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،3ع ،757ج ق.
) (373الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،7ع 723ج ق.
) (374الجوذر  :الصحا  ،ع ،7ع ،322ج ق.
) (375ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع 7ع ،424ج ق.
) (376ابن منظور :لسان العرب ،ع ،7ع ،472ج ق.
) (372الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،1ع 712ج ق.
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) (372ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،7ع ،463رولق.
) (372ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،477رولق.
) (332األزذر  :تهايب الل)ة ،ع ،6ع ،717رولق.
) (331الصَّاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،4ع ،62رولق.
) (337ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،4ع ،472رولق.
) (333ابن القطَّا  :األجعال ،ع ،7ع 26ريهق.
) (334ابن منظور :لسان العرب ،ع ،3ع ،424رولق.
) (335الفيروزأباد  :القاموا المحيط ،ع ،4ع ،726رولق.
) (336ابن جارا :مقاييا الل)ة ،ع ،4ع ،326ىز ق.
) (332الصاحب بن ىبَّاد :المحيط جا الل)ة ،ع ،1ع ،142ىز ق.
) (332ابن سيدل :المحك والمحيط األىظ  ،ع ،1ع ،156ىز ق.
) (332ابن منظور :لسان العرب ،ع ،1ع ،752ىز ق.
) (342انظر ابن دريد :الجمهرة ،ع ،7ع ،22جفزق.
) (341جفال :منه ابن جارا جا النقد الل)و  ،ع.124
) (347الساب نفسه ،ع.122
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