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 :الملخص

تقوم فكرة هذا البحث على مجع أكرب قدر ممكن من األلفاظ اليت كان البن دريد نظٌر 
 خمتلف عن غريه يف أصوهلا االشتقاقية؛ ومن َثمَّ أوزاهنا يف ضوء كتابيه ) مجهرة اللغة، واالشتقاق(. 

وصا وهذا االختالف ال شك يف أنه باب كبري يُفيد منه أهل اللغة عموما، والشعراء واألدباء خص
 يف توليد املعاين وإقامة األوزان العروضية.

 ومبحثان: وقد احتواه املنهُج الوصفي القائم على االختيار والتحليل، مثمثال يف خطة قوامها مقدمة،

أوهلما ــ يركز مادته على ابن دريد، ونسبه، وطرمف من حياته، وكتابيه اجلمهرة واالشتقاق، وثانيهما 
ظ اليت انفرد فيها ابن دريد برؤية خاصة من حيث أصوهُلا وأوزاهُنا، أو كان ــ يتضمن عددا من األلفا

 موافقا ألحد من العلماء خمالفا آلخرين.

 َث تأيت خامتُته متضمنة أهم النتائج، وأخريا ثـمبمُت املصادر واملراجع اليت تنوعت بني القدمي واحلديث.

 الكلمات المفتاحية:

 الوزن الصريف ــ جهرة اللغة ــ كتاب االشتقاق. ابن دريد ــ األصل االشتقاقي ــ

Abstract: 

   The idea of this research is to gather as many of the words as 
possible for Ibn Duraid to look at each other in their 
derivatives, and then weigh them in the light of his books (mass 
of language and derivation.) 

This difference is no doubt that it is a large door benefiting the 
people of the language in general, and poets and writers, 
especially in generating meanings and establishing weights 
show. 



                                     مجلة كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية                                       والعشرون           الثامن العدد 
 

333  

 

Its descriptive and selection-based approach was exemplified 
by a plan of introduction, and two topics:The first of them 
focuses on Ibn Duraid, his percentage, and part of his life, and 
his books of population and derivation, and the second 
includes a number of words in which Ibn Duraid unique vision 
in terms of assets and weights, or was in agreement with one 
of the scientists contrary to others. 

Then came the conclusion including the most important 
results, and finally proved the sources and references that varied 
between the old and modern. 

key words: 

Ibn Duraid Origin Derivative weight Literary language 
language book derivation. 
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 ال نيبَّ بعده ــ صلى اهلل عليهاحلمد هلل وحده، وصالة وسالما دائمني متالزمني على من 
 ــ! وبعد ... وسلم

فإن إضافة كلمة ) العمايّن ( يف عنوان البحث الذي بني أيدينا ــ قد حتمل شيئا من الغرابة       
لبعض الباحثني وطالب العلم اللغوي؛ ذلك أن العالمة ابن دريد قد اشتهر بني الباحثني وطالب 

ققوهنا، وهم العلم بأنه أزدي، وهذا الذي صار عليه احملققون يف تسجيل امسه على مؤلفاته اليت حي
حمقون يف ذلك، ولكن فاهتم أنه من أزد عمان؛ ومن ينعم النظر يف ترمجته جيد له نصيبا وافرا يف 

 النسبة الُعمانية.

وابن دريد ــ رمحه اهلل ــ رأس يف العلم اللغوي عرب القرن الثالث اهلجري والربع األول من القرن     
حيتاج إىل فريق متضافر من الباحثني األفذاذ كي يقوموا  الرابع، واحلديث عن جهوده اللغوية املتنوعة

مبهمته؛ لذا قد ركزْت هذه الورقة البحثية على جانب واحد من جوانب علمه اللغوي الغزير؛ أال 
فقد وجدت آراءه يف أصول األلفاظ وأوزاهنا وهو رؤيته اخلاصة يف أصول بعض األلفاظ وأوزاهنا؛ 

 الشتقاق( وكذلك يف مؤلفات القدامى واحملدثني وجدهتا تأيت عرضا.منثورة يف كتابيه ) اجلمهرة وا

لذلك رأيت الرجل ــ رمحه اهلل ــ حريًّا بأن يُفرمد ببحث مستقل حول رؤيته يف هذا اجلانب اللغوي    
املؤصِّل لصحة النطق واملعىن، وكيف أن آراءه قد وجدت طريقها إىل مؤلفات القدامى واحملدثني؛ مما 

رسوخه يف العلم، وأثره الكبري يف علوم اللغة املختلفة ال سيما اجلانبني املعجمي والصريف يدل على 
نشأ يف ديار عربية تـُعمدُّ مركزًا منها؛ ومن هنا تتجلى أمهية هذا البحث الذي يستلهم مادته من عامل 

ذ زخرت أرضها بكثري من مهمًّا من املراكز العلمية والثقافية واألدبية يف العاملني العريب واإلسالمي، إ
العلماء واألدباء والشعراء واملفكرين؛ أال وهي الديار العمانية اليت كانت ولوًدا يف العصور املختلفة 

 ، فنشأت فيها املدارس املختلفة اليت ُتدرَّس فيها كلُّ العلوم؛ نقلية وعقلية.

دريد؛ مها )مجهرة اللغة  وقد اعتمد البحث يف مجع مادته على الكتابني األشهر من مؤلفات ابن
 واالشتقاق(.

وُبين على املنهج الوصفي القائم على االختيار والتحليل؛ إذ يصعب حصر واستقصاء ما يرنو إليه   
 هذا البحث يف عمل واحد، وقد متثل يف خطة قوامها:  

 .ــ مقدمة: تضمنت حديثا عن سبب اختيار البحث، وأمهيته، ومنهجه، وخطته اليت ُبين عليها
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 ــ ومبحثان:

أوهلما يركز مادته على ابن دريد ونسبه وطرمف من حياته، وكتابيه اجلمهرة واالشتقاق، وثانيهما 
يتضمن عددا من األلفاظ اليت انفرد فيها ابن دريد برؤية خاصة من حيث أصوهُلا وأوزاهُنا، أو كان 

 موافقا ألحد من العلماء خمالفا آلخرين.

ترتيبا معجميا من اهلمزة إىل الياء؛ حىت تسهل مراجعتها ملن أراد، وتناولتها وقد رتبُت هذه األلفاظ   
 بالدراسة يف ظل رؤية ابن دريد وغريه من العلماء سابقني عليه والحقني له.

 ــ َث خامتة متضمنة أهم نتائج البحث، َث حواشي البحث، َث ثـمبمت املصادر واملراجع.

 وعلى اهلل قصد السبيل!

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبحث األول ــ ابن دريد وكتاباه الجمهرة واالشتقاق

لقد تضمنت املقدمة توقُّعا فحواه تتمثل يف سؤال عن عمانّية ابن دريد، وحىت ال يتأخر البيان       
عن وقت احلاجة؛ أقول: من ينعم النظر يف ترمجة ابن دريد جيده متأصِّال يف النسبة العمانية ليس 

وي:" أبو بكر بن دريد بصرّي املولد، ونشأ بعمان، وتنقل يف جزائر البحر بعيدا عنها؛ يقول احلم
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والبصرة وفارس، وطلب األدب وعلم العربية، وكان أبوه من الرؤساء وذوي اليسار، وورد بغداد بعد 
 (.1أن أسّن فأقام هبا إىل آخر عمره")

من قحطان، أبو بكر  ويقول صاحب األعالم:" حممد بن احلسن بن دريد األزدي، من أزد عمان 
 (.2م من أئمة اللغة واألدب[" ) 933ــ  838هـ =  321ــ  223]

إذن الرجل أزديٌّ ُعماينٌّ؛ إذ إن قبيلة األزد ليست بطنا واحدا، وإمنا قسمت إىل أربعة أقسام؛    
 (.3هي:" أزد شنوءة، وأزد السراة، وأزد غسان، وأزد ُعمان")

 (. 4طيع أن يقّسم حياته إىل ستِّ مراحل على النحو اآليت:)واملطالع لرتمجة ابن دريد يست  
هـ تاريخ هجرته إىل عمان  256هـ إىل سنة  223األوىل ــ بدأت يف البصرة  سنة مولده عام   

قبيل استيالء الزنج على البصرة وختريبها وحرقها. وقد نشأ ابن دريد خالل هذه الفرتة وتعلم ، ومترن 
 .على الشعر بشىت فنونه

هـ وهناك أثرى حصيلته من لغة أهل اجلنوب  270 – 256الثانية ــ املرحلة العمانية : من سنة  
وهلجاهتا ، كما متكن من ربط الصلة ببالد أجداده وبرؤساء قومه وبين عمومته من األزد، وقد 

من عاشرهم عشرة طويلة أثرت يف شعره وطبعته بطابع العصبية القبلية اليت عرفت لشعراء البدو 
 .قبله.

هـ بعد القضاء على ثورة الزنج ، وقد كان يدّرس  295 – 270الثالثة ــ عودته إىل البصرة : سنة   
 بالبصرة ، وبدأ جنمه يعلو ، وأخذت شهرته تطبق أحناء العراق. 

هـ؛ إذ استدعاه الشاه ابن ميكال إىل األهواز،  301 – 295الرابعة ــ املرحلة الفارسية : من سنة  
اعتىن يف هذه املرحلة بتأديب أيب العباس امليكايل ابن الشاه وتفقيهه يف اللغة؛ حيث أملى عليه وقد 

اجلمهرة ، ونظم فيه ويف والده مقصورته الشهرية، كما توىل يف الوقت ذاته رئاسة ديوان الشاه، وتعد 
 . هذه الفرتة أخصب فرتة مادية يف حياة ابن دريد.

حيث عاد للتدريس جبامع البصرة ، وأعاد  308 – 301صرة من سنةاخلامسة ــ العودة إىل الب 
إمالء اجلمهرة وكتبه األخرى على الطلبة الذين توافدوا عليه من أحناء العراق. وقد متت له يف تلك 
 الفرتة زعامة مدرسة البصرة اللغوية ، واعتربه املؤرخون خري مدافع عن جمد هذه املدينة العلمي.

هـ تاريخ وفاته ــ  رمحه اهلل ــ  حيث قدم  321 – 308حلة البغدادية : من سنة السادسة ــ املر   
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إىل بغداد واستقر هبا ، وكانت تلك الفرتة األخرية يف حياته هي أخصب مراحل اإلنتاج يف حياته 
 فقد توافد عليه الطلبة واملتأدبون ورجال العلم من أحناء العامل العريب ، وتتلمذوا عليه.

رمحه اهلل ــ يوم األربعاء لثنيت عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة إحدى وعشرين مات ــ   
وثالمثائة، ويف هذا اليوم مات أبو هاشم عبد السالم بن حممد اجلبائي؛ فقيل: مات علم اللغة 

 والكالم.

وما من ريب أن رحالت ابن دريد املتتوعة يف طلب العلم قد خلفت لنا علما من األعالم 
ال احلموي نقال عن أيب الطيب اللغوي:" هو الذي انتهى إليه علم لغة البصريني، وكان األحبار؛ ق

أحفظ الناس وأوسعهم علما، وأقدرهم على الشعر، وما ازدحم العلم والشعر يف صدر أحد 
 (.5ازدحاممهما يف صدر خلف األمحر وابن دريد. وتصّدر ابن دريد يف العلم ستني سنة")

بن دريد قد تعّلم على يِد خنبٍة من املخلصني؛ أمثال:" عبد الرمحن وما من ريب أيضا أن ا
 (6اشي، وكان رأس أهل هذا العلم")ابن أخي األصمعي، وأيب حامت السجستاين، وأيب الفضل الري

وقد خّلف لنا ابن دريد ــ رمحه اهلل ــ ثروة مثينة متثّلت يف تالميذه؛ من أمثال" أيب سعيد 
 ( وغريهم.7عبيد اهلل املرزباين، وأيب الفرج علي بن احلسني األصبهاين")السريايف، وأيب 

ومن ثروته الثمينة اليت خلفها مؤلفاته العديدة واملتنوعة، وعلى رأس هذه املؤلفات كتاباه  
 .الشهريان مجهرة اللغة، واالشتقاق

أصول األلفاظ أما اجلمهرة فهو من املعاجم اليت ضمت بني دفتيها معظم آراء ابن دريد يف 
املتناثرة وأوزاهنا، باإلضافة إىل أبواب لغوية عديدة تضمنتها مادة املعجم، و"يعد كتاب اجلمهرة أول 
معجم متكامل يف اللغة العربية، قد رتب على الطريقة األجبدية. ولكن الشيء املهم فيه أن معظم 

البارع، و أيًضا ابن سيده يف املعجميني الالحقني اعتمدوا عليه؛ ومن أشهرهم القايل يف معجمه 
كتابه املخصص؛ فنال الكتاب منزلة عظيمة بني اللغويني بعد وفاة ابن دريد، واعتمدت أكثر 
املصادر على أقواله يف اجلمهرة ، وقد اهتم املستشرقون جبمهرة اللغة؛  فقام املستشرق فريتس كرنكو 

 (.8بتصحيح اجلمهرة")
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مهرة؛ فقال:" ومل أجر يف إنشاء هذا الكتاب إىل اإلزراء بعلمائنا وقد بني ابن دريد سبب تأليف اجل  
وال الطعن يف أسالفنا، وأىن يكون ذلك؟! وإمنا على مثاهلم حنتذي وبسبيلهم نقتدي، وعلى ما 
أصَّلوا نبين، وقد ألف أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفرهودي ــ رضوان اهلل عليه ــ )كتاب العني( 

لغايته، وعىن من مسا إىل هنايته، فاملنصف له بالغلب معرتف، واملعاند متكلف،  فأتعب من تصدى
 (. 9وكل من بعده له تبع أقر بذلك أم جحد")

َث يقول ــ رمحه اهلل ــ:" وملكنه ــ أي: اخلليل ــ رممحمه اهلل ــ ألف ِكتمابه مشاكال لثقوب فهمه وذكاء   
 فطنته وحدة أذهان أهل دهره.

ا اْلكتاب ومالنَـّْقُص يف النَّاس فماٍش، وماْلعجز هلمُم شماِمل، ِإالَّ خمصماِئص كدراري النُُّجوم يِف وأملينا همذم 
    (. 10أمْطرماف اأْلُفق، فسهلنا وعره ووطأنا شأزه")

وقد متّثل منهجه يف اجلمهرة يف ترتيبه للمفردات بطريقة الرتتيب األلفبائي، ال الرتتيب الصويت؛    
الطريقة خيتلف اجلمهرة عن معجم العني الذي سار وفق الرتتيب الصويت؛ يقول ــ رمحه اهلل ويف هذه 

وأجريناه على تأليف احلروف املعجمة؛ إذ كانت بالقلوب أعبق، ويف األمساع أنفذ، وكان علم “ــ: 
 (.11العامة هلا كعلم اخلاصة، وطالبها من هذه اجلهة بعيًدا من احلرية مشفيا على املراد")

وباإلضافـة للطريقة األلفبائية اليت سار عليها، اتبع أيًضا نظام التقليبات األجبـدية، وهو يسري فيه    
على نظام اخلليل، وقد شرح ابن دريد هذه الطريقة وبناء األبنية يف ختام كتاب اجلمهرة؛ إذ قال: " 

ا أو مخاسيًّا فخذ من كل جنس من قال أبو بكر إذا أردت أن تؤلف بناًء ثنائيًّا أو ثالثيًّا أو رباعيًّ 
أجناس احلروف املتباعدة َث أدر دائرة فوق ثالثة أخرى حواليها َث فكها عند كل حرف مينة ويسرة 

  …حىت تفك األحرف الثالثة فتخرج من الثالثي ستة أبنية ثالثية  وتسعة أبنية ثنائية.
ابن دريد يف مثل هذه املادة هي " ع  ومثال ذلك مادة )ع، ب، د( والوجوه الستة اليت أشار إليها
 (.12د ب، ع ب د، د ع ب، د ب ع، ب ع د، ب د ع ")

 ( مجهرة ابن دريد إىل مخسة عشر بابا؛ هي:13وقد قسم أحد الباحثني املعاصرين)   
   ــ الثنائي الصحيح، وهو ما ضعف فيه احلرف الثاين، مثل أبب، أزز.1   
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  عي املكرر، وهو ما ضعف فيه احلرفان، مثل: ب ت ب ت، زل زل.ــ الثنائي امللحق ببناء الربا-2
ــ الثنائي املعتل وما تشعب منه؛ وذلك ببناء احلرف الصحيح مع أحد أحرف العلة: اهلمزة،  3  

 الواو، الياء؛ مثل: باء، توى.

 الثالثي الصحيح، وما تشعب منه؛ مثل: ب ث ج، ب ك ل. -4
 حرفان مثالن يف أي موضع؛ مثل: ب ت ت، ج ع ع.ــ الثالثي جيتمع فيه  5  

 ــ الثالثي عني الفعل منه أحد حروف اللني؛ مثل: باب، خاخ.6  
ما حلق بالثالثي الصحيح حبرف من حروف ” ــ الثالثي املعتل، وقد عرب عنه ابن دريد، بقوله: 7  

  (ي(. –أ  -ي( ب د )و -أ -مثل: ب ت )و” اللني 
  اهلمز، وهو مما أحلق بأبواب الثالثي مثل: أنت، كأل. ــ باب النوادر يف 8 
ــ باب اللفيف يف اهلمز؛ مثل: وزأ اإلناء: مأله. ومنه ما جاء من املقصور مهموزاً؛ مثل: الرشأ،  9  

 والفرأ.
ــ أبواب الرباعي الصحيح؛ مثل: ُجْعُتب، ومنه اجلعتبة؛ ومعناها احلرص والشره، والبحرت مبعىن: 10 

 القصري. 
ــ الرباعي، جاء فيه حرفان مثالن؛ مثل: دردق، وهم صغار الناس. دردبة؛ وهو نوع من العدو  11  

 يشبه عدو اخلائف.

ــ الرباعي، جاء على أوزان: ِفعمّل، و ِفِعّل، و فـُعمّل مثل ِعكّب، وهو الغليظ الشفتني، وِخذمّب  12  
 وهو العظيم اخللق.

 ــ ما يلحق به مما جاء على أوزان أخرى.  13  
ــ اخلماسي. ومل يصرح ابن دريد هبذه التسمية إال يف آخر الباب؛ إذ قال:"هذا آخر أبنية  14  

  اخلماسي" أما يف مبدئه فكان يعنون له بقوله: من الزوائد.
 له:ــ السداسي. ومل يذكر ابن دريد هذه التسمية، وإمنا عرب عن أبوابه بقو 15  

 أبواب ملحقة باخلماسي، بالزوائد اليت فيها، وإن كان األصل غري ذلك.  

 وقال مرة أخرى: امللحق بالسداسي حبروف من الزوائد.  
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وقد اهتم ابن دريد بالزوائد واألصول يف األلفاظ؛ إذ لو ُعرفت الزَّوائد ُعرفت األصول، وُفكَّ 
ــ يف مقّدمة اجلمهرة: "واعلم أنَّه ال يستغين الّناظر يف  ما بينها من تداخٍل. ومن هنا قال ــ رمحه اهلل

ا كثرية الّدخول يف األبنية، قلَّ ما ميتنع منها الرّباعّي واخلماسّي  هذا الكتاب عن معرفة الزَّوائد؛ ألهنَّ
ذَّ على وامللحق بالسُّداسيِّ من البناء؛ فإذا ُعرِفت مواضع الزَّوائد يف األبنية كان ذلك حريًّا أالَّ تشِ 

   (.14النَّاظر")

هذا طرف يسري من مجهرة ابن دريد، وأما كتابه االشتقاق فخري من يتحدث عنه ابن دريد 
نفسه؛ إذ يبني سبب تأليفه؛ فيقول:" كان الذي حدانا على إنشاء هذا الكتاب، أن قوًما ممن يطعن 

، وإىل ادعاء ما مل يقع عليه على اللسان العريب وينسب أهله إىل التسمية مبا ال أصل له يف لغتهم
اصطالح من أوليتهم، وعدوا أمساء جهلوا اشتقاقها ومل ينفذ علمهم يف الفحص عنها، فعارضوا 
باإلنكار واحتجوا مبا ذكره اخلليل بزعمهم: أنه سألم أبا الدُّقيش: ما الدُّقيش؟ فقال: ال أدري، إمنا 

ى اخلليل، وادعاء على أيب الدقيش، وكيف هي أمساء نسمعها وال نعرُف معانيهما، وهذا غلط عل
يمغيب على أيب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد ــ نضر اهلل وجهه ــ مثل هذا وقد مسع العرب مسَّت: دمْقشاً 
وُدقميشا ودمنْقشما، فجاءوا به مكبـَّرًا وحمقرًا، ومعدوالً من بنات الثالثة إىل بنات األربعة بالنون الزائدة... 

 (.15من الزَّيغ، والتوفيق للصواب") وباهلل العصمة

وجيلي عمله فيه؛ إذ يقول:"شمرْحنا يف كتابنا هذا أمساء القبائل والعمائر، وأفخاذها وبطوهنا، 
وجتاوزنا ذلك إىل أمساء ساداهتا وثـُْنياهِنا وشعرائها وفرساهنا، وجراري اجليوش من رؤسائهم، ومن 

ه يف تدبري حروهبا، ومكايدة أعدائها. ومل نتعد ذلك ارتضت حبكمه فيما شجر بينها، وانقادت ألمر 
مها وشجرها وأعشاهبا، وال إىل اجلماد من  إىل اشتقاق أمساء صنوف النَّامى من نبات األرض: جنم
صخرها وممدمرها، وحمْزهنا وسهلها؛ ألنّا إن ُرْمنا ذلك احتجنا إىل اشتقاِق اأُلومل اليت نشتقُّ منها. 

 (.16وهذا ماال هناية له")

وقد ابتدأه ابن دريد ــ رمحه اهلل ــ باشتقاق اسم نبينا ــ صلى اهلل عليه وسلم ــ ويعلل ذلك بقوله:"   
 
ُ
 (.  17قدَّمم يف املإل األعلى" )إذ كان امل
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 من أثر ابن دريد في أصول األلفاظ وأوزانها :المبحث الثاني

لقد كان البن دريد ــ رمحه اهلل ــ آراؤه اخلاصة يف أصول بعض األلفاظ وأوزاهنا؛ فقد كان ينفرد    
ببعض اآلراء أحيانا، وكان يتبع بعض من قبله من العلماءـ وخيالف آخرين؛ مما يبني أثره الواضح يف 

ا جاء عن ابن دريد الدرسني اللغوي والصريف، وقد رتبت هذه األلفاظ الرتتيب األلفبائي؛ فكان مم
 يف ذلك ما يأيت:

 أوال ــ ) أُدمد (:

 ( 19(، وقد اختلف اللغويون)18)أُدمد( هو أبو عدنان؛ أدُّ بن طاخبة بن إلياس بن مضر)

 يف أصل هذه الكلمة؛ فمنهم من يراها من ) و، د، د (، ومنهم من يراها من ) أ، د، د (  .

ال: "وأحسب أن اهلمزة يف: أُدٍّ، واو؛ ألنه من الودِّ؛ وقد ذهب ابن دريد إىل أّن أصله )ودد( وق
(  21( وأُرِّخ الكتاب؛ األصل: ُورِّخ)20أي: احلب؛ فقلبوا الواو مهزة؛ النضمامها؛ حنو: "أُقِـّتمْت")

 (.   22وومقِـّتمْت" )

 و) أدد( مما استعملت مادته، لكن مل تستعمل تلك الصيغة خبصوصها يف غري العلمية، بل استعمل 
 (.23من أول األمر علما)

( أنه من الود، من مادة "ودد"، فأصل مهزته الواو، واستعملت هذه املادة يف 24وذكر سيبويه )  
 الود والودود وغريمها.

 وعليه فإن ابن دريد ــ رمحه اهلل ــ تابع يف أصل هذا اللفظ لسيبويه ــ رمحه اهلل ــ.   

ني املذكورين؛ إذ إن اهلمزة املضمومة يف أول الكلمة جيوز والباحث يرى اللفظة حتتمل األصل       
      إبداهلا واوا، كما جيوز إبدال املكسورة ياء.

 ثانيا ــ أمْرومى:

 (، وقد ُجوِّزم يف أصلها جذران:25أمْرومى اسم امرأة، و)اأُلرويّة( أنثى الوعول؛ وهبا مُسّيت املرأة )
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أوهلما ــ أن يكون من )أ، ر، و(، وتكون األلف فيه للّتأنيث عند منعه من الصرف، ويكون وزنه 
 (.    26)فـمْعلمى() 

وعلى هذا األصل قالوا يف تصغري )أُْرويّة( وهي )فـُْعلّية( كـ )ُقْمريّة( : )أُرميّة( ومل جُيز فيها: )أُرمْيوِيّة(   
 ألّن اّلالم واو؛ كما ال جيوز يف )غمْزوة( )ُغزميـْومة(.

م واًوا لزم أن تُقلب وكان األصل فيمن جعل )أُْرويّة( )فـُْعلّية( أن يقول: )أُرمْيوِيّة( إال أنّه ملّا كانت اّلال
ياء، ومل جيز فيه قول من يقول: )أُسميوٌد( ألّن أكثر العرب يقلبون اّلالم ياء؛ فيجب على هذا )أُرميِـّيِّة( 

 (. 27َثّ حُتذف ياء )فـُْعِلّية( فيكون )أُرميّة( )

ويّة( (؛ ألنّه جعل )أُرْ 28وثانيهما ــ  أنّه جيوز أن يكون أصلها )ر، و، ي( وهو مذهب سيبويه )
 )أُْفعولة( ووزن )أْرومى( على هذا )أفعل( .  

 (.29وجيوز يف تصغري )أْروى( على هذا األصل وجهان:)      

 أحدمها: )أُرميّة( مثل )أُسمّيد( .

 وثانيهما: )أُرمْيِويمة( على مذهب من قال: )أُسمْيِود(.

ة( عند أكثر العلماء؛ ألّنك إذا وهذا األصل )ر، و، ى( هو الرّاجح يف )أمْرومى( و )األُْرِويّ      
قضيت بزيادة امليم واهلمزة؛ ألهنم  -حّصلت حرفني أصلني يف أّوهلما ميم أو مهزة، ويف آِخرمها ألف 

نظروا إىل الّلغة؛ فوجدوا الكثري على ذلك؛ أال ترى أّن )أمفْـعمل( أكثُر من )فـمْعلمى( ؟ فال حتمله على 
 (.  30ده يف )أمْرومى( )األقّل إالّ بثبت؛ وهو ما تـمْفتقِ 

 (. 31وأكثر معاجم القافية على هذا األصل ) 

و يف القرن الرابع الذي فارق فيه ابن دريد ــ رمحه اهلل ــ الدنيا ــ جند عالمةم العربية وعبقريَّها ابنم    
 ":(1) هــ[ ــ رمحه اهلل ــ يذكر بعض آراء ابن دريد الصرفية؛ إذ يقول يف خصائصه392جين ]ت

وذكر حممد بن احلسن ] أي: ابن دريد[" أروى" يف باب "أرو "؛ فقلت أليب علي: من أين له أن 
الالم واو، وما يؤمنه أن تكون ياء فتكون من باب التقوى والرعوى؟ فجنح إىل ما حنن عليه: من 

 (.32األخذ بالظاهر. وهو القول")
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إثبات قضية مهمة طرحها يف خصائصه؛ فقد استشهد ابن جين بابن دريد، وكان ممن الذ هبم يف   
قوة اعتقاد العرب يف احلمل على الظاهر ما مل مينع منه مانع؛ فلفظة )أروى( جعلها ابن أال وهي 

دريد واوية الالم، وابن جين يسأل أستاذه أبا علي الفارسي: أال جيوز أن تكون الالم ياء هنا، ويكون 
يُخه ابن دريد بناء على األخذ بالظاهر؛ مما يُهدِّئ من أبو احلسن قد أخطأ؟ فيقر الفارسي ما رآه ش

 روع العالمة ابن جين، ويؤكد له صحة ما ذهب إليه.

وما ذكره ابن جين حق؛ فقد قال ابن دريد:" ]أرو[ واألروية: اأْلُنـْثمى من األوعال. وماجْلمع أروى  
 (.33على غري اْلقيماس. وماْلِقيماس أراومى" )

ل يف موضع آخر من اجلمهرة:" وأرومى: اْسم اشُتق إّما من األْرومى مجع األْرِويّة، ولكن ابن دريد قا  
 (.34ومِهي األنثٍى من األوعال، ومُرمبما مُجعت أراومى، أمو يكون أرومى من رمومْيت")

 إذن هو ال يقفها على مادة )أ، ر، و(، وإمنا جيوز عنده أن تكون من )ر، و، ى(.

 ّر:ثالثا ــ ِجومّر ــ زِوم 

مهم ِفومْعل ِإالَّ مدغماً، ومالَِّذي جماءم ِمْنُه ِجومّر وزِومّر؛    يقول ابن دريد ــ رمحه اهلل ــ:" وملمْيسم يِف كمالم
ن زِومرُّ قوِمه، ومقد قماُلوا: ُزومرُّ قومه، أمي رئيسهم وسّيدهم" )  (.35يـُقمال: فالم

ــ: كالم العرب ــ على قول ابن دريد  :"ليس يفوقد نقل ابن خالويه تلميذ ابن دريد هذا الرأي قائال 
ِفومْعل إال غيث ِجومّر: كثري، وزِومّر: لرئيس القوم وسيدهم، فالن زِومّر قومه، وقال أبو عمرو: يقال 

 (.36لرئيس العسكر: زوير، وأهل النحو يزعمون أن زورا وجورا فعل ال فوعل" )

 فقد خالف ابن دريد ما رآه النحويون يف وزن هذين اللفظني.    

 رابعا ــ )ِحطّان(:

( أنَّ ما فيه حرفان ثانيهما ُمضمعَّف وبعدمها ألٌف ونون، حُيمل على زيادة 37قياس مذهب سيبويه )
 األلف والنُّون ما مل يُعرف اشتقاقه.

ح ط ط(؛ فيكون على وزن )ِفْعالن(، و ومن ذلك )ِحطَّان( وهو: التَّيس؛ فهو حيتمل األصلني ) 
 )ح ط ن(؛ فيكون على وزن )ِفّعال( .
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 ( إىل أنَّه )ِفْعالمن(؛ من )ح، ط، ط( .38وذهب ابن دريد)

 (.39وجعله ابن منظور يف )ح ط ن( وأشار إىل االحتمالني )

 خامسا ــ حال: 

م فصلوا، فقالوا: حال الشيُء قال ابن دريد: "وقد تكون احلالوة بالذوق والنظر والقلب، إال أهن  
يف فمي حيلو، وحمِليم بعيين حيمْلمى، إال أهنم يقولون: هو حلو يف كال املعنيني، وقال قوم من أهل 
اللغة: ليس حلي من حال يف شيء، هذه لغة على حدهتا، كأهنا مشتقة من احلُِلّي امللبوس،، ألنه 

 (.40حسن يف عينك كحسن احلُِلّي")

: حيمْلمى( لألمر املعنوي، إال فابن دريد يفر    ق بني أصلني مها ) حال: حيلو( لألمر احلسي، و) حمِليم
 أن الوصف منهما واحد؛ وهو)حلو(.

ويسوي ابن السكيت بني األصلني يف املعىن ناقال ما قاله أبو زيد؛ إذ يقول:" وقد حمِليت بعيين     
 (.41) وصدري، ويف عيين وصدري، وقد حمالم حيمُْلْو, أبو زيد"

 سادسا ــ ِحنـْزمْقر:

( أنّه مخاسّي على وزن )ِفْعلمّل( كـ )ِقْرطمْعٍب( 42احلِنـْزمْقر هو القصري الّدميم من الّناس، يرى اجلمهور)
 و )ِجْردمْحٍل(.

 ( إىل أنّه رباعيٌّ على زنة )ِفنـْعمّل( بزيادة الّنون.43وذهب ابن دريٍد)

جيدوا دلياًل على زيادة الّنون؛ اّليت ال تزاد يف هذا املوضع إالّ ومذهب اجلمهور أرجح؛ ألهّنم مل 
 بثمبمت.

أو ــ ِكْنثمْأٍو (: ْأٍو ــ ِقْندم ْأٍو ــ ِعْندم  سابعا ــ أصل )ِحْنطمْأو ــ  ِسْندم

ْأٍو( وهو الّداهية  قدم، و )ِعْندم
ُ
ْأٍو( وهو اجلريء امل  )ِحْنطمْأو( وهو عظيم البطن من الّرجال، و )ِسْندم

قدم 
ُ
أٍو( وهو الّصلب الشديد، و )ِكْنثمْأٍو( وهو عظيم الّلحية. -أيضاً  -أو اجلريء امل  و )ِقْندم
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وقد اختلف الصرفيون يف أصول هذه الكلمات، وبناء عليه اختلفوا يف أوزاهنا؛ فرياها اجلمهور  على 
 .و(وزن )ِفنـْعمل

يقول: "ويكون على )ِفنـْعملو( يف الصِّفة، (؛ إذ 44ومن أوائل الذين نّصوا على ذلك سيبويه)
ْأٌو ... وال نعلمه جاء امساً". ْأٌو، وِقْندم ْأٌو، وِسْندم  قالوا: ِحْنطمْأٌو، وِكْندم

وأما ابن دريد ــ رمحه اهلل ــ فشخصيته العلمية املفكرة املبدعة ال جتعله يعيش طويال يف جلباب 
لمات هو)ِفنـْعمأل(وأشار إىل أّن اهلمزة زائدة، والواو من سبقوه من العلماء؛ إذ يرى أن وزن هذه الك

 (.45املتطرفة أصلّية )

ولعّل اّلذي محلهم على ذلك أهّنم وجدوا؛ يف هذه األمثلة، وخيتار الباحث رأي اجلمهور "
ثالثة من أحرف الزّيادة؛ وهي الّنون واهلمزة والواو، ويتبّقى من كل مثال حرفان أصلّيان ليسا من 

 يادة.أحرف الزّ 

ومن هنا فإنّه يتعنّي أن يكون أحد الّثالثة أصليًّا؛ ليبلغ املثال حّد الّثالثّي؛ فابتدؤوا بأقرب 
 الّثالثة إىل الزّيادة، وهي الواو، فقضوا عليها بالزّيادة؛ ألمور:

 أحدها: أّن الواو ال تكون أصال يف ذوات اخلمسة أو األربعة على هذا الّسبيل .

وا الواو مالزمة هلذا املوضع يف تلك األمثلة؛ فدّل لزومها ذلك املكان ــ عندهم ــ ثانيها: أهّنم وجد
على زيادهتا؛ مثل لزوم األلف املوضع الثّاين من اسم الفاعل يف صيغة )فاعل( والواو الرّابعة يف اسم 

ْأٍو( وأخواهتا؛ املالزمة ملوضعها؛ وإ ن مّل تدل على املفعول من صيغة )مفعول( وكذلك الواو يف )ِقْندم
 (. 46معىًن كما يف )فاعل( و )مفعول( فُشّبهت بذلك " )

 ثامنا ــ الدُّّكان:

مْبِنيَّة للجلوس عليها؛ وهو حيتمل األصلني )د، ك، ك( و )د، ك، ن(.     
 )الدُّكَّان( هي: الدَّكَّة امل

ْنُت الشيء أمدُْكُنهُ دمْكنً       ا( إذا نمضمْدُت بعضه فوق بعض؛ ويرى ابن دريد أنه مشتق من قوهلم: )دمكم
 (.    47فأصله عنده )د، ك، ن( ووزنه )فـُعَّال( )
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، لقوهلم: أمكمممةٌ دمكَّاء؛ إذا كانت منبسطة، فهو عنده من )د، ك، ك( ووزنه     ومن اشتقَّه من: الدَّكِّ
 )فُعالن( .

فيقول:" فأما )دُّكان( فله  وينقل ابن جين رأي صاحبنا ابن دريد يف أصل كلمة )الدُّكان( ووزهنا؛   
اشتقاقان، قالوا: "دمكمنت الشيء أدكنه دمْكنا": إذا نضدت بعضه فوق بعض، و"دّكنته تدكينا" حكى 

 (.48ذلك ابن دريد قال: ومنه اشتقاق الدكان, قال: وهو عريب صحيح")

ـ رمحه اهلل مما يظهر األثر الكبري البن دريد فيمن جاء بعده من العلماء؛ فإذا كان ابن جين ـ
 ــ ينقل رأيه؛ فغريه أوىل.

 تاسعا ــ زها: يزهو:

هل الفعل )زها( يلزم البناء للمفعول ــ وإن كان للفاعل ــ أو أنه يأيت كغريه من األفعال التامة مبنيا 
 للفاعل واملفعول؟

وغريهم يقولون: زهوتم قال اللغويون:" والعامة تقول: "زها يزهو، فهو زاٍه" بالبناء للفاعل. وكلٌب 
 (.49علينا")

وعليه فإن هذا يعد شذوذا عند عامة اللغويني؛ ألن هذا الفعل ال يستخدم إال مبنيا للمفعول ــ   
 (.  50وإن كان مبنيا للفاعل، ولكن ابن دريد ــ رمحه اهلل ــ:"حكى ] زها: يزهو[ من غري عزو لقبيلة")

الفعل شاذ على رأي عامة اللغويني، وأما على رأي ابن وعليه فإن اسم التفضيل )أزهى( من هذا  
دريد؛ فال شذوذ؛ يقول الشيخ خالد األزهري ــ رمحه اهلل ــ:""و" مسع بناؤه "من فعل املفعول كـ: هو 
" مبعىن "تكرب". قال يف الصحاح : ال تتكلم به العرب إال مبنيا  أزهى من ديك " بنوه من "ُزِهيم

الفاعل. وحكى ابن دريد: "زها يزهو؛ أي: تكرب"  فعلى ما حكاه ابن للمفعول، وإن كان مبعىن 
 (.51دريد ال شذوذ فيه، ألنه من املبين للفاعل")

 

 

 عاشرا ـ سمْعدمم:
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ًما( وهو: أبو بطٍن من بين متيم؛ يقال هلم: السَّعماِدُم ــ ثالثّي، بزيادة      ذهب ابن دريد إىل أنَّ )سمْعدم
(. وليس فيما ذهب إليه دليل قوّي، فكثري من 52امليم؛ ووزنه )فـمْعلمم( وكأنّه اشتّقه من: السَّعمادِة )

 األعالم مرجتل.

 اُط( و )الشُّْمُحوط(:حادي عشر ـ )الشَّْمحمُط( و )الشَّْمحم 

الشَّْمحمُط والشَّْمحماُط والشُّْمُحوط هو الطويل املفرط يف الطول، وقد جعله ابن دريد من الرباعي 
(؛ ودليله 54(. وذهب اجلوهرّي إىل أنّه ثالثّي من )ش، ح،  ط( وامليم زائدة)53)ش، م، ح، ط()

 (.55املزاُر؛ أي: بـمُعدم")االشتقاق؛ ألنَّ )الشَّْحطم( البُـْعُد؛ يقال: "شمحمطم 

 (   57( بالّنون:)ُشْنُحوٌط( وهو عنده رباعّي، وتابعه ابن عصفور)56وذكره سيبويه) 

 ولعّل الّنون مبدلة من امليم، وجيوز العكس. 

 (. 58وقد ذكره ابن منظور يف املوضعني )

 (. 59والرّاجح يف هذا أنّه ثالثّي لداللة االشتقاق)

:  ثاين عشر ــ طُوَبم

قال ابن خالويه ــ رمحه اهلل ـــ:" )طوَب هلم وحسن مآب( إمنا هو من الطيب، فانقلبت الياء واوا    
النضمام ما قبلها، فلذلك قرأها مكسورة األعرايب )طيىب هلم( بكسر الطاء، ويقال: الغالم األكيس، 

واو، ويقال للراجع واملرأة الكيسى، ومن قال: طوَب، قال: الكوسى، وقال ابن دريد، طوَب أصله ال
من السفر: أوبة وطوبة. وهذا غلط، إمنا أزوجوا طوبة بأوبة، واحلجة للياء قوهلم: طاب يطيب، ولو 

 (.60كان من الواو لقالوا: يطوب؛ مثل: يقول")

إذن ابن دريد ينفرد بواوية )طاب: يطوب(؛ إذ قال يف مجهرته:" ... وطوبة يُرِيُدونم الطّيب 
او، وقلبت اْلوماو يماء لكسر مما قبلهما؛ ألمهنم يـمُقوُلونم: طُوَبم لمُه فـمُهوم من ذمِلك وأصل الطّيب من اْلوم 

 (.61وماهلل أعلم")

 وما ذكره ابن خالويه من علة أوجه. 
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 ثالث عشر ــ العمرمجْنمج:

)ليس الّنون العمرمجْنمج هو اسم مِحْيـمرم بن سبأ، وقد جعله ابن دريٍد مخاسّياً على وزن )فـمعملَّل( بقوله   
لملم()  (.  62فيه زائدًة؛ وهو من قوهلم: اْعرمجْنمجم الّرجل يف أمره: إذا جدَّ فيه؛ كأنّه )افْـعمنـْ

لمل( ملحٌق باخلماسّي  (63 (وهو عند اجلمهور من الّثالثّي، وأصله )ع، ر، ج( على وزن )فـمعمنـْ
 بزيادة الّنون، وإحدى اجليممنْي.

موضع زيادهتا باطّراد؛ لسكوهنا، ووقوعها وسطًا بني أربعة أحرٍف، وليست أّما الّنون فيه فإّن هذا 
 ممّا يستثىن من ذلك؛ ويدّل على زيادة اجليم فّك اإلدغام.

 رابع عشر ــ قـُُرْطُعبمة:

(، 65(، وقد حكاها ابن ُدريد: قـُُرْعطُبة)64الُقُرْطُعبمة الرجل الذي ليس له مال قليل وال كثري)   
 (.  66طّي من القلب)وعّدها الّسيو 

"وليس لدينا دليل قاطع لتمييز األصل من املقلوب يف هذه الكلمة، وميكن أن يفهم من كالم أكثر 
 (،  67األئّمة أّن األصل )ق، ر، ط، ع، ب( بتقدمي الطّاء؛ فقد ذكرها فيه كلٌّ من اجلوهرّي)

كوا فيه القلب، أو يذكروه يف (، ومل حي70(، والزَّبِيدّي)69(، والفريوزآبادي )68وابن منظور) 
 (. 71األصل اآلخر..")

 خامس عشر ـ الِقنَّْسُر والِقنَّْسرِيُّ:

ِسنِّ اّلذي أتى عليه الّدهر، وقد ذهب اجلوهرّي إىل أنّه ثالثٌي من   
ُ
الِقنَّْسُر والِقنَّْسرِيُّ هو الكبري امل

 يٌّ( .)ِفنَـّْعلِ  -حينئٍذ  -( ؛ فوزنه 72)ق، س، ر( بزيادة النُّون)

 (. 73وذهب ابن دريد إىل أنّه رباعيٌّ من )ق، ن، س، ر( بأصالة النُّون)  

( فذكره يف الرّباعي، ورّد على اجلوهرّي بقوله: "وذكر اجلوهرّي الِقنَّسرِيَّ يف 74وتبعه الّصغايّن)   
)ق، س، ر( ظّناً منه أّن النُّون زائدة؛ واشتقاق: تـمقمْنسمرم منه يدفع ذلك، وموضع ذكره يف هذا املوضع 

 باعي.  (  يف الر 75]يعين: ق، ن، س، ر[ وقد ذكره ابن دريد واألزهرّي )
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.   وما ذهب إليه ابن دريد هو األقرب للصواب؛ لقوهلم: )تـمقمْنسمرم اإلنسماُن( إذا شماخم، وتـمقمبَّضم

 سادس عشر ــ الِقْنصمْعر: 

؛ أي (1)الِقْنصمْعر هو الّرجل القصري العنق، وقد ذهب ابن دريٍد إىل أنّه رباعيٌّ على زنة )ِفنـْعمّل(   
 أن النون عنده زائدة.  

 .   (2)د فيه األزهريّ وتردّ 

مييل إىل أنّه مخاسيٌّ فذكره فيه؛ ووزنه حينئٍذ )ِفْعلمّل( وهو الرّاجح على قاعدة  (3)وكان ابن منظورٍ 
 الّنون ثانيًة.  

 فابن دريد مل يرتدد يف كون أصلِ)ِقْنصمْعر( من الرباعي، على وزن )ِفنـْعمّل( خمالفا يف ذلك غريمه.  

 سابع عشر ــ القمنـْفمِرش:

فمِرٍش هي العجوز الكبرية،  وقد ذهب ابن دريٍد)    ( إىل أّن أصله من الرّباعّي )ق، ف، ر، 79القمنـْ
 ش( بزيادة الّنون؛ على زنة )فـمنـْعمِلل(.

 ( إىل أهّنا من اخلماسّي وأصلها )ق، ن، ف، ر، ش(.80ب اجلوهرّي)وذه

بأصالة الّنون على زنة )فـمْعلمِلل( وهو الرّاجح؛ ألّن الّنون ال تزاد يف هذا املوضع إالّ بثمبمٍت؛ وليس مثمَّةم  
  ما يدّل على زيادهتا، والبناء على أصالتها موجوٌد؛ وهو )فـمْعلمِلل( كـ )جمْحممِرٍش( .

ْأجل(:ثا
م
  من عشر ــ )امل

 
 .3/1228ابن دريد: الجمهرة  (1)

 .3/279األزهري: تهذيب اللغة  (2)

 .5/118ابن منظور: اللسان  (3)
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املأجل هو مستنقع، املاء وقال بعضهم: )املاِجل( بالتخفيف وكسر اجليم؛ وقد اختلف أهل     
( فالوزن 82( من )م، ج، ل( وتابعه الصغاين)81اللغة والصرف يف أصله وزنته؛ فجعله ابن دريد)

 )فاِعل( و )فمْأِعل( . -حينئذ  -

  ومنهم من جعله من )أ، ج،  ل( فيكون الوزن )ممْفِعال( . 

ومن هؤالء ابن فارس اّلذي رد على ابن دريد بقوله: "وغلط ابن دريد يف هذا البناء يف موضعني: 
مجملَّة: الصحيفة ]و[ هو من )ج 

ذكر أن املاِجل: مستنقُع املاء؛ وهذا من باب )أمجملم( وذكر أن امل
 (. 83ل ل()

 تاسع عشر ــ )املدينة(:

ة( ومن َث يف وزهنا؛ فذهب بعضهم إىل أّن األصل )م، اختلف الصرفيون يف أصل كلمة )املدين     
(؛ فيكون وزهنا)فعيلة(. وذهب البعض اآلخر إىل 84د، ن( من قوهلم: ممدمنم باملكان إذا أقام به)

( حينئٍذ )ممْفِعلمة( وهي يف  -(؛ فيكون وزهنا 85أهنا من )د، ي، ن(؛ من قوهلم: ِدْينم أي ُمِلكم
 سرة الياء إىل الدَّال .األصل )ممِديـْنمة( فُنِقلت ك

ْدن ذكر بعض أهل 86وذكر ابن دريد هذا اخلالف يف مجهرته )
م
(، ولكنه مل يرجح؛ إذ يقول:" وامل

ِء. دينة يِف لُغمة همُؤالم
م
 اللُّغمة أمنه فعل مُمات ومأمنه من قـمْوهلم: ممدمنم بِاْلممكماِن، ِإذا أمقمامم بِِه، ومبِه مُسّيت امل

قماُلوا: ممدينة ممْفِعلمة من قـمْوهلم: ِدينمْت، أمي ُمِلكمْت. واألممة يـُقمال هلمما ممدينة أِلمنَـّهما ومأنكر ذمِلك قوم فـم 
ُْلوكمة".   ممم

وهكذا يبقى ابن دريد ممثلة حالة من اجلدل يف اختياراته ومذهبه يف كثري من أصول األلفاظ   
 وأوزاهنا.

 عشرون ــ  ِمزاح :

اهلل ــ أن لفظة )ِمزاح( مأخوذة من )مزحت أمزح ممْزحاً(، وقد نسب ( ــ رمحه 87يرى ابن دريد)   
إليه خطأ قدميا أهنا من )ز، ي، ح( من أزاحه عن موضعه؛ يقول أبو حيّان الّتوحيدّي: "سألت 

؛ ؛ فقال: هذا حمكّي عن ابن دريدٍ الّسريايّف عن قول من قال: املِزماح مُسِّيم ِمزماحاً؛ ألنّه أُزِيح عن احلقّ 
 (.  88و باطٌل، وامليم من ِسْنخ الكلمة يف: ممزمْحت أمْمزمح، ومن أُزِيحم تكون زائدًة")وه
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ويبدو أن ابن دريد عرف بني العلماء مبذهبه املخالف يف اختيار أصول بعض الكلمات، ومن َثم    
نه ذلك أصوهلا ــ فكانوا إذا سئل أحدهم عن رأي خمالف يف ذلك نسبه إليه، أو لعل السريايف مسع م

 شفاهة؛ إذ كان من تالميذه. 

 حاٍد وعشرون ــ ممِعني: 

وردت هذه الكلمة يف القرآن الكرمي يف قوله ــ عز وجل ــ:" ُقْل أمرمأميـُْتْم ِإْن أمْصبمحم مماؤُُكْم غمْورًا      
راها من )م،ع، (، وقد اختلفوا يف أصلها؛ ومن َث وزهنا؛ فمنهم من ي89فمممْن يمْأتِيُكْم مبماٍء ممِعنٍي")

 ن(، ومنهم من يراها من )ع، ي، ن(.  

إىل أّن أصله )ع ي ن(؛ لقوهلم: عمانم املاء يمِعنْيُ؛  -( 90فيما رواه ابن منظوٍر) -ذهب ثعلب      
( هذا الوجه، وجعله )ممْفُعوالً( من العيون؛ وعلى هذا فأصله 91إذا جرى طاهراً، وأجاز الفرّاء)

؛ فصار )ممُعْيناً( َثّ كسرت )ممْعُيون( فنقلت ضّمة الياء إىل العني، َثّ حذفت الواو؛ اللتقاء الّساكنني
 العني ملناسبة الياء.  

( إىل أّن أصله )م، ع، ن(؛ لقوهلم: ممُعنم الوادي؛ إذا كثر فيه املاء 92وقد ذهب ابن دريد)    
 املعني؛ فاملعني عنده مبعىن الكثري؛ ويكون وزنه حينئٍذ )فمِعيل( .

ًنا( ومل يسّموه )ممْعًنا(.   واألقرب أن يكون مشتقا من )ع، ي، ن(؛ إذ إهنم يسّمون املاء اجلاري )عميـْ

ْنجمنيق:ثاٍن 
م
 وعشرون ــ  امل

ْنجمنيق هي القّذاف اّليت يرمى هبا احلجارة، وقد ذهب ابن دريٍد)   
م
( إىل أهّنا من 94( وغريه )93امل

ْنجمنيق(، وبقول أعرايبٍّ: )كانت 
م
نـمْقنماهم بامل )ج، ن، ق( وتقديرها )ممنـْفمِعيل( واستدّلوا بقوهلم: )جم

ًة جُنْنمق، وأخرى نُرشمق(؛أي: تارًة نرمى باملنجنيق، وتارًة نرشق بيننا حروب عوٌن تفقأ فيها العيون، مرّ 
 بالسِّهام.

 (.  95قال ابن دريٍد: )فقوله: جُنْنمُق دالٌّ على أّن امليم زائدٌة؛ ولو كانت أصليًَّة لقال: مُنمْجنمق()  

يها اجليم والقاف، وال وحتتمل األصل اخلماسّي؛ إن صّح أهّنا كلمٌة أعجميٌَّة معرَّبٌة؛ ألهّنم وجدوا ف
 جيتمعان يف كلمٍة عربّيٍة، وذكروا أّن األصل: )ممْن جْه نِيك( وتفسريه: ما أجودين، أو )ممْنجمْك نِيْك(  
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ويرى بعض الباحثني أّن الّصواب أهّنا يونانّيٌة؛ وأصلها )منكنيكون( ومنها: ) منكينقا( بالّسريانّية 
(96 .) 

نـمُقونما، أو جُنْنمُق، وحنوه دليٌل؛ أّلهنم )إذا وإن صّح أهّنا معرَّبٌة فه     ي مخاسيٌَّة؛ وليس يف قوهلم: جم
(؛ فيكون وزهنا 97اشتّقوا من األعجمّي خملَّطوا فيه؛ ألنّه ليس من كالمهم فاجرتؤوا عليه فغرّيوه()

 على هذا )فـمْعلمِلياًل( مبنزلة )دمْردمبِيٍس( .

عمِليل( مبنزلة ( يرون أهنّ 99(، ومن تابعه)98وكان سيبويه) ا رباعّيٌة من )م، ج، ن، ق( ووزهنا )فـمنـْ
ِيٍس(.  )عمْنرتم

واستدّلوا على أصالة امليم وزيادة الّنون ببقاء األوىل وسقوط الثّانية يف اجلمع؛ إذ قالوا: جمممانِيق؛   
 فجرت الّنون جمرى الياء يف )عمْيضمُموٍز( وهي:العجوز الكبرية، ومجعها: عمضماميُز.

ه "إن جعلت الّنون فيه من نفس احلرف فالزّيادة ال تلحق بنات األربعة أّواًل إاّل األمساء من وألنّ 
أفعاهلا؛ حنو: ُمدمْحرٍِج، وإن كانت الّنون زائدًة فال تزاد امليم معها؛ ألنّه ال يلتقي يف األمساء، وال يف 

تواليان، ولو مل يكن يف هذا إالّ الّصفات اّليت ليست على األفعال املزيدة يف أّوهلا حرفان زائدان م
 (. 100أّن اهلمزة اّليت هي نظريهتا مل تقع بعدها الزّيادة ــ لكانت حّجًة")

"وإن ثبت أهّنا أعجمّيٌة فليس فيما استدّلوا به على زيادة الّنون دليٌل، وإن كانت عربّيًة فلكلٍّ من  
 (.101الّثالثّي والرُّباعّي دليله")

 هاف:وعشرون ــ همفْ  ثالث

(، وقد قال ابن دريد عن أصل هذه اللفظة:" وأحِسب 102اهلفهاف هو الشيء اخلفيف الرقيق)    
أنَّ قوهلم: رجل هفهاف، إذا كان خفيًفا، وإمنا كان أصله همّفاف، فثُقل عليهم ففصملوا بينهما 

 (.103هباء")

(؛ وه    ( و )صمْرصمرم ( للكوفيني وبعض البصريني توجيه لنحو )زمْلزملم و أن األصل فيهما )زملَّلم( و )صمرَّرم
اسُتْثِقل، لألمثال الثالثة؛ فأبدل من األوسط حرف من جنس احلرف األول من الكلمة.       وهم 
ال يأخذون بذلك على إطالقه، بل يقصرونه على ما كان ثالثه صاحلًا للسقوط مع سالمة املعىن؛ 
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ْبكمبمه( مبع ناه، و )كمفَّه( عن الشيء، و )كمْفكمفه( فهو بدل من التضعيف حنو )كمبَّه( أي: قـملمبمه، و )كم
بَّبه( و )كمفَّفه()  ( . 104يف )كم

وعليه فإن ابن دريد تابع للكوفيني يف هذه املسألة، ووزن )هفهاف( عنده: ) فـمعَّال ( على األصل 
 ــ حسبما يرى ــ وليس )فـمْعالال (.

ب؛ ملا فيه من البعد عن التأويل والتكلف والتداخل وإن كنت أرى رأي مجهور البصريني هو الصوا  
 يف األصول اللغوية.

 رابع وعشرون ــ  يمْستـمُعور: 

   ذهبم ابُن دريد  إىل أّن الياء يف )يمْستـمُعور( وهو شجر تصنع منه املساويك، زائدة؛ وهي ــ     
 (. 105عنده ــ على وزن )يـمْفتـمُعول()

هور، ومن هنا قال ابن خالويه: "ليس أحد يقول: يمْستـمُعور وهو يف ذلك خمالف ملذهب اجلم   
)يـمْفتـمُعول( إاّل ابن دريد؛ ألنّه عند الّنحويني ليس يف كالم العرب، وإمّنا هو عندهم )فـمْعلمُلول( ِمثل: 

 (.  106عمْضرمُفوط")

بعدها أربعُة لذا فإن املتفق عليه بني الصرفيني أنه " ال تطّرد زيادة الياء أّواًل؛ إذا كان    
 (.   107أصوٍل")

( أنّه مخاسّي من )ي، س، ت، ع، ر( 109( وعلى رأسهم اخلليل  وسيبويه)108فريى اجلمهور)
على وزن )فمعلمُلول( كــ )عمْضرمُفوٍط(، واحتّجوا بأّن احلروف الّزوائد ال تلحق بنات األربعة أّواًل، إالّ 

 (. 110امليم اّليت يف أّول االسم اجلاري على فعله)

(، وتابعه ابن دريٍد، 111وذهب ثعلٌب إىل أنّه ثالثّي من )س ع ر( وأّن الياء والّنون فيه زائدتان)
 (.  112وذكر أنّه ليس يف العربّية على وزن )يـمْفتـمُعول( غريه)

لعربّية، ويف احلّق أّن ما ذهبوا إليه ضعيٌف؛ ألّن الّزوائد ال تلحق بالرّباعّي من أّوله على ما تقّرر يف ا   
 (.113وألنّه ليس من أوزان كالمهم )يـمْفتـمُعول()
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ولعّل هذا ما دفع ابن جيّنّ إىل الّتعقيب على رأيهم حني قال: )من قال: إّن مثال يستعور:    
 (. 114)يـمْفتـمُعول( فال يدري من صنعة الّتصريف شيئاً؟ وإمّنا هو فيه هاٍذ()

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــالخاتمة ــ أسال اهلل   حسنها 
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احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات، وصالة وسالما على سيدنا رسول اهلل ــ صلى اهلل عليه       
 وسلم ــ ... وبعد،،،

فهذا ما مسح به القلم من كتابة هذا البحث عن ابن دريد األزدّي الُعمايّن ــ رمحه اهلل ــ، وقد كان   
 من نتائجه ما يأيت:

 مايّن، غفل احملققون عن نسبته الُعمانية وتسجيلها على مؤلفاته اليت حققوها.ــ ابن دريد عامل ع 

 ــ مجهرة اللغة واالشتقاق مها الكتابان العمدة يف فكر ابن دريد اللغوي من جوانبه مجيِعها.

ــ انفرد ابن دريد مبذهب خاصٍّ يف أصول بعض األلفاظ، ومن َثمَّ أوزاهنا، وقد كان خيالف يف ذلك 
 اللغويني. مجهور

ــ ابن دريد له أثر كبري يف مؤلفات من جاء بعده من العلماء، إىل يوم الناس هذا، ال سيما يف 
 اجلانبني اللغوي والصريف.

ــ نسب بعض العلماء آراء خمتلفة إىل ابن دريد يف أصول بعض الكلمات وأوزاهنا، وهي غري موجودة 
 يف كتابيه اجلمهرة واالشتقاق.

 أي ابن دريد على رأي اجلمهور بعض املسائل، والعكس.ــ رجح البحث ر 

ــ مّثل ابن دريد حالة من اجلدل بني العلماء الالحقني له يف اختياراته ومذهبه يف كثري من أصول 
 األلفاظ وأوزاهنا.

 !!واحلمد هلل رب العاملني

 

 

 

 الحواشي
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ه(، معجم األدباء، تحقيق: 626الرومي )الحموي: شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل ( 1)
 .6/2490م، 1993ه ــ 1414 /1إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، ط

هـ(، األعالم،  دار العلم للماليين، 1396( الزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس )2) 
 .6/80م، 2002مايو/15بيروت، ط

(، معجم البلدان، دار صادر، 626بد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي )( الحموي: شهاب الدين أبو ع3) 
 . 3/369، 2/1995بيروت، ط

هـ(، تاريخ بغداد وذيوله، 463( البغدادي: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب) 4)
 .2/192ه، 1/1427دراسة وتحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .6/2489ــ الحموي: معجم األدباء، 

ه(،  وفيات األعيان 681ـــ  ابن خلكان: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر) 
 .4/325م، 4/1971وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، ط

ه(، الدر الثمين في أسماء 674بو طالب، تاج الدين )ــ ابن الساعي: علي بن أنجب بن عثمان بن عبد اهلل أ
 /1محمد سعيد حنشي، دار الغرب اإلسالمي، تونس، ط -المصنفين، تحقيق وتعليق: أحمد شوقي بنبين 

 .201م، 2009 -هـ  1430

 .6/2490( الحموي: معجم األدباء 5)

 ( المصدر السابق نفسه.6)

 ( المصدر السابق نفسه. 7)

ريشة: الدكتور عيد، ابن دريد ومعجمه الجمهرة،ألقيت هذه الورقة ضمن ندوة نظمتها وحدة ( ــ  الخ8)     
 .11الدراسات العمانية بجامعة آل البيت باألردن، 

هـ(، جمهرة اللغة؛ تحقيق: رمزي منير بعلبكي، 321( ابن دريد: أبو بكر محمد بن الحسن األزدي )9)
 .1/40م، 1987 /1الناشر: دار العلم للماليين، بيروت، ط

 ( المصدر السابق نفسه.10) 

 ( المصدر السابق نفسه.11)
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 .3/1338( المصدر السابق 12) 

م، 1979( عبدالسميع: الدكتور أحمد، المعاجم العربية دراسة تحليلية، دار الفكر العربي، القاهرة 13)
58،59   . 

 .1/47( ابن دريد: جمهرة اللغة، 14)

هـ(، االشتقاق، تحقيق وشرح: عبد السالم محمد 321مد بن الحسن األزدي )( ابن دريد: أبو بكر مح15)
 .4م، 1991ه ــ 1/1411هارون، دار الجيل، بيروت ــ لبنان، ط

 .3( ابن دريد: االشتقاق، 16)

 .4( المصدر السابق، 17)

لجنة من ه(، جمهرة أنساب العرب، تحقيق: 456( ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد )18)
 .198م، 1983ه ــ 1/1403العلماء، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

ه(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تحقيق: أحمد 393( الجوهري: أبو نصر إسماعيل بن حماد )19)
 .2/440م، 1987ــ 4/1407عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين، بيروت، ط

ه(، لسان العرب، دار صادر، 711لى، أبو الفضل، جمال الدين )ــ ابن منظور: محمد بن مكرم بن ع
 .3/71، )أ،د،د( 3/1411بيروت، ط

 .11( سورة المرسالت، من اآلية20)

 .3/4( األعرف أن )َورّخ( لغة في )أرّخ(، وأن الهمزة هي األصل. ينظر: ابن منظور، اللسان )أ،ر،خ( 21)

 .1/55( ابن دريد: جمهرة اللغة، 22)

(، شرح التصريح على التوضيح 905األزهري: خالد بن عبد اهلل بن أبي بكر بن محمد الجرجاوّي )( 23)
م، 2000ه ــ 1/1421أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

1/126. 

تحقيق:  عبد السالم  (، الكتاب،180( سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء، أبو بشر )24) 
 .3/464م، 1988ه ــ 3/1408محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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هـ(، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب 817( الفيروزآبادى:مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب )25)
شر تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والن

 .1291م، 2005ه ــ 8/1426والتوزيع، بيروت، لبنان، ط

(، المقتضب، تحقيق: محمد 286( المبرد: محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي، أبو العباس )26)
 .2/284عبد الخالق عظيمة، عالم الكتب، بيروت، 

 ( المصدر السابق نفسه.27) 

 .3/469( سيبويه: الكتاب، 28) 

 .2/284رد: المقتضب، ( المب29) 

( الصاعدي: عبد الرزاق بن فراج، تداخل األصول اللغوية وأثره في بناء المعجم، عمادة البحث العلمي، 30)
 .1/432م، 2002ه ــ 1/1422الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط

 .14/35: اللسان )ر، و، ى( ، ابن منظور 6/2363(  الجوهري: الصحاح، )ر، و، ى( 31)

 .1/256، 4ه(، الخصائص، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ط392( ابن جني: أبو الفتح عثمان )32)

 .1/236( ابن دريد: الجمهرة، 33)

 .2/809( المصدر السابق، 34)

 . 2/1165( المصدر السابق، 35)

رب، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطا، مكة ه(، ليس في كالم الع370( ابن خالويه: الحسين بن أحمد )36)
 .286م، 1979ه ــ 2/1399المكرمة، ط

 .3/218( سيبويه: الكتاب، 37)

 .226( ابن دريد: االشتقاق، 38)

 . 13/124( ابن منظور: لسان العرب ) ح، ط، ن( 39)

 .6/2318، وينظر: الجوهري: الصحاح، 1/570( ابن دريد: الجمهرة )ح، ل، و( 40)
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هـ(، إصالح المنطق، تحقيق: محمد مرعب، دار 244لسكيت: أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )( ابن ا41)
 .109م،  2002هـ  ــ  1423 /1إحياء التراث العربي، ط

ه( المنصف شرح كتاب التصريف 392، وابن جني: أبو الفتح عثمان )4/323( سيبويه: الكتاب، 42) 
، والجوهري: الصحاح ح، 30م، 1954ه ــ 1/1373، طألبي عثمان المازني(، دار إحياء التراث القديم

 .2/638ن، ز، ر، ق( 

 .3/1238( ابن دريد: الجمهرة، 43)

 .4/322( سيبويه: الكتاب 44)

 .3/1240( ابن دريد: الجمهرة، 45)

 .1/409( الصاعدي: تداخل األصول اللغوية، 46)

 .2/680( ابن دريد: الجمهرة، 47)

 .135( ابن جني: المنصف، 48)

 ه(، تصحيح التصحيف وتحرير التحريف،   764( الصفدي: صالح الدين خليل بن أيبك )49)

حققه وعلق عليه وصنع فهارسه: السيد الشرقاوي، راجعه: الدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي ــ 
 يـُْزَهى".، وجاء فيه:" العامة تقول: زَها يْزهو. والصواب زُِهَي 556م، 1987ه ــ 1/1407القاهرة، ط

 .2/1072( ابن دريد: الجمهرة، 50)

هـ(، حاشية الصبان 1206، والصبان: أبو العرفان محمد بن علي ) 2/94( األزهري: شرح التصريح، 51)
 .3/63م، 1997ه ــ 1/1417لبنان، ط-على شرح األشمونى أللفية ابن مالك، دار الكتب العلمية بيروت

 .557( ابن دريد: االشتقاق، 52)

 .2/1142( ابن دريد: الجمهرة، 53)

 .3/1136( الجوهري: الصحاح )ش، ح، ط( 54)

ه(، معجم مقاييس اللغةـ 395( ابن فارس: أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )55)
 .3/251م، 1979 -هـ 1399تحقيق: عبد السالم محمد هارون، دار الفكر، 
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 .4/291( سيبويه: الكتاب 56)

ه(، الممتع الكبير 669( ابن عصفور: علي بن مؤمن بن محمد، الَحْضَرمي اإلشبيلي، أبو الحسن )57)
 .149م، 1/1996في التصريف، مكتبة لبنان، ط

 .7/337، و) ش، م، ح، ط( 7/329( ابن منظور: اللسان )ش، ح، ط( 58) 

 .1/572( الصاعدي: تداخل األصول اللغوية، 59) 

 ( من سورة الرعد.29. واآلية الكريمة رقم)257س في كالم العرب، ( ابن خالويه: لي60) 

 .1/362( ابن دريد: الجمهرة،61)

 .362( ابن دريد: االشتقاق، 62) 

 .2/323( ابن منظور: اللسان  )ع، ر، ج( 63)

 . 1/671( المصدر السابق )ق، ر، ط، ع، ب( 64) 

 .2/1223( ابن دريد: الجمهرة 65) 

ه(، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، تحقيق: 911الرحمن بن أبي بكر، جالل الدين )( السيوطي: عبد 66)
 .1/479م، 1998ه ــ 1/1418فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية ــ بيروت، ط

 .1/201( الجوهري: الصحاح 67)

 .1/671( ابن منظور: اللسان )ق، ر، ط، ع، ب( 68)

ه(، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب 817ر محمد بن يعقوب )( الفيروزآبادي: مجد الدين أبو طاه69)
 تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة

ه 8/1426بإشراف: محمد نعيم العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ــ لبنان، ط
 . 159م، )ق، ر، ط، ع، ب( 2005ــ 

ه(، تاج 1205يني، أبو الفيض، الملّقب بمرتضى )( الزبيدي: محّمد بن محّمد بن عبد الرزّاق الحس70)
 .1/427العروس من جواهر القاموس، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، )ق، ر، ط، ع، ب( 

 .  1/544( الصاعدي: تداخل األصول اللغوية، 71)
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 .2/791( الجوهري: الصِّحاح )ق، س، ر( 72)

 .2/1151( ابن دريد: الجمهرة، 73)

 .3/178صغاني: التكملة )ق، ن، س، ر( ( ال74)

هـ(، تهذيب اللغة، تحقيق: محمد 370( األزهرّي: محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، أبو منصور )75) 
 .9/394م، 1/2001عوض مرعب، دار إحياء التراث العربي  ــ بيروت، ط

 .3/1228( ابن دريد: الجمهرة، 76)

 .3/279( األزهري: تهذيب اللغة، 77)

 .5/118( ابن منظور: اللسان، 78)

 .3/1228ابن دريد: الجمهرة،  (79) 

 .3/1017( الجوهري: الصحاح، 80)

 .1/491( ابن دريد: الجمهرة، 81) 

 .5/511( الصغاني: التكملة )م، ج، ل( 82) 

 .5/299( ابن فارس: مقاييس اللغة، 83) 

 .6/2201( الجوهري: الصحاح، 84)

 ( المصدر السابق نفسه.85)

 . 2/683( ابن دريد: الجمهرة،  86)

 .1/529( المصدر السابق، 87)

هـ(، البصائر والذخائر، تحقيق: وداد القاضي، 400( التوحيدي: أبو حيان علي بن محمد بن العباس )  88)
 .9/20م، 1988ه ــ 1/1408دار صادر ــ بيروت، ط

 .30( سورة الملك، اآلية89)
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 .12/411( ابن منظور: اللسان 90)

ه(، معاني القرآن، تحقيق: أحمد 207يى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي)( الفراء: أبو زكريا يح91)
يوسف النجاتي / محمد علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة ــ مصر، 

 .2/237، 1ط

 .2/953( ابن دريد، الجمهرة، 92) 

 .1/490(  ابن دريد: الجمهرة، 93)

 ـ 1/338، )م، ج، ن، ق( 10/37ـــ ابن منظور: اللسان)ج، ن، ق( 1/147ي: المنصف، ( ابن جن94)

 .1/490( ابن دريد: الجمهرة، 95) 

 .2/609( الصاعدي: تداخل األصول اللغوية، 96)

 .1/147( ابن جني: المنصف 97)

 .4/309( سيبويه: الكتاب 98)

ه(، األصول، تحقيق: عبد 316ي المعروف)( ابن السراج: أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحو 99)
ـــ ابن  1/146ــ ابن جني:  المنصف  237، 3/50الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان ــ بيروت، 

 .253، 154عصفور:  الممتع 

 . .4/309(  سيبويه: الكتاب 100)

 .609 /2( الصاعدي: تداخل األصول اللغوية، 101)

:" َوثـَْوٌب َهفَّاف وَهْفَهاف: َيِخفُّ َمَع الرِّيِح، َوِفي 9/349العرب  ( جاء في ابن منظور:  لسان102)
 الصَِّحاِح: َأي رَِقيٌق َشّفاف".

 .230( ابن دريد: االشتقاق، 103)

 .1/110( الصاعدي: تداخل األصول اللغوية، 104)

 . 2/1222( ابن دريد: الجمهرة، 105)

 .205( ابن خالويه: ليس في كالم العرب 106)
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 .1/243( الصاعدي: تداخل األصول اللغوية، 107)

ــ ابن خالويه: ليس في كالم العرب  3/368ــ األزهري: الّتهذيب  3/235( ابن السراج: األصول 108) 
 .1/164ــ ابن عصفور: الممتع  1/236، والخصائص 1/145، ابن جني: المنصف 205

 .4/313( سيبويه: الكتاب، 109)

 لسابق نفسه. ( المصدر ا110) 

 .1/145(  ابن جني: المنصف 111)

 .2/1222( ابن دريد: الجمهرة، 112)

 .2/598( الصاعدي: تداخل األصول اللغوية 113)

 .1/145(  ابن جني: المنصف، 114) 
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 َبُت المصادر والمراجعثَـ 

 ــ القرآن الكرمي.

 هـ(:370األزهري اهلروي، أبو منصور )األزهرّي: حممد بن أمحد بن 

  م.1/2001ــ هتذيب اللغة، حتقيق: حممد عوض مرعب، دار إحياء الرتاث العريب ــ بريوت، ط1
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 ه(:905األزهري: خالد بن عبد اهلل بن أيب بكر بن حممد اجلرجاوّي )

الكتب العلمية، ــ شرح التصريح على التوضيح أو التصريح مبضمون التوضيح يف النحو، دار 2
 م.2000ه ــ 1/1421بريوت، لبنان، ط

 هـ(:463البغدادي: أبو بكر أمحد بن علي بن ثابت بن أمحد بن مهدي اخلطيب) 

ــ تاريخ بغداد وذيوله، دراسة وحتقيق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، 3
 ه.1/1427ط

 هـ(:400  التوحيدي: أبو حيان علي بن حممد بن العباس )

 م. 1988ه ــ 1/1408ــ البصائر والذخائر، حتقيق: وداد القاضي، دار صادر ــ بريوت، ط4

 ه(:392ابن جين: أبو الفتح عثمان )

 .4ــ اخلصائص، اهليئة املصرية العامة للكتاب، ط5

ـ ه ـ1/1373ــ املنصف شرح كتاب التصريف أليب عثمان املازين(، دار إحياء الرتاث القدمي، ط 6
 م.1954

 ه(:393اجلوهري: أبو نصر إمساعيل بن محاد )

ــ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني، بريوت، 7
 م.1987ــ 4/1407ط

 ه(:456ابن حزم: أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد )

ه ــ 1/1403الكتب العلمية، بريوت، طــ مجهرة أنساب العرب، حتقيق: جلنة من العلماء، دار 8
 م.1983

 ه(:626احلموي: شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي )
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ه ــ 1414 /1ــ معجم األدباء، حتقيق: إحسان عباس، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط9
 م.1993

 م.2/1995ــ معجم البلدان، دار صادر، بريوت، ط10

 ه(:370احلسني بن أمحد )ابن خالويه: 

 م.1979ه ــ 2/1399ــ ليس يف كالم العرب، حتقيق: أمحد عبد الغفور عطا، مكة املكرمة، ط11

 اخلريشة: الدكتور عيد:

ــ ابن دريد ومعجمه اجلمهرة، ألقيت هذه الورقة ضمن ندوة نظمتها وحدة الدراسات العمانية 12
 جبامعة آل البيت باألردن. 

 ه(: 681العباس مشس الدين أمحد بن حممد بن إبراهيم بن أيب بكر)ابن خلكان: أبو 

 م.4/1971ــ وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، حتقيق: إحسان عباس، دار صادر، بريوت، ط13

 هـ(:321ابن دريد: أبو بكر حممد بن احلسن األزدي )

ه 1/1411ريوت ــ لبنان، طــ االشتقاق، حتقيق وشرح: عبد السالم حممد هارون، دار اجليل، ب14
 م.1991ــ 

 م.1987 /1ــ مجهرة اللغة؛ حتقيق: رمزي منري بعلبكي، الناشر: دار العلم للماليني، بريوت، ط15

 ه(:1205الزبيدي: حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب مبرتضى )

 احملققني، دار اهلداية.  ــ تاج العروس من جواهر القاموس، حتقيق: جمموعة من16

 هـ(:1396الزركلي: خري الدين بن حممود بن حممد بن علي بن فارس )

 م.2002مايو/15ــ األعالم،  دار العلم للماليني، بريوت، ط17 

 ه(:674ابن الساعي: علي بن أجنب بن عثمان بن عبد اهلل أبو طالب، تاج الدين )
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حممد سعيد حنشي، دار  -يق وتعليق: أمحد شوقي بنبني ــ الدر الثمني يف أمساء املصنفني، حتق18
 م.2009 -هـ  1430 /1الغرب اإلسالمي، تونس، ط

 ه(:316ابن السراج: أبو بكر حممد بن السري بن سهل النحوي املعروف)

 ــ األصول، حتقيق: عبد احلسني الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان ــ بريوت.     19

 هـ(:244بن إسحاق ) ابن السكيت: أبو يوسف يعقوب

 2002هـ  ــ  1423 /1ــ إصالح املنطق، حتقيق: حممد مرعب، دار إحياء الرتاث العريب، ط20
 .م

 ه(:180سيبويه: عمرو بن عثمان بن قنرب احلارثي بالوالء، أبو بشر ) 

ه ــ 3/1408ــ الكتاب، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط21
 م.1988

 ه(:911السيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين )

ــ املزهر يف علوم اللغة وأنواعها، حتقيق: فؤاد علي منصور، دار الكتب العلمية ــ بريوت، 22
  م.1998ه ــ 1/1418ط

 الصاعدي: عبد الرزاق بن فراج:

البحث العلمي، اجلامعة اإلسالمية ــ تداخل األصول اللغوية وأثره يف بناء املعجم، عمادة  23
 م.2002ه ــ 1/1422باملدينة املنورة، اململكة العربية السعودية، ط

 هـ(:1206الصبان: أبو العرفان حممد بن علي ) 

لبنان، -ــ حاشية الصبان على شرح األمشوين أللفية ابن مالك، دار الكتب العلمية بريوت24
 م.1997ه ــ 1/1417ط

 ه(:764لدين خليل بن أيبك )الصفدي: صالح ا  
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ــ تصحيح التصحيف وحترير التحريف، حققه وعلق عليه وصنع فهارسه: السيد الشرقاوي، 25
 م. 1987ه ــ 1/1407راجعه: الدكتور رمضان عبد التواب، مكتبة اخلاجني ــ القاهرة، ط

 عبدالسميع: الدكتور أمحد: 

 م. 1979العريب، القاهرة ــ املعاجم العربية دراسة حتليلية، دار الفكر 26

 ه(:669ابن عصفور: علي بن مؤمن بن حممد، احلمْضرممي اإلشبيلي، أبو احلسن )

  م.1/1996ــ املمتع الكبري يف التصريف، مكتبة لبنان، ط27

 ه(:395ابن فارس: أمحد بن فارس بن زكرياء القزويين الرازي، أبو احلسني ) 

 م.1979 -هـ 1399لسالم حممد هارون، دار الفكر، ــ معجم مقاييس اللغةـ حتقيق: عبد ا28

 ه(:207الفراء: أبو زكريا حيىي بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي)

ــ معاين القرآن، حتقيق: أمحد يوسف النجايت / حممد علي النجار / عبد الفتاح إمساعيل الشليب، 29
  .1دار املصرية للتأليف والرتمجة ــ مصر، ط

 هـ(:817دى: جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب )الفريوزآبا 

ــ القاموس احمليط، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة بإشراف: حممد نعيم 30
 م.2005ه ــ 8/1426العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، ط

 ه(:286زدي، أبو العباس )املربد: حممد بن يزيد بن عبد األكرب الثماىل األ

 ــ املقتضب، حتقيق: حممد عبد اخلالق عظيمة، عامل الكتب، بريوت. 31

 ه(:711ابن منظور: حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين )

 ه. 3/1411ــ لسان العرب، دار صادر، بريوت، ط32
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