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مستخلص
المؤلف
هدفت الدراسة للوقوف على كتاب المالحن النبن دردد ،و ذلك؛ ألن ُ

عنبارة عن معجم تراثي في الدالالت غدر الشائعة ،خاصة أن ُمؤلفه من جهانبذة
علماء العرنبدة في القرندن الثالث والرانبع الهجرددن وله مؤلفات في شتى مجاالت
علوم العرنبدة ،واُستخدم في الدراسة المنهج الوصفي ،واقتضت طنبدعة الدراسة أن
تُقسم إلى محوردن هما :حداة انبن دردـد ،و كتاب المالحن دارسة لُّغودة ،وأهم ما
توصلت إلده الدراسة ،أن حداة انبن دردد األولى تكاد تكون غامضة على

النباحثدن ،و أنه كان موهونباً منحه اهلل َسعة الحفظ ،ومعرفة أسرار الكالم العرنبي
وأهـم التوصدات ضرورة االهتمام نبمؤلفات انبن دردد وتسلدط الضوء علدها
واالستفادة من اجتهاداته اللٌّغودـة ،و رنبطها نبجهود المحدثدن .

* أستاذ مشارك جامعة السالم

** أستاذ مساعد جامعة النيلين
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م1028  يونيو-  العدد األول-  جامعة السالم- جملة كلية الرتبية
Abstract
The study has aimed at recognizing idyllic book of Ibn
Duraid. Yet, the written work is about hefty lexicography for
restricted denotation especially, that its author is famous of
Arabic language scholars in the third and fourth Hijri
centuries. He has literary works in different Arabic language
domains. The study used the descriptive method. The nature
of the study demanded that to be divided into two parts .The
first part involved Ibn Duraid’s life, and the second is about
linguistic study of idyllic book. The study has reached that:
Ibn Duraid was intelligent; Allah gives him vast keeping,
knowing of squirts of Arabic speech. The most important
recommendations as the necessity of caretaking of Ibn
Duraid literary works and to highlight its significance as to
make benefit from such linguistic efforts the author had been
made with a view to relate the same with the efforts of the
modernist.
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حيـاة ابـن دريـد:
لــم تقــدم لنــا المصــادر تاردخـاً محــدداً ،و دقدقـاً لكــح مرحلــة مــن م ارحــح حدــاة
ٍ
لحداة امتدت نحو تسعدن عامـاً ،و لقـد
انبن ُد َرْدد ،وانما قدمت كالماً عاماً موج اًز
كان انبن دردد صاحب منزلة كنبدرة نبدن علماء العرنبدة ،و قد ترجم له غدـر واح ٍـد
مــن أهــح الطنبقــات ،فــهظهروا علــو مقامــه ،وطــوح نباعــه فــي العلــوم العرنبدــة حتــى

فاق سائر أقرانه ،و لعح أوح من ترجم لـه المسـعود علـي نبـن الحسـن صـاحب
1
ثم تناقلت المصادر هـذ الترجمـة ،فهـي
مروج الذهب ومعادن الجوهر  ،و من َ
معلومات ال ترقى لمستوى عالم جلدح متنبحر في علوم العرنبدـة مثـح انبـن دردـد .

اسمـه ونسبـه:

ِ
ِ
ِ
ـام ْي ْنب ِـن
هو أنبو نبكر ُم َح َّم ُد ْنب ُن اْل َح َس ِن ْنب ِن ُد َرْدد ْنب ِن َعتَاه َدةَ ْنب ِن َح ْنـتَم ْنب ِـن َح َم َ
ـب ْنبـ ِـن سـلَمةَ ْنبـ ِـن ح ْنــتم ْنبـ ِـن ح ِ
وِ
اضـ ِـر ْنبـ ِـن ُج َشــم ْنبـ ِـن َ ِِ
اسـ ِـع ْنبـ ِـن ِو ْهـ ِ
أسـ ِـد ْنبـ ِـن
َ
ظــالم ْنبـ ِـن َ
َ َ
َ
َ َ
َ
َع ِد ْنب ِن َمـ ـ ـ ـالِ ِك ْنب ِن فَـ ـ ـ ـ ْهِم ْنب ِـن َغ ـ ـ ـ ْنِم ْنب ِـن َد ْو ِ
ان ْنب ِـن َع ْنب ِـد اهلل ْنب ِـن ُزَه ْد ٍـر
ِ ْنب ِـن َع ْـد َن َ
ان – ْنبـ ِـن َك ْعـ ِ
الحـ ِ
األزِد
نضـ ِـر ْ
ـار ِث ْانبـ ِـن َع ْنبـ ِـداهلل ْنبـ ِـن َمالِـ ِـك ْنبـ ِـن ْ
ـب ْنبـ ِـن َ
– دقــاحَ :زْهـ َـر ُ
ِ
ِ
َ ِ
ان .2
الغ ْوث ْنب ِن َن ْنبت ْنب ِن َزْدد ْنب ِن َك ْه َال ِن ْنب ِن َس َنبه ْنب ِن َد ْش ٌج ِب ْانب ِن َد ْع ُر ِب ْنب ِن قَ ْحطَ َ
وعلده فإن انبن دردد دنتهي نسنبه إلى عرب الجنوب ،فهـو مـن األزد الـذدن
كان مسكنهم في مهرب من أرض الدمن ،ثم رحلوا فسكن نبعضهم ُعمان ،و نبنـو
علي نبن الحسن نبن علي– مروج الذهب و معادن الجوهر – ت.محمد محي الددن

1

 -المسعود

2

-الحمو عنبد اهلل داقوت – معجم األدنباء أو أرشاد األردب – ط .دار الكتب العلمدة نبدروت الطنبعة

عنبد الحمدد – ط .مطنبعة السعادة مصر – الطنبعة الرانبعة 1691م – ج  – 1ص .323
األولى – 1661م – ج  5ص .269
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األزد"نبفــتا الهمـزة ،وســكون الـ از ونبالــداح المهملــة" ،و قــاح فــدهم :األســد نبالســدن
المهملـة نبدح ال از  ،وهم حي من كهالن مـن القحطاندـة ،وقـاح أنبـو عنبدـدة :دقـاح
فــدهم نبالســدن المهملــة نبــدح الـ از  ،وقــاح الجــوهر  :هــي نبــال از أفصــا وقــاح أنبــو

عنبددة :كان لألزد من األوالد مازن ،ونصـر ،والهنـوء ،وعنبـد اهلل ،وعمـرو ،واعلـم
أن األزد من أعظم أحدـاء العرب ،وأكثرها نبطوناً وآمدها فروعاً . 3

ولقد ذهب انبن دردد إلى أن أوح من أسلم من آنبائه هو حمامي ،وذلك

حدـن دقوح":و كان أوح من أسلم من آنبائي حمامي ،وهو من السنبعدن راكنباً
الذدن خرجوا مع عمرو نبن العاص من ُعمان إلى المددنة لّمـا نبلغهم وفاة
أدو "أ وصلوا إلى المددنة المنورة" وفي
الرسوح صلى اهلل علده وسلـم حتـى ّ

ذلك شرف لهم ،ودقوح قائلهم:
4
ِ
ك . 6"5
دوم َع ْم ُرو كهنه
َ
ط ِردد نفتُه َم ْذ ِح ُج والسَّكاس ُ
َوفَ ْد َنا ل َع ْمرو َ
وجمدع المصادر التي ترجمت له اتفقت على اسمه و نسنبه .

3

 -القلقشند

أحمد نبن علي – نهادة األرب في معرفة أنساب العرب – ط .دار الكتب العلمدة

نبدروت – نبدن رقم طنبعة – نبدن تاردخ – ص .62
4

 -مذحج :أنبو قنبدلة من الدمن – انبن منظور محمد نبن مكرم نبن على  -لسان العرب – ط .دار

صادر – نبدروت  -الطنبعة الثالثة  1111 -ه"مادة ذ ج ج"–  –2ص .272
5

 -السكاسك :حي من الدمن أنبوهم السكاسك نبن وائلة – المرجع السانبق "-مادة ِ ك ك"– ج 13

6

 -القفطي علي نبن دوسف – إننباء الرواة على أننبا النحاة – ت .محمد أنبو الفضح إنبراهدم – ط.

– ص .136

دار الفكـ ـ ـ ـر العرنبي القاه ـرة  -الطنبعة األولى 1629م – ج  – 3ص .63
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كنيته:
دكنى شدخنا الجلدح نبانبن ُد َرْد ُد نبضم الداح ،و فتا الراء وسكون الداء
المثناة من تحتها ونبعدها داح مهملة ،وهو تصغدر أدرد ،و األدرد :الذ لدِ

له سن ،و هو تصغدر ترخدم ،و إنما ُس ْمي هذا التصغدر ترخدماً لحذف الهمـزة
مـن أولـه كمـا تقـوح :في أسود :سودد ،و في تصغدر أزهر :زهدر  ،7و األدرد
أدضاً :الذ

تحاتت أسنانه ،و األنثى درداء ،و من أمثالهـم :الدـن مـن ألوقـة

الدرداء واأللوقـة ما لُـوق مـن الطعـام أ ُم ِرِ . 8
مولـده:

ولد انبن دردـد نبالنبصـرة فـي سـكة صـالا ،و ذهـب الحسـن نبـن عنبـد اهلل نبـن
سعدد اللُّغو إلى أن انبن دردد ولد نبالنبصرة ،وذلك حـدن دقـوح":سـمعت انبـن دردـد
دقــوح :ولــدت نبالنبص ـرة ســنة ثــالث وعش ـردن ومائتد ــن للهجـ ـرة" ،9فــي حــدن ذهــب
الفدروزآنبــاد إلــى أن انبــن دردــد ولــد نبعمــان ســنة ثــالث وعش ـردن و مــائتدن ،10و
الذ علده أكثر العلماء أن انبن دردد ولد نبالنبصرة .
7

 -انبن خلكان أحمد نبن محمد – وفدات األعدان و أننباء أنبناء الزمان – ت .إحسـان عنباِ – ط.

دار ص ــادر نبدروت – الطنبع ـة الرانبع ـ ـة 2335م – ج 1ـ ص .322
8

 -انبن دردد محمد نبن الحسن – االشتقاق  -ت .عنبد السالم هارون – ط .مكتنبة الخانجي القاهرة

– الطنبعة الثالثة – ص .262
9

 -انبن األننبار عنبد الرحمن نبن محمد– نزهة األلنباء في طنبقات األدنباء – ت .إنبراهدم السامرائي –

ط .مكتنبة المنـ ـار األردن ـ الطنبعة الثالثة 1625م – ص.161
10

 -الفدروزآنباد

محمد نبن دعقوب– النبلغة في تاردخ أئمة اللغة – ت .محمد المصر – ط.

منشورات و ازرة الثقافة مصر -نبدون رقم طنبعة – نبدون تاردخ  -ص .219
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نشأته:
نشهة انبن دردد في النبصرة ،و كان والد من الرؤساء ذو الدسار ،و الماح،

فدــه ،فــانبن دردــد مــن أهــح

واســتطاأ أن دــؤدب ولــد نبــصداب العصــر الــذ عــا
وعلْـم اللُّغــة ،و أشــعار العــرب ،و قــد قـ أر علــى كنبــار علمــاء
النبصـرة ،ونبهــا تــهدب ُ
المدرســة النبصـردة ،و جلــِ إلــى جهانبــذة أعالمهــا ،وهــذا مــا دفعــه إلــى أن دنشــر
العلم أكثر من ستدن سـنة ،وعنـدما هجـم الـزنج علـى النبصـرة وقتلـوا أكثـر أهلهـا،

خــرج انبــن دردــد مــع عمــه الحســدن إلــى ُعمــان وطــن قومــه األزد ،ونبقــى نبهــا أكثــر
مــن اثنتــي عش ـرة ســنة  ،11و قــد عــا انبــن دردــد حداتــه األولــى تحــت رعادتــه،
وذلك حدن دقوح":كان عمي الحسدن نبن دردد دتولى ترنبدتي". 12

ثــم خــرج انبــن دردــد مــن ُعمــان قاصــداً جزدـرة عمــارة فســكنها مــدة  ،13و مــن
الثانبـت أن انبــن دردـد لنبــى طلـب عنبــد اهلل نبـن محمــد نبـن مدكــاح الـذ وال الخلدفــة

المقت ــدر أنبـ ـو الفض ــح جعف ــر أعم ــاح ك ــور األهـ ـواز فلح ــق نب ــه لتهدد ــب انبن ــه أنب ــي
العنباِ إسماعدح  ،14و قد ناح عندهما مكانة سـامدة أهلتـه للوصـوح إلـى أعلـى

11

 -نبروكلمان كارح – تاردخ األدب العرنبي – اشرف على الترجمة محمود فهمي حجاز – ط.

الهدئة المصردة العامـ ـة للكتب – نبدون رقم طنبعة 1663 -م  -ج  – 9ص .532
12

 -الحمو عنبد اهلل داقوت – معجم األدنباء – ج  – 5ص .167

13

 -انبن النددم المعروف نبالوراق محمد نبن إسحق– الفهرست – ت .الشدخ إنبراهدم رمضان – ط.

14

 -انبن كثدر إسماعدح نبن علي– طنبقات الفقهاء الشافعدة – ت .أنور النباز – ط .دار الوفاء

دار المعرفة نبدروت – الطنبعة الثاندة 1667م – ص .25

للطنباعة و النشر مصر – الطنبعة األولى 2331م – ج  – 1ص .213
9
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الدرجات الوظدفدة حتى تقلد ددوان فارِ ،فكانت تصدر كتب فارِ عنه ،و ال
دنفذ أمر إال نبعد توقدعه فهفـاد منهمـا أمـواالً كثد ـرة ،و كـان مفدـداً منبدـداً ال دمسـك

سخاء ،و كرماً ،ثم مدحهما نبقصددته المشهورة التي مطلعها:
درهماً
ً
ِ
ـت أ ْذد ِ
ـاح ُّ
الدجـى
َّ
ص ْنبـا تَ ْح َ
إما تََرى َرأسي َحاكـى لَ ْوُنهُ طُ َّـرة ُ
ض في مسـ َّـودة ِم ْث َح ا ْشتِ ِ
عاح النَّار فـي َج ْزِح الغضــي
الم ْنب َد ُ
ُ
َوا ْشتَ َع َح ُ
شيوخـه:

. 15

تلقى انبن دردد العلم على عدد وافـر مـن كنبـار العلمـاء فـي عصـر  ،دقـف
علــى رأِ ه ـؤالء أعــالم اللُّغــوددن النبص ـرددن ،و نبعــض رمــوز المدرســة الكوفدــة،
نباإلضافة إلى من لقده من الرواة ،و أخذ عنهم ،و هذا ما جعح انبن دردد دتمتـع
نبمكانــة علمدــة عالدــة ،وســوف دــذكر الــدارِ شــدون انبــن دردــد اســتناداً إلــى كتــب

الطنبقــات ،و مــا أشــار إلدــه فــي متــن مؤلفات ـه ،و مـن هـؤالء الشــدون الــذدن جلــِ
إلدهم و أخذ عنهـم العلـم:

 -1عمه الحسدن نبن دردد :لقد تولى ترنبدة انبن دردد ،وقد ذكر في غدر موضـع

في مؤلفاته ،وذهب انبن النـددم إلـى أن انبـن دردـد قـد روى عـن عمـه الحسـدن نبـن
محمد كتاب مسلمات األشراف  ،16و قـد ذكـر دـاقوت قصـة مفادهـا أن أنبـا علـي

15

 -ددوان انبن دردد – ت .راجي األسمر – ط .دار الكتاب العرنبي نبدروت  -نبدون رقم طنبعة –

 2331م – ص .123
16

 انبن النددم محمد نبن إسحق – الفهرست – ص .257
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التنــوخي قــاح":حــدثني جماعــة أن انبــن دردــد قــاح":كــان أنبــو عثمــان األشــنانداني

معلمي ،و كان عمي الحسدن نبن دردد دتولـى ترنبدتـي". 17

 -2أنبــو عثمــان ســعدد نبــن هــارون األشــنانداني :و كــان عمــه الحســدن نبــن دردــد
استدعا لتعلدمـه ،وهـو مـن أئمـة اللغـة ،أخـذ عـن أنبـي محمـد التـوز  ،وأخـذ عنـه
أنب ـ ــو نبك ـ ــر نب ـ ــن درد ـ ــد ال ـ ــذ دق ـ ــوح عن ـ ــه":س ـ ــهلت أنب ـ ــا ح ـ ــاتم السجس ـ ــتاني ع ـ ــن

اشتقاق"ثادق"اسم فرِ ،فقاح :ال أدر فسهلت الرداشي فقاح :دا معشر الصنبدان
إنكــم تتعمقــون فــي العلــم ،و قــاح ســهلت أنبــا عثمــان األشــنانداني فقـ ـاح :هـ ـو مـ ـن

ثدق المطـر مـن السحـاب إذا خـرج خروجـاً سردعـاً". 18

 -3أنبو حاتم السجستاني :وهو محمد نبن عثمـان نبـن قاسـم مـن سـاكني النبصـرة،
و كان إماماً في علوم القرآن و اللغة و الشعر ،ق أر كتاب سدنبوده علـى األخفـ

ـالعروض ،وكـان ُدعـد
مرتدن ،و أخذ عنه انبـن دردـد ،و غدـر وكـان أعلـم النـاِ نب َ

مـن الشــعراء المتوســطدن كــان دعنــى نباللغـة ،و تـرك النحــو نبعــد اعتنائــه نبــه حتــى

كهنــه نســده ،و لــم دكــن حاذق ـاً فدــه ،و كــان إذا اجتمــع هــو ،و المــازني فــي دار
عدس ـى نبــن جعفــر الهاشــمي تشــاغح ،ونبــادر نبــالخروج خوف ـاً مــن أن دســهله فــي

النحو ،وكان جماعـاً للكتـب ،دتنبحـر فدهـا وذكـر انبـن حنبـان فـي الثقـات ،و روى
لــه النســائي فــي ســننه ،و لــه مــن المؤلفـ ـات :إع ـراب الق ـرآن ،و لحــن العامــة ،و

المقصور و الممدود ،و القراءات ،و الوحو  ،والطدر ،و النحلـة ،و الفصـاحة،

17

 -الحمو عنبد اهلل داقوت – معجم األدنباء – ج  – 5ص .167

18

 انبن األننبار عنبد الرحمن نبن محمد – نزهة األلنباء في طنبقات األدنباء – ص .1552

جملة كلية الرتبية  -جامعة السالم  -العدد األول  -يونيو 1028م
و الهجاء وخلق اإلنسان ،و اإلدغام ،و غدر ذلك ،توفى سنة خمسدن أو خمِ
وخمسدن ،أو أرنبع وخمسدن ،أو ٍ
ثمان وأرنبعدن ومائتدن ،وقد قارب التسعدن

19

.

 -1أنبــو إســحق إنب ـراهدم نبــن ســفدان الزدــاد  :وقدــح لــه الزدــاد ؛ ألنــه مــن أوالد

زداد نبن أنبده ،فإنه أخذ عن األصمعي ،و أخذ عنه أنبو العنباِ محمد نبـن دزدـد،
وكــان عالم ـاً نبــالنحو ،ق ـ أر كتــاب ســدنبوده ،و لــه فدــه نكــت ،و خــالف فــي نبعــض
المواض ــع ،ذكره ــا أنب ــو س ــعدد الس ــدرافي ف ــي ش ــر الكت ــاب ،ول ــه كت ــاب األمث ــاح
والـنقط ،و الشـكح ،و كتـاب تنمدـق األخنبـار  ،20و ذهـب انبـن النـددم إلـى أن انبـن
دردد جلِ إلى أنبي إسحق الزداد  ،و أخذ عنـه العلـم كمـا روى عن ـه ف ـي كثد ـر
مـن مؤلفاتـه

21

.

 -5أنبو محمد عنبد اهلل نبن محمد التوز  :إنـه مـن أكـانبر علمـاء اللغـة ،أخـذ عـن
أنبــي عنبدــدة ،و األصــمعي وق ـ أر علــى أنبــي عمــر الجرمــي كتــاب ســدنبوده ،و قــاح

محمد نبن دزدد المنبرد :ما أردـت أحـداً أعلـم نبالشـعر مـن أنبـي محمـد التـوز  ،كـان
أعلــم مــن الرداشــي ،و المــازني ،وكــان أكثــرهم روادــة عــن أنبــي عنبدــدة معمــر نبــن

19

 -السدوطي جالح الددن – نبغدة الوعاة في طنبقات اللغوددن و النحاة – ت .مصطفى عنبد القادر

20

 -انبن األننبار عنبد الرحمن نبن محمد – نزهة األلنباء في طنبقات األدنباء – ص .151–153

21

 -انبن النددم المعروف نبالوراق محمد نبن إسحق – الفهرست – ص .25

عطا – ط .دار الكتب العلمدة نبدروت الطنبعة األولى 2331م – ج  – 2ص .12

6

جملة كلية الرتبية  -جامعة السالم  -العدد األول  -يونيو 1028م
المثنى ،22و قد ذكر انبن النددم أن انبن دردـد

فـي كثدـر مـن مؤلفاتـه.

23

أخـذ العلـم عنـه ،كم ـا روى عن ـه

تالميذه:

تتلمذ على دد عدد من التالمدذ الذدن جلسـوا إلدـه ،وأخذوا العلم عنه ،وقد

ذكــرت كتــب الطنبقــات أســماء أعــالم مــن تالمدــذ الــذدن حفظهــم لنــا التــاردخ ،فقــد

أضاء لهـم انبن دردد طردق العلم ،و الروادة في علوم اللغة ،و من هؤالء:
 -1الحسدن نبن محمد نبن خالوده :النحو اللُّغو  ،وهو مـن أهـح همـدان ،دخـح

نبغــداد ،وأدرك أجــح العلمــاء نبه ـا ،وســكن حلــب ،ودكنــي أنبــا عنبــد اهلل ،وروى عــن
انبن األننبار  ،وأنبي نبكـر نبـن مجاهـد ،وانبـن دردـد ،وكـان إمامـاً فـي العرنبدـة ،و لـه
تصاندف كثدرة منها :شر الدردددة ،والنبددع في القرآن الكردم .24

 -2إسماعدح نبن قاسم نبن هارون عدذون أنبو علي القالي المعروف نبالنبغــداد :
نزدــح مص ــر ،اإلمــام الفاضــح ال ـراو النحــو اللُّغــو  ،أصــح مولــد نبمنــار كــرد
نبهرمدندــة ،دخــح نبغــداد فــي طلــب فــي صــحنبة أهــح قــالدقال ف ـهُكرموا ،وأُكــرم معهــم

وع ــرف ف ــي نبغ ــداد نبالق ــالي ،وق ــاح ع ــن نفسـ ــه":س ــمعت
لموض ــعهم ف ــي الثغ ــرُ ،

22

 -انبن األننبار عنبد الرحمن نبن محمد – نزهة األلنباء في طنبقات األدنباء – ص .135

23

 -انبن النددم المعروف نبالوراق محمد نبن إسحق – الفهرست – ص .25

24

 -الدماني عنبد النباقي عنبد الحمدد – إشارة التعددن في تراجم النحاة و اللغوددن – ت .عنبد المجدد

دداب – ط .مركز فدصح للنبحوث والدراسات اإلسالمدة الرداض – الطنبعة األولى 1629م –
ص.131
13

جملة كلية الرتبية  -جامعة السالم  -العدد األول  -يونيو 1028م
األخنبــار واللغــة مــن أنبــي نبكــر نبــن دردــد األزد النبصــر " ،25ثــم ط ــاف الــنبالد،

ونشر علمه؛ والزمه الزنبدد واستفاد منه ،و له مؤلفات جلدلة ،منها :النبـارأ فـي
اللغة ،والمقصور والممـدود ،و خلق اإلنسـان ومقاتح الفرسـان ،وفعـح ،وأفعـح ،و

األمالي ،ومـات سنـة 359هـ

26

.

 -3الحسـ ــن نبـ ــن عنبـ ــد اهلل المرزنبـ ــان أنبـ ــو سـ ــعدد السـ ــدرافي النحـ ــو  :مـ ــن أكـ ــانبر
الفض ــالء ،و أفاض ــح األدنب ــاء ،ازه ــداً ال نظد ــر ل ــه ف ــي عل ــم العرنبد ــة ،ك ــان أنب ــو

مجوسداً ،صنف تصاندف كثدـرة ،أكنبرهـا شـر كتـاب سـدنبوده ،ولـم دشـر الكتـاب
أحد أحسـن منـه  .ولـو لـم دكـن لـه غدـر لكفـا فضـالً ،وذكـر رئـدِ الرؤسـاء أنبـو
القاسـم علــي نبـن الحســن أن أنبــا سـعدد الســدرافي كــان ُدـ َّدرِ القـرآن ،و القـراءات،

العـروض،
وعلوم القرآن ،و النحو ،واللغة ،والفقـه والفـرائض ،والكـالم ،والشـعر ،و َ

و القـ ـوافي و الحس ــاب ،و ذك ــر علومـ ـاً س ــوى ذل ــك ،و ك ــان أعل ــم الن ــاِ نبنح ــو
النبصرددن ،ودنتحح في الفقــه مـذهب أهـح العـراق ،و قـاح رئـدِ الرؤســاء  -أنبـو
القاسـم نبــن مســلمة وزدــر القــائم نبــهمر اهلل تعــالى ":-قـ أر علــى انبــن مجاهــد القـرآن،

وعلـى أنبي نبكر نبن دردد اللغة". 27

 -1أنبو القاسم عنبد الرحمن نبن إسحق الزجاجي النحو  :النبغداد دا اًر و نشهةً،
الج َمـ ـح
النهاون ــد أصـ ـالً ومول ــداً ك ــان إمامـ ـاً ف ــي عل ــم النح ــو  .ص ــنف كت ــاب ُ

طولــه نبكث ـرة األمثلــة ،أخــذ النحــو عــن محمــد نبــن
الكنبــرى ،وه ــو كت ــاب نــافع ل ـوال ّ
25

 -القفطي علي نبن دوسف – إننباء الرواة على أننبا النحاة – ج  – 1ص .356

26

 -الفدروزآنباد محمد نبن دعقوب – النبلغة في تاردخ أئمة اللغة – ص .222 -227

27

 انبن األننبار عنبد الرحمن نبن محمد – نزهة األلنباء في طنبقات األدنباء – ص .222 -22711

جملة كلية الرتبية  -جامعة السالم  -العدد األول  -يونيو 1028م
عنباِ الدزدد  ،و أنبي نبكـر نبـن دردـد ،و أنبـي نبكـر األننبـار  ،صـحب أنبـا إسـحق

إنب ـراهدم انبــن الســر الزجــاج فنســب إلدــه و ُعــرف نبــه ،و ســكن دمشــق ،و انتفــع
النــاِ نبــه ،وتخرج ـوا علدــه ،و تــوفى فــي رجــب ســنة ســنبع وثالثــدن ،و قدــح تســع
وثالثدـن وثالثمائة للهجرة ،وكتاب الجمح من الكتب المنباركة ،لم دشتغح نبه أحـد

إال انتفـع نبـه ،و دقاح :إنه صنفه في مكـة حرسـها اهلل تعـالى ،وكـان إذا فـرم مـن
نباب طاف أسـنبوعاً ،ودعــا اهلل تعـالى أن دغفـر لـه ،و أن دنفـع نبـه قارئـه ،و لقـب
نبالزجــاجي :نبفــتا الـ از  ،و تشــددد الجدــم نبعــد األلــف الثاندــة  ،28ولقــد ُنســب إلــى
شدخه الزجاج الذ كان دخرط الزجاج ثم تركه ،و اشتغح نباألدب .

 -5الحسن نبن نبشر دحي أنبو القاسـم :اآلمـد األصـح ،النبصـر المنشـه ،كاتـب
نبنــي عنبــد الواحــد الهاشــمددن قضــاة النبصـرة ،و هــو إمــام فــي اللغــة ،و األدب ،و

المعــاني ،لــه مؤلفــات حســنة منهــا الموازنــة نبــدن الطــائددن أنبـي تمــام والنبحتــر  ،و
كتاب الحروف في اللغة ،و المختلـف و المؤتلـف فـي أسـماء الشـعراء و غدرهـا،
وشعر كثدر مدون ،و أخذ عن أنبي إسحق الزجاج ،و انبن دردـد ،و األخفـ  ،و
توفى سنة  373هـ

29

.

لعح طالب العرنبدة إلى دومنا هذا دتتلمذون على العلمــاء القدمــاء الذدــن

وضــعوا األســِ القودــة لنبنــاء هــذا الت ـراث الخالــد ،فلــم دكــن طلــب العلــم مقص ــو اًر
علــى المشافه ــة ،و األخــذ المنباشــر عــن الشــدون ،إنمــا هــو أعــم ،و أشــمح ،وقــد

28

 -انبن خلكان أحمد نبن محمد – وفدات األعدان و أننباء أنبناء الزمان – ج  – 3ص .139

29

 الفدروزآنباد محمد نبن دعقوب – النبلغة في تاردخ أئمة اللغة – ص .1112

جملة كلية الرتبية  -جامعة السالم  -العدد األول  -يونيو 1028م
جرت العادة على أن كح من عاصر أستاذاً ،و تلقى عنه العلم فهو تلمدذ  ،وان

كان العلم نباقداً دهخذ المعاصرون كما دنتفـع نبـه من جـاء مـن نبعدهـم .

وفـاتـه:

مـات انبـن دردـد فـي دـوم األرنبعـاء الثنتـي عشـرة لدلةً نبقدن من شعنبـان سنـة

إحـدى و عشردـن وثالثمائ ـة ،وحض ـر دفن ـه جحظ ـة النبرمك ـي ،فهنش ـد لنفس ـه م ـن
النبسدـط:

األحجـ ِار و التَُّر ِب
نبانب ِن ُد َرْد ٍد ك َّـح فائ َـد ٍة لمـّا غدا ثالـ َ
ث ْ
ـدت ْ
فق ُ
وكنت أَنبكي لِفَ ْق ِد الجوِد م ْنفَ ِـرداً فَ ِ
ِ
األدب
ت أنبكي لِفَ ْق ِد
الفضح و َ
ص ْر ُ
ُ
ُ ُ

. 30

لما توفى انبن دردد ُحملت جنازته إلـى مقنبـرة الخدـزران لدـدفن فدهـا ،وكـان قـد
جاء في ذلك الدـوم مطـر خفدـف ،فإذا نبجن ـازة أخ ـرى م ـع نف ـر قـد أقنبل ـوا نبه ـا م ـن
الجنبائـ ـ ـي ،فق ـ ــاح
ناحدـ ـ ـة نب ـ ـ ـاب طـ ـ ـارق ،فنظ ـ ــروا فـ ـ ـإذا هـ ـ ـي جنـ ـ ـازة أنبـ ـ ـي هاش ـ ـ ـم ُ

النـاِ":مات علم اللغـة ،و الكـالم نبموتهمـا" ،و دفنا جمدعـاً نبالخدزرانـة
آثــاره العلميـة:

31

.

قُــدر النبــن دردــد مــا لــم ُدقــدر لكثدــر مــن أهــح العلــم ،فقــد كــان مــن الس ـراة
الــذدن أوتـوا حظـاً مــن الجــا والشــرف ،و كــان موهونبـاً منحــه اهلل َســعة الحفــظ ،و

القدرة علده ،و كثرة العلـم والتمكن منه ،و جمع نبدن الرغنبة في العلـم ،و اإلقنبـاح
علده ،و رهافة الحِ ،و رقة الشعور ،و الترجمة عن صـادق المشـاعر نبالجـذح

30
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مــن الشــعر ،و العــذب منــه ،ورزق مــع ذلــك فســحة األجــح ،فق ــد عم ــر ط ـودالً،

والحــددث عــن انبــن دردــد وانتاجــه العلمــي دطــوح طــوح عمــر انبــن دردــد ،و دتســع

َســعة مــا حفــح نبــه مــن غ ـ ازرة ،وخصــب ،فقــد قــدم انبــن دردــد فــدض علمــه للمكتنبــة
العرنبدـة اللُّغودـة ،وهي مصـنفات ضـمت وفدـر علمـه ،وغزدـر معرفتـه ،وانبـن دردـد
من مصنفـي معاجـم األلفاظ ،و الموضوعات.

أوالً الكتـب المطبوعـة:

كتــاب االشــتقاق ،و كتــاب المالحــن ،وددـوان انبــن دردــد :وهــو ســجح حافــح

دحمح نبـدن دفتدـه در اًر مــن شعــر نبمــا فـي ذلــك مقصـورته المشـهورة فـي مـد آح

مدكاح ،وقد تنوعت أغراض الشعر عند نبدن المد  ،والهجاء ،والغـزح ،والرثـاء،
ومــن ذلــك احتفــاؤ نبعلمــاء الحــددث ،وترجدحــه لمــداد العلمــاء علــى دم الشــهداء،
ولكـن فرض ذلـك مـن جانـب العلمــاء نبالسنــة ،وهـم إلـى تلـك الفضـدلة أسـنبق م ـن

غدرهـم وذلك حدن دقوح:

ِ
وِ
اآلالء
أحُّنبهُـم فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي اللـه ذ
َ
الو ُجـ ـ ـ ـ ــوِ َوَزد ِـن ُك ـح َم َـالء
ُغ َّر ُ
وتوقّ ٍـر و سـ ـ ـ ـ ـكدِنـ ٍـة و ح ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ِ
اء
َ َ َ
َ َ َ َ
صاء
ضـائِ ُح ِجلّ ْ
ـت َع ْـن ْ
َوفَ َ
اإلح َ
الشه َـد ِ
أ ْذ َكى وأ ْف َ ِ ِ ُّ
اء
ضـ ُح م ْـن َدم َ
َ
ِ 32
مــا ْأنت ـ ُم و ِسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َوا ُكـ ُم نبِسـََواء .

أهالً و سهـ ـ ـ ـ ـالً ِ
نبالذد َـن َأوّد ُهـ ـ ـم
ْ
َْ
أهالً نبِقَوِم ِ ِ
دن َذ ِو تُقًـى
ْ
صالح ـ ـ ـ ـ َ
ْ َ
طلَ ِب الح ِد ِ
دث نبِعف ِـة
ون في َ
َ
َد ْس ُع َ
الجـ ـ ـ ـ َاللَةُ َو ُّ
النهَـى
المهَانبِـةُ َو َ
لَهُ ُم َ
اد َما تَ ْج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِر نبِ ِه أ ْق ِال ُمه ْـم
مد ُ
َو َ

َدا طَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـالِنبِي ِعْلـَم َّ
ي ُم َح ّم ٍـد
الننبِ َّ
 - 32ددوان انبن دردد – ص .16
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ثانياً الكتـب المفقـودة:

لعح هنالك قسماً من مؤلفات انبن دردد فُِقد مثـح :أدب الكاتـب  ،33األمـالي

 ،34و لــم دصــح إلدنــا ،فقــد ذهــب نبعــض العلمــاء إلــى أن عــدد مؤلفاتــه المفقــودة

تجاوزت األرنبعدن مؤلفاً .
كتاب المالحن دراسة لُّــغوية:
اللحن لغ ًة:

جاء في لسان العرب":اللحن :من األصوات المصوغة الموضوعة ،وجمعه

ٍ
نبهلحان ،وفي
ألحان ،ولحون ،ولحن في قراءته إذا غرد ،وطرب فدها

الحددث":اقرؤوا القرآن نبلحون العرب وأصواتها ،واداكم و لحون أهح الفسق،

وأهح الكتانبدن" ،35وهو ألحن الناِ إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء ،واللحن
واللحانة واللحاندة :ترك الصواب في القراءة والنشدد ونحو ذلك لحن دلحن لحنا
ولحنا ولحونا؛ ورجح الحن ،ولحان ،ولحانة ،ولحنة :دخطئ ،وفي المحكم:

كثدر اللحن ،ولحنه :نسنبه إلى اللحن .واللحنة :الذ

دلحن الناِ ،واللحنة:

الذ دلحن ،والتلحدن :التخطئة ،ولحن الرجح دلحن لحنا :تكلم نبلغته ،ولحن له
دلحن لحنا :قاح له قوال دفهمه عنه ،و دخفى على غدر ألنه دمدله نبالتوردة عن

33

القفطي  -علي نبن دوسف – إننباء الرواة على أننبا النحاة – ج  – 3ص .67

34

 -السدوطي جالح الددن – نبغدة الوعاة في طنبقات اللغوددن و النحاة – ج  – 2ص .331

 - 35أنبو عثمان سعدد نبن منصور نبن شعنبة الخراساني  -التفسدر من سنن سعدد نبن منصور – ت.
سعد نبن عنبد اهلل نبن عنبد العزدز آح حمد ـد ط .دار الصمدعي للنشر والتوزدع – الطنبعة األولى 1117
.
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الواضا المفهوم؛ ومنه قولهم :لحن الرجح :فهو لحن إذا فهم وفطن لما ال
دفطن له غدر  ،و ِ
لحنه هو عني نبالكسر دلحنه لحنا أ فهمه ،ولحن أيضاً :تكلم

بمعنى كالم ال يفطن له ،ويخفى على الناس ،وألحن في كالمه أ

أخطه،

وألحنه القوح :أفهمه إدا  ،فلحنه لحنا :فهمه ،ولحنه عني لحنا؛ عن كراأ:

فهمه؛ قاح انبن سدد  :وهي قلدلة ،واألوح أعرف ،و رجح لحن :عارف نبعواقب
الكالم ظردف

36

.

إذا نظرنا إلى الداللة اللُّغودة نجد أن المعنى المستخدم عن انبن دردد هو

التكلم نبمعنى كالم ال دفطن له وال دفهمه عامة الناِ ،ولعح هذا هو مقصد انبن

دردد في صندعه هذا ،ودعتمد مفهوم مصطلا اللحن والمالحن عند انبن دردد
في كتانبه هذا على االنزدا في استعماح لفظ معدن عن الداللة العامة الشائعة

والمعروفة نبدن الناِ ،إلى داللة معجمدة أخرى لهذا اللفظ نفسه ،ال دعرفها
السامع ،وال ددرك معناها إال نبعد مراجعة المعجمات ،أو نبعد أن تفسر له،

فكهنها لغز من األلغاز وذلك؛ ألن اللفظ ضمن التركدب المستعمح دحتمح
معنددن أو أكثر ،أحدهما قردب وهو غدر مقصود ،وانما المقصود هو المعنى
النبعدد أ

أن انبن دردد استخدم ظاهرة المشترك اللفظي ،واستفاد منها ،واقام

علدها كتانبه.

إن انبن دردد لم دكن منبتدأ هذا الفن؛ ألن أصوله أقدم منه ،إنها ترقى إلى

العصر الجاهلي قاح محمد نبن عنبد الغفور الكالعي في كتانبه" :إحكام صنعة
36

 انبن منظور محمد نبن مكرم نبن على  -لسان العرب  -ج  -31ص  173مادة"ح19
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المور الذ
الكالم"في فصح
ّ
ألن نباطنه غدر ظاهر ". 37

المور ؛
قاح فده" :سمدنا هذا النوأ من الكالم
ّ

نجد أن انبن دردد قاح في مقدمته":الحمد هلل األوح في ددمومته اآلخر في

آزلدته ،الواحد في ملكه الفرد في سلطانه ،العالي في دنو  ،القردب في علو ،

وصلى اهلل على سددنا محمد ننبي الرحمة ومصنبا الهدى ،المنقذ من الضاللة
والعمى ،وعلى آله ،و سلم تسلدماً ".38

المكر علدها،
هذا الكتاب ألفنا لدفزأ إلده المجنبر المضطهد على الدمدن ُ
فدعارض نبما رسمنا  ،ودضمر خالف ما دظهر لدسلم من عاددة الظالم،

ودتخلص من جنف الغاشم ،وسمدنا "كتاب المالحن"واشتققنا هذا االسم من

ف ،قاح
اللغة العرنبدة الفصدحة التي ال دشونبها الكدر ،وال دستولى علدها التكلّ ُ
أنبو نبكر محمد نبن الحسن دردد األزد ":معنى قولنا المالحن فاللحن عند العرب
ِ
ون إِلَ َّيَ ،ولَ َع َّح
الفطنة ،ومنه قوح الننبي صلى اهلل علده وسلم" :إِنَّ ُك ْم تَ ْختَص ُم َ
ِ
ِ
ون أَْل َح َن نبِ ُح َّجتِ ِه ِم ْن َنب ْع ٍ
ض ُك ْم أ ْ
َنب ْع َ
َن َد ُك َ
ض ،فَهَ ْقض َي لَهُ َعلَى َن ْح ٍو م َّما أ ْ
َس َمعُ
َخ ِ
ق أِ
ت لَهُ ِم ْن َح ْ
ْخ ْذ ُ ،فَِإَّن َما أَ ْقطَعُ لَهُ نبِ ِه ِق ْ
ط َعةً
ده َش ْد ًئا ،فَ َال َده ُ
ِم ْنهُ ،فَ َم ْن قَطَ ْع ُ

37
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ِم َن النَّ ِار" 39أ أفطن لها ،و أغوص علدها و ذلك أن أصح اللحن عند العرب
أن تردد الشيء فور عنه ٍ
نبقوح آخر كقوح العننبر أسدر كان في نبكر نبن وائح
حدن سهلهم رسوالً إلى قومه فقالوا":التُرسح إال نبحضرتنا ،ألنهم كانوا أزمعوا
غزو قومه فخافوا أن دنذر علدهم ،فجيء ٍ
نبعنبد أسود فقاح له :أتعقح ؟ قاح:
نعم ،إني لعاقح قاح :ما أراك كذلك فقاح :ما هذا؟ و أشار نبدد إلى اللدح فقاح:

هذا اللدح ،قاح أرآك عاقالً ،ثم مأل كفده من الرمح ،و قاح :كم هذا ؟ فقاح :ال
أدر  ،إنه لكثدر ،فقاح :أدما أكثر النجوم أم الندران ؟ فقاحٌّ :
كح كثدر فقاح:

أنبلغ قومي التحدة ،و قح لهم لدكرموا فالناً دعني أسد اًر كان في أدددهم من نبكر

الع ْرفَ َج قد ْأدنبى ،و قد َش ّكت
نبن وائح ،فإن قومه لي ُمكرمون ،و قح لهم :إن َ
عروا ناقتي الحمراء فقد أطالوا ركونبها ،و أن درَكُنبوا َجملَي
أم ْرُهم أن ُد ّ
النساء ،و ُ
أكلت معكم حسداً ،و أسهلوا الحارث عن خنبر .
األصهب ،نبصدة ما ُ
َ
فلما أدى العنبد الرسالة إلدهم قالوا":لقد جن األعور ،و ِ
اهلل ما
نعرف له ناقةً
ُ
ُ
ّ
فقصوا علده القصة
حمراء ،وال جمالً أصهب ،ثم سرحوا العنبد ،و دعوا الحارث ّ
الع ْرفَ َج قد ْأدنبى دردد الرجاح قد استألموا و لنبسوا
فقاح :قد أنذركم"أما قوله :إن َ
السال  ،و قوله :شكت النساء أ اتخذت ال ْشكاء للسفر وقوله :الناقة الحمراء
أ ارتحلوا عن َّ
الصمان و هو الجمح األصهب ،و قوله :نبصدة
الدهناء ،واركنبوا
ّ

 -39مسلم نبن الحجاج أنبو الحسن  -المسند الصحدا المختصر نبنقح العدح عن العدح إلى رسوح اهلل
صلى اهلل علده وسلم  -ت محمد فؤاد عنبد النباقي -ط .دار إحداء التراث العرنبي – نبدروت – ج – 3
ص .1337
12

جملة كلية الرتبية  -جامعة السالم  -العدد األول  -يونيو 1028م
دد :أخالطاً من الناِ قد غزوكم ؛ ألن الحدِ دجمع:
ما
أكلت معكم حسداً در ُ
ُ
السمن ،و التمر ،و اإلقط. 40
و قدح لمعاودة :إن عنبدد اهلل نبن زداد دلحن فقاح:أَولدِ نبظر ٍ
دف انبن أخي
َ
لحن إذا كان معدوالً عن وجه
فظن معاودة أن الكالم نبالفارسدة ٌ
دتكلم الفارسدةّ ،
عنبداهلل
العرنبدة ،فهما اللحن في العرنبدة فهو راجع إلى هذا ألنك إذا قلت :ضرب ّ

دد لم ُد ْد َر ّأدهما الضارب و ال المضروب ،فكهنك فقد عدلته عن وجهته فإذا
زْ
أعرنبت عن معناك فُ ِهم عنك . 41
من خالح ما ذهب إلده انبن دردد نجد أنه حاوح أن دجمع كح كالم له
معنى ظاهر واضا ،ومعنى خفي نبعدد ال دفهمه عامة الناِ ،و هذا النوأ من

الفن معروف نبالتوردة فقد تصدى انبن دردد لهذا الفن وتوسع فده من خالح
كثدر من األمثلة لهذا النوأ فدقوح انبن دردد":و ِ
اهلل
كتانبه المالحن الذ نجد فده
اً

حاج
ما
سهلت فالناً حاجةً قط" ،فالحاجة ضرب من الشجر له شوك ،و الجمع ٌ
ُ
 ،42إذا نظرنا إلى الجملة فهمنا المعنى القرددب الواضا غدر أن المقصود هو
أخذت من ٍ
فالن
المعنى النبعدد كما فسر لنا انبن دردد ودقوح أدضاً":و اهلل ما
ُ
الحرة أ األرض
فالخف من أخفاف اإلنبح ،و النعح القطعة َّ
ُخفَّاً و ال َن ْعالً" ُ
الصقر عند
ط ِب ،و
صقر وال أملِكه"
وتقوح":و اهلل ما عند
الصقر ِد ْنبِ ُّ
الر َ
ٌ
ُ
ُ
أشد
قر اللنبن الحامض ّ
نبعضهم ُ
الخطط من الشعر نباطن أذن الفرِ ،والص ُ

40

 -انبن دردد محمد نبن الحسن – المالحن  -ص .59

41

 -المصدر السانبق – ص .56-52

42
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ُّ
فالسن:
حموضة ،وتقوح أدضاً":و اهلل ما كسرت لفال ٍن سنِاً ،و ال ضرساً"،
ِ
المطر تقع متفرقة
الضرِ :قطعةٌ من
العشب تتفرق في األرض ،و
ُ
قطعةٌ من ُ
على األرض ،والجمعُّ :
ُّ
السن عند نبعض العرب الثور الوحشي
الضروِ ،و

َخذت من ٍ
فالجّنبة
ودقوح انبن دردد في المالحن":و اهلل ما أ ُ
فالن ُجّنبةً و ال لنبستُها" ُ
الجّنبة :مدخح رأِ
ُجّنبة السنان ،و هو الموضع الذ ددخح فده رأِ الرما ،و ُ
الرسغ في الحافر  ،43لعح من خالح ما ذهب إلده انبن دردد أراد أن دقوح":إن
لغة فدها ألفاظ دمكن أن دهخذها المتكلم ،و دعمد إلى استخدامها نبصورة شتى

دحقق من خاللها مقصد من الجمح ،فهذا المعنى ُدفهم من خالح التدقدق،
َخذت من ٍ
فالن
والمالحظة ،تتنبع كالم العرب الفصدا ،ودقوح أدضاً":و اهلل ما أ ُ

النصي من مراعي اإلنبح
دِ
َحْلداً و ال َرأدته" َ
ّ
الحْل ُي :ضرب من الننبت؛ وهو َدنبِ ُ
ٍ
لفالن لدالً و ال
نجد في المالحن أدضاً":و اهلل ما أعرف
الحْل ُي :الملنبوِ ،و ً
و َ
ك ِحما اًر،
الحنبار  ،و فده أدضاً":و اهلل ما أمل ُ
نها اًر"فاللدح :ولد الكروان والنهار ُ
ِ
الع َالة
وال أخذت من فالن حما اًر قط"فالحمار أحد الحجردن اللذدن تُنصب علدها َ
44

.

– و هي صخرة رقدقة – فدجفف علدها األُقط
َخذت له ِدجاجةً و ال فروجاً ،و ِ
الدجاجة :ال ُكنبة من
و تقوح":و اهلل ما أ ُ
ٍ
لفالن طلَعةً و ال وجهاً،
أعرف
الدراعة ،و تقوح :و اهلل ما
ُ
الغزح ،و الفروج ّ

فالطلعة من طلع النخح ،و الوجه الناحدة التي تقصدها ،و تقوح :و اهلل ما
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ٍ
لفالن نبقرةً و ال ثو اًر ،فالنبقرة العداح الكثدر ،و دقولون :جاء فالن دسوق
أخذت
نبقرةً أ عداالً ،و الثور القطعة العظدمة من ِ
األق ِط". 45
ُ
عمد انبن دردد إلى ذكر مجموعة من األلفاظ التي وجد لها داللة مختلفة ال
ٍ
لفالن قناةً ،وال
تُفهم إال نبعد النظر والتدقدق من ذلك قوله":و اهلل ما كسرت
سنبنبت
أخرنبتُها ،فالقناة :قناةُ الظهر ،والقناةُ :الواحدة من القنا ،وتقوح :واهلل ما
ُ
الج ُّد :الحظّ والخاح :األكمة
له أُماً ،و ال َج ّداً ،وال خاالً ،فاألُم :أُم الدمام ،و َ
ٍ
لفالن قلوصاً ،وال رأدتها ،فالقلوص فرن
الصغدرة ،و تقوح :واهلل ما أخذت
ٍ
لفالن دداً ،وال رجالً ،فالدد واحدة
الحنبارى ثم دقوح انبن دردد :واهلل ما ضرنبت

األداد مصطنعة ،ال ِرج ُح :القطعة العظدمة من الجراد ،ونجد أدضاً :واهلل ما
رأدت ّ ِ
ق :الفُسطاط،
النبلَ ُ
لدانبتك سواداً وال نبلَقاً ،فالسواد الخداح ت ار في اللدح ،و َ
لفالن ح ِ
صد اًر ،وال جلست علده ،فالحصدر :اللحمة
ودقوح :واهلل ما رأدت
ٍ َ
المعترضة في جنب الفرِ ُدرى حجمها إذا هزح ،والحصدر الملك أدضاً ،ونجد

أخنبرت فالناً ،وال أخنبرت هؤالء نبشيء قطٌ ،معنى أخنبرت:
عند أدضاً :واهلل ما
ُ
ذنبحت لهم ُخ ْنب َرةً ،و هي شاةٌ دشتردها قوم دقتسمونها نبدنهم".46
ما
ُ
نجد في هذ األمثلة التي ذكرهـا انبـن دردـد فـي مؤلفـه دلـدالً علـى مقدرتـه،

وامتالكه لناصدة اللغة فهو دعلح ،دفسر نبعض األلفاظ التي دخرجها من معناهـا
القردب إلى المعنى النبعدد ،و هذا ما أشار إلده في مقدمة كتانبه حتي دلجه إلدهـا
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المجنبــر فــي الكــالم ،و نجــد أن كــح األمثلــة جــاءت مســنبوقة نبالقســم ،و هــذا دلدــح
علــى اســتخدام هــذ الجمــح عنــد الحاجــة ،فــدفهم الســامع المعنــى القردــب غدــر أن

جعفـ اًر ،وال
المقصود نبها المعنى النبعدد ،إذا نظرنا إلى هـذ الجمـح":اهلل مـا أردـت ْ
الس ِر ّ  :النهر الصغدر وكذلك فسر في التنزدـح،
ُ
كلمت َس ِرداً فالجعفر :النهر ،و َ

وتقوح :و اهلل ما رأدت رنبدعاً و ال كلّمته ،الرنبدع :حظّ األرض من الماء فـي كـح
رنبع ٍ
لدلة ،أو ُرنبع دوم".47
ُ
شواهد المالحن:
تنوعــت الش ـواهد فــي كت ــاب المالحــن نبــدن القـ ـرآن الك ـردم ،والحــددث الننب ــو

كثدر
الشردف ،والشواهد الشعردة ،واألقواح ،و األمثاح ،ونجد أدضاً في المالحن اً

من لغات العرب ،واألعالم ،و األقوام وأسماء نبعض النبلدان ،والمواضع .
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الخـاتمـة:

فضح و ٍ
ٍ
نعمة ،وأعطى من توفدق إلتمام
الحمد هلل العزدز على ما أولى من

هذ الدراسة ،وصالةً وسالماً على سددنا محمد صلى اهلل علده وسلم ،وآله
وصحنبه ،و من خالح هذ الدراسة نصح إلى مجموعة من النتائج هي:
-1خلصت الدراسة إلى أن حداة انبن دردد األولى تكاد تكون غامضة علدنا،

وأنه كان موهونباً منحه اهلل َسعة الحفظ ،والقدرة علده ،وغ ازرة العلم ،كما
اتسم نبرهافة الحِ و سمو الذوق .

-2توصلت الدراسة إلى أن آراء العلماء تفاوتت حوح انبن دردد نبدن ماد  ،و
قاد .

 -3دوصف كتاب المالحن نبهنه معجم تراثي في الدالالت غدر الشائعة
لأللفاظ ،و أنه خاص نبفن التوردة في الكالم العرنبي .

خرج نبالكالم من معنا القردب
-1دلجه إلى هذا الفن المجنبر على القسم حتى ُد َّ
إلى المعنى النبعدد الذ دفهمه المختصون في اللغة .

و من التوصيات:

 -1ضرورة االهتمام نبمؤلفات انبن دردد ،و تسلدط الضوء علدها ،و طنباعتها ،و
نشرها .

 -2االستفادة من اجتهادات انبن دردد اللٌّغودـة ،و الوقوف على مدى صحتها .
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قائمة المصادر و المراجع:
 -1األزهر أنبو منصور محمد نبن أحمد -تهذيب اللغة  -ت  .أحمد عنبد
الرحمن مخدمر  -ط  .دار الكتب العلمدة نبد ـروت  -الطنبعة األولى
2331م .

 -2انبن األننبار عنبد الرحمن نبن محمد -نزهة األلباء في طبقات األدباء -
ت  .إنبراهدم السامرائي  -ط .مكتنبة المنار األردن -الطنبعة الثالثة
1625م .

 -3النبغداد

الحافظ أنبو نبكر أحمد نبن علي -تاريخ بغداد  -ط  .دار

الكتب العلمدة نبدروت لنبنان نبدون رقم طنبعة  -نبدون تاردـخ .

 -4نبروكلمان كارح  -تاريخ األدب العربي  -أشرف على الترجمة محمود
فهمي حجاز  -ط  .الهدئة المصردة العامة للكتب -نبدون رقم طنبعة
1663 -م .

 -5النبستي محمد نبن حنبان نبن أحمد  -صحيح ابن حبان باب كتاب الحظر
و اإلباحة  -ت  .شعدب األرناؤوط  -ط .مؤسسة الرسالة نبدروت -
الطنبعة الثاندـة 1663م.

 -9انبن جني أنبو الفتا عثمان  -الخصائص  -ت  .محمد علي النجار -
ط  .عالم الكتاب نبدروت نبدون رقم طنبعة  -نبدون تاردخ .

 -7الحمو عنبد اهلل داقوت  -معجم األدباء أو إرشاد األريب  -ط  .دار
الكتب العلمدة نبدروت الطنبع ـة األولى – 1661م .
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 -2انبن خلكان أحمد نبن محمد  -وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان -
ت  .إحسـان عنباِ  -ط .دار صادر نبدروت الطنبع ـة الرانبعة 2335م .

 -6الداود

محمد نبن علي  -طبقات المفسرين  -ت  .علي محمد عمر

 -ط  .مكتنبة وهنبة مصر الطنبعة األولى 1672م .

 -13انبن دردد محمد الحسن  -المالحن  -ت  .عنبد اإلله الننبهان  -ط .
مكتنبة لنبنان الطنبعة األولى – 1669م .

 - -11جمهرة اللغة  -ت .رمز مندر النبعلنبكي -ط .دار العلم للمالددن
الطنبعة األولى 1627م .

 -12الذهنبي محمد نبن أحمد نبن عثمان  -سير أعالم النبالء  -ت .
شعدب األرناؤوط و أخر  -ط .مؤسسة الرسالة نبدروت  -الطنبعة
التاسعة 1113هـ .

 -13الزمخشر جار اهلل محمود نبن عمر  -المستقصى في أمثال العرب
 -ط  .دار الكتب العلمدة نبدروت  -الطنبعة الثاندة 1627م .

 -11السمعاني أنبو سعد عنبد الكردم نبن أحمد نبن منصور  -األنساب  -ت
 .عنبد اهلل عمر النبارود ط .دار الفكر نبدـروت لنبنان  -الطنبعــة األولى
1622م.

 -15السدوطي جالح الددن  -بغية الوعاة في طبقات اللُّغويين و النحاة
 -ت  .مصطفى عنبد القادر عطا ط  .دار الكتب العلمدة نبدروت –

الطنبعة األولى 2331م .
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 -19الصفد

صال الددن خلدح  -الوافي بالوفيات  -ت  .محمد نبن

إنبراهدم نبن عمر ط .دار النشر فرانز شتادز  -الطنبعة الثاندـة 1661م.
 -17أنبو الطدب اللُّغو عنبد الواحد نبن علي  -مراتب النحويين  -ت .
محمد أنبو الفضح إنبراهدم ط .المكتنبة العصردة صددا نبدروت  -الطنبعة

األولى 2332م .

 -12أنبو عثمان سعدد نبن منصور نبن شعنبة الخراساني  -التفسير من
سنن سعيد بن منصور ت  .سعد نبن عنبد اهلل نبن عنبد العزدز آح حمدد
ط  :.دار الصمدعي للنشر والتوزدع – الطنبعة األولى  1117هـ -
 1667م

 -16العسقالني الحافظ شهاب الددن أنبو الفضح أحمد نبن علي نبن حجر -
لسان الميزان  -ط  .دار الفكر نبدروت  -الطنبعة األولى 1627م -
المجلد الخامِ .

-22

الفدروزآنباد

محمد نبن دعقوب  -البلغة في تاريخ أئمة اللغة -

ت .محمد المصر  -ط  .منشورات و ازرة الثقافة مصر  -نبدون رقم
طنبعة  -نبدون تاردخ . .

 -21القلقشند أحمد نبن علي  -نهاية األرب في معرفة أنساب العـرب -
ط  .دار الكتب العلمدة نبدروت  -نبدون رقم طنبعة  -نبدون تاردخ .

 -22القفطي علي نبن دوسف  -المحمدون من الشعراء و أشعارهم  -ت
 .رداض عنبد الحمدد م ـراد ط  .دار انبن كثدـر دمشــق  -الطنبعة الثاندة
1622م .
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 -23القفطي علي نبن دوسف  -إنباء الرواة على أنباه النحاة  -ت.
محمد أنبو الفضح إنبراهدم  -ط  .دار الفكـر العرنبي القاه ـرة  -الطنبعة

األولى 1629م .

 -21انبــن قنفــذ أحمــد نبــن حســن نبــن علــي  -كتــاب الوفيــات  -ت  .عــادح
نودهض  -ط  .دار األفاق الجدددة نبدروت -الطنبعة الرانبعة 1623م .
 -52انبن كثدر إسماعدح نبن علي  -طبقات فقهاء الشافعية  -ت  .أنور
النباز  -ط  .دار الوفاء للطنباعة والنشر مصر  -الطنبعة األولى
2331م .

 -29المرزنباني محمد نبن عمران  -معجم الشعراء  -ت  .عنبد الستار
أحمد  -ط  .الهدئة العامة لقصور الثقافة مصر– نبدون رقم طنبعة -
نبدون تاردخ .

 -27مسلم نبن الحجاج أنبو الحسن  -المسند الصحيح المختصر بنقل
العدل عن العدل إلى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  -ت محمد فؤاد

عنبد النباقي -ط  .دار إحداء التراث العرنبي  -نبدروت .

 -22المسعود

علي نبن الحسن نبن علي  -مروج الذهب و معادن

الجوهر  -ت .محمد محي الددن عنبد الحمدـد  -ط  .مطنبعة السعادة
مصر  -الطنبعة الرانبعة 1691م .

 -26انبن النددم المعروف نبالوراق محمد نبن إسحق -الفهرست  -ت.
الشدخ إنبراهدم رمضان ط  .دار المعرفة نبدروت  -الطنبعة الثاندة
1667م .
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 -33الدافعي عنبد اهلل نبن سعد  -مرآة الجنان و عبرة اليقظان في معرفة
ما يعتبر من حوادث الزمان

ط .منشورات مؤسسة األعلمي

للمطنبوعات نبدروت  -الطنبعة األولى  1332هـ .

 -31الدماني عنبد النباقي عنبد الحمدد  -إشارة التعيين في تراجم النحاة و
اللُّغويين  -ت  .عنبد المجدد دداب ط .مركز فدصح للنبحوث والدراسات
اإلسالمدة الرداض  -الطنبعة األولى 1629م .
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