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 جمهرة ابن دريد:-2

 ىحا ىؾ ثاني معجؼ وصل إليشا بعج كتاب العيؽ مؽ السعاجؼ التي اتبعت نغام التقميبات.

أما مؤلفو فيؾ دمحم بؽ الحديؽ بؽ دريج البرخي. وقج كان أبؾه مؽ أعيان التجار في مجيشة 
دريج كالخميل مؽ  البرخة. واستظاع أن يؤدب ولجه بآداب العرخ الحي عاش فيو، وابؽ

وكان ابؽ دريج مذيؾًرا بدعة الحفع، وقؾة الحاكخة، فقج روي عشو أنو -أصل عخبي جشؾبي 
 .ةاويؽ العخب فيحفغيا مؽ أول مخ كانت تقخأ عميو دو 

كسا قج أخبخ ىؾ عؽ نفدو بأن شيخو كمفو يؾًما بحفع معمقة الحارث بؽ حمدة حتى يخجع  
مسيح قج حفع الجيؾان بأجسعو. وقج أمكشو أن يدتغل مؽ غجائو، فمسا رجع الذيخ وجج الت

ذاكختو في ملء كتبو باأللفاظ الغخيبة خرؾًصا ما يعخف باسؼ الشؾادر، وقج عيخ ىحا جميًّا 
 في مؤلفيو "كتاب االشتقاق وكتاب السالحؽ".

 كتاب "االشتقاق":

بيو مادة مؽ اىتؼ ابؽ دريج في ىحا الكتاب بعقج الرمة بيؽ االسؼ العمؼ، وبيؽ ما يذا
الرفات أو األفعال. وقج أداه شغفو باالشتقاق إلى أن يفتخض أن األعالم كميا مشقؾلة، وأن 

 ليا دالالت أخخى بجانب داللتيا عمى مدسياتيا.

مؼ يمتدم طخيقة واحجة بالشدبة لحخف اليسدة، فمؼ يعتبخىا مؽ حخوف العمة كمية كسا فعل ف
حيحة كمية كسا فعل الستأخخون فسثاًل ذكخ في باب متقجمؾ المغؾييؽ، وال مؽ الحخوف الر

الثشائي األصؾل: أب، أت، أث، إلخ. وعشجما جاوز الثشائي إلى غيخه أغفل ذكخ اليسدة 
 كحخف صحيح.



حيث اتبع نغام التقميبات أن يديخ عمى تختيب أبججية الخميل -وكان يشبغي عمى ابؽ دريج 
أساس صؾتي، إذ يعخف بو السدتعسل مؽ الرؾتية حيث إن نغام التقميبات مبشي عمى 

 السيسل بؾاسظة القؾانيؽ الرؾتية التي يخزع ليا تأليف الحخوف في الكمسات العخبية.

ومؽ الغخيب أن ابؽ دريج وضع بعض الكمسات السذتسمة عمى تاء التأنيث تحت ما أصمو 
السدتذخق الياء مثل: حبة، عفة ولكشو ذكخىسا أيًزا مع السجسؾعيؽ ح ب، ع ف، ويقؾل 

كخيشكؾ الحي حقق الجسيخة: إن الجافع البؽ دريج في ارتكاب ىحا ىؾ جيل الشاس في عرخه 
فمؼ يكؾنؾا يدتظيعؾن أن يفخقؾا بديؾلة بيؽ ما فيو الياء أصمية وبيؽ ما فيو زائجة لمتأنيث، 
 فتعسج وضع الكمسة وشخحيا في كال السؾضعيؽ أو أحجىسا، ولكشا ال نخى ىحا سبًبا معقؾاًل 

لحلػ التجاوز، واالنحخاف عؽ عخف المغؾييؽ، وال يسكؽ أن يتخح جيل الشاس وسيمة الرتكاب 
 مثل ىحا الخظأ.

أما مؽ ناحية االشتقاق فشخى ابؽ دريج قج تعدف أحياًنا في تؾضيح معاني بعض الكمسات 
مؽ حيث اشتقاقيا، وعمى األخص في أسساء األعالم السشقؾلة التي حاول أن يخبط بيشيا 
وبيؽ وما نقمت عشو، ولؾ اضظخ إلى التعقيج أحياًنا، ولكشيا ال تبمغ مبمغ مشيجو في كتاب 

 االشتقاق.

وىحه اليشات وأمثاليا في الجسيخة قج جعمت ابؽ جشي يخى ابؽ دريج بأنو لؼ يكؽ دقيًقا في 
جشي االشتقاق المغؾي، ورأى ابؽ جشي فيو أنو قج ارتكب أخظاء كبيخة في االشتقاق، وأن ابؽ 

عشجما وقعت لو إحجى ندخ الجسيخة أراد أن يكتب عمييا بعض التعميقات، ولكؽ كثخة 
األخظاء التي الحغيا جعمتو يدتحيي أن يحكخىا ألحج؛ ألن ابؽ دريج قبل كل شيء في نغخ 
ابؽ جشي لؼ يكؽ لو دراية كاممة بعمؼ الرخف الحي ىؾ أساس االشتقاق، وبالتالي أساس 

 تأليف السعاجؼ.

 بالظبع مبالغة كبيخة مؽ ابؽ جشي في حق الجسيخة. وىحا



وميسا بمغ رأي ابؽ جشي فيو مؽ الرؾاب، فإن ابؽ دريج لؼ يكؽ ليخمق الكمسات اختالًفا، أو 
"ومسؽ رمى : يرشعيا صشًعا كسا نعتو بحلػ معاصخه األزىخي في تيحيب المغة إذ قال عشو

 بافتعال العخبية في زمانشا ابؽ دريج".

لجسيخة نجج باًبا عقجه السؤلف لسا سساه الشؾادر، وقج قدسو إلى أبؾاب بحدب وفي آخخ ا
الريغة كسا فعل ابؽ الدكيت في "إصالح الشظق"، وىشا لؼ يخاع ابؽ دريج تختيًبا أبججًيا في 
ذكخ مفخداتو وإن السشقب عؽ كمسة ق ال يجيج طمبتو إال بدج أن يقخأ معغؼ الفرل إن لؼ 

 يكؽ كمو.

الفرؾل تحت باب الشؾادر جسل ابؽ دريج يقع التكخار فسثاًل ذكخ في الشؾادر كمسة وإفخاد ىحه 
"وشؽ" وقال عشيا "ويقال الكمب إذا أدخل رأسو في اإلناء وشؽ بخشؽ" وىحا يقتخب مسا ذكخه 
في سمب الكتاب في مادة "وش ن" حيث قال "ويقال رشؽ الكمب في اإلناء إذا أدخل رأسو 

 فيو".

صيغة فعمة" ذكخ كمسة "رجل لسبة" عمى حيؽ أنو قج ذكخىا سابًقا في سمب وتحت العشؾان "
الكتاب تحت مادة "لعب" ضسؽ السجسؾعة ب ل ع. وقج اختتؼ ابؽ دريج الفرل الحي فقجه 

 لمشؾادر بحكخ مؾضؾعات مختمفة مثل الديام والذجخ والشداء.

ج ثؼ أضيف بفعل الخواة ويغيخ أن باب الشؾادر بخمتو كان قظعة مؽ كتاب مدتقل البؽ دري
إلى الجسيخة عمى أنيسا كتاب واحج. والحي يداعج عمى ىحا أن ابؽ دريج لؼ يحكخ في مقجمة 
الجسيخة أنو سيفخد أنؾاًعا خاصة مؽ الكمسات ليعقج ليا بابا أو أبؾابا مدتقمة في آخخ الكتاب، 

جأ الرؾتي لسبتجأ وأياما كان فإن ابؽ دريج قج خظأ خظؾة كبخى في تختيبو حيؽ تخك السب
األبججية العادية. وإن كان نغام التقميبات إنسا يخجم نغخية السيسل والسدتعسل مؽ األلفاظ، 
تمػ الشغخية السبشية عمى قؾانيؽ صؾتية كسا أسمفشا، فمؼ يكؽ مشاسًبا أن يجسع ابؽ دريج بيؽ 

ؽ فيسا بعج إلى الشغامييؽ، ولكشيا عمى كل حال خظؾات إلى األمام إذ لفتت أنغار المغؾيي



التختيب األبججي العادي وكثيًخا ما نمحفع التذابو الكامل بيؽ أسمؾب ابؽ دريج في شخح 
الكمسات وبيؽ أسمؾب الخميل. وكحلػ الحال بالشدبة لمذؾاىج، فاألبيات ىي ىي مكخرة في 
الكتابيؽ. وىحه عاىخة عامة في كل كتب المغة حيث يعتسج بعزيا عمى بعض، ولكشا نمحع 

ابؽ دريج كان أميًشا حيؽ صخح بأنو اعتسج كثيًخا عمى كتاب العيؽ، وىحا ما يجعمشا ندتبعج  أن
اتيام نفظؾيو صجيق األزىخي حيؽ طعؽ عمى ابؽ دريج، ورماه بأنو سخق كتاب العيؽ مغيًخا 
تختيبو تحت عشؾان ججيج، إذ أن ىحا يشظبق أيًزا إلى حج ما عمى المدان، والقامؾس 

 يات السعاجؼ.وغيخىسا مؽ كبخ 

 


