جَمْهَرَة اللّغة ،من أوائل املعاجم اللّغوية العربيّة ،تأليف حممّد بن احلسن بن دُرَيْد (املتوفّى يف العام 123هـ).
يأيت هذا الكتاب من حيث الشهرة بعد كتاب العني للخليل بن أمحد* الفراهيديّ (املتوفّى يف العام 371هـ) (املـُنجد
يف األعالم ،ص .)232عدّ املسعوديّ (املتوفّى يف العام 143هـ ،مج ،2ص )104ابنَ دُرَيْد* خليفةَ اخلليل يف اللّغة.
ذكر ابن دُرَيْد اسم الكتاب مرّة مجهرة اللّغة ،وأخرى مجهرة الكالم واللّغة (3402-3407هـ3822-3827 /م،
مج ،3ص .)43-40مسّاه البعض اجلمهرة يف اللّغة (← حاجي خليفة ،مج ،3الفقرة 301؛ بروكلمان ،مج ،2ص
 )321ومسّاه البعض اآلخر اجلمهرة يف علم اللّغة (← ابن الندمي ،ص37؛ د .اإلسالميّة ،الطبعة األوىل ،مادّة "ابن
دُرَيْد"؛ أمني ،مج ،8ص .)313ورد اسم الكتاب أيضًا على هذا النحو :اجلمهرة (← األزهريّ ،مج ،3ص13؛
القِفطيّ ،مج ،1ص87؛ ابن خلّكان ،مج ،4ص .)124بناءً على ما قاله جواد (ص ،)384فإنّ ابنَ دريد قلّد يف تسمية
الكتاب مجهرة النسبة أو األنساب البن السائب الكليبّ (املتوفّى يف العام204هـ) .قال ابن دريد يف مقدّمة الكتاب
(3402-3407هـ3822-3827 /م ،مج ،3ص )40-18إنّه ألّفه أليب العبّاس إمساعيل بن عبد اهلل بن حممّد بن
ميكال (املتوفّى يف العام 132هـ) ،وكان ذلك حني هاجر ابن دريد إىل فارس ،حيث كان املقتدر باهلل (حك-281 :
120هـ) قد عيَّن عبد اهلل بن ميكال واليًا على نواحٍ من األهواز  -خوزستان) ،وقد أوكل ابن ميكال تربية ابنه أيب
العبّاس إمساعيل البن دريد (← ياقوت احلمَويّ ،مج ،2ص ،723مج ،3ص)2483-2481؛ لكنّ ابن خلّكان
(مج ،4ص )121قال إنّ ابن دُريد كان مرافقًا ألبنَي ميكال ،وكتب هلما اجلَمهرة ،ومها بدورمها ولّياه ديوان فارس.
ورد يف د .اإلسالميّة( ،م.ن ،ص.ن) أنّ ابن دُريد ألّف كتاب اجلمهرة آلل ميكال ،وهم بدورهم عيَّنوه رئيسًا لديوان
جلمْهرة من أوّهلا إىل آخرها غيبًا .ومل يراجع
فارس .قال أبو العبّاس ميكال إنّ ابن دُرَيد أملى عليه يف العام 287هـ ا َ
كتبًا أخرى إلّا يف ما يتعلّق باهلمزة واللّفيف (← تتمّة املقالة) (← ياقوت احلمَويّ ،مج ،3ص.)2483
ي أملى كتابه غيبًا ،وابن دُريد متميّزٌ من هذه الناحية (اجلوهريّ ،مج ،3مقدّمة العطّار ،ص .)20أملى
ما من لغو ّ
جلمْهَرَة غيبًا يف البصرة وبغداد أيضًا (← ابن الندمي ،م.ن ،ص.ن؛ ياقوت احلمَويّ ،مج ،3ص ،)2482وقد
ابن دُرَيْد ا َ
أشار هو نفسه إىل هذه النقطة يف أكثر من مكان (3402-3407هـ3822-3827 /م ،مج ،3ص ،40مج،2
ص ،3021مج ،1ص .)3118وبناءً على ما قاله ابنُ الندمي (م.ن ،ص.ن) والقِفطيّ (م.ن ،ص.ن) ،االختالف يف
جل ْمهَرَة ،وأكملُ النسخ هي نسخة عبيدِ اهلل بن أمحد
اإلمالءات هو السبب يف وجود الزيادة أو النقصان يف نُسخ ا َ
جل ْمهَرَة كانت عديدة .فقد قال السيوطيّ (املتوفّى يف العام 833هـ؛ مج ،3ص )81إنّ أبا عليٍّ
النحويّ .قيل إنّ نسخ ا َ
جلمْهَرَة خبطّ ابن دُريد ،ولدى السيوطيّ نفسه نسخة خبطّ
القايل* (املتوفّى يف العام 113هـ) كان يف حوزته نسخة من ا َ
أمحد بن عبد الرمحٰن الطرابلسيّ ،كان قرأها على ابن خالويه (املتوفّى يف العام 170هـ) .كانت هذه النسخة حبسب
رواية ابن خالويه* البن دُريد ،ويف حاشيتها استدراكات وحواشٍ البن خالويه .كان يف مكتبة العزيز باهلل ،اخلليفة
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جل ْمهَرَة يف
جل ْمهَرَة ،ممّا يدلّ على مدى شهرة ا َ
الفاطميّ (حك128-131 :هـ) كما تروي املصادر ،مائة نسخة من ا َ
ذلك العصر (← املقريزيّ ،مج ،2ص ،211د.ا .التركيّة ،مادّة ""el-Gemhere؛ الشرقاويّ إقبال ،ص-383
 .)387كان ابن دُريد يف زمنه يُعدّ أعلم الناس يف اللّغة والشعر واألنساب (املـَرزُباينّ ،ص433؛ الزُبَيديّ ،ص،)324
وكان قويّ الذاكرة إىل حدٍّ كبري ،وتُروى حكايات عن هذا األمر .قيل إنّ علمَ اللّغة لدى البصريّني قد خُتِم به ،وقيل
يو َم موته إنّ علم اللّغة قد مات أيضًا (← أبو الطيّب اللّغويّ ،ص88؛ اخلطيب البغداديّ ،مج ،2ص183-181؛ ابن
اجلوزي ،مج ،31ص.)113-110
جل ْمهَرَة (← تتمّة املقالة)ُ ،عدّ هذا الكتاب قّيمًا وجديرًا بالثقة (← ابن خلّكان،
على الرغم من املآخذ على ا َ
مج ،4ص124؛ الصَّفديّ ،مج ،2ص140؛ ضيف ،ص .)341وقد استفاد عددٌ كبري من كبار املؤلّفني ،من بينهم ابن
جل ْمهَرَة .كما
خلّكان (مج ،3ص ،233مج ،3ص )131والسيوطيّ (مج ،3ص ،)322من نقل املباحث اللّغويّة من ا َ
استفاد منها أيضًا الشيخ الطوسيّ (املتوفّى يف العام 430هـ) يف تفسريه ،التبيان يف تفسري القرآن* (على سبيل املثال
← مج ،2ص ،)323 ،332يف بعض املباحث اللّغوية.
جل ْمهَرَة كانت أحدَ مصادرهم ومنهم ابن فارِس (املتوفّى يف
لقد صرّح عدد كبري من املؤلّفني بعد ابن دريد ،أنّ ا َ
العام 181هـ؛ مج ،3ص ،)1وأبو عبد اهلل حممّد بن عبد اهلل بن اخلطيب اإلسكايفّ (املتوفّى يف العام 423هـ) يف
كتاب مبادئ اللّغة (← بروكلمان ،مج ،1ص ،)318ابن سَيدَة (املتوفّى يف العام 412هـ ،مج ،3ص ،)31حسن
بن حممّد رضى الصاغاينّ/صغاينّ (املتوفّى يف العام 310هـ) يف تكملة صحاح اجلوهريّ (← حسني نَصّار ،مج،2
جل ْمهَرَة من الكتب
ص )407وحممّد بن حممّد مرتضى الزَبيديّ (املتوفّى يف العام 3201هـ؛ مج ،3ص .)3كانت ا َ
اليت كان الشيوخ يرووهنا (على سبيل املثال← ياقوت احلمَويّ ،مج ،4ص ،3480مج ،1ص .)3822وكان البعض
جلمْهَرَة غيبًا ،مثل أيب العالء اهلمداينّ (املتوفّى يف العام 182ه؛ م.ن ،مج ،2ص.)217 ،223
مصممًا على حفظ ا َ
ِّ
أوضح ابن دريد يف مقدّمة كتابه (3402-3407هـ3822-3827 /م ،مج ،3ص )40أنّه ال يهدف إىل
جل ْمهَرَة ،صعوبة االستفادة
معارضة العلماء أو انتقاد القدماء ،وقد قال بعد أن جبّلَ كتاب العني للخليل ،أنّ سبب تأليفِ ا َ
جل ْمهَرَة على أساس الترتيب األلفبائيّ ،زيادة يف الفائدة ،وكي ال يتيه املراجعون.
من كتاب العني ،وأضاف أنّه وضع ا َ
يشري ابن دُريد إىل أسلوب اخلليل يف العني ،إذ مجع األلفاظ على أساس خمارج احلروف ،حبيث يبدأ من حرف العني
الذي يصدر عن أدىن خمرج صويتّ يف احللق ،وينتهي حبرف امليم الذي يُؤدّى من أعلى خمرج صويتّ أي الشفتني ،هذا
األسلوب الذي يعتقد البعض أنّه مأخوذ عن اهلنود واللّغة السنسكريتيّة (على سبيل املثال ← جمتبائي ،ص71-72؛
أيضًا ← العني*).
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قسّم ابن دُريد كتابه إىل عدّة أقسام أساسيّة ،على النحو التايل )3 :الثنائي الصحيح ،الذي يتكرّر حرفُه الثاين (يف
الواقع ،كلمة من ثالثة حروف) ،ويف حرف األلف يبدأ من أبّ ،وخيتم بـ أي ،ويف احلرف ب ،يبدأ من "بتّ" ويتابع
على هذا النحو )2 .الثنائي امللحق بالرباعيّ الذي يشمل كلمات مثل "حببح" و"جببج" )1 .الثنائي املعتلّ الذي يبدأ بـ
"َب َوأَ" وينتهي بـ "هوى" )4 .الثالثي الصحيح الذي يُشكّل معظم حجم الكتاب )1 .الثالثي الذي عنيُ فعله من
حروف اللّني مثل باب ،بيت ،وسوس )3 .باب نوادر اهلمزة ،الذي يشمل الكلمات املهموزة من اللّفيف واملقصور
أيضًا )7 .الرباعي الصحيح ) 2 .الرباعي املعتلّ وقد ورد يف هذا الباب أيضًا كلمات غري معتلّة مثل "دردق" و"كركم".
 )8اخلماسيّ وملحقاته )30 .األبواب املتفرّقة املتعلّقة باأللفاظ (← ابن دُريد3402-3407 ،هـ-3827 /
3822م ،مج ،3مقدّمة البعلبكيّ ،مج ،3ص32-37؛ حسني نصّار ،مج ،2ص .)122-123 ،132-137مجع
ابن دُريد ،كاخلليل ،الكلمات املشتركة احلروف يف موضع واحد (عل سبيل املثال (←3402-3407هـ-3827 /
3822م ،مج ،3ص ، 143املواد "بوش"" ،شبو"" ،شوب"" ،وبش"" ،وشب") .على هذا األساس ،إذا أردنا أن جند
جل ْمهَرَة  ،جيب علينا العودة إىل حرف التاء ،ألنّها حبسب النظام األلفبائيّ تأيت قبل احلاء والفاء،
مثلًا مادّة ف ت ح يف ا َ
جل ْمهَرَة (← دائرة معارف األدب العريبّ ،1مادّة " lexicography,
ومعجم اللّغة الوحيد املرتّب على هذا النحو هو ا َ
جل ْمهَرَة بعد حرف الواو وقبل الياء ،كما هو احلال يف اللّغتني الفارسيّة واألرديّة
 ."medievalورد حرف اهلاء يف ا َ
(هيوود ،2ص .)42يرى البعض أنّ ابن دُريد قد شعر بضرورة تعديل أسلوب اخلليل يف العني ،لكنّه عمليًا مل خيطُ خطوة
جل ْمهَرَة ،ممّا أدى إىل اعتراض البعض على عمله هذا،
واحدة خارج دائرة العني .لقد استفاد من مواد العني يف تدوين ا َ
والواقع أنّ ابن دُريد يف اختياره لأللفاظ وترتيبها اعتمد األسلوب اخلاص به ،وأضاف بعض األلفاظ إىل العني ،وعيّن
جذورها (← د .اإلسالميّة ،الطبعة الثانية ،مادّة "ابن دُريد"؛ هيوود ،ص11؛ ال َعشّ ،ص .)132-137ذكر أبو
منصور حممّد بن أمحد األزهريّ* (املتوفّى يف العام 170هـ) -الذي كان من املعترضني بشدّة على ابن دريد  -يف
مقدّمة هتذيب اللّغة (مج ،3ص )13أنّ ابن دُريد مشهور بوضع األلفاظ العربيّة ،وقد ذكر يف اجلَ ْمهَرَة ألفاظًا ال جذر
جل ْمهَرَة معلومات أساسيّة ومفيدة .قال إبراهيم
هلا ،وأورد يف معجمه كالمًا غري عريبّ ،على ظنّه عريبّ ،وليس يف كتاب ا َ
جلمْهَرَة هي العني نفسه ،مع تغيري طفيف (←
بن حممّد نِفْطَوَيْه* (املتوفّى يف العام 121هـ) أيضًا ،مهينًا ابن دُريد ،أنّ ا َ
ياقوت احلمَويّ ،مج ،3ص2483؛ السيوطيّ ،مج ،3ص .)84أمّا عبد السالم حممّد هارون ،يف مقدّمة كتاب
االشتقاق البن دريد ،فقد دافع عنه ،وبعد إيراده كالم األزهريّ (← مج ،3ص ،)31-32وصفه بأنّه كالم غري
جل ْمهَرَة كان كتابًا مشهورًا ،يعود إليه العلماء منذ زمن بعيد ،واجلدير باالهتمام أنّ ابن دُريد كان
منصف ،وقال إنّ ا َ
يُملي كتابه غيبًا وهو يف الرابعة والسبعني من عمره.
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جل ْمهَرَة ،نقل األزهريّ يف معجمه أمورًا عديدة عن ابن دُريد (على سبيل املثال
على الرغم من هذه األقوال عن ا َ
← مج ،33ص .)271 ،322-327 ،374 ،317وصف ابن جنّي (املتوفّى يف العام 182هـ؛ مج ،1ص)222
جلمْهَرَة بأنّه غري مرتّب وملفّق ،ووصف ابن دُريد بأنّه جاهل .أمّا السيوطيّ (مج ،3ص ،)81فهو بعد أن
أيضًا كتاب ا َ
جل ْمهَرَة سيدرك مقدار
أورد أقوالَ ابن جنّي واألزهريّ ،دافع عن ابن دريد ،وبرّأه ممّا نُسب إليه ،وقال إنّ كلّ من يقرأ ا َ
دقّة ابن دُريد يف النقل والرواية.
جل ْمهَرَة أنّ ابن دُريد أورد الكلمات الثالثيّة احلروف املنتهية باحلرف "ة" [التاء
من ضمن املآخذ على كتاب ا َ
املربوطة] ،ضمن الكلمات الرباعيّة ،على الرغم من أنّ التاء املربوطة عالمة تأنيث ،وليست من احلروف األساسيّة
للكلمة .يرى كرنكو( 3ص ،)234أنّ ابن دُريد فعل ذلك عمدًا ،ليتمكّن غري املتخصّصني أيضًا من إجياد الكلمات
براحةٍ يف املعجم ،ألنّ هذه الكلمات قد وردت مرّة أيضًا يف مكاهنا األصليّ .التعليل اآلخر هو أنّ هذه الكلمات من
زمرة األلفاظ اليت تُستخدم دائمًا مع التاء املربوطة "ة" ،مثل حَرْدة ،وهذه الكلمة اسم مكان ،وال تُستخدم من دون التاء
املربوطة (← ابن دريد3402-3407 ،هـ3822-3827 /م ،مج ،2ص ،3340ملزيد من التفصيل ← م.ن،
جل ْمهَرَة أنّنا جند يف فصل اهلمزة ألفاظًا
مج ،3مقدّمة البعلبكي ،ص .)38من املسائل األخرى اليت طُرحت يف ما يتعلّق با َ
تبدأ هبمزة الوصل ،علمًا أنّ اهلمزة ليست جزءًا من جذرها .ولعلّ ابن دُريد متأثّر يف هذا القسم بكتاب اجليم أليب عمرو
الشيباينّ* (املتوفّى يف العام 231هـ) (حسني نصّار ،مج ،3ص .)87صحيح أنّ ابن دُريد وضع نصب عينيه كتاب
العني للخليل ،يف أثناء تأليفه اجلَ ْمهَرَة  ،لكنّه اشتغل باستقالليّة ،وأحيانًا كان يُشكّك بصحّة أقوال اخلليل ،وأحيانًا يعدّ
األقوال املناقضة ألقوال اخلليل صحيحةً (← ابن دُريد3402-3407 ،هـ3822-3827 /م ،مج ،3مقدّمة
البعلبكي ،ص .)21-21ويف بعض األحيان كان ابن دُريد يصرّح بشجاعة أنّه ال يعتقد أنّ املسألة صحيحة (←
السيوطيّ ،مج ،3ص.)308-301
كذلك يف ما يتعلّق بتنظيم املباحث املتعلّقة باملفردات ،خيتلف أسلوب ابن دريد عن أسلوب اخلليل (← حسني
جل ْمهَرَة ،ختتلف عن
نصّار ،مج ،2ص .)114-111كما أنّ الكثري من الشواهد الواردة يف الكتابني ،أي يف العني و ا َ
بعضها ،ويف الكثري من املسائل ال يوجد حىت شاهد واحد مشترك بني الكتابني .يف بعض األحيان ،أورد ابن دريد مسائل
غري موجودة يف كتاب العني (← ابن دريد3402-3407 ،هـ3822-3827 /م ،مج ،3مقدّمة البعلبكي،
ص21-24؛ حسني نصّار ،مج ،2ص)118؛ هلذا السبب قال املسعوديّ إنّ ابن دُريد ذكر مسائل لغويّة ،ال وجود هلا
يف كتب السابقني .لقد سعى ابن دُريد إىل العثور على جذر كلّ كلمة ،لذلك غالبًا ما كان يُحيل على كتابه اآلخر
االشتقاق (كرنكو ،م.ن ،ص.ن) .كذلك أوىل اهتمامًا باأللفاظ املعرّبة والدخيلة ،وسعى جاهدًا للعثور على أصل
. krenkow
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جلمْهَرَة بابًا هلذا األمر ،وأجرى حبوثًا حول األلفاظ الفارسيّة والروميّة والنَبَطيّة والسريانيّة
الكلمة ،وخصّص يف خامتة ا َ
(← ابن دريد3402-3407 ،هـ3822-3827 /م ،مج ،1ص .)3123-3122أوىل ابن دٌريد أمهيّة أللفاظ
بعض القبائل مثل أزْد وتَميم ،وقيس ،وثقيف ،ومن هذه الناحية يتفوّق كتابه على كتاب العني للخليل .وابن دُريد فضلًا
عن نقله ألفاظ عرب الشمال ،شرح حواىل  220كلمة من كالم أهل اليمن (حسني نصّار ،مج ،2ص .)111حبث
ابن دُريد أحيانًا يف احلروف البديلة أو الوسيطة املستخدمة يف بعض أنواع اللّفظ يف اللّهجات احملكيّة  -كالتلفّظ باجليم
مثل الـ (گ) [الكاف الفارسيّة] ( ،)gيف اليمن ومصر السفلى ،وحرف القاف الذي يلفظه بنو متيم يف جند مثل الـ
(گ) [الكاف الفارسيّة] ،ونسمعه اليوم أيضًا يف احلجاز (هيوود ،ص.)10
جل ْمهَرَة حتميديّة ابن دُريد املسجّعة يف مقدّمة الكتاب (3402-3407هـ-3872 /
من املسائل اللّافتة يف ا َ
3822م ،مج ،3ص ،) 18واملتضمّنة كلمات ومضامني كالميّة وفلسفيّة .ذكر ابن دُريد مصادرَ مفقودة ،مثل كتاب
األنباز أليب عُبَيْدة مَ ْعمَر بنِ املـُثنّى* (املتوفّى يف العام 208هـ؛ ← م.ن ،مج ،3ص422؛ بروكلمان ،مج،2
ص ،)341ممّا زاد من أمهيّة اجلَ ْمهَرَة .قدّم ابن دريد أحيانًا معلومات تارخييّة مفيدة .مثل شرح مقدرة حسّان بن ثابت*
األنصاريّ الشعريّة منذ الطفولة (ابن دُريد3822-3872 ،م ،مج ،3ص ،)211أو احلوار بني األصمعيّ* (املتوفّى يف
العام 233هـ) وهارون الرشيد (م.ن ،مج ،1ص .)3270حبث كذلك ما يتعلّق بالكلمات اليت تأيت متتاليةً مثل:
جائع نائع ،وعَطشان نطشان ،وحَسن بَسَن (← م.ن ،مج ،1ص)3211؛ كما حبث االستعارات (← م.ن ،مج،1
ص)3217-3211؛ واأللفاظ املؤنّثة اليت ال تأخذ تاءً مربوطة مثل :عارِك ،جالِع ،طامث (← م.ن ،مج،1
ص)3270-3232؛ واأللفاظ اليت ال تُستخدم إلّا مصغّرة ،مثل خُلَيْقاء ،شُوَيْالء (م.ن ،مج ،1ص،)3272-3273
ومجع ألفاظًا وأمساء علم وردت غري صحيحة يف األشعار العربيّة (← م.ن ،مج ،1ص.)3128-3127
جل ْمهَرَة منذ تأليفه ،وجرت مراجعته ،وتفحّصه ،وتلخيصه ،من ذلك الكتاب الذي وضعه أبو ُعمَرَ
اشتُهر كتاب ا َ
الزاهد ،املعروف بغالم ثَعْلَب (املتوفّى يف العام 141هـ) ،وعنوانه :فائتُ اجلمهرةِ والردُّ على ابن دُريد (← ابن الندمي،
ص21؛ ياقوت احلَمويّ ،مج ،3ص2118؛ القِفْطِيّ ،مج ،1ص ،)377وكتاب الصاحب بن عبّاد (املتوفّى يف العام
121هـ) َج ْوهَرةُ اجلمهرة ،وهو خمتصر للجمهرة (← ابن األنباريّ ،ص .)123ورد اسم هذا الكتاب أيضًا:
اجلوهرة ،وجوهر اجلمهرة ،واجلوهرة يف خمتصر اجلمهرة (← حاجي خليفة ،مج ،3الفقرات .)323 ،338 ،303
عدّ حسني نصّار (مج ،2ص )118هذا الكتاب جزءًا من كُتب مفقودة .لكنّ اآلغا بزرك الطهراينّ (مج ،1ص -281
 )281عرّف إحدى نسخه .وقد طُبع هذا الكتاب (← آل ياسني ،ص )323-322ويف مقدّمته ذُكر اسم كتاب
َج ْوهَرةُ اجلمهرة (م،ن ،ص .)321ألّف ابن التيّاينّ األندلسيّ (املتوفّى يف العام 413هـ) أيضًا كتاب املوعَب مجع فيه
بني مواضيع العني واجلمهرة (← آل ياسني ،ص330؛ حسني نصّار ،مج ،2ص )118مسّاه أيضًا خمتصر اجلمهرة
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(← الشرقاوي إقبال ،ص .)232أبو العالء املعرّيّ (املتوفّى يف العام 448هـ) نَشَرَ الشواهد الشعريّة الواردة يف
اجلمهرة ،وشرحها يف ثالثة أجزاء بعنوان نثر شواهد اجلمهرة (حسني نصّار ،م.ن ،ص.ن) .نظم حيىي بن املـُعطي
املغريبّ (املتوفّى يف العام 322هـ) اجلمهرة شعرًا ،ومسّى الكتاب نظم اجلمهرة (ياقوت احلمَويّ ،مج ،3ص.)2213
ذكر خمتصر اجلمهرة أيضًا حممّد بن نصر اهلل بن عُنَيْن الشاعر( ،املتوفّى يف العام 310هـ) (← حاجي خليفة ،مج،3
الفقرة  .)303حبسب ما يقوله حسني نصّار (م.ن ،ص.ن) هذه الكتب كلّها قد فُقدت؛ لكنّ بروكلمان (مج،2
ص )321عرّف نسخةً من خمتصر اجلمهرة ،ووصفها بأنّها جمهولة املؤلّف.
طُبع كتاب مجهرة اللّغة للمرّة األوىل من العام 3144هـ3823/م حىت العام 3113هــ3811/م يف حيدر
آباد الدكن .عرّف حممّد سورَيت وكرنكو النسخ اليت جرى التصحيح على أساسها (ابن دُريد -3144
3113ه3821/م 3812م ،مج3؛ املقدّمة ،ص .)32-31كما عرّف كرنكو (ص )237-233أيضًا يف مقالة له
عن معاجم اللّغة العربيّة نسخ اجلمهرة بالتفصيل .يتمتّع اجمللّد الرابع املطبوع يف حيدر آباد ،املخصّص للفهارس بأمهيّة
شديدة ،ألنّ االستفادة من اجلمهرة من دون هذه الفهارس صعبةٌ جدًّا (← هيوود ،ص .)12أعيد طبع هذه النسخة
عدّة مرّات أوفست (← د.ا .التركيّة ،م.ن ،ص.ن) .هنالك أيضًا طبعة منقّحة أخرى جلمهرة اللّغة ،حمقّقها رمزي
البعلبكيّ ،ذكر يف املقدّمة املفصّلة اليت وضعها هلا ،خصائص اجلمهرة ،كما ذكر بعض املآخذ واألخطاء الواردة يف طبعة
حيدر آباد (← ابن دُريد3402-3407 ،هـ3822-3827 /م ،مج ،3املقدّمة ،ص.)10-28
املصادر واملراجع :اآلغا بزرك الطهراينّ؛ حممّد حسن آل ياسني" ،جوهرة اجلمهرة للصاحب إمساعيل بن عبّاد"،
جملّة اجملمع العلميّ العراق ّي ،مج ،4۳العدد3433( ۱هـ3881/م)؛ ابن األنباري ،نزهة األلباء يف طبقات األدباء ،ط.
حممّد أيب الفضل إبراهيم ،القاهرة [? 3123هـ3837/م]؛ ابن جين ،اخلصائص ،ط .حممّد علي النجّار[ ،القاهرة
۱۳۳3-۱۳۳۱هـ۱۱1۳-۱۱1۱ /م] ،ط .أوفست بريوت [التا].؛ ابن اجلوزي ،املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم،
ط .حممّد عبد القادر عطا ومصطفی عبد القادر عطا ،بريوت 3432هـ3882/م؛ ابنخلّکان؛ ابن دريد ،کتاب
االشتقاق ،ط .عبد السالم حممّد هارون ،بغداد ۱۳۱8هـ۱۱۳8 /م؛ نفسه ،کتاب مجهرة اللغة ،حيدر آباد الدکن
۱۳1۱-۱۳44هـ3812-3821/م؛ ط .أوفست [بريوت ،التا].؛ م.ن ،ط .رمزي منري البعلبک ّي ،بريوت
3402-3407م۱۱۹۹ -۱۱۹۳ /م؛ ابن سيدة ،احملکم واحمليط األعظم يف اللغة ،القاهرة ۱۳۱۳ -۱۳۳۳هـ/
ي ،مراتب النحويني ،ط .حممّد أيب
۱۱۳۳-۱۱1۹م؛ ابن فارس؛ ابن الندمي؛ عبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغو ّ
الفضل إبراهيم ،بريوت 3421هـ2002/م؛ حممّد بن أمحد األزهري ،هتذيب اللغة ،مج ،۱ط .عبد السالم حممّد
هارون ،مصر 3124هـ3834 /م ،مج ،۱3ط .رشيد عبد الرمحٰن العبيدي ،مصر 3184هـ۱۱۳1 /م؛ أمني؛
کارل بروکلمان ،تاريخ األدب العريبّ ،مج ،۱نقله إلی العربيّة عبد احلليم النجّار ،القاهرة [3181هـ۱۱۳4 /م]،
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مج ،1نقله إلی العربّية رمضان عبد التوّاب ،القاهرة 3184هـ۱۱۳1 /م؛ مصطفی جواد" ،مؤلف مجهرة اشعار
ي ،الصحاح :تاج اللغة
العرب" ،جملّة اجملمع العلم ّي العراق ّي ،مج۱۳۳8( ۳هـ3818/م)؛ إمساعيل بن محاد اجلوهر ّ
وصحاح العربّية ،ط .أمحد عبد الغفور العطّار ،بريوت [التا ،].ط .أوفست طهران ۱۳3۹ش [3828م]؛ حاجي
خليفة؛ حسني نصّار ،املعجم العريبّ :نشأته وتطوّره[ ،القاهرة] 3402هـ3822/م؛ اخلطيب البغدادي؛ حممّد بن
حسن الزبيدي ،طبقات النحويّين واللغوّيني ،ط .حممّد أيب الفضل إبراهيم ،القاهرة [? 3182هـ3871/م]؛ عبد
الرمحٰن بن أيب بکر السيوط ّي ،املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،ط .حممّد أمحد جاد املولی ،علي حممّد جباوي وحممّد أيب
ي؛ شوقي
الفضل إبراهيم ،القاهرة [التا].؛ أمحد شرقاوي إقبال ،معجم املعاجم ،بريوت 3407هـ3827/م؛ الصفد ّ
ضيف ،تاريخ األدب العريبّ ،مج :4العصر العباس ّي الثاين ،القاهرة [3184هـ۱۱۳1/م]؛ الطوس ّي؛ يوسف العش
"أ ّوليّة تدوين املعاجم وتاريخ کتاب العني املروي عن اخلليل بن أمحد" ،جملّة اجملمع العلم ّي العريبّ ،مج ،۱3العددان ۱۱
جة ۱۳3۰هـ3843/م)؛ علي بن يوسف القفطي ،إنباه الرواة علی أنباه النحاة ،ط .أيب
و ( ۱۱ذي القعده وذي احل ّ
الفضل إبراهيم ،مج ،۳القاهرة 3174هـ3811/م؛ فتح اللّه جمتبائي ،حنو هندی و حنو عربی :مهاننديها در تعريفات،
اصطالحات و طرح قواعد [النحو اهلنديّ والنحو العريبّ :التشابه يف التعريفات ،واملصطلحات وتنظيم القواعد ،طهران
۱۳۹۳ش [2004م]؛ حممّد بن حممّد مرتضی الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس ،مج ،۱ط .عبد الستّار أمحد
فراج ،الکويت 3121هـ۱۱31 /م ،ط .أوفست بريوت [التا].؛ حممّد بن عمران املرزباينّ ،معجم الشعراء ،ط .ف.
کرنکو ،بريوت 3402هـ3822/م؛ املسعودي ،املروج (باريس)؛ أمحد بن علي املقريزي ،کتاب اخلطط املقريزّية،
ي ،معجم
لبنان [3431هـ۱172/م]؛ املنجد يف األعالم ،بريوت :دار املشرق3122 ،هـ۱۱3۱ /م؛ ياقوت احلَمَو ّ
األدباء ،ط .إحسان عبّاس ،بريوت 3431هـ۱۱۱۳ /م؛
أجنيب........................................
/باقر قرباين زرّين/
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