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الملخص:
لقد تعددت الطرق الني اتبعها ابن فارس في توثيق شواهده الشعرية ،فتارة كان يوثق البيت بنسبته إلى قائله،
وتعددت كذلك طرق النسبة إلى قائل البيت ،إما بذكر اسمه أو لقبه أو كنيته أو إلى أبيه ،وأحيانًا كان ابن
فارس يذكر الشاهد الشعري مجهول النسبة دون توثيق أو عزو ،فتتمثل أهمية البحث في اهمية الموضوع
الذي تتناوله الدراسة في معرفة دور واحد من أشهر المؤلفين والشعراء وهو أحمد بن فارس في معالجة
الشواهد الشعرية وابراز جهوده اللغوية.
اذ يعتبر اول اشكال الدراسات اللغوية العربية هي االحتجاج بالشواهد لكونها منبعا يُمكن من معرفة وفهم
معاني المفردات والمصلحات العربية المتنوعة وكنايتها.
استخدمت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في الشواهد الشعرية في مجمل ومشمل اللغة ألحمد ابن
فارس ،وتسلط الدراسة الضوء فيها واالهتمام على منهج ابن فارس في معالجة الشواهد الشعرية وكيف تم
توظيف ابن فارس للشاهد الشعري ،وطريقته في تناوله للشاهد الشعري ومعالجته .ثم تناولت الدراسة المآخذ
على ابن فارس في تناوله الشواهد الشعرية.
الكلمات المفتاحية :ابن فارس ،الشواهد الشعرية ،الجهود اللغوية.
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Ibn Faris and his Linguistic Efforts in Addressing Poetic Evidence

Abstract:
There were many ways that Ibn Faris followed in documenting his poetic
evidence. Or attributing, the importance of the research lies in the importance of
the topic covered by the study in knowing the role of one of the most famous
authors and poets, Ahmed bin Faris, in addressing poetic evidence and
highlighting his linguistic efforts.
The first form of Arabic linguistic studies is the invocation of evidence because it
is a source that enables knowledge and understanding of the meanings of the
various Arabic vocabulary and terms and their metaphors.
In this study, the descriptive analytical method was used in the poetic evidence in
the whole and inclusive of the language of Ahmed Ibn Faris, and the study sheds
light on it and pays attention to the approach of Ibn Faris in addressing the poetic
evidence and how Ibn Faris used the poetic witness, and his method of dealing
with the poetic witness and its treatment. Then the study dealt with the drawbacks
of Ibn Faris in addressing the poetic evidence.
Keywords: Ibn Faris, poetic evidence, linguistic efforts.

:المقدمة
، وأعذبهم بيانًا،أفصح الثَّقَلَي ِْن لسانًا
، والصالة والسالم على َمن أُوتِ َي جوامع الكلم؛ النبي األُمي،الحمد هلل
ِ
 وبعد،وعلى آله وصحبه أجمعين
 وقد نشر.) تعد اللغة عند العرب (اللغة العربية) هي معجزة هللا الكبرى في كتابه المجيد (القرآن الكريم
، وعرَّب اإلسالم شعوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، إلى جانب اللغة العربية لغةالقرآن،اإلسالم إلى العالم
 وتركوا، مما يعني أن حبهم لإلسالم هو ما عرّبتهم.فتخلوا عن لغاتهم األولى لصالح اللغة العربية للقرآن
.االديان اآلخرى
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ويتقاسم غير العرب الذين اعتنقوا اإلسالم مسؤولية نقل القواعد واألدب العربي إلى اآلخرين.فكانوا علماء
النحو والصرف والبالغة بفنونها الثالثة :المعاني ،والبيان ،والبديع.
وقد كانت اللغة العربية لزمن كبيرهي اللغة الحضارية االولى في العالم ومن هذا المنطلق أحق علينا
االبحار في لغة من اهم لغات العالم والكشف عن كنوزها وفهم نصوصها ومفرداتها.

1

و لالهمية البالغه لهذه اللغة استعنا باهلل و درسنا دور احد علمائها و هو احمد بن فارس في الشواهد الشعرية
و سلطنا الضوء على جهوده اللغويه .
ضرْ ب من االحتجاج اللغوي؛ فإن اللغوي يأتي بالشاهد
حيث ان للشواهد حضور الفت ،وبما أن االستشهاد َ
ً
استعماال.
ليكون ُح َّجةً على وجود ما يحتج له في اللغة ،سواء أكان وحدة معجمية ،أم كان تركيبًا نحويًّا ،أم
وقد اعتمد علماء اللغة -فيما اعتمدوا من شواهد -الشع َر مصد ًرا أساسيًّا لالحتجاج واالستشهاد على صحة ما
ً
أصال من أصول
ينقلونه من كالم العرب ،وذلك لِ َما يتمتَّع به هذا الجنس األدبي من أهمية تبرز في كونه
الثقافة العربية اإلسالمية ،بشهادة ابن عباس( :إذا قرأتم شيئًا من كتاب هللا فلم تعرفوه فاطلبوه في أشعار
العرب؛ فإن الشعر ديوان العرب)

.

2

أهداف البحث:
يهدف البحث الى عرض دور بن فارس في الشواهد الشعرية وذلك من خالل:
 -1عرض منهج ابن فارس في معالجة الشواهد الشعرية
 -2كيفية توظيف ابن فارس للشاهد الشعري
 -3طريقة بن فارس في تناوله للشاهد الشعري ومعالجته

أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث في اهمية الموضوع الذي تتناوله الدراسة في معرفة دور واحد من أشهر المؤلفين
والشعراء وهو أحمد بن فارس في معالجة الشواهد الشعرية وابراز جهوده اللغوية.
اذ يعتبر اول اشكال الدراسات اللغوية العربية هي االحتجاج بالشواهد لكونها منبعا يُمكن من معرفة وفهم
معاني المفردات والمصلحات العربية المتنوعة وكنايتها.

 1فرحان السليم ،اللغة العربية ومكانتها بين اللغات
 2هبه محمد عثمان علي ،جهوود أحمود بون فوارس مون خوالل معجموه مقواييس اللغوة ،كليوة التربيوة حنتووب ،جامعوة الجزيورة،
 2112م
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منهج البحث:
استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي في دراسة جهود ابن فارس اللغوية في معالجة الشواهد الشعرية،
والقضايا اللغوية التي تضمنتها.

الدراسات السابقة:
سبقنا الكثير في البحث والدراسة عن مؤلفات أحمد بن فارس منها:
 -1كتاب العالمة اللغوي ابن فارس الرازي لمحمد مصطفى رضوان تحدث فيه عن أحمد بن فارس وأثاره
في اللغة العربية .
عرض الكتاب حياة ابن فارس ،وبيَّن و اظهر آثاره اللغوية "المجمل" و"المقاييس" و"الصاحبي" ،ووضح و
ناقَش آراءه اللغوية ،ثم اهتم برأيه في االشتقاق ،وعرض و ابرز اهم المحاسن والمآخذ ،وتح َّدث و ناقش
االشتقاق ،والنحت ،والتوثيق اللغوي ،والترتيب المعجمي ،و َك َشفَ و عرض ِوجهة ابن فارس في نشأة اللغة
وتطورها ،وعن مسلكه و طريقه لتصنيف المعاجم العربية.
ُّ
« -2ابن فارس وأثره في الدراسات اللغوية» ،رسالة لنيل درجة الماجستير ،لعبد الرحمن خربوش1991 ،م،
جامعة تلمسان ،الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
هذا البحث يشمل ثالثة أبواب ،ذكر وتحدث في الباب األول عن حياة ابن فارس ،ومكانته ووضعه العلمي،
وطالبه وتالميذه ،وشيوخه ،وآثاره ،وأيضًا عرض وتكلم عن البحث اللغوي في عصره وزمنه من حيث
اللغة ،والنحو ،والمعاجم ،واألصوات.
و الباب الثاني تحدث فيه عن افكار و نظريات وآراء ابن فارس اللغوية ،حيث تطرَّق و تجهه لنظرية
األصول والنحت ،وذكر و عرض رأيه في أصل اللغة ،ومسائل و قضايا نحوية وبالغية ،وايضا رأيه في
ترتيب و تنسيق المعجم ،ومسألة و قضية التوثيق اللغوي.
وفي الباب الثالث عرض واهتم بأثر ابن فارس في دراسات القدماءو سلط الضوء عليها بوضوح ،و َعقَ َد
وافرد للمقارنات التي تُث ِبت ذلك ،ثم تطرَّق وذكر أثر رأي ابن فارس في دراسات المحدَثين.
« -3ابن فوارس ودوره فوي نشوأة علوم اللغوة العربيوة» (دراسوة تحليليوة تاريخيوة) ،بحوث مقو َّدم إلوى كليوة اآلداب
بجامعووة سووونن كاليجاكووا اإلسووالمية الحكوميووة جوكجاكرتووا؛ إلتمووام بعووص الشووروط للحصووول علووى اللقووب
العالمي في علم اللغة العربية وآدابها.2112 ،
وهي تعد دراسة تحليلية تاريخية ،سلَّط فيها المؤلفُ الضو َء وعرض بشكل واضح ترجمة ابن فارس وحياته
حلول مسائل
وتطورها ،وعن دور ابن فارس في وضع
االجتماعية ومعيشته ،وتح َّدث عن نشأة اللغة
ُّ
ِ
االصطالح والتوقيف والتأليف.
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اإلطار النظري:
منهج ابن فارس في معالجة الشواهد الشعرية
يتناول هذا المبحث الحديث عن توثيق الشاهد الشعري ،وتوظيف ابن فارس له.
أوال :توثيق الشاهد الشعري:
لقد تعددت الطرق الني اتبعها ابن فارس في توثيق شواهده الشعرية ،فتارة كان يوثق البيت بنسبته إلى قائله،
وتعددت كذلك طرق النسبة إلى قائل البيت ،إما بذكر اسمه أو لقبه أو كنيته أو إلى أبيه ،وأحيانًا كان ابن
فارس يذكر الشاهد الشعري مجهول النسبة دون توثيق أو عزو .فهو قد ينسبه بقوله( :القائل) أو (قال) أو
(قال الشاعر) ،وكذلك بقوله( :قالت امرأة من العرب) ،أو (قال رجل من األنصار) ،وهذا على سبيل
ُ
أجملت.
اإلجمال ،وسيأتي تفصيل ما
( )2شواهد منسوبة إلى قائليها:
تع َّددت طرق نسبة الشواهد الشعرية عند ابن فارس ،ومنها:
( )2ذكر اسم الشاعر:
ومن أمثلة ذلك :النسبة إلى زهير؛ حيث يقول " :األَ َبق :القنب ،وهو في شعر زهير(:)3
قَددددددددددد أححكمددددددددددوت ح َكمددددددددددات القددددددددددد وا َبقددددددددددا"()4
َ
م م
َ َ
ت ت مَ

"الح َزقُ :الجماعات قال عنترة(:)5
وكذلك عنترة؛ حيث يقول ابن فارس:
ِ
حدددددددددددددة أل يماطيدددددددددددددةأل عجدددددددددددددم طم دددددددددددددم"()6
م َ مَ
َ
َ م ت م
م

( )3البيووت لزهيوور بوون أبووي ُسوولمى ،فووي ديوانووه ،شوورحه علووي حسوون فوواعور  ،دار الكتووب العلميووة ،بيووروت ،ط1922 ،1م،
ص . 67وهذا عجز وصدره:
القائ ُد الخي َل منكوبًا دوائرها

.................................................

( )4ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .28
( )5البيت لعنترة ،في ديوانه ،شرحه حمدو طماس ،دار المعرفة ،بيروت،د .ط2118 ،م ،ص .211
( )6ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .231
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وامرؤ القيس؛ إذ يقول ابن فارس" :وشذان الحصى :المتفرق منه .قال امرؤ القيس(:)7
شددددددددددددددد انَ الح دددددددددددددددى بمناسدددددددددددددددم
تح ددددددددددددددداير َ

صددددددددجى العجددددددددى مثلومهددددددددا ريددددددددر أمعددددددددرا"()8
ح
م ح
م
ح

وك لك حكثير ،يقول ابن فارس" :بزى :األبزى :الرجل الذي قد خرج صدره ودخل ظهره.
قال كثير(:)9
مددددددددن القددددددددوَ أَبدددددددد َة مدددددددد تنحن متَبدددددددداط "()10
م نح
م ت
َ ح َ
ح
وطرفة؛ قال ابنح فارس« :لسن :لسنته ،إذا أخذته بلسانك.
ففي كل هذه النماذج السابقة قد نسب ابن فارس الشاهد الشعري لقائله بالتصريح باسمه.
( )2ذكر الكنى وا لقاى
ضا ال ي ينبغي أن يشار إليه أن طسبة ا بيات إلى الشعراء ب كر كناهم أو ألقابهم إنما جائزة ألن
وأي ً
الكنى و األلقاب جرت مجرى األعالم بل صارت أشهر منها.
 ومن األمثلة عند ابن فارس على نسبة الشاهد الشعري إلى لقب قائله قوله" :وروى األصمعي قول ذيالرمة:
ددددددددددددددحبَتمي
صد
ت
يَقَدددددددددددددددر ب َع تينمدددددددددددددددي أَنت أَراطدددددددددددددددي و ح

طحعددددددددددددن ا تلم َايددددددددددددا طَحوهددددددددددددا وطحجيرهددددددددددددا()11
ت َ َ
م ح
َ َ
م

وقال :نعنها :نصرفها عنناً"()12
س فهذا هو
 .فنسبه للقبه ،وهو يعني به الشاعرَ :غ ْيالَن بن ُع ْقبَةَ بن بُهَ ْي ٍ
اسمه(.)13

( )7البيت المرئ القيس ،في ديوانه  ،اعتنى به عبد الرحمن المصطفاوي ،دار المعرفة ،بيروت ،ط2118 ،2م ،ص.99
( )8ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .911
( )9البيت ل ُكثير عزة  ،في ديوانوه،تحقيق :إحسوان عبواس ،دار الثقافوة ،بيوروت  -لبنوان 1961م ،ص .321وورد بروايوة
أخرى:
جام وبعلُها
رأَ ْتنِي َكأ َ ْن َ
ضاِء اللّ ِ

من الملء ،أبزي عاجز متباطن

( )10ابن فارس ،مجمل اللغة ،،ص .129 :128
( )11البيت لذي الرمة ،في ديوانه ،شورح البواهلي ،مؤسسوة اإليموان ،جودة ،ط( .228/1 ،1922 ،1نجيرهوا) أي :نعودلها.
ومنه قيل( :جا َر) ،إذا ظلم ،أي :عدل عن الصواب.
( )12ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .711
( )13ينظر :الذهبي ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن احمود ،سوير أعوالم النوبالء ،تحقيوق مجموعوة مون المحققوين بإشوراف
الشيخ شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،ط 1819 ،3هـ  1929 /م.276/9 ،
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وك لك في طسبة الشاهد إلى ا عشى؛ في قوله " َز ِهدَ :الزهيدُ( :الشيء) القليل  -ورجل مزهد :قليل المال.
 ..قال (ا عشى) (:)14
سددددددددددددددددددرها لم تل مغنَددددددددددددددددددى
فَلَددددددددددددددددددنت ي لحبحددددددددددددددددددوا م

ولَدددددددددددددددددددنت يسدددددددددددددددددددلموها إل تزهادهدددددددددددددددددددا"()15
ح
م
مح
م

واسمه ميمون بن قيس بن جندل
 وأما طسبته إليه بكنيته ...فيقول ابن فارس " :وال َع َج َمةُ :الصخرة الصلبة .قال أبو دؤاد(:)16ت
دددددددددددددددددددة من أَ تطدددددددددددددددددددد
ى َكمددددددددددددددددددددا مء ال حمد
َعدددددددددددددددددددد ت أل

العجمدددددددددددددددات بددددددددددددددداردت"()17
َزلَدددددددددددددددهح ممدددددددددددددددنَ َ َ
م
م

وك لك قوله " :وهذيل تقول :جعلته متى كمي ،أي :في وسط كمي.
قال أبو ذؤيب(:)18
شددددددددددددد مربتنَ ب َمدددددددددددددا مء البَ تحددددددددددددد مر ثدددددددددددددم تَ َرف َعدددددددددددددوت
َ

متَددددددددددى لحجددددددددددج حخضددددددددددر لَهددددددددددن طَ دددددددددديج"()19
ت
ح
ح
َ
م
َ

فنسبه إلى أبي ذؤيب واسمه ُخ َويْلد بْن خالد(.)20
()3

أن ينسب الشاعر إلى والده ،فترى في مصنفه ابن أحمر ،من ذلك قوله" :واألُرْ نَةُ في قول ابن

أحمر:
وتَعلدددددددددددددددددددددده الحربدددددددددددددددددددددداء أحرطَتَدددددددددددددددددددددده()21
ح ت
َ م ت
ح
َ

.......................................

موقعهُ الذي يقع عليه"(.)22

( )14البيت لألعشى الكبير ،في ديوانه ،شرحه د .محمد حسين ،مكتبة اآلداب ،الجماميز ،د،ت ،ص.69
( )15ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .882
( )16البيت ألبي دؤاد اإليادي ،في ديوانه ،جمع وتحقيق :أنوار محمود الصالحي وأحمد هاشم السامرائي ،دار العصوماء،
سوريا2111 ،م ،ص.22
( )17ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .789
( )18البيت ألبي ذؤيب الهذلي،الشعراء الهذليين ،ديوان الهذليين ،تعليق محمد الشنقيطي ،الدار القومية ،القواهرة1979 ،م،
ص.89
( )19ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .223
( )20ينظر :الذهبي ،تاريخ اإلسالم ووفيات المشاهير واألعالم.199 /2 ،
( )21البيت البن أحمر الباهلي ،في ديوانه ،تحقيق محمد محيي الدين ،قنديل ،دبي ،د.ت  ،ص.22
( )22ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .93
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()4

ضا أطه كان ينسب الشاهد إلى الشاعر باسم قبيلته ...فيقول ً
مثال :اله لي ،أو
ومن طر التوثيق أي ً

الجعدي ...إلخ.
ومن أمثلة ذلك قوله" :واال ْمتِراسُ  :الدنو من الشيء واللزوق به.
في قول الهذلي(:)23
سددددددددددددددددوت بدددددددددددددددد مه
فَنَ مك ترطَددددددددددددددددهح فنَفَد
ت
دددددددددددددددرنَ وامتَ َر َ

وتمرس بالشيء :احتك به"(.)24
ويعني به أبا ذؤيب الهذلي آنف الذكر.
ض ُم :الحق ُد والغيظُ قال الجعدي(:)25
وكذلك قوله في النسبة إلى الجعدي" :واألَ َ
 ...زَجددددددددددددددراً منددددددددددددددي علددددددددددددددى أَ ددددددددددددددم"()26
ت
َ
م
م
وهو يعني النابغة الجعدي وهو قيس بن عبد هللا بن ُعدَس بن ربيعة الجعد ّ
ي العامري ،أبو ليلى(.)27
( )0شواهد مجهولة النسبة:
احتوى مجمل ابن فارس على كثير من الشواهد التي لم ينسبها إلى قائليها ،مكتفيًا فقط بقوله( :في قول
القائل) ،و (قال) ،و (قول الشاعر) ،أو (قالت امرأة من العرب) ،و (قال رجل من األنصار) ،وغيرها من
العبارات التي ال تفيد نسبة .ومن األمثلة على ذلك:
()1

يقول" :و(ثَ ِمينَة) :اسم بل ِد في قول القائل(:)28

( )23البيت ألبي ذؤيب الهذلي ،ديوان الهذليين  .2/1تمامه:
َس ْ
طعا ُء ها ِديَة وها ٍد جُرْ ُش ُع
( )24ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص  ،226لمواضع أخرى .ينظر :ص  ،321و ص ،388وص .897
( )25البيت للنابغة الجعدي  ،في ديوانه ،جمع دكتور واضح الصمد ،دار صادر ،بيروت ،،د.ط1992 ،م ص.173
( )26ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص  92؛ لمواضع أخرى .ينظر :ص  ،116و ص  ،162و ص .326
( )27ينظر :الزركلي ،األعالم.216 /9 ،
( )28البيت لساعدة بن جؤية الهذلي .ينظر :ديوان الهذليين  .281/1وتمامه:
ضي إذا ما أَ ْفلَط القائ َم الي ُد
ق بأْسا ً ِم ْن خَلي ِل ثمين ٍة
بأَصْ َد َ
وأَ ْم َ
قوله :خليل ثمينة ،أراد صاحبها فلم يقدر أن يقوله ،فقال :خليلها ،وهو الوذي يحبهوا ويأتيهوا .ديووان الهوذليين ()281/1
وثمينة :قيل :موضع .ينظر :الحموي،أبو عبدهللا ياقوت بن عبد هللا ،معجم البلدان ،دار صادر ،بيوروت ،ط،1999 ،2
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 ......مددددددددددددددددددددنت َخليدددددددددددددددددددده ثَمينَددددددددددددددددددددة"()29
م
م
 "و (ال َخليلُ) :الفقير في قول القائل(:)30سددددددددددددددددد َغبَة
وإمنت أَتَددددددددددددددددداهح َخليددددددددددددددددد حه يَد
ددددددددددددددددو ََ َم ت
ت

()0

يقدددددددددددول ال رائدددددددددددب مدددددددددددالي وال حدددددددددددرَ "()31
أل
َ
م
م
مح
ح

يقول ابن فارس" :و َع َج ْم ُ
ت عود فالن :إذا بلوت أمره وخبرت حاله .قال:

ددددددددددددددجبَةً
َ
ص
أَبَددددددددددددددى عحددددددددددددددو حد ح ال َم تعجددددددددددددددو حَ إال َ

()3

تحسددددددددددددد َل"()32
و َكفدددددددددددددا َ إمال طدددددددددددددائمجً حدددددددددددددينَ ت
ح

وذكددر طسددبة الشدداهد فقووط بقولووه( :قووال الشوواعر) ،ومنووه قووول ابوون فووارس" :وال ُعورُشُ  :خيووام موون
خشب وثمام ،واحدها :عريش .وعرش البئر :طيها بالخشب ،قال [الشاعر]:

ت ال حعدددددددددددددددددرو م بَقميدددددددددددددددددةأل
ومدددددددددددددددددا لممثابدددددددددددددددددا م

()8

إذا اسدددددددددتحه مدددددددددن تَحدددددددددو العدددددددددرو الددددددددددَعائم"()33
ت
م ح
مح
م

ومما ذكر ابن فارس لبعص الشواهد من غير نسوبة قولوه( :قالوت امورأة مون العورب) أو (رجول
من األنصار).

ومن ذلك قول ابن فارس" :و(حثَا التراب يحثوهُ).
قالت امرأة من العرب البنتها:
الح ت ددددددددددددددددددنح أَ تدطَددددددددددددددددددى لَد
دددددددددددددددددو تحريدينَددددددددددددددددددهح
ح
ت

مدددددددددنت ح تثدددددددددو التحدددددددددرى علدددددددددى الراكدددددددددب()34
ت َ
َ
م
م
م م
م

و(حثى يحثي حثيًا) مثلُه"(.)35
وكما قال ابن فارس" :واألح ُّ
ق من الخيل :الذي ال يعرق.
قال رجل من األنصار:
ت سددددددددددددددداط
وأَ تقددددددددددددددد َد حر حم ت
شددددددددددددددد مرفح ال َ ددددددددددددددد َهوا م

حكميددددددددددددددددددوأل ال أَحددددددددددددددددددق وال شدددددددددددددددددد يوح "()36
َ
َت
َ

.29/2
( )29ابن فارس،مجمل اللغة ،ص .172
( )30البيت لزهير بن أبي سلمى ،في ديوانه  ،ص.119
( )31ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .267
( )32ابن فارس ،مجمل اللغة ص.789
( )33ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .792
( )34البيت بال عزو ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب  .71/18ينظور :إميول يعقووب ،المعجوم المفصول فوي شوواهد العربيوة
.889/1
( )35ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .278
( )36ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .217

المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات | المجلد الثالث | العدد الرابع والعشرون | أكتوبر 0202م

ثاطيا :توظيف ابن فارس للشاهد الشعري:
ساق ابن فارس الكثير من الشواهد الشعرية في مجمله لتوظيفها في خدمة غرضه العلمي من إضاءة بعص
معان مختلفة لمادة ما أو
جوانب المفردة التي بصدد إبراز معناها ،أو للتأكيد على ما يذهب إليه من معنى أو
ٍ
ُّ
ينبث منها من مفردات متعددة أو لغير ذلك من األغراض الوظيفية التي كان يُعني ابن فارس بالشواهد من
ما
أجلها.
فمن أرراض التوظيف:
()1

أنه كان يستشهد بالشعر على معنى لفظة ما في اللغة:

فكان تارة يأتي بمعنى المفردة ثم يستشهد على ما ذهب إليه بشعر العرب؛ يقول" :والبلدُ :األثر في قول ابن
الرقاع:
 .....مدددددنت بعدددددد مدددددا شدددددمه البلَدددددى أَبجدَهدددددا"()37
ت
َت م
م
َ م َ م
وتارة يأتي بمعنى المفردة من خالل الشاهد نفسه بعد أن يورده:
يقول" :والبَلَسُ في قول ابن أحمر:
س الظَندددددددددددددددو من ...
عحددددددددددددددوجي ابنَدددددددددددددددةَ الددددددددددددددبَلَ م

هو الواج ُم"(.)38
()2

وجانب آخر من جوانب توظيف الشاهد الشعري هو االستشهاد بالشوعر للداللوة علوى المواضوع
أو األماكن أو البالد:

-

فيقول" :وال ِقهَاد في شعر ابن مقبل :موضع(")39

-

وكذلك يقول" :وثمينة( )40اسم بل ِد في قول القائل:

 ........مددددددددددددددددددددنت َخليدددددددددددددددددددده ثَمينَددددددددددددددددددددة"()41
م

.......................................

( )37ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .138
( )38ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .139
( )39ابن فارس ،مجمل اللغة  ،ص  ،637البن مقبل ،فوي ديوانوه ،تحقيوق عوزة حسون ،دار الشورق العربوي ،بيوروت ،ط،1
1999م،ص .123
ف َجنوبُ َعرْ وى فالقِها ُد َغ ِشيتُها

َوهَنَا فَهَيَّ َج لي الدمو َع تَ َذ ّك ِري

( )40الحموي ،معجم البلدان .29/2
( )41ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .172
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-

وأيضًا من أمثلته" :ويقال :إن ال َد ْيلَم في قول عنترة:
 ....زَوراء تَ تنفددددددددر عددددددددن حيدددددددداض الددددددددديلَم()42
ت َ م ح
م
َت م
م

السواد وظلمة الليل ،وليس بشيء ،إنما الديلم مكان أو قبيل من األعداء"(.)43
()2

وكذلك االستشهاد بالشعر على الحيوان أو الطير أو النبات:

استشهد بالشعر على الحيوان بقوله" :ويقال :إن الع ّمج :الحيّة ،وأنشد (:)44
س
يَ تتددددددددددددددددبَعتنَ مثدددددددددددددددده ال حعمد
دددددددددددددددج ال َم تن ح
سددددددددددددددددو م
م

أَهتددددددددددو يمشددددددددددي مشتدددددددددديةَ المدددددددددد تلوس" ()45
م
َ َ َت م
م
َ َ

والطير؛ بقوله« :والنهام :طائر في شعر الطرماح»(.)46
النبات:
كقوله وهو يستشهد على نبات الغار:
والغار" :نبات طيب الريح .قال (عدي):
 ....تَ تقضدددددددددددددددددم اله تنددددددددددددددددددي وال َغدددددددددددددددددارا"()47
م
م
ح م
كما قال " :جعل :ال َج ْعلُ :النخ ُل إذا فات اليد ،الواحدة جعلة.قال(:)48
 ...أو يسددددددددددددددتوي جثيثحهددددددددددددددا وجعلحهددددددددددددددا"()49
َ ت
ت َ ت
َ م
()8

االستشهاد ببعص األشعار لمعنًى واحد( :مع اختالف رواية اللفظة)

كرر ابن فارس االستشهاد ببعص األشعار لمعنًى واحد إال أن رواية اللفظة مختلفة ،منها استشهاده بقول أبي
ذؤيب:

( )42اسم ماء لبني عبس ،وهو المقصود هنا .ينظر :الحموي ،معجم البلدان .988/2
( )43ابن فارس ،مجمل اللغة،ص .332
( )44البيت بال عزو ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب.322/2 ،
( )45ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .722
( )46ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .287
( )47ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص  .791والبيت:
نار بِ ُّ
ت أر ُمقُها
رُبَّ ٍ

تقضم الهندي والغا َرا

ينظر :ديوان عدي بن زيد ،تحقيق محمد جبار ،دار الجمهورية ،بغداد 1979م ص . 91
( )48البيت بال نسبة .ينظر :اميل يعقوب ،المعجم المفصل في شواهد العربية .369/11
( )49ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .191 :191
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" َخ َذعَّ :
خذعتُه بالسيف (إذا) ضربتهُ.
وروى بعضهم:
 ....وكجهحمدددددددددددا ب َددددددددددده اللقددددددددددداء م َخددددددددددد ()50
ح
َ
م ح
ح
بالذال ،أي :قد ضرب بالسيف مرارًا"(.)51
ويذكر في موضع آخر:
"ورجل مخدع( ،أي) :خدع مرا ًرا في الحرب.
وهو قول (الهذلي):
 ....وكجهحمددددددددددا ب َدددددددددده اللقدددددددددداء م َخدددددددددد "()52
ح
َ
م ح
ح
()9

من ناحية أخرى فقد أورد ابن فارس شواهد بروايتين مختلفتين ولمعنيين مختلفين أيضًا:

"قال ابن األعرابي( :يقال) تزند فالن ،إذا ضاق بالجواب وغضب في قول عدى(:)53
 ....وقحدددددددده مثدددددددده مددددددددا قددددددددالحوا وال تَتَةَطددددددددد"()54
م
ت
َ
ويقول في موضع آخر:
"زيد :زاد الشيء يزيد فهو زائد ،وهؤالء قوم زيد على كذا ،أي :يزيدون.
ُ
صولتِ ِه.
(ويقال :إبل كثيرة الزيايد ،أي
الزيادات) ويقال لألسد :ذو زوائد ،وهو الذي يتزي ُد في زئير ِه و َ
ْ
تكلفت فوق ما تسعُ.
والناقة تتزي ُد في مشيتها ،إذا
ورُوي:
 ....فَقحدددددددده م تثدددددددده مددددددددا قددددددددالحوا وال تَتَةَيددددددددد"()55
م
ت م
َ

( )50البيت ألبي ذؤيب الهذلي ،ديوان الهذليين.12/1 ،
( )51ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .221
( )52ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .269
( )53البيت لعدي بن زيد ،في ديوانه،ص.119
( )54ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .881
( )55ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .887
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()7

االستشهاد لبيان أصل الحرف ،كما قال ابن فارس" :وال تكاد ترى تا ًء بعدها جيم ،فأ َّما (تُجاه)

فاألصل فيه الواو ،وقول الكميت(:)56
 ....قتيدددده التَجددددوبي (الدددد ي جدددداء مددددن م ددددر)"()57
ح م
()6

يورد بعص الشواهد لبيان وزن كلمة ،أو جمع كلمة ،و ِمما جاء في وزن كلمة قول ابن فارس:

"وأَ َجلى على فَ َعلى :مكان ،قال(:)58
 ....بددددددددددددددددددد َجلَى محلدددددددددددددددددددة الغريدددددددددددددددددددب" ()59
َ َ
َ
هنا وضَّح أن (أَ َجلى) على وزن (فَ َعلَى) ،ثم استشهد بالبيت الشعري مؤكدًا ما قاله.
أما جمع الكلمة فقد استشهد لها ابن فارس بقوله" :والفَ َرطُ :ال َعلَ ُم من أعالم األرض يُهْتدَى بها ،والجمع
األفراطُ ،وإيَّاه أراد القائل(:)60
الجددددددددددددددددددددددددددددم والفحدددددددددددددددددددددددددددد حر مط
 ....بَدددددددددددددددددددددددددددديتنَ َ

فجمعه على فُرُط"()61
ٍ
َ ََ
وكما جاء في قول ابن فارس" :وال ِم ْقياس :ال ِم ْقدارُ ،تقول :قايَس ُ
ْت بَ ْينَ األَ ْم َري ِْن ُمقَايَسةً وقياسًا ،ويُجْ َمع القَوسُ
س ،قال(:)62
على قِيا ٍ

( )56البيت للكميت األسدي ،في ديوانه ،تحقيق محمد طريفي ،دار صادر ،ط2111 ،1م ،ص  ،816وصدره:
أال َّ
اس بعد ثَالثَ ٍة ....
إن خي َر النّ ِ
( )57ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .189
( )58البيت بال عزو ينظر:ابن منظور ،لسان العرب  ،13/11وصدرة:
حلّت ُسلَ ْيمى سا َحة القَلِيب
( )59ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص 22
( )60البيت لوعلة الجرمي ،ينظر :أبو عبيد البكري ،أبو عبيود عبودهللا بون عبود العزيوز،معجم موا اسوتعجم مون اسوماء الوبالد
والمواضع ،،دار الغرب اإلسالمي ،د.م1992 ،م .393/2 ،تمامه:
صوا ِه ِل بَ ْينَ ال َجم والفُ ُر ِط
ّار لضه لَ َجب
َجم ال َ
أَ ْم هل َس َموْ تَ بِ َجر ٍ
( )61ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .616
( )62البيت للقالخ بن حزن ،ينظر :لسان العرب ،297/3 ،وعجزه:
َنتز ُ
ع األَ ْنفاسا
ُ
ص ْغ ِديَّةً ت ِ
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ووتددددددددددددددددددر ا َسدددددددددددددددددداور القياسددددددددددددددددددا"()63
َ
مَ م
َ َ

....

وبيَّن ابن فارس هنا قبل الشاهد أن القَوْ س جمعه قِيَاس ،واستشهد بالشاهد الشعري بعده للبيان والتأكيد.
()2

يستشهد في بعص المواضع للداللة على صوت ،ومنها ما جاء في قوله" :الفَ ِحيحُ :صوْ ُ
ت األَ ْفعى،

قال (جرير)(:)64
الحدددددددددددب فدددددددددددي َحا مويَائمددددددددددد مه
كددددددددددد ن طَ معيددددددددددد َ
ق َ

فَحددددددددددديأ ا َفددددددددددداعي أَو طَقيدددددددددددق العقَدددددددددددارى"()65
ح
ح َ
م م
ت
م

فهنا بيَّن أن صوت األفاعي فحيح ،واستشهد ببيت شعري للداللة على ذلك.
()9

قد يستشهد في عدة مواضع بعدما يُبَين أصل الكلمة عربيةً أو معربة ،منها ما جاء في مادة (بَخَتَ )،

قوله" :بخت :ذكر بعص أهل اللغة أن الب ُْخت في االبل عربية ،وأنشد(:)66
الخ تلدددددددنَج"()67
و فدددددددي قم دددددددا م َ
 ....لَدددددددبَنَ البح تخددددددد م
م
(كر َج) ،قال ابن فارس" :ال ُك َّرجُ :فارسي معرّب،
أما ما جاء في ِذ ْكر الكلمة أنها ُم َعرَّبة فمنه ما جاء في مادة َ
في شعر جرير (:)68
ددددددددددددددر تزد ح لح تعبَددددددددددددددةأل
ددددددددددددددجحي والفَ
س
لَبم ت
َ
م
سددددددددددددددوح م

عَليدددددددددددده وشَدددددددددددداحا حكددددددددددددر وجججلحدددددددددددده"()69
ت
َ
َ م
م م

فهنا وضَّح أن أصل الكلمة ُم َع َّربَة ،ثم استشهد عليها ببيت شعري.
()11

ومن جهة أخرى قد يستشهد بالشعر ليُبين أن الكلمة قد تأتي مهموزة وغير مهموزة.

كما جاء في مادة (أَ َجنَ ) بقوله(" :والخشبةُ ِم ْئ َجنَة مهموزة) ،ويقال :بل وجن ،وقال بعضهم :أصله الواو؛ ألن
الجمع مواجن ،وإذا كان كذا فإن ال ِفعْل َو َجن ،والخشبة ِمي َجنَة غير مهموزة ،قال (:)70

( )63ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .639
( )64البيت لجرير ،في ديوانه ،دار بيروت ،بيروت،د .ط1927 ،م ،ص .72
( )65ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .611
( )66البيت البن قيس الرقيات ،في ديوانه ،تحقيق محمد يوسف نجم،دار صادر ،بيروت ،د.ط ،د.ت ،ص ،121وصدره:
............................................
ُيوش ويَسْقي
يَ ْلبِسُ
َ
الجيش بالج ِ
( )67ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .112
( )68ينظر ديوان جرير ،ص  ،322برواية لَبِ ُ
ست أداتي.
( )69ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص.623
( )70البيت لعامر بن عقيل السعدي ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب 929 /12 ،وعجزه:
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رقددددددددددددددددداى كدددددددددددددددددالمواجن خاظيددددددددددددددددداتأل "()71
أل
م
َ م م
م
.......
فهنا يتَّضح لنا أنه إذا كان أصلها «أجن» فإنها تأتي مهموزة ،أما إذا كان أصلها وا ًوا «وجن» فإنها تأتي غير
.......

مهموزة.
وقد يذكر في بعص المواضع أنه ال يعلم أن الكلمة مهموزة أو غير مهموزة ،كما جاء في قوله" :والظأْبُ :
ال َكال ُم وال َجلَبةُ ،وال أدري أمهموز هو أم غير مهموز .وأنشد (:)72
 ....لدددددددده ظدددددددداى كمددددددددا صددددددددخب ال َغددددددددريم"()73
أل
م َ
َ
م ح
الشاهد يؤكد أنها غير مهموزة.
()11

ويستشهد في بعص المواضع ليُبَين أن الكلمة قد تأتي مخفَّفة كما جاء في قوله" :القَ ْهقَهَةُ :اإل ْغ َرابُ

َّح ِك ،يقال :قَهّ وقَ ْهقَهَ ،وقد يخفَّف .قال(:)74
في الض ِ
 ....فَهدددددددددن فدددددددددي تَهددددددددداطحف وفدددددددددي قَددددددددده"()75
ح
م
ومنه أيضًا ما ذكره في موضع آخر بقوله" :والكتَّان معروف ،و َخفَّفَهُ األعشى فقال(:)76
 ....بددددددددددددين الحريددددددددددددر وبددددددددددددي ال َكددددددددددددتَنت "()77
تنَ
م َ
َ
فهنا في هذه المواضع يذكر لفظ الكلمة بدون تخفيف ،ثم يوضح أنها قد تأتي مخفَّفة ،ويستشهد على ذلك
بالشعر ليؤكد ما ذكره.

 ....وأَسْتاه عَلى األَ ْكوار ُكو ُم
( )71ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص.29-22
( )72البيت ألوس بن حجر ،في ديوانه ،تحقيق محمد نجم ،دار بيروت ،بيروت ،د.ط1921 ،م ،ص،181وصدره:
يُفَ ّر ُ
صدَع َرباع
ق بَ ْينَهما َ

............................................

( )73ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .713
( )74الرجز بال عزو ينظر :ابن منظور ،لسان العرب . 931 / 13،وصدره:
............................................
نَشَأْنَ فِي ِظل النَّ ِع ِيم األَرْ فَ ِه
( )75ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .626-627
( )76البيت لألعشى،في ديوانه  ،61وتمامه:
ُروب
هو الوا ِهبُ ال ُم ْس ِمعات الس َ

...........................................

( )77ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .677
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المبحث الثاني :طريقة ابن فارس في تناوله للشاهد الشعري ومعالجته
أوال :طريقته في إيراد الشاهد الشعري:
عند النظر واالستقراء لطرق ابن فارس في إيراد الشاهد الشعري يتبين هذا المنهج الذي اتبعه ابن فارس في
ً
كامال بشطريه ،وتارة يستدل بشطر واحد إما الصدر وإما العجز،
إيراد تلك الشواهد ،فهو تارة يعرض البيت
وفي مواضع أخرى يورد جز ًءا من البيت -أقل من الشطر -أو كلمة واحدة منه ،أو يورد جز ًءا من الشاهد
واإلشارة إلى موضع الحذف بوضع نقاط ،أو يشير إلى الشاهد دون ذكره ،وكان هذا على سبيل اإلجمال
وفيما يلي تفصيل ما أجملت:
()2

يورد الشاهد ً
كامج بش ريه:

ً
كامال بشطريه ،واألمثلة على ذلك كثيرة ج ًّدا في
من هذه الطرق المتنوعة أنه كان يورد الشاهد الشعري
مصنفه.
ُ
واجتويت البالد ،إذا كرهتها وإن كنت
ي) ؛ يقول(" :)78ال َج َوى :داء القلب،
ومن هذه النماذج :في مادة ( َج َو َ
في نعم ٍة ،وجويت من ذلك أيضًا.
قال زهير:
وج مويددددددددددددددددوَ َع تنهدددددددددددددددددا
سدددددددددددددددد تتَ بنمي هددددددددددددددددا َ
بَ َ

وعندددددددددددددددددي لَددددددددددددددددو أَرد لهددددددددددددددددا دَواء"()79
ت َ تتَ
َ ح

ويقول في مادة (خلق)" :الخلُق :الشيمة ،والخلق :التقدير ،يقال :خلقت األديم للسقاء ،إذا قدرتَهُ .ثم يورد بيت
الكميت بشطريه(:)80
ت فَ تريَتحهدددددددددددددددددا
شم الخالقدددددددددددددددددا م
لدددددددددددددددددم يددددددددددددددددد َ تح م

ولدددددددددم يغدددددددددَ مدددددددددن ط افهدددددددددا السدددددددددرى"()81
ت
َ َ ح
م م
َم

ويقول في موضع آخر(" :)82تَرنَّ َح :تمايل .ورنَّح ،إذا اعتراهُ وهن في عظام ِه .ويقال :المرنحُ :ضرب من
العود.

( )78ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .211
( )79البيت لزهير بن أبي سلمى ،في ديوانه ص . 21
( )80البيت لل ُكميت ،في ديوانه ص.181
( )81ينظر :ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .311
( )82ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .811

المجلة الدولية لنشر البحوث والدراسات | المجلد الثالث | العدد الرابع والعشرون | أكتوبر 0202م

قال ال رماح:
صددددددددددددددد حر َ ا تدطَدددددددددددددددى عليدددددددددددددددك ظَ معينَدددددددددددددددةأل
وطا م

أ(")83
تددددددددد َ ممي حد إذا اسدددددددددتَ تعبَ ترتَ َم تيددددددددد َد الدددددددددد حم َرط م

ًّ
مستدال ببيت الطرماح بشطريه.
وفي مادة (ظعن) ،وضح المعاني المختلفة لمشتقات هذه الكلمة كالظعينة والظعان وغيرها؛ فيقول :ظعن:
ظَ َعنَ يظعن ظ ْعنًا (وظ َعنًا) ،إذا شخص .والظعينة :المرأة ،وهذا من باب االستعارة.
ويقال :الظعائن :الهوادج كان فيها نساء أو لم يكن ،ثم يستدل على معنًى من هذه المعاني المختلفة ،وهو داللة
كلمة الظعان على الحبل الذي يشد به القتب على البعير بقول الشاعر(:)84
صددددددددددلَوت بددددددددددده
لدددددددددده حعنحدددددددددد أل
ق تح تلددددددددددو بمددددددددددا حو م

شدددددددددددددددتَفان حكددددددددددددددده ظعدددددددددددددددان()85
ودَفدددددددددددددددا من يَ ت
م
م
م

ويستدل كذلك في مادة (فاق) ببيت كامل للشماخ؛ حيث يقول" :إن الفاق البان ،وهو في شعر الشماخ(:)86
سددددددددددد مد ًال
و حم تن َ
قا َمدددددددددددوت تحريدددددددددددكَ أَثميدددددددددددوَ النَ تبددددددددددد م

مثدددددددده ا َسدددددددداود قَدددددددد تد مسددددددددح بالفددددددددا "()87
ت نَ
مم
ح
َ
م

وغيرها من المواضع الكثير و التي ال يخلو باب من الكتاب إال وبه استشهاد ببيت شعري كامل بشطريه.
()0

يورد ش ًرا واحدًا من البيو إما ال در أو العجة:

وطريقة أخرى كان يتبعها ابن فارس في إيراد شواهده ،وهي أن يورد شط ًرا واحدًا من الشاهد الشعري يبين
بهذا الشطر معنى المفردة التي تعرض لها ،واألمثلة على ذلك كثيرة في مصنفه.
من ذلك ما ذكر في مادة (أَ َوى)" :وتقول :أَوي ُ
الن آوي له ،أي :أَرْ ِثي لهَ ،مأْ ِويَةً وأَيَّةً.
ْت لفُ ٍ
وهو قول القائل:
 ....ولَددددددو أَطنددددددي اسددددددت تويتحه مددددددا أَو ليددددددا"()88
م
ت
َ
حيث يورد هنا شط ًرا واحدًا من بيت ذي الرمة؛ وتمام البيت:

( )83البيت للطرماح ،في ديوانه ،تحقيق عزة حسن ،دار الشرق العربي ،بيروت ،ط1998 ،2م ،ص .116
( )84البيووت لكعووب بوون زهيوور ،فووي ديوانووه ،علووق عليووه األسووتاذ علووي فوواغور ،دار الكتووب العلميووة ،بيووروت ،د.ط1996 ،م
ص.112
( )85ينظر:ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .711
( )86البيت للشماخ ،في ديوانه ،حققه وشرحه صالح الدين الهادي ،دار المعارف ،مصر ،د.ط،د،ت ،ص.293
( )87ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .611
( )88ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .117
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علدددددددى أَمددددددد مر َمدددددددنت لددددددد تم يحشدددددددوطي ح دددددددر أَ تمدددددددر مه

ولَدددددددددو أَطندددددددددي اسدددددددددت تويتحه مدددددددددا أَو ليدددددددددا()89
م
ت
َ

وكذلك في مادة (فَأ َ َم) ،يقول" :إن الفئام :الجماعة من الناس .والفئام :وطاء يكون في الهودج ،وجمعه فؤم
على فعل.
ويقال للبعير إذا امتأل شحماً :قد فئم حاركه ،وهو مفأم.
ف ،ويستدل على هذه المعنى تحديدًا بقول زهير:
والـ ُم ْفأ َ ُم من
اس ُع ال َجوْ ِ
الرجال :ال َو ِ
ِ
 ....علددددددددى حكدددددددده قَينددددددددي قَشدددددددديب وم تفدددددددد ََ"()90
م
تم
م
ح
حيث أورد شط ًرا واحدًا من معلقة زهير التي تحدث فيها عن السلم ،ومدح ًّ
كال من هرم ابن سنان والحارث
بن عوف ،وتمام هذا البيت:
ظَ َه
ت
دددددددددددرنَ ممدددددددددددنَ السددددددددددددوبا من ثحدددددددددددم َج َة تعنَددددددددددددهح

علددددددددددى كددددددددددده قَيندددددددددددي قشددددددددددديب وم تفددددددددددد َ()91
تم
م
ح

ويقول في مادة ( َع َرك)" :وماء َمعْروكُ :م ْز َد َحم عليه .ويقال :أَوْ َر َد إِ ِبلَهُ ال ِعراكَ ،إذا أَوْ َردَها جميعا ً الما َء في
قول القائل:
ف َوردَهددددددددددددا العددددددددددددرا َ ولَددددددددددددم يددددددددددددد ح دتها"()92
ت َ
ت َ
م

........

وهذا الشطر الذي أورده هو من بيت للبيد يقول فيه:
ف تو َر َد َهدددددددددددددددددا ال معدددددددددددددددددرا َ ولدددددددددددددددددم يَددددددددددددددددد ح دتها
ق علدددددددددى طَ َغدددددددددص الددددددددددخال()93
ولدددددددددم يحشتدددددددددفم ت
م
م
ول .والقُو ِميَّةُ :القَوا ُم والقا َمةُ[ ...ثم أورد شط ًرا من بيت شعري
وفي مادة (قوم) ،يقول" :والقَوا ُمُ :حسْنُ الطُ ِ

يقول]:
القحوميددددددددددددددة"()94
سددددددددددددددنَ
أَيددددددددددددددا ََ حك تنددددددددددددددوح َح َ
م

........

وهو من بيت شعري لرؤبة بن العجاج ،وتمامه:
أيددددددددددددددددددا ََ كنددددددددددددددددددوح َحسَددددددددددددددددددنَ القحو مميدددددددددددددددددد ته

صددددددددددددلب القندددددددددددداة سددددددددددددلهب القَوسدددددددددددديه()95
ت
َ
َ
َ
ت م

( )89البيت لذي الرمة ،في ديوانه.2319/2 ،
( )90ينظر :ابن فارس ،مجمل اللغة،ص .611
( )91البيت لزهير بن أبي سلمى ،في ديوانه ،ص .77
( )92ينظر :ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .773
( )93البيت للبيد بن ربيعة العامري ،في ديوانه ،اعتنى به :حمدو طماس ،دار المعرفة ،ط 2118 ،1م ،ص . 61
( )94ينظر :ابن فارس ،مجمل اللغة،ص .632
( )95البيت للعجاج  ،فوي ديوانوه ،تحقيوق عبود الحفويظ السوطلي ،أطلوس ،دمشوق ،د .ط1979 ،م .)179/2 ،القوميوة :حسون
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ومن األمثلة كذلك التي أورد فيها شط ًرا من البيت الشعري ،استدالله في مادة (نعم)؛ حيث يقول " :والنّعا َمةُ:
ْ
س ال َجبَ ِل يُ ْستَظَلُّ بها.
الـ ِمظَلَّةُ على َرأ ِ
قال:
ال شَدددددددددديء فددددددددددي ريدددددددددددها إال طَعامتحهددددددددددا"()96
َ
م
م
َ

.......................................

وهذا الشطر من بيت لتأبط ش ًّرا في شعره ،وتمامه:
ددددددددددددددي َء فدددددددددددددددي َر تيددددددددددددددد مدها إال طعا َمتح َهدددددددددددددددا
شد
ال َ
ت

()3

م تنهددددددددددا هَددددددددددةيم وم تنهددددددددددا قددددددددددائم بدددددددددداقي()97
م أل َ
م
م أل م
م

يورد جة ًءا من البيو -أقه من الش ر -أو كلمة واحدة منه:

وتُلمح طريقة أخرى –من خالل تصفح هذه المدونة اللغوية-وهي أن ابن فارس كان يستشهد أحيانًا كثيرة
ليس بشطر فقط من البيت الشعري وإنما بأقل من الشطر؛ كلم ٍة أو كلمتين أو أكثر بحيث ال يصل إلى شطر
البيت ،واألمثلة على ذلك كثيرة ،أُورد منها بعص النماذج.
ش ،وهو في شعر ذي الرمة:
من ذلك قوله " :وال َشبَبُ  :الفَتِ ُّى من
ِ
ثيران ال َوحْ ِ
 ....طاشددددددددددددددددددددددددددددددددددددد أل شدددددددددددددددددددددددددددددددددددددبب»()98
َ
َ ح
م
فهو هنا لم يورد إال كلمتين من عجز بيت لذي الرمة ،وتمام هذا البيت(:)99
شددددددددددددددددددددي أَ تك حر حعدددددددددددددددددددده
ددددددددددددددددددده بال َو ت
أَذا َ أَ تَ طَ ممد
أل

سدددددددددددددف حٍ َ
شدددددددددددددبَب
شددددددددددددد أل َ
حم َ
الخدددددددددددددد هددددددددددددداد طا م

صحْ را ُء في قول أبي ذؤيب:
ص َح َر) ؛ يقول" :والصُّ حْ َرةُ :ال َ
ونموذج آخر يتجلى في تناوله مادة ( َ
 ....صددددددددددددددددددددددددددددددددددحر ولحددددددددددددددددددددددددددددددددددوى"()100
َ أل
ح
ح
فاكتفى هنا كذلك بكلمتين من بيت ألبي ذؤيب(.)101

القوام ،ابن منظور ،لسان العرب.899/12 ،
( )96ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .268
( )97البيت لتأبط ش ًّرا ،في ديوانه  ،تحقيق وشورح :علوي ذو الفقوار شواكر ،دار الغورب اإلسوالمي ،بيوروت ،د.ط1928 ،م،
ص .139المعنى" :ال شيء في أعالى هذه القُلَّة إال خشبات الطالئع فهي بين قائم وساقط .ديوان تأبط ش ًّرا ص."139
( )98ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .911
( )99البيت لذي الرمة  ،في ديوانه ،ص .68المعنى :أذاك الحما ُر يشبه ناقتي أم ثور مونقط نشويط مسوندي ديووان ذي الرموة
شرح أبي نصر الباهلي رواية ثعلب ص.68
()100

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .991

()101

تمام البيت:
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ب ،وهو قوله(:)102
صبْيانُ األَ ْعرا ِ
أس ِه نار يَ ْل َعبُ به ِ
في مادة (هَ َز َم) ،يقول" :والمهزام :عُود يُجْ َع ُل في َر ِ
 ....وتَ تلعددددددددددددددددددددددددددددب الدددددددددددددددددددددددددددد مهةاما"()103
م ت
ح
َ
في مادة (حز) ،يقول" :وال َحزي ُز :المكانُ الغَليظ الـ ُمــ ْنقادُ ،والجميع أَ ِح َّزة.
قال [لبيد]:
بددددددددددددد َحةة الثَلَبدددددددددددددوت")(104
م
م م

...........

فاستشهد بكلمتين من صدر بيت للبيد بن ربيعة ،وتمام هذا البيت كما في شرح معلقته:
ت يَ تربَددددددددددددددددد ح فَ توقَهدددددددددددددددددا
قَ تفدددددددددددر الددددددددددد مراقبَ ،خوفحهدددددددددددا رامهدددددددددددا)(105
بمددددددددددددددددد َ محة مة الثلَبحدددددددددددددددددو م
َ
َ م م
ح
ويقول في موضع آخر" :والرجعة( :في) ُمرا َج َع ِة الرج ُِل أَ ْهلَهُ[ .وقد يكسر] ،ويقال في قوله:
أبددددددددددددددددددددددددددددددددددديَ كددددددددددددددددددددددددددددددددددددالر تج مٍ ...........
ح

إنّه الغَديرُ ،ويقال :هو العاجُ"( ،)106فهو يستشهد هنا بكلمتين من صدر بيت للمتنخل الهذلي ،وتمام هذا
البيت في ديوان الهذليين:
ددددددددددددددددددددددوى إذا
دددددددددددددددددددددديَ كدددددددددددددددددددددددالر تج مٍ َرسد
أبد
أل
ح

()4

مدددددددددددا ثدددددددددددا َ فدددددددددددي محتفَددددددددددده يختلدددددددددددى()107
َ م

يورد جة ًءا من الشاهد واإلشارة إلى مو ٍ الح ف بو ٍ طقاط:

َسب ّي ِم ْن أَبَا َءتِ ِه نَفاهُ

ص َحر ولُوبُ
أَت ٌّي َم َّدهُ ُ

والبيت ألبي ذؤيب الهذلي .ينظر :ديوان الهذليين .92/1 ،المعنى :إن هذا المزمار ،أي قصبته ،مون أجموة بعيودة ،وقود
دفووع بووه السوويل فهووو غريووب عوون أرضووه .ثووم وصووف ذلووك السوويل بووأن الصووحر والحوورارة يزيوودان فووي اندفاعووه .ديوووان
الهذليين.92/1،
()102

البيت لجرير ،في ديوانه ،ص ،962وتمام البيت:

كانت ُم َجرئة تَزو ُر ب َكفها

َك َم َر ال َعبي ِد وت َْل َعبُ ال ِمهْزاما

 .المعنى :يريد أن يقول أنها امرأة جريئة تالعب الرجال .ديوان جرير ،ص.962
()103

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .918

()104

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .212

()105

البيت للبيد  ،في ديوانه ،ص .111األح ّزة :جموع :حزيوز ،وهوو المكوان الغلويظ المسوتد ّ
ق .الثلبووت :اسوم لموضوع.

صب على الطرق .ديوان لبيد ص.111
معجم لبلدان .297/2،المراقب :المواضع المشرفة .اآلرام :األعالم تُ ْن َ
()106

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .821

()107

البيت للمتنخل الهذلي ،ديوان الهذليين .12 /2 ،وثاخ وساخ واحد ،أي غاب .يختلوى :يقطوع .والرسووب :الوذي إذا

وقع غمص مكانه لسرعة قطعه .ديوان الهذليين .13/2
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ومن الطرق التي كان يتبعها ابن فارس في إيراد شواهده أنه كان أحيانًا يورد جز ًءا من الشاهد الشعري،
ولكنه هنا كان يشير إلى الجزء اآلخر المفقود من الشاهد والذي لم يورده بوضع نقاط يلفت بها قارئه إلى
موضع الحذف.
ومن ذلك أنه يقول في كلمة اآلال ُء(" :النعما ُء) ،واحدها (إلًى) .قال األعشى(:)108
 ....ال يق ددددددددددد حٍ مر تحمدددددددددددا ً وال يَخدددددددددددونح

إالً"()109

فقد أورد عجز بيت لألعشى مشي ًرا إلى موضع الحذف من صدر البيت ،وتمام هذا البيت:
دددددددددددددددددددددب ال حهددددددددددددددددددددددةا َل وال
ددددددددددددددددددددديَ ال يَ تر َهد
أبد
ح
ح

.....

ومن األمثلة على ذلك قوله" :والجلسدُ :صنم.
قال(:)110
 ....كمدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

بيقَدددددددددر مدددددددددنت يمشدددددددددي إلدددددددددى الج تلسدددددددددد"()111
َت
َ
َ َ م
َ َ

وصدر هذا البيت:
ددددددددددددددددداى شددددددددددددددددددقار كمددددددددددددددددددا
فَبدددددددددددددددددداتَ يجتد
ح

.....

ويُنسب هذا البيت للمثقب العبدي.
وفي مادة ( َربُ َج) ،يبين أن الترب َج هو التحيُّرُ ،ويستدل بقول الشاعر:
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر بمندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
سد
ت
 ........م

طحبدددددددددددادر أبدددددددددددا لَيلدددددددددددى ولَدددددددددددم أَتَدددددددددددربج()112
مت
ت
َ م

وقائل هذا البيت أبو األسود العجلي ،وتمامه(:)113

()108

البيت لألعشى ،في ديوانه ،ص ،239وتمامه:

أبيصُ ال يَرْ هَبُ الهُزا َل وال

يقط ُع ِرحْ ًما وال يَخونُ إالً

()109

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .111

()110

البيووت للمثقووب العبوودي ،أو عوودي بوون وداع .ينظوور :ملحووق ديوووان المثقووب تحقيووق حسوون كاموول الصوويرفي ،معهوود

المخطوطات العربية ،د.م،ط1961 ،1م ،ص .261شقارى :شقائق النعمان ،بيقر :مشى بهودوء ،الجلسود :اسوم صونم.
ينظر :ابن منظور ،لسان العرب.67/8،
()111

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .212

()112

ابن فارس ،مجمل اللغة،ص .813

()113

البيت ألبي األسود العجلي ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب ،269/2،واميل يعقوب ،المعجم المفصل في شواهد
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ددددددددر بمندددددددددا
سد ت
وقلدددددددددوح لجدددددددددا مري مدددددددددنت َحنيفَدددددددددةَ :م

طحبددددددددددادر أبددددددددددا ليلددددددددددي ،ولددددددددددم أتددددددددددربج()114
مت

وكذلك في مادة (عشر) ،يقول" :واألَ ْعشا ُر في قول القائل:
 ...فال حع تقددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

ددددددددددددددددر ا َعتشددددددددددددددددا مر
واس
َ
بددددددددددددددددانح تَ تهدددددددددددددددد مو َك م

يش الطائِ ِر"(.)115
قَوا ِد ُم ِر ِ
والبيت لألعشى ،وتمامه:
الجدددددددددددو فال مع تقددددددددددد
ى فمدددددددددددي َ
إمن تَ حكدددددددددددنت كال حعقَدددددددددددا م

تَهددددددددددددوي َكواسددددددددددددر ا َعتشددددددددددددار()116
ددددددددددددبانح ت
َ
م
م

ثم أورد شاهدًا آخر محذوفًا بعصُ أجزائه مشي ًرا إلى موطن الحذف بنقاط:
" ............ك َطهددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

ع ددددددا قَددددددس قحددددددوس لينحهددددددا واعتدددددددالها"()117
َ
ح
م
م

وهذا البيت لذي الرمة كما في ديوانه في قصيدته التي يهجو فيها بني امرئ القيس ،وتمام البيت:
علددددددددددددددى أَ تمدددددددددددددد مر حم تنقَدددددددددددددد العفددددددددددددددا مء ك َطددددددددددددددهح

()5

ع دددددددا قَدددددددس قحدددددددوس لينحهدددددددا واعتددددددددالها()118
َ
ح
م
م

اإلشارة إلى الشاهد دون ذكره:

ً
أصال ،وتكرر ذلك
ومن الطرق التي كا يتبعها في إيراد الشاهد كذلك أنه كان يشير إلى الشاهد دون أن يذكره
في كثير من مواضع الكتاب ،وقد يكون هذا طلبًا لإليجاز أو لالختصار كما أشار ابن فارس نفسه في مقدمة
هذا المصنف.
ً
محاوال أن أصل إلى الشاهد الذي أشار إليه ابن فارس.
وسأورد من ذلك بعص النماذج واألمثلة،
ومن ه ه النماذ :
قول زهير"( )119وهو يعني بذلك قوله:
َري في ِ
قوله في مادة (نَبَخَ)" :والنَ ْب ُخ :ال ُجد ِ

()1

العربية.37/2،
()114

ابن منظور ،لسان العرب.269 /2 ،

()115

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .761

()116

البيت لألعشى فوي لسوان العورب .968 /8 ،إن كنوت كطوائر العقواب فواعلم أنهوا تحوب أمواكن نزولهوا وصوعودها.

األعشار :مقادم األجنحة .لسان العرب.968 /8 ،
()117

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .636

()118

البيت لذي الرمة ،في ديوانه ،927/1 ،وفيه عصا عسطوس.منقذ العفاء" :ذاهب الوبر ،و"العفاء" الشعر .ينظر:

ديوان ذي الرمة .927/1
()119

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .291
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ضدددددددددددها عدددددددددددن َخدددددددددددرا مطم
تح ددددددددددد َم عنهدددددددددددا قَ تي ح
َ

وعددددددددددنت حددددددددددد كددددددددددالنب لددددددددددم تَتَفَتددددددددددق()120
َ
َ
َ
م
ت م

ويقول" :والـ َمهَقُُ :خضْ َرةُ الما ِء في قول رُؤبة"( ،)121وهو يعني قول رؤبة بن العجاج:

()2

ق
الح
ددددددددددو مَ الدددددددددد َم َه ت
حتددددددددددى إذا كددددددددددرعتن فددددددددددي َ
ت

وبددددددددده بدددددددددرد المددددددددداء أَعضددددددددداد اللدددددددددةَ ت ()122
أل َ ت ح
َ
َ
ََ

ض ْي ُع في قول حسان :مكان"( ،)123ويعني بذلك قول حسان:
"والبُ َ

()3

أسدددددددددددد لوَ رسدددددددددددد َم الدددددددددددددا مر أَ تَ لدددددددددددد َ تم تسدددددددددددد مل

بددددددددددين الجددددددددددوابي فالبضدددددددددديٍ فحومدددددددددده()124
ح َ
م َ
م
َ
ت م

"ويقالَ :ب ْيقَر في قول امرئ القيس :أتى العراق"(.)125
"والسيفُ في قول لبيد موضع"( ،)126ويعني لذلك قول لبيد(:)127
ويقول:
ِ

()8

ددددددددددددددددددحبي حكل حهددددددددددددددددددد تم
صد
ت
َولَقَددددددددددددددددددد تد يَ تعلَددددددددددددددددددد حم َ

دددددددددددددددديف صدددددددددددددددد تبري وطَقَدددددددددددددددد ته
بم َعدددددددددددددددددا من الس
م

يقول" :والقُلة الضحيانة في قول تأبط ش ًّرا :هي البارزة للشمس" ،وهو يعني قوله:

()9

أ بدددددددددددددددددارزَة
وقحلدددددددددددددددددة َك م
سدددددددددددددددددنَ م
ان الدددددددددددددددددر تم م

شددددددهور ال دددددديف محددددددرا ()128
دددددحيَاطَة فددددددي ح
َد ت
م م
م
َ م

وغير ذلك من األمثلة الكثيرة في (مجمل اللغة) ،وقد يكون لجوء ابن فارس إلى هذه اإلشارات دون
ً
ب االختصار،
كامال أو حتى
ذكر الشاهد
شطر منه أو كلمة أو اثنين كما سبقت اإلشارة من باب اإليجاز ،وطل ِ
ٍ
مع الحرص على توثيق كالمه ،مكتفيًا بإشارات إلى أقوال الشعراء .فهو محاولة للتوفيق بين التدليل على
كالمه وتوثيقه الذي يكسبه صدقًا وعلمية ،وبين اإليجاز واالختصار الذي يبعد عن مصنفه الماللة واالزدحام
المعلوماتي.

()120

البيت في ديوان زهير ،ص  .81وهو لكعب بن زهير في لسان العرب " 92/3يصف حدقة الرأل أو حدقوة فورخ

القطا ،الواحدة من كل ذلك نبخة" ينظر :ابن منظور،لسان العرب .92/3
()121

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .212

()122

البيت لرؤبة ،في ديوانه ص.112

()123

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .126

()124

البيت لحسان بن ثابت ،في ديوانه ،تحقيق عبد أ .مهنا ،دار الكتب العلمية  -بيروت ،ط1998 ،2م ،ص.123

()125

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .131

()126

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .821

()127

البيت للبيد ،في ديوانه ،ص.93

()128

البيت لتأبط شرا ،في ديوانه ،ص  82ضحيانة :بارزة للشمس .لسان العرب.869/18 ،
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ثاطيا :طريقته في تناول الشاهد:
لقد تعددت طرق تناول ابن فارس للشاهد الشعري وشرحه في كتابه (مجمل اللغة)؛ فقد كان أحيانًا يشرح
معنى الكلمة في المادة ثم يورد ما يؤكد ذلك المعنى بشاهد من الشعر ،أو يذكر المادة بمعانيها المتعددة من
جوانبها المختلفة ،ثم يأتي بالشاهد الشعري ليدلل على معنى من هذه المعاني،
أو يأتي بالشاهد الشعري ً
أوال ثم يشرح منه مفردة ما ،وقد يأتي بشواهد من القرآن واألحاديث مع الشاهد
الشعري ،وسيأتي التفصيل على النحو اآلتي:
( )2اإلتيان بالشرح ثم االستشهاد بالشاهد الشعري.
معان لكلمات تندرج تحت
فهو بهذه الطريقة يشرح معنى الكلمة ثم يؤكد المعنى بشاهد شعري ،أو يذكر عدة
ٍ
معان للمفردة الواحدة ويدلل
مادة واحدة ثم االستدالل على أحد هذه المعاني بشاهد شعري ،وتارة يذكر عدة
ٍ
بشاهد شعري على أغلب المعاني المذكورة ،وقد يأتي بمعنى واحد للمفردة ويستدل عليه بشاهد شعري ثم
ينتقل مباشرة لمادة أخرى ،وكذلك يتناول مادة ويكتفي بتفسير معناها بكلمة واحدة ثم يدلل بشاهد شعري على
هذا المعنى:
(أ) شرح معنى الكلمة ثم ت كيد المعنى بشاهد شعري:
ضج (بعد) ،وهو
َص)" :لحم أنيص ،إذا كانت بقيت فيه نُهو َءة( ،أي) :لم يَ ْن َ
ومن أمثلة ذلك قوله في مادة (أَن َ
في قول زهير(:)129
 ....يلَجلددددددددددج مضدددددددددد َغةً فيهددددددددددا أَطدددددددددديَ"()130
ح ح ت
ح
ح تم
فهو هنا تحدث عن معنى كلمة (أنص) ،واللحم األنيص :وهو اللحم الن ّيء ،ثم دلل على هذا التفسير بعد ذلك
ببيت زهير بن أبي سلمى.
واتضح ذلك أيضًا في تناوله كلمة (مربد) في مادة (ربد)؛ حيث يقول:

()129

البيت لزهير بن أبي سلمي ،في ديوانه ص 21وهذا صدر عجزه:
صلَّ ْ
.................................................
ح دا ُء
أَ َ
ت ف ْه َي تَحْ تَ ال َك ْش ِ

ينظور :اميول يعقووب ،المعجوم المفصول فوي شووواهد العربيوة ( .)29/1تلجلوج :توردد ،المضوغة :قطعوة اللحوم الصووغيرة،
األنيص :اللحم الذي لم ينضج ،أصلت ،أنتنت ،الكشح :الجنب.
()130

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .118
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"ويقال :الـ ِمرْ بَدُ :ال َخشَبة أو العصا تعترض صدور اإلبل فتمنعها من الخروج ،كذا رُويت عن أبي زيد .وأراه
غلطا ً من الراوي (في الرواية) ،وإنما المربدَُ :محْ ِبسُ النَ َع ِم (والغنَم) ،وال َخ َشبَةُ هي عصا الـ ِمرْ ب ِد ،أال ترى
الشاعر أضافها إلى ال ِمرْ بَد فقال(:)131
صددددددددددددددد َي إال مدددددددددددددددا جعلدددددددددددددددوح ورا َءهدددددددددددددددا
عوا م

ع ددددددا مربددددددد تَ تغشَددددددى طححددددددورا وأَ تذرعَددددددا"()132
ح
ح
ً
مت َ

وكذلك في تناوله مفردة ( َز ّع) ،يقول" :زع( :فأما الزاي والعين) ،ف َز ْع َز ْع ُ
ت الشيء فتزعز َع (هو) إذا اهتز
واضطرت.
و(يقال)َ :سيْر َز ْع َزع( ،إذا كان شديدًا).
قال اله لي(:)133
وت تَر َمدددددددددددددددددددددددددد َه تملَ َجدددددددددددددددددددددددددةً زَ تع َة َعدددددددددددددددددددددددددا ً

كمدددددددا اطخدددددددرطَ الحبددددددده فدددددددو الددددددد محال"()134
َ
َ
َ م
َت ح

وكذلك يقول في تفسير معنى كلمة (البداهة)" :والبداهة :أول جري الفرس.
قال(:)135
إال عحجلددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددة أو بحدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

هددددددددددددددةَ سددددددددددددددابأ طهددددددددددددددد الجددددددددددددددةاره"()136
َ
ت
ت
م

فأوضح معناها ً
أوال ثم أتى بالشاهد بعد ذلك ليدلل على ما ذهب إليه ،وذلك دون أن يشرح المفردة التي في
الشاهد بعد ذلك أو يقدم لها إضاءات تفسيرية أخرى.
ومن ذلك أيضًا أنه يقول في مادة ( َرسم) ،في معنى كلمة الرسم" :الرس ُم :أثر الشيء.
وترسمت الدار :نظرت إلى رسومها.
()131

البيووت لسووويد بوون كووراع .ينظوور :ابوون فووارس ،مقوواييس اللغووة ،تحقيووق عبوود السووالم هووارون ،دار الفكوور ،د.ط ،د.م،

1969م.867/2 ،
()132

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .813

()133

البيت ألمية بن أبي عائذ ،في ديوان الهذليين .169/2 ،ترمد :تمضي سريعًا ،الزعزع :التحورك فوي السوير ،كموا

انخرط الحبل فوق البكرة ،وهي المحالة .ينظر :أشعار الهذليين .169/2
()134

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .831

( )135البيت لألعشى ،في ديوانه ،ص .199العاللوة :آخور جوري الفورس .والبداهوة :أولوه .والقوارح :الوذي انتهوت أسونانه
وذلك في خمس سنين ،والنّهد :الغليظ ،والجزارة :بالضم :القوائم والرأس سميّت بذلك ،ألن الج ّزار يأخوذها عمالوةً لوه.
ينظر :محمد حسن شراب ،شرح الشواهد الشعرية في أمات الكتب النحويوة «ألربعوة آالف شواهد شوعري» ،مؤسسوة
الرسالة ،بيروت ط2116 ،1م.828/1 ،
()136

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .119
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قال ذو الرمة(:)137
أَأَنت ترسددددددددددددددد تموَ مدددددددددددددددن خرقدددددددددددددددا َء منةلدددددددددددددددةً

مدددددداء ال ددددددبابة مددددددن عينيدددددد َك مسددددددجوَ"()138
َ ت
ح
م
ح

فهو في هذا المثال يقدم معنى مفردة فقط من غير شرح أو تفسير لها ،ثم يأتي بالشاهد الشعري موضحًا هذا
المعنى.
معان لكلمات تندرج تحت مادة واحدة ثم االستدالل على إحداها بشاهد شعري:
(ب) ذكر عدة
ٍ
وذلك منها في مادة (عطَّ) يقول" :العط :شق الثوب من غير بينونة .والعطعطة :حكاية تتابع األصوات.
ويقال :إن العطعط :ولد الحمار األهلي.
والعطاط :األسد ،والرجل الشجاع.
قال(:)139
شدددددددددددددددددد تف ًعا
وذلددددددددددددددددددك يَ تقتحدددددددددددددددددد حه الفم تتيددددددددددددددددددانَ َ

ويسددددددددددددلحب حلددددددددددددةَ الليددددددددددددث الع دددددددددددداط"()140
َ ت
ح ح
م َ
م

فهو في هذا المثال قدم عدة معاني مختلفة لكلمات تندرج تحت مادة واحدة وهي مادة (عط) ،ثم استدل على
أحد هذه المعاني بشاهد شعري ،وهذا يُس ِهم في إضاءة جانب آخر من منهجه في معالجة الشواهد ،فال يلتزم
بالتدليل على كل معنًى من معاني مفردة ما.
(ج)

معان للمفردة الواحدة ويدلل بشاهد شعري على أغلب المعاني المذكورة.
وقد يذكر عدة
ٍ

ومنه ما ذكره  -في تناوله مادة ( َجهْر).
فبعد أن قدم معاني بعص الكلمات المندرجة ضمن هذه المادة (جهر) كالجهر والجهر ،يقول" :والجهراء:
العين تسدر في الشمس .وجهرت الشيء ،إذا كان عظي ًما في عينك ،وجهرت الرجل منه قال [العجاج]:
ك طمدددددددددددددددا زحهدددددددددددددددا حؤه لمدددددددددددددددنت جهدددددددددددددددر()141
ت
َ َ
ح مَ
ُ
ورأيت جهرة فالن ،أي :هيأتهُ.

....

()137

البيت لذي الرمة ،في ديوانه .361/1

()138

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .367

()139

البيت للمتنخل الهذلي .ينظر :لسان العرب البن منظور  ،392/6وهو لعمرو بون معود يكورب ،فوي ديوانوه ،جمعوه

مطاع الطرابشي ،د .ن ،دمشق ،ط1929 ،2م ،ص.136
()140

ابن فارس ،مجمل اللغة،ص .718

()141

البيت للعجاج ،في ديوانه ،ص .28الزهاء :القدر ،ابن منظور ،لسان العرب.373/18 ،
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قال:
 ....ومددددددا َريددددددب ا َ تقددددددواَ تابعددددددةَ الجهددددددر()142
ح مَ
َ
ح ت م
أي :إنهم لن يقدروا ألن يغيبوا من خبره ما كان تابع جهره.
ورجل جهير بين الجهارة ،أي :ذو منظر.
قال أبو النجم(:)143
ددددددددددداض علددددددددددددى النسددددددددددددا مء َجهددددددددددددارةً
وأ َر البَيد
َ

والع تتدددددددددددق أَ تعرفحددددددددددده علدددددددددددى ا َدتمددددددددددداء"()144
ح
م
م
ح م

فهو هنا قدم مجموعة من المعاني المتعددة لكل مفردة من المفردات التي تنتمي إلى األصل (جهر) ،مستشهدًا
على كل معنًى من هذه المعاني بشاهد من شعر العرب ،وهذه طريقة أخرى من طرق تناوله للشاهد.
(د)

أن يأتي بمعنًى واحد للمفردة ويستدل عليه بشاهد شعري ثم ينتقل مباشرة إلى مادة أخرى.

ويقول في مادة ( َميَ َح)" :ماح يميح ،إذا انحدر في الركي فمأل الدلو ،وهو مائح.
قال(:)145
يددددددددددددددا أَيهددددددددددددددا المددددددددددددددائم حأ َد تلدددددددددددددد موي دحوطَكددددددددددددددا

[إطددددددددددي رأَيددددددددددوح الندددددددددداس يحمدددددددددددوطكا "()146
َ َت
ت
م

وهو في هذا النموذج أتى بمعنًى واحد للمادة ثم دَلَّ َل على هذا المعنى بشاهد ،وانتقل سريعًا إلى مادة أخرى
دون أن يتناول المعاني األخرى التي تندرج تحت هذه المادة.
(هـ) يتناول مادة ويكتفي بتفسير معناها بكلمة واحدة ثم يدلل بشاهد شعري على هذا المعنى.
تتضح هذه الطريقة من تناوله مادة ( َربُ َج) حيث يقول" :ربج :التربجُ :التحيُّرُ.

()142

البيت للقطامي ،في ديوانه ،تحقيق إبراهيم السامرائي  .أحمد مطلوب ،دار الثقافة ،بيوروت ط1971 ،1م،ص،63

وهو عجز وصدره:
صرْ ُ
ك َسيّئَا
ت ُج ْه َر َ
َشنِ ْئتُك إِ ْذ أَ ْب َ

..............................................

()143

البيت ألبي النجم  ،في ديوانه ،جمعه وحققه محمد أديب ،د.ن،د .م ،د.ط2117 ،م ،ص.21

()144

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .211

()145

من الرجز لجارية من بني مازن .ينظر :إميل يعقوب ،المعجم المفصل في شواهد العربية (.)271/11

()146

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .221
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قال الشاعر:
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددر بمندددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا
سد
ت
 ........م

طحبددددددددددادر أَبددددددددددا لَيلددددددددددى ولَددددددددددم أَتَددددددددددربج"()147
مت
َ
َ م

فهذه طرق متعددة من طرق تناوله للشاهد ،وجميعها تندرج تحت طريقة الشرح ثم إيراد الشاهد.
( )2اإلتيان بشرح مفردات المادة ،ثم إيراد الشاهد ،ثم شرح مفردة الشاهد.
يذكر المفردة بمعانيها المتعددة من جوانبها المختلفة ،ثم يأتي بالشاهد الشعري ليدلل على معنًى من هذه
المعاني ،ثم يوضح بعد إيراد الشاهد المفردة الكاشفة فيه ،اتضح ذلك في تناوله مادة ( َحلَّ)؛ حيث يقول:
حال .والعرب تقول :يا عاق ُد اذكر ًّ
"حلَّ :حللت العقدة أحلُّها ًّ
حال.
والحالل :خالف الحرام ،وهو ِمن حللت أيضًا.
وحلَّ :نزل ،يقال :حللت القوم وحللت بهم.
والحليل :البعل.
والحليلة :الزوج ،وسُميا بذلك ألن كل واحد منهما يحل عند صاحبه ،وحدثنا القطان عن علي عن أبي عبيد
قال :كل من نازلك وجاورك فهو حليل.
قال [أوس :
سدددددددددددددددوح بددددددددددددددد َ ت
س الثدددددددددددددددوبَ تي من يح ت دددددددددددددددبي
ولَ ت
طلَ م

حليلَتَددددددددددددددددددددده إذا هَددددددددددددددددددددددَأَ النيددددددددددددددددددددداَ()148
ح
َ
م
ح

أراد جارتهُ.ويقال :سميت (الزوجة حليلةً) والرجل حليالً لما قلناهُ من أن كل واحد منهما يحل إزار
صاحبه"(.)149
فلم يكتف هنا بإيراد الشاهد للتدليل فقط وإنما كشف بعد إيراده الشاهد الكلمة المعنية فيه ،وقدم إضاءات
أخرى حولها.
( )3اإلتيان بالشاهد أوال ثم الشرح.
يأتي بالشاهد الشعري ً
أوال ثم يوضح معنى فيه أو يذكر تفسيراً له.
وتتضح هذه الطريقة في تناوله مادة (مكو)؛ حيث يقول" :مكو :مكا الطائر يمكو ،أي :يصفر مكا ًء.

()147

ابن فارس ،مجمل اللغة.813 ،

()148

البيت ألوس بن حجر ،في ديوانه ،ص.119

()149

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .217
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ف ما قول عنترة:
 ....تَمكدددددددددو فَري دددددددددتحه َكشددددددددد تد ا َ تعلَدددددددددم()150
َ
ح م
م
ت
م
فإنه يصف الطعنة حين تسمع لها صوتًا تنفرج وتنض ُّم"( ،)151فأورد شاهده الذي هو قول عنترة ،ثم فسر
المفردة الموجودة في الشاهد بعد ذلك.
ومن النماذج األخرى التي توضح هذه الطريقة قوله" :والملح :الشحم ،يقال :أملحت القدر ،إذا جعلت فيها
شيئا ً من الشحم.
وبه فسر قوله:
سددددددددددددددددددد َوة
ال تَلح تمهدددددددددددددددددددا إطهدددددددددددددددددددا مدددددددددددددددددددن طم ت

م تلحهدددددددددددا مو دددددددددددوعةأل فدددددددددددو الر َكدددددددددددب()152
َ
ت
َ ح
م ح

يقول :همها السمن والشحم"( ،)153ففسر قول الشاعر في ضوء المفردة التي تناولها ،ولكن بعد أن أورد
الشاهد ً
أوال.
االستعاطة بشواهد أخر من القر ن والحديث لةيادة اإليضاح.

()4

قد يستدل بشواهد أخرى مع الشاهد الشعري الذي يذكره من السماع شع ًرا أو قرآنًا أو حديثًا.
ً
أوال :استدالله بشاهد من القر ن بعد الشاهد الشعري.
يؤكد الشاهد الشعري الذي أورده بشاهد آخر من القرآن؛ فتارة يأتي بالشاهد الشعري ليبين معنى مفردة ما
ق)؛ حيث يقول:
ويؤكد هذا المعنى بشاهد آخر من القرآن ،كما في تناوله مادة ( َح َر َ
ُ
" َح َرقَ :ال َحرْ ُ
وحككت بعضه ببعص ،وهو يحرق] عليك[ األرم] غيظًا[  :يحك
ق من حرقت الشيء :بردته
أسنانه بعضها ببعص .قال:
سددددددددددددددددددلَ تيمى إطمددددددددددددددددددا
طحب ددددددددددددددددددوح أَ تحمددددددددددددددددددا َء ح

ا حرمدددددددددددا()154
ضددددددددددداباً يَ تحرحقدددددددددددونَ
بددددددددددداتوا مر َ

( )150البيت لعنترة بن شداد ،في ديوانه ،ص .216وهذا عجز صدره:
و َحلِي ِل غَانِي ٍة تَ َر ْك ُ
ت ُمج َّدالً ....
()151

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .232

()152

البيت لمسكين الدارمي ،في ديوانه ،تحقيق عبدهللا الجبوري  .خليول العطيوة ،دار البصوري ،بغوداد ،ط1961 ،1م،

ص .23
()153

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .239

()154

البيت غير منسوب ،ينظر :إميل يعقوب ،المعجم المفصل في شواهد العربية .91/12
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نسفَن ۥهح﴾()155؛ وفسر على هذا الوج ِه"(.)156
وقُ ِرئَت﴿ :لنح َحرقَن ۥهح ثحم لَنَ م
أوال ،ثم أكده بالشاهد القرآني بعد ذلك ،وهذه الطريقة ً
فأتى بالشاهد الشعري ً
قليال ما اعتمد عليها في مصنفه
مقارنة بالطرق األخرى.
وقد يورد ابن فارس الشاهد الشعري ويأتي ببيت قبله أو بعده ليضيء جوانب أخرى للمفردة بشواهد مختلفة،
كما جاء في مادة (حرج)؛ حيث يقول:
" َح َر َج :الح َر ُج جمع حرج ٍة ،وهي مجتمع شجر ،ويقال :حرجات أيضًا.
قال:
الحددددددددددددي حددددددددددددينَ ت ََحملددددددددددددوا
ت َ
أَيددددددددددددا َح َرجددددددددددددا م

بدددددددددددددد ي سددددددددددددددلَم ال جدددددددددددددداد حكن ربيددددددددددددددٍ()157
َ
ح
َ
م

ويقال :حراج أيضًا.
قال [العجاج]:
عدددددددددددددداي حيدددددددددددددداً كددددددددددددددالحرا طَعمدددددددددددددده()158
ت
َنَ َ
م م َح
وال َح َرجُْ :
اإلثم.

.....

والحرجُ :الضيق ،قال هللا –تعالى)159(-
ص ۡد َر ۥهح َ يقًا َح َر ٗجا﴾"( ،)160قال الطبري(" :الحرج):
﴿ :يَ ۡج َعهۡ َ
أشد الضيق ،وهو الذي ال ينفذه ،من شدة ضيقه"(.)161
ًّ
مستدال على كل معنًى بشاهد ما ،وهنا أتى بالشاهد الشعري
فقدم مجموعة من المعاني المختلفة لمادة (حرج)
ً
أوال قبل الشاهد القرآني ال ليؤكد على المعنى نفسه وإنما ليضيء جوانب أخرى للمفردة بشواهد مغايرة.
تجلى ذلك -أيضًا -في تناوله لمادة (ن َِسي) ،حيث يقول فيها:
"ال ِنسْيان :خالف الذكر.
()155

سورة طوه ،اآليوة .96 :ينظر:الطبوري ،أبوو جعفور محمود بون جريور ،جوامع البيوان فوي تأويول القورآن ،دار الكتوب

العلمية  -بيروت ،د.ط ،د .ت.379/12 ،
()156

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .)226

()157

البيت لمجنون ليلى ،في ديوانه ،جمع وتحقيق :عبد الستار أحمد فراج ،مكتبة مصر ،د.ط،د  .ت ،ص.191

()158

البيت لرؤبة ،في ملحق ديوانه ،اعتنى بتصحيحه وليم بن الورد ،دار ابن قتيبة ،الكويت ،د.ط ،د.ت ،ص.127

()159

سورة األنعام ،من اآلية .129

()160

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .231

()161

الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن.112/12 ،
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ي :ما سقط في منازل المرتحلين من رذال أمتعتهم ،فيقولون :تتبعوا أنساءكم.
والنس ُ
قال:
كدددددددد ن لهددددددددا فددددددددي ا َرض طسددددددددياً تَقح دددددددده()162
م م ت
ح
َ

.......................................

والنسيان :التَرْ ك ،قال هللا )163(
سيَ حهمۡ ﴾"( .)164قال الطبري :في توضيح هذه اآلية:
﴿ :طَ ح
سو تا ٱَّللَ فَنَ م
"تركهم هللا من ثوابه"(.)165
فأسهم كل شاهد من هذه الشواهد في تقديم معنًى جديد من المعاني المنبثقة من هذه المادة ،وأتى ً
أوال بالشاهد
الشعري ،ثم بعد ذلك بالشاهد القرآني.
كذلك في مادة (لسن) ،يقول:
"لَ َس ْنتُه ،إذا أخذته بلسانك.
قال طرفة:
وإذا تَ تلسددددددددددددددددددددددددددددددددنحني ألسددددددددددددددددددددددددددددددددنحها()166
ح
ح
َ

....

واللسان :معروف ،وربما كني به عن الرسالة فيؤنث.
واللسن :الفصاحة.
واللسن :اللغة ،يقال[ :إن] لكل قوم لسناً.
(وقرئت)()167
ان قَ ۡو مم مۦه﴾"(.)168
س ۡلنَا ممن ر ح
سول إمال مبلم َ
َ ﴿ :و َمآ أَ ۡر َ
س م

( )162البيت للشنفرى ،في ديوانه ،تحقيق إميل يعقوب ،دار الكتاب العربي ،بيروت ،ط1979 ،2م ،ص ،33وتمامه:
ت
....على أَمها وإِ ْن تُخاطبْك تَ ْبلَ ِ
........
( )163سورة التوبة ،اآلية .٧٦ :قال الطبري" :تركهم هللا من ثوابه" الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن.9/1 ،
()164

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .277

()165

الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن.9/1 ،

( )166البيت لطرفة ،في ديوانه ،المحقق مهدي ناصر الدين ،دار الكتب العلمية ،ط 2112 ،،3م ص ،82وتمام البيت:
أنّني لَ ُ
ست ب َموْ هو ٍن فَقِرْ
وإذا ت َْل ُسنُني أل ُسنُهَا
()167

سورة إبراهيم ،اآلية.٤ ،

()168

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .216
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كما في المثال السابق أيضًا أتى بالشاهد الشعري ً
أوال ليدلل على معنى مفردة من المفردات ،ثم بالشاهد
القرآني بعد ذلك.
ثاطيًا :استدالله بالشاهد الشعري بعد القر ن والحديث الشريف:
وقد يأتي كذلك بشاهد شعري ليضيء جانبًا من جوانب مفردة ما وذلك بالمؤازرة مع أنواع أخرى من
الشواهد؛ كشواهد القرآن الكريم أو الحديث النبوي الشريف ،وذلك كما في تناوله لمادة (طعم)؛ حيث يقول في
معنى كلمة (اإلطعام):
س ممني
"واإلطعام :يقع في كل ما يطعم حتى الماء .قال هللا ﴿ :إمن ٱَّللَ حم ۡبتَلمي حكم مبنَ َه ٖر فَ َمن َ
ى مم ۡنهح فَلَ ۡي َ
ش مر َ
َو َمن لمۡ يَ ۡ َعمۡ هح فَإمط ۥهح ممن ٓي﴾(.)169
وقال النبي ﷺ في زمزم« :إطها طعاَ طعم وشفاء سقم»(.)170
ورجل طاعم :حسن الحال في المطعم ،ورجل مطعام :كثير القرى ،ومطعم :كثير األكل .ومطعم :مرزوق.
والطعمة :المأكلة .وجعلت هذه الضيعة لفالن طعمة.
ويقال للقوس :المطعمة؛ ألنها تطعم صاحبها الصيد.
قال ذو الرمة(:)171
دددددددددريا من حم ت مع َمددددددددددةأل
شد
الشد ت
دددددددددمال مددددددددددنَ م
وفددددددددددي ال م
م

َكبددددددداء فددددددي عَجسددددددها ع تددددددفأل وتَ تقددددددويم"()172
َ
ت
ح
ت م
م ح

فأورد ابن فارس شاهدًا من القرآن الكريم ،وشاهدًا من الحديث الشريف؛ ليُسهم كلٌّ من منهما بدوره في
كشف المعاني المتعددة لهذه المفردة ،ويأتي في النهاية دور الشاهد الشعري ليوظفه ابن فارس في تسليط
الضوء أكثر على هذه المفردة ليكشف المعاني األخرى لها.

()169

سورة البقرة ،اآلية.٩٤٢ ،

()170

أخرجه مسولم فوي "صوحيحه" ،كتواب :فضوائل الصوحابة ،بواب :فضوائل أبوي ذر  ،)198 /6( ،بورقم (.)7882

بلفظ« :إنها مباركة إنها طعام طعم».
()171

البيووت لووذي الرمووة ،فووي ديوانووه"891/1 ،أي :فووي شوومال الصووائد ،وهووو يووده اليسوورى .و"الشووريان" :شووجرة إلووى

الخضوورة ،تعموول منهووا القسووي ،قسووي األعووراب" .مطعمووة" :قوووس توورزق الصوويد" .كبووداء" ضووخمة الوسووط عريضووة
"الكبد" :وهو ما فوق مقوبص القووس .ويوروى" :زوراء فوي عطفهوا ،" .أي :عطوف بعضوها علوى بعوص" ديووان ذي
الرمة (.)891/1
()172

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .922
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وقد يأتي الشاهد الشعري بعد الشاهد القرآني أو الحديثي ال ليتآزر معهما؛ وال ليضيء جانبًا آخر من الجوانب
الداللية للمفردة ،وإنما ليؤكد على المعنى نفسه الذي دلل عليه سابقا بشاهده القرآني أو الحديثي
كما في تناوله لمادة (حصر) يقول" :وقد حصر العدو يحصرونهُ حصراً ،إذا ضيقوا عليه.
ومنه قوله َ ﴿ :و َج َع ۡلنَا َج َهن َم مل ۡل َٰ َك مف مرينَ َح م ي ًرا﴾( ،)173أي :ضاقت.
ومنه قول لبيد(:)174
ددددددددددددردَا َء يَ تح َ ددددددددددددد حر دوطهدددددددددددددا حجرا حمهدددددددددددددا
َ ....جد
ت

أي :تضيق صدورهم من طول هذه النخلة"(.)175
فأتى بقول لبيد ليؤكد المعنى الذي دل عليه الشاهد األول من القرآن الكريم.
ض
ومن ذلك –أيضًا -قوله في مادة (رغم)" :والمراغم :المذهب والمهربُ  ،في قوله ﴿ :يَ مج ۡد فمي ٱ ۡ َ ۡر م
حم َٰ َر َر ٗما﴾(.)176
وهو قول الجعدي(:)177
 ....عةيدددددددددددددة المدددددددددددددرا َرم والمهدددددددددددددرى"()178
َ ت
َ م
م
م ح
َ م
وهو في كثير من المواضع يأتي بالشاهد من القرآن أو الحديث ً
أوال ثم يعضد قوله بالشاهد الشعري بعد
ذلك(.)179

المبحث الثالث :المآخ على ابن فارس في تناوله الشواهد الشعرية

()173

سورة اإلسراء ،اآلية .2

( )174البيت للبيد ،في ديوانه .839/1 ،هذا عجز وصدره:
أَس ْ
صبَ ْ
ْهل ُ
..................
ع ُمنِ ْيفَ ٍة
ت وا ْنتَ َ
ت َك ِج ْذ ِ
()175

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .239

()176

سورة النساء ،اآلية.٠١١ ،

( )177البيت للنابغة الجعدي ،في ديوانه ،ص.88هذا عجز وصدره:
...............
َكطَوْ ٍد يُال ُذ بِأَرْ َكانِ ِه
()178

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .326

()179

ينظر على سبيل التمثيل كذلك ال الحصر :ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .139
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على الرغم من دقة المنهج الذي اتبعه ابن فارس في تناول الشواهد الشعرية إال أنه قد أخذ عليه بعص الهنات
في تناول هذه الشواهد؛ وفي هذا المبحث من الدراسة ،ستعرض هذه المآخذ المتعلقة بمنهجه في تناول هذه
الشواهد الشعرية ،وبيان ذلك وتفصيله على النحو اآلتي:
الوهم في طسبة بعَ الشواهد :والوهم في شرح بعص المفردات ،واستشهاده بأبيات ملفقة(،)180

()2

وحدوث التصحيف( )181في بعص الشواهد التي ذكرها()182؛ فمن ذلك أنه نسب شاهدًا إلى ساعدة بن
جؤية ،والصواب أنه لعبد مناف بن ربع الهذلي؛ حينما ذكر" :شغ :الشغشغة :صوت الطعن في قول
ساعدة:
شددددددددددددددددددددددددددد َغةأل"(.........)183
ش تغ َ
ال تعدددددددددددددددددددددددددددنح َ

والبيت في الحقيقة هو لعبد مناف بن ربع الهذلي كما في ديوان الهذليين وغيره()184؛ وتمامه:
شددددددددددددد َغةأل
ى َه تيقَ َعدددددددددددددة
والضد
ش تغ َ
ال عدددددددددددددن َ
ت
ددددددددددددر ح
َ

الديمدددددددة العضددددددددا()185
د
ددددددرى المعدددددددول تحدددددددوَ
م َ ح
َ

ونسب بيتًا إلى األخطل حينما قال" :ضفو :الضفو :السبوغ ،ثوب ضاف :سابغ .وفالن في ضفوة من عيشه.
قال األخطل(:)186
صدددددددددددددو َى ت
سددددددددددددددهح
رأ َ
إ َذا ال َهددددددددددددددَفح ال مم تعدددددددددددددةا حل َ

الخ تددددددده"()187
َوأَع َتجبَدددددددهح َ ددددددد تف ألو مدددددددن الثَلددددددد مة ح
م

والصواب أنه ألبي ذؤيب الهذلي في أشعار الهذليين وغيرها(.)188
ويقول" :هَلَك :الهَالَكُ :السقوط.

()180

ملفقة :يقال أحاديوث ملفقوة أي أكاذيوب مزخرفوة ،وتالفوق القووم أي :تالءموت أموورهم .ينظور :ابون منظوور ،لسوان

العرب.331/11،
()181

التصحيف :هو الخطأ في الصحيفة .ينظر :ابن منظور ،لسان العرب.126/9 ،

()182

ينظر :ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .89 ،82

()183

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .896

()184

ينظر:إميل يعقوب ،المعجم المفصل في شواهد العربية.191 /2 ،

()185

البيت في ديوان الهوذليين 81/2 ،شغشوغة :حكايوة لصووت الطعون حوين يودخل .والضورب هيقعوة :حكايوة لصووت

الضرب والوقع .وقوله :ضرب المعول ،المعول الذي يبنى عالة ،ديوان الهذليين .81/2
()186

البيوت ألبووي ذؤيووب ،فووي ديوووان الهووذليين  ،83/1الهوودف :الثقيوول الوووخم .والمعووزاب :الووذي قوود عووزب بإبلووه ..ديوووان

الهذليين .83/1
()187

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .978

()188

ينظر :الشعراء الهذليين ،ديوان الهذليين .83/1
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واهتلكت القطاة خوف البازي :رمت بنفسها على المهالك ،فأما قول أبي ذؤيب(:)189
.....................................

وال ه تلدددددددددددددددددك المفددددددددددددددددددار عددددددددددددددددددةل"()190
م م ح
ح
م
م َ

والصواب أن هذا البيت ألبي كبير في شرح أشعار الهذليين (.)191
ونسب بيتًا إلى المرار بن سعيد الفقعسي؛ حينما قال " شنص :فرس شناصي :طويل ،ويقال :هو شناصى.
قال المرار بن سعيد(:)192
 ....وشناصددددددددددددددي إذا هدددددددددددددديج طَمددددددددددددددر"()193
ت
م
م
م
َ َ
والصواب أنه للمرار بن منقذ( ،)194وليس للمرار بن سعيد كما ذكر ابن فارس.
وكذلك نسب بيتًا إلى األعشى حينما قال" :والصبارة :قطعة من حديد أو حجر في قول األعشى(:)195
َمدددددددددددددددددددددنت حم تبلمددددددددددددددددددددد أل َع تمدددددددددددددددددددددراً بددددددددددددددددددددد نت

ق صددددددددددددددباره"()196
ال َمد
َ ت
ت
دددددددددددددر َء لددددددددددددددم يح تخلَدددددددددددددد ت ح

والصواب أنه لعمرو بن ملقط الطائي( )197وليس لألعشى.
الوهم في شرح بعَ المفردات؛ ومن ذلك أنه ذكر أن" :رعم :جبل في شعر الطرماح"(،)198

()0

وهو يعني به قول الطرماح:

()189

ينظر :الشعراء الهذليين،ديوان الهذليين  .91/2البيت:

سجراء نفسي غير جمع أشابة حشدا

وال هلك المفارش عزل

()190

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .912

()191

ينظر :الشعراء الهذليين ،ديوان الهذليين.91/2 ،

()192

البيت للمرار بن منقذ ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب.113/1 ،

()193

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .913

()194

ينظر:إميل يعقوب ،المعجم المفصل في شواهد العربية.86 /3،

()195

البيت مختلف في نسبته فعند ابن منظور في لسان العرب 881/8وغيرهما لعمرو بن ملقط الطوائي وهوو لألعشوى

عند األزهري في تهذيب اللغة  121/12و عند ابن فارس في مقاييس اللغة .331/3
()196

ابن فارس مجمل اللغة ،ص .989

()197

ينظر:إميوول يعقوووب ،المعجووم المفصوول فووي شووواهد العربيووة .97 /3 ،والبغوودادي ،خزانووة األدب ولووب لبوواب لسووان

العرب.928 /7،
()198

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .323
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و حمشددددددددددددددددددددددددددديأ َعددددددددددددددددددددددددددددتوه مم تتددددددددددددددددددددددددددد َ

يدددددددددددددرعم اإليجددددددددددددداى قبددددددددددددده الظدددددددددددددجَ()199
َ
َ
ت
ت َح

وليس معناها هكذا كما ذهب ابن فارس ،حيث ذكر ابن منظور:
شدددددددددددددددددددددددددديأ َعدددددددددددددددددددددددددد تد حوهح مم تتدددددددددددددددددددددددددد َ أل
"و حم م

اإليجددددددددددددددددداى قبددددددددددددددددد َه الظدددددددددددددددددجَ
دددددددددددددددددر َع حم
ت
َ
يَ

أي :ينتظر وجوب الشمس"(.)200
والصواب أنه جبل كما جاء في شعر ابن مقبل؛ وهو قوله في ديوانه:
سدددددددددددددد َكنمها
ددددددددددددداَ بد
َ النعد
دددددددددددددرعتم دونَ َم ت
بَدددددددددددددد تي ح
َ
م

وبالمددددددددددد اطب مدددددددددددن ط تلخددددددددددداَ مركدددددددددددوَ()201
َ َت
م
م م
ح
َ

يؤكد ذلك (معجم البلدان)؛ حيث ذكر أن " َر ْعم :بفتح أ ّوله ،وسكون ثانيه ،وهو في األصل الشحم ،والرّعام:
مخاط الشاة ،وهو اسم جبل في ديار بجيلة وفيه روضة ذكرت.
وقال ابن مقبه:
ق طدددددددددال مدددددددددن دهمدددددددددا َء حاجتَددددددددده
هددددددددده عاشددددددددد أل

فدددددددددددي الجاهليددددددددددددة قبددددددددددده الدددددددددددددين مرحددددددددددددو حَ

سدددددددددددددكنمها
دددددددددددديَ ا طدددددددددددددو بد
بَد
ددددددددددددرعَم دون َم ت
ت
ح

وبا بددددددددددار مددددددددددن طلخدددددددددداَ مركددددددددددوَ"()202
ح
م
َ

ومن أوهامه كذلك قوله" :نخلة قطيل :إذا قطعت من أصلها فسقطت ،وكان أبو ذؤيب يلقب بالق يه"(.)203
والصواب أن الذي كان يلقب بالقطيل هو ساعدة بن جؤية؛ لقوله في ديوان الهذليين يصف قب ًرا:
إم َذا مدددددددددددددددددددددددددا زا َر حم تجنَددددددددددددددددددددددددد َةً عليهدددددددددددددددددددددددددا

ثقدددددددددددال ال دددددددددددخر والخشدددددددددددب القَ يددددددددددده()204
م
م
ح

وقد جاء في (تاج العروس) في مادة (قطل)" :وهكذا هو في الديوان ،والمراد به ساعدة ابن جؤية
الهذلي"(.)205
()3

ومما يعاى على ابن فارس استشهاده ب بيات ملفقة؛ كقوله في شعر النابغة:

()199

البيت للطرماح  ،في ديوانه ص.281

()200

ابن منظور ،لسان العرب.1769 /3،

()201

البيت البن مقبل ،في ديوانه ،ص  . 199برعم :اسم جبل فوي ديوار بجيلوة وفيوه روضوة ذكورت .الحمووي ،معجوم

البلدان .92/3
()202

الحموي ،معجم البلدان .92 /3

()203

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .692

()204

البيت لساعدة بن جؤية الهذلي ،ديوان الهذليين  .219/1المعنى" :جنأة ،يعنوي القبور؛ والمجنوأ :المحودودب ،ديووان

الهذليين .219/1
()205

الزبيدي ،تاج العروس من جواهر القاموس.299 /31 ،
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 ....تح َلقحدددددددددده طَددددددددددوراً وطَددددددددددوراً تحراجددددددددددٍ()206
ح
ح
ت
ت
م
فهذا البيت ملفق من:
ددددددددددددددداو َرتني َ دددددددددددددددد يلَةأل
فَبمددددددددددددددددو َكدددددددددددددددد َطي سد
َ

ه فدددددددددي أَطيابمهدددددددددا السدددددددددم طددددددددداقم حٍ
ممدددددددددنَ الدددددددددرق م

سدددددددددددمها
تَنَا َذ َرهدددددددددددا الراقحدددددددددددون مدددددددددددن سدددددددددددو مء ح

تحراسدددددددددلحهم ع دددددددددراً وع دددددددددراً تحراجدددددددددٍ()207
َ ت
ح
ح
م
م

حدوث الت حيف في بعَ الشواهد؛ فقد ذكر األزابع في (زبـع)( ،)208حيث ذكر أن "األزب ُع

()4

الداهية ،والجميع :األزاب ُع وأنشد لعبد هللا بن سمعان:
ت
ددددددددددة وقمددددددددددددتما ً َو َعددددددددددد تدتَنمي
َو َعددددددددددددتتَ ولدددددددددددم تح تن مجد

فدددددددددد َ تخلَ تفتَني وت تلددددددددددكَ إحددددددددددد ا َزابددددددددددٍ"()209
َ
مت
م
م
م
م

والصواب أنها (األزامع)؛ فقد وردت كذلك – بالميم -في (لسان العرب)( ،)210و (تاج العروس)( ،)211و
(المحكم والمحيط األعظم)(.)212
وكذلك األمر في وهط؛ حيث يقول" :وهط :وهطه وأوهطه ،إذا ضربه ضربًا لم يقتله.
والوهط :غيضة العرفط .قال الراعي:
َج َوا معددددددددددددددد َه أرمامددددددددددددددددا ً يَسددددددددددددددداراً وحددددددددددددددددا َرةً

الوهددددددددداطَ الددددددددددَوافعا"()213
ً
شد
م
ددددددددماال وقَ تعدددددددددنَ م

وبيت الراعي هذا موجود في (معجم البلدان) بكلمة الوهاد(:)214
شددددددددددددددماال ،وصددددددددددددددارةً
ً
َج َوا معدددددددددددددد َه أرمامددددددددددددددا ً

الوهددددددددددداد الددددددددددددوافعا()215
َ
يمينددددددددددداً ،فقَ عدددددددددددنَ
م

( )9أخ َّل في بعص المواضع بما قطعه على نفسه في تأليف مجمله من حيث اإليجاز واالختصار ،منها:
()206

ينظر :ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .927

()207

البيت للنابغة الذبياني ،في ديوانه ،جمع وتحقيوق :محمود أبوو الفضول إبوراهيم ،دار المعوارف ،القواهرة ،ط،2د .ت،

ص. 33
()208

ينظر :ابن فارس ،مجمل اللغة،ص .882

()209

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .882

()210

ينظر:ابن منظور ،لسان العرب.1273 /3 ،

()211

ينظر:الزبيدي ،تاج العروس .196 /21

()212

ينظر :ابن سيدة،أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيدة ،المحكم والمحيط األعظم ،المحقق :عبود الحميود هنوداوي،

دار الكتب العلمية ،بيروت .ط 2111 ،1م.932 /1 ،
()213

ابن فارس ،مجمل اللغة ،ص .939

()214

البيت للراعي النميري  ،في ديوانه جمعه محققُه راينهرت فاييرت ،بيروت،د.ط1921،م ،ص.169

()215

الحموي ،معجم البلدان .198 /1
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ً
كامال بدون اختصار في بعص المواضع ،قال الودكتور أموين" :والحوق أن ابون فوارس
(أ) قد يذكر الشاهد
لم يلتزم االختصار من هذه النواحي في كتابه (المجمل) ،فقد يذكر فيه من الشواهد في شرح المادة ما
ال يذكره في المقاييس ،ففي مادة (أَ َرطَ) ً
مثال يستشهد في المقاييس بقول القائل (:)216
مددددددددددددددددددداذا تحد
َ
ددددددددددددددددددرجينَ مدددددددددددددددددددن ا َريددددددددددددددددددد م

......

ً
كامال فيقول:
لكنه في المجمل على الرغم من اختصاره في شرح المادة يذكر الشاهد
مددددددددددددددددددداذا تحددددددددددددددددددد َرجينَ مدددددددددددددددددددن ا َريددددددددددددددددددد م

لددددددددددديس بدددددددددددد ي حدددددددددددةَ وال سددددددددددددفي " ()217
َ
َ
م م

(ب) تكرار الصيغة الواحدة التي تع َّددت معانيها ،وهذا ي ُِخلُّ فيما يرمي له من اإليجواز" ،أخو َّل أيضًوا
فووي االختصووار فووي الصوويغ التووي تتعو َّدد معانيهووا؛ إذ يكوورر الصوويغة مووع كوول معنووى جديوود ،وكووان
األولى أال يكررها ،ويكتفي بذ ْكرها مرةً واحدة ،كما جاء في مادة (عهج)"()218
ِ

الخاتمة:
صنف وقسم ابن فارس كتبا ً ومراجع كثيرة في اللغة والفقه والسيرة والتي طبع عليها غالب اللغة حتى دُعي
وعرف باللغوي وكان له دور مساهم واتبع في الحركة الثقافية والعلمية في عصره وزمنه .استشهد بالقرآن
الكريم واألحاديث النبوية والشعر العربي ،فهو يعد من أقدم العلماء الذين استخدموا واستعانوا بالشعر في
تقييد وتوضيح مسائل اللغة.
وتميز وبرز اسلوبه بغزارة وكثافة المادة اللغوية التي ظهرت وتجلت من خالل تناوله وعرضه للعديد من
المسائل اللغوية .و قد اهتم بذكر و عرض الواضح والصحيح من كالم العرب في معجمه وإبتعد و تجنبعن
كل ما هو غريب او مشكوك فيه.

المراجٍ:
 القرآن الكريم الطباع ،أحمد ،ديوان عمر بن أبي ربيعة ،دار القلم بيروت لبنان( ،د .ط)( ،د .ت). الهاشمي ،أحمد ،تدقيق وتوثيق يوسف الصميلي ،جدواهر البجردة فدي المعداطي والبيدان والبدديٍ ،المكتبوة()216

البيت لحميد األرقط ،ينظر :ابن منظور ،لسان العرب .319/6

()217

أمين محمد فاخر ،ابن فارس اللغوي اللغوي منهجه وأثوره فوي الدراسوات اللغويوة،ص  ،212ينظور :ابون فوارس،

مجمل اللغة ،ص ،92وابن فارس ،المقاييس .22-21 /1
()218

ينظر :أمين محمد فاخر ،ابون فوارس اللغووي منهجوه وأثوره فوي الدراسوات اللغويوة ص ،،212ينظور:ابون فوارس،

مجمل اللغة .733
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العصرية ،بيروت( ،د.ط)( ،د .ت).
 الخراساني ،أحمد بن الحسين (2113م) ،أبو بكر البيهقي السنن الكبر  ،تحقيق :محمد عبد القادر عطوا،الطبعة الثانية ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان.
 المعري ،أبو العالء (2113م ،).رسالة المجئكة ،نشرها الميمني كملحق في آخر كتابه (أبوو العوالء ومواإليه) ،تحقيق :عبد العزيز الميمني ،الطبعة األولى ،دار النشر :دار الكتب العلمية  -بيروت  /لبنان.
 النويري ،شهاب الدين (1823هـ)( ،المتوفى633 :هـ) ،طهايدة ا رى فدي فندون ا دى ،الطبعوة األولوى،دار الكتب والوثائق القومية ،القاهرة.
 أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ،أبوو الحسوين (1996م ،).ال داحبي فدي فقده اللغدة العربيدةومسائلها وسنن العرى في كجمها ،محمد علي بيضون ،الطبعة األولى.
 الحمالوي ،أحمود (المتووفى1391 :هوـ) ،شد ا العدرف فدي فدن ال درف ،المحقوق :نصور هللا عبود الورحمننصر هللا ،مكتبة الرشد الرياض( ،د.ط)( ،د .ت).
 شاكر أحمد ،عبد السالم هارون (1119م ،).المفضليات ،الطبعة السادسة ،دار المعارف ،القاهرة. عمر ،أحمد (2113م ،).البحث اللغوي عند العرى ،الطبعة الثامنة ،عالم الكتب( ،د.م). عمر ،أحمد ،علم الداللة ،عالم الكتب – مصر( ،د .ط)( ،د .ت). الشاطبي ،أبو إسحق إبراهيم (2116م ،).المقاصد الشافية في شرح الخجصدة الكافيدة (شدرح ألفيدة ابدنمالك) ،تحقيق :محمد إبراهيم البنوا ،الطبعوة األولوى ،معهود البحووث العلميوة واحيواء التوراث اإلسوالمي
بجامعة أم القرى ،مكة المكرمة.
 يعقوب ،إميل (1997م) ،المعجم المف ه في شواهد العربية ،الطبعة األولى ،دار الكتب العلمية. محموود فوواخر ،أمووين (1991م ،).ابوون فووارس اللغوووي ،منهجووه وأثووره فووي الدراسووات اللغويووة ،إدارة الثقافوةوالنشر بالجامعة( ،د.م)( ،د.ط).
 العيني ،بدر الدين (2111م ،).المقاصدد النحويدة فدي شدرح شدواهد شدروح ا لفيدة المشدهور بد «شدرحالشواهد الكبر » ،تحقيق :أ .د .علي محمد فاخر ،أ .د .أحمد محمود توفيوق السووداني ،د .عبود العزيوز
محموود فوواخر ،الطبعووة األولووى ،دار السووالم للطباعووة والنشوور والتوزيووع والترجمووة ،القوواهرة -جمهوريووة
مصر العربية.
 الحنفوي ،أبوو البقوواء ،الكليدات معجدم فددي الم د لحات والفددرو اللغويدة ،تحقيوق :عوودنان درويوش ،محموودالمصري ،مؤسسة الرسالة ،بيروت( ،د .ط)( ،د .ت).
 البغوودادي محووب الوودين ،أبووو البقوواء (1999م) ،اللبدداى فددي علدده البندداء واإلعددراى ،تحقيووق :د .عبوود اإللووهالنبهان ،الطبعة األولى ،دار الفكر – دمشق.
 البغدادي محب الدين ،أبو البقاء ،التبيين عن م اهب النحويين الب ريين والكوفيين.بن قنبر ،أبو بشور عمورو (1922م ).تحقيوق عبود السوالم هوارون ،الكتداى ،الطبعوة الثالثوة مكتبوة الخوانجي،
القاهرة.
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 الكوفي ،أبو بكر عبد هللا  199ـ 239هوـ ،ا تل حم َ دنف ،المحقوق :محمود عواموة ،دار القبلوة( ،د.م)( ،د .ط)،(د .ت).
 البيان والبديٍ ،مناهج جامعة المدينة العالمية  -جامعة المدينة العالمية. الطبووري ،أبووو جعفوور محموود ،المتوووفي سوونة ( ،)311تفسددير ال بددري ،المسددمى جددامٍ البيددان فددي ت ويددهالقر ن ،دار الكتب العلمية – بيروت( ،د.ط)( ،د .ت).
 ابن هشام ،جمال الدين( ،المتوفى671 :هـ) ،أو أ المسالك إلى ألفية ابدن مالدك ،تحقيوق :يوسوف الشويخمحمد البقاعي دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع( ،د.م)( ،د.ط)( ،د.ت).
 األنصوواري ،جمووال الوودين (1927م ،).تخلدديص الشددواهد وتلخدديص الفوائددد ،تحقيووق :د .عبوواس مصووطفىالصالحي (كلية التربية -بغداد) ،الطبعة األولى ،دار الكتاب العربي (د.م).
 بن مالك ،جمال الدين2111( ،م ،).شرح ابن الناظم على ألفية ابدن مالدك ،تحقيوق :محمود باسول ،الطبعوةاألولى ،دار الكتب العلمية.
 حاتم الضامن ،حاتم (1963م ،).المخبه السعدي حياته وما تبقى من شعره ،اإلعدادية المركزية ،بغداد،(د .ط) .مكتبة لسان العرب.
 المخزومي ،أبو الحجاج مجاهد (1929م ،).تفسير مجاهد ،المحقق :الدكتور محمد عبد السالم أبو النيل،الطبعة األولى ،دار الفكر اإلسالمي الحديثة ،مصر.
 الحموي ،تقي الدين (2118م  ،).خةاطة ا دى وراية ا رى ،تحقيق :عصوام شوقيو ،دار ومكتبوة الهوالل-بيروت ،الطبعة األخيرة ،دار البحار -بيروت.
 المرسي ،أبو الحسن علوي (2111م) ،المحكدم والمحدي ا عظدم ،المحقوق :عبود الحميود هنوداوي ،الطبعوةاألولى ،الناشر :دار الكتب العلمية – بيروت.
 بن عبد العزير القاضوي الجرجواني ،أبوو الحسون علوي (د.ت) .الوسداطة بدين المتنبدي وخ دومه ،تحقيوقوشرح :محمد أبو الفضول إبوراهيم ،علوي محمود البجواوي ،مطبعوة عيسوى البوابي الحلبوي وشوركاه( ،د.
ط).
 بوون فووارس بوون زكريووا اللغوووي ،أبووو الحسووين أحموود (1992م ،).مجمدده اللغددة ،تحقيووق زهيوور عبوود المحسوونسلطان ،الطبعة الثانية ،مؤسسة الرسالة بيروت.
 بوون ثابووت ،حسووان |(1998م ،).ديددوان حسددان بددن ثابددو ،تحقيووق :عبوود أ .مهنووا ،الطبعووة الثانيووة دار الكتووبالعلمية –بيروت.
 الصيرفي ،حسن (1961م) ،ملحق ديوان المثقب( ،د .ط) ،معهد المخطوطات العربية. باجوده ،حسن ،ديوان أحيحة بن الججح ا وسي الجاهلي ،نادي الطائف األدبي. بون خالويوه ،الحسوين أبوو عبود هللا (1969م ،).لديس فدي كدجَ العدرى ،تحقيوق :أحمود عبود الغفوور عطوار،(د.ن) ،مكة المكرمة ،الطبعة الثانية.
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 طماس ،حمدو ( 2119م ).ديوان الح ي ة ،الطبعة الثانية ،دار المعرفة بيروت لبنان. األندلسي ،أبو حيان (د .ت) .التد ييه والتكميده فدي شدرح كتداى التسدهيه ،تحقيوق :د.حسون هنوداوي دارالقلم  -دمشق (من  1إلى  ،)9وباقي األجزاء :الطبعة األولى ،دار كنوز إشبيليا.
 األزهووري ،خالوود ،زيوون الوودين المصووري (2111م ،).الت ددريأ بمضددمون التو دديأ فددي النحددو ،الطبعووةاألولى ،دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان.
 البغدادي ،الخطيب (1816هـ ).تاري بغداد وذيوله ،دراسة وتحقيق :مصطفى عبد القوادر عطوا ،الطبعوةاألولى ،دار الكتب العلمية – بيروت.
 الزركلي ،خير الدين ( 2112م ،).ا عجَ ،الطبعة الخامسة عشر ،دار العلم للماليين( ،د.م).اإليادي ،أبو دؤاد (2111م ).ديوان أبي دؤاد اإليادي ،جمع وتحقيق :أنوار محمود الصالحي وأحمد هاشوم
السامرائي( ،د .ط) ،دار العصماء سوريا.
 ديوان زهير بن أبي سلمى (1922م ) .شرحه وقدم له األستاذ :علوى حسون فواغور ،الطبعوة األولوى ،دارالكتب العلمية.
 فاييرت ،راينهرت (1921م ).ديوان الراعي النميري( ،د.ن) ،بيروت( ،د .ط). االسووتراباذي ،رضووي الوودين (1997م ).شددرح الر ددي علددى الكافيددة البددن الحاجددب ،تحقيووق يحيووى بشوويرمصري ،الطبعة األولى ،دارة الثقافة والنشر بالجامعة.
 الفراء ،أبو زكريا يحيى (د .ت) .معاطي القر ن ،تحقيق :أحمد النجاتي؛ محمد النجار ،عبد الفتاح الشلبي،الطبعة األولى ،دار المصرية للتأليف والترجمة ،مصر.
 علي ،هبه ( 2112م) جهود أحمد بن فارس من خالل معجمه مقاييس اللغة ،كلية التربية حنتوب ،جامعوةالجزيرة.
 خورشيد ،بكر ( ،)2111التوزيع الداخلي والخارجي للمادة المعجمية في (مقاييس اللغة ألحمد بن فوارس 399ه) دراسة تحليلية ،كلية التربية ،جامعة الموصل ،المجلد  ،6العدد  ،29السنة السابعة ،نيسان
 الشواهد الشعرية في مجمل اللغة البن فارس (دراسة لغوية) ،رسالة ماجسوتير ،قسوم اللغوة العربيوة بكليوةاآلداب جامعة الملك سعود
 السليم ،فرحان اللغة العربية ومكانتها بين اللغاتhttp://www.saaid.net/Minute/33.pdf

Doi: doi.org/10.52133/ijrsp.v2.24.8
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