دراساتٌ لغويّة:
العقلية اللغوية البن دريد األزدي :كتاب "جمهرة اللغة" أنموذجا
The linguistic mindset of Ibn Duraid al-Azadi( 321H) " The book of
“Jamahrat al-lughat” as a sample
Pemikiran linguistik Ibn Duraid al-Azadi( 321H) di dalam “Jamahrat Allughat” sebagai contoh

زاهر بن مرهون بن خصيف الداودي



ملخص البحث:

يهدف هذا البحث إىل استقراء جتربة رائدة من جتارب مفكري اللغة القدامى أال
وهي جتربة ابن دريد يف مجهرته ،استناداً على النظرايت املعجمية اليت تعد من القضااي
املطروحة يف اللسانيات احلديثة ،ويف املعجمية املعاصرة على وجه اخلصوص ،ذلك أن ابن
دريد قد سعى إىل تطوير املعجم العريب بفك الوصال مع رؤية اخلليل الراسخة؛ ما يكون يف
حد ذاته جرأة ملحوظة ،وقد وضعت الدراسة يف مبحثني :عاجل املبحث األول أسس اختيار
املدخل أو العنوان ،واملعجمات اليت اعتمدها ابن دريد يف مجهرته،؛ أما املبحث الثاين فقد
انقش منهج ابن دريد يف ترتيب املادة املعجمية .ومن أهم نتائج هذه الدراسة أن ابن دريد
كان مدركاً ملتطلبات النص املعجمي ،كما متيز برؤيته الذاتية املتماسكة العناصر ،أمهها أنه
ابتكر طريقة جديدة يف ترتيب املداخل األعجمية.

الكلمات املفتاحية :مجهررة اللغرة-األسرس املعجميرة-الرتتيرب الرداخلي-الرتتيرب اخلرارجي-ترتيرب
اللفظ األعجمي.
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 أستاذ مساعد ،قسم اللغة العربية ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ،جامعة السلطان قابوس.

أرسل البحث بتاريخ 2018/12/3م ،وقبل بتاريخ 2019/5/24م.

 كتاب "مجهرة اللغة" أمنوذجا:العقلية اللغوية البن دريد األزدي
Abstract
This research aims to identify a pioneering experience of a traditional language
thinker, namely, Ibn Duraid's linguistic thought in his book the “Jamharat”, based on
the lexical theories that are based on some of the issues of modern linguistics in
general and in the modern lexicon in particular. Ibn Duraid had sought to develop the
Arabic lexicon by unraveling the connection with the well-established vision of alKhalÊl, an indeed a very bold concept. The study was developed in two sections: The
first topic dealt with the basics of the choice of the title, and the dictionaries adopted
by Ibn Duraid in his book. The second section discussed his approach in arranging the
lexical materials. The most important results of this study that Ibn Duraid was aware
of the requirements of the textual lexicon, and he was also distinct in his personal and
cohesive vision, the most important of it was that he devised a novel way in the
arrangement of the entries of the lexicons.
Keywords: Jamahrat al-lughat - Lexical foundations - Pronouns - Internal order External order - Word order
Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti satu pengalaman rintis seorang pemikir
bahasa Ibnu Duraid di dalam buku beliau berjudul “Jamharat” berdasarkan kepada
teori-teori yang berkaitan dengan isu-isu yang sering dibahaskan dalam perbincangan
lingusitik moden secara umumnya dan leksikologi moden secara khususnya. Ibnu
Duraid telah mengembangkan perbendaharaan kata Arab dengan menyingkap hubung
kait dengan gambaran yang pernah dikemukakan oleh Al-Khalil yang merupakan satu
konsep yang berani. Kajian ini dikemukakan dalam dua bahagian: topik pertama
berkenaan dengan pemilihan tajuk dan kamus-kamus yang digunakan oleh beliau dia
dalam buku tersebut. Bahagian kedua membincangkan pendekatan beliau dalam
mengatur bahan-bahan leksikal. Kesimpulan terpenting kajian ini ialah Ibnu Duraid
sebenarnya maklum tentang syarat-syarat perkataan bermaksud tekstual dan beliau
juga amat berbeza dalam gambaran peribadi dan kesinambungan beliau; yang paling
penting ialah beliau telah mengemukakan satu cara yang baharu dalam mengatur entri
perkataan-perkataan tersebut di dalam kamus.
Kata kunci: Jamahrat al-lughat – Asas-asa perkataan - Gantinama – Aturan dalaman
– Aturan luaran – Aturan perkataan.
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مقدمة

من اخلطأ الشديد أن نتصور أن العرب قد عاشوا يف عزلة حمكمة ،وأهنم قد أنشأوا مرن العلروم مرا

أنشأوا بدوافع داخليرة تترة ،وبقردراوم وحردهم ،ومرن اخلطرأ الشرديد أن نتصرور أن العررب كرانوا نقلرة لريس
هل ررم فض ررل إال نق ررل م ررا اتص ررلوا ب رره م ررن عل رروم األوائ ررل؛ فالص رواب أن النش ررا العلم رري عن رردهم ك رران ص ررورة
صحيحة للمناخ الفكري العام يف احليراة اسسريمية ،وقرد كران هرذا املنراخ عقليراً تعردا الوصر ا ر إىل

التفسري العقلي للظواهر العربية؛ فاألصرل العقلري عنردهم حقيقراً أن يفضري إىل مقرارنت لسرانية عردة ،وأن
يفهم يف سياق نظرايت تسرتهدف فهرم طبيعرة اللغرة نعتبارهرا قردرة أو أداة إنسرانية؛ ذلرك أن علمراء اللغرة
قررد اعترراوا املعجررم فرعراً مررن فررروا علررم اللغررة التطبيقرري ،وقررد بر ّرني هارمترران ( )Hartmannهررذه الصررلة
قرائيً( :إذا أمكررن تفسررري علررم اللغررة التطبيقرري علررى أنرره يقرردم حلرروالً وأطرراً ملشرركيت اللغررة فررذلك ينطب ر
على املعجمية ،ويصبح املعجمي واحداً من علماء اللغة التطبيقيني).

1

ومررن هررذا املنطل ر فدننررا هنرردف يف تثنررا هررذا إىل اسررتقراء جتربررة رائرردة مررن جتررارب مفكررري اللغررة
القرردامى أال وهرري جتربررة ابررن دريررد يف مجهرترره 2،اسررتناداً علررى النظ ررايت املعجميررة الرريت تع رد مررن القضررااي
املطروحة يف اللسانيات احلديثة ،ويف املعجمية املعاصرة على وجه اخلصروص ،ذلرك أن ابرن دريرد قرد سرعى
إىل تطرروير املعجررم العررريب بفررك الوصررال مررع رؤيررة اخلليررل الراسررخة؛ مررا يكررون يف حررد ذاترره جررأة ملحوظررة،
ممثيً لتلك القطيعة بقوله( :ومل أجرر يف إنشراء هرذا الكتراب إىل اس راء بعلمائنرا وال الطعرن علرى أسريفنا،
وأىن يكررون ذلررك ،وإلررا علررى مثرراهلم لتررذي ،وبسرربلهم نقترردي ،وعلررى مررا أصررلوا نبتر  ،وقررد ألر أبررو عبررد
الررران اخلليررل بررن أاررد الفراهيرردي كترراب العررني فأتعررب مررن تصرردا لغايترره ،وع ر مررن ررا إىل هنايترره،
فاملنص له نلغلب معرتف ،واملعانرد متكلر  ،وكرل مرن بعرده لره تبرع أقرر برذلك أم جحرد؛ ولكنره -راره
هللا– ألّ كتانً مشاكيً لثقوب فهمه ،وذكاء فطنته ،وحدة أذهان أهل دهره).

3

يقرتح ابن دريد بدييً لنظرية اخلليل ،وذلك ٍ
كاف أبن يكون عنصرراً مهمراً ينحصرر يف نقرد نظريرة
قائمة لبناء رؤية أخرا مكاهنا ،عمادها معجم (سهلنا وعره ،ووطرأان شرأ ه ،وأجرينراه علرى لير احلرروف
املعجمررة؛ إذ كانررت نلقلرروب أعمر  ،ويف السررماا أنفررذ ،وكرران علررم العامررة اررا كعلررم اخلاصررة ،وطالبهررا مررن
هذه اجلهة بعيداً عن احلرية مشفياً على املراد) 4.فابن دريد يقرتح تصور معجرم تتلر عرن معجرم اخلليرل،
فهو يدعو صراحة إىل تطوير املعجم العريب من حيث اجلمع والوضع.

أوالً :أسس اختيار املدخل أو العنوان:

إن ما يرجوه مستخدم املعجم أن جيرد مفرردات اللغرة مرتبرة ،وفر مرنهج سرهل وبطريقرة ميسررة؛ ذلرك
أن ترتيب املعجم وف مرنهج سرهل سررييح مسرتخدمه وجيعلره يكثرر مرن اسرتخدام هرذا املعجرم كلمرا دعرت
142

العدد األول -السنة احلادية عشرة

العقلية اللغوية البن دريد األزدي :كتاب "مجهرة اللغة" أمنوذجا

الضرورة؛ لذلك فغرض املعجم وهدفه لن يتحققا إال نألسرس الصرحيحة يف اختيرار املرداخل واملعجمرات،
لذلك فقد استطاا ابن دريد مبداخله أن يؤسس مفهومني معجميني مهمني ،مها:
 .1الوظيفةةة :نعتبررار أنرره ال يوجررد معجررم مثرراد مطل ر يف حررد ذاترره ،بررل إن للمعجررم وظررائ

متعررددة يتميررز اررا كررل معجررم م رن غررريه ،وقررد اشررتمل مجهرررة اللغررة -كغررريه مررن املعرراجم اللغرروي – علررى
الوحرردات اال يررة ،والفعليررة ،والوصررفية ،يقررول ابررن دريررد يف أب رواب اللفي ر ( :اعلررم أن هررذه األب رواب وإن
طال بعضها فليس ترجها ذلك من اللفي  ،ألن فيها األ اء واملصادر والصفات).

5

وقررد خصررص يف مجهرترره يف أب رواب الن روادر أب روانً للصررفات ،مثررل :نب مررا جرراء مررن الن روادر يف
صررفة النصررال  ،و نب مررن الن روادر يف صررفة النعررل  ،و ممررا توص ر برره السررهام  ،و نب مررا توص ر برره
اخليل يف السرعة  ،و نب ما وصفوا به النساء .6
وقد استطاا ابن دريد ارذه الوحردات أن جيعرل معجمره معجمراً عامراً ،كران علرم العامرة ارا كعلرم
اخلاصررة؛ ذلررك أن الوحرردات املعجميررة 7العامررة –كمررا يرررا إب رراهيم م رراد– مررن اختصرراص املعجررم اللغرروي
العام؛ فاألفعال والظروف تكاد تكون من اختصاص املعجم العام؛ أما األ اء والصفات فري تقتصرر علرى
املعجم العام ،فالكيم العام يشتمل على كل أنواا املقوالت املعجمية؛ بينما االصطيح يقروم علرى املقولرة
اس يررة خاصررة؛ ألن االصررطيح يكررون نسحالررة إىل املفرراهيم ،واأل رراء مررن بررني املقرروالت املعجميررة أقرردر
على اكتساب املفاهيم.
 .2املستفيد من املعجم :وهرو مرا يسرميه ابرن دريرد نلطالرب ،وطالبهرا مرن هرذه اجلهرة (بعيرداً
عن احلرية مشرفياً علرى املرراد) 8،وهرو طالرب اهرد يف األدب ،متثاقرل عرن الطلرب ،معراد ملرا جيهرل ،مضريع
ملا يعلم 9،ويقصد ابن دريد مستخدم املعجم ،فمستخدم املعجم يف عصر ابن دريرد تتلر عرن مسرتخدم
املعجررم يف عصررر اخلليررل بررن أاررد الفراهيرردي؛ فبينمررا كرران مسررتخدم املعجررم يف عصررر اخلليررل متمكن راً يف
اجلانررب الصرروص ،والصررريف ،فرردن املسررتخدم يف عصررر ابررن دريررد ،مسررتخدم بسرري  ،تنقصرره تلررك القرردرة؛
لذلك جلأ إىل مرحلة التسهيل.
وقد اعتمد ابن دريد على ثيث معيجمات ترد يف املداخل املعجمية ،هي:
أ .املعيجم ررة البس رريطة :وق ررد وردت ه ررذه املعيجم ررة يف مجه رررة اللغ ررة مو ع ررة عل ررى وح رردات ا ي ررة،
10
ووصررفية ،وفعليررة ،فمررن الوحرردات اال يررة ،والوصررفية يف مجهرررة اللغررة مررا يكررون مفرررداً ،ومثالرره( :الرردرم)،
و(الرمر ررد)و11و و(الر رردان )12و(القر ررر ) 13،و(الزفر ررو) 14و(األسر ررلة)؛ 15ومنهر ررا مر ررا يكر ررون مث ر ر  ،ومثالر رره
يونيو 2019م

143

جملة الدراسات اللغوية واألدبية

(الس ررامغان) ،و(الص ررانعان) و(القع ر روان) ،و(امللر روان) 16و(العض رردان ) ،17ومنه ررا م ررا يك ررون مجعر راً ،مث ررل:
(الليان) ،و(الصوان ) ،و(الغيطان).

18

وم ررن الوح رردات الفعلي ررة يف امل ررداخل البس رريطة (ب ررزق)( ،ذعت رره) ( ،م ررت)( ،تع ررص)( ،نص ررت)،
(اته)( ،جلس).

19

ب .املعيجمررة املركبررة :وقررد رتررب ابررن دريررد هررذه املررداخل تسررب اجلررزء األول حينراً ،وتسررب اجلررزء
الثاين حيناً آخر ،كما وردت عدد من املداخل رتبها ابن دريد تسب اجلزء األول والثاين علرى السرواء؛ مرا

أحدث عنده تكراراً ،ولعله جلأ إىل ذلك خدمة للمستفيد.

وقررد كرران استبرراا 20مررن أكثررر املررداخل املركبررة ،مثررال ذلررك( :ذائررع شررائع ،ضررائع سررائع ،عفريررت
نفريررت)( 21،فقررري نقررري ،غ ر ملرري ،شررقيح لقرريح) 22،ومررن املررداخل املركبررة مررا يكررون مركب راً إضررافياً ،مررن

ذلك :حاة العريش ،وتفراريج القبراء ،وجلهيرة الروادي ،و مرن الفطحرل ،وقرومس البحرر ،وصرماخ اسنسران،

وشغاف اجلبل ،وقربوس السرج 23،وخزعة البغل 24،و ادير العني 25،وصبارة الشتاء 26،عقوة الدار.

27

ومن املداخل املركبة ما يكون مركباً تركيباً إضافياً من ذلرك :رجرل هرا ي ،رجرل نقرسري ،فرين

قرفيت ،عبدبد الفرساين.

28

ومررن الوحرردات اال يررة ،والوصررفية يف املررداخل املركبررة ،جاريررة رؤد ،أرض دعررس ،رجررل فررذاا،
رجررل أذلررع ،فرررس فررد  ،أمررر فظيررع ،عقرراب لقرروة ،ريررح هرروف ،مرراء غزيررر ،ام ررأة كرررواء ،ظ ر أفش ر  ،أمررر
جلل ،أرض حثواء ،أرض دعصاء.
ومرن الوحرردات الفعليررة يف املررداخل املركبررة( :درس املنررزل ،رقرد اسنسرران ،ركررد املرراء ،رطررم البعررري،
طفا الشيء ،عقمت املرأة ،كويت الشي ،فا الرجل ،هلت الرتاب).
ج .املعيجمررة املعقرردة :ومررن الوحرردات اال يررة والوصررفية يف املررداخل املعقرردة ،فررين حسررن الرعررة،
طعام قليل النزل ،فين من صيغة كرمية ،فين صفي فين ،فين من ضنئ صدق ،فرس غوج البعري.
وقرد كران أكثررر هرذه املررداخل مرداخل شررعرية ،ومرداخل عررن أقروال العرررب مرن ذلررك مرثي :يقررول
ابن دريد :ويقال كلمته فما أفاض بكلمة يفي
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إفاضة ،أي ما تكلم اا.
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وتقول العرب( :أار ال جيرأا مرغره) أي ال ربس لعابره؛( 30فرين ررق عليرك األرم)؛( 31رجرع
فين على لزه)؛ ( 32ال آتيك سجيس اللياد)؛

33

(ما د يف هذا املال شقص).

34

 .3الرتتيب:

ويع به ترتيب مواد املعجم  ،وقد ع ّد ا ردثون الرتتيرب الرركن األساسري يف املعجرم ،وقرد أوىل
علماؤان يف القرن املاضي جانب الرتتيب اهتمامهم الكبري ملرا فيره مرن ققير غرضرني مهمرني :أوهلمرا سررعة

الوصررول إىل الوقرروف علررى املعر املرراد ،ويتفر يف هررذا البسررتاين ،والشررتوين ،يف معجمرري (حمةةيا اطةةيا)،
و(أقةةرب املةةوارد) ،ابتغرراء الوصررول إىل معجررم ميسررر ،قريررب التنرراول ،مبررا فيرره مررن تسلسررل املشررتقات ،أو
الصرريض ضررمن املررادة الواحرردة ،واثنيهمررا بيرران خصررائص العربيررة ،والوقرروف علررى سرررها مررن خرريل الوضررع،

ويتضررح هررذا بصررورة وافيررة يف أترراث الشرردايق ،وخباصررة يف الرتتيررب الررذي اعتمررده ملعجمرره (سررر الليررال يف
35
القلب واسبدال).
أ .الرتتيةةب ارةةارج  :لقررد رتررب ابررن دريررد مداخلرره ترتيبراً ألفبائيراً ،إال أن هررذا النظررام أي الرتتيررب تسررب
النظام األلفبائي ال ينطب على مجيع مداخل مجهرة اللغة ،ونستطيع أن نقسم مجهررة اللغرة تسرب الرتتيرب

اخلررارجي إىل قسررمني :القسررم األول ويبرردأ مررن بدايررة اجلمهرررة إىل آخررر الثيثرري سررامله ،ومعتلرره وذي الزوائررد
منه ،وقد رتب ابن دريد مداخله يف هذا القسم ترتيباً ألفبائياً ،والقسم الثراين ،ويبردأ مرن بدايرة نب النروادر
يف اهلمررز إىل آخ ررر مجهرررة اللغ ررة ،حيررث وض ررع ابررن دري ررد يف هررذا القس ررم مداخلرره دون أي ترتي ررب ي ررذكر،
ووجرردت يف عرررض هررذه األبرواب مررداخل مل خررذ موقعهررا الصررحيح يف الرتتيررب األلفبررائي ،مررن ذلررك قولرره
يف نب النوادر يف اهلمز:
الضئضئ :األصل.-والزئزاء:نبت عموا.

36

فجعررل الزئررزي هرري املرردخل الثرراين والضئضررئ هرري املرردخل األول علررى الرررغم مررن أن األصررل أن
يتقدم الزئزاء على الضئضئ.
وقد اقرتح ابن دريد جتربرة جديردة ركرز تسربها مرداخل املعجرم علرى بر رئيسرة ذيلهرا مبيحر  ،فقرد
رتررب املررداخل حسررب الثنررائي والثيثرري السررامل ،والرنعرري واخلماسرري ،وربر كررل مررا سررب مبررا رراه ملحقراً،
أيص بعرده مباشرررة أو قريبراً منرره ،و راه نلثنررائي امللحر ببنرراء الرنعري املكرررر ،وملحر نلثيثرري ،ونلرنعرري،
يونيو 2019م
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وامللح نلسداسي ،وأضاف إىل ذلك أبوانً أخرا تطول وتقصر ،ومنهرا نب النروادر ،ونب مرا تكلمرت

به العرب من كيم العجم.

وقر ررد سر ررعى إىل رب ر ر هر ررذا الرتتير ررب نلتقلير ررب ،واجتهر ررد يف أن جير رردد يف تطبيقر رره ملفهر رروم الوظيفر ررة
واملسررتفيد ،مقتصرراً علررى لفررظ املسررتعمل ،مهمريً مفرراهيم اخلليررل :املسررتعمل ،واملهمررل؛ ذلررك أنرره اختررار لرره
اجلمهور من كيم العرب مرجئاً الوحشي واملسرتنكر ،فهرو ال يريرد معجمراً رصريداً للغرة املنتظررة مثرل اخلليرل
بل املؤدا منها ،وال يهدف إىل أداة قي نللغة كلها بل مجهرة الكيم واللغرة ،مؤكرداً علرى كريم العررب،
مسررقطاً الوحشرري املسررتنكر ،ومنبه راً إىل أنرره ال يريررد مررن اللغررة إال معظمهررا وفصرريحها برردالً مررن فصرريحها
وغريبها كما هو الشأن عند اخلليل.

أمررا نلنسرربة إىل األلفرراا األعجميررة 37فقررد اسررتطاا ابررن دريررد أن يبتكررر طريقررة يف ترتيررب اللفررظ
األعجمري ،وهرري طريقرة تلر متررام االخرتيف عررن ترتيرب األلفرراا العربيررة ،ومرن الطرررق الريت ابتكرهررا ابررن
دريد:
 الطريقررة األوىل؛ وضررع اللفررظ األعجمرري قررت جررذور عربيررة :وييحررظ الباحررث أن ابررن دريررد قررداعتمررد علررى هررذه الطريقررة يف مجهرترره أكثررر مررن اعتمرراده علررى الطرررق األخرررا التاليررة ،ونررذكر بعر األمثلررة
اليت تدلل علرى هرذه الطريقرة :إثبرات (الفصرفص)قت جرذر (ص ف ص ف)؛ حيرث يقرول :الفصرفص،
فارسية معربة ،وهي القت الرطب ،وإثبات اجلو قت جرذر (ج و)؛ حيرث يقرول :فأمرا اجلرو املعرروف
ففارسرري معرررب 38،وإثبررات (البخررت) قررت جررذر (ب ت خ)؛ حيررث يقررول :والبخررت فارسرري معرررب،
وقد تكلمت به العرب ،وهو اجلد.

39

 الطريقة الثانيرة؛ وهري وضرع اللفرظ األعجمري قرت جرذر ومهري ،ونقصرد نجلرذر الرومهي إخضراااللفررظ األعجمرري ملررا تضررع لرره اللفررظ العررريب مررن نظريررة اشررتقاقية 40،فررريا أن اللفررظ األعجمرري يتضررمن
حروفراً أصررلية ،وأخرررا ائرردة ،ويثبررت اللفررظ قررت مررا اعترراه املؤل ر أنرره حررروف أصررلية ،متثررل جررذراً ،م رن
ذل ررك عل ررى س رربيل املث ررال :إثب ررات خن رردق ق ررت ج ررذر (خ د ق)؛ حي ررث يق ررول :فأم ررا اخلن رردق ففارس رري
معرب 41،وإثبات لفظ الدينار قت جذر (د ر ن) ،حيث يقول :والردينار فارسري معررب وأصرله دانر،
وإثبات الدهقان قت جذر (د ق هر) ،حيث يقول :فأما الدهقان فارسي معرب ليس من هذا.

42

43

وميكن تاير وضع ابن دريد للفظ األعجمي قت جذر عريب أبحد عاملني ،ومها:
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عامل القدم :ونقصرد بره أن يكرون اللفرظ األعجمري قرد دخرل العربيرة قبرل هنايرة عصرر االحتجراج،
وابررن دريررد يف مرره مجهرترره يشررري إىل ذلررك بلفررظ تكلمررت برره العرررب قرردمياً ،مررن ذلررك علررى سرربيل املثررال:
مرردخل السررنبك ،الررذي وضررعه ابررن دريررد قررت جررذر (سررنبك)؛ حيررث يقررول :السررنبك :مقرردم احل ررافر،
44
فارسي معرب قد تكلمت به العرب قدميا.
عامةةل البنيةةة :ونقصررد برره أن يكررون اللفررظ األعجمرري قررد خضررع عنررد اقرتاضرره ملقرراييس اللغررة العربيررة

وأو اهنررا؛ أي إن اللفررظ األعجمرري عنررد اقرتاضرره أصرربح يف حكررم العربيررة ،وقررد دلررل ابررن دريررد علررى ذلررك
نسررتخدام صرريغة صررار كررالعريب ،مررن ذلررك علررى سرربيل املثررال :جرروهر وقررد وضررعه ابرن دريررد ضررمن أب رواب
الرنعرري الصررحيح؛ حيررث يقررول :وجرروهر فارسرري معرررب ،وقررد كثررر حرر .صررار كررالعريب 45.ويرردخل ضررمن
عامررل البنيررة أيضررا االشررتقاق والتص رري  ،مررن ذلررك :الرردبج :الررنقش ،أصررله فارسرري معرررب ،مررأخوذ مررن
46
الديباج.
 الطريقررة الثالثررة :صرريص نب مسررتقل لعلفرراا األعجميررة (املررداخل األعجميررة) ،فقررد خصررصابررن دريررد يف أب رواب الن روادر ننً خاص راً لعلفرراا األعجميررة أ رراه ببرراب مررا تكلمررت برره العرررب مررن كرريم

العجرم حرر .صررار كاللغرة ،مررن ذلررك علرى سرربيل املثررال :الردايبوذ ،وهررو دوابرروذ نلفارسرية ،أي ثرروب ينسررج
على نريين 47،والباري ،فارسي معرب ،وهو البورايء نلفارسية.

48

اثنيا :الرتتيب الداخل للجمهرة
هررذا مررا كرران مررن شررأن الرتتيررب اخلررارجي ملررادة املدونررة يف مجه رررة اللغررة؛ أمررا الرتتيررب ال ررداخلي
للمررادة فيتفرررا إىل فرررعني ،مه ررا :الفرررا األول الرتتيررب نالش ررتا  :ومت ررزج فيرره املررداخل الرئيسررة ،ومعانيه ررا
نملداخل الثانوية ومرا هلرا مرن املعراين ،علرى اعتبرار أن املرداخل الثانويرة ونصوصرها تعرود إىل املردخل الررئيس
األصرل مهمررا تفرعرت ،ومبعر آخرر أن يرردمج قرت أصررل واحرد معرران كثررية علررى اعتبرار أن الكلمررة وحرردة
لغوية هلا أصل اثبت ال يتغري ،له مدلوالت اثنوية يقرها االستعمال؛ أي إن االشررتا يردعو إىل اسجيرا يف
عرردد املررداخل ،وتررداخل التعريفررات49.مررن ذلررك :بررز الشرري يبررزه ب رزا إذا اغتصرربه ،واملثررل السررائر( :مررن عررز
بز)؛ 50أي من قهر سلب ،وبز ثوبه عنره إذا نزعره ،والبرز :السريح ،يردخل فيره الردرا ،واملغفرر ،والسري ،
51
قال الشاعر يف السي (طويل):
وال بكهر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررام بر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررزه عر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ررن عر ر ر ر ر ر ر ر ر ر ر رردوه

إذا ه ر ر ر ر ر ر ررو الق ر ر ر ر ر ر ررى حاسر ر ر ر ر ر ر ررا أو مقنع ر ر ر ر ر ر ررا

52

الفررا الثراين :الرتتيررب نلتجنريس ،ويعر إن الكلمرة وحردة كيميررة هلرا معر ٍ
ران خمتلفرة مسررتقلة؛ أي أن
تصررص مرردخيً مسررتقيً لكررل معر مررن املعرراين؛ ألن التجنرريس يعتمررد علررى نظريررة حلقررات الاكررة املائيررة،
يونيو 2019م
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الرريت تقررول :أبن الفررروا تبتعررد عررن األصررول ،مثلمررا تبتعررد حلقررات املرراء عررن بعضررها الرربع
حصاة فيها.

إثررر سررقو

53

ومتتا طريقة التجنيس على االشرتا بعدة أشياء منها:
 .1التدرج من سياق بسي عناصره قليلة إىل سياق معقد عناصره كثرية.
 .2اس ررتخراج خمتلر ر املرتادف ررات نعتب ررار املع رراين العام ررة هل ررا ،ونعتب ررار ص رريوا مبحيطه ررا ال رردالد،
والنحوي.
 .3التمييز بني ٍ
معان ال صلة فيها.
 .4الوضوح الرتبوي الذي ييسر على املتعلم إدرا نظام اللغة ،ومعايريه املختلفة.

54

وأمررا يف مسررتوا الرتتيررب الررداخلي جلمهرررة اللغررة فرردن ابررن دريررد مل يقتصررر يف معجمرره عل ررى
مسررتوا دون مسررتوا آخررر بررل إنرره اعتمررد يف مجهرترره علررى مجيررع مسررتوايت الرتتيررب الررداخلي ،وإن كانررت
هرذه املسرتوايت تتفرراوت يف مرداخل مجهرررة اللغرة ،أي أن نسرربة اعتمراد ابرن دريررد علرى التجنرريس قرد ترتفررع
يف أبرواب معينرة علرى نسربة اعتمراده علرى االشررتا  ،وقرد ترنخف  ،ويف أبرواب أخررا ينعردم فيهرا الرتتيررب
نالشرتا متاما.
وقد تفرا الرتتيب الداخلي للمادة عند ابن دريد إىل فرعني:
الفرا األول :الرتتيب نالشرتا  :ومتزج فيه املداخل الرئيسرة ،ومعانيهرا نملرداخل الثانويرة ومرا هلرا
من املعاين ،نعتبار أن املداخل الثانوية ونصوصها تعود إىل املدخل الرئيسي األصرل مهمرا تفرعرت؛ ومبعر
آخرر أن يرردمج قررت أصرل واحررد معرران كثررية نعتبررار أن الكلمررة وحردة لغويررة هلررا أصرل اثبررت ال يتغررري ،لرره
م ر رردلوالت اثنوي ر ررة يقره ر ررا االس ر ررتعمال؛ أي إن االش ر ررتا ي ر رردعو إىل اسجي ر ررا يف ع ر رردد امل ر ررداخل ،وت ر ررداخل
55
التعريفات.
الفرا الثاين :الرتتيب نلتجنيس ،ويع إن الكلمة وحدة كيمية هلا معران خمتلفرة مسرتقلة ،أي أن
تصص مدخل مستقل لكل مع من املعاين ،ألن التجنيس يعتمد على نظرية حلقات الاكرة املائيرة ،الريت
تقررول :أبن الفررروا تبتعررد عررن األصررول ،مثلمررا تبتعررد حلقررات املرراء عررن بعضررها الرربع
فيها.

إثررر سررقو حصرراة

56

ومتتا طريقة التجنيس على االشرتا بعدة أشياء منها:
 .5التدرج من سياق بسي عناصره قليلة إىل سياق معقد عناصره كثرية.
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 .6اس ررتخراج خمتلر ر املرتادف ررات نعتب ررار املع رراين العام ررة هل ررا ،ونعتب ررار ص رريوا مبحيطه ررا ال رردالد،
والنحوي.
 .7التمييز بني معان ال صلة فيها.
57
 .8الوضوح الرتبوي الذي ييسر على املتعلم إدرا نظام اللغة ،ومعايريه املختلفة.
اثلثا :التعريف ابلصورة
وهرري أي تشرركيل ميثررل احلروادث أو الررذوات (أشخاصررا ،وأمرراكن ،وأشررياء) سرواء أكانررت منظررورة،
أم مفهوم ررة ،وجي ررب أن يوس ررع التعري ر ليش ررمل بعر ر احل رراالت املش ررتبه يف نس رربتها مث ررل أعم رردة األرق ررام،
واألش رركال اهلندس ررية ،واملع ررادالت الكيميائي ررة ،واخلط ررو والرس رروم البياني ررة ،كم ررا جي ررب أن توس ررع ح رردود
الشاهد الصوري لتشمل التوضيحات اللفظية اليت ترافقه.

58

وعلرى الرررغم مررن أن الشرواهد الصررورية هلررا أمهيررة قصرروا يف إبعرراد صررفة اجلفرراف عررن املعجررم ويف
توضيح بع ما يشتمل عليه من معاين الكلمات الريت ال يسرهل إدرا مردلوالوا نلشررح والتفسرري  ،كمرا
أن مررن شررأهنا أن تثررري ولررع القرراري وحررب االسررتطيا لديرره ،وتزيررد مررن إقبالرره علررى املعجررم ،إال أن لرردخول
الصورة يف شرح داللة األلفاا له أخطار كثرية مرن أمههرا أن الرسرام ينردر أن يكرون لغرواي يف نفرس الوقرت،
واللغرروي لرريس مررن الدقررة العلميررة  ،واخلرراة والدرايررة فيمررا يتصررل نلعلرروم الرايضررية  ،وامليكانيكيررة  ،وفنررون
الصررناعة  ،وعلررم األحيرراء وغريهررا ،تيررث يسررتطيع القررول برردون خطررأ أن الصررورة املرسررومة هرري هلررذا املع ر
دون غريه.

59

وعل ررى ك ررل ف رردن الص ررورة ت ررد ذاو ررا قاص رررة ع ررن أداء امل ررداخل ا ررردة كاحل ررب ،والعر رواء ،واحلري ررة،
والصررداقة ،واحلقررد ،لررذلك فهرري تلحر عررادة األ رراء وخاصررة أ رراء األعرريم ،وال ميكررن هلررا أن تتررابع ذلررك
التجريررد إال إذا رضررخت لنظررام صرروري مثررل نظررام الكرريم ،الررذي لرره قواعررد مطررردة ،مررن ذلررك أن صررورة
الثعلررب عيمررة علررى احليلررة ،والقرررن عيمررة علررى الثرراء ،واحليررة عيمررة علررى الشررر…اخل؛ 60كمررا أن هنررا
مثة أشياء كثرية مادية وغرري ماديرة لريس مرن السرهل عرضرها ،أو تصرويرها يف أشركال واضرحة مثرل السروائل
اليت ال تتميز بشكل اثبت.

61

مل يستخدم ابن دريد األشكال يف تعريفه للمرداخل ،فقرد كانرت الردعوة إىل توضريح بعر كلمرات
املعراجم نلصررورة دعروة حديثررة؛ لكرن ابررن دريررد اسرتطاا أن يشرركل مرن خرريل الكلمرات (الوصر ) صررورة
للم رردخل املع رررف ،فكان ررت الص ررورة أو الش رركل يف عقلي ررة اب ررن دري ررد ،ه رري ص ررورة تص ررورية ذهني ررة فكري ررة،
فيسررتطيع أي فنرران يف هررذا الزمرران أن يرسررم صررورة املرردخل ،حرر .وإن كرران هررذا املرردخل مهمرري يف هررذا
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العصر ،بناء على الصورة الذهنية اليت ر ها ابن دريد ،وقد بلض عدد املداخل الريت حردد ابرن دريرد أبعادهرا
نلوص ( )70سبعني مدخيً ،نذكر من هذه الصور على سبيل املثال:
62

الثعبة :دابة أغلظ من الو عة هلا عينان جاحظتان خضراوان ،تلسع ورمبا قتلت.63
الوبر :دويبة أصغر من السنور طحيء اللون ال ذنب هلا ترجن يف البيوت.واحل رريش :دويبررة أكررا مررن الرردودة علررى قرردر اسصرربع هلررا ق روائم كثرررية ،قررال أبررو حررا  :هرري الرريت64

يسميها الناس :دخال األذن.
وييحرظ الباحررث أن ابررن دريررد يسررتخدم يف أغلررب هررذه الصررور صرريغة أفعررل مثررل أكررا ،أصررغر،
أغلظ.
ارامتة:
توصلت الدراسة إىل ما أيص:
 .1لق ررد كشر ر لن ررا ه ررذا البح ررث ال رردور األساس رري ال ررذي أس ررهمت ب رره مجه رررة اللغ ررة عل ررى وج رره
اخلصوص يف تطوير املعجم العريب سواء أكان عاماً أم خمتصاً؛ فقد بني لنا أبمثلته التطبيقية أنره كران مردركاً

ملتطلبرات الررنص املعجمري ،وممررا يرردل علرى ذلررك أنرره مل يهمرل أي مسررتوا مررن مسرتوايت الررنص املعجمرري،
فقد طب على كل مستوا من مستوايته.
 .2وقد استطاا أن يطور املعجم العريب بفك الوصال مع رؤيرة اخلليرل برن أارد الفراهيردي ،متميرزاً
برؤيترره الذاتيررة املتماسرركة العناصررر املررارة األسررباب نعتبررار مررا أوجررده مررن برردائل ومفرراهيم تقابررل مفرراهيم
اخلليل أو تستثمرها إبجياد نوا من الصلة ال تنفصل عنها متام االنفصال.
 .3وممررا ه ررو ج رردير نلررذكر الب ررن دري ررد أنرره اس ررتطاا أن يبتك ررر طريقررة جدي رردة يف ترتي ررب امل ررداخل
األعجميررة ،وممررا يشررهد للمعرراجم العربيررة عامررة ،ومجهرررة اللغررة خاصررة ،اررذا السررب والررايدة ،أن الغرربيني قررد
اروا اذا التفوق يف جمال املعجم ،وشهدوا هلم نلسب والتميز.
هوامش البحث:

 1يررا هارمتران (  ) Hartmannأن لير معجرم يقتضري فكررة عرن الكلمرة ،وعرن اسرتعماهلا يف اخلطراب التبرادد ،والعلرم الرذي يسراعد
علررى ذلررك هررو علررم اللغررة؛ لررذا فرردن كثررياً مررن الكتررانت املعجميررة قررد ارتبطررت بنظررايت علررم اللغررة بعامررة ،ونظررايت الداللررة املعجميررة بوجرره
خاص .عمر ،أاد خمتار ،صناعة املعجم احلديث( ،1 ،بريوت :عامل الكتب1998 ،م) ،ص.31

 2لقد كان هذا املؤل ومعجمه موضوا نقد مجاعي الذا مرن أطرراف متعرددة تكراد جتمرع علرى سرلبيات معجرم مجهررة اللغرة .وقرد تتبعنرا يف
رسررالتنا املوسررومة :مجهةةرة اللغةةة وأسةةس الةةنص املعجم ة مقدمررة ومرره املعرراجم الرريت طعنررت ابررن دريررد ومجهرترره ،وقررد خلصررنا إىل أن غالبيررة
املعاجم إن مل يكن مجيعها قد نقلت عن ابن دريد ،واعتمدت عليه يف تعري مداخلها؛ ما يدل على أن ذلك النقد وتلك املنافرة مل ترؤثر يف
قيمررة اجلمهرررة .انظررر :الررداودي ،اهررر بررن مرهررون بررن خصرري  ،مجهةةرة اللغةةة البةةن دريةةد وأسةةس الةةنص املعجمة ( ،سررلطنة عمرران :جامعرة
السلطان قابوس ،كلية اآلداب والعلوم االجتماعية ،قسم اللغة العربية ،رسالة ماجستري2001 ،م) ،ص.39 – 13

 3ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن ،مجهرة اللغة ،1 ،ققي رمزي منري بعلبكي( ،بريوت :دار العلم للمييني1988 ،م) ،ص.23
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 4الساب  ،ص.23
 5الساب  ،ص.1237
 6الساب  ،ص ،1280ص.1331 ،1329 ،1282
 7الوحدة املعجمية أو اللكسيم :هي الوحدة املفتاحية اليت تشكل قوائمها مرداخل املعجرم ،وعرادة مرا يلمرح فيهرا إىل جانرب االقراد الترام يف
الشرركل اقرراد املع ر أو تقاربرره ،وقررد يكتفررى يف اقرراد الشرركل نلتطرراب يف اجلررذر أو األصررل التص رريفي .عمررر أاررد خمتررار ،صةةناعة املعجةةم

احلديث ،ص.24

 8ابن دريد ،مجهرة اللغة ،ص.23
 9انظر :املرجع الساب  ،ص40
10انظر :املرجع الساب نفسه ،ص.638
 11انظر :نفسه ،ص.639
12انظر :نفسه ،ص.676
13اانظر :نفسه ،ص.757
14انظر :نفسه ،ص.823
15انظر :نفسه ،ص.1282
16انظر :نفسه ،ص.846-845
17انظر :نفسه ،ص.1282
18انظر :نفسه ،ص.1129
19انظر :نفسه ،ص .474-413-401-400-391 -391-333
 20استباا فرا من فروا اسبدال يف األصوات ،ويكون أبن تتبع الكلمة على و هنا أو رويها ،إما ملع مقارب ،فتكرون إشرباعا أو كيردا ،أو
رررد استيرران بكلمررة يف و ن كلمررة قبلهررا دون أن يكررون هلررا مع ر  .أبررو مغلرري ،رريح ،النجررار ،مصررطفى حممررد ،األصةةو ل اللغةةة العربيةةة

وآداهبا( ،1 ،مصر :املطبعة اخلريية1306 ،هر ،)،ص.34
 21ابن دريد ،مجهرة اللغة ،ص.1253

22املرجع الساب  ،ص.1254
 23املرجع الساب نفسه ،ص1240
24انفسه ،ص.594
 25نفسه ،ص.1219
26نفسه ،ص.1248
27نفسه ،ص .1261
28انفسه ،ص.1251– 1270-1151-1119
29نفسه ،ص.893
30نفسه ،ص .782
31نفسه ،ص .803
32نفسه ،ص 1008
33نفسه ،ص 1003
34نفسه ،ص.865
 35عبد الران ،عفي  ،من قضااي املعجمية العربية املعاصةرة ل املعجميةة العربيةة املعاصةرة ،وقرائع نردوة اثنويرة أارد الشردايق ،وبطررس
البسرتاين ،ورينرارت دو ي ،1 ،مجعيررة املعجميرة العربيررة بترونس( ،برريوت :دار الغرررب اسسريمي1987 ،م) ،ص388؛ وانظررر أيضرا :مرراد،
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إبراهيم ،املعجم العلم العريب املختص حىت منتصف القةرن احلةادي ع،ةر

وانظر :قاسم ،رايض كي ،اجتاهات البحث اللغوي احلديث ل العامل العريب

( ،1برريوت :دار الغررب اسسريمي1993 ،م) ،ص،105
( ،1بريوت :مؤسسة نوفل1982 ،م) ،ص.211

 36ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن ،مجهرة اللغة ،ص.1107
 37على الرغم من أن التداخل اللغوي ومتايز اللغات يركز على آتل األصوات وتنافرها ،إال أن ابن دريد مل ينظرر إليره (الترداخل اللغروي) مرن
نب التقعيد والتنظري والتعميم على مجيع اللغات ،بل من نب التطبي علرى العربيرة؛ فقرد حصرره يف لغرات معروفرة مثرل السرراينية ،والعاانيرة،
واحلبشررية ،ولغررة العجررم ،ممررا هررو متررداول ،فخرررج مررن قروانني اخلليررل الكليررة يف هررذا األمررر ،وعلررى هررذا األسرراس سررعى أن مييررز لغررة العرررب مررن
اللغات املتعاملة معها ،ساعياً إىل أن جيد هلا آاثراً يف هلجات العرب نلريمن وبر متريم ،دون أن يب ّرني إن كانرت أصرلية أو ظراهرة مرن الترداخل
اللغرروي الق رردل ،يق ررول اب ررن دري ررد( :اعل ررم أن احل ررروف ال رريت اس ررتعملتها الع رررب يف كيمه ررا يف األ رراء واألفع ررال واحلرك ررات واألص روات تس ررعة
وعشررون حرفراً مررجعهن إىل مثانيرة وعشررين حرفراً ،منهرا حرفران خمررتص امرا العررب دون اخللر  ،ومهرا الظرراء واحلراء ،و عرم آخررون أن احلرراء يف
السراينية والعاانية واحلبشية كثرية ،وأن الظاء وحدها مقصور على العرب ،ومنهرا سرتة أحررف للعررب ولقليرل مرن العجرم ،وهرن العرني والصراد
والضاد والقاف والطاء والثاء ،والباقي فللخل كلهم من العرب والعجم إال اهلمزة فدهنا ليست من كيم العجم إال يف االبتداء).
وقد ركز على قضية احلروف اهلندو-أوربية اليت ال توجد يف العربية ،وهذه احلروف تزيد على هرذا العردد إذا اسرتعملت فيهرا حرروف ال ترتكلم
اا العرب إال ضرورة ،فدذا اضطروا إليها حولوها عنرد الرتكلم ارا إىل أقررب احلرروف مرن خمارجهرا ،فمرن تلرك احلرروف احلررف الرذي ب ّرني البراء
والفاء ،مثل بور إذا اضطروا إليه قالوا :فور ،ومثل احلرف الذي ّبني القاف والكاف واجليم والكاف ،وهي لغة سائرة يف اليمن مثل :مجرل إذا
اضطروا قالوا :كمل بني اجليم والكاف  ....ابن دريد ،مجهرة اللغة ،ص.28
 38املرجع الساب  ،ص.473
 39املرجع الساب نفسه ،ص.252
 40حسم القدامى هذا األمر ،ففرقوا بني األعجمي والعرريب مرن األلفراا تفرقرا ظراهرا ،فقرد قرال جريل الردين السريوطي يف ذلرك( :وحمرال أن
يشت العجمي من العريب أو العريب منه ألن اللغات ال تشت الواحدة بعضها من األخر مواضعة كانت يف األصل ،أو إهلامرا ،وإلرا يشرت يف
اللغة الواحدة بعضها من بع ؛ ألن االشتقاق نتاج وتوليد………ومن اشت األعجمي املعرب من العريب كان كمن ادعى أن الطري من
احلرروت) .السرريوطي ،أبررو الفضررل جرريل الرردين ،املزهةةر ،3 ،شرررح حممررد أاررد جرراد املرروىل بررك ،حممررد أبررو الفضررل إب رراهيم ،علرري حممررد
البجاوي( ،القاهرة :مكتبة دار الرتاث ،د.ت) ،ج ،1ص.287
 41ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن ،مجهرة اللغة ،ص.579
 42املرجع الساب  ،ص.640
 43املرجع الساب نفسه ،ص.678
 44نفسه ،ص.1125
 45انفسه ،ص.1175
 46نفسه ،ص.264
 47نفسه ،ص.1322
48نفسه ،ص.1326
 49احلمزاوي ،حممد رشاد ،النظرايت املعجمية العربية ،ص26؛ انظر :من قضااي املعجم العريب ،ص.163
 50هذا املثل جزء من بيت اخلنساء:
إذ الناس إذ ذا من عز بز.
كان مل يكونوا اى يتقى
ويعر هررذا املثررل أن مررن غلررب سررلب .أبررو الفضررل ،أاررد بررن حممررد بررن أاررد بررن إبرراهيم ،جممةةا األمثةةا  ،2 ،ققير حممررد أبررو الفضررل
إبراهيم( ،بريوت :دار اجليل1987 ،م) ،ج ،3ص.323
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 51البيت ملتمم بن نويرة الريبوعي؛ وقد ورد يف مجهرة أشعار العرب اذه الرواية :وال بكهام أنكل عرن عردوه .القرشري ،أبرو برد حممرد برن أيب
اخلطاب ،مجهرة أشعار العرب ،ققي  :خليل شرف الدين( ،بريوت :دار ومكتبة اهليل للطباعة والنشر1999 ،م) ،ص.238
 52ابن دريد ،أبو بكر حممد بن احلسن ،مجهرة اللغة ،ص.68

53املرج ررع الس رراب  ،ص27؛ احلمر رزاوي ،حمم ررد رش رراد ،م ةةن قض ةةااي املعج ةةم الع ةةريب ق ةةد ا وح ةةديثا

( ،1ب ررريوت :دار الغ رررب اسس رريمي،

1986م) ،ص.193
 54املرجع الساب  ،احلمزاوي ،ص.164-163
55

احلم رزاوي ،حممررد رشرراد ،النظ ةةرايت املعجميةةة العربي ةةة وسةةبلها خلط اس ةةتيعاب ار ةةاب الع ةةريب( ،تررونس :مؤسسررة بررن عبررد هللا للنشررر

والتو يع ،ب ت) ،ص26؛ وانظر :احلمزاوي ،حممد رشاد ،من قضااي املعجم العريب ،ص.163

 56احلمزاوي ،حممد رشاد ،النظرايت املعجمية العربية وسبلها خلط استيعاب ار اب العريب ،ص27؛ وانظرر :احلمرزاوي ،حممرد رشراد ،مةن

قضااي املعجم العريب ،ص.193

 57احلمزاوي ،حممد رشاد ،من قضااي املعجم العريب ص.164-163
 58القا ي ،علي ،علم اللغة وصناعة املعجم

( ،2الرايض :جامعة امللك سعود1991 ،م) ،ص.148

59

ظاظا ،حسن ،كالم العرب من قضااي اللغة العربية( ،بريوت :دار النهضة العربية1976 ،م) ،ص.151

60

احلم رزاوي ،حممررد رشرراد احلم رزاوي ،مةةن قضةةااي املعجةةم العةةريب ،ص177؛ وانظررر :احلم رزاوي ،حممررد رشرراد ،املعجةةم العةةريب خلشةةكاالت

ومقارابت( ،تونس :بيت احلكمة1991 ،م) ،ص.295

 61خليل ،حلمي ،الكلمة :دراسة لغوية معجمية( ،اسسكندرية :دار املعرفة اجلامعية1993 ،م) ،ص.111-110
 62ابن دريد ،مجهرة اللغة ،ص.260
 63املرجع الساب  ،ص330؛.1020
 64املرجع الساب نفسه ،ص.513
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