كتاب العني للخليل بن امحد الفراهيدي
كتاب العٌن ,للخلٌل بن احمد الفراهٌدي (571هـ)مبتدع العروض و مبتكر ترتٌب حروف الهجاء
العربٌة بحسب مخارجها لجمٌع االلفاظ العربٌة المستعمل منها والمهمل وقد اعتمد فً ترتٌبه على
اسس عدة هً
أوال  :األساس الصوتً فً الترتٌب المخرجً,
ثانٌا  :األصلً والزائد.
ثالثا  :الصحٌح والمعتل ,
رابعا  :خضع ترتٌب الكلمات فً العٌن لنظام الكمٌة.
خامسا :التقلٌب.

أوال  :األساس الصوتً فً الترتٌب المخرجً.
ٌلخص الخلٌل هذا األساس فً مقدمة تألٌف العٌن بحكاٌة اللٌث عنه :
" فلم ٌمكنه أن ٌبتدئ التألٌف من أول  :أ  ،ب  ،ت  ،ث وهو األلف  ،ألن األلف حرف معتل ،
فلما فاته األول كره أن ٌبتدئ بالثانً – وهو الباء – إال بعد حجة واستقصاء النظر  ،فدبر ونظر إلى
الحروف كلها وذاقها [ فوجد مخرج الكالم كله من الحلق ] فصٌّر أولها باالبتداء أدخل حرف ٍمنها فً
الحلق “.
ووفق هذا األساس وجد الخلٌل حرف العٌن أدخل الحروف فً الحلق – فً رأٌه – فجعلها
أول الكتاب ثم ما قرب منها  ،األرفع فاألرفع حتى أتى على آخرها وهو المٌم  ،ومن ثم جاء تألٌفه
للحروف – وفق هذا المبدأ – على الترتٌب اآلتً من الداخل إلى الخارج :
" المجموعة الحلقٌة ( ع  ،ح  ،هـ  ،خ  ،غ )  ،المجموعة اللهوٌة ( ق  ،ك )  ،المجموعة
الشجرٌة ( ج  ،ش  ،ض ) – المجموعة األسلٌة ( ص  ،س  ،ز ) – المجموعة النطعٌة ( ط  ،د ،
ت ) – المجموعة اللثوٌة ( ظ  ،ث  ،ذ ) – المجموعة الذلقٌة ( ر  ،ل  ،ن ) – الشفوٌة ( ف  ،ب ،
م )  ،الهوائٌة أو الجوفٌة ( و  ،ا  ،ى  ،ء ) ".
وقد سمى كل حرف منها كتاباً ،وسمى المعجم كله بأول حرف بدأ به ،وهو العٌن.

ثانٌا :األصلً والزائد.
نظم الخلٌل كلمات معجمه وفقا لحروف الكلمة األصلٌة فقط  ،فال اعتداد عنده بالحروف
الزائدة ؛ حٌث تجرد الكلمة منها وتوضع فً ترتٌبها وفق أصولها .
وقد جاءت الكلمات العربٌة وفق حروفها األصول عند الخلٌل فً أربعة أقسام( :الثنائً –
الثالثً – الرباعً – الخماسً).
( قال اللٌث :قال الخلٌل  :كالم العرب مبنًٌّ على أربعة أصناف  :على الثنائً والثالثً
والرباعً والخماسً  ،فـالثنائً على حرفٌن نحو  :قد  ،لم  ،هل  ،لو  ،بل ونحوه من األدوات والزجر
 ،والثالثً من األفعال نحو قولك  :ضرب  ،خرج  ،دخل  ،مبنً على ثالثة أحرف  ،ومن األسماء نحو
 :عمر  ،وجمل  ،وشجر  ،مبنى على ثالثة أحرف  .والرباعً من األفعال نحو  :دحرج  ،قرطس
مبنً على أربعة أحرف  ،ومن األسماء نحو  :عبقر  ،وعقرب .والخماسً من األفعال نحو  :استحنك
 ،واقشعر  ...مبنً على خمسة أحرف  ،ومن األسماء نحو  :سفرجل وشمردل .) ....
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ثالثا :الصحٌح والمعتل.
مٌز الخلٌل فً الثالثً بٌن الصحٌح والمعتل  ،وقدم األول على الثانً ،
•
والثالثً الصحٌح عنده " :أن ٌكون ثالثة أحرف وال ٌكون فٌها واو وال ٌاء وال ألف فً أصل البناء؛
ألن هذه الحروف ٌقال لها  :حروف العلل  ،فكلما سلمت كلمة على ثالثة أحرف من هذه الحروف فهً
ثالثً صحٌح مثل  :ضرب  ،خرج  ،دخل  ،والثالثً المعتل مثل  :ضرا  ،ضرى  ،ضرو  ،خال ،
خلى  ،خلو ألنه جاء مع الحرفٌن ألف أو واو أو ٌاء".
أما الثالثً المعتل فهو ما اجتمع فٌه حرفان صحٌحان وحرف علة واحد  ،سواء أكان هذا
•
الحرف فً موقع الفاء أم العٌن أو الالم ٌ ،عنً مثاال أو أجوفا أو ناقصا .

رابعا  :خضع ترتٌب الكلمات فً العٌن لنظام الكمٌة
وصف هذا النظام أن الخلٌل أتى أوال:
بالثنائً وأدخل فٌه الثنائً المكون من حرفٌن فقط " كم“  " ،هل ” ،كما ٌدخل فٌه ما ٌسمٌه
الصرفٌون الثالثً المضعف مثل ( :ه ّل )  ( ،ش ّد)  ( ،مد) ونحوه أٌضا الرباعً المضعف مثل
(:صلصل) و( زلزل ) وهو ٌنسبه إلى الثنائً ألنه ٌضاعفه.
وإذا انتهً من الثنائً أخذ فً ذكر الثالثً الصحٌح ثم الثالثً المعتل وهو ما فٌه حرف علة واحد  ،ثم
اللفٌف وهو ما فٌه حرفا علة فً أي موضع ،أي ٌشمل اللفٌف المقرون والمفروق.
ثم الرباعً ثم الخماسً .
الثنائً المكون من حرفٌن.
الثنائً المضعف.
الرباعً المضعف.
الثالثً الصحٌح.
الثالثً المعتل (ما اشتمل على حرف علة واحد
الثالثً المعتل (ما اشتمل على حرفً علة ).
الرباعً
الخماسً.

خامسا  :التقلٌب
ألن الخلٌل رمى إلى حصر ألفاظ اللغة العربٌة عندما قال لتلمٌذه اللٌث  " :لو أن إنسانا قصد وألّف
حروف ألف وباء وتاء وثاء على ما أمثله ،الستوعب فً ذلك جمٌع كالم العرب" .
فإنه – وألجل تحقٌق هذا الهدف – وجد ضالته فً فكرة التقلٌب ،وقصد بها تقلٌب حروف الكلمة
على جمٌع األوجه الممكنة  ،وبذلك ٌمكن الحصول على معجم ٌضم كل كلمات اللغة .
وألن أصحاب اللغة ال ٌستخدمون كل األبنٌة المنبثقة عن هذا التقلٌب  ،فإن الخلٌل مٌز بٌن
المستعمل والمهمل من هذه األبنٌة (ٌعنى بالمهمل الكلمة التً لم تقلها العرب ولم تستعملها فً معنى
خاص ) ( وكان إذا وصل إلى مادة مهملة نبه على أنها مهملة  ،وإذا وصل إلى مادة مستعملة أبان
معناها ) .
وقد جاء تفصٌل فكرته على النحو اآلتى كما ٌقول هو فً العٌن :
" اعلم أن الكلمة الثنائٌة تتصرف على وجهٌن نحو  :قد  ،دق .
والكلمة الثالثٌة تتصرف على ستة أوجه وتسمى مسدوسة نحو  :ضرب  ،ضبر  ،برض ،
بضر  ،رضب  ،ربض .
والرباعٌة تتصرف على أربعة وعشرٌن وجها  ،وذلك أن حروفها وهً أربعة أحرف تضرب
فً وجوه الثالثً الصحٌح وهً ستة أوجه فتصٌر أربعة وعشرٌن وجها ٌكتب مستعملها وٌلغى مهملها
.
2

والكلمة الخماسٌة تتصرف على مئة وعشرٌن وجها  ،وذلك أن حروفها وهً خمسة أحرف
تضرب فً وجوه الرباعً وهً أربعة وعشرون حرفا فتصٌر مائة وعشرٌن وجها ٌستعمل أقله وٌلغى
أكثره"".

وٌمكن تلخٌص المنهج الذي سار علٌه الخلٌل فً كتاب العٌن:
 -1اتبع نظام التقلٌبات الصوتٌة وبدأ بأبعد الحروف مخرجاً :حٌث رتب المواد على أساس
مخارج الحروف.
 -2جمع الكلمات المكونة من حروف واحدة فً موضع واحد ،واتبع فٌها نظام التقلٌبات.
 -3الحظ األبنٌة حسب مقدار حروف الكلمة؛ حٌث ٌبدأ بالثنائً ،ثم الثالثً ،ثم الرباعً ،ثم
الخماسً.
 -4أرجع الكلمة إلى حروفها األصلٌة وذلك بتجرٌدها من الزوائد  ،وإرجاع المعتل إلى أصله،
مثال ذلك :استغفر تكون :غفر ،وقال :قول ،وباع :بٌع وهكذا. . .
ً
 -5استشهد بالكتاب ،والسنة ،كما استشهد بالمأثور من كالم العرب ،ونادرا ما ٌنسب ما ٌذكر.
ٌ -6نبه أحٌانا على المهمل والمستعمل فً بداٌة كل مادة وتقلٌباتها مثال ذلك :باب العٌن
والكاف ،والدال ،عكد ،دعك ،دكع ،مستعمالت  ،عدك  ،كدع ،كعد مهمالت.

طبعات الكتاب المعتمدة
 -1صدركتاب العٌن بطبعة للدكتور عبد هللا دروٌش على نسخ منقولة من إنجلترا وألمانٌا ونسخة
بالكاظمٌة فً بغداد و نشر جزءا من الكتاب عام ،1661
 -2قام كل من الدكتور مهدي المخزومً والدكتور إبراهٌم السامرّائً بتحقٌق الكتاب كله ونشراه
كامال ألول مرة بالعراق فً ثمانٌة مجلدات بٌن عامً  1691و.1695
 -3طبع (كتاب العٌن ) مرتبا على حروف المعجم بتحقٌق د .عبد الحمٌد هنداوي ،دار الكتب
العلمٌة  ،محمد علً بٌضون سنة  2114باربعة مجلدات .

3

