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 شكيل أمحد     : املادة منسق  

  العربية وآداا،    اللغة بقسم التدريس هيئة عضو        
 العربية والدراسات اإلسالمية،   اللغة كلية

 . آباد جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم

  بن حممد منشا مسيع اهللا زبريي .د  -١  :  املراجعون
  ،التدريس  هيئة  وعضوالعربية وآداا،    اللغة  رئيس قسم      

 العربية والدراسات اإلسالمية،   اللغة كلية

 . آباد جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم

 عبد املجيد بغدادي .د  -٢

  العربية وآداا،    اللغة بقسم التدريس هيئة عضو
 العربية والدراسات اإلسالمية،   اللغة كلية

 . آباد جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم

   نازيه كوهر   -٣

  العربية وآداا،   مشاركة بقسم اللغةباحثة 
  . آباد جامعة العالمة إقبال املفتوحة، إسالم

 

  ، راولبندي يزانتر پرائزاملمتاز :  الفىن اإلخراج
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 الرحيم الرمحن  اهللا بسم

 املقدمة 

  وأصحابه  آله  وعلى  سيداملرسلني  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب   هللا  احلمد
 أمجعني! 

 :بعد أما 

  فرص  توفري  دف  م١٩٧٣  عام  املفتوحة  إقبال  العالمة  جامعة  ُأنشئت  فقد
  الفصول   يف  واالنتظام  بالتفرغ  والوظيفية  املعيشية   الظروف  له   تسمح   مل  من  لكل  الدراسة
 .التقليدية واجلامعات  املدارس  يف الدراسية

 التعليم  منهج  اجلامعة  هذه  اعتمدت   اجلميع  متناول  يف  والعلم  الثقافة  جعل  بغية
  التوجيهات   مع   والتمارين  املقررة  الكتب  للطالب  ترسل   اجلامعة  أن   حبيث،  ُبعد  عن

 الطلبة   مرشد  مع  والتنسيق  بالتعاون  والواجبات   التمارين  بتحليل  الطالب  فيقوم،  الالزمة
  املراكز  أحد  إىل  احلضور  منهم  يطلب  الدراسى  الفصل  اية  ويف،  اجلامعة  ِقَبل  من  اُملَعيَّن

 . النهائية  االمتحانات  ليؤدوا للجامعة الفرعية

 اهتمامًا   البداية  من  املفتوحة  إقبال  العالمة  جامعة  اهتمت  العربية  اللغة  ألمهية  نظرًا
 وُأنشئت،  باكستان  أطراف  سائر  يف  أسسها   وتوطيد   العربية  اللغة  نشر   سبيل  يف  بالغًا
 األهداف  تلك   لتحقيق  املضنية  جهودها  لتبذل  اإلسالمية  والدراسات   العربية  اللغة  كلية

  والثانوية   اإلبتدائية :  املراحل  لكافة  الدراسية   املناهج  بتصميم  الكلية  وقامت  .املنشودة
  بتدريب   قامت  أا  كما،  احلديثة   الدراسات   إليه  ماتوصلت  ضوء   يف  واجلامعية  والكلية
 . احلديثة املناهج حسب والكليات  املدارس يف العربية اللغة معلمي
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العربية "  الكتاب   وهذا،  العليا  الدراسات   اآلن  تقدم  وهي اللغة  إىل  "  املدخل 
وترتيبه شكيل   الذي  وآداا  العربية  اللغة  يف  البكاليوروس  ملرحلة وتنسيقه  قام جبمعه 
  .أمحد

جبامعة  اإلسالمية،  والدراسات  العربية  اللغة  كليه  العربية،  اللغة  بقسم  حماضر 
حة إسالم آباد وساعدت يف مراجعته خنبة من أعضاء هيئة التدريس  العالمة إقبال مفتو

بقسم اللغة العربية وآداا، كليه اللغة العربية والدراسات اإلسالمية، جامعة العالمة إقبال 
  . املفتوحة، اسالم آباد 

 اإلسالمية   والدراسات   العربية  اللغة  كلية  شهدته  الذي  النضج  هذا  أن  احلقيقة  يف
  الدكتور عبد احلميد خان العباسي   األستاذ  الكلية  عميد  جانب  من  الكبرية  للرعاية  نتيجة

 . واالمتنان  الشكر  بكل  جيدران  فهما،  ضياء القيوم  الدكتور   األستاذ  فضيلة  اجلامعة  ورئيس

 يف  جيعلنا  وأن  املرجوة   األهداف  الكتاب   هلذا  حيقق  أن  تعاىل  اهللا  ندعو  اخلتام  ويف
 . الوكيل ونعم  حسبنا وهو املباركة  اللغة هذه خدمة

  
 

 الدكتور مسيع اهللا زبريي

 العربية وآداا  اللغة قسم رئيس

  كلية اللغة العربية والدراسات اإلسالمية  
  آباد   إسالم ،  املفتوحة  إقبال  العّالمة    جامعة
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 الرحيم  الرمحن اهللا  بسم

  التمهيد 
  وأصحابه  آله  وعلى  سيداملرسلني  على  والسالم  والصالة  العاملني  رب   هللا  احلمد

 . الدين يوم إىل بإحسان تبعهم ومن، أمجعني

 :بعد أما

 البكاليوروس يف  ملرحلة  نقدمه"  املدخل إىل اللغة العربية"  مادة  يف  كتاب   فهذا
 .وآداا العربية اللغة

 أعظم  وهي  الناس  مجيع  ا  يتحدث   الناس   بني  التفاهم  وسيلة   اللغة  أن  املعلوم  ومن
  والتقاليد   والثقافة  احلضارة  أسس  تنتمي  استخدامًا  وأكثر  األرض  ظهر  على  بشرى  إجناز

 . لإلنسان املدنية  وال احلضارة قامت ما اللغة ال فلو اللغة إىل واألديان

 : بعض املوضوعات اهلامة كمدخل إىل اللغة العربية، مثل يشمل الكتاب  فهذا

ماء علم اللغة وكبتهم، هلجات  نشأة علم اللغة وتطوره ومباحثه، أهم عل   - ١
العرب القدمي، علوم البالغة ، علم االشتقاق وعلم املعاجم وغريها من  

  . املوضوعات األساسية هلا
  الوحدة  جعلنا  .حبيث:  الكليه  ِقَبل  من  مرسومة  خطة  حتت  املادة  هذه  وقد وضعنا 

  .األوىل
اللغة وتطوره ومباحثه مع   اللغة أعىن نشأة علم  األسئلة عليها، والوحدة  لعلم 

الثانية تتعلق بأهم علماء علم اللغة كتبهم مع األسئلة واملناقشة يف آخر الوحدة وذا  
الترتيب والتنسيق قد وضعنا املادة لكل الوحدات أخذا من بعض الكتب اهلامة يف علم 
اللغة بتصرف يسري من احلذف واإلضافة وبعض من تلك الكتب اهلامة قد ذكرت يف 

    . كل وحدةٍ  آخر
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هذه  يف  سلكنا  وقد وكذلك   األهداف  حتديد  هو  معينا  مسلكًا  املادة  تنسيق 
 على  الضوء  تسليط  مث   .بداية كل وحدةٍ   يف  باملحتويات   التعارف لكل وحدٍة والتعريف

  كل  اية األسئلة واملناقشات يف  وأوردنا،  ممل  وإطناب   خمل  إجياز  دون   الوحدة  مفردات 
كما ذكرنا املصادر واملراجع  ،وفهمها  الوحدة  دراسة  بعد  عليها  الطالب  ليجيب  وحدة

 . يف اية الكتاب ليتمكن الوصول إىل املصادر األصلية واملراجع اهلامة

 -تعاىل  اهللا  حفظه-الدكتور مسيع اهللا زبريي    العربية  اللغة  قسم  رئيس  أسهم  قد
 املستمر  تشجيعه  ولوال،  القيّمة  بآرائه  الصورة  هذه   يف  وإخراجها  املادة   مراجعة هذه  يف

 إلخراج  املبذولة  املضنيه  اجلهود  مثار  قطف  أمكن  ملا  السديدة  وآرائه  املتواصل  ودعمه
  اجلزاء   خري  اهللا  وجزاه،  العرفان  و  الشكر  بكل  جيدر   فهو،  املالئمة  الصورة   ذه  املادة   هذه
 .الدارين يف

  الكرمي   القرآن  لغة  لبثّ   اجلامعة  هذه  جهود   ُيثمر  أن  تعاىل  اهللا   ندعو  األخري  ويف
 اللغة ملتذوقي  مفيدًا وجيعله  املرجوة األهداف الكتاب  هلذا حيقق و باكستان أرجاء يف

 .  العربية وآداا

 . العاملني رب  يا آمني             

 . ويل التوفيق واهللا

 

 شكيل أمحد 

 منسق املادة

  العربية اللغة وحماضر بقسم
  اإلسالمية والدراسات العربية  اللغة كلية

    آباد  إسالم ،املفتوحة إقبال العالمة جامعة
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@ @
  الصفحة   العنوان   الرقم 

 iii  املقدمة   

  V  التمهيد   

١ -  ¶ëüa@ñ‡��yì�Ûa@Z@ @
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  نشاة علم اللغة وتطوره ومباحثه •
 جهود علماء العرب يف علم اللغة •

  
ñd“ã@áÜÇ@òÌÜÛa@êŠìĐmë@‡äÇ@l‹ÈÛa@áç�Ëë 

 . العرب عند اللغة علم نشأة •

  
  

@ @
 

  شكيل أمحد    مجع وترتيب:  
  مسيع اهللا زبرييد.   مراجع :  
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pbíì����n�a@ @
  الصفحة   العنوان   الرقم 
  ٢  األهـداف   
  ٣  التعـارف  

 ٥  نشاة علم اللغة وتطوره ومباحثه   - ١

 ٦  وغريهم  العرب  عند وتطوره اللغة علم نشأة  - ٢

 ١٤  العرب عند اللغة علم نشأة  - ٣

 الدراسات  يف العرب  املسلمني العلماء جهود  - ٤
  اللغوية

٢٢  

  ٢٩  فضل اللغة العربية  - ٥
  ٣١  التحليل اللغوي)مباحث علم اللغة (مستويات   - ٦
  ٤٠  مفهوم علم اللغة عند لغوي التراث العريب   - ٧
 ٤٧  األسئلة  - ٨

  ٤٨  املراجع  - ٩
@ @
@ @
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 : مايلى  واضحة بصورة  يفهم   أن   حيب   الوحدة   هذه   الطالب   يدرس  أن بعد 

 . اللغة  علم  جمال  ىف  باملستويات  املراد   .١

 . احلديث  اللغة  علم   ىف   األداة   هذه   وأمهية  العلمية  (التحليل)   لكلمة املعىن   .٢

 .   االصوات  علم  حدود   .٣

  الصرف  علم  مفهوم    .٤

 .   التراكيب  أو النحو  علم  موضوعات   .٥

 . جم   املعا   علم  قضايا   .٦

 . الداللة  علم   أو    ىن املعا  علم  فكرة   .٧

 : مايلى معرفة على  يكون  أن جيب الوحدة  هذه   قراءة  من  الطالب   ينتهى  أن بعد 

 . العرب  املسلمني   عند  اللغوية  الدراسات  إىل   أّدت   اليت   األسباب   اهّم   - ١

 .الصوتية  الدراسات   يف العرب  جهود   - ٢

 .النحوية  الدراسات  يف   العرب   مسامهات    - ٣

 .وقيمتها  العربية  املعجمية  األعمال   - ٤

 . ظهورها  وسبب   العرب  عند   الصوتية  الدراسات  أمهية  - ٥

  @ @
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ÛaÈn����ÒŠb@@ @
 وأمهية  اللغوى   البحث   لدراسة   تستخدم   الىت  املستويات  عن   الوحدة   هذه   ىف   نتحدث

 .اإلنسانية  اللغة  أسرار عن الكشف  ىف   املستويات  هذه   من   مستوى كل

 كلمة   استخدمنا  ولكننا)  الفروع(  املستويات  هذه   الدراسني  بعض  ويسمى
 أى  صورة  يتضح  وال،    ببعض  بعضها   مترابطة  منها  مستوى  كل   أن   أساس  على  املستويات

 معىن  هلا   األصوات  فحقائق؛  األخرى  الباقية  باملستويات  بربطها  إال  اللغوية  احلقائق  من  حقيقة
 اللغوى  التركيب   حقائق  فهم  على  تساعد   الصرف   وحقائق  الصرف   حقائق   فهم  ىف   وتأثري

 . وهكذا  املعاىن  فهم  ىف كبري دخل  اللغوى  وللتركيب

 عددها   ويف  اللغوى  التحليل  مستويات  أو  اللغة  علم   مستويات  ىف  اللغويون   خيتلف
  األمر  حيتاج   إذ  كله  هذا  إىل  نشري  أن  هنا  هذا  شاننا  من  وليس،  ببعض  بعضها  عالقتها  وىف
 وتوضيح   املستويات  هذه  ذكر  على  الوحدة  ىف هذه  سنقتصر  ولذلك   مستقلة  حبوث  إىل  فيه

 . العام  اللغوى  البحث  ىف  مستوى  كل  وظيفة  عن موجزة  فكرة  ذكر  مع   األساسية  عناصرها

 يتطلب  الذى  األمر  مستوى  كل  عن  مستقلة أبواب هناك  أن  هنا  باإلشارة واجلدير
 . الوحدة  هذه ىف هنا  األساسية  اجلوهرية  باألشياء   التمسك

 متأخرون  فهم  وهلذا  اإلسالم  قبل   اللغوية  الدراسات  من  نوع   أي  العرب   عند  يوجد  مل
 دراسات  لبعضها   عرف  واليت  جهودها   عن   حتدثنا  أن   سبق  اليت   األمم  من   كثري   عن  زمنيًا
 . بقرون   اإلسالم   قبل  راسخة   لغوية

  فرغوا  وحني   واإلسالمية  الشرعية  العلوم   إىل  أّوالً   اهتمامهم   املسلمون  العرب  وّجه
 منذ  إنه هذا  عن   معربًا   اخللفاء   تاريخ  كتابه   يف  السيوطى  يقول األخرى   العلم  إىل  اجتهوا  منها

 يف  ويؤلفون  النبوى  احلديث   .يسجلون   املسلمني  علماء   بدأ   اهلجرى   الثاين   القرن  منتصف
 أخرى  وجهة   العلماء   اجته   العلوم   هذه   تدوين  مت  أن  وبعد  القرآين   والتفسري   اإلسالمى   الفقه 
 .والنحو  اللغة   مثل  األخرى   العلوم   تسجيل  حنو
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 وحىت   .القبله  األّول  العباسى  العصر  يف  كتبت   اللغة  أكثر"   أمني  أمحد   األستاذ  ويقول
 كان  اللغوية املشاكل بعض  لدراسة حماوالت  أو  حنوية  تأمالت  من  األّول  القرن يف   وجد ما 

  ابن   حماولة   ذلك  ومن  . القرآىن  للنص  خادمًا  العتباره  وإمنا   لذاته  يقصد   ومل  إسالميًا  إليه  احلافز
 إليه "  القرآن  غريب"  نسبة  صحت   إن  وشرحها   القرآن  يف   الغريبة  الكلمات   مجع  عباس

 أن وأمره  كاتبًا  استحضر  حني  بالشكل املصحف  لضبط  الدوىل  األسود أيب  حماولة   وكذلك 
 يفتح  رآه   ذا  احلرف  فوق  نقطة  فيضع  املداد  لون   خيالف  صبغًا  يأخذ   وأن   الصحف  يتناول
 عند   اللغوى   البحث  يكون   أن  املنطقى  ومن   شفتيه  خفض  قد   رآه  إذا  احلرف   وحتت  شفتيه
 الدرس   ذلك   بعد  يأتى   وأن  اللغة   مبنت   يعرف   ما   أو  اللغوية  للمادة   مجع  شكل   يف   بدأ   قد  العرب

 املادة  ترتيب  يف   معني  منهج  ودون   واحلفظ  املشافهة  بطريق  أّوالً   اجلمع   هذا  مت  وقد   .النحوى
 النظري   ورد   والتقسيم  والتصنيف  التبويب  إىل   اللغة   أهل  اجته   ذلك  وبعد  .تبويبها  أو   املجموعة 

 الشعر  إىل  اجته  من  ومنهم   املوضوعات  حبسب  اللغوية  املادة  صنف   من  فمنهم ؛    النظري  إىل
 بعض   بتسجيل  اهتم  من  ومنهم ،  الصعبة  مفرداته  ويشرح  ويرويه  يدونه  اإلسالمى   أو  اجلاهلى
 متأخرًا  بدأ   أنه   شك  فال  النحوى  البحث   أما   .القبائل  بعض   يف  حظها  ال  الىت  اخلاصة  الظواهر

 أخرى   وبعبارة  النحوى  تصرف  حتت  توضع   مادة  بدون  به  القيام  ميكن  ال   ألنه  اللغة  مجع   عن
  واستباط  لتصنيفها  وحماولة   بالفعل  مجعها  مت  لغوية  ملادة  فحص  إال   هو  ما  القواعد  تقعيد  ألن

 .حتكمها  اليت   والنظريات  األسس

 حقيقة  هنا   نسجل   أن  نريد  العرب   املسلمني   جهود   عن   ونتحدث   نتقدم   أن  وقبل
 اهلندى   التراث  على  اطالعهم   العرىب  التراث  اعلى   يطلعو  مل   اللغة  علم  مؤرخى  أن   وهي   مؤسفة

 طالب  تغىن   ال   قليلة  بسطور   واكتفوا  قدره   يقدره   ومل   حقه   يوفوه  مل   وهلذا،  مثالً   اليوناىن   أو
 . اللغوى  التاريخ

 



٦ 
 

RM@@@@@@“ã���ñd@ÜÇ���á@ÌÜÛa���ò@Đmë���êŠì@‡äÇ@ÈÛa��l‹@áç�Ëë@@ @
@ @

 واملرسلني   األنبياء  أشرف  حممد  سيدنا   على   والسالم   والصالة،  العاملني  رب   هللا   احلمد
 : وبعد ،  أمجعني وصبحه  آله   وعلى

 : وغريهم   العرب  عند  وتطوره   اللغة  علم   نشأة

 اخللفاء   عهد   يف  القرآن   غريب  من  انطالًقا  العرب  عند   اللغوية  الدراسات  نشأت
؛ الغريبة  األلفاظ   من   الكرمي  القرآن  يف   مبا   األلفاظ   بداللة   االهتمام  بدأ   ولقد،  الراشدين

 القرآين  النص  لفهم   الطريق  مها  واملعىن   اللفظ   ألن؛  منها  الشرعية  األحكام   الستخراج
 . وأغواره  سربه   إىل  والوصول

 الغريب   تفسري"  كان  مث   ومن ،  التفسري  ألوان  من   غريه   من   أسبق  باألثر   التفسري   وكان
 ذلك  ويعرف،  األزرق  بن  نافع  أسئلة   عن  إجابة  عباس   بن   اهللا  لعبد"  الكرمي   القرآن  ألفاظ  من

 . ودالالا  ما  لغة  مفردات  من   ويعيه  املرء   يعرفه  ما   وهو:  "الذهين  املعجم"بـ  حديًثا

 عند  كان  هل "؛  املعجمي  الفكر"  عليه  يطلق   كان   ما  هو   حديًثا  الذهين  املعجم   إًذا
 التأليف  قدًميا   عندهم  يكن  مل،  معجمي  فكر  العرب   عند  كان ،  نعم ؟  معجمي  فكر  العرب

 عند  موجودة  الكتابة  أدوات  فكانت،  عندهم   موجودة  تكن  مل  الكتاب  أدوات  ألن   املعجمي
 فكانت ؛  صحراء  كانت   العربية  اجلزيرة   شبه  يف   إمنا ؛  الفينيقيني  وعند  املصريني  وعند   العراقيني
 توجد  وكانت  احلضارية الفنون   من فن بأا  -يقال  كما - والكتابة، مفقودة الكتابة أدوات
 يعدون  كان  مكة   يف   الكتابة  يعرفون   الذين  كان  اإلسالم   جاء   عندما  حىت،  األار  توجد   حيث
 . األصابع   على

 - وسلم   عليه  اهللا   صلى-  الرسول  سئل  مثًلا  بدليل  املعجمي   الفكر  عندهم  كان  العرب
 األلفاظ  بعض   عن   عائشة   السيدة   وسئلت ،  للصحابة  يوضحها   وكان  األلفاظ   بعض   عن
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 يف   نبيكم   أعطيه  ر:  فقالت،  الكوثر  عن   عائشة  السيدة  سئلت؛ "أيًضا  توضحها  وكانت 
 . "وسطها:  قالت؟  اجلنة  بطنان  وما:  هلا  قالوا،  اجلنة  بطنان 

؟ الوسيلة  ما  . املال:  قال؟  الريش  ما: أيًضا  عباس   بن  اهللا   لعبد  األزرق   بن   نافع   أسئلة
 . ومعناه،  اللفظ:  معجمي  فكر  العرب  عند  كان  إًذا؛  احلاجة:  قال

 يف   معه   جيلسون   للذين  أو   ألصحابه  قال  عندما   مروان   بن  امللك  عبد   جمالس  يف   أيًضا
 آيت  أنا :  وقال  احلاضرين  أحد  له  فقام؟  بدين  يف  املعجم  حبروف  يأتيين  أيكم:  ثقافية  حماضرة 

 ... أنف  ...أذن :  مثًلا  اللفظ  يأيت  يعين -  جسده  يف  املعجم   حبروف  فآتى  .املؤمنني  أمري   يا،  ا
 سويد فقام  .مرتني  ا آيت  أنا : وقال آخر فقام  -املعجم حروف بعدد - آخره إىل -  ... كذا
 يف  أللفاظ   املعجم  حروف   وذكر  وقام   . املؤمنني  أمري   يا ،  ثالًثا  ا   آيت   أنا :  فقال  غفلة   بن

 . متىن  ما  أعطوه:  فقال،  جسده

 ما  وهو : "الذهين املعجم" حديًثا ويسمى " املعجمي الفكر " قدًميا  يسمى  كان فهذا
  .ذهنه  يف   لغته  ألفاظ  من  الفرد  يعيه

 عبد   لسيدنا"  القرآن   غريب"  من   انطالًقا  العرب  عند   اللغوية  الدراسات  نشأت  إًذا
  . عباس  بن  اهللا

 خلدمة   إال  األساس  يف  العرب  عند  قامت  ما   اللغوية  الدراسات  بأن   نقول   حنن لذلك
، املآثر  وفيها،  العادات  سجل  فيها  اللغة  ألن ؛  بلغتهم   أيًضا  العناية  ذلك  بعد   مث ،  الكرمي   القرآن 
 على  ا  نتعرف   اليت  العوامل  من  مهم   عامل   األزرق   بن  نافع  أسئلة:  بأن   قلنا  ...التراث  وفيها
 إىل  للوصول  القرآين  النص  خدمة  هي   ذلك  من   الغاية  كانت،  اللغوية  الدراسات   نشأة

 : أحكامه

 إىل   نصل   العربية   باللغة   ألن؛  بعينه  الدين   هو  العربية  علم:  العالء  بن   عمرو  أبو   يقول
 ، العربية  باللغة  الشريعة  مقاصد نتعرف،  العربية  باللغة   الدينية  األحكام   جوهر
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 الشديدة   العرب   غرية :  اللغوية  الدراسات  نشأة   أسباب  من  أيًضا   ذلك  إىل  يضاف 
 والرسول  والدين   الكرمي  القرآن  لغة   فهي ؛  نقية  صافية   تظل   أن   على   وحرصهم،  لغتهم   على

، وتقاليدهم   عادام   وسجل  قرائحهم   ونتاج  عقوهلم   مثار  وهي  -وسلم   عليه  اهللا  صلى-
 مقالة  من  إليكم  انتهى  ما:  العالء  بن  عمرو  أبو  يقول؛  حكمتهم   ومنتهى  علمهم   وديوان 
 . كثري وشعر  علم  جلاءكم ؛ وافًرا  جاءكم   ولو  -أقله إال: رواية  ويف-  قله   إال  العرب

 : قومي  وسبب،  ديين  سبب:  سببني  اللغوية  الدراسات  نشأة   أسباب  إًذا

 : العرب  عند اللغة   علم  يف التأليف  تطور

 كأي   نشأ  ولكن ؛  واحدة  دفعة   كيانه  واكتمل  واحدة   مرة   نشأة   ينشأ  مل  اللغة   علم 
 .كيانه ويكتمل  ويتطور  ينمو  ذلك  بعد   مث،  بسيًطا  ينشأ،  علم 

 كياا   اكتمل  أن   إىل   فشيًئا  شيًئا  ارتقت  بأطوار  العرب  عند   اللغة  علم   يف  التأليف  مر
 : يأيت  فيما   جنملها أن   وميكن،  مثارها  وآتت

 هذا   ومتثل :  والوضع   الظهور  طور   هو :  اللغة  علم  يف   التأليف   أطوار  من   طور   أول
)، العني ( كتابه  يف  ومائة  وسبعني  مخس  سنة املتوىف  الفراهيدي  أمحد  بن اخلليل دراسة الطور
 أول اخلليل يعد  مث   ومن، العربية األصوات علم  باكورة ووضع  العرب كالم فيه رتب الذي

 . مصنًفا  علًما   الوجود  إىل   وأبرزه   اللغة   علم  وضع  من

 يتمثل،  ويتطور  ينمو  ذلك  بعد  بد   ال  علم  أي   ألن؛  النمو  طور   هو :  الثاين  الطور
 داليل  حقل  عن   عبارة  هو   اللي:  الداليل   واملجال،  الداللية  املجاالت  يف  التأليف  يف   الطور   هذا

، اإلنسان   خلق  جمال،  التعليم  جمال،  الصحة  جمال،  الزراعة  جمال:  مثًلا  كلمات  عدة  ضمنه  تدور
  ...الطيور   جمال،  والكرم  النخل  جمال، الشجر  جمال،  النبات  جمال 

  جمال   ... الدواء ،  العالج ،  املمرضة ،  الطبيب :  كثرية   كلمات   مثًلا   جند :  الصحة   جمال 
   ... طباشري ،  سبورة ،  مدرس ،  املدرسة :  التعليم   جمال ،  األرض ،  الفالح ،  املحراث ،  احلرث :  الزراعة 
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 كتاب   مثل:  -النمو  طور -  الداللية  املجاالت  يف  التأليف   يف   الطور   هذا  يتمثل
 وكتاب )،  اإلنسان   خلق (  وكتاب ،  هجرية  ٢١٥  سنة  املتوىف  األنصاري   زيد  أليب )  النبات(
 املتوىف   األعرايب  ألبن)  البئر(  وكتاب،  هجرية  ٢١٦  سنة  املتوىف  لألصمعي)  والكرم  النخل(

  . الطور  هذا فروع  من  فروع  من  فرع  هذا، هجرية ٢٣١

 الكليب  هلشام) البلدان  أمساء  اشتقاق( كتاب  مثل االشتقاق يف حبوث: الثاين الفرع
 اشتقاق (و،  هجرية  ٢١٦  سنة  املتوىف  لألصمعي)  األمساء  اشتقاق(و،  هجرية  ٢٠٤  سنة  املتوىف
  .هجرية ٢٣١ سنة  املتوىف   الباهلي  حامت  بن  أمحد  نصر   أليب)  األمساء

،  فارس   بن   أمحد   احلسني   أبو   هو :  اللغة   فقه   عليها   أطلق   من   أول   اللغوية   الدراسات   أن 
  اللغة  وفقه   اللغة  علم  يكون  أن  ارتضينا  حنن ، اللغة  وفقه ، اللغة   علم  تشمل  اللغوية  الدراسات  يعين 

   . واحًدا 

 الطور )،  العني (  كتابه   يف   أمحد  بن   اخلليل   ميثله:  والوضع   الظهور   طور :  األول  الطور
 حبوث:  الثاين  النموذج،  الداللية  املجاالت :  األول  النموذج:  منوذجني  ميثله:  النمو  طور:  الثاين

  .االشتقاق  يف

  فيه   وصلت   الذي   الطور   هذا   ميثل :  اللغوي   واإلبداع   النضج   طور :  الثالث   الطور 
  خصائص   تستوعب   أن   استطاعت ،  اللغوية   املقدرة   اكتملت   راقية   درجة   إىل   اللغوية   الدراسات 

  عن   هجرية   ٣١٥  سنة   املتوىف   اللغوي   الطيب   أيب   دراسات   الطور   هذا   متثل ،  العربية   وأسرار   اللغة 
  اخلصائص   كتابه )،  اإلعراب   صناعة   سر ( و )  اخلصائص (   كتابيه   يف   جين   ابن   ودراسات ،  اإلتباع 

  هذا   بأن   قلنا   ولذلك ؛  احلقيقية   بعللها   اللغوية   الظواهر   وتعليل   وأسرارها   العربية   خصائص   يعين 
:  فسلفية   مثًلا   بعلل   اللغوية   الظواهر   عللوا   العربية   علماء   هل   . اللغوي   واإلبداع   النضج   طور   الطور 
 ؟  ذلك   إىل   وما   األرسطي   املنطق   من   ذلك   إىل   ما   أو   اليونان   من   مقتبسة   علل   يعين 



١٠ 

 

 أدغم:  قلنا  ولذلك ؛  واالستخفاف  االستثقال   على   مبنية  العربية  علماء   علل ،  ال
 كالثاين  حرًفا   حبرفني   النطق   هو   اإلدغام  ألن؛  اإلدغام  ظاهرة  يف   باحلرفني   النطق  لثقل   التميميون 

 فهنا؛  وحًدا  حرًفا  ما   والنطق  الثاين   احلرف  يف  الساكن  األول  احلرف  إدخال   أو،  مشدًدا
  .للتخفيف  طلًبا ؛  النطق  لثقل   اإلدغام   إىل  اإلظهار   من   التميميون  ذهب:  العلة

  على   واالستثقال   االستخفاف   على   - جين   ابن   منهم -   العربية   علماء   علل   ارتكزت 
  كتابه   يف ،  هجرية   ٣٩٥  سنة   املتوىف   فارس   ابن   دراسات   الطور   هذا   متثل   أيًضا ،  العريب   اللسان 

  الطور   هذا   متثل   كما )  األفراد ( و )  اللغة   مقاييس ، ( معجميه   يف   وأيًضا )،  اللغة   فقه   يف   الصاحيب ( 
   . ) العربية   أسرار (   كتابه   يف   هجرية   ٥٧٧  سنة   املتوىف   األنباري   الرمحن   عبد   الربكات   أيب   دراسات 

  العربية   وإثراء   اللغوية   الدراسات   جمال   توسيع   طور   وهو :  الرابع   الطور   إىل   ذلك   بعد   نأيت 
  يف  هجرية   ٩١١  سنة   املتوىف   السيوطي   الدين   جالل   دراسات   الطور   هذا   ومتثل ،  مفرداا   وتكثري 
:  اللغة   أصل ،  اللغة   كأصل   متنوعة   أغراض   يف   املوضوعات   من   كثًريا   وعى   حيث )؛  املزهر (   كتابه 
 ؟  ذلك   إىل   وما   ... واصطالح   مواضعه   أم   توقيف   هي   هل ؛  اللغة   نشأة   يف   البحث   يعين 

" ساعد "و"  ذراع"  نقول،  اللفظ  املتعدد  املعىن  وهو:  الترادف،  الترادف  ظاهرة أيًضا
  .واحد  املعىن "،  مدية"و"  سكني"  نقول،  واحد   املعىن ،  الساعد   هو   الذراع

 عليه   اهللا  صلى-  الرسول  له   قال؛  خيرب  عام  دوس  قبيلته  من  هريرة  أبو  قدم  وعندما
  ومل   ويسره   مينه  هريرة   أبو  فنظر  -األرض   يف  السكني   وكانت-))  السكني  ناولين((:  -وسلم 

 ناولين ((:  وقال  الطلب  -وسلم  عليه  اهللا   صلى-  الرسول  عليه فأعاد؛  اآللة  هذه   معىن ما  يدرِ 
 تسمى   أو ؟!  تريد   آملدية ؟!  تريد   آملدية:  قال  الثالثة  املرة   يف ،  اللفظ  معىن   يفهم  فلم))،  السكني
" سكني"  وتسمى  دوس  قبيلة  عن"  مدية"   تسمى  ا   يذبح  الذي  اآللة  هذه؟!  عندكم   سكيًنا

 اليمن  يف  مثًلا ،  خمتلف  اللفظ"،  وساعد  ذراع، "خمتلف  واللفظ  واحد   املعىن ؛  القرشيني  عند 
  . واحد   واملعىن   خمتلف  اللفظ  إًذا،  الكوفة  يف   الكنيف،  اليمن  يف   املراحيض  أو   املرحاض 
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: ألفاظ  ثالثة،  كوفية  واحلنطة،  حجازية  والٌبر،  شامية  هلجة   القمح  القمح  هو  الُبر  مثًلا
  .املعىن   املتعدد   اللفظ :ترادف  يسمى   هذا،  واحد   مبعىن،  وُبر،  وقمح،  حنطة

-  اللفظي  املشترك  عن تكلم أيًضا ،  الترادف عن  تكلم ) املزهر( كتابه  يف  السيوطي
 تطلق:  "العني"  لفظ :  مثل  . معىن  من   أكثر   له   اللفظ   هو:  اللفظي  املشترك:  -الترادف  عكس

" العني"  وتطلق ،  النقدين  أحد  على"  العني"  وتطلق،  البئر  على  وتطلق ،  اجلارحة  العني   على
 عيون  من  القصيدة  هذه :  نقول،  شيء   كل  من  النفيس  على"  العني"  وتطلق،  اجلمل  سنام  على

 لفظ  مثًلا  نقول،  البلد   يف  املشهورين  املعروفني  من   يعين  البلد   أعيان   من  الرجل   هذا  أو،  الشعر
، املرسن  هو   األنف،  ومرسن  أنف:  قلنا  كما   . الشيء  نفس:  الشيء  عني  على  يدل  أيًضا   العني
 الكتاب  لفظ)،  سيبويه  كتاب(  على   يدل   الكتاب  لفظ،  القران   عقد   على  يدل  الكتاب  لفظ
  ذكر، السيوطي إًذا؛ املعىن لنا  توجه السياق فداللة ؛ السياق داللة باعتبار ، القرآن  على  يدل
  .اللغوية  الظواهر  من   كثًريا )  املزهر(  كتابه يف

 قدًميا   مثل  متقابلني  معنيني  على   الدال  اللفظ  هو  والتضاد:  التضاد  عن  أيًضا  تكلم 
 : التميميني  شاعر   يقول   -متيم  عند- الظلمة:  "السدفة"و  -قيس   عند -  الضوء :  "السدفة"

 أسدفا   ما  إذا الليل  وأقطع 

 يطلق :  "جلل"  لفظ   أيًضا،  متقابالن   معنيان   له   لفظ   السدفة  إًذا،  أظلم   ما   إذا:  يعين
 قتله  والذي  أخوه   قتل  عندما  يقول  عندما  الشاعر  .والقليل  اليسري  على  ويطلق،  العظيم   على
 : الشاعر  ويقول  قبيلته  من

 جلال  ألعفون  عفوت  فلئن

 عفو   أخيه   ثأر  عن  يتنازل  الذي  ألن؛  عظيًما  عفًوا  ألعفون   يعين"،  جلال  ألعفون"
 : يقول  عندما  اآلخر  الشاعر  إمنا، عظيم 

  األمل   ويلهيه  يسعى   والفىت   جلل   اهللا   خال  ما   شيء   كل
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 : أخرى  برواية  أو ،  يسري  اهللا   خال ما  شيء   كل: يعين

 األمل   ويلهيه  يسعى  والفىت   جلل   املوت   خال  ما   شيء   كل

 ؛ حقري   أو   يسري :  جلل  معىن   فهنا

 ومعرفة،  ومدلوله  اللفظ   بني   املناسبة  ظاهرة   عن )  املزهر(  يف   السيوطي  تكلم  أيًضا 
 املولَّد   ومعرفة  الداللة  وتطور،  واملعرب   اللغات   وتداخل ،  والنوائب  والغرائب  العرب  لغات

  .وغريها  ...واالشتقاق  اللغة   وخصائص 

 ومتثله،  والتجديد   األصالة  تزاوج  طور   وهو :  اخلامس  الطور  إىل   ذلك  بعد  نأيت
 فكانت ؛  القدماء  دراسات  انتهاء  نقطة  من  بدأت   دراسة  وهي  .احلديثة  اللغوية  الدراسات

 الذي   العلم   هذا  يف   اللغات   خمتلف من   احلديثة  املؤلفات   وترمجة، املختلفة  اللغات   بني  املوازنة
 اللغوي تراثنا فدرسوا ، عليه اهللا  عاهدوا ما  صدقوا رجال  يد على ، اليوم عامل  يف  وتألأل  مسا 

 ما  إليها  وأضافوا،  العريب  العلم   معطيات  عن   وكشفوا،  وأبعاده  جوانبه  مجيع   من  ودقة  بعمق
  .والعرفان   بالثناء  تذكرهم   األجيال  وستظل،  وجتديد   أصالة  هذا ويف،  احلديث  العلم   به   جاء

 األصالة   بني   جلمع  يعين،  والتجديد   األصالة   تزاوج  طور:  اخلامس  الطور  إًذا
 أن بد ال ؛  ماجستري أو  دكتوراه  رسالة  نكتب  عندما  ولذلك ؛ والتجديد  األصالة، واملعاصرة

 أن   بد  ال؛  والتجديد   األصالة  بني  يزاوج،  واحلديثة  القدمية   للمراجع   جامًعا   الطالب  يكون 
  .احلديثة  والدراسات  العريب  العلم  بني  يزاوج

 طبًعا ؛  القدماء  دراسات  انتهاء  نقطة   من  بدأت  دراسة  هي:  احلديثة  الدراسة  إًذا
 بالدراسة   القدمية   الدراسات  تطعيم   إىل   ذلك  بعد  نأيت؛  القدماء  دراسة  من  ننتهي  عندما 

، وسيبويه،  أمحد   بن  اخلليل  وعندنا،  مثًلا  جين  ابن  عندنا،  واملعاصرة  األصالة  بني  جنمع ،  احلديثة
  .احلديثة  بالدراسات   القدمية  الدراسات  هذه   نطعم،  قدمية  دراسات
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 إىل   باإلشارة  بدأت   القدمية  الدراسات ،  القدمية  الدراسات  على   أتوا  عندما   والغرب
؛ إليها   أشار   جين   ابن   جند  ولكن؛  حديثة  دراسة ،  الفونيم   نظرية  مثًلا   يعين ،  احلديثة  النظريات

 صويت   الصوت   هذا  من   ينشأ  وأنه،  املتحرك  الصوت  مثل   ليس  الساكن   الصوت   إن:  فقال
  .الفونيم   هو-

 دراسة  ندرسها   عندما   أيًضا  القرآنية  القراءات  أن   نذكر   القرآنية  للقراءات  نأيت   عندما 
: " الرعاء  يْصدر   حىت":  تعاىل  قوله  يف   والكسائي  محزة  عند ،  اإلمشام   فيها  أن   جند؛  متعمقة
: الفصيحة   اجليم:  الفصيحة  اجليم   نطق   مثًلا ،  مفخمة  بزاي  يعين ،  والزاي  الصاد   بني   الصاد   بنطق

 واجليم ،  الشامية  اجليم :  واجليم ،  اجليم   هو:  أكثر  أو  صوتان   منه  نشأ،  األصيل  الصوت  هو
  الثالثة  جاء  أو  جاء  أو  جاء:  نقول  يعين،  املعىن   يف   أثر  لالختالف  يكون   أن  دون ،  القاهرية

  . واحد   مبعىن   أمثلة

  األصالة   بني   نزواج   أن   وهو ،  هذا   نراعي   أن   بد   ال ؛  اللغوية   الظواهر   ندرس   عندما   إًذا 
؛  جوانبه   مجيع   من   ودقة   بعمق   نتفحصه   أن   بد   ال ؛  اللغوي   التراث   ندرس   عندما ،  والتجديد 
 . وجتديد   أصالة   هذا   ويف   احلديث   العلم   به   جاء   ما   إليها   ونضيف   العريب   العلم   معطيات   لنكتشف 
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 بأسلوب   النطق   أو  اللغة  نطق   يعين ،  تقل  وال   قل :  يعين،  املعيارية  الدراسة   بأن:  قلنا

 األسلوب  نطق   فهو:  الوصفي  أما   .عليه  يكون   أن   جيب   ما   على،  عليه  يكون  أن  ينبغي  ما   على
  .هو كما النص  أو

 أو   كذا   تقول   الناس   تقريرات:  الوصفية،  كذا  تقل   وال   كذا   قل   أوامر  املعيارية  إذن
 اللغة   مع   أو   اللغة   قواعد  مع   متمشًيا  كان   سواء،  غلط  أو   صح  كان   سواء،  كذا  تقول   ال

 منطق   تقل  وال   قل  املعياري  املنهج  إذن ،  الفصحى  قواعد   مع  متمشيا   يكن  مل   أو،  الفصحى
  أو ،  سيًنا  الثاء   ينطقون  القاهرّيون :  تقريرات  الوصفية   إمنا ،  ينطق  أن  جيب  كما  الصوت

 احلرف   إىل  ينظر  ال،  فقط  تقريرات"،  دهب" "ذهب"  يف  كما،  داًلا  الذال  ينطقون   القاهريون 
  .احلرف  عليه   ينطق  أن   جيب   ما  إىل

 : الغرب  عند  اللغة  علم  يف التأليف  تطور   يف   نبدأ

 والنحاة   القدماء  اليونان   فالسفة  مع   الغربيني  عند   ومشكالا  باللغة   االهتمام  بدأ
-  اآلخرون  حاول،  وطبيعتها  اللغة  أصل  اليونانيون   األولون  ناقش   حني  يف،  السنسكريتيني

 النحاة   شّق  وقد،  اخلاصة  القواعد   هلا  ويضعوا  لغتهم   يقّننوا  أن   -اهلنود  حناة  أو  اهلنود  وهم 
 . اهلنود  عن   مستقّلني طريقهم   النهاية  يف  اليونانيون 

 ا  الشبيهة  اللغات   من   من   وغريها ،  لغتهم   يناسب   حنوي  نظام   وضع  إىل  وتوّصلوا
 اللغوي   احلقل  على  مسيطًرا  استمّر  الذي   العاملي   النحو   بداية  مع   هذا  كان  وقد ،  الترقيب  يف

 معيارية   كانت   أا   القدمية  النحوية  اآلراء  عن   ُأخذ   ما  وكثًريا،  بعده  وما   عشر  الثاين   القرن  حىت
، املالحظة  على  املؤّسس  احلديث   االصطالحي   مبعناه  اللغوي   الوعي   وإن،  وصفية  منها  أكثر

  . الدراسات  تلك  مثل   يف   املرء  يفتقده   ِمَما   ال   والتعليم ،  والترقيب،  والتحليل
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 من   كانت   األقدمون  النحاة  إليها   توّصل  اليت   الصحيحة   األساسية  النتائج   من  وكثًريا
 على   دال   قليل  قدر   هناك   كان  ١٤٠٠  عامي   وبني,  املنهجية  آثار  من  منها  أكثر  الصدفة   آثار

 االهتداء  على   تدل ،  النهضة  قبل  ما   عصر   يف  الشواهد   من   قليًلا  هناك   أن  كما،  لغوي  وعي
 اللغوي  اجلانب  من  إذن   فالصورة؛  بينها  والعالئق،  قرباا  واكتشاف،  اللغات  تصنيف  إىل

 أفضل  وصفهم  كان  فقد،  الوصفيني  اللغة   لعلماء   بالنسبة  أما ،  متاًما  مشجعة   ليست   التارخيي 
 اليت  والالتينية،  واليونانية،  السنسكريتية  اللغات  َدَرُسوا  الوصفية  دراسام   إىل  بالنظر  قليًلا

 . كبري حّد  إىل   دقيقة  كانت 

، ميالدية  ١٣٠٥  عام   أصدره  كتاب   يف   املثالية   اإليطالية  للغة"  دانيت"  وصف   كان 
،  والفرنسية،  اإليطالية  اللغات  أصل  وعن،  اللغات  توالد   عن  صائبة  بدراسة  قرن   وقد 

 يف  البدء  نقطة  هو،  اإليطالية  للهجات  مجلته  يف  دقيق  وبتصنيف،  بينها  والعالقة،  والربوفانسية
 .العلمية  النهضة

 ببطء   طريقها  تشق  النهضة  أخذت  مث ،  العلمية  النهضة  يف   البدء  نقطة  يعد   هذا
 العصور   قدمته  الذي  األساسي  اإلسهام  وكان   احلديثة  اللغوية  اآلراء  حنو  غائمة  وبطريقة
 مناسبة  تعديالت   إدخال   مع ،  للتطبيق  صاحل  عاملي   حنوٍ   تقدمي   حماولة  هو،  اللغة  لعلم  الوسطى

 . اللغات  كل  على

 بالعناصر  العناية  يف   تكمن  احلديثة  والنظرة،  الوسيطة  النظرة   بني  األساسية  والفروق
 تتصل  ال   اليت ،  األخرى   األنواع  دون  اللغات   من   معني   بنوع  واالهتمام ،  املختلفة  اللغوية

-  األوريب  املجال باتساع ولكن، منهجّية  أخطاء  يف أوقعهم مما ؛ األوربية اهلندية باملجموعة
  اجلغرافية   والريادات  واالكتشافات   الرحالت  بسبب  وثانًيا  .الصليبية  للحروب  نتيجة  - أوًلا

 وهندية  وأفريقية،  قصرية  شرقية  غربية  جديدة  أخرى  لغات  على  لتطل ؛  تتسع   النافذة   أخذت
 وبدأت،  باإلكراه  إال  الشائعة  القدمية  النحوية  املعايري  تطبيق  هلا  يصلح   ال  لغات  وهي،  أمريكية
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، مناقشات  تظهر  وبدأت ،  والقريبة  احلديثة   النواة  لبعض   وصفي  حنو   لوضع  كثرية  حماوالت 
 وقرباا،  اللغات  بتصنيف  املتعّلقة   باحلقائق   العلماء   جهل   الغالب   يف يشهّوها  كان  وخالفات

 إىل  اللغة  انقسام  ومبشكلة،  اللغوي  الصواب  مبستوى  تتعلق  مناقشات  كذلك   وبدأت،  اللغوية
، والدرس  البحث إن: نقول أن  مبكان األمهية  من  وأنه ، الطبقية اللهجات  ومبشكلة، هلجات

 تقدًما   الفترة  هذه   يف  حققا  فقد ؛  املقدمات  وخطأ،  املنهج  اضطراب  من  يعانيان   ظل  وإن 
 يعيش   أن  أراد  لقد،  فاحًصا  عقًلا   النهضة  عصر   كان   لقد،  اجتاهات  عدة  يف  صار   ملموًسا 
  . شيء  كل ويعرف،  الدليل  ويقيم ،  التجربة

 امتد   الذي   االجتاه   هذا  محل  وقد،  الوسيط  العصر   عقلية  عن  اإلمكان   بقدر   ويبعد 
 عام  ومبجيء،  كبرية  قيمة  ذات  مجيعها   تكن  مل  وإن،  كثرية  مثاًرا  عشر  الثامن  القرن   اية  حىت

 يف   واضح   عيب  هناك   ظّل  وإن ،  وضعت   قد   اللغوية  األسس  من  كثري  كانت  ميالدية١٨٠٠
 وصف   مت  وقد ،  دقيقة  علمية  ضمانات  يعطي،  مستقرا  سليًما   منهًجا   التزامه  عدم   وهو ،  البحث

 اهلندي   للقالب   ليخضع؛  بعضها  ُأكره  وإن،  بأخرى  أو   بطريقة  تقريًبا   املعروفة  اللغات   كل 
 . األوريب

 شواهد  الفترة   تلك  يف  مجعت  وقد ،  اللغات  تصنيف  موضوع  يف  هدير  تقدم  ومت 
 اللغات  أطوار  رصد  يف  وتساعد ،  األوربية  التارخيية  الدراسة  ختدم   أن  ميكن   كثرية  كتابية
 ومثل ، اللهجية االنقسامات ومثل، اللغة يف  واخلطأ الصواب: مثل  احلديثة النظريات وبعض

 ارتفع  فقد  هذا  كل   وفوق،  واملناقشة  البحث   بساط  على   طرحت  قد  للغة   األديب  املستوى
 هو  معاجلة   إىل   حاجة   يف   بقي   ما  وكل،  كثرية  لغوية   اهتمامات   ووجدت ،  اللغوي  الوعي
 . املستقر  العلمي  املنهج   اختفاء

 عامل   يف   الصدارة  مكان   املقارن   املنهج  احتل  عشر  التاسع   القرن   بداية  وقبيل
  السنسكريتية  بني   القوية  العالقة  عن"  جونز  ويليام "  السري   قّدمه   مبا،  اللغوية  الدراسات
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 هاّمة   مرحلة   بذلك   فحّدد ،  واهلندية  واجلرمانية  واليونانية  الالتينية  وبني ،  القدمية  والفارسية
  .الغرب  يف   اللغوية   دراسات  تطّور  تربز

" جونز"  وتبع ،  احلديثة  اللغة  لعلم   البداية  نقطة   اعتباره  ميكن   حادث  أهم   ُتَعّد  بل
 آفاق  امتّدت   وقد "،  فونر"و"،  جرمي "و"،  بوب"و"،  رسك"و"،  شليجن"  مثل  علماء   مباشرة

، والعربية،  والعربية،  اآلكادية  مثل  اللغات   من   جمموعات  لتشمل؛ بعد   فيما   املقارن  اللغة   علم
  .الثانية  املجموعة  من  وغريها،  واآلرامية

 هذا   خالل-   الوصفية  الدراسة   وأما ،  املقارن   اللغة  علم   الدراسة  هذه  نتاج  وكان
 وكان،  التارخيية  الدراسة  به   حظيت  اليت   االهتمام   من   حظها  َتَنلْ   فلم  - عشر  التاسع  القرن

 محلت   اليت  العظمى  اللغات   تلك  هي  الدراسة  تستحق  اليت  اللغات  بأن  السائد   االعتقاد
  وجود  على   الرأي  استقر  وقد،  استعمارية  لغات  كذلك  صارت  واليت ،  األوربية  احلضارة 

 أو،  اللهجي  واالطراد،  القياس  مثل  أخرى  عوامل  تتدخل  أال   شريطة؛  الصويت  التغري  يف  اطراد
 .الصوتية  بالقوانني  يسمى  ما  طريق يف الثقايف

  أنواع  وعلى، اللهجية الصيغ على  االهتمام بتركيزه كبرية  قيمة ذا النتاج  كان  وقد 
، الدراسة  تستحق  ال  تافهة  نواة  أا  على   إال،  اللحظة  تلك  حىت  إليها  ُينظر  يكن  مل   الكالم  من
 اهتمام   هذا  عن   ونتج،  املتشعبة  وهلجاا ،  احلّية  اللغات   إىل  االهتمام   توجيه  إىل   ذلك  أّدى   وقد 

  وجود   إىل   أّدى   ّمما ؛  املباشرة  املالحظة  طريق  عن   احلديثة  اللغات  هلذه   املختلفة  اجلوانب  بدراسة
 للغات  اهتماًما   يعطي   الذي ،  الوصفي  اللغات   علم  وهو ،  اللغة  علم  فروع  من   هامّ   فرع

 . املكتوبة  بالشواهد   االهتمام   من   ويقلل ،  املتكلمة

 علم  فروع  من  مستقرا  فرًعا  باعتباره  الوصفي  اللغة  لعلم   الدقيقة  األسس  حتّدد  مل
 عنوان   حتت  موته  بعد   ميالدية  ١٩١٦  عام  نشر  الذي"  سري  سو  دي"  كتاب  ظهر  حىت،  اللغة

 ." العام  اللغة   علم  يف حماضرات"
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، والتارخيي الوصفي: اللغة علم  فرعي بني الفاصلة احلدود ودقة بوضوح رسم  وقد 
 ال   اللغة  علم   وأن ،  ذاا   أجل  ومن  ذاا  يف  اللغة  دراسة:  وهو،  اللغة  علم  موضوع  وحّدد
، قدمية  فترات  يف   ذلك   كان  سواء؛  اإلنساين  الكالم   ظواهر  كل  يشمل   وإمنا ،  معينة  لغة   يدرس 

  األمهية   مرة  ألول   يوضح   أن  واستطاع،  الداليل  الفكر   انطالق  نقطة   ُيَعدّ   كما   حديثة  أم 
 . اللغة  داخل  التركيب   أو  للبنية الكربى

، مستمر يزال  وما " ،  سري  سو   دي"  كتاب  نشر  بعد  التارخيي   اللغة   علم استمر  وقد 
 ميزان  أخذ  بل،  الوصفي  اللغة   علم  نظريه   خيطوها   خطوة   كل   يف  وتبعه،  الوجود  يف   تاله   ولكن
 اللغات   وصف  إىل ،  األوربية  اهلندية  اللغات  تاريخ   يف  املقارن   البحث  من  متحوًلا  خيتلّ   القوى

 على   التارخيية  ظروفها  تعرف  ال  اليت  املكتوبة  غري   لغات  ودراسة،  املجهولة  واللغات،  املستقلة
، تالميذهم   جبهود  الوصفي  الفرع  هذا  واستمر"،  بلومفيلد "و "،  سابري"و"،  بوث"  أيدي 

" جسربسون "  يد  على  فسلفيا   حّد وإىل،  نظريا  شكًلا   الفرع  هذا أخذ   وإن ،  أتباعهم   وحرص
 التارخيي  املنهج   لربط  حماوالت  ُبذلت   مث ،  اللغة  تقدم  حتكم  اليت  األسس  يضع   أن   حاول  الذي

  اإلحصائية   املوازنة  من  أساس  على  اللغوي   التاريخ  كتابة  إلعادة  وأخرى،  الوصفي  باملنهج
 هي  تزال  ما  التارخيية  األحباث  أن   للنظر  ناتج  هو  ومما،  املفردات  بني  والشبه  اخلالف  ألوجه

  . أمريكا  يف   السائدة   هي  الوصفية   الدراسة  أن   جند بينما ؛  أوربا يف السائدة

 أنه   مع  التربعم  أو، التكوين أو،  التكّون  دور يف يزال  ما  فإنه اجلغرايف اللغة  علم أما 
؛ النضج  من  النصيب  ضئيل،  النماء  من  احلظ  قليل  يزل  فلم،  خصوبة  اللغة  علم   ميادين  أكثر

، باللغة   االهتمام  بدأ  بأنه:  نقول  بإجياز   الغرب   يف   اللغة   علم   تطور   نستعرض  عندما   إًذا
 أصل  ناقشوا  األولون ؛  السنسكريتني  والنحاة ،  اليونان   فالسفة  مع  الغربيني  عن  ومشكالا

 وضع   إىل  اليونان   حناة  توّصل،  القواعد  هلا  ووضعوا  لغتهم   قّننوا  واآلخرون ،  وطبيعتها  اللغة
  .التركيب  يف   هلا   املشاة   وغريها   لغتهم   يناسب   حنوّي نظام
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 حىت   اللغوي  احلقل  على  مسيطًرا  استمّر  الذي  العاملي  النحو  بداية  هذا  كان   وقد 
، معيارّية   كانت   أا   القدمية  النحوية  اآلراء   على   ُأخذ  ما   وكثًريا،  بعد  وما   عشر   الثامن   القرن
 النحاة   إليها  توّصل  اليت  الصحيحة   األساسية  النتائج  من   كثًريا  أن   كما ،  وصفية  منها  أكثر

  .املنهج  آثار من منها  أكثر  الصدفة  آثار   من   كانت ، األقدمون 

" دانيت"  وصف  كان وقد ،  لغوي  وعي   على  داّل  قليل قدر   هناك   كان ١٤٠٠  وبني
، العلمية   النهضة   يف  البدء  نقطة  هو  ميالدية  ١٣٠٥  عام   أصدره  كتاب   يف   باملثالية  اإليطالية  للغة
 حنٍو  تقدمي  حماولة   هو ،  اللغة  لعلم  الوسطى   العصور   قدمته   اليت   األساسي   اإلسهام   كان  وقد 

  . اللغات  كل  على مناسبة  تعديالت   إدخال مع   للتطبيق صاحل  عاملي 

 تقدم  وَحَدث ،  تقريًبا  املعروفة  اللغات   كل   وصف   متّ   ميالدية)  ١٨٠٠(   عام   ومبجيء
 يف   بقي ما   وكل، اللغوية التارخيية  الدراسات يف  تقّدم حدث كما ، اللغات تصنيف يف   كبري

 احتّل  عشر  التاسع  القرن   بداية  وُقَبيل،  املستقر  العلمي   املنهج  اختفاء   هو،  معاجلة  إىل  حاجة 
 عن  جونز   ويليام   السري   قّدمه   مبا  اللغوية  الدراسات  عامل   يف   الصدارة   مكان  املقارن  املنهج
 واجلرمانية  واليونانية  الالتينية  وبني ،  القدمية  والفارسية  السنسكريتية  بني  القوية  العالقة

 ميكن  حادث  أهم  ُتَعّد  بل،  الغرب  يف  اللغوية  الدراسات   تطور  تربز  حلةمر  فحّدد   .والكركية
  . احلديث  اللغة   لعلم  البداية  نقطة   اعتباره

 يف   حماضرات "   وهو  ميالدية ١٩١٦ عام   ُنشر  الذي "  سري   سو   دي "  كتاب   وبظهور
  الفكر   انطالق  نقطة   الكتاب   هذا  يعّد  كما ،  الوصفي  اللغة   علم  معامل  ُحّددت"  العام  اللغة   علم

، والوصفي،  اللغة  علم   فرعي  بني  الفاصلة  احلدود  ودقة  بوضوح  رسم  أيًضا،  الداليل
  .والتارخيي
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 جوانبها  مجيع  من   اللغة   دراسة  يكون  أن  هو   ارتضيناه  الذي   اللغة  علم  يف  عندنا
 من  اللغة   يدرسون  الغرب   يف  أما،  الكرمي   للقرآن   وخدمة   واألدب  الثقافة  لدراسة   كوسيلة

 . خارجي  عامل   أي   عن  النظر بقطع :  يعين،  ذاا  أجل  ومن  ذاا   يف دراسة،  جوانبها  مجيع 

 واألدب   الثقافة  لدراسة  كوسيلة  اللغة   ندرس   العريب   الوطن  يف   اللغة   ندرس   حنن 
، وضوابط  قواعد  هلا   اليت   باللغة ،  املكتوبة  باللغة   نعىن   عندما   يعين ،  الكرمي   القرآن  للقرآن  وخدمة 

 تكون ،  تنطق  أن   جيب  كما  باألصوات  ننطق  وأن،  تنطق  أن  جيب   كما  باأللفاظ  ننطق  وأن 
، القاعدة  نضيع   ال  حرًفا  حنرف  ال  العربية  باللغة  نغىن   ألن؛  جيًدا  ترتيًلا  القرآن   نرتل  وسيلة  هذه 
 كما  األصوات  ندرس،  يكون   أن   جيب   كما  األسلوب  ندرس  .املعيارية  الدراسة  هي  هذه

 . املعيارية  للدراسة  بالنسبة،  تنطق  أن  ينبغي

 دراسة  اللغة  دراسة،  املعيارية  بالدراسة  املعياري  اللغة  بعلم  تم   العريب  الوطن  يف  حنن
" ميزان"  أصلها "  ميزان ":  مثًلا  أصلها  هذا  -قلنا   كما-   التحتية  البنية  على  نتعرف :  أوًلا،  معيارية

 تم العريب  الوطن  يف  حنن  .املعيارية الدراسة هي  هذه  نفسر نرجح نعلم ، التحتية للبنية ننظر
 أيًضا  تم  حنن ،  وغريهم   جين   وابن  وسيبويه  كاخلليل ،أسالفنا  ا  اهتم  كما   املعيارية   بالدراسة 
 ألف   هي   الوصفية  الدراسة ،  اللغة  علم  يف   هلا   بد  ال   املعيارية  الدراسة  ألن؛  املعيارية  بالدراسة 

 أن   بد  ال ،  املسألة  هذه   أصل   أو  الشيء   هذا  أصل   نقول   عندما   ولكن ،  اللغوية  الدراسة  باء
 أن  بد  ال ،  نعلم   أن  بد  ال ،  التحتية  البنية  ندرس  أن  بد  ال ،  املسألة  هذه   أصل   على   نتعرف
، علمي   إفالس   هذا،  عالته  على  هذا  خذ:  ونقول،  عواهله  على  الكالم   نترك  أن   أما،  نفسر
 يف  إليه   حنتاج   الوصفي   املنهج ،  اللغوية   الدراسة   يف   إليه  حنتاج   صحيح   الوصفي  املنهج  يبقى

 نبحث  أو  نتعرف  بد ال  نرجح  أن  بد ال  نفسر  أن  بد  ال  نعلل  أن  بد ال   إمنا ، اللغوية الدراسة
 .التحتية  البنية  على   نقف   أو
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 األول  أهتم ،  الوصفي  اللغة   علم   معامل  حدد  الذي"  سري   سو  دي"  كتاب  بظهور
 بوضوح  رسم،  أيًضا  له  حتمد  هذه،  الداليل  الفكر  انطالق  نقطة  أيًضا  ويعد ،  الوصفي  باملنهج

 التارخيية  الدراسة  طبًعا ،  والتارخيي  الوصفي  اللغة   علم   علم  فرعي  بني  الفاصلة  احلدود  ودقة
 .التاريخ  عرب   اللغوية  الظواهر  نتتبع ،  اللغة  علم   علم  يف أيًضا  مطلوبة

  ومن  ذاا  يف   اللغة  دراسة : وهو ، اللغة  علم  موضوع   حدد "  سوسري  دي "  كتاب   أيًضا 
  يف   اللغة   ندرس   ال ،  ذاا   أجل   ومن   ذاا   يف   اللغة   ندرس   ال   العرب   عند   اللغة   يف   أيًضا ،  ذاا   أجل 
  فما   اجلغرايف   اللغة   علم   أما ،  الكرمي   للقرآن   وخدمة ،  واألدب   الثقافة   لدراسة   كوسيلة   ولكن ،  ذاا 
  عن  ندرس   ألننا ، خصوبة   اللغة   علم   ميادين  أنه  مع ، التكون   أو   التربعم   أو   التكوين   دور   يف  يزال 

  اللهجة   ندرس   ممكن   الدارجة   اللهجات   العريب   الوطن   يف   مثالً   اللهجات   اجلغرايف   اللغة   علم   طريق 
  والطبقية  احلرفية   هلجات   أخرى   هلجات   إىل   أيًضا   نتدرج   ممكن ،  املعاصرة   الفصحى   اللغة   املعاصرة 

    . الغرب   يف   اللغة   علم   يف   التأليف   تطور   يف   البارزة   النقاط   هذه   . ذلك   إىل   وما 
  

    



٢٢ 

 

TM@@@†ìè�u@õbàÜ��ÈÛa@µàÜ�¾a@l‹��ÈÛa@À@pb�aŠ‡�Ûa@òíì��ÌÜÛa 
  

 أن  نريد   اللغوية  الدراسات  بصدر   العرب  املسلمني   العلماء  جهود  عن  احلديث  قبل
 : التالية  املالحظات   نذكر

 على   معجمها   وألفوا   قواعدها   ووضعوا   العربية  اللغة   درسوا  العربيةحني   علماء   اعتمد   - ١
 ذلك   يف   التزموا  وقد  .والنثرى  الشعرى   العرب   وكالم  العريب   والشعر   الكرمي  القرآن
 واحتملوا  اخللص   العرب  أفواه  من   اللغة   أخذ  يف   كبرية   جهودًا  وبذلوا  صارمة  مببادئ

 . اللغوية  املواد  جلمع  البادية  إىل  يذهبون  كانوا  فقد؛    املتاعب  من   كثريًا   ذلك   سبيل  يف
 والكوفة  البصرة   يف   والعلماء   هؤال   إىل   ينتقلون  الفصحاء   األعراب  كان  ما   وكثريًا 

 . عنهم  ليأخذوا

 اللغوى   لتحليل  املستويات  عن   احلديث   خالل  العرب  عند  اللغوية  اجلهود  سنذكر   - ٢
 النواحى  لدراسة   املتدرجة   املراحل   هي   والىت   السابقة  األبواب  يف   عليها  تعرفنا  الىت

 يف   العرب   املسلمني   مسامهات  فسنذكر ،  احلديث  اللغة  علم  يف  وحتليلها  املختلفة
 هذه   متنّبى  من   والغرض   . مستقلة  عناوين  حتت   واملعاجم  اللغوية  والقواعد  األصوات

 .اللغوية  الفروع  هذه  من   كل  يف جلهودهم   الواضحة   املعرفة  الطريقة

 يف    أّلفت   الىت   والكتب  واملسامهات   األعمال   ذكر   يف   الشديد  باالختصار   التزمنا   - ٣
 .اللغوية  للدراسات  خمتلفة  جماالت

 األصـــوات 

 أثناء   أو   النحوية  دراستهم   خالل   العربية   أصوات  العرب  املسلمون  العلماء   درس
 : ذلك  من جنده ما  وأّول   -العربية  اللفظية  والثروة  املعاجم  دراستهم 
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ـ ١٠٠(   أمحد  بن  اخلليل   وضعها   اليت   املقدمة  ) العني  كتاب(  ملعجم)  هـ١٧٥  -   ه
 وعشرين  تسعة  العربية  يف  أن   هذه  مقدمته  يف  بني  فقد   .احلروف  خمارج  حسب  رتبه  والذي
 .حرفًا حرفًا  احلروف  هذه   خمارج   حيدد  مضى  مث   حرفًا

 حديثه  عند  كتابه   اية   يف   وناقشها   العربية  األصوات)  الكتاب (  يف   سيبويه  تناول  وقد 
 صفة  حدد   وقد  .قليالً   اخلليل   ترتيب  خيالف   ترتيبا  العربية   حروف  رتب   وقد  . االدغام  عن
 موضوع  عاجلوا  حني   بعده   من  النحاة   فعل   وكذلك   . عظيمة  بدقة   خمرجه   وبني   حرف   كل 

 . االدغام

 وكانت  الصوتى البحث جمال   يف  كبرية جهود القرآنية والقراءات التجويد ولعلماء
 وطريقة  احلروف   خمارج   يف   فصل  على،  التالوة  قواعدة   جانب  إىل ،  تشتمل  التجويد  كتب 
 . )العشر  القرأءات  النشريف(  كتابه يف اجلزرى  ابن  فعل  كما   وصفاا   نطقها

 فصاحة   عن   يتحدثون  كانوا  حني   مفيدة   صوتية  مالحظات  واألدب   البالغة   ولعلماء
 -سرالفصاحة  تاليفه   يف  سنان   وابن  القرآن   إعجاز   كتابه  يف  الباقالىن   هؤالء  ومن ،  الكلمة

 عن   والتبيني  البيان   كتابه  يف  حتدث  حني  العربية  األصوات  يف  طريفة  مالحظات  وللجاحظ
 .النطق  عيوب

) احلروف  حدوث  أسباب(  وهي  األصوات  يف   رسالة  الفيلسوف  سينا  ابن  وأّلف
 القريب   سببه  إن   فقال  طبيعية  ظاهرة  باعتباره  أي  بعامة   الصوت  حدوث  سبب  عن   فيها  حتدث
 .وقوة  بسرعة  واحدة  دفعة  اهلواء  متوج

 التموج   أن  نذكر   اإلنسانية  األصوات  أي   احلروف   حدوث  سبب   عن   حتدث   وقد 
 لتشريح  يعرض  مث  وانقسامها  الصوت  متوج  طريقة  عن  حتدث  مث   .الصوت  حيدث   الذي  هو

 يتحدث  مث  . مفصالً   ويصفها  العربية  أصوات  عن  بالتفصيل   يتحدث  مث   -واللسان  احلنجرة
 . األخرى  اللغات  ويف  العربية  هلجات  يف   العربية  بأصوات  الشبيهة  األصوات  عن
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 فيه   واهتم،  األعراب  صناعة  سرّ :  وهو  األصوات  يف  كتابًا  جىن  ابن  كتب   وقد 
 :التالية  باجلوانب

 املختلفة   اجلوانب  حسب  وترتيبها  العامة   صفاا   بيان   - 

 خمارجها  وصف  و  وترتيبها  املعجم   حروف عدد  بيان   - 

 تغيري   من الكلمة  بنية  يف   للصوت   يعرض   ما  - 

 أصوات  من  تأليفه  إىل  ورجوعها  املفرد  اللفظ  يف  الفصاحة  نظرية  بيان   - 
  . املخارج  متباعدة 
 اللغوية   القواعد

 ومن   . بذلك  إليه   أشار   وفيمن  النحو   وضع   فيمن  العرب  املؤرخني  روايات  ختتلف
 طالب  أيب   بن  على   من  بأمر   الدؤىل  األسود  أيب   إىل   النحو   وضع   تنسب   الىت   الرواية  أشهرها

 اسم  من   الكلمة   أقسام  وحدد   النحو  أبواب  بعض  وضع  أنه  الرواية  هذه   وتقول   عنه  اهللا   رضى
 : وحرف  وفعل

 رأسهم  على  القراء  من  األسود   أىب   تالمذة   بعد  جاء   جيل  به  قام  الفىن  باملعىن   والنحو
 أن  على   املؤرخون  اصطلح  وقد   .اسحق  بن   اهللا  وعبد  العالء   عمروبن   وأبو  عمر  بن  عيسي

 مدرسة  :  ومها  لغويتني  مدرستني   إطار   يف   بعدهم  جاء   ومن  األوائل  النحاة  هؤالء   عن  يتحدثوا
  . البصرة  ومدرسة   الكوفة

 : البصرة  مدرسة

 البصرة   بتأسيسي  اخلطاب  بن  عمر  وأمر  هـ١٤  عام  احلرية  املسلمني  العرب  فتح
ـ ١٥  عام  جعلتها  كثرية   ظروف  املدينة  هلذه  ذلك  بعد   وتوافرت  .العراق  حاضرة   فصارت  ه

 املؤرخني  بعض   وينسب  والنحو  اللغة   يف   البحث   أوضحه   كان   متنوع  علمى  لنشاط   جماالً 
 . آنفًا  بعضهم  إىل  أشرفنا  الذين  وتالمذته  د  األسو  أيب  إىل  املدرسة  هذه   بزعامة
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 توضح   الىت  النحوية  والتعليالت  اآلراء   من كثريًا  الشهري  كتابه يف  سيبويه  روى  وقد 
 .قبله  موجودة  كانت  مصطلحاته  أهم  النحو   أصول  أن

 النحو  لعلم  احلقيقى  املؤسس  هو  أمحد   بن   اخلليل  أن   الباحثني   من   كثري   رأي  ويف
 وهو  مرة  ٥٢٢  مارواه  ومجلة  .كثريًا   سيبويه  عنه  نقل  وقد   .كتابه   يف  سيبويه  وضعه  الذي
 .أساتذته  من   أحد  عن  منه والقريبا  مثله يرد  قدرمل

 األشهر   العربية  كتاب   وصاحب   العريب   النحو  امام   هو )  هـ١٨٠  ت(  وسيبويه
 . النحو  قرآن  إنه قيل  حىت  مبلغًا لصاحبه وتقديرهم   به  العلماء   إجاب  بلغ   وقد )  الكتاب(

 األمثلة   من  حبشد   باب  كل   مسائل  تعاجل  أبواب  يف  النحو   مسائل  جيمع   والكتاب
 . قلة  أو  كثرة   أو   قبح  أو   أوحسن   خطأ  أو  صواب  من فيها  ما  يكشف  والنصوص

 ظهر   أن  منذ  البحث   مدار  فكان  درسه  يف   وأخذوا   سيبويه  كتاب   العلماء   تلقف   وقد 
 . اليوم  حىت

 : الكوفة  مدرسة

 النحو   علماؤها   أخذ  وقد   البصرة   مدرسة  عن   قليال  متأخرة   الكوفة  مدرسة   نشأت
 عن  النحو   أخذ،  املدرسة  هذه   مؤسس   وهو ،  الرؤاسى  جعفر   أبا   أن  ويروى  . البصريني  عن

 .العالء عمروبن  وأيب  عمر   بن  عيسى

 الكويف   النحو  أصول  وضعا  اللذان   ومها  والفراء  الكسائي  املدرسة  هذه  أعالم  ومن
  يفسر  ال هذا  كتابه يف  والفراء  -القرآن  معاىن وهو  عظيم   كتاب  وللفراء  خصائصه   وأوضحا

 اللغوية  املباحث   ويشرح  السور  ترتيب  حسب  اآليات   من  يتخري  وامنا  املعروفة  بالطريقة  القرآن 
  . حوهلا  تدور   الىت  والنحوية

 املعجم 

  ) املعاجم   علم(   عن  الوحدة   يف  باختصار  العرب   عند   املعجمى  التأليف  عن  حتدثنا  وقد 
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 : التالية  السطور  ذلك  إىل  نضيف  ولكننا

 أدهش   رائع   حنو   على   مناهجها   وختتلف  مدارسها  وتتعدد  العربية  املعاجم  تتنوع
 ): فيشر(  يقول  املستشرقني

 لغته   علوم   كتب   بوفرة  الفخار   له   حيق   آخر  شعب  يوجد  ال   الصني  استثنينا  اذا
 . العرب  غري   وقواعد   أصول حبسب  مفرداا   تنسيق  إىل   حباجته  املبكر  وبشعوره

 : قسمني  إىل  املعاجم   تقسم   أن  وميكن

وتسمى،  اللفظ  أو الشكل   أساس  على   مادا  ترتيب  ويقوم :    األلفاظ   معاجم  - ١
 .أيضًا  املجنسة  أو العامة  املعاجم    

 وتسمى   .معني  موضوع  يف  ألفاظ  أساس  على  مادا  ترتيب  ويقوم:  املعاىن  معاجم   - ٢
 . كذلك املبوبة  املعاجم 

 وخصائصها   العربية  اللغة  يف   تبحث   كتب   هناك   بنوعيها  املعاجم  إىل   وباإلضافة
 فارس البن)  كالمها  يف  العرب وسننن اللغة  فقه  يف  الصاحىب(  الكتب  هذه  ومن عام  بشكل
 .للثعالىب   وسرالعربية  اللغة   وفقه جىن  البن واخلصائص   اللغوى

 اللغوية   الدراسات   يف   العرب   منهج 

 اللغوية  الدراسات يف العرب منهج إىل   نشري أن  ميكننا املوجزة السابقة السطور من
 : باختصار

 األصوات  درسوا  فقد،  مجيعًا  املختلفة   مستوياا   يف  اللغة  العرب   املسلمون   درس  -١
 وىف   النحو  مبسائل  كتابه  سيبويه  بدأ  فقد،  واملعاجم   والنحو   والتصريف  واالشتقاق

 املعىن  تغري   فيها  البنية  تغري   على   ينبىن  اليت   الصرف   مسائل  بعض   عاجل   عرضها   أثناء
 أبنية  عن   فتحدث   األخرى  الصرف   مبسائل   كتابه  أى  مث   . واجلمع   والتثنية  كالتصغري 



٢٧ 

 

 العربية   احلروف  وصف  االدغام  عن   حديثه  وعند   اخل  والصفات   واألفعال  األمساء
 . تغيري  من  مواقعها  يف   هلا   يعرض  وصفااوما   خمارجها  وحدد

 وخباصة الذكر السابقة  مستوياا يف  وصفية  دراسة العربية اللغة العرب  املسلمون درس  - ٢
 مثًال سيبويه كتاب  كان   فلقد ؛ املتأخرين ال  املتقدمني أعمال  االعتبار  يف وضعنا اذا

 وكالم  والشعر  وقراءاته  الكرمي  القرآن:  األصيلة  مصادرها  من   الفصحى   للعربية
 النحاة   فكان ؛  العرب  عن   السماع  عندهم  النحو  أصول  من  كان   ولقد   -العرب

 تؤخذ  أن  عندهم   السماع أصول  من وكان،  الكتب من  ال مساعًا العربية يأخذون
 املكان  حددوا  أم   كما  -وامة   واحلجاز  جند   بادية  مثل  البادية  عرب  من  العربية
 والقرن  البادية   عرب   بني  الرابع   القرن  يتجاوز   ال   أن  فيجب ،  أيضًا  الزمان  حددوا
 .احلواضر  عرب بني  الثاىن

 أوربا  يف   انتشر  الذي   النحو   على   اللغات   بني   باملقارنة   العرب   املسلمون  العلماء   يهتم  مل    - ٣
 ويقارن  مراحلها  يتتبع   تارخييًا  درسا   لغتهم   درس   إىل  ينتبهوا  ومل  عشر  التاسع  القرن   يف

 اللغة   عالقة   عن  جيدة  مالحظات   هناك  أن   شك   ال  - باألخرى  منها   مرحلة   كل
 نوح يتكلمون  بن   وكنعان:  العني  كتابه   يف   يقول  فاخلليل؛  السامية  باللغات   العربية

 وعلماء   اللغة  وفقهاء  املعاجم  أصحاب  أن   املعروف  ومن   -العربية  تضارع   بلغة
 كاحلبشية  األصلية  لغاا  إىل   ردها   وعن   العربية  غري  الكلمات  عن   يغفلوا   مل   األصول
 إىل  تنبهوا  قد   اللغات   نشأة  يف  باالصطالح  القائلني  بعض  أن   كما  والنبطية  واآلرامية

 نظرية  تنشأعنها  مل  الطيبة  واملواقف  اجليدة   املالحظات   هذه   كل   فمع  تتغري   اللغة   أن
 وللعالقات  اللغوى   للتغري   متكاملة   نظرة   أساسها  على  ينب   ومل   التارخيى  اللغة   علم  يف

  . اللغات  بني  واألسرية
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 التوضيح 

 ورأينا   اإلسالم  بعد   العرب  عند   اللغوية  الدراسات  بدأت  كيف  الوحدة  هذه  يف  رأينا
 من   اللغوية   الدراسات   على   العرب  إلقبال  احلقيقى   الباعث   هو  كان  الكرمي  القرآن  أن  أيضًا
 احلروف   خمارج   يف   فالبحث ؛  عظيمة   فائدة   املسلمني   أفاد   القراءات  فعلم؛  متعددة  نواح

 كان   وجه   أفصح   على   الكرمي  القرآن  تالوة   لتيسري  الصحيحة   وجوها  على  بضبطها   واالهتمام 
 نتيجة  وكانت،  وأسرارها  الفصحى  العربية   اللغة  بدقائق  العرب  عناية  يف  العوامل  أقوى  من
 وممايؤيد   ودقائقها  وقواعدها  العربية  اللغة  مبزايا  تشربوا  والعلماء  القراء  أن   واجلهد  االهتمام  هذا

 .القراءة  أئمة   من   عمرو  وأىب  والكسائي  الفراء  مثل القدماء  النحويني  من   الكثريين  أن   ذلك

 اللغوية   املفاهيم  بعض   أخذت  وعنه  العرباىن   النحو  على  كبري   تأثري  العرىب   والنحو
 أوربا   تقليد  إطار   وخارج :  بلومفيلد   يقول   النهضة   عصر   يف  األوربيني  إىل   طريقها   العربية
 حنوًا  العرب   وضع  لقد  . قدمي   أصل  على   أساًس  معتمدة   اللغوية  نظرياا   عديدة   أمم  طّورت 
  اإلسالمية  األقطار  يف  اليهود  وضع   منواله  وعلى،  الكرمي   القرآن  يف   تظهر  كما  الفصحى  للغتهم 
 جذر  واملصطلح   . النحو  ذا  علم على   األوربيون  الباحثون  أصبح النهضة   عصر   ويف ،  حنوهم 

)root  (العرىب  النحو   من   جاءهم  مثًال . 

 كما   العريب   اللغوى   الفكر  يدرسوا  مل  األوربيني   من  اللغة   علم  مؤرخى  وإن،  هذا
 عند  طويالً   عنده  يقفون   فال،  والالتني  واليونان   اهلنود  فكر  وخباصة  املعاصرله  الفكر  درسوا

 املستشرقني   من  درسه   على  أقبلت  الىت  القلة  ولكن  ميروابه  أن   التارخيى  البحث  يقتضيهم  ما
 . العرب  والنحاة  اللغويني  بأعمال   منهم   القلة   هذه   أعجبت فقد ،  درسه  حق درسوه  والذين

 يف  احلديثة باملناهج  متأثرة  بدأت  احلديث العصر  يف  العرب عند  اللغوية الدراسات   
 بالبذور  هنا   اكتفينا   ولكننا   تذكر   أن  جيب   كذلك   جيدة   أعمال   هناك   أن  والشك ،  املجال  هذا

 املسلمني   العرب  جهود  عن  تارخيية  فكرة  نأخذ   لكى  وذلك  فقط  الدراسات  نشأة  وجوانب
  .الشأن   هذا  يف
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للغة العربية فضٌل وامتياز عن غريها من اللغات، وذلك من جهات عديدة وقد مر 

  . شيء من ذلك، وسيأيت _ أيضًا _ يف فقرات أخرى من هذا الكتاب
  : سبيل اإلجيازوفيما يلي ذكر لبعض فضلها على  

فإنا جند أن أكثر ألفاظها قد وضع :  للغة العربية فضل من جهة اعتدال كلماا  _  ١
على ثالثة أحرف، وأقل من الثالثي ما وضع على أربعة أحرف، وأقل من الرباعي 

   . ما وضع على مخسة أحرف
وليس يف اللغة كلمة ذات ستة أحرف أصلية، وقد جاءت ألفاظ قليلة على حرف 

   .واحد أو حرفني
فليس يف كلماا اجلارية يف االستعمال ما :  هلا فضل من جهة فصاحة مفرداا  _  ٢

   .يثقل على اللسان، أو ينبو عنه السمع 
وللعارف حبسن صياغة الكالم أن يصنع من مفرداا املأنوسة الوضاءة ِقطعًا، أو 

   . خطبًا تسترق األمساع، وتسحر األلباب
حيث إن عباراا سلسلة طبيعية، :  سائر لغات الدنيا إىل قواعد املنطق أا أقرب    _  ٣

   . يهون على الناطق صايف الفكر أن يعرب فيها عما يريده دون تصنع أو تكلف
فهذا مما يشهد بارتقاء اللغة، وسعة غايتها يف البيان؛ فإن العبارات : تعدد أساليبها  _  ٤

تغاير ما تصوِّره يف أساليبها  اختلفت  املعاين، وإن كان إذا  املخاطبني من  نفوس   
الغرض واحدًا؛ فصورة املعىن الذي يستفاد بطريق املجاز أو الكناية يغاير الصورة 

   .اليت تؤدى بلفظ احلقيقة أو القول الصريح

  

 .  ٥٨_٢٩، وحياة اللغة العربية ص٢٦_٢٣انظر القياس يف اللغة العربية ص  _ ١
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: زيد كرمي الطبع) غري الصورة اليت ينقشها قولك(:  بل الصورة اليت يرمسها قولك 
   . احتد أصل املراد من املثالني وهو إثبات الكرم لطبع زيد زيد ذو طبع كرمي) وإن  (

يظهر  مل  معانيها  صور  يف  خمتلفة  واحد  غرض  على  الواردة  العبارات  أن  ولوال 
   .التفاوت والتسابق بينها يف حلبة البيان 

وإذا قويت عارضة املتكلم يف العربية أمكنه أن يتصرف يف الغرض الواحد، وُيْفِرُغه 
   .فةيف أساليب خمتل 

فتجد أن يف كثري من ألفاظها القصرية غىن وكفاية يف الداللة :  طرق اختصارها  _  ٥
   .على املراد

من مظاهر وض اإلسالم بالعربية، مسو األغراض، وذيب :  ارتقاؤها مع املدنية  _  ٦
األلفاظ، واكتساب كثري من األلفاظ داللة خاصة، وظهور كثري من األلفاظ اإلدارية 

من   والسياسية، كثري  ودخول  العلوم،  كافة  الستيعاب  العربية  اللغة  ويؤ 
  . املصطلحات العلمية
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  الصوتى، الصريف، التركييب، املعجمي، الداليل، 
  

 املستويات   هلذه  التقسيم   أساس

 الصويت   املستوى •

 الصرىف   املستوى •

 التركيىب  املستوى •

 املعجمى   املستوى •

 الدالىل   املستوى •
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 مبسطة   فكرة   أساس على  اللغوى  أوللتحليل  اللغة   لعلم  املستويات  هذه   تقسيم 
 :يلى  فيما   تتلحص

 .   الكلمات   ىف أوحروف أصوات  هناك  *   

 .األصوات  من تتكون   واأللفاظ   والكلمات  *   

 . مجال تصبح  واأللفاظ  الكلمات   هذه   اجتمعت  وإذا  *   

 .   لغة  كل ىف وطريقة  نظام  هلا  اجلمل   وهذه   *   

 . دراستها أو   فهمها   البدمن داللة  أو   معىن  تعطى   اجلمل  تركبت  وإذا  *   

 التاىل   املثال  ولنأخذ

 :   مثل  أصوات  أو حروف اجلملةمن  هذه   تتركب   البيت)   ىف  (يوسف

ـ ../كسرة/ف /ف /سضمة  / و  /لىضمة  . أصواا  فهى  اخل

 "   ......../البيت/  ىف /يوسف/مثل  كلمات  هناك   أن نرى  ذلك  بعد 

 األلف   وقبله  اسم   كذلك/   البيت= /  والبيت  حرف  هو )  و(يف   اسم   هو)  (يوسف
  جّراإلسم حرف االسم  اجلملة   هذه   ترتيب  ذلك  بعد  ويأتى  . للتعريف  والالم

 . العرىب  النحوى   النظام  يقبله  الذى   الترتيب  هو  وهذا

 . كلمة لكل   ودالالت   معاىن  هناك   مث 

 لعلم  املستويات  تقسيم   عليه يقوم  الذى  البسيط  األساس  لنا  يربز  السريع   املثال  فهذا
 تركيىب   وثالث  لفظى  وآخر  صوتى  جانب  هناك  أن  بسهولة  نفهم   أن   نستطيع   هنا  ومن  .اللغة

 القوانني  ويدرس   عناصره  يدرس  مستوى  اجلوانب  هذه   من   جانب  ولكل ،  وهكذا  دالىل  ورابع 
 ؛   هلا   خيضع  الىت
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 الصوتى   اجلهاز  تشريح  على   تشتمل   وهى   اللغة  منها  تتألف  اليت  االصوات  فدراسة
 وخمارج   النطق  أماكن   ووصف،  فيه  الكافية  املختلفة  النطق  امكانات  ومعرفة،  اإلنسان   لدى 

 جمموعة  كل  ىف  تظهر،  جمموعات  إىل  اإلنسانية  األصوات  وتقسيم   اجلهاز   هذا  يف  األصوات
 القوانني   عن   والبحث ،  الكالم  ىف  والنربوالتنغيم   الصوتية  املقاطع  دراسة ،  معينة  خصائص   منها

 إىل  باإلضافة  آخرى  جوانب  وهناك   . وتغريها  األصوات  إبدال  وراء  تكمن  الىت  الصوتية
 .   ذلك

 . وتصرفها الكلمات  واشتقاقى بالصيغ املتصلة  القواعد يف  البحث  أو البنية ودراسة
 علم "   باسم   العرب  عند   يصرف  ما  وهو  املختلفة  املعاىن  على  للداللة   األلفاظ  ابنية  وتغري

 . "الصرف

 عالقة  و   اآلخر   ىف   منها   جزء   كل   وأثر  أجزائها  ترتيب  حيث   من   اجلملة   نظام  ودراسة
 . ربطها وطريقة  ببعض  بعضها   األجزاء  هذه 

 املختلفة   واملعاىن  الدالالت   هذه   بني  والعالقة  املفردات  معاىن  أو  األلفاظ  ودراسة
 اللفظى   واالشتراك  الترادف  ونشؤ  ونتائجه  وعوامله   والتطور الدالىل ،واملجازى  فيها  واحلقيقى
 النهاية  ىف   مث  معينة  بطريقة  جزء   كل   وتدرس   اللغة   جتزئ   املستويات  فهذه   ذلك   وغري   واألضداد

 . احلديث  اللغة   علم  هيكل  ليكتمل   مستوى  او  جزء   كل   نتائج   جتمع 

 الصوتى  املستوى/  األصوات  علم     : األول   املستوى

    )phonetics ( 

 : املنطوقة  اللغوية  ولألصوات  جوانب  ثالثة  مثة

 من  النطق  أعضاء  به  تقوم   فيما   هذا   ويتمثل، األصوات  هذه إصدار  جانب   - ١
  أى الفيسولوجى  أو النطقى  األصوات  علم   ويقوم  األصوات  إلنتاج  حركات 

     articulatory or   physiologcal   phonetics 
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 الباب   ىف  النطقى  األصوات  علم  عن  سنتحدث[  اجلانب   هذا  بدراسة  -ا
 ] بالتفصيل  اخلامس

 أواجلانب]  ...[  اهلواء  ىف  اإلنتشار   أو   االنتقال   جانب   هو   ثان  وجانب     - ب
 .   النطق  أعضاء   حلركات   نتيجة  اهلواء  يف   اجلانب   هذا  ويتمثل  الفيزيائي  أو  األكوسيتكى

  الفرييائ  أو  األكوستيكى   االصوات  علم  اجلانب   اىل  هذا بدراسة  ويقوم

Articulatory        or         physiological         phonetics 

 ذلك  ويتمثل  السمعى   اجلانب  أو  الصوت  استقبال  جانب  هو  ثالث  وجانب   - ج
 عملها  وتعمل  السامع   أذن   طبلة  ىف   تؤثر  والىت  الصوتية  للموجات  املقابلة  الذبذبات  تلك  ىف
 يسمى   اجلانب  وهذا  .األصوات  يدرك   حىت  مسعيه   أعصاب  وىف  الداخلية  أذنه  ميكانيكية  ىف

 األصوات   لعلم   الثالثة  اجلوانب  هذه   يوضح  التاىل   والشكل   السمعى  االصوات  علم 

 السامع                        املوجات   انتقال     املتكلم   

            النطق   اللسان   أعضاء
 األذن  ميكانيكية  

 ) السمعى  األصوات  علم ) (األكوسيتكى  األصوات  علم) ( النطقى  األصوات  علم(

 هذه   تدرس  أخرى  بالفاظ  أو  األصوات  علم   جمال  ىف   تقع   هذه  الثالثة  فاجلوانب
 .الصوتى املستوى  ىف  الثالثة  اجلوانب

  يستلزم  أو  األصوات  علم  فىمناهج  تعددا  يقتضى  وتنوعها  اجلوانب  هذه   وتعدد
  لطبيعته  وفقا  وحتليله  بدرسه  ويقوم  الصوت  جوانب  من  منها  فرع  كل  يقابل  فروع  إىل تفريعه

 . ذلك  اىل   أشرنا كما بالفعل  حدث  ما  وهذا ومكوناته

 أن غري  اللغة علماء  من  كبريًا اهتماما  تلقى  كلها  الفروع أو  اجلوانب هذه ان رغم
  .وأعمق  أكثر  النطقى  األصوات  بعلم   أو  النطقى   باجلانب   عنايتهم 
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 يف   االنتشار   من   حظا   وأكثرها   قدمًا  وأرسخها   األصوات  علم   فروع   أقدم   فهو
 امليدان   طبيعة  وإىل  الفرع  هذا  وظيفة  إىل  ذلك   السريف  ويرجع   كلها   اللغوية  ذلك  قد    البيئات

 .غريه   دون   الفرع  هذا   على   احلاالت  معظم ىف،   االصوات  علم   يطلق   ولذلك  له   املخصص 

 هلا يعرض وما النطق أعضاء ىف  بالنظر املتكلم  نشاط  النطقى  األصوات علم  يدرس
 منتهًيا  النطق  عملية  يف  فيها  وكل  دور  وظائفها  وحيدد  األعضاء  هذه  فيعني،  حركات  من

 . املتكلم   جانب  من األصوات  إصدار  ميكانيكية  حتليل   إىل  بذلك

 : ومها  قسمني   إىل   العلم  هذا يف دراسة األصوات  وتقسيم 

  والفنولوجيا  - ٢        الفوناتيك-١

 تاثري   هلا   بالفعل "  منطوقة  أحدثا "   كوا  حيث  من  دراسةاألصوت  بالفوناتيك   ومراد
 باملادة  يعىن  فالفوناتيك،  املعينة  اللغة  معانيهاىف   أو  األصوات  هذه  قيم   النظرىف  دون   معني  مسعى

  بوظائفها   ال  ضوضاء  بوصفها  األصوات  أو  املادة  هذه  وخبواص  الصوتية  بالقوانني  ال  الصوتية
 .   اللغات   من   للغة  الصوتى  التركيب   ىف

 : التالية  اجلوانب  ضؤ  ىف   الفوناتيك  ىف الدراسة  وتتم 

 .   النطقي   اجلهاز  وصف   -١  

  النطق  ومواضع   الصوتية   املخارج  دراسة   - ٢

 . وإىل احلركات  الصامتة   األصوات  أو الصوامت  إىل   االصوات  تقسيم    - ٣

 :مثل  خمتلفة  نواح  وحتديدمساامن   الصامتة  األصوات   وصف   - ٤

 واهلمس   اجلهر  -   

  واألنفجار   االحتكاك   -   

   والترقيق  التفخيم   -   

  والرخاوة   الشده    -   
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  مثل عديدة  نواح   من   احلركات   وصف  - ٥

  واالنفتاح   االنغالق   -   

 .   ذلك  وماشابه  واخللف   األمام   -   

   وأنواعها  الصوتية  املقاطع  دراسة  - ٦

  ذلك   إىل وما  التنغيم   النربو   دراسة  - ٧

 الصوتيةوإخضاعها   املادة  بتنظيم   يعىن   ِفأنه  األصوات  وظائف  أوعلم  الفونولوجيا  وأما
 . اللغة  ىف وظائفها  حيث  من    األصوات  ىف يبحث   أنه  أو   والتقنني  للتقعيد

 البحث   لتقدم   نتيجة  -والفنولوجيا  الفونانيك  بني  التفريق  أى-  التفريق  هذا  جاء   وقد 
  كذلك  يسمى   كان  ما   أو   الواحد  الصوت  أن   والباحثون   العلماء  أدرك    ما   عند  األصوات  ىف
 التنوع   هذا  أن  حظوا  ال  وقد   فيه  يقع   الذى   السياق  بتنوع  عديدة   نطقية  صور  ذو   الواقع   ىف   و

 فقد   غريهم  دون  األفراد  بعض   أوعلىنطق  بعض   دون  األصوات  بعض   مقصورًاعلى   ليس
  آخر   إىل  سياق  من  نطقه  خيتلف  .......العربية  ىف  /ن /  النون   مثل  املعني  الصوت  أن   ادركو

 ما   عابدون  أنتم  وال   اآلية   ىف   أنتم   ىف   النون  عن   خمتلف    العربية"  نكتب"  كلمة   ىف   فالنون-
 . وهكذا  الكرمي  القرآن  ىف الواردة"أعبد 

 الصرىف   املستوى /    الصرف  علم   :   الثاىن   املستوى

      Morphology              

 أن  الصرفية  فىالوحدات  اللغوى  التحليل  مستويات  من   املستوى  هذا  يبحث
)Morphemes  ، ( ا "املورفيم "  أو  الصرفية  الوحدة   ويعرفمعىن   ذات  صرفية  وحدة  أصغر   بأ: 

 :  بدراسة  يقوم   الصرىف   املستوى   عن  اخرى    بعبارة   نقول   ان   وميكن
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 الفعل   قبل  /سوف/  أو  /س/:    العربية  للغة  ىف  ذلك  ومثال  Prefixesالسوابق   - ١
 القريب  الزمن   يف   االستقبال   هو  معىن   على   تدل   صرفية  وحدة   أصغر   / س/ف   املضارع 
 . )أنت(    وهو معىن تعطي  الصرفية  الوحدة  وهذه   تكتب   ىف /ت/ وكذلك

:   العربية  ىف  ذلك  ومثال  الكلمة  آخر  اضافةىف  واملرادا   suffixes اللواحق  - ٢
 .مذكرا  مجعا  املفرد  جعل  و  معىن   تعطى]  الحقة[صرفية  وحدة/    ون /  مسلمون   ىف/ون /  اضافة

 :  Internal changes الداخلية  التغيريات  - ٢

 ىف   تأتى   وإمنا   فىآخرها   أو   الكلمة   أول   يف   التىالتكون   التغريات  تلك   ا   واملرد
 :العربية  فىاللغة   ذلك   إلىمعنىومثال  وتؤدى  الكلمة   داخل

  كاتب   ىف   /ا/  ألف 

  الفاعل  اسم   معىن  يعطى   جعله " كاتب"  الكلمة   داخل  ىف   فاأللف 

  وأنواع  أجناس   إىل   ويصنفها  اللغوية  الصيغ  الصرفىكذلك  املستوى  ويدرس  - ٤
 واالسم   الفعل  الكلمة   تقسيم   ومثل،  والتذكري  والتأنيث  واجلمع   اإلفراد  مثل   وظائفها   حبسب

 . صيغامفردة  بوصفها  بالصيغ  يتصل   ما  كل   من   ذلك إىل  وما  األدوات  أو  واحلرف

 التركيىب   املستوى /    النحو  علم  : الثالث  املستوى

      Syntax          

 ويذكر   .   خواص  من   ا   يرتبط  وما   ومسائله   التركيب   املستوى   هذا   ىف   يدرس   
 :املستوى  هلذا  أساسية   دراسة  خالهلا تتم   تالية   جوانب أربعة  اللغويون 

 عن   للتعبري  صاحلة    معينة  صيغ  الكاتب   أو   املتكلم  اختيار  أى :    أواالنتقاء   االختيار  - ١
 ىف   السائد  اللغوى   العرف  حسب   ه   بغري   أو  ببعض   بعضها   ارتباطها   وجيوز   معانيه 
 . االجتماعية  البئية  تلك
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  ترتيب   وقواعد   الكالم  تاليف  قوانني  عن   البحث  ا  واملراد  :    أوالرتبة   املوقعية  - ٢
  موصوف   أى   الوصفى  املركب   العربية  ىف   ذلك   مثال   و   والعبارة   فىاجلملة   الكلمات 

 املركب   وكذلك   صفةموصوف  األردية  ىف   الوصفى  املركب   ويكون   صفة
 .   اإلضافىوهكذا

 ولترابط   املختلفة   التراكيب   أجزاء  بني   التطابق   التركيىب   فىاملستوى  ويرادا:    املطابقة       - ٣
 والتكلم  اخلطاب[أوفىالشخص  اإلعرابية  العالمة  يف   املطابقة  تكون   كأن ،  فيها

 ] والتنكري  التعريف[  التعيني  ىف  أو]  والتانيث  التذكري   النوع  ىف  أو   العدد   ىف  أو]  والغيبة

 ىف   شاها   وما  احلركات   تغري   بدراسة  التركيىب   أو النحوى  املستوى  ويهتم :    اإلعراب     - ٤
 .   التغري   هذا  عوامل أو  وأسباب    الكلمات  أواخر

 واحدا   عليهماامسا  واطلقوا  بينهما   العلماء  اكثر   مجع  بالنحو   الصرف   ارتباط  ولشدة 
 أن  اساس   على "   بالنحو"  بترمجته  بعضهم  يفضل   ما   او   اللغة    قواعد  أى   grammar   وهو

 . اآلخر  عن   أحدمها  واليستغىن  الصرف   عن   الينفصل   النحو

 املعجمى   املستوى /  املعاجم  علم      :    الرابع  املستوى   

                      lexicography 
 هذه   أهم  ولكن   للغة   عديدة   جوانب   املعاجم  علم  أو   املعجمى   املستوى  يدرس 

 :   هى  اجلوانب

 الثروة   هذه  جبمع   املعاجم  علم   فيهتم ،  املعينة  اللغوية  الثروة  أو   فىاملفرادات  البحث   - ١
 الرجل   منها  يفيد   عامة   بصورة    وتفسريمعانيها  شرحها  حماولة  مث  وتصنيفها  اللفظية
 . كالهم   واملتخصص   العادى

 وهجائها   للكلمة   النطق  بطريقة   أيضا   املعجمى  املستوى  أو   املعاجم  علم   يهتم     - ٢
 . خمتلفة   سياقات   ىف املتعددة  معانيها وشرح  املعجية  للوحدة   الصرىف   والتحديد 
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 الصرف  وعلم األصوات علم   مثار  على  كثريا   يعتمد  أنه  اجلانب  هذا من  والواضح  
 . املهمة  ذه   ليقوم  الداللة   وعلم  النحو   وعلم 

 تتعمق   الدراسة  وهذه ،  التارخيية  الكلمة  دراسة  ايضا  املعاجم  علم   موضوعات   ومن  - ٣
 وما   واالستعمال   والداللة   واهلجاء   النطق  ىف   وتطورها  للكلمة   التارخيى   اجلانب   ىف

  .   أمور   من  إلىذلك

 . التارخيي   اللغة   علم حبوث من الصدد  هذا ىف مادته يستمد   أنه  فاملعلوم 

  الدالىل   املستوى  / الداللة  علم    :    اخلامس  املستوى

         Semantics 
 فىالعصر  كبرية   أمهية  ذات  علما   بالذات  الداللة   وعلم  الدالىل   املستوى   أصبح

  بأكملها  اللغوية   العلوم   أهم   يرون   أم  لدرجة   أمهية   ىف   الدارسني  بعض   بالغ  وقد  باحلديث 
 : أساسا العلم   هذا  يدرس  حال  أية  وعلى

 ومشكالا   املعاىن

 إىل   للغوى   التحليل  مستويات  مجيع   من   يستفيد  العلم   هذا  أن  هنا  بالذكر   واجلدير
 .   املعىن   مشكالت   حلل   اللغة  غري   والسياق  اللغوي   السياق  جانب 

 : يلى  ما  املستوى  هلذا  أوجوانب  موضوعات   أهم  ومن

 .   وآثارها  واملدلول   الدال  بني  العالقة   حول   مباحث  - ١

 ؟ نفسه  باملعىن   يقصد  ماذا أى"  املعىن "معىن  حتديد    - ٢

 كما   النهائي  أو  السياقى  واملعىن  املعجمى   واملعىن   الوظيفى  املعىن   مثل  املعىن  تصنيف    - ٣
 .  الدراسني  بعض  يسميه

 النقطه   وهذه  اللغوية  التراكيب  معين   حتديد   ىف  تؤثر  الىت   اللغوية  غري   القرائن  دراسة   - ٤
 .   االجتماعية  بالعلوم   وخاصة  األخرى  بالعلوم  الداللة   علم  تربط  األخرية

  @ @
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  يشتمل الدرس على العنصرين التاليني: 
  مشرقية ومغربية يف البحوث اللغوية: تسميات عربية-١
  البحوث اللغوية العربية-٢

  مشرقية ومغربية يف البحوث اللغوية :  تسميات عربية:  العنصر األول:  أوال
تعد املصطلحات هي أدوات العلم ومفاحته، ولذلك فإن انضباط مصطلحات أي 

يعين انضباط العلم نفسه، وعدم انضباط املصطلحات وتداخلها، يعىن اضطرابا يف العلم علم  
أو أنه يعين أن العلم ال يزال يف بدايته ومل يكتمل بعد، فتمام العلم واكتماله يعين   .نفسه

  . انضباط مفاهيمه ومصطلحاته ووضوحها
االتصال اجليد وتتعدد املصطلحات للشيء الواحد نتيجة ألمور كثرية منها، عدم  

بني العلماء، فبعضهم قد توصل لشيء فسماه مبصطلح واآلخر توصل إىل نفس الشيء فسماه 
ومنها أيًضا اختالف مصدر العلم، فإذا تعلم باحث علم اللغة يف إجنلترا جتده   . مبصطلح آخر

دور  غياب  أيًضا  ومنها  فرنسا،  يف  تعلمه  من  يستخدمها  اليت  غري  مصطلحات  يستخدم 
  . املجامع اللغوية:  ت اللغوية املسئولة عن إقرار املصطلحات مثلاملؤسسا

  وسوف نستعرض معا بعض املصطلحات لنبني التعدد يف التسمية، وذلك كما يلي: 
  مصطلح علم النحو: :  أوال

النحو عند علماء اللغة القدماء تتسع حدوده عن اليت عند علماء اللغة املعاصرين، 
فهم يدخول مع النحو الظواهر اللغوية اليت تبحث يف بنية الكلمة وبنية اجلملة، وذلك عند 
سيبويه، وابن جين، وابن احلاجب وغريهم، أما عند العلماء املتأخرين فقد فصلوا بني األمرين  

البح هو وجعلوا  اجلملة  بنية  يف  والبحث  الصرف،  علم  موضوع  هو  الكلمة  بنية  يف  ث 
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السابع  القرن  علماء  من  للسكاكي  العلوم  مفاتح  ذلك يف  ويتضح  النحو،  علم  موضوع 
  .اهلجري

  مصطلح علم العربية -٢
ظهر مرادفا لعلم النحو، كما هو عند ابن فارس من علماء القرن الرابع اهلجري، 

علماء القرن السادس اهلجري، وكذلك عن الزبيدي من علماء القرن   وعند ابن األنباري من 
الرابع  اهلجري وهو من علماء األندلس، هذا وإن كان علم النحو أكثر شيوعا من علم 

  .العربية يف املشرق فإن علم العربية كان أكثر شيوعا يف املغرب
  مصطلح اللغة: -٣

اللغة وأطلقوه على عملية  القدماء مصطلح  اللغة وترتيبها    استخدم  مجع مفردات 
وحتديد دالالا، فكان هناك من يسمى باللغوي إزاء النحوي، فاخلليل بن أمحد كان لغويا 
البادية وجعلها يف  من  اللغة  لغوي ألنه مجع كلمات  العني، واألصمعي  ألف معجم  ألنه 

تصرا على النظر  رسائل وهكذا كل من ألف يف املعاجم، أما سيبويه واملربد فنحويان ألما اق
  . فيما أحضر اللغويون من نصوص اللغة وأخذوا يستنبطوا منها نظام اللغة وحنوها

  فقه اللغة، علم اللغة، وعلم منت اللغة :  املصطلحات-٤
الترادف وهي تدور حول االهتمام  كلها مصطلحات تتقارب يف الداللة لدرجة 

سمية منت اللغة ظهرت فقط وإن كانت ت  .بكلمات اللغة ومعانيها مصنفة إىل موضوعات
  .املواهب الفتحية:  أمحد رضا، والشيخ محزة فتح اهللا يف كتاما  :  عند علمائنا املحدثني، مثل

  مصطلح علم اللسان: -٥
ظهر عند الفارايب يف كتابه إحصاء العلوم، وضم حتته كل العلوم اللغوية إضافة إىل 

  كتابة مهارات اخلطابة وقوانني الشعر وتصحيح القراءة وال
  علوم اللسان العريب:: مصطلح-٦
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أما ابن   .ظهر عند أيب حيان األندلسي ويندرج حتته علم اللغة والتصريف والنحو
 . خلدون فقد أضاف إليه علوم البيان واألدب

  
  مصطلح العلوم العربية: -٧

التهانوي يف كتابه "كشاف اصطالحات الفنون" وقد أدرج حتته علم  استخدمه 
  . ف، وعلم النحو، والبيان والعروضاللغة، وعلم الصر

: "الوسيلة األدبية إىل العلوم العربية" مشتمال:  واستخدمه أيًضا املرصفي يف كتابه
  . منت اللغة، وفقه اللغة والصرف والنحو

  البحوث اللغوية العربية: :  العنصر الثاين:  ثانيا
  اللغوية التالية: دارت البحوث العربية القدمية يف إمجاهلا حول املجاالت  

  املستوى الصويت للغة: -١
قدم العرب نتاجا صوتيا متميزا حىت إن فريث عامل اللغة اإلجنليزي يقول إن علم 

  الصوتيات نشأ يف أحضان لغتني مقدستني، مها العربية والسنسكريتية"
أهم  منها سوابقها، ومن  الالحق  يطور  مبراحل متالحقة  األصوات  علم  وقد مر 

  : يات يف تراثنا العريبعلماء الصوت
  أبو األسود الدؤيل: -أ

بدأ أبو األسود الدراسات الصوتية يف القرن األول اهلجري، وذلك عندما وضع 
رموزا مكتوبة لألصوات، فوضع نقطة فوق احلرف إذا كان مفتوحا، ونقطة بني يدي احلرف 

إذا أتبع الصوت إذا كان مضموما، ونقطة حتته إذا كان مكسورا، مث جعل النقطة نقطتني  
  .غنة
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  نصر بن عاصم: -ب
أضاف نصر بن عاصم يف القرن األول اهلجري إىل ما قدمه أبو األسود نقط احلروف 
للتمييز بني املتشابه منها، فميز بني الباء والتاء والثاء بوضع النقط اليت نراها اآلن فلم تكن 

الظاء والطاء،   التمييز بني  قبله، وهكذا  والعني والغني، واخلاء واحلاء، كما أعاد موجودة 
  . إخل....أب ت ث  ج ج ح  : ترتيب األجبدية وفقا للتقارب بني شكل احلروف

  اخلليل بن أمحد الفراهيدي:-ج
الثاين واستبدل بالنقط حركات وعالمات، وهي املوجودة  جاء اخلليل يف القرن 

ة حلرف اهلمزة وهو رأس اآلن فوق احلرف وحتتها، وأضاف عالمة للسكون، وخصص عالم 
  . حرف العني

ودرس اخلليل اجلهاز النطقي عند اإلنسان وحدد املخرج الصويت لكل صوت حىت 
  . إنه رتب معجمه ترتيبا صوتيا حسب خمارج احلروف

  سيبويه:   
اإلمالة،  عن  وتكلم  خمارجها  وحتديد  األصوات  صفات  وصف  يف  سيبويه  زاد 

  ور املسمى ب"الكتاب"واإلدغام، وقد جاء ذلك يف مؤلفه املشه
  هـ:ابن جين: 

جاء ابن جين يف القرن الرابع وخصص كتابا مستقال لألصوات وهو "سر صناعة 
اإلعراب" وقد ضمنه وصفا دقيقا لألصوات وصنفها جمموعات عديدة وفقا خلصائصها، 

  .كما قدم وصفا دقيقا ملخارج األصوات
  ابن سنان اخلفاجي::  و

  صوات يف البالغة العربية، واعتمد عليها يف بيان طبق ابن سنان معطيات علم األ
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فصاحة املفردات والكالم، وتكلم عن مسألة التجانس والتالؤم بني األصوات، وذلك يف 
  كتابه "سر الفصاحة" 

  عبد القاهر اجلرجاين: : ز
قدم عبد القاهر توزيعا دقيقا لألصوات على اجلهاز النطقي يف القرن السابع، وضمنه 

 . دالئل اإلعجازكتابه  

  ابن سينا: :  ح
 أفاد ابن سينا من خربته بالطب، وحاول أن يقدم وصفا تشرحييا دقيقا حلدوث 

  . األصوات، وقد ضمن ذلك كتابه الذي خصصه لألصوات "أسباب حدوث احلروف"
  املستوى الصريف: :  املستوى الثاين

النحو،   كان الصرف يف أوله جزءا من النحو، وكانت قضاياه تبحث ضمن قضايا
حىت استقل بداية من تأليف املازين البصري يف القرن الثالث اهلجري كتابا أمساه "التصريف" 
النشأة، هذا وإن سبق  الصرف بصري  يقال إن علم  الصرف، ولذلك  وقصره على علم 
الرؤاسي الكويف املازين يف دراسة الصرف واالهتمام بقضاياه، ومن الكتب املستقلة يف علم 

  .تصغري"، واملصادر للكسائي، و"َفَعل وَأْفَعل" للفرَّاء"ال:  الصرف
  املستوى النحوي: :  املستوى الثاث 

كان املستوى النحوي من أكثر مستويات اللغة اهتماما من قبل العلماء األقدمني، وقد  
مر النحو مبراحل بدأت مبرحلة الوضع على يد أيب األسود الدؤيل بأمر من أمري املؤنني علي ابن  

الب، وكانت يف البصرة فقط، مث مرحلة النشوء والنمو وكانت يف البصرة والكوفة، مث  أيب ط 
  . مرحلة النضج والكمال وكانت يف البصرة والكوفة، مث مرحلة الترجيح وكانت يف بغداد 

  املستوى الداليل::  املستوى الرابع
  الصوتية والصرفية والنحوية واملعجمية :  اهتم العرب بالداللة جبميع أنواعها



٤٦ 

 

القاموسية، فاهتمامهم بالداللة الصوتية جاء ضمن مباحث علم األصوات حيث أشاروا إىل 
  . داللة األصوات وأثر األداء الصويت على توجيه املعىن

واهتموا بالداللة الصرفية يف مباحث علم الصرف حيث رصدوا ما للصيغ من معان 
  .ودالالت صرفية

واهتموا بالداللة النحوية ضمن مباحث علم النحو حيث رصدوا الوظائف النحوية  
أما املعىن املعجمي وهو أهم أنواع املعاين والدالالت فقد    . ودورها يف بناء املعىن العام للجملة 

كانت هلم جهود كبرية ورائدة يف مجع كلمات اللغة وتصنيفها وحتديد معانيها على النحو الذي  
  . ب غريب القرآن وغريب احلديث، ولغات القبائل، واملعاجم اللغوية املتنوعة جاء يف كت 
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٨@M@M@M@M@ @@ @@ @@ @�þa���Ü÷�ò@ @@ @@ @@ @
  
 ؟العرب  عند   اللغوية  للدراسات  احلقيقى   الباعث   ماهو   - ١

 ؟ العرب  املسلمني   عند   الصوتية  الدراسات   بدأت   كيف  - ٢

 . اهلجرى  الثاىن  القرن   يف ظهرت الىت  النحوية  األعمال  أهم  أذكر  - ٣

 .واألصوات  النحو   جمال  يف   سيبويه  جهود  عن   فقرة   اكتب  - ٤

  ؟ العرب  املسلمني  عند   اللغوية  الدراسات   يف املعجمية  األعمال  أمهية ما  - ٥
 . اللغوى   للتحليل"    املستويات"  معىن  اشرح  - ١

  ة.اخلمس  املستويات  هذه   بني   العالقة  عن   حتدث   - ٢

 األصوات  علم   من   كل  بتدريسها  يقوم  الىت   املهمة   املوضوعات  هي  ما   - ٣
 ؟ الداللة  وعلم 

 . املعجمى  املستوى   خصائص  بعض   اذكر  - ٤

 ؟ النحوى  املستوى  فهم   ىف   الصرىف   املستوى  يساعد  كيف   - ٥

 . العربية  اللغة   من   أمثلة   اذكر  

 
 

  @ @
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 العزيز   عبد  حسن   حممد  اللغة، الدكتور   علم  إىل  مدخل  - ١

 عمر   خمتار  أمحد   الدكتور اللغوى،    البحث  - ٢

 عمر   خمتار  أمحد  الدكتور،  ترمجة،  ماريوىب اللغة  علم   أسس  - ٣

 العربية،الثعالىب   وسر  اللغة   فقه  - ٤

  .التواب  عبد  رمضان   اللغة، الدكتور   علم  إىل  مدخل   - ١

  .بشر  كمال  حممد  العربية، الدكتور   االصوات   - ٢

  .بشر  كمال حممد  اللغة، الدكتور  علم   ىف   دراسات   - ٣

 .إبراهيم  جِرى   الدكتور   ترمجة  باملر   .ر . ف  جديد  اطار   الداللة   علم    - ٤

 . حسان   متام   ومبناها، الدكتور   معناها العربية  اللغة   - ٥
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  أهم علماء علم اللغة وكتبهم  •
  ابن فارس وكتابه "مقائيس اللغة" •
 ابن جين وكتابه "اخلصائص" •

 " حلوكتابه "الصحااجلوهري  •

 الفريوز آبادي وكتابه "القاموس املحيط" •

 ابن دريد وكتابه "مجهرة اللغة" •

 

  
 شكيل أمحد    مجع وترتيب:  

  مسيع اهللا زبريي  مراجع :  
  @
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  الصفحة   العنوان    الرقم 
 ٥١  األهـداف   

  ٥٢  التعـارف  
  ٥٣  أهم علماء علم اللغة وكتبهم  - ١
  ٥٣  "مقائيس اللغة" ابن فارس وكتابه    - ٢
  ٧١  "اخلصائص"ابن جين وكتابه   - ٣
  ٧٤  تاج اللغة وصحاح العربية   - ٤

 ٧٩  القاموس املحيط   

  ٨٣  "مجهرة اللغة"معجم   - ٦
  ٩٠  األسئلة  - ٧
  ٩١  املراجع  - ٨

  
  @ @
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  على: بعد دراسة هذه الوحدة واستيعاا، يستطيع الطالب أن يتعّرف  
 نبذة خمتصرة عن حياة أهم علماء علم اللغة.  -١

 أهم الكتب ومناهجها.  -٢

 بعض املميزات هلا واملآخذ عليها. -٣

  
  @
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حتدثنا يف هذه الوحدة عن بعض أهم علماء علم اللغة وكتبهم اهلامة يف هذا 
  . املجال وهلذه الكتب مكانة مرموقة يف علم اللغة

  .املناهج الىت سلكوها خالل هذه الكتبوكذلك حتدثنا أيضًا عن  
  . وباإلضافة إىل ذلك أوردنا بعض املزايا واملآخذ هلا وعليها

  وحتتوى هذه الوحدة املوضوعات التالية: 
 . ابن فارس وكتابه مقائيس اللغة   -١

 ابن جين وكتابه "اخلصائص"  -٢

 اجلوهري وكتابه "الصحاح"  -٣

 الفريوز آبادي وكتابه "القاموس املحيط"  -٤

 دريد وكتابه "مجهرة اللغة"ابن   -٥

وأرجو أن ينال هذا العمل املتواضع رضا اهللا، وأن جيعله عمًال نافعًا ألوالدنا 
  .الطالب واهللا املوفق واملستعان
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  ابن فارس وكتابه "مقائيس اللغة"  -٢
زكريا بن حممد بن حبيب  هو أبو احلسني أمحد بن فارس بن  :  )١( صاحبه :  أوالً 

    . القزويين، املعروف بالرازي، واملشهور بابن فارس
اهلجري، ومل يذكر أحد من أصحاب التراجم    الرابع عشرولد يف أوائل القرن  

األقدمني تارخًا حمددًا مليالده، لكنه _ كما ذكر بعض الباحثني املحدثني _ يدور  
   .هـ٣١٢حول عام 

على الرأي الصحيح كما رجح ذلك العالمة  هـ ٣٩٥أما وفاته فكانت سنة 
   . عبدالسالم هارون  وغريه

وقد ولد بقزوين، ونشأ مذان، وكان أكثر مقامه يف الري، لكنه رحل إىل  
   .بالد كثرية؛ لتلقي العلم

وقد أخذ عن كثريين منهم والده فارس بن زكريا، وأبو بكر أمحد بن احلسن 
بن إبراهيم القطان، وأبو عبداهللا أمحد بن اخلطيب راوية ثعلب، وأبو احلسن علي  

   .طاهر املنجم، وغريهم كثري
أما علومه فكانت متنوعة شاملة ال سيما اللغة اليت أتقنها، وأكثر من التأليف  

  

الرواة    _ ١ ، ويتيمة  ٢٥٧، ودمية القصر ص٢٢٩، ونزهة األدباء ص٢/٢٩انظر يف ترمجته إىل إنباه 
،  ١/٣٥٢، وبغية الوعاة  ١١٨/ ١، ووفيات األعيان  ٥٤٥_٥٣٥/ ١، ومعجم األدباء  ٣/٤٠٢الدهر  

،  ٨٣، ودراسات يف املعاجم العربية ص٣٧_١/٣عبدالسالم هارون  ومقدمة معجم املقاييس لـ  
  .  ٩_٥ومقدمة كتاب الصاحيب ص 
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    .اللغوي: يف فروعها، وشهر ا؛ ودعي بـ
    .ويرجع ذلك إىل مؤلفاته القيمة اليت كان هلا أثر كبري يف الدراسات اللغوية

وكان صاحب عقلية جبارة، وموهبة فذة مبتكرة، وقد شهد له بذلك الكثري  
من القدامى واملحدثني، كالثعاليب، وابن خلكان، والصاحب بن عباد، وعبدالسالم 

    .هارون وغريهم
    .وكان فقيهًا شافعيًا، ويناصر مذهب مالك بن أنس

    .أما طريقته يف النحو فطريقة الكوفيني
الشعر، وكان نقادًة فيه، وله شعره الذي ينم عن ظرف،  وقد أحسن صنعة  

    .ورقة، وحسن تأتٍّ 
  :  وهو ُمِلحٌّ يف التهكم والسخرية، ومن شعره قوله 

هيفاُء بنا    مقدودٌة   مرت 
  

لتركيِّ    ُتْنمى    تركية 
بطرفٍ    فاتر   ترنو    فاتن 

  
ُح     حنويِّ   ةُ جَّكأنه 

  :  ومن شعره قوله  
فقلت:  وقالوا أنت    خٌري :  كيف 

  
وتفضَّقَ تَ    حاجٌة  حاجُ وى    ت 

قلنا    القلب  مهوم  ازدمحت    إذا 
   

انفراج   هلا  يكون  يومًا    عسى 
قليب    وسرور  هريت    ندميي 

  
السراجدفاُت   ومعشوقي  يل    ر 

وهو بصري ذو خربة بطبائع الناس، واستئثارهم باملال، وخضوعهم له، يقول    



٥٥ 

 

  : يف ذلك 
ُم حاجة  يف  كنت    ًال  سِ ْرإذا 

  
كَ    ا    مغرمُ   فٌ لِ وأنت 

توصه     وال  حكيمًا    فأرسل 
   

الدرهم   هو  احلكيم    وذاك 
  : ويقول ملن يتكاسل يف ِطالب العلم  

املصيف   حر  يؤذيك  كان    إذا 
  

الشتا    وبرُد  اخلريف    وُيْبُس 
الربيع     زماِن  حسُن    ويلهيك 

  
للع   يلل فأخذك  قل    مىت؟ :  م 

    . ولعل ابن فارس من أقدم استعمل أسلوب الشعر يف تقييد مسائل اللغة والعربية  
احلموي  ياقوت  عبدالرحيم = :  يقول  بن  احلسن علي  أيب  الشيخ  قرأت خبط 

وجدت خبط ابن فارس على وجه املجمل، واألبيات له، مث قرأا على :  السلمي
سعد اخلري األنصاري، وأخربين أنه مسعها من ابن شيخه أيب زكريا، عن سليمان  

  :  بن أيوب، عن ابن فارس
من   )١(الِ يا داَر ُسعدى بذات الضَّ

  إَضٍم  
  يًا من واكف العنيِ سقاِك صوُب حَ   

   .ينشأ من ِقَبل القبلةسحاب : العني  
ولنا  ا  أيامًا  ألذكر      إين 

  
العنيِ    قَرُة  يوٍم  إصباح  كل    يف 

    .عني اإلنسان وغريه: العني ههنا  
معتَّقة منَّا  معشقًة    ُتدين 

  
العني    نابع  من  عذبٌة    َتُشجُّها 

تَ    َطَرٌق  زَ زَّمَ إذا  به  شيٌخ    ها 
  

والعِني   الساق  يف  بُقوا    سرت 
  

  

 الضال: نبت كالسََّلم.   _  ١



٥٦ 

 

    .ضعف الركبتني: عني الركبة، والطرق: ههناالعني 
فال  والزِّ  السرور  ماء  من  مآلُن    قُّ 

   
العِني   من  فيه  ما  تولَُّه    ختشى 

   .أن يتسرب : ثقب يكون يف املزادة، وتولُّه املاءِ : العني ههنا  
كدٌر  فال  عنا  ُعذَّالنا    وغاب 

   
السوء     رقيب  من  عيشنا  يف 

    .الرقيب: العني ههنا  والعِني 
قِ  بيننا  فيما  الودَّ    مًا  سَ يقسِّم 

  
عنيِ    وال  َبْخٍس  بال  صدٍق    ميزاُن 

    .العني يف امليزان : العني ههنا  
حباضره   يغنينا  املال    وفائض 

  
بالعِني   الدَّين  ثقيل  من    فنكتفي 

  .)١( املال الناضّ : العني ههنا  
فوائده  تغين  املجتىب      واملجمل 

  
  ) ٢( عنيِ حفاَظه عن كتاب اجليم وال  

شديد     تقيًا  ورعًا  كان   فقد  حقًا،  العلماء  بأخالق  فارس  ابن  امتاز  وقد 
    .التواضع، وفيًا ألساتذته، برًا م، أمينًا يف النقل عنهم

ثياب   إنه كان يهب  يرد سائًال، حىت  يكاد  جسمه،  وكان جوادًا كرميًا ال 
    .وفرش بيته 

=وكان له صاحب يقال له أبو العباس أمحد بن حممد الرازي  :  قال ابن األنباري
املعروف بالغضبان، وسبب تسميته بذلك أنه كان خيدمه وتصرف يف بعض أموره،  

  

 _ الدراهم والدنانري. ١

 . ٥٤١_ ١/٥٤٠_ معجم األدباء ٢



٥٧ 

 

فكنت رمبا دخلت فأجد فرش البيت أو بعضه قد وهبه، فأعاتبه على ذلك،  : قال
    .وأضجر منه؛ فيضحك من ذلك، وال يزول عن عادته

و عليه  قد  فكنت مىت دخلت  أنه  قد ذهب علمت  البيت  من  وجدت شيئًا 
ما شأن الغضبان! حىت :  وهبه؛ فأعبس، وتظهر الكآبة يف وجهي؛ فيبسطين ويقول

    .)١( حلق يب هذا اللقب منه، وإمنا كان ميازحين به 
وقد تتلمذ على ابن فارس الصاحُب بن عباد، وبديع الزمان اهلمذاين، وأبو  

   .الفتح بن العميد وغريهم
واملقاييس،    والبن املجمل،  منها  الستني،  على  تزيد  كثرية  مؤلفات  فارس 

، وجامع التأويل يف تفسري القرآن، ونقد " والصاحيب، وأصول الفقه، وأخالق النيب
   .الشعر، وكتاب الالمات، وحلية الفقهاء وغريها كثري
هـ، وروى أكثر من  ٣٩٥وقد تويف _ على القول الصحيح كما مر _ سنة 

  :  قال قبل وفاته بيومني ترجم له أنه
أَحطتَ  قد  ذنويب  إن  رب    ا   يا 

   
وْيب   وإسراري  علمًا    وبإعالين 

لكْين   املوحد  ا   أنا    اُملِقرُّ 
  

وإقراري    لتوحيدي  ذنويب    فهب 
هذا الكتاب يكاد يكون أعظم كتب ابن فارس :  تعريف مبعجم املقاييس:  ثانيًا  

    .أعظم معجم فيما ألف يف اللغة العربيةإال يكن أعظمها، بل يكاد يكون 
كتاب   يف  منهجه  ما  حد  إىل  يشبه  املعجمي  التأليف  يف  جديد  منهج  وهو 

  

 . ٩_٨/ ١_ مقدمة معجم مقاييس اللغة ١



٥٨ 

 

املجمل، ولكن املقاييس حيمل أفكارًا جديدة على املعجم العريب كله، ولذلك قال 
   .)١( كتاب جليل مل يصنف مثله :عنه ياقوت احلموي

فإنَّ ِكَتاَبنا هذا ال خيتلف اثنان بعد النظر  :  هارونوقال عنه األستاذ عبدالسالم  
فيه أنه فذ يف بابه، وأنه مفخرة من مفاخر التأليف العريب، وال إخال لغًة يف العامل 

    .ظفرت مبثل هذا الضرب من التأليف
ولقد أضفى ابن فارس عليه من مجال العبارة وحسن الذوق، وروح األديب،  

    .ت اللغوية، وعنف ممارستهاما يبعد به عن جفوة املؤلفا
فأنت تستطيع أن تتخذ من هذا الكتاب متاعًا لك إْذ تبغي املتاع، وسندًا حني  

    . تطلب التحقق والوثوق
والكتاب بعد كل أولئك، يضم يف أعطافه وثناياه ما َيَهب القارئ ملكة التفهم  

    .)٢(هلذه اللغة الكرمية، والظهور على أسرارها
العريب، بل  :  عن الكتاب وقال يف موضع آخر   التأليف  =مفخرة من مفاخر 

يكاد يكون الفذَّ من نوعه من بني املؤلفات اللغوية يف املحيط العريب، إن مل يكن 
أن   لغويًا آخر حاول  أن مؤلفًا  اآلن  نعلم إىل  فنحن مل  العاملي؛  اللغوي  املحيط 

    .يدرس مواد اللغة يف ظل القياس املطرد يف تلك املواد 
وال غرو؛ فإن مؤلَِّفه أمحَد بَن فارس يعد يف طليعة العلماء الذين أخذوا من 

  

  .  ٩٩، وانظر دراسات يف املعاجم العربية ص١/٥٣٦معجم األدباء  _  ١
 .  ١/٤٥_ مقدمة كتاب معجم مقاييس اللغة ٢



٥٩ 

 

    .)١(كل فن بسهم وافر
ولعل من توفيق اهللا البن فارس ولكتابه املقاييس أن قيض اهللا لتحقيقه وضبطه  
العالمة املحقق البحاثة عبدالسالم هارون ؛ حيث قام ذا العمل اجلليل خري قيام، 
وتلقيه  وخلقه،  سريته  عن  وحتدث  فارس،  ابن  حياة  فيها  أورد  مبقدمة  وصدَّره 
إياه، وعن أبرز شيوخه وطالبه كما حتدث عن اجلانب األديب،  العلم، وتعليمه 

    .واجلانب اللغوي عند ابن فارس
كما أنه  وازن بني كتاب املقاييس واملجمل، وتوصَّل من خالل ذلك إىل أن 

ؤلفات ابن فارس، وأن النضج اللغوي الذي يتجلى فيه من املقاييس من أواخر م
    . )٢( دالئل ذلك 

بيَّن ابن فارس  يف مقدمة الكتاب منهجه الذي سار عليه يف هذا :  منهجه:  ثانيًا
الكتاب، ووضَّح بأنه منهج جديد خالف فيه أصحاب املعاجم األخرى، وأن  

   .هذا املنهج باب من العلم جليل، وله خطر عظيم
    . لك صرح بأنه اعتمد يف تأليفه على كثري من علماء اللغة الذين سبقوه ومع ذ
العرب مقاييَس صحيحًة، وأصوًال تتفرع منها فروع، وقد  :  قال   =إن للغة 

ألف الناس يف جوامع اللغة ما ألفوا، ومل يعربوا يف شيء من ذلك عن مقياس من 
    .تلك املقاييس، وال أصل من األصول

والذي أومأنا إليه باب من العلم جليل، وله خطر عظيم وقد صدرنا كل فصل 
  

 من حبث معجم مقاييس اللغة لألستاذ عبدالسالم هارون.    ١٥/١٠_ انظر جملة جممع اللغة العرية ١

 .  ١/٤١_ انظر مقدمة املقاييس ٢



٦٠ 

 

بأصله الذي يتفرع منه مسائله، حىت تكون اجلملة املوجزة شاملة للتفصيل، ويكون  
    .املجيب عما ُيْسَأل عنه جميبًا عن الباب املبسوط بأوجز لفظ وأقربه

    .ة، حتوي أكثر اللغةوبناء األمر يف سائر ما ذكرناه على كتب مشتهرة عالي
فأعالها وأشرفها كتاب أيب عبدالرمحن اخلليل بن أمحد، املسمى (كتاب العني)  
العباس أمحد بن  القطان، فيما قرأت عليه أخربنا أبو  أخربنا به عليُّ بن إبراهيم 
إبراهيم املْعَداين، عن إبراهيم بن إسحاق عن بندار بن ِلزَّة األصفهاين، ومعروف  

   .ليث عن اخلليلبن حسان عن 
ومنها كتاب أيب عبيد يف (غريب احلديث) و (مصنف الغريب) حدثنا ما  

    .علي بن عبدالعزيز عن أيب عبيد
ابن أخت  به فارس بن زكريا عن أيب نضر  (املنطق) وأخربين  ومنها كتاب 

   .الليث بن إدريس عن الليث عن ابن السكيت
ة) وأخربنا به أبو بكر حممد  ومنها كتاب أيب بكر بن دريد املسمى (اجلمهر

    .ابن أمحد األصفهاين وعلي بن أمحد الساوّي عن أيب بكر
فهذه الكتب اخلمسة معتمدنا فيما استنبطناه من مقاييس اللغة، وما بعد هذه  
النادر نصصناه إىل  الشيء  إذا وقع  إليها؛ حىت  الكتب فمحمول عليها، وراجع 

    .)١( قائله إن شاء اهللا
    .يد بيان ملنهجه يف الفقرات التاليةهذا وسيأيت مز

  

٥_١/٣_ ١  .  



٦١ 

 

متيز معجم املقاييس مبيزات عظيمة، وأهم ذلك فكرتان  :  مميزات املقاييس :  ثالثًا
    .أساسيتان اتبعهما ابن فارس يف تأليفه للمعجم

    .وتكاد تكون باقي املميزات ترجع إىل هاتيك الفكرتني
    .فكرة األصول واملقاييس: األوىل

    . النحت الذي اشتهر افكرة  : واألخرى
خصوصًا   الفكرتني  اتني  تعريف  اآلتية  الفقرة  مر  األوىلويف  الثانية  ألن  ؛ 

   .احلديث عنها مفصًال عند احلديث عن النحت
البناء الذي يدل  :  يقصد ابن فارس باألصل:  معىن األصول واملقاييس:  رابعًا

تشترك معه يف   اليت هي على معىن عام؛ حبيث جيمع كلمات  احلروف األصلية 
    . حروف املادة

اهلمزة والالم واهلاء أصل واحد، وهو التعبد؛  :  (أله):  ومثال ذلك قوله يف مادة
تأله الرجل إذا تعبد،  :  هللا _ تعاىل _، ومسي بذلك؛ ألنه معبود، ويقالا:  فاإلله

  :  قال رؤبة
اُملدَّه الغانيات      )١(هللا 

 

تأهلي  من  واسترجعن    سبحن 
    .الشمس مسيت بذلك؛ ألن قومًا كانوا يعبدوا: واإلهلة  

فإنه   إليه  إرجاعها  املتفرعة عن األصل، وميكن  الكلمات  تتشابه هذه  وحني 
    . يسمى هذا التشابه قياسًا

  

 املده: وهو املدح لغة فيه، وقيل: اُملدَّه يف نعت اهليئة واجلمال واملدح يف كل شيء.    _  ١



٦٢ 

 

اللغويني (االشتقاق الكبري)  :  وفكرة األصول واملقاييس هي ما يسميه بعض 
    .)١(تشترك فيها هذه املفردات الذي يرجع مفردات كل مادة إىل معىن أو معاٍن 

=أمجع أهل اللغة إال من شذ منهم أن للغة  :  وهلذا يقول  يف كتابه الصاحيب
من  مشتق  اجلن  اسم  وأن  بعض،  من  الكالم  بعض  تشتق  العرب  وأن  قياسًا، 

    .)٢(   . .  .االجتنان، وأن اجليم والنون تدالن أبدًا على الستر
    .القياس، كما يف مادة (جنب)وابن فارس ال يعتمد اطراد 

كلمات ال يقاس بعضها ببعض، فاجلنب الذي  :  =اجليم والباء والنون:  يقول
يؤكل، ورمبا ثقلت نونه مع ضم الباء، واجلنب صفة للجبان، واجلبينان ما عن ميني 

    .اجلبهة ومشاهلا، وكل واحد منهما جبني
وكثريًا من أمساء البلدان  كما أنه يذهب إىل أن الكلماِت الدالَة على األصوات  

    .ليس مما جيري عليه القياس 
وقد نفعه اتباع هذا املنهج؛ فاستخدم األصول واملقاييس يف أمور كثرية منها  
على سبيل اإلجياز _ وميكن القارئ الرجوع إىل األصل إذا أراد مزيد بيان _ ما  

  : يلي
موافقًا للقياس أو األصل  _ أنه خطَّئ شرح بعض اللغويني للكلمة؛ ألنه ليس  ١

    . الذي بىن عليه املادة، وذلك كما يف مادة (الضاد والياء والفاء)
_ خطَّئ شرح بعض الفقهاء لبعض الكلمات؛ ألنه ال يوافق األصل، ويعد ٢

  

  .  ١٠١، ودراسات يف املعاجم ص٣٩/ ١انظر مقدمة معجم املقاييس _ ١
 .  ٣٥_ الصاحيب ص٢



٦٣ 

 

ذلك من طريقة الفتيا، وليس من القياس اللغوي هلذه املادة، وذلك كما يف مادة  
    .(التاء والباء والعني)

فيها من جفاء  _ خط٣َّ يرى  ملا  بالعقيدة؛  املتصلة  الكلمات  بعض  تفسري  ئ 
خيالف _ يف نظره _ ما أتى به الدين اإلسالمي، وذلك كما يف مادة (عروى)  

أصالن صحيحان متباينان يدل أحدمها على ثبات :  =عروى:  حيث يقول فيها 
    .ومالزمة وغشيان، واآلخر يدل على خلو ومفارقة

    . ألرض فالن عروة، أي بقية من كأل:  اإلسالم بقيته كقوهلمإن عروة  :  ويقال
وهذا عندي كالم فيه جفاء؛ ألن اإلسالم _ وهللا احلمد _ باٍق أبدًا، وإمنا  
عرى اإلسالم شرائعه اليت يتمسك ا، كل شريعة عروة، قال اهللا _ تعاىل _ عند 

    .]ال انِفَصاَم َلَهاَفَقْد اْسَتْمَسَك ِباْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى [: ذكر اإلميان
_ استخدم هذه املقاييس يف ترجيح أقوال بعض العلماء؛ حيث يرجح منها  ٤

ما كان أكثر موافقة لألصل الذي أصَّله للمادة كما يف مادة (على) ومادة (شن) 
    . وقد ال يرجح أحد الرأيني على اآلخر إذا كان لكل منهما وجه من القياس

مادتني لكل منهما أصل صحيح خمالف    ويظهر ذلك حني يذكر الكلمة يف
لآلخر كما يف كلمة (الشيطان) مثًال فهو يذكر مادة (شطن) ويذكرها _ أيضًا 

    ._ يف مادة (شيط) ويذكر لكل من الرأيني وجهًا من القياس
_ استخدم هذه املقاييس يف إرجاع تفسريات العلماء املختلفة لبعض األلفاظ ٥

    . عددة ذكرها للمادة الواحدة، كما يف مادة (بس)من القرآن الكرمي إىل أصول مت
_ ساعدته هذه املقاييس على توجيه بعض القراءات القرآنية كما يف مادة  ٦



٦٤ 

 

    .(شعف)
_ استعان ذه الطريقة على إنكار التضاد يف بعض الكلمات كما يف مادة  ٧

    .ه)(قفى) كما استعان ا على إثبات التضاد يف بعض الكلمات كما يف مادة (نب
_ يعلل التسمية ببعض األمساء بواسطة هذه املقاييس، كما يف مادة (كند) ٨
=ومسيت كندة _ فيما زعموا _ ألنه كند أباه، أي فارقه، وحلق بأخواله،  :  يقول

   .كندت : ورَأسهم، فقال له أبوه 
يوافق ٩ مبا  جامدة  بأمساء  األماكن  بعض  تسمية  يف  السبب  يوضح  وقد   _

    . األصل، ويقاس عليه
=امليم والكاف أصل صحيح يدل على انتفاء الظلم، مث  :  يقول مثًال يف (مك)

    .  . .يقاس على ذلك 
مسيت مكة؛ لقلة املاء ا، كأن ماءها قد اْمَتكَّ، وقيل مسيت؛ ألا متكُّ  :  ويقال

   .من ظلم فيها، أي لكه، تقضمه كما ُيَمكُّ العظم
املقاييس بالتصحيف كما يف مادة  _ حكم على بعض الكلمات بواسطة  ١٠

    .(سحب)
يف -١١ كما  الكلمة  أصل  معرفة  إىل  املقاييس  هذه  بواسطة  اهتدى 

    .)١( مادة(شفى)
  :  منهجه يف املواد اليت ليست أصوًال يقاس عليها: خامسًا

  

  .  ١٠٨_١٠٥_ انظر دراسات يف املعاجم العرية ص١
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كما مر من أن ابن فارس مل جيعل لكل مواد اللغة أصًال يقاس عليه، بل إن  
من يتفرع  ال  اليت  من املواد  جيعل  مل  لذلك  مقيسًا؛  أصًال  جيعلها  ال  كلمات  ها 

  :  األصول ما يلي
_ املادة اليت مل يرد فيها إال كلمة يف باب االتباع مثل (بيص) ألا _ كما  ١

    .وقع القوم يف حيص بيص، أي اختالط: احليص يقال: يقول _ اْتباع 
   . _ ما كان أحد حروفه زائدًا كما يف مادة (أمع)٢
أمساء املواضع والنباتات واألشخاص والكنايات، واأللفاظ املبهمة فهذه  _  ٣

    . كلها مل جيعلها أصوًال يتفرع منها شيء
    .كما يف مادة (قر)، و (سنن)، و (ث)، و (بوك)، و (حيث)

    ._ مل جيعل األصوات الدالة على احلكاية من األصول مثل (إيه)٤
    .ًال مثل (جلق)_ ما ليس بعريب يف األصل ال جيعله أص٥
_ املواد املقلوبة مل جيعلها أصوًال يقاس عليها مثل (معق) يقولون هي مقلوب ٦

   .(عمق)
    .)١( _ املواد املبدلة ال يعدها من األصول مثل (سلغ) يقول أصلها (صلغ)٧

كان احلديث يف الفقرات املاضية يدور  :  منهجه يف الرباعي واخلماسي :  سادسًا
    .الثنائي والثالثيحول منهجه يف 

أما منهجه يف الرباعي واخلماسي فهو أنه ُينهي كل باب يف معجمه بذكر ما  

  

 .  ١١٠_١٠٨_ انظر دراسات يف املعاجم العربية ص١
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    .جاء على أكثر من ثالثة أحرف
مثًال  :  ويقصد بذلك الرباعي واخلماسي، وقد جعل لذلك بابًا مستقًال، فيقول

أكثر من (باب ما جاء من كالم العرب على  :  عقب انتهائه من الثنائي يف الباء
  . ثالثة أحرف أوله باء)

وهكذا باقي احلروف ما عدا حروفًا مخسة مل يذكر ما بدئ ا مما زاد على 
   .ثالثة، ومل يفرد هلا أبوابًا مستقلة

    . اهلمزة، والظاء، وامليم، والواو، والياء: وتلك احلروف هي
ا أشار  وليس ذلك راجعًا إىل انه ال يوجد يف العربية ذلك، وإمنا السبب هو م

إليه، وهو أن االعتبار مبا جييء بعد هذه األحرف كما يف حنو (ابلندح)، و(اتألب)،  
    .)١(و (امتهل)، و (اليعفور) وغريها

واملقاييس يف   األصول  فكرة  املقاييس _  كتابه  فارس _ يف  أن البن  وكما 
من  زاد  فيما   _ أيضًا   _ جديدة  فكرة  له  كانت  فكذلك   _ والثالثي  الثنائي 

=اعلم أن للرباعي :  ات على ثالثة أحرف، وقد وضح هذه الفكرة بقولهالكلم
منه   تراه  ما  أكثر  أن  وذلك  الدقيق  النظر  يستنبطه  القياس  مذهبًا يف  واخلماسي 
تؤخذ كلمتان، وتنحت منهما كلمة تكون آخذة   أن  النحت  منحوت، ومعىن 

  . منهما مجيعًا حبظ
   .حي على:  ل الرجل إذا قالحيع:  واألصل يف ذلك ما ذكره اخلليل من قوهلم

  

 .  ١١٠_ انظر دراسات يف املعاجم العربية ص١
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  :  عبشمي، وقوله: ومن الشيء الذي كأنه متفق عليه قوهلم
  وتضحك مين شيخة عبشمية

إن ذلك على  :  فعلى هذا األصل بنينا ما ذكرناه من مقاييس الرباعي، فنقول
والضرب اآلخر:  أحدمها:  ضربني الذي ذكرناه،  املوضوع وضعًا ال :  املنحوت 

    .القياس جمال له يف طرق 
ولكن املتأمل لكالم ابن فارس يف هذا املوضع ويف مواضع أخرى من كتابه  

  :  جيد أنه قسم الرباعي واخلماسي أقسامًا ثالثة
    .املوضوع وضعًا على أربعة أحرف أو مخسة- ٣املزيد -٢املنحوت -١

    .وسوف يتضح منهجه يف بيان هذه األقسام الثالثة يف الفقرات التالية
  :  )١( قته يف املنحوت، واملزيد، واملوضوعطري: سابعًا

املنحوت الرباعية  :  أ _  الكلمات  ابن فارس أول من أرجع كثريًا من  كان 
    .واخلماسية إىل النحت

وكان ذلك من منهجه يف أبواب ما زاد على ثالثة أحرف من الكلمات، وإن  
    .كان قد ذكر أن الفكرة كانت موجودة عنداخلليل

املنحوت عنده قوله (الِبَرْقش) وهو طائر من كلمتني من رقشت  ومن أمثلة  
    . .  .الشيء وهو كالنقش، ومن الربش وهو اختالف اللونني، وهكذا

   .وقد مضى احلديث مفصًال عن النحت فيما مضى

  

 .  ١١٦_١١١_ انظر دراسات يف املعاجم ص١
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وليس املقصود منه املزيَد عند علماء الصرف، بل هو يف الرباعي :  ب _ املزيد
زيدون فيه حرفًا، يزيدونه للمبالغة كما يفعلون ذلك املأخوذ من الثالثي لكنهم ي

ما زيد فيه حرفان عن الثالثي املأخوذ منه  :  يف (زرقم) يعين أزرق، ويف اخلماسي
(الَقَلْهَذم) وهو صفة للماء الكثري، وهذا مما زيدت فيه الالم واهلاء وهو من :  مثل

    .القذم، وهو الكثرة
    .بدون زيادة أو حنتوهو عنده ما وضع عليه : ج _ املوضوع 

    .ولذلك جعله ابن فارس قسمًا مستقًال، ويضعه عادة آخر الباب 
    . وقد خيلط يف النادر بينه وبني املنحوت واملزيد

تتردد عنده بني االشتقاق والوضع بدون ترجيح   الواحدة قد  الكلمة  بل إن 
    .كما يف كلمة (الزمهرير)

املقاييس:  ثامنًا معجم  وميكن مر  :  )١(خصائص  مضى،  فيما  ذلك  من  كثري 
  :  إمجاله فيما يلي

    . _ أنه اتُّبع فيه األجبدية العادية، وابن فارس رائد هذه املدرسة بال نزاع١
    . _ امتاز بفكريت األصول واملقاييس٢
   ._ تضمن بعض املسائل والقواعد الصرفية٣
    ._ اهتم باالستشهاد بالقرآن الكرمي واحلديث الشريف٤
    .شواهد الشعرية_ اهتم بال٥

  

 ١٢٠_١١٦يف املعاجم العربية ص_ انظر دراسات  ١
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_ أثبت شخصيته يف كثري من األحيان، فهو _ وإن كان ينقل عن اخلليل ٦
    .وابن دريد وغريمها _ يناقشهم، وخيالفهم أحيانًا، أو يرجح كالمهم على غريه

    ._ احتوى املعجم على ترجيح بعض القراءات ٧
   ._ أشار إىل بعض هلجات العرب ٨
    ._ امليل إىل االختصار٩

على الرغم من الدقة اليت امتاز ا كتاب املقاييس  :  املآخذ على املعجم:  تاسعًا
عن غريه من املعاجم اللغوية األخرى فقد تعرض لبعض املآخذ اليت ميكن إمجاهلا  

  :  فيما يلي
_ االختصار الشديد يف بعض األحيان مما أدى إىل ترك إكمال احلديث النبوي،  ١

   .لى ذكر موضع الشاهد فحسبوالبيت الشعري، حيث يقتصر ع
    . _ مل يسر على نظام ثابت يف رسم املعتل، كما يف (حنو) و (عصوى) و(رثى)٢
أخرج ٣ فقد  األصول،  عن  خارجًا  عده  فيما  واحدة  طريقة  على  يسر  مل   _

_مثًال_ حكاية األصوات يف كثري من املواد، لكنه جعله يف بعض املواد  
    . أصًال كما يف مادة (بل)

عه بالقلب واإلبدال ولوعًا قد يصل إىل التعسف، وقد جيمع بينهما يف _ ُوُلو٤
    .كلمة واحدة كما يف (قاب)

من ٥ ُكًال  يفسر  قد  أن  ذلك  ومن  األلفاظ،  لبعض  شرحه  يف  االضطراب   _
الضدين بأنه خالف اآلخر كما يف (خبث) و (طيب) وكما يف (حسن) و 

    .(قبح) وكذا يف (محد) و (ذم)
ت يف أكثر من مادة كما يف كلمة (الدكان) حيث ذكر أا  _ تداخل الكلما٦
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هناك  أن  إىل  يشر  ومل  (دكن)  أخرى يف  مرة  ذكرها  مث  (دك)  مادة  من 
    .خالفًا

تأثر بابن فارس كثري من أصحاب  :  أثر املقاييس يف املعاجم األخرى:  عاشرًا
طريق وهي  املبتكرة  طريقته  يف  احلديثة  املعاجم  وخاصة  بعده،  من  ة املعاجم 

مساها   واليت  املادة،  ألفاظ  حوهلا  تدور  اليت  املشتركة  العامة  املعاين  استخالص 
    .باألصول

للصغاين   الزاخر)  (العباب  باملقاييس  تأثرت  اليت  املعاجم  هذه  وأول 
العروس،  ٦٦٠_٥٥٧( تاج  يف  والزبيدي  القاموس،  يف  أبادي  والفريوز  هـ) 

    .علماء اللغة اُملْحَدثنيواملعجم الكبري الذي وضعته جلنة من كبار 
وإذا أردت مزيد دراسة عن هذا الكتاب فارجع إىل كتاب (دراسات يف املعاجم  

      .العربية) وكتاب (ابن فارس اللغوي) وكالمها للدكتور أمني فاخر
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لسليمان ابن فهد بن  كان أبوه جينٌّ مملوكًا روميًا : أبو الفتح عثمان بن جين

    .أمحد األزدي املوصلي
    .وِجنِّي بكسر اجليم وتشديد النون مكسورة، وسكون الياء _ معرَّب ِكنِّي

   .هـ٣٩٢هـ وتويف يف بغداد عام  ٣٢٢هـ، وقيل  ٣٠٠ولد يف املوصل سنة  
كان ابن جين رجل جدٍّ، وامرَأ صدٍق يف فعله وقوله؛ فلم يعرف عنه اللهو،  

    .ونوالشرب، واملج
األلفاظ، ومل يكن مهه رضاء   البذي من  يتجنب  والقلم  اللسان  وكان عف 

    .امللوك ومنادمتهم كحال أدباء عصره
أخذ النحو عن األخفش، وبعده عن أيب علي الفارسي، وأخذ عن كثري من 

    .رواة اللغة واألدب 
الدولة، ويف شرياز عند عضد  باملتنيب يف حلب عند سيف  ابن جين  اجتمع 

    .البويهي الدولة
    .)١( =هذا رجل ال يعرف قدره كثري من الناس: وكان املتنيب جيله، ويقول فيه

=سلوا  :  وكان إذا سئل عن شيء من دقائق النحو والتصريف يف شعره يقول
    .صاحبنا أبا الفتح

  

 . ١٠٢و٢/٨٩_ معجم األدباء لياقوت احلموي  ١
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    .)١(=ابن جين أعرف بشعري مين: وكان يقول
بشعره يف املعاين، وهو أول وكان ابن جين يعجب بشعر املتنيب، ويستشهد  

    .كبري وصغري: من شرح ديوانه، وله يف ذلك شرحان
    .أما مذهبه الكالمي فقد كان معتزليًا كما ذكر ذلك السيوطي يف املزهر

    .ويذكر بعض مترمجيه أن ال يتقيد بأصول املعتزلة، ويذهب إىل ما يراه احلق
  .يعد ابن جين من كبار علماء العربية وأفذاذها

=هو القطب يف  :  ان حمل الثناء من قبل كثري من العلماء، قال عنه الثعاليبوك
    .)٢( لسان العرب، وإليه انتهت الرياسة يف األدب 

  .)٣(=اإلمام األوحد، البارع املتقدم:  وقال عنه الفريوز أبادي 
   .وله كتب كثرية يف فنون خمتلفة مل تعرف العربية هلا نظريًا

    .صميم فقه اللغة كتابان جليالن وله فيما يعد من 
حيث عاجل فيه كثريًا من قضايا فقه اللغة، وقدم : كتاب (اخلصائص): أوهلما

    .نظريات وآراء جتاري أو تفوق أحدث ما قال به العلماء يف العصر احلديث
    . وقد حتدث يف كتابه املذكور عن موضوعات كثرية تعد من صميم فقه اللغة

لغة، ومقاييس العربية، وتداخل اللغات، واالشتقاق  ومنها حديثه عن أصل ال
األكرب، واإلدغام، والعالقة بني األلفاظ واملعاين، والتقدمي والتأخري، واستخالص  

    .معاين األوصاف من املعاين، واإلبدال

  

 . ٣/١٤١_ شذرات الذهب البن العماد ١

  . ١/١٢٤_ يتيمة الدهر للثعاليب ٢
  . ١٣٧_ البلغة يف تاريخ أئمة اللغة للفريوزأبادي ص٣
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عبداحلميد هنداوي، ونشرته    .وقد طبع عدة طبعات، وطبع أخريًا بتحقيق د
  م ٢٠٠١هـ _ ١٤٢١دار الكتب العلمية 

وهذه الطبعة متيز حبسن إخراجها، ودقة فهارسها، حيث يستطيع الباحث أن  
    .من خالهلا الوصول إىل آراء ابن جين عرب الفهارس بدون كلفة
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  .) ١((الصحاح)  :  وهو املعروف بـ

: اجلوهري الفارايب املعروف بـهو أبو نصر إمساعيل بن نصر بن محاد  :  صاحبه:  أوالً 
    .اجلوهري

   .وأصله من فاراب إحدى بالد الترك
   .) ٢(هـ على األشهر٣٩٨هـ وتويف سنة  ٣٣٢ولد سنة 

وكان اجلوهري إمامًا يف اللغة واألدب يف عصره، وكالم الرواة عنه يدل على ما كان 
   .يتمتع به هذا العامل اللغوي من علم وذكاء وفطنة

   .=إنه من أعاجيب الزمان ذكاًء وفطنة وعلمًا: ياقوتيقول عنه  
الفارايب  إبراهيم  خاله  ومنم  اللغة،  علماء  من  كثري  على  علومه  اجلوهري  تلقى  وقد 

   . هـ٣٧٧هـ، وأبو علي الفارسي ت ٣٦٨هـ، وأبو سعيد السريايف ت ٣٥٠ت
ف ببعض وقد رحل إىل احلجاز؛ رغبة يف التزود من العلم، وشاَفَه ُخلَّص العرب، وطوَّ 

   .ربيعة ومضر:  القبائل العربية كـ
إنه عاد إىل نيسابور، وعكف فيها على التدريس :  وعاد بعد ذلك إىل خراسان، ويقال

    .والتأليف
وقد تتلمذ على يديه كثري من أعالم اللغة كأيب احلسني بن علي، وأيب إسحاق إبراهيم 

   .بن صاحل الوراق وغريمها 
  شاعرًا مييل يف شعره إىل احلكمة ويذكر الرواة أنه كان  

  

  .  ٦٥_٥١_ انظر دراسات يف املعاجم العربية ١
، ومقدمة الصحاح  ٦/١٥١، ومعجم األدباء  ١٧٤_٤/١٧٣ثعاليب  _ انظر ترمجته يف يتيمة الدهر لل٢

  .  ٦٥_٥١، ودراسات يف املعاجم ص١٨_١/١٧
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العروض،  الورقة) يف علم  ومنها (عروض  الصحاح،  مؤلفات كتب غري  وللجوهري 
   . وكتاب (املقدمة) يف النحو

  أما كتاب الصحاح فقد نال شهرة عظيمة ومكانة سامية بني علماء اللغة، 
   .اح العربية)االسم املوضوع ملعجم اجلوهري هو (تاج اللغة وصح :  اسم املعجم :  ثانيًا

   .ولكنه اشتهر بعد ذلك _ اختصارًا _ بالصحاح  
ِصحاح، وكل منهما : ولكلمة الصحاح ضبطان أحدمها بكسر الصاد، واآلخر بفتحها

   .صحيح، والكسر أشهر
يقال كتاب الصِّحاح بالكسر وهو املشهور، :  =قال أبو زكريا اخلطيب التربيزي اللغوي  

   .الصَّحاح بالفتح، وهو مفرد نعت كصحيح :  وظراف، ويقالوهو مجع صحيح كظريف  
وقد جاء َفعال بفتح الفاء لغًة يف فعيل كصحيح وَصحاح، وشحيح وَشحاح، وبريء 

   .) ١( وَبراء
وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات، منها طبعة األستاذ أمحد عبدالغفور عطار، وآخرها 

د اليت حققها  ود  . الطبعة  يعقوب،  ن  .إميل  علي حممد  حممد  منشورات  من  طريفي،  بيل 
  . بيضون، دار الكتب العلمية بريوت، وهي طبعة جيدة، وتقع يف سبع جملدات

  : ألف اجلوهري معجمه الصحاح قاصدًا أمرين أساسني:  هدف اجلوهري:  ثالثًا
   .تيسري البحث عن ألفاظ اللغة ومعانيها:  أحدمها
   . التزام الصحيح منها:  اآلخر

  :  منهجه: رابعًا
  : ميكن توضيح منهجه يف األمور التالية

  

 .  ١/٩٧_ املزهر ١
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نظام   _ ١ ترك  كما  فصًال،  واألول  بابًا،  األخري  احلرف  فجعل  القافية؛  نظام  اتبع 
  إخل)  .  . . (أ ب ت ث ج ح: التقليبات، واتبع نظام األجبدية العادية

قسم كل باب إىل فصول حسب أوائل الكلمات، فمثًال باب اهلمزة يبدؤه بفصل   _٢
هلمزة مث مبا يليه من حروف حىت ينتهي إىل الياء، مث ينتقل إىل باب الباء فيبدؤه ا

   .  .  .بفصل اهلمزة مث مبا يليه وهكذا
مرتبط  ذلك  ولكن  فصًال،  وعشرون  مثانية  باب  لكل  يكون  أن  وليس ضروريًا 
بوجوداأللفاظ املستعملة أو عدم وجودها؛ ولذلك فإن بعض األبواب اكتمل فيها 

   . دد من الفصول، كما أن بعضها مل يكتملهذا الع 
وقد رتب كل فصل حبسب ما يليه من احلروف، أي أنه راعى احلروف املتوسطة 
بني احلرف األخري الذي جعله بابًا، وبني األول الذي جعله فصًال، فنظر إىل الثاين 

الثاين والثالث إذا كانت الكلمة الثالثية، وإىل الثاين والثالث إذا كانت رباعية، وإىل  
   .والرابع إذا كانت مخاسية

   .اقتصر على مجع األلفاظ الصحيحة  _ ٣
   . عين بالضبط عناية دقيقة؛ خوفًا من التحريف والتصحيف  _ ٤
   .وضع قواعد خاصة يف ضبط األمساء واألفعال  _ ٥
   . أكثر من القواعد النحوية والصرفية مشريًا إىل الشاذ منها  _ ٦
   .اللغات املختلفة يف اللفظ الواحد أشار إىل    _ ٧
   .اعتىن بالتنبيه على املعرَّب من األلفاظ  - ٨
أرجع املواد إىل أصوهلا، وذلك بتجريدها من الزوائد، وردِّ املقلوب إىل أصله، وإذا   - ٩

   .كانت مجعًا أرجع إىل املفرد، وهكذا _ كما هو صنيع مجيع املعاجم_
اب الباء فصل الكاف وهي متأخرة يف الترتيب فمثًال كلمة (كتب) يبحث عنها يف ب
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عن كأب، وكب، متقدمة على كثب، وكذب، وكرب، وبقيِة مواد الفصل، وهكذا مع 
    .مالحظة أن اجلوهري قدم الواو على اهلاء يف ترتيبه

أما الكلمات الزائدة على ثالثة أحرف فيبحث عنها يف نفس أبواب الثالثي مبالحظة 
  .  .   .، فالكلمة (كعثب) يبحث عنها يف (كعب) وهكذااحلرف الثاين وما يليه

  مميزات الصحاح: : خامسًا
  : لعل بعض تلك املميزات تبني من خالل احلديث عن منهجه، وميكن إمجاهلا مبا يلي

   . اتباع طريقة القافية، وهي جديدة مبتكرة يسرية  _ ١
النظريات املتصلة بفقه اللغة مثل أن طريقته يف شرح األلفاظ تفيد الباحث يف بعض    _ ٢

نظرية دوران املادة حول معىن معني؛ حيث يبيِّن يف كثري من األحيان سبب داللة 
   .اللفظ على معىن معني يرجع إليه الكثري من األلفاظ

وكذلك املشترك، واملتضاد وغريمها ميكن استخراجه بيسر من معجم الصحاح، 
   .هه على ذلك أحيانًابسبب طريقته يف شرح األلفاظ، وتنبي

   .اعتماده على املصادر املوثوق ا، إما مشافهة، أو من طريق املؤلفات  _ ٣
   .استشهاده بالقرآن، واحلديث، وما روي من فصيح كالم العرب شعرًا ونثرًا  _ ٤
   .نسبة األقوال إىل أصحاا يف كثري من األحيان   _ ٥
    .النحوية والصرفيةاحتواؤه على كثري من القواعد    _ ٦
   .اهتمامه بأمساء القبائل، واألعالم العربية  _ ٧

بينه يف مادة (صحب)  املميزات كثرية، ومن ذلك ما  واألمثلة على ما ذكر من 
   .و(غلب) وغريمها 

  :  املآخذ على الصحاح: سادسًا
ذكر بعض الباحثني كثريًا من املآخذ على الصحاح، ولكنها _ يف الواقع _ تعد هنات 

   .صغرية بالنظر إىل ما يف هذا املعجم من ميزات كثرية
مث إن تلك املآخذ مل تؤيد إال بأمثلة قليلة ونادرة، بل رمبا ال جند إال مثاًال واحدًا ذكروه 
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   . أحيانًا لبعض املآخذ 
  : ) ١(ومما ذكروه من ذلك ما يلي

   .نسبة األقوال إىل غري أصحاا   - ١
   .غلطه يف ترتيب املواد  - ٢
    .اشتماله على أخطاء حنوية، وصرفية  - ٣
   .قلة الدقة يف نقل أقوال العلماء   - ٤
   . اضطرابه يف نسبة األحاديث النبوية إىل رواا  - ٥
   .خلطه بني أجزاء األبيات من الشعر  - ٦
   .خطؤه يف شرح معاين املفردات  - ٧

  : الوقوف عندها مأخذان وهذه مآخذ قليلة وليست مبطردة، وإمنا املآخذ اليت ينبغي  
   .االقتصار على الصحيح من األلفاظ مما سبب إمهال بعض املواد الصحيحة  _ ١

   . وقد نبه إىل ذلك الفريوزأبادي يف مقدمة معجمه القاموس
   .التصحيف الذي رواه عن كثري من العلماء  _ ٢

الصحاح من  املزهربابًا مساه (ذكر ما أخذ على صاحب  السيوطي يف  أفرد   وقد 
   .التصحيف)

اهلروي، :  وذكر ممن أخذ على اجلوهري ذلك والتربيزيُّ، وأبو سهل  األزهريُّ، 
   . وابن بري، والفريوزأبادي، وذكر أمثلة على ذلك

ومع ذلك فال يسلَّم لكل واحد من هؤالء يف مآخذه؛ ألن الغلط قد يكون منهم 
   .)٢(ال من اجلوهري

  @ @
  

فما بعدها، ومقدمة الصحاح ألمحد عبدالغفور عطار    ١١٣أنظر املعاجم اللغوية د. إبراهيم جنا ص  _  ١
  .  ١٣٤ص

 .  ٣٩٤_٢/٣٩٠_ انظر املزهر ٢
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  :  صاحبه : أوًال

حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن : هو أبو طاهر جمد الدين الفريوزأبادي
   . الفريوزأبادي:  عمر الشريازي اللغوي املعروف بـ

ولد بكارزين قرب شرياز من بالد الفرس، ويبدو أنه نسب إىل فريوزأباد ألا 
   .ذلك الوقتكانت تطلق على إقليم شرياز كله يف  

   . هـ بعد وفاة ابن منظور بـ مثانية عشر عامًا٧٢٩وكانت والدته سنة 
   .حفظ القرآن الكرمي وهو ابن سبع سنني، فقد عرف بقوة احلافظة وتوقد الذهن

   . ما كنت أنام حىت أحفظ مائة سطر:  وكان يقول
رحل بعد انتقل إىل شرياز وهو يف الثامنة من عمره، ليتلقى العلم من علمائها، و

ذلك إىل واسط، وبغداد، ورحل _ أيضًا _ إىل مصر، وسوريا، وتركيا، واليمن 
مث دخل اهلند، فتلقاه ملكها األشرف إمساعيل، وأكرم وفادته، وزوَّجه ابنته، وبقي 

   .هـ٨١٧هناك بقية حياته حىت تويف عام 
   . وكان ال يسافر إال ويف صحبته عدة أمحال من الكتب

(بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب :  غري القاموس منهاله مؤلفات عديدة  
العزيز) و (حتبري املوشِّني فيم يقال بالسني والشني) و (اإلشارات إىل ما يف كتب 
الفقه من األمساء واألماكن واللغات)، وغري ذلك من الكتب يف الفقه، واحلديث، 

   .والتفسري، والتراجم 

  

 .  ٧٩_٧٤انظر دراسات يف املعاجم العربية ص  _  ١
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  :  اهلدف من تأليف القاموس: ثانيًا
هو مجع اللغة يف كتاب خمتصر حمذوف الشواهد، مطروح الزوائد، معربًا عن 

   .الفصيح والشوارد
إن الفريوزأبادي أراد يف بادئ األمر أن يضع معجمًا لغويًا ضخمًا قدر له :  ويقال

حنو ستني سفرًا أو أكثر واختار له اسم (الالمع املعلم العجاب، اجلامع بني املحكم 
رأيه أن املحكم البن سيدة والعباب للصغاين مها خري ما ألف يف والعباب) ففي  

هذه الناحية، ولكنه بعد أن أمت مخس جملدات من املعجم رأى أن حيجم عن إمتامه؛ 
رغبة يف وضع كتاب خمتصر يفيد الدارسني وهو ما مسي بـ (القاموس املحيط) 

إليها زيادات   الذي ضمنه _ كما قال _ خالصة ما يف العباب واملحكم مضافًا
   .جاء ا بعد تعمقه يف بطون كتب اللغة الفاخرة

  منهج الكتاب ومميزاته: : ثالثًا
  : ميكن إجياز ذلك فيما يلي

   .أرجع الكلمات إىل أصلها  _ ١
   .اتبع نظام القافية  _ ٢
قسم معجمه إىل سبعة وعشرين بابًا، مث قسم كل باب إىل مثانية وعشرين فصًال   _ ٣

للحرف األول من املادة األصلية، وقد ال يصل بعض األبواب إىل هذا نظر فيها  
   . العدد من الفصول، بل يسقط أحيانًا بعض األبواب حسب ما هو موجود يف اللغة

  : راعى الفريوزأبادي االختصار؛ لتسهيل البحث فيه، ومن مظاهر ذلك ما يلي  _ ٤
شري إىل شيء معروف، وضع رموزًا تشري إىل أمور معينة؛ فالرمز (م) ي  أ _ 

و(ع) يشري إىل موضع، و (ج) يشري إىل اجلمع، و (جج) يشري إىل مجع 
   . اجلمع، و(ة) يشري ا إىل القرية، و (د) إىل البلد 
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: إذا ذكر صيغة للمذكر، وكان للكلمة مؤنث من لفظها أشار إليه بقوله  ب _ 
الذنب واألرنب جرذ قصري  :  (باهلاء) وال يعيد الصيغة كقوله مثالً 

   .طرف األنف: كالرينب، وضرب من احللى وامرأة، وبـ:هاء
فاالسم اخلايل من ؛  اتبع طرقًا معينة لضبط الكلمة امسًا كانت أو فعالً   ج _ 

   . الضبط يكون بفتح إال أذا اشتهر بغريه
وإذا ذكر املاضي مع املضارع دون تقييد يف ضبطه كان على وزن ضرب 

   .يضرب
   .املاضي مقيدًا بوزن معني فإنه يكون كما ذكره أما إذا ذكر  

وإذا ذكر املاضي واملصدر، أو املاضي وحده جمردًا من الضبط كان الفعل 
   .من باب َكَتب

   . يقدم املشهور واملقيس من الصيغ املختلفة  _ ٥
ملزيد ال يلتزم ترتيبًا معينًا يف شرح ألفاظ املادة؛ فيأيت أحيانًا باالسم قبل الفعل، أو ا  _ ٦

   .قبل املجرد، أو العكس
  : املآخذ على القاموس: رابعًا

=ولعل أحسن ما كتب يف املآخذ على هذا املعجم ما ذكره :  أمني فاخر  .يقول د
م) كتابًا  ١٨٨٧م _  ١٨٠٤أحد الباحثني يف مؤلف خاص؛ فقد ألف أمحد فارس الشدياق ( 

قاموس املحيط على الرغم من (اجلاسوس على القاموس) ذكر فيه مآخذ كثرية على ال:  مساه
اعترافه بأنه صاحب الفضل عليه يف دراسة اللغة العربية والتبحر فيها، ولكن األمانة العلمية  

   .) ١(هي اليت دفعته إلبراز ما يف هذا املعجم من مآخذ بعد دراسته دراسة متأنية

  

  .  ٧٨_٧٧_ دراسات يف املعاجم العربية ص ١
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  : وميكن إمجال أهم تلك املآخذ فيما يلي
الفريوزأبادي أغفل التنبيه على الفصيح وغريه، وأمساء اللغات وأصحاا، كما أن    _ ١

   . أغفل التنبيه على أصحاب اللهجة وخاصة ِحْمري
فعبارة القاموس مبهمة يف كثري من املواضع، وخاصة يف املصدر والفعل، ؛  اإلام  _ ٢

املصدر، ويعطف عليه أمساء فالفريوزأبادي كثريًا ما يستغين عن ذكر الفعل بذكر  
جامدة؛ فيعز على املطالع أن مييز بينها، فيظن أنه اسم، واالسم ال يستلزم أن 

يكون له فعل خبالف املصدر؛ فكان األوىل أن يعرب بالفعل؛ ألنه ال يلتبس بصيغة 
   .أخرى، وهو الذي يعرب به أئمة اللغة غالبًا، فخالفهم هو يف ذلك

   . صحيحًا يف ذكر معاين األلفاظ  أنه مل يتبع نظامًا  _ ٣
   .أنه ُيَعرِّف اللفظ باملعىن املجهول دون الشائع   _ ٤
قلة الترتيب يف ذكر املشتقات؛ فيخلط بني األمساء، واألفعال، وال يفصل املجرد   _ ٥

   . عن املزيد 
القلب، إغفاله لألضداد، خالفًا ملا يف (الُعباب) من العناية بذكرها، وإمهاله ذكر    - ٦

واإلبدال خالفًا ملا يف (العباب) و (املحكم) و (الصحاح) وغريها، إىل غري ذلك 
   .من املآخذ الكثرية اليت وجهها صاحب (اجلاسوس)

ومع ذك فتلك املآخذ ال تغض من شأن هذا املعجم العظيم الذي يسر مهمة 
  . ) ١( الباحثني، وُعدَّ _ حبق _ من أحسن املعاجم العربية

  @ @

  

  .  ٧٩_٧٨_ انظر دراسات يف املعاجم العربية ص١
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التأليف خمتلفًا عن نظام اخلليل وما تبعه من  هذا الكتاب ميثل نظامًا جديدًا من 

   .املعاجم اليت سارت وفق مدرسة التقليبات الصوتية
  :  صاحبه : أوًال

   . هو أبو بكر حممد بن احلسن بن دريد 
   .مثانية وتسعني عامًاهـ عن  ٣٢١هـ بالبصرة، وتويف فيها عام ٢٢٣ولد عام  

   .ويعد من أبرز علماء القرنني الثالث والرابع من اهلجرة
وكان أبوه احلسن بن دريد من الرؤساء، وقد َنشََّأه والده تنشئة أهَّلته ألن يتصدر 
يف العلم ستني سنة، وعد بذلك _ كما تذكر كتب الطبقات _ رأس أهل العلم، واملقدم 

   .واألنساب، وأشعار العربيف حفظ اللغة  
   . وكان ابن دريد حجة يف اللغة ذا حافظة قوية، وعقلية نادرة، وله قصص يف ذلك

=ابن دريد أشعر :  وكان شاعرًا ُمْفِلقًا، ويذكر ياقوت احلموي أنه كان يقال عنه
   .)٢(العلماء، وأعلم الشعراء

السجستاين، وأيب الفضل الرياشي، وأيب أخذ عن كثري من علماء عصره كأيب حامت  
   .عثمان األشنانداين وغريهم 

   .وأخذ عنه أبو سعيد السريايف، وأبو الفرج األصبهاين، وابن خالويه وغريهم 
   .كما خلف ثروة ضخمة من كتب اللغة أشهرها اجلمهرة، واالشتقاق

  

ففيها تفصيل لسريته، ومنهجه، وانظر دراسات يف املعاجم   ٢٠_١/٢انظر مقدمة كتاب اجلمهرة   _  ١
 .  ٤٨_٣٨العربية ص

  .  ١٢٩/ ١١معجم األدباء   _  ٢
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  :  سبب التسمية، واهلدف من الكتاب: ثانيًا
تسمية   ـ أما سبب  ب املقدمة_:  الكتاب  يقول يف  فألنه _كما  =وإمنا :  اجلمهرة 

   . ) ١( أعرناه هذا االسم؛ ألنا اخترنا له اجلمهور من كالم العرب، وأرجأنا الوحشي املستنكر
  : فواضح من املقدمة، ويكاد ينحصر يف أمرين  أما اهلدف

    ._ مجع األلفاظ الشائعة املألوفة والبعد عن الوحشي املستنكر١
   .مجع األلفاظ بطريقة ميسرة خالف ما كانت عليه طريقة اخلليل_  ٢

=وقد ألف أبو عبدالرمحن اخلليل بن أمحد الفرهودي _ :  قال ابن دريد  يف مقدمته
رضوان اهللا عليه _ كتاب العني، فأتعب من تصدى لغايته، وعنَّى من مسا إىل ايته، فاملنصف 

ن بعده له تبع، أقر بذلك أم جحد، ولكنه  له بالغلب معترف، واملعاند متكلف، وكل م
   . ِلُثُقوب فهمه، وذكاء فطنته، وِحدَّة أذهان أهل دهره  ) ٢(ألف كتابه ُمشاكالً 

خصائص  إال  شامل،  هلم  والعجز  فاش،  الناس  يف  والنقص  الكتاب  هذا  وأملينا 
ريناه على تأليف ، وأج) ٣(كَدَراِريِّ النجوم يف أطراف األفق، فسهَّلنا وعره، ووطَّأنا َشأَزه

احلروف املعجمة؛ إذ كانت بالقلوب أعلق، ويف األمساع أنفذ، وكان علم العامة ا كعلم 
   .) ٤( اخلاصة
  : إمالء ابِن دريِد اجلمهرَة: ثالثًا

أملى ابن دريد اجلمهرة يف فارس، مث أمالها بالبصرة :  وقال بعضهم :  قال السيوطي

  

  .  ٤/ ١هرة اللغة البن دريد مج  _  ١
  ، ويف اجلمهرة: مشكًال. ١/٩٢هكذا يف املزهر   _  ٢
  الشأز: الصعب.   _  ٣
  .  ١/٣مجهرة اللغة   _  ٤
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وببغداد من حفظه، ومل يستعن عليها بالنظر يف شيء من الكتب إال يف اهلمزة واللفيف؛ 
فلذلك ختتلف النسخ، والنسخة املعول عليها هي األخرية، وآخر ما صحَّ نسخُة أيب الفتح 

ْخ؛ ألنه كتبها من عدة نسخ، وقرأها عبيداهللا بن أمحد بن حممد النحوي املعروف َجبْخَج
   .)١( عليه

وقد طبع هذا الكتاب عدة طبعات، ومنها طبعة دار صادر بريوت وتقع يف أربعة 
  . جملدات

  :  ) ٢( منهجه   :  رابعًا
يعد معجم اجلمهرة ثاين معجم شامل يف العربية بعد كتاب العني، وقد حاول ابن 

املواد، فابتكر نظامًا جديدًا للتقليبات وهو تقليب املادة دريد أن خيالف اخلليل يف ترتيب  
   . حسب حروفها ترتيبًا أجبديًا

وهو يف هذا قد سلك مسلكًا جديدًا يف ترتيبه للمواد املعجمية، ومل يتبعه يف هذا 
   . أحد من أصحاب املعاجم من بعد 

   . التقليبات األجبديةوهلذا يعده بعض الباحثني ممثًال ملدرسة جديدة هي مدرسة  
   . أما يف غري ذلك فقد ج جًا ال خيتلف عن منهج اخلليل يف معجم العني

  : ولذلك ميكن أن يوجز املنهج الذي سار عليه ابن دريد فيما يلي
أرجع الكلمات إىل حروفها األصلية، فجرد الكلمة من الزوائد، وأرجع املقلوب   _ ١

   . املعاجم   إىل أصله، وشأنه يف هذا شأن مجيع
اتبع نظام التقليبات للكلمة، ولكنها التقليبات األجبدية؛ فإذا حتدث _على سبيل   _ ٢

(ب ك ر) و(ر ب :  املثال _ عن (ب ر ك) حتدث بعدها عن مجيع تقاليبها وهي
ك) و (ر ك ب) و (ك ب ر) و (ك ر ب) وهكذا يف كل املواد؛ حيث يقلبها 

  

  .  ٩٥_١/٩٤املزهر   _  ١
  .  ٤٢_٤١انظر دراسات يف املعاجم ص   _  ٢
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   . يتحسب التقليب األجبدي ال التقليب الصو
   .وهذه أسهل من طريقة اخلليل

إمجاًال كتقسيم   _ ٣ قسمها  للمعجم، مث  تقسيمه  األول يف  األساس  األبنية هي  جعل 
اخلليل، فهي عنده ثالثيٌة _ والثالثي يشمل الثنائي املضعف _ ورباعيٌة، ومخاسية، 

  .وملحقات بكل بناء
 اجلمهرة تنوعًا كبريًا أما تفصيًال فقد اضطرب إىل حد كبري؛ فقد تنوعت األبنية يف

الثنائي الصحيح، وامللحق :  حىت إن بعض الباحثني حصرها يف سبعة عشر بابًا وهي
ببناء الرباعي املكرر، واملعتل، والثالثي الصحيح وما تشعب منه، وما اجتمع فيه 
حرفان مثالن يف أي موضع، وما عني الفعل منه أحد أحرف اللني، والثالثي املعتل، 

ادر يف اهلمز، وباب اللفيف يف اهلمز، وأبواب الرباعي الصحيح، والرباعي وباب النو
الذي جاء فيه حرفان مثالن، والرباعي الذي جاء على أوزان ضعف فيها احلرف 
واللفيف، وأبواب متفرقة من  بالرباعي واخلماسي والسداسي،  الرابع، وما أحلق 

    .النوادر
عد مكملة لبحوث اخلليل وال ختلو من فوائد أورد يف مقدمته حبوثًا لغوية مهمة، ت  _٤

   . عظيمة يف جمال البحث اللغوي احلديث
   . وقد بدأ هذه املقدمة باستنكار الطعن يف السلف، واإلزراء بالعلماء السابقني

مث حتدث _ يف املقدمة أيضًا _ عن ضرورة معرفة حروف املعجم، وما يأتلف منها 
   .وما ال يأتلف، وسبب ذلك

دد احلروف وهي تسعة وعشرون حرفًا، ما خيتص العرب بنطقه منها، كما ذكر ع 
   .وما ال خيتص، وما مل جيئ من احلروف يف لغة العرب

: كما أفرد بابًا لصفة احلروف وأجناسها، وذكر أا سبعة أجناس جيمعهن لقبان 
واجلهر   اهلمس  وهي  الصفات،  لبقية  وعرض  معنامها،  مبينًا  واملذلقة،  والشدة، املصمتة، 

    .شارحًا كل نوع، وذاكرًا حروفه
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املخارج  مث  الفم،  حروف  مث  باحللقية،  فبدأ  وأجناسها،  احلروف  خمارج  وذكر 
    .الشفوية

كما ذكر أنه ال بد للباحث من معرفة احلروف األصلية والزائدة، وعقد فصًال يف 
   .ذلك مبينًا مواضع زيادة احلروف

ألمثلة، فذكر أا ثالثية، وأا عشرة ورباعية كما عقد فصًال لألبنية، ومساه باب ا
   . ومخاسية، وذكر أبنية كل نوع واألمثلة اليت وردت منه

كما يفهم مما ذكره ابن دريد يف املقدمة _ أيضًا _ أن أكثر احلروف استعماًال عند 
وأن العرب الواو والياء واهلمزة، وأقلها استعماًال _ لثقلها على ألسنتهم _ الطاء والدال،  

   .الثالثي أكثر األبنية
   . مث أخذ بعد ذلك يف ذكر املواد اللغوية وشرحها

  :  مميزات معجم اجلمهرة : خامسًا
جاء معجم اجلمهرة _ كما مر _ بعد معجم العني مباشرة، وقد حاول فيه صاحبه 
أن يتحاشى ما وقع فيه اخلليل يف كتاب العني، وميكن إمجال مميزات اجلمهرة فيما 

  :  يلي
ابتعد ابن دريد عن نظام التقليبات الصوتية، واتبع نظام التقليبات األجبدية،   _ ١

    .وهي _ على كل حال _ أيسر
   .انفرد ابن دريد ببعض الصيغ كما انفرد ببعض الشواهد   _ ٢
   .اعتىن باللهجات الواردة عن القبائل العربية، ونسبها إىل أهلها  _ ٣
   .القرآنية واحلديثية وكالم العرباعتىن بالشواهد    _ ٤
   .اعتىن باإلشارة إىل األلفاظ اُملَعرَّبة والدخيلة  _ ٥
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  : )١( املآخذ على اجلمهرة : سادسًا
اتباعه لنظام التقليبات األجبدية؛ فهي وإن كانت أيسر من نظام الصوتية إال أن نظام   _١

   . التقليبات حبد ذاته شاق
االضطرابات؛ فقد خلط يف األبنية ونظامها؛ حيث مل جيعلها وقوعه يف كثري من    _ ٢

األساس األول يف مجيع املعجم، ولكنه أحلق يف بعض األبواب إضافات صادفته أثناء 
   .التأليف

   . كما اضطرب يف خطته حيث انفرد يف معجمه بأشياء مل توجد يف كتب املتقدمني
   .ذكر ذلك ابن جين_    أنه ام باضطراب التصنيف وفساد التصريف_كما   _ ٣

وأما كتاب اجلمهرة ففيه _أيضًا_ :  =وقال ابن جين يف اخلصائص:  قال السيوطي
من اضطراب التصنيف، وفساد التصريف، مما َأعذُر واضَعه فيه لبعده عن معرفة 

  . هذا األمر
استحييت وملا كتبته وقعت يف متونه وحواشيه مجيعًا من التنبيه على هذه املواضع ما  
  . من كثرته؛ مث إنه ملا طال عليَّ أومأت إىل بعضه وضربت البتة عن بعضه

مقصوده :  =قلت:  مث وضح السيوطي مقصود ابن جين، ودافع عن ابن دريد، بقوله
الفساد من حيث أبنية التصريف، وذكر املواد يف غري حماهلا كما تقدم يف العني؛ 

  معرفة هذا األمرأعذُر واضَعه فيه لبعده عن  =: وهلذا قال
   .يعين أن ابن دريد قصُري الباع يف التصريف وإن كان طويل الباع يف اللغة 

   .) ٢(وكان ابن جين يف التصريف إمامًا ال يشق غباره؛ فلذا قال ذلك
السيوطي ذلك عن األزهري مث   _٤ بالكذب، وصنع األلفاظ، حيث حكى  أنه ام 

األزهري:  قال وتوليد :  =وقال  العربية  بافتعال  فُرمي  زماننا  الكتب يف  ألف  ممن 
األلفاظ أبو بكر بن دريد، وقد سألت عنه إبراهيم بن حممد بن عرفة _ يعين نفطويه 

  

 .  ٤٨_٤٣نظر دراسات يف املعاجم العربية صأ  _  ١

  .  ١/٩٣املزهر   _  ٢
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   .) ١( _ فلم يعبأ به ومل يوثقه يف روايته
معاذ اهللا وهو بريء مما :  =قلت:  مث دافع السيوطي عن ابن دريد بعد ذلك بقوله

طالع اجلمهرة رأى حتريه يف روايته، وسأذكر منها يف هذا الكتاب ما ُيعرف رمي به، ومن 
  . منه ذلك، وال يقبل فيه طعن نفطويه؛ ألنه كان بينهما منافرة عظيمة
  . ) ٢(وقد تقرر يف علم احلديث أن كالم األقران يف بعضهم ال يقدح

  

  .  ١/٩٣املزهر   _  ١
  .  ٩٤_١/٩٣املزهر   _  ٢
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  أجب عن األسئلة التالية: 

 . خمتصرة عن حياة ابن الفارسأكتب نبذة   -١
 . حتّدث عن حياة ابن جين بالتفصيل   -٢
 ألق الضوء على حياة:  -٣

  ابن دريد   .٣  اإلمام اجلوهري    . ٢    .جمد الدين الفريوز آبادي .   ١
 .حتدث عن منهج كتاب مقائيس اللغة بالتفصيل -٤
 حتدث عن منهج كتاب مفصًال: -٥

  )  القاموس املحيط ٣(     . )  مجهرة اللغة  ٢(       . )  اخلصائص١(
  . )  الّصحاح ٤(

  
  

  @ @
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 . املزهر للسيوطي .١

 . اخلصائص، البن جين    .٢

 . سعيد حسن حبريي  :  املدخل إىل مصادر اللغة العربية .٣

  .عز الدين امساعيل  . املصادر األدبية واللغوية يف التراث العريب، د .٤
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  هلجات العرب القدمية  •
  حتليل اهلجات العرب القدمية •
 القحطانية، العدنانية  •

  اللغة املشتركة واللهجات  •
 

 

 

 شكيل أمحد    مجع وترتيب:  

  مسيع اهللا زبريي د.  مراجع :  
  @
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  الصفحة   العنوان   الرقم 
 ٩٤ األهداف   

  ٩٥ التعارف    
 ٩٦ اللهجات .١

  ١١٦  املشتركة اللغة .٢
  ١١٦ املشتركة  اللغة قيام عوامل .٣
  ١١٩ للهجة  الصفات  .٤
  ١٢٠ األصوات  .٥
  ١٢٠ الكسر أو الضم إىل امليل .٦
  ١٢١ الرخوة  أو الشديدة األصوات  إىل امليل .٧
  ١٢٢  اللهجات  يف والبنية  الداللة يف االختالف .٨
  ١٢٣  واإلعراب  النحو .٩

  ١٢٤ األسئلة .١٠
  ١٢٥   املراجع .١١
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 على  قادرًا   يكون   أن  جيب   جيدة   قراءة   الوحدة   هذه   الطالب  يقرأ  أن   بعد

 : التالية  األمور فهم

 العامة وعناصرها املشتركة باللغة املراد  - ١

 ذاتتميز  وفيما  تتميز وكيف اللهجة معىن  - ٢

 . للهجة الصفات   - ٣

 . بيئته  يف  اللهجية للفروق املالحظة  - ٤

 . وحتليلها القدمية العربية  اللهجات  من مناذج معرفة  - ٥

  
  @
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 معظم   أن  احلديثة   اللغوية  الدراسات   يف  الباحثون  ا  يسلم  اليت  احلقائق  من

  واالجتماعية  املحلية  اللهجات   من  جمموعات   جبانبها  توجد  العامل  يف  الراقية    اللغات 
 يف  إىل جنب  جنبا  كلها  تسري  اللهجات   وتلك   اللغات   وهذه  . اخلاصة  واللغات 
  األدبية  اللغات   جند  الكربى   العواصم   مجيع   ففى  الكربى  املدن   داخل   ويف  األقاليم
   .اخلاصة  والعاميات  العمال لغات  جند كما وغريهم  املثقفينال  العلماء ولغات 

  اإلنسان   يعرف   قد  أنه   حد   إىل  بعض  عن  بعضها  اللغات   هذه   ختتلف  وقد
 .األخرى يفهم أن  دون إحدها

  جمموعة   يف   حمصورًا  يعيش  قلما  اإلنسان   أن  كذلك   املالحظ   من  ولكنه 
 على   تنفذ  أن  دون  اللغات   إحدى  تبقي  أن  النار  من  كان  ولذلك   واحدة  اجتماعية
 ا  ويؤثر  جمموعته  لغة  حيل  فرد   كل  أن  املشاهد  ومن  خمتلفة  اجتماعية   جمموعات 

 . املجموعة هذه بلغة  يتأثر  أو فيها  يدخل الىت املجاورة املجموعة لغة على

 تتخذ  موجودة   لغة   أساس  على  دائماLingua Franca  املشتركة   اللغة  وتقوم
 . التكلم صور  لديهم ختتلف مجاعات  و أفراد قبل من مشتركة لغة

 لغة  اختذت   اليت  اللغة  هذه  تغلب  لنا  تفسر  الىت  هي  التارخيية  والظروف
  لغة  دائمًا  فهى   املشتركة  املحلى  التكلم  مناطق   مجيع  يف  انتشارها  وتعلل،  مشتركة
 .مجيعًا يتكلموا الذين أولئك  لغات  بني تقوم وسطى

 من بشئ واللهجات   املشتركة اللغة عن القادمة  الصفحات  يف وستتحدث 
 .  العربية اللغة من، األحيان معظم يف ، األمثلة أخذين التفصيل
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  العربية القدميةاللهجات  -أسباب نشأا

  أسباب نشأة اللهجات:: العنصر األول
نتيجة اتساع رقعة اللغة وتنوع ثقافات الشعوب اليت تتكلم تلك اللغة يظهر احنرافات  
يف استخدام كل شعب هلا، فيغري كل شعب يف نظامها مبا يتفق وثقافته اخلاصة، اليت خيتلف  

نفس اللغة األم، ومع مرور الوقت تزداد هذه  فيها عن بقية الشعوب األخرى اليت تتكلم معه  
ومع ما حيدث بني هذه اللغات    .التغريات، ويتسع الفرق بني اللغات الفرعية هلذه اللغة األم

الفرعية أو اللهجات من فوارق واختالفات فإا تبقى حمتفظة ببعض الظواهر اللغوية املشتركة  
  .واحدة   بينها، تكون دليال على انتمائها إىل لغة أصلية

ما   األم بقى  توكثًريا  ما  األوىل  اللغة  الناطقة  مدة  الشعوب  لغَة أدب وكتابة بني 
 . عن ذلك بعد أن يكتمل منو هذه اللغات  تنحىتلبث أن  يال    ا ؛ ولكنهاباللغات املتفرعة منه

 ...واحلبشيةومن أمثلة ذلك انشعاب اللغة السامية األم إىل لغات فرعية منها العربية والعربية  
وكذلك انشعاب اللغة الالتينية يف العصور الوسطى إىل لغات فرعية كالفرنسية واإلسبانية  

  . واإليطالية، وأخذت كل لغة تنمو مبعزل عن األخرى حىت استقلت عن أخواا

وهلجة  العراق،  هلجة  فهناك  العربية،  العامية  هلجات  من  اآلن  نعيشه  ما  وكذلك 
أفري أيًضا، ...قيااليمن، وهلجة مشال  وتركيبية  فوارق صوتية ومعجمية  اللهجاء  فبني هذه 

لدرجة أنه قد يعصب أن يفهم أحدنا اآلخر يف بعض حوارات العامية، ولكن خفف من 
  . ذلك وجود اللغة الفصحى اليت يستطيع اجلميع أن يتفاهم ا
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  أسباب ظهور اللهجات
 : سياسية عوامل اجتماعية:  أوًلا

فيها اللغة بعضها عن بعض، وضعف السلطان  باستقالل املناطق اليت انتشرتتتعلق   
عالقات، وانفصام الوحدة السياسية يؤدي  املركزي الذي كان جيمعها ويوثق ما بينها من

 .واللغوية إىل انفصام الوحدة الفكرية

 : أدبية عوامل اجتماعية نفسية:  ثانًيا 

املناطق سكان  بني  ما  يف  والعرف   املختلفة  تتمثل  االجتماعية  النُّظم  فروق  من 
ومناحي التفكري والوجدان، وهذا االختالف يف هذه األمور  والتقاليد والعادات ومبلغ الثقافة

 . التعبري يتردد صداه يف أداة

 : عوامل جغرافية:  ثالًثا 

املختلفة من فروق يف اجلو وطبيعة البالد وبيئتها   تتمثل فيما بني سكان املناطق 
وفيما يفصل كل منطقة عن غريها من جبال وأار  وما إىل ذلك،  ... وشكلها وموقعها

الفروق والفواصل الطبيعية تؤدي عاجًلا أو آجًلا إىل  وهذه  . إىل آخره  ... وحبار وحبريات
 .اللغات فروق وفواصل يف

 : عوامل شعبية : رابًعا 

اس والفصائل اإلنسانية املختلفة من فروق يف األجن  تتمثل فيما بني سكان املناطق 
احندروا منها، وهلذه الفروق آثار بليغة يف تفرع اللغة الواحدة  اليت ينتمون إليها واألصول اليت 

 . ولغات إىل هلجات

 : فسيولوجية  عوامل جسمية: خامًسا 

املناطق  فيما بني سكان  الطبيعي ألعضاء  تتمثل  التكوين  فروق يف  املختلفة من 
 . وهكذا  ...النطق

  مظاهر تشعب اللغة الواحدة
  : ناحيتني يبدأ اخلالف بني هذه اللهجات من
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 : بالصوت الناحية املتعلقة:  إحدامها 

الكلمة الواحدة، وختتلف طريقة النطق ا تبًعا  فتختلف األصوات اليت تتألف منها 
 . الختالف اللهجات

 : املفردات الناحية املتعلقة بداللة:  واألخرى 

 . باختالف اجلماعات الناطقة ا بعض الكلماتفتختلف معاين   

 البدايةيتعلق بالصرف أو بالنحو؛ فال يناهلا يف   أما قواعد النحو سواء يف ذلك ما 
   .كثري من التغيري

 اللهجات العربية القدمية :  العنصر الثاين

شعرها  اللهجات العربية؛ فاستأثرت مبيادين األدب؛   تغلبت لغة قريش على ما عداها من 
ألسنة  القبائل يف املحادثة نفسها، وقوت على هلجاا   وخطابتها ونثرها، وطغت على  مجيع 

 . قبيلة يف ميدان املحادثة من هلجتهم القدمية بعض آثار ضئيلة  األوىل؛ غري أنه بقي ألفراد كل 

حتت تأثري هلجتهم األوىل وعادم املتأصلة    التغريات  ونال القرشيَة يف ألسنتهم بعضُ  
 . هلجات املحادثة العربية بعضها عن بعض باختالف القبائل  يف النطق؛ ومن أجل ذلك اختلفت 

 : االختالف عن طريقني وقد وصل إلينا بعض مظاهر هذا 

 : القرآنية القراءات:  الطريق األول

اختالف اللهجات  القراءات يرجع إىلوذلك أن كثًريا من مظاهر االختالف يف هذه  
كثري الكرمي  املفردات؛ فقد ورد يف القرآن   العربية يف األصوات، أو يف وزن الكلمات، أو يف

وقرئت بعض ألفاظها على وجوه تتفق  مما بقي من هلجات القبائل األخرى يف ألسنة أهلها،
  .مع هذه اللهجات، عالوة على لغة قريش

  واللغة   كتب األدب والتاريخ والنحوما ورد يف:  الطريق اآلخر
وجوه اخلالف بني هذه اللهجات مل تكن  وعلى ضوء هذين املصدرين يتبيَّن أن 

؛ فمنها ما كان يتعلق باألصوات، ةاللغوي املستوياتكبرية؛ ولكنها كانت تبدو يف خمتلف  
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نحو، ومنها ما ومنها ما كان يتعلق بقواعد ال ومنها ما كان يتعلق ببنية الكلمات وأوزاا،
 .ومعانيها كان يتعلق باملفردات

 : مظاهر هذا االختالف 

  : اإلبدال:  النوع األول
 إبدال حركة من حركة :  أوال

يف بنية الكلمة، وهي احلركات اليت  وهذا اإلبدال قد حيدث بني حركة وأخرى 
نرى املعاجم النوع كثري الورود؛ إذ   تكون على مجيع احلروف ما عدا احلرف األخري، وهذا

  من أمثلة ذلك:  تذكر للكلمة عدة ضوابط؛
 : تفريعات متيم -١

"فِخذ"؛ :  على وزن "فِعل"، مثلالكلمات حلقية العني   بعض   فاحلجازيون ينطقون  
 . " ِفِخذ ":  "ِفْخذ" وأحياًنا يقولون :  "َفْخذ" وأحياًنا يقولون :  وتنطقها متيم ختفيفا ساكنة العني

كلمات    يف  ذلك  يكون  العنيوقد  حلقية  يقولون :  غري  "َكِتف" :  فاحلجازيون 
يقولون يف :  فيقولون  ن يسكنون والتميميو نراهم  يقولون "ِكْتف"، كما  "َكْتف" وأحياًنا 

 ."ُعْنق" :  "ِإِبل" ِإْبل، ويف "ُعُنق"

  :راءتلتلة    -٢
فيقال   مطلًقا،  املضارعة  يكسرون حروف  وأنت :  حيث  ِنعلم،  وحنن  ِإعلم،  أنا 

وما إىل ذلك، وتعزى هذه الظاهرة إىل كثري من القبائل كقيس ومتيم   ...وهو ِيعلم  ِتعلم،
 . وربيعة ولكنها نسبت إىل قبيلة راء لكثرة كسرهم لتاء املضارعة وأسد 

 قول زهري بني أيب سلمى:  ومن شواهد ذلك 

 آل حصن أم نساء  أقوم أدري وسوف ِإخال أدري وما

  : الوهم-٣
حيث ينطق   وهو نطق اهلاء يف الضمري "هم" مضمومة وإن تقدمها كسر أو ياء  

الرغم من   العرب  أن أغلبربيعة وبنو مرة من قضاعة هاء الضمري مضمومة دائما على 
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مثل قوله   يف غري ذلك اء مضمومة   هينطقون، وإذا تقدم عليه ياء أو كسرةويكسرونه فقط  
 )، ٣٧: سبأ(  �آِمُنون  َوُهْم ِفي اْلُغُرَفاتِ  �:تعاىل

 الوكم، وهو كسر كاف اخلطاب يف "كم"، وهو هلجة قوم من بكر بن وائل، وربيعة   - ٤

 :وعلى ذلك قول شاعرهم 

 وا دُّ وا فضَل أحالِمُكم رُ دُّ الدهر رُ  من  قال موالهم على ُجلِّ حادث وإن  

  . ""ردوا فضل أحالِمِكم ردوا:  حيث تنطق هكذا فالشاهد يف "أحالمكم"؛ 
  إبدال حركة البناء يف الضمري: -٥

فيقولون- قيس،  عند  و"هَي"  "هَو"  الضمريين  كقول:  تسكني  و"ِهْي"؛   "هْو" 

 : شاعرهم 

 ِربذمة مل يغدُ   ُهْو دعاكَ  لو هباهللا مث قتلتَ  هأدعوتَ  

"ُهوَّ" و"ُهيَّ"، وعلى ذلك :  هذين الضمريين أيًضا، فيقولون  تشدد قبيلة مهدان   -  
 : قال شاعرهم 

 ه اهللا علقُمعلى من صبَّ  وهوَّ  فى ا ُيشتَ   هدٌةلساين شَ  وإن 

احلجازيون-  تعاىل   يضم  كقوله  مطلًقا؛  الضمري  ِإلَّا  �:هاء  َأْنَساِنيُه  َوَما 
 ) ١٠: الفتح(  �َوَمْن َأْوَفى ِبَما َعاَهَد َعَلْيُه اللَّهَ � ،)٦٣الكهف:(�الشَّْيَطانُ 

  إبدال حرف من حرف::  ثانيا
وهي إبدال مهزة أن املفتوحة عينا، وهي هلجة كثري من العرب مثل متيم :  "العنعنة"  - ١

 : وأسد، مثال ذلك

أشهد أنك رسول اهللا؛ حيث جيعل كثري من العرب :  رسول اهللا، أي أشهد َعنَّك
ألف "أن" إذا كانت مفتوحة عيًنا، وعلى   - جاورهم  كتميم وقيس وأسد ومن-

 :ذلك قال شاعرهم 
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 ها ال بد َعْن ستصُري آلخرة ُتلهك الدنيا عن الدين واعتمل  فال 

 ال بد "َأْن" :  أي 

هذيل  -٢ ذلك:  فحفحة  وجاء  عينا،  احلاء  قراءة    إبدال  سورة  ابنيف  يف  مسعود 
 . )؛ حيث أبدلت العني من احلاء٣٥:  نه َعتَّى حني" (يوسفيوسف:"ليسجنَّ 

 شرار النات، أي الناس :  فيقال مثالالسني تاء،   إبدالوهو :  اليمن  ومت أهل  -٣

 : وعلى ذلك قال الراجز

 الناتْ   شرارَ   يربوعٍ   بنَ  عمرو عالْتقاَتل اهللا بين السَّ  يا 

 . "الناس "شرار:  يقصد  

الساكنة نوًنا إذا وقعت قبل الطاء، وهو منسوب إىل قبائل   العنيوهو إبدال  :  االستنطاء-٤
"أنطى" بدًلا من "أعطى"، ومن :  واألنصار، فيقولون  واألزدسعد بن بكر وهذيل  

القرآنية القراءات  يف  الكوثر إنا�:  شواهده  من١:  (الكوثر  �أنطيناك  بدًلا   ( 

الدعاءوهي قراءة  � َأْعَطْيَناك� ملا ":  احلسن وطلحة، ويف حديث  اللهم ال مانع 
  من اليد السفلى  املنطية خري"اليد  :  أنطيت وال منطي ملا منعت"، ويف احلديث أيًضا 

شيًنا يف الوقف؛ ليتميز املذكر من  كاف املؤنثوهي إبدال  :  ومضر كشكشة ربيعة  -٥
"منش"، وهلا :  عليش" ويف "منِك"" :"املؤنث يف هذه احلالة، فيقولون يف "عليكِ 

الكسرة عليها عند الوقف  صورة أخرى وهي زيادة الشني بعد كاف املؤنث لتظهر
 .""عليكش:  فيقولون يف "عليِك"

"أبوِس" :  "أبوكِ "  كاف املؤنث سيًنا، فيقولون يفوهي إبدال  :  ربيعة ومضر  كسكسة  -٦ 
 . كاف املؤنث "أمُِّس"، ونقل فيها أيًضا أا تكون بزيادة سني بعد : ويف "أمِك"

إبدال  :  اليمن  شنشنة أهل -٧  فيقولون مثًلا يف الكافوهي  اللهم :  شيًنا مطلًقا  لبيك 
 .""لبْيش اللهم لبْيش:  لبيك
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: التعريف ميًما فيقولون يف "طاب اهلواء وصفا اجلو" الموهي إبدال  :  محري طمطمانية-٨ 
الظاهرة ما جاء يف اآلثار  ويروون من شواهد هذه   . "اجمو "طاب امهواء وصفا

: نطق ذه اللغة يف قوله  - وَسلَّمَ  َصلَّى اُهللا َعَلِيهِ -أنه  :  فيما رواه النمر بن تولب
 . يريد ليس من الرب الصيام يف السفر ))امسفر ليس من امرب امصيام يف((

الياءوهي  :  قضاعة عجعجة -٩  وقيل إبدال  إثر عني،  تطرفت  إذا  إذا  :  املشددة جيًما 
 : الراجز تطرفت مطلًقا، ومن ذلك قول

 العشج املطعمان اللحم يف   عويف وأبو علج  خايل   

   من "أيب علج" و"العشي" بدًلا من "العشج" "أبو علي" بدًلا:  والقصد يف كل ذلك

  . هنه، وهي هلجة قيس ومتيم :  اسم اإلشارة "هنا" هاء فيقول  إبدال ألف  - ١٠
 ."إنَّ" هاء فيقولون "ِهنَّ" وهي هلجة طيئ وهذيل  إبدال مهزة  - ١١

 . وهي هلجة قبيلة سعد بن زيد   . ""مده :  فيقولون يف مدحهاء كما يف    إبدال احلاء  - ١٢ 

  : النوع الثاين
ـ التصحيح واإلع    تردد اللفظ بني     الل ــ

مبيع، :  فاحلجازيون يراعون اإلعالل عند صياغة اسم املفعول من باع ودان فيقلون  
  . مبيوع، ومديون :  ومدين، يف حني يراعي التميميون التصحيح فيقولون 

يف حني تنطقها   ..رأس، بئر:  ومن ذلك أيضا نطق متيم اهلمزة حمققة صحيحة مثل
  .راس، بري : قريش مسهلة معلة

  :  النوع الثالث  
  االختالف يف اإلعراب 

كقول أيب الفضل وكنانة واحلارث بن كعب يلزمون املثىن األلف   خثعم فقبائل    
 :قدامة بن
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 إىل هاب التراب عقيم دعته منا بني أذناه طعنة  تزود 

واملعروف أن املثىن يرفع باأللف وينصب وجير بالياء؛ لكن  ،""بني أذنيه:  مل يقل 
 . األلف يف كل حال هذه القبائل تلزم املثىن

نرى "ما" أعملها  قراءة احلجازيون عمل "ليس" بشروط خاصة، حنو   وكذلك 
)، وأمهله التميميون على القياس؛ ألن احلرف غري ١٣:  يوسفئ) (َهَذا َبَشًرا َماص:( حف

  ""ما هذا بشر:  يعمل، وقرأ ابن مسعود املختص ال
  النوع الرابع 

    والبناء  رابـــتردد بني اإلع ــال

ه هذيل بحيث تعر "اللذين"مبنية، من ذلك لفظ    و ةب فهناك كلمات وردت معر  
 :الشاعر  فيأيت منصوبا وجمرورا بالياء ومرفوعا بالواوكما يف قول،  وعقيل

   النخيل غارة ملحاحا  يوم اللذون صبحوا الصباحا حنن  
  
  

  : النوع اخلامس
ـ والنق   زيادةــال     صانــ

  ومن صور حذف أحد حروف الكلمة، منها:  
تكلم ذا قبائل   ..القبيلةِم  :  حذف نون "من" إذا تليها جمرور مقرون بالالم، فيقال   - ١

  . خثعم وَزبيد ومها من قبائل اليمن
الكلمة:  طيئ عةطْ قُ    - ٢ آخر  حيذفون  فيقولون  حيث  نطقها،  حمم" :  عند  "جاء 

 . جاء حممد : يقصدون 

 . ما شا اهللا: ما شاء اهللا" فيقولون " حيث حيذفون اهلمزة من:  رحَ الشَّ  خللخانية  - ٣ 
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و"اللتان" عند بلحارث بن كعب وبعض ربيعة يف حال   " "اللذان   حذف النون من    - ٤ 
 : نظًرا لطوله بالصلة؛ وعلى ذلك قال الفرزدق يهجو جريًرا  الرفع تقصًريا للموصول؛ 

 امللوك وفككا األغالل قتال إن عمَّيَّ اللذا كليبٍ  ينِ أبَ  

  . اللذان :  يقصد  
  ومن صورة زيادة حرف إىل الكلمة: 

 رأيتكا، وزيادة:  املذكر املسبوق بتاء املتكلم؛ حنوزيادة ألف بعد كاف خطاب    - ١

املتكلم حنو بتاء  املسبوق  املؤنث  بعد كاف خطاب  هذه :  ياء  وتنسب  رأيتكي، 
 . ربيعة الزيادة إىل

زيادة ألف بني مهزة االستفهام ومهزة الكلمة حينما تكون اهلمزة فاء هلا؛ كقراءة    - ٢ 
 ) ٩٠: (يوسف  �آإنك ألنت يوسف�:  عمرو أيب

 الم البعد مع اسم اإلشارة؛ فقبيلة متيم ال تلحق الم البعد باسم اإلشارة مطلًقا؛   -٣ 

بينما نرى قيًسا وأسًدا وربيعة تلحقها باسم اإلشارة للمفرد واجلمع حال القصر، 
 :قول الشاعر ومنه

 يعظ الضليَل إال أوالِلك  وهل أوالِلك قومي مل يكونوا ُأشابة 

  
  : النوع السادس

  ام ـــواإلدغ    كـالف
استثقال بعض العرب لتوايل مثلني ملا فيه من ثقل فتخلصوا منه باإلدغام، وقبول  

 : له، ولذلك صور، منهاآخرين  

؛ فاحلجازيون أوجبوا الفك وقد ورد ذلك للواحد   فعل األمر واملضارع املجزوم     - ١
َتُسْؤُهمْ  �:قوله تعاىل يف َتْمَسْسُكْم َحَسَنٌة  ويف قوله  ،)١٢٠:  عمران آل  (� ِإْن 
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فالسكون حركة أصلية فهو آٍت  )١٩:  لقمان (  � َواْغُضْض ِمْن َصْوِتكَ �:  تعاىل
 . متحرًكا والثاين منهما ساكًنا للجزم فال يزول ما بقي العامل؛ فيكون أول املثلني

َيْرَتدَّ ِمْنُكْم َوَمْن  �:اإلدغام، وقد ورد هذا يف حنو قوله تعاىل أما متيم فقد أوجبوا 
اللََّه   َوَمْن ُيَشاقِّ �:)، ويف قوله تعاىل٢١٧:  البقرة(�   َوُهَو َكاِفٌر َعْن ِديِنِه َفَيُمتْ 

  )، ٤:  احلشر(� َشِديُد اْلِعَقابِ  َفِإنَّ اللَّهَ 
الفك    -٢ توجب  املشهورة  فاللغة  متحرك؛  رفع  ضمري  به  املتصل  املضعف  املاضي 

المه حىت ال تتواىل أربعة حروف متحركة فيما هو كالكلمة إسكان   لالضطرار إىل
بينما  )٢١:  الشعراء(  �ِخْفُتُكمْ  َفَفَرْرُت ِمْنُكْم َلمَّا�:قوله تعاىل الواحدة، وذلك حنو

 نرى قبيلة بكر بن وائل يبقون اإلدغام كما هو احلال عند اتصاله بضمري الرفع 

  .ردَّت ومرَّت:  الساكن فيقولون 

"جعللك" :  كلمتني؛ فبعض العرب يدغم "جعل لك" مثًلا فيقولون  اجتماع مثلني يف   -٣  
  .لك جعل : وبعضهم يفُك فيقولون 

متقاربني؛ فهنالك قبائل تسري وفق القواعد اليت تقضي بعدم اإلدغام،  جتاور حرفني  
 َبلْ  �:حدتَّهم، وقرئ يف قوله تعاىل:  حدثتهم :  تدغم فيقولون يف حنو بينما نرى أخرى

  "بتؤثرون"، :  )١٦: األعلى(  �ُتْؤِثُرونَ 
  :  النوع السابع

 النطق هيئة 

 :هيئة النطق يف ظواهر كثرية منها يف  االختالف ويتمثل   

الياء، فيقال يف  بالفتحة  امليل وهي   :  اإلمالة-١  الكسرة واأللف حنو  َوالضَُّحى * �:حنو 
 . �والضحى * والليل إذا سجى�)  ٢،  ١:  الضحى(   �َواللَّْيِل ِإَذا َسَجى

القبائل البدوية وترقيق بعضها يف القبائل احلضرية أو املتأثرة   تفخيم بعض احلروف يف -٢ 
  . ا
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 : حتقيق النطق وإظهاره-٣ 

الكالم وإبرازه واضًحا لسامعه حىت ُيفهم  اإلفصاح يف نطقتم بعض القبائل ب 
اإلخفاء وعدم اإلفصاح يف نطق الكالم؛ حىت  املراد منه؛ يف حني أن بعض العرب يسري حنو
وقريش وأكثر احلجازيني اختلسوها وجعلوها  ال يفهم السامع؛ فقيس ومتيم تظهر اهلمزات،

َفَلا �:تعاىل يظهرون التاءين املجتمعتني يف أول الكلمة؛ كقوله العرب حرًفا بني بني، وأكثر
أهل مكة فيخفون إحدامها يف األخرى كأما  )؛ أما٩:  ةجادل(امل    �َتَتَناَجْوا ِباِإلْثِم َواْلُعْدَوانِ 

 . مدغمتان 

  : النوع الثامن 
 اختالف داليل بني القبائل 

  ومن أمثلة ذلك كثري من املترادفات، ومنها: 
السكني واملدية، فكالمها يشري إىل نفس املدلول، وهو األداة اليت تستخدم يف القطع،   - ١

يف   القبائل  اختلفت  فقبيلةولكن  األزد  استعماهلما،  من  املدية،   دوس  استعملت 
  واستعملت قريش السكني 

َصلَّى اُهللا َعَلِيِه -النيب   "أن أبا هريرة ملا قدم من دوس عام خيرب لقي :  فقد روي
 ناولين((:  َسلَّمَ َصلَّى اُهللا َعَلِيِه وَ - وقد وقعت من يده السكني، فقال له النيب  - َسلَّمَ وَ 

رسول  فالتفت أبو هريرة مينة ويسرة ومل يفهم املراد ذا اللفظ، فكرر؛  :السكني
: ))له "املدية تريد؟!؟" وأشار إليها، فقال:  اهللا قوله وهو يفعل فعلته األوىل، مث قال

  ."أكن مسعتها إال يومئذ أَوتسمى عندكم سكيًنا؟! فواهللا مل:  فقال .نعم 

النساء على الراحلة، تعرب عنه طيئ بالغبيط، وأكثر الغبيط واهلودج، يشري إن مركب    - ٢  
   . العرب على استعمال اهلودج
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  : تابع اللهجات
òrí‡���¨a@òîi‹��ÈÛa@pb���vèÜÛa@ @

  
  طوائف اللهجات العربية احلديثة :  العنصر األول

  تنقسم إىل جمموعات مخس: 
األوىل وتشمل  :  املجموعة  النجدية،  احلجازية  اللهجات  احلجاز جمموعة  هلجات 

 . واليمن وجند 

الثانية  السورية:  املجموعة  اللهجات  العربية:  جمموعة  اللهجات  مجيع   وتشمل 

 . املستخدمة يف سوريا ولبنان وفلسطني وشرق األردن 

الثالثة  العراقية:  املجموعة  اللهجات  العربية:  جمموعة  اللهجات  مجيع   وتشمل 

 . املستخدمة يف بالد العراق

الرابعة  املصرية:  املجموعة  اللهجات  العربية:  جمموعة  اللهجات  مجيع   وتشمل 

 .املستخدمة يف مصر والسودان

اخلامسة  املغربية:  املجموعة  اللهجات  العربية:  جمموعة  اللهجات   وتشمل مجيع 

 .املستخدمة يف مشال أفريقيا

مني لكوا وأقرب هذه اللهجات إىل العربية الفصحى هي هلجة جند واحلجاز والي 
نشأت يف املوطن األصلي للغة الفصحى، فضال عن أن املتكلمني ا منحدرون من أصول  

  . عربية خالصة
وكذلك اللهجة املصرية ألامل تلق صعوبة كبرية مع اللغة القبطية لغة أهل مصر 

أهل قبل دخول اإلسالم، فكان تأثري اللغة القبطية على العربية قليال فضال عن أن كثريا من  
  .مصر منحدرون من قبائل عربية
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أما بقية اللهجات فبعدها النسيب عن اللغة الفصحى راجع إىل تأثرها باللغات اليت 
  . كان يتكلمها أهل البالد قبل جميئها اإلسالم

  : العنصر الثاين
  أسباب انشعاب هذه اللهجات عن الفصحى 

 :اللسانانتشار اللغة العربية الفصحى يف مناطق مل تكن عربية     -١

وهذا يترتب عليه صراع بني اللغتني، وهو ما انتصرت فيه اللغة العربية يف أغلب  
 . األحيان، وشأن هذا الصراع أن تتأثر كل لغة باألخرى سواء كانت غالبة أو مغلوبة

 :اجتماعي سياسي   -٢

فاستقالل البالد العربية بعضها عن بعض، وضعف السلطان املركزي الذي كان  
أدى إىل تشعب العربية الفصحى إىل هلجات، فانفصام   -ويوثق ما بينها من عالقات جيمعها
 .السياسية يؤدي إىل انفصام يف الوحدة الفكرية واللغوية الوحدة

 :اجتماعي نفسي    -٣ 

 يتمثل فيما بني سكان هذه املناطق من فروق يف نظم االجتماع والعرف والتقاليد  

يف أداة  كري والوجدان، واالختالف يف هذه األمور يؤثر بطبيعة احلالوالعادات والثقافة والتف
والتقاليد  ومن مث اختلفت هذه اللهجات احلديثة وتعددت بتعدد النظم   -وهي اللغة -التعبري  

 .إىل آخر ما ذكرت- والعادات  

 :جغرايف   -٤ 

 وبيئتها وشكلهايتمثل فيما بني سكان هذه املناطق من فروق يف اجلو وطبيعة البالد   

وحبريات،  وما إىل ذلك، وفيما يفصل كل منطقة منها عن غريها من جبال وأار   ...وموقعها
 . وهذه الفروق والفواصل الطبيعية تؤدي إىل فروق وفواصل يف اللغات أيًضا

 :يعود إىل اجلنس  -٥ 
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 ويتمثل فيما بني سكان هذه املناطق من فروق يف األجناس والفصائل اإلنسانية 
الواحدة  ينتمون إليها واألصول اليت احندروا منها، وهلذه الفروق آثار قوية يف تفرع اللغة اليت

 . إىل هلجات

 :يعود إىل اختالف أعضاء النطق باختالف الشعوب    -٦ 

الشعوب   تبًعا الختالف  بنيتها واستعدادها ومنهج تطورها  فاألعضاء ختتلف يف 
املزود ا ك  وتنوع الطبيعية  إىل اخلواص  السلف  الوراثة من  بطريق  تنتقل  واليت  ل شعب 

ومن مث ختتلف أصوات اللهجات بعضها عن بعض باختالف الشعوب اليت انتشرت  اخللف؛
 .فيها

 :يعود إىل التطور الطبيعي املطرد ألعضاء النطق   -٧ 

فأعضاء النطق يف اإلنسان يف تطور طبيعي مطرد؛ يف بنيتها واستعدادها ومنهج  
لوظائفها؛ فاحلنجرة واألوتار الصوتية واأللسنة واحللوق وسائر أعضاء النطق ختتلف  أدائها
السلف مقارنة باخللف؛ وكل تطور حيدث يف أعضاء النطق أو استعدادها يتبعه تطور  عند 
اليت كانت عليها إىل صورة  يف فتنحرف هذه األصوات عن الصورة  الكلمات؛  أصوات 

 .مع احلالة اليت انتهت إليها أعضاء النطقمنها مالءمة   أخرى أكثر

 ومن آثار هذا ما حدث يف اللغة العربية بصدد أصوات اجليم والذال والثاء والظاء

 والقاف؛ فقد أصبحت هذه األصوات ثقيلة على اللسان يف كثري من البالد العربية، وأصبح

احلالة اليت انتهت إليها  مع لعدم مالءمتها  فعلى الوجه الصحيح يتطلب تلقيًنا خاصا ؛    نطقها
 .قريبة منها أعضاء النطق يف هذه البالد أخذت تتحول إىل أصوات أخرى

فصوت اجليم الذي كان ينطق به معطًشا بعض التعطيش يف العربية الفصحى قد  
السورية واملغربية إىل جيم  حتول يف املناطق  املصرية إىل جاف، ويف معظم  املناطق  معظم 
  .التعطيشكل   معطشة
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 والثاء قد حتولت يف معظم املناطق املصرية إىل تاء، وكذا يف بالد أخرى، فيقال يف

  ، ""التلج :  "التَّوب" أو "التُّوب"، ويقال يف الثلج:  الثوب
 ""الزِّهن :  وحتولت الذال أيًضا يف بعض املناطق إىل زاي، يف بعض الكلمات فيقال

 . وهكذا  ... الذكيبدًلا من الذهن، و"الزَّكي" بدًلا من  

:  "الضالم" بدًلا من الظالم، ويقال :  لظاء قد حتولت يف معظم الكلمات إىل ضاد فيقال وا
زاي   وهكذا، كما حتولت إىل   ... الضِّل" بدًلا من الظل، ويقال "الضَّهر" بدًلا من "الظهر" "

 . "زامل" بدًلا من ظامل، و"زريف" بدًلا من ظريف :  مفخمة يف بعض الكلمات، فينطقون 

 :األخطاء السمعية وسقوط األصوات الضعيفة     - ٨

إذ قد حييط بالصوت بعض مؤثرات تعمل على ضعفه بالتدريج؛ كوقوعه يف آخر   
 وزيادته عن بنيتها وعدم توقف املعىن املقصود عليه؛ فيتضاءل جرسه شيًئا فشيًئا حىت  الكلمة 

معظم   فيكون عرضة للسقوط؛ وذلك أن يصل يف عصر ما إىل درجة ال يكاد يتبينه فيها السمع،  
 . منه  الصغار يف هذا العصر ال يكادون يتبينونه يف نطق الكبار فينطقون بالكلمات جمردة 

  . البلح األمحر، البال :  نطق :  مثل  
 :موقع الصوت يف الكلمة    - ٩ 

سواء    فموقع الصوت يف الكلمة يعرِّضه كذلك لكثري من صنوف التطور واالحنراف،  
  كان حرفا صامتا أو حركة قصرية أو طويلة ومن ذلك: 

والكسرة والضمة اليت تلحق أواخر   الفتحة وهي  سقوط أصوات املد القصرية      - ١
يف  مجيعها  األصوات  هذه  انقرضت  فقد  العربية؛  مصر   الكلمات  عاميات 

 يف مجيع اللهجات :  والعراق والشام وفلسطني واحلجاز واليمن واملغرب، أي 

العامية املنشعبة عن العربية، سواء يف ذلك ما كان منها عالمة إعراب أو ما  
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حركة بناء؛ فينطق اآلن يف هذه اللهجات جبميع الكلمات مسكَّنة   كان منها 
 . رجع فالن من اجلامعة :  رجع من اجلامعة، بدل من  فالن :  األواخر فيقال 

الطويلة    سقوط   - ٢  املد  والواو   وهي أصوات  والياء  أواخر  األلف  يف  الواقعة 
املصريني وغريهم؛ حىت   فقد تضاءلت هذه األصوات يف عامية   - الكلمات 

 . كادت تنقرض متام االنقراض 

املتطرفتني   - ٣  والتاء  واهلمزة  األفعال اخلمسة،  التنوين ونون  فبدًلا من  :  سقوط 
يقولون :  القول  يلعبون، جتدهم  القول  األوالد :  األوالد  :  بيلعبوا، وبدًلا من 
القول :  ُء شديٌداهلوا  انتظرُت   انتظرته :  اهلَو شديْد، وبدًلا من  ساعًة كاملًة، 

عليها يف   ومن هذا القبيل كذلك حذف آخر الكلمة اليت يوقف   . ساَع كاملَ 
 . عامية كثري من املناطق املصرية 

إىل ألف لينة يف عامية املصريني   حتول اهلمزة الساكنة الواقعة يف وسط الثالثي     - ٤ 
الفأس، وفال بدًلا من   راس بدًلا من الرأس، وفاس بدًلا من :  قال وغريهم، في 

ثالثية يف   الفأل، ومن ذلك حتريف احلرف الساكن إذا وقع يف وسط كلمة 
من   اِسم بدًلا من اسم، وِمِصر بدًلا :  كثري من هلجات البالد العربية فيقولون 

 . وهكذا   ... مصر 

العربية املفتتحة ا يف بعض اللهجات العامية   حتوَّل اهلمزة يف بعض املفردات     - ٥ 
 . من أذن، وِفني بدًلا من أين  ِوْدن بدًلا :  إىل فاء أو واو، فيقولون 

 :بعض  تناوب األصوات املتحدة النوع القريبة املخرج، وحلول بعضها حمل   - ١٠ 

القصرية    ومن ذلك   املد  أدى إىل    - والكسرة والضمة  الفتحة :  بني أصوات  وهذا 
العامية كلمة واحدة باقية على وزا   ال نكاد جند يف اللهجات  أوزان الكلمات، حىت احنراف  

:  أحياًنا والكسرة يف كثري من األحيان، فيقولون  العريب القدمي؛ فالفتحة قد استبدل ا الضمة 
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:  ويقولون ِسِكت أو ُسُكت بدًلا من َسَكت،  و بدًلا من َيسجد،   ""ِيُعوم" بدًلا من َيُعوم، و"ُيسجد 
 . وهكذا   ... ِكِبري بدًلا من َكبري 

ِيضَرب  :  والكسرة قد استبدل ا الضمة أحياًنا والفتحة يف كثري من األحيان، فيقولون  
 . يسرق أيًضا  بدًلا من يضِرب، و"ِيْسَرأ" أو "ِيْسَرج" بدًلا من 

 ، كذلك نالحظ أن الضمة قد استبدل ا الفتحة أحياًنا والكسرة يف معظم احلاالت  
 . وهكذا   ... َمحمد بدًلا من ُمحمد، وِتعبان بدًلا من ُثعبان :  فيقولون 

وكثري من األصوات الساكنة املتحدة النوع أو القريبة املخرج قد تناسخت كذلك   
 اللهجات العامية وحل بعضها حمل بعض؛ فالسني مثًلا قد حتولت إىل صاد يف بعض املواطن  يف 

 . ان بدًلا من سلطان صاخن بدًلا من ساخن، وصلط :  فيقولون 

:  فيقولون  والصاد أيًضا حتولت إىل سني، يف كثري من األلفاظ يف عامية القاهرة وغريها،  
 . ِمسري بدًلا من مصري :  "ِيَسدَّأ" بدًلا من يصدق، ويقولون 

 والضاد حتولت إىل ظاء يف عامية العراق واحلجاز وجند واملغرب، ويف هلجات القبائل  

يظيع،  :  "وظوء"، وبدًلا من يضيع يقولون :  صر؛ فبدًلا من "وضوء" يقولون العربية النازحة إىل م 
 . يظم :  يظرب، وبدًلا من يضم يقولون :  وبدًلا من يضرب يقولون 

من   "فاطنة" بدًلا : كما نرى امليم حتولت إىل نون أحياًنا يف عامية املصريني، فيقولون  
 . فاطمة 

 :حتول يف داللة بعض الكلمات - ١١ 

ولد، صارت تطلق على الذكر فقط، مع إطالقها يف الفصحى على الذكر  مثل كلمة   
 . واألنثى 

األجنبية اليت احتكت   انتقال كلمات جديدة إىل بعض اللهجات العامية من اللغات    - ١٢
 :ا 
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 فقد انتقل إىل كل بلد عريب اللسان كثٌري من كلمات اللغات اليت أتيح له االتصال  

من الكلمات التركية   و سياسيا أو اقتصاديا؛ فانتقل إىل هلجة العراق كثري بأهلها اتصاًلا ثقافيا، أ 
من الكلمات التركية والفرنسية،   والفارسية والكردية واإلجنليزية، وانتقل إىل هلجات الشام كثري 

 . واليونانية والفرنسية واإليطالية  وانتقل إىل هلجة مصر كثٌري من الكلمات التركية 

الكالم، أو عن   دخول قواعد جديدة يف بعض اللهجات العامية للحاجة إليها يف   - ١٣ 
 :طريق احتكاكها باللغات األخرى 

 املصرية والعراقية طريقة النسب التركية بزيادة جيم وياء يف   اللهجة   فقد انتقل مثًلا إىل  

 . يعرجبي، وطرشجي، وجزجم:  وخباصة ما يدل منها على احلرفة، فيقال  بعض الكلمات، 

    : العنصر الثالث
  الظـواهــر املشتركة بني اللهجات العــربية احلــديثة 

بعض   يف  تأثرت  فقد  ظروفها؛  يف  اللهجات  هذه  اختالف  من  الرغم  على  إنه 
 :بعوامل متحدة؛ فاتفقت يف طائفة من مظاهر التطور أمهها، ما يلي النواحي

اليت  :  أوًلا  احلركات  مجيع  من  مجيًعا  العربية جتردها  يف  الكلمات  آخر  تلحق 
يف هذه -سواء يف ذلك ما كان منها عالمة إعراب وما كان حركة بناء؛ فينطق   الفصحى؛ 
املعربة  -اللهجات الكلمات  يف  واحدة  حالة  وتلتزم  األواخر،  مسكنة  الكلمات  جبميع 
 .باحلروف

 ية الفصحى استبدل يف هذه اللهجات بالطرق الدقيقة اليت تسري عليها العرب: ثانًيا 

 . وترتيب عناصرها طرق بسيطة ساذجة وأساليب حرة طليقة  اجلملةاألم يف تركيب  

العظيمة  مل حتتفظ هذه اللهجات إال جبزء يسري من تراث أمها العربية وثروا:  ثالًثا 
  . يف املفردات، ويتمثل هذا اجلزء يف الكلمات الضرورية للحديث العادي
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  :  العنصر الرابع
  اللهجـات العـربية املعاصرة امتداد للهجـات العـربية القدمية 
 :اللهجات املعاصرة امتداد للهجات القدمية وليست احنطاًطا من الفصحى

أن  بأس  الفصحى وال  اللغة  احنرافا عن  احلديثة  العربية  اللهجات  تعد  احلقيقة  يف 
لغة العربية من احنرافات تكون يف بعض ظواهرها امتداد للقدمي، وذلك ألن ما تتعرض له ال

أمور حمددة تطرأ على أنظمتها الصوتية والصرفية والتركيبية دف التسهيل واالختصار يف 
احلوار اللغوي، وهي كما حدثت يف القدمي فإا حتدث يف احلديث، ولو أخذنا اللغة الفصحى 

ر احنرافات يف وعلمناها أناسا ومل نعلمهم اللهجات القدمية وال احلديثة مع الوقت ستظه
  .استخدامهم للغة ينتج عنها هلجات قريبة من املوجودة حاليا

اللغة  العربية احلديثة هو احتكاك  اللهجات  فضال عن أن من أهم أسباب ظهور 
العربية بغريها من اللغات املجاورة إذن فهذا التأثري متجدد ولذلك فحدوث التغري على نظام 

  .على ما حدث من قبلاللغة متجدد أيًضا وال يقتصر 

وإليكم بعض األمثلة اليت تقرب أوجه الشبه بني اللهجات العربية القدمية واللهجات 
 : العربية احلديثة

  . كسر حرف املضارعة، مع فتحه يف العربية الفصحى  - ١
ِتلعب، :  تتفق العامية احلديثة مع هلجة قبيلة راء يف كسر حرف املضارعة، فنقول

 .إخل...ِيشرب

  .يء اسم املفعول على التمام يف حني جميئه يف الفصحى معالجم  - ٢
ففي بعض اللهجات احلديثة جند ميهوب، مديون، معيوب، وهذا ماكنت تفعله 

 .قبيلة متيم 
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الفصحى   - ٣ التزام  السابق على فاعله، مع  الفعل  التثنية واجلمع على  إدخال ضمائر 
  . جتريده منها وإبقاءه مفردا

وجند أيًضا أن قبيلة طيئ اليمنية ...رونا اجلريان، ظلموين الناس زا:  فنقول يف العامية
كانت تفعل ذلك يف كالمها وهو ما عرف عند النحاة بلغة أكلوين الرباغيث، وشاهدها 

  "...عند البعض "يتعاقبون فيكم مالئكة بالليل والنهار

  @
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 وذكرنا  الثانية  الوحدة   يف   هلا   واللهجات  املشتركة  اللغة  بني  التفرقة  عن   حتدثنا  قد 

  ولكننا   هناك   ناقشناه  الطالب  يراجع   أن  فيجب،  املشتركة  اللغة  منها  تتكون   الىت  العناصر  هناك
 : مايلى ذلك  إىل  نضيف  أن   نريد  ذلك  رغم

 املشتركة   الصوتية  العناصر  وجود •

 . كله اللغوى   املجتمع  ذلك  مستوى   على   تفهم   الىت  والكلمات  املفردات  وجود •

 .اللغوية  للبيئة  الطبقات   مجيع   فيها  تشترك  الىت  الداللية  العناصر  توافر •

 . املتكلمني  قبل  من  وإدراكه  املشتركة  اللغة   تلك   يف املعيارى  النحو  وجود •

VM@@@Ç�ßaì��Ý@Ó�âbî@ÌÜÛa���ò@×�“¾a�ò 
 ترجع   فهى  لغوى   جمتمع  بني   املشتركة  اللغة  قيام   إىل  تؤدى   الىت  الكربى  والعوامل

 : إىل

 السياسى  التفوق •

 الديىن   والتفوق •

 االقتصادى   والتفوق •

 األدىب   والتفوق •

 االجتماعى   والتفوق •

، عصورها  أقدم  منذ ،  انقسمت  كانت  فهى؛  العربية  اللغة  مثال  نذكر  ذلك  ولتوضيح
 يف  ختتلف   كما   والداللية   الصوتية  الظواهر  من  كثري  يف  بينها  فيما   ختتلف  كثرية  هلجات   إىل

 تتباين  أو  واالجتماعية  الطبيعية  ظروفها  تتحد   الىت   املختلفة  القبائل  حسب  وقواعدها  مفرداا
 أو  التجارة   لسبب   لالحتكاك   كثرية  فرص  العربية  اللهجات  هلذه  أتيحت   مث   .الظروف  هذه 

 واملعامالت  احلج مواسم   يف  جتمعها  أو  واملرعى  الكأل عن  البحث  يف   تنقلها أو  القبائل  جتاور 



١١٧ 

 

 هذه   دخلت   وعندما  ......فرص من   ذلك   إىل  وما  احلروب  يف واللقاء  األسواق  يف   التجارية
 هلجة   من  خصائصها   أبرز   استمدت  املشتركة  للغة  فيها  النصر  كان   لغوى  صراع  يف  اللهجات

 الدين  ولغة   ونثره  بشعره   األدب   لغة   فأصبحت   األخرى   اللهجات   سائر   على   طغت   الىت  قريش
 . واالقتصاد  السياسة   ولغة

 : ذلك  لبيان  التاىل   الشكل   نرسم   أن  وميكن

 اللهجات   بني   االحتكاك

 هلجة_________________   هلجة

 هلجة_________________    هلجة

 هلجة_________________    هلجة

  األخرى   اللهجات  على   قريش  هلجة  تغّلب
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 فإا   األخرى   اللهجات   على   تتغلب   أن  على  قريش  هلجة   ساعدت   الىت   والعوامل
 .أنفًا إليها أشرنا الىت  العوامل   نفس

 بسلطان  يتمتعون  كانوا  أم  كما   اإلسالم   قبل  دينية  مبرتلة   تتمتع  كانت   فقريش
 فيها  ينقلون  وكانوا  العربية  اجلزيرة  جتارة   من   كبري   جزء   يدهم  يف   كان   ألن  كبرية   اقتصادى

 ويف،  الشتاء  يف   اليمن  إىل  يرحتلون   كانوا  فهم ؛  جنوبا  اليمن  أقاصى  إىل   مشاالً   سوريا  من
 ملك فمن  كبريًا ثراء التجارى  النشاط  هذا هلم  أتاح وقد، الشام إىل  يذهبون كانوا  الصيف

 القريشية  اللغة  كانت   كله  وهلذا،  أيضًا  قوى  سياسي  سلطان   له  حتقق   فقد   الدين  واحتضن  املال
 . الفصحى  بالعربية  يعرف  ما  أو   املشتركة  العربية  اللغة  تكوين  يف   أثرًا   اللغات   أقوى
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 العلمى   االصطالح  يف  اللهجة   إن   وقلنا  الثانية  الوحدة  يف  أيضًا  اللهجة  عن   حتدثنا
 الصفات  هذه   يف  ويشترك  .خاصة  بيئة  إىل  تنتمى   اللغوية  الصفات  من   جمموعة   هى   احلديث

 لكل،  هلجات  عدة   تضم   وأمشل   أوسع  بيئة  من   جزء   هى   اللهجة  وبيئة  .البيئة  هذه   أفراد  مجيع 
 االتصال  تسهل  الىت  اللغوية  الظواهر  من  جمموعة   يف  مجيعًا  تشترك  ولكنها  خصائصها  منها
 . ببعض  بعضهم  البيئات  هذه  أفراد  بني

 تسميتها  على  اصطلح  الىت  هى،  هلجات  عدة   من  تتألف  الىت  الشاملة  البيئة  وتلك
 بني   العالقة  هي  واللهجة  املشتركة  اللغة  بني  والعالقة،  قليل  قبل  ذلك  إىل   أشرنا  كما  باللغة
 ما   منها   لكل  اهلجات   من   عدد   على   عادة   تشتمل  الواحدة   املشتركة  واللغة   . واخلاص  العام 

 الىت  الكالمية  والعادات  اللغوية  الصفات   من   جمموعة  يف  تشترك  اللهجات   هذه   ومجيع  .مييزها
 . اللغات  من غريها  عن مستقلة لغة  تؤلف

 اآلن  نسميه  عما  يعربون  كانوا  العربية  علماء  من   القدماء  أن   باملالحظة   واجلدير
 : آخر  حينًا"  باللحن"  و حينا"   اللغة "  بكلمة  باللهجة

 . لغة  وبالزاى  اجلارحة   الطيور  من   بالصاد   الصقر  فيقولون  •

 هذا  ليس:    حنوية  مسألة  عن  احلديث   خالل  يقول  أعرابيًا  أن   يروى  وقد  •
 . قومى  حلن   وال  حلىن

 هذيل   ولغة   طئ  ولغة   متيم  لغة   إىل  املعاجم  أصحاب  يشري   ما  وكثريًا  •
 . "اللهجة"  بكلمة   اليوم   حنن  نعنيه  ما  سوى   بذلك  واليريدون 
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 :مايلى  يف   ختصر  تكاد  هى اللهجة  تتميزا  الىت   الصفات 

 بعض   هو   وأخرى   هلجة  بني   يفرق   فالذي   . صدورها  وكيفية  وطبيعتها  األصوات   - ١
 يف   يقولون  كانوا  متيم  قبيلة  أن  مثالً   فريوى   . األحيان   غالب   يف  الصوتى  االختالف

 .عينًا  باهلمزة   ينطقون   كانوا  كما )  /ت /  من بدالً   /د(/  ُفْزدُ "  ُفْزتُ 

 كانوا  أسد   بىن   أن   فريوى،  الكلمة  بنية  إىل  ترجع   صفات  عن  بقليل  اللهجة  تتميز  قد   - ٢
 . مديون   مدين  يف يقولون 

 تذكر   كما،  فيقال،  داللتها  و  الكلمات   بعض  معاىن  يف   الفرق   يوجد  وأحيانًا  - ٣
 متيم  عند  الثعلب   وتعىن  احلجازيني  عند  القرد  تعىن"  اهلجرس"  كلمة   أن،  املعاجم 
 من   وداللتها   الكلمة  بنية  إىل  ترجع  الىت   اخلاصة   الصفات   هذه   تكون  أن  جيب   ولكن
 أبناء   على   الفهم  عيسرة،  عنها  بعيدة   أخواا   على   غريبة  اللهجة   جتعل   ال   حبيث   القلة

 . اللغة  نفس  يف   األخرى   اللهجات

 .الواحدة  اللغة  هلجات  بني   كلها  أو  بعضها   تالحظ  الىت  الصفات  أهم  هى  فهذه
 يوجد  قد  بل   اللغات   من   لغة   هلجات  يف   الفروق   هذه   كل   يوجد  أن  الضروري   من   وليس
 . فقط  منها   بعض

 الىت   كتلك   اخلاصة   اللهجات  من   أنواعًا  تولد  الواحدة   البيئة  يف   االجتماعية   الظروف
 انعزلت  قد   الناس  من   طائفة  بني  أو  اللصوص  بني  أو  احلِرف  من   حرفة  أصحاب   بني  نراها
 اللهجات  يف   التشعب   هذا  مثل  ينتهى  اليكاد  وهكذا  -أوسياسي  ديىن  لسبب   املجتمع  عن

 تنتظم  الىت   الصفات   تلك ،    العامة   اللهجة   إىل   بالنظر  اللغة   علماء   من   املحدثون  يكتفى   ولذلك 
 .معينة  جغرافية منطقة  يف   األفراد  مجيع 

 إنه   يقال  أن   ميكن  وإمنا، اللهجات  به  تتميز  الذي   األدىن  احلّد  نضع   أن   العسري   ومن
 األخرى  البيئات  صفات   عن  اختالفها  وظهر  السامعني  واتضحت  خاصة   صفات    برزت  مىت
 هلجة  أا   على  حينئذ   وتدرس،  ومتيزت  نشأت  قد   هلجة  هناك  إن  القول  أمكن   الواحدة  للغة

  . متميزة
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 ومنــاذجهــا القدمية العــربية اللهجــات

 هلجات   يف :    كتابه   يف   العربية  اللهجات   موضوع   أنيس  إبراهيم   الدكتور   األستاذ  درس
 وحنن  . وحتليلها والنماذج  األمثلة  تقدمي مع للهجات  املتعددة  اجلوانب وناقش القدمية  العربية

 :األمثله  هذه   من   بعضًا  نقتبس  هنا
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 :الكسر  أو  الضم   إىل  امليل   -٦

 مظهر  ألنه  بالضمة   املسّمى   اخللفى   اللني   مقياس   إىل   عام  بوجه   البدوية  القبائل   مالت 
 - تضم  البدوية  القبائل   وجدنا   املتحضرة  القبائل   كسرت   فحيث ،  البدوية  احلنشونة  مظاهر   من

 حتل   وهلذا  الضيقة  احلركات  أصوات  من   ألما   متشاان  الصوتية  الناحية  من   والضم   والكسر
 يف   والرقة  التحضر   دليل  الكسر  ولكن   .   اللغوية  الظاهرة   من   كثري   يف   األخرى   حمل   إحدامها 

 : مايلى  ذلك   أمثلة  ومن - العربية  اللغة   يف   املؤنث   حركة  فهى؛  اللغوية  البيئات  معظم 

 تلك  غطفان  من   وفزارة   كساوان  من   بدًال  كسايان  يقولون  كانوا  فزارة   من   بعض  •
 .فيه   شاع  مبا  تأثرت  قد  ورمبا   احلجاز   من  بالقرب  عاشت  الىت  القبيلة

 إىل  األخرية   الصورة   هذه  ونسبت "  حوث"  هي  أخرى  صورة  يف  رويت"  حيث"  كلمة  •
 . الصيغ   من كثري  يف   الضم  آثرت الىت  البدوية   القبائل  من  وكالمها   متيم   وقيل  طئ  قبيلة

 امليم  بكسر"  منذ "  يقولون   كانوا  أم ،  احلجازية  القبائل  من   وهم ،  سليم   بىن   عن  حكى •
 . منذ  يف

 . ينمى  قالوا  أم  سليم   نىب   بعض   عن   حكى ولكن  /مناينمو/  وهو  املشهور

 الصيغة   هلذه  روى  وقد "  الذين"  هو  املذكر  جلمع   املوصول  اسم   يف  الشائع   املشهور •
 . عقيل  إىل   ينسبه  وبعضهم  هذيل  الرواة  بعض  وينسبه"  اللذون " هو  نظري
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 املدن  أهل  أن   حني  يف،  نطقها  يف  الشديدة  األصوات  إىل  البدوية  القبائل  مالت
 . عام بوجه   الشديدة  األصوات  تلك  رخاوة  إىل   مييلون   املتحضرة

 أفواه  يف   نسمعها   قد،  الشديدة  األصوات   من  وغريها   والكاف   والدال  والتاء   فالباء
 :الترتيب  على   املتحضرين

 /ف/  =    /ب/

 /سني/  =   /ت/

 /ز/  =   /د/

 شني  =    كاف 

 الطري   عكوب  يقول  عقيل   قبيلة  إن  قيل  وقد   . الطري  عكوف  هو  املشهور •
 يف   الشديد  نطريه  رخو  صوت  األوىل   أن   هو  والباء  الفاء   بني   والفرق  .بالباء
 . الباء  يكون  العربية  اللغة

 ذقت   ما :  يقول  الشيباين   عمرو  أبا  مسعت  حسان   أبو  قال:  اللسان   يف  جاء •
 بيت   فأنشد   الشيباىن  مزيد   بن  يزيد   عند   وكنت  قال،  عدوفة  وال  عدوفًا
  زهري   بن  قيس

 . واألمهار  باملهرات  يقذفن     عدوفة  يذقن   ما  وجمنبات

 مل   له   فقلت   قال ،  بالذال"  عذوفة"  هى   وإمنا   عمرو   أبا  صحفت   يزيد  ىل   فقال   بالدال
  . بالدال  العرب  وسائر  بالذال  احلرف  هذا  ربيعة تقول،    أنت   وال   أنا   أصحف 

 
  @
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 تبعًا   االختالف  بعض   معانيها  اختلفت   الىت  الكلمات  من   مئات   العربية  املعاجم   روت
 :املتبانية  للهجات 

 .عدنانية  قفز  ومبعىن   محرية   جلس  مبعىن   وثب

 مبعىن   تستعملها  هذيل  قبيلة  ولكن ،  الذئب   هو   والسيد   الترحان  معىن  يف  الشائع 
 . األسد 

 وقد  . الذئب  ولد  اليمن  يف  معناه   ولكن  الثعلب  ولد   هو  الكتع  معىن   يف   الشائع 
 األخرى  القبائل  سائر  من   غريها   دون  ا  واختصت  معينة  بكلمات  القبائل  بعض  اشتهرت

 :مثل

  :هذيل عند  معناها شنج  على   غنج السيف :  طئ عند  معناه   للبح
 . اليمن  عند  الطعام   معناه   العيش  .احلبشة  عند  القتل  معناه   اهلرج  مجل   على   شيخ

 : التالية  األمثلة  فنسوق  بالبنية  يتعلق   ما  وأما   .قيس  عند  والظلمة  متيم   عند الضوء  السدفة

 جندية  والثانية  هجازية  األوىل؛  وأفتنته  املرأة  فتنته  

 لتميم  وأحزنه  لقريش  حزنه  

 . جند  أهل عند   وبالفتح  حجازية أصلها  الدار  عقر  

 .متيم  عند  متعديا   يستعمل   هلك  

  @
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 منصوبًا  يكون "  ما"   خرب  أن   وقرروا  ومتيمية  حجازية  إىل   النافية"  ما"  النحاة   قسم 
 . متيم   بىن عند  ومرفوعًا  احلجازيني  عند 

 إفراده   وجتيز  جره  توجب  غريهم   وهلجة،  مفردًا  اخلرب"  كم "  متييز  تنصب  متيم   هلجة
 ! أنفقت  درهم  كم: يقولون   وغريهم !  أنفقت درمهًا  كم: يقولون   متيم   فبنو؛  ومجعه

 . اجلّر  حروف  من  حرفًا هذيل  لغة  يف   تكون:    مىت 

 الـــتوضــيح 

 وعرفنا   املشتركة  باللغة  عالقتها  حيث   من   اللهجات   ظاهرة   الوحدة   هذه  يف   درسنا
 والتىتسهل   هلجاا  مجيع   يف  توجد   الىت  العناصر  تتضمن   الىت  تلك   هي  املشتركة   اللغة   أن

 . اللغوى   املجتمع  هذا  إىل املنتمني  االفراد  بني   االتصال

 ختتلف   واللهجة،    املشتركة  اللغة   هي   والكل  الكل  من  جزء   هي   اللهجة  أن   وعرفنا
 التركيب وأما ، األلفاظ داللة  أو   الصوتية اجلوانب يف  األحيان معظم يف  املشتركة  اللغة  عن

 . املشتركة  اللغة   عن   فيها  ختتلف  قلما   اللهجة  فإن   والنحو

 األصوات   يف  االختالف  توضح  الىت  القدمية  العربية  اللهجات   من  األمثلة  وأخذنا
 يف   االختالف  ولكن،  والنحو  اإلعراب  جانب  يف  االختالف  توضح  أا  كما  والبنية  والداللة 
 . والداللة  األصوات  يف باالختالف  باملقارنة   جدًا   وقليل  ضئيل  والنحو  اإلعراب

 يف  املتحضرة  القبائل  عن  ختتلف   البدوية  القبائل  أن   املوجز  النماذج  عرض   يف  وعرفنا
 . عام  بوجه  الشديدة  األصوات  وإىل  الضم   إىل  متيل  فهى؛  اللغوية  خصائها 

 على   تسيطر  ما  هلجة  جتعل   الىت  العوامل  أن   السابق  العرض   خالل   أيضا  وتعرفنا
 .ذلك   وماشابه  والديىن  والسياسى  االقتصادى   السلطان  هى  املشتركة  اللغة   وتصبح   األخرى
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 .بأسلوبك  اللهجة   عرف  - ١

 ؟اللهجة  تتميزا   الىت   الصفات   هى ما  - ٢

 .العربية  للغة   املتحضرة  اللهجات   عن  البدوية  اللهجات   ختتلف كيف  - ٣

 . القدمية  العربية  اللهجات  بني  اللهجية  الفروق  توضح   مناذج  أذكر  - ٤

 .القدمية  العربية  اللهجات   بني  اإلعراب  يف االختالف  يوجد  هل  - ٥

 

  @
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 سلوم   داؤد  القدمية، الدكتور  العربية  اللهجات   دراسة  - ١

  أنيس  إبراهيم  القدمية، الدكتور  العربية  هلجات  يف   - ٢

 التواب  عبد   رمضان   اللغوى، الدكتور  البحث  ومناهج  اللغة  علم   إىل  املدخل  - ٣

 . وايف  الواحد   عبد   اللغة، الدكتور  علم   - ٤

  . منظور  العرب، ابن  لسان  - ٥
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  علوم البالغة
  تعريفه ونشأته •
 علماء علم البالغة ومصنفام   •

  مقدمة يف الفصاحة والبالغة  •
 علوم البالغة (البيان، املعاين، البديع)  •

 

 

 شكيل أمحد    مجع وترتيب:  

  د. عبد املجيد    مراجع :  

  @ @
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  الصفحة   العنوان    الرقم 
  ١٢٨  األهـداف   

  ١٢٩  التعـارف  
  ١٣٠  نبذة موجزة عن نشأة البالغة . ١
  ١٣٧  علماء علم البالغة ومصنفام  . ٢
  ١٤٦  مقدمة يف الفصاحة والبالغة . ٣
  ١٦٣  علوم البالغة (البيان، املعاين، البديع)  . ٤
  ١٧٨  األسئلة . ٥
  ١٧٩  املراجع . ٦

  
  @ @
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 على  قادرًا   يكون   أن  جيب   جيدة   قراءة   الوحدة   هذه   الطالب  يقرأ  أن   بعد
  : التالية  األمور فهم

 . مقدمة يف الفصاحة والبالغة  - ١

 .تعريف ونشأة علم البالغة  - ٢

 .البالغة ومصنفام التعرف على علماء  - ٣

 . التعرف على مباحث علم البالغة (املعاىن والبيان والبديع)  - ٤
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نشأة عن  والبالغة، البالغة، نبذة  الفصاحة  يف  املعاين،  ومقدمة  علم  وتعريف 

  .وأبوابه
  : يكون الطالب قادرا على أن  بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة

  .وأشهر من ألفوا فيها يكتب مقاال عن نشأة البالغة،   .١
   .البالغة يعد حبثا يتناول فيه مايتعلق مبفهوم الفصاحة، والفرق بينه وبني   .۲
  .يكتب موضوعا عن علم املعاين وأبوابه     .٣
  .يطبق ما درسه على أمثلة ونصوص مقدمة له   . ٤
  . العربية، وتطورها عرب العصور املختلفة يكتب موضوعا عن تاريخ البالغة   .١
   . يقارن بني مدرسة اإلعجازيني، ومدرسة اللغويني   .۲
   اإلعجازيني، ومدرسة اللغوينييذكر أشهر األعالم يف كل من مدرسة     . ٣
ن، يملدرسة امللخصني والشراح واملقرر اليت وجهت يذكر أهم االنتقادات   .٤

  . يرد عليها وكيف
  .نييكتب مقاال عن مدرسة املحدثني واملجدد   . ٥ 
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اللغة العربية بالفطرة الصافية، والسليقة يف العصر اجلاهلي كان العرب يتحدثون  

وكانت ألسنتهم مطواعة هلم ال تلحن، وال ختطئ يف شيء من قواعد العربية   اللغوية النقية،
  . تعب بسالسة، وتتدفق بسهولة دون کد أو بل كانت هذه القواعد تنثال على ألسنتهم 

يف دين  دخل العجم وظلت األلسنة طيعة ألصحاا يف عصر صدر اإلسالم، إىل أن  
جبهود واضحة يف مجع  فقاموا تفشي اللحن على األلسنة، اهللا أفواجا، فخاف العلماء من

يتصل  ما  كل  جتمع  متنوعة  علمية  حركة  وبدأت  البادية،  من  الصافية  منابعها  من  اللغة 
 العربية املختلفة متداخلة بعضها يف بعض أول األمر يف الغالب، ومع مرور الوقت بعلوم

وقد مرت  وسار لكل علم رجاله وكتبه املستقلة، علوم العربية تنفصل عن بعضها، تبدأ
 ومرحلة االزدهار، النشأة، ومرحلة النمو، هي مرحلة:  علوم العربية مجيعها بعدة مراحل

  .البعث يف العصر احلديث ومرحلة التقعيد والتقنني، ومرحلة إعادة
رت ذه األطوار مجيعها، وقد رصد عالء والبالغة العربية شأا شأن بقية العلوم م

عن الطوائف اليت كان هلا أثر فاعل يف نشأا ومنوها  وكشفوا البالغة هذه املراحل املختلفة، 
  . قواعدها وأبرز العلماء الذين سامهوا يف تقعيد  وازدهارها،

البالغية اليت ساعدت  ويف هذه العجالة سنوضح ألبنائنا الطالب أبرز املالحظات 
اجلاهلي، ع العصر  يف  العربية  البالغة  نشأة  األموي،  لى  والعصر  اإلسالم،  صدر  وعصر 

البالغة، اليت شاركت يف منو  الطوائف  نبذة يسرية عن أهم   وسنكتفي بعد ذلك بعرض 

ن ي وازدهارها وتقعيدها، وإعادة بعثها بدءا من العصر العباسي حىت العصر احلديث مر کز
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ن مؤلفام البالغية، وهدفهم من التأليف، ومرتبني ياملدارس، ذاکرعلى أبرز العلماء يف هذه  
  .با زمنيايهم ترت

اجلاهليني كانوا أرباب  معلوم أن  أهل اجلاهلية املالحظات البالغية على ألسنة:  أوال
اختيار يف  الرقي  من  الدرجة  هلذه  يصلوا  ومل  البيان،  وأمراء  البالغة،  وملوك   الفصاحة، 

 غري مكتوب  - التراكيب إال إذا كانوا يسريون على نظام لغوي صارموانتخاب  األلفاظ،

عليه، - النقدية،  يتعارفون  املالحظات  بعض  رأينا  مث  ومن  بينهم،  فيما  جه  ويترمسون 
الذي  على ألسنتهم إذا حدث خروج على هذا النظام حني آلخر تظهر من واللفتات البيانية

يقوموا ويثقفوا تلقائيا  ما گلت هذه الفطرة كانواعليه فطرة وسليقة، فإذا   كانوا يسريون 
اللغوي كان هو الغالب  على اجلادة يف هذا النظام ؛ ولذا مل تكثر تلك اللفتات؛ ألن السري

  .املسيطر
أول  وسوف اليت كانت  النقدية  األحكام  بعض هذه  الطالب  ألبنائنا  هنا  نذكر 

  بذرة

كان موجها للمعىن واللغة  ه األحكام وجل هذ  العربية املنيف، يف صرح البالغة 
  .والقافية

وقبل أن نشرع يف ذكرها جيب أن نؤكد أن تلك املالحظات كانت يف الغالب 
التعليل؛ لصفاء القرائح،  اجلاهليني ليسوا التعليل؛ ألن  خالية من:  أي ذاتية يف حاجة إىل 

  .اخلاطفة للتعرف على املطلوباألذهان اليت تكتفي باللمحة الدالة، واإلشارة   وثقوب
 :   املالحظة األوىل

 على زوجها امرئ القيس، حكى الرواة أن امرأ القيس وقعت جندب  مالحظة أم

  بينه
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ما بينهما أم جندب فأنشأ امرؤ  و وبني الشاعر علقمة بن عبدة مفاخرة فتنافرا،
 : القيس قصيدته اليت مطلعها 

وأنشأ علقمة قصيدته اليت  لبانات النمو املعذب هق  خليلي ما يب عيلى أم جندب 
 : مطلعها

التكب ذهبت حكمت «أم  من اهلجران يف غري مذهب ه و يك حقا گل هذا 
  قال ومل؟ هو أشعر منك،: وقالت لعلقمة على زوجها، «جندب

 : قصيدتك يف وصف فرسك يف قلت ألنك: قالت
ذت فرسك بسوطك قينق وللرجري منه وقع فوج نعب  .وللشؤطورة   فال أهلوب،

 : قصيدته يصف فرسه يف وقال علقمة ومريته فأتعبته بساقك، يف زجرك،
مل  ا من عنانه،يفأدرك فرسه ثان قادركه ثانيا من عنايه وه مير كم الرائح املتكب

فسمي الفحل  ولكن له عاشقة، ما هو بأشعر مين، :  فقال امرؤ القيس يضربه، ومل يتعبه،
 . لذلك

  أشار إليه عدد وهذا ما الرواية أو مل تصح، فنقدها يف حمله،وسواء صحت هذه  

 .  من النقاد
  : املالحظة الثانية

  يف سوق عكاظ ي م روي أن النابغة الذبياين كان جيلس

وفضل اخلنساء على شاعرات  األعشى على حسان بن ثابت، حيث ل  بني الشعراء
حيث تقول  :  أشعر منك ومنها قالواهللا أنا  :  جنسها فثار عليه حسان ورفض حكمه، وقال

 : حيث أقول ؟ قال ماذا
  وأشيانا يقطرن من جندة دما لنا اجلفنات الفيلم باحلى

  بنا ابتا وأكرم بين العنقاء وانيت حترق فارم بناخاآل ولذا
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«إنك شاعر لوال أنك قللت جفانك، وفخرت مبن ولدت، ومل :  فقال له النابغة
يربقن بالدجي» لكان أبلغ يف »:  ولو قلت ،««يلمعن بالضحی:  وقلت تفخر مبن ولدك،

فدللت على قلة  ، يقطرن من جندة دما»:  وقلت ألن الضيف بالليل أكثر طروقا، املديح؛
حسان منکسرا منقطعا، هذا،  أكثر النصباب الدم، فقام ن» لكان ي«جير:  ولو قلت القتل،

  .ألنه صحب احلكم بالتعليلويتميز نقد النابغة هنا بأنه نقد موضوعي؛ 
  : املالحظة الثالثة

بن العبد الشاعر اجلاهلي حينما مسع املتلمس الضبعي يف قوله يصف  روي أن طرفة
 : مجله

  بناج عليه الصيعري مقدم اختاره عند  وقد أثناسي اهم 

  .؛ ألن الصيعرية صفة للناقة، وهو يتحدث عن مجل «استنوق اجلمل»:  قال
  لغوية تتعلق بوضع املفردة يف غري مكاا، وهي مالحظة ذاتية غريوهي مالحظة 

  .مصحوبة بالتعليل
  .وهكذا كانت املالحظات البالغية يف اجلاهلية يغلب عليها طابع الذاتية

أخذت هذه املالحظات البالغية تنمو  املالحظات البالغية يف عصر صدر اإلسالم  - ثانيا  
وقد ر الزمان،  بعضها يف عصر صدروتتكاثر مع مرور  لسان  أينا  على  اإلسالم 

  :كثرية يف هذا الشأن، من ذلك أحاديث املصطفى ، فقد وردت له
  ..شيأين من قر بيد  أنا أفصح العرب»:  الفصاحة يف قوله عن حتدث فقة   -١
  هذه البالغة،:  فقال  .كفاك اهللا ما أمهك :  يقول لرجل رجال مسع رسول اهللا و  - ٢

  .هذه البالغة: عصمك اهللا من املكاره، فقال:  ومسع آخر يقول
  اليب  زوج زينب بنت أم سلمة أخربته أن أمها أم سلمة رضي اهللا عنها عن   - ٣
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إمنا أنا :  رشويل اهللا ال أنه مع خصومة بباب جري؛ فخرج إليهم فقال أخربنا عن   - ٤
فقي بشر وإنه يأتيين اخلضم لعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض أخي أنه صدق  

 . له بذلك فمن قضي له حق مسلم مما هي قطعة من النار ليذها أو ليها
البليغ من الرجال الذي ختلل بلسانه:   اهللا قال شو   - ٥ البارة    إن اهللا و بني  تتمثل 

  .. بلساا

أغطي جوامع الكليم ومير : ممل على األنبياء بيت: عن أيب هريرة ن أ اىل عنه قال   
اخلتام، ومييل إىل األمم طهورا و جدا، وأرسل إىل اخللق كافة، بالرغب، وأحلت يل  

  . ومت ىب اليون 
  . هخوامتوأوتيت جوامع الكلم وفواحته  ] : قال رسول اهللا:  عن أيب موسى قال   -٦
فقال  قدم رجال من املرق، طبا، فعجب الناس لبياا:  عن عبد اهللا بن عمر، أنه قال   -۷ 

وروي عن ابن عباس،   . إ بعض البياين ليخر:  البياين ليخرا، أوإين من  ] : ترشول اهللا
  . الشعر إن من البياين سخا، واهللا من:  قال شول اهللا:  قال

رد   -۸ اجلاهلية»  کسجع  «أسجع  يف  السجع  به قال  أسلوب  استخدم  من  على 
   .ويف غري حق بتكلف،

بن أيب  تفضيل شعر هريوما يتصل بذلك ما جاء على لسان عمر بن اخلطاب ة يف     -٩
«كان ال يتبع حوشي الكالم، وال يقال يف املنطق» وغري ذلك :  شلمى يف قوله

  .كثري
هذه حيث جرت الفصاحة يف  ألفاظ  النيب حمل  لسان  على  والبيان  األحاديث  والبالغة، 

لسان  ورد على اليت تعارف عليها املتأخرون، ومثله ما والسجع اخل مبصطلحاا
وهذا كله كان له أثر بالغ على منو املالحظات البالغية  اخلطاب وغريه،عمر بن  

  .على ألسنة العلماء بعد ذلك
العرب  كثر اختالط يف هذا العصر املالحظات البالغية يف عهد الدولة األموية:  ثالثا

ومن مث كثرت  باألعاجم الذين دخلوا اإلسالم، وبدأ اللحن يتسرب إىل األلسنة الفصيحة،



١٣٥ 

 

الوجدان، وبدأ  وحتسينا لإلعراب عن تلك املالحظات يف العصر األموي تصحيحا للسان،
العلماء يضعون القواعد اليت يسري عليها املتكلم يف صورة ساذجة يف خمتلف العلوم، من مث 

البالغية، النقدية، وكثرت على ألسنة اخللفاء، وخباصة  تنامت هذه املالحظات  واللفتات 
اهللا بن قيس الرقيات حني  يقة األموي عبد امللك بن مروان يف مأخذه على الشاعر عبد اخلل

 : بن الزبري بقوله مصعب مدح
  الظالء وجه امشب شهاب من اهللا جتلت عن

  ملكه ملك رأفة ليس فيه وجربوت منه وال رياء

 : ومدح عبد امللك بقوله
  يعد االج فؤق تفرقه و على جبني كان األقب

 : أتقول ملصعب:  فقال له عبد امللك
 : وتقول يل جتلت عن وجهو الظالم و اهللا انا مصعب شهاب من

هذه مالحظة دقيقة جدا؛ ألن  فكانت  على جبني كان اهللا  التاج فؤق مفرقو ييت
املقتضى حاهلم، وهنا الشاعر ارتقى يف مديح  يكون بأسلوب مطابق أن  ينبغي خطاب امللوك

 . فةمصعب عن مديح اخللي
العباسية:  رابعا الدولة  البالغية يف عهد  العصر  املالحظات  التدوين يف  مع دخول حركة 

النقدية، واألحكام  البالغية  املالحظات  كل  تسجيل  بدأ  كل  العباسي  وصارت 
 البالغة حيث كان لطائفة الطوائف العلمية املختلفة على الساحة تديل بدلوها يف

 والفقهاء دور جلي، ولطائفة النحاة واللغويني إسهام بارز،املفسرين واألصوليني  

ولطائفة الفالسفة واملتكلمني عمل  ولطائفة الكتاب والشعراء والنقاد صنيع مهم،
 تكامل علوم البالغة، واستوائها على سوقها، جليل، كل هؤالء كان هلم دور يف

ذين قعدوا للمسائل السابع اهلجري ال  مث برزت طائفة الشراح وامللخصني يف القرن 
ولكن بعضهم تناول مسائلها بطريقة فلسفية منطقية  البالغية يف صورا النهائية،

مث زاد الطني بلة انشغال طائفة  مما أصاب البالغة يف العصور املتأخرة ببعض اجلمود،
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ألوان تكلف  من  عليه  كانوا  مبا  والبديعيات  ومل  البديع  البديعيني  قصائدهم،  يف 
 البالغة وروحها املتوهجة شيئا ذا بال إىل أن جاء العصر احلديث،  يضيفوا لصرح 

البالغة األدبية يظهر، وضت األمة يف شىت املجاالت العودة إىل روح   فبدأت 

العصر احلديث دور واضح  وطفق التحليل الرفيع للنصوص يتجلى، وكان األعالم
انت هذه الطوائف وعلى كل فقد ك  يف ذلك حىت استردت البالغة األدبية عرشها،

دراستها تتوخى من  املختلفة  دينية،:  للبالغة إحدى غايات ثالث العلمية   غاية 

 أبو هالل العسكري وإىل هذه األهداف الثالثة أشار وغاية تعليمية، وغاية نقدية،

الصناعتني املدارس  . يف  علماء  أشهر  الطالب  ألبنائنا  نوضح  اآليت  اجلدول  ويف 
  .تأليفها من  م، والكتب اليت ألفوها، والغايةوفا وتواريخ البالغية،
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وغايتها من التأليف - مدرسة اإلعجازيني واملفسرين واألصوليني والفقهاء :  أوال

الكرمي، والكشف وهي جتلية دينية، القرآن  األسلوبية،  أسرار اإلعجاز يف  عن خصائصه 
وسنورد فيما يلي  وطرائقه اللغوية، وكيفية استنباط األحكام الشرعية من اآليات القرآنية،

اليت سامهت يف تطور  با زمنيا مع ذكر مؤلفام يترت هلم  أبرز أعالم هذه املدرسة مرتبني
   .البالغة العربية

 . اإلعجازيون -١
  هدفه   كتبه    وفاته   اسم املؤلف  الرقم 

١ -   
٢ -  

  علي بن عيسى الرماين 
  اخلطايب "محد بن حممد" 

ـ ٣٨٦   ه
ـ ٣٨٨   ه

  النكت يف إعجاز القرآن 
  بيان إعجاز القرآن 

  ديين
  ديين

ـ ٤٠٣  الباقالين "حممد بن الطيب"   - ٣   ديين  إعجاز القرآن  ه
املغين يف أيواب التوحيد   ٤١٥  القاضي عبد اجلبار   - ٤

  ١٦والعدل /اجلزء  
  ديين

  الدافع األول للتأليف عند هؤالء هو كان  بالغة القرآن الكرمي ويالحظ هنا أن النظر يف  

  .ترى من عنوانات کتبهم  السابقني کا
  . املفسرون -ب

  هدفه   كتبه    وفاته   اسم املؤلف  الرقم 
عبد اهللا بن "  ابن قتيبة  - ١

   "مسلم الدينوري
ـ ٢٧٦ والشعراء   ه الكاتبالشعر  أدب 

  تأويل مشكل القرآن
  ديين

ـ ٣١٠   اإلمام الطربي  - ٢   ديين  تفسري الطربى "جامع البيان"   ه
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 حممود بن "   الزخمشري  - ٣
  عمر" 

ـ ٥٢٨   ديين   الكشاف  ه

احلسن  - ٤ الدين   شرف 
اهللا  عبد  بن  بن حممد 

   الطييب

ـ ٧٤٣ املعاين  لطائف  ه يف   التبيان 

   للكشاف  والبيانتفسريالكشف
  ديين

  
  .األصوليون والفقهاء  -ج  

  هدفه   كتبه    وفاته   املؤلفاسم    الرقم 
١ -  
٢ -  

   احلنفي   اإلمام اجلصاص
  الكيا اهلراس الشافعي

ـ ٣٧٤   ه
ـ ٥٠٤   ه

  أحكام القرآن
  أحكام القرآن

  ديين
  ديين

ـ ٥٠٥   الغزايل اإلمام أبو حامد   - ٣   ديين  املستصفى  ه
ـ ٥٤٣  أبو بكر بن العريب املالكي  - ٤   ديين  أحكام   ه
عبد    الدين  عز  اإلمام 

  عبد السالم العزيز بن  
ـ ٦٦٠ اإلشارة إىل اإلجياز يف   ه

  بعض أنواع املجاز 
  ديين

@bîãbqM@ñbzäÛaë@µíìÌÜÛa@ò�Š‡ß @M 
  اللغويون  -أ

  هدفه   كتبه    وفاته   اسم املؤلف  الرقم 
ـ ٢١٠  أبو عبيدة معمر بن املثىن   - ١   ديين  جماز القرآن  ه
قريب   - ٢ بن  امللك  عبد 

  األصمعي 
ـ ٢١٦   ديين  فحولة الشعراء   ه
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ـ ٢١٨٥  املربد "حممد بن يزيد"   - ٣ اللغة   ه يف  الكامل 
املقتضب  واألدب 

  البالغة

  ديين

ـ ٤٢٩  حممد بن إمساعيل الثعاليب   - ٤   ديين  فقه اللغة وسر العربية   ه
 :  النحاة  - ب   

  هدفه   كتبه    وفاته   اسم املؤلف  الرقم 
١ -   
٢ -  

  سيبويه "بشر بن عمرو"
  الفراء "حيىي بن يزيد" 

ـ ١٨٠   ه
ـ ٢٠٧   ه

  "الكتاب"
  معاين القرآن

  تعليمي 
  تعليمي 

ـ ٢٩١  ثعلب "أمحد بن حيىي"   - ٣   تعليمي   قواعد الشعر   ه
ـ ٤٧١  عبد القاهر اجلرجاين   - ٤ دالئل اإلعجاز  أسرار   ه

  البالغة
  ديين

ابن الزملكاين "عبد الواحد   - ٥
  بن عبد الكرمي" 

ـ ٦٥١ البيان   ه علم  يف  النبيان 
إعجاز  على  املطلع 

  القرآن

  ديين

brÛbq@Z†bÔäÛaë@lbnØÛaë@õa‹È“Ûa@ò�Š‡ß - 

 . الشعراء -أ
  هدفه   كتبه    وفاته   اسم املؤلف  الرقم 

ـ ٢٩٦  عبد اهللا بن املعتز    - ١   تعليمي   البديع   ه
ـ ٤٠٦  الشريف الرضي  - ٢ جمازات   ه يف  البيان  تلخيص 

  القرآن املجازات النبوية
  تعليمي 

ـ ٤٦٣  ابن رشيق القريواين   - ٣   نقدي   العمدة قراضة الذهب   ه
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ـ ٤٦٦  ابن سنان اخلفاجي   - ٤   تعليمي   سر الفصاحة   ه
ـ ٥٨٤  أسامة بن منقذ  - ٥   نقدي   البديع يف نقد الشعر  ه
ـ ٦٥٤  أبو اإلصبع املصري   - ٦ صناعة   ه يف  التحبري  حترير 

إعجاز  وبيان  والنثر  الشعر 
  القرآن بديع القرآن

  ديين

 .  الكتاب -ب
  هدفه   كتبه    وفاته   اسم املؤلف  الرقم 

ـ ١٤٣  عبد اهللا بن املقفع   - ١ األدب الكبري األدب   ه
  الصغري 

  تعليمي 

ـ ٢٥٥  "اجلاحظ" عمرو بن حبر"   - ٢   تعليمي   البيان والتبيني احليوان   ه
ـ ٣٣٧  قدامة بن جعفر  - ٣ تعليمي   نقد الشعر  ه

  ونقدي 
ـ ٣٩٥  أبو هالل العسكري   - ٤ تعليمي   الصناعتني  ه

  ونقدي 
ـ ٦٣٧  الدين ابن األثري ضياء    - ٥ املثل السائراالستدراك   ه

  اجلامع الكبري 
ديين 

ونقدي 
  وتعليمي

ـ ٦٥٥  ابن أيب احلديد  - ٦ الفلك الدائر على   ه
  املثل السائرج البالغة 

نقدي 
وديين  

  وتعليمي
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ـ ٧٢٥  شهاب الدين حممود احلليب   - ٧ حسن التوسل إىل   ه
  صناعة الترسل

هدفه 
  تعليمي 

 .  النقادمدرسة   - ج
  هدفه   كتبه    وفاته   اسم املؤلف  الرقم 

ـ ٣٢٢  ابن طبا طبا العلوی    - ١   نقدي   عيار الشعر   ه
احلسن بن بشر ب حيىي   - ٢

  اآلمدي 
ـ ٣٧١ املوازنة بني شعر أيب   ه

  متام والبحتري 
  نقدي 

ـ ٣٧٨  حممد بن عمران املرزباين   - ٣   نقدي   املوشح  ه
ـ ٣٩٢  القاضي اجلرجاين   - ٤ املتنيب الوساطة بني    ه

  وخصومه 
  نقدي 

 bÈiaŠ@ZïàÜØn¾aë@òÐ�ýÐÛa@ò�Š‡ß  

  الفالسفة  -أ
  هدفه   كتبه    وفاته   اسم املؤلف  الرقم 

ـ ٣٢٨  َمتَّى بن يونس القنائي    - ١ ترجم كتاب الشعر   ه
  ألرسطو 

  تعليمي 

ـ ٣٣٩  أبو نصر الفارايب   - ٢ إحصاء العلوم شرح   ه
  كتاب اخلطابة ألرسطو

  تعليمي 

ـ ٤٢٨  ابن سينا   - ٣   تعليمي   رسالة معاين الشعر   ه
ـ ٤٣٠  ابن اهليثم    - ٤   تعليمي   رسالة يف صناعة الشعر  ه
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ـ ٥٩٥  ابن رشد  - ٥ خلص كتاب اخلطابة   ه
ألرسطو كتاب الشعر 

  ألرسطو 

  تعليمي 

 الكالم  الفالسفة أو علماء  - ب  

  هدفه   كتبه    وفاته   اسم املؤلف  الرقم 
ـ ٦٠٦  فخر الدين الرازي    - ١   تعليمي   اإلعجاز   اإلجياز يف دراية اية    ه
أبو يعقوب   - ٢

  السكاكي 
ـ ٦٢٦   تعليمي   مفتاح العلوم   ه

ـ ٦٨٤  حازم القرطاجّني  - ٣   تعليمي   منهاج البلغاء وسراج األدباء   ه
حيىي بن محزة   - ٤

  العلوي
ـ ٧٣٩ الطراز املتضمن ألسرار   ه

البالغة وعلوم حقائق 
  اإلعجاز 

  ديين

 b�ßb‚@Z@�a‹“Ûaæì—ƒÜ¾aë  

   .ملخص مفتاح العلوم للسكاكي  - أ
  هدفه   كتبه    وفاته   اسم املؤلف  الرقم 

ـ ٧٣٩  اخلطيب القزويين    - ١ تلخيص مفتاح العلوم   ه
  للسكاكي اإليضاح 

  تعليمي 

  .نیيشراح التلخيص للقزو - ب
  هدفه   كتبه    وفاته   اسم املؤلف  الرقم 

ـ ٧٧٣  اء الدين السبكي   - ١   تعليمي   األفراحعروس    ه
ـ ٧٩٢  سعد الدين التفتازاين   - ٢   تعليمي   املطوملختصر املعاين   ه
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ـ ١١١٠  ابن يعقوب املغريب   - ٣ مواهب الفتاح يف   ه
شرح تلخيص الفتاح 
على خمتصر التفتاح 
  على خمتصر التفتازاين 

  تعليمي 

ـ ١٢٣٠  حممد بن عرفة الدوسوقي  - ٤ حاشية على خمتصر   ه
  السعد

  تعليمي 

ا أقحموا فيها ن يقال إم أفسدوا البالغة مب يامللخصني والشراح واملقررومدرسة  
األحكام على عواهنها؛  ينبغي أن تطلق احلكم عام، وال من قضايا ال متت هلا بصلة، وهذا

والعدل أن نشري إىل هذا وذاك دون أن نغمط  إجيابيات وهلا سلبيات، ألن هذه املؤلفات هلا
  .حقهم  علماءنا

b�†b�@ZpbîÈí‡jÛaë@æìîÈí‡jÛa -@ @
 .  النقاد وهم أصحاب القصائد اليت نظموا فيها فنون البديع مبعناه العام الذي يضم علوم 

  هدفه   كتبه    وفاته   اسم املؤلف  الرقم 
ـ ٦٧٠  علي بن عثمان األربلي   - ١   تعليمي   بيتا ٣٦بديعية األربلي    ه
ـ ٦٩٧  صفي الدين احللي   - ٢ الدين بديعية صفي    ه

  بيتًا١٤٥احللي  
  تعليمي 

ـ ٨٣٧  علي بن حجة احلموي   - ٣ بديعية احلموي   ه
" بيتا وشرحها ١٤٢"

  يف كتابه خزانة األدب 

  تعليمي 

ـ ٩١١  جالل الدين السيوطي   - ٤ نظم البديع يف مدح   ه
  خرب شفيع 

  تعليمي 
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له بديعيان شرح   ٣٤١١  عبد الغين النابلسي   - ٥
إحداها يف كتاب مساه 

  األزهار نفحات  

  تعليمي 

 وال تنحصر يف علم البديع کا عرفه املتأخرون وهذه البديعيات متثل البالغة بفنوا الثالثة،

  .من البالغيني
bÈib�@Z†‡�aë@µq‡�a@ò�Š‡ßíå@ @

  أصحاب وهم مناهجها اجلديدة، ورمسوا وهم الذين عنوا بالبالغة يف العصر احلديث،

   .خمتلفة نتيجة الجتاه كل منهم ارات  ياجتاهات كثرية، وت
   مدرسة املجددين يف األزهر  -أ

  هدفه   كتبه    وفاته   اسم املؤلف  الرقم 
  م ١٩٠٨  اإلمام حممد عبده    - ١

ـ ١٣٢٥   ه
أعاد تدريس الدالئل 

  واألسرار
  تعليمي 

  م ١٩٣٢  أمحد مصطفى املراغي  - ٢
ـ ١٣٥٠   ه

علوم البالغة  تاريخ 
علوم البالغة والتعريف 

  برجاهلا

  تعليمي 

أز د/حممد حممد أبو   - ٣
  موسى

أطال اهللا يف 
  عمره 

 خصائص التراكيب
دالالت التراكيب 

  التصوير البياين

تعليمي 
  نقدي 

 ) م ۱۸۷۲- م ۱۲۸۹سنة (  إمساعيل   اخلديوي   أنشأها   اليت   العلوم   دار   يف   املجددين   مدرسة   - ب 
  هدفه   كتبه    وفاته   اسم املؤلف  الرقم 
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البسيوين الشيخ حممد     - ١
  البياين

ـ ١٣١٠ حسن الصنيع يف   ه
علوم املعاين والبيان 

  والبديع 

  تعليمي 

ـ ١٣٥١  الشيخ أمحد احلمالوي   - ٢ زهر الربيع يف املعاين   ه
  والبيان والبديع

  تعليمي 

ـ ١٣٦٢  أمحد اهلامشي   .أ  - ٣   تعليمي   جواهر البالغة  ه
وعلى .أ  - ٤ أمني،  مصطفى 

  اجلارم 
ـ ١٣٦٨   تعليمي   الواضحةالبالغة    ه

ـ ١٣٨٥  الشيخ / أمني اخلويل   - ٥ فن القول  مناهج   ه
  جتديد

  نقدي 

  .وما ذكرناه كان على سبيل املثال ال احلصر وهؤالء املجددون كثر،
عظيم  دور  هلا  كان  كلها  املختلفة  املدارس  البالغة وهذه  منو  يف  كبري   وأثر 

بني   ونشأا حية  صورة  غدت  الطالبوازدهارها حىت  ألبنائنا  وسنقدم  اآلن،   أيديكم 

 -من هذه الكتب التراثية واحلديثة، عضوا قواعد البالغة املستمدة  يف هذا الكتاب والطالبات

بالنواجذ، واجعلوها نصب أعينكم؛ ألا تعرفكم بأبرز علماء  اتاملؤلف  هذه  على  ۔أبنائنا   يا
  .هؤالء العلماء األفذاذفن البالغة على يد   البالغة وكتبهم، وتاريخ تطور 
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البالغة إذ من علم  وأشرفها  العلوم  نتعرف على أسباب إعجاز  من أجل  خالله 
 . علم البديع  - علم البيان  - علم املعاين:  الكرمي، وهو يضم بني طياته ثالثة أقسام القرآن 

النص، فعلم املعاين خيتص  بالغة وكل علم من هذه العلوم خيتص ببيان جانب من جوانب
وعلم البيان خيتص مبعرفة   مبعرفة كيفية بناء اجلمل والتراكيب بناء يتطابق مع مقتضى احلال،

الفظية، وعلم البديع  الطرق املختلفة اليت ميكن التعبري ا عن املعىن الواحد بأكثر من صورة
الكالم   يهتم  الثالثة بوجوه حتسني  والعلوم  احلال،  ملقتضى  مطابقته  كلها مع  يف  تتكامل 

  .الفصيحة الكشف عن القيم اجلالية يف النصوص
  وهو يسبق يف الدراسة علم البيان؛  البالغة،  وعلم املعاين هو العلم األول من علوم

  .هنا أيضااملتأخرون يف كتبهم، وهو ما سنبدأ به   ولذا بدأ به البالغيون 
سنها اخلطيب  العربية حديثا اقتداء بسنة بالغية البالغة ولكن جرت عادة املؤلفني يف

عن  أن يشرعوا قبل احلديث  -وهو حمق متاما   - اإليضاح   كتابه يف ـ)ه ۷۳۹القزويين(ت
 وحنن  يف احلديث عن معىن الفصاحة والبالغة والفروق الكائنة بينهما، مسائل علم املعاين

مدعمني  كاشفني عن كل ما يتصل بذلك على تلك السنة احلميدة سنحذو حذوهمجريا  
  .له بشواهد عديدة قرآنية ونبوية وشعرية ونثرية

  : الفصاحة، والبالغة
  علوم البالغة الثالثة ينتمي درس الفصاحة والبالغة؟ إىل أي علم من - س

الدرس يف .ج هذا  يرد  أي   ال  املتأخرين ضمن  البالغيني  العلوم كتب  من  علم 
مقدمة للعلوم الثالثة حيث إن البالغة ال  البالغيني يف كتب درس الفصاحة  بل يأيت الثالثة

  .الفصاحة تبحث يف الكالم إال بعد استيفائه شروط
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  والبالغة؟ مب توصف الفصاحة - س

 : تأيت الفصاحة صفة لثالثة أشياء للكلمة وللكالم وللمتكلم، فيجوز أن تقول - ج
أما البالغة فتكون  «وهذا كالم فصيح، وهذا متکلم فصيح لمة فصيحة، هذه ك

وال  ،«وهذا متکلم بليغ  ،«هذا كالم بليغ »: وصفا للكالم واملتكلم، ولذا جيوز أن نقول
  .بالبالغة هذه كلمة بليغة» ؛ ألن الكلمة املفردة ال توصف»:  يصح أن نقول

تتما البالغة  يوعلى ذلك فالفصاحة  أشياء للكلمة  بأا تكون وصفا لثالثةز عن 
  .واملتكلم، والبالغة تكون وصفا لشيئني للكالم واملتكلم  والكالم

  .والبيان  الظهور:  الفصاحة يف اللغة:  تعريف الفصاحة
البالغيني اصطالح  األلفاظ:  ويف  عن  عبارة  الفهم،  هي  إىل  املتبادرة  الظاهرة 

  .ءاالستعمال بني الكتاب والشعرا املأنوسة
هي أن تكون سهلة يف النطق، خفيفة على اللسان :  فصاحة الكلمة تعريفها  -أوال

  .الفصحاء، موافقة للقياس الصريف مستعملة عند العرب
 : وعلى ذلك فإن شروط فصاحة الكلمة تتمثل يف سالمتها من أربعة عيوب

  وصعوبة أدائهاوهو وصف يف الكلمة يوجب ثقلها على السمع  :  تنافر احلروف -أ

  .باللسان 
 الذي سئل عن مثل قول األعرايب د يتنافر شد :  األول:  وهذا التنافر ينقسم قسمني

  ناقته أين ترکها؟ قال تركتها

  فكلمة اهلعخع شديدة الثقل على اللسان يتلعثم أي إنسان عندما يرددها

  .به وجب ذلك بنفيك تلمس مصداق ما أخربناك  على لسانه،
الصوت، «هريق» ومثل:كلمة الشديد  الرجل   مجع  «طايج» وكلمة مبعىن 

 مرضه، من  املريض، إذا بريء اطرش :  يقال ،« ا» طشوج» اسم للناحية، ومثل كلمة »

 كلمة :  تنافر خفيف مثل:  الثاين كل هذه الكلمات ثقيلة على اللسان ؛ لتنافر حروفهان 

 : مستشزرات) يف قول امرئ القيس(
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إىل   املداري يف شتی ومرسلداژه مشتزرات  و تضل  مرتفعات، :  ومعناها العال 
متقاربة مما  األن أصواا حينها جترب نطق الكلمة أكثر من مرة جتد صعوبة يف تكرارها؛

  جيعل اللسان خيطئ يف نطقها يف حني نرى الكلمة املرادفة

تلعثم  النطق، ونستطيع تكرارها أكثر من مرة دون   :دائرة هلا (مرتفعات) سهلة 
 مذراة مجع:  املداري  . تغيب  :  تضل  .مجع غديرة وهي دوابات شعر املرأة الضهورة:  إلغدائر

املتكبد  وهي الشعر  اليت متر ا  : اململ  . املنعطف بعضه على بعض:  املين  ..أشتاين املشط 
  .طبيعته دون ضفر وال تثنية وال جتعيد    املتروك على

اهلعع»، ولذا فالتنافر  » كلمة   ولكن هذه الكلمة على أي حال أخف يف نطقها من 
بذائقته   ينطقها، ويقارن بينها كلمة مستشزرات أخف على اللسان من كلمة املعخع ملن يف

  .لكل منا  وجل اللغوية اليت وهبها اهللا عز
 اختلف البالغيون يف ذلك فمنهم من يرى التنافر راجعا لقرب خمارج أسباب التنافر

يرى  ومنهم من «اهلعخع «فيما مضى فجميع حروفها حلقية،الكلمة الواحدة مثل كلمة  
  .التباعد املخارج مثل كلمة «ملع» فجميع حروفها متباعدة أن سبب التنافر يعود

قريبة املخارج وفصيحة مثل كلمة  مردود عليها؛ ألن هناك كلمات ولكن الرأيني
قولنا ««بفمي وامليم   ،«بفمي ذقته»:  يف  والفاء  الباء  وهو فإن  واحد  خمرج  من  خترج 
  .الشفتان 

فالعني من احللق،  «علم » وهناك كلمات بعيدة املخارج وهي فصيحة مثل كلمة
  . من احلنك األعلى، وامليم من الشفتني، وكلها متباعدة والكلمة فصيحة والالم

احلكم على الكلمة بالتنافر دائما هو قرب خمارج احلروف أو  إذن ليس املعول يف
الدربة يف  تباعدها، باملرانة وكثرة  اليت تكتسب  اللغوية  بالتنافر يرجع للذائقة  وإمنا احلكم 

واملنظوم اجليد واملنشور الرائع، هذا  والسنة النبوية، الكرمي، البليغ من القرآن حفظ الكالم
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تتكون املفرد، لدى كله  هذا  بفصاحة  احلكم  على  تعينه  ملكة  والطالبة  وعدم  الطالب 
  .من البالغيني وعلى هذا املعول عند املحققني فصاحته،

االستعمال   -ب   ا:  غرابة  غري:  املقصود  الكلمة  تكون  وال  أن  املعىن،  ظاهرة 
  مألوفة

  .وال الناني من الشعراء االستعمال عند العرب الفصحاء،
بينها   كلمة (اطلخم) مبعنی اشتد،:  مثل املعىن بسهولة  املرادف مفهوم  فکا نرى 

هم معنی کلمة اطلخم، ولو كانت سهلة االستعمال لشاع استعماهلا بني الفصحاء يصعب ف
  . واألدباء

 :الغرابة على نوعني:  أنواع الغرابة
الغريب الوحشي غري مألوف االستعمال الذي خيفي حىت على الفصحاء :  األول

فاجتمع سی بن عمر النحوي أنه سقط عن محار له ييف عصور الفصاحة، کما روي عن ع
فقال الصبيان  عليه عنه،  إبعادهم  لكم »:  فأراد  جئة  ما  ذي  على  تكأؤكم  علي  تكأأمث 

  ما لكم اجتمعتم علي اجتاعكم على رجل جمنون :  يقصد أن يقول ،«عي افرنقعوا

ابتعدوا عين، فجاء بألفاظ غريبة مل تتداول على األلسنة، وال نعرف معناها إال يف 
  املعاجم 

وكل ما جاء على  ب اليت تم بإيراد معاين هذه األلفاظ،الكربى، وكتب الغري
  .شاكلتها

  على املعىن املراد مثل كلمة أن تكون الكلمة هلا معنيان وال نستطيع الوقوف: الثاين

 : مسرج يف قول رؤبة بن العجاج يصف أنف امرأة
جماه واجبا  جما واحا وتنقل  يف ومسنا  الشاعر  مقصد  يعرف  مل  : قوله حيث 

العلماء  ، ««مسرجا برأي، هل هو   يف ختريج معنی واختلف  لنا  اللفظ، ومل جيزموا  هذا 
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أن أنف املرأة :  مأخوذ من قوهلم للسيوف «سرجيية» منسوبة إىل عبري يقال له شريج يريد 
أن أنف :  يريد  من السراج، اللفظ مأخوذ االستواء والدقة كالسيف السرجيي، أو أن هذا يف

وال نستطيع  الكلمة غريبة؛ ألن هلا معنيني، ولذا كانت للمعان كالسراج،املرأة يف الربيق وا
  .متييز املراد منها

 .تكون الكلمة غري جارية على قوانني الصرف ومعناه أن:  الصريف  القياس   خمالفة   ۔ ج
 : بن قدامة  يف قول أيب النجم : كلمة األجلل:  مثل

القاعدة  فالشاعر هنا خالف قابلالعلي األكل و أنت مليك الناس ربا   اهللا احلمد 
  .أن يقول األجل والصواب احلرفني املتماثلني إدغام الصرفية حيث فك

 كلمة مجعا مؤنثا ساملا، أن جتمع :  وقس على ذلك كثريا من األمثلة فال يصح مثال

  وحقها

 : وقد ورد هذا يف قول املتنيب أن جتمع مجع تكسري،
  ناس وقا هلا وطبوليف ال و فإن كان بعض الناس فالدولة

  .يقول أبواق مجع تكسري وال جيمعها مجع مؤنث سامل فحقه أن 
  .أساء الدواهي من:  الدردبيس والقنطر  )١(
  وهو أن تكون الكلمة ممجوجة يتربأ من مساعها كما يتربأ:  الكراهة يف السمع  -د

املتنيب ميدح أيب الطيب   مثل كلمة «اجلرشي» يف قول  . من مساع األصوات املنكرة
 : سيف الدولة

أي كرمي النفس، فلفظ  بنسف الي اجلرشی شرميركاالشم أمت اللقب و  مبارك
  .اجلرشي ممجوج على السمع ال تستلذه األذن بعكس كلمة النفس

: لسبب هذه الكراهة يف السمع تعليال دقيقا فقال)  ـه ۱۳۷وقد علل ابن األثري (ت 
داخلة يف حيز   احلسن،«األلفاظ  إليه هو  ومييل  منها،  السمع  يستلذه  فالذي   األصوات، 
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 يستلذ صوت البلبل من الطري، السمع  القبيح، أال ترى أن  يكرهه وينفر عنه هو والذي

وكذلك يكره يق احلار،  نفر عنه،يومييل إليها، ويكره صوت الغراب و وصوت الشحرور،
 يف أن لفظة جارية هذا املجري، فإنه ال خالف  صهيل الفرس ؟ واأللفاظ وال جيد ذلك يف

الدمية» و»   ،» يكرهها» املزنة  قبيحة  «العاق»  لفظة  وأن  السمع،  يستلذها   حسنة 

فيه  الطالب أن الكراهة يف السمع مقياس ذوقي ختتلف وينبغي أن يعلم أبناؤنا .«السمع 
فة، فيما حيسن يف بيئة قد األنظار حسب األقطار املختلفة واألزمنة املختلفة والثقافات املختل
يف آخر وما حيسن إيراده  ال حيسن يف أخرى، وما حيسن على السمع يف عصر قد ال حيسن

فهو مقياس غري منضبط بضوابط دقيقة شأن  لدى غريها، حيسن على بعض املسامع قد ال
  .شروط الفصاحة بوجه عام فاملرجع فيه ذوقي حمض

الفصيح كي حنكم بفصاحته سالمته  الكالميف   يشترط شروط فصاحة الكالم:  ثانيا
 : من أربعة عيوب

النطق ا  على اللسان يصعب  وهو أن تكون الكليات ثقيلة:  تنافر الكلمات -١
  .متوالية جمتمعة 

أنشده  الذي د متناه يف الثقل کا يف البيتيتنافر شد :  األول:  وهذا التنافر قسمان 
 : اجلاحظ

ويتضح ذلك التنافر بعدم استطاعة  ب قرب رقرب حوليس قرب  :  ان قفركب مبحروقرب  
رجال امسه  أن  بسرعة، وهو مع هذا الثقل ليس وراءه كبري معىن، فاملعىن البيت تکرار نطق

  .قريب من قربه قربه  ذلك ال يوجد  وال حياة، وأنه مع  فيه  حرب قربه مبكان ال زرع
 كلمة أكثر من والراء يفوالباء   اجتماع القاف  ترى أن - عزيزي الطالب  -فأنت  

 ثقل شديد على اللسان مما صعب النطق ذه العبارات، البيت، وتتابعها أدى إىل يف هذا

  .فاجتماع الكالم وتتابعه وتواليه هو الفيصل يف احلكم عليه بأنه متنافر
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مرات متواليات دون أن  ثالث البيت ال يتهيأ ألحد أن ينشده إن هذا:  ولذا قيل
ماع كلماته وقرب خمارج حروفها، حيدثا ثقال ظاهرا، مع أن كل كلمة منه ألن اجت  يتع؛

  .وحدها كانت غري مستكرهة وال ثقيلة لو أخذت
ومن مث مت هذا الكالم غري فصيح بسبب ذلك، وهذا يعين أن من خصائص بالغتنا 

نا  االستعمال، وهذه خاصية من خصائص لغت الشريفة العظيمة أا حتب اخلفة والسهولة يف
أيب  قول أو تنافر ليس متناهيا يف الثقل كما يف تنافر خفيف،:  الثاين .الشريفة بوجه عام

 : متام
متی  مي رك معي  والورى  أمدحه  ملته:  أمدحه  قوله وحدي؛ه  ملت  وإذاما  يف  : فإن 

 . احلاء واهلاء من تنافر، وهذا الثقل جنم  «أمدحه» ثقال قليال؛ ملا بني
كلمتني متتاليتني، فاالجتماع والتايل أحدث هذا الثقل تكرار احلاء واهلاء يف   عن

لسانه  البيتني وجيريها على وهذا يتضح جبالء ملن يتلفظ بكال ولكنه ثقل أخف من األول،
  .الوجدانية کما حتس بذائقتك اللغوية، وحاستك
ل بدليل أا وردا يف قوله يليس بثق اء يف كلمة واحدة وهلذا فإن اجتماع احلاء واهل

 : اىلتع
  وكانت الكلمة قمة يف الفصاحة فالعربة ،)٤ق:(ومن الليل فسحه وأدبر اجلود

  .بالتوايل واالجتماع
  .خمالفا للمشهور من القواعد النحوية وهو أن يكون الكالم:  ضعف التأليف -۲

النحو العريب منها ما اتفق عليه مجيع العالء دون   أن قواعد  - ألبنائنا الطالب  - ومعلوم 
النحاة   ما اتفق عليه اجلمهور من  استثناء کرفع الفاعل، ونصب املفعول، وهلم جرا، ومنها 

املتفق عليه عند النحاة كأن تنصب   خيالف  ومن هنا فإن الكالم الذي  منهم،  وخالفه القليل 
  . فاسدا باطال، والبالغة ال صلة هلا مع الكالم الفاسد حنويا  الفاعل وترفع املفعول بعد كالما 
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ضعف التأليف فالفرق  أما إذا خالف الكالم املشهور عند مجهور النحاة فهذا هو
أقرب مذکور أي  معلوم أن الضمري يعود إىل واضح جلي، ولنضرب مثاال على ذلك، بينها

 :بذلك مجهور النحاة، ولذا وجدنا قوله تعاىل  كالم الحق قال كالم سابق ال إىل يعود إىل
على الفاعل  «تقدم فيه املفعول «إبراهيم )  ۱۲٤البقرة:(  ... به  يم روإذ ابتلى إبره

ورتبة،  لفظا  تقدم  ما  على  ربه  الضمري يف  يعود  قمة  هنا ومن ربه حىت  اآلية يف  كانت 
القاعدة املشهورة   عند مجهور  الفصاحة، ولذا فإن ما ورد يف كالمنا على خالف تلك 

الضمري املتصل  فقد عاد ،«تابه حممد «قرأ ك:  العلماء يعد من قبيل ضعف التأليف مثل قولنا
 عنه كتابه على الفاعل املتأخر (حممد)، وال جيوز أن يعود الضمري على متأخر)  به باملفعول

 : النحاة، ومثل ذلك قول أيب األسود الدؤيل من عند املشهور
حيث عاد الضمري على  جزاء الكالب املاويات وقذفعل و جی به يت عدي بن حامت 

هذا الكالم  ونرفض أن يكون  املتأخر «عدي بن حامت»، ولذا فإننا نسري مع مجهور العلماء،
  .فصيحا بل هو فيه ضعف تأليف ملخالفته القواعد املشهورة عند أغلب النحاة

وهذا اخلفاء  .على املعىن املراد وهو أن يكون يف الكالم خفاء يف الداللة:  التعقيد  -٣
 :ناشئ من سببني
املعىن،م:  األول من  والثاين  اللفظ،  قسمان  ن  التعقيد  فإن  لفظي، ي تعق:  وهلذا  د 

  .معنوي وتعقيد 
 األلفاظ وعدم نظمها على وفق هو الذي ينشأ من سوء ترتيب:  التعقيد اللفظي -أ

النفس،  يف  املعاين  مث ترتيب  ترت ومن  سوء  بسبب  املعىن  فهم  من  السامع  يتمكن  ب يال 
  .األلفاظ
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الطالب    - فأنت تعلم   التواصل  - عزيزي  الكالم، وحىت  أن من أداة  الناس  بني 
بيسر وسهولة وسالسة جيب أن يسري املتكلم يف ترتيب ألفاظه  املعىن املراد إىل السامع  يصل

  .املتفق عليها عند النحاة على القواعد 
فصل املتكلم بني املبتدأ واخلرب، أو بني املوصوف والصفة بفاصل، أو أو قدم  فإذا

 يستدعي ذلك غد هذا من قبيل سر بالغي ملستثىن على املستثىن منه اخل بدون مقتضى أوا

  .التعقيد اللفظي
لفظيا؛ تعقيدا  بيسر وسالسة مرده  وصول ألن عدم ومسي  السامع  الذهن  املعىن 

النفس وهذا ما  ترتيب املعاين يف  ترتيب األلفاظ فلم ترتب هذه األلفاظ على وفق السوء
زدق يف قوله ميد إبراهيم بن هشام بن إمساعيل املخزومي خال اخلليفة األموي وقع فيه الفر

 : هشام بن عبد امللك
ال يشبه إبراهيم :  أي حٌي أبوه يقاربه،   مهأ أبو   ًا كلمموما مثله يف الناس إال  

ولكن الشاعر عقده فلم  امللك فهذا هو املعىن، عبد يف فضائله وشائله إال ابن أخته هشام بن
أصل الكالم، وما مثله يف  فإن  ألفاظه، يصل للذهن بسالسة وسهولة بسبب سوء ترتيب

دون داع ومقتضى مما  فقدم وأمتر يف الكلمات،  الناس حي يقاربه إال ملكا أبو أمه أبوه،
 . جعل كالمه كأنه ألغاز

 وبني اخلرب ،»أبو أمه«  بني املبتدأ فصل ومنشأ التعقيد يتمثل هنا يف أن الشاعر

أجنيب عنه، بلفظ  «وهأب» وكذلك فصل بني «حي» وهو موصوف وبني  حي»، وهو 
«يقاربه  فهو »صفته  منه،  املستثىن  على  املستثىن  وقدم  «أبوه»،  غاية   کا باخلرب  يف  تراه 

  .التعقيد 
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وهذا النوع من التعقيد اللفظي نلمسه يف شعر بعض احلداثيني املعاصرين، والغريب 
وصار القبيح  فهل اختلت هذه املفاهيم هلذا احلد، ميتدحون هذا التعقيد،أن بعض املعاصرين  

 . حسنا مجيال؟
يف الداللة  وهو أن تكون الكلمة مستعملة استعماال خاطئا:  التعقيد املعنوي  - ب  

 انتقال الذهن من املعىن األول إىل املعىن الثاين الذي  على املعىن، أو بتعبري آخر أن ال يكون 

  .ازمه ظاهراهو الزم من لو
 يف باب املجاز املرسل:  ولنضرب مثاال نقرب به ذلك املعىن ألبنائنا الطالب فنقول

اللفظ يعرب به عن معنی مث ينتقل الذهن تلقائيا   - کا ستدرسونه الحقا إن شاء اهللا تعاىل -
فإذا   ،إىل املعىن الثاين املفهوم من هذا اللفظ؛ ألنه هو املراد بسبب القرائن الدالة على ذلك

املدينة  «:  قلت يف  عيونه  األمري  للعيون،«أرسل  األول  املعىن  من  الذهن  ا  انتقل  واملراد 
لألمري، دل على ذلك  الذين يتلمسون أخبار املدينة وينقلوا األشخاص احلواس الباصرة إىل

أصحاا يرسل عيونا حقيقية يقتلعها من  قرينة لفظية يف الكالم، وهي أن األمري ال يعقل أن 
لك بيسر   عا إىل املعىن الثاين الذي سقناهيلتراقب أحوال الناس يف إمارته فانتقل الذهن سر

  .ومن مث ال جند هنا تعقيدا معنويا وسهولة،
 ألسنته يف املدينة»، وأنت تريد األشخاص الذين ينقلون  «أرسل األمري:  أما إذا قلنا

  معىن األلسنة إىل هذا املعىن بيسر وسهولة؛لألمري فإن الذهن ال ينتقل من   أخبار املدينة

أخبار األمري وإذاعتها  من األلسنة بل الذي يلزم منها هو إفشاء ألن ذلك غري الزم
 د معنوي ومسي بذلك ؛ ألن مرد العيب إىل املعىن،يعلى الناس، ومن مث ففي الكالم تعق

هذا  وال أمتا، ولكن نشأ اوال عوج فيها خلل  وليس اللفظ فاأللفاظ مرتبة ترتيبا طبعيا ال 
 ....  من جراء املعىن ومن مث مسي تعقيدا معنويا
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العني وعدم سكبها للدموع  التعبري جبمود  الفرح، فيقال ومثل ذلك  مجدت :  يف 
 ألن مجود العني ليس دليال على الفرح، بل قد يكون عيين يقصد فرحت، وهذا تعقيد؛

 : العباس بن األحنفوعلى ذلك ورد قول   .دليال على أشد احلزن 
   وع لتجمدالدمعيناي ا  سكبوت  وا  ربم لتقكأطلب بعد الدار عنو

 حينما يأيت الفرج بالوضل يناهلا حيث عرب جبمود العني كناية عن حالة الشرور اليت 

كناية عن ش العني بالدموع عند حاجة  به حني أن جممود العني يعرب  يف بعد كثرة البكاء،
ن يف البكاء ختفيف من آآلم النفس بالفراق، فالش بالدمع يزيد يف النفس إىل البكاء، ليكو 

يف  يکئی به عنه، ومن هنا كان  آالم النفس، وليس من العالمات الدالة على سرورها حىت
  .د معنوييالكالم تعق
التكرار   .٤ وكثرة  اإلضافات  اإلضافات،:  تتابع  تتابع  أن  وتتكرر   وهي 

مثل  تتابع اإلضافات،  - أ . العبارة على اللسان، ومتجها اآلذان تثقل   احلروف حىت بعض
 :  قول ابن بابك

 األوىل أضاف الشاعر يف الشطرة حيث    محام رقاومة اجلنديل فأنت مبرأى من شاد

محامة وأضاف إىل لفظ  حومة،  إىل  وجرعا  وهذا جرعا،  اجلندل،  إىل  يف  حومة  التتابع 
 أن متجها األمساع، وتلفظها إىل اللسان، وأدى ذلكجعل األلفاظ ثقيلة على   اإلضافات

 . اآلذان 

خيل  ويرى بعض البالغيني أن هذا العيب ال يطرد دوما فليس كل تتابع لإلضافات
الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي ابن الكرمي  «:ومثلوا لذلك بقول النيب عليه السالم بالفصاحة، 

لم هذا الكالم من االستكراه والتكلف حيث س ،«يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
  . .مجاال بالرغم من تتابع اإلضافات فيه فملح ولطف وازداد
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: ومن ذلك أيضا قوله تعاىل الثقل واالستكراه كذلك، من وسلم فيه تتابع إضافات،
 ) ۲مرمي: (  َزَكِريَّا َعْبَدهُ  َربِّكَ   َرْحَمتِ   ِذْكرُ 

حسنة رائعة، مما يدل على أن  احلكيم وكانت حيث تتابعت اإلضافات يف الذكر  
أو قبحه، ويف  إىل الذوق السليم يف احلكم على حسنه هذا العيب غري مطرد، إا مرجعه

تنبين على  البالغية ال  القواعد  أن  إىل  إشارة واضحة  األغلبية   بل االطراد هذا  تنبين على 
  .واألكثرية

  املخل بفصاحة الكالم أيضا كثرةاإلضافات   يندرج حتت تتابع كثرة التكرار، -ب

 : تکرار حروف اجلر مثل قول أيب الطيب املتنيب
 فيه والشاهد شواهدوا،   اعليه  منها   هلا   بوحس    مرة غوتسعدين يف غمرة بعد  

األساع فكثرة تكرار حروف اجلر مع  متجه أكثر من حرف جر مما جعل الكالم تكرار
اللسان، وكراهة يف اآلذان ومن مث فهي تعد من العيوب الضمائر بعدها أحدثت هنا ثقال على  

هذا العيب غري مطرد أيضا حيث تتابعت حروف اجلر يف  ولكن .املخلة بفصاحة الكالم
 : قول قطري بن الفجاءة

  أمامي مرًة  و ومن عن مييين    ة ئولقد أراين للرماح دري
عاب على طول اخلط  تكرار احلرف أكثر من مرة يف املوضع الواحد ال ي  وهذا يعين أن  

  . ألنه ليس له قاعدة ثابتة يرجع إليها فهو قد يكون قبيحا يف مواضع، ومليحا يف مواضع أخرى 
يف  - ويرى بعض البالغيني أن كثرة تكرار حروف اجلر وتتابع اإلضافات هذا،

اللسان على   وثقل الكالم يسببان الثقل على اللسان، وعسر النطق ا، - عدم حسنها حالة
وعسر النطق به سبق ذكره يف شرط تنافر الكلمات فال داعي إلعادته مرة ثانية، وعلى ذلك 
تكون العيوب املخلة بفصاحة الكالم ثالثة فقط، وهذا ما نراه أيضا وهي وجهة نظر دقيقة 

 . جدا، ووقعت يف حملها
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  : هي عند البالغيني فصاحة املتكلم:  ثالثا
املختلفة، ملكة راسخة متكن أغراضه  التعبري عن  من  املتنوعة  صاحبها  ومقاصده 

  .الكلمة والكالم بلفظ فصيح خايل من عيوب فصاحة
کالم أي متكلم عريب من عيب من هذه العيوب املذكورة سابقا عندئذ  فلو خال

  .عليه أنه متكلم فصيح يطلق
عربية لكي  علومفراغ بل حتتاج ملعرفة عدة   وهذه امللكة الراسخة ال تتكون من

  .وتتمكن يف نفس صاحبها تستقر
  بالغة الكالم:  رابعا

تأيت يف الكالم وصفا لشيئني للمتكلم وللكالم؛ ولذا يصح   -كما قدمنا    -البالغة  
 : أن نقول

  .هذا كالم بليغ، وهذا متكلم بليغ 
 :  فنقول .شرحها مع  ونورد لك هنا تعريف البالغيني هلذين العنصرين

مأخوذة من الفعل الثالثي» بلغ «بضم  هي الوصول واالنتهاء،:  البالغة يف اللغة
 مع مطابقة الكالم ملقتضى احلال :  وهي يف اصطالح البالغيني . .«على وزن فعل الالم

 : عناصر وهذا التعريف حيتوي على ثالثة .فصاحته
  واملواقف احلياتية كثرية عنه، املوقف الذي يستدعي من املتكلم التعبري  وهو:  احلال   -١

  .ولفظ احلال هذا يسميه بعض العلماء املقام غري حمصورة،
والكيفية التعبريية اليت يعرب ا املتكلم عن  البالغية وهو اخلصوصية:  مقتضى احلال  -۲

آخر عدم  توكيد الكالم، ويقتضي حال هذا املوقف احليايت، فقد يقتضي احلال
احلذف، حال  ويقتضي  حال  التوكيد،  حال  آخر ويقتضي  ويقتضي  الذكر، 

حال التقدمي، ويقتضي حال آخر  آخر التنكري، ويقتضي التعريف، ويقتضي حال 
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حاله يقتضي  خماطب  وهناك  اخلاطفة،  خطابه التأخري،  واإلشارة  الدالة  باللمحة 
له يقتضي حاله فيوجز  العبارة الكالم، وهناك خماطب  يفهمها  معه تكرار  حىت 

  .فيطنب له الكالم ذهنه،وتثبت يف  
 هو اللفظة أو العبارة املناسبة اليت يتلفظ ا املتكلم،:  وعلى ذلك فمقتضى احلال 

 . تتالءم مع هذا احلال أو ذاك املقام واليت
  يشتمل كالم املتكلم على هذه اخلصوصية هو أن :  مطابقة الكالم ملقتضى احلال   -۳

 . السابقة فعال، وتكون موجودة يف كالمه حقا
ألبنائنا  نوضح  أن  جيب  علم  وهنا  على  تكون  أن  بني  فرقا  هناك  أن   الطالب 

والتنكري، والتقدمي  التوكيد، واحلذف والذكر، والتعريف التوكيد، وعدم ات أسراريخبصوص
معرفة نظرية، وأن تستخدم هذه املعرفة يف موطنها املناسب هلا،  واإلجياز واإلطناب والتأخري

يكون   من  فامهاهلا،فهناك  للقواعد  الكالم  حافظا  فمطابقة  توظيفها،  يستطيع  ال  ولكنه 
يف املقام الذي  علم البالغة من توظيف ما تعلمه يف الطالب احلال هو أن يتمكن ملقتضى
عنه إنه بالغي حقا؛ ألن كالمه جاء  وعند ذلك يقال والغرض الذي يستدعيه، يقتضيه،

  .مطابقا ملقتضى احلال
  قتضى احلال» يف تعريف البالغيني السابق فيها دقة شديدة ؛ ألم هذا، وعبارة «م 

«مقتضى :  فلم يقولوا مثال مل يقيدوها مبقتضى حال املخاطب بل تركوها مطلقة،
حال املخاطب أو املتكلم»، فعدم التقييد جعل احلال يشمل حاليت املخاطب واملتكلم، فلو  

جيب  ومكنون ضمريه، كالمه شجو نفسه،  وكان يبث يف  مل خياطب املتكلم خماطبا بعينه،
ملقتضى حاله من احلزن والفرح والصحة واملرض،  أن يكون كالمه عندئذ  أيضا مطابقا 

  .املرء عن نفسه غري موجه حديثه لغريه به واخلوف واألمل اخل ما قد يعرب 
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السابق مع فصاحته التعريف  البالغيني يف  الكالم :  وقول  كلمة دقيقة جدا؛ ألن 
 الكالم فقد يكون  فكل بليغ فصيح، وليس كل فصيح بليغ، ال بد أن يكون فصيحا،   البليغ 

  .احلال فصيحا خاليا من العيوب السابقة، ولكنه غري مطابق ملقتضى
وليس كل  بليغ فصيح، أن كل :  أحدمها:  وبناء على ما مر ذكره يكون لدينا أمران 

 . فصيح بليغا
 يف تأدية  االحتراز عن اخلطأ:  األول:  أمرين مرجعها إىلالكالم   أن البالغة يف:  الثاين

  .متييز الكالم الفصيح من غريه:  الثاين املراد، املعىن
الفصيح:والثالث غري  من  الفصيح  الكالم  متييز  اللغة  منه وهو  علم  من  يتبني  ما 

كله وهو ما سبق   متجه األذن، أو النحو، أو يدرك باحلواس كأن أو علم الصرف واملعاجم،
  .من عيوب فصاحة الكلمة والكالم، ما عدا التعقيد املعنوي 

  وما حيترز به عن األول أعين اخلطأ يف تأدية املعىن املراد هو علم املعاين، وما حيترز

 وما يعرف به وجوه حتسني الكالم أعين التعقيد املعنوي هو علم البيان : الثاين به عن

  . هو علم البديع  احلال وفصاحتهبعد رعاية تطبيقه على مقتضى  

وإا مل جتعل  ،««املعاين والبيان والبديع :وبذلك تنحصر علوم البالغة يف ثالثة علوم
علوم اللغة وعلم الصرف والنحو من علوم البالغة مع توقف معرفة الفصاحة عليها أيضا؛ 

 بطريق العرض،الفصاحة منها تأيت   نواحي ألا تقصد ألغراض غري الفصاحة، ومعرفة بعض

  .أمور الفصاحة فيها ليس أساسيا جوهريا بل عرضيا أي أن احلديث عن
التعبري عما  من ملكة من صاحبها:بالغة املتكلم وهي يف اصطالح البالغيني:خامسا
  - تطابق مقتضى احلال نفسه بأساليب ويعتمل يف جييش يف صدره،

  الراسخة يف النفس، وهذه الصفة الراسخةواملراد بامللكة يف التعريف السابق الصفة  
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الناطقني دون استثناء، العقالء  النفس وهبها اهللا عز وجل مجيع  ولكنها تزيد   يف 
  .البليغ قرآنا وحديثا وشعرا ونثرا وحفظ الكالم احلر وتنقص بالدربة واملرانة،

فظ أن يكون بليغا ضليعا متمكنا عليه باملداومة قدر ما يستطيع من ح  فمن أراد
وهضمه واستيعابه حىت يكون قادرا   وحديثا شريفا وشعرا ونثرا، الكالم احلر البليغ قرآنا

   جي هي .على التعبري عن أغراضه بأساليب تتالءم مع مقتضيات األحوال
 

 : البالغة طرفا
  يا أبنائي الطالب أن ارتفاع شأن الكالم يف احلسن والقبول يكون مبطابقته اعلموا

  .احلال احلال، أما احنطاطه فيكون بعدم مطابقته ملقتضىاملقتضى  
  .ومن هنا فللبالغة باملفهوم السابق طرفان أعلى وأسفل

الكرمي، مث  وهو حد اإلعجاز املتمثل يف القرآن  والطرف األعلى إليه تنتهي البالغة،
مثل يف كالم مث ما يقرب منه وهو املت ما يقرب منه وهو املتمثل يف السنة النبوية املطهرة،

  .الفحول من الشعراء واألدباء واخلطباء
 وهو الذي إذا غري الكالم عنه إىل بالغة بقية الناس، والطرف األسفل منه تبتدىء 

كان صحيح اإلعراب، وبني  وإن  ما هو دونه التحق الكالم عند البلغاء بأصوات احليوانات،
اليت يتأتى عليها كالم الناس فيما  الطرفني األعلى واألدين مراتب كثرية متفاوتة جدا هي

يستحقها،  بينهم، اليت  املرتبة  أو خطيب يف  أديب  أو  يضعون كل شاعر  للكالم  والنقاد 
  .أجدر ا حسب مقدرته البيانية وملكته البالغية والدرجة اليت هو

سبق أن ذكرنا أن كل  أمهية الذوق السليم يف الوقوف على جيد الكالم ورديئه
وهذه  املستحسن من املستهجن، اهللا عز وجل له ذائقة لغوية يدرك ا الكالم إنسان جعل  

 والتأمل يف حر كالم العرب منثوره ومنظومه، فعلوها يكون بكثرة املرانة الذائقة تعلو وبط،
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الكرمي والسنة املطهرة، وهكذا تتريب  ناهيك عن القرآن  وحفظ اجليد الرائع من الشعر والنثر
الكالم،  النظر والتأمل يف حر عن  وقية فتعلو وتسمق، أما لو ختلى اإلنسان هذه امللكة الذ 

  .وحفظه فهي تسفل وبط
 

  @ @
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 املعاين  علم  -١

  ف علم املعاين؟  يما تعر:السؤال
  .لملقتضى احلاهو أصول وقواعد يعرف ا كيفية مطابقة الكالم :واباجل

مقتضى احلال)، فيما   - رکنان أساسيان (احلال   التعريف أمامنا يف: شرح التعريف
  كل منها؟يمعن

احلال :  اجلواب أن  بنا  فيها،:  مر  الكالم  يورد  اليت  والدواعي  الظروف  فمن  هو 
 الكالم واحدا، ولكن الظروف جتعل املعىن خمتلفا كأن يدخل زوج البيت املمكن أن يكون 

وجته فرياها أمجل ما تكون، فيقول مبتسما سعيدا (ماهذا اجلال؟)، ويدخل الزوج على ز
غري مرتبة فيقول هلا (ما هذا  وقت آخر فريى زوجته غري مهندمة، ومالبسها نفسه مرتله يف

على حقيقته،  ففي العبارة األوىل اللفظ اجلال؟) فالعبارة واحدة، ولكن معناها خمتلف متاما، 
  .سخر منها؛ ألن العبارة ال تقال خارجة عن الظروف املحيطة اويف الثاين هو ي

وهو باختصار ما يوجد يف التركيب  التعريف، هو الركن الثاين يف: مقتضى احلال
 الكالم مصحوبا  فأنت تورد ات جاءت يف الكالم استجابة لدواعي احلال، يخصوص من

واهللا ما أقول إال حقا، فالقسم جاء :  بالقسم إذا كان املخاطب غري مصدق لكالمك فتقول
  .استجابة للموقف

 الوقوف على مطابقة الكالم ملقتضى احلال، كما وعلم املعاين يدرب دارسه على

  .على إنشاء أساليب يراعي فيها مقتضى احلال يدربه
 : مثانية أبواب حصر اخلطيب القزويين علم املعاين يف أبواب علم املعاين

   أحوال املسند إليه،:  وثانيها اد اخلربي، أحوال اإلسن:  أوهلا
   أحوال املسند،:  وثالثها
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   أحوال متعلقات الفعل،:  ورابعها
   القصر،:  وخامسها
   اإلنشاء،:   وسادسها
   الفصل والوصل،:  وسابعها
 .اإلجياز واإلطناب واملساواة:  وثامنها

املعاين  إفادتهموضوع علم املعاين هو اللفظ العريب من حيث   موضوع علم املعاين
املقصودة للمتكلم من جعل الكالم مشتمال على تلك اللطائف  الثواين اليت هي األغراض

  .واخلصوصيات اليت ا يطابق مقتضى احلال
وقوانينه من استخدام األحوال اليت  داره من خالل معرفة قواعده ميكن  فعلم املعاين

 كرا، وتنكريا وتعريفا، وتقديها وتأخريا،تطرأ على اللفظ العريب إظهارا وإضهارا، وحذفا وذ

 ويف احلال الذي  وإجيازا وإطنابا وغري ذلك يف املوطن الذي يتالءم معه، وفصال ووصال

  .واملقام الذي يقتضيه يستدعيه،
واملراد باللفظ العريب الذي هو موضوع علم املعاين العموم، وليس املقصود به اللفظ 

 على ذلك الواحدة، فهو يشمل اجلمل واجلملة وأجزاء اجلملة، والدليلالواحد أو الكلمة  

  .الثانية السابقة جيد مصداق ما قلناه أن من يتتبع أبواب علم املعاين 
 تتعامل فيه البالغة مع مضمون   -کا سيأتيك    - فالباب األول وهو اإلسناد اخلربي

لرابع وهو أحوال املسند إليه واملسند مث الباب الثاين والثالث وا اجلملة الواحدة أو عدة مجل، 
  .يف جزء اجلملة - بالغة - البحث فيها يكون  ومتعلقات الفعل
 .يف مجلة كاملة أو عدة مجل وقع فيها القصر يكون  اخلامس وهو القصر مث الباب

مث  . تأليف العبارة حسب كاملة أو مجلتني مث الباب السادس وهو اإلنشاء يتعامل مع مجلة
  . ابع وهو الفصل والوصل يكون بني مجلتني فأكثر ال حمالةالباب الس
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  مث الباب الثامن وهو اإلجياز واإلطناب يدخل معظمه يف احلديث عن مجلة أو عدة

كامل للحكم  نص تتعامل فيه البالغة مع  حبذف مجلة أو عدة مجل مجل، فاإلجياز
  .اإلطنابيف كثري من أنواع   احلال وكذلك من عدمه، باحلذف

بالغتنا العربية تم باجلملة وأجزائها فحسب،  املستحدثة أن كل هذا ينفي الفنية
وحنن نقدم هلم الشواهد تتری على  وسوف يتضح ألبنائنا الطالب عدم صحة هذه الفرية،

  رونية ن . ا .اخلوض يف قضايا علم املعاين املختلفة  صحة ما نقول خالل

حىت  وضع بذور علم املعاين، مث نا وترعرع، البالغة  تناوب عالء  واضع علم املعاين
ووصل إىل صورته شبه النهائية على يد اإلمام الفذ الشيخ عبد القاهر  أينع بأطايب الثمر،

  .دالئل اإلعجاز ، يف كتابهـ)ه ٤٧١اجلرجاين (ت 
يف  )  ـ ه ٦٣٦السكاكي (ت   واكتملت قواعد علم املعاين إال قليال جدا على يد اإلمام 

 وحدود حمددة،  صاغ ما ذكره اإلمام عبد القاهر وغريه يف قواعد مقننة  حيث  كتابه مفتاح العلوم، 

) فوضع اللمسات النهائية واألخرية هلذا العلم يف كتابني  ـ ه ۷۳۹اخلطيب القزويين (ت  مث جاء 
 فيه  أوضح  اإليضاح الذي :  للسكاكي والثاين  مفتاح العلوم  فيه  التلخيص الذي خلص :  األول 
ومل يضف علماء البالغة بعد   املواطن الغامضة ذات االختصار الشديد يف كتابه التلخيص،  بعض 

  . والتوضيح  القزويين شيئا جديدا على القواعد اليت استقرت لديه إال الشرح 
املعاين هذا، علم  الكرمي   كلها وقواعد  القرآن  من  البالغة كلها  استمدها علماء 

فهي قواعد مستمدة من طبيعة هذا  وكالم العرب شعرا ونثرا، واحلديث النبوي الشريف،
رب العاملني وأنزل به املعجزة البالغية اخلالدة القرآن  اختصه اللسان العريب الشريف الذي

منسجمة مع طبيعة هذا اللسان، متناغمة مع هذه  الكرمي، وهلذا فإن هذه القواعد جاءت
  .اللغة الشريفة املكرمة
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 : العلم املعاين فوائد كثرية منها
 معرفة إعجاز القرآن الكرمي من جهة ما خصه اهللا به من جودة السبك وحسن  -۱

 عليه من سهولة التركيب  الوصف، وبراعة التراكيب ولطف اإلجيازا وما اشتمل

من حماسنه   إىل غري ذلك  ألفاظه وسالمتها  أقعدت وجزالة كلماا وعذوبة  اليت 
  . فصاحته وبالغته وحارت عقوهلم أمام العرب عن مناهضته

علم  توظيف قواعد  -٣ ي .معرفة ما يستحسن من كالم البشر وما يستهجن منه  -۲
عن التعبري  يف  املختلفة  وأصوله  املتنوعة املعاين،  مع  األغراض  تتطابق  بأساليب 

  .مقتضى احلال
 قواعد يعرف ا كيفية مطابقة الكالمهو أصول و:  تلخيص الدرس علم املعاين

  .هو الظروف والدواعي اليت يورد الكالم فيها:  احلال .احلال ملقتضى
احلال من:  مقتضى  التركيب  يف  يوجد  ما  الكالم  هو  يف  جاءت  خصوصيات 

  .احلال الدواعي استجابة
دارسه على الوقوف على مطابقة الكالم ملقتضى احلال، كما  يدرب :  علم املعاين 

  .على إنشاء أساليب يراعي فيها مقتضى احلال دربهي
 :حصر اخلطيب القزويين أبواب علم املعاين يف مثانية أبواب

 أحوال املسند،:  وثالثها أحوال املسند إليه،:  وثانيها أحوال اإلسناد اخلربي، :  أوهلا

 الفصل:  وسابعها القصر، وسادسها اإلنشاء:  وخامسها أحوال متعلقات الفعل،:  ورابعها

  .واملساواة اإلجياز واإلطناب:  وثامنها والوصل،
اليت  الثواين  املعاين  إفادته  حيث  من  العريب  اللفظ  هو  املعاين  علم   هي موضوع 

املقصودة للمتكلم من جعل الكالم مشتمال على تلك اللطائف واخلصوصيات اليت  األغراض
  .احلال ا يطابق مقتضى

ورته شبه النهائية على يد اإلمام الفذ الشيخ عبد القاهر علم املعاين إىل ص وصل
إال قليال جدا  واكتملت هذه القواعد  ، يف كتابه دالئل اإلعجاز،ـ)ه٤٧١ ت( اجلرجاين
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يف كتابه مفتاح العلوم، مث جاء اخلطيب القزويين  ـ)ه ۶۲۹السكاكي (ت   على يد اإلمام
  كتابيه التلخيص واإليضاح واألخرية هلذا العلم يففوضع اللمسات النهائية   )ـه ۷۳۹(ت  

  وكالم الشريف استمد علماء البالغة قواعدها من القرآن الكرمي واحلديث النبوي

 : العلم املعاين فوائد كثرية منها العرب شعرا ونثرا
  جودة السبك وحسن الكرمي من جهة ما خصه اهللا به من  معرفة إعجاز القرآن  -۱

  .التراكيبوبراعة   الوصف
  . معرفة ما يستحسن من كالم البشر وما يستهجن منه -۲

التعبري عن األغراض -٣ املختلفة بأساليب  توظيف قواعده، وأصوله املختلفة يف 
  .مع مقتضى احلال تتطابق

القزويين حصر علم املعاين يف مثانية أبواب على أساس منطقي :  إثراءات الحظ أن
  .دقيق

أن املعاين:  الحظ  هو موضوع علم  الذي  العريب  اللفظ  اللفظ  به  املقصود  ليس 
  .واجلملة الواحدة، واجلمل بل فهو يشمل أجزاء اجلملة، الكلمة الواحدة، أو  الواحد 

فيه  األول من أبواب علم املعاين، وهو اإلسناد اخلربي تتعامل الباب:  انتبه إىل أن
والباب الثاين والثالث والرابع وهو أحوال املسند إليه البالغة مع مضمون اجلملة أو اجلمل، 

  .يف جزء اجلملة الفعل يكون البحث فيها واملسند و متعلقات 
 . أما الباب اخلامس وهو القصر فيكون يف مجلة كاملة أو عدة مجل وقع فيها القصر

  .رةتأليف العبا حسب والباب السادس وهو اإلنشاء يتعامل مع اجلملة كاملة أو مجلتني
السابع  فأكثر ال حمالة، والباب  بني مجلتني  يكون  والوصل  الفصل  والباب  وهو 

  .اإلجياز واإلطناب يدخل معظمه يف احلديث عن مجلة أو عدة مجل وهو الثامن
  دراسة علم املعاين للجمل واجلملة الواحدة وأجزاء اجلملة ينفي الفرية:  انتبه إىل أن

  يل . العربية تم باجلملة وأجزائها فحسب املستحدثة أن بالغتنا  
  .علم املعاين أصله علم معاين النحو فحذف املضاف إليه اختصارا:  مي مفاه
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  أبوابه  تعريفه،  البيان،  علم 

 عليها،   يشتمل  اليت   أبوابه  وتبيان  البيان،  علم   تعريف  الدرس   هذا  يتناول   
   . املعاين  علم  عقب   البيان   علم   دراسة  ووجه

  :علوم  ثالثة  من  تتكون   البالغة  أن  قبل  من علمت
 معانيه  عن   التعبري  من   ـ  ضوابطه  على   ميكن  الذي  وهو :  املعاين  علم   ـ ١

احلال،  مع  تتطابق  بأساليب   املتعددة   وأغراضه  املختلفة،   فيجيد  مقتضى 
الذي  يف  والتعريف  يقتضيه،  موضعهالذي  يف   التنكري  به،   يليق  موضعه 

 فيه،   حيسن  الذي  مقامه   يف   والذكر   يستدعيه،  الذي   مقامه   يف   واحلذف
 باخلصيصةاملالئمةاملتطابقة   صدره   يف  جييش  عما   التعبري  ن ُ  ِ من   جرا  وهلم 

 ذكرذلك   سبق  وقد   مقتضى احلال،  مع   حيُث ُيحسن  املعاين،   علم   سائرفنون 
   .مضى  فيما   تفصيال

 تعبريية،   طريقة  من   بأكثر   الواحد  املعىن   بتصوير  خيتص   وهو:  البيان   علم   ـ ٢
  . والكناية  واملجاز  التشبيه  يف  تتمثل  تصويرية  ووسيلة

 وجعلها   واملعاين  األلفاظ   حتسني   يف  النظر  به  املنوط   العلم  وهو:  البديع   علم   ـ ٣
   .صورة  وأى  حلة، أمجل  يف

   البيان  علم   تعريف
  .وظهر  اتضح  َّ إذا الشيءبيانا  ان ب:  يقال  والوضوح،  الظهور:  اللغة   يف  البيان

  الواحد   املعىن   عن   التعبري   كيفية   ا   يعرف   وقواعد   أصول :  البالغيني   اصطالح   ويف 
 . ملقتضى احلال   املطابقة   رعاية   بعد   عليه   الداللة   وضوح   يف   متنوعة   وأساليب   خمتلفة،   بتراكيب 

  التعبري   من   نتمكن   وقواعده   العلم   هذا   بأصول   اإلحاطة   خالل   ومن   املعاين،   من   اجلودمعىن :  فمثال 
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  والكنايةتتالءم مع   واالستعارة   املرسل   واملجاز   التشبيه   من   عديدة   بيانية   بصور   املعىن   هذا   عن 
  ، » عديدة   أياد   علي  َّ ٍ حممد   « :  التشبيه   على سبيل   املعىن   هذا   عن   نقول   أن   فيمكن   مقتضى احلال، 

  علىسبيل   عنه   ملحمد «   املجازاملرسل   سبيل   على   عنه   نقول   وأن   ، » جودا   كالبحر   نقول   وأن 
معينه   ال   حبر   معهدنا   يف «   االستعارة  سبيل   ، » ينضب    حممد   مع   يسرياجلود «   الكناية   وعلى 
   . تفصيال   ذلك   سنبينه لك بعد   كما   اجلود   على معىن   التراكيب املختلفة   ذلكمن   وغري   ، » حيثيسري 

 واحلب  واخليانة  والوفاء  والذلة  والعزة   واجلنب  الشجاعة  يف   احلال   وكذلك 
 ال   اليت   املعاين  من  ذلك   وغري  قواعد   استيعاب  خالل  من  ـ  البيان  علم   كنك ِّ م َ  ُ والكراهية

 هذه   من  معىن  أي  عن  التعبري  من  ـ   الكناية  وأسس  املجاز،   وضوابط  التشبيه،  ي  تتناهى
 املعىن  على   الداللة   يف   وأوضح ى  أقو   بعضها   فنية،  وتركيبة  تعبريية،  صورة   من   بأكثر  املعاين 

 يعرف  علم  هو   « :  قوله  يف   البيان  لعلم  » القزويين  اخلطيب «  تعريف  معىن   هو   وهذا  بعض،   من
 يضاف  أن   ىنر  ولكننا « عليه  الداللة   وضوح  يف  خمتلفة   بطرق  الواحد   املعىن  .  إيراد  به

 هي  اليت   » احلال  ملقتضى   املطابقة   رعاية   بعد«  عبارة   ـ   آنفا   أثبتنا  كما   ـ   القزويين  لتعريف
 عن  التعبري   يف   املختلفة  والطرائق  املتنوعة  األساليب   هذه   ألن  بك؛  مر   كما   املعاين  علم  حمور 
 علوم البالغة  يف  اإليضاح  اقتضى  فلو  احلال،  مقتضى  مع   متالئمة  تكون   أن   جيب  الواحد  املعىن

 لو  أو   مبجاز،  وأتينا   تشبيها،  احلال  ـ   ١٢٠  ـ  . ٢٤٦  حسني  القادر   عبد  / د  حتقيق  للقزويين
 البيان  راعينامقتضى علم   حيث   املراد  حتقق   بتشبيه ملا  وأتينا  استعارة،  كناية أو   اقتضى احلال

   .يفترقان   ال   صنوان  ومها  املعاين،  مقتضى علم  نراع   ِ ومل
  البيان:   علم مباحث
 املجازاملرسل،(  بنوعيه  واملجازاللغوي  التشبيه،:أبواب  ثالثة  يف  البيان   علم   يبحث

 األبواب   هذه   بدراسة   اختصاصه   جهة   من   البيان  لعلم  الناظر  فإن  ولذا  .والكناية  ، )واالستعارة
  .يبحث فيه عما يتعلق بأحوال التشبيه واملجا والكنابة   علم  هو:  يكتفي يف تعريفه بقوله  قد 
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 وعقلك،   لنفسك  وأقرما  شئت،    َ أيهما   اختر  تعريفان،   البيان   لعلم   يكون   وبذلك
  .صحيحة  جهة من منبثق   ٌ وكالمها
  املعاين:   علم بعد  البيان  لعلم   علماءالبالغة  دراسة  سبب 
 وهذا  املعاين،   احلديث عن أبواب علم  بعد  املتأخرون  درسه البالغيون   البيان  علم 

 يتناول  املعاين   فعلم .املفرد  من   املركب  مبرتلة  البالغيني  عند  البيان   علم  أن  إىل  عائد  الترتيب
  وذكرا  وحذفا  وتأخريا  وتقدميا  وتنكريا  تعريفا  املفرد  أحوال  من  بدءا  املختلفة  اجلزئيات  دراسة

 والوصل،  الفصل:  مثل  اجلملتني  وأحوال  واإلنشائية،  اجلملةاخلربية:  وأحواالجلملةمثل  إخل،
 دراسة  يتناول  فهو  البيان  علم  أما . واإلطناب  واإلجياز   املساواة:  غالبامثل  اجلمل   وأحوال
 جاء  ولذا  املختلفة؛  والتراكيب  املتنوعة،  األساليب   خالل   من  والكناية  واالستعارة  التشبيه

 البالغية   اخلصوصيات   عن   بالكشف  ينهض   الذي   املعاين   علم   بعد  ترتيبه  يف   البيان  علم
 والتراكيب  ،  فحسب  التراكيب  عن   باحلديث  فينهض  البيان  علم  أما   واجلمل،   للمفردات 

   .واجلمل  للمفردات  تالية  تكون   بداهة
 الواحد،  املعىن  إيراد  كيفية  ا  يعرف  وقواعد   أصول  هو:  البيان   علم  ملخص الدرس

 ُيْبحث   هو علم   أو  .الواحد   املعىن   هذا  على  الداللة  وضوح   بعض يف  عن  بعضها  خيتلف  بطرق
   . والكناية  واملجاز   التشبيه  أحوال  عن  فيه

  : ثالثة  البيان   علم مباحث
   .والكناية)  واالستعارة  املرسل،  املجاز(  بنوعيه  واملجاز  التشبيه،

 عن   بالكشف  ينهض  املعاين  علم   ألن   املعاين؛   علم   بعد   البالغيون   درسه  البيان  علم 
 واالستعارة  التشبيه  دراسة  فيتناول  البيان   علم   أما  واجلمل،  للمفردات  البالغية  اخلصوصيات

 تالية  تكون   والتراكيب  ،   املختلفة   والتراكيب   العديدة،   األساليب   خالل   من   والكناية
   .واجلمل  للمفردات
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    إثراءات
 علم   أبواب   عن   احلديث   بعد  املتأخرون  البالغيون  درسه   البيان  علم:  أن  الحظ

 يأيت  التركيب   أن  وطبعي   املفرد،   من   املركب   مبرتلة   واقع  البالغيني  عند  البيان  علم  ألن   املعاين؛ 
   .اإلفراد  بعد 

 الكالم   مطابقة  كيفية  بهيعرف    الذي  املعاين  علم   بني  التفريق  جيب  أنه:  إىل  انتبه
احلال الذي    ملقتضى  البيان  به وعلم  اإلتيان   ُيعرف  أكثرمن   الواحد  باملعىن   كيفية   على 
   .طريقةتعبريية

بطرق خمتلفة يف    علم  البيان   علم :  مفاهيم الواحد  املعىن  إيراد  به كيفية  يععرف 
   . وضوح الداللة عليه مع مطابقة الكالم ملقتضى احلال
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 وعالمتها،   املعنوية،  باملحسنات  واملراد  وأقسامه،   البديع،  تعريف  الدرس   هذا  يتناول

علوم   من   البديع  علم  ومرتلة   وأنواعها،  وعالمتها،   اللفظية،   باملحسنات   واملراد  وأنواعها،
  تأدية  إىل   وسيلة   هو  البيان   علم  أن  سبق   فيما   عرفت :  متهيد   الدرس  شرح  .ونشأته  البالغة،

 وجماز،  تشبيه،  بصورة   كالمه  تأدية  على   املتكلم  عني  ُ بني   متنوعةما  بأساليب   الواحد   املعىن 
 آخرمن   فن  وهناك  احلال،  مقتضى  مع   تتطابق  ي  املعاين  علم   أن  أيضا  عرفت  كما  وكناية،

علم   علم  مباحث   من   شيئا  يدرس   ال  البالغة  فنون  والينظرفيشيءمنمسائل  البيان، 
 اللفظي أو  بديعية من اجلمال   بألوان   املعاين،ولكن دراسته ختتص بتزيني األلفاظ، أو املعاين 

  . البديع   هلذه املباحث بعلم  اجلامع  ويسمى العلم  املعنوي،
 والطالبات   الطالب  ألبنائنا  ـ  وسنعرض  كثرية،  وألوانه  غزيزة،  أنواعه  العلم  وهذا

ـ   الدروس  يف  ونبدأ  واألمثلةاملتنوعة،  املختلفة،   مصحوبة بالشواهد  الفنون  بعض هذه   اآلتية 
 غري   على   اَملوُجد ُ املخترع:  لغة  البديع   الشيء  ادع .التوفيق  وبااهللا  فنقول،  البديع،   بتعريف

وعليه قوله   مثال،   على غري   وأبدعه اخترعه  بدع الشئ :  قوهلم   من   مأخوذ   وهو  سابق   مثال 
  [، ١١٧: البقرة[فإمنا يقول له كن فيكون)  بديع السموات واألرض وإذا قضى أمرًا :  تعاىل

يقال   .مبتدعها ومبتدئها على غري مثال سبق، وهو أيضا مبعىن اجلديد املبتكر:  أي
  .ك جئت بأمر بديع ، أي حمدٍث عجيب، مل يعرف قبل ذلك

وجوه حتسني الكالم بعد مطابقه ملقتضى   يعرف به    علم  هو:  اصطالحا  البديع
  .املراد  على   داللته  احلال ووضوح

    التعريف شرح  
  :  بالوجوه  املراد
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 املختلفة  البديع   فنون   وهي  واء،  حسنا  وتزيده  ،   وتنمقه  الكالم  تزين ُ اليت  األساليب
 وجوه به يعرف ومعىن البديع علم  فنون  دراسة طريق  عن عرف. الحقا لك   َ سندرسها  اليت

 ملقتضى  مطابقته  بعد«  ومعىن  .ومعىن  الكالملفظا   حيَُّسن ُ ا  األموراليت  ي :    أي :  الكالم  حتسني
 يكون  أن   جيب  ومعىن  لفظا  املحسن  الكالم  أن :  أي  »املراد  على  داللته  ووضوح  احلال،
  التحسينية   الوجوه   تلك   كانت  وإال  املراد،  املعىن   على   الداللة   واضح  احلال،   ملقتضى   مطابقا 
  املتأخرين   علماءالبالغة   تعريف   من  يفهم:   استدراك .اخلنازير  أعناق   يف   الدر   كتعليق  التزيينية

 بعدمها  يأيت  والبيان،  املعاين  لعلمي  تابع   علم   البديع   علم   أن :  األول:   أمران  السابق  البديع   لعلم
 بعد«  السابق قوهلم  هذامن يفهم   درجة،  منهما  أقل فهو ،  واحد  خط  على  معهما  يسري وال

 عنها، االستغناء ميكن شكلية وزينة لفظية،  حلية البديع  علم  أن :  الثاين .«إخل املطابقة رعاية
  : قوهلم  .«الكالم  حتسني وجوه  به   عرف ُ من هذا  يفهم 

 املحسنات :  األول:   قسمني  ينقسم  البديع  علم  أن  ذكرالبالغيون   البديع  علم  يأقسام «
  .  املعنوية

: املعنوية  باملحسنات  املراد . املعنوية  املحسنات :  أوال . اللفظية  املحسنات :  الثاين  
  . النفس  يف   وتأثريا  روعة  يزيده   اجلمال   من  لونا  املعىن   تكسب  اليت  األساليب 

  :  املعنوية  املحسنات  أنواع
 اإليضاح،   كتابه  يف   القزويين  اخلطيب   حصرها  كثرية  ألوان   املعنوية  للمحسنات 

 ـ ٤  النظري،   مراعاة  ـ ٣  املقابلة،  ـ٢  املطابقة،  ـ١:  وهي  حمسنا،   وثالثون   اثنان  وعددها
 العكس  ـ ٩  املزاوجة،   ـ ٨  االستطراد،  إيهام   ـ٧  االستطراد،  ـ ٦  املشاكلة،   ـ٥  اإلرصاد

 ـ١٤والنشر،  اللف   ـ ١٣  االستخدام،  ـ ١٢  التورية   ـ ١١  الرجوع،   ـ ١٠  والتبديل،
 التقسيم،  مع  اجلمع  ـ ١٨  التفريق،  مع  اجلمع  ـ ١٧  التقسيم،  ـ ١٦  التفريق،  ـ ١٥  اجلمع، 

 الكالمي،  املذهب   ـ ٢٢  املبالغة،  ـ ٢١  التجريد،   ـ ٢٠  والتقسيم،  التفريق   مع  اجلمع   ـ ١٩
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 ـ ٢٦  وعكسه  الذم،  يشبه  مبا  املدح   تأكيد   ـ٢٥  التفريع،  ـ ٢٤  التعليل،  حسن  ـ٢٣
 اجلد،   به  يراد  الذي  اهلزل  ـ٢٩  التوجيه،  ـ٢٨  ـ   ٩٥  ـ  اإلدماج،  ـ٢٧  االستتباع،

   .االطراد  ـ٣٢ باملوجب،  القول  ـ ٣١ العارف،   جتاهل ـ٣٠
  اللفظية  املحسنات: ثانيا

 وعذوبة،   يزيدهرقة  تكسب اللفظ حسنا  األساليب اليت :  املرادباملحسنات اللفظية
   .شأن  من   ويفخم  قدره،  من   ويعلي
  : البالغة   من البديع  علم مرتلة

 اتضح   ـ   مضى   فيما   ـ  قسم   كل  وأنواع  وأقسامه،  البديع،   علم   تعريف  خالل   من
 وطالء  لفظية،  حلية  العلم   هذا  يرون   املتأخرين  البالغيني  بعض  أن   والطالبات  الطالب  ألبنائنا

 أن  هذا   ومعىن   ومجاال،   رونقا   وتزيده   واء،   حسنا   الكالم   لتكسب  بفنونه؛   يؤتى  خارجيا 
 الكالم  يف   عنه   االستغناء   عرضييمكن  علم  هو  بل  لذاته،  يقصد  ذاتيا  علما   ليس   البديع  علم
 البالغة  علماء  بعض  ذهب  حيث  بسديد؛   ليس  رأي   وهذا .والزينة  احللية  عن   يستغىن   كما

 القاهر  زينة  أو  لفظية   حلية  وليس  أساسي   علم   ٌ العلم   هذا  أن  إىل  ين ِ عبد  اإلمام   مثل   املتقدمني 
 أو   جناسا،  أو  نظري،   مراعاة  أو  طباقا،   املقام   تطلب  فلو  شكلية،  َحدث ْ امل ُ من   كثري   وتابعه
 ما   وهذا .البالغة  نطاق   عن   خلرج  كالمه   يف  البديعية  األلوان   ذه  املتكلم  ومليأت   إخل،   سجعا 

  . ملقتضى احلال  الكالم  مطابقة   هي  والبالغة  البالغة،  فنون   من  فن   البديع   علم  ألن   أيضا؛  نراه
 املقام،   يقتضيه  عندما  والبيان،  املعاين   علمي  عن  مرتلة  يقل   ال  البديع   فعلم  مث   ومن

 الكالم  وفصيح   النيب   وحديث   وجل  عز  ااهللا   كتاب   يف  فائقة   بكثرة  لوروده   الكالم؛   ويستدعيه
  أنواع   يف   ينحصر   ـ   سبق  مما   علمت   كما   ـ   البديع  علم:   البديع  علم  نشأة .ونثرا  شعرا

 البالغيني  عند   إال  األنواع  هذه   على   مليطلق  املصطلح  هذا  ولكن  واللفظية،  املعنوية  املحسنات
: معنيان   له   إذن   فالبديع  الثالثة،  البالغة  فنون  من   فن   أي  على   يطلق  ذلك   قبل  وكان  املتأخرين،
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 فنون   من   فن  ألي  يتسع  واسع   ومعىن  سابقا،   املذكورة  البديعية  األلوان  يف   حمصور   ضيق  معىن 
  .الثالثة  البالغة

 املعتز  بن  ااهللا  عبد   هو  الواسع   العام   مبعناه  البديع   عن  للحديث   عرض  من  وأول
 مخسة   فيه  عرض   أنه   جيد  املعتز  البن  البديع   كتاب  يتأمل   فمن  البديع،  كتابه  يف)  هـ٢٩٦ت(

 على  األعجاز   ورد   والطباق،   والتجنيس،  االستعارة، (:  هي  البديع  من   صراحة   عدها   فنون 
 أما  املتأخرين،  عن  البديع   علم   من   هي  األخرية   واألربعة  ، )الكالمي  واملذهب   الصدور

 هذا   يف  فنا  عشر  ثالثة  عن  حتدث  بل   بذلك  يكتف  ومل   البيان،  علم   من   فهي  االستعارة 
 هذه  درس  حيث  البديع،   من   وبعضها  البيان،  من   وبعضها  املعاين،  علم  من  بعضها   الكتاب،

  املعتز  ابن عند نشأته أول  يف  البديع  ذلكفعلم  وعلى  البديع، علم   أامن  على  املختلفة الفنون 
 جعفر  بن  قدامة   املعتز  ابن  أثر  واقتفى .متييز  دون   الثالثة  البالغة   فنون  به  يقصد  كان 

ـ ٣٩٥ت (  العسكري  هالل   وأبو   الشعر،   نقد  كتابه   يف )  هـ٣٣٧ت(   كتابه   يف)    ه
 سبق   اليت  ـ  والبيان   املعاين  علم   مسائل   من   كثري   على   العاملان  هذان   أطلق   حيث  الصناعتني

 . البديع  علم  ـ   الحقا  ستدرسها   اليت   ـ  البديع  علم  مسائل  من   وكثري  ـ   دراستها   لك

 أطلق  حيث   القرآن  إعجاز   كتابه  يف )  هـ٤٠٣ت (  الباقالين  أيضا   املنوال  هذا  على   وسار
 املتأخرين  البالغيني   عند   والبديع   والبيان  املعاين   علم   مسائل   من   كثري   على  البديع   مصطلح

قوله  منالبديع   ويرون   ...  يسمواملطابقة   أيضاما  منالبديع  ويرون « :  وأبرزدليل على ذلك 
 البديع  ومن   ...   والتتميم  التكميل  البديع   ومن   ...   التقسيم  صحة  البديع  ومن   ...   اإليغال 
 وصحة   فاملطابقة  » االلتفات   البديع   ومن   ...  والتعريض  الكناية  البديع  ومن   ...   الترصيع 
 من  وااللتفات والتتميم  والتكميل واإليغال املتأخرين، عند  البديع  علم  من والترصيع  التقسم 

 هذا على  وسار  .املتأخرين عند البيان علم والتعريصمن  والكناية املتأخرين، عند   املعاين علم
 لفظة  أطلق   حيث  البالغة  وأسرار  اإلعجاز  دالئل  كتابيه  يف  القاهر  عبد  اإلمام   أيضا  املنوال
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 املعاين علم  االعتراضمن  وهو احلشو جعل  فقد استثناء، دون البالغة  فنون سائر على  البديع 
 من  املتأخرين   عند  البيان  علم  من   وهي   االستعارة،   جعل   كما  . البديع   من   املتأخرين  عند

 البديع   علوم من  وهي   الصدر  على  العجز  ورد  والطباق،   والسجع   اجلناس  جعل  كما   البديع،
   .أيضا   البديع  من  املتأخرين  عند 

 املختلفة  البالغة   فنون   على  أطلق  اجلرجاين   أن  للشك  جماال  يدع   ال   مبا  لنا  يتأكد   وذا
 . اإلعجاز  دالئل   يف   وبراعة  وبالغة  وفصاحة  وبيانا  بالغة   أيضا عليها  أطلق   كما   البديع  اسم 

 عند   والبديع  على كثريمن مسائل املعاين والبيان  كل هؤالء العلماء أطلقوا مصطلح البديع
) هـ٦٨٦ت(  مالك إلىأجناء اإلمام بدر الدين بن    املنوال  علىهذا  واستمراحلال  املتأخرين،

 وخص  والبديع  والبيان  املعاين   علم  هي   علوم   ثالثة   البالغة   علوم  وجعل   املصباح،   كتابه   يف 
 وأعطى )  هـ٧٣٩ت (القزويين  اخلطيب   جاء  مث . غريه   عن   متيزه   ومسائل   بفنون  علم  كل

 هذه   قواعد  عنده  واستوت  التلخيصواإليضاح،  كتابيه  يف   الثالثة  العلوم   هلذه  النهائية  الصبغة
 استقرت   اليت  واملسائل  القواعد  هذه  على   شيئا  بعده  ومليزدأحد  املختلفة،   ومسائله  العلومالثالثة

 معنوية،  حمسنات :  قسمني  إىل   البديعية  املحسنات   القزويين   قسم   وقد .العلومالثالثة  هلذه   عنده 
  . تعاىل  شاءااهللا  إن   هنا  وبناتنا  ألبنائنا  الحقا  سندرسه  الذي  النحو  على   لفظية  وحمسنات

  : البديع  علم ملخص درس
 ورونقا،  اء   وتكسوه  وطالوة،   حسنا،   الكالم   تزيد   اليت   يعرف به الوجوه   علم  هو

  :قسمان   وهو .املراد  على   داللته   ووضوح  ملقتضى احلال،   مطابقته  بعد 
 املحسنات   وهذه .أوال  املعىن  إىل  فيها  التحسني  يتجه  اليت  وهي:  املعنوية  املحسنات   ـ ١

  . حمسنا  وثالثني  اثنني  يف  القزويين  حصرها   كثرية، 
 املحسنات   وهذه .أوال  اللفظ  إىل  فيه  التحسني  يتجه  اليت   وهي:  اللفظية  املحسنات   ـ٢ 

 عند  عالية  هلمرتلة   البديع  وعلم . حمسنات  سبعة   يف   القزويين  اخلطيب   حصرها   قليلة
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 والبيان،  املعاين  علمي  شأن  شأنه  ذايت  علم   فهو  املحدثني  من  وكثري  بعضالقدماء
البديع  .السديد   الرأي  هو  وهذا  معنوية،  أو   لفظية،  حلية  وليس هلم   ولفظ 
 البديع  بفنون  خيتص   ضيق  ومعىن   على علوم البالغة الثالثة،   يطلق   واسع  معىن :  عنيان
 عبد  هو  مستقال  كتابا  الواسع   مبعناه   البديع  علم  يف  كتب  من  وأول  ،   املتأخرين  عند 
 حيث   واجلرجاين  والبال قالين  العسكري   هالل   وأبو  قدامة   تبعه   مث  املعتز،   بن  ااهللا

 هذا  على  احلال  وظل  ،   البديع  لفظ  الثالثة  البالغة  فنون   من  كثري  على  هؤالء  أطلق
 الفنون  على   البديع  علم  املصباح   كتابه  يف   مالك   بن  بدرالدين  أطلق   حىت   املنوال

 العلوم الثالثة يف شكله احلايل   هذه   من  علم   كل   أخذ  مث . املتأخرين  عند   املعروفة
   .التلخيص واإليضاح  كتابيه يف   القزويين  اخلطيب  على يد  الصبغة النهائية

 تابعا  البديع  علم  جيعلون  التلخيص   وشراح   القزويين  اخلطيب :  أن   الحظ   إثراءات
 علم   جيعلون  التلخيص   وشراح  القزويين   اخلطيب :  أن   الحظ  . والبيان   املعاين   لعلمي   والحقا
  انتبه  . لذاته  يقصد  ذاتيا  علما   وليس  عنها، االستغناء  ميكن  شكلية  وزينة  لفظية،  حلية البديع 

 يسري   وجعلوه   رفيعة،  مرتلة  البديع   علم  أنزلوا  املحدثني  من   وكثري  القاهر  عبد   اإلمام :  أن  إىل
: أن   إىل  انتبه .الكالم  سياق  واستدعاه  املقام،   اقتضاه  إذا  واحد   خط  على  والبيان   املعاين  مع 

 والسنة  الكرمي   القرآن   يف  ورد  البديع   ألن   ؛  السديدة  الوجهة  هي  تابعه  ومن  القاهر  عبد   وجهة
 وتتالشى  بفواته  البالغة  تفوت  احلال  ملقتضى  مطابقا  ونثرا  شعرا  الكالم  وفصيح  ،  النبوية
   . شكليا  عرضيا   علما وليس  أساسي  ذايت   البديع   علم:   مفاهيم .وجوده  بعدم 
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ذكر أمساء ثالثة  مع اذكر مخسة مدارس أسهمت يف نشأة البالغة وتطورها .١

كل من  البالغية علماء  املدارس  هذه  من  واملؤلفات  مدرسة  املختلفة، 
  .البالغية هلم 

احلديثة  .٢ البالغية  املدرسة  أعالم  على  باختصار  البالغي  الضوء     ألق 
 .األزهرية

  . عرف املصطلحات التالية .٣
تنافر احلروف    - فصاحة الكالم    - فصاحة الكلمة   - البالغة  -الفصاحة  

ضعف   - االستعمال   غرابة  - خمالفة القياس الصريف   . تنافر الكالت  -
اللفظي    -التأليف   املعنوي،  - التعقيد  وكثرة  التعقيد  اإلضافات  تتابع 
  .التكرار

 : باملصطلحات التاليةعرف   .٤
  .مقتضى احلال - احلال  - علم املعاين - البالغة

 وسبب   يدرسها،  اليت   مباحثه   واذكر   واصطالحا،   لغة،   البيان  علم  معىن   بْيني .٥
 . املعاين  علم   بعد  البيان  لعلم  البالغيني  ب   وضع 

  عّرف املصطلحات التالية:  .٦
  اللفظية   املحسنات

  املحسنات املعنوية، مكانة 
  . منـزلة علم البديع من علوم البالغة  عن حتدث   .٧
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 .علوم البالغة، أمحد مصطفى املراغي -١

 . تاريخ علوم البالغة، أمحد مصطفى املراغي -٢

 جواهر البالغة، أمحد اهلامشي  -٣

 .زهر الربيع يف املعاين والبيان والبديع، الشيخ أمحد احلمالوي  -٤

 . تلخيص املفتاح، للقزوين -٥

 . الصنيع يف علم املعاين والبيان والبديع، الشيخ حممد البسيوين البياينحسن   -٦

 .فن القول، الشيخ أمني اخلويل  -٧
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  علم االشتقاق  -١
  واملعرَّْب -٢

  
  
  
 

 شكيل أمحد    مجع وترتيب:  

  د. عبد املجيد    مراجع :  

  @ @
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@ @
  الصفحة   العنوان    الرقم 

  ١٨٢  األهـداف   
  ١٨٣  التعـارف  

  ١٨٤  علم االشتقاق  - ١
  ١٩٦  واملعرَّْب  - ٢
  ٢١٣  األسئلة  - ٣
  ٢١٤  املراجع  - ٤
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 على  قادرًا   يكون   أن  جيب   جيدة   قراءة   الوحدة   هذه   الطالب  يقرأ  أن   بعد
 : األمورالتالية فهم

 .مفهوم االشتقاق يف اللغة  - ١

   .االشتقاق يف اإلصطالحمفهوم   - ٢

  .املراد باالشتقاق عند علماء اللغة  - ٣
  .أقسام االشتقاق  - ٤
 .مفهوم املعّرب   - ٥

  
  @ @
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أقسام  عن  وكذلك  اللغوين  عند  االشتقاق  مفهوم  عن  الوحدة  هذه  يف  حتدثنا 
هناك ظواهر االشتقاق وكذلك عن املعّرب ألن هذه الظاهرة ظاهرة هامة جدًا كما أن  

هامة أخرى مثل املشترك واملتضاد واملترادف والنحت واملعرب فهذه كلها البد أن يكون 
  .الدارس على معرفة تامة حول هذه الظواهر اللغوية

وأرجو أن ينال هذا العمل املتواضع رضا اهللا، وأن جيعله عمًال نافعًا ألوالدنا الطالب 
  . واهللا املوفق واملستعان 
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  : تعريف االشتقاق: أوًال

    .االشتقاق يف اللغة أخذ شيء من شيء: أ _ تعريفه يف اللغة
األخذ  :  بنيانه من املرجتل، واشتقاق الكالم:  اشتقاق الشيء:  قال ابن منظور

    .)١( أخذه منه: به ميينًا ومشاًال، واشتقاق احلرف من احلرف
  االشتقاق بعدة تعريفات منها:عرف : ب _ تعريفه يف االصطالح

_ هو أخذ صيغة من أخرى مع اتفاقهما معًىن ومادة أصلية، وهيئة تركيب هلا؛  ١
  . )٢( لُيَدلَّ بالثانية على معىن األصل بزيادة مفيدة؛ ألجلها اختلفا حروفًا أو هيئة

  . )٣( عملية استخراج لفظ من لفظ، أو صيغة من صيغة أخرى: وعرف بأنه_ ٢
بأنه_  ٣ واحلروف  :  وعرف  املعىن  معه يف  متفق  آخر  لفظ  من  لفظ  استخراج 

  . )٤(األصلية
أخذ كلمة من كلمة أخرى أو أكثر مع تناسٍب بينهما يف اللفظ  :  وعرف بأنه_  ٤

    .)٥(واملعىن

  

  .  ١/١٨٤_ لسان العرب  ١
  وقد نقله السيوطي عن صاحب شرح التسهيل أيب حيان.   ١/٣٤٦_ املزهر ٢
  . ٦٢_ انظر من أسرار اللغة ص٣
  . ٦٢_ انظر من أسرار اللغة ص٤
 . ٢٦_ هذا تعريف لألستاذ عبدالسالم هارون. انظر مقدمته لكتاب االشتقاق البن دريد ص٥
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    ...ضارب من ضرب، وَحِذٌر من َحِذر، وهكذا: ج _ أمثلة على االشتقاق 
االشتقاق  معرفة  طريقة   _ تقليب أما  :  د  من خالل  فتكون  معرفته  طريقة 

تصاريف الكلمة حىت يرجع منها إىل صيغة هي أصل الصيغ داللة اطراٍد، أو حروفًا 
   .غالبًا، كضرب فإنه دال على مطلق الضرب فقط

    .أما ضارب ومضروب، ويضرب، واْضرب فكلها أكثر داللة، وأكثر حروفًا
لها مشتركة يف (ض ر ب)  وَضرب املاضي مساٍو حروفًا، وأكثر داللة، وك

    . ويف هيئة تركيبها
هذا هو االشتقاق الصريف املعروف املحتج به الذي ينصرف الذهن إليه عند  
إطالق االشتقاق، وهو ما يعرف عند بعض اللغويني كابن جين باالشتقاق الصغري 

فالصغري ما يف أيدي الناس وكتبهم كأن تأخذ أصًال من :  أو األصغر، حيث قال
    .فتتقَّراه، فتجمع بني معانيه، وإن اختلفت صيغه ومبانيه  األصول،

: وذلك كتركيب (س ل م) فإنك ما تأخذ منه معىن السالمة يف تصرفه، حنو
اللديغ؛ أطلق عليه  :  سلم، ويسلم، وسامل، وسلمان، وسلمى، والسالمة، والسليم

    .تفاؤًال بالسالمة
تركيب (ض ر  :  غريه كـوعلى ذلك بقية الباب إذا تأولته، وبقية األصول  

ب) و (ج ل س) و (ز ب ل) على ما يف أيدي الناس من ذلك؛ فهذا هو االشتقاق  
    .)١(األصغر

  

  .  ١/٤٩٠_ اخلصائص ١
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  : أقوال العلماء يف وقوع االشتقاق يف اللغة: ثانيًا
واختلفوا يف االشتقاق األصغر؛ فقال سيبويه، واخلليل، وأبو  :  قال السيوطي  

عمر، واألصمعي، وأبو زيد، وابن األعرايب،  عمرو، وأبو اخلطاب، وعيسى بن  
   .بعض الكلم مشتق، وبعضه غري مشتق:  والشيباين، وطائفة

اللغويني املتأخرين  من  طائفة  إىل :  وقالت  ذلك  ونسب  مشتق؛  الكلم  كل 
    .سيبويه والزجاج

النظار من  طائفة  يعد :  وقالت  ال  ختليط  األوسط  والقول  أصل،  كله  الكلم 
كان كل منها فرع لآلخر لدار أو تسلسل، وكالمها حمال؛ بل يلزم قوًال؛ ألنه لو  

أنه أصل؛   أنه فرع، وبعض ما هو فرع البد  الدور عينًا؛ ألنه يثبت لكل منها 
    .ضرورَة أن املشتق كله راجع إليه _ أيضًا _

هو أصل وفرع بوجهني؛ ألن الشرط احتاد املعىن، واملادة، وهيئة  :  ال يقال
    .)١(ل منها مفرَّع عن اآلخر بذلك املعىنالتركيب؛ مع أن ك
باب القول على لغة العرب هل هلا قياس، وهل يشتق بعض  :  وقال ابن فارس  
  الكالم من بعض؟ 

أمجع أهل اللغة _ إال من شذ منهم _ أن للغة العرب قياسًا، وأن العرب تشتق 
الكالم من بعض، وأن اسم اجلن مشتق من االجتنان، وأن اجليم وا لنون  بعض 

ُجنَّة، وأَجنَّه الليل، وهذا جنني، أي : تدالن أبدًا على الستر، تقول العرب للدرع

  

 .  ١/٣٤٨_ املزهر ١



١٨٧ 

 

يقولون  الظهور؛  من  اإلنس  وأن  مقبور،  أو  أمه  بطن  يف  الشيء:  هو  :  آَنْسُت 
    .أبصرته

    .وعلى هذا سائر كالم العرب، علم ذلك من علم وجهله من جهل
فإن الذي وقفنا ن قولنا يف التوقيف؛  وهذا _ أيضًا _ مبين على ما تقدم م :  قلنا

    . على أن االجتنان التستر هو الذي وقفنا على أن اجلن مشتق منه
وليس لنا اليوم أن خنترع وال أن نقول غري ما قالوه وال أن نقتبس قياسًا مل  

    .يقيسوه؛ ألن يف ذلك فساَد اللغة وبطالن حقائقها
    .)١(نقيسه اآلن حننونكتة الباب أن اللغة ال تؤخذ قياسًا 

االشتقاق من أغرب كالم العرب، وهو ثابت عن :  وقال ابن دحية يف التنوير
اهللا _ تعاىل _ بنقل العدول عن الرسول _ صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم _ ألنه  
أويت جوامع الكلم، وهي مجع املعاين الكثرية يف األلفاظ القليلة؛ فمن ذلك قوله  

أنا الرمحن خلقت الرحم، وشققت هلا من امسي وغري :  هللايقول ا:  فيما صح عنه
    .)٢(ذلك من األحاديث

أما أكثر العلماء كالمًا على االشتقاق فهو ابن جين _ كما مضى النقل عنه،  
    .وكما سيأيت _  

  :  التغيريات بني األصل املشتق منه والفرع املشتق: ثالثًا
  : املشتق منه والفرع املشتق مخسة عشرمث التغيريات بني األصل  :  قال السيوطي

  

 .  ٣٦_٣٥الصاحيب ص _  ١

 .  ١/٣٤٦املزهر  _  ٢



١٨٨ 

 

   ._ زيادة حركة، كِعْلم وَعِلم األول
    ._ زيادة مادة، كطالب وطلب الثاين

    ._ زيادما، كضارب وَضَرب  الثالث
   ._ نقصان حركة، كالفرس من الفرسالرابع 
    . _ نقصان مادة، كثبت وثبات  اخلامس
    ._ نقصاما، كَنَزا ونزوان  السادس
   .نقصان حركة وزيادة مادة، كغضىب وغضب _ السابع
   . _ نقص مادة وزيادة حركة، كحرم وحرمان الثامن
    ._ زيادما مع نقصاما، كاستنوق من الناقة التاسع
   ._ تغاير احلركتني، كَبِطر َبَطرًا العاشر

    ._ نقصان حركة وزيادة أخرى وحرف، كاضرب من الضرب   احلادي عشر
    ._ نقصان مادة وزيادة أخرى، كراضع من الرضاعة الثاين عشر

_ نقص مادة بزيادة أخرى وحركة، كخاف من اخلوف؛ ألن   الثالث عشر
   .الفاء ساكنة يف خوف؛ لعدم التركيب

لَوْعد؛ _ نقصان حركة وحرف وزيادة حركة فقط، كِعْد من ا  الرابع عشر
    .فيه نقصان الواو وحركتها وزيادة كسرة

_ نقصان حركة وحرف وزيادة حرف، كفاخر من الفخار،    اخلامس عشر



١٨٩ 

 

    .)١( نقصت ألف، وزادت ألف وفتحة
   :املؤلفات يف االشتقاق : رابعًا

أفرد االشتقاق بالتأليف مجاعة من املتقدمني منهم األصمعي، :  قال السيوطي  
احلسن األخفش، وأبو نصر الباهلي، واملفضل بن سلمة، واملربِّد،  وقطرب، وأبو  

    .)٢( وابن دريد، والزجَّاج، وابن السراج، والرماين، والنحاس، وابن خالويه
وممن كتب يف االشتقاق العالمة حممد بن علي الشوكاين  حيث ألف كتابًا 

  . امسه (نزهة األحداق) 
كتا  يف  خان   صديق  االشتقاق  يف  كتب  علم وممن  من  اخلفاق  (العلم  به 

  . االشتقاق)
  .ومن املحدثني عبدالقادر املغريب يف كتابه (االشتاق والتعريب)

ومنهم عبداهللا أمني يف كتابه (االشتقاق) وقد بلغ فيه الغاية القصوى _ كما  
  . )٣( قال األستاذ عبدالسالم هارون

إبراهيم أنيس يف كتابه    .وأما الذين أودعوه مؤلفام من املحدثني فكثري منهم د
إميل يعقوب   .علي عبدالواحد وايف يف كتابه (فقه اللغة) ود  .(من أسرار اللغة) ود

    .يف كتابه (فقه اللغة العربية وخصائصها) وغريهم كثري
  

  

  .  ٣٤٩_١/٣٤٨_ املزهر ١
  .  ١/٣٥١_ املزهر للسيوطي ٢
  . ٣٠نظر مقدمته لكتاب االشتقاق البن دريد صأ  _  ٣



١٩٠ 

 

  : أقسام االشتقاق : خامسًا
وهو ما يسميه ابن جين بالصغري أو األصغر وقد مضى  :  _ االشتقاق الصريف١

    .عنهاحلديث 
  :  وأول من قال به ابن جين؛ حيث قال يف اخلصائص: _ االشتقاق األكرب٢

  باب يف االشتقاق األكرب
كان يستعني به،     )١(هذا موضع مل يسمِّه أحد من أصحابنا، غري أن أبا علي

وخيلد إليه، مع إعواز االشتقاق األصغر، لكنه _ مع هذا _ مل يسمِّه، وإمنا كان  
    .ة، ويتروح إليه، ويتعلل بهيعتاده عند الضرور

أن  وذلك  مستحسن؛  لقب  أنه  فتعلم  وستراه،  حنن،  لنا  التلقيب  هذا  وإمنا 
    .)٢( كبري وصغري: االشتقاق عندي على ضربني

  :  مث عرف الصغري _ كما مر _ وعرف الكبري، ومساه األكرب حيث قال
وأما االشتقاق األكرب فهو أن تأخذ أصًال من األصول الثالثية، فتعقد عليه  

وعلى تقاليبه الستة معىن واحدًا، وجتتمع عليه التراكيب الستة، وما يتصرف من 
    . كل واحد منها عليه

    .)٣( وإن تباعد شيء من ذلك عنه ُردَّ بلطف الصنعة والتأويل إليه
ما ذكره يف أول الكتاب؛ حيث كان يذكر  مث ذكر أمثلة لذلك؛ وأحال إىل  

  

  يعين شيخه أبا علي الفارسي.    _  ١
 .  ١/٤٩٠اخلصائص    _  ٢

  .  ١/٤٩٠اخلصائص _ ٣



١٩١ 

 

الكلمة، وتقليباا مث جيعل بينهما معىن عامًا مشتركًا تدور حول هذه املادة وسائر 
  :  )١( تقليباا، وما ذكره من أمثلة ما يلي

  ) كمل، مكل، ملك، لكم، ملك، _ وتفيد كلها معىن :  وتقليباا:  )كلمأ _ 
    . (القوة والشدة)

)  _ معىن:  يبااوتقل :  ) قولب  كلها  وتفيد   _ لوق  لقو،  َوَلَق،  َوَقل،  :  قلو، 
    .(اإلسراع واخلفة) 

َبَرَج، رجب، ربج _ وتفيد كلها معىن  :  وتقليباا:  )جرب ج _ ( جرب، َبجر، 
    . (القوة والشدة)

َقَوس، َوَقَس، َوسق، سوق، سقو _ وتفيد كلها معىن :  وتقليباا:  )قسود _ (
    . واالجتماع)(القوة 

سلم، مسل، ملس، ملس، لسم _ وتفيد كلها معىن :  وتقليباا:  ) مسلهـ _ (
    . (اإلصحاب واملالينة)

    .هذان مها القسمان املشهوران لالشتقاق، واألخري منهما من صنيع ابن جين
    .ومها عنده صغري ويسميه أصغر، وكبري ويسميه أكرب

هللا أمني يف كتابه االشتقاق،  كعبدا  وهناك تقسيمات أخرى لبعض املحدثني
وغريه ممن كتبوا يف االشتقاق، حيث يقسمون االشتقاق تقسيمًا أخر على حنو ما  

  

  .  ٤٩٣_١/٤٩٠و   ٦٨_١/٦٧_ انظر اخلصائص ١



١٩٢ 

 

    :)١(يأيت
انتزاع كلمة من كلمة  :  وعرفه بأنه  _ االشتقاق الصريف الصغري _ كما مر _١ 

األحرف   يف  واتفاق  املعىن،  يف  بينهما  تشابه  مع  الصيغة  يف  بتغيري  أخرى 
    .  .األصلية، ويف ترتيبها

ويقصد به انتزاع كلمة من أخرى بتغيري يف بعض أحرفها  : _ االشتقاق الكبري ٢
مع تشابه بينهما يف املعىن، واتفاق يف األحرف الثابتة ويف خمارج األحرف  

    .املغيَّرة
    .)٢( ويعرف هذا عند بعض العلماء بـ (القلب املكاين)  

قوهلم أمثلته  أيطبه، وربض، ورضب،  جبذ  :  ومن  أطيبه وما  وما  وجذب، 
وعميق،   وامضحل،  واضمحل،  ورعملي،  ولعمري،  وصاقعة،  وصاعقة، 

القفر، وشرخ الشباب  :  ومعيق، وأسٌري مَكلٌَّب، ومكبٌَّل، وسبسب وبسبس
إذا أفسد، وأحجمت عن األمر :  أوله، وعاث ويعيث، وعثا يعثي:  وشخره

  ا.... وأجحمت وهكذ

    .عن هذا عند احلديث عن القلب املكاينوسيأيت مزيد كالم 
وهو أن  :  االشتقاق الكبري أو األكرب :  _ االشتقاق الُكَبار، أو مامساه ابن جين٣

   .تتحد الكلمات يف بعض احلروف، وختتلف يف باقيها مع احتادها يف املخرج
   .العني واهلاء حرفان حلقيان: نعق وق: مثل

  

  . ٢٨نظر مقدمة األستاذ عبدالسالم هارون لكتاب االشتقاق البن دريد صأ_  ١
  .  ٣٨١_١/٣٧٦نظر املزهر أ_  ٢



١٩٣ 

 

    .هنت، وهتل، وهطل: ومثل
وهو أن يؤخذ من كلمتني أو أكثر كلمة واحدة، وهو ما :  االشتقاق الكبَّار_  ٤

    .يعرف بالنحت
حوقلة،  :  ال حول وال قوة إال باهللا:  د معزة، ويف:  أدام اهللا عزك:  مثاله قوهلم يف

    .بسملة: ويف بسم اهللا
  : كما قال الشاعر

لقيتها   غداة  ليلى  بسملت    لقد 
   

  املبسملفيا حبذا ذاك احلبيب    
  : عبشمي كما يف قول الشاعر:  يف عبدمشس: ويف قوهلم  

عبشمية  شيخة  مين    وتضحك 
   

ميانيا    أسريًا  قبلي  تر  مل    كأن 
    .وسيأيت مزيد حديث عن النحت خبصوصه  

  : من آراء ابن جين يف االشتقاق : سادسًا
العربية إن مل  يعد ابن جين  من أعظم وأقدم من توسع يف االشتقاق من علماء  

  : يكن أعظمهم، وفيما يلي خالصات لبعض آرائه يف االشتقاق يف كتابه اخلصائص
_ ال ندعي أن االشتقاق األكرب مستمر يف مجيع اللغة؛ فهو ال يطرد وال ينقاس  ١

يف كل أصل، على أنك إذا أنعمت النظر والطفته، وتركت الضجر وحتاميته 
   ١/٤٩٣ و  ١/٦٧  ._ مل تعدم قرب بعض من بعض

اللفظة، فيشك فيها، فإذا رأى  :  _ منفعة االشتقاق لصاحبه٢ أن يسمع الرجل 
   ١/٣٦٧   .االشتقاق قابًال هلا أنس ا، وزال استيحاشه منها

   ١/٣٥٨  ._ العرب إذا اشتقت من األعجمي خلطت فيه٣



١٩٤ 

 

   ١/٤١٩  ._ احلروف يشتق منها، وال تشتق هي أبدًا٤
واألصوات غري منقلبة عن شيء، حنو ألف (ال) و    _ األِلفاُت اليت يف احلروف٥

(ما) و (قاف) فإذا اشتققت منها استحالت تلك األلف وصارت كاملنقلبة،  
َموَّيت  :  ويعتقد فيها حينئذ أا عن واو، عمًال باألكثر يف األلفات، فتقول

   ١/٢٨٥  .وَلّويت وقّوفت
احلرو ٦ جمرى  اجلارية  األصوات  من  األفعال  اشتقاق  كثر  هاهيت، _  حنو  ف، 

يف   كثري  وهذا  وَعاَعْيُت،  وَحْاَحْيُت،  وَحْأَحْأُت،  وَشْأَشْأُت،  وَسْأَسْأُت، 
   ٤٢١، ١/٥١٤ .الزجر

أصواا، حنو٧ من  لألشياء  أمساء  اشتقوا  وَغاِق،  :  _  والَواِق،  والَبّط،  اَخلاِزَباِز، 
   ١/٥١٤  .وَحاِء، وَعاء، وَهاءِ 

   ١/٥٥١٤  .َبْسملُت، وَهْيَلْلُت، وَحْوَقْلُت: و_ اشتقوا أفعاًال من املركبات، حن٨
احلرف حنو٩ ومن  النبت،  من  كالنبات  اجلوهر،  من  يشتق  املصدر  الالََّالة :  _ 

    ١/٤١٧  .واللَّوَالة
لْوَلْيَت يل، والَلْيَت يل، وسَوفَّ،  :  _ كثري من األفعال مشتق من احلروف، حنو١٠

اجلواب (َنَعْم) ومجيع تصرفات ومجيع تصرفات (ن ع م) إمنا هو من حرف  
    ٤١٩_١/٤١٧  .(ب ج ل) إمنا هو من (َبَجْل) مبعىن حسبك 

_ لو اشتققت من اجلار واملجرور (بأيب أنت) بعد أن تعتقد تركيبه _ اشتقاقًا ١١
بأبأت به ِبْئَباًء وَبْأَبأًة، وصار حنو زلزل ِزلزاًال وزلزلة، بل اشتق  :  صوتيًا لقلت

  ٢٨٦_١/٢٨٥  .وزن ِعَنب منه (ِبَئب) على 



١٩٥ 

 

و  ١٢ اجلمال،  من  َفُعٌل  (اجلمل)  و  وحتسينه،  الشيء  يف  التنوق  من  (الناقة)   _
(الِوَشاء) َفَعاٌل من الَوْشي، وما بالدار (ِدبِّيج) ِفعِّيل من الديباج، و (إنسان)  

   .فعالن من اإلنس
  ١٦٠_١/١٥٩  .وكلها ألفاظ متالقية املعىن يف االشتقاق مما أخذت منه

ُجماليَّة، تشبيهًا هلا به يف شدته  : _ اشتقوا امسًا للناقة من لفظ (اجلمل) فقالوا١٣
  ١/٣٠٨  .وعلوِّ َخْلقه

   ١/٢٨٧  .ها وُلمَّ: _ (َهْلَمْمت) مشتق من (َهُلمَّ) اليت أصلها١٤
:  _ ال يستنكر أن يكون يف األمساء غري اجلارية على األفعال معاين األفعال، حنو١٥

وَمْن فهي  مفتاح  وعاثر؛  وحائط،  وحاِئش،  ودار،  ومنديل،  وُمْسُعط،  سج، 
الفتح، والنسج، واإلسعاط، والنَّْدل، والدَّْور، واحلوش، واَحلْوط، والَعَور  :  من

   ١/١٥٨  . _ وفيها كلها معاين األفعال املالقية هلا يف االشتقاق
  

    



١٩٦ 

 

٢Jא�������	��
��  
  :  تعريفه: أوالً 

    . مفعول من الفعل َعرَّب، يعرِّب، واملصدر تعريبًااسم : أ _ املعرب لغة
    .هو الذي ُجِعل عربيًا: واُملَعرَّب 

هو ما استعملته العرب  : عرفه السيوطي  بقوله: ب _ املعرب يف االصطالح
  )١( .من األلفاظ املوضوعة ملعاٍن يف غري لغتها

العرب على تعريب االسم األعجمي أن تتفوه به  :  وقال اجلوهري  يف الصحاح
    .)٢( منهاجها 
  :  ُيعرف بعدة أمساء تدل عليه، منها :  أمساؤه: ثانيًا

  _ املولَّد ٤  الدخيل -٣  التعريب  -٢  اُملَعرَّب  -١
: علي عبدالوحد وايف يف معرض حديث له عن الدخيل يف اللغة العربية  .يقول د

  الدخيل األجنيب، املعرب، واملولد: 
العربية من مفردات أجنبية سواء يف ذلك ما يراد بالدخيل األجنيب ما دخل  

استعمله العرب الفصحاء يف جاهليتهم وإسالمهم، وما استعمله من جاء بعدهم 
  .من املولدين

وقد اصطلح املحدثون من الباحثني على أن العرب الفصحاء هم عرب البدو 
  

 . ١/٦٨_ املزهر ١

   . ١/٢٧١_ الصحاح  ٢



١٩٧ 

 

القرن  من جزيرة العرب إىل أواسط القرن الرابع اهلجري، وعرب األمصار إىل اية  
  ... الثاين اهلجري _ ويسمون هذه العصور بعصور االحتجاج

  . وأن املولدين هم من عدا هؤالء ولو كانوا من أصول عربية
ويطلق على القسم األول من الدخيل األجنيب وهو ما استعمله فصحاء العرب  
اسم (املعرب) وعلى القسم الثاين منه وهو ما استعمله املولدون من ألفاظ أعجمية  

  . )٢( فصحاء العرب اسم (األعجمي املولد) )١( يعرْبها مل
اختلف العلماء يف وقوع املعرب يف القرآن، على  :  )٣( اخلالف يف املعرب :  ثالثًا

  :  ثالثة أقوال
  :  قول القائلني باملنع: القول األول

وهذا قول اإلمام الشافعي، وأيب عبيدة، وابن فارس وغريهم _ رمحهم اهللا _  
َوَلْو َجَعْلَناُه ُقْرآنًا [:  ] وقولهُقْرآنًا َعَرِبّيًا[:  استدلوا على املنع بقوله _ تعاىل _وقد  

    . ]َأْعَجِمّيًا َلَقاُلوا َلْوال ُفصَِّلْت آَياُتُه
    . )٤( وقد شدد الشافعي  النكري على القائل بذلك  

إمنا أنزل القرآن بلسان عريب مبني؛ فمن زعم أن فيه غري :  وقال أبو عبيدة  

  

 _ هكذا جاءت ولعلها: يعرفها. ١

 . ١٥٣_ فقه اللغة د. وايف ص٢

انظر  ٣ للجواليقي ص٣٣_٣٢الصاحيب ص_  للسيوطي  ٦_٥، واملعرب  واإلتقان   ،١٠٨_٢/١٠٥  ،
  . ٢٦٩_١/٢٦٨واملزهر 

 ٢/١٠٥_ اإلتقان ٤



١٩٨ 

 

    .)١( العربية فقد أعظم القول، ومن زعم أن كذا بالنبطية فقد أكرب القول
فإن قال قائل فما تأويل قول أيب  : وقال ابن فارس  معلقًا على قول أيب عبيدة

   .عبيدة فقد أعظم وأكرب؟ 
؛ وذلك أن القرآن لو كان فيه من غري تأويله أنه أتى بأمر عظيم وكبري:  قيل له

لغة العرب شيء لتوهم متوهم أن العرب إمنا عجزت عن اإلتيان مبثله؛ ألنه أتى 
    .)٢( بلغات ال يعرفوا، ويف ذلك ما فيه

كل هذه األلفاظ عربية صرفة، ولكن لغة العرب متسعة جدًا، : وقال آخرون
اجللة، وقد خف األكابر  أن ختفى على  يبعد  (فاطر)  وال  ابن عباس معىن  ي على 

    .)٣( و(فاتح) 
وقد استدلوا على ذلك _ كما قال أبو :  قول القائلني بوقوعه:  القول الثاين

عبيد القاسم بن سالم _ مبا روي عن ابن عباس، وجماهد، وابن جبري، وعكرمة،  
أحرف كثرية قالوا يف  أم  العلم  أهل  العجم،  :  وعطاء وغريهم من  بلغات  إا 

    .إا بالسريانية : طه، واليم، والطور، والربانيون فيقال: ومنها قوهلم 
    .إا بالرومية : والصراط، والقسطاس، والفردوس يقال

    .إا باحلبشية : ومشكاة، وِكْفَلِني يقال

  

 .  ٢/١٠٥_ اإلتقان ١

  .  ٣٣_ الصاحيب ص٢
  .  ١٠٦_٢/١٠٥_ اإلتقان ٣



١٩٩ 

 

    .)١(وهيت لك إا باحلورانية؛ فهذا قول أهل العلم من الفقهاء
لوقوع   املجيزون  _وأجاب  تعاىل   _ قوله  عن  َعَرِبّيًا[:  اُملَعرَّب  بأن  ُقْرآنًا   [

الكلمات اليسرية بغري العربية ال خترجه عن كونه عربيًا، وأن القصيدة بالفارسية  
    . ال خترج عنها بلفظة عربية تكون فيها

] بأن املعىن من السياق أكالم  َأَأْعَجِميٌّ َوَعَرِبيٌّ[: وأجابوا عن قوله _ تعاىل _
   .وخماطب عريب أعجمي

قال أبو عبيد القاسم  :  التوفيق بني الرأيني واجلمع بني القولني:  القول الثالث
  : بن سالم بعد أن حكى القولني السابقني

والصواب عندي مذهٌب فيه تصديق القولني مجيعًا؛ وذلك أن هذه األحرف   
تها، وحوَّلتها  أصوهلا أعجمية كما قال الفقهاء، لكنها وقعت للعرب؛ فعرَّبتها بألسن

عن ألفاظ العجم إىل ألفاظها؛ فصارت عربية، مث نزل القرآن، وقد اختلطت هذه  
قال فمن  العرب؛  بكالم  قال:  احلروف  ومن  فهو صادق،  عربية  أعجمية  :  إا 

    .)٢(فصادق
    .ومال إىل هذا القول اجلواليقي، وابن اجلوزي وغريها 

وذلك أن هذه احلروف بغري لسان العرب يف األصل، فقال :  قال اجلواليقيي
أولئك على األصل، مث لفظت به العرب بألسنتها، فعرَّبته؛ فصار عربيًا بتعريبها؛  

  

  ٢/٢٦٨_ املزهر ١
  .  ٦وانظر املعرب للجواليقي ص ٢/١٠٨_ اإلتقان ٢



٢٠٠ 

 

    .) ١(فهي عربية يف هذه احلال، أعجمية األصل؛ فهذا القول يصدِّق الفريقني مجيعًا
دق _على سبيل ولعل هذا الرأي هو األقرب للصواب؛ فمن قال يف كلمة سرا

إا فارسية؛ مبعىن أا احندرت إىل العرب من الفرس فهو مصيب، ومن :  املثال
القرآِن  :  قال نزول  قبل  وتستعملها  تعرفها،  كانت  العرب  أن  مبعىن  عربية؛  إا 

   .الكرِمي، والقرآُن نزل بلغة تفهمها العرب _ فهو مصيب كذلك 
أفرد هذا املوضوع مبؤلف خاص،    من العلماء من:  املؤلفات يف املعرب:  رابعًا

  :  ومن الكتب املؤلفة يف هذا ما يلي
فهذا الكتاب أقدم وأشهر  هـ  ٤٥٠أليب منصور اجلواليقي ت:  _ اُملَعرَّب١

    .مؤلف يف هذا الباب 
وكان الغرض من تأليفه مجع األلفاظ املعربة؛ حيث ساق فيه مؤلفه مجلة من  

اليت يرى أا معربة، وحتدث يف   املعرب، وعن األلفاظ  املقدمة عن اخلالف يف 
   .مذاهب العرب فيه، وعن العالمات اليت يعرف ا األعجمي من األلفاظ

وقد ألف يف هذا النوع اإلمام أبو منصور اجلواليقي  :  وقد قال عنه السيوطي  
كتابه (املعرب) يف جملد واحد، وهو حسن مفيد، وقد رأيت عليه تعقبًا يف عدة  

    .)٢(كراريس
العلمية بريوت   الكتب  دار  أفضل طبعاته طبعة  والكتاب مطبوع، ولعل من 

صفحة، وهو مرتب على حروف    ١٧٦خليل عمران املنصور، ويقع يف  :  تعليق
  

  .  ٦_ املعرب ص١
  .  ١/٢٦٩_ املزهر ٢



٢٠١ 

 

   .املعجم
وهو املعروف بـ(حاشية ابن برِّي على كتاب  :  _ يف التعريب واملعرب٢

    .(املعرب) البن اجلواليقي
ابن بري لكتاب (املعرب) للجواليقي،  وهذا الكتاب مصنف صغري َعَرض فيه

فتعقب أقواله، فأورد حواشيه عليه منسوقة على حروف املعجم؛ حيث درج فيها  
    .على إيراد قول اجلواليقي، مث يعقبها مصححًا تارة، ومضيفًا تارة أخرى

وقد قدم هلذه احلواشي بنبذة يسرية يف طرائق التعريب عند العرب، وكيف  
    .األعجميتصرفوا يف 

   .هـ٤٩٩واملؤلف من أهل القرن اخلامس حيث تويف سنة 
    .إبراهيم السامرائي .والكتاب خرج بعناية وتعليق د

    .للسيوطي : _ املهذب فيما وقع يف القرآن من املعرب٣
    .وقد خلص فوائده يف كتابه (اإلتقان يف علوم القرآن)
ت عليه ضمن موضوعات هذه أشهر الكتب يف املعرب، وأما الكتب اليت تكلم

أخرى فكثرية، ككتاب الصاحيب البن فارس؛ حيث تكلم على املعرب يف عدة 
    .أبواب خصوصًا يف (باب القول يف اللغة اليت نزل ا القرآن)

وكذلك السيوطي يف كتابيه املزهر، واإلتقان؛ فقد أفرد النوع التاسع عشر من 
   .املزهر يف (معرفة املعرب)

:  وهو (الباب الثامن والثالثون:  تابه (اإلتقان يف علوم القرآن)وعقد بابًا من ك
   .فيما وقع بغري لغة العرب)



٢٠٢ 

 

قال أئمة العربية تعرف عجمة االسم  :  )١(عالمات العجمة أو املعرب :  خامسًا
  :  بوجود عالمات منها

وذلك بأن ينقل عن أحد أئمة العربية كاألصمعي أو غريه بأن  :  _ النقل١
   . الكلمة ليست عربيةهذه 
وذلك بأن خيرج االسم عن أوزان األمساء :  _ خمالفة الكلمة لألوزان العربية٢

    .العربية، حنو إْبِريسم؛ فإن مثل هذا الوزن مفقود يف أبنية األمساء يف اللسان العريب 
نرجس؛ فإن ذلك ال يكون يف كلمة :  حنو:  _ أن يكون أوله نون مث راء٣

    . (نرس) و (نورج) و (نرسيان) و (َنْرجه)عربية، وكذلك 
مهندز؛ فإن ذلك ال يكون يف كلمة  :  حنو:  _ أن يكون آخره زايًا بعد دال٤
    .عربية
    . الصوجلان، واجلص، والصنجق:  حنو :  _ أن جيتمع يف الكلمة الصاد واجليم٥
    .املنجنيق: حنو: _ أن جيتمع يف الكلمة اجليم والقاف٦
ومسيت بذلك _  :  أو اخلماسية من أحرف الذالقة  _ خلو الكلمة الرباعية ٧

كما مر يف احلديث عن صفات احلروف وخمارجها _ خلروج بعضها من ذلق 
  . اللسان _ أي طرفه _ وخروج بعضها من ذلق الشفة

(ُمرَّ بنفل) ؛ فإنه مىت كان اللفظ عربيًا فال بد أن  :  وهي جمموعة يف قولك 
مل، وِقْرَطْعب، وَجْحَمرش؛ فإذا جاءك سفرجل، وُقذع:  يكون فيه شيء منها حنو 

  

  .  ٢٠٧_١/٢٠٠، وتاريخ آداب العرب ٢٧١_ ١/٢٧٠، واملزهر ١١_١٠_ انظر املعرب ص١



٢٠٣ 

 

مثال مخاسي، أو رباعي بغري حرف أو حرفني من أحرف الذالقة فاعلم أنه ليس 
    . (عفجش) و (خظائج): من كالمهم _ أي العرب _ مثل

    .بستان: مثل: _ اجتماع الباء، والتاء، والسني٨
    .الطاجن، والطيجن: حنو: _ اجتماع اجليم والطاء ٩

    .ورل: مثل: يندر اجتماع الراء مع الالم إال يف ألفاظ حمصورة_ ١٠
قليل ١١ إال  ذال  بعدها  دال  العرب  كالم  يف  يوجد  ال  أىب  :  _  ولذلك 

    .البصريون أن يقال بغداذ
ليس يف كالم العرب :  قال ابن سيدة يف املحكم:  _ جميء الشني بعد الالم١٢

    .يف كالم العرب قبل الالمات   شني بعد الم يف كلمة عربية حمضة؛ الشينات كلها 
إن هذا :  فبذلك ميكن القول:  _ الدراسات التارخيية والبحوث العلمية١٣

احليوان، أو النبات، أو الدواء ليس موجودًا يف جزيرة العرب، وبذلك نعرف أن  
    .الكلمة ليست بعربية

العربية من   بعد االستقصاء أن أكثر ما دخل  الباحثون  أمساء  هذا وقد وجد 
املعبودات واملصطلحات فهو من اهلريوغليفية، واحلبشية، والعربانية، وذلك كألفاظ 

    .احلج، والكاهن، وعاشوراء من العربانية
اللغة  يف  فإنه  كاملسك؛  هندي  فأكثرها  واألطياب  العقاقري  أمساء  وأما 

    .السنسكريتية (مشكا) والزجنبيل فهو فيها (زجنابري) 
أمساء األطعمة والثياب والفرش، واألسلحة، واألدوات،  وأكثر ما يكون من  

    .واملالبس، واألواين فهو من الفارسية



٢٠٤ 

 

التعريب:  سادسًا العلماء إىل ذلك دون ذكر مباشر له،  :  دوافع  أشار بعض 
    .)١(وذلك كصنيع السيوطي يف املزهر

ومن خالل ذلك ميكن أن ُتتلمس األسباب اليت دفعت العرب إىل التعريب،  
  :  يت منهاوال

وذلك كاألمساء اليت تفرَّد ا غري العرب كالفرس  :  _ احلاجة أو الضرورة١
    .من دون العرب؛ فاضطرت العرب إىل تعريبها أو تركها كما هي

  :  ما يلي وذلك كثري، ومن أمثلته
الكوز، اجلرة، اإلبريق، الطشت، اخلوان، الطبق، القصعة،  :  أ _ من األواين

    .السُّْكرجَّة
السَّمُّور، السنجاب، القامت، الفنك، الدَّلق، اخلز، الديباج،  :  ب _ من املالبس

   .السندس
    .الياقوت، الفريوزج، البلَّور: ج _ من اجلواهر

   .الكعك، اجلردق، السميذ، أوالسميد: د _ من ألوان اخلبز
    .، اليامسنيالنرجس، البنفسج، النِّسرين: هـ _ من الرياحني وما يناسبها

   .املسك، العنرب، الكافور، الصندل، القرنقل: و _ من الطيب
باب ما  :  قال ابن دريد يف اجلمهرة:  قال السيوطي:  _ اإللغاز واإلغراب٢

صار   حىت  نسخة  ويف  كاللغز،  صار  حىت  العجم  كالم  من  العرب  به  تكلمت 

  

  .  ١٦٠_ ١٥٤، وانظر فقه اللغة د. وايف ص٢٨٥_١/٢٧٥_ انظر املزهر ١



٢٠٥ 

 

    .)١(كاللغة
منها أمثلة،  لذلك  ساق  والُبوصي:  الدَّشت:  مث  الصحراء،  السفينة،  :  وهي 

    .)٢( اجلماعة، وأصلها كاروان : اجللود اليت تدبغ بالعْفص، والقريواُن: واألرنَدح
اللفظ  ٣ وخفة  اإلعجاب  بلفظة :  األعجمي_  العرب  يعجب  بأن  وذلك 

    . أعجمية، مث يعمدون إىل تعريبها
ورمبا كان اللفظ األعجمي خفيفًا؛ فلهذا يستعمله العرب، ورمبا تناسوا اللفظة 

    . العربية أو أمهلوها
    . الباذجنان كان يسمى احلدج، ومع ذلك غلب؛ لإلعجاب مبا هو غريب:  مثل

    .َجرالدّ : وكذلك اللوبيا شاعت وأمهل
    .وكذلك اإلبريق يف لغة العرب يسمى التأمورة

يسمى يسمى:  والتوت  واألترج  يسمى  :  الُفرصاد،  كان  واليامسني  اُملْتك، 
   .السَّمسق: بالعربية

ذكر السيوطي  يف كتابه (اإلتقان يف علوم :  األلفاظ املعربة يف القرآن:  سابعًا
بأا   قال  من  وذكر  عديدة،  ألفاظًا  اية  القرآن)  يف  وقال  العلماء،  من  معربة 

فهذا ما وقفت عليه من األلفاظ املعربة  : احلديث عنها بعد أن رتبها ترتيبًا ألفبائيًا
    .)٣(يف القرآن بعد الفحص الشديد سنني، ومل جتتمع قبل يف كتاب قبل هذا

  

  .  ٢٧٩_ املزهر ١
 . ١/٢٧٩_ انظر املزهر ٢

  .  ٢/١١٩_ اإلتقان ٣
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وقد نظم القاضي تاج الدين بن السبكي منها سبعة وعشرين لفظًا يف :  مث قال
أبيات، وذيل عليها احلافظ أبو الفضل بن حجر بأبيات فيها أربعة وعشرين لفظًا 
وذيلت عليها بالباقي، وهو بضع وستون، فتمت أكثر من مائة لفظة، فقال ابن 

  : السبكي
ُك وطه  بِ وِّ السلسبيل     عٌ يَ رت 

   
وسجِّ   رومٌ    وكافوُروطوىب    يل 

ومشكاةُ        ْعمَ   سرادُق  والزجنبيل 
   

طور   إستربقٍ    سندس    صلوات 
قراطيُس     وغسا    مُّ ُهْيانِ ربَّ  كذا 

   
  مشهور  والقسطاُس  ودينارُ   قٌ   

قَ      ناشئة    واليمُّ   ورةٌ ْسكذاك 
   

كفلنيِ    ومسطور   ويؤت    مذكور 
مقاليُد     كذا    دُّعَ ُي  فردوسٌ   له 

   
تَ    منه  دريد  ابن  حكى    ور نَّفيما 

  :  وقال ابن حجر  
حِ    كذا    جلُّوالسِّ هل  وُم  مٌ ْروزدت 

   
مذكور  واألبُّ  يُّالسر   اجلبت    مث 

وإناُهطَّوقِ    متَّ  نا    ئًا كِ مث 
   

مصهور   فهو  منه  يصهر    دارست 
والسَّ   حَ   األواهُ   ُركَ وهيت    بٍ صَ مع 

   
مسطور مْع  وأويب   والطاغوت    ه 

  مع وزرٍ   املاءُ   ضَ ْيري وغِ إْص  نَُّهْرُص  
  

الرقيُم   النورُ   مناصٌ   مث    والسنا 
  : _ وقلت _ أيضًا  

ملكو  مع  والرمحن  يس    وزدت 
   

سيننيَ   تٍ    مشهور    شطُر  مث    البيت 
الصراُط       ْرومَ   حيوُر  يٌّ ودرّ   مث 

   
مذكور   وميٌّ  جانٌ    القنطار    مع 

طفقَ    وورا  وراعنا  ابلعي  هدنا    ا 
   

مأثور ٌء     واألكواب    واألرائك 
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وقسطٌ      رٌ قَ سَ   ُهزَ ْمرَ   ْرفِّ كَ و  هود 
   

واملِ دِّ صِ يَ   نٌ ْوهَ      مسطور  اةُ سَ ْنون 
يهود     وإقفال  جموس    وا  حَ شهر 

   
كَ ريُّ     وتتبري   جنيٌ وسِ   زٌ ْنون 

    مٌ رِ عَ   ةٌ دَ ْروَ   بٌ ْوُح  آزُر  بعريٌ   
   

عَ   إلٌّ   حتتها  والصُّبَّومن    ور دت 
رَ وُمُف  ةٌ ينَ ولِ       ـمن  دَ لَ ْخوأَ   وٌ ْهها 

   
القيوُمدَ وسيِّ   جاةٌ ـ     موقوُر  ها 

كتبًا    لٌ مَّوُق   عىن  أسفار    مث 
   

رِ وسجَّ   مث  تكثريبيُّ دًا    ون 
  كذا    نوُن  سُّ والرَّ  ىً وَ وطُ   ةٌ طَّوحِ   

   
  مذكور  األسباطِ   ومنفطُر  عدنٌ   

فهنا    ياقوتٌ   أباريُق  مسكٌ      رووا 
   

حمصور   األلفاظ  عدد  من  فات    ما 
اآل   عد  بطائنها  ْووبعضهم  مع    ىل 

   
مقصور  واآلخرْه   الضد    ) ١(ملعاين 

للعرب طريقة يف التعامل :  طريقة العرب يف التعامل مع األلفاظ األعجمية:  ثامنًا  
مع األلفاظ األعجمية، وقد بني ذلك العلماء الذين تكلموا على املعرب، ويأيت 

:  على رأس أولئك أبو منصور اجلواليقي  حيث عقد يف كتابه بابًا حتت عنوان
    .معرفة مذاهب العرب يف استعمال األعجمي) (باب 

اعلم أم كثريًا ما جيترئون على :  وحتت هذا العنوان بني هذه املذاهب بقوله
   .تغيري األمساء األعجمية إذا استعملوها

   .فيبدلون احلروف اليت ليست من حروفهم إىل أقرا خمرجًا
    .ورمبا أبدلوا ما بعد خمرجه _ أيضًا _

    .م؛ لئال يدخل يف كالمهم ما ليس من حروفهمواإلبدال الز
  

 . ١٢٠_   ٢/١١٩_ اإلتقان  ١
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    .ورمبا غريوا البناء من الكالم الفارسي إىل أبنية العرب 
نقصان   أو  حرف،  زيادة  أو  حرف،  من  حرف  بإبدال  يكون  التغيري  وهذا 

    .حرف، أو إلبدال حركة حبركة، أو إسكان متحرك،أو حتريك ساكن
    .يغريوه ورمبا تركوا احلرف على حاله مل 

فمما غريوه من احلرف ما كان بني اجليم والكاف، ورمبا جعلوه جيمًا ورمبا  
(ُكْرَبٌج) وبعضهم :  جعلوه كافًا، ورمبا جعلوه قافًا؛ لقرب القاف من الكاف، قالوا

    .(قربق): يقول
:  (ُكْرَبٌك) قال:  هو موضع يقال له:  مسعت األصمعي يقول:  قال أبو عمرو
    . يريدون (كربج)

  :  سامل بن قحفان يف (قربق) قال
القربق  طوى  بعد  شربت    ما 

  
األدفق    النجاء  غري  شربة    من 

يقولون   للُكْرُبز  :  وكذلك  (ُجْرُبز)  و  (وِقيلقة)  و  (ِكيَلَقة)  و  (كيَلَجة) 
    . (كورب) و (ُموزج) وأصله (ُموزة): و(جورب) وأصله

    . وأبدلوا احلرف الذي بني الباء والفاء فاءً 
    . (فالوٌذ) و (ِفِرْند) وقد قال بعضهم (ِبرند):  أبدلوه باًء، قالواورمبا 

    . (دشت):  (َدْست) وهي بالفارسية:  وأبدلوا السني من الشني، فقالوا للصحراء
(سراويل) و (إمساعيل) وأصلها (شروال) و (إمشاعيل) وذلك لقرب  :  وقالوا

    .السني من الشني يف اهلمس 
ْفَشليل) وهي اَملْغَرَفة، وأصلها (َكْفَجالز) وجعلوا  وأبدلوا الالم من الزاي يف (قَ 
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    . الكاف منها قافًا، واجليم شينًا، والفتحة كسرة، واأللف ياء
    .ومما أبدلوا حركته (زور) و (آشوب) 

بأبنيتهم أحلقوه  أحلقوه  :  ومما  (َبْهَرج)  و  (هْجَرِع)  بـ  أحلقوه  (درهم) 
(دمياس) و (إسحاق) بـ (إام)، و (يعقوب) بـ(َسْلَهب) و (دينار) أحلقوه بـ  

بـ(يربوع)، و (جورب) بـ (كوكب)، و (ُشباِرق) بـ (ُعَذافر)، و (ُرْزداق)  
    . بـ(ُقْرطاس)

(فريوزو)   و  (إسرافيل)  و  (إْبَرْيَسم)  ونقصوا  األعجمية  من  فيه  زادوا  ومما 
    .و(قهرمان) وأصله (ِقْرمان) 

    .اسان) و (ُخرَّم) و (ُكْركم)ومما تركوه على حاله فلم يغريوه (ُخر
    .ورمبا خلطت العرب يف األعجمي إذا نقلته إىل لغتها: قال أبو عمر اَجلْرمي

  :  وأنشد عن أيب املهدي
مشنبذًا  ولسُت  َشْنِبْذ  يل    يقولون 

   
َثِبريُ    يزوَل  أو  الليايل    ُطوال 

صاحيب     ليعَجَل  ُزوذًا  قائًال    وال 
   

عليَّ     صدري  يف    كبُريوِبْسَتاُن 
َلْحِنهْم    َألْحَسِن  ْحلين  تاركًا    وال 

   
  ولو دار صرف الدهر حني يدورُ   

  (َشْنَبْذ) يريدون (شون بوذي)     
    .(زوذ) (اعجل) و (بستان) (خذ) 

ترينه  :  قال فال  عليه  العالمة  ما  األعجمية خالف  يف  لك  ُحكي  كان  وإذا 
ُمخلطًا؛ ألنه ليس من كالمهم، فلما  ختليطًا؛ فإن العرب ُتَخلُِّط فيه، وتتكلم به  

    .اْعتنقوه وتكلموا به خلَّطوا
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ُيبىن االسم الفارسي أيَّ بناٍء كان، إذا مل خيرج عن أبنية :  وكان الفراء يقول
   .العرب 

حامت أبو  رمبا  :  وذكر  وغريه  كاألعشى  والفصحاء،  العجَّاج  بن  رؤبة  أن 
لُتستط للقافية؛  العجم  كالم  من  الكلمة  يستعملون  استعاروا  ال  ولكن  رف، 

باألصلي،   يرمون  وال  األفعال،  منه  يشتقون  وال  ُيصرِّفونه،  ورمبا  املستطرف، 
  :  ويستعملون املستطرف، ورمبا أضحكوا منه، كقول الَعَدوي

  أنا العريبُّ الباْك
    .النقي من العيوب : أي

  : وقال العجاج
  كما رأيَت يف اُملالِء الَبْرَدجَا   

    .)١( وهم السيب، ويقال هلم بالفرسية (َبْرَده) فأراد القافية
حبث اُملْحَدثون موضوع التعريب، وكانوا  :  )٢(التعريب عند اُملْحَدثني:  تاسعًا

  : يف ذلك على فريقني
    .منعوا فتح باب التعريب؛ حبجة املحافظة على العربية: األول

إنه ال بد من مواجهة احلديث، وذا  :  أجازوا ذلك، وقالوا:  والفريق اآلخر
تكون املحافظة احلقة على العربية؛ إذ ترك التعريب فيه حجر على اللغة، ومن مث  

  

 . ٩_ ٧_ املعرب ص١

، وفقه اللغة د.  ١٨٤_١٨٠و    ١٦٠_١٥٩، وفقه اللغة د. وايف ص١٣١اللغة ص_ انظر من أسرار  ٢
  . ٢٣٠_٢٢٠إميل يعقوب ص
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    . يصدق عليها قول من َيِصُمها بأا ميتة
_أيضًا_ سعتها،  :  وقالوا  وداللة  اللغة،  تنمية  أساليب  من  التعريب  إن 

    .واستيعاا
وبعد دراسات طويلة توصل جممع اللغة العربية يف مصر إىل جواز التعريب،  

  :  وأمجعوا على أن العريبَّ أوىل وأفضل من املعرب، ووضعوا للتعريب شروطًا منها
    ._ أن يكون اللفظ املعرب مما حنتاج إليه متام االحتياج١
على العربية من الناحية  _ أن يكون على مقاييس العرب، فال بد من إخضاعه  ٢

    .الصوتية والصرفية
جييز املجمع أن ُيستعمل بعض األلفاظ :  وإليك نص قرار املجمع ذا الصدد

  . )١(األعجمية عند الضرورة على طريقة العرب يف تعريبهم
ال ريب أن للتعريب حسنات، ولكن يقف دوا  :  معوقات التعريب:  عاشرًا

  :  عقبات، منها
وذلك كتعدد املجامع؛ فقد ختتلف بعض املصطلحات  :  اجلهود_ تشتت  ١

    .من جممع إىل جممع ومن باحث إىل آخر
فقد تتفق املجامع على شيء، مث ال ُيلتزم به، وال يستعمل :  _ فقدان التطبيق٢

    .يف الكتابة، والتأليف
وذلك عندما يفكرون يف تعريب مصطلح :  _ التأخر يف تعريب املصطلحات٣

  

  . ١٥٩، وانظر فقه اللغة د. وايف ص٢٠٢_١٩٩و   ١/٣٣_ انظر جملة املجمع  ١
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كمبيوتر، وليموزين، وحنوها؛ فاملتعني أن يفكر :  رات السنني، مثلشاع منذ عش 
يف املصطلح قبل شيوعه، أو يف بداية استعماله، فيوجد له اسم مناسب، قبل أن 

    .يسبق عليه االسم اجلديد
فقد ُتعرَّب بعض األلفاظ  :  _ نقل املصطلحات اجلديدة دون حتري الدقة٤

معناها احلقيقي؛ فتشيع يف الناس، ويكون  من قبل بعض الكتاب دون أن ينظر إىل  
    .له أثر فكري

وذلك مثل (العلمانية) فمعناها احلقيقي (الالدينية) ألن أوربا إبان إطالق هذا  
    . املصطلح كانت تفرق بني العلم والدين؛ فالدين _ يف نظرهم _ يقف أمام العلم 

    . وهذا يصدق على دين الكنيسة املنحرف
إنه دين العلم حقًا؛ فلما نقل هذا املصطلح اكتسب مدحًا أما بالنسبة لإلسالم ف

   .بصفته يدعو إىل العلم
وكذلك كلمة (إرهاب) حيث شاعت يف الناس، ومل حيدد معناها املراد؛ فصار  

 .ُيلبس على من يشاؤه القوي، ويرتع عمن يشاؤه؛ بغض النظر عن مصداقية ذلك 
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 واصطالحًا؟عّرف االشتقاق لغة  -١

 حتدث عن أقسام االشتقاق بالتفصيل؟ -٢

 عّرف املعّرب لغة واصطالحًا؟ -٣

 أذكر أقول العلماء اللغوين عن املعّرب؟  -٤

 أذكر أهم الكتب املؤلفه حول املعّرب؟ -٥
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 الصاحيب البن الفارس  -١

 .املزهر للسيوطي -٢
 وايف   .وفقه اللغة د -٣

 إميل يعقوب .فقه اللغة د -٤

  املعّرب لإلمام اجلواليقي -٥
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 شكيل أمحد    مجع وترتيب:  

  د. عبد املجيد    مراجع :  

  @ @
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@ @
  الصفحة   العنوان    الرقم 
 ٢١٧  األهـداف   

  ٢١٨  التعـارف  
 ياسالق . ١

  مفهوم القياس يف اللغة
٢١٩  

  ٢١٩  اإلصطالحمفهوم القياس يف  . ٢
  ٢١٩  بالقياس عند علماء النحو واللغةمفهوم  . ٣
  ٢٢٠  أركان القياس اللغوي  . ٤
  ٢٣٢  األسئلة . ٥
  ٢٣٣  املراجع . ٦

  
  @ @



٢١٧ 

 

@ @
Òa‡��������çþa@ @

  
 على  قادرًا   يكون   أن  جيب   جيدة   قراءة   الوحدة   هذه   الطالب  يقرأ  أن   بعد

 : األمورالتالية فهم

 .مفهوم القياس يف اللغة  - ١

  .القياس يف اإلصطالحمفهوم   - ٢

 .املراد بالقياس عند علماء النحو واللغة  - ٣

  .أركان القياس اللغوي   - ٤
 

  
  @ @
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حتدثنا يف هذه الوحدة عن مفهوم القياس عند اللغوين وكذلك عن اركان القياس 
املشترك واملتضاد  ألن هذه الظاهرة ظاهرة هامة جدًا كما أن هناك ظواهر هامة أخرى مثل  

واملترادف والنحت واملعرب فهذه كلها البد أن يكون الدارس على معرفة تامة حول هذه 
  .الظواهر اللغوية

وأرجو أن ينال هذا العمل املتواضع رضا اهللا، وأن جيعله عمًال نافعًا ألوالدنا الطالب 
  . واهللا املوفق واملستعان 

  
  @ @
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  : تعريفه:  أوالً 
   .القياس مصدر الفعل قاس:  أ _ تعريفه يف اللغة والشرع 

ابن منظور وقيَّسه:  قال  واقتاسه،  وقياسًا،  قيسًا،  يقيسه،  الشيء  على :  قاس  قدر  إذا 
   .) ١(مثاله

   .) ٢(قايست بني شيئني إذا قادرت بينهما:  ويقال:  وقال
قست النعل بالنعل إذا قدرته :  التقدير، يقالعبارة عن  :  القياس يف اللغة:  وقال اجلرجاين

   .وسّويته، وهو عبارة عن رد الشيء إىل نظريه
ويف الشريعة عبارة عن املعىن املستنبط من النص؛ لتعديه :  تعريفه يف الشرع فقال:  مث بني

  . ) ٣(اُحلْكَم من املنصوص عليه إىل غريه، وهو اجلمع بني األصل والفرع يف احلكم 
هو أن حتكم للثاين املختلف فيه الذي ال نص فيه مبثل احلكم يف :  زم  بقولهوحدَّه ابن ح

   .) ٤(املنصوص عليه
القياس عند علماء النحو واللغة قريب : ب _ مفهوم القياس عند علماء النحو واللغة

من املناسبة ما ال خفاء فيه؛ :  من القياس الفقهي؛ ألن بينهما _ كما يقول ابن األنباري _

  

  .  ٦/١٨٦_ لسان العرب  ١
  .  ٦/١٨٧_ لسان العرب  ٢
  .  ١٨١_ التعريفات ص٣
وانظر ظاهرة قياس احلمل يف اللغة العربية د. عبدالفتاح  ،  ٣٤_ ملخص إبطال القياس البن حزم ص٤

  . ٧٠البجة ص



٢٢٠ 

 

  . ) ١( ألن النحو معقول من منقول، كما أن الفقه معقول من منقول
يعين النحويني  عند  العرب؛ :  فالقياس  تتبع كالم  بعد  القواعد  استخراج  أو  التقعيد، 

   .حيث كانوا يقيسون كالمًا على آخر من كالم العرب
الم إىل لغة العرب بعد قياس على وبعد ذلك صار القياس مبعىن اإلضافة، أي إضافة ك

   .لغة العرب
  . هذا هو معىن القياس الذي تدور تعريفاته حوله

القياس هو محل غري املنقول على املنقول إذا كان يف :  قال أبو الربكات ابن األنباري  
  .) ٢(معناه 

  .)٣( هو رد الشيء إىل نظريه، واكتشاف املجهول من املعلوم   :  وقيل
كما ُعرِّف بأنه حماكاة العرب يف طرائقهم اللغوية، ومحل كالمنا على كالمهم يف صوغ 
أصول املادة، وفروعها، وضبط احلركات، وتركيب الكلمات، وما يتبع ذلك من إعالل، 

  .) ٤(وإبدال، وإدغام، وحذف وزيادة
  : من خالل ما مضى يتبني أن للقياس أربعة أركان :  ) ٥(ياس ج _ أركان الق

أحدمها املادة اللغوية املنقولة :  وهو األصل املعلوم، ويعنون به شيئني_ املقيس عليه  ١
  .من العرب بطريق السماع، والرواية باملشافهة، أو التدوين

  

 . ١٠١، وانظر ظاهرة احلمل ص٧٦، ونزهة األدباء البن األنباري ص٢٢_ االقتراح للسيوطي ص١

 . ٧١، وانظر ظاهرة قياس احلمل ص ٤٥اإلغراب يف جدل اإلعراب ص  _  ٢

 . ٨من أسرار اللغة ص  _  ٣

النحوية    _  ٤ اللبدي صمعجم املصطلحات  ، وانظر ظاهرة قياس احلمل  ١٩٢_١٩١د. حممد جنيب 
 . ٧٢ص

  . ٨١_٨٠انظر تفصيل ذلك يف ظاهرة احلمل ص  _  ٥



٢٢١ 

 

  . املادةالقواعد النحوية اليت صاغها النحاة من استقراء تلك  :  وثانيهما
  . وهو الفرع املجهول، وهو ما كان حمموًال على كالم العرب:  _ املقيس٢
وهو ما قدَّره النحويون من أسباب استحق :  _ الشبه أو العالقة أو العلة اجلامعة٣

  .مبوجبها املقيُس حكَم املقيس عليه
  .وهو ما يسري على املقيس مما هو يف املقيس عليه:  _ احلكم٤

القياس:  ثانيًا العربية، :  ) ١(أنواع  األلفاظ  معاين  يف  البحث  عند  القياس  كلمة  جتري 
  : وأحكامها َفَتِرد على أربعة أوجه

الكلمات على أخرى، وإعطاؤها حكمها لوجه :  أحدها أنفِسهم لبعض  العرب  محل 
 ُأعرب الفعل املضارع قياسًا على االسم ملشاته له يف احتماله؛:  جيمع بينهما، كما يقال

   .ملعان ال يتبني املراد منها إال باإلعراب
والقياس ذا املعىن واقع من العرب أنفسهم، ويذكره النحوي؛ تنبيهًا على علة احلكم 

   . الثابت عنهم بالنقل الصحيح
   .وليس هذا الضرب من القياس داخًال يف ما حنن بصدده

عه االسم وجودًا وعدمًا؛ ان تعمد إىل اسم ُوضع ملعًىن يشتمل على وصف يدور م:  ثانيها
فتعدي هذا االسم إىل معىن آخر حتقق فيه ذلك الوصف، وجتعل هذا املعىن من مدلوالت 

  . ذلك االسم لغةً 
ومثال هذا اسم اخلمر عند من يراه موضوعًا للمعَتَصر من العنب خاصة، وما وضع 

غري العنب   للمعتصر من العنب إال لوصف هو خمامرته للعقل وستره، فإذا وجد عصري من 
يشارك املعتصر من العنب يف الشدة املطربة املخمرة للعقل، فإن من يقول بصحة هذا القياس 

  

 .  ٣٨_٣٥_ انظر القياس يف اللغة العربية للشيخ حممد اخلضر حسني ص١



٢٢٢ 

 

   .جيعل هذا العصري من أفراد اخلمر ويسميه مخرًا تسمية حقيقية لغوية
إنه موضوع ملن يأخذ مال :  وإن شئت مثاًال آخر فانظر يف اسم السارق عند من يقول

فإنك جتد من ينبش القبور ألخذ ما على املوتى من أكفان _ قد شارك من األحياُء خفيًة؛  
يأخذ أموال األحياء يف وصف أخذ املال خفية، ومقتضى صحة هذا الضرب من القياس أن 
جتعل اسم السارق متناوًال للنّباش على وجه احلقيقة اللغوية، وتكون هذه احلقيقة قد تقررت 

   . اعمن طريق القياس ال من طريق السم 
: وهذا الضرب من القياس هو الذي ينظر إليه علماء أصول الفقه عندما يتعرضون ملسألة

   . (هل تثبت اللغة بالقياس)
إحلاق اللفظ بأمثاله يف حكم ثبت هلا باستقراء كالم العرب حىت انتظمت منه :  ثالثها

  . قاعدة عامة كصيغ التصغري والنسب واجلمع 
كالم العرب على حالة خاصة، يستنبط منها علماء  وأصل هذا أن الكلمات الواردة يف 

العربية قاعدة ختول املتكلم احلق يف أن يقيس على تلك الكلمات الواردة، ما ينطق به من 
   . أمثاهلا

إعطاُء الكلِم ُحْكَم ما ثبت لغريها من الكلم املخالفة هلا يف نوعها، ولكن توجد :  رابعها
الوجوه، كما أ  جاز اجلمهور ترخيم املركب املزجي قياسًا على بينهما مشاة من بعض 

األمساء املنتهية بتاء التأنيث، وكما أجاز طائفة حذف الضمري املجرور العائد من الصلة إىل 
املوصول مىت تعني حرف اجلر، قياسًا على حذف الضمري العائد من مجلة اخلرب إىل املبتدأ، 

هذا الكتاب :  لدت فيها، جاز لك أن تقولقضيُت الليلة اليت ولدَت يف سرور، أي و:  فتقول
   .الورقة تساوي درمهًا، أي الورقة منه بدرهم 

يرى ابن فارس  أنه جيب الوقوف عند املسموع من كالم :  آراء العلماء يف القياس:  ثالثًا
العرب، وأنه ال يصح لنا أن نقيس قياسًا مل يقسه العرب؛ فهو يرى أن العرب قاسوا ولكن 
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   . ال يسوغ لنا أن نقيس على ما قاسوه شيئًا، بل نعتقد أن اللغة وقف
هل هلا قياس، :  ب(باب القول على لغة العر:  وقد عقد يف كتابه الصاحيب بابًا عنوانه

   . وهل يشتق بعض الكالم من بعض؟ )
أمجع أهل اللغة _ إال من شذ _ أن للغة العرب قياسًا، وأن العرب تشتق بعض :  مث قال

   .) ١(الكالم من بعض  
وليس لنا اليوم أن خنترع، وال أن نقول غري ما قالوه، وال نقيس قياسًا مل :  إىل أن قال

   .غة، وبطالَن حقائقهايقيسوه؛ ألن يف ذلك فساد الل 
   .) ٢(ونكتة الباب أن اللغة ال تؤخذ قياسًا نقيسه اآلن حنن

يرى  فإنه  املازين _  عثمان  وأيب  الفارسي،  أيب علي  ممثل مدرسة  ابن جين  وهو  أما 
(باب يف أن ما قيس على كالم العرب :  القياس، وقد عقد يف كتابه (اخلصائص) بابًا عنوانه

   .فهو من كالم العرب)
   . هذا موضع شريف، وأكثر الناس يضعف عن احتماله؛ لغموضه ولطفه: وقال حتته

   . واملنفعة به عامة، والتساند إليه مقوٍّ ُمْجدٍ 
ما قيس على كالم العرب فهو من كالم :  وقد نص أبو عثمان _ يعين املازين _ فقال

مفعول، وإمنا مسعت العرب؛ أال ترى أنك مل تسمع أنت وال غريك اسم كل فاعل وال  
   . َظُرَف ِبْشٌر، وكرُم خالٌد: البعض فِقست عليه غريه؛ فإذا مسعت (قام زيٌد) أجْزت

(طاب اُخلْشُكنان) فهذا من كالم العرب؛ : إذا قلت:  قال أبو علي _ يعين الفارسي _
   .ألنك بإعرابك إياه قد أدخلته كالم العرب

مية قد أجرته العرب جمرى أصول ويؤكد هذا عندك أن ما أعرب من أجناس األعج
  

  .  ٣٥_ الصاحيب ص١
  .  ٣٦_ الصاحيب ص٢
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ما  وِفِرْنٍد، وفريوزٍج، ومجيَع  وإْبَرْيَسيم،  آُجّر،  العلم حنو  يصرفون يف  تراهم  أال  كالمها؛ 
   . تدخله الم التعريف

، واآلُجّر _ أشبه أصول ) ١( وذلك أنه ملا دخلته الالم يف حنو الديباج، والِفِرْنِد، والسُّهريز
   .فجرى يف الصرف وَمْنِعه جمراهاكالم العرب، أعين النكرات؛ 

ويؤكد ذلك أن العرب اشتقت من األعجمي النكرة، كما تشتق من :  قال أبو علي
  : أصول كالمها، قال رؤبة

ُينِجي سِ   نِّيهل    ) ٢(تيتخْ حلف 
  

كربيت    ذهب  أو  فضة    أو 
   .فـ (ِسْختيت) من السْخت، كـ (زحِليل) من الزحل:  قال  

أبو علي عن   لنا  قالوحكى  أظنه  األعرايب  أي صارت :  ابن  اُخلبَّازي،  َدْرمهت  يقال 
   . كالدراهم، فاشتق من الدرهم وهو اسم أعجمي

ُدْرِهم؛ إال أنه إذا جاء اسم املفعول :  ومل يقولوا منه:  رجل ُمَدْرَهم، قال:  وحكى أبو زيد 
   .فالفعل نفَسه حاصل يف الكف، وهلذا أشباه

   .) ٣(ذلك البابإىل آخر ما قاله ابن جين يف  
  : ) ٤(طريقة العلماء يف استنباط قواعد القياس :  رابعًا

من اجللي أن العرب مل يصرحوا بعمل القياس يف شيء من أحوال الكلم أو نظم الكالم، 
ولكن علماء اللسان يتتبعون موارد كالمهم، ويتعرفون أحواله؛ فإذا وجدوا يف الكلم نفسها، 

العرب حبيث يصح أن تكون موضع قدوة استنبطوا منها قاعدة؛ أو تأليفها حاًال جرى عليها  
  

 _ السُّهريز: ضرب من التمر، معرب. ١

 _ سختيت: شديد. ٢

 . ٣٦٧_١/٣٥٦انظر اخلصائص _ ٣

  .  ٦٩_ انظر القياس يف اللغة العربية ص ٤
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   .ليقاس على تلك األلفاظ املسموعة أشباهها ونظائرها
   .وقد خيتلفون يف صحة القياس ألسباب سيأيت ذكرها يف الفقرة التالية

هناك أسباب الختالف العلماء يف صحة :  ) ١(أسباب اختالف العلماء يف القياس :  خامسًا
  : القياس منها

العاِلم من استقراء كالم العرب ما يكفي لتركيب قاعدة؛ فيجيز   _ ١ أن يتوافر لدى 
القياس، وال يبلغ اآلخر بتتبعه مقدار ما يؤخذ منه حكٌم كلي؛ فَيْقُصر األمر على 

   .السماع
قد يستوي الفريقان، أو يتقاربان فيما عرفوه من الشواهد، ويكتفي به أحدمها يف   _ ٢

   .ح باب القياس، ويستقله اآلخر؛ فال يتخطى به حد السماعفت
قد خيتلفون يف القياس؛ نظرًا إىل ما يقف هلم من األحوال اليت تعارض السماع؛   _ ٣

  : فالكوفيون الذين يكتفون يف بعض األقيسة بالشاهد والشاهدين _ قالوا
الفاعل، وأخذوا يؤلون (فعَّال وِمْفعال وفعول) ال تعمل عمل اسم  :  إن صيغ املبالغة

  : الشواهد اليت سردها البصريون مثل
جالهلا  إليها  لباسًا  احلرب    أخو 

  
أعقال   اخلوالف  بوالج    وليس 

واعتذروا عن عدم قبوهلا والتمسك بظاهرها بأن اسم الفاعل إمنا عمل لشبهه بالفعل   
قرب اسم الفاعل من املضارع يف وزنه، والصيُغ املذكورُة مل جتئ على الوزن الذي  

الكوفيون؛  به  الشواهد، وأبطلوا ما اعتذر  بتلك  الذي هو املضارع، أخذًا  أصله 
إن املبالغة اليت قوي ا املعىن يف تلك األبنية جربت ما نقصها من :  فقالوا يف جوام 

الشبه يف اللفظ؛ فنقابل مشاة اسم الفاعل للمضارع يف اللفظ بزيادة املعىن الذي 

  

  .  ١٣٤_١٠١، وظاهرة قياس احلمل ص٧٠_٦٩_ انظر القياس ص١
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ب غري اختصت  من  العمل  طلب  يف  والتساوي  املوازنة،  فتحُصل  املبالغة؛  أبنية  ه 
   .تفاضل

فيختلفون يف ؛  اختالف أنظارهم يف الشاهد أو الشواهد اليت تذكر؛ ليقاس عليها  _ ٤
   .أمانة ناقلها، أو يف صحة عربية قائلها، أو يف وجوه فهمها وإعراا

اليسلِّم أن الكالم صادر ممن ينطق بالعربية الصحيحة ومن ال يثق بأمانة الناقل للكالم، أو  
   . ال يقيم لذلك الكالم وزنًا، وال يعوِّل عليه شيء من أحكام اللسان 

وإذا تبادر إىل ذهن عامل يف فهم الكالم، وإعرابه وجٌه يفتح له السبيل ألن يستنبط منه 
عرابه وجٌه يطابق أصًال من حكمًا، ويقيم منه قاعدة _ فقد يتبادر إىل ذهن غريه يف فهمه وإ

األصول الثابتة من قبل؛ فيخالف يف ذلك احلكم، ويراه خارجًا عن سنن القياس، ومبنيًا  
   . على غري أساس

واالستعمال:  سادسًا القياس  اللغة من حيث  اللغة من حيث :  تقسيم  ابن جين  قسم 
  : ) ١(أقسام، وهيالقياس واالستعمال، وكون الكالم يف ذلك مطردًا أو شاذًا إىل أربعة 

القياس واالستعمال مجيعًا١ املطلوبة، وذلك حنو:  _ مطرد يف  الغاية  قام :  وهذا هو 
   .زيد، وضربت عمرًا، ومررت بسعيد 

واستعماًال،  قياسًا  نصبه  يطرد  به  واملفعول  واستعماًال،  قياسًا  رفعه  يطرد  فالفاعل 
   .واملجرور يطرد جره قياسًا واستعماالً 

  . َيَذر ويدع:  وذلك حنو املاضي من الفعل :  القياس شاذ يف االستعمال_ مطرد يف  ٢
وهذا تتحامى ما حتامت العرب من ذلك، و جتري يف نظريه على الواجب يف أمثاله من 

   . وذر، وودع؛ ألم مل يقولوها:  ذلك
: استصوبت الشيء، وال يقال:  حنو قوهلم :  _ املطرد يف االستعمال الشاذ يف القياس٣

  

  .  ١٧٧_١٧٦و  ١٦٢_١٦٠و  ١٥٥و  ١٤١_١/١٣٨_ انظر اخلصائص ١
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   .وكذلك استحوذ، واستنوق اجلمل  استصبت،
: وذلك كَتْتميم مفعول فيما عينه واو حنو:  _ الشاذ يف القياس واالستعمال مجيعًا٤

   .) ١( ثوب مصون، ومسك َمْدُوف 
   . فرس مقوود، ورجل معوود من مرضه:  وحكى البغداديون 

غريه إليه، وال وكل ذلك شاذ يف القياس واالستعمال؛ فال يسوغ القياس عليه، وال ردُّ  
   .حيسن _ أيضًا _ استعماله فيما استعملته فيه إال على وجه احلكاية

واعلم أن الشيء إذا اطرد يف االستعمال، وشذ عن القياس فال :  قال ابن جين بعد ذلك
   .بد من اتباع السمع الوارد فيه نفسه، لكنه ال يتخذ أصًال يقاس عليه غريه

إذا مسعت أنك  ترى  تتجاوز ما ورد   استحوذ،:  أال  أدَّيَتُهما حباهلما، ومل  واستصوب 
  السمع فيهما إىل غريمها؟ 

استقام يف  تقول  ال  تراك  استساغ:  أال  وال يف  استباع:  استقوم،  وال يف  : استسوغ، 
   .) ٢(أْعود: استبيع، وال يف أعاد

وأكثر من اهتم اعتىن العلماء يف القياس، ولعل أظهر  :  الكتب املؤلفة يف القياس:  سابعًا
به يف القدمي أبو الفتح ابن جين يف كتابه اخلصائص، حيث ضمنه آراءه يف القياس، وذلك 

   .) ٣(يف مواضع متفرقة من الكتاب
وكذلك السيوطي يف املزهر حيث تكلم على القياس يف مواضع ومنها ما ذكره يف النوع 

   .معرفة املطرد والشاذ:  الثاين عشر
  

  _ أي خملوط، أو مبلول.  ١
  .  ١/١٤٠_ اخلصائص ٢
و    ٣٩٢_٣٩١و  ٣٨٨و  ٣٧٠_٣٦٠و  ١٧٧_١٤٢و  ١٤١_١٣٧/ ١_ انظر على سبيل املثال: ٣

  .  ١١_٣/٧و  ٤٦٨و  ٣٠٢و  ٢/٧
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تكلمو املحدثون  اخلضر وكذلك  الشيخ حممد  أولئك  مقدمة  ويأيت يف  القياس،  ا على 
   .حسني يف كتابه (القياس يف اللغة العربية)

  . ويكاد يكون أهم كتاب مفرد يف هذا الباب على صغر حجمه
املعاصرة كذلك كتاب الكتب  العربية د:  ومن أعظم  اللغة  قياس احلمل يف   .(ظاهرة 

   . عبدالفتاح البجة)
يقول الشيخ العالمة حممد اخلضر حسني  مبينًا احلاجة :  القياس يف اللغة  احلاجة إىل :  ثامنًا

وضعت اللغة ليعرب ا اإلنسان عما يبدو له من املآرب، ويتردد يف نفسه :  إىل القياس يف اللغة
   . من املعاين

ومن البيِّن جليًا أن املعاين تبلغ يف الكثرة أن تضيق عليها دائرة احلصر، وتنتهي دوا 
ام احلاسبني، فلم يكن من حكمة الواضع سوى أن وضع جلانب كبري من املعاين ألفاظًا أرق

   .عيَّنها كالسماء واملطر والنبات والعلم والعقل، وتوسل للداللة على بقيتها مبقاييس قدَّرها
   .والكلم اليت تصاغ على مثال هذه املقاييس معدودة يف مجلة ما هو عريب فصيح

املقاييس لضاقت اللغة على الناطق ا، فيقع يف نقيصة العي والفهاهة، وُيْكِثر ولوال هذه  
من اإلشارات اليت خترج به عن حسن السمت والرزانة، ويرتكب التشابيه حماوًال ا إفادة 

   .أصل املعىن، ال كما يستعملها اليوم حليًة للمنطق، ومظهرًا من مظاهر البالغة
معًىن لفظًا خيتص به لكان احلرج الذي تقع فيه اللغة أن   ولو صح أن يضع الواضع لكل

تضيق املجلدات الضخمة عن تدوينها، ويتعذر على البشر حفظ ما يكفي للمحاورات على 
   .اختالف فنوا، وتباين وجوهها

فالقياس طريق يسهل به القيام على اللغة، ووسيلة متكن اإلنسان من النطق بآالف من 
ن تقرع مسعه من قبل، أو حيتاج يف الوثوق من صحة عربيتها إىل مطالعة الكلم واجلمل دون أ 

   . كتب اللغة أو الدواوين اجلامعة ملنثور العرب ومنظومها
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وقد خيطر على بالك أن يف اللغة العربية ألفاظًا مترادفات بالغات يف الكثرة أن يكون 
اضع هذه املترادفات إىل للمعىن الواحد عشرات أو مئات من األمساء، وتودُّ لو صرف الو

   .جانب من املعاين اليت تركها حلكم القياس
وجواب هذا أن للمترادفات يف بالغة القول، ورصانة تأليف الكلم، وإقامة وزن الشعر، 
ومتكني القافية _ فضًال ال يغين غريها فيه َغناءها؛ فهي من مفاخر اللغة، ودالئل سعة بياا؛ 

احلاجة غري الوجوه اليت يسدها القياس، وال ننسى أن الكثري   فاملترادفات تسد وجوهًا من
من هذه املترادفات قد نشأ من تعدد اللغات، أو من مالحظة اختالف دقيق يف األحوال  

   . والصفات
   .هذا وجه احلاجة إىل القياس يف صيغ الكلم واشتقاقها

كالم، وما يعرض وال خيفى عليك بعد هذا وجه احلاجة إىل فتح باب القياس يف نظم ال
من الكلم حنو التقدمي والتأخري، واالتصال واالنفصال، واإلعراب والبناء، واحلذف والِذكر؛ 
فإن تباين األغراض، وتشعب العلوم، وتفاوت عقول املخاطبني، واختالف أذواقهم _ مما 
يستدعي إطالق العنان للمتكلمني، يذهبون يف البيان كل مذهب قيم، ويتعلقون منه بكل 
أسلوب مقبول، حىت يظهر فيهم اخلطيب املصقع، والشاعر املفلق، والكاتب املبدع، واملناظر  

   . ) ١(املفحم، واملحاضر الغواص على الدرر، والعالمة املجلي للمعاين الغامضة يف أمجل الصور
واجهت العربية مشكالت كثرية بسبب ما جدَّ يف العصر :  اُملْحَدثون والقياس:  تاسعًا

احلديث من علوم ومصطلحات، ومذاهب ثقافية وفكرية، ومظاهر حضارية ال حصر هلا؛ 
  هل جيوز أن نقيس على كالم العرب؟  :  فعاد اُملْحَدثون من علماء العربية إىل السؤال القدمي 

فمنهم من منع ذلك، ومل يأخذ به، ومنهم _ وهم األكثرية _ من رأى القياس بابًا 
م حسنًا  وطريقًا  واالرجتال، جائزًا،  التعريب،  يفوق  القياس  إن  بل  اللغة،  تنمية  طرق  ن 

  

  .  ٣٤_ ٣٢_ القياس ص١
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    .والترمجة
  : وبعد نقاش طويل توصل املحدثون إىل قبول القياس بالشروط اليت ارتأوها واليت منها

امللحة١ احلاجة  أو  الضرورة  احلاجة :  _ وجود  أو  للضرورة  القياس  أن  على  فاتفقوا 
مقنعة تدعو إىل القياس؛ فليست املسألة ترفًا، وال   امللحة، وملواجهة اجلديد؛ فتلك دوافع 

   .لعبًا
   ._ أن يكون القياس على املطرد ال النادر٢
   ._ أن يقوم به املجامع اللغوية، وأن يكون حتت نظر العلماء٣
_ أال يكون القياس يف األساليب؛ ألننا لسنا حباجة إليها، وإمنا يكون القياس يف الصيغ ٤

   . كاملصادر، وأمساء اآللة وغريه يف حدود الكلمات املفردة
أشياء أخرى، كاخلمر عندما  ليعم، ويستوعب  املدلول؛  الدالالت، كالتوسع يف  ويف 
توسعوا يف مدلوهلا، والسيارة اليت كانت تعين القافلة يف القدمي؛ فكان هناك خيارات أمام 

 قريب، فيتوسع يف السيارة _ مثًال _ فُتطلق على املجامع اللغوية، إما أن ننقل معًىن قريبًا إىل 
  كل شيء يسري، وإما أن تؤخذ اللفظة األجنبية؟  

   .ومثال ذلك يقال يف قياس قطار
هذا وقد اقتصر املجمع يف بعض دوراته على األخذ بالقياس يف مسائل معينة رأى مسيس 

  : احلاجة إليها؛ فكان من قراراته
هو ما ختم بياء مشددة بعدها تاء لغري الفاعلة كاجلاهلية جعل املصدر الصناعي _ و  _ ١

    .والرهبانية _ مصدرًا قياسيًا
وذلك لشدة احلاجة إىل هذا املصدر يف التعبري عن كثري من حقائق العلوم والفنون؛ 

: فبناًء على ذلك قرر املجمع اإلتيان بأي مصدر صناعي بإضافة الياء املشددة مثل
    .اشتراكية، مجهورية



٢٣١ 

 

   .جزارة، برادة، حناته: صياغة (ِفعالة) للحرفة مثل  _ ٢
ُزكام، ُصداع، فأي مرض جيوز أن يصاغ على فعال كما :  كذلك (ُفعال) للمرض  _ ٣

   .صاغت العرب ما كانت تعرفه
    .ترحال، جتوال:  (ِتفعال) للداللة على املبالغة يف الشيء والكثرة  _ ٤
   .مأسدة، ومنحلة: مثل: (َمْفَعلة)  _ ٥
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UM@@@@ò��Ü÷��þa@ @
 . ألق الضوء على القياس لغة والصطالحا بالتصيل -١
 ما هى أركان اقياس وما هو حكمه؟  -٢

 . ماهى اراء علماء النحو واللغة حول مفهوم القياس -٣
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 . القياس يف اللغة العربية، الشيخ حممد اخلضر حسني .١
 الصاحيب، ابن فارس  .٢

 . اخلصائص، البن جين .٣
  .االقتراح، لسيوطي .٤
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ò����Èib���Ûa@ñ‡����yì���Ûa@ @

  
ò�íì��ÌÜÛa@‹çaì���ÄÛa@;���Èi@ @

  

  وحتته ثالثة مباحث:
  .املشترك •
  .املتضاد •
  .املترادف •
  .املشّجر •
 .اإلتباع •
  .النحت •

  
 

 شكيل أمحد    مجع وترتيب:  

  نازيه كوهر    مراجع :  

  @ @
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pbíì����n�a@ @

@ @
  الصفحة   العنوان    الرقم 
 ٢٣٦  األهـداف  

  ٢٣٧  التعـارف  
١ . ò�íì��ÌÜÛa@‹çaì���ÄÛa@;���Èi@ @

  ، املتضاد، املترادف، املشّجر، اإلتباع، النحتاملشترك
٢٣٨  

  ٢٧٣  األسئلة . ٢
  ٢٧٤  املراجع . ٣

  
  @ @



٢٣٦ 

 

çþa�����@Òa‡@ @
  
  

  بعد االنتهاء من هذه الوحدة يكون الطالب قادرا على أن : 
  ... واملترادفيكتب مقاال عن املشترك واملتضاد   •
  . يعّد حبثا يتناول فيه ما يتعلق مبفهوم املشجر واإلتباع والنحت •
  .يفّرق بني هذه الظواهر اللغوية  •

  
  

  @ @
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@ÒŠb���ÈnÛa@ @
  

حتدثنا ىف هذه الوحدة عن بعض الظواهر اللغوية كي يكون الطالب على علم تام 
  حول هذه املوضوعات اهلامة 

  ت: حتتوي هذه الوحدة على مايلي من املوضوعا
  .املشترك واملترادف واملتضاد •
  . املشجر واالتباع والنحت •

وأرجون أن ينال هذا العمل املتواضع يرضا اهللا ، وأن جيعله عمال نافعًا ألوالدنا 
  .الطالب

  . واهللا املوفق واملستعان 

  
  @ @
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@ @

  املشترك 
  : سيكون يف املسائل التاليةويقال له االشتراك _ أيضًا _ والبحث فيه  

  : تعريفه:  أوالً 
   .من الفعل اشترك يشترك، واملصدر اشتراك، واملشترك اسم املفعول:  يف اللغة

  : عرف بعدة تعريفات قريبة من بعض:  ويف االصطالح
   .) ١(املشترك ما وضع ملعىن كثري بوضع كثري:  أ _ عرفه اجلرجاين  بقوله

(عني املاء) :  تسمى األشياء الكثرية باالسم الواحد حنو:  ب _ وقال عنه ابن فارس  
   .) ٢(و(عني املال) و (عني السحاب)  

أن يكون اللفظ داًال على معنيني من غري أن يدل على :  ج _ وعرفه ابن تيمية  بقوله 
  .) ٣(معىن مشترك بينهما 

السيوطي وقال  األصول  :  د _  أهل  معنيني وقد حدَّه  على  الدال  الواحد  اللفظ  بأنه 
   .) ٤(خمتلفني فأكثر داللة على السواء عند أهل تلك اللغة 
  . هو ما احتد لفظه، واختلف معناه:  هـ _ وميكن أن يعرف بتعريف خمتصر فيقال

اختلف الناس يف اللفظ املشترك، هل له وجود يف اللغة؟ فأثبته  :  اخلالف يف وقوعه:  ثانيًا
  .ونفاه آخرون، ولكل منهم أدلتهقوم،  

  

  .  ٢١٥_ التعريفات ص١
 .  ٥٩_ الصاحيب ص٢

  ولو قال على معنيني أو أكثر لكان أوىل.  ٢٠/٢٢٧_ جمموع الفتاوى ٣
  .  ١/٣٦٩_ املزهر ٤
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وقد نقل هذا االختالف مجع من أهل العلم، منهم شيخ اإلسالم ابن تيمية حيث قال 
فمن الناس من ينازع يف وجود معىن هذا يف اللغة الواحدة اليت :  بعد أن ذكر حد املشترك

ٍم، ويسمي إمنا يقع هذا يف وضعني كما يسمى هذا ابنه باسْ :  تستند إىل وضع واحد، ويقول 
  .) ١(آخر ابنه بذلك االسم

أن :  ونصه هذا يوحي بأنه قائل بوقوع املشترك، وهذا ما يؤكده قوله يف موضع آخر
األمساء املتفقة اللفظ قد يكون معناها متباينًا وهي املشتركة اشتراكًا لفظيًا، كلفظ سهيل  

  .) ٢(املقول على الكوكب وعلى الرجل
الناس فيه؛ فاألكثرون على أنه ممكن الوقوع؛ جلواز أن يقع واختلف  :  قال السيوطي  و

إما من واِضَعْين؛ بأن يضع أحدمها لفظًا ملعًىن، مث يضعه اآلخر ملعًىن آخر، ويشتهر ذلك 
   .اللفظ بني الطائفتني يف إفادته املعنيني، وهذا على أن اللغات غري توقيفية

حيث يكون التصريح سببًا للمفسدة، وإما من واضع واحد؛ لغرض اإلام على السامع؛  
من هذا؟  :  وقت ذهاما إىل الغار  " كما روي عن أيب بكر ÷ وقد سأله رجل عن النيب  

   .هذا رجل يهديين السبيل:  قال
   .واألكثرون _ أيضًا _ على أنه واقع لنقل أهل اللغة ذلك يف كثري من األلفاظ

املعاين غري متناهيٍة واأللفاظ متناهية، فإذا ألن  :  ومن الناس من أوجب وقوعه _ قال
   .وزع لزم االشتراك

ألن احلروف بأسرها مشتركة بشهادة :  وذهب بعضهم إىل أن االشتراك أغلب، قال
النحاة، واألفعال املاضية مشتركة بني اخلرب والدعاء، واملضارع كذلك، وهو _ أيضًا _ 

ها االشتراك؛ فإذا ضممناها إىل قسمي احلروف مشترك بني احلال واملستقبل، واألمساء كثري في
  

  . ٢٠/٢٢٧_ جمموع الفتاوى ١
  . ٢٠/٢٣٤_ جمموع الفتاوى ٢
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   .واألفعال كان االشتراك أغلب 
أن  خالف  وال  باالستقراء،  قليل  فيها  واالشتراك  األمساء،  األلفاظ  أغلب  بأن  ورد 

   .) ١(االشتراك على خالف األصل 
واملتأمل للخالف يف املشترك جيد أنه ما كان ينبغي أن يتوسع فيه، ويشقق القول؛ ألم 
مجيعًا متفقون على وجود ألفاظ يف اللغة قد استعملتها العرب يف الداللة على معان خمتلفة 
بغض النظر عن كيفية وجودها مثل لفظ (العني) فهي بلفظها قد استعملت ملعان كثرية، 

  . وكذلك غريها من األلفاظ اليت سيأيت ذكر لبعضها
ال فإن  املشترك؛ لذلك  إثبات  املتقدمني من وهذا االستعمال كاٍف يف  أكثر  ذي عليه 

  .اللغويني _ هو القول باالشتراك
أما نقل الكالم إىل احلديث عن النشأة األوىل للمشترك، وهل يكون أصًال يف الوضع   

أو ال؟ وما يترتب على ذلك من أن املخاطبة باللفظ املشترك ال تفيد فهم املقصود على 
هو خروج من الواقع اللغوي، وخوض التمام، وما كان كذلك يكون منشًأ للمفاسد _ ف

    .) ٢(يف مسألة نشأة اللغة اليت مل يتوصل فيها إىل رأي علمي قاطع 
  : ، ومنها) ٣( أورد السيوطي  يف املزهر أمثلة كثرية من املشترك:  أمثلة من املشترك:  ثالثًا

  : اجلمع الكثري، قال الراجز:  والعمأخو األب،  : _ العم١
عمَّا  يا  مالك  بن  عامر    يا 

  
عمَّا    وجربت  عمًا    أفنيت 

   .أراد أفنيت قومًا، وجربت آخرين:  والعم الثاينأراد به عماه،  : فالعم األول  
   .يطلق على الدار، والنية، والُبْعد :  _ النوى٢

  

 .  ١٤٨_١٤٥، وفقه اللغة د. وايف ص٦٠_٥٩، وانظر الصاحيب ص٣٧٠_١/٣٦٩املزهر _ ١

  . ١٦٩_ انظر الدراسات اللغوية والنحوية يف مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية ص٢
 ، وانظر معجم األلفاظ املشتركة يف اللغة العربية لعبداحلليم حممد قنبس. ٣٨٦_ ٣٧٠/ ١_ اانظر املزهر  ٣
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قوائم :  _ األرض٣ أسفل  املعروفة، وعلى كل ما سفل، وعلى  وتطلق على األرض 
   .الّنفضة، والرِّعدة، وغريهاالدابة، وعلى  

احلية :  هالل السماء، وهالل الصيد، وهالل النعل وهو الذؤابة، واهلالل:  _ اهلالل٤
   . اجلمل الذي أكثر الضِّراب حىت هزل :  باقي املاء يف احلوض، واهلالل:  إذا سلخت، واهلالل

؛ فتطلق وتطلق على معان كثري جدًا، تكاد تكون أكثر ما يف هذا الباب:  _ العني٥
أصاب أرض بين فالن عني، :  النقد من الدراهم والدنانري، وعلى مطر أيام ال يقلع يقال:  على

وعلى عني املاء، وعني الربكة، والعني اليت تصيب اإلنسان، وعلى فم القربة، وعلى عني 
   . الشمس، وعلى اجلاسوس، وعلى الباصرة

عصر املاضي، والدابة، واخليالء، يطلق على أخي األم، واملكان اخلايل، وال:  _ اخلال٦
   .والشامة يف الوجه، والسحاب، والظن، والتوهم، والرجل املتكرب، والرجل اجلواد

   .هناك أبيات من الشعر تضمنت ألفاظًا من املشترك:  لطائف من املشترك:  رابعًا
الفضل أنشدين أبو  :  أخربين حممد بن حيىي، قال:  قال أبو الطيب اللغوي :  قال السيوطي

جعفر بن سليمان النوفلي عن اِحلْرمازي للخليل ثالثة أبيات على قافية واحدة يستوي لفظها، 
  : وخيتلف معناها

اهلوى   دواعي  من  قليب  ويَح    يا 
   

الُغروْب   عند  اجلرياُن  َرحل    إذ 
أزمعوا    وقد  َطْريف    أتبعُتهم 

   
الُغروْب   كفيض  عيينَّ    ودمُع 

وفيهم       حرَّة   َطْفَلةٌ كانوا 
  

الُغروْب   أقاحي  مثل  عن    تفترُّ 
َغْرب   مجع  والثاين  الشمس،  غروب  األول  اململوءة، :  فالغروب  العظيمة  الدَّْلو  وهو 

   . وهي الِوَهاد املنخفضة:  والثالث مجع غرب
  : وأنشد سالمة األنباري يف شرح املقامات



٢٤٢ 

 

َجْلسا  هذريًا  رأيت    لقد 
   

قديد     بطن  من    َجْلسا يقود 
َجْلسا    ذاك  بعد  من  رقى    مث 

   
وَجْلسا    لبنًا  فيه    يشرب 

َجْلسا    يشربون  ال  رفقٍة    مع 
  

َجْلسا    هلم  يؤمون    وال 
األول   والثاين:  َجْلس  طويل،  والثالث:  رجل  عاٍل،  والرابع :  جبل  عسل، :  جبل، 

  .) ١(جند : مخر، والسادس:  واخلامس
البالغيني يف علم البديع يف باب اجلناس التام، كما ومن لطائف املشترك أنه داخل عند 

  .يف األبيات السابقة، وهو داخل _ كذلك _ يف باب التورية
مر احلديث عن املشترك، وأنه ما احتد لفظه، :  العالقة بني املشترك واملتواطئ:  خامسًا

  . واختلف معناه
ًا يطلق على معان، واملشترك يوافق املتواطئ يف شقه األول من جهة كونه لفظًا واحد 

  . وخيالف يف شقه الثاين وهو كون هذه املعاين مرتبطة مبعىن عام
لتعريف  يسري  عرض  هذا  واملتواطئ  املشترك  بني  والفرق  العالقة  إيضاح  من  وملزيد 

  .املتواطئ، وبيان الفرق الدقيق بينه وبني املشترك  
أول ما وضع له على هو االسم الواحد الذي يقال من  :  فاالسم املتواطئ ُيعرف بأنه

  .) ٢(أشياء كثرية، ويدل على معىن واحد يعمها 
هو الكلي الذي يكون حصول معناه، وصدقه على :  املتواطئ:  ويعرفه اجلرجاين بقوله

أفراده الذهنية واخلارجية على السوية كاإلنسان والشمس؛ فإن اإلنسان له أفراد يف اخلارج، 

  

   .٣٧٧_١/٣٧٦_ املزهر ١

_ البحث الصويت والداليل عند الفيلسوف الفارايب لرجاء الرفاعي رسالة ماجستري على اآللة الكاتبة  ٢
  . ١٦٥، وانظر الدراسات اللغوية ص١٨٤ص



٢٤٣ 

 

  .) ١(أفراد يف الذهن وصدقه عليها _ أيضًا _ بالسويةوصدقه عليها بالسوية، والشمس هلا 
وهي مجهور األمساء :  األمساء املتواطئة:  ويقول ابن تيمية  معرفًا ذا القسم من األلفاظ

املوجودة يف اللغات، وهي أمساء األجناس اللغوية، وهي االسم املطلق على الشيء وما أشبهه 
  ... مشتقًا سواء كان اسم عني، أو اسم صفة جامدًا أو

  .) ٢(كلها أمساء متواطئة، وأعيان مسمياا يف اخلارج متميزة
  . ) ٣( قد يكون معناها متفقًا وهي املتواطئة  ...األمساء املتفقة يف اللفظ:  ويقول

_ رمحهما اهللا _ عندما بني جواز إطالق لفظ (املتواطئ)   ) ٤(وقال يف حماورته البن املرحل
د، ولكن من جهتني خمتلفتني، فتساءل ابن املرحل كيف يكون و (املشترك) على اللفظ الواح 

  هذا؟
بقوله تيمية  ابن  أن :  فأجابه  وتدبر؛ وذلك  واستماع  إصغاء  إىل  الدقيقة حتتاج  املعاين 

املاهيتني إذا كان بينهما قدر مشترك، وقدر مميز، واللفظ يطلق على كل منهما _ فقد يطلق 
يٍة عن األخرى؛ فيكون مشتركًا كاالشتراك اللفظي، وقد عليهما باعتبار ما به متتاز كلُّ ماه

  .يكون مطلقًا باعتبار القدر املشترك بني املاهيتني؛ فيكون لفظًا متواطئًا
مثال ذلك (اسم اجلنس) إذا غلب يف العرف على بعض أنواعه كلفظ (الدابة) إذا غلب 

وبني سائر الدواب، فيكون على (الفرس) قد نطلقه على الفرس باعتبار القدر املشترك بينها  
متواطئًا، وقد نطلقه باعتبار خصوصية الفرس؛ فيكون مشتركًا بني خصوصية الفرس وعموم 

  

  .  ١٩٩_ التعريفات ص١
  . ١٢٩_٣/١٢٣_ انظر جمموع الفتاوى ٢
  . ٢٠/٢٣٤_ جمموع الفتاوى ٣
 . ٧٣٨_ من كبار فقهاء الشافعية ت٤



٢٤٤ 

 

  .) ١( سائر الدواب، ويصري استعماله يف الفرس تارة بطريق التواطؤ، وتارة بطريق االشتراك
ترك يف اللفظ ولعل التمييز بني املتواطئ واملشترك قد الح، وهو أن األمساء املتواطئة تش

  . واملعىن
األمساء :  أما املشتركة فإا متفقة اللفظ خمتلفة املعىن، وهذا ما يؤكده ابن تيمية بقوله

املتفقة اللفظ قد يكون معناها متفقًا وهي املتواطئة، وقد يكون معناها متباينًا وهي املشتركة 
  .) ٢(اشتراكًا لفظيًا كلفظ سهيل املقول على الكوكب، وعلى الرجل

: ولزيادة اإليضاح وألجل أن ُيميز بني املشترك واملتواطئ فهذان مثاالن على ذلك، األول
  .العني تطلق على عدة معان خمتلفة، فهذا مثال للمشترك، وقد مرت أمثلة عديدة من ذلك 

لفظ (الوجود) فهو يطلق على وجود اخلالق وعلى وجود املخلوق، فمعىن :  واملثال الثاين
  .مه العام _ واحد، ولكنه خيتلف من جهة إضافته فهذا مثال للمتواطئالوجود _ مبفهو

إن املشترك ما احتد لفظه واختلف معناه، واملتواطئ هو :  وبناءًا على ذلك ميكن أن يقال
 .ما احتد لفظه ومعناه، ولكنه خيتلف باختالف السياق واإلضافة

 

†b�›�n�¾a@ @
   .األضداد، والتضاد:  له  املتضاد نوع من املشترك، ويقال

  : تعريفه:  أوالً 
وضد الشيء خالفه، واجلمع أضداد، وقد :  َضَددَ :  أصل املادة:  أ _ املتضاد يف اللغة

   .) ٣(ضادَّه فهما متضادان، والتضاد مصدر 

  

 . ١١/٨٣ _ جمموع الفتاوى١

  ففيها تفصيل جيد.  ١٦٧_١٦٥، وانظر الدراسات اللغوية والنحوية ٢٠/٢٣٤_ جمموع الفتاوى ٢
  . ٢٦٤_٣/٢٦٣_ انظر لسان العرب مادة ضدد  ٣



٢٤٥ 

 

   ._ هو داللة اللفظ الواحد على معنيني متضادين١: ب _ ويف االصطالح 
   .واألبيضيطلق على األسود،  :  اجلون :  مثاله

   . الكلمات اليت تؤدي إىل معنيني متضادين بلفظ واحد :  _ وهناك تعريف آخر وهو٢
   .) ١(ومن سنن العرب يف األمساء أن يسموا املتضادين باسم واحد :  _ وقال ابن فارس  ٣
  .) ٢(هو أن يطلق اللفظ على املعىن وضده:  _ وقيل٤

املشترك أعم من املتضاد؛ فاملتضاد نوع منه، _ أن  ١:  الفرق بني املشترك واملتضاد:  ثانيًا
   .فكل متضاد مشترك، وال عكس

   . _ أن املشترك يدل على عدة معان، وال يلزم أن تكون متضادة٢
   . أما املتضاد فيدل على معنيني، والبد أن يكونا متضادين

االعتبار كلمة (العني) تدل على معاٍن عديدة، وال يلزم منها التضاد؛ فهي _ ذا  :  فمثالً 
   ._ مشترك، ال متضاد

تطلق على املاضي وتطلق على الباقي؛ فهي ذا االعتبار متضاد؛ ألا :  وكلمة الغابر
   .دلت على معنيني متضادين

  : كيف يفهم املراد من اللفظ إذا كان متضادًا؟:  ثالثًا
اليسري احلقري، (جلل) فهي تدل على الشيء  :  يفهم من خالل السياق، مثال ذلك كلمة

   .وتدل على الشيء العظيم 
  : قول لبيد _ رضي اهللا عنه _:  األولفمن  

جلل  اهللا  خال  ما  شيء    كل 
  

األمل    ويلهيه  يسعى    والفىت 
  

  

  . ٦٠_ الصاحيب ص١
  . ١٤٨_ انظر فقه اللغة د. وايف ص٢



٢٤٦ 

 

  : ومن الثاين قول الشاعر
هُ  أميَم  ُمقومي    أخي   قتلوا 

   
سهمي    يصيبين  رميت    فإذا 

جلًال    ألعفون  عفوت    فلئن 
  

عظمي    ألهنن  سطوت    ولئن 
األمر اليسري :  فمن خالل سياق الكالم يف البيت األول نعلم أن املقصود بـ:(اجللل)  

البيتني األخريين نعلم أن املقصود بقوله (جلًال) أنه األمر :  احلقري، ومن خالل السياق يف 
  ) ١(  .   .   .حقري يسري وهكذاالعظيم؛ ألن اإلنسان ال يفخر بصفحه عن ذنب  

   .وهذا ما أجاب به ابن األنباري عن اعتراض من اعترض على وجود األضداد
ويظن أهل البدع والزيغ، واإلزراء بالعرب أن ذلك كان منهم؛ لنقصان :  حيث قال  

حكمتهم، وقلة بالغتهم، وكثرة االلتباس يف حماورام وعند اتصال خماطبام؛ فيسألون عن 
ذلك، وحيتجون بأن االسم منبٌئ عن املعىن الذي حتته، وداٌل عليه، وموضٌح تأويَله، فإذا  
اعتوَر اللفظة الواحدة معنيان خمتلفان مل يعرف املخاطب أيهما أراد، وبطل بذلك معىن تعليق  

   .االسم على املسمى
  :  فأجيبوا عن هذا الذي ظنوه وسألوا عنه بضروب من األجوبة

كالم العرب يصحح بعضه بعضًا، ويرتبط أوله بآخره، وال يعرف معىن أن  :  َأَحُدهن
املعنيني   على  اللفظة  وقوع  فجاز  حروفه؛  مجيع  واستكمال  باستيفائه،  إال  منه  اخلطاب 
املتضادين؛ ألا يتقدمها، ويأيت بعدها ما يدل على خصوصية أحد املعنيني دون اآلخر، وال 

   .) ٢(ال معًىن واحٌديراد ا يف حال املتكلم واإلخبار إ 
   . مث ضرب مثاًال لذلك، وهو من األبيات اآلنفة الذكر

: وقال اهللا _ عز وجل _ وهو أصدق قيل:  وضرب أمثلة أخرى من القرآن الكرمي فقال 
  

 .  ٢_١_ انظر األضداد البن األنباري ص١

 . ٣_ األضداد ص٢



٢٤٧ 

 

] أراد الذين يتيقنون ذلك؛ فلم يذهب وهُم عاقٍل إىل أن اهللا الَِّذيَن َيُظنُّوَن َأنَُّهْم ُمالُقو اللَِّه[
   .) ١(جل _ ميدح قومًا بالشك يف لقائه_ عز و

  : اخلالف يف وقوع األضداد:  رابعًا
  : اختلف العلماء يف وقوع األضداد

وقوعها،١ بإمكان  قال  من  فمنهم  اللغوية،   _  القوانني  مألوف  يف  وْضَعها  وعدَّ 
   .واملواضعات االصطالحية؛ وذلك ألن املعاين غري متناهية، واأللفاظ متناهية

   .وذكروا من عللها وأسباا وشواهدها الشيء الكثري
هؤالء وابن  :  ومن  فارس،  وابن  وقطرب،  السِّكِّيت،  وابن  عبيدة،  وأبو  األصمعي، 

   . األنباري وغريهم _ رمحهم اهللا _  
   .وتأول ما ورد منها يف اللغة، ونصوص العربية  _ ومنهم من أنكر األضداد،٢

   .ابن َدَرْسَتوْيه  فإن له مصنفًا يف إبطال األضداد:  وأشهر هؤالء
االرتفاع مبشقة وثقل، ومنه :  النوء:  درستويه يف شرح الفصيحقال ابن  :  قال السيوطي  

   .إذا طلع : َقْد ناء:  قيل للكوكب
   .وزعم قوم من اللغويني أن النوء السقوط _ أيضًا _ وأنه من األضداد

    .انتهى  .وقد أوضحنا احلجة عليهم يف ذلك يف كتابنا يف إبطال األضداد
ذه ممن  درستويه  ابن  أن  هذا  من  ذلك فاستفدنا  يف  له  وأن  األضداد،  إنكار  إىل  ب 

   .) ٢( تأليفًا
للعرب، ٣ منقصة  عدوها  أم  إال  األضداد  بوجود  قال  من  ومنهم  من   _  ومثلبة 

يف  ورودها  أن  وزعموا  بالغتهم،  وقلة  حكمتهم  نقصان  على  دليًال  واختذوها  مثالبهم، 
  . كالمهم كان سببًا يف كثرة االلتباس عند املخاطبات

  

  .  ٣_ األضداد ص١
  .  ١/٣٩٦املزهر _ ٢



٢٤٨ 

 

واإلزراء  والزيغ  البدع  (أهل  األنباري  ابن  يسميهم  من  أو  الشعوبية،  هم  وهؤالء 
   .بالعرب)

   .وقد مر يف الفقرة املاضية رده عليهم 
وأنكر ناس هذا املذهب، وأن العرب تأيت :  وممن رد على هؤالء ابن فارس حيث قال

   .باسم واحد لشيء وضده
وهذا ليس بشيء؛ وذلك أن الذين رووا أن العرب تسمي السيف مهندًا، والفرس ِطْرفًا 

   . هم الذين رووا أن العرب تسمي املتضادين باسم واحد 
ه ما احتجوا به، وذكرنا ردَّ ذلك، ونقضه؛ فلذلك مل وقد جرَّدنا يف هذا كتابًا ذكرنا في

   .) ١(نكرره
أنه يرى أن ٤ _ ومنهم من قال بوقوعه، وأنكر على من تعسف يف إنكاره، غري 

ذلك أن كثريًا من األمثلة   وروده مل يكن بتلك الكثرة اليت ذهب إليها من يراه بإطالق؛ 
أويلها على وجه آخر خيرجها عن هذا اليت ظن هذا الفريق أا من قبيل األضداد ميكن ت

  .الباب
ففي بعض األمثلة قد استعمل اللفظ يف ضد ما وضع له ملجرد التفاؤل كاملفازة يف املكان 
الذي تغلب فيه اهللكة؛ فقد مسيت بذلك تفاؤًال، وكالسليم للملدوغ، وكالريان والناهل 

  . للعطشان 
أو التقاء التلفظ مبا ُيكره التلفظ  ويف بعضها قد استعمل اللفظ يف ضده ملجرد التهكم، 

  . به، أو مبا ميجه الذوق، أو مبا يؤمل املخاطب
  ... وذلك كإطالق لفظ العاقل على املعتوه أو األمحق، واخلفيف على الثقيل، وهكذا

  

  .  ٦٠_ الصاحيب ص١



٢٤٩ 

 

  .) ١(وقد مال إىل هذا الرأي بعض املحدثني كالدكتور علي عبدالواحد وايف 
حاول العلماء حصر كلمات األضداد، ومجعها من كالم :  املؤلفات يف األضداد:  خامسًا

بالتأليف  أفردوها  مث  واحلديث،  القرآن،  يف  منها  ورد  وفيما  ونثرهم،  شعرهم  العرب يف 
   .والتصنيف، وأصبحت مصدرًا أصيًال من مصادر املعجمات 

وممن ألف يف األضداد _ كما َذكر السيوطيُّ _ قطرٌب، والتوزيٌّ، وأبو الربكات ابن 
   .) ٢(نباري، وابن الدهان، والصغاين األ

املصنف أليب  اليت وردت يف كتاب اجلمهرة البن دريد، والغريب  الفصول  هذا عدا 
عبيد، والصاحيب البن فارس، واملخصص البن سيدة، وفقه اللغة للثعاليب، وديوان األدب 

   .) ٣(للفارايب، واملزهر للسيوطي
وأوسعها كلمًا، وأحفلها بالشواهد، وأمشلها للعلل هو ولكن أعظم هذه الكتب خطرًا،  

   .هـ٣٢٧ت   ) ٤(كتاب أيب بكر حممد بن القاسم األنباري املعروف بابن األنباري
   .إن كتاب أيب بكر بن األنباري مل يؤلف مثله يف األضداد: حىت قيل

أرىب لفظًا من األضداد؛ فأتى على مجيع ما ألف قبله، و  ٣٥٧وقد اشتمل الكتاب على  
عليه، وجاء بالعجيب من أراجيز العرب، وشواهد القرآن واحلديث والشعر يف كثرة بالغة، 

    .وإسهاب كثري، مع عذوبة املورد، ووضوح التعبري، وإشراق الداللة، واطراد التنسيق
وقد أعانه على ذلك كثرة حمفوظه، ووفرة روايته، ووضوح الفكرة يف عقله مع دقة 

  

  . ١٥٠_ ١٤٩_ انظر كتابه فقه اللغة ص١
  .  ١/٣٩٧_ انظر املزهر ٢
  .  ١٩٩_١/١٩٨ج، وتاريخ آداب العرب  _ _ انظر مقدمة حمقق األضداد ص ب ٣
_ أبو بكر بن األنباري غري أيب الربكات بن األنباري، وكالمها ألف يف األضداد إال أن األخري مل يصل  ٤

 كتابه.   إلينا



٢٥٠ 

 

   .التعليل، وقوة احلجاج
وقد قدم لكتابه ببحٍث ضاٍف شامل انتصر فيه للعرب فيما أورد على ألسنتهم من ألفاظ 
األضداد، وأبان عن حكمتهم فيما أرادوا، وعلل ذلك تعليًال دقيقًا أمينًا؛ فجاء كتابه أمشل 

   .) ١( كتاب، وأوفاه يف هذا املوضوع
الفضل إبراهيم، ومن   صفحة، وبتحقيق حممد أبو  ٥١٧والكتاب يقع يف جملد واحد ويف  

   .مطبوعات املكتبة العصرية بريوت
هذه أمثلة لألضداد خمتارة باختصار دون تفصيل من :  أمثلة وشواهد لألضداد:  سادسًا

   .كتاب األضداد البن األنباري 
القرء للطهر وهو مذهب أهل احلجاز، والقرء :  حرف من األضداد، يقال:  _ القرء١

    .العراقللحيض، وهو مذهب أهل  
    .عسعس الليل إذا أدبر، وعسعس إذا أقبل: يقال:  _ عسعس٢
   . اُملْنَعم عليه اُملْعَتق:  اُملْنِعم اُملْعِتق، واملوىل:  _ املوىل٣
   .للحالل، وللحرام :  _ بسل٤
   .مبعىن قبضته وأعطيت مثنه، ومبعىن بعته:  _ اشتريت٥
    .ذا بتعته أي اشتريتهعلى املعىن املعروف عند الناس، وبعت الشيء إ: _ بعت٦
   .املتواري والظاهر:  _ السارب٧
   . إذا أخذ الشيء غصبًا وغلبة، ويطلق على ما إذا أخذه مبحبة ورضًا: _ َعنوة٨
   . للمغيث، وللمستغيث:  _ الصريخ والصارخ٩

   .يقال للساكن دائم، وللمتحرك دائم :  _ الدائم١٠

  

  _ انظر مقدمة األضداد ص ج.  ١



٢٥١ 

 

   . صرمي؛ ألن كل واحد منهما يصرم صاحبه:  صرمي، وللنهار:  يقال لليل:  _ الصرمي١١
   . إذا فرح، وطرب إذا حزن : _ طرب١٢
   . للملدوغ:  للسامل، وسليم   سليم:  يقال :  _ السليم١٣
   . الضوء:  بنو متيم يذهبون إىل أا الظلمة، وقيس يذهبون إىل أا:  _ السُّْدفة١٤
   .للعطشان، وللريان :  _ الناهل١٥
   .إذا كان عظيمًا، وأمر أمم إذا كان صغريًاأمر أمم :  يقال:  _ أَممَ ١٦
   .رجل خائف إذا كان خياف غريه، وسبيل خائف إذا كان خموفًا: يقال:  _ خائف١٧
   .للحار، واحلميم للبارد: _ احلميم١٨
   .عزرت الرجل إذا أكرمته، وعزرته إذا ُلمته وعنَّفته:  يقال:  _ عزَّرت١٩
   .َقُصر وقل، وقلص املاء إذا جمَّ وزادقلص الشيء إذا  :  يقال:  _ َقلصَ   ٢٠
   . الذي عليه الدين:  الذي له الدين، والغرمي :  _ الغرمي٢١
   . حزوَّر:  حزوَّر، ويقال للشيخ:  يقال للغالم اليافع الذي قارب االحتالم :  _ احلزوَّر٢٢
املاء فيه؛ تلعة، ويقال ملا تسفَّل وجرى  :  يقال ملا ارتفع من الوادي وغريه:  _ التلعة٢٣
   . تلعة:  الخنفاضه
   .بعل:  بعل، ويقال ملا يشرب بعروقه:  يقال ملا تسقيه السماء:  _ الَبْعل٢٤
   . إذا كانت ناقصة العقل، فاسدة االختيار:  امرأة بلهاء:  يقال:  _ بلهاء٢٥

   . إذا كانت كاملة العقل عفيفة صاحلة ال تعرف الشر، وال تعلم الرِّيب:  وامرأة بلهاء
   .النائم، واخلابط الذي خيبط بيده ورجليه:  اخلابط_  ٢٦
تركت متعمدًا من غري :  يكون مبعىن غفلت عن الشيء، ويكون مبعىن:  _ نسيت٢٧

   .غفلة حلقتين فيه، فيكون مبعىن الغفلة فال ُيحتاج فيه إىل شاهد 
الترك شاهده قول اهللا _ عز وجل _ ترك :  (نسوا اهللا فنسيهم) معناه:  وكونه مبعىن 



٢٥٢ 

 

    .ابتهم ورمحتهم؛ ألنه قد جل وعال عن الغفلة والسهوإث
إذا كسبه غريه فهو :  أفاد الرجُل ماًال إذا استفاده هو، وقد أفاد ماالً :  يقال:  _ أفاد٢٨

  .مفيد يف املعنيني
  

Òa†‹�n�¾a@ @
    .املرادف_أيضًا_:  الترادف، ويسمى:  ويسمى

  : أوًال تعريفه
الراء والدال والفاء أصٌل واحد مطرد، يدل على :  قال ابن فارس  :  أ _ تعريفه يف اللغة

   .) ١( اتباع الشيء؛ فالترادف التتابع، والرديف الذي يرادفك
منها ما عرفه به اجلرجاين حيث :  عرف بعدة تعريفات متقاربة:  ب_ ويف االصطالح

  : قال
   .) ٢(_ املترادف ما كان معناه واحدًا، وأمساؤه كثرية١
توايل :  هو عبارة عن االحتاد يف املفهوم، وقيل:  الترادف:  وعرفه بتعريف آخر فقال _  ٢

   .) ٣(األلفاظ املفردة الدالة على شيء باعتبار واحد 
ما كان مسماه واحدًا، وأمساؤه كثرية، وهو :  املرادف:  _ وعرفه _ أيضًا _ بقوله ٣

   .) ٤(خالف املشترك
هو األلفاظ املفردة الدالة على شيء واحد :  الدينقال اإلمام فخر  :  _ وقال السيوطي٤

  

  . ٢/٥٠٣_ معجم مقاييس اللغة ١
  .  ١٩٩_ التعريفات ص٢
  .  ٥٦_ التعريفات ص٣
  .  ٢٠٨_ التعريفات ص٤



٢٥٣ 

 

   .) ١(باعتبار واحد
   . هو ما احتد معناه، واختلف لفظه:  _ وقيل٥

   . السيف، والباتر، واملهند وغريها كلها ألفاظ تدل على مسمى واحد :  ومن أمثلة ذلك
معناه واحدًا، املترادف ما كان  :  قال اجلرجاين عن سبب التسمية:  سبب التسمية:  ثانيًا

وأمساؤه كثرية، وهو ضد املشترك؛ أخذًا من الترادف الذي هو ركوب أحد خلف آخر، 
   .) ٢( كأن املعىن مركوب، واللفظني راكبان عليه كالليث واألسد

    .ذهب بعض العلماء إىل إنكار املترادف:  ) ٣(اخلالف يف وقوعه:  ثالثًا
ذهب بعض الناس إىل إنكار املترادف :  جقال التاج السبكي يف شرح املنها:  قال السيوطي

يف اللغة العربية، وزعم أن كل ما يظن من املترادفات فهو من املتباينات اليت تتباين بالصفات 
   .كما يف اإلنسان والبشر؛ فإن األول موضوع له باعتبار النسيان، أو باعتبار أنه ُيْؤِنس

   .البشرةوالثاين _ يعين البشر _ باعتبار أنه بادي  
  . ؛ فإن األول؛ باعتبار العتق، والثاين باعتبار عقر الدن؛ لشدتِّها) ٤(العقار:  وكذا اخلنديس

   .) ٥(وتكلف ألكثر املترادفات مبثل هذا املقال العجيب
   .وممن قال ذا القول ابن فارس، ونقله عن شيخه ثعلب

   .) ٦(وممن قال ذا القول أبو علي الفارسي

  

  .  ١/٤٠٢_ املزهر ١
  .  ١٩٩_ التعريفات ص٢
  .  ٤٠٥_ ١/٤٠٣، واملزهر ٦١_٥٩_ انظر الصاحيب ٣
 _ اخلندريس والعقار: من أمساء اخلمر. ٤

  .  ١/٤٠٣املزهر _ ٥
  .  ١/٤٠٥_ انظر املزهر ٦



٢٥٤ 

 

  : يف الصاحيب يف (باب األمساء وكيف تقع على املسميات)وقال ابن فارس 
   . السيف، واملهند، واحلسام:  ويسمى الشيء الواحد باألمساء املختلفة حنو  

إن االسم واحد وهو السيف، وما بعده من األلقاب صفات، :  والذي نقوله يف هذا
   .ومذهبنا أن كل صفة منها فمعناها غري معىن األخرى

ذلك قوم فزعموا أا وإن اختلفت ألفاظها فإا ترجع إىل معىن واحد، وقد خالف يف  
   .(سيف، وعضب، وحسام):  وذلك قولنا

قالوا:  وقال آخرون  إال ومعناه غُري معىن اآلخر،  وكذلك :  ليس منها اسم وال صفة 
   .مضى، وذهب، وانطلق، وقعد، وجلس، ورقد، ونام، وهجع : األفعال حنو

    .ليس يف (جلس) وكذا القول فيما سواه  ففي (قعد) معىن:  قالوا
   .وذا نقول، وهو مذهب شيخنا أيب العباس أمحد بن حيىي ثعلب

لو كان لكل لفظة معىن غري معىن األخرى ملا أمكن :  واحتج أصحاب املقالة األوىل بأنه
   . أن يعرب عن شيء بغري عبارته

لريب) غري (الشك) لكانت (ال شك فيه) فلو كان (ا:  وذلك أنا نقول يف (ال ريب فيه)
   .العبارة عن معىن الريب بالشك خطأ، فلما عرب عن هذا ذا علم أن املعىن واحد 

وإمنا يأيت الشعر باالمسني املختلفني للمعىن الواحد يف مكان واحد تأكيدًا ومبالغة، :  قالوا
  : كقوهلم 

  وهند أتى من دوا النأُي والبعُد 
   . وكذلك قول اآلخر إن احلبس هو اإلْصرُ :  فالنأي هو البعد، قالوا:  فقالوا

إن يف قعد معًىن ليس يف جلس، أال ترى أنا نقول (قام مث قعد) و (أخذه :  وحنن نقول
(كان :  مث نقولاملقيم واملْقِعُد) و (قعدت املرأة عن احليض) ونقول لناس من اخلوارج (َقَعٌد)  

ألن  اجللوس؛  دون  هي  حالة  عن  واجللوس  قيام،  عن  القعود  فيكون  فجلس)  مضطجعًا 



٢٥٥ 

 

   . املرتفع) فاجللوس ارتفاع عما هو دونه، وعلى هذا جيري الباب كله:  (اَجلْلسَ 
إمنا :  إن املعنيني لو اختلفا ملا جاز أن يعرب عن الشيء بالشيء _ فإنا نقول:  وأما قوهلم 

: طريق املشاكلة، ولسنا نقول إن اللفظتني خمتلفتان، فيلزمنا ما قالوه، وإمنا نقولعرب عنه من  
   .) ١(إن يف كل واحدة منهما معًىن ليس يف األخرى

وله فوائد، وهو قول كثري ممن ألف يف هذا الباب   إن الترادف واقع،:  وقال آخرون
   .كابن خالويه، والفريوزبادي، وغريهم

أن من جعلها مترادفة ينظر إىل :  المة _ عز الدين بن مجاعة _واحلاصل _ كما قال الع 
احتاد داللتها على الذات، ومن مينع ينظر إىل اختصاص بعضها مبزيد معىن فهي تشبه املترادفة 

   .) ٢( يف الذات، واملتباينة يف الصفات
إن اهللا هو السميع، العليم، البصري، اخلالق، الباري، :  فإذا قلنا _ على سبيل املثال _

املصور، فهذه األمساء مترادفة باعتبار داللتها على ذات واحدة ومسمى واحد هو اهللا _ عز 
   . وجل _  

   ... وهي متباينة باعتبار أن يف السميع معًىن غري املعىن الذي يف البصري، وهكذا
وغريها؛ فهي مترادفة باعتبار أا دلت على   احلاشر، والعاقب،   " وكذلك أمساء الرسول  
   . "مسمى واحد وهو الرسول  

   .وهي متباينة الختالف معىن احلاشر عن العاقب وهكذا
   .) ٣(وإىل هذا الرأي مال شيخ اإلسالم ابن تيمية  يف الرسالة التدمرية وغريها 

الترادف:  رابعًا وقوع  السيوطي  :  أسباب  األصول:  قال  أهل  األلفاظ :  قال  لوقوع 
  

 . ٦٠_٥٩_ الصاحيب ص١

  .  ١/٤٠٥_ املزهر ٢
 . ١٠٢_ التدمرية ص٣



٢٥٦ 

 

  : املترادفة سببان 
وهو األكثر بأن تضع إحدى القبيلتني أحد االمسني،   أن يكون من واِضَعْيِن، :  أحدمها

يشتهر   مث  باألخرى،  إحدامها  تشعر  أن  من غري  الواحد  للمسمى  اآلخر  االسم  واألخرى 
كون الوضعان، وخيفى الواضعان، أو يلتبس وضع أحدمها بوضع اآلخر؛ وهذا مبين على  

   . اللغات اصطالحية
  

   .) ١(أن يكون من واضع واحد وهو األقل:  والثاين
املترادف:  خامسًا فوائد عديدة ترجح ما :  فوائد  به  القائلني  املترادف _ عند  لوقوع 

  : ) ٢(ذهبوا إليه، وترد على من يقول مبنع وقوعه، ومن تلك الفوائد ما يلي
فإنه رمبا نسي أحد اللفظني، أو _ أن تكثر الوسائل إىل اإلخبار عما يف النفس؛  ١

   . عسر عليه النطق به
وكان واصل بن عطاء ألثغ، فلم ُيحفظ عنه أنه نطق بالراء، ولوال املترادفات تعينه على 

   . قصده ملا قدر على ذلك
وذلك ألن   النظم والنثر؛ _ التوسع يف سلوك طرق الفصاحة، وأساليب البالغة يف  ٢

اللفظ الواحد قد يتأتى _ باستعماله مع لفظ آخر _ السجُع، والقافيُة، والتجنيس، والترصيع، 
   . وغري ذلك من أصناف البديع، وال يتأتى ذلك باستعمال مرادفه مع ذلك اللفظ

 ألن ذكر اللفظ بعينه مكررًا قد ال  _ املراوحة يف األسلوب، وطرد امللل والسآمة؛٣
    .يسوغ، وقد ُيَمجُّ، وال خيفى أن النفوس موكلة مبعاداة املعادات

   . فيكون شرحًا لآلخر اخلفي  _ قد يكون أحد املترادفني أجلى من اآلخر٤
  

 .  ٤٠٦_١/٤٠٥_ املزهر ١

 . ١/٤٠٦_ انظر املزهر ٢



٢٥٧ 

 

   . وقد ينعكس احلال بالنسبة إىل قوم دون آخرين
العالمة ألف يف املترادف جمموعة من العلماء، منهم  :  ) ١( املؤلفات يف املترادف:  سادسًا

جمد الدين الفريوز أبادي صاحب القاموس، حيث ألف كتابًا مساه (الروض املسلوف فيما 
   .له امسان إىل ألوف)

وأفرد خلق من األئمة كتبًا يف أشياء خمصوصة؛ فألف ابن خالوية كتابًا يف أمساء األسد، 
   .وكتابًا يف أمساء اجلنة

املترادف   عن  حتدثت  اليت  الكتب  حيث أما  للسيوطي،  املزهر  ومنها  فكثرية،  ضمنًا 
   .خصص النوع السابع والعشرين منه يف معرفة املترادف

  : ) ٢(أمثلة من املترادف:  سابعًا
له مثانون امسًا أوردها صاحب القاموس يف كتابه الذي مساه (ترقيق األسل :  _ العسل١

   .لتصفيق العسل)
والضَّرب، والضََّربة، والضَّريب، والشَّوب، والذَّوب، واحلميت، العسل،  :  ومن تلك األمساء

والتحموت، واَجلْلس، والورس، والشَّهد، والشُّهد، واملاذي، ولعاب النحل، والرحيق، 
   . وغريها

الصارم، والرِّداء، واخلليل، :  ومن أمسائه مما ذكره ابن خالويه يف شرح الدريدية:  _ السيف٢
اُملَفقِّر، والصمصامة، والكهام، واملشريف، واحلسام، والعضب، والقضيب، والصفيحة، و

   .واملذكَّر، واملهند، والصقيل، واألبيض، وغريها 
   .أخذه بأْجَمِعه، وأْجُمِعه، وحبذافريه، وجذامريه، وجزامريه، وجراميزه، وجبملته:  _ يقال٣
   .ةالشوذ، والسِّّب، والعصابة، والتاج، واِملْكور:  ويقال:  _ العمامة٤
ألقيمن ميَلك، وجنفك، ودْرأك، وصغاك، وصَدعك، :  العرب تقول:  _ وقال ابن السكيت٥

  

  .  ١/٤٠٧_ انظر املزهر ١
  .  ٤١٣_١/٤٠٧_ انظر املزهر ٢



٢٥٨ 

 

   .وقَذلك، وِضلعك كله مبعىن واحد 
ويقال٦ وُترَّت، :  _  وُصِرمت،  وُبِصكت،  وُبِتكت،  وُبِتَرت،  وُجِذمت،  يده،  ُقطعت 

   . وُجذَّت
   .وقع ذلك يف ُروعي، وَخَلدي، َوَوْهمي، مبعىن واحد :  _ ويقال٧
سويداء قلبه، وحبَّة قلبه، وسواد قلبه، وسوادة قلبه، وُجلُجالن : _ ويف أمايل ثعلب يقال٨

   .قلبه، وسوداء قلبه مبعىن واحد
ما :  املتكأكئ، قلت:  ؟ قال) ١( ما اُملْحَبْنَطى:  قلت ألعرايب:  قال أبو زيد :  _ ويف اجلمهرة٩

   .أمحقأنت  :  املتآزف، قلت ما املتآزف؟ قال:  املتكأكئ؟ قال
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  اُملــشــجَّر 
وهذا مما استخرجه اللغويون من االشتراك يف اللغة، ومداخلة الكالم للمعاين املختلفة، 

  : واحلديث عنه سيكون من خالل ما يلي
  : تعريفه:  أوالً 

  . هو اسم مفعول للفعل َشجَّر يشجر تشجريًا:  أ _ يف اللغة
الشني واجليم والراء أصالن متداخالن يقرب بعضهما :  مادة (شجر)قال ابن فارس  يف  

  . ) ٢(من بعض، وال خيلو معنامها من تداخل الشيء بعضه يف بعض، ومن علوٍّ يف شيء وارتفاع
   .)٣(واملشجَّر مسي مشجرًا لتداخل بعضه يف بعض:  إىل أن قال

أن يؤتى بالكلمة املشتركة _ كالعني مثًال _ َفُتَعدَّ شجرة يفرع :  ب _ ويف االصطالح
تبلغ  حىت  املشترك،  الوجه  على  الكالم  تفسري  يف  فُيْسَترسل  فروعًا،  املختلفة  معانيها  من 

  

  املحبنطى: السمني الضخم، ويقال: هو املمتلئ غيظًا.  _ ١
  . ٢٤٧_ ٣/٢٤٦_ معجم مقاييس اللغة ٢
  . ٢٤٧_ ٣/٢٤٦_ معجم مقاييس اللغة ٣



٢٥٩ 

 

واحدة،  كلمة  يف  متسلسلة  وكلها  أكثر،  أو  كلمة  مائة  من   الشجرة  سيأيت  ما  حنو  على 
   .) ١(أمثلة

أول من وضع كتابًا يف ذلك أبو عمر اُملَطرَّز الراوية املتوىف :  ) ٢(اُملَشجَّرالتأليف  :  ثانيًا
   .هـ؛ فقد عمل عليه كتابًا مساه (اُملداخُل يف اللغة)٣٤٥سنة  

هـ؛ فعل كتابًا مساه (شجر الدر) ٣٥١وكان يعاصره أبو الطيب اللغوي املتوىف سنة  
كتاب (شجر الدر) ألنا ترمجنا كل باب هذا كتاب ُمَداخلة الكالم للمعاين مسيناه  :  وقال

منه بشجرة، وجعلنا هلا فروعًا؛ فكل شجرة مائة كلمة، أصلها كلمة واحدة، وكل فرع 
الكتاب، عدد كلماا مخسمائة كلمة، أصلها كلمة  ا  إال شجرة ختمنا  عشر كلمات 

   .) ٣(واحدة
   . وهكذا ابتدع أبو الطيب هذه التسمية هلذا النوع من اللغة

هـ، ٥٣٨مث جاء أبو الطاهر حممد بن يوسف بن عبداهللا التميمي املتوىف يف قرطبة سنة  
   .)الرقمفوضع كتابه الذي مساه (

   .وقد ضمَّن كتابه مخسني بابًا افتتح كل باب منها بشعر عريب، وختمه مبثل ذلك
مسي بذلك _ كما يقول أبو الطيب اللغوي _ الشتجار بعض :  سبب التسمية:  ثالثًا

   .) ٤(لماته ببعض، أي تداخله؛ فكل شيء تداخل بعضه ببعض فقد تشاجرك
للمشجر :  رابعًا العني:  ) ٥(أمثلة   _ الشجرة  مثال  والوجه:  _  الوجه،  القصد، :  عني 

  

  .  ١٩٤_ انظر تاريخ آداب العرب ص١
  .  ١٩٤، وتاريخ آداب العرب ص١/٤٥٤_ انظر املزهر ٢
  .  ١/٤٥٤_ املزهر ٣
  .  ٣/٢٤٧، ومعجم مقاييس اللغة ١/٤٥٤_ انظر املزهر ٤
  .  ٤٥٥_١/٤٥٤_ انظر املزهر ٥



٢٦٠ 

 

الرجل إذا اختبأت له :  جانب اخلباء، واخلباء:  الكسر، والكسر:  والقصد  مصدر خابأت 
التلُّ العايل، :  والنيب  " اسم عمامة النيب  :  والسحابالسحاب،  :  خبأ، وخبأ لك مثله، واخلبء

التليل وهو املصروع على وجهه والتليل:  والتل صفح العنق، والعنق، الرِّجل من :  مصدر 
املريض الذي يعودك يف مرضك، :  املطر املعاود، واملعاود:  العهد، والعهد :  اجلراد، والرِّجل

واملريض مرضه،  والشاّك:  وتعوده يف  يقال:  الشاّك،  والطاعن:  الطاعن  طعنه،  إذا  : شكَّه 
   . الداخل يف السن إىل آخر ما يف املشجر

: الوهم، والَوْهم :  مشاس اخليل، واخليل: عني الشمس، والشمس : العني:  _ مثال آخر  
: اُحلرمة، واحلرمة :  املاء اِملْلْح، وامللح:  دابة من دواب البحر، والبحر:  اجلمل الكبري، واجلمل

   . ضد امليت:  حي من العرب، واحلي:  لإلنسان حرامًا على غريه، وحرامما كان 
   .) ١(ويف الكتب املؤلفة من هذا النوع أمثلة كثرية من ذلك

: الفرد:  يوم األحد، واألحد الواحد، والواحد :  األول، وأول:  اُألىل:  ) ٢(_ مثال آخر  
أبو لؤي، :  مجع غالب، وغالب:  والغلبةالغلبة،  :  الظهور، والظهور:  الثور، والثور:  والفرد
تباعد ما :  الفرق، والفرق:  فحل البقر، والبقر:  الثور، والثور:  تصغري ألي، والألي:  ولؤي

لبس الثوب :  املظاهرة، واملظاهرة:  املواالة، واملواالة :  العقاب، والعقاب:  بني الثنايا، والثنايا
والثوب ثوب،  والرجوع:  على  والكر:  الرجوع،  والنخيل:  الكرُّ،  النخل،  اخليار، :  جبل 

واحلكم :  واخليار واحلكمة:  احلكم،  والعدل:  احلكمة،  والعدل،  والقيمة:  العلم  : القيمة، 
إصالح :  اجلرب، واجلرب:  اخللف، واخللف:  البدل، والبدل :  العوض، والعوض:  الثمن، والثمن

: النمط، والنمط من الناس:  الزوج، والزوج:  كسر جانب البيت، والبيت:  الكسر، والكسر
سرعة املشي، :  قطع السري، والسري:  املمشوق الَقّد، والقد :  الضرب، والضرب من الرجال

  

 .  ١/٤٥٧_ انظر املزهر ١

  .  ١٩٦_١٩٥_ انظر تاريخ آداب العرب ص٢



٢٦١ 

 

صيب العني، :  اسم إنسان، واإلنسان :  واملحسِّن:  اُملحسِّن:  سعي الواشي، والواشي:  واملشي
دخل السنان يف ما ي :  الثعلب، والثعلب:  الصَّيدن، والصيدن :  خاصة امللك، وامللك :  والعني

الضرب به، :  مقبض السيف، والسيف:  مجع قائم، والقائم :  القامة، والقامة :  القناة، والقناة
واألرض:  والضرب األرض،  يف  والرِّعدة:  الذهاب  والرعش:  الرِّعدة،  سرعة :  الرَّعش، 

الكرا، :  خثارة النفس من كثرة النوم، والنوم:  اللنب قبل الرَّوب، والروب:  الظليم، والظليم 
   .األول:  الصدر، والصدر:  عمل العامل، والعامل من الرمح:  طائر، والطائر:  والكرا
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  : تعريفه:  أوالً 

   .) ١(اإلتباع يف اللغة هو السري يف األثر:  أ _ يف اللغة
وهو أن ُتْتَبَع الكلمُة على وزا، :  اإلتباع:  قال ابن فارس: ب _ تعريفه يف االصطالح

   .) ٢(رويها إشباعًا وتأكيدًاأو  
   .ساغٌب الغٌب، وهو خٌب ضب، وخراٌب يباب:  وذلك قوهلم :  مث مثل لإلتباع قائالً 

التسمية:  ثانيًا وجه :  سبب  على  لألوىل  تابعة  هي  إمنا  الثانية  الكلمة  إتباعًا ألن  مسي 
   .التوكيد هلا، وليس ُيَتكلم بالثانية منفردة

بني  :  ثالثًا والتأكيد الفرق  واإلتباع  واملترادف،  السيوطي  :  اإلتباع  التاج :  قال  قال 
   .ظن الناس أن التابع من قبيل املترادف؛ لشبهه به: السبكي يف شرح منهاج البيضاوي

   .واحلقُّ الفرُق بينهما؛ فإن املترادفني يفيدان فائدة واحدة من غري تفاوت
ًا َتَقدُّم األول عليه، كذا قاله اإلمام والتابع ال يفيد وحده شيئًا، بل شرط كونه مفيد 

   . فخر الدين الرازي
  

  .  ٨/٢٩_ انظر لسان العرب ١
  .  ٢٠٩_ الصاحيب ص٢



٢٦٢ 

 

سألت أبا حامت عن معىن :  التابع ال يفيد معىن أصًال؛ وهلذا قال ابن دريد:  وقال اآلمدي
   . ال أدري ما هو: َبَسن، قال:  قوهلم 

والتحقيق أن التابع يفيد التقوية؛ فإن العرب ال تضعه سدًى، وجهل أيب :  قال السبكي
   .(ال أدري) معناه أن له معًىن وهو ال يعرفه:  مت مبعناه ال يضر، بل مقتضى قولهحا

والفرق بينه وبني التأكيد أن التأكيد يفيد مع التقوية نفي احتمال املجاز، وأيضًا :  قال
   .) ١(فالتابع من شرطه أن يكون على زنة املتبوع، والتأكيد ال يكون كذلك

  : ) ٢(أمثلة لإلتباع:  رابعًا
  : نقل السيوطي  يف املزهر ألفاظًا كثرية يف اإلتباع منها

نبيث، وشيطان  قبيح شقيح، وخبيث  قسيم وسيم، ضئيل وبسيل، عطشان نطشان، 
ليطان، وسائغ الئغ، وحارٌّ يارٌّ، وهو َأِشٌر َأِفٌر، وإنه َهلِذٌر َقِذٌر، وعني حدرة بدرة، ورجل 

رٌَّب مدرٌب، وخائب الئب، وفرس صلتان سدمان ندمان، ورجل خياب تياب، وإنه َعجَ 
  .فلتان 
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عنه  واحلديث  املحدثني،  عند  االشتقاق  أنواع  من  ونوع  االختصار،  ألوان  من  لون 

  : سيتناول ما يلي
  : تعريفه:  أوالً 

   . هو مصدر الفعل حنت ينحت حنتًا، أي شقَّه وبراه، وهذبه:  أ _ تعريفه يف اللغة
   .النون واحلاء، والتاء كلمة تدل على جنر شيء، وتسويته حبديدة:  قال ابن فارس  

  

  .  ٤١٦_١/٤١٥_ املزهر ١
  .  ٤٢٥_١/٤١٥_ انظر املزهر ٢



٢٦٣ 

 

   .وحنت النجار اخلشبة ينحتها حنتًا
الطبيعة، يريدون احلالة اليت حنت عليها اإلنسان كالغريزة اليت غرز عليها، وما :  والنحيتة

   .) ١(ُنحاته:  سقط من املنحوت
   .قطعه، وهو من ذلك:  ينحتهوحنت اجلبل  :  وقال ابن منظور  

   .) ٢(] َوَتْنِحُتوَن ِمْن اْلِجَباِل ُبُيوتًا َفاِرِهنيَ [: ويف الترتيل
  . أن يؤخذ من كلمتني فأكثر كلمة واحدة: ب _ تعريفه يف االصطالح

   .) ٣(استخراج كلمة واحدة من كلمتني أو أكثر:  أو هو
   .فُيْجَعَل منهما كلمة واحدة تعرب عن الكلمتنيأن ُيْعَمَد إىل كلمتني فأكثر،  :  ومعىن ذلك
نسبة إىل عبد مشس، وحيعل نسبة إىل حي على الفالح، وسيأيت :  عبشمي:  مثال ذلك

   .مزيد أمثلة للنحت
النحت:  ثانيًا املنحوتة :  شروط  للكلمة  يشترط  أنه  يتبني  املاضي  التعريف  من خالل 

  : شروط وهي
   .الكلمات اليت ُأخَذْت منها_ أن تكون معربة عن معىن  ١
   . _ أن َتْجمع بني حروف ما أخذَت منه خصوصًا إذا كان من كلمتني فقط٢

   . عبدري نسبة إىل عبد الدار، حيث ُجمع بني حروف الكلمتني:  مثل
: جعفدة من قوهلم :  أما إذا كان من ثالث كلمات فال يشترط األخذ من كل كلمة مثل

  . ة مل يؤخذ منه شيءجعلين اهللا فداك؛ فلفظ اجلالل

  

  .  ٥/٤٠٤_ معجم مقاييس اللغة ١
  .  ٢/٩٧_ لسان العرب  ٢
  . ٨٦اللغة إلبراهيم أنيبس ص _ انظر من أسرار ٣



٢٦٤ 

 

  هناك طرق يتم من خالهلا النحت، ومن أمهها ما يلي:: ) ١(أهم طرق النحت:  ثالثًا
  .برمائي، والالأدرية:  إلصاق الكلمة باألخرى دون تغيري شيء باحلروف واحلركات، حنو

  . شق حطب:  َشَقْحَطب، من:  _ تغيري بعض احلركات دون احلروف حنو٢
إحدى  ٣ إبقاء  حنو_  األخرى  واختزال  هي،  كما  من :  الكلمتني  منحوت  ُمشْلَوز 

  . حب الرمان :  املشمش واللوز، وُمَحْبَرم من
_ إحداث اختزال متساٍو يف الكلمتني؛ فال يدخل يف الكلمة املنحوتة إال حرفان من ٤

  . عبد مشس: َتَعْبَشم من:  كلٍّ منهما، حنو
  . سبحان اهللا:  سبحل من قال:  _ إحداث اختزال غري متساٍو يف الكلمتني، حنو٥
: _ حذف بعض الكلمات حذفًا تامًا دون أن تترك يف الكلمة املنحوتة أي أثر، حنو٦

ال إله إال اهللا _ فإن لفظ اجلاللة (اهللا) حذفت :  َطْلَبق _ أي أطال اهللا بقاءك _ وهيلل _ قال
ذلك يف الفقرة املاضية منه الكلمتني، ومل يبق هلا أي أثر يف الكلمتني املنحوتتني، وقد مر  

   .عند احلديث عن شروط النحت
ولكنهم مل يعنوا به،   كان النحت معروفًا عند العرب قدميًا،:  النحت عند العلماء:  رابعًا

   .ويعد ابنُّ فارٍس  فارَس هذه الفكرة، وإمامها املتوسع فيها
   . فعليَّ لهوعلماء العربية قدميًا وحديثًا يعدونه رائد هذا املضمار، واملطبق ال

وقد بني ابن فارس أن العرب تعرف هذا، ونقل عن اخلليل وغريه؛ ليبني أن هذه الفكرة 
   .ليست مبتدعة من ِقَبِلهِ 

العرب تنحت من كلمتني :  قال  يف باب عقده يف كتابه الصاحيب عنوانه (باب النحت) 
، وأنشد (رجل عبشمي) منسوب إىل امسني:  كلمة واحدة، وهو جنس من االختصار، وذلك

  :  اخلليل
  

  . ٢١٤_٢١٣_ انظر فقه اللغة د. إميل يعقوب ص١
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جاٍر  العني  ودمع  هلا    أقول 
  

املنادي    حيعلة  حتُزْنك    أمل 
  مكان قوله (حي على)   

وهذا مذهبنا يف أن األشياء الزائدة على ثالثة أحرف فأكثره منحوت، مثل قول العرب 
   .(ِضَبْطر) من ضبط وضرب:  للرجل الشديد 
قوهلم  من (صهل) و (صلق) ويف  :  ويف  إنه  (الصَّْلد) و (صهصلق)  إنه من  (الصِّلدم) 

   .(الصَّْدم)
   .) ١(وقد ذكرنا ذلك بوجوهه يف كتاب مقاييس اللغة

وذا يتبني أن ابن فارس هو إمام هذا الفن، وأنه أول من أرجع كثريًا من الكلمات 
الرباعية واخلماسية إىل النحت؛ حيث كان ذلك منهجه يف كتاب (معجم مقاييس اللغة) يف 

زاد على ثالثة أحرف من الكلمات، وإن كان _ كما سبق _ قد ذكر أن الفكرة   أبواب ما 
   .) ٢(كانت موجودة عند اخلليل

(َبْلَطَح) الرجُل إذا :  ومن ذلك قوهلم :  ومن أمثلة املنحوت اليت أوردها من الرباعي قوله
   . األرضَضَرب بنفسه يف األرض؛ فهي منحوتة من ُبِطح وُأبِلط إذا َلِصق ببالط  

َزمَخ إذا مشخ بأنفه، :  (يزمخ) الرجل إذا تكرب، وهي منحوتة من قوهلم :  ومن ذلك قوهلم 
   .) ٣(بزخ إذا تقاعس، ومشى متبازخًا إذا تكلف إقامة ُصلبه:  وهو زامخ، ومن قوهلم 

من رقشُت الشيء _ وهو :  ومن ذلك (الِبْرِقش) وهو طائر، وهو من كلمتني:  وقال
   .) ٤(الَربش وهو اختالف اللونني، وهو معروفالنقش _ وهو من  

  

  .  ١/٤٨٢، وانظر املزهر ٢١٠_٢٠٩_ الصاحيب ص١
  .  ١١٢و  ١١١_ انظر دراسات يف املعاجم العربية د. أمني فاخر ص٢
  .  ٣٣١_ ١/٣٣٠_ معجم مقاييس اللغة ٣
  .  ١/٣٣١_ معجم مقاييس اللغة ٤
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   .وهو األسد :  ومن ذلك (الدََّلْهَمس):  ومما أورده من أمثلة اخلماسي قوله
   .مسي بذلك لقوَّته وجرأته:  قال أبو عبيد 

كلمتني من  منحوتة  عندنا  َفَدالس:  وهي  وَهَمَس؛  َداَلَس،  وقد :  من  الظالم،  يف  أتى 
   .) ١(أسٌد مهوس: نفسه فيه، ويف كل ما يريد، يقالكأنه غمس :  ذكرناه، ومهس

  : األصمعي يف قوله:  إذا َخَلْطته، قال:  ومن ذلك (دغمرت) احلديث:  وقال
  ومل يكن مؤتشبًا ِدغمارًا 

   .اخلفي:  اُملَدْغِمر:  قال
أدغمت احلرف يف احلرف إذا أخفيته، :  من دغم يقال:  وهذه كلمة منحوتة من كلمتني

  . إذا دخل على شيء: دغروقد فسرناه، ومن  
   . هذا وسيأيت مزيد أمثلة فيما بعد 

   . ومن العلماء الذين ألفوا يف النحت الظهري العماين
وقد ألف يف هذا النوع أبو علي الظهري بن اخلطري الفارسي العماين :  قال السيوطي  

وإمنا ذكره ياقوت كتابًا مساه (تنبيه البارعني على املنحوت من كالم العرب) ومل أقف عليه،  
   . احلموي يف ترمجته يف كتابه معجم األدباء

سأل الشيخ أبو الفتِح عثماُن بن عيسى امللطيُّ النحوي :  قال ياقوت يف معجم األدباء
هذا يسمى يف كالم :  الظهري الفارسي عما وقع يف ألفاظ العرب، على مثال َشَقْحَطب فقال

من كلمتني كما ينحت النجار خشبتني وجيعلهما   العرب املنحوت، ومعناه أن الكلمة منحوتة 
شقحطب منحوت من ِشّق َحَطب، فسأله امللطي أن ُيثبت له ما وقع من هذا :  واحدة؛ فـ

املثال إليه؛ ليعول يف معرفتها عليه، فأمالها عليه يف حنو عشرين ورقة من حفظه، ومساها 

  

 .  ٢/٢٣٨معجم مقاييس اللغة _  ١
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   .) ١(كتاب (تنبيه البارعني على املنحوت من كالم العرب
ميكن أن يقسم النحت باعتبار كلماته املنحوتة إىل أربعة أقسام :  أقسام النحت :  خامسًا

  : ) ٢( وهي
وهو ما يكون لبيان نسبة الشخص إىل قبيلة أو مذهب أو غري :  _ النحت النِّسيب١

عبدري نسبة إىل عبدالدار، وعبشمي نسبة إىل عبدمشس، وعبقسي نسبة :  ذلك، ومن أمثلته
   . نسبة إىل تيم الالت:  عبدالقيس، ومرقسي نسبة إىل امرئ القيس، وتيلميإىل 

شفعنيت، وحنفليت نسبة إىل مذهب اإلمام أيب حنيفة والشافعي _ رمحهما :  ومن ذلك
   .اهللا _  
وهو ما يكون يف األفعال، وهو ما ينحت من اجلملة داللة على :  _ النحت الفعلي٢

  : بسم اهللا، ومن شواهده:  بسمل من قال  :منطوقها، وحتديدًا ملضموا، حنو
لقيتها  غداة  ليلى  بسملت    لقد 

   
املبسمل    احلبيب  ذاك  حبذا    فيا 

ال حول وال قوة إال باهللا، :  أي قال:  حوقل:  حيعل وقد مر، ومن ذلك:  ومن ذلك قول  
   . ال إله إال اهللا:  أي قال:  وهلل
وهو أن تنحت من كلمتني كلمة على صفة مبعناها أو بأشد من :  _ النحت الوصفي٣

املعىن،   أمثلتههذا  يقال:  صهصلق:  ومن  الصخاب،  الصوت  الشديد  للرجل  امرأة :  صفة 
   .صخابة:  صهصلق

   .) ٣( من صهل، وصلق: وهذا منحوت من كلمتني:  قال ابن فارس  
وهو أقل هذه األنواع، وهو أن تنحت من كلمني فأكثر امسًا،  :  _ النحت االمسي٤

  

 .  ٤٨٣_١/٤٨٢_ املزهر ١

 . ٢١١_٢١٠_ انظر فقه اللغة د. إميل يعقوب ص٢

  .  ٣٥١/ ٣_ معجم مقاييس اللغة العربية ٣
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وهي األرض :  من اَجلَلد :  وهذا من كلمتني:  جلمد من جلد ومجد، قال ابن فارس:  مثل
   .) ١(وهي األرض اليابسة:  ُمد ُجالصُّلبة، ومن الَ 
من ضغم :  فهذا منحوت من كلمتني:  األسد، يقول ابن فارس:  الضرغام:  ومن ذلك

  .) ٢(وضرم، كأنه يلتهب حىت َيْضَغم 
  . من حب وقرَّ :  من عقىب وعلة، وحبقر: ومن ذلك عقابيل  

مر فيما مضى ذكر لعدد من األمثلة، وفيما يلي ذكر لشيء :  أمثلة للنحت:  سادسًا
  : ) ٣(منها

   .) ٤(ضبط وضطر:  وهو الشديد، وهي منحوتة من كلمتني:  الضَِّبْطر-١
   .حي على الصالة حي على الفالح: قول املؤذن حكاية عن  :  احليعلة-٢
   . أدام اهللا عزك:  حكاية قوله: الدَّْمَعزة-٣
   .أي من احلمد هللا :  احلمدله-٤
   . من سبحان اهللا:  السبحلة-٥
   . حسيب اهللا: قول:  احلسبلة-٦
   . ما شاء اهللا: قول:  املشألة-٧
   .حيهًال بالشيء: قول:  احليهلة-٨
   .عليكم قول سالم  :  السَّمعلة-٩

  .أطال اهللا بقاءك :  الطلبقة-١٠
  

 .  ١/٥٠٧_ معجم مقاييس اللغة ١

  .  ٣/٤٠١_ معجم مقاييس اللغة ٢
 .  ٨٩_٨٧، ومن أسرار اللغة ص١٨٥_١/٤٨٢_ انظر املزهر ٣

  .  ٣/٤٠١ _ معجم مقاييس اللغة ٤
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  . من جعلت فداك: اجلعفلة أو اجلعفدة -١١
  .قول ما شاء اهللا :  مشكن-١٢
  . ال إله إال اهللا: هيلل قال-١٣
  . ويلمه، ويٌل ألمه:  أي قال:  وَيَلمَ -١٤
   .كبت اهللا عدوك:  قال:  كبتع -١٥

املحدثون إىل هذا الفن، وربطوه باالشتقاق، لقد تنبه  :  )١( النحت عند اُملْحَدثني:  سابعًا
   .وجعلوه لونًا من ألوانه، ومن عوامل تنمية اللغة

وهلذا جند أن أكثر كتب املحدثني اليت تناولت عوامل تنمية اللغة واالشتقاق تكلمت 
    .االشتقاق الُكبَّار _ كما مر_:  عن النحت، حىت مساه بعضهم

قياسي، بل هو مسموع نقله ابن فارس عن العرب، وقد النحت غري  :  وبعضهم قال
    .تكون الكلمة رباعية، أو مخاسية

وليست حبجة؛  املولدة،  األلفاظ  يعد من  والبسملة  األلفاظ كاحلوقلة،  يذكر من  وما 
   . فزعموا أنه من األلفاظ املركبة، وأنه غري قياسي

لغوي، بعد جدل طويل ومع ذلك فقد أجاز النحَت بعُض العلماء، وأجازه املجمع ال
  : بني أعضائه؛ حيث توصلوا يف اية املطاف إىل جوازه، وحددوه بشروط وهي

كأن مير مصطلح من العلوم، أو الفنون، أو املخترعات وما إىل ذلك، :  _ الضرورة ١
قيدوه  التعريب؛ ألم  باب  الضرورة يف  من  أعظم  ههنا  الضرورة  بل  إليه،  ُيْلَجأ  فحينئٍذ 

وأن يكون معربًا عن املعىن، وأن تكون األلفاظ املنحوتة مركبة من أصلها، باملصطلحات،  
   . وأن تكون معربة عن معاٍن متالصقة ال ميكن أن ينهض ا التعريب، أو االشتقاق

  

،  ٩٤_٩٠_ حماضرات أ.د. علي البواب على طالب كلية اللغة العربية، وانظر من أسرار اللغة ألنيس  ١
  .  ١٤٥_١٤٤وفقه اللغة د. وايف ص



٢٧٠ 

 

وهذا عسري جدًا؛ ألن العرب مل يسريوا على : _ مراعاة أساليب العرب يف النحت٢
به نظام لغوي واحد؛ فهم _على سبيل املثال_    قواعد معينة، وما روي عنهم ال يكاد جيتمع 

   .ال يشترطون األخذ من كل كلمة، وخاصة إذا كانت أكثر من كلمتني
   .جعلين اهللا فداك؛ فلفظ اجلاللة مل يؤخذ منه شيء:  جعفدة من:  مثل
حبيث يراعى أال جيمع بني األصوات املتتنافرة؛ كالصاد واجليم :  _ التناسب الصويت٣

   . نحوتةيف الكلمة امل
وهكذا أجاز املجمع مثل ذلك، مع أن بعض أعضائه منعوه؛ حبجة أن العرب حنتوا؛ 

   . رغبة يف استكمال اللغة، أما اآلن فإن اللغة مستقرة، وكافية؛ فال حاجة إىل ذلك
وُردَّ عليهم بأننا أشد حاجة من القدماء ملواجهة اجلديد، وإال ُحكم على اللغة بأا لغة 

   . خبالف ما هو معلوم من أا لغة حية تستوعب اجلديد، وتفي باحلاجاتجامدة،  
والطريف يف األمر أن املجمع ضم من بني أعضائه من ليس خمتصًا باللغة العربية، فمنهم 

   .األطباء، واملهندسون، وغريهم
وخالصة القول أن املحدثني اهتموا كثريًا بالنحت، وألفوا فيه، بعكس القدماء، الذين 

   . يولوه اهتمامًا عدا ابن فارس، وما ذكر يف خرب الظهري العماين  مل
األلفاظ :  ثامنًا املحدثني، ومناذج مما وضعوه من  بالنحت من  عنوا  الذين  أمساء بعض 
  : ) ١(   املنحوتة

   . وله كتاب امسه (جتديد العربية) وقد حتدث فيه عن مواجهة اجلديد :  أ _ إمساعيل مظهر
قاموسًا يف جزأين (قاموس النهضة) وكله يف املصطلحات العلمية، ويعتمد كما ألف  

   . على األلفاظ املنحوتة يف الطب، واهلندسة، والكيمياء
  : ومن األمثلة اليت ذكرها

  

  _ حماضرات أ. د. علي البواب على طالب كلية اللغة العربية.  ١
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   .كيمائي أرضي:  منحوت من: كم أرضي-١
   . بني العضل: منحوت من:  يب عضلي-٢
   .بني اجلبل:  منحوت من: يب جبل-٣
   . كريات الدم البيضاء: من  منحوت:  كربض-٤
   . من نزع الورق:  نزعق -٥
   .إزالة األكسيد :  من:  زأكدة-٦
   .مقيء ومسهل: من: مقيهل-٧
   . عني مشس:  من: عنشم-٨
   .بال غاز:  من:  بلغز-٩

   . قوس قزح:  من:  قوزح-١٠
   .األشياء املبهمة:  من:  شبهم-١١

ببعض األلفاظ املنحوتة وهو طبيب معين بالنحت، وقد أتى : رمسيس جنيب . ب _ د
  : املستعملة يف ميدان الطب مثل

مبعىن استئصال والذي يركب معها :  استئصال الكلية؛ فكلمة صل:  مبعىن:  صلكلة-١
   . يعرب عن الكلمة األخرى

   .استئصال الكبد :  صلكد -٢
   . استئصال املعدة:  صلعد-٣
   . التحليل باملاء:  حلمأ-٤
مبعىن حتليل، وما ركب معها يعرب عن الكلمة التحليل بالكحول؛ فكلمة حل  :  حلكد-٥

   .األخرى
وهو أستاذ يف الكيمياء، ويعد من أعالم سوريا، وقد :  ج _ صالح الدين الكواكيب
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   . حاول أن يضع مصطلحات يف الكيمياء، كلها تعتمد على النحت
 وال ريب أن مثل هذه األعمال تدل على سعة اللغة، واستيعاا للجديد، وإن كان هناك

   .من يرى أن هذه األلفاظ مولدة غري عربية، وأن فيها صعوبة 
   .ومهما يك من شيء فهذا أيسر من اللفظ األجنيب 

  
  @
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  .ألق الضوء على املشترك مفصالً  .١
  .سلط الضوء على املتضاد تفصيال .٢
  .حتّدث عن املترادف بالتفصيل .٣
  .ماذا تعرف عن املشّجر ، أذكره بالتفصيل .٤
  . شرحه مفصًال  إتباع، املراد باإلما   .٥
  . حتدث عن النحت بالتفصيل .٦
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 . الصاحيب البن الفارس -١
 . املزهر للسيوطي -٢
 . التعريفات للجرجاين -٣
 . األضداد ، البن األنباري -٤
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  تعريف املعجم •
  املعاجمالدراسة يف علم  •

 أهم أنواع املعاجم اللغوية •

  
  
  
 

 شكيل أمحد    مجع وترتيب:  

  نازيه كوهر    مراجع :  

  @ @
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  الصفحة   العنوان    الرقم 
 ٢٧٧  األهـداف 

  ٢٧٨  التعـارف 
١ -   ٢٧٩  تعريف املعجم 
٢ -   ٢٨١  عاجماملالدراسة يف علم  
  ٢٨٥  أهم أنواع املعاجم اللغوية   - ٣
  ٢٩١  األسئلة  - ٤
  ٢٩٢  املراجع  - ٥
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 : التالية  باألمور   اإلملام  على  يكون  أن   حيب  الوحدة   هذه   الطالب  يقرأ  أن  بعد

   وضرورته املعجم فكرة  - ١

 .األخرى  اللغوية بالدراسات  املعجمية الدراسات  ربط  - ٢

 . املختلفة املعاجم أنواع   - ٣

 .العربية للمعاجم املختلفة املناهج   - ٤

 .العرب  عند املعجمية الدراسة أمهية   - ٥
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 املستوى   يسمى  مستوى  إىل  اللغوي   للتحليل  املستويات  لشرح  رحلتنا  يف  وصلنا  حنن
 lexicography"  أي   املعاجم  علم  هو   املستوى   هذا  بدرس   يقوم   الذى   والعلم،  املعجمى

  هذا يف  جتمع  اللغة  فكلمات ، اللفظية الثروة أو  الكلمات هو العلم هلذا األساسى واملوضوع
 يف   املعاجم  علم  ويستعني  . خمتلفة  بطرق  وتشرح   جوانب  من   وتدرس  نظام  على   وتقسم  العلم
 واملستوى   األصوات  علم   أو  الصوتى  املستوى  مثل  األخرى   املستويات  يقدمه  مبا   ذلك   كل

 .الداللة   علم أو  الدالىل   واملستوى  النحو  علم  أو النحوى  واملستوى  الصرف   علم  أو الصرىف

 : هى  حبوثه يف   املعاجم  علم  يتناوله  أن جيب  الىت  والنواحى

 للكلمة   املعجمى   املعىن  يف   واالحتمال   التعدد  

  املعىن  شرح   كيفية  

 والنحوى  والصرىف   الصوتى  الثالثة  اللغة   مبستويات   املعجمى  املعىن  صلة  

 . للكلمة  النطق  وطريقة   اهلجاء  

 املشروحة  للكلمة   الصرىف   التحديد

 فحسب   وترتيبها  الكلمة   مجع   يف   يقتصر  ال  العمل   أن   توضح  الدراسية  واجلوانب  النواحى  فهذه
 والعلماء   الناس  إىل   نتائجها  تقدمي  ميكن   حىت  أخرى  ألشياء   علمية  دراسة  إىل   يتعدى  انه  بل

 . خمتلفة  ألغراص   املعجم  إىل   يلجأون  الذين  اجلميع   وإىل

 املتبع   املنهج   أو املتبعة  الطريقة   أساس على  توجد   وهي ،  اللغوية  للمعاجم  كثرية  أنواع  وهناك
 الىت  املختلفة  واملناهج  األنواع  هذه   بأمثلة  غىن  العربية  املعاجم   وتاريخ،  غريه  دون  معجم   يف

 املعاجم  تطور   عن  حديثنا  خالل   كذلك  األمر   هذا  إىل   نشري  وسوف  . ذلك  سبيل  يف  اتبعت
 . العرب  عند 
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 :   لغًة  املعجم 

 : والعجمة  واإلفصاح   البيان  وضد  واإلخفاء   اإلام  على   يدل   م   ج   ع   اجلذر  - ١

 َوال   اليفصحان  إذاكانا  عجماء  وامرأة  أعجم   رجل:  ذلك  ومن  اللسان   يف  احلبسه
 .بالقراءة  فيها  الجيهر ألنه عجماء  النهار  وصالة   . كالمهما  ُيبينان 

 امرؤ   قال  سائلها  جواب  الدارعن   واستعجمت   سكت  أي   الرجل   استعجم :  ويقال
 :القيس

 السائل   منطق  عن   واستعجمت    رمسها  وعفا   صداها  صم 

 الكامل   وأعجم   بالسواد  نقطه  اي  النقط  وضع   أي  الكتاب   يعجم  عجم :    يقال  - ٢
 .وفريه   إامه   ازال  أي   والكتاب

 خمرجًا   وأخرجته  مدخال  أدخلته:  تقول  كما  اإلعجام  مبرتلة   يسمى   مصدر:    واملعجم
 أو   اإلام   أي   اإلعجام   فيه  أزيل   الذى   الكتاب   أي   املفعول  اسم  هو   املعجم  ويقال

 . اللسان   يف احلبسة  أي العجمة

 : اصطالحًا  املعجم 

 . وتفسريها  شرحها  مع   ما  للغة  لفظية  ثروة  على   حيتوى كتاب   هو   املعجم 

 : هي   املعجم   ا يقوم  أن   جيب  اليت   والوظائف

 . الكلمة  نطق  شرح  - ١

 اللغة   من   مأخوذًة  الكلمة   وكون   وغريمها   رباعى   .ثالثي(  باجلذر   أو   باألصل   االهتمام  - ٢
 ) األخرى

 . واشتقاقها  الكلمة  تصريف    - ٢
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 والدخيل   األصالة   قضية  شرح  - ٤

 : خمتلفة  بطرق  سياقات يف   والكلمات   املفردات  شرح  - ٥

 الترادف  بيان   

 التضاد   بيان   

 مجلة  يف الكلمة  استعمال  

 عادة  الكلمة  فيه  ترد  الذى  السياق  شرح  

  . ذلك  ماشابه والرسوم  الصور  
 

  @
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 الدراسة   لنوع  واضحة  فكرة  تعطينا  اصطالحًا  املعجم   بيان   يف  ها  ذكرنا  اليت  فالنقاط

 ونرى   خمتلفة   بطريقة  النقاط   هذه   نشرح   وحنن   اللغات   مجيع  يف   املعاجم  علم   ا   يقوم  اليت
 : اللغوى  التحليل  مستويات من  املستوى  هذا  يف   الدراسة  تتم  كيف

 املعىن  معىن: واالحتمال  دراســة

 من   الصفتان  وهاتان  حمتمالً   و  متعددًا   يكون  املعجمى   املعىن   أن  اللغوية  احلقائق  من
 وتعدت،    انعزاهلا  حال  املفردة  الكلمة  معىن  تعدد  فإذا  األخرى  إىل  منهما  كل  تعود  صفاته

 . املعىن  يف   تعددًا   يعترب   القصد  احتماالت 

، سياق  من   أكثر  يف   للدخول  صالحيتها  إىل  يرجع  املعجم  يف   الكلمة   معىن   تعدد   وإن 
 فعلم   .اإلفراد  حالة   يف   واحتماله   معناها   تعدد  يأيت   سياق   من   اكثر  يف  للدخول   صالحيتها  ومن

 تأخذ   أن  وميكننا ،  املعجمى  للمعىن   واالحتمال   التعدد  هذا   يدرس  املعجمى   أواملستوى   املعاجم
 . اجلانب   هلذا  الدراسة   لكيفية  التاليني   املثالني

 : التاىل  النحو   على  معناها   يتعدد "  صاحب"  كلمة   - ١

 اجلاللة   صاحب    مثل  ) ذو  أي(  لقب   - ١

 البيت   صاحب    مثل  مالك   - ٢

 صاحىب   مثل  صديق  - ٣

  صاحب   مثل  رفيق  - ٤

 املصلحة   صاحب    مثل  منتفع  - ٥

 احلق   صاحب    مثل  مستحق   - ٦

 عند  إال  بواحدمنها  ختتص  وال  الستة  املعاىن  هذه  حتتمل  مبفردها  صاحب  فكلمة
 . السابقة  األمثلة   يف  رأينا  كما  إليه املضاف  مع   االستعمال 
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 :مثل ملعانٍ  تستعمل"  ضرب"  وكلمة   - ٢

 عمرًا   زيدًا   ضرب   مثل  عاقب   - ١

 مثالً  اهللا  ضرب   مثل   ذكر  - ٢

 قّبًة  له  ضرب   مثل  أقام   - ٣

 العلمة   ضرب  مثل  صاغ  - ٤

 األرض   يف   ضرب  مثل  سعى  - ٥

  ستة   يف مخسة  ضرب   مثل   حسب  - ٦
 : املعىن  شرح  - ب

 من  ذلك  إىل   وما  وهجاء  نطق  من  الكلمة  إليه حتتاج   ما  كل   شرح هو  باملعىن املراد
 : ذلك  يفعل  أن  جيب  أو   بعمق   الناحية   هذه  يدرس   املعاجم   فعلم  . أمور

 : النطق   طريقة  -١

  دقيقًا  صوتيًا متثيالً  النطق متثل ال  املختلفة اللغات  يف  الكتابة  أنظمة  أن املعروف من
 م   ال  اليت  الدقيقة  الصوتية  للفروق  الرمز  تتطلب  ال  اإلبتدائية  للكتابة  العملية  األغراض  ألن

 ميثل  أن   اإلبتدائى  النظام   غرض  يكون  .جّرا  وهّلم  بغتة  واإلدغام   كاإلخفاء   العادى  القارئ 
 على  منها  الواحد  يشتمل   وقد (  اللغة   حروف  من   حرف   شكل  جيعل   بأن  الكتابة  يف   احلروف

 مستقًال واحد   كتابيًا رمزًا )  األصوات  من عدد

 : املثال  سبيل  على   العربية  ففى

 تكتب  أا  مع فيها  تنطق  ال  فالواو   عمرو  كلمة   

 تنطق  أا  مع  فيها  املد   واو  تكتب   ال  داود   و

 وهكذا  األلف  وتنطق  الياء  تكتب  رمى   وكلمة   
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 حيدد   بأن   يبدأ  أن  الكلمة  معىن   عن  ويكشف  الناحية  هذه  املعاجم  علم   يدرس  فلذلك
 .الغاية  هذه   إىل  يصل  ال   اإلبتدائى  النظام  مادام نطقها  طريقة له

 دانيال  وضعه  الذي  كاملعجم   الكلمات  لنطق  خاصة  معاجم   احلية  العامل   لغات  ويف
 : اسم   عليه  وأطلق   اإلجنليزية  اللغة  كلمات لنطق  جونز

English Pronouncing Dictionary   

 تصف   أن   هي   للكلمة   النطق  إيضاح   يف   العربية  املعاجم  تستخدمها   اليت  والطريقة
 بفتح "  تبعة"  كلمة  يف  مثالً   فتقول  إمهاال  أو  وإعجام احلروف  ومدها  الكلمة   حركات 

 التحية  فالباء  املثناة  الفوقية  بالتاء  املطبعى  اللبس  خوف  عند   تقول  أو  ففتح  فكسر
 . الغرض  هلذا   مستعملة  أخرى طرق وهناك  . املهملة  فالعني

 : اهلجاء  طريقة  -٢

 هجاء   يكون   أن   البد  فلذلك   بالضرورة   النطق  مع  تتطابق  ال   اإلمالئية  األنظمة
 قد   كلمتني  هجاء  أساس  خيتلف   أن  بد   وال  التام  باالطراد  أحيانا   متسم   غري   الكلمات 

 أن  املعاجم   وعلم   املعجم   فعلى"  وجزى"  عزا"   مثل  ان   متشا  أما  وهلة  ألّول  يبدو
 . كذلك اجلانب  ذا  يهتم 

 : الصرىف  التحديد  -٣

 كما  للكلمة  الصرىف  املبىن حتديد   املعىن  شرح يف  املعجم يدرسها  اليت  اجلوانب ومن
 . ذلك  غري  أو فعالً   أو  صيغة  أو أمسا الكلمة  كانت  إذا

 ميكن   ال   ألنه  الشرح  طريق  يف  ضرورية  خطوة  للكلمة  الصرىف   التحديد  هذا  فتقدمي 
 . الصرىف  مبناها    عرف  إذا   إال   املعجمى   معناها   وبني   ما  كلمة   مابني   يربط   أن  إلنسان

 :الشرح  -٤
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 معني   لسياق   منها  واحد   لكل  يصلح  الىت   املتعددة   الكلمة  معاىن   بذكر   الشرح  ويكون 
 : مثل  ا   الوفاء   من للمعجم   البد   أمورًا  يتطلب  الشرح  وهذا

 . وبكة  ومكة   وميزة  ميزة   مثل   للكلمة   -وجدت  إن-   املختلفة   األشكال  عرض  

 من  مشتق  لكل األصح على  أو املادة اشتقاقات من اشتقاق سكل مدخل  ختصيص  
 حيث   من   الكلمات   بني  رحم  صلة   يعترب  املادة  حروف   يف   االشتراك  ألن  املادة   مشتقات 
 حللُّ / اّحللُ   بالعربية  ذلك  ومثال  املعىن  حيث  من  رحم   صلة  بالضرورة  يعترب   وال  الشكل

 /   ل   ل  ح /     وهي  الواحدة   املادة  من  /احللول

 . الواحدة  للكلمة املتعددة  املختلفة   املعاىن   شرح  

 شرح   ألن  للكلمة   املعجم  يوردها   اليت   املعاىن   من  معىن  كل   على   االستشهاد  
 .الكلمة  استعمال   طريقة   عن  واضحة  فكرة  يغطى   ال   الشرح   على  استشهاد  بدون  .....   املعىن 

 أكان  سواء  أمينا   متثيًال  املقصود  املعىن   ميثل   حبيث  حسنا   اختيارًا  خيتار   أن  لالستشهاد  وينبغى
 كان  سوقيا  معىن   للكلمة   املعجم   ذكر  إلإذا؛  عاّما  عرفيا  أم   مجاليًا  أدبيا  أم  فنيًا  املعىن   هذا

  مجاليًا  أدبيا   املختار   املعىن  كان  إذا  أما   السوقة  كالم   من   عليه   االستشهاد  يكون  أن  األفضل
 . اجلميلة  األدبية  النصوص  من يؤخذ   أن   ينبغى  الشاهد  فإن 

 هذه   ومن  والدالالت   املعاىن   لشرح  املعاجم   علم   يف   تستعمل  خمتلفة  طرق   هناك   فإن ،  هذا
 :الطرق

 . هلا  املعىن   يف  املترادفة الكلمات   بذكر  الكلمة   شرح  

 . املشروحة  للكلمة   املعىن  يف   املتضادة   املفردات  ذكر  

 . واضحًا  املعىن   يصبح   حىت   والتراكيب   اجلمل  يف   الكلمة   هذه  تستعمل   أن  

 . الكلمة   هذه   فيها تستعمل   اليت  السياقات  شرح  

  . املشروحة  للكلمة   والرسوم  واألشكال   الصور   استخدام  
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 فهناك :  متعددة  جوانب  من   خمتلفة   أنواع  إىل  املعاجم  بتقسيم   املعاجم  علم  يقوم
 : مثل  موضوعات  ملعاجلة   اللغويني   عند  معاجم

 القرآن  غريب   معاجم  

 البلدان  معاجم  

 املؤلفني   معاجم  

 : فحسب  اللغوية   املعاجم  أنواع  أهم  نذكر   أن  نريد   حنن   ولكننا

 : ومها  رئيسني نوعني  إىل  عادة العربية  اللغوية  املعاجم  تقسم 

 : العاّمــة  املعـاجـم

 معني  ترتيب  حسب   الكلمات  جتمع   املعاجم  وهى  أيضًا  املجنسة  املعاجم  وتسمى
 وشرحها  وترتيبها  الكلمات   من  أمكن   ما  كل   مجع   هي   األساسية  فالفكرة   . بشرحها  وتقوم

 :مثل

 الفراهيدى   أمحد  بن  للخليل  العني  كتاب  

 دريد  إلبن اجلمهرة  

 منظور  البن  العرب   لسان  

 املحيط   القاموس   

 العروس   تاج  

  الوسيط   املعجم   
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 : اخلـاّصـة  املعـاجـم

 حول   تدور  الىت   الكلمات   فيها  جتمع   اليت   املعاجم   وهى  أيضًا  املبّوبة  املعاجم  وتّسمى
 الكلمات  شرح  يف  أّلفت  اليت  الكتب  العربية  يف  ذلك  ومثال  خاص   باب  أو  معني  موضوع

 : مثل  معني  شئ   الستعمال توجد  اليت

 ) هـ٢٠٦(   الشيباين  عمرو  أليب  والعسل   النحل   كتاب  

 ) هـ٤٢٩(         للثعالىب   اللغة   فقه  

 ) هـ٤٥٨(      سيدة   إلبن   املخّصص   

 : العرب  عند   املعجمى   التأليف   عن  نبذة

 تأليف   يف   العرب   اختذها   اليت   واملناهج   الطرق   للطالب  نقّدم   أن  العنوان   هذا  حتت   نريد 
 .اجلّنسة  أو العاّمة  املعاجم 

 : شديد   باختصار  كمايلي  وهي  خمتلفة  مبراحل  العرب   عند  املعجمى  التأليف  نشأة   مّرت

عباس  ابن  وجواب  األزرق  بن  نافع  سؤال  مثل: الكرمي   القرآن  غريب  يف دراسـات
 السادس  النوع( اإلتقان كتابه  يف  السيوطى ذكرها  وقد  .العرب بكالم  متشهدًا  ذلك  وعلى

 نافع   سؤاالت "بعنوان   مستقل   كتاب  يف   السامرائي  إبراهيم  الدكتور  مجعها   وقد   .)والثالثون 
 للنضربن   القرآن  غريب   مثل  القرآن   غريب  حتمل عنوان   كتب   ومثل "  و عباس  بن   اهللا  عبد  إىل

 . وغريمها  تغلب  بن   أبان   سعيد  أليب  مشيل

 املوضوع  هذا   يف  عباس  بن   اهللا  عبد  إىل "  كتاب  وينسب:  القرآن   غريب  يف   دراسات
 .الرمحن  عبد   عدنان   أليب  احلديث  غريب يف كتابًا  الندمي  ابن  يذكر

 واملعرب   الدخيل  وكتب  واللهجات   اللغات   كتب

 اخلاصة   املعاجم  أو  املبوبه  املعاجم  مرحلة  

 العاّمـة   املعاجم  مرحلة  
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 الطرق   هذه   نسّمى   أن  وميكن ،  خمتلفة  ومناهج   طرقًا  استخدموا  العرب   أن  نرى   وهنا
 : أساسية  مدارس  ثالث  وهي"  معجمية  مدارس " واملناهج

 التقليبات   مدرسة   - ١

 القافية  مدرسة   - ٢

 األلفبائى  الترتيب  مدرسة   - ٣

 : التقليبات  مدرسة   - ١

 : هي  الدرسة  هلذه  املهمة   واخلصائص

 األجبدية   أساس   على   أو  الصوتية  املخارج   أساس   على  والكلمات   احلروف  ترتيب  - ١
 .العادية

 :مثل الواحد   للجذر  املمكنة  التقليبات  - ٢

 ب   ت  ك =    اجلذ 

 /   ك  ب   ت  /ك   ت ب  / ت  ب ك/    ب  ت ك=  /     املمكنة  التقليبات

 /   ت  ك   ب /ب  ك   ت  /        

 .   العرب   عند   واملستعملة    املهملمة  الكلمات  إىل  واإلشارة  - ٣

 .األبنية  أساس  على  املعجمية  اللفظية  الثروة  تبويب  - ٤

 .الزوائد   من   الكلمة   جتريد   - ٥

 . ونثرًا شعرًا   العرب   وكالم  واحلديث   الكرمي   بالقرآن   االستشهاد  - ٦

 . والصوتية  والصرفية  النحوية  القضايا   معاجلة   - ٧

 : هي  املدرسة   هذه  إىل   تنسب  اليت   املعاجم  وأشهر

 هيدى   الفرا  أمحد  بن  للخليل  العني  كتاب  

 دريد  إلبن اللغة   يف   اجلمهرة  
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  لألزهرى  اللغة   ذيب   

 :القافية  مدرسة   - ٢

 : هي  املدرسة  هلذه  املهمة   واخلصائص

  واحلروف  بابًا  األخري  احلرف  جعل  وذلك  احلروف  أساس  على  التبويب  - ١
 فكلمة   للكملة  األبنية  حسب   واخلامس   والرابع   الثالث  مث   فصالً   األول

 . الكاف  فصل  الباء   باب  يف "  كتب"

 الكلمات   داخل  يف   األجبدي  الترتيب  على االعتماد  - ٢

 اجلذور   على واالعتماد  الزوائد   من   الكلمة   جتريد   - ٣

 العرب   وكالم  واحلديث   الكرمي   بالقرآن   االستشهاد  - ٤

 . التقليبات  إىل  اللجؤ      عدم   - ٥

 . والصوتية  والصرفية  النحوية  القضايا   معاجلة   - ٦

 : هي  النظام   هذا على  تسري   اليت   املعاجم  وأهم

 للجوهرى   العربية  وصحاح   اللغة  تاج  

 منظور  إلبن  العرب   لسان  

 آبادى  للفريوز   املحيط   القاموس   

 : األلفبائى  الترتيب  مدرسة   - ٣

 : هي  ا تتميز  اليت   املهتمة   واخلصائص

 الكلمات   ترتيب  يف العادية  األجبدية  على االعتماد  - ١

 . والتقفية  والتقليب  التبويب  إىل  اللجؤ   عدم   - ٢
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 اجلذور   على واالعتماد  الزوائد   من   الكلمة   جتريد   - ٣

 املنثور  العرب   وكالم  واحلديث   الكرمي   بالقرآن   االستشهاد  - ٤

 . الكلمات  لشرح املتنوعة   الوسائل  اختيار  - ٥

 املعاجم   يف  وخاصة  واضح  منهج  أساس  على  واملشتقات  الكلمات  رصد   - ٦
 : هي  املنهج   هذا   ضوء   يف ألفت  اليت

 للزخمشرى   البالغة   أساس  - ١

 للشرتوىن   املوارد  أقرب  - ٢

 اللغويني  من   لعدد   الوسيط  املعجم   - ٣

 

 التـوضـيح

 نتائج   على   دراساته  يف   يعتمد  املعجمى  املستوى  بأن  السابقة   السطور  من   لنا   اتضح
 يقدم   أنه  كما  النحوى  واملستوى  الصوتى  واملستوى  الصرىف   املستوى  مثل  السابقة  املستويات
 علم   أن  كذلك  ورأينا  . العديدة  اللغوية  النواحى  من  الناحية  أو اجلهة  هذه  يف   معينة خدمات 
 من   عديدة  نواح  من   فيها  بالبحث   ويهتم  اللفظية  بالثروة  أو    بالكلمات  يتعلق  أساسًا   املعاجم
 وشرح  والتصريفية  االشتقاقية  جوانبها  وشرح  بطريقة  رصدها   و  نظام  على  وترتيبها  مجعها

 . املتعددة  معانيها

 فقط   نوعني   بذكر   اكتفينا  أننا   رغم  اللغوية   للمعاجم  أنواع  هناك   أن  أيضًا  لنا   واتضح
 الكرمي  القرآن  حول   املسلمني   العرب   عند   بدأت   املعجمية   الدراسات  أن  كذلك   ورأينا

 اآلخرى  اللغة   جماالت  إىل   انتقلت  مث   األخرى   اإلسالمية  العلوم  مثل   الشريف   واحلديث
 بدت   وقد ،  والنضج  القمة   إىل  العلم   هذا  وصل  أن   إىل   معجمية  ومناهج  مدارس  وظهرت
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 يف   ناضجة  علمية  طريقة  اختارت  حيث  التقليبات  مدرسة  حماوالت  يف  والنضج  القمة  مالمح 
 دراسة  يف   منها   بد  ال   اليت   األساسية  املهمة  اجلوانب  راعت  وحيث  ومعاجلتها  الكلمات   ترتيب
 وما  عصرها   يف  والكتاب  الشعراء  إليه   احتاج   ما  راعت   القافية   مدرسة   أن   كما   اللفظية  الثروة
 عامة   ضرورات  إليفاء   ظهرت  فقد  األلفبائى  الترتيب   مدرسة   وأما   باقية  إليها   احلاجة   زالت 
 والباحثني  العلماء   انظار   جذبت   الىت   اخلصائص   من   ختل  مل   أا  مع  اجلاالت   معظم   يف   الناس

 .اللغويني
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 . عليها  يشتمل   اليت   األساسية  العناصر  ذكر   مع اللغوى  املعجم   عرف  - ١

 .العربية  اللغة   من ثالالً   أذكر؟  املعجمي  املعىن   يف  واالحتمال  بالتعدد   املراد  ما  - ٢

 ؟ الكلمات  معاىن   اللغوى   املعجم  يشرح   كيف   - ٣

 . القافية  ملدرسة  املهمة  اخلصائص  أذكر   .٤

 . التقليبات  مدرسة إىل  تنسب  اليت   املعاجم   بعض   أمساء   أكتب    .٥

 ؟ املعاجم   علم  يف الصرىف   بالتحديد  يقصد  ماذا   .٦

 ؟ املسلمني  العرب   عند  املعاجم  علم  يف  الدراسة  بدأت   كيف   .٧
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  حسان  متام   هاومبناها، الدكتور   معنا  العربية  اللغة   - ١

  نصار   حسني وتطوره، الدكتور  نشأته  العريب  املعجم    - ٢

  درويش  اهللا عبد   العربية، الدكتور  املعاجم    - ٣

 خمتار  أمحد   العرب، الدكتور   عند   اللغوى  البحث   - ٤

 منظور   العرب، ابن  لسان  - ٥

 التواب  عبد  رمضان  العربية، الدكتور  فقه  يف   فصول  - ٦
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  "لسان العرب" معجمه ابن منظور ودراسة •
 " العني"  خليل بن أمحد الفراهيدي ودراسة معجمه •

 

 

 شكيل أمحد    مجع وترتيب:  

  نازيه كوهر    مراجع :  

  @ @
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  الصفحة   العنوان   الرقم 
  ٢٩٥  األهـداف  
  ٢٩٦  التعـارف  

  ٢٩٧  "لسان العرب"معجمه ابن منظور ودراسة   - ٢
  ٣٠٠  أمحد الفراهيدي ودراسة معجمه "العني"خليل بن   - ٣
  ٣٠٧  األسئلة  - ٤
  ٣٠٨  املراجع  - ٥

  
  @ @
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  بعد أن يقرأ الطالب هذه الوحدة جيب أن يكون على اإلملام باألمور التالية: 
 . التعّرف على معجم لسان العرب وصاحبه -١

 . التعّرف على معجم "العني وصاحبه" -٢

  . التمييز بني منهجهما  -٣
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ÒŠb�ÈnÛa 
  

وعن  أساسني  معجمني  حول  دراسة  والطالبات  لطالبنا  الوحدة  هذه  يف  قدمنا 
منهجهما وكذلك عن حياة صاحبيهما وذلك ألن يكون الطالب والطالبة على معرفة تامة 
حول هذين املعجمني اهلامني وأن مييزوا بني منهجهما وكذلك أن يعرفوا املدرسة املعجمية 

  . عجمان اليت ينسب اليها امل
   .وأرجو أن ينال هذا العمل رضا اهللا وأن جيعله عمال نافعًا ألوالدنا الطالب

  . واهللا املوفق واملستعان 
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حممد بن مكرم بن علي ابن أمحد بن :  أبو الفضل مجال الدين عبداهللا:  صاحبه:  أوالً 
   . القاسم بن حبقة بن منظور األنصاري اخلزرجي اإلفريقي املصري، املعروف بابن منظورأيب  

   .هـ يف القاهرة وقيل يف طرابلس٦٣٠ولد سنة 
وأمجع املؤرخون على أنه كان حمدثًا فقيهًا عمل يف ديوان اإلنشاء بالقاهرة، وويل 

   .هـ٧١١قضاء طرابلس، مث عاد إىل مصر وا تويف عام 
منظور من كبار علماء القرنني السابع والثامن اهلجريني؛ فقد كان عاملًا   ويعد ابن

   . بالنحو، واللغة، والتاريخ، واحلديث، والفقه
إنه ترك كتبًا من تأليفه أو اختصاره بلغت مخسمائة جملد، عدا ما ينسخه :  ويقال

   .من كتب األقدمني
وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي، وقد اختصر كثريًا من كتب األقدمني كاألغاين،  

   . ومفردات ابن البيطار، والعقد الفريد البن عبدربه، وزهر اآلداب للحصري
وقد تلقى ابن منظور علومه عن ابن املقري وغريه من كبار القرن السابع الذي كان 

   .هلم فضل كبري يف تعليمه
  : يكاد ينحصر فيما يلي :  هدفه من تأليف لسان العرب:  ثانيًا

   ._ تأليف معجم كبري جيمع كل املحاسن املوجودة يف كتب اللغة١
   . _ تاليف ما يف املعاجم السابقة من عيوب٢
_ مجع مواد اللغة بطريقة تشجع الناس على معرفة العربية، وإتقاا والوقوف على ٣

  

  .  ٧٣_٦٦_ انظر دراسات يف املعاجم العربية ص١



٢٩٨ 

 

   .أسرارها اجلمالية
  : رجع إىل الكتب التالية:  مراجعه:  ثالثًا

   .هـ٣٧٠لألزهري ت _ ذيب اللغة  ١
   .هـ٤٥٨_ املحكم واملحيط األعظم البن سيده ت ٢
   . _ الصحاح جلوهري٣
   . هـ٥٧١_ حواشي ابن بري ت ٤
   .هـ٩٠٦_ النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري ت٥

  : ميكن أن يوجز منهج ابن منظور يف كتابه لسان العرب فيما يلي:  منهجه:  رابعًا
ا١ من  الكلمات  َجرَّد  إىل أصوهلا شأنه يف ذلك شأن مجيع _  وأرجعها  لزوائد، 

   .أصحاب املعاجم 
_ اتبع مدرسة القافية؛ فجعل احلرف األخري من الكلمة بابًا، واألول فصًال، شأنه ٢

   .بذلك شأن اجلوهري إال أنه قدم اهلاء على الواو
   . _ استشهد بالقرآن، واحلديث، ومأثور كالم العرب٣
   .، واهتم بالنوادر_ اعتىن بلغات العرب٤
   ._ مجع ما تفرق يف املعاجم األخرى٥

  : ميكن إجيازها فيما يلي:  املميزات:  خامسًا
   . _ اتباعه لنظام القافية، وهو أيسر من نظام التقليبات _ كما مر _  ١
إنه احتوى على :  توسع يف شرح املواد وما تفرع منها من ألفاظ؛ حىت يقال-٢

   .حني أن الصحاح احتوى على أربعني ألفًا، والقاموس على ستني ألفًامثانني ألف مادة على  
   . _ امتاز _ كما مر _ باالستشهاد بالقرآن، واحلديث، وما أثر من كالم العرب٣
   . _ اعتىن بنسبة األشعار إىل أصحاا، حىت إنه َلُيَعدُّ مرجعًا مهمًا يف ذلك٤
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    ._ اهتم بلهجات العرب، وبتوجيه القراءات٥
   .اهتم بذكر بعض القواعد النحوية والصرفية  _٦

ال شك أن االتساع الكبري يف شرح مواد اللغة :  املآخذ على لسان العرب:  سادسًا
الذي جلأ إليه ابن منظور يف كتابه لسان العرب قد أدى إىل وقوعه يف بعض املآخذ اليت ميكن 

  : إجيازها فيما يلي
   .ار يف ذكر الشواهد _ التكرار يف شرح بعض األلفاظ، والتكر١
   . _ إمهاله لكثري من املعاين بالرغم من رجوعه إىل كثري من املصادر٢
   ._ فاته االستفادة من بعض املعاجم السابقة مثل معجم مقاييس اللغة٣
فاته كثري من الصِّيغ والشواهد اليت ذكرت يف كتاب العني، واجلمهرة، والبارع، -٤

   .وغريها من املعاجم 
حال فمعجم لسان العرب من املعاجم اليت تفخر ا بالعربية، وال يستغىن وعلى أي  

   .عنه بغريه
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  ) ١(كتاب العني  

   .هو اخلليل بن أمحد اليحمدي األزدي الفراهيدي: صاحبه:  أوالً 
هـ، ونشأ يف البصرة، ١٠٠العريب سنة وهو من أصل عريب، ولد يف ُعمان على اخلليج 

وعرف بالبصري، وتلقى على أيدي كبار علمائها من أمثال أيب عمرو ابن العالء، وأيوب، 
وعاصم األحول، كما تصدى للتدريس مبجالس البصرة، فتتلمذ على يديه كثري من أفاضل 

    .العلماء كالنَّْضر بن مشيل، واألصمعي، وسيبويه
   . وصيانة، وجود وزهد، وقناعة، ومساحة نفسوكان ذا ديانة، وعفاف  

   . وكان ذا عقلية جبارة، وموهبة فذة مبتكرة
   . ومل يقف علمه عند اللغة فحسب، بل تفوق يف علوم الشريعة وغريها

   .أثىن عليه العلماء، وأقروا بفضله، ونبوغه، وعبقريته
ك _ فلينظر =من أحب أن ينظر إىل رجل خلق من الذهب واملس:  قال سفيان الثوري  

   . إىل اخلليل بن أمحد 
   .=مل يكن للمسلمني أذكى عقًال من اخلليل: وقال محزة األصبهاين  

    .كما أعجب به كثري من املستشرقني الذين اعترفوا بفضله، ونبوغه
  : ) ٢(االهتمام بكتاب العني وخالصة اآلراء حوله :  ثانيًا

  

، ومقدمة كتاب العني حتقيق د. عبداحلميد هنداوي  ٢٥_١٠العربية ص_ انظر دراسات يف املعاجم ١
٣٣_ ١/٨  

، ومقدمة كتاب العني د. عبداحلميد  ٩٢_١/٧٦_ انظر هذه اآلراء، ومناقشتها بالتفصيل يف املزهر ٢
 .  ٣٣_١هنداوي 
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اجلدل   وكثر  العني،  بكتاب  العلماء  تأليفه اهتم  ناحية  من  حوله خصوصًا  واخلالف 
   .ومؤلفه؛ فمنذ عصر اخلليل إىل عصرنا هذا واخلالف حوله كثري جدًا

  : ويكاد اخلالف يف هذه املسألة يتلخص يف اآلراء التالية
أن اخلليل مل يؤلف كتاب العني، وال صلة له به، وممن قال بذلك أبو علي القايل،   _ ١

   .وأستاذه أبو حامت 
أن اخلليل مل يضع نص كتاب العني، ولكنه صاحب الفكرة يف تأليفه، فزعموا أن     _٢

   .الفكرة للخليل، والتنفيذ لتلميذه الليث بن املظفر بن نصر اخلراساين
   . األزهري صاحب التهذيب:  وأول من قال بذلك

 أن اخلليل مل ينفرد بتأليف كتاب العني، ولكن كان لغريه عون يف ذلك؛ حيث مال   _ ٣
   .أغلبهم إىل أن الليث هو الذي ساعد يف إمتام الكتاب

ولكن أصحاب هذا الرأي خيتلفون فيما بينهم يف تفسري اشتراك الليث مع 
إن الليث :  اخلليل، وإىل أي مدى عاون الليث يف تأليف الكتاب؛ فمنهم من قال

 اخلليل وضعه :  أعاد وضع الكتاب، وينسب ذلك إىل ابن املعتز، ومنهم من قال
   .والليث أكمله، وينسب هذا إىل أيب الطيب اللغوي

أن اخلليل عمل من كتاب العني أصوله، ورتب أبوابه، وصنف مواده، ولكن غريه   _٤
   .حشا املفردات

   .أن اخلليل عمل كتاب العني، مبعىن أنه ألفه، وروي عنه  _ ٥
    .راونلتشومن أشهر من قال ذا ابن دريد، وابن فارس، والسيوطي، واملستشرق ب

=وقد ألف أبو عبدالرمحن اخلليل بن أمحد الفرهودي :  قال ابن دريد  يف مقدمة اجلمهرة
   .) ١( كتاب العني، فأتعب من تصدى لغايته، وعنَّى من مسا إىل ايته

  

  .  ١/٣_ مقدمة اجلمهرة ١
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=فأعالها :  وقال ابن فارس  يف مقدمة كتابه املقاييس حينما حتدث عن مصادر كتابه
    .) ١(عبدالرمحن اخلليل بن أمحد املسمى كتاب العني وأشرفها كتاب أيب  
=أول من صنف يف مجع اللغة اخلليل بن أمحد ألف يف ذلك كتاب :  وقال السيوطي  

   .) ٢(العني املشهور
وأما املستشرق براونلتش فقد توصل بعد طول دراسة وتأمل إىل أن الكتاب للخليل، 

العني اتفقوا على أن التنظيم والترتيب من صنع   وبني سببًا هلذا وهو أن ُجلَّ من تكلموا على
اخلليل، وهذا هو جوهر املسألة، وهو املعىن بكلمة التأليف، أما اإلضافة واحلذف فال تؤثر  

   .يف كون اخلليل مؤلف الكتاب 
وأضاف _ أيضًا إىل هذا _ أن تلميذه الليث قد قام بنصيب كبري يف نقل الكتاب عن 

   .شياء بعد أن استأذن اخلليل يف ذلك اخلليل، ورمبا أثبت فيه أ
   .) ٣(وانتهى من هذا إىل أن اخلليل هو املؤلف، وأن املخرج للكتاب هو الليث 

  الرأي الراجح: 
لعل الرأي الراجح الصحيح هو أن اخلليل هو واضع كتاب العني كما نص على ذلك 

   . صراحة ابن دريد، وابن فارس، والسيوطي وغريهم 
من أشياء ال ميكن نسبتها إىل اخلليل، مثل التصحيف أو التحريف أو وأما ما وجد فيه  

مسائل ال تسري وفق مذهبه البصري، أو حكايات عن املتأخرين عنه، أو املعاصرين له فذلك 
   .كله إمنا هو من عمل النساخ، أو غريهم من قد يتعمدون ذلك

الرواية النظر إىل وقائع   مث إن اآلراء األخرى أغلبها استنتاجي يعتمد فقط على  دون 
  

  .  ١/٣_ معجم مقاييس اللغة ١
 .  ١/٧٦_ املزهر ٢

  .  ٢/٣٩نشر هذا املستشرق حبثًا مطوًال عن هذا املوضوع يف جملة إسالميات _  ٣
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   .) ١(األمور
  : ) ٢(املنهج الذي سار عليه اخلليل يف كتاب العني:  ثالثًا

  : ميكن إجياز املنهج الذي سار عليه اخلليل يف كتاب العني على النحو التايل
التقليبات الصوتية وبدأ بأبعد احلروف خمرجًا  _١ حيث رتب املواد على :  اتبع نظام 

احلروف _ كما مر _ فبدأ بأبعدها خمرجًا وهي احللقية ( ع ح هـ أساس خمارج  
خ غ) مث حروف أقصى اللسان مع ما حياذيه من احلنك األعلى (ق ك) مث وسط 
اللسان مع ما حياذيه من احلنك األعلى (ج ش) مث حرف الضاد على اختالف يف 

أصول   خمرجه (ض) مث طرف اللسان مع أطراف الثنايا السفلى (ص س ز) مث مع
الثنايا العليا (ط د ت) مث مع أطراف الثنايا العليا (ظ ذ ث) مث مع اللثة العليا (ر ل 

   .ن) مث حروف الشفتني (ف ب م) وأخريًا احلروف اجلوفية (و ا ي)
   . وقد مسى كل حرف منها كتابًا، ومسى املعجم كله بأول حرف بدأ به، وهو العني

عني ليس على الترتيب املعهود اآلن يف احلروف، ترتيب كتاب ال :  =فائدة:  قال السيوطي  
وقد أكثر األدباء من نظم األبيات يف ترتيبه؛ من ذلك قول أيب الفرج سلمة بن عبداهللا بن 

  : الدن املعاِفري اجلزيري
 العني   حروف   عن   سائلي  يا

    دونكها
  وإْحصاء   وزنٌ   ضمها   رتبة  يف
   واخلاء   اهلاء  مث  واحلاء   العني  

   
 الكاف   مث  والقاف  والغني
 الضادُ   مث  والشني  واجليم   أْكفاء 

    يتبعها
  طاء   بعدها   وزاي   وسني  صاد

   متَّصل  الطاء   مث  والتاء  والدال  
  

  راء   بعدها   وثاء   ذال  بالظاء
  

  

  .  ٢٥/ ١، ومقدمة العني ١١_١٠_ انظر دراسات يف املعاجم ص١
  .  ١٩_١٦_ انظر دراسات يف املعاجم ص٢
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   والباء  الفاء   مث  والنون   والالم
  

 واملهموز  والواو  وامليم 
نظام   _ ٢  ) ١( والياء فيها  واتبع  واحد،  موضع  يف  واحدة  حروف  من  املكونة  الكلمات  مجع 

   .التقليبات _ كما مر _  
الثالثي، مث   _ ٣ بالثنائي، مث  يبدأ  الكلمة؛ حيث  األبنية حسب مقدار حروف  الحظ 

   . الرباعي، مث اخلماسي
تل إىل أرجع الكلمة إىل حروفها األصلية وذلك بتجريدها من الزوائد، وإرجاِع املع  _٤

   .  .   .بيع وهكذا:  قول، وباع:  غفر، وقال:  استغفر تكون :  أصله، مثال ذلك
ما   _ ٥ ونادرًا  العرب،  كالم  من  باملأثور  استشهد  كما  والسنة،  بالكتاب،  استشهد 

   .َيْنِسب ما َيْذُكر
مثال ذلك  - ٦ وتقليباا  مادة  بداية كل  واملستعمل يف  املهمل  العني :  ينبه على  باب 

   .والكاف، والدال، عكد، دعك، دكع، مستعمالت، عدك كدع، كعد مهمالت
  : ) ٢( املآخذ على كتاب العني:  رابعًا

_ استشهاده بشعر بعض اُملحدثني، واحتواؤه على حكايات عن بعض املتأخرين الذين ١
   .جاؤوا بعد وفاة اخلليل كأيب إسحاق الزجاج، وكراع النمل وغريمها

   .املواد الرباعية واخلماسية_ خلطه بعض  ٢
   ._ احتواؤه على كثري من التصحيفات اليت ال تليق باخلليل ٣
_ بناء املعجم على أساس صويت، وذكر املادة وتقليباا يف موضع واحد؛ فهذا جيعل ٤

البحث عن الكلمات صعبًا؛ إذ ال بد من معرفة خمارج األصوات، ومعرفة التقليبات ملن يريد 
   .ني عن معىن كلمة حىت يسهل عليه ذلكالكشف يف الع

  

 .  ٩٠_١/٨٩_ املزهر ١

  .  ٢٥_٢٠ودراسات يف املعاجم ص _  ١/٧٩_ انظر املزهر ٢
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   .وهذا من أكرب األسباب اليت قللت االستفادة من مثل هذا املعجم 
هـ، ١٤٢٤وقد طبع املعجم طبعة جديدة صدرت عن دار الكتب العربية بريوت لبنان  

   .عبداحلميد هنداوي  . وترتيب وحتقيق د
   .لعل يف ذلك تسهيًال وتيسريًاوهذه الطبعة رتَّبت املعجم ترتيبًا أجبديًا عاديًا؛ ف

الكوفيني، وخبالف مذهب ٥ على مذهب  إمنا هو  آراء حنوية  العني من  ما يف  أنَّ   _
    .البصريني

   . مع أن مذهب اخلليل كان يتبع املذهب البصري
: التاسوعاء:  _ أخذ بعض العلماء على اخلليل إنفراده بكثري من األلفاظ، مثل قوله٦

=مل أمسع بالتاسوعاء، وأهل :  ، وقد استدرك ذلك عليه الزبيدي بقولهاليوم التاسع من املحرم
إنه :  إنه اليوم العاشر من املحرم، ومنهم من قال:  العلم خمتلفون يف عاشوراء، فمنهم من قال

   .اليوم التاسع 
بقوله السيوطي عن ذلك  القبول إن كان :  ودافع  طبيعي، وحكمه  أمر  االنفراد  =إن 

   .) ١(الضبط واإلتقان كأيب زيد، واخلليل، واألصمعياملنفرد به من أهل  
=ليس يف الكالم نون :  _ اشتمل كتاب العني على أخطاء صرفية واشتقاقية كقوله٧

   . أصلية يف صدر الكلمة
   .شل، ونعنع :  =جاءت كثريًا حنو: قال الزبيدي يف استدراكه

   . الباحثني واملنصفنيهذه مجلة من املآخذ على كتاب العني، وقد اعتذر له كثري من  
=ويبدو أن هذه املآخذ يرجع معظمها إىل عمل النساخ الذين :  يقول الدكتور أمني فاخر

خلطوا بني منت الكتاب الذي هو للخليل، وبني اهلوامش اليت وضعها بعض املتأخرين من 
  

األمثلة يف بابني من كتاب املزهر: األول: (ذكر نوادر من التأليف)    _ وقد حكى السيوطي كثريًا من ١
  .  ٢/٤٩والثاين: (باب ضوابط واستثناءات يف األبنية وغريها)   ٤٨_٢/٤٢
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   .) ١( تالميذ اخلليل حينما رأوا أن يدونوا مالحظام على الكتاب)
وقد طالعته إىل آخره، فرأيت وجه التخطئة فيما ُخطِّئ به غالُبه من =: وقال السيوطي  

جهة التصريف واالشتقاق؛ كذكر حرٍف مزيد يف مادة أصلية، أو مادة ثالثية يف مادة رباعية 
  . وحنو ذلك، وبعُضه ادعى فيه التصحيف

تعرف فمعاذ هذه اللفظة كذب، أو ال  :  وأما أنه ُيَخطأ يف لفظه من حيث اللغة بأن يقال
   .اهللا مل يقع ذلك

وحينئذ ال قدح يف كتاب العني؛ ألن األوَل اإلنكاُر فيه راجع إىل الترتيب والوْضِع يف 
يقال أن  أمر هني؛ ألن حاصله  الباب،   نقل هذه  األوىل:  التأليف، وهذا  اللفظة من هذا 

   . وإيرادها يف هذا الباب
رتكاب مثل ذلك، إال أنه ال مينع الوثوق وهذا أمر سهل، وإن كان مقام اخلليل يرته عن ا

   .بالكتاب، واالعتماد عليه يف نقل اللغة
ومن ذا الذي سلم :  إن ُسلِّم فيه ما ادعي من التصحيف يقال ما قالته األئمة:  والثاين

   .) ٢(من التصحيف؟ كما سيأيت يف النوع الثالث واألربعني مع أنه قليل جدًا
مضى مرتلة كتاب العني، وأن املآخذ عليه _ إذا وجدت وهكذا يتبني لنا من خالل ما 

   ._ ال تنقص من قيمته، ويكفيه فخرًا أنه أول معجم لغوي شامل يف العربية
  

 

  
  

  

 .  ٢٤_ دراسات يف املعاجم ص١

  .  ١/٨٦_ املزهر ٢
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  . حتّدث عن حياة ابن منظور األفريقى مفصالً  -١
 . حتدث عن منهج معجم لسان العرب بالتفصيل -٢

 . الفراهيدى بإجيازألق الضوء على حياة خليل بن أمحد   -٣

 . سلط الضوء على منهج معجم العني مفصالً  -٤
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  حسان  متام   هاومبناها، الدكتور   معنا  العربية  اللغة   - ١

  نصار   حسني وتطوره، الدكتور  نشأته  العريب  املعجم    - ٢

  درويش  اهللا عبد   العربية، الدكتور  املعاجم    - ٣

 خمتار  أمحد   العرب، الدكتور   عند   اللغوى  البحث   - ٤

 منظور   العرب، ابن  لسان  - ٥

 التواب  عبد  رمضان  العربية، الدكتور  فقه  يف   فصول  - ٦
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