لغة العامة يف معجمات الألفاظ
يف القرن الرابع الهجري
 -درا�سة داللية -

أ .م .د .هدى هشام إسامعيل

م .م .أمحد أسامة عالء الدين درويش

أ .م .د .هدى هشام إسامعيل  ..م .م .أمحد أسامة عالء الدين درويش

املقدمــة
احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل

سيد األولني واآلخرين سيدنا حممد وعىل آله وصحبه
أمجعني ومن اهتدى هبديه إىل يوم الدين.

أما بعد :فنحن كثري ًا ما نسمع بام يوصف جماز ًا

بأنه لغة الفن ،أو لغة السياسة ،أو لغة الطفل ،أو لغة

الرجل ،أو لغة املرأة ،مما يشعرنا بأن هنالك خصائص

مميزة لكل واحد منها ،وإن كان ال يصح أن نسمي لغة
ولكنه تعبري جمازي.

كذلك األمر يف لغة العامة فالعامة من الناس يف

كل جغرافية ناطقة بلغة معينة ،مثل العربية وغريها

من اللغات ،هلم استعامالهتم اخلاصة ملفردات اللغة،

وهذه االستعامالت توصف يف عمومها بأهنا خروج

عىل االستعامل الفصيح الصحيح ،من الناحية الصوتية
والرصفية والنحوية والداللية .فلغة العامية أو كالم

العامية هو يف أكثره خروج عىل اللغة الفصيحة.

وقد جاء هذا البحث مست ً
ال من رسالة الطالب:

أمحد أسامة عالء الدين درويش لطفي املوسومة بـ
(لغة العامة يف معجامت األلفاظ يف القرن الرابع

اهلجري – دراسة لغوية – دراسة قدمها الطالب إىل
جملس كلية اآلداب – قسم اللغة العربية يف اجلامعة
العراقية ،وهي جزء من متطلبات نيل درجة املاجستري

يف اللغة العربية لعام 2011 – 1432م وقد حازت

الرسالة عىل درجة االمتياز من قبل جلنة املناقشة.

وقد أجازت وزارة التعليم العايل والبحث

العلمي نرش بحث مستل يكون مشرتك ًا بني املرشف

والطالب ؛ لذا يف ضوء هذا القرار ننرش هذا البحث

العام.

وسنتناول يف بحثنا هذا (لغة العامة يف معجامت

األلفاظ يف القرن الرابع اهلجري – دراسة داللية)

ألمهيته.

وقد قسمنا هذا البحث -بعد التقديم له –عىل

ثالثة مباحث فكان املبحث األول يف الداللة املعجمية
وأما املبحث الثاين :ففي الداللة النحوية أما املبحث

الثالث فكان يف التطور الداليل يف كالم العامة.

أما اخلامتة فقد خلصنا فيها أهم النتائج التي

توصلنا إليها.

ويف اخلتام اسأل اهلل سبحانه أن يعصمنا من

الزلل ،ويكرمنا بنعمة اإلخالص ،وهيدينا سواء

السبيل.

املبحث الأول
الداللة املعجمية:
((الداللة املعجمية هي داللة الكلمة التي

استخدمت هبا يف املجتمع مفردة أو يف تركيب سواء

أكان املعنى حقيقيا يف أصل الوضع ،أم جمازيا منقوال
عن معنى حقيقي .فاملعجم يبحث معنى الكلمة بذكر
معناها أو مرادفها أو مضادها أو ما يفرسها ،وقد يقدم

معلومات عنها كأصل الوضع وتطورها التارخيي
ومشتقاهتا ،وقد يذكر بعض السياقات اللغوية التي

توضح داللتها ،وقد يكون موجزا ،فيكتفي بذكر املعنى
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لغة العامة يف معجامت األلفاظ يف القرن الرابع اهلجري
دون شواهد توضحه ،وقد يفرس املعنى بنقيضه ،أو يبني

علة تسميته هبذا االسم .والداللة املعجمية ال تعني
داللة كلمة مفردة فقط بل يدخل فيها كل الرتاكيب التي

تشكل وحدة داللية متامسكة ال تتجزأ ،فاملعجم يبحث
معنى الكلمة املفردة ،والرتكيب االصطالحي ،واملثل،

والقوالب اللفظية التي تشكل وحدة معنوية ،ويبحث

كذلك املعنى احلقيقي واملعنى املجازي ،ويسوق
للمعنى املجازي شواهد توضحه))

()1

املطلب الأول:
داللة التعبري اال�صطالحي
((التعبري االصطالحي :هو املعنى الذي يتحقق

من عبارات مسكوكة ومتامسكة تعرب عن وحدة لغوية
ذات داللة خاصة ،أو عبارات ثابتة الصيغة اللفظية،

أو هو قالب لفظي يعرب عن معنى خاص يرتبط به،
ويدخل معه يف عالقة ثابتة ،يف إطار اجتامعي وثقايف
واحد ،ويصبح وحدة متكاملة يف الكالم ويتداوهلا

املجتمع وتتوارثها األجيال))

()2

ومن التعبريات االصطالحية التي رصدهتا يف

كالم العا ّمة يف معجامت القرن الرابع اهلجري:
ٌ
((رجل َس ِف َل ٌة)):
 /1تقول العا ّمة

البحوث املحكمة
ٌ
((رجل من َس ِف َلة الناس،
قال ابن دريد(ت321ﻫ):

ٌ
رجل َس ِف َل ٌة ،وإن كانت
أي :من ر ّذاهلم وال يقال:

العا ّمة قد أولعت به .وهو َ
يس منهم وكذلك قوم
اخل ِس ُ
ِ
الناس))
من َس ِف َل ِة

()3

وقال الفارايب(ت350ﻫ)(( :ويقال :هو من

ألنا مجع))
الس ِف َلة ،وال يقال :هو َس ِف َلة؛ هَّ
َّ

()4

((والس ِف َلةَ :غ ْو َغ ُاء
وقال الزبيدي(ت379ﻫ):
َّ

ال ّناس))

()5

وقال اجلوهري(ت393ﻫ)(( :يقال :هو من

الس ِف ِ
ألنا مجع))
لة ،وال تقل هو َس ِف ٌلة؛ هَّ
َ

()6

وقال ابن فارس(ت395ﻫ)(( :يقال :هو من

ِ
الناس ،وال يقالَ :س ِف َل ٌة))
َس ِف َل ِة

()7

فتعبري العا ّمة عن الرجل اخلسيس بقوهلا:
ٌ
ٌ
((رجل َس ِف َل ٌة)) ،خطأ .والصواب ْ
((رجل
أن يقال:

الناس))؛ َّ
ِ
((الس ِف َل َة)) :مجع وال واحد
ألن
من َس ِف َل ِة
َ
هلا من لفظها ،وهو ما ذهب إليه أكثر أهل اللغة مثل

ابن السكيت وابن قتيبة وثعلب وابن دريد والفارايب
واجلوهري وابن فارس.

()8

((( مجهرة اللغة.38/3 :
((( ديوان األدب ( َف ِع َلة).251/1 :
((( خمترص العني (سفل).135/6 :

تصطلح العا ّمة للداللة عىل الرجل اخلسيس
ٌ
ِ
((رجل َس ِف َل ٌة))
الناس ،بقوهلا:
الذي هو من َس ِف َل ِة

((( مقاييس اللغة (سفل).78/3 :

((( التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة ،د .حممود عكاشة:

 .417-416وكتاب الفصيح .293 :وينظر :رشح الفصيح البن

((( املصدر نفسه.176 :

للزخمرشي .424/2 :ومجهرة اللغة .38/3 :وديوان األدب

 .157وينظر :داللة األلفاظ.36 :
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((( الصحاح (سفل).1730/5 :

((( ينظر عىل الرتتيب :إصالح املنطق .168 :وأدب الكاتب:
اجلبان ،212 :وإسفار الفصيح للهروي .619 :ورشح الفصيح

أ .م .د .هدى هشام إسامعيل  ..م .م .أمحد أسامة عالء الدين درويش
 /2تقول العا ّمة ،رْ َ
العقْلِ )):
اس َ
((أض ُ

تصطلح العا ّمة للداللة عىل أقايص األرضاس

رْ َ
العقْلِ )) قال ابن دريد
يف الفم ،بقوهلا:
اس َ
((أض ُ

ُ
((النواجذ :أقايص األرضاس يف
(ت321ﻫ):
ٌ
ناجذ .وهي أربعة تنبت بعد ْ
أن يشب
الفم ،الواحد:

اإلنسان ،تسميها العا ّمة :رْ َ
العقْلِ ))
اس َ
أض ُ

()1

َّأما أكثر أهل اللغة فيسمون أقايص األرضاس يف

ُ
((النواجذ)):
الفم،

ُ
((النواجذ . . .وهي
قال أبو زيد(ت215ﻫ):

رْ َ
األضاس))
أ ْق ىَص

()2

وقال األصمعي(ت216ﻫ):

ُ
رْ َ
األضاس))
((النواجذ :أ ْق ىَص

()3

ُ
(ت321ﻫ):
((النواجذ :أقاصيِ

وقال ابن دريد
األرضاس يف

ٌ
ناجذ .وهي أربعة تنبت بعد ْ
يشب
الفم ،الواحد:
أن َ

اإلنسان))

()4

ُ
((النواجذ:
وقال أبو بكر األنباري(ت328ﻫ):

أواخر األرضاس ،واحدها ٌ
ُ
النواجذ
ناجذ .و ال تبدو

إ ّ
ال عند الشديد من َّ
الض ِحك))

ُ
((النواجذ يف قول ع ّ
يل
وقال ثعلب (ت291ﻫ):

إن امل َلكينْ قاعدان عىل ِ
(كرم اهلل وجهه)_ َّ
ناج َذي
العبد يِ ْكتُبان_
َ

()7

ِ
النواجذ))

()8

أحسن ما َ
قيل يف
األنياب ،وهو
ُ
ُ

وقال ابن فارس(ت395ﻫ)(( :ويقولونَّ :
إن

ٌ
نواجذ .وهذا عندنا هو الصحيح،
األرضاس ك َّلها
َ

لقول الشماّ خ(:)10()))9

ِ
ِ
ال��ع��ض��ا َه بِ ُم ْقن ٍ
َعات
��ب��اد ْر َن
ُي
َ
ن��واج ُ
ِ
الو ِقيع.
��ن
��ذ ُه َّ
ك��احل��دَ إ َ

املطلب الثاين :داللة املثل

((األمثال :تراكيب لغوية ذات داللة خاصة

تفهم من جمموع األلفاظ التي وضعت يف تركيب
خاص يتداوله الناس من دون ترصف فيه ،إ ّ
ال قليال،
ويعد قالبا لفظيا ثابتا يشبه الكلامت املركبة أو املنحوتة

وداللة املثل تفهم يف إطار الثقافة التي نشأ يف ظلها،
فاألمثال شديدة االرتباط باألمم التي أنتجتها ،وتفهم

()5

َّأما اخلليل (ت170ﻫ) فقد ذهب إىل َّ
أن
()6
َ
ِ
ِ
واألرضاس))
األنياب
((الس ُن بني
((الناجذ)) هو:
ِّ

بن يزيد اهلمداين اخليواين ،من موايل عيل بن أيب طالب كان يروي

( َف ِع َلة) .251/1 :والصحاح (سفل) .1730/5 :ومقاييس

 .144/5واألنساب للسمعاين .433/2 :وتكملة اإلكامل،

((( مجهرة اللغة.73/2 :

((( هتذيب اللغة (نجذ).13/11 :

اللغة (سفل).78/3 :

((( قال األزهري(ت370ﻫ) يف هتذيب اللغة(نجذ):13/11 :
رواه عبد خري عن عيل(كرم اهلل وجهه) و(عبدُ خري) :هو عبد خري

عن عيل(كرم اهلل وجهه) تنظر ترمجته يف :الثقات البن حبان:
ملحمد البغدادي.459/2 :

((( هتذيب اللغة (ضحك).57/4 :

((( هو الشماّ خ بن رضار بن حرملة بن صيفي املازين الذبياين

((( مجهرة اللغة.73/2 :

يف :طبقات فحول الشعراء .132/1 :واملؤتلف واملختلف:

((( هتذيب اللغة (نجذ).12/11 :

((( الزاهر يف معاين كلامت الناس.98/2 :
((( العني (نجذ).192/4 :

الغطفاين :شاعر خمرضم ،أدرك اجلاهلية واإلسالم .تنظر ترمجته

 .138واألعالم للزركيل .175/3 :والبيت يف ديوانه.220 :

( ((1مقاييس اللغة (نجذ).392/5 :
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البحوث املحكمة

لغة العامة يف معجامت األلفاظ يف القرن الرابع اهلجري
يف سياق املوقف الذي تقال فيه وهي تراث شعبي
يرتبط باخلطاب املنطوق ،ومن ثم هلا بنية خاصة

موجزة القول غزيرة املعنى))

()1

ومن األمثال العا ّمية التي رصدهتا يف معجامت

القرن الرابع اهلجري:

((ع ْر ٌ
ري)):
 /1تقول العا ّمةَ ،
ض سابِ ٌّ

وهو بمعنى قول العرب( :عرض ع َّ
يل َس ْو َم

((والعرب تقول:
عا َّل ٍة) ،قال األزهري(ت370ﻫ):
ُ
رض ع ّ
ٌ
َع َ
فالن َس ْو َم َعا َّل ٍة .قال َأبو عبيد :قال
يل
الكسائى :هو بمعنى ِ
قول العا ّمةَ :ع ْر ٌ
ض ساب ِر ّي .قال
ّ
شمر(ُ :)2ي َ
رضب هذا َم َثال ملن َيع ِرض عليك ما أنت
دار رجل َض ْيفا
ني ،كالرجل َيعلم أنّك
َ
نزلت َ
عنه َغ ّ
عليك ِ
َ
الق َرى))
ف َيع ِرض

()3

وقال أبو هالل العسكري(ت395ﻫ)(( :قوهلم:

والسابري:
سابري ،أي :عرض ليس باملحكم.
عرض
ُّ
ُّ
جنس من الثياب رقيق ،ينسب إىل سابور ،يراد أنَّه

يعرض عرضا ضعيفا؛ َّ
ألن الرقيق من الثياب ليس

كصفيقها يف القوة))

()4

((( التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة .194 :وينظر :كتاب
األمثال البن سالم( :مقدمة الكتاب) .34/واملستقىص يف أمثال
العرب للزخمرشي( :مقدمة املستقىص)(/1 :ب) و(ج)

(((

هو شمر بن محدويه ،أبو عمر اهلروي ،لغوي

أديب(،ت255ﻫ) تنظر ترمجته يف :نزهة األلباء .151 :والوايف

بالوفيات .105/16 :واألعالم للزركيل .175/3 :واألزهري
واملعجمية العربية.146 :

((( هتذيب اللغة (سوم).75/13 :

((( كتاب مجهرة األمثال ،أليب هالل العسكري.43/2 :
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وقال اجلوهري(ت393ﻫ)(( :ويف املثلَ :ع ْر ٌ
ض

سابِ ِر ٌّي .يقوله ملن يعرض عليه اليشء عرضا ال يبالغ
فيه؛ َّ
يرغب فيه بأدنى
ألن السابِ ِر َّي من أجود الثياب
ُ

َع ْر ٍ
ض .قال الشاعر:

()5

بِ َم ْن ِز َل ٍة ال َيشْ ت َِكي ِ
وع ْي ٍ
س
الس َّل أه ُلها َ
ش َ
كم ِّ
()6
السابري َر ِق ِ
يق))
ِّ
أن أهل اللغة قد اختلفوا يف هذا املثل؛ َّ
ويبدو َّ
ألن

أبا عبيد روى عن الكسائي َّ
أن هذا املثل هو من كالم
العا ّمة ،يف حني َّ
أن أبا هالل واجلوهري مل ينسباه إىل

العا ّمة .وقد بينت معناه عند كل واحد منهم.

 /2تقول العا ّمةَ ،
الع ْن ُص َلينْ ِ )):
((أخ َذ َط ِريقَ ُ

وترضب العا ّمة هذا املثل ملن َّ
ضل الطريق.
و((الع ْن ُص َل ِ
ني)) مها موضعان وطريقهام طريق
ُ
مستقيم.

()7

وضبطه األصمعي بفتح الصاد

((الع ْن َصل ِ
ني)) ،قال أبو حاتم(( :سألت األصمعي
ُ
الع ْن ُص َلينْ ِ  ،ففتح الصاد ،وقال :ال يقال
عن طريق ُ
بضم الصاد .قال وتقوله العا ّمة إذا أخطأ إنسان

أن الفرزدق ذكر يف شعره إنسانا َّ
الطريق ،وذلك َّ
ضل
يف هذا الطريق))( ،)8قال الفرزدق:

نحن ْ
صدور ِركابِنَا
جارت
إن
ْ
ما ُ
ُ

عاصم
ــرت ِهدا َي ُة
ِ
غــ َّ
بأول َم ْن َ

((( مل أقف عىل قائله.

((( الصحاح (سرب).676-675/2 :

((( املستقىص يف أمثال العرب ،للزخمرشي.96/1 :

((( هتذيب اللغة (عنصل) .215/3 :وينظر كالم األصمعي يف
مجهرة اللغة.469/3 :

أ .م .د .هدى هشام إسامعيل  ..م .م .أمحد أسامة عالء الدين درويش
الع ْن ُص َلينْ ِ
فياس ْت
أراد َط ِــريقَ ُ
رَ َ

به ِ
الصوى ُمت ََشائِ ِم.
يس يف نائِي ُّ
الع ُ

وقال األزهري(ت370ﻫ)(( :وذكر حممد بن

املبحث الثاين
الـداللـــــة النـــحوية
((هي الداللة التي حتصل من خالل العالقات

سلاّ م(َّ )1
أن الفرزدق قدم من الياممة ،ودليله عاصم،

النحوية بني الكلامت التي تتخذ كل منها موقعا معينا

نحن ْ
صدور ركابنا
جارت
إن
ْ
وما ُ
ُ

الرتكيب البد ْ
أن يكون هلا وظيفة نحوية من خالل

َّ
فضل به الطريق فقال:
رجل من بلعنرب،

يف اجلملة حسب قوانني اللغة ،حيث كل كلمة يف

عاصــم
ــرت داللة
ِ
بأول َم ْن َ
غــ ّ

فياس ْت
أراد َط ِــــريقَ ُ
الع ْن ُص َلينْ ِ رَ َ

به ِ
يس يف ِ
الصوى ا ُملت ََشائِ ِم
وادي ُّ
الع ُ

()2

وقال ابن عباد (ت385ﻫ)(( :ويقال للرجل إذا

ضلَ :
َّ
والع ْن ُصل))
الع ْن ُص َلينْ ِ ُ
سلك طريقَ ُ

()3

وقال اجلوهري(ت393ﻫ)(( :ويقال للرجل إذا

َّ
ِ
ُ
الع ْن ُصلِ  :هو
الع ْن ُص َلينْ ِ .
ضل :أخذ يف
وطريق ُ
طريق ُ
ِ
ِ
ٌ
البرصة))
الياممة إىل
طريق من

()4

وقال أبو الفضل امليداين(ت518ﻫ)(( :قالوا:

انتحاء
موقعها لذلك قال ابن جني عن النحو“ :هو
ُ
()6
ِ
ِ
ٍ
إعراب وغريه”
العرب يف َتصرَ ًّ ِف ِه من
سمت كال ِم

َ
َّ
ِ
ألفاظها
العرب
إصالح
سبب
“فإن
ثم قال أيضا:
ِ
َ
ِ
وطردها إ َّياها عىل ا ُملثُلِ التي قننتها وقرصهتا عليها إنَّام

ِ
هي لتحص ِ
ني املعنى
واإلبانة عنه وتصوي ِر ِه”( )7إذ هو
يدرك متاما وجوب مراعاة القوانني النحوية من اجل

وضوح املعنى وإبانته))

()8

((فاملعنى املعجمي للرمز اللغوي ال يتقرر إ ّ
ال

من خالل تشكله يف بنية لغوية حمددة ،ولذا صار معنى

ِ
ِ
ٌ
ُ
البرصة،
الياممة إىل
طريق من
الع ْن ُصلِ هو:
طريق ُ

(كرس) غري معنى (سكر) أو (ركس) وهذا خارج

ويبدو َّ
أن أهل اللغة قد اختلفوا يف هذا املثل،

أو اجلملة فال يفهم معناه إ ّ
ال من خالل مضمونه

يرضب للرجلِ إذا َض َّل))
ُ

()5

فاألصمعي ينسبه للعا ّمة ،يف حني َّ
أن ابن عباد
واجلوهري وأبا الفضل امليداين مل ينسبوه للعا ّمة.

((( هو :حممد بن سلاّ م بن عبد اهلل بن سامل اجلمحي ،أبو عبد
اهلل(ت231ﻫ) تنظر ترمجته يف :معجم األدباء.2540/6 :
والوايف بالوفيات .96/3 :وبغية الوعاة.107/1 :

((( هتذيب اللغة (عنصل).215/3 :

إطار الرتكيبَّ ،أما إذا كان اللفظ داخل إطار الرتكيب
الداليل والشكل البنائي الذي جاء فيه ،وما تؤديه

الكلامت من “وظائف نحوية” أو “معاين نحوية”

داخل ذلك الرتكيب)

()9

املطلب الأول :داللة اجلملة �أو

((( اخلصائص ،البن جني.34/1 :

((( املحيط يف اللغة (عنصل).246/2 :

((( اخلصائص.150/1 :

((( جممع األمثال ،للميداين.58/1 :

((( علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب ،د .هادي هنر.103 :

((( الصحاح (عصل).1766 :5 :

((( الداللة اللغوية عند العرب ،د .عبد الكريم جماهد.194 :
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لغة العامة يف معجامت األلفاظ يف القرن الرابع اهلجري

(الداللة الرتكيبية):

ا ُمل َف َ
اضلِ ))()4

((تدخل الداللة الرتكيبية حديثا حتت ما يطلق

قال َبالمْ َ ْر(( :هنالك من يذهب إىل َّ
أن وحدة املعنى

وهو العلم الذي هيتم ببيان معنى اجلملة أو العبارة،

بالتأكيد نتفاهم باجلمل ،وهذا ما يعكسه التعريف

عليه “علم داللة اجلملة” أو “علم الداللة الرتكيبي”،
وقد بدأ بحث داللة اجلملة مواكبا لوضع علم النحو

العريب))

()1

((وعلامء العرب اجتهوا نحو املعنى،

فاجلملة تشكل شبكة العالقات السياقية التي تقوم كل

عالقة منها عند وضوحها مقام القرينة املعنوية ،والتي

تعتمد يف وضوحها عىل التآخي بينها وبني القرائن
اللفظية يف السياق .فقد خرج النحو من إطار الكلمة
ووظيفتها يف الرتكيب إىل نطاق السياق ،بل امتد دور

النحو يف دراسة النص مجيعه))

()2

((وسيطرت فكرة الداللة الرتكيبية أو داللة

اجلملة أو معنى اجلملة عىل ابن جني ،وهلذا نجده

حيكم بفساد الرتكيب لفساد معناهْ ،
وإن َص َّح الرتكيب

شكال))

()3

((واستشهد ابن جني عىل فساد بعض الرتاكيب

ُ
أفضل الطعا ِم،
الياقوت
لتناقضها يف املعنى ،مثل:
ُ
ُ
أفضل احلم ِ
وزيدُ
أنفس
الياقوت
ري ،ولكنه أجاز:
ُ
ُ
ُ
الناس ،وعلل سبب ذلك َّ
ِ
األحجا ِر ،وزيدٌ
أن
أفضل

زيدا ليس من احلم ِ
ري ،فيكون أفضلهم ،ولكنه يدخل

الرئيسة هي أساسا اجلملة ال الكلمة .ذلك؛ ألنَّنا

التقليدي للجملة :التعبري عن فكرة تامة))

()5

ومن األمثلة عىل ذلك يف كالم العا ّمة يف معجامت

القرن الرابع اهلجري:

((قام بِ ُط ِّن َن ِ
فس ِه)):
 /1تقول العا ّمة،
َ

ذكر ابن دريد(ت321ﻫ) َّ
((قام
أن العا ّمة تقول:
َ
بِ ُط ِّن َن ِ
فس ِه)) ،أيَ :ك َّفى نفسه .ويرىَّ :
أن كالمهم غري

“قام بِ ُط ِّن
عريب وليس بصحيح ،قال :قول العا ّمةَ :
()6
َن ِ
فس ِه” ،أي :ك ّفى نفسه .فال أحسبه عربيا صحيحا.
يبدو َّ
أن ابن دريد قد جانب الصواب فيام ذهب

إليه؛ َّ
ألن كالم العا ّمة مأخوذ من قول العرب(( :ال
َيقوم بِ ُط ِّن َن ْف ِسه))،أي :ال يقوم بقوهتا ومؤونتها ،قال
األزهري(ت370ﻫ) :قال ثعلب عن ابن األعرايب:
((يقال ل َبدَ ن اإلنسان وغ ِ
ريه من سائر احليوانُ :ط ٌّن
َ
َان ِ
وطنان وطنان ،ومنه قولهُ م :فالن ال َيقوم ُ
وأ ْطن ٌ
بط ّن

َن ْف ِسه ،فكيف بغ ِ
ريه))

()7

وقال أبو هالل العسكري(ت395ﻫ)(( :قوهلم:

ال يقوم ُ
بط ِّن نفسه ،أي :بقوهتا ومؤونتها .وأصل ّ
الطن

الياقوت ليس طعاما ،ولكنه نوع
يف الناس ،وكذلك
ُ

ُ
ِ
من احلجارة ،فال بد إذا ْ
جنس
املفضول من
أن يكون

((( التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة .131 :وينظر:

((( التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة.119 :

((( علم الداللة ،اف .آر .باملر.46 :

((( التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة.131-130 :

((( هتذيب اللغة (طن).205/13 :

((( املصدر نفسه.124 :
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اخلصائص.333/3 :

((( ينظر :مجهرة اللغة.109/1 :

أ .م .د .هدى هشام إسامعيل  ..م .م .أمحد أسامة عالء الدين درويش
اجلسم ويقال رجل عظيم ُ
الط ّن أي عظيم اجلسم ،قال

التقصري يف َ
اجل ْهد يكون من ذات اإلنسان ال من غريه

��ن ُد َج��ى الـدُّ ُج ِن
ب��در جت�ّل�ىّ ِم ْ
ٌ

أن َ
فكالم العا ّمة خطأ والصواب ْ
يقال(( :ما
أ َل ْو ُت َج ْهدً ا)) أي :ما قصرَّ ت يف َ
اجل ْه ِد الذي أنا بذلته؛

ٌ
ُ
وب��ع��ض ِم ّنـي
فبعض ُه منهم

من غريه كام ذكرت قبل قليل.

الراجز:
مل��ا َر َأ ْونِ���ـ���ي ِ
واق��ف��ـً��ـ��ا كـأن
()1

غ��ض��ب��ان أه���ذي ب��ك�لام ا ِ
َ
��ن
جل ِّ
ٍ
بجبهـة

َج ْب َهــــاء

كامل ِ َج ِن

ضخم ِّ
عظيم ُّ
الذراع ِ
الط ِّن))
ني
َ
ُ
((قام بِ ُط ِّن َن ِ
فس ِه)) تعنيَ :ك َّفى َن ْف َس ُه.
فجملة
َ

()2

وهي صحيحة الداللة .و هي مأخوذة من قول

قوم ُ
بط ِّن َن ْف ِسه)) وهو مثل من
العرب(( :فالن ال َي ُ
أمثال العرب وقد ذكره أبو هالل العسكري يف كتابه

مجهرة األمثال .وإذا كان ابن دريد يقصد بالعا ّمة عموم

العربَّ ،
فإن كالمهم قد ذكره ابن األعرايب وأبو هالل
العسكري ومل خيطئاه.

 /2تقول العا ّمة(( ،ما َ
آلوك َج ْهدً ا)):

يقرص يف َج ْه ِد ِه هو ،كام يفهم من هذه اجلملة.

ألن التقصري يف َ
َّ
اجل ْه ِد يكون من ذات اإلنسان نفسه ال

وقال املفضل بن سلمة(ت نحو290ﻫ) :قال
()4
الفراءَ :
((أ َل ْو ُت إذا َقصرَّ ْ ُت))
وقال ابن األنباري(ت328ﻫ)(( :وال َأ َل ْو ُت
،أي :وال َقصرَّ ُت))

()5

وقال احلريري(ت516ﻫ)(( :يقال :ما َأ َل ْو ُت،
ألن العرب تقولَ :
ُ
أي :ما قصرَّ ُت؛ َّ
الرجل َي ْألو”
“أال
إذا قصرَّ َ و َفترَ َ ))

()6

 /3تقول العا ّمة(( ،الها اهلل إذا)):

ذكر األزهري عن أيب حاتم َّ
أن العا ّمة تقول:
((الها ُ
أن َ
اهلل إذا)) وهو خطأ .والصواب ْ
يقال(( :الها

ذكر األزهري(ت370ﻫ) عن أيب حاتم عن

اهلل ذا)) بغري ألف يف (ذا) قال األزهري(ت370ﻫ):

خطأ .والصواب(( :ما أ َل ْو ُت َج ْهدً ا)) قال األزهري:

ال َق َسم ،قال :والعا ّمة تقول :الها اهلل إذا .قال :واملعنى
قس َم به”ُ ،فأ ِ
“ال واهلل هذا مـــا ُأ ِ
اسم اهلل بني
دخل ُ
()7
“ها” و” َذا”))

أن العا ّمة تقول(( :ما َ
األصمعيَّ ،
آلوك َج ْهدً ا)) وهو
((أبو حاتم ،عن األصمعيُ :يقال :ما أ َل ْو ُت َج ْهدً ا،
والعا ّمة تقول :ما َ
آلوك َج ْهدً ا ،بالكاف ،وهو خطأ))

()3

َ
ألنا تعني:
فجملة(( :ما
آلوك َج ْهدً ا)) خطأ؛ هَّ

((ما قصرَّ وا يف َج ْه ِد َك)) فاملعنى ال يستقيم هنا؛ َّ
ألن
((( مل أقف عىل قائله.

((( مجهرة األمثال للعسكري.319/2 :
((( هتذيب اللغة (أىل).310/15 :

((وقال أبو حاتم :ويقال :الها اهلل ذا :بغري ألف يف

وقال اجلوهري(ت393ﻫ)(( :وقوهلم :الها

((( الفاخر للمفضل بن سلمة.38 :

((( الزاهر يف معاين كلامت الناس.169/1 :
((( رشح درة الغواص( 42 :املتن)
((( هتذيب اللغة (هاء).252/6 :
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لغة العامة يف معجامت األلفاظ يف القرن الرابع اهلجري
اهلل ذا ،أصله ال واهلل هذا ،ففرقت بني “ها” و”ذا”،

عىل املعنى املحدد للكلمة إ ّ
ال من خالل انجازها ...أو

والتقدير :ال واهلل ما فعلت هذا ،فحذف واخترص

علامء العربية . . . .إىل وظيفة الكلمة يف اجلملة ،وأثرها

وجعلت االسم بينهام وجررته بحرف التنبيه،
لكثرة استعامهلم هذا يف كالمهم ،وقدم ها كام قدم يف

قوهلم :ها هو ذا ،وها أنا ذا))

()1

أدائها يف سياق مقايل ومقامي حمددين))((( )4وقد نظر
يف الرتكيب ويف املعنى ،فعابوا وجود بعض الكلامت

يف اجلمل ،وحكموا بزيادهتا ،أو هَّأنا غري مالئمة وال

فالعرب تقول عند القسم(( :الها اهلل ذا)) أي:

تدخل يف سياق الرتكيب أو املعنى ،واستحسنوا جميء

داللة النفيَّ .أما العا ّمة فتقوهلا بإضافة األلف قبل

وألنا أضافت معنى جديد أو فرست مبهام أو قيدت
هَّ

ال واهلل ما فعلت هذا ،فجملة(( :الها اهلل ذا)) حتمل

(ذا)(( :الها اهلل إذا)) ،فتبتعد عن املراد من كالم

العرب؛ َّ
ألن مجلة(( :الها اهلل إذا)) حتمل معنيني أثنني
مها النفي والرشط( )2ومعناها :ال واهلل ما فعلت هذا
معنى.
إذا .وهي مجلة مبتورة ال تفيد ً

املطلب الثاين:
داللة الكلمة يف اجلملة

((تدخل دراسة الكلمة يف علم اللغة احلديث

حتت فرع جديد من فروعه ،وهو علم داللة الكلمة،
والكلمة وحدة داللية مستقلة حاملة للمعنى تتشارك
مع غريها من الكلامت يف بناء اجلملة))( )3و((الكلمة
خارج السياق حتمل معها كل ما يمكن ْ
أن تثريه من

دالالت حيتمل ْ
أن تؤدهيا ،وهلذا ال يمكن الوقوف

بعض الكلامت يف اجلمل ملناسبتها السياق والرتكيب؛

مطلقا))

()5

وممِ ّا رصدته يف كالم العا ّمة يف معجامت القرن
الرابع اهلجري ممِ ّا يتصل هبذا املطلب:
((ر َّبام رأيته كثريا)):
تقول العا ّمةُ ،

ذكر األزهري(ت370ﻫ) عن أيب حاتمَّ ،
أن

((ر َّبام رأ ْيت ُُه َكثِريا)) خطأ؛ َّ
((ر َّبام))
ألن ُ
قول العا ّمةُ :

ُو ِض َعت للتقليل ،قال األزهري :قال((أبو حاتم:

و(ر َّبام) إنَّماَ
من اخلطأ قول العا ّمةُ :ربَّماَ رأيت ُُه َكثِرياُ ،
()6
ُو ِض َعت لل َّتق ِْليل))

وقال احلريري(ت516ﻫ) :تقول العا ّمة:

((ر َّب ٍ
مال كث ٍ
أنفقته فينقضون أول كالمهم بآخره
ري
ُ
ُ

وجيمعون بني املعنى وضده؛ َّ
ألن ُر َّب للتقليل فكيف
خيرب هبا عن املال الكثري))

()7

((( الصحاح (ها).2557/6 :

((( ينظر :حروف املعاين ،أليب القاسم الزجاجي .63 :وقال
أبو حيان األندليس يف كتابه ارتشاف الرضب من لسان العرب:

(( :1865/4إذا :ظرف زمان فيه معنى الرشط غالبا،. . . .،
وإذا :يف الغالب تدل عىل املعلوم وقوعه ،ومع داللتها عىل الظرفية

تدل عىل ارتباط إحدى اجلملتني باألخرى))

((( التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة.137 :
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فأبو حاتم واحلريري خيطآن كالم العا ّمة؛ َّ
ألن

((( علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب.297-296 :
((( املصدر السابق.144 :

((( هتذيب اللغة (رب).134/15 :

((( رشح درة الغواص للخفاجي( 72 :املتن)

أ .م .د .هدى هشام إسامعيل  ..م .م .أمحد أسامة عالء الدين درويش
((ر َّب)) عندمها للتقليل .ويف احلقيقة َّ
إن النحويني
ُ
((ر َّب)) وذهبوا يف ذلك ستة
قد اختلفوا يف داللة ُ
مذاهب:

(األول :هَّأنا للتقليل.

فبنا ًء عىل ما تقدم ذكره يكون كالم العا ّمة خطأ

عىل مذهب اجلمهور؛ َّ
((ر َّب)) عندهم للتقليل،
ألن ُ
((ر َّبام رأ ْيت ُُه َكثِريا)) ينقض أوله آخره.
وقول العا ّمةُ :

ويكون كالمهم صائبا عىل مذهب من ذهب إىل

والثاين :هَّأنا للتكثري.

والثالث :هَّأنا للتقليل والتكثري فهي من األضداد.
والرابع :هَّأنا أكثر ما تكون للتكثري والتقليل هبا

نادر ،وهو مذهب ابن مالك(ت672ﻫ)

واخلامس :هَّأنا مل توضع ال لتقليل وال لتكثري بل

ذلك مستفاد من سيـاق الكالم.

والسادس :هَّأنا للتكثري يف موضع املباهاة

َّ
((ر َّب)) للتكثري ،وهم( :الليث بن املظفر وابن
أن ُ
ُد ُر ْست َُويه ومجاعة وروي عن اخلليل)

()4

ور َّبت:
خمترص العني أليب بكر الزبيدي ،قال:
((ور َّب ُ
ُ

ٌ
كلمة ُي ْعنَى هبا ال َّت ْكثِري))

()5

ونخلص من ذلك كله إىل َّ
((ر َّب)) هي
أن دالل َة ُ

التي حتدد صحة املعنى أو فساده.

املبحث الثالث
التطور الداليل

واالفتخار)

()1

((الراجح
قال ابن أم قاسم املرادي(ت749ﻫ):
ّ

من هذه األقوال ،ما ذهب إليه اجلمهور :أنهّ ا حرف
تقليل))

()2

فقد ((ذهب البرصيون إىل هَّأنا للتقليل

كاخلليل وسيبويه وعيسى بن عمر ويونس وابن دريد
وأيب عمرو بن العالء واألخفش واملازين واجلرمي
واملربد والزجاج وابن الرساج والزجاجي والفاريس

والسريايف والرماين وابن جني ومجلة الكوفيني

كالكسائي والفراء وهشام وابن سعدان))

()3

وجاء يف

وغريه من أكابر البرصيني والكوفيني ،كأيب عمرو واخلليل
والكسائي والفراء)) وجاء يف كتاب مهع اهلوامع للسيوطي:

(( ،347/2ويف مفادها أقوال ،احدها :هَّأنا للتقليل دائام ،وهو
قول األكثر . . . .،كاخلليل وسيبويه وعيسى بن عمر ويونس
وأيب زيد وأيب عمرو بن العالء وأيب احلسن االخفش واملازين
وابن الرساج واجلرمي واملربد والزجاج والزجاجي والفاريس

والص ْيمري ،ومجلة الكوفيني:
والرماين وابن جني والسريايف
َّ
كالكسائي والفراء وابن سعدان وهشام)) وينظر :رأي املربد يف
كتابه املقتضب .139/4 :ورأي الزجاج يف كتابه معاين القران

((( ينظر :اجلنى الداين يف حروف املعاين ،البن أم قاسم املرادي:

وإعرابه .172/3 :ورأي ابن الرساج يف كتابه األصول يف النحو:

.348-347/2

جني يف كتابه اللمع يف العربية .60 :ورأي الصيمري(من نحاة

 .440-439ومهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع ،للسيوطي:

((( اجلنى الداين يف حروف املعاين.440 :

 .416/1ورأي الزجاجي يف كتابه حروف املعاين .14 :ورأي ابن
القرن الرابع اهلجري) يف كتابه التبرصة والتذكرة.286 :

((( ارتشاف الرضب من لسان العرب .1738/4 :وجاء

((( ينظر :اجلنى الداين يف حروف املعاين .440 :ومهع اهلوامع:

((األكثرون عىل هَّأنا للتقليل ،وهو املنسوب عند كثريين لسيبويه

((( (رب).427/6 :

يف كتاب املساعد عىل تسهيل الفوائد ،البن مالك،285/2 :

.347/2

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الثاين

315

البحوث املحكمة

لغة العامة يف معجامت األلفاظ يف القرن الرابع اهلجري

العامة
يف كالم
ّ
وفيه مطلبان:

املطلب الأول:
ت�ضييق داللة الألفاظ
يف كالم العا ّمة:

ويقصد به تضييق داللة اللفظ إىل معنى أكثر

خصوصية .وهو قسامن:

القسم األول :ختصيص الداللة يف األلفاظ التي

حتمل معنى عاما واحدا:

ومن األمثلة عىل ذلك يف كالم العا ّمة يف معجامت

القرن الرابع اهلجري:

 /1تطلق العا ّمة لفظة ((ال َّت َي ُّم ِم)) عىل:

ِ
بالرتاب .و((ال َّت َي ُّم ُم)):
مسح الوجه واليدين

يف أصل اللغة هو القصد والتوخي ،ثم بعد ذلك
الصعيد للمسح بالرتاب
استعمل للداللة عىل قصد ّ

ثم بعد ذلك اقترصت العا ّمة يف معناه عىل املسح

بالرتاب فقط .وقد ذكر ذلك كال من األزهري وابن
عباد وابن فارس.

قال األزهري(ت370ﻫ)(( :وصار ال َّت َي ُّم ُم عند

ِ
ِ
بالرتاب ،واألصل فيه ال َق ْصدُ
املسح
الناس
عوام
ِّ
ُ
وال َّت ِّ
وخي ،قال األعشى(:)1

قيسا َ
���ه من
��م ُدو َن ُ
َت َي َّم ْم ُت ً
وك ْ

األرض من َم ْه َم ٍه ذي َش��زَ ْن))

()2

وقال ابن عباد(ت385ﻫ)(( :ال َّت َي ُّم ُم :يجَ ْ ِري
أص ُله ال َّت َع ُّمدُ ،
مجَ ْرى ال َّت َو ِّخي .وال َّت َي ُّم ُم
َّ
بالص ِع ْي ِدْ :
ُك و َت َأممَّ ْت َ
َت َي َّم ْمت َ
الع َّام ِة ِف ْعال
ُكُ ،ث َّم
صار يف َأ ْف َو ِاه َ
َ
بالص ِع ْي ِد))
للم ْس ِح َّ
َ

()3

وقال ابن فارس(ت395ﻫ) :قال اخلليل:

تيم ْم أمرا حسنا،
((ال َّت َي ُّم ُم جيري جمرى
ّ
التوخي ،يقال َّ
ِ
﴿ولاَ
و َت َي َّم ْم أطيب ما عندك
فأطع ْمنَا ُه ،وقال تعاىلَ :

َت َي َّم ُموا الخْ َ بِ َ
يث ِم ْن ُه﴾  ،أي :ال تتوخوا أردأ ما عندكم
()4

ِ
بالصعيد من ذلك .واملعنىْ :
أن
فتتصدقوا به .وال َّت َي ُّم ُم
الص ِع ِ
ُ
يد ،فصار ال َّت َي ُّمم يف أفواه العا ّمة
تتوخوا أطيب َّ

ِ
بالرتاب
بالصعيد ،حتى هَّإنم يقولونَ :ت َي َّم ْم
للمسح ّ

ِ
ِ
الثوب ،وقول اهلل عز
بالثوب ،أي :بغبا ِر
و َت َي َّم ْم
()6
وجلَ ﴿ :ف َت َي َّم ُموا َص ِعيدً ا َط ِّي ًبا﴾( ،)5أي :توخوا))
قال ُخ َفاف بن َندْ َبة :
()7

((( هتذيب اللغة(أم).459/15 :

((( املحيط يف اللغة (يم).463/10 :
((( البقرة.267 :

((( املائدة 6 :والنساء.43 :

((( العني(أمم) .89/1 :وينظر :مقاييس اللغة(أم)-30/1 :
.31

((( هو ُخ َفاف بن عمري بن احلارث بن الرشيد كان أسود اللون

((( هو األعشى الكبري ،ميمون بن قيس بن جندل ،من بني

(أخذ السواد من أمه َندْ َبة) وعاش زمنا يف اجلاهلية ،وله أخبار مع

أعشى بكر بن وائل ،واألعشى الكبري :من شعراء الطبقة األوىل يف

تنظر ترمجته يف :املؤتلف واملختلف108 :و الوايف بالوفيات:

قيس بن ثعلبة الوائيل ،أبو بصري ،املعروف بأعشى قيس ،ويقال له
اجلاهلية ،وأحد أصحاب املعلقات .وقد تقدمت ترمجته .والبيت

يف ديوانه.19 :
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العباس بن مرداس ودريد بن الصمة .وأدرك اإلسالم فأسلم.

 .218/13واألعالم للزركيل .309/2 :والبيت يف خزانة
األدب ،للبغدادي،439/5 :

أ .م .د .هدى هشام إسامعيل  ..م .م .أمحد أسامة عالء الدين درويش
يمها
فإن َت ُك َخ ْيليِ َقدْ ُأ َ
صيب َص ِم ُ
َف َع ْمدً ا عىل َعينْ ٍ َت َي َّم ْم ُت َمالِكا.

مسح الوجه واليدين بالرتاب.

		

ِ
((الع َب ِ
اد)) عىل:
 /2تطلق العا ّمة لفظ َة

وقال الفارايب(ت350ﻫ)َ (( :ت َي َّم َم ُه،أيَ :ت َع َّمدَ ُه.

يد)) عىل :املَ ْم ُل ِ
((العبِ ِ
ِع َب ِ
وكنيَ .
اد اهلل ،ولفظ َة
َ

وقال أبو بكر الزبيدي(ت379ﻫ)(( :ال َّت َي ُّم ُم:

والع ْبدُ  :املَ ْم ُل ُ
ُ
وك،
حرا أو رقيقاَ ،. . . . . . . .
اإلنسان ّ

وقال اجلوهري(ت393ﻫ) :قال ابن السكيت:

املَ ْم ُل ِ
وكنيَ ))

و َت َي َّم ْم بالصعيد للصالة ،وأصله ال َّت َع ُّمدُ ))

()1

ال َّت َو ِّخي لليشء ،يقالَ :ي َّم ْم ُت فالنا بسهمي .وال َّت َي ُّم ُم
()2
بالص ِع ِ
ٌ
معروف))
يد:
َّ
((أصل ال َّت َي ُّمم :ال َق ْصدُ  ،ويقال َت َي َّممت َُه ،إذا قصدت
له .قال اهلل جل وعزَ ﴿ :ف َت َي َّم ُموا َص ِعيدً ا َط ِّي ًبا﴾ ،أي:
الص ِعيد الطيب ،ثم كثر استعامهلم هلذه الكلمة
اقصدوا َّ

ِ
ِ
ِ
بالرتاب))
واليدين
الوجه
مسح
حتى صار ال َّت َي ُّم ُم ُ

()3

ويف احلقيقة يمكن ْ
أن نعد هذه اللفظة من األلفاظ

َّ
وألن
اإلسالمية ،وذلك الرتباطها بالفقه اإلسالمي؛

هذه اللفظة قد استعملها رب العزة يف كتابه العزيز

بمعنى فيه خصوصية أكثر من استعامل العرب هلا،

فالعرب تستعمل لفظ َة ((ال َّت َي ُّم ِم)) للداللة عىل ال َق ْص ِد
وال َّت َو ِّخي ُعموما .يف حني استعملت يف القران الكريم

للداللة عىل قصد الصعيد الطيب .ثم بعد ذلك كثر

استعامهلا للداللة عىل ذلك حتى صار ال َّت َي ُّم ُم ،يدل عىل

((الع ْبدُ :
قال ابن فارس(ت395ﻫ) :قال اخلليل:
َ

ومجعه َعبِيدٌ  ،وثالثة ْاع ُب ٍد ،وهم ِ
الع َب ُاد أيضاَّ .
إن
والعبِ ِ
العا ّمة اجتمعوا عىل تفرقة ما بني ِع َب ِ
يد
اد اهللَ ،
()4

((العبِيدُ  :مجع َع ْبد))
وقال الفارايب(ت350ﻫ)َ :

()5

ِ
باد :مجع َع ْبد))
و((الع ُ

()6

((الع ْبدُ  :اإلنسان
وقال ابن سيده(ت458ﻫ):
َ
َ
وب لباريه
حرا كان أو رقيقا ُي ْذ َه ُب
بذلك إىل أنَّه َم ْر ُب ٌ
ّ

َّ
وع َّز))
جل َ

()7

فلفظتي ِ
وع ٍ
((ع ٍ
ُ
حرا
بيد)) يقصد هبام:
باد َ
اإلنسان ّ

كان أو رقيقا ولكن العا ّمة فرقت بينهام فخصت لفظة

((العبِ ِ
ِ
((الع َباد)) للداللة عىلِ :ع َب ِ
يد))
اد اهلل .ولفظة
َ
للداللة عىل :املَ ْم ُلوكنيَ .

قال أبو حيان األندليس (ت745ﻫ) :قال ابن

ِ
لفظة:
عطية(ت542ﻫ)((( :)8والذي استقرئت يف

((( العني(عبد) .83/3 :وينظر :مقاييس اللغة(عبد).205/4 :
((( ديوان األدب للفارايب َ (،ف ِعيل).403/1 :
((( املصدر نفسه ِ
(،فعال).457/1 :

برواية خمتلفة:
ٍ
ِ
مـت مالكا))
تيم ُ
((فإنْ ت َُك خييل قد أص َ
يب َعميدُ ها فإنيِّ عىل َعمد َّ

((( املحكم واملحيط األعظم (عبد).25/2 :

((( خمترص العني (يم).535/6 :

حمارب قيس ،الغرناطي ،أبو حممد :مفرس فقيه ،أندليس ،من أهل

((( ديوان األدب ( َت َف َّع َل/يائي).288/3 :

((( إصالح املنطق .315 :وينظر :الصحاح للجوهري(يمم):
.2064/5

((( هو عبد احلق بن غالب بن عبد الرمحن بن عطية املحاريب ،من
غرناطة .تنظر ترمجته يف :الوايف بالوفيات .40/18 :وبغية الوعاة:
 .65/2واألعالم للزركيل.282/3 :
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لغة العامة يف معجامت األلفاظ يف القرن الرابع اهلجري

ِ
الع َب ِ
اد ،أن َُّه مجع َع ْب ٍد ،متى سيقت اللفظة يف مضامر
الرتفيع والداللة عىل الطاعة دون ْ
أن يقرتن هبا معنى

﴿واللهَّ ُ
التحقري وتصغري الشأن فانظر قوله تعاىلَ :

وف بِا ْل ِع َب ِ
َر ُء ُ
اد﴾(َ ﴿ )1ب ْل ِع َب ٌاد ُّم ْك َر ُم َ
ون﴾(﴿ )2
ُق ْل َي ِ
ـاع َب ِ
س ُفوا َعلىَ َأ ُنف ِس ِه ْم﴾( )3وقول
اد َى ا َّل ِذ َ
ين َأ رْ َ

عيسى يف معنى الشفاعة والتعريض ﴿إِن ت َُعذِّبهْ ُ ْم
َ ()4
َفإِنهَّ ُْم ِع َب ُادك﴾

العبِيدُ  ،فيستعمل يف التحقري . . . .ومنه ﴿
وأماَ :
َّ

َو َما َر ُّب َك بِ َظ َّلـا ٍم ِّل ْل َعبِ ِ
يد﴾()5؛ ألنَّه مكان تشقيق وإعالم
بقلة انتصارهم ومقدرهتم ،وأنَّه تعاىل ليس بظالم هلم

مع ذلك ،وملَّا كانت لفظة العباد تقتيض الطاعة ،مل يقع

هنا ،ولذلك أنس هبا يف قولهُ ﴿ :ق ْل َيـا ِع َب ِ
ين
اد َى ا َّل ِذ َ
س ُفوا َعلىَ َأ ُنف ِس ِه ْم﴾ فهذا النوع من النظر يسلك بك
َأ رْ َ
سبيل العجائب يف حيز فصاحة القرآن العزيز عىل

الطريقة العربية السليمة ،ومعنى قولهُ :
﴿كو ُنوا ِع َبا ًدا
لىِّ ِمن ُد ِ
ون اللهَّ ِ﴾

()6

اعبدوين واجعلوين إهلا .انتهى

كالم ابن عطية .وفيه بعض مناقشة))

()7

((وأما
فقال أبو حيان معقبا عىل كالم ابن عطية:
َّ

((( آل عمران.30 :
((( األنبياء.26 :
((( الزمر.54 :

((( املائدة.118 :
((( فصلت.46 :

((( آل عمران.79 :
(((

املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز،البن عطية

األندليس .478-477/1 :وتفسري البحر املحيط ،أليب حيان

األندليس (العلمية).529/2 :
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البحوث املحكمة
أن ِ
ما استقرأه َّ
“ع َبا ًدا” يساق يف مضامر الرتفيع
والداللة عىل الطاعة دون ْ
أن يقرتن هبا معنى التحقري

والتصغري ،وإيراده ألفاظا يف القرآن

ِ
بلفظ ِ
“الع َب ِ
“العبِيدُ ” فيستعمل
وأما َ
اد” ،وقولهَّ :

يف حتقري . . . .،وقوله تعاىل ﴿بِ َظ َّلـا ٍم ِّل ْل َعبِ ِ
يد﴾

()8

فليس باستقراء صحيح ،وإنَّام كثر استعاملِ :
“ع َب ٍ
اد”،

ألن ِ
“عبِيد]” ؛ َّ
“ف َعاال” يف مجع “ َف ْعل” غري
دونَ :
اليائي العني قياس مطرد ،ومجع “ َف ْعل” عىل “ َف ِعيل”

ور َّبام جاء “ َف ِعيال” وهو
ال يطرد .قال سيبويه(ُ :)9
قليل ،نحوَ :
و”العبِيد” . . . . .فلام كان
“الك ِليب”
َ

“ع ْبد” ،جاءِ :
ِ
“ع َباد”،
“ف َعال”( )10هو املقيس يف مجعَ :
﴿و َما َر ُّب َك بِ َظ َّلـا ٍم ِّل ْل َعبِ ِ
يد﴾ فحسن جميئه
وأما َ
كثرياَّ .

هنا ْ
وإن مل يكن مقيسا ؛أنَّه جاء لتواخي الفواصل ،أال

ان َب ِع ٍ
أن قبله ﴿ ُأو َلئِ َك ُينَا َد ْو َن ِم ْن َم َك ٍ
ترى َّ
يد ﴾

()11

َّاك َما ِمنَّا ِم ْن َش ِه ٍ
وبعده ﴿ َقا ُلوا آ َذن َ
يد ﴾( )12فحسن
العبِ ِ
يد مواخاة هاتني الفاصلتني ،ونظري
جميئه بلفظ َ
﴿و َمآ َأ َنا بِ َظ َّلـا ٍم ِّل ْل َعبِ ِ
يد﴾()13؛
هذا قوله يف سورة قَ :

ألن قبله ﴿ َق َ
ال ال تخَ ْ ت ِ
َّ
َص ُموا َلدَ َّى َو َقدْ َقدَّ ْم ُت إِ َل ْي ُكم
بِا ْل َو ِع ِ
َأل ِ
ول لجِ َ َهن ََّم َهلِ ا ْمت ْ
يد﴾( )14وبعده ﴿ َي ْو َم َن ُق ُ
ت
((( فصلت.46 :

((( كتاب سيبويه( /باب تكسري الواحد للجمع).567/3 :

( ((1ينظر :رشح الشافية للريض .117/2 :وأبنية الرصف يف

كتاب سيبويه.298 :
( ((1فصلت.44 :
( ((1فصلت.47 :
( ((1ق.29 :
( ((1ق.28 :

أ .م .د .هدى هشام إسامعيل  ..م .م .أمحد أسامة عالء الدين درويش
ول َه ْل ِمن َّم ِز ٍ
وأما مدلوله فمدلولِ :ع َب ٍ
َو َت ُق ُ
اد،
يد﴾(َّ )1

سواء))

()2

القسم الثاين :ختصيص الداللة يف األلفاظ التي

حتمل أكثر من معنى

التي تسمى بـ ((املشرتك اللفظي)):

حم َْرابا لِشرَ فه .وأنشد:

���ور محِ
ْ��ـ��ـ��ـ��رابهُ��ا
أو دم��ي��ة ُص َ
َ
ِ
تاجر
أو ُد ّرة ِشيـــ َفت إىل
أراد باملحراب القرص ،وبالدُّ ْم َية الصورة))

()6

ِ
البيت:
((حمراب
وقال ابن دريد(ت321ﻫ):
ُ

واملشرتك اللفظي :هو ((ما وضع ملعنى كثري

ِ
املسجد.
اب
وأكرم
صدر ُه
ٍ
موضع فيه ،وبه سمي محِ َْر ُ
ُ
ُ

أهل األصول بأنَّه اللفظ الواحد الدال عىل معنيني

يريدون ُ
الغ َرف .وأنشدنا أبو حاتم عن األصمعي

بوضع كثري كالعني الشرتاكه بني املعاين))( )3و((حده
خمتلفني فأكثر))

()4

ومن األمثلة عىل ختصيص العا ّمة لداللة الكلامت

التي حتمل أكثر من معنى يف معجامت القرن الرابع

اهلجري:

 /1تطلق العا ّمة لفظ ((امل ِ ْح َراب)) عىل:

راب أيضاُ :
يب َغ ْمدَ ان.
وامل ِ ْح ُ
الغ ْر َفة ،من قوهلم :محَ َا ِر ُ
ّ
لوضاح اليمن(:)8()))7

َربَّ��ـ�� َة محِ
ٍ
ْ��ـ��ـ��ـ��راب إذا ِج ْئتُها

مل أ ْلـــــ َق َها أو ْأر َت ِقي ُسلَّم

()9

وقال ابن األنباري(ت328ﻫ)(( :قال امحد بن

راب :جملس امللك .و إنَّام سمي محِ َْرابا
عبيد( ،)10امل ِ ْح ُ

مقام اإلمام يف املسجد .يف حني َّ
إن العرب

ِ
ِ
امللك فيه ،ال يقربه فيه احد ،ولتباعد الناس
النفراد

فهم يطلقونه عىلُ :
وصدْ ِر املَ ْج ِلس ،وال َقصرْ ،
الغ ْر َفةَ ،
ٍ
مكان يف الدا ِر واملسجد.
وار َف ُع
ومجَ ِْلس املَ ِلكْ ،

ٍ
ويقالُ :
اعدَ ة.
حرب
فالن
لفالن ،إذا كانت بينهام ُم َب َ
ٌ

تستعمل لفظ ((امل ِ ْح َراب)) للداللة عىل َم َع ٍ
ان ِعدَ ٍة،

قال األزهري(ت370ﻫ) :قال اخلليل:

منه .وكذلك حمراب املسجد ،النفراد اإلمام فيه.

((( هتذيب اللغة (حرب).17/5 :

((( هو عبد الرمحن بن إسامعيل بن عبد ُك َ
الل ،من آل خوالن،

اليومَ :م َق ُام اإلما ِم يف
اب عند العا ّمة
((وامل ِ ْح َر ُ
َ
املَ ْس ِجد))((( )5وقال
األصمعي :العرب تسمي ال َقصرْ َ
ّ

يتقنع يف املواسم(ت نحو90ﻫ) تنظر ترمجته يف :فوات الوفيات:

((( ق.30 :

.299/3

((( تفسري البحر املحيط.529/2 :

((( كتاب التعريفات،للسيد اجلرجاين(ت816ﻫ).213 :

من محري :شاعر ،رقيق الغزل ،عجيب النسيب .كان مجيل الطلعة

 .272/2والوايف بالوفيات .70/18 :واألعالم للزركيل:
((( مجهرة اللغة.219/1 :

((( ديوانه .84 :وقد جاء يف مجهرة اللغة،219/1 :برواية

((( املزهر يف علوم اللغة ،للسيوطي(ت911ﻫ)( :معرفة

ٍ
حمراب إذا ِج ْئتُها لـم أ ْد ُن حتى ْأرتَقي ُس َّلام))
((ر َّبة
خمتلفةُ :

((( العني(حرب) .299/1 :وينظر :هتذيب اللغة(حرب):

ناصح بن بلنجر الديلمي .ينظر :معجم األدباء .361/1 :وبغية

املشرتك).369/1

.17/5

( ((1أبو عصيدة النحوي(ت273ﻫ) وهو امحد بن عبيد بن
الوعاة للسيوطي .284/1 :واألعالم للزركيل.166/1 :

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الثاين

319

البحوث املحكمة

لغة العامة يف معجامت األلفاظ يف القرن الرابع اهلجري
ِ
ِ
امللوك ،عن أيب حنيفة))
جمالس

قال الراعي(:)1

��ر َف ُ
��ق��ه��ا َد َّفــها
َ
وح����ار َب ِم ْ

وس��ام��ى ب��ه ُع��ن ٌ
ــر
ـس َع ُ
ُ��ق ِم ْ
()2
أيَ :ب ُعدَ ِم ْر َف ُق َها من َد ِّفها .والدَّ ُّفَ :
اجل ْن ُب))
ابُ :
الغ ْر َفة.
وقال الفارايب(ت350ﻫ)(( :وامل ِ ْح َر ُ

ُ
ارشف املَ َجالِس))
اب:
وامل ِ ْح َر ُ

()9

ويتضح ممَِّا سبق َّ
أن هلذه اللفظة معنيني مشهورين

مها :الغرفة ومقام اإلمام يف املسجد ولكن العا ّمة
اقترصت عىل املعنى الثاين وهو مقام اإلمام يف املسجد.
 /2تطلق العا ّمة لفظ َة ((األيتِّ)) عىل:

ِ
احلوض .قال ابن
املاء إىل
النه ِر الذي جيري فيه ُ

()3

اب:
وقال أبو بكر الزبيدي(ت379ﻫ)(( :وامل ِ ْح َر ُ

يت عند العا ّمة
فارس(ت395ﻫ) :قال اخلليل(( :األ ُّ

اب :مجعه
وقال ابن عباد(ت385ﻫ)(( :امل ِ ْح َر ُ

يف حني َّ
إن العرب استعملت هذه اللفظة للداللة

ُ
الغرفة))

()4

محَ َا ِريب ،وهي املَ َس ِ
اب :املنزل .وهو
اجد . . . .وامل ِ ْح َر ُ

عند العربُ :
الغرفة وجملس امللك))

()5

اب:
وقال ابن فارس (ت395ﻫ)(( :امل ِ ْح َر ُ

وهو صدر املجلس،و اجلمع :محَ َا ِريب .ويقولون:

اب الغرفة يف قوله تعاىلَ ﴿ :ف َخ َر َج َعلىَ َق ْو ِم ِه ِم َن
امل ِ ْح َر ُ

المْ ِ ْح َر ِ
صدور
يب:
اب﴾( )7()))6وقال الفراء(( :املَ َحا ِر ُ
ُ
()8
ِ
اب))
املجالس ،ومنه سمي امل ِ ْح َر ُ
أكرم
اب:
وقال ابن سيده(ت458ﻫ)(( :امل ِ ْح َر ُ
ُ

ِ
احلوض))
املاء إىل
النهر الذي جيري فيه ُ
ُ

()10

ٍ
يت عندهم هو(( :ما وقع يف النهر
عىل
معان عدة ،فاأل ُّ
خشب أو ٍ
ٍ
ورق ونحوه ممَِّا ال حيبس املاء))( )11وهو
من
((الس ْي ُل يأتيك من ٍ
بلد ُم ِط َر من غري بلدك))
أيضا:
َّ

()12

الرجل إىل ِ
ُ
أرض ِه))( )13وهو
((جدْ َو ٌل ُيؤَ ِّتيه
وهو أيضاَ :

أيضا(( :ال ُّن َهيرْ ُ الذي دون ال ُّن ْؤي))

()14

((ك ُّل َجدْ َو ِل ٍ
يب)) ( )15وهو أيضاُ :
َ
ماء))
((الغ ِر ُ

((( هو عبيد بن حصني بن جندل النمريي(ت نحو90ﻫ)
واملختلف .122 :والوايف بالوفيات .283/19 :والبيت يف

.52

ديوانه.127 :

()16

وذكر أبو بكر الزبيدي(ت379ﻫ) َّ
أن العا ّمة
ُ
ِ
((األتيِ ُّ))،
((األتاء)) ،وصوابه:
جتمع ((األتيَِّ)) عىل

((( املحكم واملحيط األعظم(حرب).314/3 :

تنظر ترمجته يف :طبقات فحول الشعراء .502/2 :واملؤتلف

وهو أيضا:

( ((1العني (أتو) .55/1 :وينظر :مقاييس اللغة (أيت)-51/1 :
( ((1املصدر نفسه.

((( الزاهر يف معاين كلامت الناس.434/1 :
((( ديوان األدب ِ
(م ْفعال).308/1 :

( ((1ديوان األدب ( َفعيل/ناقص).186/4 :

((( املحيط يف اللغة(حرب).86-85/3 :

( ((1جممل اللغة (أتو) .86 :وجاء يف الصحاح (أتا):

((( مقاييس اللغة(حرب).49-48/2 :

( ((1ذكره مرتىض الزبيدي(ت1205ﻫ) يف كتابه تاج العروس

((( خمترص العني (حرب).247/2 :
((( سورة مريم.11 :

((( جممل اللغة(حرب).229 :
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( ((1مجهرة اللغة.170/1 :

( ((1هتذيب اللغة (ناء).389/15 :

واألتاوي :الغريب))
((،2263/6واأليتُّ أيضا
ُّ

عن األصمعي(ت216ﻫ)( ،أتو).29/37 :

أ .م .د .هدى هشام إسامعيل  ..م .م .أمحد أسامة عالء الدين درويش
ٍ
ٍ
وورق.
خشب
يت :ما وقع يف النه ِر من
قال(( :األ ُّ
()1
واجلمعُ :
واألتاء ،عند العا ّمة))
األتيِ ُّ ،
ُ
القسم الثالث :ختصيص الداللة يف األلفاظ التي

حتمل معنيني متضادين

الترَّ ِْط ُ
يل يف كالم العرب حيمل معنيني متضادين:

الشعر ،إذا َكسرَّ َ ُه
((ر َّط َل
قال ابن دريد(ت321ﻫ)َ :
َ
و َثنَّا ُهَ ،ت ْر ِطيال))( )6وكذا قال ابن فارس(ت395ﻫ)
واجلوهري(ت393ﻫ)

()7

أو ما يسمى بـ((األضداد)):

ِّ
ضاد شيئا
((الضدُّ  :كل يشء
األضداد ،لغة:
َّ

ليغلبه ،والسواد ضد البياض واملوت ضد احلياة. . . .
ُ

وج َّل ﴿ َو َي ُكو ُن َ
ون
و جيمع عىل :األضداد .قال اهلل َّ
عز َ
َع َل ْي ِه ْم ِضدًّ ا﴾ )

()3( )2

َّأما أبو حاتم (ت248ﻫ) فقد ذهب إىل َّ
أن
الترَّ ِْط َ
يل هوَ :ت ْلينيُ َّ
الش ْع ِر بالدَّ ْه ِن واملَ ْس ِح ،قال

األزهري(ت370ﻫ) :قال أبو حاتم(( :وممَِّا ختطيء
وأما
العا ّم ُة فيه قوهلمَ :ر َّط ُ
شع ِري :إذا َر َّج ْلتُهَّ ،
لت ْ
الترَّ ِْط ُ
يل فهو ْ
أن ُيلينِّ شعره بالدَّ ْه ِن واملَ ْس ِح حتى َيلنيَ

اصطالحـــــا :عرفها ابن األنباري(ت328ﻫ):

و َيبرْ ُ َق))( )8وكذا قال الفارايب(ت350ﻫ) وأبو بكر

املتضادة ،فيكون احلرف منها مؤد ّيا عن معنيني

وقال ابن منظور(ت711ﻫ) :قال ابن

بأنا((احلروف التي توقعها العرب عىل املعاين
هَّ

خمتلفني))

()4

وعرفها

أبو

الطيب

اللغوي(ت351ﻫ):

((األضداد مجع ِضدٍّ ِ .
وضدُّ كل يشء ما نافاه ،نحو

البياض والسواد ،والسخاء والبخل ،والشجاعة
واجلبن))

()5

الزبيدي(ت379ﻫ)

()9

((ر َّط َل شعر ُه إذا أرخاه وأرسله
األعرايب(ت231ﻫ)َ :

ٌ
“رجل َر ْط ٌل” إذا كان مسرتخيا))
من قوهلم:

()10

فالعا ّمة تستخدم الترَّ ِْطيل باملعنى األول وهو:
ري الشّ ع ِر و َتثْنِ َيت َُه.
َت ْكس ُ

أن َت ْر ِط َ
ويتضح ممَِّا سبق َّ
يل الشع ِر بمعنى َت ْك ِس ِ
ري ِه

ومن األمثلة عىل ذلك يف كالم العا ّمة يف معجامت

و َتثْنِ َيتِ ِه ليس من كالم العا ّمة وإنَّام هو من كالم العرب

((ر َّط ْل ُت َش ْع ِري)):
 /1تقول العا ّمةَ ،

فارس واجلوهري ومل ينسبوه للعا ّمة .و يمكن ْ
أن

القرن الرابع اهلجري:

ودليل ذلك؛ أنَّه قد نص عليه كل من ابن دريد وابن

((( مجهرة اللغة.373/2 :

((( خمترص العني (أيت).349/6 :

(((

((( العني (ضدد) .11/3 :وينظر :مقاييس اللغة (ضد):

((( هتذيب اللغة(رطل).217/13 :

((( كتاب األضداد البن األنباري.1 :

(رطل).232/6 :

((( مريم.82 :

 .360/3ولسان العرب (ضدد).263/3 :

((( كتاب األضداد يف كالم العرب أليب الطيب اللغوي.33 :

ينظر :مقاييس اللغة(رطل) .403/2 :وجممل

اللغة(رطل) .382 :والصحاح(رطل).1709/4 :

((( ينظر :ديوان األدب ( َف َّع َل) .372/2 :وخمترص العني
( ((1لسان العرب (رطل).285/11 :

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الثاين

321

لغة العامة يف معجامت األلفاظ يف القرن الرابع اهلجري
نعد ((الترَّ ِْط َ
يل)) من األلفاظ األضداد لكونه حيمل
معنيني متضادين كام اتضح من خالل ما ذكره أهل

اللغة يف معناه .والعا ّمة اقترصت عىل احد املعنيني

اللذين حيملهام.

((،كنَّا يف َم ْأ َت ِم ُف ٍ
 /2تقول العا ّمة ُ
الن)):

تطلق العا ّمة لفظ َة ((املَ ْأ َت ِم)) للداللة عىل اجتامع

الناس يف ُ
احل ْز ِن وا ُمل ِصي َب ِة .يف حني َّ
إن ((املَ ْأ َت َم)) يف لغة
العرب حيمل معنيني متضادين :فهو ُي ُ
اجتامع
طلق عىل
ِ

الناس يف ال َف َر ِح أو ُ
ِ
احل ْز ِن.

قال األزهري(ت370ﻫ) عن أيب بكر األنباري:
املآتم :الن َّْو َح
فتظن َأ َّن
((قال أبو بكر :العا ّمة تغلط
ّ
َ
املجتمعات يف فرح أو
والنِّياح َة .واملآتم :الن َِّساء
ُ
ُحزن))

()1

وقال اجلوهري (ت393ﻫ)(( :املَ ْأ َت ُم عند

العرب :النساء جيتمعن يف اخلري والرش . . .وقال أبو

حية النمريي(:)2
َّ

��ة َع ِ
��ي��ع ِ
��ام�� ٍر
َر َم�� ْت ُ
��ه أن���ا ٌة م��ن َربِ َ

وم ُّ
أي َم ْأ َت ِم
الض َحى يف
مأتم ِّ
ٍ
َن��ؤُ َ
يريد :يف نساء أي نساء .واجلمع :املآتِ ُم .وعند

العا ّمة املصيبة ،يقولونُ :كنَّا يف َم ْأ َت ِم ُفالن ،والصواب
((( هتذيب اللغة (أتم).242/14 :

البحوث املحكمة
ْ
َاح ِة ُفالن))
أن يقالُ :كنَّا يف َمن َ

()3

وقال اخلليل(ت170ﻫ)(( :املَ ْأ َت ُم :اجلامعة من
ٍ ()4
الرجال والنساء يف َف َر ٍح أو ُح ْزن))
وقال ُق ْط ُرب(ت206ﻫ)((( :)5وقالوا املَ ْأ َت ُم:

اجلامعة من النساء يف احلزن .واملَ ْأ َت ُم :يف الفرح .وقال
الشاعر(:)6

*لدى ِم ْز َه ٍر ضا ٍر ّ
أجش ومأتم*.

وقال ابن ُم ْقبِل(:)7

امعها
ٍ
ومأتم كالدُّ مى من ُحو ٍر َمدَ ُ

مل َت ْل َب ِ
أبكارا وال ُعونا))
س
س ال ُب ْؤ َ
ً

()8

وقال أبو حاتم(ت255ﻫ)(( :وقالوا املَ ْأ َت ُم:
((( الصحاح للجوهري(أتم).1857/5 :
((( العني (أتم).54/1 :

((( هو حممد بن املستنري بن أمحد ،أبو عىل ،الشهري بقطرب .تنظر
ترمجته يف :نزهة األلباء .76 :وبغية الوعاة .210/1 :واألعالم

للزركيل.95/7 :

((( و هو عمرو بن األمحر بن العمرد بن عامر الباهيل،أبو اخلطاب

شاعر خمرضم عاش نحو  90عاما كان من شعراء اجلاهلية واسلم.
تنظر ترمجته يف :املؤتلف واملختلف .37 :ومعجم الشعراء،

للمرزباين .214 :واألعالم للزركيل .72/5 :والبيت يف ديوانه:
 ،150قال:
ِ
َ
((وكوما َء تحَ بو ما تَشا َي َع سا ُقها لدى مزهَ ٍر ضا ٍر َّ
ومأتم))
أجش
ِ

((( و هو متيم بن أيب بن مقبل من بني العجالن من عامر بن
صعصعة،أبو كعب .شاعر جاهيل،أدرك اإلسالم واسلم .تنظر

ترمجته يف :طبقات فحول الشعراء .150/1 :والشعر والشعراء:

((( هو اهليثم بن الربيع بن زرارة ،من بني نمري بن عامر ،أبو حية:

 .455/1واألعالم للزركيل .87/2 :والبيت يف ديوانه،231 :

األموية والعباسية .تنظر ترمجته يف :الشعر والشعراء.774/2 :

امعها مل َ
َ
أبكارا وال
العيش
تبأس
ٍ
((ومأتم كالدُّ مى من ُحو ٍر َمدَ ُ
ً

شاعر جميد فصيح راجز من أهل البرصة من خمرضمي الدولتني

والوايف بالوفيات .235/27 :واألعالم للزركيل.103/8 :
والبيت يف ديوانه.75 :
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برواية خمتلفة:

ُعونا))

((( كتاب األضداد ملحمد بن املستنري املعروف بقطرب.130 :

أ .م .د .هدى هشام إسامعيل  ..م .م .أمحد أسامة عالء الدين درويش
اجلامعة من النساء ْ
إن اجتمعن يف فرح أو حزن،

ٍ
عرس
ويقال :رأيت َم ْأتمَ ا من النساء جمتمعات يف

َاح ِة(:)1
اج يف املَن َ
وكذلك يف مناحة . .،قال َ
الع َّج ُ

ل��ن�صرع��ا َل��ي��ثً��ا ُي���� ِر ُّن م��أتمَ ُ ��ه
َ
ِعرنِين ُُه

ُم َع َّل ًقا

ِ
وم ْع َص ُم ْه))

()2

وقال ابن دريد(ت321ﻫ)(( :املَ ْأ َت ُم :واجلمع

َمآتِ ٌم ،وهي اجتامع النساء يف رسور أو حزن))

()3

وقال ابن األنباري(ت328ﻫ)(( :معنى املَ ْأ َتم

يف كالم العرب :النساء املجتمعات يف فرح أو حزن.

وقال الطويس( :)4يقال للرجال أيضا إذا اجتمعوا يف

فرح أو حزن َم ْأ َتم .والعا ّمة تغلط فتظن َّ
أن املأتم النوح
والنياحة وليس هو هكذا))

()5

وقال الفارايب(ت350ﻫ)(( :املأتم :النساء

((( هو عبد اهلل بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي ،أبو
العجاج .وقد تقدمت ترمجته .والبيت يف ديوانه من كتاب
الشعثاء ّ

جمموع أشعار العرب ،64/2 :برتتيب خمتلف ،قال:
وس ْعدٌ ت َْع َل ُم ْه
(( َقدْ َع ِل َم ْت َب ْك ٌر َ

ثــا ُي ِـ ُّ
رن َم ْأتمَ ُ ـــ ْه
َل َنصرْ َ َع ْ
ـن َل ْي ً

		
ينــهُ ِ
وم ْع َص ُمـــ ْه
ُم َف َّل ً
قــــــا ِع ْرنِ ُ
ْ
ِ
ري إ ْث ٍم َ
ريا َمأ َث ُمـــ ْه))
		
َصغ َ
وكبِ ً

ري أو ٍّ
جيتمعن يف خ ٍ
رش ،وقال:

()6

النائحات ُ
وش ِّق َقت
ق��ام
ُ
َع ِش َّية َ َ

ـم ُ
دود))
وخ ُ
يوب بأيدي مأ َت ٍ
ُج ٌ

()7

وقال أبو الطيب اللغوي(ت351ﻫ)(( :وانشد

أبو حاتم وحده* :لدى مزهر ضار أجش ومأتم*. .
 . . . .فعىل هذا ليس املأتم عنده من األضداد .وقال
اب ُك ُّن أو عجائز أو خمتلطات.
أبو حاتم :وسواء َش َو َّ
وأنشد غريه(:)8

ِ
عامـــ ٍر
َس َب ْت ُه أن��ا ٌة من َربِ َيع ِة

وم ُّ
أي َم ْأ َت ِم
الض َحى يف
مأتم ِّ
ٍ
َن��ؤُ َ

أي :يف نساء أي نساء .فهذا ال يدل عىل فرح وال

غم ،وإنَّام يدل عىل اجتامعهن))

()9

و يف احلقيقة لو َّ
أن أبا حاتم مل يعد لفظة ((املَ ْأ َتم))

من األضداد ملا ذكرها يف كتابه األضداد كام تقدم.

وقال ابن فارس(ت395ﻫ)(( :املَ ْأ َت ُم :النساء

ِّ
جيتمعن يف اخل ِ
والرش))
ري

()10

((( البيت أليب عطاء السندي،و هو أفلح بن يسار السندي،
أبو عطاء :شاعر فحل قوي البدهيية .كان عبدا أسود ،من موايل

بني أسد .من خمرضمي الدولتني األموية والعباسية .تنظر ترمجته
يف :معجم الشعراء ،للمرزباين .480 :واألنساب للسمعاين:

((( ثالثة كتب يف األضداد لألصمعي وللسجستاين والبن

 .320/3واألعالم للزركيل .5/2 :والبيت موجود يف كتاب

((( مجهرة اللغة.216/3 :

((( ديوان األدب ( َم ْف َعل).168 /4 :

السكيت،د .أوغست هفنر.143-142 :

الزاهر يف معاين كلامت الناس.163/1 :

((( هو عيل بن عبد اهلل بن سنان الطويس،أبو احلسن التيمي احد

((( هو أبو حية النمريي .وقد تقدمت ترمجته .والبيت يف ديوانه

األلباء .140 :ومعجم األدباء .1779/4 :والوايف بالوفيات:

وم ُّ
أي َم ْأت َِم))
مأتم ِّ
الض َحى يف ٍ
((ر َمتْهُ أنا ٌة من َربِ َيع ِة َعام ٍر َنؤُ َ
َ

أعيان علامء الكوفة،أخذ عن ابن األعرايب .تنظر ترمجته يف :نزهة
.135/21

((( الزاهر يف معاين كلامت الناس.163/1 :

برواية خمتلفة ،قال:

((( كتاب األضداد ،أليب الطيب اللغوي.44 :

( ((1مقاييس اللغة (أتم) .47/1 :جممل اللغة (أتم).85 :
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البحوث املحكمة

لغة العامة يف معجامت األلفاظ يف القرن الرابع اهلجري
َّأما أبو بكر الزبيدي فقد خالفهم فذهب إىل ما

ذهبت إليه العا ّمة من َّ
أن ((املَ ْأ َتم)) هو اجتامع الناس

يف احلزن ،فقال(( :املَ ْأ َت ُم :اجلامعة من الرجال والنساء

يف احلزن))

()1

القرن الرابع اهلجري:

((أش َل ْي ُت َ
 /1تقول العا ّمةْ ،
الك ْل َب)):

ذكر ابن دريد َّ
ْ
((أش َل ْي ُت
أن العا ّمة تقول:
َ
الك ْل َب)) بمعنىْ :
بالص ْي ِد ،والصواب ْ
أن
أغ َر ْيت ُُه
َّ
((آسدْ ُت َ
بالص ْي ِد .قال
يقال:
الك ْل َب)) إذا أغريت ُُه َّ
َ

َّأما احلريري(ت516ﻫ) فقد نسب “املَ ْأ َتم”
َاحة ،للخاصة ال للعا ّمة .قال(( :ونقيض
بمعنى :املَن َ

آسدْ ُت َ
الك ْل َب فهو ْ
أن
ابن دريد(ت321ﻫ)(( :فأما َ

املناحة وهي عند العرب النساء جيتمعن يف اخل ِ
ري

َد َع ْوت ُُه))

لفظة البشارة املَ ْأ َتم ،يتوهم أكثر اخلاصة هَّأنا جممع

ِّ
والرش ،بداللة قول الشاعر:

ِ
عامــــــ ٍر
َر َم ْت ُه أنا ٌة من َربِ َيع ِة

وم ُّ
أي َم ْأ َت ِم
الض َحى يف َم ْأ َت ٍم ِّ
َنؤُ َ

ٍ
نساء أي نساء))( )2ويف احلقيقة َّ
إن أكثر
أي :يف

أهل اللغة نسبوا املَ ْأ َتم بمعنى :املناحة للعا ّمة ونصوا

عىل َّ
أن املَ ْأ َتم يف كالم العرب هو اجتامع الناس يف
الفرح أو احلزن.

ويتضح ممَِّا سبق َّ
أن لفظ َة ((املَ ْأت َِم)) من األلفاظ التي حتمل معنيني

متضادين بحسب ما ذكره أهل اللغة يف معناها وخاصة أصحاب

أش َل ْيت ُُه خطأ .إنَّام ْ
تُغْ ِر َي ُه ،. . . . . .وقول العا ّمةْ :
أش َل ْيت ُُه:
()3

والذي ذهب إليه ابن دريد هو الذي ذهب إليه

أكثر أهل اللغة مثل اخلليل وابن السكيت وابن قتيبة
وثعلب والفارايب وابن عباد وابن فارس واجلوهري،
((آسدْ ُت َ
بالصيد.
الك ْل َب)) إذا أغريت ُُه َّ
إىل أنَّه يقالَ :
((أش َل ْي ُت َ
ويقالْ :
الك ْل َب)) إذا َد َع ْوت ُُه باسمه(( )4(.قال

فأقبلت ِ
إليه))(:)5
يذكر ناق ًة دعاها
ْ
حاتم طيء ُ
ْ
اج فأ ْق َب َل ْت
أش َل ْيتُها
باسم املِزَ ِ
ِ

قبل َ
َر َت ًكا وكانت َ
ذلك َت ْر ُس ُف.

()6

كتب األضداد مثل قطرب وأيب حاتم السجستاين .وهي تستعمل
للداللة عىل الفرح واحلزن ولكن العا ّمة اقترصت فيها عىل معنى

احلزن.

املطلب الثاين :تغري جمال داللة
الألفاظ يف كالم العا ّمة:

القسم األول :ما تضعه العا ّمة يف غري موضعه من

غري وجود سبب يربر ذلك الوضع:

ومن األمثلة عىل ذلك يف كالم العا ّمة يف معجامت

((( خمترص العني (أتم).343/6 :

((( رشح درة الغواص للخفاجي( 87 :املتن).
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((( مجهرة اللغة.268/267/2 :

((( ينظر عىل الرتتيب :العني (أسد)68/1 :و(شىل).352/2 :
وإصالح املنطق160 :و .284وأدب الكاتب .40 :وكتاب

اجلبان.323 :
الفصيح(321-320 :ورشح الفصيح البن
ّ
وإسفار الفصيح للهروي .918-916 :رشح الفصيح البن

هشام )287 :وديوان األدب (أ ْف َعل) .220/4 :واملحيط يف
اللغة (شىل وشلو)382/7 :و(أسد) .361/8 :ومقاييس اللغة

(شلو) .210-209/3 :وجممل اللغة(شلو) .510 :والصحاح
(أسد)441/ 1 :و (شال).2395/6 :
((( هتذيب اللغة (شىل).282/11 :
((( ديوان حاتم الطائي.268 :

أ .م .د .هدى هشام إسامعيل  ..م .م .أمحد أسامة عالء الدين درويش
اجلواليقي أليب ُن َخ ْي َلة(:)1
وأنشد
ّ

ــؤ َك ُل))
َف ِكدْ نا بني َب ْيت َْي ِه ُن ْ

()5

ج���ار ُ
اجل�� ْن ِ
��ب
إين إذا ج���اعَ
ُ
ْ
أش َل ْي ُت َع ْن ِزي و َم َس ْح ُت َق ْعبي
ِ
تهَ��ي��أت لِ��ُش�رُ ِ
قــأب
ب
ث��م
َّ
ّ

معنى خاص به .عدا ما ذكره ابن األعرايب وما

ْ
فأش َل ْي ُت يف البيتني السابقني بمعنىَ :د َع ْو ُت.

بمعنىْ :
وأنم حيتجون بقول زياد األعجم
أغ َر ْي ُت ،هَّ

ٍ
ٍ
ِ
عـذب.
ب��ديء
مــاء
وأنـا يف

َّأما ابن األعرايب فقد خالفهم مجيعا فيام ذهبوا

إليه ،قال ابن فارس(ت395ﻫ)(( :وحدّ ثنا عيل بن
إبراهيم القطان( )2عن ثعلب عن ابن األعرايب ،قال:
أش َل ْيت ُُه ،إذا ْ
يقال ْ
أغ َر ْيت َُه))( )3وقال ابن فارس أيضا:
بالصيدْ ،
((وناس يقولونْ :
أغ َر ْيت ُُه وحيتجون
أش َل ْيت ُُه َّ

بقول زياد األعجم:

()4

أ َت ْينَا أبا َع ْمر ٍو ْ
فأشلىَ ِكـال َب ُه َع َل ْـينا
((( يعمر بن حزن بن زائدة بن لقيط ابن هدم ،من بني حمِ ّ ان
من سعد بن زيد مناة بن متيم ،احلامين السعدي التميمي ،أبو
اجلنيد ،شاعر راجز .تنظر ترمجته يف :الشعر والشعراء.602/2 :

واملؤتلف واملختلف .193 :واألعالم للزركيل .15/8 :والبيت

يف رشح أدب الكاتب ،أليب منصور اجلواليقي.118 :

((( هو احلافظ اإلمام القدوة أبو احلسن عيل بن إبراهيم بن سلمة
بن بحر القزويني حمدث قزوين وعاملها ،رحل وسمع ابن ماجة

وكان شيخا عاملا بجميع العلوم :التفسري والفقه والنحو واللغة.

تنظر ترمجته يف :معجم األدباء .1642/4 :وطبقات احلفاظ

للسيوطي .354 :واألعالم للزركيل.250/4 :
((( مقاييس اللغة (شلو).210/3 :

ويتضح ممَِّا سبق كله َّ
أن املتعارف عليه بني أهل

اللغة َّ
ْ
و((آسدْ ُت))
((أش َل ْي ُت))
أن لكل من لفظتي
َ

ْ
((أش َل ْي ُت))
ذكره ابن فارس من استخدام بعضهم

الذي تقدم ذكره.

فيكون كالم العا ّمة خطأ بحسب ما ذهب إليه

أكثر أهل اللغة .ويكون كالمهم صحيحا بحسب ما
ذكر عن ابن األعرايب وقياسا عىل ما احتج به بعضهم

بقول زياد األعجم الذي تقدم ذكره.

 /2تقول العا ّمة(( ،د َّق َك بامل ِ ْن َحا ِز َح َّب ُ
الف ْل ُفلِ )):
ذكر اجلوهري عن األصمعي َّ
أن العا ّمة تقول:

((الف ْل ُفل)) يف املثل(( :د ّق َك بامل ِ ْن َحا ِز َح َّب ُ
ُ
الف ْل ُفلِ ))،
ِ
والصواب ْ
((الق ْل ِقل)) فتقول(( :د ّقك
أن يقال:

بامل ِ ْن َحا ِز َح َّب ِ
الق ْل ِقلِ ))

ِ
((الق ْل ِق ُل ،بالكرس:
قال اجلوهري(ت393ﻫ):

اسود .ويف املثل “د ّق َك بامل ِ ْن َحا ِز َح َّب
َن ْب ٌت له َح ٌّب
ٌ
ِ
الق ْل ِقلِ ” .والعا ّمة تقولَ :ح َّب ُ
الف ْل ُفلِ  .قال األصمعي:
هو تصحيف إنَّام هو بالقاف وهو أصلب ما يكون من

احلبوب حكاه أبو عبيد))

()6

قال األزهري(ت370ﻫ)(( :ومن أمثاهلم:

((( و هو زياد بن سليامن أو سليم ،األعجم ،أبو أمامه العبدي

“د ّق َك بامل ِ ْن َحا ِز َح َّب ِ
الق ْل ِقلِ ” هكذا رواه أبو عبيد

فصيح اللسان كانت يف لسانه عجمة فلقب باألعجم .تنظر

((( مقاييس اللغة (شلو) .210-209/3 :وينظر :رشح

موىل بني عبد القيس من شعراء الدولة األموية .جزل الشعر

ترمجته يف :املؤتلف واملختلف .132-131 :والوايف بالوفيات:
 .164/14واألعالم للزركيل .54/3 :والبيت يف ديوانه.89 :

الفصيح للزخمرشي.695/2 :

((( الصحاح (قلل).1805/6 :
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البحوث املحكمة

لغة العامة يف معجامت األلفاظ يف القرن الرابع اهلجري

ِ
صلب))
والق ْل ِق ُلَ ،ح ٌّب
عن أصحابه ،قال:
ٌ

()1

َّأما

الفارايب(ت350ﻫ) فقد ضبط لفظة ُ
((الق ْل ُقلِ )) بضم
القاف ،ومل يضبطها بكرس القاف كام فعل األزهري
ُ
شجر له َح ٌّب
((والق ْل ُق ُل:
واجلوهري ،قال الفارايب:
ٌ

اسود))

()2

َّأما أبو اهليثم

()3

فقد خالفهم فذكره بالفاء

ِ
ُ
((الق ْل ِق ُل)) ،قال
((الف ْل ُف ُل)) وأنكره بالقاف
األزهري(( :وأخربين ا ُمل ْن ِذ ِر ُّي( )4عن أيب اهليثم :أنَّه

قال الصواب“ :د ّق َك بامل ِ ْن َحا ِز َح َّب ُ
الف ْل ُفلِ ” ،وقال:
وأما َح ُّب ِ
الق ْل ِقلِ فإنَّه ال ُيدَ ُّق))
إنَّام هو َح ُّب املَ َر ِقَّ ،

()5

وقال ابن بري(ت582ﻫ)(( :الذي ذكره سيبويه

حب ُ
الف ْل ُفل( ،)6بالفاء وكذا رواه عيل بن
ورواهَّ :

محزة( )7وأنشد:
ال��زم��ان َ
ِ
األ َّو ِل
وق��د َأراين يف
َأ ُد ُّق يف ج��ا ِر ُأ ْستِها ِ
بم ْع َو ِل
()9
حب ُ
الف ْل ُفلِ ))
َد َّقك بامل ِ ْنحا ِز َّ
()8

ُ
يتضح ممَِّا سبق َّ
((الف ْل ُفلِ ))
أن لكل من لفظتي

و((الق ْل ِقلِ )) معنى خاص بهِ .
ِ
فالق ْل ِق ُل:

ُ
يؤكل))
عظيم
أسود
((شجر له َح ُّب
ٌ
ٌ
ٌ
ُ
ٌ
معروف ،وهو معرب “ ُﭘــ ْﻠ ُﭙل”
هندي
حب
ٌ
والف ْل ُف ُلٌّ :

()10

ال ينبت بأرض العرب )11( .و يبدو َّ
أن العرب قالته

بالفاء والقاف ،وليس كام ذهب األصمعي إىل َّ
أن
ُ
بالفاء((الف ْل ُفل)) ،ودليل ذلك ما قاله أبا
العا ّمة قالته

اهليثم وما ذكره ابن بري عن سيبويه الذي انشده بالفاء
يف كتابه املشهور .وسواء قالته العرب أو العا ّمة بالفاء

أو بالقاف ،فكال القولني صحيحني مع أنَّه ال جامع
((( هتذيب اللغة (قل).234/8 :
((( ديوان األدب ( ُف ْع ُلل) .103/3 :وينظر :هتذيب اللغة (قل):
 .234/8والصحاح (قلل).1805/6 :

((( هو أبو اهليثم الرازي ،كان عاملا بالعربية واختلف يف سنة
وفاته قيل(ت226ﻫ) وقيل(ت276ﻫ) تنظر ترمجته يف :نزهة
األلباء .118 :وبغية الوعاة .276/2 :واألزهري واملعجمية

العربية.146 :

((( هو حممد بن أيب جعفر املنذري اهلروي أبو الفضل .وهو
شيخ أيب منصور حممد بن امحد األزهري الذي أمىل كتاب هتذيب

اللغة بالرواية عنه .تنظر ترمجته يف :معجم األدباء.2471/6 :
وبغية الوعاة .73/1 :واألعالم للزركيل .71/6 :واألزهري

والعجمية العربية.148 :

((( هتذيب اللغة (قل).234/8 :

((،78/4مررت به فإذا لــه د ٌَق َد َّقك
((( أنشد سيبويه يف كتابه:
ُ
حب ُ
الف ْل ُفلِ ))
باملِنحا ِز َّ
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بني اللفظني يربر استخدام احدمها عوضا عن اآلخر.

القسم الثاين :تغري داللة بعض األلفاظ يف كالم

العا ّمة إىل معنى مضاد ملا قالته العرب:

من األمثلة عىل ذلك يف معجامت القرن الرابع

اهلجري:

 /1تقول العا ّمةَ ،
((خ َر ْجنَا َن َتن ََّز ُه)):

الكسائي إمام املدرسة الكوفية.
((( هو
ّ
((( مل أقف عىل قائله.

((( لسان العرب (قلل).563/11 :

( ((1العني (قلل) .425/3 :ولسان العرب (قلل).563/11 :
( ((1ينظر :العني(فلل) .339/3 :ولسان العرب(فلل):
 .530/11ورسالتان يف املعرب البن كامل باشا واملنيش.182 :
واأللفاظ الفارسية املعربة لدي شري الكلداين.121 :

أ .م .د .هدى هشام إسامعيل  ..م .م .أمحد أسامة عالء الدين درويش
((ال ُّن ْز َه ُة)) يف كالم العرب تعني :االبتعاد عن

األرياف واملياهَّ .أما ((ال ُّن ْز َه ُة)) يف كالم العا ّمة فتعني:
اخلروج إىل البساتني واخلرض والرياض.

قال األزهري(ت370ﻫ) :قال ابن السكيت:

((وممَِّا تضعه العا ّمة يف غري موضعه قوهلمَ :خ َر ْجنَا
َن َتن ََّز ُه ،إذا خرجوا إىل البساتني ،وإنَّام ال َّتن َُّز ُه التباعد عن
األرياف واملياه ،ومنه قيل :فالن يتنزه عن األقذار،
أيُ :يباعد نفسه عنها ،ومنه قول اهلذيل:

()1

العا ّمة من َّ
أن ((ال ُّن ْز َه َة)) القعود يف اخلرض واجلنان،
قال ابن قتيبة(ت276ﻫ)(( :وليس هذا عندي ً
غلطا؛

َّ
ألن البساتني يف كل مرص ويف كل بلد إنَّام تكون خارج
أن يأتيها فقد أراد ْ
املرص ،فإذا أراد ْ
أن يتنزه ،أي يبعد

عن املنازل والبيوت ،ثم كثر هذا واستعمل حتى

صارت النزهة القعود يف اخلرض واجلنان))

()5

وقال أبو مسحل األعرايب (ت نحو230ﻫ):

((يقال :مكان َن ِز ٌيه و َن ِز ٌه .وهو ا ُمل َتن َِّحي عن ال ُب ُي ِ
وت))

()6

ٍ
ُ��ز ِه ال��فَ�َل�اَ ِة
��ـ��ب َط
��ـ��ري��د بِ��ن ْ
أ َق َّ

ال َيـــ ِر ُد املـــــا َء إال انْتِ َيا َبا

يريد :ما تباعد من الفالة عن املياه واألرياف))

()2

خرج
وقال ابن عباد(ت385ﻫ)(( :هو َي َتن ََّز ُه :إذا َ

إىل البسات ِ
ني))

()7

ويتضح ممَِّا سبق َّ
أن ((ال ُّن ْز َه َة)) قد تغريت داللتها

وقال أبو حاتم (ت255ﻫ)(( :والعا ّمة جيعلون

يف كالم العا ّمة إىل معنى مضاد ملا قالته العرب .واملعنى

ال َّتن َُّزه حيث ال يكون ماء وال ندى وال مجع ناس

((ال ُّن ْز َه ُة)) إىل اليوم بمعناها الثاين وهو :اخلروج إىل

ال َّتن َُّزه اخلروج إىل البساتني واخلرض والرياض وإنَّام
رجل َن ْز ُه ُ
ٌ
اخل ُل ِق
وذلك ِش ُّق البادية ،ولذلك قالوا:
و َن ِز ُه ْه ونا ِزه النفس ،وهو_العفيف املتكرم الذي ّ
حيل

وحده وال خيالط البيوت))

()3

((فأما ال ُّن ْز َه ُة يف
وقال ابن دريد (ت321ﻫ):
َّ

ألنم
كالم العا ّمة فإهنا موضوعة يف غري موضعها؛ هَّ

يذهبون إىل َّ
أن ال ُّن ْز َه َة حضور األرياف واملياه وليس

كذلك))

()4

َّأما ابن قتيبة فقد خالفهم وذهب إىل ما ذهبت إليه

((( هو أسامة بن احلارث اهلذيل ،ديوان اهلذليني.198/2 :
((( هتذيب اللغة (نزه).92/6 :

((( املخصص البن سيده.315/3 :
((( مجهرة اللغة.22/3 :

األخري هو الذي ساد وبقي حتى يومنا هذا فال تزال

البساتني واخلرض.

 /2تقول العا ّمةُ (( ،فالن ُي َعانِدُ ُفالنا)):

تقول العربُ (( :فالن ُي َعانِدُ ُفالنا)) ،إذا كان

يفعل مثل فعله وهو يعارضه ويباريهَّ .أما العا ّمة
فتذهب إىل الضدّ من ذلك فتقولُ (( :فالن ُي َعانِدُ
ُفالنا)) ،إذا كان يفعل خالف فعله.

قال األزهري(ت370ﻫ) :قال أبو حاتم عن

األصمعي(( :ويقال“ :فالن ُي َعانِدُ ُفال ًنا” ،أي:

يفعل مثل فعله ،وهو يعارضه ويباريه .قال :والعا ّمة
((( أدب الكاتب.39 :

((( كتاب النوادر ،أليب مسحل.416 :
((( املحيط يف اللغة (نزه).425/3 :
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يفسرّ ُ ونه :يعانِدُ ه :يفعل خالف فعله .قال :وال أعرف
()1
ذلك وال ُأثبته))

عىل :كل واحد له قرين من جنسه وأيضا قد يوقعونه

قال األزهري (ت370ﻫ) :قال ابن األنباري:

((الز ْوج)) عىل :االثنني ،كالكتابني والقلمني
لفظة
َّ

وليس ذلك من مذاهب العرب ،إذ كانوا ال يتكلمون

ومن اجلدير بالذكر َّ
َ
((ز ْوج))
أن لفظة

من َ
 /3تقول العا ّمةَ ،
احلماَ ِم)):
((ز ْو ٌج َ

((العا ّمة ختطيء يف هذا فتظن َّ
“الز ْو َج” اثنان،
أن َّ
بالزوج موحدً ا يف مثل هذا املوضع ،ولكنَّهم يثنونه

ان من َ
فيقولون“ :عندي َز ْو َج ِ
احلماَ ِم” ،يعنون
ان من ِ
اخل َف ِ
الذكر واألنثى ،و”عندي َز ْو َج ِ
اف”،
“الز ْو َجينْ ِ ” عىل
يعنون اليمني والشامل .ويوقعون َّ
اجلنسني املختلفني ،نحو :األسود واألبيض ،واحللو
واحلامض .يدل عىل هذا قول اهلل ّ
جل وعال﴿ َو َأن َُّه
الز ْو َجينْ ِ َّ
الذ َك َر َوالأْ ُ ْن َثى﴾
َخ َلقَ َّ

()2

عىل اثنني))

()3

الز ْو َجينْ ِ
فأوقع َّ

والذي ذهب إليه ابن األنباري هو الذي ذهب

إليه أكثر أهل اللغة مثل ابن السكيت (ت244ﻫ)

وابن قتيبة (ت276ﻫ) وثعلب (ت291ﻫ) والفارايب

(ت350ﻫ) وابن عباد (ت385ﻫ) واجلوهري
(ت393ﻫ) وابن فارس(ت395ﻫ) ،من َّ
أن
((الز ْو َج)) يف ِ
ِ
العرب يكون للواحد ال لالثنني.
لغة
َّ

يتضح ممَِّا سبق َّ
((الز ْو ِج))
أن العرب تطلق لفظة
َّ

عىل ما ال قرين له من جنسهَّ .أما العا ّمة فتطلق

وغريمها.

بمعنى :اثنني ،قد جاءت يف الشعر ،قال الزخمرشي
(ت538ﻫ)(( :وقول العا ّمة جائز ،ومنه قول
الشاعر(:)5

وك ّنا ك��زَ ْو ٍج من َقطا يف َم َف ٍ
ُ
ازة

مـورق َر ْغ ِ
ٍ
ٍ
ــد
بعيش ُمـونِ ٍق
نروح
ُ

إسفار الفصيح للهروي .877 :رشح الفصيح البن هشام:
 )261ديوان األدب ( َف ْعل) .292/3 :املحيط يف اللغة(زوج):
 .148/7الصحاح (زوج) .320/1 :مقاييس اللغة (زوج):
 .35/3وينظر أيضا :كتاب ليس يف كالم العرب ،البن خالويه:
 .337ورشح درة الغواض ،للخفاجي( 236 :الرشح) وتقويم
اللسان ،البن اجلوزي.116 :

((( نسبه ابن األنباري(ت328ﻫ) جلارية ،قال أبو عيل القايل يف
كتابه ،األمايل يف لغة العرب(( ،21/2 :وحدثنا أبو بكر األنباري
رمحه اهلل قال :حدثنا حممد بن عيل املديني ،قال :حدثنا أبو الفضل

()4

الر َبعي ،قال :حدثنا أبو السمراء ،قال :دخلت منزل َّ
نخاس يف
َّ

((( هتذيب اللغة (عند) .131/2 :وينظر :لسان العرب (عند):

جارية وهي تقول:
ُ
ش ُم ْع ٍ
وكنّا كزَ ْو ٍج من َق َطا يف َم َفازَ ٍة لدى َخ ْف ِ
ض َع ْي ٍ
جب ُمونِ ٍق َر ْغ ِد
ُ
ِ
ِ
أو َح َ
ـرد))
أصابهَ ُ ام َر ْي ُب َّ
الز َمان َفأ ْف ِردا ومل َن َر شيئًا َق ُّط ْ
ش من َف ْ

(زوج).105/11 :

 ،636/1فقد نسبه للشاعر(،زند بن اجلون ،األسدي بالوالء،

.307/3

((( النجم.45 :

رشاء جارية فسمعت يف بيت بإزاء البيت الذي كنت فيه صوت

((( الزاهر يف معاين كلامت الناس .198/2 :وهتذيب اللغة

أما الراغب األصبهاين(ت502ﻫ) يف كتابه حمارضات األدباء:

((( ينظر عىل الرتتيب :إصالح املنطق .332 :أدب الكاتب:

أبو ُدالمة)،تنظر ترمجته يف :وفيات األعيان .320/2 :والوايف

 .421كتاب الفصيح( 318 :رشح الفصيح البن اجلبان.309 :
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بالوفيات .145/14 :واألعالم للزركيل.49/3 :

أ .م .د .هدى هشام إسامعيل  ..م .م .أمحد أسامة عالء الدين درويش
ِ
ال��زم��ان فأفـردا
ري��ب
فخاهنام ُ

أو َح َ
ش من َف ْر ِد))
َف َلم َّأر شيئًا َق ُّط ْ

 -6وجدنا يف كالم العامة ظاهرة ختصيص

()1

اخلامتـة
من خالل دراستنا الداللية لكالم العامة يف

معجامت األلفاظ يف القرن الرابع اجلري توصلنا إىل
النتائج اآلتية:

 -1يقصد بالعا ّمة عا ّمة الناس وعوامهم ،أي

الداللة يف األلفاظ التي حتمل معنيني متضادين.

 -7قد تغري العامة جمال داللة األلفاظ وتضعه يف

غري موضعه.

 -8غريت العامة داللة بعض األلفاظ إىل معنى

مضاد ملا قالته العرب.

واحلمد هلل رب العاملني

امل�صادر واملراجع
بعد القر�آن الكرمي

أكثرهم.

 -2يوجد الكثري من التعبريات االصطالحية يف

كالم العامة يف معجامت القرن الرابع اهلجري.

 -3اختلف أهل اللغة يف عدّ ة األمثال ،فمنهم من

عدها من كالم العامة ،ومنهم من مل ينسبه إىل العا ّمة

مع اختالفهم يف معناه.

 -4من خالل الداللة النحوية نعرف الفرق بني

قول العرب وقول العامة من ذلك العرب تقول (ال
اهلل ذا) أي :ال واهلل ما فعلت هذا ،فجملة( :ال ها

اهلل ذا) حتمل داللة النفي .أما العامة فتقوهلا بإضافة
األلف قبل (ذا)( :ال ها اهلل إذا) حتمل معنيني اثنني

مها النفي والرشط ومعناها :ال واهلل ما فعلت هذا إذا.
معنى.
وهي مجلة مبتورة ال تفيد ً

 -5ضيقت العامة الكثري من دالالت األلفاظ،

كام خصصت أيض ًا الداللة يف األلفاظ التي حتمل أكثر

من معنى.

((( رشح الفصيح للزخمرشي.669/2 :

 -11أدب الكاتب ،أليب حممد عبد اهلل بن مسلم بن
قتيبة (ت276هـ) ،حتقيق :حممد الدايل( ،مؤسسة

الرسالة – بريوت)

 -22ارتشاف الرضب من لسان العرب ،أليب حيان
األندليس (ت 745هـ) ،حتقيق ورشح :د .رجب

عثامن حممد ،مراجعة :رمضان عبد التواب ،مكتبة
اخلانجي – القاهرة ،ط1898 ،1م.

 -33األزهري واملعجمية العربية ،تأليف :أ .د .رشيد
عبد الرمحن العبيدي ،مطبعة املجمع العلمي العراقي،

2001م.

 -44أسفار الفصيح ،أليب سهل حممد بن عيل بن حممد
اهلروي النحوي (ت 433هـ) ،حتقيق :د .أمحد بن

سعيد بن حممد بن قشاش ،مطابع اجلامعة اإلسالمية

باملدينة املنورة.

 -55إصالح املنطق ،أليب السكيت (ت244هـ)،
حتقيق :أمحد حممد شاكر وعبد السالم حممد هارون،
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البحوث املحكمة

لغة العامة يف معجامت األلفاظ يف القرن الرابع اهلجري
ط ،4دار املعارف (د .ت)

املحققني( ،دار اهلداية) (د .ت)

 -66األصول يف النحو ،أليب بكر حممد بن سهل بن

 -114التبرصة والتذكرة ،أليب حممد بن عبد اهلل بن عيل

الفتيل ،مؤسسة الرسالة – بريوت ،ط1988 ،3م.

دار الفكر – دمشق ط 1982 ،1م.

رساج النحوي البغدادي ،حتقيق :د .عبد احلسني

بن إسحاق الصيمري ،حتقيق :فتحي أمحد مصطفى،

 -77األعالم ،خلري الدين الزركيل ،دار العلم للماليني

 -115التحليل اللغوي يف ضوء علم الداللة ،تأليف:

 -88األلفاظ الفارسية املعربة ،للسيد ا ّدي شري0

2005م.

لآلباء اليسوعيني) – بريوت 1980م.

 -117التعريفات ،للسيد الرشيف أيب احلسن عيل بن

– بريوت ،ط1980 ،5م.

رئيس أساقفة سعرد الكلداين( ،املطلعة الكاثوليكية

د ،حممود عكاشة ،دار النرش للجامعات – مرص ،ط،1

 -116تسهيل الفوائد

 -99األمايل ،أليب عيل إسامعيل بن القاسم القايل

حممد بن عيل احلسيني اجلرماين احلنفي (ت816هـ)،

 -110األمثال ،أليب عبيد القاسم بن سالم (ت

دار الكتب العلمية – بريوت ،ط2009 ،3م.

للرتاث – ط1980 ،1م.

745هـ) ،حتقيق :الشيخ عادل أمحد عبد املوجود

البغدادي ،دار الكتب العلمية – بريوت.

224هـ) ،حتقيق :د .عبد املجيد قطامش ،دار املأمون

وضع حواشيه وفهارسه :حممد باسل عيون السود،

 -118تفسري البحر املحيط ،أليب حيان األندليس (ت

 -111األنساب ،لإلمام أيب سعد عبد الكريم بن حممد

والشيخ عيل حممد معوض ود .زكريا عبد املجيد

وتعليق :عبد اهلل عمر الباروين ن مركز اخلدمات

2001م.

بن منصور التميمي السمعاين (ت 562هـ) ،تقديم
واألبحاث الثقافية ،دار احلنان للطباعة والنرش –

بريوت ،ط1988 ،1م.

النوفقي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط– 1

 -119تقويم اللسان ،لإلمام أيب فرج عبد الرمحن ابن
اجلوزي (ت597هـ) ،حتقيق :د .عبد العزيز مطر،

 -112بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة،

ط ،2دار املعارف( .د .ت)

(ت911هـ) ،املكتبة العرصية – بريوت ن ط،1

أبو بكر (ت629هـ) ،حتقيق :عبد القيوم عبد

للحافظ جالل الدين عبد الرحم السيوطي

2006م.

 -220تكملة اإلكامل ن ملحمد بن عبد الغني البغدادي
رب النبي ،جامعة أم القرى – مكة املكرمة ،ط،1

 -113تاج العروس من جواهر القاموس ،ملحمد

1410هـ ،

الزبيدي (ت 1205هـ) ،حتقيق :جمموعة من

األزهري ،حتقيق :حممد عوض مرعب ،دار إحياء

بن عبد الرزاق احلسيني أبو الفيض امللقب بمرتىض
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 -221هتذيب اللغة ،أليب منصور حممد بن امحد

أ .م .د .هدى هشام إسامعيل  ..م .م .أمحد أسامة عالء الدين درويش
الرتاث العريب – بريوت ،ط2001 ،1م.

229اخلصائص ،أليب الفتح عثامن بن جني (ت 392

 -222الثقات ،لإلمام احلافظ حممد بن حبان بن امحد

هـ) ،حتقيق :حممد علب النجار (دار الكتب املرصية –

العثامنية بحيدر آباد – ط( ،1د .ت)

 -330داللة األلفاظ ،تأليف :د .إبراهيم أنيس ،مكتبة

أيب حاتم التميمي البستي (ت354هـ) ،دار املعارف

املكتبة العلمية)( ،د .ت)

 -223ثالث كتب يف األضداد لألصمعي وللسجستاين

االنجلو املرصية – القاهرة( ،د .ت)

العربية يف كلية أنسريوك .املطبعة الكاثوليكية لآلباء

جماهد ،دار الضياء للنرش والتوزيع – عامن1985 ،م.

وألبن السكيت ،نرشها الدكتور أوغست هفز ،أستاذ
اليسوعيني ،يريوت1912 ،م.

 -331الداللة اللغوية عند العرب ،تأليف :عبد الكريم
 -332ديوان ابن مقبل ن حتقيق :د .عزة حسن ،دار

 -224مجهرة اللغة ،أليب بكر حممد بن احلسن بن دريد

الرشوق العريب – بريوت1995 ،م.

املعارف يف حيدر آباد ،ط( ،1د .ت)

اجلبوري ،منشورات وزارة الثقافة واإلرشاد القومي

األزدي البرصي (ت 321هـ) ،مطبعة جملس دائرة

 -333ديوان أيب حية النمريي ،حتقيق :د .حييى

 -225مجهرة االمثال ،أليب هالل احلسن بن عبد اهلل بن

– دمشق1975 ،م.

السالم ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط1988 ،1م.

الفارايب (ت  350هـ) حتقق :د .أمحد خمتار عمر ن

سهل العسكري (ت 390هـ) ،ضبطه :د .أمحد عبد
 -226اجلنى الداين يف حروف املعاين ،للحسن بن

قاسم املرادي (ت  749هـ) ،حتقيق :د .فخر الدين
قباوة وأ .حممد نديم فاضل ،دار الكتب العلمية –
بريوت ن ط1992 ،1م.

 -334ديوان األدب ،أليب إبراهيم اسحق بن إبراهيم

مراجعة :د .إبراهيم أنيس ،مؤسسة دار الشعب –

القاهرة ،ط2003 ،1م.

 -335ديوان األعشى الكبري ميمون بن قيس ،رشح:
د .م .حممد حسني ،مكتبة اآلداب باجلامهري( .د .ت)

 -227حروف املعاين ،أليب قاسم عبد عبد الرمحن

 -336ديوان الراعي النمريي ،مجع ورشح وحتقيق:

توفيق احلمد ،مؤسسة الرسالة – بريوت ودار األمل

2000م.

بن إسحاق الزجاجي (ت340هـ) ،حتقيق :د .عيل

– األردن ،د1986 ،2م.

د .حممد نبيل طريفي ،دار صادر – بريوت ،ط،1

 -337ديوان الشامخ بن رضار الذبياين ،حتقيق ورشح:

 -228خزانة اآلداب ولب لباب لسان العرب ،لعبد

صالح الدين اهلادي ،دار املعارف – مرص( ،د .ت)

ورشح :عبد السالم حممد هارون ،مكتبة اخلانجي –

يوسف حسني بكار ،دار املسرية ،ط1983 ،1م.

القادر بن عمر البغدادي (ت  1093هـ) ،حتقيق

القاهرة ،ط1997 ،4م.

 -338ديوان زياد األعجم ،مجع ،حتقيق ودراسة :د.
 -339ديوان شعر حاتم بن عبد اهلل الطائي وأخباره،
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البحوث املحكمة

لغة العامة يف معجامت األلفاظ يف القرن الرابع اهلجري
صنفه :حييى بن مدرك الطائي ورواية :هشام بن حممد

1093هـ) حتقيق ورشح :حممد نور احلسن وحممد

– القاهرة ،ط1990 ،2م.

العلمية – بريوت1982 ،م.

الكلبي ،حتقيق :د .عادل سليامن مجال ،مكتبة اخلانجي

الزخراف وحممد حمي الدين عبد احلميد ،دار الكتب

 -440ديوان اهلذليني ،دار الكتب املرصية – القاهرة،

 -448الشعر والشعراء ،أليب قتيبة (ت 276هـ)،

 -441رسالتان يف املعرب ،البن كامل باشا واملنيش،

القاهرة( ،د .ت)

القرى( ،د .ت)

إلسامعيل بن محاد اجلواهري (ت 393هـ) ،حتقيق:

ط1995 ،2م.

حتقيق :د .سليامن إبراهيم العايد ،مطابع جامعة أم

حتقيق ورشح :أمحد حممد شاكر ،دار املعارف –

 -449الصحاح (تاج اللغة وصحاح العربية)،

 -442الزاهر يف معاين كلامت الناس ،أليب بكر حممد

أمحد عبد الغفور عطار ،دار املاليني – بريوت ،ط،4

صالح الضامن ،مؤسسة الرسالة ط1992 ،1م.

 -550طبقات احلفاظ ،جلالل الدين عبد الرمحن بن

بن القاسم األنباري (ت 328هـ) ،حتقيق :د .حاتم

1990م.

 -443رشح أدب الكاتب ،ملوهوب اجلواليقي

أيب بكر السيوطي (ت 911هـ) ،دار الكتب العلمية

جامعة الكويت ،ط1995 ،1م.

 -551طبقات فحول الشعراء ،ملحمد بن سالم

(ت540هـ) ،حتقيق :د .طيبة محد بودي ،مطبوعات

بريوت ،ط1983 ،1م.

 -444رشح الفصيح يف اللغة ،أليب منصور بن اجلبان،

اجلمحي (ت 131هـ) ،رشح حممود حممد شاكر ،دار

الثقافية العامة – آفاق عربية ،بغداد ط1991 ،1م.

 -552علم الداللة التطبيقي يف الرتاث العريب ،تأليف:

حتقيق :د .عبد اجلبار جعفر القزاز ،دار الشؤون

املدين جدة( ،د .ت)

 -445رشح الفصيح ،ألبن هشام اللخمي (ت

أ .د .هادي هنر ،دار األمل – األردن ،ط2007 ،1م.

1988م.

احلليم املاشطة ،اجلامعة املستنرصية – كلية اآلداب،

577هـ) ،حتقيق د .مهدي عبيد جاسم ،ط/ 1

 -553علم الداللة ،تأليف :ف .باملر ،ترمجة :جميد عبد

 -446رشح الفصيح ،أليب قاسم جار اهلل حممود

1985م.

الغامدي ،مطبعة جامعة أم القرى.

الفراهيدي (ت175هـ) ،حتقيق :الدكتور مهدي

الزخمرشي (ت 538هـ) ،حتقيق :إبراهيم بن عبد اهلل

 -554العني ،تأليف :أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد

 -447رشح شافية ابن احلاجب ،لريض الدين

املخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي ،دار اهلالل

لعبد القادر البغدادي صاحب خزانة األدب( .ت

 -555فاخر ،أليب طالب املفضل بن سلمة (ت

االسرتابادي النحوي (ت 686هـ) مع رشح شواهده
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للنرش ،بغداد1981 ،م.

أ .م .د .هدى هشام إسامعيل  ..م .م .أمحد أسامة عالء الدين درويش
291هـ) ،حتقيق :عبد العليم الطحاوي ومراجعة:

مكة املكرمة ،ط1979 ،2م.

 -556الفصيح ،أليب العباس ثعلب (ت 291هـ)،

وألقاهبم وأنساهبم وبعض شعرهم ،لإلمام أيب القاسم

ت)

وتعليق :د .كرنكول ،دار الكتب العلمية – بريوت،

حممد عيل النجار( ،اهليئة املرصية العامة للكتاب)

حتقيق :د .عاطف مدكور ،دار املعارف القاهرة( ،د.

 -664املؤتلف واملختلف يف أسامء الشعراء وكناهم
احلسن بن برش اآلمدي (ت370 .هـ) ،تصحيح

 -557فوات الوفيات ،ملحمد بن شاكر الكتبي (ت

ط1982 ،2م.

ط( ،1د .ت)

حتقيق :حممد حمي الدين عبد احلميد ،طبعة املنة

764هـ) ،حتقيق إحسان عباس ،دار صادر ،بريوت،
 -558كتاب األضداد ،أليب عيل بن املستنري قطرب،

 -665جممع األمثال ،أليب فضل امليداين (ت 518هـ)،
املحمدية1955 ،م.

حتقيق :حنا احلداد ،دار العلوم للطباعة والنرش –

 -666جممل اللغة ،أليب احلسني أمحد بن فاس بن

 -559كتاب سيبويه ،أليب برش عمرو بن عثامن بن

املحسن سلطان ،مؤسسة الرسالة ،ط1986 ،2م.

هارون ،مكتبة اخلانجي – القاهرة( ،د .ت)

القاسم حسني بن حممد الراغب األصفهاين (ت

الرياض ،ط1987 1م.

فنرب (ت 180هـ) ،حتقيق ورشح :عبد السالم حممد

زكريا اللغوي (ت 395هـ) ،حتقيق :زهري عبد
 -667حمارضات األدباء وحماورات البلغاء ،أليب

 -660كتاب النوادر ،أليب سهل األعرجي عبد

502هـ) ،رشكة دار األرقم بن أيب األرقم – بريوت،

حسن ،مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق،

 -668املحرر الوجيز يف الكتاب العزيز ،أليب حممد

الوهاب بن حريش (ت230 .هـ) ،حتقيق د .عزة
1961م.

ط1430 ،1م ،

عبد احلق غالب بن عطية (ت 542هـ) ،حتقيق :عبد

 -661لسان العرب ،ملحمد بن مكرم بن منظور

السالم عبد الشايف حممد ،دار الكتب العلمية – لبنان،

ط( ،1د .ت)

 -669املحكم واملحيط األعظم ،لعيل بن سليامن بن

األفريقي املرصي (ت 711هـ) ،دار صادر – بريوت،

ط1993 ،1م.

 -662اللمع يف العربية ،أليب فتح عثامن بن جني (ت

سيدة املريس (ت 458هـ) ،حتقيق :د .عبد املجيد

للنرش – عامن1988 ،م.

2000م.

392هـ) ،حتقيق :د .سميع أبو مغيل ،دار جمد الوي
 -663ليس يف كالم العرب ،للحسني بن أمحد بن

خالويه (ت 370هـ) ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار،

هنداوي ،دار الكتب العلمية – بريوت ،ط،1

 -770املحيط يف اللغة ،للصاحب أبو إسامعيل ابن
عباد بن عباس بن أمحد بن إدريس الطالقاين (ت
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385هـ) ،حتقيق :الشيخ حممد آل ياسني ،عامل الكتب

 -778معجم الشعراء أليب عبيد اهلل حممد بن عمران

 -771خمترص العني ،أليب بكر الزبيدي األشبييل (ت

الكتب العلمية – بريوت ط1982 ،2م.

خزانة الرتاث – دار الشؤون الثقافية العامة ،بغداد،

(ت 395هـ) ،حتقيق :عبد السالم هارون ،دار الفكر،

– بريوت ،ط1994 ،1م.

379هـ) ،حتقيق :صالح مهدي الفرطويس ،سلسلة
(د .ت)

املرزباين ،هتذيب املسترشق :أ .د .سامل الكرنكوي ،دار

 -779معجم مقاييس اللغة ،أليب احلسني أمحد فارس
1979م.

 -772املخصص ،أليب احلسن عيل بن إسامعيل

 -880املقتضب ،أليب العباس حممد بن يزيد املربد 0

458773هـ) ،حتقيق :خليل إبراهيم جفال ،دار إحياء

القاهرة – 1994م.

 -774املزهر يف علوم اللغة وأنواعها ،لعبد الرمحن

األنباري (ت 577هـ) ،حتقيق :إبراهيم السامرائي،

أمحد جاد املوىل بك وحممد أبو فضل إبراهيم وعيل

 -882مهع اهلوامع يف رشح مجع اجلوامع ،لإلمام

النحوي اللغوي األندليس املعروف بابن سيده (ت
الرتاث العريب – بريوت ،ط1996 ،1م.

جالل الدين السيوطي (ت 911هـ) ،رشح :حممد
حممد البجاوي ،مكتبة دار الرتاث – القاهرة ،ط،3

(د .ت)

ت 275هـ) ،حتقيق :أ .حممد عبد اخلالق عضيمة،

 -881نزهة األلباء يف طبقات األدباء ،أليب بركات
مكتبة املنار – األردن ،ط1985 ،3م.

جالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيوطي (ت

911هـ) ،حتقيق :أمحد شمس الدين ،دار الكتب

 -775املستقىص يف أمثال العرب ،جلار اهلل حممود بن

العلمية – بريوت ،ط1998 ،1م.

اهلند ،ط1962 ،1م.

الصفدي (ت 764ه ـ) ،حتقيق :امحد األرناؤوط

عمر الزخمرشي (ت 538هـ) دائرة املعرف العثامنية –

 -883الوايف بالوفيات ،لصالح الدين خليل بن ايبك

 -776معاين القرآن وإعرابه ،للزجاج أي إسحاق

وتركي مصطفى ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت،

عبد اجلليل عبده شبيل ،عامل الكتب – بريوت) ط،1

 -884وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،أليب العباس

إبراهيم بن الرسي (ت311هـ) ،حتقيق ورشح :د.

1988م.

 -777معجم األدباء (إرشاد األريب إىل معرفة
األديب) لياقوت احلموي الرومي (ت 626هـ)،
حتقيق :إحسان عباس ،دار الغرب اإلسالمي –

بريوت ،ط1993 ،1م.
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ط2000 ،1م.

شمس الدين أمحد بن حممد بن ايب بكر بن خلكان (ت

681هـ) ،حتقيق :د .إحسان عباس ،دار صادر –
بريوت( ،د ـ ت)

أ .م .د .هدى هشام إسامعيل  ..م .م .أمحد أسامة عالء الدين درويش
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