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  رسالة بعد التسجيل ست

 
ل  همفادها أن سج 

، وسيجد كلمة املرور الخاصة به ليستعملها في الدخول ِإلى املجلة بكتابة البريد هافي
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الع عليها عند بحثه بمجموعة من الخ ِ
 
ق به وببحثه ويمكنه االط

 
طوات تبدأ بملء بيانات تتعل

 تحميل بحثه . 

 يجب صياغة البحث على وفق تعليمات الطباعة للنشر في املجلة، وعلى النحو اآلتي :   -4

  املتن: بحرف 16تكون الطباعة القياسية على وفق املنظومة اآلتية: )العنوان: بحرف /

( سطًرا، وحين 27(، ويكون عدد السطور  في الصفحة الواحدة: )11/ الهوامش: بحرف 14

خيرة عند النشر داخل املجلة على )
َ
( صفحة للبحوث 25تزيد عدد الصفحات في الطبعة األ

( 30الخالية من املصورات والخرائط والجداول وأعمال الترجمة، وتحقيق النصوص، و )

شياء املشار ِإليها
َ
يدفع الباحث أجور الصفحات الزائدة فوق  صفحة للبحوث املتضمنة لأل

ا . 
ً
كر آنف

ُ
 حد  ما ذ

  رقاًما لكل صفحة، وُيعر ف باملصدر واملرجع في مسرد الهوامش لدى وورد
َ
ب الهوامش أ

 
رت

ُ
ت

، في ذكره أول مرة، ويلغى ثبت )املصادر واملراجع( اكتفاًء بالتعريف في موضع الذكر األول 

 . كر )مصدر سابق(حالة تكرار اقتباس املصدر يذ

  حانه للنشر بعد تدقيق رصانته العلمية، وتأكيد سالمته من ِ
 

ُيحال البحث ِإلى خبيرين يرش

خير، وترجيح  –إن اختلف الخبيران  –النقل غير املشروع، وُيحال 
َ
م( للفحص األ ِ

 
إلى )ُمحك

 عن ِإحالة البحث ِإلى خبير االستالل العلمي لي
ً

و الرفض، فضال
َ
حدد نسبة جهة القبول أ

ة وُيقبل البحث إذا لم تتجاوز نسبة استالله   % . 20االستالل من املصادر اإِللكتروني 

ف( بتوفير املعلومات اآلتية عن البحث، وهي : -5 ِ
 
ن يلتزم الباحث )املؤل

َ
 يجب أ

 . ي: يرسل بدون اسم
َ
ن ال يضم  البحث املرسل للتقييم ِإلى املجلة اسم الباحث، أ

َ
 يجب أ

 نوان واضح وكامل للباحث )القسم/ الكلية او املعهد/ الجامعة( والبحث يجب تثبيت ع

باللغتين: العربية واإِلنكليزية على متن البحث مهما كانت لغة البحث املكتوب بها مع ِإعطاء 

برز ما في العنوان من 
َ
عنوان مختصر للبحث باللغتين أيًضا: العربية واإِلنكليزية يضم  أ

 مرتكزات علمية . 

  على الباحث صياغة مستخلصين علميين للبحث باللغتين: العربية واإِلنكليزية، ال يجب

ن عن )
 

العربية  :ات مفتاحية باللغتين، وتثبيت كلم(350وال يزيدان عن ) كلمة (150يقال

 يغلب عليهن  التمايز في البحث. (5)وال تزيد عن  ،( كلمات3)نكليزية التقل عن واإل 



ن ير  -6
َ
ساس في يجب على الباحث أ

َ
اعي الشروط العلمية اآلتية في كتابة بحثه، فهي األ

ة فكما هو مبي ن  ا الشروط  العلمي  م 
َ
التقييم، وبخالف ذلك سُيرد  بحثه ؛ إلكمال الفوات، أ

 على النحو اآلتي : 

  ن يكون هناك تحديد واضح ملشكلة البحث في فقرة خاصة عنوانها: )مشكلة
َ
يجب أ

ة و )ِإشكالي 
َ
 البحث( . البحث( أ

  ر عن مشكلة البحث ويعمل ِ
ات تعب  و فرضي 

َ
ة أ سئلة بحثي 

َ
ن يراعي الباحث صياغة أ

َ
يجب أ

ا في متن البحث . و دحضها علميًّ
َ
ها أ ِ

 
 على تحقيقها وحل

  د ِ
ن يحد 

َ
هدافه التي يسعى ِإلى تحقيقها، وأ

َ
همية بحثه وأ

َ
يعمل الباحث على تحديد أ

 الغرض من تطبيقها.

  ن يكون
َ
هناك تحديد واضح لحدود البحث ومجتمعه الذي يعمل على دراسته يجب أ

 الباحث في بحثه .

  ن يراعي الباحث اختيار املنهج الصحيح الذي يتناسب مع موضوع بحثه، كما
َ
يجب أ

بع فيه .
 
دوات جمع البيانات التي تتناسب مع بحثه ومع املنهج املت

َ
ن يراعي أ

َ
 يجب أ

  سلو
ُ
فكاره يجب مراعاة تصميم البحث وأ

َ
ب ِإخراجه النهائي والتسلسل املنطقي أل

 وفقراته.

  ن يراعي اختيار مصادر املعلومات التي يعتمد عليها البحث، واختيار
َ
يجب على الباحث أ

ما يتناسب مع بحثه مراعًيا الحداثة فيها، والدقة في تسجيل االقتباسات والبيانات 

 الببليوغرافية الخاصة بهذه املصادر .

 د من موضوعاتها يجب على ال
ُّ
ن يراعي تدوين النتائج التي توصل إليها ، والتأك

َ
باحث أ

و الفرضيات التي وضعها الباحث له في متن بحثه .  
َ
سئلة البحثية أ

َ
 ونسبة ترابطها مع األ

َم على البحث سيكون على وفق استمارة تحكيم  -7
ْ
ن  الُحك

َ
ن يدرك أ

َ
يجب على الباحث أ

ا تضم  التفاصيل الواردة آن
ً
وزان

َ
م البحث وُيعطى أ

 
ساسها ُيحك

َ
م وعلى أ ِ

 
حك

ُ
رسل ِإلى امل

ُ
ا، ثم ت

ً
ف

و يرفض، فيجب على الباحث مراعاة 
َ
وزان ُيقبل البحث أ

َ
لفقراته وعلى وفق ما تقرره تلك األ

 ذلك في ِإعداد بحثه والعناية به .

 تنويه: 

فكار واآلراء الواردة في متون ال            
َ
ر جميع األ ِ

بحوث املنشورة في مجلتنا عن آراء تعب 

ر بالضرورة عن آراء هيأة التحرير فاقتض ى  ِ
ة وال تعب  صحابها بشكل مباشر وتوجهاتهم الفكري 

َ
أ

                                                            التنويه

 رئيس هيئة التحرير                                                                            
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 اللغة العربية حبوث

ب في صناعة اإِلعراب(ت
 

ال
ُّ
ة للمرفوعات في كتاب )تمرين الط وجه اإِلعرابي 

َ
للشيخ  نوع األ

)ت زهري 
َ
حمد حسين الساداني                      هـ(905خالد األ

َ
 محمد ذنون فتحيو  نسرين أ

1 - 26 
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َ
 -األ
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نموذًجا
ُ
برم                                              -أ

َ
ار ليندا باكوز أ

 
 و منال صالح الدين الصف
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 مرويات األسعديِّ من كتاب اجليم ألبي عمرو الشيباني 

 مجٌع ودراسة 

   سعد خطاب عمر 

10/4/2022 تأريخ القبول:       3/2/2022 تأريخ التقديم:     
 المستخلص: 
ُيعدُّ النظر في صفحاِت المعجماِت مورًدا عذًبا، ومنبًعا صافًيا لمن أراد أن            

ين واللغويين المتخصصين في الدراسات المعجمية، فالقراءة تضفي يطفئ ظمأه من الباحث
ا يقدح في ذهنه من  عم  على الباحث علًما وفيًرا، ورؤية نقدية تجاه ما يقرأ، فضًل 

، فبعد تصفح معجم موضوعات وعنوانات جديدة لم تكن قد ُدرست ـــــــ واهلل أعلم ــــــــ من قبلُ 
ة ـــــــ كُثر ورودها ـــــ لم عرابي  رني االنتباُه بوجود شخصية أ  ثا)الجيم( بحثا عن مسألة لغوية أ  

أكن قد اطلعت عليها أو طرق سمعي وجودها من خلل رحلتي مع المعجمات، وهذا ما 
هداني ألبحث عنه في باقي المعجمات، وبالفعل لم أجده في غير معجم الشيباني، وهذا 

رويات، وبعد جمعها ودراستها وتحليلها رأيت يقودنا إلى مسألة االنفراد والجدة في هذه الم
 ،أن هذه النصوص ـــــ في الغالب ــــــ ذات طابع داللي مغاير موازنة بباقي المعجمات

 .والكتب اللغوية
 .الفعل، المصدر، الحذفالكلمات المفتاحية:     
 المقدمة: 

ع دُّ ات والنصوص التي ُنسبت إلى قائليها من األعراب يُ الوقوف على المروي          
ما ما ُأخذ من أفواه الذين توغلوا في البداوة، فهم من األعمال الجليلة والقيمة، وال سي  

مون العربية الفصحى بسلئقهم من دون تكلف أو ذ يتكل  أهل اللغة وخاصتها؛ إِ 
، ا من العنايةا وافرً اصطناع، وحري بي وبالباحثين أن نعطي هؤالء األعراب جزءً 

ا بينهم من حيث ت زاخرة بأسماء هؤالء؛ لكن الفرق بدا واضحً فقد جاءت المعجما
                                                 

 الموصلجامعة /التربية اأَلساسيَّةكلية /قسم اللغة العربية/مدرس. 
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الشهرة، فمنهم من تردد اسمه في أغلب المعجمات، ومنهم من ذكر في معجم واحد 
ال تكاد تعرفه، وهذا ما دفع بنا لفك اللثام عن شخصية أعرابية قد صدح صوتها 

اندثرت هذه  في معجم )الجيم( ألبي عمرو الشيباني من خلل ما نقل عنها، ثم
الشخصية، أو بعبارة أدق قد اختفت تلك الشخصية في المعجمات التي تلت هذا 

مرويات األسعدي من ، وهذا السبب الرئيس الختيار هذا العنوان ))الجيم(السفر
ُر، منها الوقوف كتاب الجيم ألبي عمرو الشيباني جمع و  دراسة(، وثمة أسباب ُأخ 

جسد لنا شظف عيشهم الذي يحيط به التنغيص على طبيعة حياة األعراب، وكيف ت
اإلبل، ومن ث م  تحقيق تلك  السي مايف كانت عنايتهم بالحيوانات و من كل جانب، وك

النصوص من المعجمات العربية وكتب اللغة، فضل عن اإلفادة من الكتب األخر 
أو التي تناولت اإلبل بصورة مباشرة كـــــ) كتاب اإلبل( لألصمعي، أو ضمن أبواب 

فصول كــــ) كتاب الغريب من كلم العرب( لكراع النمل، لكون هذا األعرابي قد 
صب أغلب عنايته واهتمامه بهذا الحيوان، فقد صار رفيقه وطبيبه؛ بل وأبعد من 
ذلك، فهو يعرف أصوات هذه الحيوانات، وماذا تقصد بها، فضل عن تناوله الكثير 

ك، وقد كانت لديه أيًضا نظرة نقدية تجاه من الظواهر اللغوية من دون تصريح بذل
 ما يلقى من الشِّعر. 

ا مضمون العمل، فقد جاء بعنوانه المذكور آنفـــــــًا، وبعده الملخص، ثم م  أ         
ل منها نبذه عن حياة و  تلته المقدمة، ومن ث م  ليأتي التمهيد متناوال ثلثة محاور، األ  

ا الثاني فهو المتمثل بتعريف ألبي م  أ  هذا األعرابي وما أسعفتنا به كتب التراجم، 
عمرو الشيباني، والثالث خاص لمعجم )الجيم(، ثم تأتي المرويات والنصوص 
متسلسلة تسلسل هحائيًّا، موزونة مع المعجمات العربية كـــ)العين( للخليل 
و)الجمهرة( وغيرهما، مشفوعة بتحليل يغلبه طابع الربط بين الدالالت أو تطورها 

 عن الوقوف على أية مسالة لغوية سعدي والمعجمات األخر، فضًل بين نص األ
؛ ألننا المصادر والمراجعتندرج ضمن النص، وصوال إلى الخاتمة، تاركين ثبت 

 . سندرجه  ضمن هوامش الصفحات عند وروده أول مرة
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 التمهيد:
 يندرج تحته ثلثة محاور: 

ُبو ُعم ر  _األول عن حياة األعرابي، فهو أ
بفتح الهمزة وسكون السين  عديس  األ  ( 1)

مام بن مرة بن ذهل بن شيبان بعين ودال مهملتين نسبة إلى أسعد بن هُ  (2)المهملة
 .(3)بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل

_الثاني عن حياة مؤلف )الجيم(، فهو إسحاق بن مر ار الكوفي المعروف باألحمر، 
ه جاور بني شيبان، ن  إلى ولده، ولقب بـــ) الشيباني(؛ أل   يكنى بــــ) أبي عمر(، نسبة

ه كان يؤدب ولدي )هارون الرشيد( الذين ن  ، أو أل  (4)أو عل م أوالًدا منهم فنسب إليهم
، ولد أبو عمرو (5)كانوا في حجر يزيد بن مزيد الشيباني كما ذكر ياقوت الحموي

ب إلى البادية، وجمع شعر هـــ (، وقد شب على حب القرآن، وذه94)سنة  الشيباني  
بو :" كان أ  (6)ى قال فيه الخطيب البغداديالعرب، وشهد مترجموه بسعة ثقافته، حت  

 ا للغاتها".ا بكلم العرب حافظً  عالمً  فاضًل عمرو نبيًل 

                                                 

[، المحقق: د. سليمان 285 - 198، أبو إسحاق إبراهيم بن إسحاق الحربي ]3/928غريب الحديث:(1) 
 .1405، مكة المكرمة: الطبعة: األولى، إبراهيم محمد العايد، الناشر: جامعة أم القرى

هـ(، المحقق: عبد الرحمن بن 562، أبو سعد عبد الكريم السمعاني المروزي )ت: 1/221األنساب:(2) 
 -هـ 1382يحيى اليماني وغيره، الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة: األولى، 

 م.1962
، أبو نصر 1/155ن المؤتلف والمختلف في األسماء والكنى واألنساب:اإلكمال في رفع االرتياب ع(3) 

-بيروت-هـ( الناشر: دار الكتب العلمية 475سعد الملك علي بن هبة اهلل بن جعفر بن ماكوال )ت: 
 م.1990-هـ1411لبنان، الطبعة األولى 

 م.1971، ابن النديم، طهران، 75الفهرست:(4) 
هــ(، المحقق: د.إحسان عباس، دار الغرب 626الحموي )ت: . ياقوت 1/265معجم األدباء:(5) 

 م.1993اإلسلمي، بيروت،
هـ(، حققه وضبط نصه 463، أحمد بن علي الخطيب البغدادي)ت:7/340تاريخ مدينة السلم بغداد:(6) 

 م.2001هـــ/1422الغرب اإلسلمي، وعلق عليه: د. بشار عواد معروف، دار



                                                                                                          سعد خطاب عمر                                                 مجٌع ودراسة لشيبانيمرويات األسعديِّ من كتاب اجليم ألبي عمرو ا

 286 

_الثالث ويكون محور الحديث فيه عن معجم )الجيم(، قد اختلف القدماء في سبب 
ذ لم نجده دمة الكتاب ِلم  سماه بهذه التسمية؛ إِ تسميته بـهذه التسمية، فلم يذكر في مق

ل و  جزاء، فالجزء األ  لفبائية على عشرة أ  قد بدأه بهذا الحرف، وقد وز ع الحروف األ  
ابتدأه بـــ)أ، ب، ت، ث، ج(، والجزء الثاني لحرف )ح( وحده، فلم تأت التقسيمات 

لثاني والثالث، موزعة ضمن ترتيب معين، فضل عن ذلك وجود العشوائية للحرفين ا
 ن  وال ننسى أ   ،مه، فهو يكتفي بالنقلمن مواد معجلم يعقب الشيباني على الكثير و 

سهل األنظمة عند ُيعدُّ من أ   الذي الترتيبلهذا المعجِم الكثير من الميزات يعلوها 
ومواد لغوية  ،لفاظوفي المعجم نوادر كثيرة من أ   البحث فيه عن مفردة معينة،

 خر.في المعجمات األُ ومسميات، فلم نجدها 
 دراسة:مرويات األسعدي من كتاب الجيم ألبي عمرو الشيباني جمع و 

 توطئة:
أرًضا  تقدم المتناثرة في بطون المعجمات العربية اللغوية   المروياتِ  إن  

ب ًة لمن أراد العمل واإلنتاج، ومِ  الغاية األولى التي ألفت  ن  ا ال شك فيه أ  م  ِخص 
داللية، أو هي غاية وسيطة بين متكلمي اللغة العربية  ألجلها المعجمات، هي غاية

والقرآن الكريم، إليضاح ما خفي عليهم معناه، أو هي وثائق تاريخية لنقل كل ما 
ذكر من كلم العرب، فمن هذا جاء موضوع بحثنا يرتبط ارتباطا وثيقا بإلقاء 

ـ انمازت بحبها خر ــــالضوء على شخصية أعرابية ـــــــ مجهولة في المعجمات األُ 
للغتها، وبحبها للطبيعة البدوية التي غلب عليها طابع التعلق بالحيوان، ِلما يحمله 
من فائدة غذائية، وما يحمله من عبٍء عنهم، فمن هنا ارتأينا أن نضع هذه 

 المرويات متسلسة تسلسل هجائيًّا مغايرا لما وضعها صاحب كتاب )الجيم(:
( قال األسعدي   ."وقال غيره: ت ِفيئ ة ذاك ،نا على ت ِئف ة ذلكء  جا":(1))أفَّ

                                                 

الشيباني، حققه وقدم له: إبراهيم اإلبياري، راجعه: محمد خلف اهلل أحمد،  أبو عمرو . 1/102الجيم:  (1)
م. هكذا جذ ر الجوهري هذا اللفظ تحت 1974هـــ ـــــ 1394القاهرة، الهيأة العامة لشؤون المطابع األميرية، 

.)  مادة )أف 
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ه، ما زاد على ثلثة أصوات من الكلمات يكون أكثر  عرضة للتغيير في أصوات
ذ يكون أقل  تماسكا وحفاظا على بنيته عند تناقله إِ  ؛سواء في البناء أم في الترتيب

 بين األلسن، وهذه ظاهرة تكاد تكون ملموسة في اللغة.
قيقة هذا النص بان لنا الكثير من التغيير والمرادفات، قال بعد تحري ح      

لى ت ِئف ة:" (1)األزهري ُيقال: ِجئ ت على إف انذاك، وع  لى ت ِئف ة و  لى أ ف فذاك، وع   ذاك، وع 
ل ب، ع ن اب ن األ  عر اِبي: ُيق ال: أ ت اِني  برِني الُمنذري، ع ن ث ع  ذاك، كل ذ ِلك ُقيِّد . و أ خ 

 ".ك، وأف انذاك، وأ ف فذاك، وِعد ان ذاك، وت ئف ة ذاك، وت ِئف ته، ِبم ع نى واِحدعلى إف انذا
تضمن نص األزهري الكثير من المرادفات، قد تكون كثرة االستعمال هي من أنتج 
هذه المرادفات، وقد يكون عامل البيئة له أثُرُه في ذلك، فالبيئُة الحضريُة تختلُف عن 

( فهما  أ ف فذاك، وِعد انذاكرها لأللفاظ، فلو أخذنا )أتاني على البيئة البدوية في اختيا
 بل شك أسهل مما جاء به األسعدي، فهو يمثل طبيعته بألفاظه.

له، وأبرحت ماًء، وأبرحت ناقًة، :(2))برح( قال األسعدي  " أبرح فلن رجًل، إذا فض 
له   ."وكل شيء تفضِّ

في أوائل استعمالها ـــــ تدل على التفضيل،  صيغة )أبرح( قد كانت ـــــ ن  فيما يبدو أ  
له بدليل قوله:"   " .وكل شيء تفضِّ

إذا رام من م وِضعه. وأبرحته:  ،اب ِرح  الرجُل ي ب ر ُح ب راحً  قوله:"( 3)جاء عن الخليل
                :(4)وقول األعشى، ]رمته[

بًّ                                     ت  ر  ت  جارً ا وأب  أب ر ح   ار ح 
                                                 

هـ(، 370توفى: أبو منصور، محمد بن أحمد بن األزهري الهروي، )الم .15/423تهذيب اللغة: (1)
 م.2001بيروت، الطبعة: األولى،  –المحقق: محمد عوض مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي 

 .   1/81الجيم:  (2)
هـ(، المحقق: د 170أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي )المتوفى:  .216ــــــ3/215العين:(3) 

 ر: دار ومكتبة الهلل.مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، الناش
، ميمون بن قيس الملقب بـــ)األعشى الكبير(، شرح وتعليق د. محمد حسين، الناشر مكتبة 49ديوانه: (4)

 اآلداب بالجماميزت، المطبعة النموذجية.



                                                                                                          سعد خطاب عمر                                                 مجٌع ودراسة لشيبانيمرويات األسعديِّ من كتاب اجليم ألبي عمرو ا

 288 

ته عظيمً   ذ  ظ م ت  وات خ  ُت أفع ُل كذا أي: ما ِزل ُت. وقولهم: ب ِرح  أي: أ ع  ا.وما ب ِرح 
فاُء أي: ذ ه ب    ."الخ 

يتضح من النصين السابقين أن  استعمال هذا اللفظ وبهذه الصيغة كان كثير التداول 
 واالستعمال في القرون اأُلِول.

ر   رُ ك  : بِ رةُ ك  "الب  :(1))بكر( قال األسعدي : إنها لت  ز  حتى ب   ج  ت  ن  ، ويقال للناقة لم تُ عِ الض 
ر   رُ ك  لبِ   ." عِ الض 

ُر من اإلبل: ما لم يبزل بعد، واألنثى ب ك رة، فإذا بزال جميًعا  :"(2)قال الخليل الب ك 
 " فجمل وناقة

ا خص األسعدي األنثى بكلمه، فل توصف الناقة بالفتوة أو ببكر الضرع إال إذ
خرج نابها قبل أن تلد، بينما عد  الخليل البكر  مرحلة عمرية مرهونة بخروج الناب، 

 وتشمل الذكر واألنثى.
 ." وللُ ، أي ذ  ت  و  بُ ر  ت   ل  م  هذا ج  ":(3))ترب( قال األسعدي

ُبوُت، من اإلبل: الذلول بين الذِّل ِة؛ والناقة تربوت   :"(4)قال الشيباني  ".الت ر 
النصين، خص األسعدي الجمل بهذه السمة؛ بينما عمم الشيباني  الفرق بين  بين

االستعمال ليشمل الذكر واألنثى، والقول األول أقرب إلى الصواب؛ ألن  األنثى 
تنماز بالسهولة والليونة وهذا من طبيعتها، أما الجمل الذي يمتاز بالقوة والشدة وهذا 

ه، فستأتي صيغة )فعلوت( هو األصل، أما إذا انتكس وصار ذليل وتغير طبع
 لتقلب موازين الداللة.

 

                                                 

 . 1/88الجيم:  (1)
 .3/374العين:(2) 
 . 1/102الجيم:  (3)
 م(. شخصية أخرى غير صاحب معجم )الجي 1/97الجيم:  (4)
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ُبوت " : (1)جاء في كتاب اللباب في علل البناء واإلعراب فأم ا الت اء األولى من ت ر 
رى لم يبق  ثلثُة أحرٍف  ،يرة  زائدة  سأن  األخ :أ حدهما فأصل  ألمرين ف ل و زيد ت اأُلخ 

قد والث اني أن ه من معنى التُّر اب . أُصول فكأن  الناقة  الُمذ ل ل ة  كالتراب ِفي السُّهولة و 
ال  ف ق اُلوا ن اق ة دربوت أ ي ُمد ر بة  ويجوُز أ ن يكون  ذ ِلك أصل آخر  ". ُأبدلِت الت اُء و اِ 

وربما ُأبدلت الدال األولى تاء تماثل مع التاء األخيرة، إذا كانت مشتقة من دربوت، 
 ولة والتيسير، إذا ما تشابهت أصواتها.وذلك تبعا لنظرية السه

 :(3)رادُّك الغناء؛ قالتالي: الذي يُ المُ  ":(2))تلي( قال األسعدي
ِبين          ل ُت الج  ع  صِهيلِه  ص   ."ر جُز الُمحاِور أ و ِغناُء ُمتاِلي       كأ ن  ر ج 

ضًدا على الذي يردد بعد المغني بمقطع معين مع (تاليالمُ أفرد األسعدي لفظ )
؛ لكن االنفراد في استعمال هذا اللفظ لم يدم طويل، فقد جاء األخطلكلمه ببيت 

األزهري ليخرج قليل في استعماله؛ إذ جعله يستعمل في الغناء والعمل وهذا ما 
قال  اب ن األ  عراِبي: الع ر ب تسمِّي الُمراسل ِفي :" (4)يسمى تغيير مجال الداللة، قائل و 

 ". ل: الُمتاليالِغناء والع م
د كلمه بقول أحد اللغويين،  نجد في هذا النص أكثر من ملحظ، أولها: عض 
وثانيها: نس ب الكلم إلى العرب، وثالثها: إضافة مرادف له مساٍو له من حيث 

 الصيغة والداللة.

                                                 

(1) :2/270. 
 . 1/103الجيم:  (2)

نسبه صاحب الصحاح لــــــ)لألخطل(، ولم أجده في ديوانه، ربما هذا البيت مما فات على من قام (3) 
هـ(، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، 393أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري )المتوفى:  بجمع ديوانه.

 م.1987 -  هـ 1407طبعة: الرابعة بيروت، ال –الناشر: دار العلم للمليين 
. أبو العباس أحمد بن 1/226في غريب الشرح الكبير: . والمصباح المنير12/274تهذيب اللغة: (4)

هـ(، الناشر: المكتبة العلمية ، بيروت.  وتاج العروس من 770محمد بن علي الفيومي )المتوفى: نحو 
بيدي محم د بن عبد ا أبو الفيض، .29/77جواهر القاموس: لرز اق الحسيني، الملق ب بمرتضى، الز 

 المحقق: مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية.، هـ(1205)المتوفى: 
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ا. منه، مثله تُ كأ  ه؛ وتكأ  أي: ِهبتُ  ،منه تُ ا فتثأثأ  فلنً  لقيتُ  ":(1))ثأثأ( قال األسعدي
 ."أي: هابته ،ا فتثأثأت منه، وتجهجهت منهاإلبل سوادً  ورأتِ 

 جمع األسعدي المترادفات لــِما لحظ من تشابه بينها في الداللة.
بعد تتبع أثر هذه األلفاظ في المعجمات العربية وجدناها متناثرة فيها، قال  

: الك أ ك اُء: الُجب ُن ا :"(2)األزهري في  (3)"، وقال الجوهريلهالع)عمر  و ع ن أ ِبيه( ق ال 
 ". ول قيُت فلنًا فتثأثأت منه، أي: هبته ذلك:"

أكثر هذه الصيغ التي جاءت متقابلة الطرفين تدل على عدم االستقرار والخوف 
 والذعر، وأمثلتها كثيرة منها: زعزع، زلزل، وهزهز.

 ."ثير  ك   ر  ط  م   ةٍ ر  م  ، إذا جاء بِ حترصة  مُ  نا سماء  أصابت   ":(4))حرص( قال األسعدي
في علقته  (5) استعمل األعرابي فنًّا من فنون البلغة، وهو) المجاز المرسل(

المسببية، فالسماء ال تصيب أحدا؛ بل الذي يصيب هو الغيث الذي ينزل من 
السماء. فضل عن ذلك فقد استعمل صيغة اسم الفاعل )محترصة( ليدل على 

 ضار الصورة. الثبوت والدوام، وكثرة المطر، واستح
من الشيء  ت  ها؛ وتجهجه  وجوه   تُ : ردد  اإلبل   تُ ه  ج  ه  ج   ":(6))جهجه( قال األسعدي

 ."هُ ت  : هاب  راهُ ت  
م جهجوه:  :"(1)قال ابن دريد ي و  ِبِل وهجهجت بها ِإذا زجرتها. و  ُيقال: جهجهت ِباإل ِ و 

ِديث م من أيامهم ل ُه ح  ه ُت و  بقوله:"  (2)وتبعه بذلك األزهري ."ي و  ق ال  شمر: جه ج 

                                                 

 . 1/105الجيم:  (1)
 .10/224تهذيب اللغة: (2)
 .1/66تاج اللغة وصحاح العربية: (3)
 . 1/160الجيم:  (4)
ملبسة ومناسبة غير المشابهة. علوم البلغة  هو ما كانت العلقة بين ما استعمل فيه وما وضع له (5)
 هـ(.1371أحمد بن مصطفى المراغي )المتوفى: « البيان، المعاني، البديع»

 . 1/116الجيم:  (6)
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ُت، ِبم ع نً  ه ج  ه  فلن فلنً بالسبع وه ج  رو ع ن أ ِبيه: ج  ا: ِإذا رد ه. ُيقال: أ ت اُه ى واِحد. ع م 
ه؛ كلُّه: ِإذا رد ُه ردًّ  ف ح  ه ُه و أ و أ ب ُه وأص   ".اا قبيحً فج 

ا ناتًجا من تقابل أ        صواِتها، مثل هذه الكلمات التي تحمل ن غ ًما موسيقيًّا خاصًّ
هو الذي ُيعطي مرونًة أكثر  من غيِرها إلى حدوث ظاهرة القلب المكاني بين 

 عن ذلك قد اختلف الفعل، فهو متعد بنفسه عند األسعدي؛ وعند األصوات، فضًل 
 األزهري متعد بحرف الجر.

 ." ، واألسودُ يُض ب  : األ  فُ ص  خ  األ   ":(3))خصف( قال األسعدي
دائرة األضداد، من غير أن يصرح بذلك؛ بينما هذا اللفظ في  األسعديوضع       

، فهو يقول:" ( 4)نرى للخليل ُف: لون  رأًيا آخر  ص   واد  ، فيه س  الرمادِ  كلونِ  واألخ 
، وهو الخ  وب    ". اأيضً  فُ ي  صِ ياض 

ه مزج بين لونين، وقد خرج بلون ثالث يختلف ن  الظاهر في قول الخليل أ           
عامتنا اليوم للذي يحمل وجهين، فيقولون: عن اللونين السابقين، وهذا ما تستعمله 

 فلن رمادي الطبع .
 ." ، إذا كان طويلً ل  ضِ خ   ب  ش  وقال األسعدي: هذا عُ ":(5)قال األسعدي( خضل)

، فله رأي مختلف، (6)ا األزهريم  جعل األسعدي ُخضالة العشب مرهونًة بطوله؛ أ  
ر  ن اِعًما رط بً  ،والعرب ت قول: نزلنا ِفي ُخُضل ٍة من الُعشب فهو يقول:"  اِإذا كان  أ خض 

ُف  ". نراه في هذا النص غي ر مجال الداللة، فأتى باألخبار الثلث، فل ُيوص 

                                                                                                                         

هـ(، المحقق: رمزي 321أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )المتوفى:  .1/94جمهرة اللغة: (1)
 م.1987بيروت، الطبعة: األولى،  –ين منير بعلبكي، الناشر: دار العلم للملي

 .5/227تهذيب اللغة:  (2)
 . 1/236الجيم:  (3)
 . لم أجده في كتاب األضداد البن األنباري.1/269. ومثله في ديوان األدب:4/189العين:  (4)
 ، قد وضعها األزهري في باب)خضل(. 1/231الجيم:  (5)
 .7/52تهذيب اللغة: (6)
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العشب بالُخضالة، إال إذا توفرت فيه الصفات المذكورة، وقد تكون الحاجة هي التي 
 دفعت باألعرابي، فهو بحاجة لطوله لترعاه إبله وماشيته.

 ." ةً ن  س  ح   ةً فار  ه خِ ر  ف  خ   ": (1)قال األسعدي( خفر)
ف ًرا أيًضا:"(2)قال ابن دريد       ِفر ِت ال م ر أ ُة تخف ر خ  ف ر  ،ِإذا استحيت ،وخ  م الخ  وااِلس 
فارة فارة والتنزه .والخ  ن من أهل الخ  لهم: فل  من ه ذا ق و  ِفر ة :  ،و  ر أ ة خ  اء. و ام  ِبف ت ح ال خ 

م أخُفرُ  ِيي ة . وخفرت ال ق و  ف را وخفارةح  فير والم ر أ ة خفيرة  ،ِإذا أجرت هم ،هم خ  فالرجل خ 
م مخفورون. ف أ ما الُخفارة فاألجرة ال ِتي ي أ ُخذها الخفير ُيمكن أ ن تسمى  ،و ال ق و  و 

 :(3)مثل الِجعال ة. قال  األ ع شى ،الِخفارة
  ِخفار ه وال ع طاء  وال    وال ب راء ة للب ريِّ                         

ن  ف ر  فل  قد ق اُلوا: خ  ن ِإذا أ خذ ِمن ُه ُجع ل لُيجيره، و  ن ُخفارًة من فل  و أخذ فل 
م   بفلن ك ما ق اُلوا: ك ف ل  ِبِه. م إخفارا ِإذا غدرت بهم ف أ نا ُمخِفر و ال ق و  وأخفرت ال ق و 

ف رون. ع ل لي عهدا وال ُتخ   ُمخ  ِفرني أ ي ال  تنقض ال ع ه د و ال عرب ت قول: اخُفرني أ ي اج 
ب ي نك  ".ال ِذي بيني و 

استوفى ابن دريد اللفظ من كل جوانبه، إذا ما قيس بنص األسعدي، فقد 
أشار إلى كل دالالته واستعماالته، ففي بادئ األمر جاءت الداللة بمعنى الحياء، 

فارةعلى أن يكون المصدر بفتح الخاء) ف ًرا وخفارة( (، ومن ث م  جاء بالمصدرين) خ  خ 
( ليخصصه فارةالخُ ليضعهما في داللة الكفالة والحماية، ومرة ثالثة يجعل المصدر )

في أجرة األجير ليكفله، ويختم كلمه بلفظ )أخفر( ليضعه في دائرة األضداد، 
 مستندا إلى قول العرب. 

                                                 

 . 1/223نفسه:  (1)
 .1/589جمهرة اللغة: (2)
 وفيه: .... وال ُخفارة بضم الخاء. 159ديوانه: (3)
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ون عرضية، فالفرق بيِّن  بينهما، فاألعرابي تكل م بسليقته، أو تكلم عن مسالة قد تك
فأوجز القول، أما اللغويان أو المعجميان، فقد ُعنيا بتتبع اللفظ وما يطرأ عليه من 

 كالبنية أو األصوات أو الداللة.  تغيير في مجاالت اللغة كافة،
 . " ارً عندي ُدخ   ع  د  أن ت   ال ُتريدُ  ":(1)قال األسعدي( دخر)

 ."  اوأدخره غ يره إدخارً  ودخر الرجل يد خر دخرا ِإذا ذل :"(2)قال ابن دريد
ما يخرج من نطق من فِم األعرابي، هو الذي قد شغل باله، فاالدخار يمثل 
النظام الغذائي الذي تقوم عليه حياتهم، التي امتازت بالشظف وفظاظة العيش؛ 
بينما يأتي ابن دريد ليتناول اللفظ في جانب داللي مغاير، ليجعله يعطي داللة الذلة 

غار، وه إن  الذين يستكبرون عن عبادتي ﴿ذا ما جاء في قوله تعالى: والص 
 . وتِبع  ابن  دريٍد المعجميون في ذلك.(60غافر: )﴾سيدخلون جهنم داخرين

وا عليهم بني فلن، إذا طرءُ  بنو فلن على ماءِ  ه  ر  د   ":(3)قال األسعدي( دره)
 .وهم"فجاؤُ 

ٍب وهو ِمد ر ُه  ،هم: رجل  دره: ُأِميت  ِفعُلُه، إال  قول :"(4)قال الخليل ر  ِمد ر ُه ح 
 ".القوِم، أي: الد افع عنهم

 ما استعمل ال  رأى الخليل أن هذا الجذر قد ُأميت فعله ـــــ ربما في بيئته ـــــ إِ       
ُيقال: فلن ِمد ر ه بني فلن، ِإذا قائل:" ( 5)منه من المشتقات، ثم يأتي ابن دريد و 

ف ُعون  ِبِه اأُلُمو  "، نراه قد وافق ما جاء به ر الِعظام، و ه ِذه همز ة قلبت هاءكاُنوا يد 
صله )درأ(، إذا ما من حيث الداللة؛ لكنه أعاد الفعل إلى أصله، أي أن  أ   الخليل

                                                 

 . 1/281الجيم:  (1)
. أبو الحسن علي بن إسماعيل بن 5/137، وينظر المحكم والمحيط األعظم:1/577جمهرة اللغة: (2)

، الطبعة: بيروت –هـ[، المحقق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب العلمية 458سيده المرسي ]ت: 
 م.2000 -هـ  1421األولى، 

 . 1/248الجيم:  (3)
 . 4/24العين:  (4)
 .2/641جمهرة اللغة: (5)
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سعدي من جانب، ونصي الخليل وابن دريد من جانب آخر قارن ا بين نص األ  
 سنخرج بداللة متضادة، فالهجوم ضد الدفاع.

 ."(1)سعدي  األَ ها غارت؛ قالها رعُ ض   س  : التي إذا مُ ر من اإلبلِ و عُ الذ  ")ذعر( 
نجد الشيباني قد غير منهجه؛ إذ نراه قدم النص على قائله، ومما ُيلحظ على       

النص السابق استعمال صيغة المبالغة )ذعور( بمعنى )مذعور(، وهذه الصيغة 
)النيابة بين الصيغ(، كثيرا ما تستعمل في عاميتنا المتداولة، وهذا ما يطلق عليه 

سعدي االستعمال في ظاهر اللفظ ليشمل الذكر واألنثى من اإلبل، قال وقد عمم األ  
 الرجلُ  ر  عِ ضرُعها غارت. يقال: ذُ  من النوِق: التي ِإذا ُمس   الذ ُعور:" (2)ابن فارس

ذع ر( ، والذعور من اإلبل: التي إذا مس ضرعها غارت. وامرأة ور )ومُ عُ ذ  فهو م  
 ". ر: تذعُر من الريبةذعو 

قد يكون كلم ابن فارس ـــــ في أول أمره ـــــ أكثر  دقة باستعماله لفظ الناقة؛       
 ن عمم االستعمال ليشمل الرجل والمرأة واإلبل.لكنه ما لبث أ  

، وقال: أول ب  ب  : ر  هُ فمُ  ر  غِ ــ ــتـ  ما لم ي يقال لإلنسانِ  ":(3)قال األسعدي( ربب)      
ن فيها لرببً ب  ب  ن تثنى. وفيها ر  غار الناقة أات    . " ا، إذا لم يسقط منه شيء، وا 

يبدو من النص السابق كيف كان البدويُّ عفويًّا في اختيار ألفاظه؛ إذ نراه          
قد وصف اإلنسان بالصفاء في نطقه ما لم تسقط أسنانه، ثم انتقل إلى الناقة 

ء، وذلك باستعمال ليصفها بالدالل، فهي في أول ظهورها تترك لترعى كيف تشا
 لفظ قد دل على ذلك وهو )تثنى(.

 

                                                 

 . 1/279الجيم:  (1)
هـ(، 395أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، )المتوفى: أبو الحسين، .2/641مقاييس اللغة: (2)

 م.1979 -هـ 1399عام النشر:  المحقق: عبد السلم محمد هارون، الناشر: دار الفكر،
 . 1/303الجيم:  (3)
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 ت  ر  ش  ها، إذا ع  ها في بطونِ أوالدُ  ، إذا شب ت  اإلبلُ  "أرتجتِ :(1)قال األسعدي( رتج)
 . " سرت المخاض؛ وأرجأت، إذا أقربتوك  

ِت الدجاجة: إذا امتأل بطنها بيًضا:" (2)قال كراع النمل ت ج   ". ويقال أ ر 
ظ )أرتجت( في ظاهرها بين األعرابي واللغوي، فهي عند األعرابي اختلفت داللة اللف

ا عند اللغوي فهي تدل على ِكب ِر حجم بطنها؛ لكن هنالك م  تدل على طول الزمن، أ  
 داللة خفية تربط بين النصين، فكلهما قد دنا من النتاج والتفريغ.

 . " جرفٍ وليس بمُ  : قاع يجري فيه الماءُ قُ "الس ل  :(3))سلق( قال األسعدي
خص  األسعدي السلق بأنه قاع يجري فيه الماء القليل بدليل قوله ليس "ليس 

لُس المستوي الِذي  :" (4)بمجرف"، وقال األزهري ل ُق: القاُع األم  ي ل: الس  قال  اب ن ُشم  و 
ر  ِفيهِ   ".ال ش ج 

سة، نراه قد عمم داللة الس لق، ولم يحدد وجود الماء، فضل عن اتصافه بالملو 
 وكأنه طريق معبد.

 ًعا، وسقوهم بغيرِ ر  ها ش  و دُ ر  و  : أ  (5)األسعديراع، قاله ش  من اإلِ  عُ وقال: الش ر  )شرع( 
 . " ناوةٍ سِ 
ِمن ه ُسم يت :"(6)قال ابن دريد  ي ُث ينحدر ِإلى الماء ِمن ُه، و  وش ريعة الن هر وم ش ر ع ته: ح 

لُ ـــــــ ل ى ِإن ش اء  اهلل ت ع اـــــ ش ِريع ة الدِّين  أ ي ضا. وأشرع   ِإل ي ِه، و ِهي الشِّر ع ةُ  أِل ن ها الم د خ 
بوها  ".  القوُم الرِّماح  ِللط ع ِن، ِإذا هم صو 

                                                 

 . 1/293الجيم:  (1)
علي بن الحسن الُهنائي األزدي، الملقب بـ أبو الحسن،  .143المنتخب من غريب كلم العرب:(2) 

هـ(، المحقق: د محمد بن أحمد العمري، الناشر: جامعة أم القرى 309)المتوفى: بعد « كراع النمل»
حياء التراث اإلسلمي(، الطبعة: األولى، )معهد البحوث ا  م.1989 -هـ 1409لعلمية وا 

 . 2/107الجيم:  (3)
 .8/310تهذيب اللغة: (4)
 . 2/147الجيم:  (5)

 .2/727جمهرة اللغة:(6) 
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أراد األسعدي أن يبين  سبب  تسميِة الش رع؛ لكن بطريقة موجزة تكاد تكون غامضة، 
بب تسمية شريعة ثم شرع ابن دريد ليعطي تعليل واضًحا ومفهوًما عن نشوء س

 الدين.
 . " : الشاكيعُ "الش كِ :(1)قال األسعدي( شكع)

و غ يره ش ِكع  يشك ع  ،الم ر ضِ  من طولِ  اإِلن سانِ  عُ ز  الش ك ع : ج  :" (2)قال ابن دريد       
". اختصر األسعدي بتعريفه للشكع؛ بينما أعطى ابن دريد ا ف ُهو  شاكع وش ُكوعش ك عً 

 .لفظ الش كع حقه من التعريف
. وأتتهم ن  ي  تِّ أو سِ  من خمسين   : قريب  "عليهم ُصب ُة إبلٍ :(3))صبب( قال األسعدي

 . " لٍ ي  ُصب ة  من خ  
من اإلبل وهي من العشرين إلى  صبة   فلنٍ  على آلِ  ويقالُ  :"(4)قال األصمعي
 :(5)ربعين، قال بعض الشعراءالثلثين إلى األ
، وال ف ق رُ     ف  واِلِدي إن ي سُيغِنيِني ال ِذي ك                   ق ِديًما، فل ُعر ي  ل د ي 
، وال ب ك رُ                 ، كأن ها     م خاِصُر ن بٍع، ال ش ُروف   "  ِبُصب ِة ش وٍل، أرب ِعين 

ثمة فرق يسير بين النصين من حيث العدد؛ لكنه ليس ببعيد، فضل عن استعمال 
 األعرابي الصبة في اإلبل والخيل.

 . " لِ ي  ئِ عن ذاك، أي نقص، وهو من الض   ة  ل  ؤ  ما به ضُ  ":(6)قال األسعدي( ضأل)

                                                 

 .  2/131الجيم:(1) 
 .  2/727جمهرة اللغة: (2)

 .  2/181الجيم:(3) 
هـ(، تحقيق: أ. د. حاتم 216ألصمعي ) المتوفى . أبو سعيد عبدالملك ُقريب ا125كتاب اإلبل:(4) 

 م. 2003 -هـــ 1424صالح الضامن، دار البشائر للطباعة والنشر والتوزيع، دبي، 
. ولم أجده في 3/291نسبه صاحب المعجم المفصل في شواهد العربية لــ)زهير بن أبي سلمى(:(5) 

 د. إميل بديع يعقوب ديوانه.
  م. 1996 -هـ 1417الطبعة: األولى،  الناشر: دار الكتب العلمية،

 .  2/196الجيم:(6) 
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اعترى نص  األسعدي الغموُض، فل يدري القارئ أفي العقل النقص أم في الجسم 
أم في كليهما؟ بعد تقصي أثر هذا النص في المعجمات العربية بان  لنا أن الوجهين 

ئيُل الجسم، إذا كان  صغير الجسم نحيفً يقول:" ( 1)جائزان، فهذا الجوهري ا. رجل  ض 
ُؤل ضآلةً  ُؤل  رأيه ضآلة، إذا صغر وقال رأُيه. ورجل   وقد ض  . أبو زيد: ض 

ت   ، أي ش خ  أقرب إلى جادة الصواب، فهو ( 2)"، وقد يكون توجيه الزمخشري ُمت ضاِئل 
أي  ،ك ضؤولةه، وهو ضئيل الرأي. وما عليك في ذلومن المجاز: ضؤل رأيُ يقول:" 

ضعف ومذلة. وهو يتضاءل عن ذلك: يتقاصر عنه. وعن بعضهم: القياس 
 " .يتضاءل عند السماع

نجده قد وصف ضعف الرأي من باب المجاز، وبذلك نصل إلى أن الضئيل        
  هو الضعف في الجسم في حقيقة تكوينه.

بقي فيه و   هِ مائِ  عام ةُ  ب  رِ : إذا شُ ُض و  الح   ع  ض  ع  ض  "قد ت  :(3))ضعضع( قال األسعدي
 . " شيء  
ف وخف ِجس مه من مرض أ و ِإذا ضعُ  ،الرجلُ  تضعضع  :" (4)قال ابن دريد      
ك ذ ِلك  تضعضع ماله ،حزن  ."وتضعضع ِإذا ذل ،ِإذا قل ،و 

تكشف لنا المقارنة بين النصين أن داللة التضعضع عند األعرابي كانت في        
خرج استعمالها إلى األشياء غير  األشياء المرئية، وهذا ما يمثل أفق تفكيره، ثم

المرئية، وهذا ما نجده في نص ابن دريد، فالذل والهوان من األمور المعنوية، وهذا 
 ما يندرج ضمن باب التطور الداللي.

                                                 

  .  5/1747الصحاح: (1) 
هـ(، 538. أبو القاسم محمود بن عمرو جار اهلل الزمخشري )المتوفى: 1/571أساس البلغة: (2) 

 1419لبنان، الطبعة: األولى،  –تحقيق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 م.1998 -ـ ه

 .  2/196الجيم:(3) 
 .  1/211جمهرة اللغة:(4) 
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 :(2): الذي يحمل طعامه إلى مكان فيبيعه، قال"الضافطُ :(1))ضفط( قال األسعدي
ل ت ُه ضاِفطاقال ت  ل                                     س   ُه وأ ر 
 . "أ ي  ف ًتى ت أ ُمُر أ ن  ُنخاِلطا                                  

قال  :" (3)قال األزهري       : و  كل. قال  بن اشمر: رجل ضفيط، أ ي أ حم ق كثير األ 
ي ل: الضفط: التار من ل، والضفاط:  ُشم  الرِّجال، والضفاط: الجالب من األ ص 

ي   ِبل الِتي تحمل ال م تاع، والضفاط الحاِمل من ق ر  رى والضفاطة: اإل ِ ي ة ُأخ  ة ِإلى ق ر 
رى. ي ة ُأخ  ي ة ِإلى ق ر  ِبل من ق ر   "  الِذي يك ِري اإل ِ

، فضل عن ذكره ما جاء به األعرابي. أ         ضاف األزهري دالالت ُأخر 
اجر(، فيما يبدو أن لفظ )الضافط( قد انقرض واندثر، والذي حل  محله لفظ )الت

ولهذا أكثر من تعليل، منها أن اللفظ يحمل في طياته معنى الحمق، وهذا ما ُين فُِّر 
الناس من استعماله، ومنها أن اللفظ وما يكونه من أصوات لها تأثيرها في التداول 
واالستعمال، فالتاجر أسهل في النطق من الضافط، بدليل ذكر )التاجر( في 

 م.مواضع متعددة من القرآن الكري
 :   (5)ثله. وقال"وردت ماء مظفوًفا، أي مشغواًل، ومشفوها مِ :(4))ظفف( قال األسعدي

ت ِقي في الن ز حِ الم ظ ُفوف                                  ال ي س 
 . " ِإال  ُمداراُت الُغروِب الُجوف                                

بين، فقد أتى بلفظ )مظفوف( وهذه ه قصد كثرة اآلكلين والشار ن  فيما يبدو أ         
تعني كثرة األيدي التي تتخالف على الطعام، وجاء بلفظ )المشفوه(، أي كثرة الشفاه 

                                                 

 .  2/196الجيم:(1) 
 لم أجده فيما بين يدي من كتب. (2) 
 .  339ـــــــ11/338تهذيب اللغة: (3)

 .  2/220الجيم:(4) 
،  6/55، وتهذيب اللغة:446، والمنتخب من غريب كلم العرب:7/12مجهول قائلة ، ينظر: العين:(5) 
 .       6/2237حاح:والص
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اتضح أن هذه الكلمة تحتمل أن   عليه. بعد الرجوع إلى المعجمات، وكتب اللغة
ادِ  :"(1)تكون بالضاد والظاء، فقد جاء في اللسان ذ ك ر ُه اب ُن فاِرٍس ِبالض  ي ُر،  و  ال  غ 

كاُه الل ي ثُ  ك ذ ِلك  ح   " .و 
 بًّابُّ ط  طُ باب، وقال: طببت دلوي ت  من الطِّ  مطبوبة   مزادة   ":(2))طبب( قال األسعدي

" . 
بة،: (3)قال األزهري       قال  أ ُبو ع م رو: الطُّب ة: السيُر الِذي يكون أسف ل  الِقر  و ُهو   و 

ز  . "ت قاُرب الُخر 
ء واحد، أال وهو الوعاء الذي يوضع فيه الماء أو تعددت المسميات لشي    

 الطعام.
 ) ُت على نهرٍ ":(4)قال األسعدي)عبَّ  ". آلنأي م   ،ي ع بوبٍ  مرر 

 " وجدول ي عبوب: ش ِديد الجري ،فرس ي عبوب: جواد:" (5)قال ابن دريد
قال   : جواد  بعيد الق د ر ِفي الجري.أ ُبو ُعب ي د ة: فرس  يعبوب  :" (6)قال األزهري : و  قال 

: اليعبوبُ  قال  اب ن األعرابي  الجري،  ماٍء سريعِ  : كلُّ جدولِ المنتجع: ُهو  الط ِويل. و 
ِبه شب ه    " اليعبوبُ  ال فرُس  و 

دل لفظ اليعبوب عند األعرابي على وفرة الماء وكثرته؛ بينما كانت الداللة عند 
 يسمى بتغيير مجال الداللة. اللغويين على حركة الماء وجريه داخل النهر، وهذا ما 

 ".يار  ، أي خِ ل  و  بُ ط  عُ  ة  ر  ك  ب   ":(7)قال األسعدي)عطبل( 
                                                 

هـ(، الناشر: دار صادر، 711، أبو الفضل، ابن منظور األنصاري اإلفريقى )المتوفى: 9/208:(1) 
 هـ ـ    1414 -الطبعة: الثالثة  بيروت
 .  2/213الجيم:(2) 
 .209ـــــــ13/208تهذيب اللغة:(3) 
 .3/326الجيم: (4) 
 .2/1201جمهرة اللغة:(5) 
 .1/86تهذيب اللغة:(6) 
 .  2/238الجيم:(7) 
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قال أبو عبيدة: ) (1)خ ص  األ س عدي اإلبل بلفظ البكرة، ودليل ذلك في قول الجوهري
(، بينما انتقل وصف بل بمنزلة الفتى من الناس، والبكرة بمنزلة الفتاةالبكر من اإل

ف الناقة إلى وصف النساء، وهذا ما يطلق عليه بتطور الداللة )ُعط بول( من وص
 لما في الناقة والمرأة من أوجه شبه، فكلهما باث للحياة والعطاء.

 ". ليس به عائن ":(2)قال األسعدي)عون ــــ عين(  
و" ما بها  : ما بها عائن  الفراءُ :" (3)جاء بمثل دون أن يصرح بذلك، قال ابن سلم

يد: ما بها تامور" قال  عين     ."أبو ز 
قد وضع ابن سلم هذه األمثال ضمن ما يتكلم به الخاصة من الناس، فهو ـــــ دون 

 شك ـــــ يرتقى فوق مستوى الكلم المبتذل، أي ليس مما تستعمله العوام.
بً أتينا غديرً ":(4)قال األسعدي)غدر(  فيه،  تشرع   أن   اإلبلُ  ا. وهو الذي ال تستطيعُ ا ج 

 ." ، وهو الذي تشرع فيه اإلبلةً ي  ض  ا ف  ينا غديرً وأت
: بئر  غيرُ  :"(5)قال الخليل ا قوال أكثر  قربً ( 6)"، وأضاف الفارابيالق عر بعيدةِ  والُجبُّ

: الِبئر التي لم ُتط و   سعدي قائل:"ِلما جاء به األ    " .الُجبُّ
عض، بل خصوصيات كثيرة منها ورودها الماء، فقد يختلف بعضها عن بلإلِ      

ن ال  فمنها ما ال يشرب إِ   من عين الماء، ومنها ما ال يشرب في التدافع واالزدحام وا 
 كانت عطشى.

                                                 

 .  2/595الصحاح:(1) 
 .  2/255الجيم:(2) 
هـ(، المحقق: 224. أبو ُعبيد القاسِم بن سل م بن عبد اهلل الهروي البغدادي )المتوفى: 386األمثال:(3) 

 م.  1980 -هـ  1400د. عبد المجيد قطامش، الناشر: دار المأمون للتراث، الطبعة: األولى، 
 . 1/116الجيم:  (4)
 .6/25العين:  (5)
هـ(، 350أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين الفارابي، )المتوفى:  .3/17ديوان األدب: (6)

تحقيق:د. أحمد مختار عمر، مراجعة: د. إبراهيم أنيس، طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة 
 م. 2003 -هـ  1424والنشر، القاهرة، عام النشر: 
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إذا أخذوها ُظلًما  ،بني فلنٍ  غ ِرث  بنو فلن بإبلِ ":(1)قال األسعدي)غرث( 
ق ك ل ك غ ِرث ت  بي وتركت ح  ي   ". وغ ش ُموها. يقول الرجل للرجل: و 

ثانُ  :"(2)قال الخليل ، ونس وة  غ راث ى. وجارية   الغ ر  ث ى، وجمعه ِغراث  الجائع، وامرأة  غ ر 
ثانُ  ث ى الوشاح، ووشاحها غ ر  ، فيما يبدو أن األعرابي (3)"، وتبعه بذلك المعجميونغ ر 

قد انفرد بداللة )الظلم( لكلمة )الغ ر ث(؛ لكن تبقى هنالك خيوط دقيقة تربط بين 
 له أثره في وجه اإلنسان وبدنه، وكأن هما مترادفان. الداللتين، فالجوع والظلم كلهما 

 ". أغفيُت ُغفي ًة من النوم":(4)قال األسعدي)غفي( 
( بصيغة التصغير ليشير إلى قصر الفترة المستغرقة في ُغفي ةً نراه قد استعمل )     

النوم، وهذا ــــ على ما يبدو ــــــ ينسجم مع طبيعة حياة األعرابي الذي عاش حياته 
 التي يتملكها الِجدُّ في الرعي والعمل والتنقل.

ت:" (5)قال ابن قتيبة       ف يت " إذا نمت، وال يقال غ ف و  ". وتبعه بذلك وقد " أغ 
ه ن  ون، فقد حذروا من استعمال اللفظ )غفى( بل )ألف( في داللة النوم؛ أل  اللغوي

يحمل داللة مختلفة، فهو يعني )إذا طفا على الماء(، وهذا ما تقع به عامتنا اليوم؛ 
بل وخاصتنا، ربما من ساعد على الوقوع بهذا الخطأ هو القياس على ألفاظ جاءت 

 ، نعست(.نمتبالصيغة نفسها كـــــ) 

                                                 

 .  3/10م:الجي(1) 
 .  4/400العين:(2) 
، )أقدم معجم في المعاني( أبو يوسف يعقوب بن إسحاق ابن السكيت، )المتوفى: 470ينظر األلفاظ: (3) 
 م.1998هـ(، المحقق: د. فخر الدين قباوة، الناشر: مكتبة لبنان ناشرون، الطبعة: األولى، 244

،  4/422، و مقاييس اللغة: 1/288:، والصحاح8/101، وتهذيب اللغة:1/422وجمهرة اللغة: 
ني لغرثاُن إلى 1/697، وأساس البلغة:5/483والمحكم: وفيه: " ومن المجاز: امرأة غرثى الوشاح. وا 
 لقاِئك  " .

 .  3/4الجيم:(4) 
هـ(، المحقق: 276بو محمد عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة الدينوري )المتوفى: أ   ،371أدب الكاتب: (5)

 اشر: مؤسسة الرسالة.الن ،محمد الدالي
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 ،ب  شِ ع  مُ  ان  ك  م   ،ع  م  ا بها لُ أرضً  إذا كانت   ،ةً ق  رِ ا ف  نا أرضً أصب  ":(1)قال األسعدي( )فرق
 ". فيه شيء   ليس   كان  وم  

يظهر أثر الطبيعة على لسان األعرابي؛ ألنها أشدُّ ما يشغل باله، فهي       
مصدر عيشه؛ إذ نراه يبث شكواه بوصفه األرض بالفلة والجرداء، ثم جاء بمقارنة 

نصين أحدهما يرسم صورة الحياة، والثاني يرسم صورة العدم، قد يجسد هذا بين 
قال  الل ي ث: :" (2)النص وأمثاله صورة األعرابي، وهو في حيرة من أمره، قال األزهري
وأرض  ع ِشبة   ،الع ش ب: الكأل الر ط ب، و ُهو  س ر عان الكأل ِفي الر بيع ي هيج وال يبق ى

قد أعش   بً  ؛بت  واعشوشبت  وُمع ِشبة، و  ُبها. وأعشب  القوُم ِإذا أ صاُبوا ُعش  ا. ِإذا كُثر ُعش 
: وأرض  ع ِشبة بي نةُ  الع شابة. وال ُيقال ع ِشبت األ ر ض، و ُهو  قياس  إن  قيل.  قال 

م و أن شد ألبي الن ج 
(3)  : 

 يُقل ن للرائد أعشبت  انزلِ                                 
وة و الش جر قلت: الكأل عِ         لى الُعر  ن د الع ر ب ي قع على الُعش ب و ُهو  الرُّط ب، وع 

لِّيان الطي ب، كلُّ ذ ِلك من الكأل، فأم ا الُعش ب ف ُهو  الرُّط ب من ال ُبُقول  والنِصي  والصِّ
ُيقال روض  عاشب: ُذو ُعش ب. وروض  ُمع ِشب  "البري ة تن بت ِفي الر بيع. و 

هذه الصيغ التي جاءت في النص لوجدناها تناولت أغلب  لو أنعمنا النظر في
 المشتقات، وهذا لم يأِت من الفراغ؛ بل ِلما لهذا المأكول من أهمية في حياتهم. 

ه من القمل، س  ُت رأ  ي  وف ل   ،وي فلُ  ،هُ تُ ضرب   يف:بالس   هُ س  رأ   تُ و  لُ ــ ف ":(4)قال األسعدي)فلو( 
ت المُ   ". ، وهو الف ُلوُّ ر  ه  وف ل و 

                                                 

 .  3/30الجيم:(1) 
 .  1/280تهذيب اللغة:(2) 
هــ( جمع وشرح وتحقيق: الدكتور 130.  أبو النجم العجلي الفضل بن قدامة )المتوفى 1/341ديوانه:(3) 

 م(.2006هـ ـــــ 1427محمد أديب عبد الواحد جمران، مجمع اللغة العربية. دمشق )
 .  3/26الجيم:(4) 
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نجده قد فرق بين الفعلين) فلوت، فليت(، وجعل لكل فعل داللته الخاصة؛ بينما 
نما هو بالواو، حيث  جعله ابن السكيت في باب ما ُيغلط فيه، يتكلم فيه بالياء، وا 

ه وافتليته، إذا فصلته عنها وقد قطعت رضاعه، وقد قد ف ل وت المهر عن أمِّ  :"(1)قال
وف ل ي ُت ر ا س ه  رأيٌّ آخر، فهو يقول:"( 2)صاحب بن عباد"؛ بينما كان للف ل يت رأسه

تُ  ت هم ،بالس ي ِف: ُلغ ة  في ف ل و  ُت ِخب ر  م  بع ي ني وف ل ي ُتهم: أد ر ك  :  ،واف ت ل ي ُت الق و  ر  وف ل ي ُت األم 
ب ته بها ،ن ظ ر ت فيه ر  : ض  " د  في س ف ِرهوأف لى الر ُجُل إف لًء: إذا ت باع   ،وف ل ي ُت به األر ض 

؛ إذ جعل إحداهما لغة في ) فلوت، فليت(، نجده قد ساوى بين االستعمالين
األخرى، فضل عن إشباعه لفظ )فلى( من الدالالت المتنوعة، ربما هذا ُيع دُّ من 

 باب المجاز، أو ِلما في هذا اللفظ من المرونة لينتج كل هذه الدالالت.
ِزم: القليلُ س  وقال األ  ":(3)قال األسعدي)قرزم(   :(4)قال ،عرِ الشِّ  عدي: الُمقر 

ُموا   حين ط اِطيهمُ كأن ي وغ                   م صاِعيُب شظ ى ب ي ن ُهن  ف ِنيقُ   ق رز 
 ". وُهن  إذا عاين ُه لمِضيقُ     ُيغطِّط ن في األشوال ما لم ي ري ن ه                

، ولم يلتفت إلى النوع وهو األفضل، وقف األعرابي في هذا النص على مسألة الكم
ع ر ِفي أول أمره والقرزمة أ ن ي ُقول الشِّ :" (5)قال البغداديوقد تنبه اللغويون إلى ذلك، 

ِزم، الفرق بيِّن  بينهما، فـــ)"قبل أ ن يستحكم طبعه وتقوى قريحته ( عند األعرابي الُمقر 
محكٍم، بينما يعرف البغدادي ، ُيحتمل أن يكون محكًما، أو غير  عرِ الشِّ  القليلُ 

                                                 

هـ(، المحقق: 244أبو يوسف يعقوب بن إسحاق )ابن السكيت(، )المتوفى:  .139ح المنطق:إصل(1) 
 م .  2002هـ ،  1423محمد مرعب، الناشر: دار إحياء التراث العربي، الطبعة: األولى 

. أبو القاسم الطالقاني، إسماعيل بن عباد بن العباس، المشهور بالصاحب 2/457المحيط في اللغة:(2) 
 هـ(.385د )المتوفى: بن عبا
 .  3/76الجيم:(3) 
 ُنسب في المعجم المفصل لألخطل في ديوانه ؛ ولم أجده فيه.(4) 
هـ(، 1093عبد القادر بن عمر البغدادي )المتوفى:  .1/460خزانة األدب ولب لباب لسان العرب:(5) 

 -هـ  1418بعة: الرابعة، تحقيق وشرح: عبد السلم محمد هارون، الناشر: مكتبة الخانجي، القاهرة، الط
 م.1997
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ه المبتدأ الذي لم تكتمل األدوات الشعرية عنده لتسمو به إلى الشاعر ن  المقرزم بأ  
 الُمجيد أو الفحل.    

تبدو الومضات األولى لنشأة النقد على ألسنة األعراب، فهم على الرغم من      
إذ تظهر مشاغلهم وضيق وقتهم، فقد كانت لديهم أوقات استراحة يتسامرون بها؛ 

 فيها األذواق النقدية تجاه ما يلقى من الشعر أو النثر. 
 )  ". ا، كتيتً وهو الغطيطُ  ،هِ قِ في نو  تُّ كِ ي   الجملُ  كت  ":(1)قال األسعدي)كتَّ
في هذا النص لمحة مهمة، وهي كيف تظهر لنا الملزمة ِشبه الدائمة بين       

سرة، فهو يعرف مقاصد األعرابي وجمله؛ إذ ال يكاد يفارقه، وكأنه فرد من األ
أصواته؛ إذ نراه يصف الجمل وهو يخرج أصواتا مرافقة زفيره، وذلك عند دخوله في 

 نوم عميق.
ا، وُيقاُل: ك ت  البعيُر ك تيتً :" (2)ضاف الفارابي استعماالٍت آخر  للكتيت، فقالأ        

ر ُة ا ليِّنً أي: صاح  ِصياحً  ، وكذلك الج  ل ت  ُر، إذا غ   " .وغيُرهاا. وك ت ِت الِقد 
أي أخُذوا منهم ما استطاعوا  ،بني ُفلن ت كر ب بُنو ُفلنٍ ":(3)قال األسعدي)كرب( 

 ". من أموالهم
ك أن  ،والكرب: الغم م ع ُروف. وكربني األ  مر:" (4)قال ابن دريد        أ ي بهظني و 
 "من الغم أ شدُّ  الكرب  
ب ُة بالضم: الغم  الذي يأخذ با :"(5)وقال الجوهري       لنفس، وكذلك الكرب الُكر 

ب ُه الغمُّ، إذا اشتد  عليه. والكرائب: الشدائد،  على مثال الضرب. تقول منه: ك ر 
 "الواحدة ك ريب ة

                                                 

 .  3/148الجيم:(1) 
 . 3/137ديوان األدب:(2) 
 .  3/142الجيم:(3) 
 .  1/341جمهرة اللغة: (4) 
 .   1/211الصحاح: (5) 
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قد يصاب االنسان بالغم أو الكرب لكنه ليس عن ظلم بل قد يكون عن أمر عسير 
 .كتبه اهلل عليه كأن يكون مرضا أو فقرا أو أمرا آخر

 . " : إذا كانت مكتنزةاللحمِ  مُ ي  زِ ها ل  إن   ":(1)قال األسعدي)لزم(  
من عوامل االتساع في اللغة االشتقاُق، وخاصة إذا ما صدر من فم األعرابي، فهو 
الذي ُيع دُّ أب  اللغة وُأم ها، وهذا ما يدخل ضمن باب السماع، الذي ُيع دُّ من أعلى 

 مراتب الفصاحة.
لتناسب الموصوف، الذي جاء وقد جاءت صيغة المبالغة على وزن )فعيل(        

ه.  بموقع اإلضافة، لتدل  على كثرة اللحم وتراصِّ
ِبُه الب ق ، وهو أعظم منه. والواِحُد ُلق اع ة ، ":(2)قال األسعدي)لقع(  الل ق اقيع: شيء  ُيش 

 ". وهي بالن هار لي س ت بالليل
ا صورة تصف شب ه األعرابي بين الذباب األخضر )اللقاع( والبق؛ إذ يرسم لن      

حياته التي يعتريها الكدُر والتنغيُص، فهو في النهار في عراك مع هذه الحشرة، ثم 
 يأتيه الليل ليكون حصة البق، وكأنهما يتناوبان عليه.

ِبه، وأ لوى بذ ن به، وأ ل و ى ِبس ي ِفِه، إذا أ شار  به":(3)قال األسعدي)لوى(    ".  أ لو ى بث و 
ريُخ يثوِبِه، وألوِت أن ترفع شيئ   واُء:واإلل  :"(4)وقال الخليل ا فُتِشير  به، تقول: أ ل وى الص 
 ."المرأة بيدها

.:" (5)وأضاف األزهري        ق ال  أ ُبو ال ه ي ث م: ك ب ُش أ ل و ى، ون ع جة ل ي اء، من ش اة ُلي   و 
م ِعي: قال  األ  ص   وأ ل وى بث وبه، ِإذا لم ع ِبِه. "و 

                                                 

 .2/46الجيم:  (1)
 .  3/188الجيم:(2) 
 .  3/193الجيم:(3) 
 .  8/364العين:(4) 
 .  15/320تهذيب اللغة:(5) 
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: أل وى الب عِ        ك ذ ِلك  ر ُعه. وأ ل وى:  : أ ل وى، ِإذا ج ف  (1)به. أ ُبو ال ع ب اسيُر بذ ن  و  ز 
ت ِغيث. وأ ل وى: أكل الل ِوي ة . وأ ل وى: خاط ِلواء األ ِمير. وأ ل وى: أ ك ثر  ع طف على ُمس 

ِريخ. وألوت المر أُة ِبي دها. وألوت الحرُب بالس وا به للص  م، ِإذا الت م نِّي. الل ي ث: أ ل وى بث و 
 . " ذ هبت بها وصاحُبها ي ن ظر ِإل ي ها

( لينال الكثير من مجاالت اللغة، وهذا ما يسمى بالتوسع أ ل وىتعدد استعمال لفظ )
 الداللي، ربما ِلما في هذه الكلمة من مرونة ومطاوعة.

اج. قال األخطل":(2)قال األسعدي)مخض(  ِتج  اُض: االر  ِتخ  االم 
(3) : 

رُ                        ت خُض األكفاُل والسُّر   ".  وتم 
أراد األعرابي أن يظهر لنا كيف تبدو صورة الخيل، وهي تعدو بسرعة، وكيف ترتج 

وت م خ ض   صورة أخرى بقوله:" (4)أردافها وعظلت بطونها؛ بينما يرسم لنا الجوهري
، أي ت حر ك ت خ ض   ". وكذلك الولد إذا تحرك في بطن الحامل ،اللبُن وام 

في النص األول تظهر لنا حركة الخيل في مكان مفتوح؛ بينما النص الثاني يظهر 
وة، والولد داخل البطن، فحركتهما ملموسة  لنا حركة ِشبه مخفية، فاللبن داخل الشِّك 

 أو محسوسة، أكثر مما هي مرئية.
 ." : القائملُ هِّ م  ت  "المُ :(5))مهل( قال األسعدي

(.قد اسُتعملت هذه الكلمة ب  صيغة اسم الفاعل المشتق من الفعل )ت م ه ل 

                                                 

من ه ِذه (1)  : الملق ب بثعلب، و أ ُبو ال ع ب اس و  مد بن يحيى الش ي ب اِني  الط ب ق ة من ال ِعر اِقي ين أ ُبو ال ع ب اس أ ح 
د. تهذيب اللغة: م د بن يِزيد الثُّم الي الملق ب بالمبر  . ولم أجد هذا النص في كتبهم ألنسبه 1/23ُمح 

 ألحدهما.
 .  3/250الجيم:(2) 
قيق، مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة . تح188ديوانه:(3) 

 م.  1994الثانية،
 .  3/1105الصحاح:(4) 
 . 1/98الجيم:  (5)
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بعد تقصي أثر هذا اللفظ في المعجمات العربية، تبين لنا أن هذه الصيغة كانت 
متداولة مع تخصيص استعمالها، فضل عن ذكر أبي عمرو هذا اللفظ في موضع 

تقيمً قاِئمً  ب  ن ت صِ : أن ي  لُّ الُمت م هِ  :"(1)آخر ــــــ من غير أن ينسبه إلى أحد ــــــ بقوله  اا ُمس 
. " 
(، والثاني من  ن  فيما يبدو أ       االشتقاقين متغايران، فاألول من الفعل ) ت م ه ل 

 )  .... قال  أ ُبو ُعبيدة: :"(2)تى ابن دريد ليضيف معًنا آخر قائلأ  الفعل) ات م ه ل 
ِهر  س واء، و ُهو   : الُمت م ِهل  والُمت ل ئب  مثل الُمس ج  قال   ."امتداد الل ي ل و غ يره و 

خرج ابن دريد في داللة مغايرة عما كانت عليه، ليضعها في الزمنية، فضل      
 عن إضافته مرادفين آخرين.

( الُمت م ِهل  لم يقِف األزهري وقفة المتفرج؛ بل أضاف استعماال آخر  لكلمة )      
قال  أ ُبو زيد: المت م هِ  :"(3)قائًل  قد ات م ه  و  : المعتِدل و  ، ِإذا لُّ ل  س نام ال ب ِعير واتمأل 

 "   م ِئلانتصب واستقام، ف ُهو  ُمت م ِهل  وُمت  
دا له، وهو أكثر من غيره نراه قد وصف به سنام  البعير، وأضاف مرادفا جدي     

ذ قام بإبدال الهاء همزة وهما من مخرج واحد، وهذا كله يدخل في باب إِ  ؛قربا له
وليد النسيج النصي، فالنص ــــــ على األغلب ــــــ  التوسع في االستعمال، أو ما يسمى

 هو الذي ينتج الداللة من أي لفظة فيها مرونة.
ل ي هم":(4)قال األسعدي)نحوـــــ نحي(   ".  انتحى فلن بب ني فلن، أي س ب هم وفُحش ع 
نً :" (5)قال األزهري ذ  ُفلن  فل  ُيقال: است خ  ت ى أ ه ل ك  مال ه أ ي ان ت حى ع   ،ا ُأن ِحي ةً و  ل ي ِه ح 

ر ه، أ و جعل ِبِه ش رًّ   " اأ و ض 

                                                 

 . 3/237نفسه:  (1)
 .3/1282جمهرة اللغة: (2)
 ..6/281تهذيب اللغة: (3)

 . 3/365الجيم:(4) 
 .5/164تهذيب اللغة:(5) 



                                                                                                          سعد خطاب عمر                                                 مجٌع ودراسة لشيبانيمرويات األسعديِّ من كتاب اجليم ألبي عمرو ا

 308 

بً :" (1)قال الصاحب بن عباد  ر  ي ُت عليه: أق ب ل ُت عليه ض  ي ُت له ِبس ه ٍم. وأن ح  ا، وان ت ح 
ٍر: فقد ان ت حى فيه د  في أم   ."وُكلُّ م ن  ج 

ـــــ وهذا ما من دالالت )انتحى( التجاوز في الكلم من سب وفحش  ن  يبدو أ       
لى  تلفه، وا  بان عند األعرابي ــــــ ومن ث م  تطورت هذه الداللة إلى نهب المال وا 

 لى العرض. إِ الضرب، وصواًل 
رً  ،لهم قد أ هجر  " :(2)قال األسعدي)هجر(  ا. وقال إذا ف ُحش عليهم. وسِمع منه ُهج 

 :(3)ش ِبيُب بن ُكر يب
ُتها ل             رك  يتها ص لِصل لو  أ د   ". بما جر  موالها عل ي ها وأ ه جرا    جز 
قال  أ ُبو زيد: ُيقال: أهجرُت بالر جل إهجارً :" (4)قال األزهري ا: ِإذا استهزأت  ِبِه وقلت  و 
رً ل ُه قوال قبيحً  ر الرجُل ه ج  رً ا، وه ج  م ه ج  و  ر  ِفي الص  ا ا، ِإذا تباع د ون أ ى، وه ج 

 ".اوِهجرانً 
 أهجر( أن يتضمن الكلم الفاحش والبذيء. من دالالت لفظ )     

ة  إن ُفلنً ":(5)قال األسعدي)همج(   ". أي ماِئق   ،ا ل ه م ج 
داء الحمق من أعسر األمراض، ولو لم يكن كذلك ل ما أكد الجملة بمؤكدين  ن  يبدو أ  

، وال  .لم المزحلقة الداخلة على خبرها(بــــ)إن 
 

                                                 

  .1/253المحيط في اللغة:(1) 
 .3/324الجيم: (2) 
ل ُهو  شبيب بن ع م رو بن كريب ش اِعر طائي إسلمي مقل. ينظر: شرح ديوان (3)  قال  أ ُبو ِهل 

أبو زكريا يحيى بن علي التبريزي، )المتوفى:  هـ(. 231. أبو تمام حبيب بن أوس )المتوفى 252الحماسة:
، أبو عبيد األندلسي 28ح كتاب األمثال:بيروت.  وفصل المقال في شر  –هـ(،الناشر: دار القلم 502

لبنان، الطبعة: األولى، –هـ(، المحقق: إحسان عباس، الناشر: مؤسسة الرسالة، بيروت 487)المتوفى: 
 م.  1971
 . 1/86تهذيب اللغة:(4) 
 . 3/319الجيم:(5) 
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قال المتنبي   
(1): 

 من ال يفهمُ  عن جهله وخطابُ      من ال يرعوي عذلُ  ةِ ومن البلي           
واله م ج: جمع ه م جة، وهو ذباب  صغير يسقط على وجوه  :"(2)قال ابن السكيت

ر ب  من البعوض، ويقال: للرعاع من  اإلبل والغنم والحمير وأعينها، ويقال: هو ض 
قى: إنما ُهم ه م ج   م   ".الناس الح 

ا أن الذباب للفظ )الهمج( وما أنتجه من دالالت، لوجدنلو وقفنا على هذا ا       
جدوى من فعله، بل ربما يعرض نفسه للقتل،  لحيوانات، الالمتساقط على وجوه ا

وكذا الحال للرعاع والحمقى من الناس، فل ينتج لسانهم خيرا، وال تثمر فعالهم، بل 
ظ المستعملة في يومنا وهذه من األلفا قد يؤدي بهم حمُقهم إلى ما ال ُيحمد عقباه،

 .وعدم االنضباط بسير موحد أو اتجاه ثابت ،ونريد به التدافع
ِليُل الناقةِ ":(3)قال األسعدي)وقذ(  رار ومن غيره،  الت وقيُذ: أ ن ي ِضيق  ِإح  من الصِّ

ِليِلها كهي ئ ة الحصاةِ    ". ويكون في ِإح 
عفُ الض   في وقيذُ قال أبو زيد: الت   :"(4)قال أبو علي القالي  الدِّر ة من  رع هو ض 

 ".تصريم أو ب كءٍ 
شخ ص  لنا األعرابيُّ أحد األمراض التي تصيب ضرة الناقة، وقد ُسد  مجرى       

اللبن بسبب مرض معين، ثم يصوره كهيأِة الحصاِة، ربما نشأت عنده هذه الدراية 
ع بعض بسبب طول معاشرته لهذا الحيوان المعطاء، فهداه تفكيره إلى صن

 المسكنات أو العلجات التي غلب عليها الطابع العشبي.

                                                 

اعة والنشر، هـ( دار بيروت للطب354. أبو الطيب أحمد بن الحسين الجعفي) المتوفى 571ديوانه:(1) 
 م.  1983
 .65إصلح المنطق: (2) 
 . 3/294الجيم:(3) 
هـ(، المحقق: هشام 356. أبو علي القالي، إسماعيل بن القاسم )المتوفى: 497البارع في اللغة:(4) 

 م.1975دار الحضارة العربية بيروت، الطبعة: األولى،  -الطعان، الناشر: مكتبة النهضة بغداد 
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حو  السِّقاُء أ  " :(1)قال األسعدي)وكع(  ت ق ى فيه، يمض  وهو أن ُير ش  بالماء ثم  ،ل  ما ُيس 
ح بش يء فاستمر ت وكع ب ع ُد إذا لم ُيمض   ". ي س 

نلحظ في هذا النص كيف ينصب اهتمام األعرابي، وهو يصف لنا بعض        
 واته التي يستعملها، وكيف تتم معالجة ما يصيبها من الخلل.أد

 ". واستوكع الس قاُء متن واشتدت مخارزه بعد ما جعل فيه الماء:" (2)قال الخليل
يبدو أن معالجة السقاء الذي ينضح تتم بإبقاء الماء فيه فترة زمنية لتشتد مخارزه 

 ب. ويستحكم، وعلى األرجح أن تكون هذه المخارز من الخش
ك اعة  ك وكاعةِ " :(3)قال األسعدي)وكع(   ".السِّقاءِ  للن بيذ و 
ضح من كلمه أنه قصد أن للنبيذ إحكاًما على العقل، كإحكام فم فيما يت         

القربة؛ إذ ال يكاد أن ُيخرج  أي  إشارة، أو أي  إيعاز إلى أعضاء الجسم. وكذا الحال 
 في القربة إذ ال تكاد تخرج قطرة ماء.

     
 الخاتمة:

لنا البحث عن الجدة في الكثير من المرويات بعد البحث والتقصي في  بان  _ أ  
  عن كتب اللغة األخر.تي ألفت بعده، فضًل و ال  المعجمات المعاصرة له ، أ  

_ كشف لنا البحث عن شخصية األعرابي؛ إذ نراه قد جمع بين الكثير من الدالالت 
 ل، أو تنوع مجال الداللة.ى بتوسع االستعماللفظ معين، وهذا ما يسم  

اإلبل، وهذا أمر ال بد منه، فهي مصدر  السي ماالعتناء المطلق بالحيوانات، و _ ا
عيشه، ومنها يكتسي، وعليها ينتقل، وهذه الملزمة ول دت  المعرفة التامة بتفاصيل 

 تلك الحيوانات من حيث المأكل والمشرب والحمل، بل وحتى علجها.

                                                 

.   ضعه الخليل في مادة )وكع(. و 3/244الجيم:(1)  و  وكيع : متين  ِكيع : ُصل ب  غليظ ، وف ر   وسقاء و 
 .  2/182العين:(2) 
 . 3/303الجيم:(3) 
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عرابي لديه نظرة نقدية تجاه ما يطرق سمع ه من شعر أو أل  ا ن  _ أظهر لنا البحث أ  
 نثر.

_ ظهرت الشدة والفظاظة على الكثير من ألفاظه، وهذا ما يتناسق مع طبيعته، 
 التي أثرت فيها البيئة الصحراوية.

_ الوقوف على الكثير من الظواهر اللغوية، كالقلب المكاني لألصوات، دون تتبع 
هولة أو الصعوبة، ومن الظواهر أيًضا وجود ظاهرة قاعدة محددة من حيث الس

 األضداد.
ه على بعض فنون البلغة من دون تسميتها، كالمجاز المرسل، وفي بعض _ التنبُّ 

 علقاته.
_ نقل لنا البحث صورة مصغرة عن حياة األعرابي، فمنها على سبيل الطرفة عندما 

النهار، والثاني ليتسامر  ل ينغص عليه عيشه فيو  تناوب عليه الذباب والبق، فاأل  
 معه في الليل.
 عرابي باألمثال، فهي جزء من تراثه._ اعتنى األ  

_ ظهور دالالت جديدة لبعض األلفاظ إذا ما قورنت ألفاظ األعرابي مع ما ُوجد في 
 باقي المعجمات.
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Narratives of Al-Asadi from the book ‘Al-Jim’ by Abu Amr 

Al-Shaibani investigation and study  

Saad Khattab Omar 

  

Abstract 

        Looking at the pages of dictionaries is a sweet resource and a 

pure source for those who want to quench their thirst from 

Researchers and linguists specializing in lexical studies, reading 

gives the researcher abundant knowledge, and a critical vision 

towards what he reads, as well as the new topics and titles that come 

to mind. 

      I have not studied _ and he does not know before. After 

browsing the lexicon (AL _ Jim) in search of a linguistic issue, I 

was excited about an Arab character – that l had not seen or heard 

Its presence through my journey with lexicons, and this is what 

guided me to look for it in the rest of the dictionaries, indeed I did 

not find it in any other than AL –Shaibani's dictionary, and this 

leads us to the issue of singularity and novelty in this. 

The narrations, after collecting, verifying and analyzing them, I saw 

that these texts – mostly – have a character Semantic contrast 

compared to the rest of the dictionaries and language books. 
Key words: verb, infinitive, omission. 
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