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 يـر اجلاهلـوي للشعـل اللغـد التأصيـنق

 باسم إدروس قاسم. د.م.أ

 21/1/2009: تاروخ القبول 17/7/2008: تاروخ التقدوم

التأصيل المغوي الذي أودعو عمماؤنا العرب القدماء في كتبيم المغوية  
واألدبية وغيرىا ومعاجميم الضخمة عمل جميل وعظيم ودقيق ال نعمم عمماء أمة 

من األمم القديمة قاموا بمثل ما قام بو أولئك العمماء األفذاذ من سمفنا الصالح 
فقد كانوا مستقرئين لمغة واعين لألصول  .رحميم اهلل وجزاىم خير الجزاء

واالشتقاقات مستنبطين دقائقيا ومحيطين بيا وبثرائيا وغناىا الكبير بالمعاني 
ومن الطبيعي أن يكون تأصيميم ىذا لمغة محكوما بعصورىم وما انتيت  .والدالالت

إليو عموميم ومعارفيم سواء في العربية أو في المغات األخرى، ولذلك نجدىم 
يعيدون كممات كثيرة في تأصيميا المغوي أو تعريبيا إلى الفارسية أو العبرية أو 

  .السريانية أو الالتينية أحيانا

ونحن اليوم وبحكم التطور العممي أوسع منيم معرفة بالمغات السيما 
 من بعض المغات أكثرالقديمة منيا والتي ترتبط بالعربية وتعد شقيقات ليا 

 التي كانوا يعرفون صمتيا بالعربية وقربيا منيا، بما فتح اهلل عمى المذكورة  نفاً 
 والمغات القديمة عمى يد المستشرقين ثم  ثاريينا ولغويينا اآلثارالناس باكتشاف 

المعروفة بالسامية أو )العرب المحدثين والمعاصرين من المعرفة بالمغات العاربة 
والكنعانية والعبرية  (البابمية واألشورية (شقيقات المغة العربية وىي األكدية (الجزرية

والحبشية وغيرىا،  (السبئية والمعينية والقتبانية وغيرىا)واآلرامية والعربية الجنوبية
  . السومرية والمصرية القديمةوأشيرىاوغير العاربة 

ولذلك يرى الدارسون اآلن مستشرقين وعربًا أن في عمل العمماء العرب 
األوائل نقصا في التأصيل المغوي عمى عظمتو يمكن ان يستدركو المغويون العرب 

                                                 
 جامعة الموصل/ كمية اآلداب/ قسم المغة العربية .
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 :المحدثون ويكمموه باإلفادة من المعرفة الحديثة بالمغات القديمة، يقول ولفنسون
 أعفينا الجميور من البحث في غوامض التأريخ القديم لألمم السامية إذاعمى أننا "

فإننا ال نعفي من يشتغل بدراسة المغة العربية ويتوغل في تحميل نحوىا وصرفيا 
ويقول . (1)"وبالغتيا إذا كانت في ذلك كمو متأثرة بأخواتيا من المغات السامية

أستاذنا الكبير الدكتور عامر سميمان في أىمية دراسة المغة األكدية مثال في 
ان لدراسة المغة األكدية ذاتيا والتعرف عمى تأريخيا  ":التعرف عمى المغة العربية

وسماتيا وقواعدىا وأوجو الشبو بينيا وبين المغة العربية أىمية قصوى وبخاصة 
لممتكممين بالعربية والميتمين بتأريخيا وتأصيل مفرداتيا ودراسة نحوىا وصرفيا، 

فقد تعين األكدية كثيرا عمى بيان أصالة المغة العربية وفيم كثير من الظواىر 
المغوية فييا ومعرفة أصول الوافر من مفرداتيا المغوية مما عجز عن فيمو 

. (2)"ومعرفتو النحاة والمغويون العرب المسممون لعدم معرفتيم بالمغة األكدية
وبحثي ىذا ىو تواصل مع عمماء المغات القديمة باإلفادة منيا في نقد 

والوصول من خالل ذلك إلى  التأصيل المغوي العربي الذي أقامو عمماؤنا العرب،
محاولة فيم الشعر الجاىمي فيمًا جديدًا أو لنقل مختمف عن المألوف والشائع 
والمتوارث عن القدماء من فيم مفرداتو ومعانييا ودالالتيا، ومحاولة قراءة ىذا 

الشعر وفك رموز لغتو ودالالت مفرداتو وألفاظو كما تقرأ الكتابات اآلثارية وتفك 
  .لغة رموزىا ودالالت ألفاظيا جريًا عمى منواليا العممي

إن التقارب الكبير جدا بين المغات العاربة ومنيا المغة العربية يشجع 
الدارس عمى أن يحاول تفحص التأصيل المغوي العربي من حيث دقتو وعمقو 

وقوتو وعمميتو لمدخول إلى دراسة جديدة في تأصيل لغة الشعر الجاىمي باالعتماد 
 ىذه الدقة والعممية المذىمة .عمى المغات العاربة شقيقات المغة العربية وغير العاربة

التي نجد مثميا األعمى في عقمية أول معجمي عربي فذ ومؤصل لمغة وىو الخميل 
العربية  (ليس)بن أحمد الفراىيدي الذي مع عدم عممو بالمغة األكدية يؤصل كممة 

 (ال)تأصيال يتفق تماما مع أصميا في المغة األكدية شقيقة العربية بأنيا مكونة من 

                                                 

 . (تأريخ المغات السامية)من مقدمة كتابو ( 1)

 .14: 1 المعجم األكدي (2)
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( laššuالشو ): (البابمية)، وىي في األكدية (يوجد)التي تعني  (أيس)النافية و 
 بالشين بدل السين في العربية وىي تبدل منيا كثيرا في (lā-išûالايشو )وأصميا 

ومن الجدير بالذكر أن الفالسفة المسممين  .(1)أيضا (ال يوجد)األكدية وتعني 
بمعنى العدم والالوجود  (ليس)بمعنى الوجود والموجود و  (األيس) أيضااستخدموا 
  (2).في الالتينية بيذا المفظ والمعنى أيضا كما ىي في العربية (أيس)ربما الن 

اال أنيا مفردة واحدة معناىا النفي في التأصيل  (ليس)ننا لم نكن نعرف إ
فتأكد لنا من خالل المغة األكدية  - عدا تأصيل الخميل ليا - المغوي العربي

. ىما النفيين محصمة معنيتأصيل الخميل من أنيا ليست مفردة واحدة بل مفردت
فالتأصيل المغوي العربي كما سنرى في ىذا البحث ال يعرف في األغمب من أصل 

الكممات إال محصالت معانييا تخمينًا وحدسًا من سياق النصوص القر نية أو 
الشعرية أو غيرىما دون الدالالت األصمية الجذرية األولى لتمك المفردات مما قبل 

ولذلك يقول ولفنسون وغيره في قصور التأصيل المغوي العربي  .محصالت معانييا
ألنو ليس من الممكن في كل " :وضرورة التئامو بمعرفة المغات العاربة األخرى

األحوال أن ييتدي الباحث إلى أصل اشتقاق الكممة إذا اقتصر في بحثو عمى لغة 
لكنو إذا وازن بين المغات السامية التي تشترك في كممة من الكممات . سامية واحدة

 .(3)"استطاع أن ييتدي بسيولة إلى الحقيقية الواضحة في أصل اشتقاقيا

ولنبدأ في ىذه الموازنة بين المغات العاربة وغيرىا والتدقيق في تأصيمنا 
: التي أصميا العمماء بقوليم (العرب)المغوي العربي مع اسمنا القومي وىو كممة 

قال ...  إن أوالد إسماعيل نشؤوا بَعَربة وىي من تيامة فنسبوا إلى بمدىم:وقيل"
وقال اسحق بن  . واألقرب عندي أنيم سموا عربا باسم بمدىم العربات:األزىري

                                                 

ما يسمى في  -، من تراثنا المغوي القديمCDA.p:179 ،300: 7كتاب العين  :ينظر( 1)
 .105: 1، المعجم األكدي 54: طو باقر /العربية بالدخيل

 .184-183: 1جميل صميبا / المعجم الفمسفي :ينظر( 2)

/ ، المغات السامية10 -3: من تراثنا المغوي القديم :وينظر. 217: تأريخ المغات السامية( 3)
، التضاد في ضوء (من مقدمة المترجم الدكتور رمضان عبد التواب) 3:تيودور نولدكو
 .4:ربحي كمال/دراسة مقارنة –المغات السامية
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عربة باحة العرب وباحة دار أبي الفصاحة إسماعيل بن إبراىيم عمييما  :الفرج
وأقامت قريش بَعَربة فتنخت بيا وانتشر سائر العرب في جزيرتيا فنسبوا  ...السالم

 بيا نشأ وربل أوالده "صمى اهلل عميو وسمم"كميم إلى َعَربة ألن أباىم إسماعيل 
 .(1)"فييا

فنحن ال نجد طائاًل من تأصيل عمماء العربية ليذه الكممة؛ فما ىي عَرَبة 
 والظاىر من نصوصيم أنيم يقصدون بيما !والَعرَبات المتان سمي بيما العرب؟

ولذلك  ! مكة، وال نعمم في التأريخ العربي أو غيره تسمية مكة بَعَربة أو َعَربات
ذا سألتني عن معنى لفظة  ":يقول الدكتور جواد عمي عند عمماء العربية  (عرب)وا 

إن لعمماء العربية  راء في المعنى تجدىا مسطورة في كتب المغة  :فإنني أقول لك
ولكنيا كميا من نوع البحوث المألوفة المبنية عمى أقوال و راء ال  .وفي المعجمات

تعتمد عمى نصوص جاىمية وال عمى دراسات عميقة مقارنة، وضعت عمى الحدس 
لم ترد مطمقا في الجاىمية في  (العرب)ن كممة أومن الغريب . (2)"والتخمين

وقد وردت )نصوص العربية الشمالية ومن أىميا الشعر الجاىمي المشيور والموثق 
، وأول ورود ليا موثق وصحيح جاء في (في بعض المنحول وغير المشيور منو

(3)القر ن الكريم
. 

ولو عدنا إلى المغات العاربة وغيرىا نستنطقيا ونفيد منيا في تأصيل ىذه 
الكممة ومعرفة داللتيا ومعناىا وصور تمفظيا لوجدناىا بمعنى البداوة وسكنى 

 وغيرىا؛ في األكدية – ومنيا العربية –الصحراء واألعرابية في كل المغات العاربة 
وىي تمفظ في  .والعبرية والفارسية واليونانية والالتينية وغيرىا (البابمية واآلشورية)

وىو اسم العرب وبالدىم في العبرية  (َعَربة أو َعرابة) ىذه المغات بصور شتى منيا
 وغيره دون دراية اً سابقالمذكور مما عرفو وأخذه عنيم عمماء العربية في نصيم 
و  (أي عريبي Aribi أريبي )منيم بماىية معناه وأصل داللتو، ومنيا بصور

 أي ar'abuارابو )و  ( أي َعريبُ Aribûأريبو )و  (أي َعروبُ  Arubu أروبو)
                                                 

: ينظر. كثر: أقامت، ربل: تنخت (عرب) مادة 588-587: 1ابن منظور / لسان العرب( 1)
 .(عربات وعربة)مادتا  98 -96: 4ياقوت الحموي  /معجم البمدان

 .14: 1المفصل في تأريخ العرب قبل اإلسالم ( 2)

   .24-23: 1ن  .م: ينظر( 3)
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كميا . (1)في الكتابات األشورية ( أي عربي أو أعرابيArabiَأرَبي ) و (َعَربُ 
  .ال يوجد فييا حرف العين (األشورية) الن األكدية ؛باليمزة بدل العين

ذا بيذه الصورة في الشعر  (العربي)أو  (العرب) كنا لم نجد لفظة وا 
فيل يعقل ان الشعراء الجاىميين - ال في المنحول وغير المشيور منو إ– الجاىمي 

 عمى ضرورة معرفتيم بو تأكيدنامع )لم يذكروا اسميم القومي في أشعارىم الكثيرة 
وانتشاره عندىم ألن القر ن خاطبيم بو ولم يكن اهلل ليخاطبيم بما لم يعرفوه من 

 في الشعر الجاىمي مما أخرى؟ ولقد وجدتيا بصورة عاربة وعربية (اسميم القومي
لم يعرف تأصيمو وداللتو العمماء العرب فحرفوه في تخمين وحدس معناه إلى معنى 

من ذلك قول عبيد بن  .الواردة في الكتابات األكدية (عريب)، وىي لفظة  خر
   (2):األبرص

ِبرٍّ   ليس بيا منيُم َعريُب ِـ ا حــرَدٌة  َقفـَ  َ  
  (3):وقول األعشى

زاُر ِـ م نـ َغِنيت بعده         بعدىم َعريبا   الم َيَدعو          
  (4):وقول ثعمبة بن عمرو

ْن ساءني  أأبُّب أبيب وأدنن  ريبْ  إّن َعِريبًا وا 

 بْ ـير ليس بو من معدٍّ َعريـــــأأي وأأوَك ببطن النُّبَس   

 (عريب)وغيرىا من األبيات التي أّول عمماء العربية وشّراح الشعر فييا كممة 
 عمى الحدس والتخمين من ظاىر النصوص (5)وأوجبوا معيا النفي (أحد)بمعنى 

فال يمزم  (عربي أو أعرابي)وسياقيا، عمى حين أنيا تعني في التأصيل العارب 
  .النفي معيا بداللة عدم لزومو في البيت األول من بيتي ثعمبة

                                                 

  .21-16: 1في تأريخ العرب  المفصل .CDA.p:23: ينظر( 1)

 .23: ديوان عبيد بن األبرص( 2)

 .283: ديوان األعشى الكبير( 3)

 .513، 511: المفضل الضبيّ  / ديوان المفضميات(4)

 .(عرب) مادة 592: 1، المسان 513: ن .م: ينظر( 5)
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ولو تحرينا في الموازنة بين المغات القديمة والتأصيل العربي عن كممة 
 Kasكاس )المشيورة في العربية بمعنى زجاجة الخمر ووعائيا، لوجدنا أن  (كأس)

 اسما ليا وليس لزجاجتيا أو (1)تعني في السومرية الخمر نفسيا (Kašأو كاش 
الزجاجة ما دام  :الكأس ":وفي التأصيل العربي .وعائيا عمى المشيور في العربية

وكذلك كان  .الكأس الشراب بعينو وىو قول األصمعي : حاتمأبووقال  .فييا شراب
الموت )وكان يرويو  (لمموت كأس)األصمعي ينكر رواية من روى بيت أمية 

ُيَطاُف َعَمْيِيم }وفي التنزيل العزيز .الكأس الخمر نفسيا اسم ليا: ابن سيده ...(كأس
  : وأنشد أبو حنيفة لألعشى{ ِبَكْأٍس ِمن مَّمِعيٍن َبْيَضاء َلذَّمٍة لِّلمشَّماِرِبينَ 

 ببفيان ِ دٍق والنوا يُس ُف َربُ  وكأٍس كعين الديك باَكرُت َنأَوىا

  :وأنشد أبو حنيفة أيضا لعمقمة

 ومُ ـا أانّيٌ  حُ ـض أربابوـلب  اـكأٌس عزيٌز من األعناِب عّفقو

يعني أنيا خمر تعز  (كأٌس عزيزٌ )كذا أنشده أبو حنيفة  :قال ابن سيده
قال  .والكأس أيضا اإلناء إذا كان فيو خمر ...فينفس بيا إال عمى المموك واألرباب

قال  ...ىي الزجاجة ما دام فييا خمر فإذا لم يكن فييا خمر فيي قدح :بعضيم
ىو اسم ليا عمى  :وقيل .ال تسمى الكأس كأسا اال وفييا الشراب :ابن األعرابي

 . (2)"االنفراد واالجتماع

فاألصمعي وأبو حاتم السجستاني وأبو حنيفة الدينوري وابن سيده في ىذا 
النص وغيرىم يتفقون مع التأصيل السومري لمكأس من أنيا الخمر نفسيا وليست 

ونالحظ أن تأكيد  .الزجاجة، وكذلك داللة اآلية القر نية واألشعار الجاىمية
عمى وجوب  –حتى مع عدم تسميميم بأن الكأس ىي الخمر نفسيا   –المغويين

االرتباط والتالزم بين الكأس والخمر في ىذا االسم بالذات يدل عمى جوىرية الخمر 
ومن اآليات التي تدل  .في اسم الكأس ويدل من ثم عمى أرجحية معنى الخمر فييا

ُيَطاُف َعَمْيِيم   }:ن في النص وتتمتيما من قولو تعالىين الواردتيعمى ذلك اآليت

                                                 

طو /، مقدمة في أدب العراق القديم123: رينيو البات-قاموس العالمات المسمارية :ينظر( 1)
 . 158:باقر

 . (كأس) مادة 189: 6المسان  (2)
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اَل ِفيَيا َغْوٌل َواَل ُىْم َعْنَيا ُينَزُفوَن  {46}َبْيَضاء َلذَّمٍة لِّلمشَّماِرِبيَن  {45}ِبَكْأٍس ِمن مَّمِعيٍن 
وكل ما بعد الكأس في ىذه اآليات من وصفيا، وىي أوصاف لمخمر . (1){ {47}

الدالة عمى ذلك أيضا  ومن اآليات األخرى .وال تصح أن تكون أوصافا لمزجاجة
 ِبَأْكَواٍب َوَأَباِريَق َوَكْأٍس مِّلن مَّمِعينٍ  {17}َيُطوُف َعَمْيِيْم ِوْلَداٌن مَُّخمَّمُدوَن } :قولو تعالى

فقد ذكرت أكواب الخمر وأباريقيا  .(2){ {19}اَل ُيَصدَّمُعوَن َعْنَيا َواَل ُينِزُفوَن  {18}
ثم ذكرت الكأس الموزعة  (الولدان)و (عمييم)بصيغة الجمع المتفقة مع الجمع في 

عمييم في األكواب واألباريق بصيغة المفرد وأنيا صافية متدفقة من معين وأنيم ال 
يصدون عنيا وال تغتال عقوليم، وكل ذلك يؤكد أن الكأس في ىذه اآليات ىي 

ِإنَّم اأْلَْبَراَر َيْشَرُبوَن ِمن  }: ومن اآليات األخرى قولو تعالى .الخمر وليست الزجاجة
ُروَنَيا َتْفِجيًرا {5}َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَيا َكاُفوًرا   (3){ {6}َعْيًنا َيْشَرُب ِبَيا ِعَباُد المَّمِو ُيَفجِّل

ٍة َوَأْكَواٍب َكاَنْت َقَواِريَرا  }: وقولو َقَواِريَر ِمن  {15}َوُيَطاُف َعَمْيِيم ِبآِنَيٍة مِّلن ِفضَّم
ٍة َقدَّمُروَىا َتْقِديًرا  َعْيًنا ِفيَيا  {17}َوُيْسَقْوَن ِفيَيا َكْأًسا َكاَن ِمَزاُجَيا َزنَجِبياًل {16}ِفضَّم

فقد ذكرت  نيتيا وأكوابيا أيضا بصيغة الجمع ثم ذكرت . (4){ {18}ُتَسمَّمى َسْمَسِبياًل 
 قولو أيضاالكأس أي الخمر التي تسقى بيا بصيغة المفرد وما مزجت بو، ومنيا 

ِإنَّم ِلْمُمتَّمِقيَن  }:  ومنيا(5){ {23}َيَتَناَزُعوَن ِفيَيا َكْأًسا الَّم َلْغٌو ِفيَيا َواَل َتْأِثيٌم }: تعالى
الَّم  {34}َوَكْأًسا ِدَىاًقا  {33}َوَكَواِعَب َأْتَراًبا  {32}َحَداِئَق َوَأْعَناًبا  {31}َمَفاًزا 

 –فالكأس الدىاق ىي الخمر الكثيرة الوافرة . (6){ {35}َيْسَمُعوَن ِفيَيا َلْغًوا َواَل ِكذَّماًبا 

 تؤخذ من ألنيا – القدح الممموء بأنياوليست كما فسرت عمى معناىا المشيور 
التي يفجرىا اهلل ليم في الجنة وليس من الدنان القميمة كخمر الدنيا، وىو  (العيون)

عندي في اآليات المذكورة وليس كما فسر بالجريان أو (معين)المرجح من معنى 
                                                 

 .47-45: الصافات (1)

 .19-17: الواقعة (2)

 .6، 5: اإلنسان (3)

 .18-15 :ن .س (4)

 .23: الطور (5)

 .35-31: النبأ (6)
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ومن الراجح لدي أيضا أن عدم سماع المغو والكذب في اآلية . الظاىر لمعيون
 بداللة التصريح (1)األخيرة مرتبط بشرب ىذه الخمر وليس بالجنة كما فسر بذلك

 ذلك كمو من داللة اآليات يقول وألجل .بيذا االرتباط في اآلية السابقة ليا
 .(2)كل كأس في القر ن فيي الخمر، وكذا عن ابن عباس وغيرىما :االخفش

فاألرجح فييا  (الكأس)أما األشعار الجاىمية الكثيرة جدا الواردة فييا لفظة 
وال مجال لضرب األمثمة  .كميا كما اآليات القر نية أنيا بمعنى الخمر وليس القدح
  .عمى ذلك ففيما ذكره أبو حنيفة في النص السابق كفاية

الواردة كثيرًا في الشعر الجاىمي بالتدقيق  (بطل)ولو أننا تناولنا كممة 
والموازنة في تأصيميا المغوي بين المغات العاربة والعربية المعجمية لوجدنا عمماء 

وفسر )العربية مضطربين في تأصيل داللتيا ومعناىا ويفسرونيا بيا من قبيل 
مما ال طائل منو من الحدس والتخمين دون المعرفة  (الماء بعد الجيد بالماء
 يبطل ألنونما سمّي بطالً  إوقيل  ...الشجاع :البطل": العممية الدقيقة، فيقولون
ىو  :وقيل .وقيل سمّي بطالً  ألن األشداء يبطمون عنده .العظائم بسيفو فيبيرجيا

 غير ذلك من التأويالت إلى (3)"الذي َتبطل عنده دماء األقران فال يدرك عنده ثأر
  .والتخمينات غير المقنعة وال القائمة عمى دليل وبرىان عممي محكم

فإذا عدنا إلى المغات العاربة لنفيد منيا في تأصيل ىذه الكممة وجدنا فييا 
 (batultuَبُتولُت )األكدية التي تعني الشاب الفتي، ومؤنثو  (batūluَبُتوُل )كممة 

ومؤنثو . أي الشابة أو الفتاة، بإضافة التاء إلى  خر المذكر لمتأنيث كالعربية
وىي المرأة العذراء،  (البتول)يطابق في العربية كما ىو واضح لفظًا ومعنًى كممة 

 (بطل)ولذلك أرجح أن المعنى األصل لكممة . (4)وكذلك ىي في الكنعانية واآلرامية
بداللة تطابق المفظين السيما لو فخمت التّاء  نفسو (َبتولُ ) العربية ىو معنى (بطل)

                                                 

، 22–21: 31، 137: 26 تفسير الفخر الرازي 340: 3الزمخشري  /الكشاف :ينظر (1)
 .120-119: 19، 132: 17القرطبي  /الجامع ألحكام القر ن

 .340: 3الكشاف  :ينظر (2)

 . (بطل) مادة 56: 11المسان  (3)

، 57: ، من تراثنا المغوي القديم147: ، قاموس العالمات المسماريةCDA.p:41: ينظر (1)
 .146: 1المعجم األكدي 
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أي الشاب الفتي الذي يكون ممتمئًا حيوية وقوة وشجاعة وىي من لوازم  –إلى طاء
وصفة الشاب مالزمة لكل األبطال القدماء مثل كمكامش وىرقل وأخيل  .البطولة

في الشعر  (الفتى)ومما يؤكد ذلك عندي أن كممة  .وأوديسيوس واالسكندر وغيرىم
  (1):كما في قول طرفة بن العبد (البطل)الجاىمي تؤدي معنى
 دِ َـــ َمْن  فًن  ِأْمُت أَنني  ُعِنيُت َ َمْم أكَسْل ولم أفبلّ : إذا القوُم  الوا

  (2):وقولو
 عمن َموطٍن يأخن البفن عنده الرَّردى مفن فعفرْك  يو البرااُص ُفرَعدِ 

وقول امريء القيس يفخر بنفسو فوق  .أي يخشى البطل الشجاع عنده الموت
  (3):ناقتو

 براــُه أبرَّر بمي اٍق وأو ن وأصــعمييا  فن لم فأمل األرُض ِم لَ 

  (4):وقول عنترة مفاخرًا بنفسو وحصانو الذي يقدمو في الحرب
 امِ ــه من آل حـوهه وُأمُّب ـأب سٍ ــير عبـى من خـه  تـُيقدِّم

  (5):وقولو
 عاري األخا   خاأٍب كالُمنُ لِ  ذِّلِ ـى مفبـُة من  تـَعِ َبْت ُعَبيلَ 

تباعدا واختالفا ال  (البتول)و  (البطل)فالحظ كيف أن بين كممتي 
تتقاربان معو في التأصيل العربي وباستعانتنا بالمغات العاربة تصبحان متقاربتين 

  .جدا ألنيما متقابمتان بين التذكير والتأنيث
 

ذا أّصمنا كممة  نفسيا في العربية وجدنا العمماء يؤصمونيا  (الشعر)وا 
الشعر منظوم القول غمب عميو لشرفو بالوزن ": بمعنى العمم والمعرفة فيقولون

الشعر القريض المحدد بعالمات : وقال األزىري... ن كان كل عمم شعراً إوالقافية، و
                                                 

 .29: ديوان طرفة بن العبد (2)

 .41: ن .م (3)

 .65: ديوان امريء القيس (4)

 .245: ديوان عنترة (5)

 .253: ن .م (6)
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 .(1)"ال يجاوزىا، والجمع أشعار، وقائمو شاعر ألنو يشعر ما ال يشعر غيره أي يعمم
فيم يؤصمونيا تخمينا من لفظيا أي من الشعور واإلحساس المذين يؤديان إلى 

وفي البابمية  ( أو ِشْيرsir ِسْير)ولفظو في السومرية  .العمم والمعرفة باألشياء
وىو يعني في تأصيمو فييا ( شور)وفي اآلرامية ( شير)وفي العبرية  (šēruشيرو )

والشعر في الجاىمية مرتبط بالغناء واإلنشاد أيضا في أصل . (2)واإلنشادالغناء 
 (أنشد الشعر)وجوده كما ىو حالو في المغات العاربة األخرى وغيرىا ولذلك يقال 

العربية بمعنى الغناء  (الشعر)فتأصيل كممة  .(3)وغير ذلك (تغّنى بالشعر)و 
  .واإلنشاد أرجح وأولى من تأصيميا المعجمي بمعنى العمم والمعرفة

شمام والشمم )ومن الكممات األخرى التي تحتاج إلى تأصيل جديد كممات 
 :والشمم في األنف ...حس األنف :الشم": التي أّصميا العمماء بقوليم (وأشم وشماء

ذا ...ارتفاع القصبة وحسنيا واستواء أعالىا وانتصاب األرنبة  وصف الشاعر وا 
وجبل أشم أي ... ورجل أشم وامرأة شّماء ...فقال أشم فإنما يعني سيدًا ذا أنفة

... جبل لو رأسان يسميان ابني شمام :والشمام... طويل الرأس بّين الشمم فييما
  :قال لبيد

 (4)"عمن األأداث إاّل ابني َخماِم   يل ُنبِّاَت عن أَأَويِن داما

. وىي كميا بمعنى االرتفاع والسمو ومجازيا بمعنى الكبرياء والتعالي
ذا كان من عالقة اشتقاق مع  (شم األنف)والحظ كيف جعموه بصمة اشتقاق من  وا 
أي  (الشم) كما أصموا وليست مع واألنفةمعاني ىذه الكممات فتكون مع األنف 

الرائحة، فال عالقة لو بيذه المعاني ومن ثم لن تكون اشتقاقات ىذه األلفاظ منو 
 .عمى ما ىو عميو تأصيميم

ولو عدنا إلى المغات العاربة شقيقة العربية لنعرف منيا التأصيل األقرب 
                                                 

 . (شعر) مادة 410: 4المسان  (1)

: ، من تراثنا المغوي القديم30-29، 22: طو باقر/ممحمة كمكامش، CDA.p:368 :ينظر (2)
108. 

 باسم /، الشاعر والوجود في عصر ما قبل اإلسالم108: من تراثنا المغوي القديم :ينظر (3)
 .66-45: ادريس

 . (شمم) مادة 327-325: 12المسان  (4)
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في  (šamāmūشمامو )و  (šamûشامو )واألدق واألكثر معقولية لوجدنا أن 
والحظ التطابق المفظي والمعنوي والتقارب  .(1)البابمية تعنيان السماء والسماوات

العربيات  (وسماء و َشماُم و َشَممُ )األكديتين و  (شامو و شمامو)الكبير بين 
وما سيأتي في  (شعر)و (كأس)و  (ليس)السيما وقد عرفنا كما مر سابقا في 

. كثرة إبدال الشين في السومرية واألكدية مكان السين في العربية وبالعكس (شير)
. العربيتين لفظا ومعنىً  (َشّماء)و  (سماء)ولعمو ما يفسر أيضا التقارب الكبير يبن 

في الشعر الجاىمي فيو  (الشمم)وعمى ىذا أرى أن كل ما جاء من اشتقاق لفظ 
يعود إلى السماء أو السماوات وعموىا مجازًا؛ فالشمم في األنف معناه كما أرى 
عمّوه إلى السماء وىو ما يؤدي معنى السمو والكبرياء والتعالي، ألنو ليس كل 

السادة أو المتكبرين تكون أنوفيم مرتفعة القصبة واألرنبة في حسن واستواء كما 
وكذلك ىو معنى جبل أشم ورجل أشم وامرأة شّماء  .يستدعي ذلك التأصيل العربي

 ومنو تسمية .أي يطاولون السماء ارتفاعًا ومجازيًا في الرجل والمرأة تعاليًا وكبرياءً 
 .الجبل ورأسيو بابني شمام كما في بيت لبيد أي ابني السماء ألنيما يطاوالنيا

  (2):وبذلك أيضا أفسر قول امريء القيس يمدح المعمى حين نزل عميو فأكرمو
 نزلُت عمن الَبواِذخ من َخمامِ  ىـكأّني إذ نزلُت عمن الُمعلّ 

 آمِ ـُك الشـدٍر وال َمَ لِ ــِبُمقت  ما َمِمُك العراق عمن الُمعّمن

أي كأني نزلت عمى الجبال التي تطاول السماء، أو كأني نزلت عميو من 
وىذا غير ما فسره المغويون والشراح بأن . السماء، لشدة إكرامو لو واحتفائو بو

  .شمامًا اسم جبل

ومما يتصل بالمكان مما نحن في الحديث عنو وعالقتو باألصل المشتق 
فالمغويون . الواردة كثيرًا في الشعر الجاىمي (فالة)منو ننظر في تأصيل كممة 

عزلو : فال الصبيَّم والمير والجحش َفْموًا و فالَء وأفاله وافتاله": يقولون في تأصيميا
ه ََ  القفر من األرض ألنيا فميت : والفالة.المفازة :الفالة... عن الرضاع وفَصَل

                                                 

 . 33: ، ممحمة كمكامش49: ، قاموس العالمات المسماريةCDA.p:353، 354:ينظر (1)

 .140: ديوان امريء القيس (2)
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ىي  :وقيل ...ىي التي ال ماء فييا :وقيل. عن كل خير أي فطمت وعزلت
 . (1)"الصحراء الواسعة

 ألنوفالحظ االضطراب وعدم التيقن والمعرفة في تأصيل داللة الكممة 
قائم عمى التخمين والحدس والتأويل وفيم محصمة المعنى من سياق النصوص 

 وىم كما ترى قد أّصموىا من الفطم .السيما من الشعر الجاىمي الواردة فيو كثيراً 
أي الصبي أو المير الذي فطم وعزل عن أمو كما  (الفمو)والعزل  خذين ذلك من 

من  (فموة )وىي في التأصيل العارب !قالوا، وال عالقة كما ترى بينيما وبينيا 
والحظ . (2)وحدات قياس المسافات والطرق في العراق القديم السيما عند البابميين

. أيضا (فموة)في العربية وىو  (فالة)التطابق المفظي مع األصل الصرفي لكممة 
نسب مع مسافات الصحاري التي يتحدث عنيا الشاعر الجاىمي أوىذا التأصيل 

 !. من التأصيل المعجمي بفطم الصبي أو المير عن أمو؟
أي ربان السفينة  (الماّلح)ومن تأصيل الكممات المتعمقة بالمكان كممة 

صاحب السفينة : النوتي، وفي التيذيب: المالح: "التي يؤصميا المغويون بقوليم
 الِمالح الريح التي تجري بيا السفينة وبيا :ابن األعرابي ...لمالزمتو الماء الِمْمح
سمي السفان مالحًا لمعالجتو الماء الممح بإجراء  :وقال غيره. سمي المالح مالحاً 

فيم يؤصمونيا كما اعتدنا منيم عمى الظاىر من الكممة نفسيا . (3)"السفن فيو
. تخمينا وحدسا فيو مالح لتعمقو بالماء الممح أي ماء البحر الذي تجري فيو السفن

وتعني  (malāĥuماالخو ) وفي األكدية (má-laĥ الخ-ما)وىي في السومرية 
 الذي يسّير السفينة ذىابًا ومجيئًا إذنالذىاب والمجيء، فيو  (الخ)السفينة و  (ما)

وما جاوره )وقد يكون لذلك كما يرى بعض الدارسين خاصًا بالعراق  .في البحر
 (النوتي)ألن أىل الشام ال يسمونو بذلك بل يسمونو  (عمى امتداد البحر جنوباً 

ولعل ذلك ما يفسر وروده في شعر النابغة الذبياني . (4)وىي كممة يونانية األصل
                                                 

 . (فال) مادة 164: 15المسان  (1)

 .134: 2حسن النجفي / معجم المصطمحات واألعالم في العراق القديم :ينظر (2)

 .(ممح) مادة 601-600: 2المسان  (3)

 ،145: ، من تراثنا المغوي القديم93: ، قاموس العالمات المسماريةCDA. p:192: ينظر (1)
 .203: يوىان فك/ العربية
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  (1):يعتذر لمنعمان بن المنذر ممك العراق ويشبيو بالفرات الذي يقول فيو

 دِ ــبالأيُزران  بَعد األين والنَّر َ  يظلُّب من أو و المّمُح ُمعف ماً 

وفي شعر طرفة بن العبد الذي تعّد بالده البحرين امتدادًا لمعراق في 
  (2):الخميج العربي في قولو

 َي وُر بيا الممح طورًا وييفدي َعَدوليَّرٌ  أو من سبين ابِن ياِمنِ 

وما دام الحديث قد قادنا إلى الكالم عمى العراق فمنضرب أمثمة من 
الموازنة في تأصيل أسماء األماكن بين المغات العاربة وغيرىا والتأصيل المغوي 

الوارد كثيرًا في الشعر الجاىمي والذي  (العراق)ونبدأ باسم وطننا العزيز. العربي
: حار في تأصيمو المغويون العرب حدسا وتخمينا مشتقين تأصيمو من لفظو فقالوا

والعراق . شاطئ الماء، وخص بعضيم بو شاطئ البحر، والجمع كالجمع :العراق"
 سمي عراقًا :من بالد فارس، مذكر، سمي بذلك ألنو عمى شاطئ دجمة، وقيل

سمي : وقيل .لقربو من البحر، وأىل الحجاز يسمون ما كان قريبًا من البحر عراقاً 
سّمي بو لتواشج عروق الشجر والنخل بو :  استكّف أرض العرب، وقيلألنوعراقًا 

 شير معناه إيرانسمى بو العجم سمتو  :وقيل .كأنو أراد عرقًا ثم جمع عمى عراق
 الييثم زعم األصمعي أبو قال :قال األزىري .كثير النخل والشجر ُفعّرب فقيل عراق

أن تسميتيم العراق اسم أعجمي معرب إنما ىو إيران شير فأعربتو العرب فقالت 
سمي بعراق المزادة وىي الجمدة التي تجعل عمى ممتقى طرفي الجمد : وقيل...عراق
العراق شاطئ النير أو  : خرز في أسفميا ألن العراق بين الريف والبر، وقيلإذا

البحر عمى طولو،وقيل لبمد العراق عراق ألنو عمى شاطئ دجمة والفرات ِعداًء 
العراق معّرب أصمو إيراق فعّربتو العرب فقالوا  :وقيل .حتى يتصل بالبحر

 .(3)"عراق

وكل ىذه التأصيالت غير مقنعة وكثرتيا تدل عمى عدم االقتناع بواحد 

                                                 

 .23: ديوان النابغة الذبياني (2)

 .20: ديوان طرفة (3)

 .(عراق) مادة 94-93: 4معجم البمدان : وينظر. (عرق) مادة 248-247: 10المسان  (1)
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منيا حتى من المغويين أنفسيم وىي قائمة عمى الحدس والتخمين وليس عمى 
والراجح عندي الرأي الحديث لعمماء المغات القديمة من أن  .برىان لغوي عممي

التي تسمى  - (أوروك)من اسم المدينة السومرية الشييرة  (العراق)تأصيل اسم 
ويمثل دورىا وعصرىا الحضاري    -الوركاء حاليًا وتقع شرقي مدينة السماوة

عصر ازدىار حضارة بالد الرافدين ونضجيا فيما سمي  (م. ق3400-3100)
 والتي أحد حكاميا كمكامش خامس .بالعصر الشبيو بالكتابي أو الشبيو بالتأريخي

وربما لدورىا  .بعد الطوفان وقد خمدىا في ممحمتو المشيورة مموك ساللة الوركاء
الحضاري الكبير ىذا وشيرتيا أعطت اسميا لمبالد كميا فسمي بيا جميع العراق، 

ولعل مما يدل عمى ذلك ما ذكره اآلثاريون من أن أول استعمال إقميمي لكممة 
مطمقًا عمى وسط وجنوب العراق في القرن الثاني عشر  (أريقا)ورد بصيغة  (عراق)

 القرن السادس قبل الميالد بحدودفي التوراة أي  (أورك) ووردت .قبل الميالد
( أريقا)السومرية و  (Urukأورك )ولعل التقارب المفظي بين . (1)(إرك)بصورة 

بالمغة االنكميزية التي  (Iraq)العبرية ولفظ اسم العراق  (إرك)اإلقميم البابمي و 
ن المسمى واحد وىو العراق أتفتقد إلى النطق بالعين والقاف مما يدل عمى 

وليس غريبا إعطاء اسم . بالعربية، وأن اسم المدينة السومري أصبح اسم بمد عربي
  .المدينة لمبمد كمو فإلى يومنا ىذا نجد أسماء الكويت والجزائر وتونس مدنًا وبالداً 

الواقعة في الشمال الغربي من جزيرة العرب  (تيماء)ومن أسماء األماكن 
  (2):والواردة في الشعر الجاىمي كقول امريء القيس

 َدلِ ـدًا بَ نـوال ُأُطمًا إاّل َمخي وَفيماَء لْم يفرْك بيا  ذَع نأم ٍ 

  (3):في الشعر كقول الحارث بن وعمة الجرمي (تيمن)فاذا ورد اسم 

 رُ ـكأّني ُعقاٌب عند َفيَمَن كاس َن وُت َن اًء لم َيَر الناُس م مو

  (4):وقول عروة بن الورد

                                                 

، معجم 307، 252، 8-7: 1طو باقر / مقدمة في تأريخ الحضارات القديمة :ينظر (2)
 .150: 2المصطمحات واألعالم في العراق القديم 

 .25: ديوان امريء القيس (3)

 .328: ديوان المفضميات (1)

 .33: ديوانا عروة بن الورد والسموأل (2)
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ييا و د ِأيَل دونيا  و د  اورْت أّيًا ِبَفيَمَن ُمنكرا وكيف ُفر ِّ

(1)قال المغويون والشراح وتبعيم البمدانيون إنيا في بالد اليمن
 إذنفيي  .

. عندىم غير تيماء الشمالية
ىي تيماء نفسيا، فقد أطمقو عمييا بيذا  (تيمن)ن أوفي التأصيل العارب 

وما يدل عمى ذلك أيضًا من . (2)المفظ اآلشوريون والبابميون والعبرانيون والرومان
مما  (تيمن وتيماء)ن بيت عروة السالف يروى بكال االسمين أالشعر الجاىمي نفسو 

ن أنكر رواية  فيو ابن السكيت وياقوت  (تيماء)يؤكد أنيما تسميتان لممكان نفسو، وا 
 في اليمن والثانية شمال الحجاز دون فاألولىالحموي بحجة أن تيمن غير تيماء 

وىذا يؤكد ما ذىبت إليو في بحث سابق لي من عدم دقة  .(3)دليل جغرافي
 .(4)البمدانيين العرب في معرفة األماكن السيما الجاىمية

التي أّصميا  (تيامة)ومن أسماء األماكن أيضا الواردة في الشعر الجاىمي 
اسم مكة والنازل بيا ُمتِيٌم، يجوز ان يكون اشتقاقيا من  :تيامة: "المغويون بقوليم

ألنيا سفمت عن نجد  (أي تغير الرائحة وخبثيا)ىذا، ويجوز أن يكون من األول 
وحكى ابن قتيبة في غريب الحديث عن الزيادي  ...تيامة بمد :فخبث ريحيا، وقيل

وكأنيا مصدر من : عن األصمعي أن التَّميَمة األرض المَنّصوبة إلى البحر، قال
. (5)"تيامة

تياَمْت أو تياَمْت )والراجح في الدراسات الحديثة من تأصيميا انيا من 
tiamat تيامتو وأ السومرية و تياْمُت tiāmtuإلية المياه المالحة أي  ( األكدية

في  (تيوم)وتضاىييا تماما  .البحار وتطمق مجازًا عمى سيف البحر وساحمو
تيمت )العبرية بداية سفر التكوين من التوراة، وىي في العربية الجنوبية 

                                                 

 . (تيماء وتيمن) مادتا 68-67: 2معجم البمدان  :ينظر (3)

 .142: 2معجم المصطمحات واألعالم في العراق القديم  :ينظر (4)

 .(تيمن) مادة 68: 2معجم البمدان  :ينظر (5)

نموذجًا، مجمة  داب أنقد مرجعية المكان في تأويل القصائد الطوال المشيورات  :ينظر (6)
 .213-190:  م2007/  ىـ1427، 47/1الرافدين، كمية اآلداب، جامعة الموصل، العدد 

 . (تيامة) مادة 64-63: 2معجم البمدان  :وينظر .(تيم) مادة 72: 12المسان  (7)
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ومن المرجح عندي أن كممة  .فتيامة سيف وساحل البحر األحمر .(1)(وتيمتم
العربية أي البحر الواردة في الشعر الجاىمي والقر ن الكريم منيا أيضًا كما  (اليم)

وتطابق المعنيين، ولعل منيما  (اليم)و  (تيامتُ )ىو واضح من تقارب المفظين 
أن تأصيل  (تيامة) ونالحظ في تأصيل .بمعنى الغارق في بحر اليوى (المتّيم)

األصمعي ليا ىو األصح واألقرب إلى تأصيل المغات العاربة وغيرىا، وكذلك ىي 
  .أغمب تأصيالتو مما ذكر بعضو سابقاً 

ذا انتحينا مع تيامة إلى أسماء  لية الشعوب القديمة العاربة وغيرىا  وا 
وأثرىا في تأصيل لغة الشعر الجاىمي بعدت الشقة بينيما كثيرًا فمم تكد تعرف اال 
بروّية وتدقيق وتأمل، والمغويون العرب معذورون في جيل تأصيميا لعدم معرفتيم 

فمو قرأنا مثاًل  .بيا فيي من حصائل العمم الحديث السيما في الدراسات اآلثارية
 : "لوجدناىم يقولون (َعنان السماء)ىم لقول العرب اتتأصيل المغويين في معجم

. لو بمغت خطيئتو عنان السماء: وفي الحديث. السحابة وجمعيا َعنانٌ  :العنانة
ن كان المحفوظ أعنان فيي إباأللف ف (أعنان)الَعنان بالفتح السحاب ورواه بعضيم 

وقيل   ...أعنان كل شيء نواحيو :قال يونس بن حبيب : عبيدأبوقال  .النواحي
وحقيقة  ...عنان السماء ما عّن لك منيا إذا نظرت إلييا أي ما بدا لك منيا

. (2)"األعنان النواحي
كما نبيني إلى ذلك أستاذنا الكبير الدكتور جزيل عبد الجبار  –والراجح 

أن تأصيميا يعود إلى -  الجومرد أستاذ التأريخ في كمية التربية جامعة الموصل
الذي  –لو السماء إ ( نو)لية السماء العميا ابنة أ (inannaإنانا )األلية السومرية 

كبير اآللية السومرية عرشو في السماء الثالثة  – (السماء)يعني اسمو بالسومرية 
أعمى السماوات ومعبده في مدينة أوروك ىو وابنتو إنانا التي تزوجيا ورفعيا عمى 

محبوبة البشر عكس  –  وىي عشتار عند االكديين– عرشو في أعالي السماوات
أبييا  نو والية الحب والخير والخصب والحضارة، سماىا السومريون والعبريون 

                                                 

: 1، المفصل في تأريخ العرب 295: ، قاموس العالمات المسماريةCDA.p:405 : ينظر (1)
 .166: 1 المعجم األكدي 68: ، من تراثنا المغوي القديم170

 . (عنن) مادة 294: 13المسان  (2)
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فمو أخذنا باالعتبار إبدال العين في المغات  .(1)(ممكة السماء أو السماوات)وغيرىم 
َعنان ) ـالسومرية مطابقة تمامًا لفظًا ومعنى ل (إنانا)العراقية القديمة باليمزة تكون 

العربيتين المتين أصبحتا تعنيان عند العرب في الجاىمية أعالي السماء بعد  (وأعنان
  . فقط في لغتيمأثرىا القديمة وبقاء اآلليةنسيان وتالشي عبادة 

اشتكرت : "التي قالوا فييا (تشتكر)ومن ذلك أيضا التأصيل العربي لكممة 
  :جّد مطرىا واشتّد وقعيا، قال امرؤ القيس يصف مطراً  :السماء وحفمت واغبّرت

  ما َفخَفِكرْ إذاوُفواليِو   ما أخَ ذتْ إذاُفأِرُج الودَّر 

 .(2)"اشتد ىبوبيا :أتت بالمطر، واشتكرت الريح :واشتكرت الرياح... 

وىم في تأصيميم ىذا يعرفون محّصل المعنى أو داللتو بعد قطعو عن 
فتأصيل ىذه الكممة يعود إلى  . البدائي القديم وتّحولو من الديني إلى الطبيعيأصمو

لو األمطار الغزيرة والرعود والعواصف، واسمو إ iškur (َيشُكر)اإللو السومري 
. (3)(أدد)أو  (ود)المشيور عند أكثر الشعوب العاربة التي عبدتو ومنيم العرب 

 .منو (يشكر)ولعل اسم القبيمة العربية 

 (شير)ومن ىذا النمط أيضا المنقطع عندنا عن ارتباطو باأللوىية كممة 

وىي من الكممات . المعروفة في العربية بأنيا األيام القمرية أو الشمسية المعدودة
التي يتفق التأصيل العربي ليا مع التأصيل المغوي الحديث، فقد قال في تأصيميا 

سمي شيرًا : وقال غيره... القمر سمي بذلك لشيرتو وظيوره: الشير: "المغويون
وقال . رأيت الشير أي رأيت ىاللو: والعرب تقول.  أىلَّم سمي شيراً إذاباسم اليالل 

  :ذو الرمة

 يرى الخير  بل الناس وىو َنأيلُ 

                                                 

 /تأريخ حضارة وادي الرافدين، 293: ، قاموس العالمات المسماريةCDA.p:135 :ينظر (1)
، 21-20: سامي األحمد/ ، المعتقدات الدينية في العراق القديم325-320: 2احمد سوسة 

28-30. 

وفي رواية  :تواليو. قّل مطرىا :أشجذت. وتد الخيمة: الودّ . (شكر) مادة 425: 4المسان  (2)
 .الديوان تواريو أي تخفيو

 .37: من تراثنا المغوي القديم، 185: قاموس العالمات المسمارية: ينظر (3)
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 .(1)"يسمى القمر شيرًا ألنو يشير بو :ابن األعرابي

فالقمر عند جميع الشعوب العاربة وغيرىا التي عبدتو إليا لو عدة أسماء 
 arĥu ، أو أرخ،warĥum urĥu، وورخ sînسين )أشيرىا بالسومرية واألكدية 

araĥĥu  وشير أو سيرsaĥarātum)  وشير خاصة منيا ىو االسم الشائع
. لمقمر في العربية الجنوبية والحبشية واألقسام الشمالية الغربية من جزيرة العرب

ومن عد أيامو والتأريخ بو انبثقت منو داللتا الشير والتأريخ سواء القمري منو أو 
وفي القر ن الكريم كما يرى المغويون القدماء والمحدثون ما يدل عمى . الشمسي

صحة ىذا التأويل وأن الشير ىو القمر نفسو في األصل وداللة األيام منبثقة منو 
أي من رأى منكم القمر  (2){َشِيَد ِمنُكُم الشَّمْيَر َفْمَيُصْمُو َفَمن }: في قولو تعالى
العربية منبثقة أيضا من اسم القمر  (السير)وبرأيي أن كممة . (3)فميصم أيامو

في بعض المغات العاربة ومنيا األكدية ربما  (سير)الممفوظ بالسين  (شير)
  .الرتباط السير أي امتناع النوم في الميل دالليًا بالنظر إلى القمر

ومن الكممات األخرى المتصمة باأللوىية والتي اقترب المغويون العرب في 
 (المنون)و (المنايا)وجمعيا  (المنية)تأصيميا بما يتفق مع التأصيل الحديث كممات 

 :المنى، بالياء: "الواردة كثيرًا في الشعر الجاىمي والتي يقول المغويون العرب فييا

  :القدر، قال الشاعر

 َدَريُت وما أدري َمنن الَأَد انِ 
 

 :وقال ابن بري فيو ...الموت ألنو قّدر عمينا :والمنى والمنّية .قّدره :مناه اهلل يمنيو
 :الشعر لسويد بن عامر المصطمقي وىو

 إن المنايا فوا ي كل إنسانٍ  ال فأمن الموَت  ي ِألِّ و ي َأَرمٍ 

 أفن فم ي ما َيمني َلَك الماني واسمك طريقك  ييا  يَر ُمأفخمٍ 

منى اهلل عميك  :يقال. معناه حتى تالقي ما يقّدر لك المقّدر وىو اهلل عز وجل ...
                                                 

  . (شير) مادة 432: 4المسان  (1)

 .185: البقرة (2)

: 8، 293، 53-52: 6، المفصل في تأريخ العرب CDA.p:21، 311، 324: ينظر (3)
 .127: 2، معجم المصطمحات واألعالم في العراق القديم 446
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خيرًا يمني منيًا، وبو سّميت المنّية وىي الموت وجمعيا المنايا ألنيا مقّدرة بوقت 
المنايا األحداث، والِحمام األجل، والحتف  :وقال الشرقي بن القطامي ...مخصوص

المنّية قدر الموت أال ترى إلى قول أبي  :قال ابن بري .القدر، والمنون الزمان
  :ذؤيب

ْبَن الُأفوَف ألىميا  ِ يارًا وَيسفمفْعَن باألَنِس الُ ْبلِ  منايا ُيَقرِّ

الموت ألنو يُمنُّ كل  :والمنون " "فجعل المنايا تقرب الموت ولم يجعميا الموت 
المنون الدىر، وجعمو عدي بن زيد جمعًا  :وقيل .شيء يضعفو وينقصو ويقطعو

  :فقال

 ذا عميو من أن ُي اَم َأبيرُ  َمن رأيَت المنون َعّزيَن أم من

وىو يذّكر ويؤّنث فمن أّنث حمل عمى المنّية، ومن ذّكر حمل عمى الموت، قال 
  :أبو ذؤيب

 والدىُر ليس ِبُمعِفٍب من َي زعُ  أِمن المنون وَريبِو َفَفو َّر ُ 

من ذّكر المنون أراد  :التيذيب ...وقد روي وريبيا حماًل عمى المنّية: قال ابن سيده
بو الدىر 

 نَّمَتَربَّمُص ِبِو َرْيبَ }الدىر وىو اسم مفرد وعميو قولو تعالى : المنون :قال ابن بري... 
  : أي حوادث الدىر ومنو قول أبي ذؤيب{اْلَمُنونِ 

 أمن المنون وريبو ففو  

  :أي من الدىر وريبو، ويدل عمى صحة ذلك قولو :قال

 والدىر ليس بمعفب من ي زع

 .(1)"وريبيا فإنما أّنث عمى معنى الدىور :فأما من قال

مع التأصيل الحديث، فمفظة  (المنّية)و  (الَمنى)وىذا التأصيل يتفق في 
من الكممات المشتركة في مختمف المغات العاربة وتعني فيو كميا القدر،  (منى)
 ألن الموت مقدّر بوقت ؛الموت (المنّية)ىو مقّدر األقدار وىو اإللو و (الماني)و

لو القدر إ( Meniمني ) وىي بصمة وثيقة وتطابق تام لفظًا ومعنى مع .مخصوص
                                                 

 . (مني)و  (منن) مادتا 293 -292: 15، 417-415: 13المسان  (1)
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من أصنام ثمود الذي عبده الجاىميون  (منوات أو منوت)الكنعاني، ومع الصنم 
خاصة الموت بلية األقدار والحظوظ واألماني وأالتي تمّثل لدييم  (مناة)أيضا باسم 

وقد دّلل ابن بري في النص . (1)وكل ما ىو مخّبأ في المستقبل من سّيء األقدار
أما التأصيل .  عمى أن المنّية ال تعني الموت نفسو بل قدر الموتاً سابقالمذكور 
أي القدر لفظًا  (منى)فعمى الرغم من أنو من األصل نفسو  (المنون) ـالعربي ل

 ؛أي القوة وأّولوا معناه بالموت (الُمّنة)ومعنى فقد جعموه من أصل لغوي  خر وىي 
واألغمب عندىم كما أّولوا ظاىر النصوص السيما ! ألنو يضعف القوة ويقطعيا

القر ن الكريم والشعر الجاىمي أنو بمعنى الدىر وحاروا في سبب إفراده وجمعو 
 والسيما ،نو بمعنى القدرأوالصحيح عندي وفقًا لمتأصيل العارب . وتذكيره وتأنيثو

فراده، أما جمعو فعمى معنى  كما  (األقدار)قدر الموت وعمى ىذا المعنى تذكيره وا 
 (الدىر)أما معنى . في بيت عدي بن زيد، وكذلك تأنيثو بمعنى األقدار أو المنية

والتأصيل بو فيو ما فيموه من ظاىر السياق عمى الحدس والتخمين والتأويل دون 
  .التأصيل العممي الصحيح

وأود ىنا أن أنبو إلى أمر ميم في ىذه التأصيالت التي أوردىا مما قد 
يفيم بشكل مغاير عما أردت قولو منيا وذلك أني حين أؤّصل الكممة بإرجاعيا إلى 

ني ال أعني بذلك ان إلو عارب أو غير عارب أو إلى كممة عاربة أو غير عاربة فإ
العربية قد أخذتيا منيا ولكني أعني أن ىذه الشعوب المتجاورة التي ترجع إلى 

تكاد تعبد اآللية أنفسيا قديمًا وألفاظيا - عدا السومريين – أصل واحد لغًة وجنسًا 
متقاربة جدًا مع بعضيا وربما ال ابتعد عن الحقيقة إذا شبّيت تقاربيا المغوي الكبير 

مع اختالفيا عن بعضيا في الداللة والتمفظ وغير ذلك بتقارب الميجات في البمد 
الواحد كقرب ليجة أىل الموصل من ليجة أىل بغداد وكمييما من ليجة أىل 
الجنوب من العراق نفسو عمى الرغم من االختالف الظاىر فالكل يفيم أحدىم 
ن أاآلخر، وربما األكثر تطابقًا في تشبيو التقارب بين المغات العاربة وغيرىا قديمًا 
أشبييا بتقارب الميجات القطرية لوطننا العربي في وقتنا الحاضر فيناك تقارب 
كبير جدا بين ليجات العراقي والسوري والمصري والمبناني والسعودي واليمني 
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والميبي والمغربي بحيث يفيم أحدىم اآلخر في عربيتو المحمية العامية عمى الرغم 
ىذا التقارب المغوي . من االختالفات المعنوية والمفظية بينيم الظاىرة والواضحة
ذكرىا وليس بمعنى أن أالكبير بين الشعوب ىو ما أرصده في التأصيالت التي 

العربية قد أخذت اسم اإللو أو الكممة من المغات العاربة األخرى أو غير العاربة 
ن العربية ىي األقرب إلى المغة العاربة األم المفترضة التي أالسيما مع العمم ب

غمب المغويين المحدثين مستشرقين أانبثقت منيا كل المغات العاربة كما يرى 
وعربًا، فاألولى إذن منطقيًا أن تأخذ منيا المغات العاربة األخرى ال أن تأخذ ىي 

ولكننا أيضا ال ننحاز إلى لغتنا فنقول بذلك بل نقول ما يقتضيو . (1)من تمك المغات
العمم من أنيا مؤثرة في تمك المغات وغيرىا ومتأثرة بيا في الوقت نفسو، وما دمنا 

إلى اآلن ال نعرف عمميًا وقطعيًا من المؤثر ومن المتأثر في التأصيالت التي 
نذكرىا فإننا نكتفي بذكر التقارب واالشتراك في األسماء والكممات والمعاني 

والتأصيل بذلك دون أن نحدد من التي أخذت من األخرى من المغات العاربة أو 
ونرى أن ىذا التأصيل أدق وأولى وأكثر عممية من التأصيل المعجمي . غيرىا

العربي القائم في الغالب عمى الحدس والتخمين والتأويل من سياق النصوص 
وظاىرىا ومن ألفاظ الكممات أنفسيا لمعرفة دالالتيا ومعانييا وتأصيميا، وان كان 

يمتقي في الغالب كما وجدنا في ىذا البحث  –والحق يذكر  –ىذا التأصيل العربي 
وسيجد غيرنا مع التأصيل العممي بالمغات العاربة وغيرىا ولو في محّصالت 

  .المعاني والدالالت دون األصول األولى لأللفاظ والكممات

وشيء  خر أشرت إليو وأريد التنبيو عميو أيضا أن الكثير من الكممات 
لو أو غير إتجّردت في العصر الجاىمي من أصوليا اإلليية القديمة إن كانت اسم 

ن إو -ذلك وعادت إلى أصميا األول وىي كونيا أسماًء لظواىر طبيعية أو معنوية 
وبقي القسم  –كان العصر الجاىمي نفسو عصر ألوىية وثنية كاألزمنة القديمة 

عند الشعوب العاربة كميا جعل  (الرعد)لو إفمثال  .اآلخر منيا مرتبطًا باإللوىية
اسمًا لو عبدتو تمك الشعوب عمى اختالف  (الرعد)لفظ اسم ىذه الظاىرة الطبيعية 
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 (أد)لفظو فييا السيما منيا التي ال تمفظ الراء والعين أو تبدليما فيمفظ فييا بصيغ 
ومنيا العربية القديمة، ثم نراه في عربية العصر  (ود)و  (حدد)و  (ىدد)و (أدد)و 

ونراه  (الرعد)الجاىمي عائدًا إلى أصمو األول الطبيعي منقطعًا عن األلوىية بمفظة 
في الوقت نفسو وبتأثير العصور القديمة وعربيتيا قد احتفظ باسمو القديم وألوىيتو 

  .الجاىمي (أدد)أو  (ود) اإللوفي اسم 
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 Criticizing the Linguistic Origination of  

Pre-Islamic Poetry 

Asst. Prof. Dr. Basim I. Qasim

 

Abstract 

This research is a modern attempt to review and 

examine the linguistic origination of the words and lexical 

items of our Arabic of what our ancient linguists had written. 

The researcher has found that this origination is based 

on estimation and intuition, in addition to scientific perception, 

inference, and induction which our linguists are characterized 

by its good features and merits. On the other hand, this may be  

part of the weakness which enables us to enter into this field 

and to examine its accuracy, scientificness, and using modern 

linguistic knowledge in our age. Thus the researcher has 

intended to discover and to know the ancient A’riba languages 

(sisters of the Arabic language) to examine the Arabic 

linguistic origination as well as reviewing it by depending on 

contrastive linguistics between Arabic and closely related 

languages. The origin of them are almost the same. This is 

instead of relying on estimation and intuition Arab linguists 

whenever they don’t know the abstract origins of some words 

and utterances. The researcher has based his comparison on 
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the pre-Islamic poetry utterances since they are the essential in 

the origination of the Arabic language and because it is the 

researchers domain. So, can we get use of contrastive 

linguistics with the ancient languages by a new origination of 

the meanings of Arabic language in a way different from that 

adopted by our old Arab linguists? This is what the researcher 

is trying to prove.  

 


