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 الشكر والتقدير


وجلأوَّاًلوأخريًاعلىمجيلفضلهوعظيمنعمه،وعلىماأمدَّينبهمن أمحدهللاعزَّ
ر البحث، هذا إلمتام وتوفيٍق العلمعوٍن عن ابحٍث ببحثيلكل ِّ والنفع املغفرة، منه اجيًة

له. وحمبٍ 
وجلوالدايالكرميان هللاعزَّ بعدشكر منيشكر ڃ ڃ ڃ چوَأَحقُّ

[،14]لقمان: چڃ چ   چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ    ڍ ڌ  ڌ ڎ
العطاءواألجرهلما،وامنحينبرَّمهاوردَّمجيلهما.فاللهمأجزل

حالعلميأنأتقدَّمأبمسىعباراتالشكروالتقديرللصركمايقتضيالعرفانابجلميلِّ
وكلي ةاآلدابوالعلوماإلنسانيةابجلامعة،وقسماللغةالعربيةوآداهباجامعةامللكعبدالعزيز

سعاممثالً العربية اللغة قسم السلمي،برئيس جارهللا بن عبدالرمحن الدكتور األستاذ دة
.سعادةالدكتورة:هاللهاحلارثيةالقسمشرفوم

موجهيومرشديسعادةاألستاذالدكتور:لماتالشكروالتقديرجتاهكماتعجزك
جتوليفسامل البحثمنذأنكانفكرًة الذيأشرفعلىهذا سليمانغيثاخلماش،

غمرينجبزيلعلمه،وكرميتوجيههطيلةرحلةكتابته،فجزاههللاعينخاطريفشجعينعليه،و
خرياجلزاء.

كماأتوجهابلشكراجلزيللسعادةاألستاذينالكرميني،أعضاءجلنةاملناقشة،سعادة
 حممود الدكتور األستاذ وسعادة اللهييب، بنمسعد فهد الدكتور املعاطياألستاذ أبو بن

منقبولمناقشةهذهالرسالةالعلمية،إذأسعدوأتشرفهبذاعكاشة،ملاتفضالبه علي 
الفضل،وأعُدأبنأضعمايقدمانهمنمالحظاتوآراءنصبعيينَّ،سائًلةهللاالكرميأن

يثيبهماعينخريًا.
يليدالعونوالدعاءوالتشجيعإلمتامهذا فالشكركلالشكرلكلمنمدَّ وأخريًا

 .خرياجلزاءالبحث،فجزاهمهللا
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 العربيةألفاظ حقل النشاط الذهين يف 
 داللية( مجع ودراسة)

 مىن مربوك عناية هللا املزروعي

 املستخلص
قامتحيث(العربية:مجعودراسةدالليةيُعىنهذاالبحثبدراسة)ألفاظحقلالنشاطالذهينيف

حقوهلاالفرعيةطبقصنفتتتبعهاومجعهامنلسانالعربالبنمنظور،وحتريرمعانيها،ومنّث  الباحثةب
ابالعتمادعلىاليتتقسمكلحقلاكتشافأهماملالمحالدالليةتحليلهاوقامتبنظريةاحلقولالداللية،و
املكوانتالداللية ونظرية احلقولأصولتبيني، واستعماالهتامفرداتهذه من، حدثهلا واستنباطما

قهالتقصرعلىمعىنبعينه،أويضيتتطور:إمابتوسُّعداللتهالتشملأكربعددمناملعاينواملدلوالت،أوب
ابنتقاهلامنجمالإىلجمالآخر،واالستعانةيفذلكابلنظرايتاللغويةاحلديثةيفحتليلاملعىن.

معجمهالتعريفاببنمنظوروالتمهيد،تضمَّنوخامتةيفمقدمةومتهيدوفصلنيوقد جاء البحث
منثالثةمباحث،املبحثاألولعنالداللة،:دراسةنظرية،مكونةالفصل األوللسانالعرب،وجاء

واتريختطوراملعىن،وأسبابه،وطرقه،واملبحثالثاينعننظرييتاحلقولالداللية،وحتليلاملكوانتالداللية،
واملبحثالثالثعنالتعريفحبقولالنشاطالذهين.

حقولداللية،وهي:إىلتسعةمفرداتالنشاطالذهين:فقدُصن ِّففيهأما الفصل الثاين
1- والذهن. -2ألفاظالعقل والتفكري. -3ألفاظالنظر واملعرفة. ألفاظ-4ألفاظالعلم

-8ألفاظاحلِّلمواألانة.-7ألفاظالذكاءوالفِّطنة.-6ألفاظاالنتباهوالتيقظ.-5اإلدراكوالتذكر.
-9.والتصورمواخليالألفاظاحلُلُ والتقدير.ألفاظاالعتقادوالشك 

املنهجالوصفيوالتحليليواإلحصائييفدارسةهذهاأللفاظ،وخلصتإىلواعتمدت الباحثة
،لفظًامئةوأربعةومخسنيالنشاطالذهينيفاللغةالعربيةاليتبلغتتقريًبانتائجمنأمهها:كثرةألفاظ

منأصوٍلحسيَّة،وقدكانللمجازأثرهيفتطورتفرَّقدو انتقالالعأغلبها داللةمناأللفاظسيما
بعضألفاظالنشاطالاحملسوساتإىلاملعنوايت، الدراسةأنَّ ذهينإجيابيةوبعضهاوقْدظهَرمْنخاللِّ

السلبيُةسبعًةوستنيلفظًا،بفارقاآلخرسلبية األلفاُظاإلجيابيُةسبعًةومثاننيلفظًا،وبلغتِّ ،وقْدبلغتِّ
بينهما وكعشرينلفظًا بنيالارادفوالتنافراألهذهالعالقاتاليتتربطبنيانت، لفاظتتفاوتما

والتقاربواالشتمالوالتضاد،كماأنهذهالعالقاتتتغريبتغرياملالمحالداللية.
بدراسةاحلقولالدالليةيفجماالتأخرىوأوصت الباحثة يفرسائلعلميةمستقلة،ابلعناية
اشتقاقهذهاأللفاظوالعالقاتالدالليةبينها.واالهتمامبدراسةأصول
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Words of the field of Mental Activity in Arabic  

Collecting and Semantic Study)) 

Mona Mabruk AL-mazrui 

Abstract 
The aim of this research is to study “words of mental activity fields in 

Arabic lexically and semantically, as well as to collect and classify the data 

from the lexicon of Lisān al-ʻArab of Ibn Manẓūr in accordance with the 

semantic field theory, exploring the semantic features, elucidating their origin, 

contemporary usage and their development in terms of semantic extension or 

reduction, capitalizing on modern linguistic semantic-analyzing theories. 

The research is composed of a preface, an introduction, two chapters and 

a conclusion. The introduction contains an overview on Ibn Manẓūr and his 

book (Lisān Al-ʻArab). The first chapter is concerned with a theoretical 

study consists of three elements: one of them is about semantics, its 

development, causes and methods; while the second element is about two 

semantic fields theories and analysis of semantic components, and the third 

element defines and clarifies mental activity fields. The second chapter 

concentrates on nine semantic fields of the classifications of the lexicon, 

which are: Mind and mentality words, contemplation  and thinking words, 

knowledge and science words, perception and recollection words, attention 

and attentiveness words, intelligence and prudence words, forbearance and 

endurance words, dreams and  imagination words, and belief, skepticism and 

speculation words. 

To study these words and vocabulary, the researcher utilized the 

statistical, analytical and descriptive methodology.  

Eventually, the study resulted in multiple findings, most significantly: 

Arabic words and vocabulary of mental activity are very copious and abundant 

which stemmed from sensory sources. Therefore, the researcher recommends 

that much attention should be paid to semantic fields.  
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 املقدمة
ــــالمعلــــىنبي ِّنــــا ــــٍداحلمــــدذالــــذيخلــــقفســــوَّى،وقــــدَّرفهــــدى،والصَّــــالةوالسَّ حممَّ

ــــــىطــــــريقهمســــــار ــــــهومــــــنعل ــــــهوآل ــــــىمجيــــــعأهل ــــــورى،وعل ــــــدهللاخــــــريِّاخللــــــقوال ــــــنعب ب
واقتدى.

 أمَّا بعد:
وفكرية، عقلية بقدرات املخلوقات بني من اإلنسان وتعاىل سبحانه هللا ميَّز فقد

وتذكُّرمنحتهالقدرةعلىتدبُّرأموره،والنَّظريفأحوالهومعاشه،واحلفاظعلىبدنهوماله،
يف التفكر من اإلنسان اإلهلية املنحة ذلكمكَّنتهذه وفوق مآله، يف والتفكُّر ماضيه
الكونمنحوله؛مافيهمنالنظاماملبهروالتصرفالبديعالذيلوأتملهابنآدمالهتدى

إىلخالقهوعرفاإللهالواحداحلقيقابلعبادةواحلمد،قالتعاىل:
 ٺ   ڀ ڀ ڀ ڀ پ  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ڦ ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

ژ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ
(1).

 واخليال، والذاكرة عناإلحساس، لتحصيلوالعقلاليعملبعيًدا فاإلحساسأداته
عملياتعقلية، من عليها جرى ما وحفظ املعرفة لتخزين والذاكرة اخلام، املعرفية املادة

واخليالعاملافاراضييقامعندمايرادتغيريالواقع،أوعندعدموجوده.
إناســـــتعمالالعقـــــلوالفكـــــريكـــــاداليتوقـــــفحـــــ أثنـــــاءالنـــــوم؛فـــــاألحالمهـــــييف

ــــــــــات ــــــــــةتعــــــــــارمشــــــــــاعرمقلقــــــــــة،أوجتــــــــــاربماضــــــــــية،أوحمــــــــــاوالٍتالواقــــــــــععملي ذهني
الستشرافحوادثآتية.

                                       
 .164سورةالبقرة،اآلية:(1)
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ـــــــذاحـــــــرم وقـــــــدكـــــــرَّمهللاالعقـــــــل،وجعلـــــــهمـــــــناألمـــــــورالواجـــــــباحلفـــــــاظعليهـــــــا،ل
إذهابهبتعاطياخلمرفقالتعاىل:

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ      ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

ژ ٺ
(1).

ـــــدحمخـــــراجلنـــــة؛ألقـــــاال ـــــامرالعقـــــلوتفســـــده،فقـــــالجـــــلَّ ويفمقابـــــلذلـــــكامت
وعال:

 ی ی   ىئ ىئ   ىئ ېئ ېئ   ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئژ

ژی
(2).

مــــــنيفضــــــوءهــــــذا،الغرابــــــةأنحتظــــــىحقــــــول ــــــذهينابهتمــــــاٍملغــــــويٍ  النشــــــاطال
،البـــــنمنظـــــورقبـــــلاإلنســـــانعامـــــة،والعـــــريبخاصـــــة،والقـــــارئيفمعجـــــملســـــانالعـــــرب

ـــــرييرصـــــدألفـــــاظالنشـــــاطالـــــذهين، ـــــةتشـــــتملعلـــــىمعجـــــٍمضـــــخم،وث ســـــيدركأنالعربي
ابالهتمـــــام،والـــــدرسأبشـــــكاله،وأنواعـــــه،ونواحيـــــه،وموضـــــوعاته،إنهـــــذااملعجـــــم جلـــــديرت

والتحليلاملعجمي،والداليل.


 مشكلة البحث:

ـــــــذهين يفتتمثَّــــــــلمشـــــــكلةالبحـــــــثيفرصـــــــدوتصـــــــنيفحقـــــــولألفـــــــاظالنشـــــــاطال
،البـــــنمنظـــــور،ويُقصـــــديفمعجـــــملســـــانالعـــــربالعربيـــــة.الباحثـــــةتتبعـــــتهـــــذهاأللفـــــاظ

املتعل ِّقــــةكــــاميكــــنأنيقــــومبــــهذهــــناإلنســــانمــــنهنــــااملفــــرداتأبلفــــاظالنشــــاطالــــذهين
للــــــــــذهنكالتعقُّــــــــــل،والنظــــــــــراألنشــــــــــطة ا  ابيــــــــــةعمليــــــــــاتذهنيَّــــــــــة،وهــــــــــذهتتضــــــــــمَّن

والتفكـــــــــري،والعلـــــــــمواملعرفـــــــــة،واإلدراكوالتـــــــــذكر،واالنتبـــــــــاه،والـــــــــذكاءوالفطنـــــــــة،واحلِّلـــــــــم
ـــــــالوالتصـــــــور،واالعتقـــــــادوالشـــــــكوالتقـــــــدير،واألانة،واحلُ ـــــــمواخلي واألنشـــــــطة الســـــــلبيةل

                                       
.90سورةاملائدة،اآلية(1)
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وغريها.كاحلمقواخلفَّةوالطيشوالسفة،
ــــــةابلدرجــــــة ــــــة،أيأقــــــامعني وجتــــــدراإلشــــــارةهنــــــاإىلأنهــــــذهدراســــــةلغويــــــةداللي

ــــن لســــان العــــرباألوىلأبلفــــاظالنشــــاطالــــذهينيف مســــتعينةكعــــاجمعربيــــةمنظــــور، الب
مفـــــردات (البـــــنفـــــارس،و)مقـــــاييس الل ـــــةمـــــنبينهـــــا)،دعـــــتاحلاجـــــةمـــــاأخـــــرىمـــــ 

املعجـــــت االيـــــتقاقي املاصـــــل أللفـــــاظ القـــــر ن و)(لألصـــــفهاين،ألفـــــاظ القـــــر ن الكـــــرم
(للزخمشــــري،وغريهــــامــــناملعــــاجمأســــاس الب  ــــةحملمــــدحممــــدحســــنجبــــل،و)(الكــــرم

العربيةالضخمةاليتتعيننايفبياناألصولاالشتقاقيةهلذهاأللفاظ.
 همية البحث:أ

تتمثلأمهيةهذهالدراسةيف:
مـــــناملعجـــــمالعـــــريب،الكشـــــفعـــــنألفـــــاظحقـــــولمهمـــــةمتث ِّـــــلجـــــزًءاضـــــخًما-1

ذلــــــكهــــــوألفــــــاظالنشــــــاطالــــــذهين،وهــــــوحقــــــلتيتعلَّــــــقبنــــــواٍحفكريــــــة،ونفســــــيةمهمــــــة،
ودراســـــةألفـــــاظهـــــذااحلقـــــولســـــتمكننامـــــناالطـــــالععلـــــىالتصـــــوراتاحلســـــيةواملالمـــــح
املعجميـــــــــة،والدالليـــــــــةالفاعلـــــــــةوراءنشـــــــــوءمفـــــــــرداتهـــــــــذااحلقـــــــــل،وتطوراهتـــــــــاالدالليـــــــــة

التالية.
لدراســــــــاتلغويــــــــةاتليــــــــةتعــــــــاررصــــــــدالســــــــلوكالصــــــــريفوالنحــــــــويالتأســــــــيس-2

لبعضألفاظالنشاطالعقلي.
 أهداف البحث:

:اآلتيةالبحثإىلحتقيقاألهدافسعىي
،وحتريــــــرمعانيهــــــا(لســــــانالعــــــرب)رصــــــدألفــــــاظالنشــــــاطالــــــذهينمــــــنمعجــــــم -1

 اعتماًداعلىبعضاملعاجماللغوية.
ـــــواردةيف -2 ـــــذهينال ،اعتمـــــاًدا(لســـــانالعـــــرب)تصـــــنيفألفـــــاظحقـــــولالنشـــــاطال

 علىنظرييتاحلقولالداللية،واملكوانتالداللية.
املكوانتالدالليةيفحتليلألفاظعددمناجملموعاتداخلكل -3 تطبيقنظرية

 حقٍلمعجمي.
الفاع -4 الداللية داخلاكتشافاملالمح الداللية اجملموعاتاللفظية يفتقسيم لة
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بعضاحلقولالقابلةهلذااإلجراء.
استكشافاملعاينالقدميةاحلسيَّةاليتأفرزتكثريًاهذهاملفردات،وكذلكحماولة -5

اتالدالليةاليتحلقتبعضألفاظهذهاحلقول.  معرفةالتغريُّ
أبصـولهـذهاأللفـاظ،واجتاهـاتاحلصولعلىنتـائجإحصـائيةذاتداللـةتتعلَّـق -6

تطوراهتاالداللية.
 .(لسانالعرب)الوصولإىلنتائجإحصائيةتتعلَّقبشيوعهذهاأللفاظيفمعجم -7
ـــــــواردةيفمعجـــــــم -8 ـــــــذهينال تكـــــــوينمعجـــــــمألفبـــــــائيخـــــــاصأبلفـــــــاظالنشـــــــاطال

 .(لسانالعرب)
 

 تساؤالت البحث:

البــــــــن(لســـــــانالعـــــــرب)طالـــــــذهينيفالعربيــــــــةمـــــــنمعجـــــــممـــــــاألفـــــــاظالنشـــــــا -1
 منظور؟
 مااحلقولالدالليةاليتتنتظمألفاظالنشاطالذهين؟ -2
حقٍلمنحقولالنشاطالذهين؟ -3 مااحلجماإلحصائيلكل ِّ
لفٍظمنهذهاأللفاظ؟ -4  مااحلجماإلحصائيلكل ِّ
مااالجتاهاتالدالليةالبارزةيفألفاظحقولالنشاطالذهين؟ -5
 مااملالمحالدالليةالفاعلةيفتقسيمألفاظكلحقلمنهذهاحلقول؟ -6
 مااألصولالدالليةاحلسيَّةأللفاظهذااحلقول؟ -7
 ماالتطوراتالدالليةاليتحلقتببعضألفاظهذهاجملاالتالداللية؟ -8

 حدود البحث:

لســـــــان)النشـــــــاطالـــــــذهينالـــــــواردةيفمعجـــــــمالدراســـــــةعلـــــــىألفـــــــاظقتصـــــــرست-1
،البنمنظور.(العرب

ــــــــىنببيــــــــانمعــــــــاينألفــــــــاظالنشــــــــاط-2 هــــــــذهدراســــــــةلغويــــــــةدالليــــــــة،أيأقــــــــاتُع
ـــــــذهين،كمـــــــاوردتيف)لســـــــانالعـــــــرب ـــــــال انأصـــــــوهلااالشـــــــتقاقيةعـــــــن(البنمنظـــــــور،وبي

طريــــــقحتليــــــلمشــــــتقاتهــــــذهاجلــــــذور،واالســــــتعانةابملعــــــاجماللغويــــــةالــــــيتُعنيــــــتببيــــــان
(البــــــنفـــــــارس،و)مفـــــــرداتألفـــــــاظاألصــــــولاالشـــــــتقاقيةلأللفـــــــاظمثــــــل)مقـــــــاييساللغـــــــة
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(للزخمشـــــــــري،و)املعجـــــــــماالشـــــــــتقاقي(لألصـــــــــفهاين،و)أســـــــــاسالبالغـــــــــةالقـــــــــرآنالكـــــــــرمي
املؤصلأللفاظالقرآنالكرمي(حملمدحممدحسنجبل.



 مصطلحات البحث:

:العلــمالــذييــدرساملعــىن،وهــوفــرعمــنعلــماللغــةيــدرسالشــروطهيي الداللةةة -1
 .(1)الرمزح يكونقادرًاعلىمحلاملعىنالواجبتوافرهايف

ويقــولالشـــريفاجلرجـــاين: الداللـــة:هـــيكـــونالشــيءحبالـــةيلـــزممـــنالعلـــمبـــهالعلـــم
.(2)بشيٍءآخر،والشيءاألولهوالدال،والثاينهواملدلول 

فالداللةإذنتقومعلىالعالقةبنيالدالواملدلولمنجهة،وبينهمـاوبـنياملتلقـيمـن
جهةأخرى.
هــي: جمموعــةمــنالكلمــاتتــرتبطدالالهتــا،وتوضــععــادة الحقةةوا الدالليةةة: -2

حتتلفـٍظعـامجيمعهـا،مثـلاأللـوانيفاللغـةالعربيـة،فهـيتقـعحتـتاملصـطلحالعـام)لـون(
،ومثــلألفــاظالنشــاطالــذهينالــيت(3)أصــفر...إ  –أزرق-وتضــمألفاظًــامثــل:أمحــر

لبحث،وتعتمدهذهالنظريةعلىالفكرةاملنطقية،ومنخـاللذلـكيتكـونندرسهايفهذاا
احلقـــلالـــداليلمـــنجمموعـــةمـــناملعـــاينأوالكلمـــاتاملتقاربـــةالـــيتتتميـــزبوجـــودعناصـــرأو
مالمـــحدالليـــةمشـــاركة،وتكتســـبالكلمـــةمعناهـــايفعالقاهتـــاابلكلمـــاتاجملـــاورةهلـــا،وأن

 .(4)ردهاإالمعأقربالكلماتإليهايفإطارجمموعةواحدةمعىنهذهالكلمةاليتحددكف
 

يقـومبتحليـلالكلمـاتإىلمكـوانتوعناصـر،مـنالتحليل المكوناتي للكلمةة: -3
تصـــنيفوتعيـــنيالوحـــداتاملعجميـــةدونتفكيكهـــاوجتميـــعجمموعـــةمـــنالكلمـــاتحيـــث

الدالليــــةاملشــــاركةأواملتباينــــةأواملنتميــــةإىلحقــــٍلداليلواحــــد،ّث ترصــــدذاتاخلصــــائص

                                       
 .11(،2005،)القاهرة:عاملالكتب،6،طعلمالداللةأمحدخمتارعمر،(1)
،1حققهوضبطهوصححه:مجاعةمنالعلماءإبشرافالناشر،ط،التعريفاتاجلرجاين،(2)

.104(،م1983هـ،1403)بريوت:دارالكتبالعلمية،
 .79أمحدخمتارعمر،مرجعسابق،(3)

(4) الدين، ومناهجهكرميزكيحسام طالتحليلالداليلإجراءاته دارغريب،1، )القاهرة: ،
.1/120م(،2000
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عناصرمعانيهامنخاللاستقراءجمموعةمنالسـياقاتالـيتتـردفيهـا،أيتبحـثعـنبنـاء
.(1)املعجمبوساطةالعناصراملكونةللكلمة

ينكلمــاتاحلقــلوتعــدُّنظريــةاملكــوانتالدالليــةمــنأحــدثاالجتاهــاتيفحتليــلمعــا
الداليل؛وتعتربامتداًدالنظريةاحلقولالداللية؛وهيحتاولأنتضعنظريةأكثرثبـااًت؛حيـث
ــــهمــــن تــــرىأنمعــــىنالكلمــــةيتحــــد دكــــاحتملــــهمــــنمالمــــحأوعناصــــرأوكــــاحتتــــويعلي

مكو ِّانت
(2).
جمموعــةمــنهــيحتديــدمعــىنكــل كلمــةمــنخــاللاســتقراء المالمةةا الدالليةةة: -4

السياقاتاليتتردفيهاالكلمةواليتتستطيعمـنخالهلـاحتديـدالعناصـرالـيتحتملهـاالكلمـة
وهبذاميكنأننفر ِّقبنيجمموعةمنالكلماتاملارادفةأوذاتاملالمحاملشاركة
(3).

 منهج البحث:

يفالبحـــــــثاعتمـــــــاداملـــــــنهجالوصـــــــفيطبيعـــــــةاملوضـــــــوعحتمـــــــتعلـــــــىالباحثـــــــةإن
تمثــــــليفمجــــــعمــــــادةألفــــــاظالنشــــــاطالــــــذهين،ومــــــنّثتصــــــنيفهاإىلحقــــــولموضــــــوعيةامل

ابالســـــــــتعانةبنظريـــــــــةاحلقـــــــــولالدالليـــــــــة،وتبًعـــــــــاألهـــــــــدافالدراســـــــــةجلـــــــــأتالباحثـــــــــةإىل
الستكشـــــــــافاملالمـــــــــحالدالليـــــــــةالفاعلـــــــــةيفكـــــــــلحقـــــــــل،ســـــــــتخداموســـــــــائلالتحليـــــــــلا

وكـــــــــذلكيفاستشـــــــــفافالعوامـــــــــل،والطـــــــــرقالدالليـــــــــةالعاملـــــــــةوراءالتغـــــــــرياتالدالليـــــــــة،
ــــــةجاســــــتخداموســــــائلاإلحصــــــاءالســــــتنتاوعوَّلــــــتالدراســــــةعلــــــى حجــــــماحلقــــــولالداللي
املختلفة،وشيوعألفاظها.

ــــــةيفتوثيــــــقاأللفــــــاظعلــــــى البــــــنمنظــــــور،(لســــــانالعــــــرب)وقــــــداعتمــــــدتالباحث

                                       
(1) الدين، حسام زكي اللغةكرمي علم يف تراثية طأصول املصرية،1، األجنلو )مكتبة ،
 .285م(،1985

(2) يراجع: الدين، ومناهجهكرميزكيحسام طالتحليلالداليلإجراءاته دار1، )القاهرة: ،
 .121خمتارعمر،مرجعسابق،،وأمحد1/104م(،2000غريب،
 .1/108،مرجعسابقحسامالدين،(3)
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مواملكونــــةمــــنمثانيــــةعشــــرجملــــًدا،2014علــــىالطبعــــةالثامنــــةدارصــــادراملنشــــورةعــــام
م2004إاليفبعـــــضاملواضـــــعيفالتمهيـــــدفقـــــدنقلـــــتمـــــنالطبعـــــةالثالثـــــةاملنشـــــورةعـــــام

يفاملعلومـــــــــاتالـــــــــيتملتـــــــــذكريفالطبعـــــــــةالثامنـــــــــة،وذلـــــــــكألنحمققـــــــــيالطبعـــــــــةالثامنـــــــــة
فوابعضكالمابنمنظوريفمقدمتهتبًعالتغيريهمترتيباملعجم.حذ

 الدراسات السابقة:

ـــــــاك ـــــــةاليوجـــــــدهن يتســـــــمموضـــــــوعهـــــــذهالدراســـــــةابجلـــــــدَّة،وحســـــــبعلـــــــمالباحث
دراســــــةعاجلــــــتالقضــــــيةمباشــــــرة،ولكــــــنيوجــــــددراســــــاتتعرضــــــتجلوانــــــبضــــــي ِّقةمــــــن

هذااملوضوعمنذلكمايلي:
ألفــــــــــاظ العقــــــــــل (،بعنــــــــــوان:)2007)محــــــــــداألمســــــــــردراســــــــــةســــــــــهامحممــــــــــدأ-

عــــــــنألفــــــــاظالعقــــــــلةيــــــــدراســــــــةإحصــــــــائيةداللوهــــــــي(،واجلــــــــوارآ يف القــــــــر ن الكــــــــرم
وحبكـــــممصـــــدرهـــــذهالدراســـــة،هـــــوواضـــــحتمـــــنعنواقـــــاكمـــــايفالقـــــرآنالكـــــرميواجلـــــوارح

ــــــف فــــــفناأللفــــــاظالــــــيتتعرَّضــــــتهلــــــاحمــــــدودةجــــــد ا،والدراســــــةالــــــيت ــــــنبصــــــددها تل
ــــــذهينيف ــــــعألفــــــاظالنشــــــاطال ــــــثحجــــــماملــــــادة،واملوضــــــوعات؛ألقــــــاتتب عنهــــــامــــــنحي

.(لسانالعرب)معجم
ألفـــــاظ أحـــــوال الـــــنفس (،بعنـــــوان:)2009)أمحـــــدايســـــنيدراســـــةزيـــــنحســـــني-

ة،وعالقتهـــــافساإلنســـــانيَّقيقـــــةالـــــنَّحبوهـــــيدراســـــةتتعلَّـــــق(،وصـــــفااا يف القـــــر ن الكـــــرم
ومقارنتهـــــــاابملفـــــــاهيم،واستقصـــــــاءاأللفـــــــاظواملفـــــــاهيمالنفســـــــيةيفالقـــــــرآنالكـــــــرميابلـــــــروح

األحــــــــوالالنفســــــــية،وأحــــــــوالوقــــــــدخلطــــــــتهــــــــذهالدراســــــــةبــــــــني،يفاملعــــــــاجمالنفســــــــية
التفكـــــــــــري،ودراســــــــــــيت تلـــــــــــفعــــــــــــنهــــــــــــذهالدراســـــــــــةيفمصــــــــــــادرها،ويفموضــــــــــــوعها،
ومناهجهـــــــا؛ألندراســـــــيتقـــــــدقصـــــــرتالبحـــــــثعلـــــــىالنشـــــــاطالـــــــذهين،وملتلتفـــــــتإىل
اجملـــــــــاالتالنفســـــــــيةكالعاطفـــــــــة،واالنفعـــــــــاالتوغريهـــــــــا،كـــــــــذلكَأْولَـــــــــتدراســـــــــيتعنايـــــــــة

حقــــــــــل،خاصــــــــــةبتصــــــــــنيفاحلقــــــــــول،وحتليــــــــــل اجملموعــــــــــاتالــــــــــيتتنــــــــــتظمداخــــــــــلكــــــــــل ِّ
ـــــةالـــــيتحلقـــــت ـــــة،واستشـــــفافاالجتاهـــــاتوالتغـــــرياتالداللي واستكشـــــافاملالمـــــحالداللي

هبذهاأللفاظ،وكذلكإبرازاملعاملاإلحصائيةالستعماهلا.
ه(،بعنوان:)ألفاظاملأوىواملسكنيف1424دراسةعزيزةعطيةهللازاهرالشنربي)
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نجواهرالقاموسللزبيدي،دراسةيفاجملاالتالداللية(،وهيدراسةهتدفاتجالعروسم
إىلجمموعات وتوزيعها اتجالعروس، يفمعجم املوجودة ألفاظاملأوىواملسكن إىلمجع
توزيًعايكشفعنالفجواتاملعجميةاملوجودةداخلاحلقلالواحد،وعنالعالقاتالداللية

عندراسيتيفموضوعهاوهومجعألفاظالنشاطالذهينمنبينها،و تلفهذهالدراسة
 احلقولالداللية، نظرية ضمننظرييت، ودراستها لسانالعربالبنمنظور، ونظريةمعجم

أصلهذهاأللفاظ،واجتاهاتتطوراهتاالداللية.التحليلالتكويين،وتبيني
الزامل)- عبدالرمحن حممد 2000دراسة بعنوان: ألخ ق يف صحيح )ألفاظ ام(،

،وهيدراسةتتعلقيفمجعألفاظا مام البخاري، دراسة يف ضوء نظرية احلقول الداللية(
األخالقيفصحيحاإلمامالبخاري،ودراستهاضمننظريةاحلقولالداللية،و تلفعن
منلسانالعربالبنمنظور،وتبينياألصل الدراسةالسابقةيفموضوعهاومجعألفاظها

شتقاقيهلذهاأللفاظوتطورهاالداليل.اال
-( ابوزير سعيد بكر أبو منال 1427دراسة بعنوان: )ألفاظ االمراض يف ه(،

الفاظالقاموس احمليط للفريوز أابدي، دراسة داللية( مجع يف تبحث دراسة وهي ،
اللف يفشرح واعتمدتالباحثة داللية، دراسة ودراستها القاموساحمليط، ظةاالمراضيف

علىمعجممقاييساللغةالبنفارس،وهذهالدراسة تلفعندراسيتيفموضوعهاالذي
اعتماًدا يدرسالفاظالنشاطالذهينمنمعجملسانالعربالبنمنظور،وحتريرمعانيها

علىبعضاملعاجماللغوية.
 :الدراسةفصوا 

متالدراسةإىل  تسبقهامقدمةومتهيد،وتتلوهاخامتةعلىالنحواآليت:فصلنيُقس ِّ

وتشمل:،املقدمة -
مشكلةالبحث. -1
أمهيةالبحث. -2
أهدافالبحث. -3
تساؤالتالبحث. -4
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حدودالبحث. -5
مصطلحاتالبحث. -6
منهجالبحث. -7
الدراساتالسابقة. -8
.الدراسةفصول -9

 املصادرواملراجع. -10

(.)لسانالعربومعجمةتعريفبـ)ابنمنظور(،التمهيد:
:الداللة:بعضقضاايها،ونظرايهتا،وفيهثالثةمباحث: الفصل األول
الداللة،واتريختطوراملعىن،وأسبابه،وطرقه.:املبحث األول
الداللة.:املطلباألول
اتريخالبحثيفتطوراملعىن.:املطلبالثاين
تطوُّراملعىنوطرقه.:أسباباملطلبالثالث
نظريتااحلقولالداللية،وحتليلاملكوانتالداللية.:املبحث الثاين

املطلباألول:نظريةاحلقولالداللية.
املطلبالثاين:نظريةحتليلاملكوانتالداللية.

تعريفحبقولالنشاطالذهين.املبحث الثالث:
،(لسانالعرب)تصنيفألفاظالنشاطالذهينالواردةيفالفصل الثاين: 

،وفيهتسعةمباحث:البنمنظور
ألفاظالعقلوالذهن.املبحث األول:
ألفاظالنظروالتفكري.املبحث الثاين:
ألفاظالعلمواملعرفة.املبحث الثالث:
.ألفاظاإلدراكوالتذكراملبحث الرابع:
ألفاظاالنتباهوالتيقُّظ.املبحث اخلامس:
ألفاظالذكاءوالفطنة.املبحث السادس:
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ألفاظاحلِّلمواألانة.املبحث السابع:
ألفاظاحُللمواخليال.املبحث الثامن:
ألفاظاالعتقادوالشكوالتقدير.املبحث التاسع:

 وفيهاأهمالنتائجوالتوصياتاخلامتة: 
 وهي:الفهارس الفنية: 

 فهرساآلايتالقرآنية. -1

 فهرساألحاديثالنبويةواآلاثر. -2

 فهرساألشعار. -3

 قائمةاملراجع. -4

قائمةاحملتوايت. -5



 

 
 

 

 : تعريف بـ)ابن منظور(, التمهيد
 وكتابه )لسان العرب(

 

 

 أوَّاًل: التعريف بـ)ابن منظور(.

 اثنًيا: التعريف بـ)لسان العرب(.
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 التمهيد: 
 ()لسان العرب معجمةابن منظور(, وتعريف بـ )



 معجم العرب)يعد  (لسان اللغوية املعاجم بنيممنأضخم ضمَّ ألنه وحجًما؛ ادة
دفَّتيهكلمااستطاعمؤل ِّفهمجعهمناللغةيفاملعاجمالسابقة.فهوموسوعةتلغويةتوأدبيَّة،

وهومنأغىناملصادراللغويةالاراثية.
الً: التعريف بـ )ابن منظور(.  أوَّ

 اسمه ونسبه: -

َعلي  بن مكرم بن حُمَمَّد الد ين، مجال اْلفضل، َمْنظُورأَبُو بن حبقة بن َأمْحد بن
.(1)األْنَصارِّي اإلْفرِّيقِّيالرويفعياملْصرِّي 

فـََقْريَةت ابهلاءِّ، َجْربُة،  فَأما فقال: )لسانه( من بعضاملواضع يف بنسبه صرَّح وقد
اَّللََُّعْنهُلـمَاب َي ُرَوْيفِّعابناَثبٍِّتَرضِّ َحدِّيثِّ يفِّ ذِّْكرت ْغربهَلَا

عَ(2) قَاَل ُمْكَرٍم:، ْبُن اَّللَِّّ ْبُد
الد ِّين،والدِّ َجد ِّيجنِّيبِّ َط ِّ ُرَوْيفُِّعْبُناَثبٍِّتَهَذاُهَوَجدُّاناأَلعلىمَِّناألَنصار،َكَمارأَيتهِبِّ

ْبنَِّحْبقَةْبنِّحُمَمَّدِّْبنَِّمْنظُورِّ.. مِّ ْبنَِّأمحدْبنَِّأيباْلَقاسِّ ي ِّ
َُكرَّمَأيباحلََْسنَِّعلِّ

.(3). امل
أصحابالرسول من اخلزرجي اثبتاألنصاري بن رويفع ينسبإىل منظور وابن

.(4)عليهوسلَّمهللاصلَّى
 مولده ووفاته: -

                                       
ينظر:1) الدين ( جالل يفطبقاتاللغوينيوالنحاةالسيوطي، الوعاة أيببغية حممد حتقيق: ،

 العصرية(، املكتبة ،)بريوت:15،طاألعالم،وخريالدينالزركلي،1/248الفضلإبراهيم،)صيدا:
،)بريوت:دار3،طلسانالعرب،ومجالالدينابنمنظور،7/108م(،2002دارالعلمللماليني،

 .1/8م(،2004ادر،ص

رويفعبناثبتبنسكنبنعديبنحارثةاألنصاريمنبينمالكبنالنجار،سكن (2)
مصرواختلطهبادارًا،أمَّرهمعاويةعلىطرابلسسنةستوأربعني،ويقالماتبربقةوقربهفيها،ابن

 .3/111،مادة)جرب(،لسانالعربمنظور،

 .1/6،3/111(ابنمنظور،مرجعسابق،مادة)جرب(،3)

 .7/108،الزركلي،مرجعسابق،1/14(ينظر:ابنمنظور،مرجعسابق،4)
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شهراْلمحرَّمسنة .(2)،كصر،وقيل:يفطرابلسالغرب(1)م1232-هـ630ولديفِّ
عادإىلمصروخدميفديواناإلنشاءابلقاهرة،وويلالقضاءيفطرابلسالغرب،ّث

.(3)هـ711وتويفهبايفشعبانسنة
 منزلته العلمية: -

القرننييعدُّ علماء منكبار والثامناهلجرابنمنظور علميةيالسابع مكانه وله ،
ساميةسامقة،اليصلإليهاإالاألفذاذالقالئلالذينآاتهمهللابسطًةيفالعلم،وغزارًةيف

ولوالفضلمنالعلماءبنبيلالسجااي،وعظيمالصفات،فهوالذكاءوالفهم،وقدوصفهأ
العوايل،العارِّف،الفاضل(4))اإلماماحلجةاللغوي( ْنَشاء،املتفر ِّديفِّ يفاألدب،املليحيفاإلِّ

ابلنحو،واللغة،والتاريخ،َواْلكَِّتابَة،روىَعنُهالسُّْبكِّي والذهيب
(5). 

مفخرةتمن(اللسان)وصاحب املعارفالكونيةفهوحبقٍ  منأفضلُعلماءعصرهيفِّ
القرنالسابع منكبار تلقَّىعلومهعنابناملقريوغريه املفاخراخلالدةيفالاراثاْلعريبِّ ،

الكتابةمًدةالذينكانهلمفضلتكبريتيفتعليمه،عمل ْنشاء،وتوىلَّ ديواناإلِّ فيهطوِّيلًةيفِّ
اللَُّغة ايفِّ

ً
طرابلس،وعامل اْلفِّْقهممَِّّاأهَّلهلتويلمنصباْلقضاءيفِّ ايفِّ

ً
طولعمره،وكانعامل

اْلعر )لسان املوسوعي املعجم هذا بذلك َلُه التـَّْهذِّيبَويْشهد بني فِّيهِّ مجع وقد ب(،
للجوهري،واجلمهرةالبندريد،َوالن َِّهايَةيفغريبلألزهري،واحملكمالبنسيده،والصحاح

الص ِّحَاحلديث وحاشية اجلزري، األثري الص ِّحالبن تْرتِّيب ورتبه بر ِّي، البن علىاح اح،
سْبعٍةحسباألصلاألخريمنالكلمة،مع مراعاةاألصلاألولومابعده،فجاءذلِّكيفِّ

.(6)وعْشرينجملَّداً،مجعفيهاأمهاتكتباللغة،فكاديغينعنهامجيعاً

                                       
 .1/248،،والسيوطي،مرجعسابق1/9(ينظر:ابنمنظور،مرجعسابق،1)

 .7/108(ينظر:الزركلي،مرجعسابق،2)

 .7/108،،والزركلي،مرجعسابق1/248،(ينظر:السيوطي،مرجعسابق3)

 .7/108(ينظر:الزركلي،مرجعسابق،4)

 .1/4،وابنمنظور،مرجعسابق،1/248(ينظر:السيوطي،مرجعسابق،5)

،الوايفابلوفيات،،وصالحالدينالصفدي،11-1/10(ينظر:ابنمنظور،مرجعسابق،6)
،5/38م(،2000-هـ1420األرانؤوط،وتركيمصطفى،)بريوت:دارإحياءالاراث،حتقيق:أمحد

= 
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والذخرية الفريد األغاينوالعِّقد اختصر كتباأَلَدباملطوَّلة، ْختَِّصار ابِّ مولًعا وََكاَن
منَذلِّك،ويقال:إنونشواناحملاضرةومفرداتاْبنالبيطاروالتواريخا ْلكَِّباروََكاَنالميلُّ

ائَةجُمَلد ماأعرف"،ويقولالصفدي:(1)الكتباليتدوَّقاِبط ِّهمنخمتصراتهبلغتمَخْسمِّ
كتباألدبشْيئاإالوقداْختصره  .(2)يفِّ

 مؤلفاته: -

اللُّغة،وهو)لِّساناْلع-1 أشهرأعمالهوأكربها.رب(يفِّ
)خُمْتاراألغاين(،وهوخمتصركتاباألغاينلألصفهاين.-2
عشرةجملدات.-3 خُمْتصر)اترِّيخبْغداد(للخطيباْلبْغدادِّي يفِّ
خُمَْتصر)اترِّيخدمشق(الْبنِّعساكِّر.-4
خُمَْتصر)ُمْفرداتاْبنالبيطار(.-5
ربه.خُمَْتصر)العقدالفريد(الْبنِّعبد-6
(للحصري.خُمَْتصر)زهراآلداب-7
خُمَْتصر)احْليوان(للجاحظ.-8
خُمَْتصر)يتيمةالدَّْهر(للثعاليب.-9

خُمَْتصر)نشواناحملاضرة(للتنوخي.-10
رية(.-11 خُمَْتصر)الذَّخِّ



  

                                       
 .1/248،والسيوطي،مرجعسابق

منظور،1) ابن ينظر: ) سابق، 13-1/11مرجع سابق، مرجع والسيوطي، ،1/248،
 .7/108،والزركلي،مرجعسابق،5/38،والصفدي،مرجعسابق

 .5/38(ينظر:الصفدي،مرجعسابق،2)
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 (.ثانيًا: التعريف بـ )لسان العرب
 الهدف من تأليفه: -

عنالبواعثاجلوهريةاليتحث تهعلىإنشاءهذه(لسانه)حتدَّثابنمنظوريفمقدمة
املوسوعةاللغوية،وممَّاقاله: ففنَّينملأقصدسوىحفظأُصولَهذِّهاللَُّغةالنـََّبوِّيَّة،...َوَذلَِّك
 لقدأصبحالل حنيفِّ َنةواأللوان،َح َّ َهَذااألوانمناْختِّالفاألَْلسِّ لِّمارأيُتهقدغلبيفِّ

 الَكالم يفِّ الناُس وتنافس معدوًدا، املعايب من ْلَعَربِّيَّةِّ ابِّ النطُق َوَصاَر مردوًدا، حلًنا يعدُّ
َهَذا َفجمعت اْلَعَربيَّة، اللَُّغة غري يفِّ وتفاصحوا األعجمية، اللَُّغة تصانيفالارمجاانتيفِّ

زمٍنأهُلُهبَِّغرْيلغتهيفخرون،وصنعتهَكَماصنعنوحتالفل ْنُهيسخرون،اْلكتابيفِّ َكوقوُمهمِّ
.(1)َرب ومسَّيتهلساَناْلعَ

جلأابنمنظورإىلذلكحلفظاللغةالعربيةمنالضياعوالتحريفوالتصحيف،وألقا
لغةالقرآنالكرمي،ولغةالعربمجيًعا،وممايؤكدذلكماذكرهيفمقدمتهوهوأن: شرَّف

ال أهلَهَذا لَُغة َوأَنه اْلُقْرآن، نزل بِّهِّ أَنه شرفًا وََكفاُه لَِّسان، علىكل ْلبَـَيانِّ ابِّ العريبَّ ل َِّسان
-صلَّىهللاعليهوسلَّم-قَاَل:قَاَلَرُسولهللا-َرضِّيهللاَعنهُ-اجْلنان،ُروَِّيَعناْبنَعبَّاس

عريب ،َواْلُقْرآن» .(2)«عريب ،وََكالمأهلاجْلنَّةعريب َأحبُّوااْلَعَربلثالث؛أَلين ِّ
وسعىابنمنظورمنأتليفاملعجمألمرينأساسيني:االستقصاءوالارتيب،فقدوجد

األوىلعنداألزهرييفهتذيبه عنداجلوهريضالته والثانيةوجدها وابنسيدهيفحمكمه،
.(3)الذيأحسنترتيبخمتصره،وامتازبسهولةوضعهلكنهغريوفرياملادة

                                       
 .1/8(ابنمنظور،مرجعسابق،1)

(2 سابق، مرجع منظور، ابن األوسط1/7( املعجم الطرباين،  واحلديثيف: ح، ،5583،
 امليم، الكبري5/369كتاب واملعجم ح، ،11441 عبَّاس، ابن مسند واحلاكم11/185، ،

،كتابمعرفةالصحابةرضيهللاعنهم،اببفضل6999،حعلىالصحيحنيالنيسابوري،املستدرك
،كتابحبالنيبصلَّىهللاعليهوسلَّم،فصليفخلق،والبيهقي،شعباإلميان4/97كافةالعرب،

األحاد1364رسولهللاصلَّىهللاعليهوسلم،ح األلباينيفسلسلة يثالضعيفة،وغريهم،وضعَّفه
 ،وقالأبنَّهموضوع.160،1/293واملوضوعة،ح

 .1/7(ابنمنظور،مرجعسابق،3)
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:(1)إًذااهلدفمنأتليفهذهاملوسوعةاللغوية،يكادينحصرفيمايلي
أتليفمعجمكبريجيمعكلاحملاسناملوجودةيفكتباللغة.-1
ربيةبطريقةحسنةالتنظيم،وسهلةالتناول.ترتيبموادالع-2
تاليفمايفاملعاجمالسابقةمنعيوب.-3
والوقوفعلى-4 مجعمواداللغةبطريقةتشجعالناسعلىمعرفةالعربية،وإتقاقا

أسرارهااجلمالية.
 منهجه: -

فيتبعنظامالقافية)احلرفاألخري،اتبعصاحباللسانمنهجاجلوهرييفالصحاح
مثانية إىل املعجم وينقسم فصاًل(، واحلرفاألول اباًب، احلرفاألخري ومس ِّي الكلمة، يف
وعشرين مثانية أقصاها يبلغ فصول األبوابإىل هذه من كل ينقسم كما اباًب، وعشرين

إاليفضخامتهاوشدةفصاًل،وال تلفهذهاألبوابوالفصوليفاللسانعنالصحاح
يهاوكثرةالشواهدفيها .(2)تقص ِّ

-صلَّىهللاعليهوسلَّم–وبدأهكقدمة،افتتحهابتحميدهللاتعاىلوالصالةعلىرسوله
والصحاح،ّث واحملكم، ّثنقدالتهذيب، ابلقرآن، وارتباطها العربية ّثذكرشرفاللغة ،

عإىلوضعمعجمه.وصفمنهجهوالداف
 واملعجماببني: :يفتفسرياحلروفاملقطعةيفأوائلسورأوهلماووضعبنياملقدمة

القرآنالكرمي،وحتدَّثعنهايفصدراملعجمللتـَّبَـرُّكبتفسريكالمهللاتـََعاىَلاخْلَاصبِّهِّ،الَّذِّي
تالوته ،واليعلمَمْعَناُهإالُهَو،وألنَّهإِّذاكانملُيَشارِّكُهأحدفِّيهِّإالمنتربَّكابلنطقبِّهِّيفِّ

اْلكتاب أول يُطالع أن اْلعادة ألن ره؛ منآخِّ كلُمطالع أقربإِّىَل اْلكتابكان أول يفِّ
َنَُّهإِّذااطلع ره،ألِّ ْنُهترتيبهوغرضُمصنفه،َوقداليتهيأللُمطالعَأنيْكشفآخِّ ليكتشفمِّ

رهَشْيءمنَذلِّك،فَلَهَذاقدَّمُتهلص ِّحَمنخطَبتهأَنهعلىتـَْرتِّيبا آخِّ احأيِّسَأنيكونيفِّ

                                       
،)دارابنخزمية،1،طقضاايه-موضوعاته-فقهاللغة،مفهومه(حممدبنابراهيماحلمد،1)
 .358م(،2005-هـ1426

.1/546،)دارمصر(،املعجمالعريبنشأتهوتطوره(حسنينصار،2)
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أو لاْلكتاب، :يفألقابحروفاملعجموطبائعهاوخواص ها،وخصَّهاابحلديثواثنيهمايفِّ
ابهبا،منبنيسائراحلروف؛ألَنَـَّهايْنطقهبامفرَّقةغريمؤل فةوالمنتظمة،فاَرِّد كلكلمةيفِّ

.(1)فجعلهلااباًبكفردها
ذكر من وأكثر اللغة، وقواعد والنوادر وابلقراءات العربوهلجاهتم، أبشعار واهتمَّ
أمساءالرواةالذيناقتبسعنهم،مماجعلكتابهأشبهابملوسوعةاللغويةمنهابملعجمكماقال

.(2)أمحدفارسالشدايق
معجمهاجلذريواألبتثي،ونالحظاهتمامهابألصولاللغوية،واعتمديفترتيبمواد

ويعمدإىلتنسيقهاوتبويبهاوتفريعهاعلى وميسَّرواضح،حبيثيسهلالرجوعإليهادون
هونفسهعلىذلكيفاملقدمةإذيقول: رأْيتأاب احلاجة،وقدنصَّ مشقٍَّةوعناٍءيفوقتِّ

هرِّيقدأحسنتْرتِّيبخُمْتصره،وشهرهبسهولةوضعه،شهرةأيبنصرإِّمْساعِّيلبنمحَّاداجْلوْ
فتداولوه مأخذه َوقربعلْيهِّم فتناولوه، النَّاسأمرُه فخفعلى وحمتضره، ُدلفبنيابديه

حَ هذِّهاأُلُصول،ورتَّبتهتـَْرتِّيبالص ِّ عمَّايفِّ وتناقلوه... إىلأنقال: وملأخرجفِّيهِّ احيفِّ
من األَبـَْوابوالفصول فِّيهِّ َما إِّىَل ُمَضافًا َومجِّيلاآْلاَثر، جبليلاأَلْخَبار، وقصدتتوشيحه

عقده، ليتحلَّىبارصيعدررها احلَْكِّيم، علىمعجزاتالذ كر َوالَكالم آاَيتاْلُقْرآناْلَكرِّمي،
.(3)ألمثالواألشعارحل هوعقده َويكونعلىمَداراآلاَيتَواأَلْخَبارواآلاَثروا

دونأنيذكرلنارأيهفيها،فأمجلهيفأخذ ومجعفيهماتفرَّقمنالكتبيفمعجمه
ابن مناألصولالمن فهو يفالكتابمنخطأ فما دوناخلروجعليه، ه بنص ِّ فيها ما

كانابناألثريرتبهامنظور،ولكنهتصرَّفقلياًليفالنهايةالبناألثري،إذرتباملواداليت
هذا حبسبحروفهااألصولوالزوائدمعا،ابعتبارأصوهلاوحدها،وصرَّحأبنَّه: لْيسيليفِّ
تِّْلَك مجعتفِّيهَِّماتفرَّقيفِّ يلةأمتسَّكبِّسببِّها،سوىَأين ِّ هبا،والوسِّ يلةأمتُّ اْلكتابفضِّ

َوملأشْ بعابليسري،وطالُِّباْلعلممنهوم،َفمنوقفاْلكتبمناْلُعُلوم،وبسطتالقْولفِّيهِّ
                                       

 .1/9(ابنمنظور،مرجعسابق،1)

 .1/79هـ(،1299،)قسطنطينية:مطبعةاجلوائب،اجلاسوسعلىالقاموسالشدايق، أمحدفارس (2)

 .8-1/7(ابنمنظور،مرجعسابق،3)
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وذم ه ومحده املصن ِّفاألوَّل، على فعهدته خلل، َأو صِّحٍَّة َأو زلل، َصَوابَأو على فِّيهِّ
ًئا،فـَيـَُقال ْنُهَشيـْ أصٍلمضمونه،َوملأبدلمِّ اْلمعوَّل؛ألنيننقلُتمنكل ِّ ألصلهالَّذِّيَعَلْيهِّ

الَّ على إمثه َا تصرَّفتفِّيهِّفَفِّمنَّ َوَما ابلنَّص، اأُلُصول نقل يفِّ اأَلَمانَة أديُت بل يبدلونه ذين
أَنهيْنقلَعنَهذِّهاأُلُصول يْنقلَعنكتايبَهَذا مْن فِّيَهامنالنَّص؛فليعتد  غريَما بكالٍم

.(1)اخْلَْمَسة 
منأعظمالكتباملؤلَّفةيفمفرداتاللغةالعربية،فـَُهَوكتابلَُغٍة،(لسانالعرب)و

رٍيللقرآناْلَكرِّمي،َفصدقَعَلْيهِّ َوَ ٍْو،َوصرٍف،َوفقٍه،وأدٍب،َوشرٍحلْلَحدِّيثالشريف،َوتـَْفسِّ
اْلَقاُموس الط يبحمشي بن حُمَمَّد َمام اإلِّ عنه وقَاَل لشقوة، احْلسن من إِّن  َوُهَواْلمثل: :

لن ِّْسَبةِّلغريهمناملصنفاتاملتداولة، نُقولهوهتذيبه،وتنقيحهوترتيبه،االأنهقَلِّيلتابِّ يفِّ يبت َعجِّ
متأل وزاحمعصره،َوسببقلته؛كربحجمهَوَتْطوِّيلعَِّبارَته،ففنهثالثونجملًدا،فاملادةالَّيتِّ

أَرب َدًةمتألفِّيهِّ َواحِّ اْلَقاُموسصفحًة ََذاعجزتطلبةاْلعلمَعنيفِّ عصفحاتبلَأكثر،َوهلِّ
يلهَواالْنتَِّفاعبِّهِّ  .(2)حَتْصِّ

،وُأجريتدراسةأنهذا(3)فقدبلغتأصولاملواداللغويةيفاملعجممثاننيألفمادة
املعجمينطويعلى وأربعنيألفكلمةمصطلحية،وميكنأنيولدمنهاابلتايلضعف

أبنواعه:الصريفرإذاأعلمنايفهذهاملادةاملصطلحيةخاصيةاالشتقاقهذاالعددأوأكث
واإلبدايلوالتقلبييواإلحلاقيوالنحيت،هذادونأننتعرَّضللمصطلحاتالنحويةوالفقهية

ابلغرض يفي ما واملعمقة املبسوطة واملراجع املصادر من هلا يش(4)ألن فهو علىلذا مل
مثاننيألفمادة.

فيمايلي:(لسانالعربمعجمه)وميكنأنيوجزمنهجابنمنظوريف
مجيع-1 شأن ذلك يف شأنه أصوهلا إىل وأرجعها الزوائد، من الكلمات َجرَّد

أصحاباملعاجم.
                                       

 .1/8(ابنمنظور،مرجعسابق،1)

.1/6(ابنمنظور،مرجعسابق،2)
 .1/13م(،2014،)بريوت:دارصادر،8،طلسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .723،املعاجماللغويةوأمهيتهايفوضعاملصطلحات(ممدوححممدخسارة،4)
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اباًب،واألولفصاًل،شأنهاتبعمدرسةالقافية؛فجعلاحلرفاألخريمنالكلمة -2
بذلكشأناجلوهريإالأنهقدَّماهلاءعلىالواو.

استشهدابلقرآنالكرمي،واحلديث،ومأثوركالمالعرب.-3
.(1)اعتىنبلغاتالعرب،واهتمابلنوادر-4
دوَّنكلماوقفعليهمناملوادومشتقَّاهتا،ويبدوأنهكانيرىأناملعجمجيب-5

العربية،بلمنحقمجيعاملفرداتيقتصرعلىتدوينالصحيحفقطكمافعلالصحاحأال
.(2)أنتسجلفيه،وهذاجيعلاملواديفاللسانتفوقغريهاعدًدايفاملعاجماألخرى

 أهميته: -

العرب )لسان عنأمهية الكتابحتدثابنمنظور هذا  فجاء فقاليفمقدمته: )
حبمدهللاواضَحاملنهج،سهَلالسلوك،آمًناكنَّةهللامنأنيصبحمثلغريه،وهومطروحت
ماروك،عظمنفعهكااشتملمنالعلومعليه،وغينكافيهعنغريه،وافتقرغريهإليه،ومجع

اهدواألدل ةماملجيمعمثُلهمثَله،...وقرنتبنيماغر بمنها،وبنيمامناللغاتوالشو
وأولئك األصل، كنزلة وصارهذا اجملموع، يفهذا فانتظممشلتلكاألصولكل ها شر ق،

اإلتقان،صحيَحاألركان،-حبمدهللا-كنزلةالفروع،فجاء املنية،بديَع البغية،وفوَق َوْفَق
.(3)ظلوكان سليًمامنلف

فارس أمحد منهم العلماء، من كثري عند فائقة مكانة هلا اللغوية املوسوعة وهذه
مفرداهتا)أيمفرداتاللغةالعربية( الشدايقالذيقال: ...أقر ِّرَأنأعظمكتابأل فيفِّ

املتقنمجالالد ينحمَُكتابلَِّسانالْ فـَُهَوَعَربلإلمام ... مَّدبنجاللالد يناألْنَصارِّي 
َهاَمابلغه  نـْ .(4)يغينَعنَسائِّركتباللَُّغة،إِّْذهَِّيجبملتهاملتبلغمِّ

                                       
 .358،(حممدبنإبراهيماحلمد،مرجعسابق1)

،)بريوت:دارالعلمللمالييني،2،طاملعاجماللغويةالعربيةبداءهتاوتطورها(إميليعقوب،2)
،للخليلبنأمحد العني املعاجمالعربيةمعاعتناءخاصكعجم،وعبدهللادرويش،116م(،1985

 .1/101)مكتبةالشباب(،

 .1/8م(،2004،)بريوت:دارصادر،3،طلسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .1/5(ابنمنظور،مرجعسابق،4)
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وحتدَّثاملستشرقاإلنكليزي )جونهيوود(عنأمهيةهذااملعجماملوسوعي،فذكرأنه
(فاقكلماأُل فمنمعاجميف كانلدىالعربمعجمجامعشامل،هو)لسانالعرب

أي لغةقبلالقرنالتاسععشردقًةومشواًل 
(1).

*َومنجيدالص ِّحَّةَماقَاَمبِّهِّاجلمُّاْلَغفِّريمنجهابذةالنجباء،مجُعوالَُهشواردالنُّسخ
مناْلمَواد،وعثروا واحملتاجإِّلَْيهِّ للمؤلف،فبلغوا-َناءَذلِّكأثْـ-اْلُمْعَتربَة منسوبٍة علىُنْسَخٍة

يح َتْصحِّ فج،وأجندوايفِّ رَاد،وجلبواغريَذلِّك،منَخزَائِّناْلُمُلوكَومنكل ِّ
ُ
منمقصودهمامل

بلُغواأقاصيالشَّام منتجع،وتيمَّمواَح َّ تطبيقشواهده،كلَّ فرائده،وأهتمواوانتجعوا،يفِّ
.(2)َواْلعراقَوَوج

اْعتربتأَنَـَّها إِّذا وحتيريًا، تـََعجًبا املتأم ِّل َويزِّيد وظهورًا، بـََيااًن يْزَداد يل التـَّْفضِّ َوَهَذا *
َكاَنتلَُغةقوٍمأُم ِّينيمليكنهَلُمفلسفةاليواننيني،والصنائعأهلالصني،َوَمَعَذلِّكفقد

فِّيَهاَعنخواطرهَذْيناجليلني َْيُثيعرب  بلَسائِّراألجيال،إِّذاَكاَنتجديرةاَبنجعلتحبِّ
االْستِّْعَمالالَّذِّيمنلوازمهَأنيكوناملعيناْلُمْفردَوغرياْلُمْفرد يشغلهبَاالبال،وحتسنيفِّ
َوُهَو الطَّْبع، علىالل َِّسانويراتحَلُه خيفالنُّْطقبِّهِّ اْلَوضع، يفِّ لفظُمْفرد إبزائه َمْوُضوًعا

.(3)َربيَّة،وكفاهافضالًعلىَماسواَهاَهذِّهاملزيةشاناْلعَ
 :هميّزاتم -

:(4)ميكنإجيازهافيمايلي
اتباعهلنظامالقافية،وهوأيسرمننظامالتقليبات. -1
توسعيفشرحاملوادوماتفرَّعمنهامنألفاظح يقال:إنهاحتوىعلىمثانني -2

احتوىعلىأربعنيألًفا،والقاموسعلىستنيألًفا.ألفمادةعلىحنيأنالصحاح
3-  مر-امتاز من-كما أُثر وما واحلديثالشريف، الكرمي، ابلقرآن ابالستشهاد

كالمالعرب.
                                       

 .82(،2004،)دارالفكر،3،طاتريخاألدبالعريبالعصراململوكيعمرموسىابشا،(1)
 .1/6هـ(،1414،)بريوت:دارصادر،3،طلسانالعربابنمنظور،(2)
 .1/5م(،2004،)بريوت:دارصادر،3،طلسانالعربابنمنظور،(3)
.359،(حممدبنإبراهيماحلمد،مرجعسابق4)
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اعتىنبنسبةاألشعارإىلأصحاهبا،ح إنهلَيـَُعدُّمرجًعامهم ايفذلك. -4
اهتمبلهجاتالعرب،وبتوجيهالقراءات. -5
اهتمبذكربعضالقواعدالنحويةوالصرفية.-6
 طبعاته: -

م1299هـ1308ألولمرةابملطبعةاألمرييةببوالقابلقاهرةسنة(لسانالعرب)طبع
على) منها ينيفكلٌّ كبريًا (صفحة،ّثأعيدطبعةمراتخمتلفة،300يفعشرينجملًَّدا

حظيتإبعجابالعلماء،واستدركعليهاالعالمةأمحدتيموربعضاألخطاءاملطبعيةاليت
(،كمااستدركعليهااألستاذعبدالسالمنشرهايفجزٍءصغرٍيابسم)تصحيحلسانالعرب

هارونأخطاءأخرىنشرهايفجملةجممعاللغةالعربيةاملصري.
بنيعاميوقام فأجنزته اللسان، طبع يفبريوتإبعادة بريوت، ودار صادر تدار
يفمخسوستنيحلقة،مجعتيفمخسةعشرجملًداكبريًا،ويفطبعةأنيقة1955-1956

بعضاألخطاء من عليه احتوت ملا ابلنقد الطبعة هذه اللغة علماء واجه وقد ومجيلة،
مناإلشرافالعلم أكثرمنمر ة،آخرهااملطبعية،وخللو ها ي،ّثأعادتدارصادرطبعه

عام املنشورة الثامنة وهيالطبعة اليتبنيأيدينا احملققة الطبعة ترتيًبا2014هذه املرتبة م،
ألفابئًياحسباحلرفاألولفالثاينفالثالثإ منجذرالكلمة،ِبالفترتيبهاألصلي

.(1)ابلارتيبوفقاحلرفاألخريفاألولفالثاين...إ الذييلتزمطريقةالصحاح
موسوعةعلميَّةثريَّة،كااشتملعليهمنمادةلغوية(لسانالعرب)والجداليفأن

مسهٍب منشرٍح قدَّم وكا واحلديثالشريف، منشواهدمنالشعر تضمَّنه وكا وأدبية،
للمادةيعكسكثريًامنمظاهرحياةاللغةالعربيةوحياةاجملتمعالعريب،على ٍوجيعلهمفيًدا

يفجماالتعلميةكثريةمنوعة.اليفاجملالاملعجمياحملدودبل





                                       
 .11(،2014دارصادر،،)بريوت:8،طلسانالعربابنمنظور،(1)



 


 



 ونظرياتها ,: بعض قضاياهاالداللة األول: الفصل

 
 

 وفيهثالثةمباحث:
املعىن،املبحث األول: تطور وأسباب الداللة،

 وطرقه.
نظريتااحلقولالداللية،وحتليلاملكوانتاملبحث الثاين:

 الداللية.
 تعريفحبقولالنشاطالذهين.املبحث الثالث:
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 : املبحث األول
 , وطرقهتاريخ تطور املعىن, و أسبابهالداللة, و
ا:   الداللة:المطلب األوَّ

ـــــةالعربيـــــة،نقـــــفحـــــنينستكشـــــفمـــــادة)دلـــــل( واشـــــتقاقاهتايفاملعجمـــــاتاللغوي
بــــه،ممـ ـــايرشــــدإىلاملطلــــوب، علــــىاملفهــــومالعــــامهلــــذااللفــــظ،فالــــدليل:هــــومــــاَنســــتدلُّ

وَدلولــــة:أْوصـــــَلهإىلَمعرفتــــهبــــه،وأْدلـــــَْلُتالطريـــــق:ودِّاللــــةَودلَـّـــهعلــــىالطريــــقيدلُّـــــهَداللــــةَ
.(1)اهتديُتإليه

ــــــويفهــــــممــــــنذلــــــكأن يوهتديــــــهإىلمعــــــاينالقــــــولالــــــيتيريــــــدالداللــــــةترشــــــداملتلق ِّ
.(2)املتكلمإيصاهلاإليه

لإىلاملدلول،ويفةيفكل ِّاهيعامَّابللغةفقط،وإمنَّوهذايعينأقاال تصُّ مايوصِّ
الشــيءعلــىمعــىن،فقــدأخــرَبعنــهوإنكــان255ذلــكيقــولاجلــاحظ)ت هـــ(: ومــ َدل 

.(3)اَرإليهوإنكانساكًتا صامًتا،وأش

                                       
،حتقيق:مهدياملخزومي،وإبراهيمالسامرائي،د.العني(ينظر:اخلليلبنأمحدالفراهيدي،1)

مفرداتألفاظ،والراغباألصفهاين،8/8ط،د.ت،)بريوت:دارومكتبةاهلالل(،مادة)دلل(،
الكرمي العصرية،القرآن املكتبة )بريوت: ت، د. ط، د. املاجدي، جنيب عليه: وعلَّق راجعه ،

2015-هـ1436 )دلل(، مادة و188م(، ، منظور، العربابن طلسان صادر،8، دار )بريوت: ،
البحثالداليليفالتبيانيفتفسريوينظر:ابتهالالزيدي،،292-5/291م(،مادة)دلل(،2014

الطوسي احلسن بن حممد جعفر أليب دكتوراالقرآن أطروحة للبنات،، الاربية كلية بغداد، جامعة ه،
.1/10م(،2004هـ،1424)

،رسالةماجستري،كليةالاربية،البحثالداليلعندالشريفالرضي(يراجع:جميداخلفاجي،2)
.9م(،1998هـ،1419اجلامعةاملستنصرية،،)

،ويراجع:ابتهال1/86هـ(،1423،)بريوت:دارومكتبةاهلالل،البيانوالتبيني(اجلاحظ،3)
 .1/10الزيدي،مرجعسابق،
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قارنــــــةبــــــهوالَداللــــــةموجــــــودةيفاللغــــــةمنــــــذنشــــــأهتا،فلكــــــل ِّ
ُ
لفــــــٍظَداللتــــــهاللغوي ــــــةامل

.(1)ةإىلالعقلمنُذوضعهاألصلي،فم مسِّعاللفُظ؛انتقلْتصورتُهالذهنيَّ
ــــــةاللفظــــــة،إذالميكــــــنأنيكــــــونالبحــــــثيفوللســــــياقدورت ــــــددالل فاعــــــليفحتدي

عــــــــــنالســــــــــياقالــــــــــذيوردتيفاللفظــــــــــةلنصــــــــــلإىلاملعــــــــــىنعــــــــــايناأللفــــــــــاظمســــــــــتقالًم
.(2)املطلوب

 ،وهـــوالعلـــمالـــذييهـــتمكبـــريامســـه علـــمالداللـــةالعلـــمٍوقـــدأضـــحت الداللـــة موضـــوعً
بدراسةالرموزوأنظمتها،ح ماكانمنهاخارجنطاقاللغـة،كمـايركــزعلـىاللغـةمـنبـنيأنظمـة

عنــددراســةمعــاينإلنســان،واليقــفعلــمالداللــةاالرمـــوزابعتبارهــاذاتأمهيــةخاصــةابلنســبةإىل
؛بـــليتجاوزهـــاإىلاجلملـــةوالســـياق؛ألنالنشـــاطالكالمـــيذاالداللـــةالكلمـــاتاملفـــردةفحســـب

الكامنـــةاليتكـــونمـــنمفـــرداتفحســـب،بـــلومـــنأحـــداثكالميـــةأوامتـــداداتنطقيـــة،تكـــو ن
مــنالــدالالتفتجــروراءهــاجحفــالً،(3)تتحــددمعاملهــابســكتاتأووقفـــاتأو ــوذلــكمجــالً

.(4)يفالنصوصاألدبيةاالنص،وخصوصًالثانويةاملرتبطةهباداخلسياق
ـــــهابلدراســـــةعلمـــــاءو ـــــلتناول ـــــداليلعلـــــىاللغـــــوينيفحســـــب،ب مليقتصـــــرالبحـــــثال

ـــــــ ـــــــرونيفجمـــــــاالتشـــــــ ،كاألصـــــــولينيوالبالغيـــــــنيوالفالســـــــفةواملناطقـــــــةواملفس ِّ رينومفك 
منهُجـــــــهدلوه،وكـــــــانلـــــــهبـــــــوعلمـــــــاءالـــــــنفسواالجتمـــــــاعواالقتصـــــــاد،إذأَْدىلكـــــــلٌّمـــــــنهم

يفتنــــــــاولاأللفـــــــاظوَداللتهــــــــا،ولتعـــــــد دهــــــــذهالطوائـــــــفالفكريــــــــةومناهجهــــــــايف اخلـــــــاص 
ـــــةومفاهيمهـــــاوطرائـــــقدراســـــتها،فضـــــالً عـــــنأن الدراســـــة؛نشـــــأاخلـــــالفيفحتديـــــدالدالل

.(5)ةقدأد ىإىلاختالفمفاهيمهامشولالداللةوتداخلهاابلعلوماإلنسانيةكافَّ
                                       

.11-1/10(ابتهالالزيدي،مرجعسابق،1)
.11(اخلفاجي،مرجعسابق،2)
 .12،(أمحدخمتارعمر،مرجعسابق3)

(4 ميثاقالصيمري ، البالغة( املشتقاتيفقج داللية-أبنية كليةدراسة ماجستري، رسالة ،
 .23م(،2002هـ،1423)اآلداب،جامعةالبصرة،

،1/240،)القاهرة:مكتبةاألجنلواملصرية(،مناهجالبحثيفاللغة(ينظر:متَّامحسان،5)
= 
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ـــــــــتقـــــــــومالعالمـــــــــةاللغويـــــــــ ـــــــــربطبـــــــــنيشـــــــــيئني،يُـــــــــدعىاألول مفهوًم ا أوةعلـــــــــىال
ــــــائمعلــــــىطبيعــــــةنفســــــية دلــــــيالً  ،ويــــــدعىالثــــــاين صــــــورةمسعيــــــة أو داال ،وكالمهــــــاق

.(1)منجهة،وعلىاحتادعقليبواسطةالعالقةالارابطيةمنجهةأخرى
،(2)عـــــنأغراضـــــهم هكــــذاحـــــدَّهاابـــــنجـــــينقـــــومٍهبـــــاكــــلُّإن اللغــــةأصـــــواتيعـــــرب ِّ

،تســـــــتخدممإىلمتلـــــــقِّواألغــــــراضهـــــــياملعــــــاينوالـــــــدالالتالــــــيتيـــــــرادنقلهــــــامـــــــنمــــــتكل ِّ
األصواتاملنطوقةأواملكتوبةصورةهلا.

فهنـــــاإذنجانبــــــان،أحـــــدمهامــــــادي:مســـــموعأومرئــــــي،واآلخـــــرإدراكــــــيمعنــــــوي،
.(3)ربهريفاآلخرويتأثَّوكالاجلانبنييؤث ِّ

مصــــــــطلح الداللــــــــة إىلعالقــــــــةدالالعالمــــــــةوضــــــــمنالطــــــــرحالسوســــــــريي؛يشــــــــري
كـــــــــدلوهلا،ويســـــــــتعملهـــــــــذااملصـــــــــطلحعـــــــــادةيفمقابـــــــــلمصـــــــــطلح)املعـــــــــىن(،وقـــــــــد يت

.(4)الهمكافئً
ا،ويشــــــريإىلأنوهنــــــا ــــــددديسوســــــريالداللــــــةأبقــــــاتعــــــينالــــــدالواملــــــدلولمًعــــــ

ــــــــي،وأنالداللــــــــةالعالقــــــــةبــــــــنيالــــــــدالواملــــــــدلولال ضــــــــعملنطــــــــقٍ ــــــــىعقل مفروضــــــــةعل
اإذاليســـــتطيعالفـــــردتغيريهـــــا،وأناللغـــــةمتتثـــــللــــــ قانونالوقـــــت ؛اجلماعـــــةاللغويـــــةفرًضـــــ

.(5)أيقانونالتبدلواالهاراءواملوت

                                       
.1/11وابتهالالزيدي،مرجعسابق،

،شعرالربد وينأمنوذًجا-دورالسيمياءاللغويةيفأتويلالنصوصالشعرية(يراجع:هيامعلي،1)
.31م(،2001رسالةماجستري،كليةالدراساتالعليا،اجلامعةاألردنية،)

(2،  .1/34للكتاب(،،)القاهرة:اهليئةاملصريةالعامة4،طاخلصائص(عثمانابنجين ِّ

(3 اللطيف، عبد محاسة حممد النحوي( املعىن لدراسة مدخل والداللة، طالداليل-النحو ،1
.39م(،2000-هـ1420)القاهرة:دارالشروق،

(4 بريور، غاري نوال ماري ) املفاتيح اللسانياتاملصطلحات فهيميف القادر عبد ترمجة: ،
 .98م(،2007،)اجلزائر:دارسيديبلعباس،1الشيباين،ط

مروانفارس،5) يراجع: اإلبداععندجربانخليلجربانوآخرين( )بريوت:شركة1،طعلم ،
= 
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ــــــــة الوحــــــــدةاللغويــــــــةهــــــــي مــــــــدلوهلا ،و تلــــــــف ويــــــــرىبعــــــــضالبــــــــاحثنيأن دالل
ـــــةاملـــــ ـــــده،فهنـــــاكنظري ـــــدهـــــذااملـــــدلولوطريقـــــةحتدي دلولاملنطقيـــــة،النظـــــرايتحـــــولحتدي

،(1)والنظريــــــــةالســــــــياقية،والنظريــــــــةالســــــــلوكية،ونظريــــــــةاجملــــــــالواحلقــــــــولالدالليــــــــة...إ 
ــــوماخلمــــيس(؛لكــــلواحــــدةمنهــــا ــــيتتكــــونهــــذهاجلملــــةمــــثال:)ســــأجيءي فالوحــــداتال
مــــدلولمعــــروفيفالعربيــــة،ولكــــنجممــــوعهــــذهاملــــدلوالتيتخــــذيفهــــذااملثــــال)معــــىن(

ريخالـــــذيقيلـــــتفيـــــه،فـــــفذاقـــــالحممـــــداســـــياقاســـــتعمايلجديـــــدوحســـــبالتـــــايفخمتلًفـــــ
ســــــبتمرب؛فــــــفنهــــــذهاجلملــــــة6أغســــــطس؛وقالتهــــــافاطمــــــةيــــــوم19هــــــذهاجلملــــــةيــــــوم

ذاتاملـــــدلولالواحــــــدمتثـــــلنطقــــــنيخمتلفــــــني،كـــــلمنهمــــــالــــــه)معـــــىن(خمتلــــــف،ويفهــــــذه
.(2)احلالةيتحد)املدلول(وخيتلف)املعىن(

 

ميكــــــنالقــــــول:إنالداللــــــةتكتســــــبإطارهــــــا)املعنوي/املوضــــــوعي(مــــــنعليــــــهوبنــــــاءً
شـــــــكلاملرســـــــلة،أيمـــــــنتلـــــــكالعالقـــــــاتالـــــــيتتـــــــنظمالعالمـــــــاتداخـــــــلنســـــــقدال،أو

.(3)داخلسريورةللدالالتاملفتوحة
 تاريخ البحث في تطور المعنى: المطلب الثاني:

تتطور ابجملتمع، أنتتأثر فالبدَّ يتعاملهبا، يفظلجمتمع تنشأ اجتماعية ظاهرة اللغة
بتغريُّه،وقدقامالدرسالداليليفبدايتهعلىدراسةجوانبتطوراملعىنوتغريه .(4)بتطوره،وتتغريَّ

وقـدأدركـوا،اسـععشـراهتمعلماءالداللةكسألةالتطـورالـداليل،منـذأوائـلالقـرنالتو
أنالتطورالداليل،هوتغيرياأللفاظملعانيها،ذلكأناأللفاظتـرتبطبـداللتهاضـمنعالقـة

                                       
.21-20م(،1990هـ،1410املطبوعات،

.41(حممدمحاسةعبداللطيف،مرجعسابق،1)
(مرجعسابق.2)
(3 الشيباين، فهيم القادر عبد يراجع: ومفاهيمها( أسسها العامة، السيميائيات طمعامل ،1،

.36م(،2008)اجلزائر:دارسيديبلعباس،
 .12(،1981)اجلامعةاملستنصرية،،ترمجة:جميدعبداحلليماملاشطة،علمالداللةأف.آر.ابملر،(4)
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فـالتطوريفمفهـومالداللـةيفهذهالعالقـة،متبادلةفيحدثالتطورالداليلكلماحدثتغريُّ
ـــم،فيكـــوناالنتقـــال ـــعأويعم ِّ ـــص،كمـــايوس ِّ مـــناملعـــىنالضـــيقأوقـــديضـــي ِّقاملعـــىنأوخيص ِّ

ـ؛(1)اخلاصإىلاملعىناألوسعأوالعاموقـد ـدثالعكـس لبعـضعلمـاءاللغـةولـذلكيفض ِّ
يقــولاملســدييفذلــك:،مصــطلحالتطــورالــداليلاعــناملعــىنعوًضــاحملــدثنيمصــطلحتغــريُّ

ـمراءفيهااليومهيأنكلاأللسنةالبشريةما إناحلقيقةالعلميةاليتال ادامتتتـداولففقَّ
ــا،والســلبًةالإجيــاابًر،ومفهــومالتطــورهنــاال مــلشــحنةمعياري ــتتطــو  اهــومــأخوذيفوإمن 

ّث ،كيـبمـنجهـةار يفاألصـواتواللنسـيب إذيطـرأعلـىبعـضأجزائهـاتبـد اتتغـري معىنأق 
يــثخيفــىعــناحلــس حببطءهــومــنالــغــري هــذاالت ولكــن ،يفالداللــةعلــىوجــهاخلصــوص

.(2)الفردياملباشر 
فاللغـــةتتغـــريوتتطـــورحســـباملســـتوىاحلضـــاريوالثقـــايفالـــذييعيشـــهاجملتمـــع،وال
يقتصــرهــذاالتطــورعلــىاأللفــاظ،فقــديكــونيفالقواعــدوالاركيــبكاالشــتقاقوالتصــريف،

الكتابةواألدب،ويكونهذاعادةيفالعاميات،وقديكونالتطوريفاألساليبكمايفلغة
كمايكونأيًضايفمعايناأللفاظودالالهتا،وهذاماتتجهإليهالدراسةالدالليةاحلديثة.

ر المعنى أسباب المطلب الثالث:  :وطرقه تطوُّ

ـــــــ يفمعـــــــايناأللفـــــــاظ،ذلـــــــكأناأللفـــــــاظتـــــــرتبطبـــــــدالالهتارتتطـــــــوراملعـــــــىنهـــــــوتغيـُّ
.(3)داليلرتيفهذهالعالقة؛حدثتغيـُّرتضمنعالقاتمتبادلة،وكلماحدثتغيـُّ

وقـــــدغـــــدامـــــنالبدائـــــهيفعلـــــماللغـــــةاحلـــــديثأناللغـــــةشـــــأقاشـــــأنالكـــــائناحلـــــي
ذلـــــــكأنالعالئـــــــقاملتواشـــــــجة؛والتطـــــــوروالظـــــــواهراالجتماعيـــــــة؛ ضـــــــعلنـــــــاموسالتغـــــــريُّ
.(4)هصمناالمناراللغويأمرًبنياللغةواحلياةاإلنسانيةقدجعلتمنهذاالتطوُّ

                                       
(1 ) عبداجلليل، يفمنقور ومباحثة أصوله الداللة الكتابالاراثالعريبعلم احتاد )دمشق: ،
 .69(،2001العرب،

.38م(،1986،)تونس:الدارالتونسية،املعرفيةاللسانياتوأسسهاعبدالسالماملسدي،(2)
.71،(منقورعبداجلليل،مرجعسابق3)
(4 جبل، الكرميحممدحسن عبد يراجع: يفشرحاألنباري( تطبيقية دراسة الداللة يفعلم

= 
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راملعـــــــىنهـــــــوواحـــــــدمـــــــناألســـــــسالـــــــيتتقـــــــومعليهـــــــاالدراســـــــاتالتحليليـــــــةوتطـــــــوُّ
ـــــتتبيـــــنيملعـــــاينالكـــــالم،و ـــــواعالـــــدالالتبعـــــدالتثب االخـــــتالفاحلاصـــــلفيهـــــا،وتعـــــددأن

يفكبــــــريتمــــــنالداللــــــةاملركزيــــــةللمعــــــىنإلمكــــــانمعرفــــــةالتغــــــريونوعــــــه،ولتطــــــوراملعــــــىنأثــــــرت
.(1)أنواعهايفالدراساتاللغويةبش َّة،ولهانعكاساتتعمليةالتفاهمالكالمي

يفاللغـــــــاتاللغويـــــــةمـــــــنأكثـــــــرالعناصـــــــراللغويـــــــةقابليـــــــةللتغـــــــريُّوتعـــــــداملفـــــــردات
لســــــهولةاكتســــــاهباوفهــــــممعانيهــــــامــــــنخــــــاللالتحــــــاور،علــــــىنســــــانية،وذلــــــكنتيجــــــةًاإل

منـــــذالطفولــــة،والنظـــــامالصـــــريففالعنصــــرالصـــــويتيســــتقرُّالعكــــسمـــــنالعناصــــراألخـــــرى
ــــاثبــــتت رمــــدةثبوتــــهفــــالتعاريــــهتغــــرياتمســــتمرةأوكثــــرية،وقــــلمثــــلعلــــىالــــرغممــــنأتخُّ

.(2)مذلكيفالنظامالنحوي،وهذااالستقراريدينابستقرارذهنيةاملتكل ِّ
 صـــــــلضـــــــمنامـــــــنجوانـــــــبالتطـــــــوراللغـــــــويالـــــــذيويُعتـــــــربتطـــــــوراملعـــــــىنجانًبـــــــ

طبيعـــــةاللغـــــة،ومـــــنهـــــذاالتطـــــورتتضـــــحالداللـــــةاملركزيـــــةبثبوهتـــــا،واهلامشـــــيةِبصوصـــــيتها،
،وأكثـــــرمـــــاتنـــــتجُعـــــىنهبـــــذاالتغـــــريُّهـــــا،وهـــــيأكثـــــرمـــــاتُواإلضـــــافيةبتوســـــطهاوكثـــــرةتغريُّ

.(3)عنه
 أسباب تطور المعنى:

اللغـــــوينفســـــه،عـــــناالســـــتعمالانتـــــجتلتطـــــوراملعـــــىنأســـــبابمنهـــــامـــــاهـــــوداخلـــــيٌّ
املتغــــري ِّلالشــــيءِّعــــناألحــــوالاالجتماعيــــةوالثقافيــــةوتبــــدُّانشــــ تومنهــــامــــاهــــوخــــارجيٌّ

:(4)نفسه،واجتاهالتغري،وذلكعلىالنحواآليت

                                       
.33م(،1997،)القاهرة:داراملعرفةاجلامعية،للمفضليات

(1 رؤوف، طه ران يراجع: والد( املركزية والبالغينيالداللة اللغويني بني اهلامشية رسالةاللة ،
.1/34م(،2002-هـ1422ماجستري،كليةالاربية،جامعةبغداد،)

.1/34(يراجع:رؤوف،مرجعسابق،2)
(املرجعالسابق.3)
(هذاالتقسيملغرضالدراسةوالبحثفحسب،وإالفاألسبابمجيعهاتعملجنًباإىلجنٍب4)

 داود، حممد حممد يراجع:. اللغوي. الواقع يف بينها فصل ودون واحد، آٍن اللغةيف وعلم العربية
= 



 الفصل األول: الداللة: بعض قضاياها ونظرياتها

29 
 

o : أسباب لغوية 

ــــــــــــة،والصــــــــــــرفيَّتشــــــــــــملالتطــــــــــــوُّو ــــــــــــيتتظهــــــــــــريفمــــــــــــدارةراتالصــــــــــــوتية،والنحوي ال
 تكــــــــونعلــــــــىشــــــــكلا ــــــــرافأوخــــــــروجعــــــــناالســــــــتعمال،ويالحــــــــظأنبدايــــــــةالتغــــــــري 

ـــــامتواضـــــًعاعليـــــه،والســـــيما املـــــألوف،لكـــــنهـــــذاالتغـــــرييغـــــدوبعـــــدكثـــــرةاالســـــتعمالُعرًف
حاجــــــًةماســــــةً إذاكــــــانيلــــــيب 
،فثبــــــاتأصــــــواتالكلمــــــةيســــــاعدعلــــــىثبــــــاتمعناهــــــا،(1)

جيفكلمــــــة  ماشــــــم الفارســــــيةمــــــثال،تعــــــينالنســــــ،(2)وتغريهــــــايــــــؤديإىلتغــــــريمعناهــــــا
نالقطــــــناحلســــــن،تطــــــورتفيهــــــاالكــــــاففأصــــــبحتقافــــــا،فشــــــاعتالكلمــــــةالعربيــــــةمــــــ

 قمــــاش كعــــىن:أراذلالنــــاسومــــاوقــــععلــــماألرضمــــنفتــــاتاألشــــياء،ومتــــاعالبيــــت،
.(3)ّثأصبحتهذهالكلمةالعربية،حتملالداللةعلىاملنسوجات

الكلمـــــــة،كالـــــــذييفالصـــــــيغةالصـــــــرفيةيـــــــؤديإىلتغـــــــرييفداللـــــــةكمـــــــاأنالتغـــــــريُّ
اأكـــــــربمـــــــنالداللـــــــةمل ـــــــدثيفالعـــــــدولإىلصـــــــيغةاملبالغـــــــة،فـــــــفنذلـــــــكيعطيهـــــــاقـــــــدرً

ـــــة،وشـــــبيهت ـــــثتكـــــنلتحصـــــلهلـــــايفالصـــــيغةالصـــــرفيةالعادي ـــــة،حي ـــــةالنحوي ـــــذلكالدالل ب
داللـــــةالكلمـــــة،اختصـــــارالعبـــــارةإىلتغـــــريُّي،كمـــــايـــــؤد(4)خيتــــلاملعـــــىنالخـــــتاللالاركيـــــب

الداللــــةاجلديــــدة،وبعــــدعــــدةأجيــــالتصــــبحالصــــلةبينهــــاوبــــنياملعــــىناجلديــــدغــــريعيفتشــــ
ـــــةاملصـــــرية: فـــــالنت ـــــكقـــــوهلميفاللهجـــــةالعامي مـــــنالـــــذوات أو مـــــنواضـــــحة،مثـــــالذل

                                       
.218(،م2001،د.ط،)القاهرة:دارغريب،احلديث
(1) قدور، حممد اللسانياتأمحد طمبادئ ،3 الفكر، دار )دمشق: ،1429 م(،2008هـ،
387. 

.1/36،ورؤوف،مرجعسابق،221(ينظر:حممدحممدداود،مرجعسابق،2)
،وينظر:حممد107-106،)القاهرة:مكتبةاألجنلواملصرية(،داللةاأللفاظ(إبراهيمأنيس،3)

.221حممدداود،مرجعسابق،
(4 مرجعسابق، أنيس، إبراهيم ينظر: )107 الشيخ، الواحدحسن وعبد العالقاتالداللية،

-هـ1419،)األسكندرية:مكتبةومطبعةاإلشعاعالفنية،1طةتطبيقية،،دراسوالاراثالبالغيالعريب
 .9م(،1999
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أوالدالـــــذوات ،أي:مـــــناألغنيـــــاء،فهـــــذهالكلمـــــةخمتصـــــرةبـــــالشـــــكمـــــنعبـــــارة ذوات
.(1)األمالك 
o :أسباب اجتماعية 

،ومــــــن(2)ســــــتعاراتاالجتماعيــــــةوانتقــــــاالتاإلطــــــاراالجتمــــــاعيللكلمــــــةوتعــــــيناال
مـــــدلولالكلمـــــةعنـــــدانتقاهلـــــامـــــنهلجـــــةإىلأخـــــرى،أومـــــنلغـــــةإىلأخـــــرى،ذلـــــكتغـــــريُّ

ــــــيتتعــــــين)اجلــــــس(يفجنــــــوباجلزيــــــرةهــــــينفســــــهاتعــــــينيفالشــــــمال ــــــب(ال فكلمــــــة)ث
مــــــنجيــــــلاىلجيــــــليفتغيــــــري)اقفــــــز(،ومــــــنذلــــــكأيًضــــــاأتثــــــريالعــــــاداتوالقــــــيماملتغــــــرية

بعـــــضالـــــدالالت،الســـــيماتلـــــكاأللفـــــاظالـــــيتيكـــــرهلفظهـــــاكعناهـــــاالصـــــريحأواملركـــــزي
األول،وإمنــــــا ــــــدثانــــــزايحاملعــــــىنعــــــنالداللــــــةاملركزيــــــةإىلأخــــــرىاثنويــــــةللــــــتمكنمــــــن
ــــــــه ــــــــنجمعن ــــــــريًامــــــــاي ــــــــهكث التحــــــــدثعنهــــــــا،كــــــــذلكالتفــــــــاوتالطبقــــــــييفاجملتمــــــــع؛ففن

ــــــــك ــــــــتصَُّولإىلمعــــــــانٍدلولالكلمــــــــاتوخروجهــــــــاعــــــــنمعانيهــــــــااألُاخــــــــتالفمــــــــ بتل
.(3)الفئاتومفاهيمها

االأبسبـــــــــــهيفالتطـــــــــــورالـــــــــــداليلدورً–أحيـــــــــــاانً–وتلعـــــــــــباالســـــــــــتعارةالتمثيليـــــــــــة
ذاعواشـــــــتهريفمثلـــــــه، قـــــــوهلم:مشـــــــابهتمـــــــامقـــــــالتســـــــتعارملقـــــــامٍيبســـــــبباملقـــــــام،فقـــــــد

ـــــزةقـــــول ـــــل ِّ) ـــــليفقطعـــــتجهي ـــــب(إذاقي ـــــكالجتـــــينمـــــنالشـــــوكالعن ـــــب(أو)إن خطي
بــــرغمتباعــــدالــــزمنوانقضــــاءاملقــــاماألصــــليالــــذىقيــــلموقــــفمماثــــلملــــاوضــــعلــــهأصــــالً

غلــــــذلك،وكلمــــــاقويــــــتتلــــــكفيــــــه،غــــــريأنعنصــــــراملشــــــاهبةبــــــنياملــــــوقفنيهــــــواملســــــو 
امـــــناملقـــــاماجلديـــــد،ءًاملشـــــاهبة؛كـــــانالتعبـــــريأقـــــوىوأدل،وبـــــذايصـــــرياملقـــــامالقـــــدميجـــــز

.(4)فيدخليفحتليله

                                       
.221(يراجع:حممدحممدداود،مرجعسابق،1)

 .15(يراجع:عبدالواحدحسنالشيخ،مرجعسابق،2)

.111-1/109(يراجع:رؤوف،مرجعسابق،3)

.18(عبدالواحدحسنالشيخ،مرجعسابق،4)
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مـــــنمالحظـــــةالعالقـــــاتالعرفيـــــةبـــــنياملفـــــرداتوللوصـــــولإىلاملعـــــىنالـــــداليلالبـــــدَّ
ـــــــذيهـــــــواملقـــــــام،وفهمـــــــهشـــــــرطومعانيهـــــــا،وهـــــــومـــــــايُ عـــــــرفابلعنصـــــــراالجتمـــــــاعي،ال

آلخـــــرويتبعـــــهاخـــــتالفاملعـــــىنمـــــنمقـــــامٍألنـــــهخيتلـــــف؛الكتمـــــالهـــــذااملعـــــىنأواملقـــــال
آلخـــــــرعـــــــنطريـــــــقاحملـــــــددات تلـــــــفداللـــــــةمجلـــــــةواحـــــــدةمـــــــنمقـــــــامٍومـــــــنّثَّك،لـــــــذل

ـــــة،انبعـــــةمـــــنالنغمـــــة ـــــةأومعنوي ـــــتلفظي ـــــيتيســـــوقهااملقـــــامنفســـــهســـــواءأكان ـــــةال الداللي
املصـــــاحبةلنطـــــقاجلملـــــة،مثـــــالذلـــــكحـــــرفالنـــــداء)اي(إذاســـــبقلفـــــظ)ســـــالم(؛فـــــفن

رالعبــــــارةصــــــاحلةألنتــــــدخليفمقامــــــاتاجتماعيــــــةكثــــــرية،تــــــؤدىكلهــــــاإىلتطــــــوُّهــــــذه
املعـــــىنالـــــداليلاملـــــرادمنهـــــايفأيمقـــــامقيلـــــتفيـــــه،فمـــــناملمكـــــنأنتقـــــالهـــــذهالعبـــــارة
يفمقـــــــــامالتـــــــــأثر،و مقـــــــــامالتشـــــــــكيك،ويفمقـــــــــامالســـــــــخط،ويفمقـــــــــامالطـــــــــرب،ويف

.(1)غريهاكثريةٍقامالتلذذ،و مقاماتٍمقامالتوبيخ،ويفمقاماإلعجاب،ويفم
وهـــــذهاملعـــــاينالتفهـــــممـــــناملعـــــىنالـــــوظيفيهلـــــذيناللفظـــــنيمنفـــــرًدا،والمـــــناملعـــــىن

فهـــــممـــــناملقـــــاماالجتمـــــاعيالـــــذيســـــيقتفيـــــهتا،والمنهمـــــامًعـــــا،بـــــلاملعجمـــــيمنفـــــردً
.(2)هذهالعبارة
o :أسباب نفسية 

ــــــاءوالتفــــــاؤلوتعــــــينالبحــــــثيفظــــــل ِّ ــــــة،كاحلي ــــــورايتوالقــــــوةاالنفعالي احملرمــــــاتوالت
والتشـــــــاؤمواآلداباالجتماعيـــــــة،فهـــــــذهكلهـــــــاأســـــــبابنفســـــــيةتـــــــدفعناإىلالتخلـــــــيعـــــــن

واٍف قــــــــــقغــــــــــرضبعــــــــــضاأللفــــــــــاظوالعــــــــــدولعنهــــــــــاإىلغريهــــــــــا،لنصــــــــــلإىلتغيــــــــــريٍ
.(3)التخاطبأبفضلمعىنوأمتلفظ

عمالبعــــــضاأللفــــــاظملــــــاهلــــــامــــــندالالتوهنــــــايعــــــدلمســــــتعملواللغــــــةعــــــناســــــت
.(4)مكروهة،خاضعنييفذلكلثقافةاجملتمعومنطتفكريهوحسهالاربوي

                                       
.19(املرجعالسابق،1)
(املرجعالسابق.2)
،،دراسةأتثيليةيفضوءلغاتالشرقالقدميالظواهراللغويةيفشعراملتنيبإبراهيمعليزينو،(3)

.28-27م(،2003-هـ1424والعلوماإلنسانية،)ةدمشق،كليةاآلدابأطروحةدكتوراه،جامع
.72(يراجع:منقورعبداجلليل،مرجعسابق،4)
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كمــــاينــــدرجحتــــتاألســــبابالنفســــيةاخلطــــأوســــوءالفهــــم؛إذقــــدينــــتجعــــناخلطــــأ
ــــ ــــد ،الــــيتتطلــــقرتيفتطبيــــقالقواعــــدأوســــوءالفهــــمهلــــاتغيـُّ ــــالذلــــككلمــــة ول داليل،مث

ا،لكـــــنتـــــذكريالصـــــيغةالصـــــرفيةثًـــــةمـــــذكرًاكـــــانأومؤنَـّةالعربيـــــةعلـــــىاملولـــــودعامَّـــــيفاللغـــــ
ـــــــذهنابملـــــــذكَّ ـــــــد ؛جعـــــــلمعناهـــــــايـــــــرتبطيفال ر،وأصـــــــبحتتطلـــــــقيفاللغـــــــةلكلمـــــــة ول

مـــــناللهجـــــات،وكـــــذاكلمــــــة زوج ؛الـــــيتحـــــدثهلــــــاعلـــــىالـــــذكردوناألنثـــــىيفكثــــــريٍ
ــــــ ناملثــــــالنيالســــــابقنيأناخلطــــــأيفتطبيــــــققواعــــــدللســــــببنفســــــه،وواضــــــحمــــــداليلٌّرتتغيـُّ

.(1)للعمليةالذهنيةاليتتسمىابلقياساخلاط اللغةوسوءالفهمليسإالنتيجةً
o :االبتداع الداللي 

امــــــايقــــــومبــــــهالشــــــعراءاملعــــــىن،وكثــــــريًروهــــــومــــــناألســــــبابالداعيــــــةوالواعيــــــةلتطــــــوُّ
اجملــــــــازيلأللفــــــــاظيعطيهــــــــادالالتمتطــــــــورة،فاالســــــــتعمال(2)دابء،واجملــــــــامعاللغويــــــــةواأل

رويصــــبحمــــعالــــزمنمالزًمــــاللفــــظوكأنـــــههــــذاالتطــــوُّعــــنداللتهــــااألصــــلية،وقــــديســــتقرُّ
.(3)داللةجديدةزايدةعلىالداللةالقدمية

ـــــداعاملعـــــىنوتطـــــويره،واجملـــــاز ـــــايـــــربزاجملـــــازكأحـــــدأهـــــمســـــبلابت  مـــــاهـــــو-وهاهن
.(4)هذااألخرييفذاتاللفظزيفتجوُّكوناليعقليولغوي،و-معلوم

مـــــــاريهــــــواســـــــتخداماللفـــــــظيفغـــــــفوللمجــــــازأمهيـــــــةقصـــــــوىيفالـــــــدرسالـــــــداليل؛
.(5)نةمانعةمنإرادةاملعىناألصلييعله؛لعالقة،معقرضِّوُ

مـــــــاوضـــــــعلـــــــه(؛تعـــــــينا تســـــــاباللفـــــــظمعنـــــــمًريفقيـــــــد)اســـــــتخداماللفـــــــظيفغـــــــ

                                       
 .220،وينظر:حممدحممدداود،مرجعسابق،105-104(إبراهيمأنيس،مرجعسابق،1)

.1/36،ورؤوف،مرجعسابق،242(يراجع:أمحدخمتارعمر،مرجعسابق،2)
.1/110(يراجع:رؤوف،مرجعسابق،3)
.20(عبدالواحدحسنالشيخ،مرجعسابق،4)
(5 اخلطيبالقزويين، يراجع: البالغة( علوم يف خفاجي،اإليضاح عبداملنعم حممد حتقيق: ،

3ط اجليل، دار )بريوت: 1993-هـ1414، مرجع5/12م(، الواحدحسنالشيخ، عبد وينظر: ،
 .20سابق،
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ــــ ــــان،وهــــواملعــــروفداللالــــذيميامــــعاملعــــىنالقــــددًيــــجد ابـــــ انزالقاملعنــــم ،أمــــاعبــــارةًي
ديــــــ،وقــــــدتقامرســــــالًكــــــونجمــــــازًي لعالقـــــة ،فتعــــــينأنهــــــذهالعالقــــــةقــــــدتكــــــونمطلقــــــةف

ـــــــةمانعـــــــة...إ ؛فهـــــــذاهـــــــواحملـــــــدد ـــــــهمـــــــعقرين ابملشـــــــاهبةفيكـــــــوناســـــــتعارة،وأمـــــــاكون
عــــناملعــــىنإليــــهاللفــــظبــــدالًالــــداليلالــــذىيســــاعدعلــــىفهــــماملعــــىناجلديــــدالــــذىانزلــــق

ـــــــلغـــــــاءاملعـــــــىنالقـــــــدميالـــــــذىوُإغفـــــــالأوإالقـــــــدمي،كمـــــــايســـــــاعدعلـــــــى علـــــــهاللفـــــــظضِّ
.(1)الًأص

o :أسباب تاريخية 

وهـــــــيتعــــــــينتبـــــــدالتالعلــــــــوم،والتقنيـــــــات،واألمســــــــاء،حبيـــــــثتطــــــــالنظـــــــاماللغــــــــة
،وهــــوبصــــورٍةغــــريمباشــــرة،ويتــــداخلهــــذاالســــببمــــعمجيــــعاألســــبابالــــيتســــبقذكرهــــا

ــــداليلللمفــــردةاللغويــــة،ويــــدعىهــــذااجلانــــب ــــيتتتعلَّــــقابلتطــــوُّرال مــــناجلوانــــباملهمــــةال
ـــــــــارخيي() ــــــــــ)السيمانتكالت ـــــــــككـــــــــالتطوُّراللغـــــــــوياحلاصـــــــــلSemasiology)(2)ب ،وذل

.(3)بسببانتقالاللغةمنجيٍلإىلجيل
كانــــــتكلمــــــة)الربيــــــد(تطلــــــقعلــــــىالدابــــــةالــــــيتحتمــــــلعليهــــــاالرســــــائل،ّثفمــــــثالً

ـــــــيتتتخـــــــذلتنظـــــــيمهـــــــذهالعمليـــــــةيفالوقـــــــت أصـــــــبحتتطلـــــــقعلـــــــىالـــــــنظموالوســـــــائلال
احلاضـــــــر،وكانـــــــتكلمـــــــة)القطـــــــار(يفاملاضـــــــيتطلـــــــقجمموعـــــــةمـــــــناإلبـــــــلعلـــــــىنســـــــقٍ

صــــــلةببعضــــــها،تســــــريســــــتخدميفالســــــفر،واليــــــومهــــــوجمموعــــــةمــــــنالعــــــرابتاملتتُواحــــــدٍ
.(4)بوسائلميكانيكية

ـــــمـــــدلولالكلمـــــةلتغـــــريُّومـــــنذلـــــكتغـــــريُّ عليـــــه؛فكلمـــــةلُّدُطبيعـــــةالشـــــيءالـــــذىَت
كانـــــتتطلـــــقعلـــــىآلـــــةالكتابـــــةأايمكانـــــتتتخـــــذمـــــنريـــــشالطيـــــور،ّث)الريشـــــة(مـــــثالً

                                       
 .20(عبدالواحدحسنالشيخ،مرجعسابق،1)

 .1/34(يراجع:رؤوف،مرجعسابق،2)

.1/111(املرجعالسابق،3)
.1/110(املرجعالسابق،4)
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صــــــبحتتطلــــــقاملــــــادةاملتخــــــذةمنهــــــاآلــــــةالكتابــــــة؛فأمــــــدلوهلااألصــــــليتبًعــــــالتغــــــريُّتغــــــريَّ
.(1)ةخاصَّيفصورةٍلةٍمناملعدنمشكَّعلىقطعةٍ

ــــــــدالــــــــداليل،فيلجــــــــأأبنــــــــاءاويســــــــهمالســــــــببالتــــــــ رخييبقــــــــوةيفاحلاجــــــــةإىلالتولي
اجملتمـــــــــــعاللغـــــــــــويإىلاأللفـــــــــــاظالقدميـــــــــــةذاتالـــــــــــدالالتاملنـــــــــــدثرةفُيحيـــــــــــونبعضـــــــــــها،

فمواليــــــــــداحليــــــــــاةســــــــــنييفذلــــــــــكأد مالبســــــــــة،ويُطلقوقــــــــــاعلــــــــــىمســــــــــتحداثهتم،ملتم ِّ
عليهــــــا،ومــــــنهنــــــاتظهــــــرحتتــــــاجإىلأمســــــاءتــــــدلُّ–حســــــيةكانــــــتأومعنويــــــة–املتنوعــــــة

كلمـــــاتقدميــــــةقــــــدلبســــــتثيــــــااًبجديــــــدةمــــــناملعــــــىن،مــــــنمثــــــل:اجلريــــــدة،والصــــــحيفة،
ـــــــدىاملوهـــــــوبنيمـــــــن ـــــــةعلـــــــىأي والوظيفـــــــة،والقطـــــــار،والتســـــــجيل...وتـــــــتمهـــــــذهالعملي

يفهـــــــذهالعمليـــــــةكـــــــذلك،إذمهـــــــمٌّاب،وللمجـــــــامعاللغويـــــــةدورتتَّـــــــاألدابءوالشـــــــعراءوالكُ
ــــــدحضــــــارية ــــــريعــــــنموالي ــــــةللتعب ــــــةاللجــــــوءإىلألفــــــاظأجنبي قــــــدتقتضــــــياحلاجــــــةالتعبريي
جملتمعـــــاتأجنبيـــــة،ولعـــــدماســـــتيعاباجملتمـــــعهلـــــذاالتقـــــدمالعلمـــــيجيـــــدنفســـــهمضـــــطرًايف

جبــــــوارأجنــــــيب ٍوجــــــودلفــــــظٍبعــــــضاألحيــــــانإىلعمليــــــةالتعريــــــب،وقــــــدينشــــــأعــــــنذلــــــك
أصـــــــيل،فيـــــــؤدىذلـــــــكإىلالـــــــارادف،أوتصـــــــبحالســـــــيادةللفـــــــظاألجنـــــــيبوينـــــــدثرلفـــــــظٍ

.(2)اللفظاألصيل
عنـــــدأصـــــحاباللغـــــاتاملختلفـــــةإىلإطـــــالققـــــويٌّويالحـــــظيفهـــــذاالصـــــددميـــــلت

ياتجديــــــدةمليكــــــنهلــــــاأيوجــــــودفيمــــــابعــــــضالكلمــــــاتاملــــــأثورةللداللــــــةعلــــــىمســــــمَّ
ـــــــمضـــــــي، ة،فـــــــأكثرأصـــــــحاباللغـــــــاتيطلقـــــــونعلـــــــىوذلـــــــككأمســـــــاءاملخارعـــــــاتخاصَّ

قبـــــلامــــنكالمهــــماملـــــألوفالــــذيكـــــانمســــتعمالًاآللــــةاملخارعــــةيفحـــــاالتكثــــرية؛امسًـــــ
امليكــــنلــــه،وقــــدينســــخظهــــورهــــذااالخــــاراع،وهــــذااالســــميكتســــبهبــــذامعــــىنجديــــدً

.(3)لهذااملعىناجلديداملعىنالقدمييفمعظماألحوا
                                       

.221-220(حممدحممدداود،مرجعسابق،1)
.219-218،وينظر:حممدحممدداود،115-112(إبراهيمأنيس،مرجعسابق،2)
(3 السعران، حممود العريب( للقارئ مقدمة اللغة، طعلم العريب،2، الفكر دار )القاهرة: ،
.1/234م(،1997
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بــــــة يفاللغــــــةالعربيــــــة،فــــــنحننســــــتعملهايفالوقــــــتاحلاضــــــرمــــــنذلــــــككلمــــــة دابَّ
كبطريقــــــةآليــــــةوالــــــيتهتجــــــمعلــــــىحةاملعروفــــــة،الــــــيتتتحــــــرَّللداللــــــةعلــــــىالســــــيارةاملصــــــفَّ

ــــةبــــةكلمــــةقدميــــة،وكانــــتتــــدلُّمنهــــاالقــــذائف،والدابَّىرَمــــيُصــــفوفاألعــــداء،و علــــىآل
بــــــــةاحلديثــــــــة،لــــــــةالقدميــــــــةكانــــــــت بدائيــــــــة ابلقيــــــــاسإىلالدابَّقتاليــــــــةكــــــــذلك،ولكــــــــناآل

ــــــدفعيفأصــــــلفالدابَّ ــــــدخلونيفجوفهــــــا،ّثت ــــــةتتخــــــذيفاحلصــــــاركــــــانواي ــــــةالقدميــــــةآل ب
.احلصنفينقبونهوهميفجوفها

الــــــداليلهــــــوالتغــــــرياتالعارضــــــةيفإنالســــــبباملباشــــــريفهــــــذاالنــــــوعمــــــنالتغــــــريُّ
اتأوعوامــــــلنفســــــيةداخليــــــة،وعلــــــىالــــــرغممــــــنذلــــــك؛يظــــــلالعــــــاملاخلــــــارجي،التغــــــري

اســــــــتعمالالكلمــــــــاتالقدميــــــــةهــــــــذااالســــــــتعمالالــــــــذيللعوامــــــــلالنفســــــــيةأثرهــــــــا،فمــــــــردُّ
مـــــــناملفـــــــرداتبـــــــدوكثـــــــريتتأوضـــــــحناهإىلنزعـــــــةاحملافظـــــــةواإلبقـــــــاءعلـــــــىالقـــــــدمي،وهبـــــــذا

-مــــــــثالً-تمعانيهــــــــا،فــــــــنحنتمفــــــــرداتقدميــــــــةتغــــــــريَّ التكنولوجيــــــــة يفمعظــــــــماللغــــــــا
اأونقــــول: أقلعــــتالســــفينة وهــــذاالفعــــلمــــن القلــــع كعــــىنالشــــراع أينشــــرتشــــراعً

.(1)سارت ،والسفينةاآلنال قلع هلابلتسريابلبخار
ومـــــــناجملـــــــازالقـــــــدميالـــــــذيالنـــــــزالنســـــــتعمله؛قولنـــــــا: دارترحـــــــىاحلـــــــرب وإن

ايفالعصـــــــراحلـــــــديث،ولكـــــــنالاحلـــــــرببطحـــــــن الرحـــــــى يبـــــــدوســـــــاذجًتشـــــــبيهطحـــــــن
حــــــى،وإمنــــــانشــــــريإىلإفنــــــاءيــــــزالهلــــــذااجملــــــازأثــــــره،فكأننــــــاالنبــــــايلابملعــــــىناألصــــــليللر 

.(2)عاماحلرببوجهٍ
طلــــــقلفــــــظالشــــــابراللغــــــوي،فمــــــثاًل:يُوالخــــــتالفالبيئــــــةاملكانيــــــةدورهيفالتطــــــوُّ

ـــــــةيفصـــــــعيدمصـــــــر،بينمـــــــايُعلـــــــىالعِّجـــــــل)مـــــــناجلـــــــاموس( ـــــــىالفـــــــ يفمدين طلـــــــقعل
يفبيئـــــــــةٍاالقـــــــــاهرة،وهكـــــــــذاتـــــــــنحطدالالتبعـــــــــضاأللفـــــــــاظيفبيئـــــــــةمعينـــــــــة،وتســـــــــمو

.(3)أخرى
اوقـــــديكـــــونغـــــريرالـــــداليلقـــــديكـــــونمقصـــــودًالتطـــــوُّنبغـــــياإلشـــــارةهنـــــاإىلأنَّيو

                                       
 .235-1/234(حممودالسعران،مرجعسابق،1)

.1/235(املرجعالسابق،2)
 .223(حممدحممدداود،مرجعسابق،3)
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اعويــــــــة،وصـــــــــنَّمقصــــــــود؛فاملقصــــــــوديولــــــــدعلـــــــــىأيــــــــدياملعنيــــــــنيبـــــــــذلك،كاجملــــــــامعاللغ
الكـــــالم،وغـــــرياملقصـــــودهـــــوالـــــذياليُفطـــــنإليـــــهيفغمـــــرةاالســـــتعمالاللغـــــوياجلمعـــــي

.(1)ماة؛نتيجةاملقارنةبنيالعصوراللغويةاملختلفةللغةٍإالبعدمدَّ
اإلعالميـــــــةراللغـــــــوي،فاللغـــــــةيفالتطـــــــوُّوالينبغـــــــيأنيُغفـــــــلدوروســـــــائلاإلعـــــــالم

ـــــةابلتطـــــور،حبكـــــمكوقـــــالغـــــةً ـــــدَّحضـــــاريةوالهـــــيالبادئ ـــــريعـــــنب أنتطـــــو عنفســـــهاللتعب
ــــــة،تســــــتلزماخــــــتالفاملــــــادةالــــــيتتقــــــدممقتضــــــياتالعصــــــر،خصوًصــــــ اوأقــــــالغــــــةإخباري

.(2)إىلأخرىإىلأخرى،بلمنحلظةٍبواسطتهامنمرحلةٍ
اابالســــــــتعمالاللغــــــــويارتباطًــــــــرتبطترالــــــــداليللأللفــــــــاظمــــــــالتطــــــــوُّوابجلملــــــــة؛فــــــــفنَّ

ــــــ ــــــىاأللفــــــاظ،وهــــــذااألمــــــريــــــدلُّدالالتِّإىلتغــــــريُِّّا،إذيــــــؤديهــــــذااالســــــتعمالُوثيًق عل
راللغـــــوي،والامـــــنجوانـــــبالتطـــــوُّاملعـــــىنإالجانبًـــــرَدها،ولـــــيستغيـُّـــــحيويـــــةاللغـــــةوجتـــــدُّ
.(3)لواسعةاإالإذانظرانإليهمنهذهالزاويةاميكنفهمطبيعتهمتامً

ـــــبثقافـــــةاجلماعـــــةاللغويـــــة،إذاللغـــــةظـــــاهرةتراملعـــــىنمرهـــــونتتطـــــوُّكمـــــاأنَّ ةتاجتماعي
يفأساســــــــــــها،وميكــــــــــــنحتليــــــــــــلهــــــــــــذهالثقافــــــــــــةيفمجلتهــــــــــــا؛بتحليــــــــــــلأنــــــــــــواعاملواقــــــــــــف

فمقــــــامالفخــــــرغــــــريمقــــــاماهلجــــــاء،..املقامــــــاتالــــــيتتســــــتعملفيهــــــااللغــــــةاالجتماعيـــــة/
ــــــإنتغــــــريُّ ؛لــــــذاميكــــــنالقــــــول:(4)ومهــــــاغــــــريمقــــــاماملــــــدح...إ  ــــــةتتبــــــعغالًب ااتالدالل

اللغويــــــةيفاجملتمــــــعاكتفــــــىابســــــتعمالاملفــــــردات؛ولــــــوأنَّ(5) اتامليــــــولاالجتماعيــــــةتغــــــريُّ

                                       
.9(عبدالواحدحسنالشيخ،مرجعسابق،1)
 .223(حممدحممدداود،مرجعسابق،2)

،التعبريعناحملظوراللغويواحملسناللفظييفالقرآنالكرميالدينأبوزالل،(يراجع:عصام3)
.197م(،2001-هـ1422دراسةداللية،أطروحةدكتوراه،كليةاآلداب،جامعةالقاهرة،)

حس4) متَّام يراجع: ) ومبناهاان، معناها العربية اللغة الثقافة، دار (،1994 وأبو337م(، ،
 .197زالل،مرجعسابق،

 .197،وأبوزالل،مرجعسابق،1/228(يراجع:حممودالسعران،مرجعسابق،5)
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ــــــة؛ألصــــــبحتجتاربــــــه اتاحلياتيــــــةحمــــــدودة،وملــــــااســــــتطاعمواكبــــــةالتغــــــريُّمعانيهــــــااحلقيقي
.(1)الطارئةعليه

ــــــــة،كــــــــالتعميم،واالختصــــــــاص، وقــــــــدانعكســــــــتهــــــــذهاألســــــــبابيفمظــــــــاهرداللي
.واالنتقالالداليل،والرقيالداليل،واال طاطالداليل

ـــــ تـــــردفيـــــههالوحيـــــدللمعـــــاين؛ألناملفـــــرداتويفذلـــــككلـــــهيبقـــــىالســـــياقهـــــواملوج ِّ
ــــــمتضــــــامَّ يفالكــــــالمعــــــربل،ممــــــايفــــــرضاملعــــــىناألكثــــــرفائــــــدةًمُجَــــــهايفهيئــــــةِّةإىلبعضِّ

.(2)املعىناحلضوري
ــــــاملعىناملهــــــميفمجيــــــعاألحــــــوالهــــــو)املعــــــىنالســــــياقي(للمفــــــردةوالعبــــــارة، وإذن؛ف

ــــــهعلــــــىمعانيهــــــااألصــــــلية،أوتغريُّواملوضــــــحلثبــــــوتاملفــــــردات هــــــاحبســــــبمــــــا تــــــاجإلي
.(3)املوقفواملعىناملطلوبأتديته

ـــــــداليلظـــــــاهرةطبيعيـــــــة،ميكـــــــنرصـــــــدهابـــــــوعيلغـــــــويحلركيـــــــةالنظـــــــامإنالتغـــــــريُّ ال
داليلآخـــــر،ويفداليلإىلجمـــــالٍاللغـــــوياملـــــرن،حيـــــثتنتقـــــلالعالمـــــةاللغويـــــةمـــــنجمـــــالٍ

فالداللـــــةاألساســـــيةفاســـــحةمكاقـــــاللداللـــــةالســـــياقيةقـــــدتتخلَّـــــاحلركـــــةالـــــدؤوبللغـــــة؛
أولقيمـــــةتعبرييـــــةأوأســـــلوبية،وبـــــذلكتغـــــدوالكلمـــــةذاتمفهـــــومأساســـــيجديـــــد،وقـــــد

ــــزاحهــــذااملفهــــومبــــدورهليحــــلَّ ــــهمفهــــومت ــــدثأنين رالتطــــوُّآخــــر،وهكــــذايســــتمرُّمكان
.(4)خلفاءزابلبطءواالمتناهيةتتميَّالداليليفحركةٍ

 طرق تطور المعنى:

ـــــتتنـــــوعطـــــرقتطـــــوُّ رالـــــداليلالتعـــــددأســـــبابه،وترجـــــعأهـــــمطـــــرقالتطـــــوُّراملعـــــىنتبًع
ريلحـــــــقالقواعـــــــداملتصــــــلةبوظـــــــائفالكلمـــــــاتوتركيـــــــباجلمـــــــل،إىلثالثــــــةأنـــــــواع:تطـــــــوُّ

                                       
 .197،وأبوزالل،مرجعسابق،320(يراجع:متَّامحسان،مرجعسابق،1)

.1/111(يراجع:رؤوف،مرجعسابق،2)
.1/111(يراجع:رؤوف،مرجعسابق،3)
.71(منقورعبداجلليل،مرجعسابق،4)
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يفاللغـــــــاتالعاميـــــــة،والصـــــــرف،والتنظـــــــيم،علـــــــى ـــــــومـــــــاحـــــــدثكقواعـــــــداالشـــــــتقاق
تفيهــــــــاشـــــــعبةعــــــــنالعربيـــــــةالفصــــــــحى،إذجتـــــــردتمــــــــنعالمـــــــاتاإلعــــــــراب،وتغـــــــريَّتامل

ـــــةيفقواعـــــداالشـــــتقاق ـــــى ـــــومـــــاحـــــدثللغـــــةالكتاب ...وتطـــــوريلحـــــقاألســـــاليبعل
تعمــــــــيمريلحــــــــقمعــــــــىنالكلمـــــــة،كتخصــــــــيصمعناهـــــــاالعــــــــام،أوعصـــــــراناحلــــــــايل،وتطـــــــوُّ

.(1)معناهااخلاص،أونقلهامنمعناهاالقدميإىلمعىنآخرتربطهبهعالقةما
o :تخصيص المعنى العام 

ـــــــلالداللـــــــةمـــــــناملعـــــــىنالكلـــــــي ىلاملعـــــــىناجلزئـــــــيوتضـــــــييقجماهلـــــــا،إوذلـــــــكبتحوي
.(2)ويعمدمستعملواللغةإىلذلكم وثقواأبنالغرضمناستعماهلاحمقق

ــــــس،ّثمٍحمــــــرَّرمي(فهــــــيكلمــــــةعامــــــةتطلــــــقعلــــــىكــــــل ِّمــــــنذلــــــككلمــــــة)احلــــــ المُي
ت(،ومثـــــــل)صـــــــوَّ(3)صـــــــتيفبعـــــــضاللهجـــــــاتابلداللـــــــةعلـــــــى)النســـــــاء(فحســـــــب صَّ

علــــــــىاملفهــــــــوماالنتخــــــــايب،ويفمرتفــــــــع،ولكنهــــــــااآلنتــــــــدلُّالــــــــيتتعــــــــينالنــــــــداءبصــــــــوتٍ
تضــــــــده:إذاصـــــــوَّاحملافـــــــلالدوليـــــــةكعـــــــىن:أيـــــــدهووافقــــــــهعلـــــــىالقـــــــرارأواملشـــــــروع،أو

رفــــــــضومليوافـــــــــق،وكــــــــذالفـــــــــظ)الســــــــفري(الـــــــــيتتعــــــــينالرســـــــــولواملصــــــــلحبـــــــــنيالقـــــــــوم،
،وهبـــــذا(4)علـــــىمبعـــــوثالدولـــــةلـــــدىرئـــــيسالدولـــــةاملبعـــــوثإليهـــــاوأصـــــبحتاآلنتـــــدلُّ

.(5)يضيقجمال األفراد الذيكانتتصدقعليهأوالً
إىلمجلـــــــةأمـــــــور،منهـــــــاكثـــــــرةرالـــــــداليلوميكـــــــنأنتُعـــــــزىهـــــــذهالطريقـــــــةيفالتطـــــــوُّ

ــــلمــــعتقــــادمالعهــــدعمــــوممعنــــاه،ويُقصــــراســــتعمالالعــــاميفبعــــضمــــايــــدلُّ عليــــه،فُيزي

                                       
.70(يراجع:اخلفاجي،مرجعسابق،1)
(2 سابق، مرجع زينو، علي إبراهيم يراجع: )42 سابق، مرجع عمر، خمتار وأمحد ،245،

 .1/46ورؤوف،مرجعسابق،

 .1/46،ورؤوف،مرجعسابق،246(يراجع:أمحدخمتارعمر،مرجعسابق،3)

(4 احلازمي، عليان العرب( عند الداللة لعلوم،علم القرى، أم جامعة يفجملة حبثمنشور
.15/715هـ(،1424،مجاديالثانية،27الشريعةواللغةالعربيةوآداهبا،)مكةاملكرمة،ع

.1/230(حممودالسعران،مرجعسابق،5)
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مدلولــــهعلــــىاحلــــاالتالــــيتشــــاعفيهــــااســــتعماله،ومنهــــاانقــــراضبعــــضمــــناألشــــياءأو
ا،ومنهــــــــاتغليــــــــببعــــــــضاملالمــــــــحـرعــــــــناللفــــــــظداللي ــــــــالعــــــــاداتأواملظــــــــاهرالــــــــيتتعب ِّــــــــ

ةللفــــــــظ،واســــــــتبعادبعضــــــــهااآلخــــــــر،ومنهــــــــاحتقيـــــــــقأمــــــــناللــــــــبس،فقــــــــدتوقِّــــــــعيزيَّــــــــالتمي
ةيفســــــــوءالَفهــــــــمبســــــــببمشوهلــــــــاأشــــــــياءكثــــــــرية؛فيكــــــــونالتخصــــــــيصالــــــــدالالتالعامـــــــَــّ

.(1)ةوسيلًةلتحديداملقصودعلىوجهالدقَّ
ـــــةللفـــــظ ـــــبملمـــــحمـــــناملالمـــــحالداللي وميكـــــنتفســـــري صـــــيصالداللـــــةأبنـــــهتغلي

ئراملالمحاألخرى،مثالذلكلفظ)املأمت(:علىسا
مكوانتهقبلالتخصيص:االجتماع+يفاألفراحأواألتراح.

مكوانتهبعدالتخصيص:االجتماع+يفاألتراح.
.(2)املكوناملغلَّب:يفاألحزان

o :تعميم المعنى الخاص 

عــــينيقــــعتوســــيعاملعــــىنحــــني ــــدثاالنتقــــالمــــنمعــــىنخــــاصإىلمعــــىنعــــام،وي
توســــــيعالكلمــــــةأنيصــــــبحعــــــددمــــــاتشــــــريإليــــــهالكلمــــــةأكثــــــرمــــــنالســــــابق،أويصــــــبح

مــــــــناجلزئيــــــــاتوالتفاصــــــــيلللمعــــــــىن،فتســــــــعفجماهلــــــــاأوســــــــعيفاإلحاطــــــــةأبكــــــــربعــــــــددٍ
.(3)ميفخمتلفاملواقفالتخاطبيةاملتكل ِّ

هــــــر(عامــــــة،مــــــعأنــــــهيفاألصــــــلنــــــوعد(علــــــى)الزَّرْمــــــنأمثلتــــــهإطــــــالقلفــــــظ)الــــــوَ
م(الـــــداليفاألصـــــلعلـــــى مـــــةالبهـــــائمخاصـــــة،ّثاســـــتعمليفَشـــــمنـــــه،ومنـــــهلفـــــظ)البَ

.(4)الناسأيضا
عـــــــزىحــــــــدوثهـــــــذهالطريقــــــــةإىلأســـــــبابأظهرهــــــــا:كثـــــــرةاســــــــتخداموميكـــــــنأنيُ

                                       
.1/115(يراجع:ابتهالالزيدي،مرجعسابق،1)
 .240سابق،(يراجع:عبدالكرميحممدحسنجبل،مرجع2)

.243،وأمحدخمتارعمر،مرجعسابق،1/44(يراجع:رؤوف،مرجعسابق،3)
.45-1/44(يراجع:رؤوف،مرجعسابق،4)
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اخلـــــاصيفمعـــــانعامـــــةتزيـــــلمـــــعتقـــــادمالعهـــــدخصـــــوصاملعـــــىنوُتكســـــبهالعمـــــوم،وقل ـــــة
.(1)يدخلحتتهاملالمحالتمييزيةللشيءأوما

ظريــــــــةحتليــــــــلاملكــــــــوانت؛علــــــــىأنــــــــهنتيجــــــــةنويفســــــــرالتعمــــــــيمالــــــــداليليفضــــــــوء
ـــــــةللفـــــــظ،أي ناالســـــــتعمالاللغـــــــوييقـــــــومابســـــــتبقاءأإلســـــــقاطبعـــــــضاملالمـــــــحالتمييزي

ملمـــــحأوأكثـــــرمـــــناملالمـــــحالتمييزيـــــةللفـــــظ،ويســـــقطمـــــنحســـــابهاملالمـــــحاألخـــــرى،ّث
ــــهذ ــــقلــــكامللمــــحفحســــب،ويغــــض يطلــــقاللفــــظعلــــىكــــلمــــاتــــوفرفي النظــــرعــــنالتواف

أوالتفارقيفاملالمحاألخرىاملستبعدة،مثالذلكلفظ)الغاب(:
امللتف.مكوانتالداللةقبلالتعميم:القصب+

ابلقصب(.مكوانتالداللةبعدالتعميم:كلملتف)مماهوشبيهت
املستبعد:القصب.املكونالساقط/
.(2)االلتفافاملكوناملتبقي:

وتبـــنيهـــذهالطريقـــةقـــدرةاأللفـــاظعلـــىالتعبـــريعـــنأشـــياءوأحـــداثوألفـــاظبكلمـــة
املشـاركةبينهـا،وإغفـالالفـروقبـنيتلـكاألشـياءواألحـداث...واحدة،بذريعـةاخلصـائص

ناختالفهـــايفالشـــكلفكلمـــة)منـــزل(،تنطبـــقعلـــىكـــلمـــايســـكنهالنـــاسبغـــضالنظـــرعـــ
ويقنــعالنــاسابلتعمــيمالــداليليفاســتعماهلماللغــويابلقــدرالتقــرييبالــذي قــقواحلجــم...

.(3)يفالتيسرياورغبةًاوإفهامًالغرضمنالتخاطبفهمً
o :نقل المعنى 

جمــــــالالداللــــــةيفالكلمــــــةبــــــنياملــــــدلولني،العلــــــىوجــــــهالتخصــــــيصأوهــــــوتغــــــريُّ
ــــ ،وهــــذااالنتقــــال ــــدثعــــنطريــــقاجلانــــباجملــــازي(4)اعلــــىوجــــهاملخالفــــةالتعمــــيم،وإمنَّ

                                       
.1/142(يراجع:ابتهالالزيدي،مرجعسابق،1)
 .233-232(يراجع:عبدالكرميحممدحسنجبل،مرجعسابق،2)

.39(يراجع:إبراهيمعليزينو،مرجعسابق،3)
(4 سابق، مرجع الزيدي، ابتهال يراجع: )1/149 سابق، مرجع رؤوف، وينظر: ،1/37،

= 
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املشــــــاهبةوهــــــييفاللغــــــةعلــــــىشــــــكلني:عالقــــــةمشــــــاهبةوهــــــياالســــــتعارة،وعالقــــــةغــــــري
يــــــةواجملــــــاورةوأهــــــمعالقــــــاتاجملــــــازاملرســــــلهــــــيالســــــببيةواحلاليــــــةواحملل اجملــــــازاملرســــــل...

،ممــــايســــمحللـــــدال(1)يــــةواعتبــــارمـــــاكــــانومــــاســـــيكونوالزمانيــــةواملكانيــــةواجلزئيـــــةوالكل
.(2)وطواعيةوثراءًةًه،وهومامينحالتعابريحريَّتالوبتعددمدل

ــــيتكانــــتتعــــينيفالقــــدميمجــــال ــــرية،منهــــاكلمــــة)الشــــنب(ال ــــةنقــــلاملعــــىنكث وأمثل
الثغـــــــــــــروبيـــــــــــــاضاألســـــــــــــنان،ّثنقلـــــــــــــتيفاالســـــــــــــتعمالاحلـــــــــــــديثإىلالداللـــــــــــــةعلـــــــــــــى
)الشــــارب(،وقــــدحــــدثذلــــكبفعــــلعالقــــةاجملــــاورة،وهــــذايعــــينأناملعــــايناحلقيقــــةقـــــد

.(3) تفيوتزول،وحتلحملهاالداللةاجملازيةيفمركزاالستعمال
علـــــىمعـــــىنقريــــــبومـــــنأمثلـــــةذلـــــك؛تلـــــكاأللفـــــاظالـــــيتتعاريهـــــاالتوريـــــة،فتـــــدلُّ

ـــــــة...كـــــــأنتقـــــــول:غـــــــريمقصـــــــود،ومعـــــــىنبعيـــــــدمقصـــــــود،لبواعـــــــثنفســـــــيةواجتما عي
متــــه(،فمعــــىن)مــــارأيتــــه(أي)مــــاضــــربترئتــــه(،ومعــــىن)وهللامــــارأيــــُتفــــالاًنقــــْطوالكلَّ

.(4))ماكل مته(:)ماجرحته(
يصـــــدقوممـــــايـــــدخلحتـــــتهـــــذهالطريقـــــة،ا طـــــاطاملعـــــىن،وهـــــذاالنـــــوعمـــــنالتغـــــريُّ

ـــــــةو ـــــــيتكانـــــــتداللتهـــــــاتعـــــــديفنظـــــــراجلماعـــــــةنبيل ا،ّثرفيعـــــــةنســـــــبي علـــــــىالكلمـــــــاتال
ـــــكمرتبـــــة،أوأصـــــبحهلـــــاارتباطـــــاتتزدريهـــــااجلماعـــــة ،ذلـــــك(5)حتولـــــتفصـــــارتدونذل

مــــــنقيمــــــةمعناهــــــا،فكلمــــــةأنشــــــرفالكلمــــــةوقيمتهــــــابــــــنياجلماعــــــةاللغويــــــةمســــــتمدٌّ
ـــــفواهلمـــــزة،فمـــــاهـــــذهاحلـــــروفإال ـــــالموالـــــواوواألل ـــــواء مـــــثالًالتكمـــــنقيمتهـــــايفال  ل

ىيفقيمــــــةالســــــلطةعــــــىناصــــــطلحالنــــــاسعليــــــه،وقيمــــــةمعناهــــــاتتجلَّــــــرمــــــوزمعــــــربةعــــــنم
                                       

.247،وأمحدخمتار،مرجعسابق،123وإبراهيمأنيس،مرجعسابق،

 .1/37(يراجع:رؤوف،مرجعسابق،1)

.44ق،(يراجع:إبراهيمعليزينو،مرجعساب2)
.248،وأمحدخمتارعمر،مرجعسابق،1/37(يراجع:رؤوف،مرجعسابق،3)
.43-1/42(يراجع:رؤوف،مرجعسابق،4)
 .1/228(حممودالسعران،مرجعسابق،5)
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املنوطـــــةهبـــــا،والفـــــرقبـــــنيهـــــذهالكلمـــــةوكلمـــــةاملســـــؤوليةاملخولـــــةهلـــــذهالرتبـــــةويفقيمـــــة
 نقيـــب لــــيسهـــوالفــــرقبـــنيحــــروفالكلمتــــني؛وإمنـــاهــــوالفـــرقبــــنياملعـــىناملشــــارإليــــه

املســـــــــؤوليةيفقيمـــــــــةالســـــــــلطةوقـــــــــدرعـــــــــىنكلمـــــــــة نقيـــــــــب املتمثـــــــــلكبكلمـــــــــة لـــــــــواء ،و
ـــــاةوتغريُّ ـــــوطتنيهبـــــا،ومـــــعتطـــــوراحلي ـــــديكـــــوناملن هـــــاتتغـــــريدالالتبعـــــضالكلمـــــات،وق

،(1)أنتســـــتعملكعـــــىنقيمتـــــهأقـــــلمـــــنقيمـــــةمعناهـــــااألقـــــدمنصـــــيبالكلمـــــةمـــــنالتغـــــريُّ
األلفــــاظالــــدائرةحــــولاجلــــنسومــــايتصــــلبــــه،وحــــولالزهــــوالطبقــــي،-مــــثالً–مــــنذلــــك

حــــــولمــــــايثــــــرييفاجلماعــــــةالكالميــــــةمشــــــاعراخلجــــــلكأمســــــاءقطــــــعاملالبــــــسالداخليــــــةو
...(2).

ويفمقابــــــلذلـــــــك؛قــــــدتنتقـــــــلالكلمــــــاتالـــــــيتكانــــــتتشـــــــريإىلدالالتهينـــــــةأو
اإىلدالالتأرفــــــــعوأشــــــــرف...مــــــــنذلــــــــكانتقــــــــالكلمــــــــة)بيــــــــت(مــــــــنوضــــــــيعةنســــــــبي 

لبيـــــتالضـــــخمالكبـــــرياملتعـــــدداملســـــاكنالداللـــــةعلـــــىاملســـــكناملصـــــنوعمـــــنالشـــــعر،إىلا
،وكـــــذاكلمـــــة)قــــــرآن(،وهـــــىمصـــــدرمـــــنالفعـــــل)قـــــرأ(كعــــــىن(3)الـــــذينعهـــــدهيفاملـــــدن

مجــــــــعالشــــــــيءبعضــــــــهإىلبعــــــــض،يفكــــــــالمالعــــــــربقبــــــــلاإلســــــــالم،وكجــــــــيءاإلســــــــالم
ــــزلعلــــىحممــــد ــــهوســــلم–أطلقــــتعلــــىكــــالمهللاتعــــاىلاملن ويفهــــذامــــن-صــــلىهللاعلي

.(4)ورقيهماال تاجإىلبيانمسواملعىن
 ،وممـــــايـــــدخلحتـــــتانتقـــــالاملعـــــىن؛اســـــتعمالكلمـــــةمـــــاللداللـــــةعلـــــىمعـــــىنمعـــــنيَّ

ـــــككلمـــــة)اجلـــــون(واســـــتعماهلايفنفـــــسالوقـــــتللداللـــــةعلـــــىضـــــد ِّ هـــــذااملعـــــىن،مـــــنذل
ا،وكلمـــــــة)طــــــــرِّب(الـــــــيتأتيتكعــــــــىن:الـــــــيتتطلـــــــقعلــــــــىاألســـــــودوعلــــــــىاألبـــــــيضمجيًعــــــــ

.(5)ا،وكعىن:اضطربفرحًاضطربحزانً
                                       

.217(حممدحممدداود،مرجعسابق،1)
.1/228(حممودالسعران،مرجعسابق،2)
 .1/230(املرجعسابق،3)

.218(حممدحممدداود،مرجعسابق،4)
 .232(حممودالسعران،مرجعسابق،5)



 الفصل األول: الداللة: بعض قضاياها ونظرياتها

43 
 

ـــــــــــراللغـــــــــــات...فمـــــــــــا-ظـــــــــــاهرةاألضـــــــــــداد-هـــــــــــذهالظـــــــــــاهرة ملحوظـــــــــــةيفأكث
تفسريها؟

ــــــــراللغــــــــويني؛أنالكلمــــــــةاملعــــــــرب ِّ ــــــــهأكث ــــــــذيعلي ةعــــــــناملعــــــــىنوضــــــــدهســــــــبقإنال
ــــــةعلــــــىاملعــــــىن ــــــةعلــــــىأحــــــداملعنيــــــني،ّثاســــــتعملتللدالل اســــــتعماهلايفاألغلــــــبللدالل

.(1)وهكذاتصاَحباالستعماالناآلخريفعصراتل،
ــــــذتالكلمــــــةنفســـــهاللداللــــــةعلــــــىاملعـــــىناملضــــــاد،وملُتصــــــطنعكلمــــــة ولكـــــنملا ُّ

جديدة،أوكلمةموجودةسواها؟
لعــــــلمــــــرد ذلـــــــكإىلأننــــــانفكـــــــريفكــــــلصــــــفةمـــــــعمــــــايقابلهـــــــا،فعنــــــدمانقـــــــول:

يض(مــــــــنيف)غــــــــرياألبــــــــيض(ويف)ضــــــــداألبــــــــ-غــــــــريواعــــــــني-)أبــــــــيض(؛ففننــــــــانفكــــــــر
ـــــانكـــــونمـــــدركني ـــــرغممـــــنأنن ـــــانُنحـــــيالضـــــد،علـــــىال ـــــوان،أييف)األســـــود(...إنن األل

.(2)لهيفنفسالوقت
إىلآخــــــر؛إىلداليل ٍوتنبغــــــياإلشــــــارةفيمــــــايتعلــــــقبطريقــــــةنقــــــلاملعــــــىنمــــــنجمــــــالٍ

اًل،ّثيقــــــودهــــــذاالــــــتمكنمــــــنلغـــــــةأناملواضــــــعةاللغويــــــةإمنــــــاحتصــــــليفاحملسوســــــاتأوَّ
دةبواســــــــطةقيــــــــاسالغائــــــــبعلــــــــىالألشــــــــياءاجملــــــــرَّواضــــــــععليهــــــــاإىلأننضــــــــعألفاظًــــــــمت

.(3)لالشاهد،وغريذلكمنالوسائ




 

                                       
(املرجعالسابق.1)
.232(حممودالسعران،مرجعسابق،2)
،)بغداد:العراق،دارالشؤون1،طالتفكريالداليلعنداملعتزلة(يراجع:عليحامتاحلسن،3)

.124م(،2002الثقافيةالعامة،
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 : املبحث الثاني
 املكونات الدالليةحتليل نظريتا احلقول الداللية, و

إنللدالالتاللغويةأمهيتهاالقصوىيفحتقيقاالنسجامبنياملتخاطبني؛ذلكأقا
تتحددمعانيهابشكلسهل،وتتواكبعاداتالناسيفالتعرفعلىمايصطلحونعليه

وهناكنظريتانتعدمنالنظرايتالرئيسةواملهمةيفمنمعاينضمنإطالقاتلغويةمعينة،
علمالداللةاحلديث،وهينظريةاحلقولالدالليةونظريةالتحليلالتكويين،وهذهالنظريتان

الداللةالعريبالقدمي،ولكنهاحتتاجإىلحتديدمصطلحفقط.موجودةيفعلم
حيـثاملعـىن،وتوضـععـادًةحتـتمـنيعـينجمموعـةمـناأللفـاظتـرتبطالداليلاحلقلف

،فهـوكالقاعـدةملـاحتتهـامـنجزئيـات.إذهتـتمإبدمـاجالوحـداتاملعجميـةلفٍظعاٍمجيمعهـا
العالقةبينهاوبـنيموضـوعلداليلواحد،وتبينيقاملشاركةيفبعضاملكوانتالدالليةيفح

احلقـــلمـــنجهـــة،وبـــنيأفـــراداحلقـــلمـــنجهـــةأخـــرى؛وذلـــكيســـه لللباحـــثإدراكهـــذه
عنغرضهبدقة .(1)العالقات،وإجيادالكلماتاليتتعرب 

ـــــتمنهـــــا ـــــيتتركب ـــــانأجـــــزاءالكلمـــــةالدالليـــــةال ـــــةفـــــريادهبـــــابي أمـــــااملكـــــوانتالداللي
البنيــــــــةالداخليــــــــةللكلمــــــــةخــــــــارجالســــــــياقأوالعناصــــــــراألساســــــــيةأومكــــــــوانتملعرفــــــــة

ـــــــةإىلمكوانهتـــــــااألساســـــــية،(2)دالليـــــــةلوحـــــــدةلســـــــانية ،وهتـــــــتمبتحليـــــــلالوحـــــــدةاملعجمي
ــــــوان+ ــــــوان+عاقــــــل،ومكــــــوانت)رجــــــل(هــــــي:حي فمكــــــوانت)إنســــــان(مــــــثاًلهــــــي:حي

ـــــةســـــهولةالتو ـــــدهـــــذهالنظري ـــــغ.ومـــــنفوائ ـــــنيعاقـــــل+ذكـــــر+ابل ـــــوعالعالقـــــةب صـــــلإىلن
معـــــــــــــاينالوحـــــــــــــداتاملعجميـــــــــــــة،ودراســـــــــــــةعالقـــــــــــــاتاملعـــــــــــــىنكــــــــــــــ)الارادف،والتضـــــــــــــاد،

.(3)واالندراج...إ (دراسةعلميةدقيقة
                                       

(1) علي، يونس حممد العربيةحممد يف الداللة أنظمة املعىن، وضالل املداراملعىن )دار ،
 .125(،2007اإلسالمي،

.319،)داراجلنان(،1،ط،حماوالتبناءاملعيارالداليل(بدربنعابدالكليب،2)
 .125حممدحممديونسعلي،مرجعسابق،(3)
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ــــــة ــــــاكــــــانمــــــناألمهي ــــــاطاجلــــــزءابلكــــــلومــــــنهن ــــــانمــــــعبعــــــضارتب ــــــرتبطالنظريت وت
الوقوفعليهما،وسأتناولذلكمنخاللمطلبني:

 ة الحقوا الدالليةنظري: المطلب األوا

تبلــــــــوراحملــــــــاوالتاهلادفــــــــةإىلتنظــــــــيمالزالالبحــــــــثيفالتطــــــــورالــــــــداليلجــــــــارايوت
ــــــــذييتشــــــــكَّ لبفعــــــــلالــــــــدالالتاللغويــــــــةوبنائهــــــــايفإطــــــــارمفهــــــــوماحلقــــــــلأواجملــــــــالال

.(1)العالقاتاليتميكنأنتربطاملدلوالتاللغويةببعضهاداخلالنظاماللغوي
احلقــــــــلملصــــــــطلحدقيــــــــقٍتعريــــــــفٍبالبــــــــاحثنيملخيرجــــــــوالنــــــــاونيالدارســــــــعلــــــــىأن

ميتلــــــــــكاألدواتىذلــــــــــكإىلإبــــــــــرازمــــــــــنهجٍأدَّقــــــــــدوالــــــــــداليلحبيــــــــــثيتفقــــــــــونعليــــــــــه،
اإلجرائيــــــــةلتحديــــــــدالداللــــــــةيفاملســــــــتوىاللغــــــــويالواحــــــــد،فــــــــربزتمقــــــــارابتكثــــــــريةيف

كمـــــااللســـــانياتهتـــــدفإىلالبحـــــثيفالداللـــــة،كـــــانمـــــنأمههـــــانظريـــــةاحلقـــــولالدالليـــــة
.(2)قررذلكبعضالباحثني

عــــــامحتــــــتلفــــــظٍوتوضــــــع،الكلمــــــاتتــــــرتبطدالالهتــــــاجمموعــــــةمــــــنومفهومــــــهأنــــــه
ــــككلمــــاتاأللــــوانيفالعربيــــة،فهــــيتقــــعحتــــتاملصــــطلحالعــــاملــــون،معهــــا،جي ــــالذل مث

وتــــــرىهــــــذهالنظريــــــةأخضــــــر...إ ،-أصــــــفر-أزرق-وتضــــــمحتتهــــــاألفاظًــــــامثــــــل:أمحــــــر
أبنــــــهلكــــــيتفهــــــممعــــــىنكلمــــــة؛جيــــــبأنتفهــــــمكــــــذلكجمموعــــــةالكلمــــــاتاملتصــــــلةهبــــــا

مـــــــندراســـــــةالعالقـــــــاتبـــــــني داخـــــــلاحلقـــــــلأواملوضـــــــوعاملفـــــــرداتداللي ـــــــا،وأنـــــــهالبـــــــدَّ
الفرعـــــــــي،ويفهـــــــــذااإلطـــــــــارينظـــــــــر)ليـــــــــونز(إىلالكلمـــــــــةعلـــــــــىأقـــــــــاحمصـــــــــلةعالقاهتـــــــــا
ـــــةإىلمجـــــع ـــــلاحلقـــــولالداللي ابلكلمـــــاتاألخـــــرىداخـــــلاحلقـــــلاملعجمـــــي،ويهـــــدفحتلي
كــــلالكلمـــــاتالــــيت ـــــصحقــــاًلمعينًـــــا،والكشـــــفعــــنصـــــلةالواحــــدةمنهـــــاابألخـــــرى،

 .(3)اموصالهتاابملصطلحالع

                                       
.122،د.ت،)اجلزائر:دارالقصبةللنشر(،2،طمبادئيفاللسانياتخولةاإلبراهيمي،(1)
،دراسة،د.ط،)دمشق:احتادالكتابالدالليةأصولتراثيةيفنظريةاحلقول(أمحدعزوز،2)
.10م(،2002العرب،
 .80-79(أمحدخمتارعمر،مرجعسابق،3)
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فاحلقـــــلالـــــداليلإذنهـــــومفهـــــومعـــــامتنـــــدرجحتتـــــهجمموعـــــةمـــــنالوحـــــداتاللغويـــــة
افيمـــــــابينهـــــــاعـــــــربمالمـــــــحدالليـــــــةمشـــــــاركة،وبـــــــذلكتكتســـــــبالكلمـــــــةاملارابطـــــــةداللي ـــــــ

ــــــاراعتمــــــدأصــــــحاب ــــــىهــــــذااالعتب ــــــاًءعل معناهــــــايفعالقاهتــــــاابلكلمــــــاتاألخــــــرى،وبن
ملنطقيـــــــةالـــــــيتتـــــــرىأناملعـــــــاينالتوجـــــــدمنعزلـــــــةنظريـــــــةاحلقـــــــولالدالليـــــــةعلـــــــىالفكـــــــرةا

أومـــــنربـــــطكـــــلمعـــــىنمنهـــــاكعـــــىنبـــــدَّالواحـــــدةتلـــــواألخـــــرىيفالـــــذهن،وإلدراكهـــــاال
ـــــــأخـــــــرى،فلفـــــــظ)إنســـــــان(مـــــــثاليعـــــــدُّكعـــــــانٍ ا،ومـــــــنّثالميكـــــــنأنندركـــــــهمتـــــــاممطلًق

دراكإالاإلدراك؛إالبضــــــــــمهإىللفــــــــــظ)حيــــــــــوان(،ولفــــــــــظ)رجــــــــــل(الندركــــــــــهمتــــــــــاماإل
.(1)بضمهإىللفظ)امرأة(...وهكذا

وأصـــــحابنظريـــــةاحلقـــــولالدالليـــــةيهتمـــــونببيـــــانأنـــــواعالعالقـــــاتالدالليـــــةداخـــــل
كــــــلحقــــــلمعجمــــــي،ومــــــنهــــــذهالعالقــــــات:الــــــارادف،االشــــــتمالأوالتضــــــمن،عالقــــــة

.(2)اجلزءابلكل،التضاد،التنافر
الدالليـــــةمـــــنأمههـــــا:ألفـــــاظالقرابـــــة،وقـــــدأقيمـــــتدراســـــاتعديـــــدةحـــــولاحلقـــــول

واأللـــــــــوان،والنبـــــــــات،واألمـــــــــراض،واألدويـــــــــة،والطـــــــــبخ،واألوعيـــــــــة،وألفـــــــــاظاألصـــــــــوات،
.(3)وألفاظاحلركة،وقطعاألاثث،واخلواصالفكرية...إ 

نةفكــرةاملفــاهيمالعامــةالــيتأتسســتنظريــةاحلقــولالدالليــةمتضــم ِّ علــىذلــك؛وبنــاءً
ايسايراملعرفةواخلـربةالبشـريةاحملـددةللصـلةالدالليـة،امنتظمًمفرداتلغةماأتليفًتؤلفبني

ألناللغـةنظـام،وقيمـةكـلعنصـر؛عـامأواالرتباطالداليلبنيالكلماتالـيتجيمعهـالفـظت
مــنعناصــرهااليتعلــقهبــذاالنظــامبســببطبيعتــه،أوشــكلهاخلــاص،بــلوككانــهوعالقتــه

ايؤكـــدالــاراصالقــائمبــنيالكلمــاتومـــاجياورهــامــنكلمــاتأخـــرىالنظــام،ممَـّـداخــلهــذا
.(4) داخلاحلقلالواحد،أويفجمموعةمناحلقول

                                       
 .14-13(أمحدعزوز،مرجعسابق،1)

 .98أمحدخمتارعمر،مرجعسابق،(2)
 .83مرجعسابق،(3)
 .15(أمحدعزوز،مرجعسابق،4)
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ـــــــــدبعـــــــــض  ـــــــــداليلعن ـــــــــىاحلقـــــــــلال ـــــــــقمصـــــــــطلح اجملـــــــــالالـــــــــداليل عل وقـــــــــديطل
واحــــــدة،وكلمـــــاداراحلـــــديثيفاللســـــانياتعـــــناحلقــــــلالدارســـــني،ومهـــــاوجهـــــانلعملـــــةٍ

(ودراســــــتهيفســــــنواتالثالثــــــنيمــــــنTrierيل؛فــــــفنالتفكــــــرييتجــــــه ــــــو تريــــــر )الــــــدال
ـــــاينعشـــــروالثالـــــث ـــــةيفالقـــــرننيالث ـــــةللمعرف القـــــرنالعشـــــرينحـــــولمفـــــرداتاللغـــــةاألملاني
ـــــــداعتريـــــــر؛ألنـــــــهكـــــــانيســـــــتعمل عشـــــــر،ومـــــــاهـــــــومؤكـــــــدأناملصـــــــطلحمليكـــــــنمـــــــنإب

للعالمــــــــــات،واحلقــــــــــلاملفهــــــــــومي،مصــــــــــطلحات:احلقــــــــــلاملعجمــــــــــي،واحلقــــــــــلاللســــــــــاين
.(1) ةيوالدائرةاملفهوم

ومهمـاكـانالتــاريخالـدقيقالـذياســتعملفيـهاملصـطلحيفمعنــاهاللسـاين،ففننـانلفيــهيف 
م،الـذياليعـودإليـهالفضـل1931(عـامTrierعشراتاملؤلفـاتقبـلصـدوركتـابتريـر )

مـنفضـلهيفاملنـاظراتوالدراسـاتالعديـدةالـيتيفإدخالاملصطلحإىلاحلقلاللساين،وإمنايك
صبحالباحثوناليتطرقونإىلنظريـةاحلقـولالدالليـةدونالوقـوفعلـىأعمالـهبصـورةأأقامها،ف

دقيقـــةومتأنيـــة،إذبدراســـتهالتنظيميـــةحلقـــلالـــذكاء)الفكـــر(يفاللغـــةاألملانيـــةاســـتطاعأنيبلـــور
اعــرفاأومنهًجــارًأوتيَّــيففارتــهبطريقــةأسســتمدرســةًوجيمــعيفانســجاماألفكــاراملوجــودة

–بـ نظريةاحلقولالداللية ،وميكنتلخيصفرضيتهاألساسيةيفاآليت:
o َّنمــــــــــنجممــــــــــوعالكلمــــــــــاتاملتدرجــــــــــة)أوحقــــــــــولأنمعجــــــــــملغــــــــــةمــــــــــامكــــــــــو
معجمية(.
o َّدايفمســـــتوىاملفـــــاهيم)حقـــــولكـــــلجمموعـــــةمـــــنالكلمـــــاتتغطـــــيجمـــــاالًحمـــــد
مفهومية(.
o كـــــــلحقــــــــلمــــــــنهــــــــذهاحلقــــــــول)معجميــــــــةكانــــــــتأومفهوميــــــــة(مكونــــــــةمــــــــن

.(2)وحداتمتقاربةمثلأحجارغريمنتظمةمنالفسيفساء
                                       

 .11(أمحدعزوز،مرجعسابق،1)

مرجعسابق،2) أمحدعزوز، يراجع: ورميونلوبون،11-12( وكلودجرمان، الداللة، ،علم
،)بنغازي،ليبيا:دارالكتبالوطنية،1ترمجة:نوراهلدىلوشن،منمنشوراتجامعةقانيونس،ط

 .54م(،1997
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ـــــكأنكـــــلمـــــدلوالتاللغـــــةتنـــــتظميفحقـــــولدالليـــــة،وكـــــلحقـــــلداليل ومعـــــىنذل
.(1) مكونمنعنصرينمها:العنصرالتصوري،والعنصراملعجمي

ــــــــةملتعــــــــرفاملصــــــــطلحإالومــــــــناملالحــــــــظأن  ــــــــةاحلديث ــــــــةالعربي الدراســــــــاتاللغوي
نالتعـــــاريفاملتنـــــاثرةأببعـــــداطالعهـــــاعلـــــىالدراســـــاتاللغويـــــةالغربيـــــة،بـــــلميكـــــنالقـــــول

يفتلـــــكالدراســـــاتمتماثلـــــةومتشـــــاهبةومارمجـــــة،علـــــىالـــــرغممـــــنأنالدراســـــةالعربيـــــةقـــــد
.(2) مصدر،وعربقرونمتعاقبةيفأكثرمنعرفتاحلقولالدالليةتطبيًقاوإجراءً

 مبادئ نظرية الحقوا الداللية:

تتلخصأهم مبادىنظريةاحلقولالدالليةفيما يت:
o ٍواحدٍأنالوحدةاملعجميةتنتميإىلحقل .معنيَّ
o ٍها. صُّكلالوحداتتنتميإىلحقول
o .اليصحإغفالالسياقالذيتردفيهالوحدةاللغوية
o َّ(3)منمراعاةالاركيبالنحوييفدراسةمفرداتاحلقلالبد.

ـــــعمفـــــرداتاللغـــــة ونالحـــــظممـــــاســـــبقأنالنظريـــــةهبـــــذهاملبـــــادئتبـــــدوشـــــاملةجلمي
بضــــــمكــــــلمفــــــردة ــــــاحتــــــرصعلــــــىإىلحقــــــلداليلمعــــــنيَّ خــــــذالســــــياقضــــــمنأ،كمــــــاأقَّ

ــــــددراســــــةالكلمــــــة ــــــةاهتماماهتــــــاعن ــــــةنظري الســــــياق،وهــــــيبــــــذلكتضــــــمإىلأمهيتهــــــاأمهي
،وحتـــــــاولإظهـــــــاراملالمـــــــحالدالليـــــــةوالســـــــماتالـــــــيتحتملهـــــــاةوهتـــــــتمابلعالقـــــــاتالدالليـــــــ

هذهالكلمات.

                                       
 .12-11(أمحدعزوز،مرجعسابق،1)

 (املرجعالسابق.2)

ص3) سابق، مرجع عزوز، أمحد يراجع: )16 البهنساوي، وحسام ، دراسةالتوليد الداليل،
العالقاتالداللية نظرية يفضوء الطيباللغوي، أليب الدر يفكتابشجر اللغوية طللمادة ،1،

 .80،وأمحدخمتارعمر،مرجعسابق،16م(،2003)القاهرة:مكتبةزهراءالشرق،
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 أنواع الحقوا الداللية:

:)مالدارسوناحلقولالدالليةإىلأنواععلىالنحوالتايليقس ِّ
o الكلمـــــاتاملارادفـــــةوالكلمـــــاتاملتضـــــادةالـــــيتتكـــــونالعالقـــــةبينهـــــاعلـــــىشـــــكل
ألنالنقـــــــيضيســـــــتدعيالنقـــــــيضيفعمليـــــــةالتفكـــــــريواملنطـــــــق،فحينمـــــــانطلـــــــقالتضـــــــاد؛

يعاكســــــه،ومــــــنهنــــــاحكًمــــــامــــــانتأكــــــدمــــــنصــــــحتهومتاســــــكبنيتــــــهابلعــــــودةإىلحكــــــمٍ
ـــــاقضالقصـــــري، ـــــلين تنشـــــأاحلقـــــولاملتناقضـــــة،فـــــاللوناألســـــوديســـــتدعياألبـــــيض،والطوي

والكبرييعاكسالصغري...وهكذا.
o ة:وهــــــــيحقــــــــولصــــــــرفية،تالحــــــــظيفاللغــــــــةالعربيــــــــةبصــــــــورةاألوزاناالشــــــــتقاقي

علــــــىقرابــــــةايفاللغــــــاتاألخــــــرى،وُتصــــــنفالوحــــــداتيفهــــــذااجملــــــالبنــــــاءًأوضــــــحممَـّـــــ
ــــــيتتعــــــدمســــــةصــــــوريةودالليــــــةمشــــــاركةبينهــــــا الكلمــــــاتيفضــــــوءالعالمــــــاتالصــــــرفيةال

ـــــىامل-مـــــثال-داخـــــلاحلقـــــلالواحـــــد،مـــــنذلـــــك ـــــة(عل هـــــنوالصـــــنائعداللـــــةصـــــيغة)فَِّعاَل
ـــــزارةمثـــــ ـــــفانة–ل:جِّ ـــــارة...–سِّ صـــــيغة َمْفَعـــــل علـــــىاملكـــــان،مثـــــل:يفحـــــنيتـــــدلُّجنِّ

 ...إَمنجم–َمأوى-َمسبح
o احلقــــولالاركيبيــــة:وتشــــملجممــــوعالكلمــــاتالــــيتتــــرتبطفيمــــابينهــــاعــــنطريــــق

ــــــغ أول((porzigاالســــــتعمال،ولكنهــــــاالتقــــــعيفاملوقــــــعالنحــــــوينفســــــه،و ــــــانبورزي
يُقـــــــد م–طعـــــــامنُبـــــــاح/–مـــــــندرسهـــــــذهاحلقـــــــولإذاهـــــــتمبكلمـــــــاتمـــــــنمثـــــــل: لـــــــب

اذكـــــرأنالعالقــــــةبــــــنيأذن...وواضـــــحممَّــــــ–يســــــمعيتقــــــدم/–ميشـــــيل/يصــــــه–/فـــــرس
هـــــذهالكلمـــــاتالميكـــــنأنتكـــــونمـــــعغريهـــــا،فنبـــــاحيطلـــــقعلـــــىالكلـــــبفقـــــط،بينمـــــا

هـــــــذاالبحـــــــثذوصـــــــلةابلتحليـــــــلالصـــــــهيلاليكـــــــونإالًللفـــــــرسواحلصـــــــان...ولعـــــــل
ــــبكلمــــة)ســــيارة(مــــعكلمــــة)تســــمع( املؤلفــــايتملعــــايناأللفــــاظ؛ولــــذلكالميكــــنأنتـُرَكَّ

علىأساسأقافاعللـ)تسمع(.
o ِّ جــــــــةالداللــــــــة،وهــــــــيالــــــــيتتكــــــــونفيهــــــــاالعالقــــــــةمتدرجــــــــةبــــــــنياحلقــــــــولاملتدر

بــــــنيبُناهــــــاقرابــــــةالكلمــــــات،فقــــــدتــــــردمــــــناألعلــــــىإىلاألســــــفل،أوالعكــــــس،أوتــــــربط
ــــــرأس –دالليــــــة،فجســــــماإلنســــــانكفهومــــــهالعــــــاميتجــــــزأوينقســــــمإىلمفــــــاهيمصــــــغرية)ال

ــــــة–الــــــبطن–الصــــــدر منهــــــاإىلاألطــــــرافالســــــفلية(،ّثيتجــــــزأكــــــلٌّ–األطــــــرافالعلوي
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مفـــــــاهيمصـــــــغرى،فأصـــــــغراألطـــــــرافالعلويـــــــةمـــــــثال)اليـــــــد،الرســــــــغ،الســـــــاعد،العضـــــــد(،
.(1)،األصابع(،وهكذا...واليد)الكف،الراح

ولعــــــلأمشـــــــلتصـــــــنيفاتاحلقــــــولالدالليـــــــةوأكثرهـــــــامنطقيــــــةهـــــــوالتصـــــــنيفالـــــــذي
ويقــــومعلــــىالتقســــيمالرابعــــي(،Greek New Testmentاقارحــــهمعجــــم)

دات،واألحـــــــــداث،والعالقـــــــــات(،وقـــــــــدلـــــــــوحظأنحجـــــــــمالتـــــــــايل:)املوجـــــــــودات،واجملـــــــــر 
هـــــوذاكالــــــذي ــــــويأكـــــربجمــــــاليفأيلغــــــةٍاحلقـــــلخيتلــــــفمـــــنجمــــــالإىلجمــــــال،وأن

ــــــكاجملــــــردات،وأقــــــل الكائنــــــاتواألشــــــياء)املوجــــــودات(،يليــــــهاألحــــــداث،وأقــــــلمــــــنذل
.(2)مناجلميع:العالقات

 سمات الحقوا الداللية:

مثل: حقول إىل التصويرية جماالهتا تقسيم يف اللغاتتشارك مجيع ففن يبدو فيما
نالنظريةالدالليةإ ،ومنّثوجبأنتتضمَّ..املليكة،التعينياحلركة،الزمن،اإلدراك،

اعلىمساتمنبنيأولياهتاالتصويريةمسات صصهذهاحلقول،فيكونكلحقلقائمً
يف للحقول الداخلي البناء حتكم عامة ضوابط تعدُّ اليت االستنتاج، قواعد من وجمموعة

ثالثةمظاهر:ىهذهالسماتيفمعاجماللغات،وتتجلَّ
o ُّعلـــــىجمموعـــــةمـــــنالعناصـــــرالتصـــــويريةحقـــــلٍالســـــماتالدالليـــــة:أبنيقـــــومكـــــل

أوالســـــماتالضـــــروريةاملشـــــاركةبـــــنيوحـــــداتاحلقـــــل،وكلمـــــاكشـــــفحتليـــــلجمموعـــــةمـــــن
علـــــــىانتمـــــــاءهـــــــذهالكلمـــــــاتعـــــــنمســـــــاتقاعديـــــــةمشـــــــاركةبينهـــــــا؛كـــــــانذلـــــــكدلـــــــيالً

الكلماتإىلحقلٍ .داليلمعنيَّ
o قكركزالداللةأوبؤرهتا،وتندرجالفروقحتتاتاملركزية:وهيمساتتتعلَّالسم

.(3)مساتتتسمابلتدرج،كماهواحلاليفتدرجدرجاتاحلرارة،واأللوان

                                       
 .16،والبهنساوي،مرجعسابق،19-17يراجع:أمحدعزوز،مرجعسابق،(1)
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o ضــــــعلالســــــتثناءبصــــــورةمنفصــــــلةوليســــــتالســــــماتالنمطيــــــة:وهــــــيمســــــاتت 
ــــــ منفصــــــلةغــــــريمتدرجــــــة،ابؤريــــــةصقيًمــــــمتدرجــــــةكمــــــايفالســــــماتاملركزيــــــة،فهــــــي ص ِّ

وتكونكافيةالضرورية.
ميكــــــــنأنتســــــــتثىنيفحالــــــــةالنمــــــــرفســــــــمةاخلطــــــــوطيفمعــــــــىنلفــــــــظ)منــــــــر(مــــــــثالً

ـــــةاألرجـــــليفمعـــــىن)كرســـــي(،ميكـــــنان ـــــهمنريتـــــه،ومســـــةرابعي ـــــيضدونأنتنفـــــيعن األب
.(1)يفحالةالكرسيذيالثالثةاألرجلتستثىن

 :أقسام الكلمات في الحقل الداللي

تقســــــــــمالكلمــــــــــاتداخــــــــــلاحلقــــــــــلالــــــــــداليلإىلقســــــــــمني:الكلمــــــــــاتاألساســــــــــية
والكلمــــــــاتاهلامشــــــــية،ذلـــــــــكأنالكلمــــــــاتداخـــــــــلاحلقــــــــلالواحـــــــــدليســــــــتيفوضـــــــــع
متســــــاو،ومــــــنّثجــــــاءهــــــذاالتقســــــيم،وقــــــدوضــــــعالعلمــــــاءمعــــــايريخمتلفــــــةللتمييــــــزبــــــني

للتفريـــــقبينهمـــــامـــــنمبـــــادئبـــــريلن(،القســـــمني،مـــــنهـــــذهاملعـــــايريمـــــاوضـــــعه)كـــــاي(و)
علىالنحوالتايل:

o الكلمـــــــــةاألساســـــــــيةتكـــــــــونذاتوحـــــــــدةمعجميـــــــــةواحـــــــــدة،واليتقيـــــــــدجمـــــــــال
 يتاســـــتعماهلاغــــــريمقيــــــدمــــــناألشـــــياء،فــــــاحلمرةمــــــثالًقٍأوضــــــي ِّدٍحمـــــدَّاســـــتعماهلابنــــــوعٍ

والحمدود،فلذلكهيكلمةأساسية.
o ،ِبـــــــــــالفالكلمـــــــــــةالكلمـــــــــــةاألساســـــــــــيةتكـــــــــــونابرزةومتميـــــــــــزةعلـــــــــــىغريهـــــــــــا
اهلامشية.
o ــــــــدالالهتامــــــــنمعــــــــىنأجزائهــــــــا،ِبــــــــالف ــــــــؤب الكلمــــــــةاألساســــــــيةالميكــــــــنالتنب

ـــــر ـــــذلك-اهلامشـــــية،فكلمـــــة)برمـــــائي(ميكـــــنالتنبـــــؤهبـــــامـــــنمعـــــىنأجزائهـــــا)ب مـــــاء(،فل
هيكلمةهامشية.

o ًايفكلمـــــةأخـــــرى،مـــــاعـــــداالكلمـــــةاليكـــــونمعـــــىنالكلمـــــةاألساســـــيةمتضـــــمن
كـــــــوب(أساســـــــيتان،-،فكلمتـــــــا:)زجاجـــــــةتعطـــــــيجمموعـــــــةمـــــــناملفـــــــرداتالرئيســـــــةالـــــــيت
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نهماكلمةأساسيةواحدةفقط،هي:)وعاء(.تتضمَّ
o ًاماتكونغريأساسية.الكلماتاألجنبيةاحلديثةاالقاراضغالب
o (1)الكلماتاملشكوكفيهاتعامليفالتوزيعمعاملةالكلماتاألساسية.

 داخل الحقل الداللي: العالقات بين المفردات

 أنكــــــانأولمــــــنأشــــــارإىلوجــــــودهــــــذهالعالقــــــاتهــــــوديسوســــــري،حــــــنيبــــــنيَّ
ميكــــنأنتنــــدرجحتــــتنــــوعنيمــــنالعالقــــات:عالقــــاتمبنيــــةعلــــىالتشـــــابهيفاملفــــردات

اتمبنيــــــــةعلــــــــىالتشــــــــابهيفاملعــــــــىن،ّثقجــــــــتقجــــــــهيفذلــــــــكُجــــــــلُّالصــــــــورة،وعالقــــــــ
الدراســــــــاتالــــــــيتتناولــــــــتهــــــــذهالقضــــــــيةابلبحــــــــث،إذاهــــــــتمبعضــــــــهاببنــــــــاءالعالقــــــــات
ـــــدةعلـــــى الشـــــكليةوإظهارهـــــا،فيمـــــااهـــــتمبعضـــــهماآلخـــــرببنـــــاءاجملـــــاالتالدالليـــــةاملعتمِّ

حلقـــــولالدالليـــــةأنـــــواعالعالقـــــاتالـــــذلكحـــــددعلمـــــاءنظريـــــةا،ووفًقـــــ(2)املعـــــاينواملفـــــاهيم
ــــــــارادف،واالشــــــــتمالأوالتضــــــــمُّ ن،وعالقــــــــةاجلــــــــزءداخــــــــلكــــــــلحقــــــــلمعجمــــــــييف:)ال

.(3)(ابلكل،والتضاد،والتنافر
نمـــناجلـــانبني،فلكـــييكـــون)أ(و)ب(تتحقـــقعالقـــةالـــارادافحـــنييوجـــدتضـــمُّ

والد(.-مثلكلمة)أبن)أ(معىن)ب(والعكس،منأنتتضمَّمارادفني؛ففنهالبدَّ
وتتحقــــــقعالقــــــةاالشــــــتمالحــــــني صــــــلتضــــــمنمــــــنجانــــــبواحــــــدفقــــــط،أبن
ــــــثيكــــــون)ب(أعلــــــىيفالتقســــــيمالتصــــــنيفيمــــــن يكــــــون)أ(مشــــــتمالعلــــــى)ب(،حي

)أ(،مثالهكلمة:فرس،ففنمعناهايشتملعلىمعىن)حيوان(.
عجلـــــــةابلســـــــيارةوتتحقـــــــقعالقـــــــةاجلـــــــزءابلكـــــــليفمثـــــــلعالقـــــــةاليـــــــدابجلســـــــم،وال

ـــــــ ـــــــدليســـــــتنوًع ـــــــنيهـــــــذهالعالقـــــــةوعالقـــــــةاالشـــــــتمال؛هـــــــوأنالي امـــــــن...والفـــــــرقب
منالسيارة.منه،وكذلكالعجلةجزءتاحليوان،ولكنهاجزءت
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-بيــــــــــع(،)ابرد-حــــــــــار(،)ميــــــــــت–حـــــــــي)وتتحقـــــــــقعالقــــــــــةالتضــــــــــاديفمثــــــــــل:
.(غرب-شرق(،)أسفل-أعلى(،)شراء

كــــــــان)أ(اليشــــــــتملعلــــــــى)ب(،و)ب(اليشــــــــتملوتتحقــــــــقعالقــــــــةالتنــــــــافرإذا
ــــــني:حــــــروف ــــــكالعالقــــــةب ــــــالذل ــــــب-علــــــى)أ(،مث ــــــب-فــــــرس،وكل قــــــط،وكــــــذلكالرت

ـــــد-العســـــكرية:مقـــــدم لـــــواء،واجملموعـــــاتالدوريـــــة،مثـــــلالشـــــهوروالفصـــــول-عميـــــد-عقي
.(1)وأايماألسبوع

هـــــــــذهالعالقـــــــــات،فـــــــــبعضاحلقـــــــــولعلـــــــــىوليســـــــــتاحلقـــــــــولســـــــــواءيفاحتوائهـــــــــا
منهـــــا،وهنـــــاجتـــــدردالليـــــةحتـــــوىأغلـــــبهـــــذهالعالقـــــات،وبعضـــــهاال تـــــويإالقلـــــيالًال

لتحليـــــلبعـــــضاللغـــــات،وقـــــداإلشـــــارةإىلأنـــــهقـــــديكـــــونبعـــــضهـــــذهالعالقـــــاتضـــــروراي 
يكـــــــــونبعضـــــــــهاغـــــــــريضـــــــــروري،وعلـــــــــىالباحـــــــــثاللغـــــــــويأن ـــــــــددأنـــــــــواعالعالقـــــــــات

.(2)عىنبدراستهاوحتليلهايُالضروريةاملسهمةيفالتحليلاألمثلللغةاليت
 أهمية الحقوا الداللية:

ـــــــني ـــــــدأوجـــــــهالشـــــــبهواالخـــــــتالفب ـــــــةيفحتدي ـــــــةاحلقـــــــولالداللي تتمثـــــــلقيمـــــــةنظري
الــــيتتنطــــويالكلمــــات ،وبينهــــاوبــــنياملصــــطلحالعــــامالــــذيجيمعهــــا،حتــــتحقــــلمعــــني 

ـــــــعالكلمـــــــاتداخـــــــلاحلقـــــــلالـــــــداليلوتوزيعهـــــــايكشـــــــفعـــــــنالفجـــــــوات كمـــــــاأنجتمي
عمـــــــامتـــــــدانبـــــــههـــــــذهالنظريـــــــةمـــــــنقـــــــوائماملعجميـــــــةالـــــــيتتوجـــــــدداخـــــــلاحلقـــــــل،فضـــــــالً

اخلاصـــــــةبكــــــلموضـــــــوععلــــــىحـــــــدة،وابلســــــماتاالنتقائيـــــــةالدالليــــــةالدقيقـــــــةاملفــــــردات
ـــــقاملـــــتكلمأوالكاتـــــبيفاســـــتعمالاملفـــــرداتلكـــــل ِّ الـــــيتلفـــــظ،ممـــــايرفـــــعكـــــللـــــبسيعي

تبــــدومارادفــــةأومتقاربــــةيفاملعــــىن،وتــــوفرلــــهمعجًمــــامــــناأللفــــاظالدقيقــــةالداللــــةالــــيت

                                       
(1) مرجعسابق، البهنساوي، 21-20يراجع: مرجعسابق، عبداجلليل، ومنقور ،77-78،

.106-98ومابعدها،وأمحدخمتارعمر،مرجعسابق،60،وجرمانولوبون،مرجعسابق،ص95-96

،وأمحدعزوز،19،والبهنساوي،مرجعسابق،98مرجعسابق،(يراجع:أمحدخمتارعمر،2)
.15مرجعسابق،
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تقــــــومابلـــــــدوراألساســـــــييفأداءالرســـــــالةاإلبالغيــــــةأحســـــــناألداء،كمـــــــاتكشـــــــفهـــــــذه
ـــــــــنيالكلمـــــــــاتيفاحلقـــــــــلالواحـــــــــد،ووضـــــــــعهـــــــــذه ـــــــــاتالقائمـــــــــةب ـــــــــةعـــــــــنالعالق النظري

عالقـــــــاتيفصـــــــورةخصـــــــائصأومالمـــــــحمتييزيـــــــةتتالقـــــــىوتتقابـــــــليفاحلقـــــــلالواحـــــــد،ال
عــــــــالوةعلــــــــىمــــــــاجتل ِّيــــــــهمــــــــنالعموميــــــــاتواألســــــــساملشــــــــاركةالــــــــيتحتكــــــــماللغــــــــاتيف
تصــــــنيفمفرداهتــــــا،ومــــــاتبينــــــهمــــــنأوجــــــهاالخــــــتالفبــــــنياللغــــــاتيفدالالتاملفــــــردات

.(1)لدالليةداخلاحلقولا
البحــــــثيفاحلقــــــولالدالليــــــةمثمــــــرًاوخصــــــًباوِباصــــــةيفامليــــــداناألديب وهبــــــذايعــــــدُّ
ـــــــداليلللمفـــــــرداتعنـــــــد ـــــــةوالنـــــــادرة،كدراســـــــاتاحلقـــــــلال ـــــــزابملعـــــــايناإل ائي ـــــــذييتمي ال

 ـــــلكلمـــــةمـــــنالكلمـــــات،مـــــنحيـــــثأديب ٍأويفجـــــنسٍكاتـــــبمعـــــنيَّ ـــــكبتحلي مـــــا،وذل
ـــــــاءً ـــــــىاســـــــتعمتعريفهـــــــابن ـــــــيتتشـــــــاركهاأوتناقضـــــــهاأوعل االهتا،واســـــــتخراجالكلمـــــــاتال

.(2)تعاكسهايفاملعىن
 نظرية تحليل المكونات الداللية: المطلب الثاني

ســـبقتاإلشـــارةإىلأننظريـــةاحلقـــولالدالليـــةتعتـــربمنهًجـــالتنظـــيماللغـــةوتصـــنيفها،
قابـلللتجزئـة،وحقيقـةغـرياملفـردةيشـكلكـال وحنياحلديثعنهايتبادرإىلالـذهنأنمـع

األمرأنبعضالباحثنييعتقدأنالعالقاتبنيالكلماتمبنيةمنوحداتدالليـةصـغرى،
وأنمضــمونالكلمــةوحــدةتقابلــةللتقســيموالتحليــل،لتألفهــامــنعــد ةعناصــرأومقومــات

تلفـةحبسـبىهذاالعنصرالداليلاألصـغرأبمسـاءخمسمَّدالليةمنتظمةوفققواعدحمددة،ويُ
وجهـــــاتنظـــــرالبـــــاحثني،منهـــــا:)الســـــيم،واملؤل ِّـــــف،واجلـــــزء،واملكـــــو ِّن...(،والشـــــائعمـــــن

.(3)املصطلحاتاملستعملةيفالبحوثالدالليةوِباصةعندالغربينيهو)السيم(

                                       
،وأمحد77،ومنقورعبداجلليل،مرجعسابق،22-21(يراجع:البهنساوي،مرجعسابق،1)

.113-110خمتارعمر،مرجعسابق،
.15(أمحدعزوز،مرجعسابق،2)
 .62(أمحدعزوز،مرجعالسابق،3)
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وتعـــــد نظريـــــةالتحليـــــلالتكـــــويينمـــــنأحـــــدثاالجتاهـــــاتيفحتليـــــلمعـــــاينكلمـــــات
متــــــداًدالنظريــــــةاحلقــــــولالدالليــــــة؛وهــــــيحتــــــاولأنتضــــــعنظريــــــةاحلقــــــلالــــــداليل؛وتعتــــــربا

؛حيـــــثتـــــرىأنمعـــــىنالكلمـــــةيتحـــــددكـــــاحتملـــــهمـــــنمالمـــــحأوعناصـــــر(1)أكثـــــرثبـــــااتً
.(2)أوكاحتتويعليهمنمكوانت

ــــــــداملدرســــــــة((Louis Jhelmslevفنيلمســــــــليأبوميكــــــــنالقــــــــول ،رائ
ـــــل-م1942مـــــنابتـــــداءً-أوروابهـــــوأولمـــــنوضـــــعيفالنســـــقيةبكوبنهـــــاجن اجتـــــاهحتلي

ـــــه ـــــكيفكتاب ـــــألفمنهـــــا،وذل ـــــيتتت ـــــزاتال ـــــامـــــناملالمـــــحأواملمي معـــــاينالكلمـــــاتانطالًق
ـــــةاللغــــــة ،الـــــذيظهـــــرابللغـــــةالدامناركيــــــةســــــنة م،وتـــــرجمإىل1943 مقـــــدماتإىلنظري

–عـــــــــىن،وتعـــــــــرضفيـــــــــهيلمســـــــــليفإىلالتحليـــــــــلالتكـــــــــويينللم1953اإلجنليزيـــــــــةســـــــــنة
.(3)يففصليه:)مبدأالتحليل(،و)شكلالتحليل(–خاصة

وقـدانطلــقهـذااللغــويمــنالفكـرةالــيتتــؤمنبوجـودتــوازنمطلــقبـنيمســتوىاللفــظ
ومســتوىاملعــىنيفاللغــة،فمثلمــاحلــلاللغويــوناملســتوىاللفظــيإىلقطــعصــغريةدنيــا؛ففنــه

حـــو،إىلأنيصـــلواإىلأصـــغراملكـــوانتالـــيتميكـــنهمحتليـــلاملســـتوىالـــداليلعلـــىذلـــكالن
أطلــــقعليهــــايلمســــليف الســــماتاملعنويــــة ،فــــالتعبريعنــــدهيتــــألفمــــن)املــــادةالصــــوتية(
املشخصــةيفهيئتهــاالفيزايئيــة،و)الصــورةالصــوتية(املتمثلــةيفاحلــروفاملنطوقــة،واملضــمون

الــيتهــيالشــيءاملشــارإليــهيفعنــدهيتــألفمــن)املــدلول(الــذييتصــورهالــذهن،و)املــادة(
.(4)الواقع،أعين)املسمى(الذييطلقعليهاللفظ

ويـــــــــذهبكـــــــــلمـــــــــنيلمســـــــــليفوايكبســـــــــونإىلأنـــــــــهابإلمكـــــــــانتطبيـــــــــقمبـــــــــادى
ــــــلاملعــــــىنإىلاملالمــــــحواملميــــــزاالفونولوجيــــــةيفعلــــــمالداللــــــة ــــــب،ويفحتلي ــــــمالاراكي توعل

                                       
 .121ينظر:أمحدخمتارعمر،مرجعسابق،(1)
.104(ينظر:كرميزكيحسامالدين،مرجعسابق،2)
 .64-63(ينظر:أمحدعزوز،مرجعسابق،3)

.121(يراجع:اإلبراهيمي،مرجعسابق،4)
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.اإىلالقواعداليتوضعتهاالفونولوجيااستنادً
ويــــــرتبطالتحليــــــلالتكــــــويينللمعــــــىنابلتصــــــورالاركيــــــيبأوالبنــــــائيللفــــــونيم)الوحــــــدة

مـــــنالصـــــفاتأواملالمـــــحالـــــيتالصـــــوتيةالصـــــغرى(،الـــــذييفـــــارضاشـــــتمالهعلـــــىعـــــددٍ
تمعينــــــــة،فاللســــــــانيامتي ــــــــزهمــــــــنفــــــــونيمأوفونيمــــــــاتأخــــــــرىيفالنظــــــــامالصــــــــويتللغــــــــةٍ

فــــــونيمممكــــــنالتجــــــزيءإىلوحــــــداتتكوينيــــــةمســــــتنتجةمــــــنعلــــــمالوظيفيــــــةتعتــــــربكــــــلَّ
األصــــــواتاملفصــــــلي،الــــــذيلــــــهالقــــــدرةعلــــــىحتليلهــــــاووصــــــفها،ويســــــمىهــــــذاالتحليــــــل

واحـــــــــد،وإجـــــــــراءواحـــــــــدعنـــــــــدالـــــــــدالليني،فهـــــــــوالتحليـــــــــلكصـــــــــطلحاتخمتلفـــــــــةملـــــــــنهجٍ
.(1)سيمي،أوالتحليلالتجزيئيالتكويينأوالتحليلاملؤلفايت،أوالتحليلال

اكانــــــتاللســـــانياتالبنيويــــــةقــــــدأوضـــــحتأبنــــــهميكــــــنحتليـــــلالتعبــــــرييفلغــــــةلــــــم و
ـــــــىنصـــــــوتية ـــــــالشـــــــكيفأنـــــــهيفـــــــارضوجـــــــودبنيـــــــة–صـــــــرفية–معينـــــــةإىلب تركيبيـــــــة،ف

ــــــــ ــــــــةجتزيئ ــــــــؤديإىلإمكاني ــــــــوىأواملضــــــــمون،ممــــــــاي ــــــــةةللمحت ــــــــهإىلوحــــــــداتداللي معاني
.(2)م1950مناهذاالتحليلوتطوريفأوروابوأمريكاابتداءًصغری،وهبذامن

لــــــمتنظــــــيماملعجــــــمإوهتــــــدفأعمــــــاليلمســــــليفوبرييطــــــوولونســــــبريييفمشوليتهــــــا؛
اللغــــــــويمــــــــنخـــــــــاللاملالمــــــــحوإبـــــــــرازاملميــــــــزاتأواملكــــــــوانتالدالليـــــــــةملعرفــــــــةالقرابـــــــــة

املــــــنهجالــــــوظيفيملدرســــــةاملوجــــــودةبــــــنيالكلمــــــاتيفاحلقــــــلالــــــداليلالواحــــــد،ّثأســــــهم
يفعمليـــــــــةالوصـــــــــفوالتحليـــــــــل،مهـــــــــم ٍبـــــــــدورٍ-وِباصـــــــــةيفجمالـــــــــهالفونولـــــــــوجي-بـــــــــراغ

املســـــــتندإىلحمـــــــوراالســـــــتبدالالـــــــذييعـــــــدمـــــــنمفـــــــاتيحالبنيويـــــــة؛أيإمكانيـــــــةاســـــــتبدال
املعنــــــم،ويقابــــــلحمــــــوروحــــــدةصــــــوتيةصــــــغرىبوحــــــدةصــــــوتيةأخــــــرىللتأكــــــدمــــــنتغــــــريُّ

.وُرالاركييبأواألفقياالستبدالهذا؛احمل
(هــــــــــــوالــــــــــــذيينتمــــــــــــيإىلجمموعــــــــــــاتأوParadigmeواحملــــــــــــوراالســــــــــــتبدايل)

جمموعـــــةفرعيـــــةتتكـــــونمـــــنوحـــــداتميكـــــنأنتـــــؤد يوظيفـــــةنظميـــــةواحـــــدةيفموضـــــع
                                       

.64-63(ينظر:أمحدعزوز،مرجعسابق،1)

.65(املرجعالسابق،2)
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مــــــــنامللفــــــــوظ،أمــــــــااحملــــــــورالاركيــــــــيبأواألفقــــــــي) فهــــــــووجــــــــود(؛Syntagmeمعــــــــنيَّ
عالقـــــاتبـــــنيوحـــــداتتنتمـــــيإىلمســـــتوىواحـــــد،وتكـــــونمتقاربـــــةضـــــمنعبـــــارةمعينـــــة

.(1)أومفردةمعينة،مثلمجلةالشرط:)إنغبتضاعمنكاألهم(
وجنــــــــــد،واعتمــــــــــدتمجيــــــــــعاالجتاهــــــــــاتالبنيويــــــــــةاحملــــــــــوراالســــــــــتبدايليفحتليالهتــــــــــا

لعلىالصورةاآلتية:املالمحالدالليةانطالقًامناالستبدايضعيلمسليف
حصان+أنثى.=فرس

حصان=حصان+ذ ر.
إذيالحـــــــــــــــــظأن)فــــــــــــــــــرس(حتتــــــــــــــــــويعلـــــــــــــــــىوحــــــــــــــــــدتنيدالليتــــــــــــــــــنيصــــــــــــــــــغريتني
)حصــــــــان+أنثى(،فــــــــفذااســــــــتبدلناالعنصــــــــراألول)حصــــــــان(،بـــــــــ)خنزير(،حصــــــــلناعلــــــــى

خنزيرة؛وليسعلىفرس.
املؤلفـــــــاتأوالســـــــماتاعلـــــــىذلـــــــكيفالعربيـــــــة؛كلمـــــــة)رجـــــــل(حتتـــــــويعلـــــــىوقياًســـــــ

بشــــــري(،وكلمــــــة)امــــــرأة(،الــــــيتال تلــــــفعــــــن)رجــــــل(،إال-املعنويــــــةالتاليــــــة:)ذكر+ابلــــــغ
التالية:بشري(،وميكنتوضيحاملثالنفسهابلطريقة-منحيثالذكورة)أنثى+ابلغ

ابلغ...ذ ر/بشري/حي/معدود/حمسوس/رجل=اسم/
ابلغ...أنثى/بشري/حي/معدود/حمسوس/اسم/=امرأة

فكلمـــــــة)امـــــــرأة(، تلـــــــفعـــــــن)رجـــــــل(،بســـــــمةواحـــــــدةهـــــــيمســـــــةاجلـــــــنس،مـــــــع
اشـــــاراكهمايفمجيـــــعالعناصـــــراألخـــــرى،وهـــــذهاملؤلفـــــاتتكـــــوناملعـــــىناألساســـــيللكلمـــــة

.(2)القابلةلالستبدال
،يــذهبأصــحابنظريــةالتحليــلاملكــوانيتإىلأنمعــىنالكلمــةيتحــددالــذلكووفًقــ

.(3)دمناملكوانتأواملالمحالدالليةاليتمتيزهاعنغريهامنالكلماتبعد
                                       

 .66مرجعسابق،(أمحدعزوز،1)

 .67-66(أمحدعزوز،مرجعسابق،2)

 .107يراجع:كرميزكيحسامالدين،مرجعسابق،(3)
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تقــــــــــومعمليــــــــــةالتحليــــــــــلاملؤلفــــــــــايتأوالتكــــــــــويينأوالتجزيئــــــــــيعلــــــــــىتصــــــــــنيفإًذا
ــــــــعجمموعــــــــةمــــــــنالكلمــــــــاتذات ــــــــةوتعيينهــــــــادونتفكيكهــــــــا،وجتمي الوحــــــــداتاملعجمي

واحــــــــد،ّث رصــــــــدداليل ٍالدالليــــــــةاملشــــــــاركةأواملتباينــــــــةأواملنتميــــــــةإىلحقــــــــلٍاخلصـــــــائص
ــــردفيهــــا،أيالبحــــث عناصــــرمعانيهــــامــــنخــــاللاســــتقراءجمموعــــةمــــنالســــياقاتالــــيتت
عـــــنبنـــــاءاملعجـــــمبوســـــاطةالعناصـــــراملكونـــــةللكلمـــــة،وهبـــــذاميكـــــنالتفريـــــقبـــــنيجمموعـــــة

.(1)محاملشاركةمنالكلماتاملارادفةأوذاتاملال
 خطوات تحليل المكونات الداللية:

يـــــــرىأصـــــــحابالتحليـــــــلالتكـــــــويينأنمعـــــــىنالكلمـــــــةهـــــــوجمموعـــــــةمـــــــنالعناصـــــــر
الـــــــــذلكتقـــــــــومنظـــــــــريتهمعلـــــــــىالتكوينيـــــــــةأواملكـــــــــوانتالدالليـــــــــةكمـــــــــاأســـــــــلفنا،ووفًقـــــــــ

اخلطواتاآلتية:
o ٍواحد.مجعالكلماتاملشاركةيفحقل
o األكثــــــرمشــــــوالًوتســــــمحبتشــــــخيصالكلمــــــاتاألخــــــرىاختيــــــارالكلمــــــةاحملــــــددة

يفاجملموعة.
o حتديــــــداملعــــــايناملمكنــــــةلكلمــــــاتاحلقــــــلانطالقًــــــامــــــنالنصــــــوصاملختلفــــــةالــــــيت

وردتفيها.
o ُّعاتاملمكنة.ميكنتشجريكلماتاحلقلوفقالتفر
o حتديـــــداملالمـــــحالدالليـــــةلكـــــلمعـــــىنمـــــنمعـــــايناجملموعـــــةمـــــنخـــــاللاســـــتقراء

اليتوردتفيها.السياقات
o .حتديدمالمحكلمفردةابملقارنةمعمكوانتمفرداتاحلقلالعام
o  قبــــــنيمعــــــاينالكلمــــــاتيفشــــــكلجــــــدولأووضــــــعالعناصــــــرالــــــيتمتيــــــزوتفــــــر
.(2)رسمبياين

                                       
 .108(يراجع:كرميزكيحسامالدين،مرجعالسابق،1)

الدين،2) يراجع:كرميزكيحسام ومناهجه( طالتحليلالداليلإجراءاته دار1، )القاهرة: ،
= 
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ـــــني ـــــتممـــــنخـــــاللتعي ـــــلالتكـــــويينملعـــــىنالكلمـــــةت وكعـــــىنآخـــــرفـــــفنعمليـــــةالتحلي
ــــــد،املشــــــاركةأواملتباينــــــةجمموعــــــةمــــــنالكلمــــــاتذاتاخلصــــــائص ويــــــتم بعــــــدذلــــــكحتدي

املالمــــــحالدالليــــــةملعــــــىنكــــــلكلمــــــةمــــــنهــــــذهالكلمــــــاتبواســــــطةاســـــــتقراءجمموعــــــةمــــــن
ــــيتميكــــنمــــنخالهلــــاحتديــــدالعناصــــرالــــيتحتملهــــا ــــردفيهــــاالكلمــــة،وال الســــياقاتالــــيتت

.(1)الكلمة
 ظرية تحليل المكونات:العالقات الداللية في ضوء ن

املقومــــاتالــــيتحتتويهــــااملضــــامنييفضــــوءهــــذاالتحليــــلهــــيالــــيتتتــــيحمتييــــزعــــد ة
عالقاتأونسببينها،وميكنإبرازأربعةأنواعمنالعالقاتعلىالتوايل:

o ،)عالقـــــةالتضــــــمُّن:وفيهــــــاتكــــــونكــــــلالعناصــــــرالــــــيتتتكــــــونمنهــــــااجملموعــــــة)أ
ــــــا،هــــــيمــــــنبــــــنيالعناصــــــرالــــــيت تتــــــألفمنهــــــااجملموعــــــة)ب(،وهنــــــايكــــــونالتواصــــــلاتم 

فكلالعالماتاملرسلةمنالباثتكونمفهومةمناملتلقي.
o عالقـــــــةاملســـــــاواة:وتتحقـــــــقحـــــــنيتكـــــــونالعناصـــــــرالـــــــيتتتـــــــألفمنهـــــــا)أ(هـــــــي

ــــــا ــــــيتتتــــــألفمنهــــــا)ب(؛أيأنوضــــــوحالعالمــــــاتاللغويــــــةيكــــــوناتم  العناصــــــرذاهتــــــاال
بينهما.
o ةالتقـــــــاطع:وتوجــــــــدهــــــــذهالعالقـــــــةفقـــــــطإذااشـــــــار تاجملموعـــــــااتن)أ(وعالقـــــــ

)ب(يفعناصــــــر،واختلفــــــتيفأخــــــرى،وهبــــــذايكــــــونالتواصــــــلحمــــــدوًدا؛ألنالعالمــــــات
ــــــبعــــــريبدرس ــــــنيفرنســــــيوطال ــــــة،كمناقشــــــةب ــــــهقليل ــــــنياملرســــــلواملرســــــلإلي املشــــــاركةب

اللغةالفرنسيةمنذبضعسنوات.
o :ــــــــةالتبــــــــاين وهــــــــيالعالقــــــــةاحلاصــــــــلةبــــــــنيجممــــــــوعتنيالتشــــــــاركانيفأيعالق

ـــــا؛ألنالرســـــالةتســـــتقبلولكنهـــــاغـــــريمفهومـــــة؛ألن ـــــتمالتواصـــــلمطلًق ـــــاالي عنصـــــر،وهن
كــــــالمــــــناملــــــتكلموالســــــامعالميلــــــكعالمــــــاتلغويــــــةمشــــــاركة،مثــــــلحــــــديثأوكتابــــــة

                                       
.76،وأمحدعزوز،مرجعسابق،109م(،2000غريب،
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.(1)بنيعريبوإجنليزي،وكلمنهماجيهللغةاآلخر
نهجبتحليلاملعجملكللغةطبيعيةإىلجمموعةمـناملكـوانتالدالليـةويسمحهذاامل

قصــدفهــمبنيــةاإلدراكللعقــلالبشــري،وهــويــرتبطبتحليــلاخلطــابعلــىأســاسأنــهميــدان
.(2)مهمخاصابملعجمية؛يطبقعلىحتليلاخلطاب

كمـــــاميكـــــنأنميتـــــداســـــتخدامهـــــذهالنظريـــــةليشـــــملحتليـــــلالكلمـــــةداخـــــلاجلملـــــة
التامة،وحينئذتنشعبالكلمةإىلاملكوانتالتالية:

o ،احملــــــددالنحــــــوي،وهــــــوالــــــذي ــــــددقســــــمالكــــــالمالــــــذيتنتمــــــيإليــــــهاملفــــــردة
كاالسموالفعلواحلرف.

o .احملددالداليل،وهوالعنصرالعاماملشاركبنيوحداتمعجميةأساسية
o  ديفأمـــــاكنأخـــــرىمـــــن،واليوجـــــاملمي ِّـــــزالـــــداليل:وهـــــوعنصـــــرخـــــاصكعـــــىنمعـــــنيَّ

.(3)املعجمإاليفحالةالارادففقط
سجَّ ذلك؛ على الكلماتتقدُّوأتسيًسا التكويينملعاين التحليل يفحلل ابرزًا ًما

الداللة علم نطاق يف مهمة الاراكيبمسائل بعض مقبولية قضية منها ،
(Acceptability عدم أو املفردات( معاين بني التوافق حيثيفسر اليتمقبوليتها،

اتتألفمنهااجلملةالبسيطةقواعداي،مثل:كلمة حبلى اليتتتالءممعمفرداتبعينهانظرً
والميكن،لتوافقمؤلفاهتااألساسيةفتقول: امرأةحبلى ،و انقةحبلى ،و نعجةحبلى 

ومنهنا،حالمناألحوالقول: رجلحبلى ،و خروفحبلم ،و مجلحبلم أبي
أواخلطابتتكونمن علىأساسأناجلملة الاركيبأواخلطاب، بناء فهو لمسألة

.(4)جمموعمؤلفاهتاالداللية،وفيهاتتحققالقوةالدالليةللوحداتاملعجمية
                                       

.72-71(أمحدعزوز،مرجعسابق،1)
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كـــــلمعـــــىن،بـــــلجتـــــاوزتذلـــــكإىلوملتقتصـــــرهـــــذهالنظريـــــةعلـــــىحتديـــــدمكـــــوانت
حتديــــــدالعناصـــــــرالــــــيتتعمـــــــلعلـــــــىتغيــــــريدالالتالكلمـــــــات،حبيــــــثتعـــــــارمشـــــــكالت

.(1)اجملازيفالداللة
 أهمية التحليل التكويني:

تكمـــــــنأمهيـــــــةهـــــــذهالنظريـــــــةفــــــــيطابعهـــــــاالـــــــوظيفي؛إذتســـــــتخدميفكثـــــــريمـــــــن
ـــــــارادف،واملشـــــــاركاللفظـــــــي وألننظريـــــــةاحلقـــــــولالدالليـــــــة،جمـــــــاالتاللغـــــــة،كاجملـــــــاز،وال

علــــــىحتليـــــلتفريعــــــيللصـــــيغة؛ففقــــــاتلتقـــــيمــــــعهتـــــتمابلــــــنمطالتصـــــنيفيودالالهتــــــابنـــــاءً
النظريـــــــــةالتحليليـــــــــةالـــــــــيتتعـــــــــىنبتحديـــــــــدمؤلفـــــــــاتالكلمـــــــــةعـــــــــربخصائصـــــــــهاومميزاهتـــــــــا

ـــــامـــــنيالداخليـــــة،فــــــ)احملد دالـــــداليل(يقـــــومبتخصـــــ صمعنـــــمشـــــامللكـــــلتر يـــــب،انطالًق
التالفرديــــــــةللمورفيمــــــــاتالــــــــيتتؤلفــــــــه،وتبًعــــــــاللطريقــــــــةالــــــــيتتتــــــــألفهبــــــــاهــــــــذهالــــــــدال

املورفيمــــــات،و)املمي ِّــــــزالــــــداليل(يشــــــرفعلــــــىتلــــــكالوظيفــــــةالتمييزيــــــة،ويقتضــــــيذلــــــك
ـــــزة،مـــــنذلـــــك؛التضـــــادالصـــــويتالقـــــادرعلـــــىالتمييـــــز وجـــــودتضـــــادبـــــنيالوحـــــداتاملمي

لكلمتـــــني:)اتب(و)انب(،فوجـــــودالتـــــاءبـــــنيكلمتـــــنيمـــــنحيـــــثاملعنـــــم، ـــــالتمييزبـــــنيا
.(2)يف)اتب(مكانالنونيف)انب(؛ميَّزبنيداللةهاتنيالكلمتني

ـــــةهـــــذهالصـــــيغبصـــــيغأخـــــرىداخـــــل ـــــتمكقارب ـــــةي ـــــددالالتالصـــــيغةاللغوي إنحتدي
ابلكيفيـــــةالـــــيتتعمـــــلهبـــــامـــــعكلمـــــاتأخـــــرىاحلقـــــلاملعجمـــــي،ومـــــدلولالكلمـــــةمـــــرتبطت

..عجمي؛لتغطيةاحلقلالداليلأومتثيلهيفنفساحلقلامل

ـــــــكالحتوائـــــــهعلـــــــىو ـــــــقدالالتإضـــــــافيةللصـــــــيغة؛وذل ـــــــيبيقـــــــومِبل املكـــــــونالاركي
ــــــة(واملكــــــونالتحــــــويلي ــــــةمــــــنالقواعــــــد)إعــــــادةالكتاب ــــــذيهــــــومجل املكــــــوناألساســــــيال
ـــــــبببنيتـــــــهالعميقـــــــةتـــــــتمعمليـــــــة الـــــــذيحتـــــــددمعـــــــهاملـــــــداخلاملعجميـــــــة،وبكتابـــــــةالاركي

ـــــــلالقواعـــــــدإىلمجـــــــلٍ ـــــــلالصـــــــيغةإىلاالســـــــتبدالبتحوي ـــــــب)ســـــــطحية(،ّثإنحتلي وتراكي
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أخـــــــرىهلــــــااملكـــــــوانتمكوانهتــــــاهـــــــوالــــــذي ـــــــددجماهلــــــاالـــــــداليلبتطابقهــــــامـــــــعصــــــيغٍ
.(1)نفسها،ويكونللصيغةاملعجميةدالالهتااملميزةإذاتضمنتمكوانتمتييزية

 ظرية التحليل التكويني:ون -الفرق بين نظرية الحقوا الداللية

ـــــــليفأنطـــــــرق ـــــــة؛فيتمث ـــــــةاحلقـــــــولالداللي ـــــــنينظري ـــــــةوب ـــــــنيهـــــــذهالنظري والفـــــــرقب
التحليـــــلاملؤلفـــــايتتبحـــــثعـــــنبنـــــاءاملعجـــــمبواســـــطةالعناصـــــراملكونـــــةللكلمـــــة،يفحـــــني
أنطـــــــــــرقحتليـــــــــــلاحلقـــــــــــولالدالليـــــــــــةمســـــــــــتوحاةيفاألســـــــــــاسمـــــــــــنتصـــــــــــنيف)تـــــــــــريري(

(Trier)(2)الوحداتاملعجميةدونتفكيكها،اهلادفإىلجتميع.
الوصـولإىل-مبشـكلعلمـيمـنظ -وعلىأيةحـالفقـدحـاولأصـحابهـذااملـنهج

نظريةتكونقادرةعلىإيضاحمعاينالكلماتوالعالقاتبينها،وبيانكيفيـةتفاعـلالكلمـة
توجـــدفيـــهمـــنابســـتعماهلايفالســـياقمـــنانحيـــة،وحتليلهـــامـــنخـــاللجماهلـــاالـــداليلالـــذي

،وهومنهجيفيدمنهبالريـبمـتعلمللغـة؛لكـييرسـمالفـروقالدالليـةبـني(3)انحيةأخرى
.(4)الكلماتو سناستعماهلايفاملواقعاليتتتطلبها

ــــــــةتنظــــــــيم ــــــــالإلميــــــــاناللغــــــــوينيإبمكاني ــــــــةكأحســــــــنمث لقــــــــدجــــــــاءتهــــــــذهالنظري
رالتحليـــــلالتكـــــويينللمعـــــىنعلمـــــاءاملســــتوىالـــــداليليفاللغـــــاتالبشـــــرية،كمـــــادفــــعتطـــــو

التصــــــنيفًمــــــامتم ِّامنهجي ــــــالداللــــــةيفأورابوأمريكــــــاإىلاالهتمــــــامهبــــــا،واعتبارهــــــاأتطــــــريً
املــــــدلوالتحبســــــباحلقــــــولالدالليــــــة،وأصــــــبحوايوظفــــــونهــــــذهالتقنيــــــةيففهــــــمعالقــــــات

ـــــــــداليل،كمـــــــــااســـــــــتثمراإلنتولوجيـــــــــونواألنثروبولوجيـــــــــونقوا نينهـــــــــايفكلمـــــــــاتاحلقـــــــــلال
احلصــــــــولعلـــــــــىمعلومـــــــــاتذاتطبيعــــــــةثقافيـــــــــةاجتماعيـــــــــة،مثــــــــل:التصـــــــــوراتالقابلـــــــــة
ــــــــــة،ونقــــــــــلالثقافــــــــــات ــــــــــة،وفهمهــــــــــايفحضــــــــــارةمعين إلدراكالــــــــــروابط،وعالقــــــــــاتالقراب

                                       
.92(املرجعالسابق،1)
.81(جرمانولوبون،مرجعسابق،2)
 .110كرميزكيحسامالدين،مرجعسابق،(3)

.79-78(أمحدعزوز،مرجعسابق،4)
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.(1)أوروبية،وذلكبطابعلساينحبت–اهلندو

ـــــــلاملعـــــــىنإىل ـــــــةلتحلي ـــــــةقـــــــدوصـــــــفتأبقـــــــاأحســـــــننظري وإذاكانـــــــتهـــــــذهالنظري
الاركيــــــيب،ايفتطــــــويرعلــــــمالداللــــــةاكبــــــريًمكــــــوانتصــــــغرى،وأقــــــاقــــــدأســــــهمتإســــــهامً

ــــــــةابعتبارهــــــــامــــــــن ــــــــة،وإلقــــــــاءالضــــــــوءعلــــــــىاملكــــــــوانتالداللي وشــــــــرحالعالقــــــــاتالداللي
لتفريــــــقإالأنهــــــذهالنظريـــــةتقـــــوماب،املكـــــوانتالتفســـــرييةيفالنظريــــــةالتوليديـــــةالتحويليـــــة

بــــــــني)احملــــــــد ِّدالــــــــداليل(و)املمي ِّــــــــزالــــــــداليل(دوناحلاجــــــــةإىلذلــــــــك،كمــــــــاأقــــــــاتقــــــــدم
ـــــــةتقـــــــدميً ـــــــاحملـــــــدداتالداللي ـــــــامرتًب ـــــــارادف(اترتيًب ـــــــني)ال ايبـــــــدوحتكمي ـــــــا،وأقـــــــاالمتيـــــــزب

.(2)و)االشاراكاللفظي(

  

  

                                       
.81،وجرمانولوبون،مرجعسابق،71(يراجع:أمحدعزوز،مرجعسابق،1)
 .27(البهنساوي،مرجعسابق،2)
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 املبحث الثالث: 
 تعريف حبقول النشاط الذهني

،ومثلـــــهالـــــذََّهنالنشـــــاط الـــــذ ِّهينمـــــنالـــــذ ِّْهنوهـــــوالَفْهـــــُموالَعْقـــــُل،وحفـــــُظالقلـــــبِّ
ــــــتَُنــــــوذهَبفــــــتحالــــــذالواهلــــــاءوهــــــوالفِّْطنــــــةواحلفــــــظ، ،هُعْنــــــتُْمــــــكعــــــىنفهِّ:يءعــــــنالشَّ

.(1)إذاأنساينوأهلاينعنه:عنكذاينفالنتنَوذهَ
علىنشاطالعقلوقدرتهعلىالتنب هالذ ِّْهن:و دالٌّ

،القابليةوالفهمواإلدراك،وهو(2)
.(4)تشملاحلواسالظاهرةوالباطنة،املعدةالكتسابالعلوم،(3)املدركةالقوةويُرادبِّهِّ

وحقــــولالنشــــاطالــــذهينهــــيالــــيتتقــــومهــــذهالدراســــةجبمعهــــاودراســــتهاوحتليلهــــا
تفصياًل،وقدأمكنينتصنيفهايفتسعةحقوٍلرئيسة،وهي:

 ألفاظ العقل والذهن: احلقل األول:
األلفاظاإلجيابيَّة:أواًل:
،الفؤاد،الَقلب،اجلُول،الزَّْبر،الَكيس،احلجا،ا لعقل،الذ ِّْهن،النـَُّهى،احلِّْجر،اللُّب 

اْر،املسك،احَلَصافة،اأَلْكــل، ن.ْحت،الز ِّرَُّة،املِّرَُّة،اجلَزَالة،احلَْزم،احلُْنَكة،اهلُْرَماالـمَالس ِّ
األلفاظالسلبية:اثنًيا:

ــــــــــــُف،الطَّْبُج،الَوَره،َفاَجة،الدَُّوق،اخلُْرق،الـمَْوق،الـمَالنوك،احلمق، ــــــــــــة،اجلِّْل َي الرَّثـْ
الَوْغــــد،البَـلَـــــه،الضَّـــــفاطة،األْفـــــن،األفــــك،التـَّـــــْيم،اجلنـــــون،اخلبـــــل،اهلَْبت،الرَّطِّيط،الرَّطأ،
 .املعتوه،الفدماهلوك،اهلوج،الرعونه،

                                       
 .6/50،مادة)ذهن(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

(2) العربيةعادلعبداجلبارزاير، ألفاظالعلمواملعرفةيفاللغة مكتبة1،طمعجم )بريوت: ،
 .205(،1997لبنان،

 .456-1/455،الكلياتالكفوي،(3)

  .108،التعريفاتاجلرجاين،(4)
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 احلقل الثاين: ألفاظ النظر والتفكري:
 .النَّظَر،الرؤية،التأمُّل،الفراسة،الفِّْكر،التدبُّر،الرَّوِّيَّةُ

 احلقل الثالث: ألفاظ العلت واملعرفة:
األلفاظاإلجيابيَّة:أواًل:

َرة،احلرب،احلُكْالـمَالعِّْلم، م،الفِّقه،الَفْهم،األُْنس،الَيقِّني،ْعرَِّفه،الد ِّراية،الشُُّعور،اخلِّبـْ
الَبَصر،الرُّسوخ.
األلفاظالسلبيَّة:اثنًيا:

اجلهل،النُّكر.
 احلقل الرابع: ألفاظ ا دراك والتذكُّر:

األلفاظاإلجيابيَّة:أواًل:
اإلدراك،الذ ِّْكر،احلِّفظ،الَوْعي.

األلفاظالسلبيَّة:اثنًيا:
لَغْفلة،اللهو،الذهل،السلوان،الَفَهه،األمه،الَفْتأ،الغنب.الن ِّسيان،السَّْهو،ا

 احلقل اخلامس: ألفاظ االنتباه والتيقُّظ:
. االنتباه،األَبَه،التيقُّظ،اهلَب 

 احلقل السادس: ألفاُظ الذكاِء والِفطنة:
األلفاظاإلجيابيَّة:أواًل:

 اإلرب، شطس، الدَّهاء، الفِّطنة، اللَّْحن،الذَّكاء، التـََّبانة، الطَّنَب، النَّكارة، األملعي،
الندس،احلذق،اللَّْقُن،النحر،اللباقة،النبل،النطيس،النقريس.

األلفاظالسَّلبية:اثنًيا:
الَغَبا،الَبالدة.

 احلقل السابع: ألفاظ احلِلت واألانة:
األلفاظاإلجيابية:أواًل:

 الَوقار، األانة، الر ِّْكز،احلِّلم، الرميز، التثبُّت، اأَلَصالة، األصاة، احلصاة، الرَّزانة،
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الرَّصانة،الرََّجاحة.
األلفاظالسَّلبية:اثنًيا:

السََّفه،السَّفا،اخلِّفَّة،الطَّيش،النزق،السخف،الرََّهق.
 احلقل الثامن: ألفاُظ احلُلِت واخليال:

وهُّم،التوسُّم،التصوُّر.احلُلم،الرُّْؤاي،اخليال،الطَّيف،الت
 احلقل التاسع: ألفاظ االعتقاد والشكِ  والتقدير:

، الاردد،الشَّك  الظن ، الرَّيب، املِّْرية، احلَْزر،التقدير،التخمني،احلَْدس،الزََّكن،
 التـََّله.الد هش،البَـْهت،احَلرْية،اخلاطر،اهلَْجس،احلِّْسبان،الزنن،اهلَْور،اخلَْرص،

وسيأيتالتعريفكعاينهذهاأللفاظوحتليلحقوهلاالتسعةيفمباحثالفصلالثاين
علىجهةالتفصيلكشيئةهللاتعاىل.





 

 

تصنيف ألفاظ النشاط الذهني  :الثاني الفصل
 الواردة يف لسان العرب, البن منظور.

 

 وفيهتسعةمباحث:
 ألفاظالعقلوالذهن.املبحث األول:
 ألفاظالنظروالتفكري.املبحث الثاين:
 ألفاظالعلمواملعرفة.املبحث الثالث:
 ألفاظاإلدراكوالتذكر.املبحث الرابع:
 ألفاظاالنتباهوالتيقُّظ.املبحث اخلامس:
 ألفاظالذكاءوالفطنة.املبحث السادس:
 ألفاظاحلِّلمواألانة.املبحث السابع:

 ألفاظاحلُلمواخليال.لثامن:املبحث ا
 ألفاظاالعتقادوالشكوالتقدير.املبحث التاسع:
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  املبحث األول:
 ألفاظ العقل والذهن

كعىنامللكةاملفك رةالعقلجوهرروحاينخلقههللاتعاىلمتعلًقاببدناإلنسان،وهو
اإلنسانبتلك الذييستفيده يقالللعلم والعلم،كما لقبولالتعلم املتهيئة والقوة املدركة،

؛ألنهيضبطالعلموميسكه،ويعقلصاحبهعماالينبغي.(1)القوة:عقل
ــــةوالقــــوةاملدركــــة ــــُم،وحفــــظالقلــــب،والفطن ــــهالعقــــُلوالفْه ــــرادب ــــذهني ،املعــــدة(2)وال

وقـــدأوردابـــنمنظـــوريف،(3)تشـــملاحلـــواسالظـــاهرةوالباطنـــةواملعـــارف،تســـابالعلـــومالك
معىن)العقلوالـذ ِّهن(مثانيـًةوأربعـنيلفظًـامنهـاألفـاظتإجيابيـةوألفـاظتسـلبية،فاإلجيابيـةهـي:

،الفؤاد،الَقلب،اجلُول،الزَّبْـر،الَكـيا ـاْر،لعقل،الذ ِّْهن،النـَُّهى،احلِّْجر،اللُّب  س،احلجـا،الس ِّ
،أمـاالسـلبيةْحت،الز ِّرَُّة،املِّرَُّة،اجلَزَالة،احلَْزم،احلُْنَكـة،اهلُْرَمـانالـمَاملسك،احَلَصافة،اأَلْكــل،

ــــــــــــة،َفاَجة،الدَُّوق،اخلُْرق،الَوَره،الطَّْبُج،الـمَْوق،الـمَاحلمق،النوك،فهي: َي ــــــــــــُف،الرَّثـْ اجلِّْل
الرَّطِّيط،رطأ،الَوْغد،البَـلَـه،الضَّـفاطة،األْفـن،األفـك،التـَّـْيم،اجلنـون،اخلبـل،اهلـوك،اهلَْبت،

،وفيمـــايلـــيشـــرحتهلـــذهاأللفـــاظ،وتتبُّـــعأصـــوهلااالشـــتقاقية،اهلـــوج،الرعونـــه،املعتـــوة،الفـــدم
العالقاتالدالليةبينها.تبينيو



 المطلب األوا: األلفاظ اإليجابيَّة

عقل:ال -1

ـــــدُّاحلُْمـــــق،،وهـــــواحلِّْجـــــروالنُّهـــــىرابـــــنمنظـــــوريفاللســـــان:العقــــــُل:ذكـــــ اجْلْمـــــُعوضِّ
.لالشيَءيـَْعقِّلهعْقاًل:فهِّمهقَع،والعْقُل:القلُب،والقلُبالعقُل،وُعقولت

                                       
علمالنفس،معرفةومسيحعاطفالزين،،359،لفاظالقرآنأمفرداتاألصفهاين،ينظر:(1)

-ه1411،جممعالبياناحلديث،)بريوت:دارالكتاباللبناين،النفساإلنسانيةيفالكتابوالسنة
 .1/253م(،1991

 .6/50،مادة)ذهن(،لسانالعربابنمنظور،(2)
 .108،التعريفاتاجلرجاين،(3)
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الـــــذيفضَّـــــلبـــــههللاتعـــــاىلاإلنســـــانعلـــــىغـــــريهمـــــنالكائنـــــات والعقـــــُل:هـــــواللُّـــــبُّ
ـــــهيعقـــــلويعـــــرفأوامـــــره ـــــْنَســـــائِّرِّونواهيـــــه،ووب نســـــانمِّ ُهـــــَوالتَّْميِّيـــــُزالَـّــــذِّيبِـّــــهِّيـََتَميـَّـــــُزاإلِّ

َعُقول،ولِّسانتَسُؤول ،َويـَُقاُل:لُِّفالنقـَْلبت احْلَيَـَوانِّ
(1).

ــــــيالــــــربطواحلــــــبسالــــــذيذكــــــرابــــــن والعقــــــُلهبــــــذااملعــــــىنمــــــأخوذتمــــــناملعــــــىناحلس ِّ
ــــُتالبعــــري:إذامنظــــورعــــدًدامــــنمفرداتــــه: ــــهلوعقــــمجعــــُتقوائمــــه،عَقْل البعــــري:ثــــىنوظِّيَف

،وََكـــــَذلَِّكالنَّاقَـــــُة،َوَذلِّـــــَكاحلَْبـــــُلُهـــــَوالعِّقـــــاُل، الـــــذ ِّرَاعِّ َوَســـــطِّ يًعـــــايفِّ َمـــــَعذِّرَاعِّـــــهِّوَشـــــدَّمهامجِّ
ــــعُ ــــلتَواجْلَْم ــــدواُءَبْطنَــــهوَعَقــــلَ،ُعُق ــــْنقـَــــْوهلِِّّم،وأَْمَســــَكه:ال َسإِّذاُحــــبِّ:قــــداْعُتقِّــــللِّســــانُه:مِّ

ـــــــلالعقـــــــل؛ألنوُمنِّـــــــعالكـــــــالمَ يـَْعقِّ وألنَّ،هالِّكَأيَ ْبِّســـــــهالــــــــمَصـــــــاحَبهَعـــــــنِّالتـَّـــــــَورُّطيفِّ
.(2)العاقِّلَ ْبِّسنـَْفَسُهويـَُردُّهاَعْنَهواها

ـــــيوتتفـــــقاملعـــــاجمالعربيـــــةعلــــــىاألصـــــل يفهـــــذهاملــــــادةعلـــــى ـــــومـــــاذكــــــرهاحلس ِّ
اإلمســــــاكواالستمســـــــاك،كعقــــــلالبعـــــــريهــــــوأصــــــلالَعْقـــــــل:،ويـــــــذكرون:أنابــــــُنمنظــــــور
ـــــال، ـــــرابط،ابلعَِّق ـــــبطنوهـــــوال ـــــد واءال ـــــلال ـــــذاكفقـــــدحبســـــَتهشـــــيءٍ،وكـــــلُّوَعْق ـــــه؛ول َعَقلَت

.(3)اجلهلعنمينعألنَّهالَعْقلمس ِّي
تعاىل: قال اجلهل، ضد والعلم احلمق، ضدُّ فالعقُل واحلفُظ، العلُم هو: والعقل

                                       
 .233-10/232،مادة)عقل(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 .10/233،مادة)عقل(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

(3 األزدي، دريد ابن التوايل: على معامجهم يف حممداالشتقاق( عبدالسالم وشرح: حتقيق ،
1411،)بريوت:داراجليل،1هارون،ط ،مقاييساللغة،وأمحدابنفارس،1/238م(،1991هـ

ط إبراهيممشسالدين، الكتبالعلمية،3حتقيق: دار )بريوت: )عقل(2011، مادة -2/138م(،
،ومناملعاصرينالدكتورحممد360-359،مادة)عقل(،مفرداتالفاظالقرآن،واألصفهاين،140

املعجماالشتقاقياملؤصلأللفاظالقرآنالكرميمؤصَّلببيانالعالقاتبنيألفاظحسنحسنجبل،
معانيها وبني أبصواهتا الكرمي طالقرآن ،2 اآلداب، مكتبة )القاهرة: مادةم(،2012،

 .3/1535)عقل(،



 الفصل الثاني: تصنيف ألفاظ النشاط الذهني الواردة في لسان العرب, البن منظور

70 
 

ژڻ  ۀ ۀ ہہ ہ ہ ھ ھژ
(1)  َأْيَوَمايـَْفَهُمَهاَويـََتَدبَـّرَُهاإِّالَّ

ْنه اْلُمَتَضل ُِّعوَنمِّ اْلعِّْلمِّ ُخوَنيفِّ  .(2)الرَّاسِّ
والعقـلفقـال: اْلعقـل:ُهـَواْلعلـماألولالَـّذِّي وقدفرقأبوهاللالعسـكريبـنيالعِّلـمِّ

َعــنالقبــائحوكــلمــنَكــاَنزاجــرهأقــوىَكــاَنأَعقــل،َوقَــاَلبَعضــهم:اْلعقــلميْنَــعَصــاحبهيْزجـر
َــَذاال اْلَقبِّــيح،َوُهــَومــنقـَْولــكعقــلاْلَبعِّــري:إِّذاشــدهَفَمنعــهمــنَأنيثــور،َوهلِّ َعــنالوقــوعيفِّ

درامهــيَأيَحفظتَهــا،...يُوصــفهللاتـََعــاىَلبِّــهِّ،َوَقــاَلبَعضــهم:اْلعقــلاحلِّْفــظيـَُقــالعقلــت
.(3)خالفاْلعقلاحْلمقَوخالفاْلعلماجْلَْهل 

ـــــــــييفاملنـــــــــعواحلـــــــــبس ويالحـــــــــظاجتمـــــــــاعالعقـــــــــلكعنـــــــــاهالعقلـــــــــيومأخـــــــــذهاحلس ِّ
.ااملتصوريفكليهم
األصـــــلاللغـــــويملـــــادة)عقـــــل(قـــــدتطـــــورمـــــناملعـــــىناحلســـــيوهـــــومجـــــعإًذاجنـــــدأن 

بعقـــــــالأورابط،إىلاملعـــــــىنالعقلـــــــياجملـــــــردوهـــــــوالعلـــــــمقـــــــوائمالبعـــــــريإذامجعـــــــتقوائمـــــــه
ـــــــةيفدماغـــــــه، ـــــــمواملعرف ـــــــةجيمـــــــعو يعقـــــــل العل ـــــــة،فكـــــــأناإلنســـــــانبقدرتـــــــهالعقلي واملعرف
و ـــــــبسنفســـــــهعـــــــنالوقـــــــوعيفاملهالـــــــك،وهبـــــــذاالعمـــــــليكـــــــون عـــــــاقاًل ،فهـــــــوالقـــــــوة

.(4)املتهيئةلقبولالعلمومجعةومنّثفهمهواستنباطه
ن:ه ذ  ال -2

ـــــلُجـــــاءيفاللســـــان ـــــذ ِّْهُن:اْلَفْهـــــُمَواْلَعْق ـــــبِّ،:ال ـــــُظاْلَقْل ْف ـــــذ ِّْهنِّ،،وحِّ ـــــُلال ْث ـــــذََّهُنمِّ وال

                                       
 .43اآلية:(سورةالعنكبوت،1)

(2 كثري، ابن كثري(( )ابن العظيم القرآن طتفسري الدين، مشس حسني حممد حتقيق: ،1،
 .6/253هـ(،1419–)بريوت:دارالكتبالعلمية،منشوراتحممدعليبيضون

،علَّقعليهووضعحواشيه:حممدابسلعيونالسود،الفروقاللغوية(أبوهاللالعسكري،3)
 .97م(،2010دارالكتبالعلمية،،)بريوت:2ط

رسالة،دراسةإحصائيةداللة،ألفاظالعقلواجلوارحيفالقرآنالكرمي(ينظر:سهاماألمسر،4)
 .188(،2007ماجستري،كليةالدراساتالعليا،جامعةالنجاحالوطنية،)انبلس:فلسطني،



 الفصل الثاني: تصنيف ألفاظ النشاط الذهني الواردة في لسان العرب, البن منظور

71 
 

،هُعْنـــــــتُْمـــــــكعـــــــىنفهِّ:عـــــــنالشـــــــيءتُنَـــــــوذهَ،َوُهــــــَوالفِّْطنـــــــةَواحلِّْفـــــــُظ،َومَجُْعُهَمـــــــاأَْذهـــــــان
.(1)إذاأنساينوأهلاينعنه:عنكذاينفالنتنَوذهَ

ـــــيالـــــدالعلـــــىالقـــــوة وهـــــذهاملعـــــاينالعقليـــــةلــــــ)الـــــذ ِّهن(مـــــأخوذةمـــــناألصـــــلاحلس ِّ
ـــــــــيءِّاحملســـــــــوس،ذكـــــــــرابـــــــــُنمنظـــــــــوريفاللســـــــــان: ومـــــــــا؛الـــــــــذ ِّْهُن:القـــــــــوَّةاملرتبطـــــــــةابلشَّ

:(2)َحَجرْبُنقَاَلَأوس،ةعلىاملشيقوَّذهن:برجلي
ـَــــــــــــــــــاذِّْهُنهـــــــــــــــــــا أَنـُــــــــــــــــــوُءبِّرْجـــــــــــــــــــٍلهبِّ

 

َـــــــــــاُأْخُتهـــــــــــاالغـــــــــــابَِّره  (3)وأَْعيَـــــــــــْتهبِّ

 ــــــداأنالــــــذ ِّهنيفتبيــــــنيإىلابــــــُنفــــــارسوالزخمشــــــري أشــــــاروقــــــد هــــــذهاألصــــــالةوأكَّ
يـَُقاُلَمابِّهِّذِّْهنت،َأْيقـُوَّةتعلىاملشي،قـُوَّةٍعلىَيُدلُّاألصل

(4).
للـــــــذهنجمــــــــاًزولـــــــيسأصــــــــالًفقـــــــال :ومــــــــنوصـــــــرَّحالزخمشــــــــريأبناملعـــــــىنالعقلــــــــيَّ

ومـــــايـــــذهنوهــــوالقـــــوةيفالعقـــــلواملســــكة...،هـــــومـــــنأهــــلالـــــذهنواألذهـــــان اجملــــاز:
.(5)... م:يباريهمبفطنتهوفالنيذاهنالناسويفاطنه...فالنشيًئا:مايعقله

يء.احلسيَّةهذههوالقوةيفالشواجلامعبنياملعاينالعقليةو
ونالحــــظممــــاســــبقأناألصـــــلاللغــــويملــــادة)ذهــــن(قـــــدتطــــورمــــناملعــــىناحلســـــي
وهـــــيالقـــــوةاحملسوســـــة،إىلاملعـــــىنالعقلـــــياجملـــــرَّدوهـــــوالقـــــوةيفالعقـــــل،والفهـــــم،والفطنـــــة

املعـــــىنإىلالنســـــيان،يقـــــال:ذهنـــــينعـــــنكـــــذاللشـــــيءِّواحلفـــــظلـــــه. وأنحـــــرفاجلـــــريغـــــري 
أيأنساينوأهلاين.

النَُّهى: -3

                                       
 .6/50،مادة)ذهن(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

حجر2) بن أوس ) )بديوانه، ط، د، جنم، يوسف حممد د. حتقيق: بريوت،، دار ريوت:
 .35م(،1980هـ،1400

 .6/50،مادة)ذهن(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

،مادةأساسالبالغة،والزخمشري،1/448،مادة)ذهن(،مقاييساللغة(ينظر:ابنفارس،4)
 .1/322)ذهن(،

 .1/322،مادة)ذهن(،أساسالبالغة(الزخمشري،5)
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َهـى؛نـُْهيَـةوهـومجـعالَعْقلابلضم:النـَُّهىذكرصاحباللسان: مسيـتبـذلكأَلقـاتـَنـْ
اْلفِّْعـــلِّ العقــــول:هـــي،و(1)«ليليـــينمـــنكمأُولـــواأَلحــــالموالنـَُّهـــى»:ويفاحلــــديث،عـــنقَبِّـــيحِّ

ابِّ،اأَلمــرخــالفلنـَّْهــُي:.واواألَلبــاب َعــنِّاْلُمْنَكــرِّلـــمَيـَُقــاُل:إِّنَّــُهأَلُمــورت ونـَُهــوٌّ ــُة،ْعُروفِّ والنـُّْهَي
ـــَرُهيـَْنهـــا ـــرُُه،َوَذلِـّــَكأَلنآخِّ َشـــْيٍءَوآخِّ والن ِّهايـــة،هَعـــنِّالتََّمـــادِّيفـَيَـْرتَـــدِّعُوالن َِّهايَـــة:َغايَـــُةُكـــل ِّ

عاقلتَحَسُنالرْأي:ورجلَمْنهاةت،العقلكالنـُّْهية:ْنهاةالـمَو
(2).

و)النُّهــــــى(كعنــــــاهالعقلــــــيمــــــأخوذمــــــناألصــــــلاحلســــــيالــــــدالعلــــــىاملنــــــعوالنهــــــي
فُــــــاَلٍنَأييـَْنهــــــاه. احلــــــاجز،وعلــــــىبلــــــوغالشــــــيءغايتــــــه،ذكــــــرابــــــنمنظــــــور: فُــــــاَلنتقِّــــــيُّ

َهـــــــىالــــــــمَوالنـَّْهـــــــي: يـَنـْ زت ـــــــُهَحـــــــاجِّ ُعالَّـــــــذِّيَل ـــــــُه،الــــــــمَْوضِّ ْن ـــــــيضمِّ َهـــــــىالشـــــــيَء:و اَءَأنيَفِّ أَنـْ
ـــــَن،أَبلغــــه ــــنٍيمِّ مسِّ ــــَمن،َهـــــَذاُهــــَواأَلصـــــلُّثَُّيْســــتَـْعَمُللُِّكـــــل ِّ َواَنقَــــةتقِّيَّـــــةت:بـََلغَــــْتَغايَـــــَةالس ِّ
َشـــــــْيٍء:غايَتـــــــه،رِّواإلِّانثالــــــذُُّكو بـــــــالغ،ونـُْهيَـــــــةُكـــــــل ِّ َهـــــــاء:اإلِّ نـْ وأَنـَْهْيـــــــُتإِّليـــــــهاخلَـــــــرَب،واإلِّ

.(3)فانـْتَـَهىوتـََناَهىَأيبَلغ
،أن)النُّهـــــــــي(،واألصـــــــــفهاينيفاملفـــــــــرداتويـــــــــرىابـــــــــُنفـــــــــارسيفمقـــــــــاييساللغـــــــــة

ْنـــــــُهأَنـَْهْيـــــــُتإِّلَْيـــــــهِّبُلـــــــوُغالشـــــــيءِّووصـــــــولهإىلقايتـــــــهوغايتـــــــه،َعلَـــــــىيفاألصـــــــل:يَـــــــُدلُّ َومِّ
هُ َشْيٍء:َغايـَُتهُ،اخْلَبَـَر:بـَلَّْغُتُهإِّايَّ َايَُةُكل ِّ َوقِّ

(4).
هوواجلامعبنياملعىن .قايةالشيءوغايتهالعقليواحلسي 

ــــيوهــــوالن هــــيعــــنعمــــلفقــــدتطَّــــوراألصــــل ــــيملــــادة)قــــى(مــــناملعــــىناحلس ِّ احلس ِّ
شــــيءأياملنــــعوالنهــــياحلــــاجزوهبــــذافهــــوقريــــبمــــنأصــــلعقــــل،ووصــــولالشــــيءإىل

                                       
مسلم1) صحيح ح( األول432، وفضل وإقامتها، الصفوف، تسوية ابب الصالة، كتاب ،

.1/323فاألولمنها،
 .375-14/374،مادة)قي(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .14/375،مادة)قي(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

،مفرداتالفاظالقران،واألصفهاين،2/528،مادة)قي(،مقاييساللغةينظر:ابنفارس،(4)
 .527مادة)قى(،



 الفصل الثاني: تصنيف ألفاظ النشاط الذهني الواردة في لسان العرب, البن منظور

73 
 

قايتــــهوالبلــــوغفيــــه،إىلاملعــــىنالعقلــــياجملــــردوهــــوالعقــــل؛ألنــــهمينــــعاإلنســــانمــــناجلهــــل،
يســـــتلزمممـــــنيتصـــــفبـــــهإفـــــراغاجلهـــــدوميكـــــنالقـــــولأبن)النُّهـــــى(بصـــــفتهنشـــــاطًاعقلي ـــــا

واالســــــتيعابفهــــــمالمــــــنأجــــــليفالتــــــدبروالتفكــــــر،وبــــــذلالغايــــــةيفالتأمــــــلواالحــــــاراز؛
وإدراكاألمورعلىحقيقتها.

ر:ج ح ال -4

إلِّمســـــــاكهَوَمْنعِّـــــــهِّوإِّحاطتـــــــهجـــــــاءيفاللســـــــان: ْلَكْســـــــرِّ:اْلَعْقـــــــُلَواللُّـــــــبُّ احلِّْجـــــــُر،ابِّ
لتَّْميِّيز ژڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ     ژ:تعاىل،قال(1)ابِّ

(2).
ــــــيوهـــــو اْلقِّلَّــــــةِّواحلجـــــرهبــــــذااملعــــــىنمـــــأخوذتمــــــناملعــــــىناحلس ِّ الصَّــــــْخَرُة،َواجْلَْمــــــُعيفِّ

وحجاَرةت جارت اْلَكثْـَرةِّحِّ ،َويفِّ َأحجارت
ژې  ۉ ۉژ؛قالتعاىل:(3)

(4).
ُر،ُكــــــلَُّذلِّــــــَك:احلـــــراُم،َواْلَكْســــــُرأَفصــــــح،الــــــمَوابلفــــــتحوالكســــــر،واحَلْجـــــُر قــــــالْحجِّ

ژڦ  ڦ ڦ ژ تعــــــــــاىل:
ُرالـــــــــــمََأيَحرَاًمــــــــــاحُمَرًَّمــــــــــا،واحلــــــــــاُجور:ك؛(5) ْحجر،فاحْلَــــــــــاجِّ

ـــــُك ـــــامُيْسِّ ــــــمََواحْلَـــــاُجوُرَم ـــــَناحَلْجـــــرِّ،َوُهـــــَوال مِّ ـــــاُعولت ـــــَوادِّي،َوُهـــــَوَف ـــــْنَشـــــَفةِّاْل ــــــمَاَءمِّ ْنُع،ال
 ــــــــعتإِّىلَمْعــــــــىَنالتَّْحــــــــرِّميِّ ــــــــْنَهــــــــَذااأَلمــــــــر،َوُهــــــــَورَاجِّ رًاَوبـَــــــــرَاَءًةمِّ ــــــــتـْ ْجــــــــرًا]ُحْجــــــــرًا[َأيسِّ وحِّ

ــــــاْرِّ ــــــهِّوسِّ ْفظِّ ْجــــــرِّه:َأيحِّ َحْجــــــرِّفُــــــالٍنوحِّ ، هَواحْلُْرَمــــــةِّ،وَنَشــــــأَفُــــــالنتيفِّ وَأصــــــلاحُلْجــــــرِّيفِّ
ــــــْد ــــــُه،فـََق ْن ــــــَتمِّ ــــــاَمنَـْع ــــــلَُّم ــــــْنَأنيُوَصــــــَلإِّليــــــه،وَُك ــــــُهمِّ ــــــهَِّأيَمنَـْعَت ــــــاَحَجــــــْرَتَعَلْي ــــــةَِّم اللَُّغ

ْضـــــــُنه،قـــــــالتعـــــــاىل:(6)َحَجـــــــْرَتَعَلْيـــــــهِّ َواْلَكْســـــــرِّ:حِّ ْلَفـــــــْتحِّ ْجـــــــرُه،ابِّ نســـــــانوحِّ ،وَحْجـــــــُراإلِّ

                                       
 .4/42،مادة)حجر(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 .5(سورةالفجر،اآلية:2)

 .4/39،مادة)حجر(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .24(سورةالبقرة،اآلية:4)

 .22(سورةالفرقان،اآلية:5)

 .42-4/39،مادة)حجر(،لسانالعرب(ابنمنظور،6)
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ژڳ ڳ ڱ ڱ ژ
(1). 

،والزخمشـــــــــــرييفوأشـــــــــــارابـــــــــــُنفـــــــــــارسيفاملقـــــــــــاييس،واألصـــــــــــفهاينيفاملفـــــــــــردات
يفاألصـــــل ـــــذييـــــدلُّ ـــــيلــــــ)احلِّْجـــــر(،كعـــــىنالعقـــــل،هـــــوال األســـــاسإىلأناملعـــــىناحلس ِّ

َحاطَُةَعَلىالشَّْيءِّالـمَعلى  .(2)ْنُعَواإلِّ
املعاصـــــــرينالشـــــــيخحســـــــناملصـــــــطفويأن احلِّجـــــــر: يتكعـــــــىنالعقـــــــلويـــــــرىمـــــــن

وهـــــواحلـــــافظلصـــــاحبهعـــــنالضـــــاللوالضـــــرر،وجاعلـــــهحمـــــدوًدايفأفكـــــارهوأعمالـــــه،وأمـــــا
منـــــــــــهانتزاًعـــــــــــاالتحجـــــــــــري احَلَجـــــــــــر:فهـــــــــــولصـــــــــــالبتهطبًعـــــــــــاحمفـــــــــــوظوحمـــــــــــدود،ويشـــــــــــتقُّ

مامناحَلْجركعىناحلفظ .(3)واحلد  واالستحجاروغريمها،أوأقَّ
ـــــــييفاحلفـــــــظ،أيكـــــــون ويالحـــــــظاجتمـــــــاعاحلجـــــــركعنـــــــاهالعقلـــــــيومأخـــــــذهاحلس ِّ

.ريفكليهماالشيءحمفوظًاوحمدوًدا،واملنعواإلمساكاملتصوَّ
ـــــــةاألصـــــــلاللغـــــــويملـــــــادة)احلجـــــــر(جيـــــــدأقـــــــاتطـــــــورتمـــــــناملعـــــــىن ـــــــاملتتبعلدالل ف

ـــــيوهـــــيالصـــــخرةاملتماســـــكةواحملاطـــــةابلصـــــالبة والقـــــوة،وحضـــــناألنســـــانوحفظـــــهاحلس ِّ
دإىلاملعــــــىنالعقلــــــياجملــــــرَّ،وشــــــروســــــاره،أيكونــــــهحمــــــدوًداحمفوظًــــــا،اليصــــــلإليــــــهضــــــررت

اتدعوإليهنفسه.ألنه فظومينعاإلنسانممَّ؛وهوالعقل
:ب لُّال -5

:العقــــــُل، ؛وذكــــــرابــــــنمنظــــــوريفاللســــــان:اللُّــــــبُّ وأَْلبُــــــبت ــــــُعأَلبــــــابت يقــــــال:َواجْلْم
قلبـــــه الرَُّجـــــل:مـــــاُجعِّـــــليفِّ ،والعْقـــــلمـــــنلُـــــبُّ :عاقـــــلذولـــــب  اللُّبـــــاُب:اخلـــــالُِّص،ولبيـــــبت

شيءٍ مِّْنُكل ِّ
(4).

                                       
 .23(سورةالنساء،اآلية:1)

(2 فارس، ابن ينظر: مقاييساللغة( حجر(، ( مادة ،1/336 واألصفهاين، مفرداتالفاظ،
 .1/169،مادة)حجر(،أساسالبالغة،والزخمشري،123،مادة)حجر(،القرآن

(3 حسناملصطفوي، طيفكلماتالقرآنالتحقيق( املصطفوي،1، مة العال  آاثر نشر )مركز ،
 .2/201(،مادة)حجر(،1385

 .156-13/155،مادة)لب(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)
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 (1)تعينالقلبLubbوتشرياملقابالتالساميةإىلأنُلب  ،وهذايدلأنكلمةُلب 
كانتتعينمابداخلالشيء،فدلتعلىاملخوهومكانالعقل،وكذلكعلىالقلب.

مــــــنكــــــل وهــــــذهاملعــــــاينالعقليــــــةمــــــأخوذةمــــــناملعــــــىناحلســــــيوهــــــواللُّــــــباخلــــــالصت
ــــَنالثَّمــــرشــــيء، ــــه،ويـُْرمــــىخارُجــــهمِّ ــــُلداخُل ــــايـُؤَْك ــــىَم َعَل ــــَباللُّــــبُّ ــــْدَغَل ُــــبَُّوَق اجلَــــْوزول

َجْوفه،واجلمُعاللُُّبوبُ .(2)واللَّوز،َوَ ُْومُهَا:َمايفِّ
: ومــنالــدالالتاحلســيةاألخــرىهلــذااألصــلاللغــويكمــاأوردهــاابــنمنظــور:اللَّــبُّ

:أقامبهولزمهفلميفارقه ابملكانلب ا،وأَلبَّ .(3)اللَّطيُفالقريبمنالناس،وَلبَّ
ـــــيالعربيـــــةعلـــــىهـــــذااألصـــــلوتتفـــــقاملعـــــاجم يفمقـــــاييسبـــــُنفـــــارس،ويقـــــولااحلس ِّ

:يفاألصلي .(4)وجْودةالشَّيءلُُزوٍمَوثـََباٍت،َوَعَلىُخُلوصعلىُدلُّاللغة،اللُّبُّ
  أن ويرىاألصفهاين : الشَّهواللُّب  اخلالصمن بذلكلكونهالعقل ومس ي وائب،

منالشيء،وقيل:هومازكىمنالعقل،خالصمايفاإلنسانمنمعانيه،َكال واللُّب ِّ لَُّبابِّ
عقلوليسكل عقللب  العقول،افكل لب  وهلذاعل قهللاتعاىلاألحكاماليتاليدركهاإال 
قوله:  و أبويلاأْلَْلَبابِّ ې ې ې ېى ى ائ ائ ەئ  ەئ   وئ ژ الز كي ة

ژوئۇئ ۇئ ۆئ ۆئ     ۈئ ۈئ  
ابملكان:أقام...(5) .(6) وأََلبَّ

نَـُّهــْمُهــُمالَّــذِّيَنيـَْعقُِّلــوَنألَِّ األلبــابهــمأصــحاباحلكمــةوالتقــوىوأهــلالعقــولفــأولو
ڄ ڄ ڄ ڄ ژ،قـالتعـاىل:َعنِّاَّللَِّّأَْمَرُهَونـَْهَيُهَويـََتَدبَـُّروَنآاَيتِّهَِّوُحَجَجـُهُدوَنَغـرْيِّهِّمْ

                                       
(1) عليكمالالدين، مفرداتاملشاركحازم العربيةمعجم طالسامييفاللغة )القاهرة:1، ،

 .344-343م(،2008-هـ1429مكتبةاآلداب،

 .13/155،مادة)لب(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .13/156،مادة)لب(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

(،مقاييساللغة(ابنفارس،4)  .2/454،مادة)لب 

 .269(سورةالبقرة،اآلية:5)

(،مفرداتالفاظالقرآن(األصفهاين،6)  .464،مادة)لب 
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ژڃ  ڃ ڃ  ڃ  چ
(1).

اللـــبيُفِّيـــدأَنـــهمـــنَخـــالص"وفـــرَّقأبـــوهـــاللالعســـكريبـــنياْلعقـــلواللُّـــبيفأنَّ:
ـَفات مفــارقلَــُهمــنْوُصوفبِـّهِّفـَُهــَوالـــمَْوُصوفبِّــهِّ،َواْلعقــليُفِّيـدأَن ــه صــرَمْعُلوَمــاتالـــمَصِّ

.(2)َهَذاالوجه... 
شيء .واجلامعبنيهذهاملعاينالعقليةواحلسيةهواللُّباخلالصمنكل ِّ

واملتتبــــعلداللــــةاألصــــلاللغــــويملــــادة)لبـــــب(جيــــدأقــــاتطــــورتمــــناملعــــىناحلســـــي
وهـــــواللـــــباملوجـــــوديفجـــــوفشـــــيٍءآخـــــر،والنظـــــرهنـــــاإىلالـــــدماغاملوجـــــوديفداخـــــل
اجلمجمـــــة،ومـــــنذلـــــكلـــــبالثمـــــارألقـــــاداخلهـــــا،إىلاملعـــــىنالعقلـــــياجملـــــرَّدوهـــــوالعقـــــل

ميي ِّـــــــزبـــــــنياحلـــــــقوالباطـــــــل،ويفكـــــــرالتفكـــــــريالصـــــــحيحويعـــــــرفحقـــــــائق اخلـــــــالصالـــــــذي
األشياءاليتابلعقولُتدركوابأللبابتُفهم.

الفؤاد: -6

.(3)لِّتَـَفوُّدِّهوتوقُّدِّه؛القلبُ:والفؤادُ،التـََّوقُّد:التـََّفؤُّدُجاءيفاللسان:
ــــــي،جــــــاءيفاللســــــان: لَّةيـَْفَأُدهــــــاالـــــــمَفــــــَأداخلبــــــزةيفوأصــــــل)الفــــــؤاد(املعــــــىناحلس ِّ

ـــــْأداً ـــــَزةَو،شـــــواها:َف ــــــمَإِّذاَمَلْلَتهـــــاوَخبَـْزهَتـــــايف:فـــــَأْدُتاخلُبـْ مـــــاُشـــــوَِّيوخبِّـــــَز:والَفئِّيـــــدُ،لَّةِّال
ـــــُؤودُ،قاجلْمـــــرِّفهـــــوُمْفـــــَأدتوفئيـــــدوإِّذاشـــــوياللحـــــُمفـــــو،علـــــىالنـــــار املوضـــــعالـــــذي:واألُف
ــــه ــــَأُدفي ــــه،تـُْف تَــــَأَدهفي ــــْأداًوافـْ ــــاريـَْفــــَأُدهَف ــــفُّودُ،شــــواه:وفَــــَأَداللحــــَميفالن وهــــو،واملِّْفــــَأَدُةالسَّ

.(4)مشويٌّ:وحلمفَئِّيدتَأي،إِّذاشويته:منفَأدتاللحموافتَأدته
والراغـــــبوالزخمشـــــريإىلهـــــذاالتأصـــــيل،يقـــــولابـــــنفـــــارس:وقـــــدأشـــــارابـــــنفـــــارس

مـــــنذلـــــك:،الفـــــاءواأللـــــفوالـــــدالهـــــذاأصـــــلصـــــحيحيـــــدلعلـــــىمحـــــىوشـــــدةحـــــرارة 
وممـــــاهـــــومـــــنقيـــــاسالبـــــابعنـــــدان:...وهـــــذافئيـــــد،أيمشـــــوي،فـــــأدتاللحـــــم:شـــــويته

                                       
 .29(سورةص،اآلية:1)

 .98،الفروقاللغوية(العسكري،2)

 .11/116،مادة)فأد(،لسانالعرب،منظور(ابن3)

 .11/116،مادة)فأد(،لسانالعرب،منظور(ابن4)
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ــــ ــــذلكحلرارتــــهالفــــؤاد،مُس ِّ يقــــاللــــه:فـُــــَؤادتاْلُفــــَؤاُدكالقلــــبلكــــن،ويقــــولالراغــــب: (1) يب
ــــــَأْدُتالل حــــــَم:َشــــــَويـُْتُه،وحلــــــمفَئِّيــــــدت: إذااعتــــــربفيــــــهمعــــــىنالتـََّفــــــؤُّدِّ،أي:الت وق ــــــد،يقــــــال:َف

رجــــلمفــــؤود:مصــــابالفــــؤاد،وقــــدفئــــد،وفــــأدهالفــــزع،،ويقــــولالزخمشــــري: (2) مشــــويٌّ
.(3) وافتأدوا:أوقدواانراًليشتووا...

واحلســــــــيهــــــــوالتعــــــــرضحلــــــــرارةوحركــــــــةتــــــــؤداينإىلواجلــــــــامعبــــــــنياملعــــــــىنالعقلــــــــي
أطيـــــبالنضـــــجوأحســـــنه،إالأنـــــهيفاملعـــــىناحلســـــينضـــــجيفاملشـــــويأواملطبـــــوخيتذوقـــــه

اللسان،وهويفاملعىنالعقلينضجيفالرأيينطقبهاللسان.
ــــــىالنــــــاروالشــــــوي واحلركــــــة إًذافقــــــدتطــــــور)الفــــــؤاد(مــــــناملعــــــىناحلســــــيالــــــدالعل

 لتصلإىلمرحلةالنضجالتام إىلاملعىنالعقليوهوالقلُب،وتوقُّده.
القَلب: -7

َعـنِّالَعْقـل،:الَقْلـبُجاءيفاللسـان: ٺ ٿ ژَقْولِـّهِّتـََعـاىَل:كالُفـَؤاد،َوقَـْديـَُعبـَّـُرابلَقْلـبِّ

ژٿ ٿ ٿ ٹ       ٹ ٹ
،َوَمــا،َأيَعْقــلت،(4) ــالَــَكقـَْلــبت اْلَعَربِّيَّــةَِّأنتقــوَل:َم يفِّ وجــائزت

قـَْلُبكَمَعَك؛تـَُقوُل:َماَعْقُلَكمعَك،وأَينَذَهَبقـَْلُبك؟َأيأَينَذَهَبَعْقُلَك؟.
ــــَدبُـّرت:لَِّمــــْنَكــــاَنويقــــالأيًضــــا ــــمتوَت َأيتـََفهُّ ــــبت ــــُهقـَْل ــــوَر:حَبََثهــــا،وَنَظــــر،َل وقـَلَّــــَباألُم

َعواقبهــــــــــا اْلَعزِّيـــــــــــزِّ:،يفِّ التـَّْنزِّيــــــــــلِّ ژپ پ پ   ژ َويفِّ
الُقلَّــــــــــُباحلُــــــــــوَُّل:الَّـــــــــــذِّي.و(5)

.(6)ريـَُقل ُِّباألُمو
ـــــبالشـــــيءأي ـــــذايقـــــالقل ـــــبهـــــوالظهـــــرأومـــــاهـــــوجهـــــةالظهـــــر؛ل وأصـــــلالقل

                                       
 .2/338،مادة)فأد(،مقاييساللغة،فارس(ابن1)

 .404،مادة)فأد(،مفرداتالفاظالقران،(االصفهاين2)

 .2/3،مادة)فأد(،أساسالبالغة،(الزخمشري3)

 .37(سورةق،اآلية:4)

 .48(سورةالتوبة،اآلية:5)

 .12/169،مادة)قلب(،لسانالعربابنمنظور،(6)
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حـــــــو لوجهـــــــهإىلمكــــــــانظهـــــــْر،ومســــــــيالعضـــــــوالقلــــــــبألقـــــــمكــــــــانوايتصـــــــورونجهــــــــة
وقـََلبـــــهَعـــــْنالظهـــــر،ذكـــــرابـــــنمنظـــــوريفاللســـــان:القلـــــُب:حتويـــــلالشـــــيءعـــــنوجهـــــة،

ـــــَبْطنٍ ـــــهِّ:َصـــــَرَفه؛وقـَلَّبـــــه:َحوَّلـــــهَظْهـــــراًل ـــــٍب:،َوْجهِّ ـــــَبْطٍنوَجْنبـــــاًجلَْن وتـََقلَّـــــَبالشـــــيُءَظْهـــــرًال
.(1)حَتوَّل

ـــــــــــالمالقـــــــــــافوذهـــــــــــبابـــــــــــنفـــــــــــارسيفاملقـــــــــــاييسإىلأن:  أصـــــــــــالنِّوالبـــــــــــاءوال
ــــــدلُّأحــــــدمها:صــــــحيحان مــــــنشــــــيءٍَرد علــــــىوَشــــــريفِّه،واآلَخــــــرَُشــــــيءٍخــــــالِّصعلــــــىي

.(2)ة جهإىلجهةٍ
ـــــال: وحممـــــدحســـــنجبـــــليعطـــــيعنايتـــــهواهتمامـــــه املعـــــىنلبـــــاطنالشـــــيءولبـــــه،ق

ومـــــن،لباطنهـــــاإخـــــراجتاألرضاملـــــذكورة،وقـَْلـــــبُكـــــالقلوب:ولُبُّـــــهالشـــــيءابطـــــنُاحملـــــوري
يســـــــمحواألصـــــــل،وأقـــــــواهالبـــــــاطنيفمـــــــاأهـــــــمألقـــــــااملعروفـــــــة؛املضـــــــغة:الَقْلـــــــب:ذلـــــــك

.(3) ژپ ڀ  ڀ ڀ ڀژ   قالتعاىل::العقل:الباطنةالقوةعلىإبطالقها
ــــــنيالقلــــــبوالفــــــؤاد: فالقلــــــبهــــــومضــــــغةيف ــــــراللغــــــوينييفرقــــــونب وجنــــــدأنأكث
الفــــــؤادمعلقــــــةابلنيــــــاط...وقيــــــل:الفــــــؤاُدوعــــــاءالقلــــــب،أوداخلــــــه،أوغِّشــــــاؤهوالقلــــــب

مــــــنالفــــــؤاد، ــــــبأخــــــصُّ ــــــه...وقيل:القل ــــــهِّحبُت صــــــلىهللاَعَلْي ــــــنالنَّــــــيبِّ ــــــهُروَِّيَع َوســــــلمأَن
قلــــــوابًوألــــــنَيُأَْفئِّــــــَدة»قَــــــاَل: ــــــوبابلر قــــــة(4)«َأاَتُكــــــمأهــــــلالــــــَيمن،هــــــمأََرقُّ ،فوَصــــــَفاْلُقُل

ْستِّْعَمال،واألفئدةابللني االِّ مناْلُفَؤاديفِّ .(5) وََكأنالقْلَبأَخصُّ
                                       

 .12/169،مادة)قلب(،لسانالعربابنمنظور،(1)
 .2/366،مادة)قلب(،مقاييساللغةابنفارس،(2)
(3 جبل، حممدحسن حممد الكرمي( االشتقاقياملؤصلأللفاظالقرآن )قلب(،املعجم مادة ،

 .179،واآليةيفسورةاألعراف:4/1870

ح(4) البخاري، 4388صحيح اليمن، األشعرينيوأهل اببقدوم كتاباملغازي، ،5/173،
 .1/73،كتاباإلميان،اببتفاضلأهلاإلميانفيه،ورجحانأهلاليمنفيه،52وصحيحمسلم،ح

(5) األزهري، هتذيباللغةينظر: مادة)قلب(، جبل9/143، حسن، حممد وحممد املعجم،
 .3/1680،مادة)فأد(،االشتقاقياملؤصلأللفاظالقرآنالكرمي
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وتـــــرىالباحثـــــةأيًضـــــاأنالداللـــــةاحملسوســـــةوهـــــيالداللـــــةعلـــــىابطـــــنالشـــــيءولب ـــــه
هـــــياألصـــــل،تولَّـــــدتعنهـــــاالداللـــــةعلـــــىاملعـــــىناملعقـــــولوهـــــوالـــــتفهُّموالتـــــدبُّر،فالعقـــــل
اليقـــــلأمهيـــــةعـــــنالقلـــــب،بـــــلقـــــديكـــــوناألهـــــمإذاوج هنـــــاأنظـــــارانصـــــوبتكـــــرميهللا

ليف،وهلذاجعلهحممدحسنجبلقوًَّةابطنة.لإلنسان،فالعقلشرطتللتك
الُجول: -8

ـــــــهُجـــــــالعَ،ويقـــــــالُاجلـــــــول:العزميـــــــةُجـــــــاءيفاللســـــــان: ـــــــيسل أيعقـــــــلت:ولقـــــــل،ول
ـــــرميـــــةمتنعـــــهمثـــــلُجـــــزِّوعَ ـــــتكـــــانأشـــــدَّوِّألقـــــاإذاطُ؛ولالبئ ُـــــواجلُـــــ،هلـــــاي ـــــببُّول:ل القل

.(1)ولهومعقُ
ــــيوهــــيالصــــخور الــــيتيفاملــــاءيكــــونوهــــذااملعــــىنالعقلــــيمــــأخوذتمــــناملعــــىناحلس ِّ

ول؛ويفحــــــديثرالبئـــــر،فهــــــذاأصـــــلاجلـُـــــعليهـــــاالطــــــي،فـــــفنزالــــــتتلـــــكالصــــــخرةهتــــــوَّ
ــــــف: ولالبئــــــر،ابلضــــــم،وهــــــوأيعقــــــلمــــــأخوذمــــــنُجــــــ،(2)«وللــــــيسلــــــكُجــــــ»األحن

مَيْنَـُعكَكَماميَْنعجَداُراْلبِّْئرِّ.لْيسَلَكَعْقلتَأْي:جدارها
.(3):اختارواجتالمنهمجوالً،واجلول:اجلماعةمناخليلواجلماعةمناإلبل

ـــــيابـــــُنفـــــارسيفاملقـــــاييس،يقـــــول:أصـــــلاجلـُــــول: انرَوَالـــــدَّويؤكـــــدهـــــذااملعـــــىناحلس ِّ
.(4)افيهدارُيُبُهلاجوانِّوالبئرُ،البئرانحيةَ

مـــــناجملـــــاز:مالـــــهوأوردالزخمشـــــريمعـــــىنهـــــذااألصـــــلاللغـــــوييفاجملـــــاز،يقـــــول: و
:اقــــــدمجــــــولالبئــــــريقــــــالُ،ومتاســــــك،وأصــــــلهجانــــــبالبئــــــريتأيرأ:والمعقــــــولتولتُجــــــ

                                       
 .3/244،مادة)جول(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

(2 الدينوري، قتيبة ابن احلديث( 2/534غريب والزخمشري، احلديثالفائق، غريب يف
 .1/318واألثرالنهايةيفغريباحلديث،وابناألثري،1/267

 .3/244،مادة)جول(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .1/254،مادة)جول(،مقاييساللغة(ابنفارس،4)
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.(1) وجيوليفصدريأنأفعلكذا،وأجالواالرأيفيمابينهم،وجاهلا
ــــــــي)لل ــــــــيواحلس ِّ يفاملنــــــــعواإلمســــــــاك ُجــــــــول(اجتمعــــــــاإًذانالحــــــــظأن املعــــــــىنالعقل

ما.املتصوَّريفكليه
ـــــيوهـــــو واملتتبـــــعلداللـــــةاألصـــــلاللغـــــوي)جلـــــول(جيـــــدأنـــــهتطـــــوَّرمـــــناملعـــــىناحلِّس 
ــــيتحتــــيطهبــــاويُبــــىنعليهــــاالطــــي،إىلاملعــــىنالعقلــــياجملــــردوهــــو ــــرأوالصــــخورال طــــيالبئ

يرُدِّيـُــــصـــــاحبالعقــــلوالــــرأيالعقــــلممــــا ـــــيطابلشــــيءومينعــــهمـــــناالقيــــار؛وذلــــكألن
.هلُمِّعْويُـهُرأيَ

ب ر: -9 الزَّ

ـــــرُجـــــاءيفاللســـــان: الَّـــــذِّيلَـــــُهَعْقـــــلتورْأيت،واجلُـــــول،اْلَعْقـــــلُ:الزَّبـْ :لَـــــُهيـَُقـــــاُللِّلرَُّجـــــلِّ
أَهـــــلالنَّـــــارِّ: َحـــــدِّيثِّ ،َويفِّ وُجـــــولت ـــــرت ُهُمالضَّـــــ»َزبـْ ـــــنـْ ـــــَرلَـــــهُعيَفالَّـــــذِّيالوَعـــــدَّمِّ ،َأي(2)«َزبـْ

َبغِّــــي قــــدامَعلَــــىَمــــااليـَنـْ َهــــاُهَعــــنِّاإلِّ َوَمــــا،َوَرُجــــلتَزبِّــــريت:َرزِّيــــُنالــــرْأي،الَعْقــــَللــــُهيـَْزبـُــــرُهَويـَنـْ
ــــــرت ،والــــــز ِّبِّرُي:ابْلكِّْســــــرِّوا،َأيَمــــــالَــــــُهرْأي،َوقِّيــــــَل:َأيَمــــــالــــــُهَعْقــــــلتومَتاُســــــكت:لَــــــُهَزبـْ لز ِّبِّــــــرُّ

اْلَقوِّيُّ َوالتَّْشدِّيدِّ،الشَّدِّيُدمَِّنالر َِّجالِّ
(3).

ـــــيوهـــــةتمـــــأخوذوهـــــذهاملعـــــاينالعقليَّـــــة اْلبِّْئـــــرِّومـــــناملعـــــىناحلس ِّ حـــــ ابحلجـــــارةطَـــــيُّ
حلِّ،لزَّبـُْر:احلَِّجاَرةُتتماسكوتتحكم،وا َرَزبـْرًا:َطَواَهاابِّ .َجاَرةِّوَزبـََراْلبِّئـْ

ــــنمنظــــوريفاللســــان: ومــــنالــــدالالتاحلســــيةهلــــذااألصــــلاللغــــويكمــــاأوردهــــااب
ُتـََعاىَل:الزُّبـَْرُة:اْلقِّْطَعُةمَِّناحْلَدِّيدِّ ژجب حب    خبژ الضَّْخمُة،قَاَلاَّللَّ

(4).
ــــُر:اْلكَِّتابَـــــةُو َوقَـــــْدَغلَــــَبالزَّبـُــــوُرَعلَـــــى،زبُوُر،َواجْلَْمــــُعزُبـُـــــرتالــــــمَوالزَّبُــــوُر:اْلكِّتَـــــاُب،الزَّبـْ

                                       
 .1/157،مادة)جول(،أساسالبالغة(الزخمشري،1)

،كتاباجلنَّةوصفةنعيمهاوأهلها،اببالصفاتاليتيعرفهبايف2865،ح(صحيحمسلم2)
 .4/2197الدنياأهلاجلنَّةوأهلالنار،

 .10-7/9،مادة)زبر(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .96(سورةالكهف،اآلية:4)
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َداُودُ ـــــــيب ُصـــــــُحفِّ ـــــــالمُ-الن ـــــــالُةَوالسَّ ـــــــهِّالصَّ ـــــــاىَل:،-علْي ُتـََع ـــــــاَلاَّللَّ ،َق ُـــــــورت ـــــــاٍب:َزب ـــــــلُّكَِّت وَُك
ژچ چ ڇ ڇ      ڇ ڇ ڍ ژ

التـَّـــــــــــْورَاُةواإلِّجنيــــــــــلَواْلُقـــــــــــْرآُن،َوالـــــــــــذ ِّْكُر:الزُّبُــــــــــورُ،و(1)
السََّماءِّ .(2)الَّذِّييفِّ

ـــــــَكـــــــالزَّبُـــــــوُر:اســـــــمللكتـــــــاباملقصـــــــورعلـــــــىاحلِّو ة،رعيَّمالعقلي ـــــــةدوناألحكـــــــامالشَّ
.(3)مكَناألحكامواحلِّوالكتاب:ملايتضمَّ

ـــــيعلـــــىهـــــذااألصـــــلوتتفـــــقاملعـــــاجمالعربيـــــة يفمقـــــاييساللغـــــةبـــــُنفـــــارس،وااحلس ِّ
علـــــىأصـــــلني:أحـــــدمها: ـــــهِّيؤكـــــدهـــــذااملعـــــىن،يقـــــول:الزَّبـــــر:يـــــدلُّ ـــــْيءَِّوتـَْوثِّيقِّ الشَّ ،إِّْحَكـــــامِّ

ــــه حلَِّجــــاَرةِّ:قـَــــْوهُلُمْومن ــــَر،إَِّذاَطَويـْتَـَهــــاابِّ لَــــىقِّــــرَاَءٍةوَكَِّتابَــــٍةَوَمــــاَأْشــــَبَهعَواآلخــــر:،َزبـَــــْرُتاْلبِّئـْ
.(4)َذلِّكَ

ـــــــي) اإلمســـــــاكاإلحكـــــــامو(اجتمعـــــــايفللزبـــــــرإًذانالحـــــــظأن املعـــــــىنالعقلـــــــيواحلس ِّ
.ريفكليهمااملتصوَّ

ـــــــ(جيـــــــدأقـــــــاتطـــــــوَّالزَّبـــــــرداللـــــــة)لفـــــــاملتتبع يوهـــــــوطـــــــيالبئـــــــررتمـــــــناملعـــــــىناحلِّس ِّ
القـــــــــويدوهـــــــــوالعقـــــــــلاملعـــــــــىنالعقلـــــــــياجملـــــــــرَّ،إىلابحلجـــــــــارةحـــــــــ تتماســـــــــكوتـــــــــتحكَّم

قــــــدامعلــــــىمــــــاالىالشــــــخصيْنهــــــالــــــذياملتماســــــك وجنــــــدمــــــادةالزبــــــرْنبغِّــــــي.يعــــــنِّاإلِّ
يشاركمعناهااحلسيوالعقليكادةاحلِّْجرواجلُولاليتسبقدراستها.

الَكيس: -11

ـــــــلُ:الَكـــــــيسذكـــــــرابـــــــنمنظـــــــوريفاللســـــــان: ـــــــاُل:،وهـــــــوخـــــــالفُاْلَعْق ،يـَُق ـــــــقِّ احْلُْم
سمـــــــنداننفَســـــــهالَكـــــــي ِّ»:يقـــــــولالنـــــــيبويفاحلـــــــديثعـــــــن،كـــــــاَسَيكِّـــــــيُسَكْيًســـــــا

                                       
 .105(سورةاألنبياء،اآلية:1)

 .7/9،مادة)زبر(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .228،مادة)زبر(،مفرداتالفاظالقرآن(األصفهاين،3)

مفرداتالفاظ،واألصفهاين،543-1/542،مادة)زبر(،مقاييساللغة(ينظر:ابنفارس،4)
 .1/407،مادة)زبر(،أساسالبالغة،والزخمشري،228،مادة)زبر(،القرآن
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.(2)أيالعاقل،(1)«وعململابعداملوت
ـــــــموالفهـــــــم، :وأتيتكلمـــــــةالكـــــــيسكعـــــــىنالعل احْلَـــــــدِّيثِّ ـــــــْنكِّـــــــيسَأيبَهـــــــَذا»َويفِّ مِّ

ــــــَرةَ ــــــىن،(3)«ُهَريـْ ــــــايـُْقَت قـَْلبِّــــــهَِّكَم ــــــىَنيفِّ اْلُمْقتَـ ــــــمِّ ــــــَناْلعِّْل ــــــَدُهمِّ ـــــــمََأيممَِّّــــــاعِّْن الكِّــــــيس،ال اُليفِّ
،َأيمِّْنفِّْقهِّهوفِّْطنتهالمِّْنرِّ اْلَكافِّ .(4)َوايَتِّهَِّوَرَواُهبـَْعُضُهْمبَِّفْتحِّ
ســــــرعةاحلركــــــةيفاألمــــــورواألخــــــذويــــــرىأبــــــوهــــــاللالعســــــكريأن: الَكــــــيسهــــــو

.(5) يفمايعينمنهادونمااليعين
َيُكــــوُن:وهــــواأَلوعيــــةواألصــــلاحلســــيملــــادة)الكــــيس(مــــأخوذمــــن وِّعــــاءتَمْعــــُروفت

اَننِّريِّوالدُّر ِّوالياُقوتِّ َوالدَّ .(6)ومجعه،أيضم الشيءلِّلدَّرَاهِّمِّ
َحـــــــدِّيثِّاجلِّمـــــــاع،والناصـــــــية،والغلبـــــــة،-ومـــــــنمعانيـــــــةاحلســـــــيةأيًضـــــــا َويفِّ -النَّـــــــيبِّ ِّ

َعَلْيـــــــــهَِّوَســـــــــلَّمَ َأي،(7)«فـــــــــفِّذاقَـــــــــدِّْمتمَعَلـــــــــىأَهـــــــــاليكمفـــــــــالَكْيَسالَكـــــــــْيسَ»:-َصـــــــــلَّىاَّللَّ
.(8)جامعوهنَّطَلًبالِّْلَوَلدِّ،أَراداجلِّماعَفُجعَِّلطََلُباْلَوَلدَِّعْقالً

                                       
،،وسننابنماجه4/638،أبوابصفةالقيامةوالرقائقوالورع،2459،حالارمذي(سنن1)

،مسند17123،ح،ومسندأمحد2/1423،كتابالزهد،اببذكراملوتواالستعداد،4260ح
ا َحَسن،وقالاأللباين:ضعيف،يُنظر:28/350دبنأوس،شدَّ ،وغريهم،قالالارمذي:هذاحديثت

 .5319،11/499واملوضوعة،حسلسلةاألحاديثالضعيفة

 .13/142،مادة)كيس(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .7/63،كتابالنفقات،اببوجوبالنفقةعلىاألهلوالعيال،5355،حصحيحالبخاري(3)

 .13/142،مادة)كيس(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

.99،الفروقاللغوية(العسكري،5)
 .13/142،مادة)كيس(،لسانالعرب(ابنمنظور،6)

،وصحيح3/62،كتابالبيوع،اببشراءالدوابواحلُُمر،..2097،ح(صحيحالبخاري7)
ففذا»،ولفظهفيهماابإلفراد:2/1088،كتاباحلج،ابباستحبابنكاحالبكر،715مسلم،ح

 .«قدمَت،فالَكْيَسالَكْيسَ

 .13/142،مادة)كيس(،لسانالعرب(ابنمنظور،8)
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َعَلـــــىَضـــــمٍ :اْلكِّـــــيسُ وقـــــدســـــبقابـــــنفـــــارسإىلهـــــذهاألصـــــالةفقـــــال: َأْصـــــلتيَـــــُدلُّ
:ه،َومَجْعــــــالشــــــيءِّ ْنَســـــــانِّ اإلِّ ــــــْناَببِـّـــــهِّاْلَكــــــْيُسيفِّ ،ألَنَـّـــــُهجُمَْتَمــــــُعالـــــــرَّخــــــالفَومِّ اخْلُــــــْرقِّ ْأيِّ
.(1) َواْلَعْقلِّ

.ضمُّالشيءِّومجُعهواجلامعبنياملعاينالعقليةواحلسيَّةهذههو
ـــــــوموضـــــــمبعضـــــــهاإىلبعـــــــض،تطـــــــوَّراملعـــــــىن وملـــــــاكـــــــانالعقـــــــُلمكـــــــااًنجلمـــــــعالعل
ــــــــيإىلاملعــــــــىنالعقلــــــــي،فكمــــــــاأنَّاألشــــــــياءاحملسوســــــــةتنضــــــــمُّبعُضــــــــهاإىل الــــــــداليلاحلس ِّ

الضــــياعفكــــذلكالعقـــــلجيمــــعكثــــريًامــــناملعلومــــات،وَ فــــظصـــــاحبهبعــــضوحُتفــــظمــــن
مناالجنراروراءاملهلكات.

وكــــــذلكفــــــفنســــــرعةاإلنســــــانإىلاألخــــــذابألمــــــورُيســــــمىكيًســــــا،وهــــــذهالســــــرعة
ـــــىالعلـــــموالفهـــــم ـــــاٍهوفهـــــٍمفتطـــــوَّراملعـــــىنإىلأنأطلـــــقعل علـــــىفطنـــــٍةوانتب ـــــادرةتـــــدلُّ واملب

والفطنة.
جا:ح ال -11

 احلَِّجـــــــــاجـــــــــاءيفاللســـــــــان: ـــــــــُعَأْحجـــــــــاءت؛َويفِّ ـــــــــة؛َواجْلَْم ـــــــــُلوالفِّْطن :اْلَعْق ،َمْقُصـــــــــورت
: ْنُهالذ ِّمَّةِـَّمناَبَتَعَلىَظهربيٍتلَْيَسعليهِّحَ»احْلَدِّيثِّ  .(2)«ًجافـََقْدبَرَِّئْتمِّ

ـــــــةقـــــــوهلم:  ـــــــيت ـــــــرجإىلمعـــــــانجمازي جـــــــاال ـــــــةللحِّ بِّـــــــهِّ َحَجـــــــاومـــــــناملعـــــــاينالعقلي
ــــــَيالرَُّجــــــُلَحْجــــــوة ْنــــــُهمُس ِّ ــــــى،كِّاَلمُهَــــــا:َضــــــنَّ،َومِّ َكــــــَذا،َحْجــــــًواوحَتَجَّ وَحَجــــــاالرَُّجــــــُللِّْلَقــــــْومِّ

.(3)َأيَحزَاُهْمَوظَنـَُّهْمَكَذلِّكَ:وََكَذا

                                       
 .430-2/429،مادة)كيس(،مقاييساللغة(ابنفارس،1)

(2 البخاري، حابلتعليقاتاألدباملفرد( ُسارة،1192، ليسله اببمنابتعلىسطٍح ،
»..بلفظ:674ص ،كتاباألدب،5041،حسننأيبداودوأبوداود،..«،ليسعليهحجابت

 علىسطحغريحمجر، 4/310اببيفالنوم بلفظ: ، ..« .. ليسلهحجار واملؤدَّىواحد،«،
 .6113،2/1045،حصحيحاجلامعوصحَّحهاأللباينيف

 .4/50،مادة)حجا(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)
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و)احلجــــــا(هبــــــذااملعــــــىنأصــــــلتبنفســــــهمليؤخــــــذمــــــنغــــــريهكمــــــايــــــرىابــــــنمنظــــــور،
؛اْلَعْقــــلُ:حلَِّجـــــىيقــــول:ا ـــــَنالتـََّعــــرُّضِّ ــــَناْلَفَســـــادَِّوَ َْفظُــــُهمِّ نســـــانمِّ ،للهـــــالكألَنـــــهمَيْنَــــُعاإلِّ

 ــــْطحِّ َرالَـّـــذِّيَيُكــــوُنَعلَــــىالسَّ ــــتـْ ـــــمََفَشــــبََّهالس ِّ ــــَنالــــارد ِّال لإلِّنســــانمِّ انِّعِّ ْلَعْقــــلِّ ابِّ ــــُقوطِّ يَوالسُّ
ـــــــمَ ــــــَبإِّىلال ــــــْدَذَه فـََق ــــــْتحِّ ْلَف ــــــْنَرَواُهابِّ ــــــَرد ِّي،َوَم ــــــوءِّاْلُمَؤد ِّيَــــــةِّإِّىلالتـَّ ــــــْنأَفعــــــالالسُّ ــــــُهمِّ َل انِّعِّ

َيةَِّوالطََّرفِّ .(1)النَّاحِّ
:(2)بلَأْحجاُءالبالدِّ:َنواحيهاوَأطراُفها؛قالابنُمقْو

ْرَءَأْحجــــــــــــاُءالــــــــــــبالدِّ،والالـــــــــــــمَالحُتْــــــــــــرُِّز
 

الســــــــــــــاللِّيمُ  ــــــــــــــىَنلــــــــــــــهيفالســــــــــــــماواتِّ تـُبـْ
 ـــــــرَّقـــــــوهلم:و ،ويبـــــــدوأنـــــــهمـــــــنتصـــــــورإحاطتـــــــهَأيال فظـــــــه:فـــــــالنالْ ُجـــــــوالس ِّ

اربشي،ومنه احَلَجاةالس ِّ
(3).

فجعل األصالة وقدسبقابنفارسإىلتقريرهذه  )َحَجا( إِّطَاَفُةأصلني: َأَحُدمُهَا
َوُماَلَزَمُتُه،َواآلَخُراْلَقْصُدَوالتـََّعمُّدُ لشَّْيءِّ ابِّ َنَـَّها؛َفَأمَّااأْلَوَُّلفَاحلَْْجَوُةَوهَِّياحلََْدَقةُ،الشَّْيءِّ ألِّ

... لشَّْيءِّ ابِّ َأْحَدَق ...ومِّْن َوتـََعمَّْدَتُه حَتَرَّيـَْتُه إَِّذا الشَّْيَء، ْيُت حَتَجَّ قـَْوهُلُْم: الثَّاينِّ اأْلَْصُل
لشَّْيءِّ:الضَّنُّبِّهِّ فارسيفرأيهأنحتجيتالشيءقدجاءولكناالنوافقابن.(4) َواحلَْْجُوابِّ

منمعىنالقصدوالتعمد،وإمنانرىأنهجاءمنمعىنحماولةاحتوائهاحتواءعقلًيا.
ويبدوأناحلجاكعىنالعقلقدأشتقدالليامنإطافةالشيءابلشيءكماذكرابن

جاء اإلطافة رَّفارسومن الس ِّ يَأي فظهْ ُجو أي إبله وْ ُجو ، و فظها،دور حوهلا
.(5)واحَلَجا:ما يطجوانبالسطح

                                       
 .4/49،مادة)حجا(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

مقبل2) ابن ) العريب،ديوانه، الشرق دار حلب: )بريوت، ط، د، حسن، عزَّة د. حتقيق: ،
 .199صم(،1995هـ،1416

 .4/50،مادة)حجا(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .1/338،مادة)حجا(،مقاييساللغة(ابنفارس،4)

 .4/49،مادة)حجا(،لسانالعربابنمنظور،(5)
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 احلِّجـــــا:ُهــــَوثبـــــاُتفيقــــول:واحلجـــــااْلعقــــلوجنــــدأابهــــاللالعســـــكرييفــــر ِّقبـــــني
ــــــــــىابِّ ــــــــــْوهلمحتجَّ مــــــــــنقـَ ــــــــــاَمبِّــــــــــهِّلـــــــــــمَاْلعقــــــــــلِّ :إِّذاأََق ،ويفاللســــــــــان: وَحَجــــــــــْوت(1) َكانِّ

:أَقمــــــُتبِـّـــــهِّ،وََكــــــَذلَِّكلـــــــمَابِّ ْيــــــتبِـّـــــهِّ،وَحجــــــاابَِّكانِّ ــــــى:أَقــــــاملـــــــمَحَتجَّ َحْجــــــواًوحَتَجَّ َكانِّ
.(2)فـَثـََبَت 

إًذايعيـــــداملعـــــىناحلســـــيإىلاملعـــــىنالعقلـــــي،وهـــــذاِبـــــالفمـــــايقـــــر ِّرهعلـــــمالداللـــــة
وليسالعكس. ي ِّ مأخوذتمناحلس ِّ الذييفيدأبنالعقليَّ

إًذانالحــــــظأن املعنيــــــنياحلســــــيوالعقلــــــيملــــــادة)حجــــــا(قــــــداجتمعــــــايفاإلحاطــــــة
واملنع،املتصوَّريفكليهما.

ت ر: -12 الس  

ُر:الَعْقـــــــلجـــــــاءيفاللســـــــان: ـــــــتـْ ـــــــاْرلفـــــــالنٍَويـَُقـــــــاُل:َمـــــــا،الس ِّ ْجـــــــرتوالسِّ ـــــــاْرحِّ ،فالس ِّ
.(3)واحلِّْجُرالَعْقل،احْلََياءُ

ـــــاْرِّواألصـــــلاحلســـــيهلـــــذهاملـــــادةمـــــأخوذ ـــــتاَرةوالس  ـــــَنالس ِّ ََســـــتـْرًا،،مِّ ـــــْدُســـــارِّ وهـــــوَوَق
ــــــــــــالَأيتـََغطَـّـــــــــــى:وَتَســــــــــــتـَّرَالغطــــــــــــاءواخلفــــــــــــاء، ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ژ :تعــــــــــــاىل،ق

ژڭ ڭ  ڭ 
َْعـــــىَنَســـــاتِّرٍ،(4) َمْفُعـــــوٍلوَمْســـــُتورًاَهاُهنَـــــاكِّ مانًِّعـــــا،َوَجـــــاَءَعلَـــــىَلْفـــــظِّ

جــــــــااًبَمْســــــــُتورًا ََعــــــــنِّالَعْبــــــــد،َوقِّيــــــــَل:حِّ َجــــــــاٍب،واأَلوَّل،أألَنــــــــهُســــــــارِّ َجــــــــااًبَعَلــــــــىحِّ يحِّ
آَذاقِِّّـــــْم ـــــوهبِِّّْمَأكِّنَّـــــةَويفِّ ـــــىقـُُل ـــــَلَعَل ـــــهَجَع ألَن ـــــُةاحلَِّجـــــابِّ ،يـُـــــرَاُدبِّـــــَذلَِّكَكثَاَف لثَّـــــاينِّ َمْســـــتورابِّ

.(5)َوقـْرًا
وتتفــــــــقاملعــــــــاجماللغويــــــــةعلــــــــىهــــــــذااملعــــــــىناحلســــــــي،وابــــــــُنفــــــــارسيفاملقــــــــاييس،

                                       
 .98،الفروقاللغوية(العسكري،1)

 .14/166،مادة)حجا(لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .7/121،مادة)سار(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .45(سورةاإلسراء،اآلية:4)

 .7/121،مادة)سار(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)
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علـــــــىواألصـــــــفهاينيفاملفـــــــردات ـــــــدلُّ ،يؤكـــــــدانهـــــــذااملعـــــــىنوهـــــــوأنالســـــــاروالســـــــتار:ي
.(1)ماُيستاربهويُتغطَّىالغطاءواحلِّجابواخلفاء،وهو

مـــــــناجملـــــــاز:األصـــــــلاللغـــــــويمـــــــناجملـــــــاز،يقـــــــول: وأوردالزخمشـــــــريمعـــــــىنهـــــــذاو
.(2) وسارتاملرأةستارةفهيسترية،مسارات،...مسارةوجوارٍجارةت

ـــــــــار؛وهـــــــــويفاملعـــــــــىناحلســـــــــي ـــــــــييفالتغطيـــــــــةوالسَّ وجيتمـــــــــعاملعـــــــــىنالعقلـــــــــيواحلسَّ
بهواضـــــح،وأمــــــايفاملعـــــىنالعقلــــــيفهـــــوالزمتمــــــنتســــــميةالعقـــــلســــــارًا؛ألنـــــهمينــــــعصــــــاح

عنالوقوعيفاملعايب.وقدرأيناهذهالفكرةتاردديفألفاظمثلحجروحجا.
المسك: -13

،رْأيوعقـــــليرجـــــعإليـــــه:أي،ورجـــــلذوُمْســـــكٍةوُمْســـــكٍذكـــــرصـــــاحباللســـــان:
.(3)مابهقوَّةوالعقل:أي،مابفالنُمْسكة:ويقال،وهومنذلك

ـــــيالـــــدالعلـــــى احلـــــبس،يقـــــولابـــــنمنظـــــور:وأَْمَســـــَكوأصـــــل)املســـــك(املعـــــىناحلس ِّ
ــــــكاملـــــاَء،الـــــــمََساُك:الـــــــمََسُكوالــــــمَالشـــــيَء:َحَبَســــــُه،و ُعالَـّــــذِّيمُيْسِّ ابلشــــــيءِّوَمَســــــكَْوضِّ

ــــــــكَبــــــــهوأَْمَســــــــكَ ــــــــكواْستمســــــــكومَتاســــــــكومَتَسَّ ــــــــَبسُكلُّــــــــهوَمسَّ :،قــــــــالتعــــــــاىل(4)اْحتَـ
ژۈ ۈ ٴۇ ۋ    ۋ ۅ ۅۉ ژ

(5). 
هــــــوواجلــــــامعبــــــنياملعــــــىن احتبــــــاسالشــــــيءواحملافظــــــةعليــــــه،وهــــــوالعقلــــــيواحلســــــي 

يفاملعـــــىناحلســـــيحفـــــظتلألشـــــياءاحلســـــيةكاملـــــالوغـــــريه،ويفاملعـــــىنالعقلـــــيحفـــــظتللعلـــــم
واملعرفةو ومها.

                                       
،مفرداتألفاظالقرآن،واألصفهاين،1/586،مادة)سار(،مقاييساللغة(ينظر:ابنفارس،1)

 .240مادة)سار(،

 .1/436،مادة)سار(،أساسالبالغة(الزخمشري،2)

 .14/75،مادة)مسك(،لسانالعرب،منظور(ابن3)

 .14/74،مادة)مسك(،لسانالعرب،منظورابن(4)
 .21آية:سورةامللك،(5)
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ملوقــــــدســـــــبقابــــــنفـــــــارسوالراغـــــــبوالزخمشــــــريإىلهـــــــذااملعــــــىناجلـــــــامع،ولكـــــــنهم
املــــــيموالســــــنيوالكــــــافأصــــــليـــــذكرواداللــــــةعقليــــــةيفهــــــذااملــــــادة،يقــــــولابــــــنفــــــارس: 

ـــــــلممســـــــك.واإلمســـــــاك: ـــــــىحـــــــبسالشـــــــيءأوحتبســـــــه.والبخي ـــــــدلعل واحـــــــدصـــــــحيحي
البخـــــــل؛وكـــــــذااملســـــــاكواملســـــــاكواملســـــــيك:البخيـــــــلأيضـــــــاورجـــــــلمســـــــكة،إذكـــــــانال

ـــــــه ـــــــتخلصمن ـــــــهإم،ويقـــــــولالراغـــــــب: (1)... يعلـــــــقبشـــــــيءفي ســـــــاكالشـــــــيء:التعل ـــــــقب
أمســــــكاحلبــــــلوغــــــريه،وأمســــــكابلشــــــيءومســــــك،ويقــــــولالزخمشــــــري: (2)... وحفظــــــه

.(3)... ومتسكواستمسكوامتسك
إًذافقـــــدتطـــــوَّر)املســـــك(مـــــناملعـــــىناحلســـــيالـــــدالعلـــــىحفـــــظاألشـــــياءاملاديـــــة،

وهبما فظالعلمواملعارف.عقلالرْأيوإىلاملعىنالعقليوهوال
الَحَصافة: -14

ـــــخانـــــُةالافُة:ثََصـــــاحلَجـــــاءيفاللســـــان: اكـــــانذإ:،ابلضـــــم،حصـــــافةًُصـــــفَحَ،ولَعْق
ـــــرَّ حُمْكـــــمَجي ِّـــــدال ـــــلْأيِّ ـــــاب،العْق ؛ويفكت ـــــلِّ ْحكـــــُمالعْق

ُ
ـــــيُف:الرَُّجـــــُلامل مـــــرإىلأيبعُواحَلصِّ

ـــــدة،رضـــــيهللاعنهمـــــا:عُ ـــــيفَ»بي ـــــيأمـــــرهللاِّإالبعيـــــَدالغِّـــــرَّةِّحصِّ ،(4)«الُعقـــــدةأنالمُيضِّ
ــــــفيــــــهحَالخلــــــلَكــــــمٍيوالتــــــدبري،وكــــــلحمُقــــــدةهاهنــــــاالــــــرأْويريــــــدابلعُ وإحصــــــافُ،يفتصِّ

قويت،واْسَتحَصَفالشيُء:اْستْحكماألمرِّ :كثِّيفت  .(5):إحكاُمه،وحُمصفت
ــــــــيوهــــــــووهــــــــذااملعــــــــىن إْحصــــــــاُف العقلــــــــي)للَحَصــــــــافة(مــــــــأخوذتمــــــــناملعــــــــىناحلس ِّ

:الشَّدِّيُدالفْتلِّ ْحصُفمِّناحلِّبالِّ
ُ
:إحكاُمفْتلِّه،وامل .(6)احلبلِّ

                                       
 .2/509،مادة)مسك(،مقاييساللغة(ابنفارس،1)

 .488،مادة)مسك(،مفرداتالفاظالقرآن(األصفهاين،2)

 .2/213،مادة)مسك(،أساسالبالغة(الزخمشري،3)

 .1/396،مادة)حصف(واألثرالنهايةيفغريباحلديث(ابناألثري،4)

 .4/142،مادة)حصف(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)

 .4/143،مادة)حصف(،العربلسان(ابنمنظور،6)
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،ويشـــــــبه(1)ويعيـــــــدابـــــــُنفـــــــارسمعـــــــاينمشـــــــتقاتحصـــــــفإىلالشـــــــدَّةوالصـــــــالبة
مفتـــــــلهـــــــذاقـــــــوهلمرجـــــــُلحُمْصـــــــُدالـــــــرأي،أيحمكمـــــــة،وهـــــــذامـــــــأخوذمـــــــنفكـــــــرةإحكـــــــا

.(2)احلبل.يقالحبلحُمْصدتأيحمكممفتول
ــــــييفالشــــــدةوالقــــــوة ويالحــــــظاجتمــــــاعاحلصــــــافةكعناهــــــاالعقلــــــيومأخــــــذهااحلس ِّ

يءواإلحكاماملتصورةيفكليهما.وصالبةالش
يوهوإحكاماحلبلوشد ِّهبقوة، فاألصلاللغوي)للحصافة(قدتطوَّرمناملعىناحلس ِّ

العقلياجملرَّدوهوزكانَُةالْعقلوإحكاُمالرأيوالتدبرييفاألمور.إىلاملعىن
ــل: -15 األَك 

:أيرأٍيوعقٍلوحصافة جاءيفاللسان:َرُجلتذوأكلِّ
(3).

وأصـــــلهــــــذااملعــــــىنالعقلـــــياألكــــــُلوهــــــوالطعــــــامواللُّقمـــــة،وإيصــــــالمــــــاميضــــــغإىل
اجلـــــوفيقـــــاللـــــهأكـــــل،ذكـــــريفاللســـــان:اأُلْكلَـــــة:اْســـــمتللُّْقمـــــة،ويقـــــال:َأَكْلـــــتُأْكلَـــــًة

َيْشـــــــَبع،ويفاحْلَـــــــدِّيُث: ـــــــَدًة:َأيلُْقمـــــــة،وَأَكـــــــْلَأْكَلـــــــة:إِّذاَأَكـــــــلَحـــــــ َّ »َواحِّ فـَْلَيْجَعـــــــْليفِّ
ــــــنْيِّ ــــــًةَأوُأْكَلتَـ ــــــني(4)«يَــــــدِّهُِّأْكَل ــــــه(5)،َأيلُْقمــــــةَأولُْقمت ــــــاُل:َجَعْلُت ،واأُلْكــــــُل:الطُّْعمــــــة؛يـَُق

الشجرُة:َأْطَعَمت .(6)َلُهُأْكاًل:َأيطُْعمة،وآَكَلتِّ
وقـــــــدأشـــــــارإىلهـــــــذااملعـــــــىناحلســـــــيبعـــــــضعلمـــــــاءاللغـــــــةيفمعـــــــامجهم،وهـــــــوأن

اْلُملُـــــوُكتـُْعطِّيَهـــــااأَلْشـــــرَاَفَكـــــاْلُقَرى،َواجْلَْمـــــُعآَكـــــالت:هـــــواأْلُْكـــــلُ يقـــــال:و،طُْعَمـــــةتَكانَـــــتِّ

                                       
 .1/298،مادة)حصف(،مقاييساللغةابنفارس،(1)
 .4/138،مادة)حصد(،لسانالعربابنمنظور،(2)
 .1/127،مادة)أكل(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

،وصحيحمسلم،3/150،كتابالعتق،اببإذاأاتهخادمهبطعامه،2557،حصحيحالبخاري(4)
 .3/1284،كتاباألميان،اببإطعاماململوكمما كل،وإلباسهممايلبس،واليكلفهمايغلبه،1663ح

 .1/126،مادة)أكل(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)

 .127-1/126،مادة)أكل(،لسانالعرب(ابنمنظور،6)
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اللقمة:ْكَلةواألُ،أوقرًصاأيلقمةً:واحدةماأطعمينأكلةً لضَّم ِّ .(1)ابِّ
ويالحـــــظأناملعـــــىنالعقلـــــيمـــــأخوذمـــــناملعـــــىناحلســـــي؛حيـــــثجنـــــدأنأهـــــلاللغـــــة

علــــىالتطــــورتبيــــنيبــــدأوايف ــــذييــــدلُّ املعــــىناحلســــيّثأتــــواعلــــىاملعــــىنالعقلــــياألمــــرال
علـــــــىأصـــــــليةاملعـــــــىناحلســـــــيأنبعـــــــضأهـــــــلاللغـــــــة الـــــــداليلملعـــــــىنالكلمـــــــة،وممـــــــايـــــــدلُّ

:إذاذوأكــــلٍفــــالنتازكمــــايفالتــــاجحيــــثقــــال: وصــــفاملعــــىنالعقلــــيلـــــ)ُأْكــــل(ابجملــــ
.(2)ز وهوجما...ورأيكانذاعقلٍ

ويظهــــــــريلهنــــــــاأناملعــــــــىناحلســــــــيوالعقلــــــــيلكلمــــــــة)ُأكــــــــل(قــــــــداجتمعــــــــايفأن
الطعـــــامملـــــاكـــــانالوصـــــولإليـــــهعـــــنطريـــــقالـــــرأيوالتـــــدبري،وإعمـــــالالفكـــــريفترتيبـــــهويف

ـــــتهـــــذهاملعـــــاينو ـــــةاأُلْكـــــلوالطعـــــامفســـــميأكلـــــهومضـــــغهروعي ـــــرأيمنزل ـــــز ِّلالعقـــــلوال نـُ
وببـــــه،وهـــــذاهـــــوالعالقـــــةبـــــنيكونـــــهجمـــــازًاوبـــــنياحلقيقـــــة،وهنـــــاكاحتمـــــالتشـــــبيههابلثـــــ

ــــــْكــــــلياأُلذ ــــــُهأْكــــــلَأي.صــــــفِّيقَكثِّــــــريالغــــــْزلالوِّيٌّ،وهــــــوالَق ــــــرايب:أُريــــــدثــــــواًبل قــــــالأَع
ــــــوَّةت؛وفــــــن َوقـُ ُذوأْكــــــلكــــــذلكست وهــــــذايــــــذكرانإبطالقهــــــمبلفــــــظاحلصــــــافة،(3)قِّرطــــــاست

الذيمرمعنا؛ألنالتصوراتوراءهذاهوإحكامصنعاحلبلأوالنسيج.
ت:الـمَ -16 ح 

ـــــــــمَجــــــــاءيفاللســــــــان: الذَّكِّيُّــــــــه،ال ــــــــبِّ ــــــــَل:اجملتمــــــــُعالقل ْحُت:اْلَعاقِّــــــــُلاللبيــــــــُب؛َوقِّي
،وحُمَتاء،و .(4)َشْيءٍْحُت:الشَّدِّيُدمِّْنُكل ِّالـمَومَجُْعهحُمُوتت

ديُداحلَر شَّ،واليوماللِّصتااخلفاألصلاللغوي)للَمْحت(هوالشَّيءُ
(5).

                                       
،مفرداتالفاظالقرآنواألصفهاين،،1/67،مادة)أكل(،مقاييساللغة(ينظر:ابنفارس،1)

 .1/31،مادة)أكل(،أساسالبالغة،والزخمشري،29مادة)أكل(،

 .28/11،مادة)أكل(،اتجالعروس(الزبيدي،2)

 .1/127،مادة)أكل(،لسانالعربابنمنظور،(3)
 .26-14/25،مادة)حمت(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .14/25،مادة)حمت(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)
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.(1)يرىابنفارسإنهمقلوبمنمحتو
َشـــــــــْيءٍْحَت:هـــــــــوالــــــــــمَوكمـــــــــاأورداللســـــــــانأنَّ ـــــــــْنُكـــــــــل ِّ ـــــــــدِّيُدمِّ َأي:حَمْـــــــــتت،والشَّ

.(2)خالِّصت
ــــــة) ـــــــمَفــــــاملتتبعلدالل ــــــرت(جيــــــدأقــــــاتطــــــوَّْحتال وخلــــــوُصيوهــــــمــــــناملعــــــىناحلس ِّ

شدَّةذكاءالرُّجلالعاقل.دوهو،إىلاملعىنالعقلياجملرَّالشَّيءِّوشد ته
ةُ -17 رَّ :الز  

يـَــــــــــُزرُّ:يـَُقــــــــــالُ،الــــــــــز ِّرَُّة:اْلَعْقــــــــــلُذكــــــــــرابــــــــــنمنظــــــــــريفاللســــــــــان: إِّذازَاَدُعْقلُــــــــــُه:َزرَّ
إِّذاَعَقَلبـَْعَدمُحْقٍ .قَِّواُماْلَقْلبِّ:والز ِّرُّ،والزَّرِّيُر:العاقلُ،وجَتارِّبُُه،وَزرَّ

ذَكِّيٌّ؛وأَنشدمشِّرت َأيَخفِّيفت :(3)والزَّْرزَاُر:اخْلَفِّيُفالسَّرِّيُع.َوَرُجلتَزرِّيرت
ـــــــــــــُد ـــــــــــــهِّيَبِّيـــــــــــــُتالَعْب يرَكـــــــــــــُبَأْجنَـبَـْي

 

َزرِّيـــــــــــــــــرُ  كأَنــــــــــــــــهَكْعــــــــــــــــبت خيِّــــــــــــــــر 
(4)

 يُفالسَّدِّيُدالرَّْأيِّ:الزَّرِّيرُ:ويفمقاييساللغة .(5) احلَْصِّ
ـــــــيصِّوأصـــــــلهـــــــذااملعـــــــىنالعقلـــــــي اْلَقمِّ :الَّـــــــذِّييُوَضـــــــُعيفِّ الرَّ،الـــــــز ِّرُّ ُجـــــــوَزرَّ ُل:َشـــــــدَّ

وُزُرورت:ز ِّرُّال،وزِّرَّه ،واجلمعأَْزرَارت .(6)َحدُّالسَّْيفِّ
ومـــــنالـــــدالالتاحلســـــيةاألخـــــرىهلـــــذااألصـــــلاللغـــــويكمـــــاأوردهـــــاابـــــنمنظـــــور:

ــــــــــيصَ إِّذا:وَزْرَزرَ،إِّذاَشــــــــــَدْدُتأَْزراَرُهَعَلْيــــــــــهِّ:وَزَرْرتــــــــــهُ،إِّذاجعلــــــــــتلــــــــــهأَْزرَارًا:أَْزَرْرُتاْلَقمِّ
ـــــَتابِّ ـــــْولُ،َكانِّلــــــمَثـََب َوقـَ َُعْنـــــهُ-َأيبَذرٍ  ـــــَياَّللَّ -َرضِّ ـــــيٍ 

َعلِّ ـــــاَلمُ-يفِّ »:-َعَلْيـــــهِّالسَّ إِّنـــــهلَـــــزِّرُّ
ـــــــــــَدألَنكـــــــــــرمتاأَلرضوأَنكـــــــــــرمت اأَلرضالَّـــــــــــذِّيَتْســـــــــــُكُنإِّليـــــــــــهَوَيْســـــــــــُكُنإِّليهـــــــــــاَولَـــــــــــْوفُقِّ

                                       
 .2/501،مادة)حمت(،مقاييساللغةينظر:ابنفارس،(1)

 .14/25،مادة)حمت(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

)بريوت:دارإحياءالاراث،1،حتقيق:حممدعوضمرعب،طهتذيباللغة(حممداألزهري،3)
(م(2001العريب،  .13/112،مادة)زرَّ

 .26-7/25،مادة)زرر(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

(،مقاييساللغة(ابنفارس،5)  .1/525،مادة)َزرَّ

 .7/25،مادة)زرر(،لسانالعرب(ابنمنظور،6)
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.(2)تـَثْـُبُتبِّهِّاأَلرضَكَمايـَثْـُبُتاْلَقمِّيُصبِّزِّر ِّهِّإِّذاُشدَّبِّهِّتفسريه:؛(1)«النَّاسَ
يفإىلمعىنالش دةفارسابنُويعيد .(3)الزَّرِّيُركعىناحلصِّ

مـــــناجملـــــاز:اجملـــــاز،يقـــــول: وبعـــــضألفـــــاظاألصـــــلاحلســـــيمـــــنالزخمشـــــريذكـــــرو
.(4)... الشيء:مجعهمجًعاشديًدازرَّ

.ليةواحلسيةيفشدةالشيءوقوتهويالحظاجتماعاملعاينالعق
وهـــــورتمــــناملعـــــىناحلســـــيلــــز ِّرَُّة(جيـــــدأقـــــاتطـــــوَّلفــــاملتتبعلداللـــــةاألصـــــلاللغـــــوي)

الشديدالرأي.العقلدوهو،إىلاملعىنالعقلياجملرَّشد ةالشيءوإحكامه
ةُـم ال -18 :رَّ

ُةاْلَعْقــــلِّ:املِـّـــرَّةُجــــاءيفاللســــان: ــــدَّ ــــوَُّةَوشِّ ــــرت،اْلُق ــــرَّ:َوَرُجــــلتَمرِّي وإِّنــــه،ةَأيقَــــوِّيُُّذومِّ
ـــــرَّة ::لَـــــُذومِّ احْلَـــــدِّيثِّ ٍ واللِـّــــذي»َأيَعْقـــــٍلوَأصـــــالةوإِّْحكـــــاٍم،َويفِّ الحتِّـــــلُّالصَّـــــَدَقُةلغَـــــينِّ

.(5)«َسوِّي مِّرََّة
:األخـــــرىهلـــــذااألصـــــلاللغـــــويكمـــــاأوردهـــــاابـــــنمنظـــــورالعقليـــــةومـــــنالـــــدالالت

.(6)رِّيَرُة:العزميةُالـمَرِّيُروالـمَ
 احْلَْبــــــلِّ ــــــيوهــــــوفـَْتــــــلِّ و)املِّــــــرَُّة(مــــــأخوذةتمــــــناملعــــــىناحلس ِّ َُمــــــرُّ

وإحكامــــــه،يقــــــال:امل
                                       

(1 سيده، ابن واحمليطاألعظم( طاحملكم هنداوي، احلميد عبد د. حتقيق: دار1، )بريوت: ،
 .9/4م(،مادة)زرر(،2000-هـ1421الكتبالعلمية،

 .26-7/25،مادة)زرر(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

(،مقاييساللغة(ينظر:ابنفارس،3)  .1/525،مادة)َزرَّ

 .1/412،مادة)زرر(،أساسالبالغة(الزخمشري،4)

،كتابالزكاة،اببَمنيُعَطىمنالصدقة،وحدالغِّىن،1634،ح(أبوداود،سننأيبداود5)
الارمذي2/118 سنن والارمذي، ح، أبواب652، كتاب الصدقة،، له حتل ال من ابب الزكاة،
داود3/33 أيب سنن صحيح يف األلباين وصححه َحَسن، حديثت الارمذي: قال وغريمها: ،،
 .1444،5/336ح

(،لسانالعرب(ابنمنظور،6)  .53-14/52،مادة)مر 
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لُــــــُه،وُهــــــَوَحْبــــــلتَطوِّيــــــلتَدقِّيــــــقت،َويـَُقــــــاُل:املِـّـــــراُرالـــــــمَو يــــــَدواشــــــتدفـَتـْ رِّيَرُة:احْلَْبــــــُلالَـّـــــذِّيُأجِّ
مِّرَّةت،َومَجُْعَهامَِّررتالـمَو ،وَُكلُّقـُوٍَّةمِّْنقـَُوىاحْلَْبلِّ ،وَُكلَُّمْفُتوٍلمُمَر  رُّ

(1). 
رائُِّر:احلِّبَـــــــاُلالــــــــمَيفمعـــــــىنهـــــــذااألصـــــــلاللغـــــــويأن-وذكـــــــرابـــــــنمنظـــــــورأيًضـــــــا

ـــــــمَ ــــــنِّالــــــزُّبـَرْيِّ:ال اْب َحــــــدِّيثِّ وَمرِّيــــــَرةت،َويفِّ ــــــرت ــــــُدَهاَمري ــــــاٍق،َواحِّ ــــــْنَط ــــــرمِّ ــــــىَأكَث ّث»ْفُتوَلُةَعَل
يـَُقــــــــاُل:اْســــــــَتَمرَّْتَمرِّيَرتُــــــــهَعلَــــــــىَكــــــــَذا:إِّذااْســــــــَتْحَكَمأَْمــــــــرُهَعَلْيــــــــهِّ؛(2)«اْســــــــَتَمرَّْتَمريــــــــَريت

.(3)َوَقوَِّيْتَشكِّيَمُتهفِّيهِّوأَلَِّفهواْعتاَده
املِّـــــــرَُّة:قـُـــــــوَّمـــــــناملعـــــــايناحلســـــــيَّةهلـــــــذااألصـــــــلكمـــــــاذكـــــــرهابـــــــنمنظـــــــور: و ُةاخلَْلـــــــقِّ
ــــــدَّ وشِّ ،وأَْمــــــرارت ــــــَررت َوَجــــــلَّ:،مَجْــــــُعاجْلَْمــــــعِّتُُه،َواجْلَْمــــــُعمِّ َُعــــــزَّ ژڤ ڤ     ڤژ قَــــــاَلاَّللَّ

(4)،
قـَْولِّهِّ َذامِّرَّةَشدِّيَدةٍ{ُذومِّرَّةٍ}َوقِّيَليفِّ ُتـََعاىَلَقوِّاي  رْبِّيُلَخَلَقُهاَّللَّ .(5):ُهَوجِّ

ـــــيوتتفـــــقاملعـــــاجمالعربيـــــةعلـــــىاألصـــــل يفهـــــذهاللفظـــــةعلـــــى ـــــومـــــاذكـــــرهاحلس ِّ
ـــــر وإحكـــــام،ويقـــــال:تـــــدلعلـــــىشـــــد ِّالشـــــيءبقـــــوَّةٍ: ،ويـــــذكرون:أناملِّـــــرَّةَابـــــُنمنظـــــور أَْم

احْلَْبَل: .(6)تلهفَشدَّ
ـــييفالشـــدَّملـــرَّةيالحـــظاجتمـــاعاإًذا ةوالقـــوةواإلحكـــامكعنـــاهالعقلـــيومأخـــذهاحلس ِّ

.ريفكليهمااملتصوَّ

                                       
(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)  .14/52،مادة)مر 

احلديث2) غريب الدينوري، قتيبة ابن الفائق2/440( والزخمشري، احلديث، غريب يف
،مادةواألثر،وابناألثري،النهايةيفغريباحلديث2/351،وابناجلوزي،غريباحلديث3/340

 .4/318)مرس(

(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)  .14/53،مادة)مر 

 .6(سورةالنجم،اآلية:4)

(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)  .53-14/52،مادة)مر 

(،مقاييساللغة(ينظر:ابنفارس،6) ،مفرداتالفاظالقرآن،واألصفهاين،2/468،مادة)مر 
،) (،أساسالبالغة،والزخمشري،484مادة)مر   ..205-2/204،مادة)مر 
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ــــيوهــــوإحكــــاماحلبــــلوشــــد ِّ(قــــدتطــــوَّللمــــر ةاللغــــوي)فاألصــــل ةرمــــناملعــــىناحلس ِّ
.الْعقلوإحكاُمالرأيحصافةدوهوإىلاملعىنالعقلياجملرَّة،بقوَّ

ــــــيتتطــــــورتمــــــنهــــــذااملعــــــىناحلســــــيوهــــــي: ــــــايفبعــــــضاأللفــــــاظال معن وقــــــدمــــــر 
احلصافة،واألكل.

الَجَزالة: -19

عاقـــــــلتأصـــــــيُلالـــــــرَّأي،وامـــــــرأةتذكـــــــرابـــــــُنمنظـــــــوريفاللســـــــان: ـــــــفت :ثقِّ َرُجـــــــلتَجـــــــْزلت
َجْزَلةتبي ِّنُةاجلَزَالة:جي ِّدُةالرَّْأي.

واجلزلُةمنالنساء:العظيمةالعجيزة،وأجزلتلهمنالعطاء:أيأكثرت،ويفحديث
امــرأةتمــنهنََّجْزلــة»موعظــةالن ِّســاء: وزأنتكــونذاَت،أياتمــةاخللــق؛قــال:وجيــ(1)«قالــتِّ

أيقويٍ شديد،واللفظاجلَْزل:خالفالرَّكيككالٍمجزلٍ
(2).

ــيوهــواحَلطَــباليــابس،وقيــلالغلِّــيظ،ويف واجلــْزُلهبــذااملعــىنمــأخوذتمــناملعــىناحلس ِّ
،واجلـــْزل:القْطـــع،وجـــَزلجْيـــزِّل:إذا(3)«امجعـــوايلحطًبـــاجـــْزالً»احلـــديث: ،أيغليظًـــاقـــواي 

 .(4)قطع
ـــــــــيمـــــــــاجـــــــــاءيفمقـــــــــاييساللغـــــــــة البـــــــــُنفـــــــــارس،ويشـــــــــريإىلهـــــــــذااألصـــــــــلاحلس ِّ

الشـــــيءمـــــناألشـــــياء؛أيمـــــا علـــــىعظـــــمِّ والكشـــــافللزخمشـــــري،وهـــــوأناجلـــــزل:يـــــدلُّ
أيًضاعلىقطعالشيءقطًعا .(5)عظُممناحَلطب،ويدلُّ

                                       
،كتاباإلميان،ابببياننقصاناإلميانبنقصانالطاعات،وبيان79،ح(صحيحمسلم1)

 .1/86إطالقلفظالكفرعلىغريالكفرابذككفرالنعمةواحلقوق،

 .3/142،مادة)جزل(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

ابناجلوزي،غريباحلديث3) النهايةيفغريباحلديث1/155( وابناألثري، ،مادةواألثر،
 .1/270)جزل(

 .3/142،مادة)جزل(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

ابنفارس،5) ينظر: ،مادةأساسالبالغة،والزخمشري،1/232،مادة)جزل(مقاييساللغة(
 .1/137)جزل(،



 الفصل الثاني: تصنيف ألفاظ النشاط الذهني الواردة في لسان العرب, البن منظور

94 
 

ـــــــييفالشـــــــيء ونالحـــــــظممـــــــاســـــــبقاجتمـــــــاعاجلـــــــْزلكعنـــــــاهالعقلـــــــيومأخـــــــذهاحلس ِّ
تهوأصالتهاملتصوَّريفكليهما.العظيموالشديدوقو

ـــــيوهـــــواحلطـــــبإذً اجنـــــدأن األصـــــلاللغـــــوي)للجزالـــــة(قـــــدتطـــــورمـــــناملعـــــىناحلِّس 
اليـــــــابسالقـــــــوي،وكثـــــــرةالشـــــــيء،إىلاملعـــــــىنالعقلـــــــياجملـــــــرَّدوهـــــــوأصـــــــالةالـــــــرأيوالعقـــــــل،

والعظمةوالعطاءالكثري.
م: -21 الَحز 

نســــــانأَمــــــرَ:لســــــانذكــــــرابــــــنمنظــــــوريفال ،ابلث ِّقــــــةهواأَلخــــــذفِّيــــــهِّاحلَــــــْزُم:َضــــــْبُطاإلِّ
ــــــزذواحلنكــــــةمــــــنقــــــومٍوحــــــزميتحــــــازمتلتُجــــــرَيقــــــال: ،حزمــــــةوحزمــــــاء:وهــــــوالعاقــــــلاملمي

:واحلَــــــْزُم:جــــــودةالــــــرَّأي، احْلَــــــدِّيثِّ ــــــهُســــــئَِّلَمــــــااحلَــــــْزُم؟فـََقــــــاَل:َويفِّ ــــــرَي»أَن احلَــــــْزُمَأنَتْسَتشِّ
.(1)«أَهلالرَّْأيَوُتطِّيَعُهمْ

واملـــــرءإذااتصـــــفجبـــــودةالـــــرَّأي،ومتيَّـــــزابحلصـــــافةورجاحـــــةالعقـــــلأُطلـــــقعليـــــهلفـــــظ
احلزم،فيقاُلَرُجلتحازم:أيعاقلتجي ِّدالرَّأي.

ـــــــــَنواألصـــــــــلاللغـــــــــوي)للحـــــــــزم(مـــــــــأخوذتمـــــــــن اْســـــــــتِّيثَاقًامِّ ـــــــــلِّ َواحْلَْب ـــــــــدُّابحلِّـــــــــزامِّ الشَّ
ــــــــمَ ـــــــَكاحلَْطَـــــــَبُحْزمـــــــةًال ـــــــهَحْزًمـــــــا:َشـــــــد هُ،ْحزوم؛واحلَـــــــْزُم:حْزُم ـــــــْيَءَ ْزُِّم ،وَحـــــــَزَمالشَّ َويفِّ

َ ْتَــــــــــزِّمَ»:احْلَـــــــــدِّيثِّ َوَســــــــــطَهُ،(2)«نـََهـــــــــىَأنُيَصــــــــــل َِّيالرجـــــــــُلَحـــــــــ َّ ،َأييتَـَلبَّـــــــــَبَوَيُشـــــــــدَّ
َمْهدِّهاحلِّزاُمللسَّرْجوالرَّويستخدم يفِّ .(3)ْحلوالدابةَِّوالصَّيبِّ ِّ

                                       
(1 منظور، ابن العرب( )حزم(لسان مادة ، ،4/108 داود، أيب يف: واحلديث ،املراسيل،

،يفسنناألقوالواألفعالكنزالعمال،والشاذيلاهلندي،334،اببماجاءيفاملشورة،ص482ح
 .1788،3/410ح

،والبيهقي،16/113،مسندأيبهريرةرضيهللاعنه،10105،املسند،ح(أمحدبنحنبل2)
،كتابالصالة،اببالدليلعلىأنهيزرُّهإنكانجيبهواسًعاويدعهإنكان3295،حالكربىالسنن

 والكتاب2/340ضيًقا، السنة املستطابيففقه الثمر األلباينيف قال ص، إسنادت298،  وهذا :
 رجالُهثقاترجالمسلمغريموىلقريشفلمُيَسمَّ .

 .4/108،مادة)حزم(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)
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وابــــــــُن،وابــــــــندريــــــــديفاالشــــــــتقاق،التأصــــــــيلتتفــــــــقاملعــــــــاجمالعربيــــــــةعلــــــــىهــــــــذاو
ضــــــــدٌّ،يؤكــــــــدونأناحلــــــــزم:،والزخمشــــــــرييفأســــــــاسالبالغــــــــةفــــــــارسيفمقــــــــاييساللغــــــــة

علـــــىشـــــد ِّالشـــــيءومجعـــــه،وهـــــومشـــــتقٌّمـــــنالـــــبالدة ـــــزَامالدابَّـــــ،ويـــــدلُّ ألن ـــــهَيضـــــبِّط؛ةحِّ
السَّرَجعلىالداب ة
(1).

.مجعالشيءوشد هبقوَّةواجلامعبنياملعاينالعقليةواحلسيَّةهذههو
ـــــداملـــــرءواملعـــــىناحلســـــيهـــــواألصـــــل ـــــرأيواجتماعـــــهعن للمعـــــىنالعقلـــــي،فجـــــودةال

علـــــىأمـــــٍرمـــــناألمـــــوركضـــــبطهألحوالـــــهوأمـــــوره،واألخـــــذفيهـــــاابلثقـــــةوالقـــــوةكمـــــن ـــــزم
حزمـــــًةمـــــناحلطـــــبويشـــــدهابقـــــوةالتـَُفـــــل،ومـــــنأتمـــــليفاملعـــــايناللغويـــــةلكلمـــــةللحـــــزم

املمي ِّز.أدركالتطوُّرالداليلملعىنالكلمةإىلإطالقهعلىالعاقل
الُحن َكة: -21

َوالتَّْجرِّبَُةَواْلَبَصُرابألُمور. نُّ ذكرابنمنظوريفاللسان:احلُْنكُة:الس ِّ
طَْلَحــــــــَة:أَنــــــــهقَــــــــاَللُِّعَمــــــــَر َحــــــــدِّيثِّ ْمتُــــــــُهوَأحكمتــــــــه،َويفِّ -وَحَنْكــــــــُتالشــــــــيَء:َفهِّ

ُهَمــــــــــا َُعنـْ ـــــــــَياَّللَّ بـَْتَك،ويقــــــــــال:(2)«قَـــــــــْدَحنََّكْتــــــــــكاألُمـــــــــور»:-َرضِّ ،َأيرَاَضــــــــــْتَكَوَهـــــــــذَّ
ــــــاَلُءمَجْــــــُع ــــــور،فـَُهــــــَوحُمَنَّــــــك،واحلُنُــــــك:اْلُعَق ــــــهالتجــــــارُِّبواألُم ــــــهالســــــنُّ:إَِّذاَأحكمْت َحنَّكت

َعـــــاقِّلَ نْيِّ،ويقــــالأيًضـــــاَرُجـــــلتَحنِّيــــك،يقـــــال:َرُجــــلتُحنُـــــكوامــــرأَةُحُنكـــــة:إَِّذاَكـــــااَنلَبِّيبَـــــنْيِّ
ــــــك:الرَُّجــــــُل ْحتَـَن

ُ
ــــــْدَعَضــــــْتُهاألُمــــــور،وامل ْنــــــُهَشــــــْيءتممَِّّــــــاَق حُمَنَّــــــك:َوُهــــــَوالَّــــــذِّياَلُيْســــــتَـَقلُّمِّ

نُُّهلكثرةالتجارِّب .(3)اْلُمتَـَناهِّيَعْقُلُهَوسِّ
ومـــــــنمعانيـــــــهاحلســـــــيةالتَّْحنِّيـــــــك:وهـــــــوَأنمَتُْضـــــــَغالتَّْمـــــــَرُّثَّتدُلكـــــــ ـــــــيبِّ ِّ هحَبَنـــــــكالصَّ

ابْــــــنِّأُمُســــــَلْيٍم َحــــــدِّيثِّ ــــــهِّ،َويفِّ ــــــَلَفمِّ لـــــــم َداخِّ ــــــُهَوبـََعثَــــــْتبِّــــــهِّإِّىَلالنَّــــــيبِّ ِّ ُ-اَوَلَدْت َصــــــلَّىاَّللَّ
                                       

،1/290،مادة)حزم(،مقاييساللغة،وابنفارس،1/152،االشتقاق(ينظر:ابندريد،1)
 .1/187،مادة)حزم(،أساسالبالغةوالزخمشري،

الدينوري،2) قتيبة ابن احلديث( غريب الفائق2/160، والزخمشري، احلديث، غريب ،يف
 .1/452)حنك(،مادةواألثر،وابناألثري،النهايةيفغريباحلديث1/324

 .4/251،مادة)حنك(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)
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.(2)بِّهَِّحَنَكه،َأيَدَلَك(1)«َفَمَضَغَلُهمَتْرًاوَحنَّكه»:-َعَلْيهَِّوَسلَّمَ
ــــــــَك: وســــــــبقالرَّاغــــــــبوالزخمشــــــــريإىلأتكيــــــــدهــــــــذااملعــــــــىناحلســــــــيوهــــــــو:أناحلن
ــــــــيبَّ،إذادلكــــــــتمتــــــــرةممضــــــــوغةعلــــــــى اب ــــــــة،ويقــــــــال:حنَّكــــــــُتالصَّ حنــــــــُكاإلنســــــــانوالد 

.(3)حنكه
ويبـــــــدوأناملعـــــــىنالعقلـــــــيمـــــــأخوذتمـــــــناملعـــــــىناحلســـــــي،وهـــــــوتعلـــــــمالولـــــــداألكـــــــل

واملضغ.
َمان: -22 الُهر 

:الَعْقُلوالرَّْأي لضَّم ِّ .(4)جاءيفاللسان:اهلُْرَماُن،ابِّ
: احْلَـــــــدِّيثِّ ـــــــُر،َويفِّ إنَّاَّللََّملََْيَضـــــــْعَداًءإال»واملعـــــــىناحلســـــــيهلـــــــذهاملـــــــادةهـــــــوالكِّبَـ

ـــــــــُهَدَواًءإِّالاهلـَــــــــَرمَ ــــــــــمَ،أيجعـــــــــلاهلـَــــــــَرَمَداًءَتْشـــــــــبِّيًهابِّـــــــــهِّأَلن(5)«وَضـــــــــَعَل ـــــــــهال ْوَتيتَعقَُّب
َواْلَعُجوزِّ ْرَمة:آخُرَوَلدالشَّْيخِّ .(6)كاأَلْدواءِّ،وابُنهِّ

                                       
كتابالعقيقة،اببتسميةاملولودغداةيولدملنمليعقعنه،5470،ح(صحيحالبخاري1)

النيب«أمعهشيء؟»،ولفظهالبخاري:7/84وحتنيكه، صلىهللاعليه-قالوا:نعم،مترات،فأخذها
 «.فمضغها،ّثأخذمنفيه،فجعلهايفيف الصيبوحنَّكهبه،ومساهعبدهللا-وسلم

 .4/251،مادة)حنك(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

،أساسالبالغة،والزخمشري،149،مادة)حنك(،مفرداتالفاظالقرآن(ينظر:األصفهاين،3)
 .1/218مادة)حنك(،

 .15/57،مادة)هرم(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

،كتابالطب،اببماأنزلهللاداًءإالأنزللهشفاء،3436،ح(ابنماجه،سننابنماجه5)
وأبوداودالطيالسي2/1137 املسند،ح، والطرباين،،1/286،مسندعبدهللابنمسعود،336،

الكبري حاملعجم ،463 اخللق، وحسن الغيبة وترك التداوي يف جاء ما ابب واحلاكم،1/179، ،
،وصحَّحهاأللباينيفسلسلة،وغريهم4/218،كتابالطب،7425،حعلىالصحيحنياملستدرك

 .47-518،2/45،حاألحاديثالصحيحة

 .15/56،مادة)هرم(،لسانالعرب(ابنمنظور،6)



 الفصل الثاني: تصنيف ألفاظ النشاط الذهني الواردة في لسان العرب, البن منظور

97 
 

وســـــــبقالزخمشـــــــريإىلتقريـــــــرهـــــــذهاألصـــــــالةفقـــــــال: شـــــــيخهـــــــرمتوشـــــــيوختهرمـــــــى،
هرمـــــــي:قدميـــــــةوقـــــــدهـــــــرَِّمهرمـــــــاًومهرمـــــــاً، وهر متـــــــهالســـــــنون،...ومـــــــناجملـــــــاز:خشـــــــبت

ايبســـــة،وقيـــــللرائـــــد:كيـــــفوجـــــدتواديـــــك؟قـــــال:وجـــــدتفيـــــهخشـــــباًهرمـــــى،وعشـــــباً
شــــــرمي،وجــــــاءفــــــالنيهــــــر ِّمعلينــــــااألمــــــرواخلــــــرب:أييعظ مــــــهويصــــــفهفــــــوققــــــدره،ومــــــا

عندههرمت:رأيتحمن ك،وماأدريمبيولعهرمكأيرأيكالقارح 
(1).

ـــــيفجعلهمـــــاأصـــــلنيمســـــتقلَّنيو فصـــــلابـــــنفـــــارساملعـــــىنالعقلـــــيعـــــناملعـــــىناحلس ِّ
ــــــان:إحــــــدامهااهلــــــرم:كــــــربالســــــن، ــــــراءواملــــــيمكلمت عــــــنبعــــــض،يقــــــول:)هــــــرم( اهلــــــاءوال

.(2)ويقال:اهلرمة:اللبؤة،وابنهرمة:آخرولدالرجل،واألخرى:اهلُْرمان:العقل 
ــــــيوهــــــوالكــــــربوالســــــن،إًذااملعــــــىنالعقلــــــي)للهرمــــــان(قــــــد تطــــــوَّرمــــــناملعــــــىناحلس ِّ

إىلاملعـــــىنالعقلـــــياجملـــــرَّدوهـــــوالعقـــــلوحنكـــــةاألمـــــور،وذلـــــكألناإلنســـــانالكبـــــريالســـــن
بكثرةجتاربهيفاحلياهيصبحأكثرتعقُّالًوحكمًةابألمور.

 

                                       
 .2/371)هرم(،،مادةأساسالبالغةالزخمشري،(1)

 .6/48)هرم(مقاييساللغة(ابنفارس،2)
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 المطلب الثاني: األلفاظ السَّلبيَّة

الحمق: -23

الَعْقــــــلونقصــــــانه،وهــــــواحلُْمــــــُق:قِّلَّــــــُةاْلَعْقــــــلِّذكــــــرابــــــنمنظــــــوريفاللســــــان: ــــــدُّ ،ضِّ
َعْنقـَْولِّ :(1)الشَّاعِّرَِّوُسئَِّلأَبواْلَعبَّاسِّ

النـــــــــ نِّْعمـــــــــًةيفرِّقـــــــــابِّ ـإِّنَّللُحْمـــــــــقِّ
 

  ــــــــــابِّانسِّ ــــــــــىَذوياألَلْب ــــــــــىَعَل َ َْف
ــــــْن الُعقــــــالءَتغِّيــــــبَوَ َْفــــــىَعَلــــــىَغــــــرْيِّهِّْممِّ رِّقَــــــابِّ نِّْعَمــــــًةيفِّ ــــــاَلإِّنللُحْمــــــقِّ كأَنــــــهَق

ــــْنَغــــرْيِّهِّمْ أَلقــــمأَْفطَــــنوأَذَْكــــىمِّ َحــــدِّيثِّ،َســــائِّرِّالنَّــــاسِّ ــــنَِّعبَّــــاٍس:َويفِّ يَنطَلِّــــُقَأحــــدكم»اْب
َغــــــرْيِّ،َأيَخْصــــــلًةَذاُتمُحْــــــقٍ؛(2)«فـَيَـرَْكــــــُباحلَُموقــــــةَ ــــــْيءِّيفِّ َوَحقِّيَقــــــُةاحلُمــــــق:َوْضــــــُعالشَّ

بُقْبحـــــه ـــــعِّهَِّمـــــَعاْلعِّْلـــــمِّ ـــــُدالعْقـــــلِّ:هـــــواأَلمحـــــقُ،وَمْوضِّ واْ َمـــــقالرَُّجـــــُل:ضـــــُعفَعـــــنِّ،الكاسِّ
.(3)اأَلمر

ـــــــنمنظـــــــوروأصـــــــل ـــــــي،يقـــــــولاب ـــــــُقمـــــــأخوذتمـــــــن)احلُمـــــــق(هـــــــواملعـــــــىناحلس ِّ :احلُْم
ــــــوق هَفَســــــَدعقلُــــــهفكأَنَـّـــــ؛واْ ََمَقــــــتْمَحَُقــــــتالســــــوقُ،يقــــــاُل:إِّذاَكَســــــدت:اْ ِّمــــــاقالسُّ

َكَسدَ .(4)َح َّ
أصــــــالًوأعــــــاَداإليــــــهاملعــــــاين وعكـــــسابــــــنفــــــارسوالزخمشــــــريفجعــــــالاملعـــــىنالعقلــــــيَّ

ــــــَق(لابــــــنفــــــارس: احلســــــيَّة،يقــــــو ــــــى:)محِّ َعَل ــــــدتيَــــــُدلُّ ــــــيُمَواْلَقــــــاُفَأْصــــــلتَواحِّ احْلَــــــاُءَواْلمِّ
ـــــْيءِّ َوالنـُّْقَصـــــانِّ،َكَســـــادِّالشَّ ـــــْعفِّ ـــــاحْلُْمُق:نـُْقَصـــــاُناْلَعْقـــــلِّ،َوالضَّ َواْلَعـــــَرُبتـَُقـــــوُل:اْ ََمـــــَق،َف

                                       
 .4/52،مادة)محق(هتذيباللغةبالنسبةيفاألزهري،(1)

داود(2) أيب حسنن ،2197 نسخ ابب الطالق، كتاب الثالث،، التطليقات بعد املراجعة
املعجم2/260 وابناألعرايبالبصري، ح، السنن1/270،اببالباء،487، والبيهقي، ،الكربى،
ابباالخ14943ح والطالق، كتاباخللع ، إالواحدة، يُطل ِّق للزوجأال وصحَّحه7/542تيار ،

 .2055،7/120ل،حالغليليف ريجأحاديثمنارالسبياأللباينيفإرواء

 .227-4/226،مادة)محق(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .4/227،مادة)محق(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)
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ـــــــْوبُ ـــــــوُق:َكَســـــــَدتْ،إَِّذابَلِّـــــــيَ:الثَـّ السُّ لُُجـــــــالرَّقمَحُـــــــ،ويقـــــــولالزخمشـــــــري: (1) َواْ ََمَقـــــــتِّ
ــــــــ ــــــــهق،ومحِّ ــــــــة:اجملــــــــازومــــــــن،...محــــــــقتوفي ــــــــة،الرَّوهــــــــيالبقــــــــلســــــــيدةاحلمقــــــــاءالبقل جل

كمــــــاابرت:جتارتــــــهومحقــــــت،الســــــوق مقــــــتاو،املســــــائليفتنبــــــتألقــــــااســــــتحمقت
ــــــت:يقــــــال ــــــوبوا مــــــق،وانمــــــتمات ــــــدوأناملعــــــىناحلســــــيالقــــــدمي(2).. بلــــــي:الث .ويب
هوالضعفوالبلى.حلمق

الضــــــْعفَومــــــنّثَّقيــــــلالبقلــــــةهــــــواحْلمــــــقأصــــــلويــــــرىأبــــــواهلــــــاللالعســــــكريأن
.(3)َأمَحقلضعفعقله:َفقيللألمحق،ذاضعف:إجلوأمحقالرَّ،احلمقاءلِّضْعفَِّها

يفضـــــعفالشـــــيءونقصـــــانه،فضــــــعفواحلســـــيَّةويالحـــــظاجتمـــــاعاملعـــــاينالعقليـــــة
العقلوفسادهيفاملعاينالعقلية،وضعفالشيءوبالهيفاملعايناحلسية.

النوك: -24

:(4)وُك:احلُْمق؛قَاَلقـَْيُسْبُناخَلطِّيمجاءيفاللسان:النُّ
ــــــــــــــــفاءً شِّ ــــــــــــــــَتمِّست ُمْل وَداُءاجلِّْســــــــــــــــمِّ

 

لـــــــــــــــــــيَسلَـــــــــــــــــــُهَدواءُ  َوَداُءالنُّـــــــــــــــــــوكِّ
 ـــــَوُكوُمْســـــتَـْنوِّكَأي َوقَـــــْدنَـــــوَِّكنـَوًَكـــــاوَنواَكــــــًة:،َأمحـــــق،والنـََّواكــــــة:احْلََماقَـــــةُ:َوَرُجـــــلتأَنـْ

ـــــــَرىَهْلَكـــــــى ـــــــوَْكى؛ويقـــــــالأنـــــــهُأْجـــــــرَِّيجُمْ ـــــــُعنـَ ؛مَحُـــــــَق،َواجْلَْم ـــــــهَشـــــــْيءتُأصـــــــيبوابِّـــــــهِّيفِّ ألَن
:،ُعُقــــــــوهلِِّّمْ ــــــــحَّاكِّ الضَّ َحــــــــدِّيثِّ واْســــــــتَـنـْوَكُت،؛َأيمَحْقــــــــى(5)«إِّنُقصَّاَصــــــــكمنـَــــــــوَْكى»َويفِّ
.(6)اْسَتْحَمْقُتهُ:ُفاَلاًنَأي

                                       
 .1/319،مادة)محق(،مقاييساللغة(ابنفارس،1)

 .1/214،مادة)محق(،أساسالبالغة(الزخمشري،2)

 .116-115،الفروقاللغوية(العسكري،3)

(4) العربيةاجلوهري، وصحاح اللغة اتج طالصحاح عطار، الغفور عبد أمحد حتقيق: ،4،
 ،وملأجدالبيتيفديوانه.4/1612(،مادة)نوك(1987-هـ1407)بريوت:دارالعلمللماليني،

 .5/129،مادة)نوك(واألثرابناألثري،النهايةيفغريباحلديث(5)

 .14/389،مادة)نوك(،لسانالعرب(ابنمنظور،6)
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و)النُّوك(هبذااملعىنأصلتبنفسهمليؤخذمنغريهكمايرىابنمنظور.
النـََّواَكـــــــةَوالنُّـــــــوكَوقـــــــدســـــــبقابـــــــنفـــــــارسوالزخمشـــــــريإىلهـــــــذاالتأصـــــــيل،وهـــــــوأن

.(1)احْلُْمقُيدالنعلى
التفكـــــريكانـــــتلـــــهمظـــــاهروآاثر،فمـــــنوملـــــاكـــــاناحلمـــــقانعـــــدامالبديهـــــةوضـــــعف

ذلـــــــــك:العجـــــــــزواجلهـــــــــلوالطـــــــــيش،والعـــــــــي يفالكـــــــــالم،والوقـــــــــوعيفاخلطـــــــــأتريـــــــــدبـــــــــه
الصواب،وغيابالعقل.

لذاترىالباحثـةأناملعـىنالعقلـيهـواألصـليف)النُّـوك(،تطـورليـدلبعـدذلـكعلـى
ــمظهــٍرمــنمظــاهرهأوأثــٍرمــنآاثره،جــاءيفاللســان: ــلُواألَنـْ ُزاجْلَاهِّ والنُّــوُكعِّْنــَد،َوُكاْلَعــاجِّ

:الَعْجُزَواجْلَْهلُ .(2)األَنـَْوُكالَعييُّيفَكاَلمِّهِّ،وجاءأيًضا:اْلَعَربِّ
ق:و الـمَ -25

ــــــــمَجـــــــاءيفاللســـــــان: ـــــــاوةًال ـــــــاوَغب ـــــــاُلمَحْقـــــــى،ائُق:اهْلَالِّـــــــُكمُحًْق َث ـــــــْوقىمِّ ـــــــُعَم َواجْلَْم
ُعُقـــــوهلِِّّْمفـــــُأْجريجُمْـــــَرىَهْلكـــــى،َوقَـــــْدمـــــاَق ونـَـــــوَْكى،يَـــــْذَهُبإِّىَلأَنَّـــــُهَشـــــْيءتُأصـــــيبوابِّـــــهِّيفِّ

ـــــــاوُمُؤوقًـــــــاوَمواقـــــــًةواْســـــــَتماقَ ُـــــــوُق:مُحْـــــــقت،مَيـُــــــوُقَمْوقًـــــــاوُموًق
َغبـــــــاوةٍوامل يـَُقـــــــاُل:أمحـــــــُق،يفِّ

.(3)ُهَومائِّقودائِّق،ُتمائقتومائِّقةتمائقت،َوالنـَّعْ
و)املوُق(هبذااملعىنأصلتبنفسهغريمأخوذتمنغريهكمايرىابنمنظور.

ــــع، ــــارسوجــــهالعالقــــةبــــني)املــــوق(كعــــىناحلمــــقوبــــنيكســــادالبي ومليظهــــرالبــــنف
ــــــيُمَوالْــــــَواُوَواْلَقــــــاُفَكلَِّمتَــــــانِّ:)َمــــــَوَق(فعــــــدمهاأصــــــلنيخمتلفــــــني،يقــــــول:  الاْلمِّ َعــــــانِّ يـَْرجِّ

َغَباَوٍة،َويـَُقوُلوَن:َماَقاْلبَـْيُعمَيُوُق:َرُخصَ ٍد،َواْلُموُق:مُحْقتيفِّ .(4) إِّىَلَأْصٍلَواحِّ

                                       
،مادةأساسالبالغة،والزخمشري،2/533،مادة)نوك(،مقاييساللغةابنفارس،يراجع:(1)

 .2/309)نوك(،

 .14/389،مادة)نوك(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

.14/151،مادة)موق(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)
 .2/493،مادة)موق(،مقاييساللغةابنفارس،(4)
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ــــــهتفرعــــــتاملعــــــايناحلســــــيَّةاألخــــــرى،مــــــنكســــــاد وعــــــنمظــــــاهراحلُمــــــقورداءةحال
ـــــك.هـــــذامـــــنمـــــأقجتـــــارةورخـــــصالبضـــــاعة،وغـــــ ـــــاتريذل والثَّب ـــــُلاحلـــــْزمِّ ــــــمَو،اْلَقلِّي ْوق،ال

:َمْصَدُرقـَْولَِّكماَقالبيُعمَيُوقَأي ْلَفْتحِّ .(1)وماَقالبيُع:كسد،َرُخصَ:ابِّ
:فَاَجةالـمَ -26

ــــــــهِّْم:،َرُجــــــــلتثَفاجــــــــةتَمَفاجــــــــةت:َأمْحَــــــــُقمــــــــائقتجــــــــاءيفاللســــــــان: بـَْعضِّ َحــــــــدِّيثِّ َويفِّ
ـــــراُةفرأَيـــــُتُمســـــاوِّرًاقَـــــدِّاْربَــــــدَّوْجُهـــــه،ُّثََّأْومـــــأَابلَقضـــــيبإِّىلَدَجاَجـــــٍةَكانَــــــْت َأخـــــذينالشُّ
ــــيباَيَدجاجــــُة،َضــــلَّعلــــيٌّواْهتَــــدى ــــاَل:تَســــمَّعياَيدجاجــــُة،تـََعجَّ َيَديْــــهِّ،َوَق ــــُربـَــــنْيَ تَتَبْختَـ

.(2)إِّذامَحُقَ:وثـََفجََوَقْدَمَفَج.َمفاجةت
ــــتهلــــذهالكلمــــةيفاللســــانوغــــريهمــــناملعــــاجمإالهــــذااملعــــىنالعقلــــيوهــــو ومليثب
احلمـــــــق،لكـــــــناملالحـــــــظاســـــــتعماهلامـــــــع)ثفـــــــج(،وتظـــــــنالباحثـــــــةأنهـــــــذامـــــــناإلتبـــــــاع

الذي يتذكرهيفمادة)دوق(.
ق:ودُّال -27

ــــــوُق:الــــــدُّوقُذكــــــرابــــــنمنظــــــوريفاللســــــان:
ُ
ائُق:اهلالِـّـــــكمُحًْقــــــا،واحلُْمــــــقُامل ،والــــــد 

َوقَــــْدمــــاَقوداَقمَيـُـــوُقويَــــُدوُقَمواقــــًةَوَدَواقَــــًةوَدْوقًــــاوُمُؤوقًــــا،يـَُقــــاُل:ُهــــَوأمْحــــُقمــــائقتدائــــقت
.(3):حُمَمَّقَوَرُجلتُمَدوَّقت،وُدُؤوقًا

وركــــايؤيــــدوالــــذييظهــــرللباحثــــةأنهــــذااللفــــظيعــــد مــــناإلتبــــاعلغــــرضالتوكيــــد،
ـــــال: ا ـــــنفـــــارسيفمقاييســـــه،ق ـــــكمـــــاذكـــــرهاب ـــــواووالقـــــافلـــــيسأصـــــالًوالذل لـــــدالوال

.(4) فيهمايـَُعدُّلغًة،لكنهميقولون:مائِّقتدائق
علىثالثة وهو يفاحلرفاألخري، اتفاقهما مع اللفظاألولكوازنه تقوية واإلتباُع:

،أواليكونلهأضرب؛ألنهإماأنيكونللثاينمعىنظاهر، بر   و:هنيًئامريًئاوهوسر 
                                       

 .14/151،مادة)موق(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

.14/105،ومادة)مفج(،3/24،مادة)ثفج(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)
.5/327،مادة)دوق(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)
 .1/425،مادة)دوق(،مقاييساللغة(ابنفارس،4)
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يكنلهيفحال وإنمل معىن، وتقويته لفظًا إىلاألوللتزينيالكالم بلضم  معىنأصاًل
أويكونلهمعىنمتكلفغريظاهر، و: اإلفرادمعىن، وقولك:حسنبسنفسن،

  .(1)خبيثنبيث،مننبثتالشيء،أي:استخرجته 
:قالُخر  -28

:اجلهــــــلواحلُ:اخلُــــــرقجــــــاءيفاللســــــان: ــــــم ِّ لضَّ تعِّــــــنُيصــــــانًِّعا»ويفاحلــــــديث:،مــــــقابِّ
َيَديْـــــــــهَِّصـــــــــْنعة،(2)«َأوَتْصـــــــــَنعأَلْخـــــــــَرقَ ـــــــــبَأنيـَْعَملـــــــــهَوملََْيُكـــــــــْنيفِّ َـــــــــاجيِّ ـــــــــٍلكِّ َاهِّ َأيجلِّ

َـــــــــا ـــــــــبهبِّ َحـــــــــدِّيثِّ،يكتسِّ ـــــــــْثلِّهِّنَّ»َجـــــــــابٍِّر:َويفِّ َأي،(3)«َفَكرِّْهـــــــــُتَأنَأجيـــــــــَئهنَِبْرقـــــــــاءمِّ
َلٍة،َوهَِّيأَتْنِّيُثاأَلْخرقِّ .(4)مَحْقاءَجاهِّ

يوهومتزُّقالثوبوما صـلفيـهمـنفراغـاتتسـببتلفـه (املعىناحلس ِّ وأصل)اخلُرقِّ
ثـَْوبِـّهِّوفساده،ذكرابنمنظوريفاللسان:اخلرق:الشَّقُّيفاحلـائطوالثـوبو ـوه، يـَُقـاُل:يفِّ

اأَلصـلَمْصـَدرت ،واخلِّرْ،َخرقَوُهَويفِّ الثَـّـْوبِّ ـَرقِّ ـْنخِّ ْنـهُواخلِّْرقـة:القِّطعـةمِّ وَخَرْقـتُ،قـةاملِّْزقـُةمِّ
.(5)إَِّذاَشَقْقَته:الثَـّْوبَ

علــى(َرقَوذهــبابــنفــارسإىلهــذاالتأصــيل،وهــوأن)اخلَــ وُهــود،واحــأْصــلٍ:يــدلُّ
ـعَُذلِّــكَإِّىَلو،َخرَّقَـهو الشــيءِّْزقُمـ تـَُهـايقـال:،فـُُروُعــهُيـَْرجِّ ،خرْقــُتاأْلَْرض،َأْيُجبـْ َواْختَـَرقَــتِّ

َهــا.َواْلُمْختَـــَرُق: ُعالَّــذِّيخَيْاَرِّقُــُهالــر ِّاَيحُالـــمَالــر ِّيُحاأْلَْرَض،إَِّذاَجابـَتـْ َنَّالـــمََواخْلَــْرُق:،ْوضِّ َفاَزُة،ألِّ

                                       
الرضي1) األساراابذي ( ابناحلاجب، عبداملقصود،شرحكافية حممد عبداملقصود حتقيق: ،

.2/387م(،2004هـ،1425،)مكتبةالثقافةالدينية،1رسالةالدكتوراة،ط
،وصحيحمسلم،3/144،كتابالعتق،اببأيالرقابأفضل،2518،(صحيحالبخاري2)

 .1/89،كتاباإلميان،ابببيانكوناإلميانابذتعاىلأفضلاألعمال،84ح

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ژ ،كتاباملغازي،ابب4052،ح(صحيحالبخاري3)

 .5/96،[122]آلعمران: ژڀ  ڀ ڀ ڀ 

 .5/54،مادة)خرق(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .5/53،مادة)خرق(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)
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اَلْرأَُةالـــمَمــناألرض،وهــيالواســعةالكثــريةالنبــات،َواخْلَْرَقــاُء:ومــررانِبريــقٍ،الــر ِّاَيَحَ ْاَرِّقـَُهــا
ــــاءَِّوَغرْيَِّهــــا: ــــَنالشَّ ــــاُءمِّ ــــُنَعَمــــاًل.َواخْلَْرَق ـــــمَحُتْسِّ اخْلَــــَرقُثْـُقوبَُةاأْلُُذُن،ال ــــابِّ ــــَناْلَب ــــُر:َومِّ التََّحيـُّ

 .(1)َوالدََّهشُ
،(2)واخلـــــرقإفســـــادمـــــندونتفكـــــرأوتـــــدبر،وهـــــذامـــــايؤكـــــدهالراغـــــباألصـــــفهاين

قــــالتعــــاىل:،تفكــــروالرٍتــــدبُّغــــريمــــنالفســــادســــبيلعلــــىالشــــيءقطــــعيقــــول: اخلــــرق:
.(3)  ژائ  ائ ەئ ژ

عايناحلسيةهواخلرقيفالشيء.واجلامعبنياملعىنالعقليوامل
ـــــــييفمتـــــــزُّقالثـــــــوبو ـــــــوه،إىلاملعـــــــىن وإًذافقـــــــدتطـــــــوَّر)اخلـــــــرق(مـــــــناملعـــــــىناحلس ِّ

التصرُّف.العقليوهواحلمقواجلهلوسوء
:الَوَره -29

ـــــــُقجـــــــاءيفاللســـــــان: َعَمـــــــٍل،والـــــــَوَرُه:احلُْم ُكـــــــل ِّ إِّذا:َرُجـــــــلتَأْوَرهُويقـــــــال:اخلُـــــــْرُقيفِّ
ْنــــــُهَحــــــدِّيثَُكــــــاَنَأمحــــــقَ :قَــــــاَللَِّرُجــــــلٍأَهــــــوج،َوقَــــــْدَورَِّهيـَــــــْوَرُهَوَرًهــــــا؛َومِّ ــــــادِّقِّ :َجْعَفــــــٍرالصَّ
ـــــــْماَيَأْوَرهُ ـــــــَل:ُهـــــــَوواأَلْوَرُه:،نـََع ـــــــهِّخَمـــــــارُِّج،َوقِّي ـــــــُرَوفِّيـــــــهِّمُحْـــــــقتَولَِّكاَلمِّ ـــــــرُِّفَوتـُْنكِّ الَّـــــــذِّيتـَْع

:(4)الَّذِّياليَتمالُكمُحًْقا،وامرأَةَوْرهاُءاْلَيَدْينِّ:َخْرقاُء؛قَالَ
ـــــــــــــــــــَرَََُّوْرهـــــــــــــــــــاءِّاْليَـــــــــــــــــــَدْينِّحَتاَملَـــــــــــــــــــتْ تـَ

 

ــــزُ  ــــاُءانشِّ ــــَيَمقَّ ــــا،َوهِّ ،يـَْوًم َعَلــــىالبَـْعــــلِّ
(5)

 واضطراب. فالورُه:محقتزادعنحدهوخرقت
ـــــــُور ههـــــــو ـــــــيلل ـــــــدوأنأصـــــــلاملعـــــــىناحلس ِّ اَلتتماســـــــكُويب ـــــــرةالر ِّمـــــــالالَّـــــــيتِّ ،أوكث

                                       
 .1/354،مادة)خرق(،مقاييساللغة(يراجع:ابنفارس،1)

 .162مادة)خرق(،مفرداتالفاظالقران،األصفهاين،(2)

 .71(سورةالكهف،اآلية:3)

احملكم،وابنسيده،6/218هتذيباللغة،واألزهري،4/83،العني(بالنسبةيف:اخلليل،4)
 ،كلهميفمادة)وره(.4/420واحمليطاألعظم

 .15/199،مادة)وره(،لسانالعربابنمنظور،(5)
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.(1)إمساكهالشيءالذيالميكن
ـَـــــــــاُء:وقــــــــــدرد ابــــــــــنفــــــــــارسمعــــــــــاين  ــــــــــرَّاُءَواهْل ــــــــــَواُوَوال ،ْرقٍاخلُــــــــــْضــــــــــطِّرَاٍبوَإىلاالاْل

ـــــــَوَرُه:اخْلُـــــــْرُق:َورِّيـــــــحتَوْرَهـــــــاءُ،ْرأَُةاحْلَْمَقـــــــاءُالــــــــمَفَاْلَوْرَهـــــــاُء: ـــــــةت،َواْل َوَعْجَرَف َـــــــاُخـــــــْرقت ُهُبوهبِّ ،يفِّ
ــــــاَءهُ ــــــُكَم َورِّهت:اَلمُيْسِّ ــــــرَّْخصُ،َوَســــــَحابت ــــــَورُِّه:اللَّْحــــــُمال ُــــــوَناْل يًحا،َويـَُقول ــــــفِّْنَكــــــاَنَصــــــحِّ َف

ْضــــــطِّرَابِّهِّ ــــــَيبِّــــــهِّالِّ َــــــامُس ِّ ومــــــناجملــــــاز:،امــــــرأةورهــــــاء:محقــــــاء،ويقــــــولالزخمشــــــري: (2) فَفِّمنَّ
.(3) وسحابوره،إذاكانيفهبوهباخرقوعجرفة:ورهاء،كقوهلم:هوجاءريحت

احلسيةاالضطرابيفعملالشيء.العقليواملعاينواجلامعبنياملعىن
ـــــيالــــــدالعلـــــىالكثـــــرةواالضــــــطراب،إىل وإًذافقـــــدتطـــــوَّر)الـــــوره(مــــــناملعـــــىناحلس ِّ

َعَملواحلُْمُقاملعىنالعقليوهو ُكل ِّ .اخلُْرُقيفِّ
:جُب طَّال -31

:،إِّذامَحُــــــــق،َوُهــــــــَوَأْطــــــــَبجُ:طَــــــــَبَجَيْطــــــــَبُجطََبًجــــــــاجــــــــاءيفاللســــــــان: احْلَــــــــدِّيثِّ َويفِّ
ـــــاَماأَلطْـــــَبُج» ـــــه،فـََق ـــــهإِّليـــــهأُمَّ ـــــُهَزْوَجـــــةتوأُمٌَّضـــــعِّيَفةت،َفَشـــــَكْتزوجُت َرُجـــــلتَل احلَـــــي ِّ َكـــــاَنيفِّ

الْــــــَوادِّي ــــــهفأَلقاهــــــايفِّ الطَـّـــــْبُج:اْســـــــتِّْحَكاُماحْلََماقَــــــةِّ،َوُهــــــَواأَلمحــــــقالَّـــــــذِّياَل،و(4)«إِّىلأُم ِّ
.(5)َعْقَلَلُه،قال:وكأَنهاأَلشبه

.(6)الضْربَعَلىالشَّْيءِّاأَلْجَوفكالرْأسَوَغرْيِّهِّ:الطَّْبجُوذكرابنمنظور:
إًذا)فالطَّْبج(قدتطوَّرعناملعىناحلسـي،وهـوالضـربعلـىشـيٍءأجـوف،إىلاملعـىن

                                       
 .15/199،مادة)وره(،لسانالعرب(ينظر:ابنمنظور،1)

 .2/629،مادة)وره(،مقاييساللغة(ابنفارس،2)

 .2/330،مادة)وره(أساسالبالغةالزخمشري،(3)

غريباحلديث4) ابناجلوزي، ) يفغريباحلديث2/26، النهاية وابناألثري، مادةواألثر، ،
 .3/111)طبج(

.9/85،مادة)طبج(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)
.9/85،مادة)طبج(،لسانالعرب(ابنمنظور،6)



 الفصل الثاني: تصنيف ألفاظ النشاط الذهني الواردة في لسان العرب, البن منظور

105 
 

العقليوهواحلمُق؛فكأناألمحقإنسانُضربعلىرأسهاألجوفففقدالتفكري.
ل ُف: -31 الج 

ْلفتأَعرايبُّ،ويقاُلاجلِّْلُف:اأَلمحقجاءيفاللسان: َخْلقِّهوُخُلقِّه:جِّ .(1)َأيجاٍفيفِّ
(َأصـــــلو ـــــفِّ ـــــيوهـــــوقشـــــرالشـــــيءواستئصـــــاله،ذكـــــر)اجلِّْل مـــــأخوذمـــــناملعـــــىناحلس ِّ

،واجلُْلَفـــــُة:َمـــــا،ومنـــــه:جلَْلـــــُف:الَقْشـــــرابـــــنمنظـــــور:ا ـــــَناللَّْحـــــمِّ َقْشـــــُراجلِّْلـــــدَِّمـــــَعَشـــــْيٍءمِّ
وَأشــــــدُّاْستِّئصــــــاالً ــــــَناجلَــــــْرفِّ ْنــــــُه،واجلَْلــــــُفَأْجَفــــــىمِّ ــــــ،َجَلْفــــــتمِّ ْيَء:َقطَْعتُــــــهوَجَلْفــــــُتالشَّ

(وهــــــواألمحــــــقواْسَتْأَصــــــْلُته ــــــفِّ ــــــاةِّاب،وُشــــــبه)اجلِّْل ـــــــمَلشَّ َعْقلِّــــــهِّ؛ْسُلوَخةِّوالــــــدَّن ِّال  ،لَِّضــــــْعفِّ
ــــــــفُ الشــــــــاةَِّأيوُشــــــــب ِّهاألعــــــــرايبُّاجلِّل ــــــــفِّ ْل ــــــــهَهــــــــواءت:،جبِِّّ ــــــــهَِّأنََّجْوَف ــــــــَلفِّي ــــــــُع،واَلَعْق اجْلَْم

:،َأْجالفت احْلَدِّيثِّ جافٍَفَجاَءُه»َويفِّ ْلفت .(2)«َرُجلتجِّ
 )َجَلــــــَف(:وأشــــــارابــــــنفــــــارسوالزخمشــــــريإىلهــــــذاالتأصــــــيل،يقــــــولابــــــنفــــــارس:

َوَعلَــــىاْلَقْشــــرِّ،اجلِْـّـــ َعلَــــىاْلَقطْــــعِّ ــــدتيَــــُدلُّ ُمَواْلَفــــاُءَأْصــــلتَواحِّ ــــْيَءيُمَوالــــالَّ يـَُقــــاُلَجلَــــَفالشَّ
ْهُرأَتَــــىَعَلــــىَمالِّــــهِّ َجلََّفــــُهالــــدَّ ،َوَرُجــــلتجُمَلَّــــفت ــــَناجْلَــــْرفِّ َجْلًفــــا:إَِّذااْسَتْأَصــــَلُه؛َوُهــــَوَأَشــــدُّمِّ

ـــــــَيبِّـــــــَذلَِّكأَلنََّأْطرَافَـــــــُهَمْقطُوَعـــــــةت ؛... َجـــــــاٍف(؛َومُس ِّ ْلـــــــفت ـــــــَوجِّ ،(3)َولِّـــــــَذلَِّكيـَُقولُـــــــوَن)ُه
لزخمشــــــري: جلفــــــتظفــــــرهعــــــنإصــــــبعه:استأصــــــلته،وهــــــوأبلــــــغمــــــنجرفـــــــت،ويقــــــولا

:جاف  .(4)وجلفتالسنونأمواهلم،...،وأعرايبجْلفت
وقــــــديكــــــونمــــــنالشــــــيءالغلــــــيظاليــــــابس،ومــــــنهــــــذااجللــــــفأياخلبــــــزاليــــــابُس

.(5)الغليُظبالأُدم
                                       

 .3/180،مادة)جلف(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

(2 منظور، ابن العرب( لسان )جلف(، مادة املستدرك3/179-180، واحلديثيف على،
حالصحيحني األنصاريعن4616، مسلمة بن حممد اعتزال اببقصة الصحابة، كتابمعرفة ،

،وضعَّفهاأللباينيفسلسلة79ص،26،ح،واحلمريي،جزءعليبنحممداحلمريي3/130البيعة،
 .2310،5/336واملوضوعة،حاألحاديثالضعيفة

 .1/243،مادة)جلف(،مقاييساللغة(ابنفارس،3)

 .1/144،مادة)جلف(أساسالبالغةالزخمشري،(4)

 .3/180،مادة)جلف(،لسانالعربابنمنظور،(5)
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.وقطعههواستئصالالشيءواجلامعبنياملعاينالعقليةواحلسيَّةهذه
الشـــــــاةِّإًذانالحـــــــظأن)اجلِّْلـــــــف(قـــــــدتطـــــــوَّرمـــــــناملعـــــــىناحلســـــــيوهـــــــي َأْجـــــــالفِّ

،أومـــــــنالشـــــــيءالناشـــــــفالغلـــــــيظ،إىلاملعـــــــىنْسُلوَخُةبِّـــــــاَلرْأسَواَلقَـــــــوائَِّمَواَلَبْطـــــــنٍالــــــــمَ
العقليوهواألمحقالذيضعفعقله؛ألنجوفهخاٍلوالعقلله.

ث يَة -32 :الرَّ

أَْمرهَرثـَْيةتَأي:فـُُتور؛َوقَاَلأَعرايبذكرابنمنظور :(1)يفاللسان:الرَّثـَْيُة:احلُْمق،َويفِّ
هَلُـــــــــْمَرثـْيَـــــــــةتتـَْعلـــــــــوَصـــــــــرِّميََةأَْهلِّهـــــــــمْ

 

راحـــــــــــــةتفَقضـــــــــــــاءُولأَلْمـــــــــــــريـَْوًمـــــــــــــا 
َعْقلهَِّضْعف .(2)والرَّثـَْيُة:الضَّعُف،َوَرُجلتأَْرَثى:اَليـُرْبُِّمأَْمرًا،وَمْرثـُوٌّ:يفِّ

ويبدوأناملعىناحلسيملادة)الرثية(هوداءيفاملفاصل،ذكـرابـُنمنظـوريفاللسـان:
؛وأَ املفاصِّل،ومَجْعهاَرثَياتت جلوَّاسْبنِّنـَُعْيمٍالرَّثـَْية:داءتيعرُِّضيفِّ نشدمشِّرت

(3):
وللَكبـــــــــــــــــريَرثَيـــــــــــــــــاتأَْربَـــــــــــــــــعُ

 

والنَّســـــــــاواأَلْخـــــــــدَعُالرُّكَبتـــــــــان 
 واليــــــــــــــزاُلرْأُســــــــــــــهَيصَّــــــــــــــدَّعُ

 

وكــلُّشــيٍءبعــَدذاَكيـَْيَجــعُ 
(4)

ويالحظاجتماعاملعـاينالعقليـةواحلسـيةيفالضـعف،وهـوضـعفالعقـلالـذييـؤدي
إىلاحلمقيفاملعاينالعقلية،وضعفاملفاصلووجعهايفاملعايناحلسية.

ـــــيوهـــــوضـــــعفاملفاصـــــلووجعهـــــا،إىلوإًذافقـــــدتطـــــوَّرت )الرَّْثيـــــُة(مـــــناملعـــــىناحلس ِّ
املعىنالعقليوهوضعُفالعقلأي:احلُمق.

                                       
،)بريوت:دارالكتب1،حتقيق:غريدالشيخ،طشرحديواناحلماسةبالنسبةيفاملرزوقي،(1)

 .10/189،مادة)رثي(احملكمواحمليطاألعظم،وابنسيده،1018م(،ص2003هـ،1424العلمية،

 .6/100،مادة)راث(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

(3) يف: له األخيارالزخمشري، ونصوص األبرار طربيع األعلمي،1، مؤسسة )بريوت: ،
صحاح،واجلوهري،15/90،مادة)رأث(هتذيباللغة،وبالنسبةيف:األزهري،3/47هـ(،1412
 ،وغريمها.6/2352،مادة)رثى(اللغة

 .100-6/99،مادة)راث(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)
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ت:ب هَال -33

ــــــــُت:مُحْــــــــقتوَتْدلِّيــــــــهتجــــــــاءيفاللســــــــان: ــــــــوتُجــــــــيـَُقــــــــال:ُهبِّــــــــَتالرَّ،اهلَْب ُلفـَُهــــــــَوَمهْب
:(1)قَاَلطََرفة،اجلَباُنالذاهُبالَعْقلِّ:اهلَبِّيتُوعقلَلُه،:الوَهبيتت

ــــــــــــــــــُت ــــــــــــــــــهُالفاهلَبِّي فــــــــــــــــــَؤاَدَل
 

والثَّبِّيـــــــــــــــــــُتقـَْلبُـــــــــــــــــــهقَِّيُمـــــــــــــــــــهْ 
 َعْقلِّهَِّهْبتةتيقال:وَ .(2)َضْعفت:َأيَرُجلتَمْهُبوُتالُفَؤادِّ:يفِّ

ـــــــيوهـــــــوالضَّـــــــْرُب،وجنـــــــدأنهـــــــذااملعـــــــىنيتفـــــــقمـــــــع (املعـــــــىناحلس ِّ وأصـــــــل)اهلَْبـــــــتِّ
املعـــــىناحلســـــيملـــــادة)الطـــــبج(وهـــــوالضـــــربعلـــــىالـــــرأسحـــــ يفقـــــداتزانـــــه،يقـــــولابـــــن

تًــــــاَأييقـــــال:و،اهلَْبـــــُت:الضَّــــــْربُمنظـــــور: ــــــْيفِّ:َهبَـتَــــــُهيـَْهبِّتُـــــهَهبـْ لسَّ َوقَـــــاَلَعْبــــــدِّ،َضـــــَربهابِّ
ـــــٍفَواْبنِّـــــهِّ:الـــــرَّمحَْ ـــــنَِّخَل أَُميَّـــــةْب ـــــنَِّعـــــْوٍفيفِّ ُهَمـــــا»نِّْب نـْ فـََرُغـــــوامِّ (3)«فـََهبَـُتومُهـــــاَحـــــ َّ ـــــينِّ ؛يـَْع

قـَتَـُلومُهَا َح َّ لسَّْيفِّ .(4)اْلُمْسلِّمِّنَييـَْوَمَبْدٍرَأيَضَربُومُهاابِّ
ـــــَت(فـــــارسإىلهـــــذاالتأصـــــيل،يقـــــول: وســـــبقابـــــن ـــــاُءَوالتَّـــــاُءَكلَِّمـــــةت:)َهَب اهْلـَــــاُءَواْلَب

َعلَـــــىَضــــْرٍبُمتَـتَـــــابِّعٍ ،َأيْوفـــــالنت،َوُهبِّـــــَتالرَُّجــــُليـُْهبَـــــتُ،تَــــُدلُّ َعْقـــــَللَـــــُه،ُّثَّال:َمْهبُــــوتت
.(5) مُس َِّياجْلََباُنالضَّعِّيُفَهبِّيًتا،َكأَنَُّهَقْدُهبِّتَ

ـــي ـــيهـــوإصـــابةالشـــيءبعلَّـــة،وهـــويفاملعـــىناحلس ِّ واجلـــامعبـــنياملعـــىنالعقلـــيواحلس ِّ
اإلصابةابلضرباملتتابعابلسيفو وه،ويفاملعىنالعقلياملصابيفرأسهمماأفقدهاتزانه.

ـــــــيوهـــــــوالضـــــــرب،إىلاملعـــــــىنالعقلـــــــي ـــــــُت(مـــــــناملعـــــــىناحلس ِّ وإًذافقـــــــدتطـــــــوَّر)اهلَْب
ذييصيباإلنسان،واجلبانالضعيفالعقل.وهواحلمقال

                                       
 ،وفيه)..ثبُتُهفـََهُمه(.73،ديوانه،طرفةبنالعبد(1)

 .15/10،مادة)هبت(،العربلسان(ابنمنظور،2)

،واألثر،وابناألثري،النهايةيفغريباحلديث3/367،الزخمشري،الفائقيفغريباحلديث(3)
 .4/238مادة)هبت(

 .15/10،مادة)هبت(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .2/597،مادة)هبت(،مقاييساللغة(ابنفارس،5)
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يط: -34 ط  الرَّ

ـــــــــيءتَأي،الـــــــــرَّطِّيُط:احلُْمـــــــــقُجـــــــــاءيفاللســـــــــان: ـــــــــيطتوَرطِّ وأََرطَّ،َأمحـــــــــقُ:َوَرُجـــــــــلتَرطِّ
ابلــــرَّطِّيطِّ)َوقَــــاُلوا:،القــــوُم:مَحُُقــــوا ــــَركِّ يـُــــْرَزُقال؛ُيْضــــربلأَلمحــــقالَـّـــذِّي(1)(أَرِّط ِّــــيفــــفِّنََّخيـْ

،فــــــــفِّنذَهـــــــَبيَتعاقَــــــــُلُحـــــــرِّمَ َويـَُقـــــــاُل:اْســــــــتَـْرَطْطُت،وقــــــــومتَرطـــــــائُط:مَحَْقــــــــى،إِّالابحلُْمـــــــقِّ
.(2)إِّذااْسَتْحَمْقَته:َلواْستَـْرطَْأتُهُجُالرَّ

(،املــــــــاءاملخــــــــتلطابلطــــــــني،يقــــــــولابــــــــنمنظــــــــور: ــــــــيلـــــــــ)الــــــــرَّطيطِّ واملعــــــــىناحلس ِّ
َ َْوالر ِّْجرِّجِّاُءالـمَالرَّْطراُط: احلِّياضِّ بُليفِّ  .(3)الَّذِّيَأْسَأَرْتهاإلِّ

ــــــي يفاملعــــــىناحلس ِّ ــــــياالضــــــطراب،وهــــــوظــــــاهرت واجلــــــامعبــــــنياملعــــــىنالعقلــــــيواحلس ِّ
ــــة ــــةاألصــــوات،وأمــــايفاملعــــىنالعقلــــيففــــيقل ــــهاإلبــــلويفجلب ــــذيأبقت ــــلال يفاملــــاءالقلي

ومجـــــــعد.حممـــــــدحســـــــنجبـــــــلهـــــــذهالعقـــــــلواضـــــــطرابصـــــــاحبهوهـــــــيلـــــــوازماحلمـــــــق،
كـــــذلكاملـــــاء-اخـــــتالطاملـــــاءو ـــــوهبكثيـــــفيعكـــــرهويلزمـــــه:املعـــــىناحملـــــورياأللفـــــاظيف 

الــــــذيُأْســــــئَِّريفاحليــــــاضوكثافتــــــهَعَكــــــرُُهوَشــــــْوُبالطــــــنيإايهَضــــــُرورَةأنــــــهســــــؤراإلبــــــليف
ــــاض ــــرطيط:اجللبــــةوالصــــياح:ومنــــه،احلي ــــةخمتلطــــةال -هكثافــــةوهــــذ-)أصــــواتكثــــريةعالي

.(4) )معكرالذهنمشوبه(الرطيط:األمحق:ومنمعنويه،وبالمعىن(
ــــــي،وهــــــواملــــــاءالــــــذيأســــــارتهاإلبــــــل، وإًذافقــــــدتطــــــوَّر)الــــــرَّطيط(مــــــناملعــــــىناحلس ِّ
واالخـــــــــتالطواالضــــــــــطراب،إىلاملعـــــــــىنالعقلــــــــــيوهـــــــــواحلمــــــــــق،الـــــــــذييــــــــــالزمصــــــــــاحبه

فتختلطاألمورعندهوتضطرب.
طأ: -35 الرَّ

                                       
(1 ) األمثالجممعأمحدالنيسابوري، دار، )بريوت: حتقيق:حممدحمىيالدينعبداحلميد،د،ط،
(،وقال:يضربملنال تيهخريهإالكسألٍةوَكدٍ .1/296املعرفة(، ابلرَّطِّيطِّ  ،ولفظهفيه:)أَرِّط ِّىإِّنََّخيـَْركِّ

 .6/170،مادة)رطط(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .6/170،مادة)رطط(،لسانالعرب(ينظر:ابنمنظور،3)

(4 حممدحسنجبل، ينظر: الكرمي( االشتقاقياملؤصلأللفاظالقرآن )رطط(،املعجم مادة ،
2/828-829. 
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ــنالر ِّطــاء،واألَنثــى،الرَّطــأُ:احلُْمــقُجــاءيفاللســان: والرَّطِّــيُء،علــىَفعِّيــل:اأَلمْحــق،مِّ
ح،و(1)طِّيئاًرواْساْرطََأ:صار،رطِّيئةت ُ»ربِّيعة:يثِّدِّيفِّ ،َصـلَّىاَّللَّ النَّـيبِّ ِّ أَْدرْكـُتأَْبنـاَءَأصـحابِّ

اءِّلــمَسَّرُهفـََقـال:ُهـوالتَّـدهُّناْلَكثِّـرُي،َوقِّيـل:ُهـَوالـدَّْهنابِّفَ،و(2)«َعَلْيهَِّوَسلََّمَيدَّهُِّنونابلر ِّطاءِّ
َااَل ِّبُّوَنأَلنَّاملاَءيـَْعُلوهالدُّْهنُ:مِّْنقـَْوهلِِّّْمَرطَْأُتالقومَ َتهمكِّ إَِّذارَكِّبـْ

(3).
ـــيوهـــوالتـــدهنالكثـــريأوالـــدهنابملـــاءاملـــؤديإىلالليونـــة وأصـــل)الرَّطـــأ(املعـــىناحلس ِّ

والضعف.
ف يهما.واجلامعبنياملعنينيالضعفوالليونةوهوظاهرت

د: -36 الَوغ 

الرَّ:الَوْغدُجاءيفاللسان: .(4)ءُذُلالديناخلفِّيفاأَلمحُقالضعيُفالعْقلِّ
ـــــيملـــــادة)الوْغـــــدِّ( واملعـــــىناحلس ِّ ـــــَهامِّ ـــــْنسِّ ـــــيَبلَـــــهالــــــمَقِّـــــْدحتمِّ رِّاَلَنصِّ الَوْغـــــُد:،وْيسِّ

، َبْطنِّــــهِّ،وهــــوخــــادُِّمالقـــــومِّ َأيويقـــــال:الَّـــــذِّيخَيْــــدُمبِّطََعـــــامِّ ـــــْنَأْوغــــادِّاْلَقـــــْومِّ ـــــْن:فُــــاَلنتمِّ مِّ
ــــــْموُضــــــعفائِّهِّمْأَذِّالَّ :قـُْلــــــُتألُم اهليــــــثم:َأوَالعبــــــُد،قــــــالأبــــــوئِّهِّ يُقــــــاللِّْلَعْبــــــدَِّوْغــــــدت؟َحــــــامتٍِّ

ْنُه؟ .(5)قَاَلْت:َوَمْنَأْوَغُدمِّ
وذهـــــــبابـــــــنفـــــــارسوالزخمشـــــــريإىلهـــــــذاالتأصـــــــيلإالأقمـــــــامليـــــــذكرااألمحـــــــقيف

ـــــــاللوغـــــــدكعـــــــىن)الرُُّجـــــــل ـــــــنفـــــــارس:معـــــــاين)الوغـــــــد(،وإنكـــــــانالزًم (،يقـــــــولاب ـــــــدَّينِّ ال
َعلَـــــىَداَنَءةٍ:)َوَغـــــَد(  اُلَكلَِّمـــــةتتَــــــُدلُّ ــــــْن،الْـــــَواُوَواْلغَــــــنْيَُوالـــــدَّ ُّ،مِّ َوَرُجـــــلتَوْغــــــدتَوُهـــــَوالـــــدَّينِّ

لَـــــهُ،إَِّذاَخـــــَدْمتَـُهمْ:قـَْولِـّــــَكَوَغـــــْدتـُُهْمأَغِّـــــُدُهمْ ،ويقـــــول(6) َواأْلَْصـــــُلاْلَوْغـــــُد:قِّـــــْدحتاَلَحـــــظَّ

                                       
 .6/169مادة)رطأ(،،لسانالعرب،ابنمنظور(1)
،وابناألثري،النهايةيفغريباحلديثواألثر،2/65الزخمشري،الفائقيفغريباحلديث،(2)
 .2/232)رطأ(

 .6/169مادة)رطأ(،،لسانالعرب،ابنمنظور(3)
 .247-15/246،مادة)وغد(،العربلسان(ابنمنظور،4)

 .15/247،مادة)وغد(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)

 .2/639،مادة)وغد(،مقاييساللغة(ابنفارس،6)
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.(1) لهالحظَّوأصلهسهمت،مناألوغاد:دينٌّهووغدتالزخمشري: 
ــــــيهــــــوعــــــدماالهتمــــــامابلشــــــيءوعــــــدمأمهيتــــــه واجلــــــامعبــــــنياملعــــــىنالعقلــــــيواحلس ِّ
لــــهفــــاليُرغــــبفيــــه ــــهمالــــذيالحــــظَّ ــــييفالسَّ يفاملعــــىناحلس ِّ والرغبــــةفيــــه،وهــــوظــــاهرت

ه،ويفاملعـــــىنالعقلـــــييفاألمحـــــقالـــــذيالوكـــــذايفالعبـــــدالـــــذيخيـــــدمالقـــــومبطعـــــامبطنـــــ
يؤبهلهوال صلإالعلىالفتات.

لـــــــهويف ـــــــييفالســـــــهمالـــــــذيالحـــــــظَّ وإًذافقـــــــدتطـــــــوَّر)الوغـــــــُد(مـــــــناملعـــــــىناحلس ِّ
خادمالقومالذياليؤبهله،إىلاملعىنالعقليوهواألمحقالذيالشأَنله.

ه:لَبَال -37

ــــــُه:جــــــاءيفاللســــــان: ــــــَنهُالبَـَل وَأنالُ ْسِّ ــــــنِّالشــــــر  ــــــةَع ــــــاوالَغْفل ْلَكْســــــرِّ،بـََلًه بَلِّــــــَه،ابِّ
:(2)وتـَبَـلَّهَوُهَوأَبـَْلهوابتُلَِّهكَبلِّه؛أَنشداْبُناأَلعرايب

ــــــــــهتنَّإِّ تَـَل ْنياَلُمبـْ ــــــــــدُّ ــــــــــلال الَّــــــــــذِّيَ ُْم




َهــــــــا سُيْشــــــــتَـَغلُوكــــــــلُّذِّيأََمــــــــٍلَعنـْ




البلـــــهِّوالبالهـــــةِّ؛ ـــــهورُجـــــلتأْبلـــــهبـــــني ِّ ـــــاهلأَغفـــــألَن َي ـــــرُدنـْ ـــــأَْم لفجهِّ ـــــْذَقالتََّصـــــرُّفِّ حِّ
،َوُهـــــوَ احْلَـــــدِّيثِّ ـــــُرُمـــــراٍديفِّ ـــــُهفـََغيـْ ـــــلل ُـــــُهفِّيهـــــا،فَأمـــــااألَْبلـــــهوُهـــــَوالَّـــــذِّيالَعْق َصـــــلَّى-قـَْول

َُعَلْيهَِّوَسلَّمَ اجْلَنَّةِّالبـُْلهُ»:اَّللَّ .(3)«َأكثُرأَهلِّ
ـــــهَِّذلِّــــــَكَولَــــــْيَسبِّــــــهِّ:وتَبالَــــــهَأي،والتـََّبالُـــــه:اســــــتعماُلالبَـلَــــــه ــــــْننـَْفسِّ واألَبـْلَــــــه:،أَرىمِّ

بـَْلهاءالرجُلاأَلمحقالَّذِّياَلمَتْيِّيَزَلُه،وامرأَةت
(4).

و)البَـَله(هبذااملعىنأصلبنفسهمليؤخذمنغريهكمايرىابنمنظور.
واهلـاءوالالمالباءوالزخمشريإىلهذاالتأصيل،يقولابنفارس: وقدأشارابنفارس

                                       
 .2/345،مادة)وغد(،أساسالبالغة(الزخمشري،1)

 .4/327)بله(احملكمواحمليطاألعظمابنسيده،(2)

حالبزَّار(3) املسند، ،6339 مالك، أنسبن مسند الشهاب13/32، مسند والقضاعي، ،،
،كتابالرجاء1122،ح،والبيهقي،شعباإلميان2/110،اببإنأكثرأهلاجلنَّةالبله،989ح

 معرفتها، إىل ُ تاج الدعاء يف فصول ذكر تعاىل، هللا سلسلة2/391من يف األلباين وضعَّفه ،
 .6154،13/351،حاألحاديثالضعيفة

 .150-2/149،مادة)بله(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)
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،ويقــول(1) العقــلَضــْعفُ:البَـَلــهُ:وغــريهاخلليــلقــال،والَغْفلــةالغــرارةشــبهوهــوواحــد،أصــلت
،يــرادغفـلصـاحبهماعـنالطــوارق:أبلـهأبلـهوعـيشٍومـناجملـاز:هـويفشــبابٍالزخمشـري: 

ــ،بلهــاء:التنحــاشمــنثقــلٍوانقــةتومجــلأبلــهت... :هيفاملفــازةأييتبلَّــوفــالنت،امحقــاءكأقَّ
.(2)مسألة والفمنغريهدايةٍيتعسَّ

الضَّفاطة: -38

اْلَعْقـــــــلِّجـــــــاءيفاللســـــــان: ـــــــْعُفيفِّ ـــــــُلوالضَّ ـــــــفاطُة:اجلَْه يقـــــــال:رجـــــــلت،ْأيالـــــــرَّوالضَّ
َحـــــدِّيثِّضـــــفِّيطت:جاهـــــلتضـــــعيف، ـــــَي-ُعَمـــــَرَويفِّ ـــــهَُرضِّ َُعْن ـــــَعَرُجـــــالًيَتعـــــوَُّذ-اَّللَّ ـــــهمسِّ :أَن
ـــــــُر: ـــــــَعِّ،فـََقـــــــاَلُعَم ـــــــَنالفِّ ـــــــَنالضَّـــــــفاطة،أََتســـــــُلربَـّــــــكَأناَل»مِّ ـــــــمَّإِّينأَعـــــــوذبِّـــــــَكمِّ اللَُّه

هورمـــــى،وهـــــوالـــــذياأَلمْحَـــــقُ:الضَّـــــف اط،و(3)«يـَْرزُقَـــــكأَهـــــالًَوَمـــــااًل؟  قـــــدَضـــــَفَطبَســـــْلحِّ
ـــــــفاطةُو،بـــــــه ـــــــنَِّعبَّـــــــاسٍ:الغفلـــــــة،الضَّ ُهَمـــــــا-وُعوتِّـــــــباْب َُعنـْ ـــــــَياَّللَّ َشـــــــْيٍءفـََقـــــــاَل:-َرضِّ يفِّ
َضْفطٍَةَوهَِّيإِّحدىَضَفطايت» .(5)َأيَغَفاليت(4)«إِّينيفِّ

ـــــي،وهـــــوالـــــاراكموالكثـــــرةواالنتقـــــالمـــــنمكـــــانإىل ـــــفاطة(املعـــــىناحلس ِّ وأصـــــل)الضَّ
َضـــــــف اطتيقـــــــال:َأمحـــــــقَكثِّـــــــرُياأَلكـــــــل،و:َرُجـــــــلتَضـــــــفِّيطتَأيمكـــــــان،ذكـــــــرابـــــــنمنظـــــــور:

.(6)مسِّنيرْخوَضْخُمالَبْطنِّوَضفِّيطتوَضَفنَّطت:
:،احْلُْمُقَواجْلََفاءُويرىابنفارسأنمشتقاتضفطتعوديفثبوهتاإىل يـَُقـاُللِّأْلَمْحَـقِّ

                                       
.1/151،مادة)بله(،مقاييساللغة(ابنفارس،1)
 .1/77)بله(،،مادةأساسالبالغةالزخمشري،(2)
،والقاسماهلروي2/614،ابنكثري،مسندأمرياملؤمننيأيبحفصعمربناخلطابوأقواله(3)

غريباحلديث البغدادي، الفائق،3/350، وابناجلوزي،2/343يفغريباحلديثوالزخمشري، ،
 .3/95،مادة)ضفط(،ثرواأل،وابناألثري،النهايةيفغريباحلديث2/15غريباحلديث

،واألثر،وابناألثري،النهايةيفغريباحلديث2/344،الزخمشري،الفائقيفغريباحلديث(4)
.3/95)ضفط(
 .9/51،مادة)ضفط(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)

 .52-9/51،مادة)ضفط(،لسانالعربابنمنظور،(6)
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ــَفاطَةِّ ُالضَّ بِّــلَ،َضــفِّيطتبـَــني ِّ ــفَّاُط:الَّــذِّيُيْكــرِّياإْلِّ بِّــُل،َويـَُقــاُل:الضَّ ــفَّاطَُةفِّيَمــايـَُقــاُل:اإْلِّ َوالضَّ
ــُل َـّـااَليـَُعــوَُّلَعَلْيــهِّ،َتاعَالـــمَحَتْمِّ يففــالنٍ،ويقــولالزخمشــري: (1) َوَأْحَســُبَأنَّاْلبَــاَبُكلَّــُهممِّ
وهـــومـــنالضـــفاطة:مـــناملكـــارينومـــنالـــذين...وهـــياجلهـــلوالغفلـــة:وضـــفاطةتســـقاطةت

.وتــرىالباحثــةأنهــذاأتويــلبعيــد،ويفرأيهــاأناملعــىن(2) إىلبلــدينقلــونالتجــارةمــنبلــدٍ
احلســـيهـــوالرخـــاوةوالـــبطء،وقـــدذكـــرصـــاحباللســـانمـــنمعـــاينضـــفيطالســـمنيالرخـــو

البطن،وقدانتقلاملعىنمنرخاوةاجلسمإىلرخاوةالعقل.
األف ن: -39

ــــــــنَّجــــــــاءيفاللســــــــان: ــــــــُن:ال ــــــــنيتومــــــــْأفونتَأي،قصُاألَْف ،انقــــــــُصالعقــــــــلِّ:َوَرُجــــــــلتأَف
والــــــرْأيِّو َحــــــدِّيثِّ،ضــــــعيُفالعقــــــلِّ َعَلــــــْيُكُماللعنــــــُةوالســــــاُم»:َعائَِّشــــــَة:قَالَــــــْتلِّْليَـُهــــــودَِّويفِّ

:ضـــــعُفالـــــرْأي،(3)«واألَْفـــــنُ لتَّْحرِّيـــــكِّ :،واألَفَـــــُن،ابِّ ـــــَنالر َِّجـــــالِّ يًعـــــامِّ واملـــــْأفوُنواملـــــْأفوُكمجِّ
رْأَيَلُهيـُْرَجُعإِّلَْيهِّالَصيُّوَرَأيوالَزْوَرَلُهالالَّذِّي

(4).
خلـــــوالشـــــيءأونقصـــــانه.ذكـــــرابـــــنمنظـــــور هـــــواملعـــــىناحلســـــيلــــــ)األفـــــن(وأصـــــل
ـــــــنَبِّيفاللســـــــان: ـــــــُن:نقـــــــُصالل َضـــــــرْعِّ،األَْف ـــــــايفِّ ـــــــَنالفصـــــــيُلَم ـــــــهوأََف ،إَِّذاشـــــــرِّبَهكـــــــلَّ:أُم ِّ

ْلَكْســـــــرِّ:قـــــــلَّلبُنهـــــــا َغـــــــرْيِّ،ويقـــــــال:وأَفِّنَـــــــتالناقـــــــُة،ابِّ األَْفـــــــُنَأنحُتَْلـــــــَبالناقـــــــُةوالشـــــــاُةيفِّ
ُدَهاَذلِّكَ َحْلبِّهافـَيـُْفسِّ .(5)َوْقتِّ

                                       
 ،2/50،مادة)ضفط(،مقاييساللغةابنفارس،(1)

 .1/584،مادة)ضفط(،أساسالبالغة(الزخمشري،2)

البخاري(3) حصحيح ،6024 كل ِّه، يفاألمر اببالرفق كتاباألدب، وصحيح8/12، ،
ح 2165مسلم، عليهم،كتاباآلداب، وكيفيرد الكتابابلسالم أهل ابتداء اببالنهيعن ،

،ومليردفيهماأويفكتبالسنَّةاألخرىلفظ)األفن(،وقدورديفكتبغريباحلديث4/1706
،وابناألثري،2/143،يفغريباحلديث،والزخمشري،الفائق1/320مثل:اخلطايب،غريباحلديث

 .1/57)أفن(،مادةواألثرالنهايةيفغريباحلديث

 .1/124،مادة)أفن(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .1/124،مادة)أفن(،لسانالعربابنمنظور،(5)
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اهْلَْمــــــــَزُة وأشـــــــارابـــــــنفــــــــارسوالزخمشـــــــريإىلهــــــــذاالتأصـــــــيل،يقـــــــولابــــــــنفـــــــارس:
ــــْيءَِّوتـَْفرِّيغِّــــهَِّواْلَفــــاُء َعَلــــىُخلُــــو ِّالشَّ ،َوَرُجــــلتَمــــْأُفونت:قَــــاُلوا:األَفَــــنُ،َوالنُّــــوُنيَــــُدلُّ قِّلَّــــُةاْلَعْقــــلِّ
َجْوفِّـــــهِّالُهـــــَوالَـّــــذِّي:ْأُفونَالــــــمََويـَُقـــــاُل:إِّنَّاجْلَـــــْوَز... ـــــْن،َشـــــْيَءيفِّ َوَأْصـــــُلَذلِـّــــَكُكل ِّـــــهِّمِّ

ـــــيُل ـــــْوهلِِّّْم:أَفَـــــَناْلَفصِّ ـــــهِّ:إَِّذاَشـــــرِّبَُهُكلَّـــــهُقـَ أُم ِّ َضـــــرْعِّ َوأَفَـــــَناحْلَالِّـــــُبالنَّاقَـــــَة:إَِّذاملَْيَـــــدَْع،َمـــــايفِّ
ًئا َضـــــــْرعَِّهاَشـــــــيـْ مـــــــأفون:منـــــــزوفالعقـــــــل،ويفعقلـــــــهفـــــــالنت،ويقـــــــولالزخمشـــــــري: (1) يفِّ

.(2) لبنهاإذااستنزفاحلالبُ:اقة،منأفنتالنَّأفنت

.هونقصالشيءوخلوهواجلامعبنياملعاينالعقليةواحلسيَّةهذه
ضـــــرعالناقـــــةمـــــن ـــــيالعقلـــــيوهـــــوخلـــــو  وإًذافقـــــدتطـــــوَّر)األفـــــن(مـــــناملعـــــىناحلس ِّ

 اللنب،إىلاملعىنالعقليوهونقصالعقلوضعفه.
األفك: -41

ْأفوك:املــــــْأفونوهــــــوالضــــــعيفالعقــــــلوالــــــرْأي،قــــــالتـََعــــــاىَل:الـــــــمَجــــــاءيفاللســــــان:
ژڀ ڀ ڀ  ڀ ژ 

ـــــــهورْأيـــــــه،يقـــــــال:ومليســـــــتعملأََفكـــــــه(3) .وأُفِّـــــــَكالرَُّجـــــــُل:ضـــــــعفعقُل
هللاكعــــىنَأضــــعفعقلــــه،وإِّمنــــاأَتــــىأََفكــــهكعــــىنصــــرفه،فيكــــوناملعــــىنيفاآليــــة:يصــــرف

.(4)عناحلقمنصرفههللا
ْفـــــُك والتحـــــول ،يقـــــولابـــــنمنظـــــور:اإلِّ هـــــو التغـــــري  ـــــكِّ ـــــيلألْف وأصـــــلاملعـــــىناحلس ِّ

اأَلصـــــلاْلَكــــــذِّبُ ألنـــــهكــــــالمتقُلِّــــــبعـــــنوجهــــــهوتغــــــريتوجهتـــــهالصــــــحيحة،يقــــــال:؛ يفِّ
ــــهَِّعلَــــىقَـ نـَْفسِّ َعــــْرضِّ َحــــدِّيثِّ :أَفَــــَكالنــــاَس:َكــــَذبـَُهْموحــــدَّثهمابلباطــــل،َويفِّ اْلَعــــَربِّ َبائِـّـــلِّ

ــــــــكَ» ــــــــه،(5)«َلَقــــــــْدأُفِّــــــــَكقــــــــومتكــــــــذَّبوكظَــــــــاَهُرواَعَلْي ْن َوَمنَـُعــــــــوامِّ ،َأيُصــــــــرِّفواَعــــــــنِّاحْلَــــــــق ِّ

                                       
 .1/66،مادة)أفن(،مقاييساللغة(ابنفارس،1)

 .1/31،مادة)أفن(،أساسالبالغة(الزخمشري،2)

 .9(سورةالذارايت،آية:3)

 .1/123،مادة)أفك(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

،وعبدامللك12/520،كتابالفضائل،الشاذيلاهلندي،كنزالعماليفسنناألقوالواألفعال(5)
،وأمحد2/131،فصلتيفابتداءالدعوةوعرضنفسهصلَّىهللاعليهوسلم،النيسابوري،شرفاملصطفى

= 
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 بَِّباطِّلِّــــهِّ،وأُفِّــــكالرَّجــــُلَعــــنِّاخْلَــــرْيِّ:واألَفَّــــاك:الَـّـــذِّيَ ْفِّــــُكالنَّــــاَسَأي:َيُصــــدُُّهْمَعــــنِّاحْلَــــق ِّ
ـــــُهَوُصـــــرَِّف،واملؤتفكـــــات:وهـــــيالـــــر ِّايح تلـــــفمهاهبـــــا،واملؤتفكـــــات :-أيًضـــــا-قُلِّـــــَبَعْن

حاهلــــــا هللاحاهلــــــافجعــــــلأعالهــــــاأســــــفلها،واألرضاملأفوكــــــة:الــــــيتتغــــــريَّ املــــــدنالــــــيتغــــــري 
.(1)منَرواءإىلجدبسوحمل

ـــْيءِّويــرىابــنفـــارسأن: الشَّ َعلَــىقـَْلــبِّ ــدت،يَـــُدلُّ  اهْلَْمــَزُةَواْلَفــاُءَواْلَكـــاُفَأْصــلتَواحِّ
ْفـُك:اْلَكـذُِّب،َوأََفْكـُت َهتِّهِّ،يـَُقاُل:أُفَِّكالشَّْيُء،َوأَفَِّكالرَُّجُل:إَِّذاَكَذَب،َواإلِّ َوَصْرفِّهَِّعْنجِّ

ُتُهَعْنــُه.. ــْيءِّ:إَِّذاَصــَرفـْ ،ويقـولاألصــفهاين: اإلفــك:كــلُّمصــروٍفعــن(2). الرَُّجـَلَعــنِّالشَّ
:ُمْؤَتفَِّكــة... وأُفِّــَكوجهــهالــذي ــقأنيكــونعليــه،ومنــهقيــلللــرايحالعادلــةعــناملهــاب 

يـُْؤَفُك:ُصرفعقله،ورجلتَمْأُفوُكالعقل 
(3).

وذكـــــرالزخمشـــــرييفاألســـــاس: أفكـــــهعـــــنرأيـــــه:صـــــرفه،وفـــــالنمـــــأفوكعـــــناخلـــــري
رأيــــــُتأنأفعــــــلكــــــذافأفكــــــتعــــــنرأيــــــي،وأتفكــــــتاألرضأبهلهــــــا:انقلبــــــت،وإذاو...

.(4)كثرتاملؤتفكاتزكتاألرض،وهيالرايحاملختلفاتاملهاب... 
يفاملعـــــاين والتحـــــوُّل،وهـــــوظـــــاهرت واجلـــــامعبـــــنياملعـــــاينالعقليـــــةواحلســـــيَّةهـــــوالتغـــــريُّ

ـــــلاحلســـــيَّة،وأمـــــايفاملعـــــىنالعقلـــــيهـــــوضـــــعفالعقـــــل وانصـــــرافهوا رافـــــهعـــــنطريـــــقالتعقُّ
والرُّشدوالكمالوالصفاء.

،إىلاملعـىنالعقلـيوهـو ي،وهـوالتحـوُّلوالتغـريُّ إًذافقدتطوَّر)األفك(مناملعىناحلس ِّ
 ضعفالعقلومافيهمنا راٍفوانصراٍفعنطريقالتعقُّلوالرُّشدوالكمالوالصفاء.

التَّي م: -41

ــــــْيُمذكــــــرابــــــنمنظــــــوريفاللســــــان: ْنــــــُهتـَ التـَّــــــْيُم:َأنَيْســــــتَـْعبدهاهلـَـــــَوى،َوقَــــــْداتَمــــــه؛َومِّ
                                       

 ،وغريهم.2/282،ذكرماداربينهوبنياملشركني،214،حاألصبهاين،دالئلالنبوة

 .1/123،مادة)أفك(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 .1/65،مادة)أفك(،مقاييساللغة(ابنفارس،2)

 .80-79،مادة)أفك(،صمفرداتالفاظالقرآناألصفهاين،(3)

 .1/30،مادة)أفك(،أساسالبالغةالزخمشري،(4)
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َوَفَســـــاُدُه؛ ـــــَناهلَــــوى،َوَرُجــــلتُمتَـــــيَّم،َوقِّيـــــَل:التَّــــيمذَِّهــــاُباْلَعْقــــلِّ مِّ اَّللَِّّ:َوُهــــَوَذهــــاُباْلَعْقــــلِّ
يَدةَِّكْعبٍ َقصِّ :(1)َويفِّ

...............
..............

إِّْثرهــــــــــــــاملَْيـُْفــــــــــــــَدَمْكبــــــــــــــولُُمتَـــــــــــــــيَّمت
 ــــــَذلَّل ــــــهاحلــــــبُّ،َأيُمَعبَّــــــدُم ــــــهِّ:وتيََّم ــــــاَلاًنويقــــــال:،إِّذااْســــــتوىلَعَلْي ــــــُةَف ــــــْتفالن تـَيََّم

لن َِّساءِّوَمتِّيمتهبنَّتـُتَـي ِّمُه واتَمْتهتَتِّيُمهتـَْيًما،فـَُهَوُمتَـيَّمابِّ
(2).

،التــاءواليــاءواملــيمأصــلتواحــدت،وهــوالتَّعبيــدوذهـبابــنفــارسيفاملقــاييسإىلأن: 
.(3) عبدهللا:قالأهُلالل غة:ومِّنهتـَْيُمهللا،أي،إذااستَـْعَبَده:يقالتـَيَّمهاحُلبُّ
جمــــــــازًا،وجعـــــــل الزخمشـــــــري)التــــــــيم(كعـــــــىنالتعلــــــــقوذهـــــــابالعقـــــــلبســــــــبباحلـــــــب ِّ

ـــــــهومـــــــناجملـــــــاز:اتمـــــــتفالنـــــــةُ،دهمـــــــه:عبَّـــــــوتيَّ،عبـــــــدهللا:هـــــــوتـــــــيمهللاأييقـــــــول:  قلب
.(4)... موتيمته،وهومتي ِّ

ــــيوهــــومطلــــقالتعبُّــــد، وعلــــىكــــالمالزخمشــــريفقــــدتطــــوَّر)التــــيم(مــــناملعــــىناحلس ِّ
 العقليوهوالتعلُّقابحملبوبوذهابالعقلبسببذلك.إىلاملعىن

الجنون: -42

ـــــوانًُجـــــُجـــــنَّالرَّذكـــــرابـــــنمنظـــــوريفاللســـــان: نَّـــــًةوجَمَنَّـــــةًُلُجن ـــــاوجِّ وَأجنَّـــــههللاُ،وُجنـًُن
وهــــــونقصــــــاُنالعقــــــل،،فـَُهــــــَوجمنــــــونت ژٻ پ پ ژ :اْلَعزِّيــــــزِّالتـَّْنزِّيــــــلَِّويفِّ

ــــــهِّ،(5) وجَتَــــــنَّنَعَلْي
هأَنهجمنونت  .(6)وجَتانَّوجتاَنَن:أََرىمِّْننفسِّ

ــــــارواخلفــــــاء،ذكــــــرابــــــنمنظــــــور: ــــــي،وهــــــوالسَّ ــــــون(املعــــــىناحلس ِّ َجــــــنَّوأصــــــل)اجلُن
                                       

هـ،1429،)بريوت:املكتبةالعصرية،1درويشاجلويدي،ط،حتقيق:ديوانه،كعببنزهري(1)
 .وصدره:)ابنتسعاُدفقليباليوممتبوُل(.123م(،2008

.2/251،مادة)تيم(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)
 .1/186،مادة)تيم(،مقاييساللغة(ابنفارس،3)

 .1/100،مادة)تيم(،أساسالبالغة(الزخمشري،4)

 .8سورةسبأ،اآلية:(5)

 .219-3/218،مادة)جنن(،لسانالعرب(ابنمنظور،6)
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َعْنـــكَ،ا:َســـاَرهالشـــيَءجَيُنُّـــهَجن ـــ اوَجنَّـــهالليـــُلجَيُنُّـــهَجن ـــ،وكـــلَُّشـــْيٍءُســـارَعْنـــَكفـََقـــْدُجـــنَّ
،ُجنــــــوانً ــــــم ِّ لضَّ ــــــهِّجَيُــــــنُّ،ابِّ َعَلْي ــــــوانًوَجــــــنَّ ــــــَياجلِـّـــــنُّالْســــــتِّتارِّهم،وَأَجنَّــــــه:َســــــاَرهوُجن َوبِـّـــــهِّمُس ِّ

ــــه بطــــنِّأُم ِّ ــــنُيالْســــتِّتارِّهيفِّ ــــَياجلَن ــــُهمُس ِّ ْن ُــــه،واْختِّفــــائهمَعــــنِّاألَبصــــار،َومِّ وُجنون ــــلِّ اللَّْي ــــنُّ وجِّ
ْماُمه،َوقِّيَل:اختالُطظالمِّهأَلنَذلَِّككلَّهساترتوَجنانُ ُةظُْلمتِّهواْدهلِّ .(1)...ه:شدَّ

وقـــــــدذهـــــــبابـــــــنفـــــــارسواألصـــــــفهاينوالزخمشـــــــريإىلهـــــــذاالتأصـــــــيل،يقـــــــولابـــــــن
ــــــــاْرواحــــــــد،وهــــــــوأصــــــــلتوالنــــــــوناجلــــــــيمفــــــــارس:  إليــــــــهيصــــــــريمــــــــافاجلنَّــــــــة،والتســــــــارُّالسَّ
ألن ذاكالبســـــتان،وهـــــوواجلَن ـــــة.اليـــــومَعـــــنهممســـــتورتثـــــواباآلخـــــرة،وهـــــويفاملســـــلمون
النـَّْبـــــــُتُجنُـــــــوانً،...َيســـــــارُبَِّوَرقـــــــهالشـــــــجر َوَخـــــــرََجَزْهـــــــرُهُ:َويـَُقـــــــاُلُجـــــــنَّ فـََهـــــــَذا،إَِّذااْشـــــــَتدَّ

 ــــونِّ ــــيُج،ُّثََّيُكــــوُنَأْصــــُلاجْلُُن ْنَســــاُنفـََيهِّ اإْلِّ ــــاجُيَــــنُّ اْســــتَِّعاَرًةَكَم ــــونِّ ــــَناجْلُُن ــــُنَأْنَيُكــــوَنمِّ مُيْكِّ
ــــــاْرِّ ــــــَنالسَّ يحت،َمــــــاذََكــــــْراَنُهمِّ أصــــــلاجلِّــــــن ِّ:ســــــار،ويقــــــولاألصــــــفهاين: (2) َواْلقِّيَــــــاُسَصــــــحِّ

ـــــ واجلِّنَّـــــة:..،لليـــــلوَأَجنَّـــــُهوَجـــــنَّعليـــــه،َفَجنَّـــــُه:ســـــارهة،يقـــــال:َجنَّـــــهاالشـــــيءعـــــناحلاسَّ
ژوئ ۇئ  ۇئ ۆئۆئ  ژاجلنـــــــــون،وقـــــــــالتعـــــــــاىل:

واجلُنـــــــــون:حائـــــــــلبـــــــــني،أي:جنـــــــــون(3)
فــــــالنت مكِّــــــ،وبــــــينفعلــــــهكبنــــــاءاألدواء ــــــو:ُزنُّقيــــــل:أصــــــابهاجلِّــــــالــــــنفسوالعقــــــل،وُجــــــنَّ

ـــــــه،وقيـــــــل:حيـــــــلبـــــــنينفســـــــهوعقلـــــــه،فجـــــــنَّ،وقيـــــــل:أصـــــــيبجنانُـــــــمَّقـــــــيوُحـــــــولُ هعقُل
ة:اســــتارهبــــا،واجـــــعواســــتجنجمنَّـــــ،ه:ســــارهفــــاجعنَّـــــجَ،ويقــــولالزخمشــــري: (4) بــــذلك

.(5) ويتجانعليَّنُيتجنَّوهو ...تهاحلاملالولديفالبطن،وأجنَّ
يفاملعـــــاينواجلـــــامعبـــــنياملعـــــىنالعقلـــــيواملعـــــايناحلســـــيَّة الســـــارواخلفـــــاءوهـــــوظـــــاهرت

احلســـــيَّةفكلهـــــاتشـــــتملعلـــــىالســـــارواخلفـــــاء،وأمَّـــــااملعـــــىنالعقلـــــيفـــــفنيفاجلنـــــونســـــارًا

                                       
 .3/217،مادة)جنن(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 .216-1/215،مادة)جن (،مقاييساللغة(ابنفارس،2)

 .46سورةسبأ،اآلية:(3)

 .205-203،مادة)جنن(صمفرداتالفاظالقرآناألصفهاين،(4)

 .1/152،مادة)جنن(أساسالبالغةالزخمشري،(5)
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وتغطيًةلنشاطالعقلوعمله،وكأناجملنونُغط ِّيعلىعقلهفلم سنالتصرُّف.
ـــــــــارواخل ـــــــــيالـــــــــدالعلـــــــــىالسَّ فـــــــــاءوإًذافقـــــــــدتطـــــــــوَّر)اجلنـــــــــون(مـــــــــناملعـــــــــىناحلس ِّ
تفلُّـــــتوالتغطيـــــة،إىلاملعـــــىنالعقلـــــيوهـــــوذهـــــابالعقـــــلونقصـــــانه،ومـــــاينـــــتجعنـــــهمـــــن

أَنــــــهمــــــاجــــــاءيفاحلــــــديث:هــــــذاويؤك ِّــــــدالرَّغبــــــاتواجلــــــوارحوحتر رهــــــاعــــــنســــــلطةالعقــــــل،
،»:قــــال،جَمْنـــــونت:هــــذا؟فقــــالوامـــــا:فقــــالإنســــانعلـــــىجمتمعــــنيقوًمــــارَأى هــــذاُمصـــــابت
َْنكَِّبيهوينظُريفَعْطَفْيهويَتَمطَّىيفمِّْشَيتِّهْجنوُنالـمَإمنا  .(1)«الذيَيْضرُِّبكِّ

الخبل: -43

اْلَقْلـــــبِّنُـــــونتَأوواخلَبـــــال:اجلُاخلََبـــــلجـــــاءيفاللســـــان: ُهُهيفِّ ـــــبـْ َويـَُقـــــاُل:بِّـــــهَِّخَبـــــالت،شِّ
،:َأي :(2)قَاَلالشَّاعِّرُ،َرُجلتخَمُْبولَوبِّهَِّخَبلَوُهَوخُمَبَّل:اَلفَؤادَمَعهُوَمسٌّ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّهِّموأَراينطَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرِّاًبيفِّ إِّْث


ـــــــــــــــــــلْ ْختَـَب
ُ
طَـــــــــــــــــــَرَبالوالـــــــــــــــــــهَِّأوكامل

 ْختَـبَـــل:الَّـــذِّياْختُبِّـــَلعقلُـــهَأيو
ُ
إِّذاأَْفَســـدعقَلـــه:َوقَـــْدَخبَـَلـــهاحلـــزُنواْختَـبَـلَـــه،ُجـــنَّ:امل
.(3)وعضَوه

ـــي،النـُّْقصـــانُويـــرىصـــاحباللســـانأنأصـــلاملعـــىناحلســـيللخبـــلهـــو اهلـــالكُُّثَّمُس ِّ
ُفَها؛َخَباالً ْلوفـََقاَلَيصِّ َواْستَـَعاَرُهبـَْعُضالشَُّعرَاءِّللدَّ

(4):
قـَْعرهـــــــــــــــــاَخَباهَلـــــــــــــــــا؟ َأُخـــــــــــــــــذَِّمْتأَمُوذَِّمـــــــــــــــــْتأَمماهَلـــــــــــــــــا؟...أَمصـــــــــــــــــاَدَفْتيفِّ

َمــاأَفســدهاوَخرَّقهــا تَلجيفهــاو،يـَْعــينِّ ـَـاَدَخَلــتالــدلُويفِّ فــةفـَُركَّ ــُرُمتَـَلج ِّ اخلََبــالَأنَتُكــوَناْلبِّئـْ

                                       
ابناألثري،1) ،واحلسنالنيسابوري،1/309،مادة)جنن(،واألثرالنهايةيفغريباحلديث(
 .8،اجملاننيعقالء

 .119م(،1998،)بريوت:دارصادر،1،حتقيق:واضحالصمد،طديوانه،النابغةاجلعدي(2)

 .5/15،مادة)خبل(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

،حتقيق:إبراهيماألبياري،راجعه:حممدخلفأمحد،د،ط،اجليم،بالنسبةيف،الشيباين(4)
هتذيباللغة،،واألزهري،1/230م(1974-هـ1394)القاهرة:اهليئةالعامةلشئوناملطابعاألمريية،

 .5/210،مادة)خبل(احملكمواحمليطاألعظم،وابنسيده،7/180مادة)خبل(،
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.(1)فتتخرَّق
والـــالمُاخْلَــاُءَواْلبَــاُء:)َخبَــَل( وأشــارابــنفــارسوالزخمشــريإىلهــذاالتأصـــيل،يقــول:

َعَلــىَفَســادِّاألَ ــدتيَــُدلُّ َُّخابِّــلت،،يـَُقــاُلاْختَـبَـَلــُهاجلِّــنُّ،فَاخْلََبــُل:اجْلُنُــونُ،ْعَضــاءَِّأْصــلتَواحِّ َواجلِّــين ِّ
ــُعُخبَّــلت ــُل:َفَســاُداأَلْعَضــاءِّ،َواجْلَْم ــْتيَــُدهُ،َواخْلََب ــَدتْ:َويـَُقــاُلُخبَِّل ،(2)... إَِّذاُقطَِّعــْتَوأُْفسِّ

ــوبــهخَ،...وخبــاالًفخبــلخــبالًوخبلــهواختبلــه:أفســدهلــهخــبالًخبَّويقــولالزخمشــري:  لتْب
.(3) يفعقلهوفسادت:جنونتولتبُوخُلتبَوخَ

.(4)وتشرياملقارانتالساميةجلذرخبلأنهيدورحولاإلفساد
واجلــــــامعبــــــنياملعــــــىنالعقلــــــيواملعــــــايناحلســــــيَّةهــــــونقصــــــانالشــــــيءوفســــــاده،وهــــــو

يفاملعايناحلسيَّةوالعقليَّة. ظاهرت
ـــــــيوهـــــــونقصـــــــانالشـــــــيءوفســـــــاده،إىلإًذا فقـــــــدتطـــــــوَّر)اخلَبـــــــُل(مـــــــناملعـــــــىناحلس ِّ

.  املعىنالعقليوهواجلنونوشبهه،واملس 
الهوك: -44

.اأَلْهَوُكاأَلمحقَوفِّيهِّبقيَّةت،َوَرُجلتَهوَّاكوُمتَـَهو ِّك:ُمَتَحري ِّتجاءيفاللسان:
دت َوُروِّيَ،واأَلْهَوُكواأَلهَوُجَواحِّ َُعْنـهُ-َعْنُعَمـَربْـنِّاخلَْطَـّابِّ ـَياَّللَّ -َرضِّ لنَّـيبِّ ِّ

أَنَـُّهقَـاَللِّ
َُعَلْيهَِّوَسلَّمَ- ُّ-َصلَّىاَّللَّ بـَُناأفـَاَرىَأْننكتبها؟فـََقاَلالنَّـيبِّ َنْسَمُعَأَحادِّيَثَمْنيـَُهوَدتـُْعجِّ :إِّانَّ
َُعَلْيــهَِّوَســلَّمَ- ـَـاأَُمتَـَهو ِّ»:-َصــلَّىاَّللَّ ــُتُكْمهبِّ ئـْ اليهــوُدَوالنََّصــاَرى؟َلَقــْدجِّ ــُتْمَكَمــاتـََهوََّكــتِّ كــوَنأَنـْ

ـَناْليَـُهــودِّ؟َمْعنَـاُه،(5)«بـَْيَضـاَءنقِّيَّــةً أَتُْخــُذوُهمِّ اإلِّسـالمَحــ َّ ــُتْميفِّ وَنأَنـْ :اأَلْهكــاءُ،و(1)أُمَتَحــري ِّ

                                       
 .5/15،مادة)خبل(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 .1/391،مادة)خبل(،مقاييساللغة(ينظر:ابنفارس،2)

 .1/230،مادة)خبل(،أساسالبالغة(الزخمشري،3)

 .158-157حازمكمالالدين،مرجعسابق،(4)

ابلكراريس،اببمنكرهالنظريفكتب،كتاباحلديث26421،ح(ابنأيبشيبة،املصنَّف5)
= 
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َُتحـــري ِّ
أَمـــر،إَِّذااْسَتْصـــَغَرَعْقَلـــهُ:ون،َوَهاَكـــاهُامل ُكـــل ِّ ُتَـَهـــو ِّك:الَّـــذِّييـََقـــُعيفِّ

ْثـــُل:التـََّهـــوُّكُ،ووامل مِّ
الشَّْيءِّ .(2)بِّقِّلَّةُِّمباالةَوَغرْيَِّروِّيَّةالتـََّهوُّر،َوُهَواْلُوُقوُعيفِّ

ومليــــــذكرصــــــاحباللســــــانمعــــــىنحســــــي ا،ولكــــــنصــــــاحبالقــــــاموساحملــــــيطذكــــــر
مـــــايشـــــريإىلاملعـــــىناحلســـــي،فقـــــدأورداهلَوْكـــــة:احلفـــــرة،وهـــــو كحفـــــر
،وعليـــــهيبـــــدوأن(3)

واحلمق قدجاءمنالسقوطيفمكانمنحدركاهلولة. معىناهلََوك التحري 
اهْلـَــــاُءَواْلـــــَواُوَواْلَكـــــاُف:)َهـــــَوَك(وقـــــدســـــبقابـــــنفـــــارسإىلهـــــذاالتأصـــــيل،يقـــــول: 

ـــــريَةٍ ـــــْيءَِّعلَـــــىَغـــــرْيَِّبصِّ الشَّ َعلَـــــىمُحْـــــٍقَوُوقُـــــوٍعيفِّ َوتـََهـــــوََّك،فَـــــاهْلََوُك:احْلُْمـــــقُ،َكلَِّمـــــةتتَـــــُدلُّ
الشَّْيءِّ .(4) الرَُّجُل:َوَقَعيفِّ

،والوقوعيفالشيءعلىغريتفكُّر.وإًذافاهلَوُك:احلمقُ  ،والتحريُّ
الهوج: -45

ــــــــقُجــــــــاءيفاللســــــــان: احلُْم ــــــــوَِّجَهَوًجــــــــ،اهلـَـــــــَوُجكــــــــاهلََوكِّ ــــــــَوجَُه واألُنثــــــــى،افهــــــــوأَْه
وهواأَلمحق:واهلََوجُ،َهْوجاء  .(5)مصدراأَلْهَوجِّ

ـيلــ)اهلـوج(هـواإلفـراطيفالطـولأوالسـرعة،جـاءيفاللسـان: :اأَلْهـَوجُواملعىناحلس ِّ
ْفــرِّطُ

ُ
بــلمــنواهلَْوجــاءُ،الطُّــولأَْهــَوجُطولــهيفأَفــرطإِّذاللطُّــوالويقــالَهــَوجمــعالطُّــولامل :اإلِّ

                                       
،23/349،مسندجابربنعبدهللا،15156،وأمحدبنحنبل،املسند،ح5/312أهلالكتاب،

السُّنَّة الشيباين، بكر حوأبو ،50 وسلم: صلَّىهللاعليه النَّيبِّ ِّ قـَْولِّ ذِّْكرِّ اَبُب مِّ»، َعَلى تـَرَْكُتُكْم ْثلِّ
،كتاباإلميانابلقرآناملنزلعلىنبيناحممدصلَّى175،ح،والبيهقي،شعباإلميان1/27،«اْلبَـْيَضا

رواء،وغريهم،وحسَّنهاأللباينيفإ1/347هللاعليهوسلموسائرالكتباملنزلة،اببذكرمجعالقرآن،
 .15896/34ل،حمنارالسبيالغليليف ريجأحاديث

 .15/110،مادة)هوك(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 .15/110،مادة)هوك(،لسانالعرب(ابنمنظور2)

 .1/958،مادة)هوك(،القاموساحمليطالفريوزآابدي،(3)
 .2/593،مادة)هوك(،مقاييساللغة(ابنفارس،4)

 .15/107،مادة)هوج(،لسانالعرب،منظور(ابن5)
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وقال،ُهوجتواجلمع،البيوتتـَْقَلعُاليتالر ِّيح:واهلَْوجاء،ُسْرعتهامناَهَوجًهباكَأناليتالناقة
.(1)الرايحمجيعمناهلُبوبالشديدةهي:اأَلعرايبابن

ــــارسإىلهــــذاالتأصــــيل،يقــــول: ــــنف ــــدلوقــــدســــبقاب  اهلــــاءوالــــواوواجلــــيم:كلمــــةت
ــــــعٍعلــــــىتســــــرُّ ــــــةالســــــريعة،،عجــــــلاملتســــــر ِّيقولــــــون:األهــــــوج:الرَّ،فوتعسُّ واهلوجــــــاء:الناق

.(2) واهلوجاء:الريحاليتتقلعالبيوت،اكأنهباهوجً
واجلـــــــامعبـــــــنياملعـــــــىنالعقلـــــــيواحلســـــــيهـــــــواخلـــــــروجعـــــــناملـــــــألوف،ففـــــــياملعـــــــىن
ــــهوخــــرجعــــن ــــةاإلنســــانرجاحــــةعقلــــة،فــــفذاأصــــابهاحلمــــقفقــــدتوازن العقلــــيجنــــدأنزين
طبيعتـــــــه،وصـــــــاراخلطـــــــأرفيقـــــــه،ويفاملعـــــــىناحلســـــــيجنـــــــديفمـــــــادة)هـــــــوج(داللـــــــةعلـــــــى

اطيفالطولأوالسرعةأوالشدة.اإلفر
ــــــذييتجــــــاوز ــــــىاإلفــــــراطال ــــــدالعل إًذافقــــــدتطــــــور)اهلــــــوج(مــــــناملعــــــىناحلســــــيال
حـــــدوداملـــــألوف،إىلاملعـــــىنالعقلـــــيالـــــدالعلـــــىاحلمـــــقالـــــذيخيـــــرجصـــــاحبهعـــــنطـــــوره،

 فيسلكسلوًكاغريمألوف.
الرعونة: -46

ـــــــــنُجـــــــــاءيفاللســـــــــان: ـــــــــَوُجيفمنطقـــــــــ:اأَلْرَع ْســـــــــتَـْرخيهاأَلْه
ُ
ـــــــــة،امل ـــــــــُق:والرُُّعون احلُْم

ْخاء .(3)واالْسارِّ
ـــــي،ذكـــــرابـــــنمنظـــــور:رعـــــُنالر حـــــل:اســـــارخاؤهإذامل وأصـــــل)الرعونـــــة(املعـــــىناحلس ِّ

،ااألَنــــــفالعظــــــيممــــــناجلبــــــلتــــــراهُمتَـَقــــــد ِّمً:والــــــرَّعنُ كــــــمشــــــد همــــــناخلــــــوفوالعجلــــــة،
األرعـــــــُن:املضـــــــطربلكثرتـــــــه،والرعـــــــون:،واجلـــــــيشأَْرَعـــــــنُ:ومنـــــــهقيـــــــلللجـــــــيشالعظـــــــيم

الكثريةاحلركة،وجبلرعنت:طويل
(4).

                                       
 .15/107،مادة)هوج(،لسانالعرب،منظور(ابن1)

 .2/592،مادة)هوج(،مقاييساللغة(ابنفارس،2)

 .6/178،مادة)رعن(،لسانالعرب،منظور(ابن3)

 .6/179،مادة)رعن(،لسانالعرب،منظورابن(4)
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وذهبابنفارسوالراغباألصفهاينوالزخمشريإىلهذاالتأصيل،يقولابنفارس:
هوج  على يدل واآلخر يفشيء، تقدم على يدل أحدمها أصالن: والنون والعني الراء

إذاآملت:قالوا:هومنرعنتهالشمس،مسارخواألصلاآلخرقوهلمأرعن:...واضطراب
ويقال:رعنالرجليرعنرعنا،فهوأرعن،أيأهوج،،يقالمنذلك:رجلمرعون،دماغه

ژڭ ۇ ۇ ژ واملرأةالرعناء.فأماقولهجلثناؤه
،فهيكلمةكانتاليهودتتساب(1)

منالقول،هبا،وهومناألرعن راعنا،منونةفتأويلهاالتقولوامحقا وهومن،ومنقرأها
.(2) أهوجاأرعن،أيمضطرابًاألول؛ألنهيكونكالمً

ژڭ ۇ ۇ ژ قالتعاىل:ويقولالراغباالصفهاين: 
ٹ ڤ ڤ  ژ ،(3)

ژڦڦڤ ڤ 
(4) للنيب يقولونه ذلكقوال كان وسلم-، هللاعليه سبيل-صل ى على ،

منقوهلم: احفظنا، أي: يقولونراعنا، ويومهونأقم لرُُّعونَة، ابِّ رميه يقصدونبه الت هك م،
َرَعنً يـَْرُعُن الر جل تشبيهًَرُعَن فيه بذلكمليل وتسميته َرْعَناُء، وامرأة وأَْرَعُن، َرعِّنت فهو اا،

فيهمنامليل رعناجلبلورعانهويقولالزخمشري: ،(5) ابلر عن،أي:أنفاجلبلملا :بدا
وفيهرعنورعونة:...ومناجملاز:رجلأرعن:طويلاألنف...وهوأنفشاخصمنه

.(6) طوليفمحق،ورجلأرعنوامرأةرعناءوقومرعن
ــــــ ،االضــــــطرابوكثــــــرةاحلركــــــةيهــــــوواجلــــــامعبــــــنياملعــــــىنالعقلــــــيواحلس ِّ وهــــــوظــــــاهرت

ـــــه،والرعـــــون:الناقـــــةالكثـــــريةاحلركـــــة، ـــــيفـــــاجليشاألرعـــــُن:املضـــــطربلكثرت يفاملعـــــىناحلس ِّ
فــــــاألمحقكثــــــرياحلركــــــة،ويفاملعــــــىنالعقلــــــيوطــــــولالشــــــيءيتســــــبَّبيفحركتــــــهواضــــــطرابه

                                       
 .104(سورةالبقرة:1)

 .2/471،مادة)رعن(،اللغةمقاييس(ابنفارس،2)

 .104(سورةالبقرة:3)

 .104(سورةالبقرة:4)

 .215،مادة)رعن(،مفرداتألفاظالقران(األصفهاين،5)

 .364-1/363،مادة)رعن(،أساسالبالغة(الزخمشري،6)
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.عتدالروجعناالواالضطرابوالارددواخل
ـــــدوأنـــــهجـــــاءمـــــناحلركـــــةمـــــناملعـــــىناحلســـــيإًذافقـــــدتطـــــورت)الرعونـــــة( ـــــذييب ال

،إىلاملعــــىنالعقلــــيوهـــــواحلمــــق؛ملــــافيــــهمـــــنزايدةاملضــــطربةبســــببطــــولشـــــيءوكثرتــــه
ــــــدعــــــناالعتــــــدال،وَضــــــْعفيفالعقــــــل،وثقــــــليفاملنطــــــق،فــــــالخــــــريفيــــــه،وال ــــــلوبـُْع مي

 يبايلماقالأوماقيلفيه.

المعتوه: -47

:(1)وأَنشدلرؤبة،هالتََّجنُُّنوالرُُّعونةُالتـََّعتُّجاءيفاللسان:
َتهـــــــــي بعـــــــــَدجَلـــــــــاٍجالَيكـــــــــاُديـَنـْ

(2)عــــــــــنالتَّصـــــــــــايبوعــــــــــنالتـََّعتُّـــــــــــهِّ
 ــــــمَووجـــــاءيفاللســـــانأيًضـــــا: ـــــل،اجملنـــــونُ:ْخُفوقُالــــــمَْعُتوهوال ْعُتوهالنـــــاقُصالــــــمَ:وقي

ـــــــهمضـــــــطرابًإِّذاكـــــــانجمنـــــــوانً:ورجـــــــلُمَعتَّـــــــهت،العقـــــــل رُفِّـــــــَعالَقلـــــــُم»:ويفاحلـــــــديث،يفَخْلقِّ
صاببعقله:قال،(3)«ْعُتوهالـمَالصيبوالنائمو:عنثالثة

ُ
.(4)هواجملنونامل

ــــــد: ــــــندري ــــــي،قــــــالاب ــــــوه(املعــــــىناحلس ِّ ــــــةوأصــــــل)املعت َي ،التعتُّــــــهمشــــــتقتمــــــن:وَعَتاهِّ
ــــهِّيفاإلنســــان،،وهــــياملبالغــــةيفامللــــبسواملأكــــل ــــهأيضــــاً:شــــبهالبَـَل مــــنقــــوهلم:ُعتِّــــهوالَعَت

الر جُلفهومعتوه
(5).

ـــــيواحلســـــيهـــــواملبالغـــــةيفاألمـــــور،ففـــــياملعـــــىنالعقلـــــي واجلـــــامعبـــــنياملعـــــىنالعقل
تــــــدلالكلمــــــةعلــــــىغفلــــــةتتجــــــاوزكــــــلحــــــدوداالعتــــــدال،فتصــــــيبصــــــاحبهاحبمــــــقأو

                                       
،اعتىنبتصحيحهوترتيبه:وليمبنالوردالربوسي،ديوانرؤبةبنالعجاج،العجاج(رؤبةبن1)

 .165)الكويت:دارابنقتيبةللطباعةوالنشروالتوزيع(،

 .10/31،مادة)عته(،لسانالعرب،منظور(ابن2)

 .3/181،مادة)عته(،النهايةيفغريباحلديثواآلثر(ابناألثري،3)

 .10/31،مادة)عته(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .1/208،مادة)عته(،االشتقاق،دريد(ابن5)
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جنـــــــونمـــــــندونمـــــــسأونقـــــــصعقـــــــل،ويفاملعـــــــىناحلســـــــيمبالغـــــــةيفســـــــوءالتصـــــــرف،
إليذاءوحماكاةالكالمواضطراباخلُُلق.كالولعيفا

إًذافقـــــــدتطـــــــور)املعتـــــــوه(مـــــــناملعـــــــىناحلســـــــيوهـــــــواملبالغـــــــةيفاألكـــــــلوالشــــــــرب
واحملاكاةوالتقليد،إىلاملعىنالعقليوهوالتجننونقصانالعقل.

الفدم: -48

عـــــناحلجـــــةوالكـــــالممـــــعثقـــــلورخـــــاوةجـــــاءيفاللســـــان: الَفـــــْدممـــــنالنـــــاسالَعيِّـــــيُّ
.(1)االغليظالسمنياألمحقاجلايفوهوأيضً،وقلةفهم
ــــــدوأنأصــــــلاملعــــــىنو ــــــييب َفــــــدَّممــــــْأخوذ،الثقيــــــُلمــــــنالــــــدم:للفــــــدمهــــــواحلس ِّ

ُ
وامل

ُغه،منـــــه ـــــْبغُمْفــــــَدم،ااحبمـــــرةمشــــــبعًإذاكـــــانمصــــــبوغًأو،وثـــــوبفَــــــْدمإذاُأشـــــبعَصــــــبـْ وصِّ
محـــــرةكأنـــــهالـــــذياليُقـــــدرعلـــــىالـــــزايدةاملشـــــبعالثقيـــــلالـــــدم:الَفـــــْدم،خـــــاثِّرُمْشـــــَبع:أي
.(2)فهوكاملمتنعمنقبولالصبغ،لتناهيمحرته؛عليه

التأصيل،يقولابنفارس: الفاءوالدالوامليم وسبقابنفارسوالزخمشريإىلهذا
مفدَّم،أي كالٍميفعي،منذلكقوهلم:صبغت وثقٍلوقلةِّ علىخثورٍة يدلُّ أصلتصحيحت

الفدومةخاثر مشبع،قالوا:ومنقياسهالرجلالفدم،وهوالقليلالكالممنعي،وهوبني ِّ
منشراب  فيها األابريقلتصفيةما به الذيتفدم الفدام: قياسه كله ،(3)والفدامة،وهذا

  الزخمشري: ويقول بني ِّ فدم والعيهو البالدة وهي غليظ،الفدامة فدم: وتقول:،وخبز
.(4) فالنمنفرطالفدامة،كأنعلىفهفدامه؛وهيمايشدهالساقيعلىفيه

ــــــيواحلســــــيهــــــوالثقــــــليفكــــــلٍ منهمــــــا،وهــــــويفاملعــــــىن ــــــنياملعــــــىنالعقل واجلــــــامعب
ــــــه احلســــــيكثافــــــةيفالتنــــــاهييفاالمحــــــرارفكأنــــــهدمخــــــاثرثقيــــــل،وركــــــااســــــتعاروهملــــــافي

                                       
 .11/142،مادة)فدم(،لسانالعرب،منظور(ابن1)

 .11/142،مادة)فدم(،لسانالعرب،منظور(ابن2)

 .345-2/344،مادة)فدم(،مقاييساللغةابنفارس،(3)
 .2/12،مادة)فدم(،أساسالبالغةالزخمشري،(4)
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،وذلُمْفــــــــَدٍم،أي:شــــــــديد(1)زفــــــــدم،أي:غلــــــــيظغلــــــــظأوشــــــــدةوتشــــــــبع،قــــــــالوا:خبــــــــ
:مشــــــــــــبع،جــــــــــــاءيفاللســــــــــــان:ويفحــــــــــــديث َذرٍ  »َأيبِّ َأنَّاَّللَََّضــــــــــــَرَبالنََّصــــــــــــاَرىبِّــــــــــــذل 

:َأيْ،(2)«ُمْفــــــــَدم لِّْلَمَعــــــــاينِّ ــــــــَنالــــــــذََّواتِّ ،وهــــــــويفاملعــــــــىن(3)َشــــــــدِّيٍدُمْشــــــــَبٍع،فَاْســــــــتَـَعاَرُهمِّ
العقلياحلمقوالتبلدوالتأخريفاإلحاطةوالعلمابألمور.

ـــــيوهـــــوالـــــدماخلـــــاثرالثقيـــــل،إىلاملعـــــىن إًذافقـــــدتطـــــور)الفـــــدم(،مـــــناملعـــــىناحلس ِّ
،واحلمقيفجفاء.ورخاوةوقلةفهمعناحلجةوالكالممعثقليُّالعِّالعقليوهو









  

                                       
 .2/12،مادة)فدم(،أساسالبالغة،(ينظر:الزخمشري1)

،والزخمشري،الفائقيفغريب5/1442،مادة)فدم(،(اهلروي،الغريبنييفالقرآنواحلديث2)
 .3/421،مادة)فدم(،النهايةيفغريباحلديثواألثر،،واجلزري1/65،احلديثواألثر

 .11/142،مادة)فدم(،لسانالعرب،منظور(ابن3)
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 ألفاظ العقل والذهن اإلجيابيةحتليل املكونات الداللية بني 
 التحليل التكويني أللفاظ العقل والذهن اإليجابيةجدوا [ 1جدوا ]

املالمح  



 األلفاظ

جودةالرأي
احملافظةعلى
الشيء
وإحاطته

شدةالشيء
وقوته

اخللوصمنالفهمواإلدراك
كلشيء

بلوغالشيء
وغايته

+++++العقل

++++الذِّ هن
+++النُّهى
+++احلِّْجر
++++اللُّب 
++++الفؤاد
++++القلب
++++اجلُول
++++الزَّبر
++++الكيس
+++احلجا
ار +++الس ِّ
+++املسك
++احلصافة
++األكل
+++احملت
+++الز ِّرَّة
++املِّرَّة
++اجلزالة
+++احلزم
+++احلُنكة
+++اهلُرمان
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 [ جدوا بياني للعالقات الداللية بين ألفاظ العقل والذهن اإليجابية2جدوا ]

 مفاتيح الرموز:
 د: تضاد ر: تنافر ف: الرتادف ل: ايتمال =: اللفظة نفسها


 

اهلرماناحلنكةاحلزماجلزالةاملرةالزرةاحملتاألكلاحلصافةاملسكالساراحلجاالكيسالزبراجلولالقلبالفؤاداللباحلجرالنهىالذهنالعقل

للللجججللللللججلججلج=العقل

=جالذهن

=لالنهى

فج=جاحلجر

ف=ججاللب

ج=الفؤاد

=جلالقلب

ف=فجاجلول

=فجالزبر

=لالكيس

ل=لاحلجا

=لفلالسار

=لاملسك

للل=لاحلصافة

=للاألكل

=جاحملت

=جالرزة

=جاملرة

=لاجلزالة

ل=للاحلزم

ل-للاحلنكة

=للاهلرمان
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 ألفاظ العقل والذهن السلبيةحتليل املكونات الداللية بني 
 والذهن السلبيةالتحليل التكويني أللفاظ العقل جدوا [ 3جدوا ]

املالمح




األلفاظ

ضعفالعقل
ونقصانه

اضطراب
الشيءوعدم

متاسكه
اخلفةواجلهل

فساد
الشيء

اهلالكالتحريوالدهشالعجزوالتبلدالغفلة
العيييف
الكالم

الكذب

+++++احلمق

+++++النوك

+++املوق

+املفاجه

++الدوق

++++اخلرق

++الوره

+الطبج

+اجللف

+الرثية

+اهلبت

++الرطيط

++الرَّطأ

++الوغد

+++البله

+++الضفاطه

++األفن
++األفك

++التيم

++اجلنون

++++اخلبل

+++اهلوك

+++اهلوج

++الرعونة

++++املعتوه

+++الفدم
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 [ جدوا بياني للعالقات الداللية بين ألفاظ العقل والذهن السلبية4جدوا ]

الفدماملعتوهالرعونهاهلوجاهلوكاخلبلاجلنونالتيماألفكاألفنالضفاطةالبلهالوغدالرَّطأالرطيطاهلبتالرثيةاجللفالطبجالورهاخلرقالدوقاملفاجهاملوقالنوكاحلمق

جللللجججججللللللللللللللل=احلمق

=لالنوك

لل=لاملوق

=للاملفاجه

=للالدوق

=لاخلرق

=لالوره

لالطبج

لاجللف

لالرثية

لاهلبت

ف=لالرطيط

=فلالرَّطأ

لالوغد

لالبله

لالضفاطه

ل=جاألفن

=لجاألفك

جالتيم

لل=جاجلنون

=لجاخلبل

ف=لاهلوك

ل=فلاهلوج

=للالرعونة

=للاملعتوه

=جالفدم

 مفاتيح الرموز:
 د: تضاد ر: تنافر ف: الرتادف ل: ايتمال =: اللفظة نفسها
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 حتليل املكونات الداللية بني هذه األلفاظ
)العقلوالذهن(وجودالعالقاتاآلتية:يتضحمناجلدولالثاينوالرابعأللفاظ

 ع قة الرتادف: -1 
حيثتشاركاجلهتانيفإثبات أخرى، منجهة و)السار( منجهة بني)احلِّجر(

 .والقوة(-واحملافظةعلىالشيءوإحاطته-ملمح)جودةالرأي
والزَّبر(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيف و)اللُّب، وبني)اجلول(منجهة

الرأي وإحاطته-إثباتملمح)جودة الشيء على واخللوصمنكل-والقوة-واحملافظة
 .شيء(

وبني)احلُنكة(منجهةو)اهلُرمان(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
 .والفهمواإلدراك(-والقوة-ملمح)جودةالرأي

ثتشاركاجلهتانيفوبني)احلصافة(منجهةو)األكل،واملِّرَّة(منجهةأخرى،حي
 والقوة(.-إثباتملمح)جودةالرأي

وبني)الرَّطيط(منجهةو)الرَّطأ(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
 .واضطرابالشيءوعدممتاسكه(-ملمح)ضعفالعقلونقصانه

حيثتشاركاجلهتانيفإثبات أخرى، منجهة و)اهلوك( منجهة وبني)اهلوج(
والدهش(.-واخلفَّةواجلهل-فالعقلونقصانهملمح)ضع   والتحريُّ
 ع قة االيتمال: -2

و)النُّهى(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات بني)العقل(منجهة،
الرأي األوىلإبثباتملمح-ملمح)جودة اجلهة وتزيد وإحاطته(، الشيء على واحملافظة
واخللوصمنكلشيء(،وتزيداجلهةالثانيةإبثبات-واإلدراكوالفهم-)شدةالشيءوقوته

 ملمح)بلوغالشيءغايته(.
وبني)العقل(منجهة،و)القلب(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات

الرأي الشيءوقوته-ملمح)جودة واخللوصمنكلشيء(،-والفهمواإلدراك-وشدة
 )احملافظةعلىالشيءوإحاطته(.وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح
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وبني)العقل(منجهة،و)الَكيس(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
الرأي )جودة وإحاطته-ملمح الشيء على وقوته-واحملافظة الشيء والفهم-وشدة

 واإلدراك(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)اخللوصمنكلشيء(.
و)احلِّجا(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثباتوبني)العقل(منجهة،

والفهمواإلدراك(،وتزيداجلهةاألوىل-واحملافظةعلىالشيءوإحاطته-ملمح)جودةالرأي
 واخللوصمنكلشيء(.-إبثباتملمح)شدةالشيءوقوته

أخرى،حيثتشاركاجلهتان وبني)العقل(منجهة،و)السار،واملسك(منجهٍة
الرأييف )جودة وإحاطته-إثباتملمح الشيء على وقوته(،-واحملافظة الشيء وشدة

 واخللوصمنكلشيء(.-وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)الفهمواإلدراك
وبني)العقل(منجهة،و)األكل،واحلصافة(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتان

الرأي )جودة إثباتملمح وقوته-يف الشيء إبثباتملمحوشدة األوىل اجلهة وتزيد ،)
 واخللوصمنكلشيء(.-)احملافظةعلىالشيءوإحاطته

وبني)العقل(منجهة،و)اجلزالة(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
وشدةالشيءوقوته(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)احملافظةعلى-ملمح)جودةالرأي

 واخللوصمنكلشيء(.-همواإلدراكوالف-الشيءوإحاطته
وبني)العقل(منجهة،و)احلزم(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات

الرأي وإحاطته-ملمح)جودة علىالشيء وتزيداجلهة-واحملافظة وقوته(، الشيء وشدة
 واخللوصمنكلشيء(.-األوىلإبثباتملمح)الفهمواإلدراك

،و)احلُنكة،واهلُرمان(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانوبني)العقل(منجهة
والفهمواإلدراك(،وتزيداجلهةاألوىل-وشدةالشيءوقوته-يفإثباتملمح)جودةالرأي

 واخللوصمنكلشيء(.-إبثباتملمح)احملافظةعلىالشيءوإحاطته
تانيفإثباتوبني)احلِّجا(منجهة،و)السار(منجهةأخرى،حيثتشاركاجله

الرأي األوىلإبثباتملمح-ملمح)جودة اجلهة وتزيد وإحاطته(، الشيء على واحملافظة
 )الفهمواإلدراك(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)شدةالشيءوقوته(.

وبني)احلزم(منجهة،و)احلصافة(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
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الشيءوقوته(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)احملافظةعلىوشدة-ملمح)جودةالرأي
الشيءوإحاطته(.

وبني)احلزم(منجهة،و)احلُنكة(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
الرأي )جودة )الفهم-ملمح ملمح إبثبات الثانية اجلهة وتزيد وقوته(، الشيء وشدة

 واإلدراك(.
و)النُّوك(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثباتوبني)احلمق(منجهة،
يفالكالم(،وتزيد-والعجزوالتبلُّد-واخلفةواجلهل-ملمح)ضعفالعقلونقصانه والعي 

 اجلهةاألوىلإبثباتملمح)فسادالشيء(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)اهلالك(.
،حيثتشاركاجلهتانيفإثباتوبني)احلمق(منجهة،و)املوق(منجهةأخرى

األوىلإبثباتملمح)اخلفَّة-ملمح)ضعفالعقلونقصانه وتزيداجلهة الشيء(، وفساد
 والعي يفالكالم(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)اهلالك(.-والعجزوالتبلُّد-واجلهل

واهل والرثية، واجللف، والطبج، و)املفاجة، جهة، من )احلمق( جهةوبني من بت(
أخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثباتملمح)ضعفالعقلونقصانه(،وتزيداجلهةاألوىل

 والعي يفالكالم(.-وفسادالشيء-والعجزوالتبلد-إبثباتملمح)اخلفةواجلهل
وبني)احلمق(منجهة،و)الدوق(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات

األوىلإبثباتملمح)اخلفَّةواجلهلملمح)ضعفالعقلونقصان وتزيداجلهة وفساد-ه(،
 والعي يفالكالم(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)اهلالك(.-والعجزوالتبلُّد-الشيء

وبني)احلمق(منجهة،و)اخلُرق(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
وفسادالشيء(،وتزيداجلهةاألوىلإبثبات-واخلفَّةواجلهل-ملمح)ضعفالعقلونقصانه

والتبلُّد )العجز -ملمح )التحريُّ ملمح إبثبات الثانية اجلهة وتزيد الكالم(، يف والعي 
 والدهش(.

وبني)احلمق(منجهة،و)الوره،والرَّطيط،والرَّطأ،والرعونه(منجهةأخرى،حيث
نه(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمحتشاركاجلهتانيفإثباتملمح)ضعفالعقلونقصا

واجلهل والتبلُّد-)اخلفَّة الشيء-والعجز الثانية-وفساد اجلهة وتزيد الكالم(، يف والعي 
 إبثباتملمح)اضطرابالشيءوعدممتاسكه(.



 الفصل الثاني: تصنيف ألفاظ النشاط الذهني الواردة في لسان العرب, البن منظور

132 
 

وبني)احلمق(منجهة،و)الوغد(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
واخلفَّةواجلهل(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)العجز-ملمح)ضعفالعقلونقصانه

 والعي يفالكالم(.-وفسادالشيء-والتبلُّد
وبني)احلمق(منجهة،و)البله،والضفاطة(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتان

واخلفَّةواجلهل(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح-يفإثباتملمح)ضعفالعقلونقصانه
والتبلُّد) الشيء-العجز ملمح-وفساد إبثبات الثانية اجلهة وتزيد الكالم(، يف والعي 

 )الغفلة(.
وبني)احلمق(منجهة،و)اهلوك،واهلوج(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيف

األوىلإبثباتملمح-إثباتملمح)ضعفالعقلونقصانه وتزيداجلهة واجلهل(، واخلفَّة
والتبلُّ الشيء-د)العجز ملمح-وفساد إبثبات الثانية اجلهة وتزيد الكالم(، يف والعي 

والدهش(.  )التحريُّ
وبني)احلمق(منجهة،و)املعتوه(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات

واخلفَّةواجلهل(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)العجز-ملمح)ضعفالعقلونقصانه
الشيء-والتبلُّد إبثباتملمح)اضطراب-وفساد الثانية اجلهة وتزيد يفالكالم(، والعي 

 والغفلة(.-الشيءوعدممتاسكه
وبني)احلمق(منجهة،و)الفدم(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات

ونقصانه )ضعفالعقل والتبلُّد-ملمح األوىل-والعجز اجلهة وتزيد الكالم(، يف والعي 
وفسادالشيء(.-اتملمح)اخلفَّةواجلهلإبثب

وبني)املوق(منجهة،و)الدوق(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
واهلالك(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)فسادالشيء(.-ملمح)ضعفالعقلونقصانه

اتوبني)األفن(منجهة،و)األفك(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثب
)فسادالشيء(،وتزيد ملمح)ضعفالعقلونقصانه(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح

اجلهةالثانيةإبثباتملمح)الكذب(.
وبني)اجلنون(منجهة،و)اخلبل(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات

الثانيةإبثبات-ملمح)ضعفالعقلونقصانه وتزيداجلهة واجلهل(، ملمح)فسادواخلفَّة
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واهلالك(.-الشيء
وبني)الرعونة(منجهة،و)اهلوج(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
ملمح)ضعفالعقلونقصانه(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)اضطرابالشيءوعدم

والدهش(.-متاسكه(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)اخلفَّةواجلهل والتحريُّ
ني)املعتوه(منجهة،و)اجملنون(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثباتوب

ونقصانه العقل )ضعف ملمح-ملمح إبثبات األوىل اجلهة وتزيد واجلهل(، واخلفَّة
والغفلة(.-)اضطرابالشيءوعدممتاسكه

 ع قة اجلزء من الكل: -3
شاركاجلهتانيفإثباتبني)العقل(منجهة،و)الذهن(منجهةأخرى،حيثت

الرأي )جودة وإحاطته-ملمح الشيء على وقوته-واحملافظة الشيء والفهم-وشدة
 واإلدراك(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)اخللوصمنكلشيء(.

بني)العقل(منجهة،و)احلِّجر(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
الرأي ع-ملمح)جودة وإحاطتهواحملافظة وتزيداجلهة-لىالشيء وقوته(، الشيء وشدة

 واخللوصمنكلشيء(.-األوىلإبثباتملمح)الفهمواإلدراك
تشارك حيث أخرى، جهة من والزَّبر( واجلول، و)اللُّب، جهة، من )العقل( بني

الرأي )جودة إثباتملمح يف وإحاطته-اجلهتان الشيء على الشيء-واحملافظة وشدة
 واخللوصمنكلشيء(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)الفهمواإلدراك(.-هوقوت

حت(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثباتالـمَبني)العقل(منجهة،و)
الرأي وقوته-ملمح)جودة الشيء األوىل-وشدة وتزيداجلهة واخللوصمنكلشيء(،

 إبثباتملمح)الفهمواإلدراك(.
أخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثباتوبني)ا منجهة و)الز ِّرَّة( منجهة، لعقل(

الرأي وإحاطته-ملمح)جودة علىالشيء وتزيداجلهة-واحملافظة وقوته(، الشيء وشدة
 واخللوصمنكلشيء(.-األوىلإبثباتملمح)الفهمواإلدراك

جلهتانيفإثباتوبني)الفؤاد(منجهة،و)القلب(منجهةأخرى،حيثتشاركا
وشدةالشيءوقوته(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)احملافظةعلى-ملمح)جودةالرأي
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-وبلوغالشيءوغايته(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)الفهمواإلدراك-الشيءوإحاطته
 واخللوصمنكلشيء(.

اجلهتانيفإثباتوبني)احلمق(منجهة،و)األفن(منجهةأخرى،حيثتشارك
األوىلإبثباتملمح)اخلفَّة-ملمح)ضعفالعقلونقصانه وتزيداجلهة الشيء(، وفساد

والعي يفالكالم(.-والعجزوالتبلُّد-واجلهل
وبني)احلمق(منجهة،و)األفك(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات

والعجز-إبثباتملمح)اخلفَّةواجلهلملمح)ضعفالعقلونقصانه(،وتزيداجلهةاألوىل
والعي يفالكالم(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)الكذب(.-وفسادالشيء-والتبلد

وبني)احلمق(منجهة،و)اجلنون(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
تملمح)العجزواخلفَّةواجلهل(،وتزيداجلهةاألوىلإبثبا-ملمح)ضعفالعقلونقصانه

والعي يفالكالم(.-وفسادالشيء-والتبلُّد
وبني)احلمق(منجهة،و)اخلبل(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات

وفسادالشيء(،وتزيداجلهةاألوىلإبثبات-واخلفَّةواجلهل-ملمح)ضعفالعقلونقصانه
اجلهةالثانيةإبثباتملمح)اهلالك(.والعي يفالكالم(،وتزيد-ملمح)العجزوالتبلُّد

 ع قة التضاد: -4
بني)العقل(منجهة،و)احلمق(منجهةأخرى،حيثتتضاداللفظتانيفملمحي

الرأيوقوته ونقصانه-)جودة و)ضعفالعقل وإحاطته( الشيء على وفساد-واحملافظة
الشيء(.

يف اللفظتان تتضاد حيث أخرى، جهة من و)اخلُرق( جهة، من )الَكيس( بني
الرأيوقوته -واحملافظةعلىالشيءوإحاطته(و)ضعفالعقلونقصانه-ملمحي)جودة

وفسادالشيء(.
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 نتائج املبحث األول
لسان)بعدالوقوفعلىمبحثألفاظالعقلوالذ ِّهن،واستخراجألفاظهمنمعجم

إىلأصلهاوتطوراهتا،نتجعنهاالوصولوتبينيالبنمنظور،ودراستهادراسةداللية(العرب
:إحصاءاتونتائجتتضمنما يت

عدداأللفاظاليتتندرجحتتهذااملبحثمثانيةوأربعنيلفظًا،منهاإجيابيةأن-1
( هي: فاإلجيابية سلبية، اوأخرى احلِّْجر، النـَُّهى، الذ ِّْهن، الَقلب،لعقل، الفؤاد، ، اللُّب 

املِّرَُّة، الز ِّرَُّة، الـَمْحت، اأَلْكــل، احَلَصافة، املسك، اْر، الس ِّ احلجا، الَكيس، الزَّْبر، اجلُول،
الدَُّوق،احلمق،(،والسلبيةهي:)اجلَزَالة،احلَْزم،احلُْنَكة،اهلُْرَمان الـَمَفاَجة، الـَمْوق، النوك،

ْبُج،اجلِّْلُف،الرَّثـَْية،اهلَْبت،الرَّطِّيط،الرطأ،الَوْغد،البَـَله،الضَّفاطة،األْفن،اخلُْرق،الَوَره،الطَّ
(.األفك،التـَّْيم،اجلنون،اخلبل،اهلوك،اهلوج،الرعونه،املعتوة،الفدم

2- واحلفظ،أن واإلمساك املنع تطورتمن ألفاظًا اإلجيابية والذهن العقل ألفاظ
ار،واملسك(.وهي:)العقل،و النُّهى،واحلِّجر،واجلُول،والزَّبر،واحلجا،والس ِّ

تطورتمنالصالبةواإلحاطة،وهي:أن-3 ألفاظًا ألفاظالعقلوالذهناإلجيابية
)احلِّجر،اجلُول،الزَّبر(.

4- أن والذهن العقل ألفاظ ألفاظًا وشدته،اإلجيابية خلوصالشيء تطورتمن
،القلب ،احملت(.وهي:)اللُّب 

تطورتمنمجعالشيءوإحكامهوشد ِّهالعقلوالذهناإلجيابيةألفاظًاألفاظأن-5
بقوة،وهي:)العقل،احلصافة،األكل،الز ِّرَّة،املِّرَّة،احلزم(.

،بلكلوحدةهلاأن-6 ألفاظالعقلوالذهنألفاظًاإجيابيةالترجعإىلنسٍقمعنيَّ
تطورمنوصولالنُّهىتطورمنالقوةيفالشيءاحملسوس،والذِ هنأصلخمتلف،وهي:)

تطورالقلبتطورمنشدةنضوجالشيءوتوقده،والفاادالشيءإىلقايتهوالبلوغفيه،و
و إىلجهة، الدراهمالكيسمنحتويلالشيءمنجهة الذيجيمعفيه تطورمنالوعاء

تطورمنالكرباهلُرمانلفمهابلتمر،وتطورتمنحتنيكالصيبداخاحلُنكةو-والداننيري
يفالسن(.
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سلبيةتشاركيفمعىنضعفالعقلونقصانه،أن-7 ألفاظالعقلوالذهنألفاظًا
وهي:)احلمق،النوك،املوق،املفاجة،الدُّوق،اخلرق،الوره،الطَّبج،اجللف،الرثية،اهلبت،

ن،األفك،التَّيم،اجلنون،اخلبل،اهلوك،اهلوج،الرَّطيط،الرَّطأ،الوغد،البله،الضفاطة،األف
الرعونة،املعتوه،الفدم(.

8- وهي:أن واجلهل، اخلفَّة معىن يف تشارك سلبية ألفاظًا والذهن العقل ألفاظ
اهلوك، املعتوه، الوغد، الضفاطة، البله، اخلرق، اجلنون، اخلبل، اخلرق، النوك، )احلمق،

اهلوج(.
وعدمألفاظالعأن-9 تشاركيفمعىناضطرابالشيء سلبية قلوالذهنألفاظًا

متاسكه،وهي:)الرعونة،الوره،الرطيط،الرطأ،املعتوه(.
ألفاظالعقلوالذهنألفاظًاسلبيةتشاركيفمعىنالتحريوالدهش،وهي:أن-10

)اخلرق،اهلوك،اهلوج(.
11- تشاركيفأن سلبية ألفاظًا والذهن وهي:ألفاظالعقل الشيء، معىنفساد

)احلمق،املوق،اخلرق،اخلبل،التيم،اخلبل(.
ألفاظالعقلوالذهنألفاظًاسلبيةتطورتمنمعىنالضرباملتتابع،وهي:أن-12

)الطبج،واهلبت(.
وهي:أن-13 والتبلُّد، تشاركيفمعىنالعجز سلبية ألفاظًا ألفاظالعقلوالذهن

م(.)احلمق،النوك،الفد
سلبيةتطورتمنمعىناختالطالشيءح أن-14 ألفاظالعقلوالذهنألفاظًا

ليونته،وهي:)الرطيط،والرَّطأ(.
،بلكلوحدةأن-15 ألفاظالعقلوالذهنألفاظًاسلبيةالترجعإىلنسقمعنيَّ

تطورمنكثرةالورهتطورمنمزقالشيءوخرقهوفساده،واخلرق)هلاأصلخمتلف،وهي:
تطورمنقشرالشيءوقطعهواستئصاله،اجللفالشيءالذيالميكنإمساكهواضطرابه،و

تطورمنالو دتطورمنضعفاملفاصلووجعها،والرثيةومنالشيءاليابسالغليظ،و
له،وخادمالقومالذياليؤبهله،و تطورمنالرخاوةوالبطء،الضفاطةالسهمالذيالحظَّ

تطورمنالتغريوالتحول،أوقلبالشيءاألفكتطورمنخلوالشيءوتفريغة،وفناألو
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تطورمنالسارواخلفاءاجلنونتطورمنالتعلقابلشيءوتعبده،والتيتوصرفهعنجهته،و
و واخلبلوالتغطية، وفساده، السقوطيفمكانتطورمناهلوكتطورمننقصانالشيء

تطورتمنامليلوالطولالرعونةمنمعىنالتسرعوالعجلة،وجاءاهلوجومنحدركاحلفرة،
والتقدم،و تطورمنالفدمتطورمناملبالغةيفاألمورأوسوءالتصرف،واملعتوهوالكثرة

الدمالثقيلاخلاثراملشبعمُحرة(.
بنيع قة الرتادفظهربنيألفاظالعقلوالذ ِّهنعالقاتدالليةوهيأنهقد-16

وبني واألكل، احلصافة وبني واهلُرمان، احلُنكة وبني واللُّب، اجلول وبني ار، والس ِّ احلِّجر
 ّث واهلوك، اهلوج وبني والرَّطأ، العقلع قة االيتمالالرَّطِّيط وبني والنُّهى، العقل بني

ملسكمنواللُّب،وبنيالكيسوالعقل،وبنياحلِّجاوالعقل،وبنيالعقلمنجهةوالساروا
جهةأخرى،وبنيالعقلمنجهةواألكلواحلصافةمنجهةأخرى،وبنياجلزالةوالعقل،
وبنياحلِّجا أخرى، جهة من واهلُرمان واحلنكة جهة من وبنيالعقل واحلزم، وبنيالعقل
والسار،وبنياحلزمواحلصافة،وبنياحلزمواحلُنكة،وبنياحلمقوالنُّوك،وبنياملوقواحلمق،
وبنياحلمقمنجهةواملفاجةوالطبجواجللفوالرثيةواهلبتمنجهةأخرى،وبنياحلمق
والرَّطِّيط والوره جهة من وبنياحلمق واحلمق، وبنياخلُرق والدوق، املوق وبني والدوق،
والرَّطأوالرعونةمنجهةأخرى،وبنياحلمقوالوغد،وبنياحلمقمنجهةوالبلهوالضفاطة

أخ واهلوكمنجهة جهة وبنياحلمقمن واخلبل، وبنياجلنون واألفك، وبنياألفن رى،
واهلوجمنجهةأخرى،وبنيالرعونةواهلوج،وبنياملعتوهواجلنون،وبنياملعتوهواحلمق،وبني

بنيالعقلوالذ ِّهن،وبنيالعقلواحلِّجر،وبنيالعقلمث ع قة جزء من كلالفدمواحلمق،
واجلولوالزَّبرمنجهةأخرى،وبنيالعقلواحملت،وبنيالعقلوالز ِّرة،وبنيمنجهةواللُّب

 ّث واخلبل، وبنياحلمق واجلنون، وبنياحلمق واألفن، وبنياحلمق والقلب، ع قة الفؤاد
بنيالعقلواحلمق،وبنيالكيسواخلُرق.تضاد
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 املبحث الثاني: 
 ألفاظ النظر والتفكري

 هو احملسوس النَّظر إدراك يطلب كما الذكر، جهة من ابلقلب املعىن طلب
 (1) ابلعني أو التأمل، به يراد وقد ورؤيته، الشيء إلدراك البصرية أو البصر تقليب

.(2) والفحص،وقديرادبهاملعرفةاحلاصلةبعدالفحص
تكماتنالطلبالفكر،وهويدالنفساليتتنالهبااملعلوما هو:رالتفكُّوريالتفكو

احملسوسات اجلسم أو(3) بيد لدركاملطلوبتصرُّ ، فالقلبيفمعايناألشياء وال...
القلب يف صورة له أن صل ميكن فيما إال الفكريو،(4) يقال املصطلح يف –الفكر

الفعلالذيتقومبهالنفسعندحركتهايفاملعقوالت؛أيالنظر هو:-والفلسفيخاصة
 ذلكوالتأمل و و واحلكم، واالستنباط أي،والتدبر نفسها؛ املعقوالت كذلك وهو

.(5) املوضوعاتاليتأنتجهاالعقلالبشري
ينتجعنذلكالنظروالتأملمنعلومومعارف، فالفكريشملالنظرالعقلي،وما

لغالب،والنظرالعقليمبدأمنمبادئالفكروالتفكري،كماأنمبتدأههوالنظراحلسييفا
والرؤية، النَّظر، وهي: ألفاظإجيابية سبعة والتفكري( ابنمنظوريفمعىن)النَّظر أورد وقد
أصوهلا وتتبُّع األلفاظ، هلذه يليشرحت وفيما والرويَّة، والتدبُّر، والفِّكر، والفراسة، والتأمُّل،

                                       
(1) املناوي، الدين مهماتالتعاريفزين طالتوقيفعلى ،1 الكتب، عامل )القاهرة: ،38،

  .326م(،1990هـ،1410عبداخلالقثروت،
(2) األصفهاين، القرآنينظر: الفاظ و517،مفردات ، مهماتاملناوي، على التوقيف

 .104،التعاريف
.104،التوقيفعلىمهماتالتعاريفزينالديناملناوي،(3)
 .1/63،التعريفاتاجلرجاين،(4)
(5) الزنيدي، الرمحن اإلسالميعبد الفكر حقيقة ،2ط، املسلم دار ،ـه1422)الرايض:
 .10،م(2002
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العالقاتالدالليةبينها.تبينياالشتقاقية،و
النََّظر: -49

ـــــــد ِّرهَوَتقِّيُســـــــُه،وإِّذاذكـــــــرابـــــــن ـــــــْيءِّتـَُق الشَّ منظـــــــوريفاللســـــــان:النَّظَـــــــُر:اْلفِّْكـــــــُريفِّ
اأَلمــــــراْحَتَمــــــَلَأنَيُكــــــوَن ْلَعــــــنْيِّ،وإِّذاقـُْلــــــَتَنظَــــــْرُتيفِّ قـُْلــــــَتَنظَــــــْرُتإِّليــــــهملََْيُكــــــْنإِّالابِّ

ْلَقْلــــب،وذكــــرأن النظــــر يـََقــــُععَ ــــرًافِّيــــهَِّوتَــــَدبُـّرًاابِّ ،َفَمــــاَكــــاَنالـــــمَلَــــىاأَلجســــاموَتـََفكُّ َعاينِّ
 ْلَبَصائِّرَِّكاَنلِّلَمَعاينِّ .(1)ابألَبصارفـَُهَولأَلجسام،َوَماَكاَنابِّ

ـــــنمنظـــــور تـَْنظُـــــُر : ومـــــنالـــــدالالتاألخـــــرىهلـــــذااألصـــــلاللغـــــويكمـــــاأوردهـــــااب
احْلَـــــدِّيُث: ـــــَتَكهَُّن،َوُهـــــَوَنظَـــــُرتـََعلُّـــــٍموفِّراســـــٍة،َويفِّ ـــــهِّ»تـَ َُعَلْي َصـــــلَّىاَّللَّ ـــــَداَّللََِّّأابالنَّـــــيبِّ ِّ َأنَعْب

ابمرأَة .(3)َأيتـََتَكهَُّن (2)«تـَْنظُرُ َوَسلََّم،َمرَّ
من نظرالتأمُّلألنهنظرتعلٍُّموفراسة.وهذااملعىنقريبت

ويـــــــرىابـــــــنفـــــــارسيفاملقـــــــاييس:أنجـــــــذرنظـــــــريـــــــدورحـــــــولمعـــــــىنواحـــــــد،هـــــــو
.(4)أتمُّلالشيءومعاينته،ّثُيستعارويتسعفيه

 ـــــسُّ ـــــيالنظـــــرابلعـــــني،ذكـــــرابـــــنمنظـــــور:النَّظَـــــر:حِّ وتـــــرىالباحثـــــةأنأصـــــلهاحلس ِّ
ـــــنْيِّاْلَعـــــ ْلَع ـــــْيءِّابِّ ـــــلالشَّ نْيِّ،َنظَـــــرهيـَْنظُـــــرهَنظَـــــرًاوَمْنظَـــــرًاوَمْنظَـــــرًةوَنظَـــــرإِّليـــــه،والنَّظَـــــُر:أتَمُّ

(5)،
ّثتطورإىلمعاينالتأملوالتفكر.

ژڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ژ ومـــــــــنهـــــــــذااملعـــــــــىنقولـــــــــهتعـــــــــاىل:
ـــــــــتم(6) ،أي:وأَن

يغَرقــــــون؛َوجَيُــــــوُزَأنَيُكــــــوَنَمْعنَــــــاُهوأَنــــــتمُمشــــــاهدونتـَْعَلُمــــــوَنَذلِـّـــــَكوإِّنَشــــــَغلهمتـَــــــَرْوَقم

                                       
 .14/292،مادة)نظر(،لسانالعربابنمنظور،(1)

.5/77،مادة)نظر(واألثرالنهايةيفغريباحلديثابناألثري،(2)
.14/293،مادة)نظر(،لسانالعربابنمنظور،(3)
.2/567،مادة)نظر(،مقاييساللغة(ابنفارس،4)
.14/291،مادة)نظر(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)
.50سورةالبقرة،اآلية:(6)
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َشاغِّلت َذلَِّكاْلَوْقتِّ  .(1)َعْنَأنيَروهميفِّ
ـــــــيبواســـــــطةاجملـــــــازإىلأوســـــــعمـــــــنجمـــــــرَّدالنظـــــــرابلعـــــــني، تطـــــــوَّرهـــــــذااملعـــــــىناحلس ِّ

ڈ ڈ ژ ژ ژفشـــــــــملالنظـــــــــركعـــــــــىنالتأمُّـــــــــلابلعقـــــــــلوابلقلـــــــــبومنـــــــــهقولـــــــــهتعـــــــــاىل:

ژڑ    
ــــــةويف(2) أيأتمَّلــــــوا،واســــــتعمالالنَّظَــــــريفالَبَصــــــرأكثــــــُراســــــتعماالًعنــــــدالعامَّ

ـــــَكإليـــــهرَأَيـْتَـــــُه ـــــداخلاصَّـــــة،ويقـــــال: َنَظـــــْرُت إىلكـــــذا:إذاَمـــــَدْدَتطَْرَف البصـــــريةأكثـــــرعن
 .(3)أوملتـََرُه،وَنظَْرُتفِّيهِّ:إذارَأَيـَْتُهوَتَدبَـّْرَتهُ

ـــــيونالحـــــظممـــــاســـــبقأناألصـــــل اللغـــــويملـــــادة نظـــــر قـــــدتطـــــوَّرمـــــناملعـــــىناحلس ِّ
ــــــب،وكــــــذاإىلاإلدراك ــــــيوهــــــوالتأمُّــــــلابلعقــــــلوالقل وهــــــوالنَّظــــــرابلعــــــنيإىلاملعــــــىنالعقل

والرؤايالقلبية،والتكهُّن.
الرؤية: -51

ـــــــُتواْســـــــتَـْرأَْيت: ،واْرأَتَْي ـــــــُتجـــــــاءيفاللســـــــان:الرُّْؤيَـــــــُة:النَّظَـــــــُرابلَعـــــــنْيوالَقْلـــــــبِّ كرَأَْي
ــــــةالَعــــــني ــــــْنُرؤي ــــــينمِّ َحــــــدِّيث،وأَع ــــــه،يفِّ ــــــَيهللاعن ــــــَر،َرضِّ َعــــــة-ُعَم ُتـْ

اْرأَتَى»:-وذََكــــــرامل
ـــــاشـــــاَءَأْنيـَْرتَئِّـــــيَ بعـــــَدَذلِّـــــَكَم ـــــُرؤت ـــــروأَتَ ََّأي(4)«اْم ـــــب،فكَّ َـــــةالَقْل ـــــْنُرْؤي ـــــلمِّ تَـَع َوُهـــــَوافـْ

.(5)َأومَِّنالرَّْأيِّ
لـــــــ)الرؤية(هــــــوالنَّظَــــــُرابلعــــــني،كمــــــاســــــبقيفكــــــالمابــــــنمنظــــــور، ــــــيُّ واألصــــــُلاحلس ِّ

اأَلْمـــــــــرِّوَتراَءْينـــــــــا:َنظَـــــــــْرانه ،ّثتطـــــــــوَّربواســـــــــطةاجملـــــــــازإىلاملعـــــــــىن(6)وكقولـــــــــه:واْرأَتَْينـــــــــايفِّ
وهوالنَّظُرابلقلبوالعقل.العقلي

                                       
.14/291،مادة)نظر(،لسانالعربابنمنظور،(1)
.101سورةيونس،اآلية:(2)
 .517،مادة)نظر(،مفرداتالفاظالقرآن(األصفهاين،3)

 .2/898،كتاباحلج،اببجوازالتمتع،1226،ح(صحيحمسلم4)

.6/63مادة)رأى(،،لسانالعرب(ابنمنظور،5)
 .6/63،مادة)رأى(،لسانالعربابنمنظور،(6)
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ـــــــت ـــــــهِّممَِّّـــــــارأَْي ،وقـــــــوهلم:(1)ومـــــــناســـــــتعماالتهـــــــذهاألصـــــــلالـــــــر ِّيُّ:َمـــــــاَظَهـــــــرَعَلْي
األرُضوأبدت:أولمايلوحشيءتمنالنَّبات .(2) أرتِّ

وسبقابنفارسوالزخمشريوأبوهاللالعسكريإىلهـذاالتأصـيل،يقـولابـنفـارس:
ريَةٍرََأى:َأْصلتَيُدلُّ َأْوَبصِّ ،ويقولالزخمشـري: ومـناجملـاز:فـالنت(3)َعَلىَنظٍَرَوإِّْبَصاٍربَِّعنْيٍ

،ويقـــــولأبـــــوهـــــالل(4)يـــــرىلفـــــالٍن:إذااعتقـــــدفيـــــه،وأراهوجـــــهالصـــــواب،وأرينبرأيـــــك 
ېئ ژ العســــكري: والرؤيــــةيفاللغــــةعلــــىثالثــــةأوجــــه:أحــــدهاالعلــــم،وهــــوقولــــهتعــــاىل:

ژىئ
أينعلمــهيـــومالقيامــة،وذلـــكأنكــلَّآٍتقريـــب،واآلخــركعـــىنالظــن،وهـــوقولـــه(5)
ژۈئ  ۈئ ېئ ژ تعاىل:

أييظنُّونه،واليكونذلـككعـىنالعلـم؛ألنـهالجيـوزأنيكونـوا(6)
عاملنيأبقابعيدةوهيقريبةيفعلـمهللا،واسـتعمالالرؤيـةيفهـذينالـوجهنيجمـاز،والثالـث

.(7)وهيحقيقة رؤيةالَعني
احملسوســــــةوهــــــيالرؤيــــــةونالحــــــظممــــــاســــــبقأن)الرؤيــــــة(قــــــدتطــــــوَّرتمــــــنالداللــــــة

البصــــريةالــــيتتقتضــــيمعـــــىنالنظــــر،إىلالداللــــةالعقليــــةوهـــــيالرؤيــــةالقلبيــــةالــــيتتقتضـــــي
معىنالعلم،والظن.

ل -51 :التأمُّ

ـــــــــُل:التـَّثـَبُّـــــــــت، ـــــــــُتالشـــــــــيَءَأيجـــــــــاءيفاللســـــــــان:اأَلَمـــــــــُل:الرَّجـــــــــاء،والتََّأمُّ :وأتَمَّْل

                                       
 .6/64،مادة)رأى(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

.1/326،مادة)رأى(،أساسالبالغة(الزخمشري،2)

 .1/504،مادة)رأى(،مقاييساللغة(ابنفارس،3)

.1/326،مادة)رأى(،أساسالبالغة(الزخمشري،4)

.7(سورةاملعارج،اآلية:5)

 .6(سورةاملعارج،اآلية:6)

 .108،الفروقاللغوية(العسكري،7)
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اأَلمرَوالنَّظَر،َنظَْرُتإِّليهُمستْثبِّتاًَلهُ .(1)وأَتَمََّلالرجُل:تـَثـَبَّتيفِّ
و)التأمُّل(مأخوذتمن)األَمل(،كماشرحهماابنمنظور،وكالمهاعقليَّان.

عِّلَّتــــــه،فقــــــال:  اهْلَْمــــــَزُة:)أََمــــــَل(وقــــــدســــــبقابــــــنفــــــارسإىلهــــــذاالتأصــــــيلوبــــــنيَّ
ـــــــيُم ـــــــالمأصـــــــالن:َواْلمِّ التـَّثـَبُّـــــــُتَوااألوَّل:وال ْنتَِّظـــــــاُر،َوالثَّـــــــاينِّ ـــــــلِّ:الِّ ـــــــَنالرَّْم ـــــــُلمِّ ـــــــا،احْلَْب َفَأمَّ
ــــُهاألوَّل ُل ــــُهأَُؤم ِّ ــــوُلأَمَّْلُت ــــُلالرََّجــــاُء،فـَتَـُق ــــاَلاخْلَلِّيــــُل:اأْلََم ــــُهأتمــــيالًفـََق ــــُهآُمُل ــــًةأْمــــالً،َوأََمْلُت َوإِّْمَل

ْلَســـــةٍ ـــــاءِّجِّ ـــــىبَِّن ْنتِّظَـــــارِّ،َعَل ـــــُضاالِّ النَّظَـــــرِّوَ،َوَهـــــَذافِّيـــــهِّبـَْع ـــــُلالتـَّثـَبُّـــــُتيفِّ ـــــاَلأَْيًضـــــا:التََّأمُّ ،َق
:(2)قَالَ

ــــــــْنظََعــــــــائِّنٍ ــــــــَرىمِّ ــــــــْلَخلِّيلِّــــــــيَهــــــــْلتـَ أَتَمَّ
 

ْلــــــــــــَن  ُجــــــــــــْرّثِّحَتَمَّ ــــــــــــْنفـَــــــــــــْوقِّ ْلَعْليَــــــــــــاءِّمِّ ابِّ
 :(3)َوقَاَلاْلمِّرَارُ

أَتَمَّــــــــــْلَمــــــــــاتـَُقــــــــــوُلوَُكْنــــــــــَتقِّــــــــــْدًما
 

ـــــــــــــــــــــــــــــلُ  ـــــــــــــــــــــــــــــُهقَلِّي يَّـــــــــــــــــــــــــــــاأَتَمُُّل ُقطَامِّ
 : َدةٍاْلُقطَامِّيُّ .(4) الصَّْقُر،َوُهَوُمْكَتٍفبَِّنْظَرٍةَواحِّ

 فـــــــالنتحبــــــــراملؤمَّـــــــل،بــــــــدُروأشـــــــارالزخمشــــــــريإىلهـــــــذاالتأصــــــــيلِبفـــــــاٍء،فقــــــــال:
ــــل  علــــى)األمــــل(وهــــو)حبــــر(5)املتأمَّ ،ومليــــذكريفاملــــادةغــــريهــــذا،ولكنــــهقــــدَّممــــايــــدلُّ

ــــرمــــايــــدلُّ ــــل(أيأملــــهواســــعتكــــالبحر،وأخَّ علــــى)التأمُّــــل(وهــــو)بــــدراملتأمَّــــل(أياملؤمَّ
كالبدرأيًضا.أتمُّلهمجيلكالبدرأويتأمليفاألموراجلميلة

ـــــــلينظـــــــربعينـــــــه واجلـــــــامعبـــــــني)التأمُّـــــــل(و)األمـــــــل(هـــــــوالنَّظـــــــرواالنتظـــــــار،فاملتأم ِّ
وعقلهيفاألشياء،و)اآلمل(ينظريفاملستقبلويرجواخلريوينتظره.

                                       
 .1/155،مادة)أمل(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

،)بريوت:داراآلفاقاجلديدة،3،حتقيق:فخرالدينقباوة،طديوانهزهريبنأيبُسلمى،يف(2)
 ،وفيه)تبصَّرخليلي...(.11م(،1980هـ،1400

اتجالعروسوالزبيدي،،1/287،املعاينالكبرياملرادبنسعيدالفقعسي،كمايف:ابنقتيبة،(3)
 .28/27،حتقيق:جمموعةاحملققني،د،ط،ت،داراهلداية،مادة)أمل(منجواهرالقاموس

 .1/76،مادة)أمل(،مقاييساللغة(ابنفارس،4)

 .1/34،مادة)أمل(،أساسالبالغة(الزخمشري،5)



 الفصل الثاني: تصنيف ألفاظ النشاط الذهني الواردة في لسان العرب, البن منظور

143 
 

ــــــــىالنَّظــــــــريفوعلــــــــىهــــــــذافقــــــــد عل ــــــــدال ِّ ــــــــيال ــــــــل(مــــــــناملعــــــــىنالعقل تطــــــــوَّر)التأمُّ
املســــــــتقبلورجــــــــاءاخلــــــــريوانتظــــــــاره،إىلاملعــــــــىنالعقلــــــــيالــــــــدالعلــــــــىالتثبُّــــــــتيفاألمــــــــر،

والنظرابلعنيوالعقليفاألشياء.
الفراسة: -52

ــــْيءِّوالبَصــــربِـّـــهِّ،يـَُقــــاُلإِّنــــه جــــاءيفاللســــان:الفِّراســــة:النَّظَــــُروالتـَّثـَبُّــــُتوالتَأمُّــــللِّلشَّ
ــــابِـّـــهِّ،ويفاحلــــديث: َــــَذااأَلمــــر:إِّذاَكــــاَنَعالًِّم هبِّ ــــارِّست ــــهيـَْنظُــــُر»َلَف ــــْؤمِّنِّففِّن ــــوافِّراســــةاْلُم اتَـُّق

ـــــرًا،وتفــــــرََّسفِّيــــــهِّ(1)«بِّنُـــــورِّاَّللَّ ـــــْنقـَْولِّــــــَكتفرَّْســـــُتفِّيــــــهَِّخيـْ ْســــــُممِّ ْلَكْســـــرِّ:االِّ ،والفِّراســــــة،ابِّ
الشيَء:تومسََّه.

ـــــَيالرَُّجـــــُلفَارًِّســـــا،يـَُقـــــ ـَــــامُس ِّ ـــــَناأَلشـــــياءُكل َِّهـــــا،َوهبِّ ـَــــامُيـــــارسمِّ اُل:َواْلَفـــــارُِّساحْلَـــــاذُِّقكِّ
 َهـــــاواحلِّـــــْذُقأبَمرهـــــا،َويفِّ ،َوُهـــــَوالثَّبـــــاتَعَليـْ اخْلَْيـــــلِّ الُفروســـــةوالَفراســـــةيفِّ بـــــني ِّ َرُجـــــلتفَـــــارِّست

: :العِّلـــــم(2)«َعل ُِّمـــــواَأوالدكـــــمالَعـــــْوموالَفراســـــة»احْلَـــــدِّيثِّ ْلَفـــــْتحِّ ؛والَفراَســـــة،ابِّ ـــــلِّ اخْلَْي بِّرُُكـــــوبِّ
ها،مَِّنالُفُروسيَّة .(3)ورْكضِّ

ـــــرِّيس َف ـــــْورت ـــــاُل:ثـَ ـــــٍلفـَْرًســـــا؛يـَُق ُجعِّـــــلُكـــــلُّقـَْت ـــــَرَحـــــ َّ ـــــق،ُّثََّكثـُ الُعُن ـــــْرسهـــــوَدقُّ والَف
ْ جـــــوجومـــــْأجوج: َحـــــدِّيثِّ ـــــريس،َويفِّ ـــــَرةتَف ـــــْيهِّْمفُيْصـــــبُِّحون»َوبـََق ـــــفَعَل ـــــلالنـََّغ يـُْرسِّ إِّناَّللَّ

تَـَرَســــــَهاإِّذاقـَتَـَلَهــــــا،،(4)«ىفـَْرَســــــ ــــــاَةَوافـْ ــــــَرَسالــــــذ ِّْئَبالشَّ ــــــْنفـَ ،مِّ ــــــُدفَــــــرِّيست َلــــــى،اْلَواحِّ َأيقـَتـْ

                                       
والطرباين،،5/298،أبوابتفسريالقرآن،اببومنسورةاحلجر،3127،ح(سننالارمذي1)

،ابب7497،ح،واملعجمالكبري8/23،اببامليم،اببمنامسهحممود،7843،حاملعجماألوسط
غريب،وقالاهليثمي،جممعالزوائد8/10الصاد،مسندأيبأمامة، ،وغريهم،قالالارمذي:حديثت

،،إسنادهحسن،وضعَّفهاأللباينيفسلسلةاألحاديثالضعيفة17940،10/268،حومنبعالفوائد
 .1821،4/299ح

 .3/428)فرس(،مادةواألثرالنهايةيفغريباحلديث(ابناألثري،2)

 .11/153،مادة)فرس(،لسانالعرب(ابنمنظور3)

،كتابالفعوأشراطالساعة،اببذكرالدجَّالوصفتهومامعه،2937ح،صحيحمسلم(4)
4/2250. 
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ْنُهَفرِّيسةاأَلسد .(1)َومِّ
.(2)وطءالشيءودقعنقهويعيدابنفارسمعاينفرسإىلاملعىنالعاموهو

وتــــرىالباحثــــةأنـــــهيصــــعبتقريـــــراألصــــلاملعجمـــــيللفراســــة،ويبـــــدوأنهلــــاعالقـــــة
منــــــدثرةبـــــــ)فــــــرس(يفمعــــــىنفصــــــلومنــــــهجــــــاءميَّــــــز،وممــــــايؤيــــــدذلــــــكأننــــــاجنــــــدجــــــذر
ــــــكفروشــــــتا ــــــدلعلــــــىالفصــــــل،والتمييــــــزبــــــنياألشــــــياء،ومــــــنذل )فــــــرس(يفالســــــراينيةي

.(3)يفالعربية(وتدلعلىقوةالتمييزواحلكمعلىاألشياء)وهياملقابللفراشة
ــــــيوهــــــوالفصــــــلبــــــني وعلــــــىهــــــذاتكــــــون)الفراســــــة(قــــــدتطــــــوَّرتمــــــناملعــــــىناحلس ِّ

الشيئني،إىلاملعىنالعقلياجملرَّدوهوتفرُّسالشيءومتييزه.
ر:ك ف ال -53

ــــــل، ــــــر:التَأمُّ ــــــْيءِّ.والتـََّفكُّ الشَّ جــــــاءيفاللســــــان:الَفْكــــــُروالفِّْكــــــُر:إِّعمــــــالاخْلَــــــاطِّرِّيفِّ
فِّيهَِّحاَجة َأيلَْيَسيلِّ َهَذااأَلمرِّفْكرت يفِّ يـَُقاُل:لَْيَسيلِّ
(4).

ــــــــا: اْلفِّْكــــــــَرةُويعــــــــر فاألصــــــــفهاين ــــــــُر:قــــــــوَّأبقَّ ــــــــوم،والتـََّفكُّ ــــــــمإىلاملعل ةمطرقــــــــةللعل
ةحبســــــبنظــــــرالعقــــــل،وذلــــــكلإلنســــــاندوناحليــــــوان،واليقــــــالإالالنتلــــــكالقــــــوَّجــــــو

.(5) فيماميكنأن صللهصورةيفالقلب

ابلنَّظريفالدالئل .(6)ويرىأبوهاللالعسكريأنالتفكُّر:تصرُّفالقلبِّ
ـــــْيءِّ.يـَُقـــــاُل وذكـــــرابـــــُنفـــــارسيفاملقـــــاييسمعـــــىنالفكـــــرهـــــو: الشَّ يفِّ تـَـــــَردُُّداْلَقْلـــــبِّ

                                       
 .154-11/153،مادة)فرس(،لسانالعرب(ابنمنظور1)

 .2/346،مادة)فرس(،مقاييساللغة(ينظر:ابنفارس،2)

(3)  Payne Smith, ACompendious Syriac Dictionar, 1903, Clarenolon 

Press، Oxford. 
 .211-11/210،مادة)فكر(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .401،مادة)فكر(،مفرداتالفاظالقرآن(األصفهاين،5)

 .88،الفروقاللغوية(العسكري،6)
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ًا  .(1) َوَرُجلتفِّك ِّريت:َكثِّرُياْلفِّْكرِّ،تـََفكَُّرإَِّذاَردََّدقـَْلَبُهُمْعَتربِّ
التفكــــرفيمــــاخلـــــقهللاتعــــاىلمـــــن إذنالفكــــرهــــوالوصـــــولإىلاحلقيقــــةِّعــــنطريـــــقِّ

ـــــُروايف»آايت؛أيالتأمـــــلملـــــالـــــهصـــــورةيفالقلـــــب،وهلـــــذاجـــــاءاحلـــــديثالشـــــريف: تـََفكَّ
.(2)«آالءهللاوالتـََفكَُّروايفهللا

عملســـــــتُيوهـــــــوالفـــــــركعــــــنلفـــــــظمقلـــــــوبتاْلفِّْكـــــــرلفـــــــظ:ويــــــرىبعـــــــضاألدابءأن
ــــــةعلــــــىفــــــركاألمــــــور ــــــملعنويــــــةاللدالل ،لكــــــنهــــــذا(3)اللوصــــــولإىلحقيقتهــــــاوحبثهــــــاطلًب

ــــــــذوقي،أكثــــــــرمــــــــن ــــــــد؛الســــــــتنادهإىلاحلــــــــدسوالتخمــــــــنيال وبُع ــــــــفت التخــــــــريجفيــــــــهتعسُّ
احلقيقةوالواقع.استنادهإىلمعطياتاالستعمالاللغوييف

ويغلـــــــبعلـــــــىالظـــــــنأناســـــــتعمالهـــــــذااللفـــــــظارتـــــــبطيفاللســـــــانالعـــــــريبابملعـــــــىن
ـــــــرغممـــــــنأننـــــــاجنـــــــدأن ـــــــىال ـــــــهدالالتحســـــــيةيفأصـــــــله،عل ـــــــذهيناجملـــــــردوملتكـــــــنل ال
ــــهمــــنبعــــضاملقــــابالتالســــامية ــــربطواجلمــــع،ويســــتدلعلي أصــــلهااحلســــيالقــــدميهــــوال

عـــــينربـــــط،ويقـــــارنبروكلمـــــانهـــــذاالتطـــــوربتطـــــورعقـــــلتpakatحيـــــثجنـــــديفالســـــراينية
.(4)كعىنربطإىلمعىنالعقلوالفكر

واألصلاللغويملادة)فكر(قدتطورمناملعىناحلسيوهوربطالشيءابحلبلوضم
بعضهإىلبعض،إىلاملعىنالعقلياجملردوهوربطالعقلللدالئلواألفكاربعضهاببعض،

الوصولإىلاستنتاجاتمعي نة.بغية
                                       

.2/328،مادة)فكر(،مقاييساللغة(ابنفارس،1)
األوسط2) املعجم الطرباين، ح( ،6319 العظمة6/250، وعبدهللااألصبهاين، ، ابب2ح، ،

وجلوقدرتهوملكهوسلطانهوعظمتهووحدانيته، ،والبيهقي،1/210األمرابلتفكريفآايتهللاعزَّ
حشعباإلميان ،119 وجل، ابباإلميانابذعزَّ األلباينيفسلسلة1/262، وحسَّنه وغريهم، ،

 .1788،4/395،حاألحاديثالصحيحة

 .402،مادة)فكر(،مفرداتالفاظالقرآن(األصفهاين،3)

(4)  wolf Leslau, Comparative Dictionary of Ge'ez, 1987, Otto 

Harrassowitz, Wiesbaden, P.158. 
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:التدبُّر -54

َعَواقِّـــــبِّ:أيَدبَـّـــــَراأَلْمـــــَروتَـــــَدبَّرهجـــــاءيفاللســـــان: ـــــُرفيهـــــا،يـَْنظُـــــَريفِّ األمـــــورويتفكُّ
ـــــــــــرُهُ ـــــــــــْيءِّ:آخِّ ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻپ ژ ،قـــــــــــالتعـــــــــــاىل:ودابِّـــــــــــُرالشَّ

ـــــــــــَل؛(1) َأياْستـُْؤصِّ
ــــُنالنََّظــــُرفِّي،آخــــرُهم ــــرَّْأُيالــــدَّبَرِّيُّ:الَّــــذِّيمُيَْع ــــهأواخــــرهوال ،واليكــــونذلــــك(2)مــــاتــــؤولإلي

إبطالةالفكر،وسعةإحاطته. إال 
واحـــــــد،وهـــــــوهيفقيـــــــاسٍجل ـــــــ ،البـــــــنفـــــــارسأنأصـــــــل)دبـــــــر(ويفمقـــــــاييساللغـــــــة

چ ژكــــــرالزخمشــــــرييفتفســــــريقولــــــهتعــــــاىل:،وذ(3)آخــــــرالشــــــيءوخلفــــــهخــــــالفقبلــــــه

ژچ چڇ 
تــــــــــدبُّراألمــــــــــر:أتمُّلــــــــــهوالنظــــــــــريفإدابرهومــــــــــايــــــــــؤلإليــــــــــهيفعاقبتــــــــــه (4)

.(5)رمافيهلمعانيهوتبصُّرالقرآن:أتمُّفمعىنتدبُّلٍأتمُّومنتهاه،ّثاستعمليفكل ِّ
ـــــياملـــــأخوذِّونالحـــــظممـــــاســـــبقأناألصـــــل اللغـــــوي)للتـــــدبُّر(تطـــــوَّرمـــــناملعـــــىناحلس ِّ

ـــــريفغـــــاايت ـــــيء،إىلاملعـــــىنالعقلـــــياجملـــــرَّدوهـــــوالنظـــــروالتفكُّ مـــــنالـــــدُّبروهـــــوآخـــــرالشَّ
األموروأواخرها.

يَّةُ: -55 و  الرَّ

.(6)ذكرابنمنظوريفاللسان:الرَّوِّيَُّة:التفكُّر،وعدُمالعجلةِّيفاألمور
ــــرَّوِّيُّ:ســــحابةت ــــيوهــــواملــــاءالكثــــري،وال والــــرَّويَّهبــــذااملعــــىنمــــأخوذتمــــناملعــــىناحلس ِّ
َعائَِّشــــَة َحــــدِّيثِّ ،وعــــنيتريَـّـــةت:كثــــريُةاملــــاء،َويفِّ ي 

ــــقِّ مثــــلالسَّ عظيمــــُةالقطــــرِّشــــديدُةالوقــــعِّ
ــــــــُفَأابهــــــــا، ُهَمــــــــا-َتصِّ َُعنـْ ــــــــَياَّللَّ اُءاْلَكثِّــــــــرُيالـــــــــمَ،َوُهــــــــَو«واْجتَـَهــــــــَرُدفُــــــــَنالــــــــرَّواء»:-َرضِّ

                                       
.45(سورةاألنعام،اآلية:1)
 .5/212،مادة)دبر(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .1/430،مادة)دبر(،مقاييساللغة(ابنفارس،3)

 .24،وسورةحممد،اآلية:82(سورةالنساء،اآلية:4)

(5 الزخمشري، التنزيل( غوامض حقائق عن طالكشاف العريب،3، الكتب دار )بريوت: ،
 .1/540هـ(،1407

 .6/272،مادة)روي(،لسانالعرب(ابنمنظور،6)
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.(1)الَعْذب
والــــرَّويُّ:مــــنالــــريَّخـــــالُفالَعطَــــش،والراويــــُة:املــــزادُةفيهـــــااملــــاء،والبعــــريأوالبغـــــل

،والـــــــرَّاويمـــــــنالر ِّجـــــــالالـــــــذييستســـــــقيو يت(2)أواحلمـــــــارالـــــــذيُيســـــــتقىعليـــــــهاملـــــــاء
فُشب ِّهبهِّمن يتالقومبِّعِّلٍمأوخرٍبفريويهِّ،كأنهأاتُهمبِّري ِّهِّممنذلكابملاء

(3).
،ومـــــاءت ويـــــرىابـــــنفـــــارس،والرَّاغـــــباألصـــــفهاينأنالروَّيـــــةمـــــنرويـــــتمـــــناملـــــاءراي 

َرَواءت،ورِّويٌّ،أي:كثريُمْروٍ
(4).







 
  

                                       
واحلديثأخرجهالشاذيلاهلندي،،272-6/270،مادة)روي(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

العمال كنز واألفعاليف األقوال سنن حيف الصحابة،35638، فضل ابب الفضائل، كتاب ،
جهرت12/499 يـَُقال: كبحه أنه عنها: اهللا رضي عائشة تُرِّيُد الـَماء، مندفنة َكاَنت اذا َر: اْلبِّئـْ

يْظهرطيبالـَماءويثوب،يُنظر:ابنقتيبة، فأخرجتَمافيهامناحلمأةوالطنيوالـَماءاآلجنَح َّ
 .2/464غريباحلديث

 .6/270،مادة)روي(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .1/494،مادة)روي(،مقاييساللغة(ابنفارس،3)

(4 فارس، ابن ينظر: اللغة( مقاييس )روي(، مادة ،1/494 واألصفهاين، الفاظ، مفردات
 .227،مادة)روى(،القرآن
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 حتليل املكونات الداللية بني ألفاظ النظر والتفكري
 [ جدوا التحليل التكويني أللفاظ النظر والتفكير5جدوا ]






 




  

املالمح



 األلفاظ

أتمُّلالشيء
 ابملعاينة

إطالةالنظر
ابلفكروسعة

 اإلحاطة

التثبتوعدم
العجلةيف
 األمور

العاملابألشياء
احلاذقفيها

   + + النظر

   + + الرؤية

  +  + التأمُّل

+ +  + الفراسة
  + + الفِّْكر

  + + التدبُّر

 + + + الر وِّي ة
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 [ جدوا بياني للعالقات الداللية بين ألفاظ النظر والتفكير6جدوا ]

 مفاتيح الرموز:
 د: تضاد ر: تنافر ف: الرتادف ل: ايتمال =: اللفظة نفسها










 

الرَّوِّيَّة التدبُّر الفِّْكر الفراسة التأمل الرؤية النظر 

 ل ف ف ل ل ف = النظر

 ل  ل ل ل = ف الرؤية

ل ل ل ل = ل ل التأمل
ل  ل = ل ل ل الفراسة
ل ف = ل ل ل ف الفِّْكر
ل = ف  ل  ف التدبُّر
= ل ل ل ل ل ل الرَّوِّيَّة
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 حتليل املكونات الداللية بني هذه األلفاظ
اآلتية:يتضحمناجلدولالسابقأللفاظ)النظروالتفكري(وجودالعالقات

 ع قة الرتادف: -1
أخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات منجهة و)الرؤية( منجهة، بني)النظر(

وإطالةالنظرابلفكروسعةإحاطته(.-ملمح)أتملالشيءابملعاينة
وبني)النظر(منجهة،و)الفكر،والتدب ر(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيف

وإطالةالنظرابلفكروسعةإحاطته(.-ابملعاينةإثباتملمح)أتملالشيء
 ع قة االيتمال: -2

والرَّوِّيَّة(منجهةأخرى،حيثتشارك والفراسة، و)التأمل، بني)النظر(منجهة،
األوىلإبثباتملمح)إطالة وتزيداجلهة اجلهتانيفإثباتملمح)أتمُّلالشيءابملعاينة(،

و إحاطته(، وسعة ابلفكر يفالنظر العجلة إبثباتملمح)التثبتوعدم الثانية تزيداجلهة
األمور(.

وبني)الرؤية(منجهة،و)التأمُّل،والفراسة،والرَّوِّيَّة(منجهةأخرى،حيثتشارك
اجلهتانيفإثباتملمح)أتملالشيءابملعاينة(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)التثبُّت

وعدمالعجلةيفاألمور(.
وبني)الرؤية(منجهة،و)الفِّْكر(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
ملمح)أتمُّلالشيءابملعاينة(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)إطالةالنظرابلفكروسعة

إحاطته(.
وبني)الفراسة(منجهة،و)النظر،والرؤية(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيف

مل وعدمإثبات )التثبت ملمح إبثبات األوىل اجلهة وتزيد ابملعاينة(، الشيء )أتمُّل مح
والعاملابألشياءاحلاذقفيها(.-العجلةيفاألمور

وبني)الرَّوِّيَّة(منجهة،و)الفكر،والتدبُّر(،منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتان
فكروسعةإحاطته(،وتزيداجلهةوإطالةالنظرابل-يفإثباتملمح)أتمُّلالشيءابملعاينة

األوىلإبثباتملمح)التثبُّتوعدمالعجلةيفاألمور(.
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وبني)الرَّوِّيَّة(منجهة،و)التأمُّل،والفراسة(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتان
ابملعاينة الشيء إثباتملمح)أتمُّل اجلهة-يف وتزيد األمور(، يف العجلة والتثبُّتوعدم

ثباتملمح)إطالةالنظرابلفكروسعةإحاطته(.األوىلإب
وبني)الفراسة(منجهة،و)التأمل،والرَّوِّيَّة(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتان

ابملعاينة الشيءِّ إثباتملمح)أتمُّل اجلهة-يف وتزيد األمور(، يف العجلة والتثبُّتوعدم
األوىلإبثبات)العاملابألشياءاحلاذقفيها(.

ني)التأمُّل،والفراسة(منجهة،و)الفِّْكر،والتدبُّر(منجهةأخرى،حيثتشاركوب
اجلهتانيفإثباتملمح)أتمُّلالشيءابملعاينة(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)التثبُّت
وسعة ابلفكر النَّظر )إطالة ملمح إبثبات الثانية اجلهة وتزيد األمور(، يف العجلة وعدم

.إحاطته(
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 نتائج املبحث الثاني
ىلإحصاءاتونتائجتتمثلتوصلتمنخاللدراسيتملبحثألفاظالنظروالتفكريإ

:فيما يت
األلفاظاليتتندرجحتتهذااملبحثسبعةألفاظوهي)النَّظر،والرؤية،أنعدد-1

والتأمُّل،والفراسة،والفِّكر،والتدبُّر،والرَّوِّيَّة(.
يفالنظروالتفكريألفاظًاتدلعلىأتملالشيءابلنظروالعقلوالفكر،وهيأن-2

سبعة:)النظر،الرؤية،الفراسة،الفِّكر،التدب ر،الرَّوِّي ة،التأمل(.
3- ابلعني،أن الرؤية وهو املعىناحلسي تطوَّرتمن ألفاظًا والتفكري النظر ألفاظ

وهي:)النظر،الرؤية(.
وهي:ألفاظالنأن-4 به والعلم يفالشيء النظر تطوَّرتمن ألفاظًا والتفكري ظر

)الرؤية،الفراسة(.
5- العجلة،أن وعدم التثبتيفاألمور تطوَّرتمن ألفاظًا والتفكري النظر ألفاظ

وهي:)الفراسة،الرَّويَّة،التأمُّل(.
6- معىنعقليأن تطوَّرتمن ألفاظًا والتفكري النظر ألفاظ منوهي:، )التأمل
األمل(.
بنيع قة الرتادفظهربنيألفاظالنظروالتفكريعالقاتدالليةوهيأنهقد-7

بنيع قة االيتمالالنظروالرؤية،وبنيالنظرمنجهةوالفِّكروالتدُّبرمنجهةأخرى،ّث
م الرؤية وبني أخرى، جهة من والرَّوِّيَّة والفراسة والتأمُّل جهة من والتأمُّلالنظر جهة ن

والفراسةوالرَّوِّيَّةمنجهةأخرى،وبنيالرؤيةوالفِّكر،وبنيالفراسةمنجهةوالنظروالرؤية
منجهةأخرى،وبنيالرَّوِّيَّةمنجهةوالفِّكروالتدبُّرمنجهةأخرى،وبنيالرَّوِّيةمنجهة

لوالرَّوِّيَّةمنجهةأخرى،والتأمُّلوالفراسةمنجهةأخرى،وبنيالفراسةمنجهةوالتأمُّ
وبنيالتأمُّلوالفراسةمنجهةوالفِّكروالتدبُّرمنجهةأخرى.
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 املبحث الثالث: 
 ألفاظ العلم واملعرفة

حصولصورةالشيءيفالعقل،واألولأوهواالعتقاداجلازماملطابقللواقع،العلم:
إدراكالشيء،واملعرفةوالعرفان:(1)إدراكالشيءعلىماهوبه ،أوهومنالثاينأخصُّ
وهوأخصُّوتدبُّرٍبتفكُّ وكلمنالعلمرألثره، ... سواه عمَّا مفصاًل عِّلمابلشيء ألقا ؛

،فالعلمهواملعرفة(2)اجلهلضدهويضاد هاإلنكار،والعلممعرفةعِّلمتوليسكلعِّلٍممعرفة،
وقدأوردابنمنظوريفابلتفكروالنظريفالكون،وهومجلةاملعارفاليتيدركهااإلنسان
ْعرَِّفه،الـمَالعِّْلم،منهاإجيابيةوسلبية،فاإلجيابيةهي:معىن)العِّلمواملعرفة(مخسةعشرلفظًا

َرة،احلرب،احلُْكم،الفِّقه،الَفْهم،األُْنس،الَيقِّني،الَبَصر،الرُّسوخ ،وأماالد ِّراية،الشُُّعور،اخلِّبـْ
تبينيلبيةفهي:اجلهل،والنُّكر،وفيمايليشرحتهلذهاأللفاظ،وتتبُّعأصوهلااالشتقاقية،والس

العالقاتالدالليةبينها.
 المطلب األوا: األلفاظ اإليجابيَّة

:مل ع ال -56

،َوَرُجلتعاملتوَعلِّيمتمِّْنقوٍمُعلماَءفِّيهَِّماجاءيفاللسان: ،مجِّيًعاالعِّْلُم:نقيُضاجْلَْهلِّ
لشَّْيءِّ:َشَعرَ ابِّ أَتقنه،وَعلَِّم وتـََعلََّمه: اأَلمَر َأيتـََعلَّموتـََفقَّه،وَعُلم،ويقال:وَعلَِّم وَفقَِّه َعلَِّم

والُفَقهاءَ العلماَء ساَد َأْي وفـَُقه ، َخبَـَره، الرَُّجَل: وَعلَِّم تعاىل: ې ې ى  ى  ژقال

ژائ ائ ەئ 
(3).

و اَّللَِّّ فاتِّ صِّ العلِّيمُوجلََّعزَّمِّْن قالوالعالَّموالعاملُِّ عَ؛ اَّللَُّ وجلَّ: ې ې    ژزَّ

                                       
 .1/155،التعريفاتاجلرجاين،(1)
الفروق،والعسكري،349-348،مادة)عرف(،مفرداتالفاظالقرآنينظر:األصفهاين،(2)
 .93،اللغوية

 .60(سورةاالنفال،اآلية:3)
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ژى
ژىئ ىئ یی ژ ،َوقَاَل:(1)

ژٺ ٿژ ،َوقَاَل:(2)
،فـَُهَوهللُاالعاملُ(3)

َايكوُنو َاَكاَنَوَمايكوُنقـَْبَلَكْونِّه،وكِّ َوجَيُوُزَأْنيـَُقاَللإلِّنسانايُكْنقـَْبلَأْنَيُكوَن،لـم كِّ
ژچ    چ چژ ،َكَماقَاَليُوُسُفللَملِّك:(4)الَّذِّيَعلَّمههللُاعِّْلًمامَِّنالُعلومَعلِّيم

(5)،
َوَجلَّ َُعزَّ ژۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉېژ :َوقَاَلاَّللَّ

(6).
(مـــأخوذتمـــناملعـــىن ـــيواملعـــىنالعقلـــي)للعِّْلـــمِّ ـــمةالـــيتمتي ِّـــزاحلس ِّ وهـــوالَعالمـــة،أيالس ِّ

الَفلَـواتتـَْهتَـدِّي،نارُالـمَالَعَلُم:الشيء،يقولابُنمنظور: والَعالمةوالَعلَـُم:َشـْيءتيـُْنَصـبيفِّ
ژڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃژ وقولــهتعــاىل:،بِّــهِّالضــالَّةُ

َهــا،و(7) ــُعإِّلَيـْ جَتَْتمِّ الَعَلــُم:الرَّايَــُةالَّــيتِّ
،َومَجُْعُهَمعاملُِّْعَلُم:األَثُرالـمَاجلُْنُد،و بِّهَِّعَلىالطَّرِّيقِّ .(8)ُيسَتَدلُّ

وقـــــدأشـــــارابـــــنفـــــارسوالراغـــــباألصـــــفهاينإىلهـــــذاالتأصـــــيل،يقـــــولابـــــنفـــــارس:
علــــى ،زبــــهعــــنغــــريهثــــرابلشــــيءيتميَّــــاألوهــــيالَعالمــــة،أوواحــــد،أصــــلٍ)علــــم(:يــــدلُّ
:(10)،ويقـــــــولالرَّاغـــــــب(9)ا:خـــــــالفاجملهـــــــليكـــــــونمعلًمـــــــوكـــــــلشـــــــيءٍكالرَّايـــــــةواجلبـــــــل،

ـــــهالشـــــيءكعَ  ـــــُمب ـــــذييـُْعَل ـــــرال ـــــُم:األث ـــــالَعَل ـــــماجلـــــيش،ومُس ـــــَل ـــــقوعل ـــــلُمالط ري ـــــياجلب اعلًم

                                       
 .81سورةيس،اآلية:(1)

 .73سورةاألنعام،اآلية:(2)

 .109سورةاملائدة،اآلية:(3)

 .10/263،مادة)علم(،العربلسانابنمنظور،(4)
 .55سورةيوسف،اآلية:(5)

 .28سورةفاطر،اآلية:(6)
 .24سورةالرمحن،اآلية:(7)

 .265-10/264،مادة)علم(،لسانالعرب(ابنمنظور،8)

 .2/159،مادة)علم(،مقاييساللغة(ابنفارس،9)

 .362،مادة)علم(،مفرداتالفاظالقرآن(األصفهاين،10)
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.(1) ژٻ  َلت  ـَلعَ ٱژ ئ:رِّ،وقُأعالمتلذلك،ومجعه
يُهتـــــدىالـــــذيثـــــراالشـــــاراكيفاألواجلـــــامعبـــــنياملعـــــاينالعقليـــــةواحلســـــيَّةهـــــذههـــــو

ـــــي،وبـــــه يفاملعـــــايناألثـــــرالـــــذييَثبـــــتيفالعقـــــلبعـــــدتعلُّـــــمالعِّلـــــموتفقُّهـــــهيفاملعـــــىناحلس ِّ
  العقلية.

ونالحــــظممــــاســــبقأناألصـــــلاللغــــوي)للعلــــم(قــــدتطـــــوَّرمــــناملعــــىناحلســــيوهـــــو
ـــــُريفالشـــــيء،إىلاملعـــــىنالعقلـــــياجملـــــرَّدوهـــــوإد ـــــهالَعالمـــــةواألث راكحقيقـــــةالشـــــيءومعرفت

علىماهوبهعلىسبيلالثقة.

:ةفَر ع الـمَ -57

 اللسان: يف منظور ابُن ورالعِّرفَاُن:ذكر يـَْعرُِّفالعِّْلم، َعارِّفت وعُروَفة: عُروفت ُجلت
َمرَّة،والاألُمور رآُه هُوالعر اف:الكاهن،يُنكِّرَأحًدا نوتَعرَّفهاملكا،وَعرََّفهاأَلمَر:أَعلمهإِّايَّ

ڦ ڦ        ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ  ڃ ڃ ڃ   چ چ چ چ ژ:،قالتعاىل(2)َوفِّيهِّ:أتَمَّلهبِّهِّ

ژڇ ڇ       ڇ ڇ 
(3).

الُعــْرُفومــنالــدالالتالعقليــةاألخــرىهلــذااألصــلاللغــويكمــاأوردهــاابــنمنظــور:
ـــَناخلـــرْيوتـَْبَســـأُبِّـــهِّالــــمَوالَعارِّفَـــةو النُّْكـــرِّ،َوُهـــَوكـــلَُّمـــاتـَْعرِّفـــهالـــنـَّْفُسمِّ ـــدُّ ـــدت:ضِّ (4)عُروُفَواحِّ

إِّلَْيــهِّ،والُعــْرُفو ْعُروف:اجلُــود،َوقِّيــَل:ُهــَواْســُمَمــاتْبُذلُــهوُتْســديه؛قـَْولُــُهتـََعــاىَل:الـــمَوَتطمــئن 
ژڳ ڳ ڳ ڳ ژ

ـــَنالــــمَ،وَأيُمَصـــاَحًباَمْعُروفًـــا،(5) ْعُروفُهنَـــاَمـــاُيستحســـنمِّ

                                       
(1 اآلية: الزخرف، سورة العني61( بفتح وقتادة، عباس وابن هريرة أيب قراءة وهي والالم،

 ابنخالويه، ينظر: القرآنوالضحَّاكومجاعة، يفشواذ طخمتصر جفري، آثر حتقيق: )القاهرة:1، ،
 وسكونالالم.بكسرالعنيژٻ ژ ،وقراءةاجلمهور136م(،1934مكتبةاملتنيب،

 .111-10/110،مادة)عرف(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .3(سورةالتحرمي،اآلية:3)

 .1/34،)بسأ(لسانالعرب(أي:أتنسبهوتعتاد،ابنمنظور،4)

 .15(سورةلقمان،اآلية:5)



 الفصل الثاني: تصنيف ألفاظ النشاط الذهني الواردة في لسان العرب, البن منظور

156 
 

ــْن:ْعُروفالـــمَ،واألَفعــال َمــاُعــرفمِّ إِّلَْيــهِّواإلِّحســانإِّىَلاْســمتَجــامِّعتلُِّكــل ِّ طَاَعــةِّاَّللََِّّوالتـََّقــرُّبِّ
 ــَفاتِّ ــَنالص ِّ َُقبَّحــاتَوُهــَومِّ

ــناتوامل َُحسَّ
ــَنامل ــُهمِّ ــهِّالشــرُعَونـََهــىَعْن َمــانــَدبإِّلَْي ،وَُكــل ِّ النَّــاسِّ

إَِّذارَأْوهاَليُنكرونـــهاْلَغالَِّبـــةَِّأيأَْمـــرت النَّـــاسِّ لنََّصـــفةِّلْعُروف:الــــمَ-ويقـــالأيًضـــا،َمْعـــروفبـَـــنْيَ
ـــَنالنَّـــاسِّ َذلِّـــَكمجِّيعِّـــهِّ،وُحْســـنالصُّـــْحبةَِّمـــَعاأَلهـــلَوَغـــرْيِّهِّْممِّ ـــدُّ نَكـــر:ضِّ

ُ
:،وامل احْلَـــدِّيثِّ َويفِّ

نـَْياُهـْمأَهـلالـمَأَهل» الدُّ ـَرةِّالــمَْعُروفيفِّ اآْلخِّ ،(1)«ْعُروفيفِّ يفِّ َأيَمـنبَـَذَلَمْعُروفَـُهلِّلنَّـاسِّ
َرةِّ اآْلخِّ َُجزَاَءَمعروفهيفِّ نـَْياآاَتُهاَّللَّ .(2)الدُّ

لوجتـــــدالباحثـــــةصـــــعوبةيفاكتشـــــافاألصـــــلاحلســـــيلــــــ)عـــــرف(كعـــــىنعلـــــم،ولعـــــ
ــــــْرفكعــــــىنالرائحــــــةألقــــــاشــــــيءيــــــدركأبحــــــداحلــــــواسوهــــــي أتقــــــربأصــــــلهلــــــاهــــــوالَع

،وَعرَّفَــــه:طَيـَّبَــــهوَزيَـّنَــــه، الَعــــْرُف:الــــر ِّيُح،طَي ِّبَــــًةَكانَــــْتَأوَخبِّيثَــــةًالشــــم،ذكــــرابــــُنمنظــــور:
ژے ۓ ۓ ڭژ تـََعاىَل:قال

.(4)َأيطَيَّبها،(3)
ْعرَِّفُةوالعِّْرفَـــــــاُن:إدراكالــــــــمَوســــــبقالراغـــــــباألصــــــفهاينإىلهـــــــذاالتأصـــــــيل،فقــــــال: 

مــــــنالعلــــــم،ويضــــــاد هاإلنكــــــار،...وأصــــــله ــــــروتــــــدب رألثــــــرِّه،وهــــــوأخــــــصُّ الشــــــيءبتفك 
.(5)من:َعَرْفُتأي:أصبُتَعْرَفُه.أي:رائحَتُه،أومنأصبُتَعْرَفُهأي:خد ه 

وعكـــــــسابـــــــنفـــــــارساألصـــــــلفجعـــــــلاملعـــــــىنالعقلـــــــيأصـــــــالًوقـــــــاسعليـــــــهاملعـــــــىن
ـــــي،يقـــــول: أحـــــدمهاعلـــــىتتـــــابعالشـــــيءمتصـــــال)عـــــرف(أصـــــالنصـــــحيحان،يـــــدلُّاحلس ِّ

ـــــــــة ـــــــــىالســـــــــكونوالطمأنين ـــــــــبعض،واآلخـــــــــرعل ـــــــــة:واألصـــــــــلاآلخـــــــــر،...بعضـــــــــهب املعرف
                                       

،كتاباألدب،اببماجاءيف25428،حعبدهللاالعبسي،املصنفيفاألحاديثواآلاثر(1)
،اببأهلاملعروفيفالدنيا221،ح،والبخاري،األدباملفردابلتعليقات5/221اصطناعاملعروف،

،مسندابنعباس،5979،املسند=البحرالزخَّار،ح،والبزَّار116-1/115أهلاملعروفيفاآلخر،
 .2013،1/407الصغريوزايداته،ح،وغريهم،وصححهاأللباينيفصحيحاجلامع12/239

 .10/112،مادة)عرف(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .6(سورةحممد،اآلية:3)

 .113-10/112،مادة)عرف(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .561-560،مادة)عرف(،مفرداتالفاظالقرآن(األصفهاين،5)
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وهــــــذايــــــدلُّ،معــــــروفوهــــــذاأمــــــرت،ومعرفــــــةعرفــــــاانًفــــــالانًتقــــــول:عــــــرففــــــالنت،والعرفــــــان
ومـــنالبـــاب،شمنـــهونبـــاعنـــهاتـــوحَّألنمـــنأنكـــرشـــيئً؛علـــىمـــاقلنـــاهمـــنســـكونهإليـــه

يقــــــال:مـــــــا،ألنالــــــنفستســــــكنإليهـــــــا؛وهــــــيالقيـــــــاس،،وهــــــيالرائحـــــــةالطيبــــــةفُرْالَعــــــ
.(1) رف:املعروف،ومسيبذلكألنالنفوستسكنإليهوالعُ....،أطيبعرفه

ـــــي،وشــــــاعبــــــنيالشـــــعراءالتنبيــــــُهأوالتنويــــــُهواملعرفـــــةأكثــــــُرمـــــا تــــــرُِّديفاجلانــــــباحلِّس 
:(2)كعرفةآاثردايرِّاألحبَّةِّالاليتفارقوها،قالعنارة

هــــــــــــــلغــــــــــــــادرالشــــــــــــــعراءمــــــــــــــنمــــــــــــــاردمِّ
 

أمهــــــــــــلعرفــــــــــــتالــــــــــــداربعــــــــــــدتــــــــــــوهمِّ 
ـــــــة،واملعرفـــــــةابحملسوســـــــات واملعـــــــاينالُكل ي ـــــــُمابملعقـــــــوالتِّ  العِّل ـــــــىهـــــــذااخـــــــتصَّ وعل

.(3)واملعايناجلزئية 
وقـــــدتطـــــورت)املعرفـــــة(مـــــناألصـــــلاحلســـــيالـــــدالعلـــــىالرائحـــــةالطيبـــــةإىلاملعـــــىن

مــــــنخـــــاللالعالمـــــاتالدالــــــةالعقلـــــياجملـــــرَّدالـــــدالعلــــــىإدراجالشـــــيءوتفكـــــرهومعرفتـــــه
عليه.

ـــــر ِّقبـــــنياملعرفـــــةوالعلـــــممـــــنوجـــــوه،منهـــــا:أنوقـــــد دركقـــــالفيمـــــاتُـــــاملعرفـــــةقـــــدتُفـُ
دركذاتـــــه،والعلــــماليكـــــاديقــــالإالفيمـــــايــــدركذاتـــــه،وهلــــذايقـــــال:فـــــالنآاثرهوإنملتُــــ

ــــــتمعرفتــــــهتعــــــاىلليســــــتإالكعرفــــــةآاثرهدون ،ملــــــاكان ،واليقــــــال:يعلــــــماَّللَّ يعــــــرفاَّللَّ
ــــــه ــــــمومنهــــــا:أن،معرفــــــةذات املعرفــــــةتقــــــالفيمــــــااليعــــــرفإالكونــــــهموجــــــوًدافقــــــط،والعل

تُقـــــالاملعرفـــــةومنهـــــا:أن...أنيقـــــالفيمـــــايعلـــــموجـــــوده،وجنســـــهوكيفيتـــــهوعلتـــــهأصـــــله
ـــــ ـــــلُفيمـــــايتوصُّ ويضـــــادالعرفـــــان،ر،والعلـــــمقـــــديقـــــاليفذلـــــكويفغـــــريهروتـــــدبُّإليـــــهبتفكُّ

                                       
 .2/246)عرف(،،مادةمقاييساللغةابنفارس،(1)

،)بريوت:1،حتقيقودراسة:حممدسعيدمولوي،طديوانعنارةبنشد اد(عنارةبنشد اد،2)
 .182م(،1970-هـ1360املكتباإلسالمي،

(3 التوحيدي، حيان أبو طاملقابسات( السندويب، حسن حتقيق: الصباح،2، سعاد )دار ،
 .1/272م(،املقابسةالسبعون:يفأنالتماسالرخصةعنداملشورةخطأ،1992
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لمـــــتبَِّعـــــنيعُ؛ألقـــــامـــــناْلعلـــــمأخـــــصُّاْلمعرفَـــــةهـــــا:أنومن،(1)واإلنكـــــار،والعلـــــمواجلهـــــل
ـــــــ ـــــــْيءمفصَّ ـــــــاســـــــواُهَواْلعلـــــــميكـــــــونجُممـــــــالًالشَّ ـــــــالًَعمَّ علـــــــمتمعرفَـــــــةٍَفكـــــــلُّ،...الًومفصَّ

هَوَلفــــظاْلعلــــمْعُلوممــــنَغــــريِّالـــــمََوَذلِّــــَكَأنلفــــظاْلمعرفَــــةيُفِّيــــدمَتْيِّيــــز معرفَــــةًعلــــمٍَولَــــْيَسكــــلُّ
ذكربَِّضْربٍإاليُفِّيدَذلِّكال يصيفِّ .(2)...ْعُلومالـمَآخرمنالتَّْخصِّ

:ةيارد  ال -58

ـــــــــتالشـــــــــيء ـــــــــاُل:درْي ـــــــــًة:علِّمـــــــــُه،َويـَُق ـــــــــيَءدِّْراًيودِّراي جـــــــــاءيفاللســـــــــان:درىالشَّ
ژڃ ڃ ڃ چژ أَْدرِّيـــــــــهِّ:عرْفتـــــــــه،وأَْدَريـْتُـــــــــهَغـــــــــرْيِّي:إَِّذاأَْعَلْمتـــــــــه،قـــــــــالتعـــــــــاىل:

؛(3)
ــــــىن،ومــــــنهممــــــنقــــــال:الدرايــــــةأتيتأيًضــــــا(4)أتويلــــــه:أيُّشــــــيٍءأعلمــــــكمــــــااحلُطمــــــة َْع كِّ

.(5)نسانفيدريهَأييفهمهُلنفيالسَّْهوَعمَّايردعلىاإل،وذلكاْلَفهم
يَده:الظَّيْبَمِّْنَدَرْيتُوأصلالدراية َأصِّ .(6)َأياْحتَـْلتَلُهوَختَـْلتهَح َّ

.(7)ويرىابنفارسأن درىالصَّْيدأيختلهودرىكعىنتعلممناببواحد
وأمَّــــــاالرَّاغــــــباألصــــــفهاينوالزخمشــــــريفقــــــدجعــــــالالدرايــــــةأصــــــالًمســــــتقالًبنفســــــها

.(8)غريمأخوذةمنغريها
الشُّعُور: -59

                                       
،حتقيق:أيباليزيدأبوزيدالعجمي،)القاهرة:الذريعةإىلمكارمالشريعة(الراغباألصفهاين،1)

 .141م(،2007-هـ1428دارالسالم،

 .93،الفروقاللغوية(العسكري،2)

 .5(سورةاهلمزة،اآلية:3)

 .5/253،مادة)درى(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .106،الفروقاللغوية(العسكري،5)

 .5/253،مادة)درى(،لسانالعربابنمنظور،(6)

 .1/405،مادة)درى(،مقاييساللغةابنفارس،(7)

،مادةأساسالبالغة،والزخمشري،185،مادة)درى(،الفاظالقرآنمفردات(األصفهاين،8)
 .1/285)دري(،
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ــــــه،وَعلِّــــــمَ:بِّــــــهَِّشــــــَعَرجــــــاءيفاللســــــان: ــــــهب ــــــه،َعَقَل َأي:وَأْشــــــَعْرتُهَفَشــــــَعرَ،وفطــــــنل
ـــــــــــــــــَدَرى ـــــــــــــــــهَف ُت ژېئ ىئ ىئ ىئ         ی ی ی  ژ:،قـــــــــــــــــالتعـــــــــــــــــاىلأَْدَريـْ

ـــــــــــــــــا(1) ؛َأيَوَم
.(2)يُْدرِّيُكمْ
ــــــــْعُريفاألصــــــــلاســــــــمتو ــــــــمِّالش ِّ ــــــــت)قيقيفقــــــــوهلم:الــــــــدَّللعل (:شــــــــعريلي تَــــــــينِّ َأيلَيـْ

ــــــُت،وصــــــاريفالتَّ ألَنــــــه؛ىمــــــنالكــــــالم،وقائلُــــــهشــــــاعِّرتاللمــــــوزوناملقفَّــــــعــــــارفامًســــــَعلِّْم
ــــــمُ ــــــرُُهَأييـَْعَل ــــــرُهُ،وَيْشــــــُعُرَمــــــااَلَيْشــــــُعُرَغيـْ ــــــُنلَــــــُهَغيـْ ــــــُنلَِّمــــــااَليـَْفطِّ َنَّــــــُهيـَْفطِّ مــــــندقيــــــقألِّ

.(3)املعاين
ــــدوأنهــــذهاملعــــاينالعقليــــة ــــيويب ــــَعر )للشــــعور(مــــأخوذةمــــناملعــــىناحلس ِّ وهــــوالشَّ

؛قَاَلبـَْلعاءْبُنقـَْيسٍالـمَوالذيعلىجسماإلنسان، :(4)شاعُِّر:احلواسُّ
ـــــــــــــعتفيـــــــــــــهِّ َمشـــــــــــــاعِّرُهُوالـــــــــــــرْأُسُمْرَتفِّ

 

ــــانِّ  ــــُهمَسْــــعتوَعْين ــــبِّيَلَل يـَْهــــدِّيالسَّ
(5)

ــــــعارُ-ومــــــناشــــــتقاقاتهــــــذااألصــــــلاللغــــــويأيًضــــــا :وهــــــيالش ِّ احْلَــــــْربِّ اْلَعاَلَمــــــُةيفِّ
ــــــا ــــــعارُ،َوَغرْيَِّه ُــــــأو)شــــــعائر(وشِّ ــــــُكُهَوَعاَلَماتُــــــُهَوآاَثرُُهوأَعمال :َمَناسِّ ،ه،مَجْــــــُعَشــــــعريَةاحْلَــــــج ِّ

ــــــــــمَو ـــــــــعارِّْشَعرُال ـــــــــاىَل:،قـــــــــال:كالش ِّ ژڇ ڇ ڍ ڍ    ڌڌ ژتـََع
ـــــــــَوو؛(6) ُه

ــــَي ــــُهمُس ِّ ْن ــــعت؛ْشَعُراحْلَــــرَامُالـــــمَُمْزَدلَِّفــــُة،َومِّ ــــاَدةَِّوَمْوضِّ ــــمتلِّْلعَِّب ــــهَمْعَل ،ألَن وإِّمنــــاقِّيــــَلَشــــَعائُِّرلُِّكــــل ِّ
اأَلعـــــالَعلَـــــٍمممَِّّـــــاتـُُعب ِّـــــَدبِّـــــهِّ َيـــــتِّ ـــــْوهَلُْمَشـــــَعْرُتبِّـــــهَِّعلِّْمتُـــــُه،فَلَِّهـــــَذامُس ِّ ـــــَيأَلنَشـــــَعرقـَ هِّ مالَّـــــيتِّ

                                       
 .109(سورةاألنعام،اآلية:1)

 .89-8/88،مادة)شعر(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

(3 فارس، ابن يراجع: اللغة( مقاييس )شعر(، مادة ،1/616 واألصفهاين، الفاظ، مفردات
 .8/89،مادة)شعر(،لسانالعرب،وابنمنظور،280،مادة)شعر(،القرآن

(4 اجلاحظ، والعرجانالرب( واحلوالنصان طوالعميان ،1 اجليل، دار )بريوت: هـ(،1410،
 .2/699،)شعر(الصحاح،واجلوهري،493

 .8/90،مادة)شعر(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)

 .198(سورةالبقرة،اآلية:6)
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.(1)ُمتَـَعبََّداُتاَّللَِّّتـََعاىَلَشَعائِّرَ
ـــــَعار،يقـــــول: كَ ـــــدالفارســـــيَشـــــَعركعـــــىنعلـــــموفطـــــنإىلالش  ـــــَنويعي أَنَـّــــُهَمـــــْأُخوذتمِّ

َعارِّ س ٍمنالث يابَوُهَوَمايَلِّياجلََْسدَالش ِّ .(2) َفَكَأنََّشَعْرُتبِّهَِّعلِّْمُتُهعِّْلَمحِّ
، وجعلالرَّاغُباألصفهاينوالزخمشـريُّاألصـلالشَّـْعر،ويـذكرونأن)الشَّـْعر(:معـروفت

ـــ:أصـــبتُتُرْعَأشـــعروشـــعراين:كثـــريشـــعراجلســـد،وَشـــرجـــلتيقـــال: :،ومنـــهاســـتعريرَعْالشَّ
ــايفالدقَّــعلًمــعلمــتُ:تكــذا،أيرْعََشــ ومــاشــعرتبــه:مــافطنــتلــهومــا،رعْةكفصــابةالشَّ

.(3)وليتشعريماكانمنه،ومايشعركم:ومايدريكم،علمته
ـــــــنفـــــــارس)شـــــــعر(أصـــــــلني،يقـــــــول: أصـــــــالنمعروفـــــــان،يـــــــدلُّ )شـــــــعر(وجعـــــــلاب

ـــــات،واآلخـــــرعلـــــىعِّ ـــــوعَمِّْلـــــأحـــــدمهاعلـــــىثب ـــــ،مَل والبـــــاب...،معـــــروف،رُعْفـــــاألولالشَّ
ــــــ واألصــــــل،اهمبعًضــــــيفاحلــــــربليعــــــرفبعُضــــــار:الــــــذييتنــــــادىبــــــهالقــــــومُعَاآلخــــــر:الش ِّ

قـــــال،أيليتـــــينعلمـــــتُ:وليـــــتشـــــعري،إذاعلمتـــــهوفطنـــــتلـــــه:مشـــــعرتابلشـــــيءقـــــوهلُ
.(4)... رةًعْشَتُرْعَشَنة،يقالُطْبةوالفِّرْرةكالدُّعْ:أصلهمنالشَّقومت

واجلــــامعبــــنياملعــــىنالعقلــــيواملعــــايناحلســــيَّةهــــواإلحســــاسابللمــــس،وقــــدحــــدث
ــــــــكبكلمــــــــة توســــــــيعلإلحســــــــاسابللمــــــــسإىلاإلحســــــــاسعامــــــــة،وميكــــــــنأننقــــــــارنذل
ــــــقاللمــــــسّثتطــــــورتعــــــنطريــــــقتوســــــيع إحســــــاس،فهــــــييفاألصــــــلاملعرفــــــةعــــــنطري

املعىنلتصبحاإلحساسعامة.

                                       
 .8/91،مادة)شعر(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

(2 الزركشي، الدين بدر القرآن( علوم يف طالربهان إبراهيم، الفضل أيب حممد حتقيق: ،1،
بالعربيةعيسىالباىباحلليبوشركائهّثصوَّرته،)بريوت:داراملعرفة،بنفس)القاهرة:دارإحياءالكت

 .4/158م(،1957-هـ1376ترقيمالصفحات،

،أساسالبالغة،والزخمشري،280،مادة)شعر(،مفرداتألفاظالقرآنيراجع:األصفهاين،(3)
 .1/510مادة)شعر(،

 .1/616،مادة)شعر(،مقاييساللغةابنفارس،(4)
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.(1)الساميةإىلداللةبعضمشتقاتشعرعلىمعاينالعلموتشرياملعاجم
:ةرَب خ ال -61

ـــــــــَرُة ـــــــــَرُةواخلُبـْ ـــــــــُرواخلِّبـْ ـــــــــُرواخلُبـْ جـــــــــاءيفاللســـــــــانعلـــــــــىصـــــــــيغمتفاوتـــــــــةمنهـــــــــا:اخلِّبـْ
ُ؛أوالَـّــــــذِّيخَيْبـُـــــــُرالــــــــمَْخبَـَرُةوالــــــــمَو ـــــــْيءِّ،واخلَبِّـــــــرُي:اْلَعـــــــاملِّ لشَّ ـــــــْيَءْخبـَُرُة،ُكلُّـــــــُه:العِّْلـــــــُمابِّ الشَّ

َــــاَكــــاَنَوَمـــــا ُكِّ َوَجــــلَّاْلَعـــــاملِّ ــــْنَأمســـــاءاَّللََِّّعــــزَّ َُجـــــر ُِّب،واخلَبِّــــرُي:مِّ
ُامل ُْختَــــربِّ

ــــهِّ،واخلــــابُِّر:امل بِّعِّْلمِّ
تَـــــــُهَعلَـــــــىَحقِّيَقتِّـــــــهِّ،َوقـَْولُـــــــُهتعـــــــاىل ڌ ڌ  ژ   :َيُكـــــــوُن،وَخبَــــــــْرُتاأَلمـــــــَرَأْخبـُـــــــرُُه:إِّذاَعَرفـْ

ژڎ
َأياسَألَعْنُهَخبِّريًاخَيْبـُُر،واخلَبَـُرالنـََّبأُ؛ (2)

(3).
ــــــيوهــــــ ــــــُرهبــــــذااملعــــــىنمــــــأخوذتمــــــناملعــــــىناحلس ِّ ــــــُة،َواجْلَْمــــــُعالـــــــمَيواخلِّبـْ زاَدُةاْلَعظِّيَم

ــــــرَاُءأَيًضــــــا ــــــَياخلَبـْ ،َوهِّ ــــــُر:النَّاقَــــــُةاْلَغزِّيــــــَرُة،ُخبُــــــورت ــــــُرواخلِّبـْ لـــــــمَُشــــــب َِّهْتابِّ،اللَّــــــنَبِّواخلَبـْ زَاَدةِّيفِّ
اأَلرُضَخبَـرًا:َكثـَُرَخبارُها،ُغْزرِّها،واخَلرْباُء:اجملرَّبةابلُغْزرِّ وَخربَِّتِّ

(4).
:فَـــــاأْلَوَُّل وأشـــــارابـــــنفـــــارسإىلهـــــذاالتأصـــــيل،يقـــــول:اخلـــــاُءوالبـــــاُءوالـــــرَّاُءأْصـــــالنِّ

ــــْيءِّ، لشَّ ــــُر:وهــــوالعِّلــــُمابِّ ،النَّاقَــــةِّاْلَغزِّيــــَرةِّ،اخْلُبـْ ــــرت ــــَياأْلَْرُضاللَّي ِّنَــــُة،واخلَبـْ ــــرَاُء،َوهِّ اخْلَبـْ َوالثَـّـــاينِّ
.(5)زَاَدُةاْلَعظِّيَمةُالـمَو

ويصــــــعبيفضــــــوءاملشــــــتقاتاملختلفــــــةلـــــــ)خرب(اكتشــــــافاملعــــــىناحلســــــيالقــــــدمي،
قبــــــهأيًضــــــاولكــــــنميكــــــنالقــــــولأبنمعــــــىن العلــــــم شــــــائعيفاملعــــــاجمالســــــامية،ويتعلَّــــــ

ــــــْحر،ويــــــدلاجلــــــذركــــــذلكعلــــــىالــــــربط،ويقرنــــــهعلمــــــاء معــــــىنالكــــــاهنوالكهانــــــةوالس 
.(6)السامياتبعملالسحرةوهوربطالعقد

الحبر: -61

                                       
(1) Ernest Klenin، Acomprehensive Etym  ological Dictionary of Hebrew 

Language(1987)، Carta Jerusalem، P. 672.  
.59(سورةالفرقان،اآلية:2)
 .5/10،مادة)خرب(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

.11-5/10،مادة)خرب(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)
.1/389،مادة)خرب(،مقاييساللغةابنفارس،(5)
 Leslau, p.256-257، Kleinمصدرسابق،(6)
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،َو مِّْنأَهلاْلكَِّتابِّ ُر،ابلكسروالفتح:العاملِّ ُرواحلَبـْ ذكرابنمنظوريفاللسان:احلِّبـْ
 : احْلَدِّيثِّ َويفِّ ، وُحُبورت َأْحَبارت َومَجُْعُه اْليَـُهودِّ، َأحبار ُد وَواحِّ الصَّالُِّح، ُسورَة»الرَُّجُل مُس َِّيْت

ڈ ڈ ژ ژ ،قالتعاىل:(1)«منذكٍرللعلماءائَِّدةِّبُسوَرَةاأَلحبارلِّماجاءفيهاالـمَ

ژژ ڑ ڑ    ک ک ک
(2)، ْلَفْتحِّ ُر،ابِّ ُبَِّتْحبِّريِّ؛َوُهُماْلُعَلَماُء،واحْلَبـْ اْلَعاملِّ

ينِّهِّ .(3)الكالموالعلمَوحَتْسِّ
ــــــــَن ــــــــُر:الَـّــــــذِّيُيْكتَــــــــُببِّــــــــهِّ،وهــــــــومــــــــْأخوذتمِّ وذكـــــــرابــــــــنمنظــــــــوريفاللســــــــان:احلِّبـْ

و الـــــــمَالتَّْحبِّــــــريِّوُحْســــــنِّاخلَــــــط ِّ َحــــــدِّيثِّ ــــــيُنُه،َويفِّ َــــــا:حَتْسِّ ــــــعرَِّوَغرْيِّمهِّ والش ِّ ،َوحَتْبِّــــــرُياخْلَــــــط ِّ ْنطِّقِّ
حلَبـَّْرهُتــــــالَــــــَكحَتْبِّــــــريًا»ى:َأيبُموَســــــ ــــــنَي(4)«لَــــــْوَعلِّْمــــــُتأَنــــــكَتْســــــَمُعلِّقِّــــــرَاَءيتِّ ؛يُرِّيــــــُدحَتْسِّ

َته ـــــنـْ ـــــْيَءحَتْبِّـــــريًا:إِّذاَحسَّ ُتالشَّ ،وَحـــــربَّ ـــــَنالضَّـــــْربَةإِّذا،(5)الصَّـــــْوتِّ ـــــُرواحلَبَــــــُر:األَثـَـــــُرمِّ واحلِّبـْ
زُ ،قَاَلالرَّاجِّ :َأيآاَثرت ُر:أَثرالشَّْيءِّ،َويـَُقاُل:بِّهُِّحُبورت ملََْيُدْم،واحلَِّباُرواحلِّبـْ
(6):

                                       
 .1/328)حرب(،مادةواألثرغريباحلديثالنهايةيفابناألثري،(1)

 .44(سورةاملائدة،اآلية:2)

 .4/11،مادة)حرب(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

،مسندأيبموسىرضيهللاعنه3160،حمسندالبزاراملنشورابسمالبحرالزخار(البز ار،4)
يفترتيلالقرآنوحتسنيالصوتبه،987،حالصغري،والبيهقي،السنن8/142 ،كتابالصالة،اببت
البخاري1/350 يفصحيح وأصله غريمها، ورواه ح، اببحسن5048، القرآن، كتابفضائل ،

 للقرآن، ح6/159الصوتابلقراءة وصحيحمسلم، ابب793، املسافرينوقصرها، كتابصالة ،
 .1/546حبابحتسنيالصوتابلقرآن،است

 .4/11،مادة)حرب(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)

،)دارإحياءالاراث1حتقيق:حممدمرعب،ط،إصالحاملنطق(بالنسبةيفابنالسك ِّيت،6)
،1423العريب، ،وأيببكر1/86،،والقاسماهلرويالبغدادي،غريباحلديث183م(،2002هـ

،وغريهم.242،الزاهريفمعاينكلماتالناسبناألنباري،
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ْلَوَوَعـــــــــــــــر ِّْقفِّيَهـــــــــــــــا الـــــــــــــــدَّ المَتْـــــــــــــــإلِّ
 

ــــــــْنَيْســــــــقِّيها؟  ــــــــاَرَم َب ــــــــرىحِّ (1)َأالَت

والتأمـــــــــــليفمشـــــــــــتقات)حـــــــــــرب(جيـــــــــــدأنهنـــــــــــاكجـــــــــــذرينمتشـــــــــــاهبنييفاللفـــــــــــظ
ــــــببــــــه، ــــــهاحلِّــــــرْبالــــــذييكت ــــــذياشــــــتقمن وخمتلفــــــنييفاملعــــــىنواألصــــــل،األول:حــــــربال

ـــــاب، ـــــاين:احلَـــــرْبالعـــــاملمـــــنأهـــــلالكت ـــــةألنهـــــذاوالث ـــــدوأنالثـــــاينمعـــــرَّبعـــــنالعربي ويب
rēbōhاللفــــــظخــــــاصبعلمــــــاءأهــــــلالكتــــــاب؛وقــــــديكــــــونمتطــــــورًاعنــــــدهممــــــنُحــــــوبِّر

أوســــــاحرّثإىلكــــــاهن،وعــــــاملديــــــن،ومعــــــىنالســــــحرمتطــــــورعــــــنفكــــــرةالــــــربطكــــــاهن
.(2)والعقد

م:ك حُال -62

،َوُهــــــــَوحلُْكــــــــُم:العِّْلــــــــُمذكــــــــرابــــــــنمنظــــــــوريفاللســــــــان:ا ْلَعــــــــْدلِّ َواْلفِّْقــــــــُهَواْلَقَضــــــــاُءابِّ
ُتـََعـــــــــاىَل:،َمْصـــــــــَدُرَحَكـــــــــَمَ ُْكـــــــــمُ ژپ پ پژ قَـــــــــاَلاَّللَّ

َأيعِّْلًمـــــــــاَوفِّْقًهـــــــــا،،(3)
احْلَـــــــدِّيثِّ ـــــــا»: َويفِّ ـــــــْعرِّحلِّكًم ـــــــَنالش ِّ ـــــــن(4)«إِّنَّمِّ ـــــــُعمِّ ـــــــاميْن ـــــــااَنفًِّع ـــــــْعرِّكالًم الش ِّ ،َأْيإِّنيفِّ

ا. يْنتفُِّعالنَّاُسهبِّ ااْلمواعِّظواأَلمثالالَّيتِّ ُهَما،قِّيل:أَرادهبِّ والسَّفهِّوينهىعنـْ اجْلْهلِّ
ـــــي، ْعـــــىناحلـــــاكِّم،َوُهـــــَواْلَقاضِّ َأْوُهـــــَوومـــــنَأمســـــاءاَّللَِّّتعـــــاىلاحلكـــــُمواحلكِّـــــيُمَومُهـــــاكِّ

ـــــاَرةتَعـــــْن ُذواحلِّكمـــــة،واحلِّْكمـــــُةعِّب ـــــيُمالعـــــاملِّ ـــــَل:احلكِّ ـــــا،َوقِّي ـــــُماأَلشـــــياَءَويـُْتقِّنـَُه الَّـــــذِّيُ ْكِّ
ــــــناعاتويُتقنهــــــا: ــــــُنَدقَــــــائَِّقالص ِّ َــــــْنُ ْسِّ

،َويـَُقــــــاُلمل اْلُعلُــــــومِّ َْفضــــــلِّ اأَلشــــــياءأبِّ َمْعرِّفَــــــةِّأَْفَضــــــلِّ
ــــــــيمت، ــــــــْدُل،َحكِّ ــــــــه،واحلِّْكَمــــــــُة:اْلَع ــــــــيمت،وَأْحَكــــــــَماأَلمــــــــر:أَتقن َحكِّ ــــــــيمت:َعــــــــَدلت َوَرُجــــــــلتَحكِّ

                                       
 )1(ابنمنظور،لسانالعرب،مادة)حرب(،12/4.

Ernest Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew (2)
Language(1987), Carta Jerusalem. p 207. 

.12(سورةمرمي،اآلية:3)
(4 األوسط( املعجم حالطرباين، ،7671 حممد، اببمنامسه يفاملستدرك7/341، واحلاكم ،،

إنمنالشعر»،ولفظالبخاري:3/710،كتابمعرفةالصحابة،اببعمربناألهتماملنقري،6569ح
 .8/34جزواحلداء،ومايكرهمنه،،كتاباألدب،اببماجيوزمنالشعروالر6145ح«،حكمة
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َواحلَْكِّيُم:اْلُمْتقُِّنلألُمور
(1).

معرفـــــةاألشـــــياءواحلِّْكَمـــــُة:إصـــــابةاحلـــــقابلعلـــــموالعقـــــل،فاحلكمـــــةمـــــنهللاتعـــــاىل: 
وهــــذا،وإجيادهــــاعلــــىغايــــةاإلحكــــام،ومــــناإلنســــان:معرفــــةاملوجــــوداتوفعــــلاخلــــريات

وجـــــــــل : ژٱ ٻ ٻ ٻ ژ هـــــــــوالـــــــــذيوصـــــــــفبـــــــــهلقمـــــــــانيفقولـــــــــهعـــــــــز 
(2)،...

مْكــــ،فــــفن احلُمــــةًكْمحِّْكــــ،ولــــيسكــــلحُمتْكــــحُمــــةٍكْمــــة،فكــــل حِّكْمأعــــم مــــناحلِّْكــــواحلُ
.(3) قضىبشيءعلىشيء،فيقول:هوكذاأوليسبكذاأنيُ

ــــــــــيالــــــــــدالعلــــــــــىاملنــــــــــع ويبــــــــــدوأنأصــــــــــل)احلُْكــــــــــم(مــــــــــأخوذتمــــــــــناملعــــــــــىناحلس ِّ
ــــــهَِّحَكَمــــــًة، ــــــُهابحَلَكَمــــــةِّ:َجَعــــــَللِّلَِّجامِّ واإلحكــــــام،ومنــــــه:َحَكــــــَمالفــــــرَسَحْكًمــــــاوَأْحَكَم

َيـــــــْتبِّـــــــَذلَِّكأَلقـــــــامَتْنَـُعـــــــُهَعـــــــْنخُمَاَلَفـــــــةِّرَاكِّبِّـــــــهِّ، ابَّـــــــةِّ؛مُس ِّ وهـــــــيَمـــــــاَأحـــــــاطحَبَنَكـــــــيالدَّ َويفِّ
: ــــــــــهِّ»احْلَــــــــــدِّيثِّ ــــــــــةفـََرسِّ ــــــــــذتحَبَكَم ــــــــــُت(4)«وَأانآخِّ ــــــــــوُل:َحَكْم ــــــــــَرُبتـَُق ــــــــــهِّ،َواْلَع َأيبِّلَِّجامِّ

 النَّــــــــاسِّ بـَــــــــنْيَ ــــــــْنَهــــــــَذاقِّيــــــــَللِّْلَحــــــــاكِّمِّ َْعــــــــىَنَمنَـْعــــــــُتَوَرَدْدُت،َومِّ ْمــــــــُت:كِّ وَأْحَكْمــــــــُتوَحكَّ
ـــــفِّيهوَأْحَكْمتُــــــه:إِّذاَأخــــــذُتَعلَــــــىالــــــمَحـــــاكِّمت؛ألَنــــــهمَيْنَــــــُعالظَّ ،وَحَكْمــــــُتالسَّ ــــــَنالظُّْلــــــمِّ مِّ

ــــــْيَءفاْســــــَتْحَكَم:َصــــــاَرحُمَْكًمــــــا،واْحــــــَتَكَماأَلمــــــُرواْســــــَتْحَكَم:وثُــــــَق،،هِّيَــــــدِّ وَأْحَكْمــــــُتالشَّ
ژڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژقـــــــــــــالتـََعـــــــــــــاىَل:

ـــــــــــــرَيَجـــــــــــــاَء:؛(5) فـــــــــــــفِّنالتـَّْفسِّ
ْلَوْعدَِّواْلَوعِّيدِّ َلْتابِّ ُّثَُّفص ِّ واحلرامِّ واحلاللِّ .(6)ُأْحكَِّمْتآايتُُهابأَلمرَوالنَّهِّيِّ

                                       
 .187-4/186،مادة)حكم(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 .12سورةلقمان،آية:(2)
 .142،مادة)حكم(،مفرداتألفاظالقرآناألصفهاين،(3)
،1حتقيق:د.حامتصاحلالضامن،ط،الزاهريفمعاينكلماتالناس(أبوبكربناألنباري،4)

،واألثرالنهايةيفغريباحلديث،وابناألثري،397(،م1992-هـ1412)بريوت:مؤسسةالرسالة،
 .1/420)حكم(مادة

 .1(سورةهود،اآلية:5)

 .188-4/187،مادة)حكم(،لسانالعرب(ابنمنظور،6)
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هــــــواألصــــــل،ومنــــــهاحلكمــــــةوأشــــــارابــــــنفــــــارسإىلهــــــذاالتأصــــــيلفجعــــــل املنــــــع 
ــــــــكقــــــــوهلمَحَكْمــــــــُتالفــــــــرسإذا(1)وهــــــــيحديــــــــدةيفجلــــــــامالفــــــــرس ــــــــُه،ويؤيــــــــدذل قدعت

.(2)وكففته
الشــــــيءويالحــــــظأنَّاملعــــــىنالعقلــــــيواحلســــــي)للُحكــــــم(جيتمعــــــانيفاملنــــــعوضَّــــــ ْبطِّ

املتصوَّريفكليهما.
ـــــــىاملنـــــــع، ـــــــدالعل فاألصـــــــلاللغـــــــوي)لُلحْكـــــــم(قـــــــدتطـــــــوَّرمـــــــناملعـــــــىناحلســـــــيال

الشـــــيءوإتقانـــــه،إىلاملعـــــىنالعقلـــــياجملـــــرَّدوهـــــوضـــــبطالعمـــــلابلعِّْلـــــم ـــــايُـــــؤد يوإحكـــــامِّ كِّ
إىلالصَّواب؛ألقامتنععناجلهلوالسَّفه.

وفــــــرقأبــــــوهــــــاللالعســــــكريبــــــنيالعــــــاملواحلكــــــيم،يقــــــول: احلَْكِّــــــيمعلــــــىثالثــــــة
ــــــدعوالســــــميع،واآلخــــــر ــــــىناْلُمْب َْع ــــــىناْلُمحكــــــممثــــــل:البــــــديعكِّ َْع ــــــىن: أوجــــــهَأحــــــدَها:كِّ َْع كِّ

اْلُقــــــــــــــْرآن ژٺ ٺ ٿ    ٿ ٿژحُمكِّــــــــــــــمَويفِّ
َأيحُمكــــــــــــــمواذاوصــــــــــــــفهللاتـََعــــــــــــــاىَل،(3)

ـــــَفاتفعلـــــه َْعـــــىناْلَعـــــامل:احلَْكِّـــــيم: َوالثَّالِّـــــث،ابحلكمـــــةمـــــنَهـــــَذااْلَوْجـــــهَكـــــاَنَذلِّـــــكمـــــنصِّ كِّ
ْحَكــــــام ــــــفالصــــــفةبِـّـــــهِّأخــــــصُّاألمــــــورأبَِّ علــــــىَهــــــَذافةبعــــــاملَوإِّذاوصــــــفهللابِـّـــــهِّمــــــنالص ِّ

َفاتَذاته .(4) اْلَوْجهفـَُهَومنصِّ
قه:ف ال -63

ــــهُ ــــُه،وغلــــبعلــــىعلــــم: ذكــــرابــــنمنظــــوريفاللســــان:الفِّْق ــــْيءِّوالفهــــُمَل لشَّ ــــُمابِّ اْلعِّْل
ـــــه اأَلصـــــلالَفْهـــــم،وَفقِّ الـــــدينلســـــيادتهوشـــــرفهوفضـــــلهعلـــــىســـــائرأنـــــواعالعلـــــم،والفِّْقـــــُهيفِّ

َْعــــــىَنَعلِّــــــم ــــــا:كِّ ژۈئ ۈئ ېئژ،قــــــالتعــــــاىل:(5)عِّْلًمــــــا،والفِّْقــــــُه:الفِّْطنــــــةُفِّْقًه
؛أي(1)

                                       
 .1/311،مادة)حكم(،مقاييساللغة(ابنفارس،1)

 .4/187،مادة)حكم(،لسانالعربابنمنظور،(2)
 .4(سورةالدخان،اآلية:3)

 .110،الفروقاللغوية(العسكري،4)

 .11/210،مادة)فقه(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)
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ليكونواعلماءبه.
والفـــــــتح(،و ـــــــو)الفقـــــــه(مـــــــأخوذتمـــــــن)الشـــــــق ِّ ،ابعلـــــــمالشـــــــريعةجعلـــــــهالُعـــــــرُفخاص 

.(2)و صيًصابعلمالفروعمنها
ــــــة والزخمشــــــرييفالفــــــائق،يقــــــولابــــــنوقــــــدذكرهــــــذاالتأصــــــيلابــــــناألثــــــرييفالنهاي

َواْلَفـــــــــــْتحاألثـــــــــــري:  ـــــــــــق  ـــــــــــَنالشَّ :الَفْهـــــــــــم،واْشـــــــــــتِّقاقهمِّ اأَلْصـــــــــــلِّ ،ويقـــــــــــول(3) والفِّْقـــــــــــهيفِّ
والفقيــــــــه:اْلَعــــــــاملالَّــــــــذِّييشــــــــقاأْلَْحَكــــــــام،َواْلَفــــــــْتحُ:الشــــــــقَُّواْلفِّْقــــــــهَحقِّيَقــــــــةًالزخمشــــــــري: 

َها نـْ .(4) ويفتشَعنحقائقهاَويفتحَمااستغلقمِّ
.(5)وجعلابنفارسوالراغباألصفهاينالفقهأصالًغريمأخوٍذمنغريه

ولكـــــنهـــــؤالءكلهـــــممليـــــذكروامشـــــتًقاوشـــــاهًدايـــــدلعلـــــىالفـــــتحوالشـــــق ،ولكـــــن
ـــــة ـــــنيمعاني ـــــذيمـــــنب (ال ـــــىاجلـــــذرالثنـــــائي)فـــــقَّ فَقْقـــــت ميكـــــنتعضـــــيدكالمهـــــمبنـــــاًءعل

.(6)إِّذافتْحتهُ:الشَّْيءَ
والفـــــتحالشـــــق ِّمطلـــــقالداللـــــةعلـــــىرمـــــنقـــــدتطـــــوَّ)الفقـــــه(ونالحـــــظممـــــاســـــبقأن

عليــــــهمســــــألهجيتهــــــدفيهــــــاإىلمعــــــىنالفهــــــموالعلــــــم،وكــــــأناإلنســــــانالعــــــاملعنــــــدماتشــــــقُّ
العلمشق ا.كثريًا،فتتضحاملسألهأمامهبعدأنيدركهاابلفهم ؛فكأنُّهيشقُّ

الفقـــــهأخـــــصمـــــنالعلــــــم؛ألنصـــــفهاينوالراغــــــباألأبـــــوهـــــاللالعســـــكريوجعـــــل
لـــــــه،وهلـــــــذااليقـــــــال:إنهللايفقـــــــهألنـــــــهالالعلـــــــمكقتضـــــــىالكـــــــالمعلـــــــىأتمُّ الفقـــــــههـــــــو

                                       
 .122(سورةالتوبة،اآلية:1)

 .11/210،مادة)فقه(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .3/465،مادة)فقه(واألثرالنهايةيفغريباحلديثابناألثري،(3)

 .3/134،مادة)فقه(،الفائقيفغريباحلديث(الزخمشري،4)

،مادةمفرداتألفاظالقرآن،واألصفهاين،2/326،مادة)فقه(،مقاييساللغة(ابنفارس،5)
 .401)فقه(،

 .11/209،مادة)فقق(،لسانالعربابنمنظور،(6)
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مــــــنشــــــاهد،فهــــــوأخــــــصُّبعلــــــمِّغائــــــبٍ الت وصــــــلإىلعلــــــمِّ،وألنــــــه(1)يوصــــــفابلتأمــــــل 
.(2) العلم

م:ه فَال -64

ـــــــْيَء:الَفْهـــــــمُجـــــــاءيفاللســـــــان: ْلَقْلـــــــبَِّمْعرِّفـَتُـــــــَكالشَّ ْمـــــــت،وابِّ ـــــــْيَء:َعَقلتُـــــــهَفهِّ الشَّ
َوَرُجلتَفهِّمت:َسرِّيُعالَفْهم،وعَرْفته

(3).
منغريهكمايرىابنمنظور. والفهمكعناهالعقليأصلتبذاتهغريمشتقٍ 

وقدسبقإىلذلكوقرَّرهابنفارسوالراغباألصفهاينوالزخمشري،يقولابنفارس:
،ويقـــــولالراغـــــب(4) الشـــــيء،كـــــذايقولـــــونأهـــــلاللغـــــةءواملـــــيمعلـــــمُالفـــــاءواهلـــــا :)فهـــــم(

ْمــُتكــذا،قــلإلنســانهبــايتحقَّــْلَفْهــُم:هيئــةتاألصــفهاين: ا القمعــاينمــا ســن،يقــال:َفهِّ
ژہ ہہ ہ ھ ھ ھژ :تعاىل

اأبنجعـلهللالـهمـنفضـلقـو ة،وذلكإمَّ(5)
،ومل(6) هبـهاأبنألقىذلـكيفروعـه،أوأبنأوحـىإليـهوخصَّـالفهمماأدركبهذلك،وإمَّ

.(7)يوردالزخمشريمعاينجمازيةيفهذااملادة
ونالحظمماسبقأنناملنعثرعلىمايدلناعلىاألصلاحلسيلكلمةفهم.

مـــــــنالعلـــــــم؛ألنـــــــه:  العلـــــــمكعـــــــاينوجعـــــــلأبـــــــوهـــــــاللالعســـــــكريالفهـــــــَمأخـــــــصَّ
.(8)الكالمعندمساعة 

                                       
 .102،الفروقاللغوية(العسكري،1)

 .401،مادة)فقه(،مفرداتألفاظالقرآن(األصفهاين،2)

 .11/235،مادة)فهم(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .2/333،مادة)فهم(،مقاييساللغةابنفارس،(4)

 .79(سورةاألنبياء،اآلية:5)

.403،مادة)فهم(،مفرداتألفاظالقرآن(األصفهاين،6)
 .2/42،مادة)فهم(،أساسالبالغةالزخمشري،(7)

 .101،الفروقاللغوية(العسكري،8)
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س:ن األُ -65

ـــــذكـــــرابـــــنمنظـــــوريفاللســـــان: ْنـــــُهُرْشـــــًدا،يَء:علِّمـــــهُآنَـــــسالشَّ :يـَُقـــــاُل:آَنْســـــُتمِّ
يناسُ،َأيَعلِّْمُتهُ :(1)اْلَيقِّنُي؛قَالَ:واإلِّ

َيْســـــــــَعىبِّكْذبَتِّـــــــــه فـــــــــفِّنَأاتَكاْمـــــــــرؤت
 

ــــــُرإِّينــــــاسِّ  فــــــاْنظُْر،فــــــفِّنَّاط ِّالًعــــــاَغيـْ
 يناس:اْلَيقِّنيُ .(2)االط ِّالُع:النَّظَُر،واإلِّ

ــــيهــــو ،نَــــسُواألَنْــــسُاإلِّوأصــــلهــــذااملعــــىنالعقل ينــــاسِّ ــــَناإلِّ ْبصــــارمِّ ،قــــالَوُهــــَواإلِّ
وَأصــــــلاإلِّابــــــُنمنظــــــور: واألَنْــــــسِّ ْبصــــــارنســــــواإلِّنَــــــسِّ ،َوُهــــــَواإلِّ ينــــــاسِّ ــــــَناإلِّ مِّ َويـَُقــــــاُل:،انِّ

پ پ ڀ  ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ژ قــــــــــالتعــــــــــاىل:ُتهَأيأَبصــــــــــرته؛أَنَّْســــــــــُتهوآَنْســــــــــ

ژٺ ٿ 
(3) ينــــــــــاسُ؛يـَْعــــــــــينِّ ــــــــــهآنَــــــــــسَو،ُموَســــــــــىأَبصــــــــــراَنرًا،َوُهــــــــــَواإلِّ ،الشــــــــــيَء:َأَحسَّ

ــــــْخَصواْستَآنَــــــسَو َوقِّيــــــَل،ُتالصــــــوَت:مسِّْعتُــــــهُآَنْســــــوه،ه:َرآُهوأَبصــــــرهَوَنظَــــــَرإِّليــــــْأَنَســــــالشَّ
إِّنْــــستلإلِّ ــــنٌّأَلقــــماَل؛نْــــسِّ يـُْؤَنُســــوَنَأيأَلقــــميُؤَنُســــوَنَأييـُْبَصــــرون،َكَمــــاقِّيــــَلللجــــن ِّجِّ

.(4)اَليُبَصرون
واألصــــــلالــــــذييعــــــودإليــــــههــــــذااملعــــــىنهــــــواإلنــــــسأيالبشــــــر،عــــــنطريــــــقمعــــــىن

الذياليستوحشوالينكر،أيالذييُطمأنإليهويعرف.
املعىنالعقليواملعايناحلسيَّةهذههوإدراكالشيء.واجلامعبني

ن:يق يَال -66

ــــــنُي:جــــــاءيفاللســــــان: وحتقيــــــُقاأَلمــــــرالَيقِّ ــــــك ِّ ــــــني:نَقــــــيضُ،العِّْلــــــمَوإِّزَاَحــــــُةالشَّ والَيقِّ
،تـَُقـــــــوُلَعلِّْمتُـــــــهيَقينًـــــــا ،َواْلعِّْلـــــــُمنقـــــــيُضاجْلَْهـــــــلِّ ــــــك ِّ ژھ ھ ھژ :قـــــــالتعـــــــاىل،الشَّ

؛(5)

                                       
 .8/556،مادة)أنس(احملكمواحمليطاألعظم(ابنسيده،1)

 .173-1/172،مادة)أنس(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .29(سورةالقصص،اآلية:3)

 .173-1/172،مادة)أنس(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .51(سورةاحلاقة،اآلية:5)
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ـــــــْنإَِّضـــــــاَفةِّ َولَـــــــْيَسُهـــــــَومِّ ـــــــنيِّ إِّىَلاْلَيقِّ ـــــــُرَأضـــــــافاحْلَـــــــقَّ َغيـْ ـــــــهِّ،أَلناحْلَـــــــقَّ ـــــــْيءِّإِّىَلنـَْفسِّ الشَّ
إِّىَلاْلُكـــــل ِّ ـَــــاُهـــــَوخالُصـــــهوَأَصـــــحُّه،َفَجـــــَرىجَمْـــــَرىإَِّضـــــاَفةِّاْلـــــبَـْعضِّ ـــــنيِّ،إِّمنَّ ـــــُروا،اْلَيقِّ ـَــــاَعبـَّ َوُركَّ

لظَّن َِّعنِّالَيقِّنيِّ َعنِّالظَّن ِّوابلَيقِّنيِّابِّ
(1). 

ـــــــَناأَلمـــــــَريـَْقنـــــــاًويـََقنـــــــاًوأَيـَْقَنـــــــهوأتيتمشـــــــتقاتيقـــــــنعلـــــــىمعـــــــىنواحـــــــديقـــــــال: يَقِّ
َْعــــــىَن َقْنتبِـّـــــهُِّكلَّــــــُهكِّ ــــــتابأَلمــــــرواْســــــتَـيـْ َقنهواْســــــتَـيـَْقنبِـّـــــهِّوتـَيَـقَّْن ــــــهواْســــــتَـيـْ ــــــَنبِـّـــــهِّوتـَيَـقَّن وأَيـَْق

ْنهُ ٍد،وَأانَعَلىيَقنيمِّ .(2)َواحِّ
أناألصـــــــلاحلســـــــيهـــــــويقـــــــن(4)والشـــــــريفاجلرجـــــــاين،(3)ويـــــــرىالســـــــمنياحللـــــــيب

ييفمقاييسه.(5)املاُء:أيثبتوسكن،ومليذكرابنفارس األصلاحلس ِّ
وحممــــدحســــنجبـــــليــــرىأناألصــــليفمـــــادة)يقــــن(الداللــــةعلـــــىثبــــوتالشـــــيء

،وكاملـــــــاءالســـــــاكنيفمقـــــــر ه،كاجلاريـــــــةاملصـــــــونةيفخـــــــدرهاواســـــــتقرارهيفحيـــــــزهحمفوظًـــــــا،
.(6)هاليقنيمنالعلمومن

قــــــــــالســــــــــكونالفهــــــــــممــــــــــعثبــــــــــاتاحلكــــــــــم،إًذااليقــــــــــنيهــــــــــوالعلــــــــــُمابلشــــــــــيء،و
يَقِّــــنٍي،مُْلــــالَيقِّــــنُيمــــنصــــفةالعلــــمفــــوقاملعرفــــةوالد رايــــةوأخواهتــــا،يقــــال:عِّاألصــــفهاين: 

ـــــــــالتعـــــــــاىل:يَقِّـــــــــنٍي،واليقـــــــــال:معرفـــــــــةُ ژڱ ڱ     ڱ  ں ں  ژق
وهـــــــــوســـــــــكون،(7)

                                       
 .15/321،مادة)يقن(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 نفساملرجعالسابق.(2)
(3) السمنياحلليب، احلفاظيفتفسريأشرفاأللفاظينظر: حممدابسلعيونعمدة ،حتقيق:

 .4/356م(،1996-هـ1417،)دارالكتبالعلمية،1السود،ط

 .1/259،مادة)يقن(،التعريفاتاجلرجاين،الشريف(4)
 .2/653،مادة)يقن(،مقاييساللغةابنفارس،(5)

جبل(6) حسن حممد ينظر: الكرمي، القرآن أللفاظ املؤصل االشتقاقي املعجم ،( (،يقنمادة
4/1848.

 .5(سورةالتكاثر،اآلية:7)
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.(1) الفهممعثباتاحلكم
ـــــــني،فيقـــــــول: اْلعلـــــــمُهـــــــواْعتَِّقـــــــاد"ويفـــــــر ِّقأبـــــــوهـــــــاللالعســـــــكريبَـــــــنياْلعلـــــــمَواْلَيقِّ

ـَـــا ــــْدركِّ ــــنيُهــــَوُســــُكونالــــنَّفسوثلــــجالصَّ ــــْيءعلــــىَمــــاُهــــَوبِّــــهِّعلــــىســــبلالث َِّقــــة،َواْلَيقِّ الشَّ
ـَــــــَذاالجيـــــــوز ـــــــنيِّ...َوقيـــــــلاملـــــــوقناْلَعـــــــاملابلشـــــــيءعلـــــــم،َوهلِّ ْلَيقِّ َأنيُوصـــــــفهللاتـََعـــــــاىَلابِّ

وجودهاْرتَِّفاعالشَّك  .(2)بعدحريةالشَّك...َومسيعلمَنايَقِّيًناألنيفِّ
ــــــات،وهــــــويفاملعــــــىنالعقلــــــي ــــــكوُنوالثب ــــــيالسُّ ــــــيواحلس ِّ ــــــنياملعــــــىنالعقل واجلــــــامعب

يثبوتاملاءِّيفاإلانء.ثبوُتالعلميفالنفس،ويفاملعىن احلس ِّ
البََصر: -67

،ُ ـــــــاملِّ ـــــــرُي:اْلَع ـــــــه،واْلَبصِّ ـــــــْيءِّ:َعلِّْمُت ـــــــم،وَبُصـــــــْرُتابلشَّ جـــــــاءيفاللســـــــان:الَبَصـــــــُر:العِّْل
ژے ے  ۓ ۓ ڭ ڭ ژ قـــــــــــــالتعـــــــــــــاىل:

،َأيَعلِّْمـــــــــــــُتَمـــــــــــــاملَْيـَْعَلُمـــــــــــــوابِّــــــــــــــهِّ،(3)
ــــــــْيءِّ،َوقِّيــــــــَل:الَبصــــــــرية:اْلفِّْطَنــــــــُة،تـَُقــــــــوُلاْلَعــــــــَرُب: الشَّ ْستِّْبَصــــــــاُريفِّ ــــــــُةَواالِّ ــــــــريَُة:احلجُّ والَبصِّ
ــــــــــرُي:التـَّْعرِّيــــــــــُف َُبَصــــــــــائَِّرُه:َأيفِّطَنَــــــــــه،والتـََّبصُّــــــــــر:التََّأمُّــــــــــلوالتـََّعــــــــــرُُّف،والتـَّْبصِّ أَعمــــــــــىاَّللَّ

:عَ ْلعِّْلمِّ ريتابِّ املِّتبِّهِّواإلِّيضاح،ورجلتَبصِّ
(4).

صـــــل ى–ويطلـــــقلفـــــظ)البصـــــري(علـــــىاألعمـــــىمـــــناببالتفـــــاؤلومـــــنقولـــــهالنـــــيب
ــــــاإِّىلفــــــالٍنالبصــــــريِّ»هللاعليــــــهوســــــلم: (5)«اذهــــــْببَِّن ،ولفــــــظالَبَصــــــرأحســــــنمــــــنلفــــــظِّ

ويعد هذمنابباألضداد.(6)الَعَمى،وقيلأرادبهاملؤمن
الَعـــــــني ـــــــسُّ ـــــــي،وهـــــــوالَبَصـــــــُر:حِّ ،وأصـــــــلاملعـــــــىنالعقلـــــــيمـــــــأخوذتمـــــــناملعـــــــىناحلس ِّ

،يقـــــاُل:أبَصـــــَر،وأَْبَصـــــَرُه،وَبُصــــــَربِـّــــهِّ،وتـََبصَّـــــَرُه،كلُّهـــــاكعـــــىنَنظَـــــَرإِّليــــــه، َواجْلَْمـــــُعأَْبصـــــارت
                                       

 .571،مادة)يقن(،مفرداتألفاظالقرآن(األصفهاين،1)

 .94،الفروقاللغوية(العسكري،2)

 .96سورةطه،اآلية:(3)

.94-2/93،مادة)بصر(،لسانالعرب(ابنمنظور:4)
 ابجلمع....«اذهبوابنا»،ولفظهفيه:1/332،(القاسمبنسالم،غريباحلديث5)

.2/94،مادة)بصر(،لسانالعرب(ابنمنظور:6)
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َْعــــــىَنفَاعِّــــــٍل،وأَْبَصــــــْرُتالشــــــيَء:رأَ ــــــرِّيرِّ،َفعِّيــــــلتكِّ ــــــاَلُفالضَّ :خِّ ــــــرت ــــــريت:ُمْبصِّ يتــــــه،َوَرُجــــــلتَبصِّ
.(1)ومَجُْعهُبَصراءُ

ژجب حب خب مب ژ ومنــهوضــوحالشــيء،كقولــهتعــاىل:
ــَحًة،وقولــه:(2) أي:َواضِّ

ژڀ ڀ ٺ ٺ ژ 
يَئًة، (3) ژڻ ۀ ژأي:ُمضِّ

يًئا(4) .(5):َأيُمضِّ
وســـــــــــبقالراغـــــــــــباألصـــــــــــفهاينوالزخمشـــــــــــريإىلهـــــــــــذاالتأصـــــــــــيل،يقـــــــــــولالراغـــــــــــب

ژۇ     ۇژ يقــــــــالللجارحــــــــةالنــــــــاظرة، ــــــــوقولــــــــهتعــــــــاىل:رَُصــــــــالبَاألصــــــــفهاين: 
(6)،

ژڑ ڑ ک    ژ و
ةالقلـــــــــباملدركـــــــــة:بصـــــــــريةةالـــــــــيتفيهـــــــــا،ويقـــــــــاللقـــــــــوَّ،وللقـــــــــوَّ(7)

ژگ گ گ ڳ ڳ  ڳژ وبصـــــــــر، ـــــــــوقولــــــــــهتعـــــــــاىل:
ڻ ڻ ڻ    ژ،وقــــــــــال:(8)

ژڻ   ۀ 
ويقــــــولالزخمشــــــري:،(10)... ومجــــــعالبصــــــرأبصــــــار،ومجــــــعالبصــــــريةبصــــــائر،،(9)

ـــــه  ـــــه،أبصـــــرالشـــــيء،وبصـــــرب ـــــدبصـــــربعمل ـــــهوهـــــوبصـــــريبـــــهوذو:وق إذاصـــــارعاملـــــاًب
إذاعلمتـــــهإايه،:وبصـــــرتهكـــــذاوبصـــــرتهبـــــه،بصـــــروبصـــــارة،وهـــــومـــــنالبصـــــراءابلتجـــــارة

ـــــ ...ومـــــناجملـــــاز:هـــــذهآيـــــةمبصـــــرة،يفدينـــــهوعملـــــهوهـــــومستبصـــــرت..ريلفـــــالانًوتبصَّ
وأبصـــــــــرالطريـــــــــق:اســـــــــتبانووضـــــــــح...،واجعلـــــــــينبصـــــــــريةعلـــــــــيهم:أيرقيبـــــــــاًوشـــــــــاهداً،

                                       
 .2/93،مادة)بصر(،لسانالعرب(ابنمنظور:1)

 .13(سورةالنمل،اآلية:2)

 .59(سورةاإلسراء،اآلية:3)

 .67(سورةيونس،اآلية:4)

 .2/93،مادة)بصر(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)

 .77(سورةالنحل،اآلية:6)

 .10اآلية:(سورةاألحزاب،7)

 .22(سورةق،اآلية:8)

 .17(سورةالنجم،اآلية:9)

 .61،مادة)بصر(،مفرداتألفاظالقرآن(األصفهاين،10)
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 ...(1).
ــــــييفوضــــــوحالشــــــيء،وجعــــــلاملعــــــىن ومجــــــعابــــــنفــــــارسبــــــنياملعــــــىنالعقلــــــيواحلس ِّ

لــــــمابلشــــــيء؛يقــــــال:هــــــوأصــــــالن:أحــــــدمهاالعِّ: )بصــــــر( العقلــــــيهــــــواألصــــــل،يقــــــول:
،ومــــــــنهــــــــذهالبصــــــــرية،والقطعــــــــةمــــــــنالــــــــدمإذاوقعــــــــتابألرضاســــــــتدارت،بصــــــــريبــــــــه
،وأصــــــلذلــــــككلــــــهوضــــــوحالشــــــيء،والبصــــــرية:الربهــــــان،الــــــارسفيمــــــايقــــــال:والبصــــــرية

ــــــويقــــــال:بصــــــرتُ،شــــــديدابتحــــــديقٍا،أي:انظــــــرًاابصــــــرًهحمًلــــــويقــــــال:رأيتُــــــ يء:إذاابلشَّ
بهبصريًصرتُ

ً
.(2) ه:إذارأيتها،وأبصرتُاعامل

وضــــــوحاألشــــــياءوظهورهــــــا،وإنكــــــان واجلـــــامعبــــــنياملعــــــىنالعقلــــــيواملعــــــىناحلســــــيَّ
.يفاملعاينالعقليةوضوًحايفالعقل،ويفاملعايناحلسيةوضوًحايفالعني

ــــــايظهــــــرتطــــــوُّر)الَبَصــــــر(مــــــنالداللــــــةاحلســــــيَّةلرؤيــــــةالعــــــني ــــــةومــــــنهن ،إىلالدالل
العقليةاجملرَّدة،وهيرؤيةالعقلوالقلبوهوالعلمابألشياء.

سوخ: -68 الرُّ

ــــــــتيفموضــــــــعه،والرَّاســــــــخيف ذكــــــــرابــــــــنمنظــــــــوريفاللســــــــان:رســــــــخالشــــــــيء:ثب
العلم:الذيدخلفيهدخوالًاثبًتا،وكلاثبت:راسخ؛ومنهالراسخونيفالعلم.

اإلنســــــــــــــان،والراســــــــــــــخونيفالعلــــــــــــــميفكتــــــــــــــابهللا:والعلــــــــــــــميرســــــــــــــخيفقلــــــــــــــب
ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ ژ ،قـــــــــــالتعـــــــــــاىل:(3)املدارســـــــــــون،واحلفَّـــــــــــاظاملـــــــــــذاكرون

ژېئ ېئ    ېئ ىئ  ىئ  ىئ ی یی 
(4).

ــــي،ذكــــرابــــنمنظــــور:وأرســــخته (هــــواملعــــىناحلس ِّ إرســــاًخاكــــاحلربوأصــــُل)الرُّســــوخِّ
رســــــخيفالصــــــحيفة،ورســــــخاملطــــــررســـــــوًخا:إذانضــــــبنــــــداهيفداخــــــلاألرضفـــــــالتقى

                                       
 .1/62،مادة)بصر(،أساسالبالغة(الزخمشري،1)

 .254-1/253)بصر(مادة،مقاييساللغة(ابنفارس،2)

 .6/149،مادة)رسخ(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .162(سورةالنساء،اآلية:4)
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 .(1)الثراين
ـــــــن ـــــــارسواألصـــــــفهاينوالزخمشـــــــريإىلهـــــــذاالتأصـــــــيل،يقـــــــولاب ـــــــنف وقـــــــدســـــــبقاب

.َويـَُقـــــا َعَلـــــىالثَـَّبـــــاتِّ ـــــدتيَـــــُدلُّ ـــــنُيَواخْلَـــــاُءَأْصـــــلتَواحِّ ُلَرَســـــَخ:فـــــارس: )َرَســـــَخ(:الـــــرَّاُءَوالس ِّ
ـــــــــٍخاَثبِّـــــــــتت  ،ويقـــــــــولاألصـــــــــفهاين: رســـــــــوخالشـــــــــيء:ثباتـــــــــهثبـــــــــااًت(2)ثـََبـــــــــَت،وَُكـــــــــلُّرَاسِّ

متمكنًـــــــــا،ورســـــــــخالغـــــــــدير:نضـــــــــبمـــــــــاؤه،ورســـــــــخحتـــــــــتاألرض،والراســـــــــخيفالعلـــــــــم:
،ويقــــــولالزخمشــــــري: ومــــــناجملــــــاز:ورســــــخ(3)املتحقــــــقبــــــهالــــــذياليعرضــــــهشــــــبهة... 

يفالعلــــــــم،وهــــــــومــــــــنالراســـــــخنيفيــــــــه،ورســــــــخحبــــــــهيفالعلـــــــميفقلبــــــــه،وفــــــــالنتراســـــــخت
.(4)قلب 

هوثباُتالشيءثبااًتمتمك نا.واجلامعبنياملعاينالعقليةواحلسيَّةهذه
ونالحــــظممــــاســــبقأن)الرســــوخ(قــــدتطــــوَّرمــــناملعــــىناحلســــيوهــــوثبــــاتالشــــيء

العقلـــــــياجملــــــرَّدوهـــــــويفمكــــــاٍنمــــــا،كـــــــاحلربيفالصــــــحيفة،واملطـــــــريفاألرض،إىلاملعــــــىن
ثبوتالعلميفالقلب.



 المطلب الثاني: األلفاظ السلبيَّة

جهل:ال -69

ــــــم،جــــــاءيفاللســــــان: ــــــرْيِّالعِّْل ــــــالًبَِّغ ــــــَلفِّْع ــــــُة:َأنتـَْفَع ــــــم،واجلََهاَل ــــــيُضالعِّْل ــــــُل:نَقِّ اجلَْه
ْنُهاحْلَدِّيُث:الـمَو .(5)«َمْبَخلةجَمَْبنةجَمَْهلةاْلَوَلُد»ْجَهَلُة:َماَ ْمُِّلَكَعَلىاجلَْهل؛َومِّ

                                       
 .6/149،مادة)رسخ(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 .1/465مادة)رسخ(،،مقاييساللغة(ابنفارس،2)

 ،212،مادة)رسخ(،مفرداتألفاظالقرآناألصفهاين،(3)

 .1/352،مادة)رسخ(،أساسالبالغة(الزخمشري،4)

،كتابمعرفةالصحابة،اببذكر2548،حعلىالصحيحني(احلاكمالنيسابوري،املستدرك5)
،ابب26،ح،والقضاعي،مسندالشهاب3/335األسودبنخلفبنعبديغوثرضيهللاعنه،

ورواهغريمهابزايدةونقٍصيفهذهالصفات،وصححهاأللباينيفصحيح،1/50الولدمبخلةجمبنة،
 .1990،1/400الصغريوزايداته،حاجلامع
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َوَجــــــــلَّ: ژٿ   ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  ژَوقـَْولُــــــــُهَعــــــــزَّ
ــــــــَلفُــــــــاَلنت(1) ــــــــْنقـَْولِّــــــــَكَجهِّ ؛مِّ

.(2)رْأيه
ــــــــيوهــــــــذهاملعــــــــاينالعقليــــــــةمتطــــــــورةمــــــــناملعــــــــىن احلس ِّ ذكــــــــرابــــــــُنمنظــــــــور:وأَرضت

ــــَد ــــااْســــَتخفََّكفـََق ــــطُّ،وَُكــــلَُّم ــــبَق ــــةت:ملَْحُتَْل ــــةتجَمُْهوَل بــــال،َواَنَق َــــاَواَلجِّ جَمْهولــــة:اَلأَعــــالمهبِّ
:(3)اْسَتْجَهَلَك؛قَاَلالنَّابَِّغةُ

َنازِّلُالـــــــــــمََدعــــــــــاكاهلَــــــــــوىواْســــــــــَتْجَهَلْتك
 

ـــــْيُبشـــــامُِّل؟الــــــمَوَكْيـــــَفَتصـــــايب  رءِّ،والشَّ
 الريُحالُغْصَن:َحرَّكتهفَاْضطََرَب. واْسَتْجَهَلتِّ

َّللَِّّ ــــــَناجلَْهــــــلابِّ ســــــالممِّ َهــــــااْلَعــــــَرُبقـَْبــــــَلاإلِّ َكانَــــــْتَعَليـْ الَّــــــيتِّ ــــــَياحْلَــــــالِّ واجلاهِّلِّيَّــــــة:هِّ
َوَغـــــــرْيَِّذلِـّــــــَك، فـــــــاَخَرةابألَنســـــــابوالكِّـــــــرْبوالتََّجـــــــربُّ

ُ
الـــــــد ِّينِّوامل ُســـــــْبَحانَُهَوَرُســـــــولِّهَِّوَشـــــــرَائِّعِّ

احلَْ :َوقَاُلوااجلاهِّلِّيَّةاجلَْهالء،َويفِّ ي »دِّيثِّ
فِّيَكَجاهِّلِّ .(4)«إِّنكاْمُرؤت

ـــــنفـــــارس: ـــــنفـــــارسواألصـــــفهاينوالزخمشـــــريإىلهـــــذاالتأصـــــيل،يقـــــولاب وأشـــــاراب
ــــَل(:اجلِّـــــ :َأَحـــــُدمُهَا )َجهِّ ُمَأْصـــــاَلنِّ ـــــاَلُفيُمَواهْلـَــــاُءَوالـــــالَّ ـــــُةَوخِّ ،َواآْلَخـــــُراخلِّفَّ ـــــاَلُفاْلعِّْلـــــمِّ خِّ

ـــــــلت، َـــــــاجَمَْه ـــــــَمهبِّ اَلَعَل ـــــــاَزةِّالَّـــــــيتِّ ـــــــاُللِّْلَمَف ،َويـَُق ـــــــمِّ ـــــــيُضاْلعِّْل ـــــــُلنَقِّ ـــــــاأْلَوَُّل:اجْلَْه ـــــــةِّ،َف الطَُّمْأنِّيَن
َْهـــــلت،َويـَُقـــــ َـــــااجْلَْمـــــُرجمِّ ُ َـــــرَُّكهبِّ ـــــْوهُلُْملِّْلَخَشـــــَبةِّالَّـــــيتِّ قـَ الـــــر ِّيُحاْلُغْصـــــَن:َوالثَّـــــاينِّ اُلاْســـــَتْجَهَلتِّ

.(5)إَِّذاَحرََّكْتُهفَاْضطََرَب... 
الــــــنَّفسمــــــن ويقــــــولاألصــــــفهاين: اجلهــــــلعلــــــىثالثــــــةأضــــــرب:األول:وهــــــوخلــــــوُّ

                                       
 .46(سورةهود،اآلية:1)

 .3/228،مادة)جهل(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

(3 النابغة الذبياين( طديوانه، إبراهيم، الفضل أيب حممد حتقيق: املعارف،2، دار )القاهرة: ،
1985،)115. 

،كتاباإلميان،ابباملعاصيمنأمراجلاهليةواليكف رصاحبها30،ح(صحيحالبخاري4)
 إال ابرتكاهبا ح1/15ابلشرك، مسلم، وصحيح مما1661، اململوك اببإطعام كتاباألميان، ،

 .3/1282 كل،وإلباسهممايلبس،واليكلفهمايغلبه،

 .1/251،مادة)جهل(،مقاييساللغة(ابنفارس،5)
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ژۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇژالعلـــــــم،هـــــــذاهـــــــواألصـــــــل،قـــــــالتعـــــــاىل
والثـــــــاين:...(1)

ـــــــــالتعـــــــــاىل: ـــــــــهق ہ    ہ ہ ہ ژاعتقـــــــــادالشـــــــــيءِبـــــــــالفمـــــــــاهـــــــــوعلي

ژھ
،والثالـــــــث:فعـــــــلالشـــــــيءِبـــــــالفمـــــــاحق ـــــــهأنيفعـــــــل،ســـــــواءاعتقـــــــدفيـــــــه(2)

ــــــكقولــــــهتعــــــاىل: اعتقــــــاداصــــــحيحاأوفاســــــدا،كمــــــنيــــــاركالصــــــالةمتعمــــــًدا،وعلــــــىذل
ژھ ھ  ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭژ

،فجعـــــــــــــــلفعـــــــــــــــلاهلـــــــــــــــزوجهـــــــــــــــالً(3)
ْجهل:األمــــــرواألرضواخلصــــــلةالــــــيتحتمــــــلاإلنســــــانعلــــــىاالعتقــــــادابلشــــــيءالـــــــمَ...و

خـــــالفمـــــاهـــــوعليـــــه،واســـــتجهلتالـــــر يحالغصـــــن:حر كتـــــه،كأقـــــامحلتـــــهعلـــــىتعـــــاطي
ــــــكاســــــتعارة ــــــر ِّيُح(4)حســــــنة اجلهــــــل،وذل ،ويقــــــولالزخمشــــــري: مــــــناجملــــــازاســــــتجهلتال

الغصــــــــــــن:حرَّكتــــــــــــه...واســــــــــــتجهلتكأياســــــــــــتخفتك...وانقــــــــــــةجمهولــــــــــــة:ملحُتلــــــــــــب
.(5)قط 

ونالحـــــــظأنَّاألصــــــــفهاينقـــــــدأمجــــــــلأهــــــــمدالالتاجلهـــــــلالــــــــيتوردتيفالقــــــــرآن
ليـــــدلأيًضـــــاالكـــــرمي،فاجلهـــــللـــــيسمقصـــــورًاعلـــــىداللـــــةواحـــــدة،وهـــــيعـــــدمالعلـــــم،بـــــ

علىاالعتقادوالفعلِبالفالصحيح.
االضــــــطراباملتصــــــوَّريفإًذااملعــــــىنالعقلــــــيواحلســــــي)للجهــــــل(اجتمعــــــايفاخلفَّــــــةو

كليهما.
فاألصـــــــلاللغـــــــوي)للجهـــــــل(قـــــــدتطـــــــوَّرداللي ـــــــامـــــــناملعـــــــىناحلســـــــيوهـــــــواحلركـــــــة

لُيهتـــــدىهبـــــا،إىلاملعـــــىنواالضـــــطراباللـــــذانيالزمـــــاناجلهـــــل،واملفـــــازةالـــــيتالأعـــــالمهلـــــا
العقلياجملرَّدوهوجترُّداجلاهلمناملعرفةوالعلمابلشيء.

:النُّكر -71

                                       
 .63(سورةالفرقان،اآلية:1)

 .273(سورةالبقرة،اآلية:2)

 .67(سورةالبقرة،اآلية:3)

 .116-115،مادة)جهل(،مفرداتألفاظالقرآن(األصفهاين،4)

 .1/160،مادة)جهل(،أساسالبالغة(الزخمشري،5)
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ــــــْيَء،َوُهــــــَوجــــــاءيفاللســــــان:   النَّكِّــــــَرُةإِّنكــــــاركالشَّ ــــــدُّ ــــــدُّ،ْعرَِّفةِّالـــــــمَضِّ ْنَكــــــُر،ضِّ
ُ
وامل

ــــــــــمَ ،وال ـــــــــُههـــــــــوْعُروفِّ ـــــــــرُْعوَحرََّم ـــــــــاقـَبََّحـــــــــُهالشَّ ـــــــــَوُمْنَكـــــــــرتكـــــــــلَُّم ـــــــــُه،فـَُه ْنكـــــــــارُ،ووََكرَِّه اإلِّ
َنكِّـــــَراأَلمــــــَرَنكِّـــــرياًوأَْنَكــــــَرهيقــــــال:اْســـــتِّْفَهاُمَكأَمــــــراًتـُْنكِّـــــرُه،،وهــــــوواالْســـــتِّْنكاُر:اجُلُحـــــودُ
َلهُ .(1)إِّْنكاراًوُنْكراً:َجهِّ

،ويبــــــدوأناملعــــــىناحلســــــيلـــــــ)النُّكــــــر(هــــــومــــــادل ــــــرُوعلــــــىالتغــــــريُّ :كِّــــــريوالنَّالتـََّنكُّ
ْنهُمنالتـََّغيـُُّر، .(2)حاٍلَتُسرَُّكإِّىلَحاٍلَتْكَرُههامِّ

النُّـــــــوُنوقـــــــدســـــــبقابـــــــنفـــــــارسوالراغـــــــبإىلهـــــــذاالتأصـــــــيل،يقـــــــولابـــــــنفـــــــارس: 
يحت ـــــرَّاُءَأْصـــــلتصـــــحِّ ـــــواْلكـــــاُفوال عي ـــــلـــــُدلُّ الىخِّ ــــــمَفِّ َيْســـــُكُنإِّلْيهـــــااْلَقْلـــــبُال ،ْعرَِّفةِّالَّـــــيتِّ

ـــــــْيء ـــــــرالشَّ ـــــــُهقْلبُـــــــُهَوملَْيملْرُه:نكـــــــأَوونكِّ ـــــــ،...ارِّْفبِّـــــــهِّلِّســـــــانُهُْعـــــــيْقبْل ْنَكـــــــاُر:خِّ ُفالَواإْلِّ
َافِّ إِّىَلُأْخـــــــَرىُتْكـــــــَرهُ،االْعـــــــارِّ ـــــــْنَحـــــــاٍلَتُســـــــرُّ ـــــــُلمِّ ـــــــُر:التـَّنَـقُّ ويقـــــــولالراغـــــــب:،(3) َوالتـََّنكُّ

مـــــــااليتصـــــــوَّره،و وأصـــــــلالنكـــــــر هـــــــوأنيَـــــــرَِّدعلـــــــىالَقْلـــــــبِّ وقـــــــد،مـــــــناجلَْهـــــــلَِّضـــــــْربت
 ْنَكــــــاُرابلقلــــــبِّ هــــــواإلِّ ْنَكــــــارِّابلل ســــــانِّ ،وَســــــَبُباإلِّ ُيســــــتعَمُلذلــــــكفيمــــــايـُْنَكــــــُرابلل ســــــانِّ
ـــــــــك ـــــــــايـُْنكِّـــــــــُرالل ســـــــــاُنالشـــــــــيَءوصـــــــــورتُهيفالقلـــــــــبحاصـــــــــلةت،ويكـــــــــونيفذل لكـــــــــنرك 

.(4) كاذابً
مـــــن ،وهـــــويفاملعـــــىناحلســـــيتغيٌـّـــــرت ـــــيهـــــوالتغـــــريُّ واجلـــــامعبـــــنياملعـــــىنالعقلـــــيواحلسَّ

منحالاملعرفةإىلحالاجلهل. إىلحاٍلُتكره،ويفاملعىنالعقليتغريٌّ حالتسرُّ
إىلحـــــال مـــــنحـــــالتســـــرُّ ـــــيوهـــــوالتغـــــري ِّ إًذافقـــــدتطُّـــــور)النُّكـــــر(مـــــناملعـــــىناحلس ِّ

منحالاملعرفةإىلحالاجلهل.ُتكره،إىلاملعىن  العقليوهوالتغريُّ

                                       
 .353-14/352،مادة)نكر(،لسانالعربابنمنظور،(1)

.14/353مادة)نكر(،،لسانالعربابنمنظور،(2)
 .2/581مادة)نكر(،مقاييساللغة،ابنفارس،(3)

 .524،مادة)نكر(،مفرداتألفاظالقرآناألصفهاين،(4)
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 حتليل املكونات الداللية بني ألفاظ العلم واملعرفة
 

 [ التحليل التكويني أللفاظ العلم والمعرفة7] جدوا

 

 

املالمح  



 األلفاظ

إدراك
الشيء
 والعلمبه

السكون
 والطمأنينة

أخص
منالعلم

التفقهيف
 الشيء

الفطنة الفهم
ضد
املعرفة،
التغريُّ

 اليقني
نقيض
العِّلم،
واخلفة

ضد
التوحش

 احلكم
ضد
الشك

املتقن
 لألمور
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    +  + + +   + الدراية
 

 

      +  + + +   + الشعور

 +  + +   + +   + اخلربة
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 ألفاظ العلم والمعرفةجدوا بياني للعالقات الداللية بين [ 8جدوا ]

 

 مفاتيح الرموز:

 د: تضاد ر: تنافر ف: الرتادف ل: ايتمال =: اللفظة نفسها

 
  


  

النُّكراجلهلالرسوخالبصراليقنياألنسالفهم الفقه احلكم احلرب اخلربةالشعور الدراية املعرفة العلم 

ل = العلم
 

دل ل ل ل ل ل ف ف ف ل ل

 املعرفة
ل

 ل ل  ل  ل ل ل ل ل = 
  

 د

     ل  ف    ف = ل ل الدراية

     ل  ف  =فللالشعور

    ل ل    فف=لفاخلربة

    ل ل    ف = ف   ل فاحلرب

    ل ل   ل = ف ف  ل فاحلكم

لل = ل      لالفقه

ل=ل    ف ف ل لالفهم

ل=       لاألنس

=للل ل ل ل ل ل ل لاليقني

= ل ل ل   ل لالبصر

=       لالرسوخ

=     داجلهل

=     دالنُّكر
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 حتليل املكونات الداللية بني هذه األلفاظ
يتضحمناجلدولالسابقأللفاظ)العلمواملعرفة(وجودالعالقاتاآلتية:

 ع قة الرتادف: -1 
ب و)احلكمة( و)اخلربة( )العلم( )إدراكني إثباتملمح يف يشاركان فهما و)احلرب(

 .واملتقنلألمور(-واحلكم-واليقني-والفهم-والتفقهيفالشيء-الشيءوالعِّلمبه
يشاركانيفإثباتملمح)إدراكالشيء فهما و)الفهم(، و)الشعور( وبني)الدراية(

واليقني(.-والفطنة-والفهم-والتفقةيفالشيء-والعلمبه
 ع قة االيتمال: -2

أخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات منجهة و)املعرفة( منجهة، بني)العِّلم(
واليقني(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)التفقه-والفهم-ملمح)إدراكالشيءوالعلمبه

الشيء -واحلكم-يف )السكونواملتقن ملمح إبثبات الثانية اجلهة وتزيد لألمور(،
 وأخصمنالعلم(.-والطمأنينة

وبني)العِّلم(منجهة،و)الدراية،والشعور(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتان
به والعلم الشيء )إدراك إثباتملمح يفالشيء-يف وتزيد-والفهم-والتفقه واليقني(،

( ملمح إبثبات األوىل ملمح-احلكماجلهة إبثبات الثانية اجلهة وتزيد لألمور(، واملتقن
)الفطنة(.

وبني)العِّلم(منجهة،و)اليقني(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
به والعلم الشيء )إدراك إبثبات-واليقني-والفهم-ملمح األوىل اجلهة وتزيد واحلكم(،

الشيء يف )التفقُّه لألم-ملمح )السكونواملتقن ملمح إبثبات الثانية اجلهة وتزيد ور(،
وضدالشك(.-والطمأنينة

حيثتشارك أخرى، منجهة واحلكم( واحلرب، و)اخلربة، منجهة، وبني)املعرفة(
به والعلم األوىل-والفهم-اجلهتانيفإثباتملمح)إدراكالشيء وتزيداجلهة واليقني(،

أخصمناملعرفة(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمحو-إبثباتملمح)السكونوالطمأنينة
واملتقنلألمو(.-واحلكم-)التفقُّهيفالشيء
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وبني)املعرفة(منجهة،و)الدراية،والشعور،والفهم(منجهةأخرى،حيثتشارك
به والعلم األوىل-والفهم-اجلهتانيفإثباتملمح)إدراكالشيء وتزيداجلهة واليقني(،

الثانيةإبثباتملمح-ملمح)السكونوالطمأنينةإبثبات وتزيداجلهة وأخصمنالعِّلم(،
والفطنة(.-)التفقُّهيفالشيء

وبني)املعرفة(منجهة،و)اليقني(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
به والعلم الشيء )إدراك والطمأنينة-ملمح اجلهة-والفهم-والسكون وتزيد واليقني(،

الثانيةإبثباتملمح)احلكم وتزيداجلهة وضد-األوىلإبثباتملمح)أخصمنالعِّلم(،
الشك(.

وبني)املعرفة(منجهة،و)البصر(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
األوىلإبثباتملمح)السكونوالطمأنينة وتزيداجلهة به(، والعلم -ملمح)إدراكالشيء

واليقني(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)الفطنة(.-والفهم-وأخصمنالعِّلم
وبني)احلكم(منجهة،و)الفقه(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات

به والعلم الشيء )إدراك الشيء-ملمح يف وتزيد-واليقني-والفهم-والتفقُّه واحلكم(،
و األوىلإبثباتملمح)املتقنلألمور(، إبثباتملمح)أخصمناجلهة الثانية تزيداجلهة

والفطنة(.-العلم
أخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات منجهة و)العِّلم( منجهة، وبني)الفقه(

به والعلم الشيء )إدراك الشيء-ملمح يف وتزيد-واليقني-والفهم-والتفقُّه واحلكم(،
الثانيةإبثباتملمحوالفطنة(-اجلهةاألوىلإبثباتملمح)أخصمنالعلم ،وتزيداجلهة

)املتقنلألمور(.
وبني)الفقه(منجهة،و)الفهم(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات

واليقني(،وتزيداجلهة-والفطنة-والفهم-التفقُّهيفالشيء-ملمح)إدراكالشيءوالعلمبه
واحلكم(.-األوىلإبثباتملمح)أخصمنالعِّلم

)الفقه(منجهة،و)اليقني(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثباتوبني
به والعلم الشيء )إدراك إبثبات-واليقني-والفهم-ملمح األوىل اجلهة وتزيد واحلكم(،

الثانيةإبثباتملمح-والتفقهيفالشيء-ملمح)أخصمنالعِّلم وتزيداجلهة والفطنة(،
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ك(.وضدالش-)السكونوالطمأنينة
و)العِّلم(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات وبني)الفهم(منجهة،

واليقني(،وتزيداجلهةاألوىل-والفهم-والتفقُّهيفالشيء-ملمح)إدراكالشيءوالعلمبه
واملتقنلألمور(.-إبثباتملمح)الفطنة(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)احلكم

جهة،و)اليقني(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثباتوبني)الفهم(من
واليقني(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)التفقُّه-والفهم-ملمح)إدراكالشيءوالعلمبه

الشيء والطمأنينة-يف )السكون إبثباتملمح الثانية اجلهة وتزيد -واحلكم-والفطنة(،
وضدالشك(.

و)العِّلم(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثباتوبني)األنس(منجهة،
به والعلم الشيء )إدراك )السكون-ملمح ملمح إبثبات األوىل اجلهة وتزيد واليقني(،

-والفهم-وضدالتوحش(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)التفقُّهيفالشيء-والطمأنينة
واملتقنلألمور(.-واحلكم

ة،و)اليقني(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثباتوبني)األنس(منجه
واليقني(،وتزيداجلهةاألوىلإبثبات-والسكونوالطمأنينة-ملمح)إدراكالشيءوالعلمبه

وضدالشك(.-واحلكم-ملمح)ضدالتوحش(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)الفهم
منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانوبني)اليقني(منجهة،و)الشعور،والدراية(

به والعلم الشيء األوىلإبثبات-والفهم-يفإثباتملمح)إدراك اجلهة وتزيد واليقني(،
والطمأنينة )السكون ملمح-واحلكم-ملمح إبثبات الثانية اجلهة وتزيد الشك(، وضد

والفطنة(.-)التفقُّهيفالشيء
حيثتشارك أخرى، منجهة واحلكم( واحلرب، و)اخلربة، منجهة، وبني)اليقني(

واحلكم(،وتزيداجلهة-واليقني-والفهم-اجلهتانيفإثباتملمح)إدراكالشيءوالعلمبه
وضدالشك(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح-األوىلإبثباتملمح)السكونوالطمأنينة

واملتقنلألمور(.-)التفقُّهيفالشيء
حيثتشارك أخرى، منجهة واحلكم( واحلرب، و)اخلربة، منجهة، وبني)البصر(
ملمح إبثبات األوىل اجلهة وتزيد به(، والعلم الشيء )إدراك ملمح إثبات يف اجلهتان
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-واحلكم-واليقني-والفهم-)الفطنة(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)التفقُّهيفالشيء
ملتقنلألمور(.وا

وبني)البصر(منجهة،و)العِّلم(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
اجلهة وتزيد )الفطنة(، األوىلإبثباتملمح اجلهة وتزيد به( والعلم الشيء )إدراك ملمح

واملتقنلألمور(.-واحلكم-واليقني-والفهم-الثانيةإبثباتملمح)التفقُّهيفالشيء
)الرسوخ(منجهة،و)العِّلم(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثباتوبني

والعلمبه األوىلإبثبات-والتفقةيفالشيء-ملمح)إدراكالشيء وتزيداجلهة واحلكم(،
)الفهم إبثباتملمح الثانية اجلهة وتزيد والطمأنينة(، )السكون واملتقن-واليقني-ملمح

لألمور(.
 :ع قة التضاد -3

بني)العلم(منجهة،و)اجلهل(منجهةأخرى،حيثتتضاداللفظتانيفملمحي
)إدراكالشيءوالعلمبهوتفقهه(و)عدمالعلمابلشيءواخلفَّة(.

وبني)املعرفة(منجهة،و)النُّكر(منجهةأخرى،حيتتتضاداللفظتانيفملمحي
(.)إدراكالشيءوالعلمبه،والسكونوالطمأنينة(و )عدماملعرفةوالتغريُّ
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 نتائج املبحث الثالث
 منمعجم واستخراجألفاظه واملعرفة، لسان)بعدالوقوفعلىمبحثألفاظالعلم

أصلهاوتطوراهتا،نتجعنهاالوصولإىلمنظور،ودراستهادراسةدالليةوتبينيالبن(العرب
: يتإحصاءاتونتائجتتضمنما

الــيتتنــدرجحتــتهــذااملبحــثمخســةعشــرةلفظًــا،منهــاإجيابيــةعــدداأللفــاظأن-1
ــــَمْعرَِّفةوأخـــرىســـلبية،فاإلجيابيـــةهـــي:) ـــم،ال ـــم،العِّْل ـــَرة،احلـــرب،احلُْك ـــُعور،اخلِّبـْ ،الد ِّرايـــة،الشُّ

(،والسلبيةهي:)اجلهل،والنُّكر(.الفِّقه،الَفْهم،األُْنس،الَيقِّني،الَبَصر،الرُّسوخ
2- والشعائر،أن عار والشِّ والَعلم العالمة تطوَّرتعن ألفاظًا واملعرفة العلم ألفاظ

هب واملقصود هبا، لُيهتدى األرض على تنصب عالمات )العِّلم،ا األلفاظ هذه ومن
والشُُّعور(.
3- وهي:أن متمكًنا ثبااًت ثباتالشيء تطوَّرتعن ألفاظًا واملعرفة العلم ألفاظ

سوخ،واليقني(.)الشُُّعور،والرُّ
ألفاظالعلمواملعرفةألفاظًاتطوَّرتعنالرؤيةابلعنيهي:)األُنس،والبصر(.أن-4
كلوحدةهلاأصلخمتلفأن-5 ألفاظالعلمواملعرفةألفاظًاالترجعإىلنسٍقمعنيَّ
تطوَّرتالِدرايةو-تطوَّرتعنتتابعالرائحةالطيبةاليتتسكنإليهاالنفساملعرفةوهي:)

ةو-مناحتيالالشيءواختيال احلربو-تطوَّرتمناملزادةالعظيمةوالناقةالغزيرةاللنباخِلربر
تطوَّرمناملنعاحلُكتو-تطورمناحلِّربالذييكتببه،ومنالتحبريوحسناخلطواملنطق

والفتح(.الفقهوإحكامالشيءوإتقانه،و تطوَّرمنالشق 
فقطليسهلاأصلحسيألفأن-6 علىمعىنعقليٍ  تدلُّ اظالعلمواملعرفةألفاظًا

وهي:)الفهم(.
ألفاظًاسلبيةتطوَّرتعناألرضاجملهولهاليتالأعالمهلاألفاظالعلمواملعرفةأن-7

والجبال،وعناحلركةواالضطرابالذييالزمهاوهي:)اجلهل(.
منحالإىلحال،وهي:ألفاظالعلمواملعرفةأن-8 ألفاظًاسلبيةتطوَّرتعنالتغريُّ
)النُّكر(.
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بنيالعِّلمع قة الرتادفظهربنيألفاظالعلمواملعرِّفةعالقاتدالليةوهيأنه-9
بنيالعِّلمواملعرِّفة،ع قة االيتمال واخلِّربةواحلكمةواحلرب،وبنيالد ِّرايةوالشعوروالفهم.ّث

نجهةوالد ِّرايةوالشُّعورمنجهةأخرى،وبنيالعِّلمواليقني،وبنياملعرِّفةمنوبنيالعِّلمم
جهةواخلربةواحلربواحلكممنجهةأخرى،وبنياملعرِّفةمنجهةوالد ِّرايةوالشُّعوروالفهم
منجهةأخرى،وبنياملعرِّفةواليقني،وبنياملعرفةوالبصر،وبنياحلكموالفقه،وبنيالفقه

عِّلم،وبنيالفقهوالفهم،وبنيالفقهواليقني،وبنيالفهموالعِّلم،وبنيالفهمواليقني،وبنيوال
األُنسوالعِّلم،وبنياألُنسواليقني،وبنياليقنيمنجهةوالشُّعوروالد ِّرايةمنجهةأخرى،

واخل واحلربواحلكممنجهةأخرى،وبنيالبصرمنجهة واخلربة ربةوبنياليقنيمنجهة
ع قة التضادواحلربواحلكممنجهةأخرى،وبنيالبصروالعِّلم،وبنيالرسوخوالعِّلم.ّث

بنيالعِّلمواجلهل،وبنيالعرِّفةوالنُّكر.
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 املبحث الرابع: 
 ألفاظ اإلدراك والتذكر

اإلدراكهو: متثُّلحقِّيقةالشَّْيءعِّْنداْلمْدرِّك...،أوهوعبارةعنكماٍل صُلبِّهِّ
 الشَّْيء النَّفسمن يفِّ  صل ما على كشٍف أوالـمَمزِّيد ابلربهان التعقُّل َهة جِّ من ْعُلوم

و، (1)اخْلرب  إِّىَلالذ ِّْهن الـمَالذ ِّكرهو: ُرُجوعالصُّورَة أو عبارةعنهيئةللن فس،(2)ْطُلوبَة
احلفظيقالاعتبارًا هباميكنلإلنسانأن فظمايقتنيهمناملعرفة،وهوكاحلفظ،إالأنَّ

،والتَّذَكُّرهو: حماولةالنَّفساسارجاعَمازَاَل(3)إبحرازه،والذ ِّاْكرُةتقالاعتبارًاابستحضاره 
 .التخلُّصمنالغفلةوالنسيان،فالذكروالتذكُّريعنيان(4)مناملعلومات 

وتسه ِّللذويالتفكري هياليتحتفظاملعلوماتواملعارفوالعلوم، العقلية والذاكرة
جديدة أفكار وإنتاج الفهم بتحصيل(5)عملية يقوم ما هو للذاكرة اإلجيايب فاجلانب ،

ميضيعلىهذهاملعلوماتوحفظهايفذاكرتناويعرفبـ)الوعي(،واجلانبالسليبهوأن
حمو يعين وال الوعي، من فتنمحي يستدعيها أن دون طويل زمنت وحفظها املعلومات

.(6)املعلوماتاحملصَّلةكليًةبلبعضهافقط،وهومايُعرفبـ)النسيان(
منهاإجيابيةوسلبية،وقدأوردابنمنظوريفمعىن)اإلدراكوالتذكر(أربعةعشرلفظًا

 هي: الَغْفلة،فاإلجيابية السَّْهو، الن ِّسيان، هي: والسلبية الَوْعي، احلِّفظ، الذ ِّْكر، اإلدراك،
                                       

 .1/66الكفوي،الكليات،(1)
 .1/67،الكلياتالكفوي،(2)

 .196،مادة)ذكر(،مفرداتألفاظالقرآناألصفهاين،(3)

 .1/67،الكلياتالكفوي،(4)
 .366-365مسيحعاطفالزين،مرجعسابق،(5)

،)عمَّان:دار1،ترمجه:عبدالرمحنالطيب،طالقوىالعقليةللحواساخلمسمايكلهاينز،(6)
 .250م(،2009الفن،
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وتتبُّع األلفاظ، هلذه يليشرحت وفيما الغنب، الَفْتأ، األمه، الَفَهه، السلوان، الذهل، اللهو،
العالقاتالدالليةبينها.تبينيأصوهلااالشتقاقية،و

 المطلب األوا: األلفاظ اإليجابيَّة

:اإلدراك -71

:(1)نشدلأَلخطلوأُجاءيفاللسان:أْدَرَكعِّلميبكذا:أحاَطبه،
ُســــــــــــــــــــــــَواَءةَأقــــــــــــــــــــــــا وأَْدَرَكعِّْلمــــــــــــــــــــــــييفِّ

 

ـــــــــىاأَلْواترو  ـــــــــيُمَعَل ْشَرباْلَكـــــــــَدرِّالــــــــــمَتُقِّ


َــــــــــــــاَأقــــــــــــــاَكــــــــــــــَذلِّكَ ــــــــــــــيهبِّ ڃ چ ڃ ڃ ژ ،وقولــــــــــــــهتعــــــــــــــاىل:َأيَأحــــــــــــــاطعِّْلمِّ

ژچ
ــــــُرواَواَبَن:َأي ،(2) ــــــُةَوَخسِّ ــــــتاْلقَِّياَم ــــــنَيَحقَّ ــــــَرةِّوتواطــــــأَحِّ اآْلخِّ ــــــْميفِّ ــــــابععِّْلُمُه تَت

نَي ْدُقَماُوعُِّدوا،حِّ َفُعُهْمَذلَِّكاْلعِّْلمُالهَلُْمصِّ يـَنـْ
(3). 

متثيـــــلحقيقـــــةالشـــــيءوحـــــدهمـــــنهـــــو،أوإحاطـــــةالشـــــيءبكمالـــــه :هـــــواإلدراكفـــــ
أوإثبــــــــات،ويســـــــمىتصــــــــورا،ومـــــــعاحلكــــــــمأبحـــــــدمهايســــــــمىغـــــــريحكـــــــمعليــــــــهبنفـــــــي

.(4) تصديقا
وهــــــذهالداللــــــةالعقليــــــةاجملـــــــردةالــــــيتوصــــــلتإىلدرجـــــــةقصــــــوىيفبلــــــوغالعلـــــــم،
جنـــــــدأنأصـــــــلهاجـــــــاءمـــــــنداللـــــــةماديـــــــةملموســـــــةوهـــــــيمـــــــنالتتـــــــابعوالتالحـــــــق،ذكـــــــر

َقـــــــــال:أْدرْكـــــــــتعبـــــــــاَرةَعـــــــــناْلُوُصـــــــــولواللحـــــــــوقيُـالكفـــــــــوييفالكليـــــــــاتاإلدراكهـــــــــو:
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ ژ تعـــــــــــــــــــاىل:لقـــــــــــــــــــاالثََّمـــــــــــــــــــَرة:إِّذابلغـــــــــــــــــــتالنضـــــــــــــــــــجو

                                       
عنأيبجعفرحممدبنحبيب(،حتقيق:د.،صنعة:السكَّري)روايتهشعراألخطل،األخطل(1)

 .137م(،1996هـ،1416،دمشق،بريوت،دارالفكر،ودارالفكراملعاصر،4فخرالدينقباوة،)ط

 .66سورةالنمل،اآلية:(2)

 .5/249،مادة)درك(،لسانالعربابنمنظور،(3)

،حققهوضبطهوصححه:مجاعةمنالعلماءإبشرافالناشر،التعريفاتالشريفاجلرجاين،(4)
 .1/14م(،1983هـ،1403،،)بريوت:دارالكتبالعلمية1ط
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ژپ
ئً،َأيملحقــــــــــون،(1) اَورَأىجوانبــــــــــهوقاايتــــــــــهقيــــــــــلإِّنَّــــــــــهأْدركَومــــــــــنرأىَشــــــــــيـْ

جوانبه َمِّيعِّ َْعىنأَنهرأىوأحاطجبِّ كِّ
(2).

ــــــــنمنظــــــــور: والوصــــــــولإىلاللَحــــــــاق:الــــــــدََّركُوأصــــــــلهــــــــذااملعــــــــىنكمــــــــاذكــــــــراب
تالحقــــــواَأي:وتَــــــَدارَكالقــــــومُ،ُمــــــْدرِّككثــــــرياإلْدراك:ورجــــــلَدرَّاك،وقــــــدأَدركــــــهالشــــــيء،

ژٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ  ژقـــــــــــالتعـــــــــــاىل:،حلِّـــــــــــقآخـــــــــــرُهمَأوهَلـــــــــــم
اتبـــــــــــاع:والـــــــــــدَّراك،(3)

ــــــَدارك ــــــىبعــــــٍضيفاأَلشــــــياءكلهــــــاوقــــــدَت ــــــد ِّراك،الشــــــيءبعضــــــهعل داركــــــة:وال
ُ
:يقــــــال،امل

:وضـــــربدِّراكت،وطََعنَـــــُهطعًنـــــادِّراًكـــــاوشـــــرِّبشـــــراًبدِّراًكـــــا،َأياتبعـــــه:َداَركالرجـــــلصـــــوته
.(4)متتابع

وقـــــــــدســـــــــبقابـــــــــنفـــــــــارسوالراغـــــــــباألصـــــــــفهاينوالزخمشـــــــــريإىلتقريـــــــــرأنأصـــــــــل
ـــــــيءوُوصـــــــولهإليـــــــه)اإلدراك(،املعـــــــايناحلســـــــيةالدالـــــــةعلـــــــى ـــــــيءابلش  :يقـــــــالُ،حُلـــــــوقالشَّ

ــــــيَءأُْدرُِّكــــــهإدراًكــــــا والــــــدََّرك:القطعــــــةمــــــن،إذابَلَغــــــا:أدركالغــــــالُمواجلاريــــــة،وأْدرَْكــــــُتالش 
ــــــْنَذلِّــــــَك،َرفالر ِّشــــــاءإىلَعْرقـُــــــَوةالــــــدَّلو؛لــــــئالَّ كــــــَلاملــــــاُءالر ِّشــــــاءاحلَْبــــــلُتَشــــــدُّيفطَــــــ َومِّ

ـــــــدََّرُك،أقصـــــــىقعـــــــرالبحـــــــر النَّـــــــارِّ،وال ،َوالنَّـــــــاَردَوَذلِـّــــــَكَأنَّاجْلَنَّـــــــَةَ،َمنَـــــــازُِّلأَْهـــــــلِّ َرَجـــــــاتت
.(5)وهيمنازِّلأهلالنار،َدرََكاتت

يفأصــــــلهــــــذهلوصــــــولإىلالشــــــيءويــــــرىصــــــاحباملعجــــــماالشــــــتقاقيأنمعــــــىنا
ـــــعاســـــتعماهلا،فـــــالفكرةمـــــثالًتصـــــلإىلالـــــذهن،فكأقـــــاأدركتـــــهبوصـــــوهلا الكلمـــــةقـــــدوسَّ
ـــــذهنإذااســـــتقبلالفكـــــرةاتضـــــحتالصـــــورة ـــــه،ومـــــنهنـــــاجـــــاءاملعـــــىنالعقلـــــي؛ألنال إلي

                                       
 .61سورةالشعراء،اآلية:(1)
ينظر:(2) اللغويةا الكفوي،أيوب والفروق املصطلحات يف معجم لكليات حتقيق: عدانن،

 .1/66،)بريوت،مؤسسةالرسالة(،حممداملصري-درويش
 .38(سورةاألعراف،اآلية:3)

 .5/248،مادة)درك(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

(5 فارس، ابن ينظر: اللغة( مقاييس )درك(، مادة واألصفهاين،1/404، ألفاظ، مفردات
 .285-1/284،مادة)درك(،أساسالبالغة،والزخمشري،185،مادة)درك(،القرآن
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اإلدراكالعِّْلمــــيإمســــاكتوحصــــلالفهــــم،وهــــومعــــىنزائــــدعــــناملعــــايناألصــــليةاحلســــية،فــــ
ٿ ٹ  ٹ  ٹ ٹ ژ،قـــــــــــالتعـــــــــــاىل:أوحلـــــــــــاقابملعـــــــــــىنأواملـــــــــــدَركيفالعقـــــــــــل

ژڤڤ
ويعــــــــــربالــــــــــدارساآلنعــــــــــنفهمــــــــــهفيقــــــــــول:وصــــــــــلاملعــــــــــىنأووصــــــــــلت).(1)
.(2) الفكرة(

وعلــــىهــــذانـــــرىأن)اإلدراك(قــــدتطــــوَّرمـــــناملعــــايناحلســــيةالدالـــــةعلــــىالوصـــــول
 الشيءواإلحاطةبهإىلاملعىنالعقلياجملرَّدوهوفهماألمورواإلحاطةهبا.وبلوغ

ر:ك ذ  ال -72

ـــــْيءِّلْفـــــُظاحلِّالــــــذ ِّْكُر:جـــــاءيفاللســـــان: ڄ  ڄ ڄ  ژلتـََعــــــاىَل:اقـــــوالدراســــــة،لشَّ

ژڃ
(3)، ،ويكــونالــذ كرابللســانِّ ــاُهاْدُرُســواَمــافِّيــهِّ،َوَرُجــلتذَك ِّــريت:َجي ِّــُدالــذ ِّْكرِّواحلِّْفــظِّ َمْعَن

الــذ ِّْكرِّ،،والــذ ِّْكَرى:(4)«أفضــلاملــال...لســااًنذاكــرًاوقلبًــاشــاكِّرًا»والقلـب،ومنــهاحلــديث:
قـَْولِـّهِّتـََعــاىَل: ژڤ ڦ ڦ ڦ ڦژوالتَّـذَكُّرِّيفِّ

،قــالنَقِّــيُضالن ِّْسـَيانِّ،والـذ ِّكر:(5)
ژٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ژ تعـــــاىل:

ـــــذَكُُّرَمـــــاأُنســـــيتهو،(6) ـــــاىَل:،التَّـــــذَكُّر:َت ُتـََع ـــــاَلاَّللَّ َق
ژٺ ٺ ٺ ژ

َأيذََكــَربـَْعــَدنِّْســيان؛(7)
اســتعادةمــاقــداســتثبتهالقلــبفــامنحى،وهــو (8)

                                       
.103(سورةاألنعام،اآلية:1)
 .2/661،مادة)درك(،املعجماالشتقاقياملؤصلأللفاظالقرآنالكرمي(حممدحسنجبل،2)

 .63(سورةالبقرة،اآلية:3)

أمحدبنحنبل4) ) حاملسند، ،22392 مسندبنثوابن، والروايين37/75-76، ، ،املسند،
623ح ثوابن، مسند ،1/407 والطرباين، األوسط، حاملعجم ،2370 األلِّف، ابب ،3/29،

 وغريهم،وحسَّنهالشيخشعيباألرانؤوطيف رجيهملسندأمحد.

 .55(سورةالذارايت،اآلية:5)

 .63(سورةالكهف،اآلية:6)

 .45(سورةيوسف،اآلية:7)

 .6/36،مادة)ذكر(،لسانالعرب(ابنمنظور،8)
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.(1) أوغفلةعنهبنسيانٍ
وقــــــدوردعــــــددمــــــنجــــــذور)ذكــــــر(يفعــــــددمــــــناللغــــــاتالســــــامية،ومنهــــــااجلــــــذر

.(2)الدالعلىالتذكُّر
ــــــَرفِّمعــــــىنلــــــذ ِّْكرُوُأخــــــذمــــــنا :،َوالثَـّنَــــــاءِّوالصــــــيتِّ:الشَّ التـَّْنزِّيــــــلِّ ڭ ۇ   ۇ ژَويفِّ

ژۆ
ـــــــــهِّ(3) الَّـــــــــذِّيفِّي ـــــــــابِّ ـــــــــذ ِّْكرابْلكَِّت ال ـُــــــــْم،واخـــــــــتصَّ ـــــــــَكَوهَل َل ـــــــــْرآُنَشـــــــــَرفت َأي:اْلُق

ــــــَناألَنبيــــــاء ،وُكــــــلُّكِّتَــــــاٍبمِّ ـــــيُلالــــــد ِّينِّوَوْضــــــُعاملِّلَــــــلِّ ــــــاَلمُ-تـَْفصِّ ،كمــــــا-َعلَــــــْيهُِّمالسَّ ذِّْكــــــرت
ُأخـــــــذمنــــــــهالــــــــذ ِّْكُركعــــــــىنالصــــــــالةَِّّللَِِّّّودعائِّــــــــهَوالثَـّنَــــــــاءَِّعَلْيــــــــهِّ، والتَّْســــــــبِّيحِّ وقِّــــــــرَاَءةِّاْلُقــــــــْرآنِّ

: احْلَــــــدِّيثِّ ــــــْكرِّوالطَّاَعــــــة،َويفِّ ــــــاء»والشُّ األَنبي ــــــْيهُِّمالســــــالم-َكانَــــــتِّ -َعَل ــــــرت إِّذاَحــــــَزبـَُهْمأَْم
.(5)،َأيإِّىلالصَّالةيـَُقوُموَنفـَُيَصلُّون(4)«َفزُِّعواإِّىلالذ ِّْكرِّ

ــــــارسوالراغــــــباألصــــــفهاينوالزخمشــــــري،فجعلــــــوا ــــــنف وذهــــــبإىلهــــــذاالتأصــــــيلاب
.(6)الذ ِّكرأصاًل،وأعادواإليهالذكَّركعىنحسنالصيتوالنطقوالصالةو وها

علـــــىاحلفـــــظوخـــــالف النســـــيانأبصـــــلوضـــــعه،وقـــــدويالحـــــظأن)الـــــذكر(قـــــددلَّ
علــــــــىمعـــــــاٍنعقليــــــــةوحســـــــيَّةأخــــــــرىكالـــــــذكرابللســــــــانوالصـــــــالةوحســــــــن تطـــــــوَّرفـــــــدلَّ

 الصيتو وها؛الشتمالهعلىالذكروالنطقو ومهامنلوازمالذكر.

                                       
 .1/151،الذريعةإىلمكارمالشريعة(ابنفارس،1)

 .181-180حازمعليكمالالدين،مرجعسابق،(2)

 .44(سورةالزخرف،اآلية:3)

،وابن10/94،مادة)ذكر(،هتذيباللغة،واألزهري،5/346مادة)ذكر(العني،(اخلليل،4)
 .6/788،مادة)ذكر(احملكمواحمليطاألعظمسيده،

 .6/37،مادة)ذكر(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)

،مادةمفرداتألفاظالقرآن،واألصفهاين،1/446،مادة)ذكر(،مقاييساللغة(ابنفارس،6)
 .1/314،مادة)ذكر(،أساسالبالغة،والزخمشري،196)ذكر(،
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فظ -73 :الح 

ــــــُنمنظــــــوريفاللســــــان: ــــــدذكــــــراب ــــــَوالتعاُه ــــــيُضالن ِّْســــــيانَوُه ــــــتحفُّظ:نَقِّ ــــــظوال احلِّْف
ـــــةِّوقلَّـــــة ـــــوراْلَغْفَل األُم ـــــىَحـــــذرٍوالكـــــالمِّيفِّ ـــــهَعَل ـــــْقطةكأَن ـــــَنالسَّ ـــــيقُّظمِّ ـــــقوطوالت ـــــَنالسُّ ،مِّ

ــــــاظٍو ــــــْوٍمُحف  ــــــْنقـَ ْفظًــــــا،َوَرُجــــــلتَحــــــافِّظتمِّ ــــــَظالشــــــيَءحِّ ْفــــــَظَمــــــاَحفِّ َوُهــــــُمالَّــــــذِّيَنُرزِّقــــــواحِّ
ًئايـَُعونَـــــــه أَهـــــــلقـــــــالتعـــــــاىل،مسِّعـــــــواَوقـَلََّمـــــــايـَْنَســـــــْوَنَشـــــــيـْ :يفِّ ک گ گ ژ اْلكَِّتـــــــابِّ

ژگ       گ 
.(2):التيقُّظوالتحفُّظُ،،َأياسُتودِّعوهوْأمتُِّنواَعَلْيهِّ(1)

ابــــــنمنظــــــور)احلفــــــَظ(أصــــــالًوأعــــــادإليــــــهحفــــــظالشــــــيءكعــــــىنمراعاتــــــه وقــــــدعــــــدَّ
ـــــــــك: ْفًظـــــــــاحفِّْظـــــــــتُوتعهـــــــــده،ومـــــــــنذل ـــــــــة،َأيَحَرْســـــــــته:الشـــــــــيَءحِّ راقب

ُ
،واحملاَفظـــــــــة:امل

ـــــــــــىاأَلمـــــــــــرو ـــــــــــةَعَل واظَب
ُ
ژٱ ٻ ٻژ:،قـــــــــــالتعـــــــــــاىلامل

علـــــــــــىيواظِّبـــــــــــوا،أَ(3)
َمواقِّيتها .(4)إِّقامتهايفِّ
ــــــن وقــــــدســــــبق ــــــُنفــــــارس،واألصــــــفهاين،والزخمشــــــريإىلهــــــذاالتأصــــــيل؛يقــــــولاب اب

ـــــَظ(فـــــارس:  ـــــْيءِّ:)َحفِّ ـــــىُمرَاَعـــــاةِّالشَّ َعَل ـــــدتيَـــــُدلُّ ـــــاُءَوالظَّـــــاُءَأْصـــــلتَواحِّ ـــــاُل،احْلَـــــاُءَواْلَف يـَُق
ْفظًا .(5) َحفِّْظُتالشَّْيَءحِّ

هليئــــةالــــنفسالــــيتهبــــايثبــــتمــــايــــؤديإليــــهحلِّْفــــظيقــــالاترةًويقــــولاألصــــفهاين: ا
ةالســـــــــتعمالتلـــــــــك،واترهالنســـــــــيانلضـــــــــبطالشـــــــــيءيفالـــــــــنفس،ويضـــــــــادُّالفهـــــــــم،واترةً
ـــــــــــدورعايـــــــــــة،قـــــــــــالهللاتعـــــــــــاىل:القـــــــــــوة،... ـــــــــــدوتعه  ڱ ڱ   ژّثيســـــــــــتعمليفكـــــــــــل تفق 

                                       
 .44(سورةاملائدة،اآلية:1)

 .4/167،مادة)حفظ(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .238(سورةالبقرة،اآلية:3)

 .4/167حفظ(،،مادة)لسانالعرب(ابنمنظور،4)

(5 فارس، ابن مقاييساللغة( )حفظ(، مادة ،1/309 واألصفهاين، ،مفرداتألفاظالقرآن،
 .1/200،مادة)حفظ(،أساسالبالغة،والزخمشري،140-139مادة)حفظ(،
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ژڱ
والــــــَتَحفُّظ:قيــــــل:هــــــوقل ــــــةالغفلــــــة،وحقيقتــــــهإمنــــــاهــــــوتكل ــــــفاحلفــــــظ،...(1)

ـــــــــم لضــــــــعفالقــــــــوةاحلافظــــــــة،و ــــــــكالقــــــــوةمــــــــنأســــــــبابالعقــــــــلل ــــــــعوايفاكانــــــــتتل توس 
،يفهممنكالماألصفهاينأناملعىنالعقليأسبقمناحلسي.(2) تفسريها

و،حــــافظ:واضــــحمــــناجملــــاز:طريــــقتويقــــولالزخمشــــري: و ،يســــتقيملـــــكهــــوالبــــني ِّ
ــــهمثــــلحمــــزالعنــــقمــــااســــتقمتَ ــــذيالينقطــــع،الواضــــحالطريق،فــــ(3) ل البــــنياملســــتقيمال

الضياع.هو احلافظ احلارسلصاحبهمن
ومـــــــــنهـــــــــذانعلـــــــــماجتمـــــــــاعاملعـــــــــىنالعقلـــــــــيواملعـــــــــايناحلســـــــــيَّةيفمراعـــــــــاةالشـــــــــيء

.وحراسُته،كماهوظاهرتيفهذهاأللفاظ
مـــــناملعـــــىنالعقلـــــيوهـــــوحفـــــظارداللي ـــــقـــــدتطـــــوَّأنـــــهجيـــــدللفـــــظ)احلفـــــظ(واملتتبـــــع

يالدالعلىحراسةالشيءومراعاته. الشيءمنالنسيانإىلاملعىناحلس ِّ
 :ع وَال -74

الشـــــيءَجـــــاءيفاللســـــان: ْفـــــظالقلـــــبِّ َمـــــه،الـــــَوْعُي:حِّ ،قـــــالتعـــــاىل:(4)وقبولـــــهوَفهِّ
ژائ ائ ەئ      ەئ  وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئ ژ

(5). 
كـــــــــاجيمعـــــــــونيفذكـــــــــرالزخمشـــــــــرييفتفســـــــــريهـــــــــذهاآليـــــــــةمعـــــــــىن)يوعـــــــــون( أي

.(6) الكفرواحلسدوالبغيوالبغضاءصدورهمويضمرونمن
احلــــــــافُِّظالَكــــــــي ُِّسالَفقِّيــــــــهو َحــــــــدِّيثِّ،الــــــــَوعِّيُّ اليـَُعــــــــذ ُِّبهللاُقـَْلًبــــــــا»َأيبأُمامــــــــة:َويفِّ

                                       
 .12(سورةيوسف،اآلية:1)

 .140-139،مادة)حفظ(،مفرداتألفاظالقرآن(األصفهاين،2)

 .1/200،مادة)حفظ(،أساسالبالغة(الزخمشري،3)

 .15/245،مادة)وعي(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .23-22(سورةاالنشقاق،اآلية:5)

 .4/728،الكشَّاف(الزخمشري،6)
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ـــــرآنَ ـــــنْ(1)«َوَعـــــىالُق ـــــهإِّميـــــااًنبِّـــــهِّوَعَمـــــاًل،فَأمـــــاَم ـــــظأَلفاظَـــــهوَضـــــيََّعُحـــــدوده؛َأيعَقَل َحفِّ
ُرواٍعَلهُ .(2)ففِّنهَغيـْ

َظـــــْرُفوأصـــــُل)الـــــوعي(مـــــأخوذتمـــــنالوعـــــاء،ذكـــــرابـــــُنمنظـــــوريفمعـــــىن وعـــــاء :
وِّعــــــاءُ ــــــْيءِّ،َواجْلَْمــــــُعَأْوعِّيــــــةت،َويـَُقــــــاُللَِّصــــــْدرِّالرَُّجــــــلِّ ــــــهِّالشَّ ،واْعتِّقــــــادِّهَِّتْشــــــبِّيًهابِّــــــَذلِّكَعِّْلمِّ

ـــــْيءَ ـــــهفِّيـــــهِّوَوعـــــىالشَّ اْلوَِّعـــــاءِّوَأْوعـــــاه:مَجََع ـــــم(3)يفِّ ،ومُس ـــــيالوعـــــاءهبـــــذااالســـــم؛ألن ـــــهيض 
ژڃ ڃ ژالشــــــيءو فظــــــه،ومنــــــهقولــــــهتعــــــاىل:

مَجَــــــَعاملــــــالفجعلــــــهيفوعــــــاءٍ،أي (4)
.(5) وكنزهومليؤد الزكاةواحلقوقالواجبةفيه

لْـَواُوإىلهذاالتأصيل،يقولابنفـارس: اواألصفهاينوالزخمشريوقدسبقابُنفارس
َشْيءٍ َعَلىَضم ِّ اْلوَِّعاءِّالـمََوَأْوَعْيُت،َوَوَعْيُتاْلعِّْلَمأَعِّيهَِّوْعًيا،َواْلَعنْيَُواْلَياُء:َكلَِّمةتَتُدلُّ َتاَعيفِّ

ٹ ٹ ٹ   ڤ ڤ ژ قالتعـاىل:،الَوْعُي:حفظاحلديث،ويقولاألصفهاين:(6) أَُوع ِّيهِّ

ژڤ 
يَعاُء:حفظاألمتعةيفالوَِّعاءِّ،(7) ولفـالنٍ،وعًياالعلمَوعيتُ،ويقولالزخمشري:(8)واإلِّ

.(9)واعية:وأوعيتاملتاعراعية،وأذنتعنيت
                                       

،حتقيق:حممدبنربيعبناحلجَّةيفبياناحملجةوشرحعقيدةأهلالسنَّة(إمساعيلاألصبهاين،1)
ط املدخلي، ال2هاديعمري دار )الرايض: ، 1419راية، ح1999-هـ اببتعاهدوا238م(، ،

 اخلطاب1/435القرآن، كأثور الفردوس والديلمي، ط، زغلول، بسيوين بن السعيد حتقيق: ،1،
 .5/155،مسندعقبةبنعامر،7798م(،ح1986-هـ1406)بريوت:دارالكتبالعلمية،

 .15/245،مادة)وعي(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .15/246،مادة)وعي(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .18(سورةاملعارج،اآلية:4)

 .4/611،الكشَّاف(الزخمشري،5)

 .2/637،مادة)وعي(،مقاييساللغة(ابنفارس،6)

 .12(سورةاحلاقة،اآلية:7)

 .561مادة)وعي(،مفرداتألفاظالقرآن،(األصفهاين،8)

 .2/345،مادة)وعي(،أساسالبالغة(الزخمشري،9)
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املعـــــىنالعقلـــــيعلـــــىويالحـــــظأنابـــــنفـــــارسواألصـــــفهاينوالزخمشـــــريقـــــدمواأمثلـــــة
املعىناحلسي.

وحفظه.الشَّيءِّمجعهواحلسيَّةهذهاملعاينوالعقلياملعىنواجلامعبني
ــــيوهــــوالوعــــاءالــــذيجنمــــعو فــــظفيــــهالــــزَّاد فقــــدتطــــوَّر)الــــوعي(مــــناملعــــىناحلس ِّ

ــــذيجيمــــعو فــــظفيهمــــا العلــــمواملتــــاع،إىلاملعــــىنالعقلــــياجملــــرَّدوهــــوالعقــــلأوالقلــــبال
واملعرفة.
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 المطلب الثاني: األلفاظ السلبيَّة

:الن  سيان -75

ـــــــذ ِّكرواحلِّفـــــــظ،جـــــــاءيفاللســـــــان: ال ـــــــدُّ :ضِّ ـــــــَيهالن ِّْســـــــَيان،بَِّكْســـــــرِّالنُّـــــــونِّ انِّْســـــــيًَنسِّ
ژڭ ڭ ڭڭ  ژ قـــــــالتعـــــــاىل:ًة،وَنَســـــــاوَونَِّســـــــاَوةًونِّْســـــــوةًونِّْســـــــياانً

َأيتـَرَُكـــــــواأَمـــــــَر،(1)
لِّلشَّْيءِّ.،اَّللَِّّفـَتَـرََكُهْممِّْنَرمْحَتِّهِّ :َكثِّرُيالن ِّْسيانِّ النُّونِّ َوَرُجلتَنْسياُن،بَِّفْتحِّ

ــــــــــــــْركُ ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ :،قــــــــــــــالتعــــــــــــــاىلوالن ِّْســــــــــــــَياُن:التـَّ
؛َأيأْنُمــــــــــــــركم(2)

ــــْيُءوالن ِّ،بِّتَـرْكَِّهــــا الَـّـــذِّياليَـــــْذُكرُالـــــمَْســــُي:الشَّ يُّ َكايَــــًةَعــــنَِّمـــــْرمَيَ:،ْنسِّ َوَجــــلَّحِّ َوقـَْولُــــُهَعــــزَّ
ژەئ وئ وئژ

:اْلَكثِّرُيالن ِّْسيان،(3) يُّ .(4)والنَّسِّ
ومــــنكــــالمابــــنمنظــــوريظهــــرأن)النســــيان(كعنــــاهالعقلــــيمــــأخوذتمــــن)النســــيان(

يوهوالدالعلىالارك،جبامعالتخل ِّيعنالشيءفيهما. كعناهاحلس ِّ
ـــــــي، ـــــــيواحلس ِّ ـــــــٍبمـــــــنهـــــــذافأشـــــــارإىلاملعنيـــــــنيالعقل ـــــــنفـــــــارسإىلقري وذهـــــــباب

قــــــال: ف َأَحــــــُدمُهَاَعَلــــــىإِّْغَفــــــالِّ :يَــــــُدلُّ يَحانِّ َصــــــحِّ ــــــنُيَواْليَــــــاُءَأْصــــــاَلنِّ ــــــَي(النُّــــــوُنَوالس ِّ )َنسِّ
ـــــْيءِّ،َوالثَّـــــ َشـــــْيءٍالشَّ ـــــْركِّ ـــــىتـَ َعَل ،وجعـــــلالراغـــــبالنســـــيانأصـــــالًغـــــريمـــــأخوٍذمـــــن(5) اينِّ

ــــرك:النســــيانغــــريه،يقــــول:  ــــه،لضــــعفإمــــااســــتودع،مــــاضــــبطاإلنســــانت عــــنوإمــــاقلب
،وجعـــــلالزخمشـــــرياملعـــــىن(6) ذكـــــرهالقلـــــبعـــــنينحـــــذفحـــــ قصـــــدعـــــنوإمـــــاغفلـــــة،

نســــــي ًةونســــــي اٍت،ونســــــيتهوتناســــــيته،رأيــــــتاحلســــــيمــــــأخوًذامــــــناملعــــــىنالعقلــــــييقــــــول: 
ـــــ ومـــــناجملـــــاز:نســـــيتُ...،منســـــيٌّوشـــــيءت،وانســـــاهالعـــــداوة،انيهوأنســـــانيهالشـــــيطانونسَّ

                                       
 .67(سورةالتوبة،اآلية:1)

 .106(سورةالبقرة،اآلية:2)

 .23(سورةمرمي،اآلية:3)

 .251-14/250،مادة)نسا(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .2/556،مادة)نسي(،مقاييساللغة(ابنفارس،5)

 .510،مادة)نسي(،مفرداتألفاظالقرآن(األصفهاين،6)



 الفصل الثاني: تصنيف ألفاظ النشاط الذهني الواردة في لسان العرب, البن منظور

195 
 

ژڭ ڭ ڭڭ  ژ ه:تركتُيءَالشَّ
.(2)ىكرمالربامكةوكرمكينس ِّ،(1)

اللغـــــــــاتالســـــــــاميةوجـــــــــذر)نســـــــــي(كعـــــــــىنعـــــــــدمالتـــــــــذكرموجـــــــــوديفعـــــــــددمـــــــــن
،ممــــــايــــــدلعلــــــىقــــــدماملعــــــىنالعقلــــــي،ونــــــود(3)كاألكاديـــــةوالعربيــــــةوالســــــراينيةواإلثيوبيــــــة

اإلشــــــارةإىلأنمـــــــاذكـــــــرهبعــــــضاللغـــــــوينيمـــــــنأن)نســـــــي(مــــــأخوذمـــــــنالـــــــاركاحلســـــــي
لــــــيسمقنًعــــــايفهــــــذهاحلالــــــة؛ألقــــــممليــــــذكرواشــــــاهًدايؤيــــــدذلــــــك،واحتجــــــاجهمبقولــــــة

ژٻ ٻ ٻ ٻ پ پژ    تعـــــــــــــاىل:
ميكــــــــــــــنتفســــــــــــــريهبـــــــــــــنجعلكمتنســــــــــــــوقا،ذكــــــــــــــر؛(4)

أيالقــــــــرطيبيفتفســــــــريهــــــــذهاآليــــــــة:وقيــــــــل:مــــــــنالنَّســــــــيانالــــــــذيهــــــــوعــــــــدمالــــــــذ ِّكر،
كهاايحُممَُّدفالت .(5)ُكرُهاذْنـُْنسِّ

ــــــــد،وإًذافــــــــاملعىناحلســــــــيوهــــــــوالــــــــارك غــــــــريمتعمَّ موجــــــــوديفاملعــــــــىنفالغفلـــــــةتــــــــركت
العقلــــيوهــــوالغفلــــة،وهــــذادليــــلتعلــــىأنــــهاألصــــل،تطــــوَّرعنــــهاملعــــىنالعقلــــيوهــــوالغفلــــة

يفالعقلالبشري. عنأمورمستقرُّهاحي ِّزت
و -76 :السَّه 

جـــــاءيفاللســـــان: ـــــْيءَِّواْلَغْفلَـــــُةَعْنـــــُهوَذهـــــاُباْلَقْلـــــبِّ ـــــْهوُة:نِّْســـــياُنالشَّ ـــــْهُووالسَّ السَّ
: احْلَـــــدِّيثِّ َهــــــا،َويفِّ نـْ الصَّــــــاَلةِّ:اْلَغْفلَـــــُةَعــــــْنَشـــــْيٍءمِّ ـــــْهُويفِّ َّ»َعْنـــــُهإِّىَلَغــــــرْيِّهِّ،والسَّ َأنالنَّــــــيبِّ

ـــــــهَِّوَســـــــلَّمَ- َُعَلْي الصَّـــــــال-َصـــــــلَّىاَّللَّ ـــــــْيءِّو؛...(6)«ةَِّســـــــَهايفِّ الشَّ ـــــــْهُويفِّ ـــــــهَعـــــــْن:السَّ تـَرُْك

                                       
 .67(سورةالتوبة،اآلية:1)

 .2/268،مادة)نسي(،أساسالبالغة(الزخمشري،2)

(3)Leslau, p. 403,p.428, klein,، ،381وحازمكمالالدين.
.106(سورةالبقرة،اآلية:4)
(5) القرطيب، القرطيباحممد تفسري = القرآن ألحكام جلامع وإبراهيم، الربدوين أمحد حتقيق:
 .2/68م(،1964-ه1384،دارالكتباملصرية،)القاهرة:2،طأطفيش

،والبيهقي،السنن7/370مسعود،،مسندعبدهللابن4358،املسند،ح(أمحدبنحنبل6)
،وغريمها،قالالشيخشعيب2/23،كتابالصالة،اببعزوبالنيةبعداإلحرام،2257،حالكربى

= 
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ـــــــْهُوَعْنـــــــهُ ْنـــــــُهقـَْولُـــــــُهتـََعـــــــاىَل:،تـَرُْكـــــــهَمـــــــَعالعِّْلـــــــم:َغـــــــرْيِّعِّْلـــــــٍم،والسَّ ڃ چ چ چ ژَومِّ

ژچ
(1).

ـــــْهوِّ(اللـــــنيوالســـــكون،قـــــالابـــــُنمنظـــــور: ـــــكوُنوالل ِّــــــنُي،وأصـــــل)السَّ ـــــْهو:السُّ والسَّ
ــــــهاءت ــــــْهَوةُ،وواجْلْمــــــُعسِّ ــــــرْيِّالسَّ ــــــاُل:افعــــــْلذلِّــــــَكســــــْهًوا،تـُْتعِّــــــُبراكِّبهــــــاال:اللي ِّنــــــةالسَّ َويـَُق

واألُمـــــــ،ًوابِّـــــــالتَقـــــــاضعْفـــــــ:رْهـــــــًواَأي ـــــــنالنَّـــــــاسِّ ـــــــْهُلمِّ ـــــــْهُو:السَّ ـــــــُه،واحلـــــــوائجِّورِّوالسَّ ْن َومِّ
لي ًِّناساكًِّنا:َأي(2)«آتِّيَكبِّهَِّغًداسْهًوارْهًوا»احْلَدِّيُث:

(3).
بـــــة ـــــهوةوهـــــياألرضاللَّينـــــةالارُّ ،ومـــــنذلـــــك(4)ويبـــــدوأناألصـــــلاحلســـــيهـــــوالسَّ

جاءالسَّهولةوعدمالضبط.
أصــــــالًوأعــــــاداإليــــــهاملعــــــىن وعكــــــسابــــــنفــــــارسوالزخمشــــــريفجعــــــالاملعــــــىنالعقلــــــيَّ

ــــــي،يقــــــولابــــــنفــــــارس:  ــــــى:)َســــــُهَو(احلس ِّ َعَل يَــــــُدلُّ ــــــابِّ ــــــَواُوُمْعظَــــــُماْلَب ــــــنُيَواهْلـَـــــاُءَواْل الس ِّ
ـــــــُكونِّ ـــــــةَِّوالسُّ ـــــــةُ،اْلَغْفَل ـــــــْهُو:اْلَغْفَل ـــــــاَلةَِّأْســـــــُهوَســـــــْهًوافَالسَّ الصَّ ـــــــَن،،يـَُقـــــــاُلَســـــــَهْوُتيفِّ َومِّ

ــــْنَغــــرْيِّهِّ ْنَســــاَنَيْســــُهوَعــــْنزَلَّــــٍةإِّْنَكانَــــْتمِّ ــــةِّ،َكــــَأنَّاإْلِّ اْلُمَســــاَهاُة:ُحْســــُناْلُمَخاَلَق ــــابِّ ،اْلَب
ـــــُكونُ ـــــْهُو:السُّ لســـــاهٍهوإنَّــــــ،ويقــــــولالزخمشـــــري: (5) َجـــــاَءَســــــْهًواَرْهـــــًوا:يـَُقــــــالُ،َوالسَّ بــــــني ِّ

و ســــــنخيــــــالقهم:أصــــــحابهيســــــاهيوهــــــو...،عنهــــــاوســــــهاالصــــــالةيفوســــــهاالســــــهو،
،ومثلهمـــــــــافعـــــــــل(6)... ســـــــــهلة:ســـــــــهوةتوقـــــــــوست،ومســـــــــاهاةمســـــــــاهلةوفيـــــــــهعشـــــــــرهتم،

                                       
 األرنؤوط:إسنادهصحيحتعلىشرطالشيخني.

 .5(سورةاملاعون،اآلية:1)

غريب،والقاسمبنسالم،2/430،مادة)سها(واألثرالنهايةيفغريباحلديث(ابناألثري،2)
 )سهًوا(.،بدون4/145،مادة)رها(احلديث

 .291-7/290،مادة)سها(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .7/291،مادة)سها(،لسانالعربابنمنظور،(4)

 .1/573،مادة)سهو(،مقاييساللغة(ابنفارس،5)

 .1/487،مادة)سهو(،أساسالبالغةالزخمشري،(6)
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األصـــــــفهاينلكنـــــــهمليـــــــوردألفاظًـــــــاحســـــــيَّةيفاملـــــــادةبـــــــلاكتفـــــــىابملعـــــــىنالعقلـــــــيفقـــــــط،
ـــــكغفلـــــة،عـــــنخطـــــأ:الســـــهويقـــــول:  اإلنســـــانمـــــنيكـــــونالأنأحـــــدمها:ضـــــرابنوذل
كمــــــــنمولداتــــــــه،منــــــــهيكــــــــونأنوالثــــــــاينإنســــــــاان،ســــــــبَّكمجنــــــــونٍومولداتــــــــه،جوالبــــــــه
.(1)... فعلهإىلقصدعنالمنكرتمنهظهرّثا،مخرًشرب

ــــــل،د.-مــــــناملعاصــــــرين-ويؤكــــــدهــــــذااألصــــــلاللغــــــوي يقــــــول:حممــــــدحســــــنجب
عنـــــــــهوإمســـــــــاكهيفالقلـــــــــب؛وهلـــــــــذا إنيفالســـــــــهوإمهـــــــــاالً وتراخًيـــــــــايفضـــــــــبطاملســـــــــهو 

،ويــــــرىالشــــــيخحســــــناملصــــــطفويأنالســــــهو: هــــــوالغفلــــــةعــــــن(2)فالســــــاهيمســــــئول 
.(3)عمليقصدهويريدأنيعملبه،كالًأوجزًءا 

ــهووالنســيان ــايقــول:  وقــدفــرَّقأبــوهــاللالعســكريبــنيالسَّ ــايكــونعمَّ النْســيانإِّمنَّ
مناإو،اليـَُقالسهْوتعمَّاعرفته،ونسيتماعرفته:والسهويكونعمَّامليكنَتقول،كان

ــْهوبــ الصَّــاَلةفتجعــلالسَّ ــُجوديفِّ ــُجودالَّــذِّيمليكــندالًتقــولَســَهْوتَعــنالسُّ ...عــنالسُّ
اينسىماكـانذو ْنسانإِّمنَّ ؛وعـنغـريذكـروالسـهويكـونَعـنذكـرٍ،هُكِّـرًالـافرقآخرَأناإْلِّ

اميْتنعبِّهِّإِّْدراكه َنَُّهخفاءاْلمْعىنكِّ .(4)... ألِّ
ــــهجيــــدللفــــظ)الســــهو(واملتتبــــع ــــيوهــــوالشــــيءارداللي ــــقــــدتطــــوَّأن مــــناملعــــىناحلس ِّ

الســـــهل،إىلاملعـــــىنالعقلـــــياجملـــــرَّدوهـــــوالغفلـــــةوالنســـــيان،وعلـــــىكـــــالمابـــــنفـــــارس اللـــــني ِّ
نداللــــــةالســــــهوأصــــــليَّةتفــــــرَّعمنهــــــااملعــــــايناحلســــــيةالدالــــــةوالزخمشــــــريواألصــــــفهاينتكــــــو

علـــــــىاللـــــــنيوالســـــــهولةيفالشـــــــيء،وعلـــــــىكـــــــالالقـــــــولنيجيتمـــــــعالســـــــهوكعنـــــــاهالعقلـــــــي
واحلسييفالغفلةوالسكونكمايقولابنفارس.

                                       
 .263،مادة)سها(،مفرداتألفاظالقرآناألصفهاين،(1)

(2 جبل، حسن حممد د. الكرمي( القرآن أللفاظ املؤصل االشتقاقي )سها(،املعجم مادة ،
2/1115. 

 .5/303،مادة)سها(،الكرميالتحقيقيفكلماتالقرآن(املصطفوي،3)

 .111،الفروقاللغوية(العسكري،4)
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:الغَف لة -77

الُغفولذكرابنمنظوريفاللسان:َغَفَلَعْنُه:ترَكهَوَسَهاَعْنُه؛وأَنشد اْبُنبـَر ِّيٍ يفِّ
(1):

َفآبَـــــــــــــــــــــــَكَهـــــــــــــــــــــــالًواللَّيـــــــــــــــــــــــايلبِّغِّـــــــــــــــــــــــرَّةٍ
 

اأَلايمَعْنــــــــــــــــــــَكُغُفــــــــــــــــــــولُ  تَــــــــــــــــــــُدوُر،َويفِّ



،قــــــالتعــــــاىل: ــــــُهَذاكِّــــــرت ــــــتَل ــــــالًوأَن ــــــُهَغَف ــــــْيَء:تـَرَْكَت ــــــُتالشَّ ۓ ڭ ژ ...وأَْغَفْل

ژڭ
ــــــةِّالغــــــافِّلني،؛ (2) َْنزَِّل ــــــُهكِّ ــــــدبُـَّرَل َّللَِّّوالنظــــــَرفِّيــــــهِّوالت ميــــــاَنابِّ اإلِّ ــــــرْكِّهِّمِّ تـَ أيَكــــــانُوايفِّ

َغفَُّل:الَّذِّيالفِّْطنَةَلهُوالتَّغاُفُل:َتعمُُّدالَغْفلة،
ُ
.(3)وامل

وهنـــــــــاكمشـــــــــتقانيفيـــــــــدانمعنيـــــــــنيحســـــــــيني،األول:غفـــــــــلالشـــــــــيءأي:ســـــــــاره،
ــــــلأيأوابرهــــــا ــــــلاإلب ــــــاين:ُغْف ــــــل(4)والث ،وميكــــــناجلمــــــعبينهمــــــاأبنتســــــميةاألوابرابلُغْف

ــــدل علــــىألقــــاتغطــــيوتســــار،ومــــنمعــــىنالتغطيــــةوالســــارجــــاءتاملعــــاينالعقليــــةالــــيتت
ــــهوعــــنالشــــيء،ومــــنذلــــكجــــاءتاملشــــتقاتالدالــــةعلــــىعــــدمالتحديــــدإبشــــارة، الس 
ـــــــُع َوَ ْوَِّهـــــــا،َواجْلَْم ـــــــَناأَلرضـــــــنيوالطُّـــــــرقِّ فالُغفـــــــُل:كـــــــلَُّمـــــــاالعالمـــــــَةفِّيـــــــهِّوالأَثـــــــَرلـــــــهمِّ

ـَـــــا،وكـــــذلِّكالُغفــــــل:َكـــــلُّ :الأَعـــــالَمفِّيَهــــــايُهتـــــدىهبِّ َمــــــاالأَْغفـــــال،يقــــــال:بـــــالدتأَْغفــــــالت
اَتعليها المسِّ ،يقال:إِّبلأَْغَفالت بلَوالدََّواب ِّ ََةَعَلْيهِّمَِّناإلِّ .(5)مسِّ

ــــــةعافــــــل ــــــاجنــــــديفالعربي ــــــاهقــــــدميجــــــًدا؛ألنن ــــــيعــــــدماالنتب ــــــدوأناملعــــــىنالعقل ويب
.(6)تعينغفلوسها

                                       
(1 الدينوري، قتيبة ابن الكبري( املعايناملعاين أبيات الكرنكوي،يف سامل املستشرق حتقيق: ،

ط اليماين، علي بن  ىي بن العثمانية،1وعبدالرمحن املعارف دائرة مطبعة الدكن: آابد )حيدر ،
1368 2/832م(،1949هـ، يفالزخمشري، منبينعقيٍل، ولرجٍل )أوب(أساسالبالغة، مادة ،

 .15/437،مادة)آب(هتذيباللغة،وبالنسبةيف:األزهري،1/38

 .136(سورةاألعراف،اآلية:2)

 .11/67،مادة)غفل(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .11/67،مادة)غفل(،لسانالعربابنمنظور،(4)
 .11/67،مادة)غفل(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)

(6) klein،op.cit. p.479.  
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يقولاألصفهاين: غفل:يقالوالتيقظ،التحفظقلةمناإلنسانيعاري الغفلُةسهوت
:تابِّالكِّفالُغْوإِّ،بُالتجارُهُمْ:ملتسُلتفْغُلتهبا،ورجُ:المنارَلتفْغُوأرضت...غافلفهو
،...أغفلهللاقلبهعنذكره:جعلهغافاًلعنهويقولالزخمشري:  ،(1)... معجمغريتركه
وكتاب..مساتعليها.فالةغفلت:العلمهبا،وساروايفأغفالاألرض.ونعمأغفال:الو

.(2) غفل:مليسم واضعه
ـــــــ ــــــيلل ــــــيواحلس ِّ ــــــةالشــــــيءوعــــــدم)الغفويالحــــــظاجتمــــــاعاملعــــــىنالعقل لــــــة(يفتغطي

إظهاره.
ـــــــي وهـــــــوتغطيـــــــة وهبـــــــذايتضـــــــحأن)الغفلـــــــة(قـــــــدتطـــــــوَّرتداللي ـــــــامـــــــناملعـــــــىناحلس ِّ

العقلـــــياجملـــــرَّدوهـــــوالشـــــيءالعالمـــــةلـــــهمـــــنأرٍضوحيـــــواٍنوكتـــــاٍبوإنســـــاٍن،إىلاملعـــــىن
السهوعنالشيء.

ــايكــون ــْهووالغفلــةفقــال: اْلَغْفلَــةتكــونَعمَّ وقــدفــرَّقأبــوهــاللالعســكريبــنيالسَّ
آخرَأناْلَغْفَلةتكونَعنفعلاْلَغرْي  .(3)والسهويكونَعمَّااَليكون،...َوفرقت

اللهو: -78

ـــــُهوهَلـًــــجـــــاءيفاللســـــان: ـــــْيءِّاوهلِّـــــَيَعْن ـــــىَعـــــنِّالشَّ ـــــااًنوتـََلهَّ َْي ـــــَيُه:وهلِّ ـــــُهوَنسِّ ـــــلَعْن َغَف
.(4)َوتـََرَكذِّْكَرُهوَأضربَعْنهُ

يوهواللعبو وه،قالابنمنظور:واللَّْهُو:اللَّعِّـب،قِّيـَل: وأصل)اللهو(املعىناحلس ِّ
يـَْلُهوهَلْواًواْلتَـَهىوَأهْلَاهَذلِّكَاللَّْهُوالطَّْبل،َوقِّيَل:اللَّْهُوكلَُّماتـُُله َِّيبِّهِّ،هَلَا

(5).
وقـــــدأشـــــارابـــــنفـــــارسوالراغـــــبوالزخمشـــــريإىلهـــــذاالتأصـــــيل،يقـــــولابـــــنفـــــارس:

                                       
 .379،مادة)غفل(،مفرداتألفاظالقرآن(األصفهاين،1)

 .707-1/706،مادة)غفل(،أساسالبالغةالزخمشري،(2)
 .112،الفروقاللغوية(العسكري،3)

 .13/246،مادة)هلا(،لسانالعرب،منظور(ابن4)

 .13/246،مادة)هلا(،لسانالعرب،منظور(ابن5)
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 اللهـــو،وهــــوكــــلشــــيءشــــغلكعــــنشــــيء،فقـــدأهلــــاك،وهلــــوتمــــناللهــــو،وهليــــتعــــن
ذاالشــــــــيء،إذاتركتــــــــهلغــــــــريه،والقيــــــــاسواحــــــــدوإنتغــــــــرياللفــــــــظأد تغــــــــري،ويقولــــــــون:إ

،ويقــــــولالراغــــــب:(1)اســــــتأثرهللاتعــــــاىلبشــــــيءفالــــــهعنــــــه،أياتركــــــهوالتشــــــتغلبــــــه.. 
ــــه،يقــــال:هَلَــــْوُتبكــــذا،وهليــــتعــــنكــــذا: ــــايعنيــــهويهم   اللَّْهــــُو:مــــايشــــغلاإلنســــانعم 

.(2)اشتغلتعنهبَِّلْهٍو...ويقال:َأهْلاُهكذا،أي:شغلهعم اهوأهم إليه.. 
ــــــنيامل ــــــاســــــواه،ففــــــيواجلــــــامعب ــــــيواحلســــــيهــــــواالنشــــــغالابلشــــــيءعمَّ عــــــىنالعقل

املعـــــىنالعقلـــــييتســـــبباالنشـــــغالابلشـــــيءبنســـــيانغـــــريهوالغفلـــــةعنـــــهوتـــــركذكــــــره،ويف
املعىناحلسيانشغالكافيهاستمتاعتوتلذذتعمايَعنيهويُهم ه.

ـــــيالـــــدالعلـــــىمطلـــــقاللعـــــب واالنشـــــغالإًذافقـــــدتطَّـــــور)اللهـــــو(مـــــناملعـــــىناحلس ِّ
ذِّْكــــــرهوتــــــركونســــــيانهالشــــــيءَعــــــنْةَغَفلــــــعــــــناملهمــــــاتإىلاملعــــــىنالعقلــــــيالــــــدالعلــــــىال

.َعْنهواإلضراب
الذهل: -79

ـــــــىَعْمـــــــدٍجـــــــاءيفاللســـــــان: ـــــــَكالشـــــــيَءتَناســـــــاهعل َأوَيْشـــــــَغلكعنـــــــهالـــــــذَّْهلتـَرُْك
.(3)َذَهْلتعنهوَذهِّْلُتوأَْذَهَلينكذا:تقول،ُشْغلت

ــــــل،جــــــاءيف ــــــدالعلــــــىذهــــــابوقــــــٍتمــــــناللي ــــــيال ــــــذهل(املعــــــىناحلس ِّ وأصــــــل)ال
َذْهلمنالليلوُذْهلَأياللسان: .(4)ساعةمنه:وقيل،قِّْطعة:وَمرَّ

ــــــالم وعكــــــسابــــــنفــــــارسفجعــــــلاملعــــــىنالعقلــــــيأصــــــاًل،يقــــــول: الــــــذالواهلــــــاءوال
إذا:عــــنالشــــيءأذهــــلذهلــــتُ،أوغــــريهبــــذعرٍأصــــلواحــــديــــدلعلــــىشــــغلعــــنشــــيءٍ

وحكـــــيعـــــناللحيـــــاين:جـــــاء،هـــــذاهـــــواألصـــــل،وأذهلـــــينعنـــــهكـــــذا،نســـــيتهأوشـــــغلت

                                       
 .2/460،مادة)هلو(،مقاييساللغة،فارس(ابن1)

 .473،مادة)هلي(،مفرداتالفاظالقران،األصفهاين(2)

 .6/49،مادة)ذهل(،لسانالعرب،منظور(ابن3)

 .6/50،مادة)ذهل(،لسانالعرب،منظور(ابن4)
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وجيـــــوزأنيكـــــونذلـــــك،مـــــنالليـــــلهـــــدءتبعـــــدذهـــــلمـــــنالليـــــلوذهـــــل،كمـــــاتقـــــول:مـــــرَّ
.(1) إلظالمهوأنهيذهلفيهعناألشياء

وفواجلـــــــامعبـــــــنياملعـــــــىنالعقلـــــــيواحلســـــــيهـــــــوالفـــــــراغوذهـــــــابالشـــــــيءمـــــــعخـــــــ
وفـــــزع،لكنـــــهيفاملعـــــىنالعقلـــــيياركـــــزيفالغفلـــــةوذهـــــابالعقـــــل،أمـــــااملعـــــىناحلســـــيفهـــــو

عاملكلانشغالعنأمٍرأوذهابمصلحة.
إًذافقـــــدتطـــــور)الـــــذهل(مـــــناملعـــــىناحلســـــيالـــــدالعلـــــىذهـــــاٍبوقـــــٍتمـــــنالليـــــل

 إىلاملعىنالعقليوهوتركالشيءنسيااًنعنعمدأوانشغال.
السلوان: -81

ــــــلِّي اًوُســــــْلَواانً:َســــــالَّجــــــاءيفاللســــــان: ُهوَســــــالَعْنــــــُهوَســــــلَِّيهَســــــْلواًوُســــــُلو اًوُســــــلِّي اًوسِّ
َيه،وَأْسالُهَعْنُهوس .(2)هفَتَسلَّىالََّنسِّ

ـــــنمنظـــــور: ـــــة،ذكـــــراب ـــــىالرخـــــاءوالغفل ـــــدالعل ـــــيال وأصـــــل)الســـــلوان(املعـــــىناحلس ِّ
 َسْلَوةمَِّنالَعْيشَأييفِّ .(3)َرخاٍءوَغْفلةُهَويفِّ

الســــــنيوالـــــــالموســــــبقابــــــنفــــــارسوالزخمشـــــــريإىلالتأصــــــيل،يقــــــولابـــــــنفــــــارس: 
واحلـــــرفاملعتـــــلأصـــــلواحـــــديـــــدلعلـــــىخفـــــضوطيـــــبعـــــيش.ومـــــنذلـــــكقـــــوهلمفـــــالن
يفســـــــلوةمـــــــنالعـــــــيش،أييفرغـــــــديســـــــليهاهلـــــــم.ويقـــــــول:ســـــــالاحملـــــــبيســـــــلوســـــــلوا،

.(4). ..وذلكإذافارقهماكانبهمنهموعشق
واجلــــــامعبــــــنياملعــــــىناحلســــــيوالعقلــــــيالغفلــــــةعــــــنالشــــــيء،وهــــــوظــــــاهريفاملعــــــىن
العقلـــــي؛ألنالنســـــيانغفلـــــةعـــــناألمـــــوروتـــــركهلـــــا،وهـــــويفاملعـــــىناحلســـــيالزمتللرخـــــاء؛

ألناإلنساناملتنع ِّمينسياهلمومواألحزانوياركها.

                                       
 .1/448،مادة)ذهل(،اللغةمقاييس،فارس(ابن1)

 .7/247،مادة)سلو(،لسانالعرب،منظور(ابن2)

 .7/248،مادة)سلوى(،لسانالعرب،منظور(ابن3)

 .2/565،مادة)سلو(،مقاييساللغة،فارس(ابن4)
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لــــــىالرخــــــاءوالغفلــــــةعـــــــنإًذافقــــــدتطــــــوَّر)الســــــلوان(مــــــناملعــــــىناحلســـــــيالــــــدالع
اهلمومإىلاملعىنالعقليالدالعلىنسيانالشيءوالذهولعنه.

:الفََهه -81

ـــَيهجــاءيفاللســـان:  ــا:َنسِّ ـــْيءِّيـََفـــهُّفـَه  ـــُهغــريُه:أَْنســـا،فَـــهََّعــنِّالشَّ ـــينه،ووأَفـَهَّ َعـــنْأَفـَهَّ
َهاَشَغلينَأي:افـََههًَفهِّْهتَُح ََّحاَجيتِّ يُتها،َح ََّعنـْ :(1)وأَنشدوَفهِّيهت؛َفهٌّورجلتَنسِّ

ـــــــــــاَوملَْ فـَه  ـــــــــــينِّ ـــــــــــْمتـَْلَق ـــــــــــفِّفـََل ـــــــــــيتِّتـُْل ُحجَّ
 

(2)ُمَلْجَلَجــــــــــًةأَْبغِّــــــــــيهَلَــــــــــاَمــــــــــْنيُقِّيُمَهــــــــــا 

، ــــــُهاَّللَُّيـَُقــــــاُل:َســــــفِّيهتوأصــــــلالَفَهــــــهِّكمــــــايقــــــولابــــــنمنظــــــور:العِّــــــيُّ يــــــهت،وفـَهَّ ،(3)َفهِّ
ي،وهومنعيوبالنُّطق. معىنحس ِّ والعِّيُّ

أصـــــالًوأحلقـــــا وقـــــدذهـــــبابـــــنفـــــارسوالزخمشـــــريإىلهـــــذاالتأصـــــيلفجعـــــالالعِّـــــيَّ
َوَمــــااْلَفـــاُءبـــهمـــاأشــــبهه،يقـــولابــــنفـــارس: )فــــهَّ(: َعلَــــىاْلعِّـــي ِّ ــــَدةتتَـــَدلٍ  َمـــةتَواحِّ

َواهْلـَـــاُءَكلِّ
،وَ اْلَفـــــهُّ،َوُهـــــَواْلَعيِّـــــيُّ ـــــْنَذلِّـــــَكالرَُّجـــــلِّ ـــــةت،َوَمْصـــــَدرُُهاْلَفَهاَهـــــةُالــــــمََأْشـــــبَـَهُه،مِّ َويـَُقـــــاُل:،ْرأَُةفـَهَّ
ْهــــــــتُ َفهِّ فُــــــــاَلنتَحــــــــ َّ ــــــــأَفـَهَّينِّ َاَجــــــــٍةَف ،ويقــــــــولالزَّخمشــــــــري:(4) اَأْيأَْنَســــــــانِّيهَ:َخَرْجــــــــُتحلِّ

 .(5) اكهاإذانسَّ:فأفه ينعنهافالنتوخرجتحلاجةٍ،أيغفلة:ةتوكانتمينفهَّ 
إىلاملعىنالعقلي ، علىالعِّي  يالدال ِّ مناملعىناحلس ِّ فقدتطوَّر)الفهه( وعلىهذا

يان،ويالحظاجتماعهمايفالضعف.اجملرَّدالدالعلىالنس
األمه: -82

قال،إِّذانسيته:أَمِّْهُتالشيَءفَأانآُمُههأَْمًها،يقال:النسيانهُاأَلمجاءيفاللسان:

                                       
أنهمنمتيم،كمايفاملرب ِّد،1) يُظنُّ ،حتقيق:حممدأيبالفضلالكامليفاللغةواألدب(ألعرايبٍ 

3إبراهيم،ط )القاهرة:دارالفكرالعريب، ،1417 ،وبالنِّسبةيف،األزهري،1/92م(1997-هـ
 .2/323،مادة)فه (مقاييساللغة،وابنفارس،5/246،مادة)فه (،هتذيباللغة

 .11/235،مادة)فهه(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

.11/235،مادة)فهه(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)
 .2/323،مادة)فه(،مقاييساللغة(ابنفارس،4)

 .2/42،مادة)فهة(،أساسالبالغةالزخمشري،(5)
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:الشاعر
ــــــــُتالأَْنَســــــــىَحــــــــدِّي ْهــــــــُتوكن ثًاأَمِّ

 

ْهُريُـــــــودِّي  (1)ابلُعُقـــــــولِّكـــــــذاكالـــــــدَّ
 َهالرجلُو .(2)وهوالذيليسعقلهمعه،فهوَمْأموهت،أُمِّ

ـــــــدالعلـــــــىاإلقـــــــرارالباطـــــــل،جـــــــاءيفاللســـــــان: ـــــــيال ـــــــه(املعـــــــىناحلس ِّ وأصـــــــل)األَم
ْقرارُ:واأَلَمهُ .(3)ففِّقرارهابطل؛َأنيعاقبلُيقِّرَّ:ومعناه،اإلِّ

مــــأخوذمــــنغــــريه،ومليــــذكروجعــــلابــــنفــــارس)األَمــــه(كعــــىنالنســــيانأصــــالًغــــري
ٺ  ٺ  چهللا:فقــــــدذكــــــروايفقــــــول،وأمــــــااهلمــــــزةواملــــــيمواهلــــــاءيفاملــــــادةغــــــريه،يقــــــول: 

ََََََ چهأم 
،أنـــــهالنســــــيان،يقــــــال:أمهــــــت:إذانســــــيت.(5)علــــــىقـــــراءةمــــــنقرأهــــــاكــــــذلك(4)

.(6) وذاحرفواحداليقاسعليه
ثبوتـــــه،ففـــــياملعـــــىنالعقلـــــيواجلـــــامعبـــــنياملعـــــىنالعقلـــــيواحلســـــيزوالالشـــــيءبعـــــد

تــــزولاملعرفـــــةوالعلـــــمبعـــــدثبوهتمـــــا،فآفـــــةالعلـــــمالنســـــيان،ويفاملعـــــىناحلســـــيجنـــــدزوالمـــــا
للمعارفبهبعدعقاب. أثبتمنعقوبةأوحدٍ 

ـــــيالــــــدالعلــــــىاإلقــــــرارواالعــــــارافبعــــــد وإًذافقـــــدتطــــــوَّر)األَمــــــه(مــــــناملعــــــىناحلس ِّ
 علىالنسيان.عقوبةإىلاملعىنالعقليالدال

الفَت أ: -83

نـََوادِّرِّاأَلعرابفَتِّْئُتَعنِّاأَلمرأَفـَْتأُجاءيفاللسان:وَ يَته:يفِّ .(7)إِّذاَنسِّ
                                       

 ،بالنسبة.6/2224،مادة)أمه(،الصحاح،(اجلوهري1)

 .1/167،مادة)أمه(،لسانالعرب،منظور(ابن2)

 .1/167مادة)أمه(،،لسانالعرب،منظور(ابن3)

 .45(يوسف:مناآلية4)

 .248،صشواذالقراءاتوهيقراءةابنعباسوعكرمةوكرداب،ينظر:الكرماين،(5)

 .1/74،مادة)أمه(،مقاييساللغة،(ابنفارس6)

 .11/119،مادة)فتأ(،لسانالعرب(ابنمنظور،7)
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والغالـــــباســـــتعمالهـــــذهاملـــــادةمـــــعالنفـــــيللداللـــــةعلـــــىالـــــدوامواللـــــزوم،قـــــالابـــــن
ْلَكْســـــرِّوالنصـــــبمنظـــــور: فـََتـــــَأُهفـَْتـــــأًوفـُتُـــــوءاًَوَمـــــا،َمـــــافَتِّْئـــــُتَوَمـــــافـََتـــــْأُتأَذكـــــره:لَُغتـــــان،ابِّ

النـَّْفــــــــي،َواَل ــــــــُت،الُيْســــــــتَـْعَملإاليفِّ َتــــــــْأُت،اأَلخــــــــريةمتِّيميَّــــــــة،َأيَمــــــــابَرِّْحــــــــُتَوَمــــــــازِّْل أَفـْ
َمـــــايـُـــــَتَكلَّمبِّـــــهِّإالَمـــــَعاجَلْحـــــد ـــــَيَمْنوِّيَّـــــةَعَلـــــىَحَســـــبِّ اســـــتـُْعملبَِّغـــــرْيَِّمـــــاَوَ ْوَِّهـــــاَفهِّ فَـــــفِّنِّ

ــــهَِّأَخواهُتــــاجَتــــيُءَعلَ الَعــــَربُ،ْي ـَـــاحــــذفتِّ ــــْنَهــــذِّهِّاألَلفــــاظ،َوُهــــَوقَــــاَل:َوُركَّ َحــــْرَفاجَلْحــــدِّمِّ
ژائ ەئ ەئ وئ وئ ژ َمْنوِّيٌّ،َوُهَوَكَقْولِّهِّتـََعاىَل:

.(2)،َأيَماتـَْفَتأُ(1)
و)الَفْتأ(كعىنالنسيانوكعىنالدوامواللزومأصلتبنفسهمليؤخذمنغريه.

وقــــدســـــبقابــــنفـــــارسوالراغــــبإىلتقريـــــرداللــــةمـــــادة)فتــــأ(علـــــىالــــدوامواللـــــزوم،
ائ ەئ ەئ ژ تعــــــاىل:-زلــــــت.قــــــالهللامــــــا:وفتــــــأتأذكـــــره،أييقـــــولابــــــنفــــــارس: 

ژوئ وئ 
ــــــــزالتــــــــذكر(3) يقــــــــال:مــــــــافَتِّْئــــــــُت،ويقــــــــولاألصــــــــفهاين: (4) ،أيالت

ــــــــــــت ــــــــــــك:مــــــــــــازل ــــــــــــْأُت،كقول ەئ وئ ژ قــــــــــــالتعــــــــــــاىل:،أفعــــــــــــلكــــــــــــذا،ومــــــــــــافـََت

ژوئ
(5). 
 الغبن: -84

ـــــــيتهوَضـــــــيـَّْعته:وَغبِّْنـــــــَترْأيَـــــــكَأي،الغَـــــــنْبُ:الن ِّســـــــيانجـــــــاءيفاللســـــــان: ،وَنسِّ َ َغـــــــنبِّ
ـــــهُالشـــــيءَ َل ـــــَيُهوأَغفلـــــهَوَجهِّ :يفرْأيـــــهَغـــــنْبت:يقـــــال،ضـــــعفالـــــرْأي:والَغـــــنْبُ،فِّيـــــهَِّغْبنـــــاً:َنسِّ
رْأيُهَغَبناًوَغَبانة،إذانُقَِّصه َ .(6)َضُعف:وَغنبِّ

ـــــيالـــــدالعلـــــىالضـــــعفوالـــــنقص،قـــــالابـــــنمنظـــــور: وأصـــــل)الغـــــنب(املعـــــىناحلس ِّ

                                       
 .85(سورةيوسف،اآلية:1)

 .11/119،مادة)فتأ(،لسانالعرب،منظور(ابن2)

 .120-1/119،مادة)فتأ(،لسانالعرب،منظور(ابن3)

 .2/341)فتأ(،،مادةمقاييساللغة،فارس(ابن4)

 .390،)فت (،مفرداتالفاظالقران(األصفهاين،5)

 .11/11،مادة)غنب(،لسانالعرب،منظور(ابن6)
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اْلبَـْيعِّالَغنْبُ لتَّْسكِّنيِّ،يفِّ .(1)،ابِّ
وســـــــبقإىلهـــــــذاالتأصـــــــيلابـــــــنفـــــــارسوالراغـــــــباألصـــــــفهاين،يقـــــــولابـــــــنفـــــــارس:

َعلَـــــىَضـــــْعٍفَواْهتَِّضـــــامٍ  ـــــُدلُّ ـــــنْيَُواْلبَـــــاُءَوالنُّـــــوُنَكلَِّمـــــةتَت بـَْيعِّـــــهِّ،،اْلَغ الرَُّجـــــُليفِّ َ ـــــاُلُغـــــنبِّ يـَُق
ـــــَمفِّيـــــهِّ نًـــــا،َوَذلِـّــــَكإَِّذااْهُتضِّ رَْأيِـّــــهِّ،َوَذلِـّــــَكإَِّذاَضـــــُعَفرَْأيُـــــهُ،فـَُهـــــَويـُْغـــــنَبَُغبـْ ،(2) َوَغـــــنَبَيفِّ

ــــــــهويقــــــــولالراغــــــــباألصــــــــفهاين:  ــــــــكوبين ــــــــبخسصــــــــاحبكيفمعاملــــــــةبين ــــــــنْبُ:أنت الَغ
فــــــالنت،وإنكــــــانيفرأيبضــــــربمــــــناإلخفــــــاء،فــــــفنكــــــانذلــــــكيف مــــــاليقــــــال:َغــــــنَبَ

ـــــــاً ـــــــكَغَبن ـــــــهفعـــــــددتذل ـــــــتعن ـــــــاً:إذاغفل ـــــــُتكـــــــذاَغَبن َ،وَغبِّْن ـــــــنبِّ ،ويقـــــــول(3) يقـــــــال:َغ
.(4) يفبيعهغنب،ويفرأيهغنب،وقدغنبوغنبالزخمشري: 

واجلــــــامعبــــــنياملعــــــىنالعقلــــــيواحلســــــيهــــــواعــــــاراءالضــــــعفوالــــــنقص،وإنكــــــانيف
يحسي اويفاملعىنالعقليعقلي ا.املعىن احلس ِّ

إًذافقـــــــدتطـــــــور)الغـــــــنب(مـــــــناملعــــــــىناحلســـــــيالـــــــدالعلـــــــىالضـــــــعفوالــــــــنقصيف
البيع،إىلاملعىنالعقليوهوالنسيانوضعفالرأيوالغفلةواجلهل.


  

                                       
 .11/11،مادة)غنب(،لسانالعرب،منظور(ابن1)

 .2/311،مادة)غنب(،مقاييساللغة،(ابنفارس2)

 .374،مادة)غنب(،مفرداتألفاظالقران(األصفهاين،3)

 .1/694،)غنب(أساسالبالغة(الزخمشري،4)
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 حتليل املكونات الداللية بني ألفاظ اإلدراك والتذكر
 لفاظ اإلدراك والتذكر[ جدوا التحليل التكويني أل9جدوا ]

املالمح     





األلفاظ

مجعالشيء
وحفظه

االنشغال
ابلشيء
ونسيانه

والغفلةعنه
وتركه

يكون
ابللسان
والقلب

فهمالشيء
وقبوله

يقالاعتبارا
ابستحضاره

يقال
اعتبارا
إبحرازه

يكونعلى
تعم د

يكونعلى
غريتعم د

الضعف
والنقصان

القدرةعلى
التحولمنحال
مضطربةإىل
حالمستقره

هادئه

زوالالشيء
بعدثبوته

++اإلدراك

+++ +الذِّكر

+++ +احلفظ

++الوعي

+++النِّ سيان

++الس هو

+++الغفلة

++اللهو

++الذَّهل

+++السلوان

++الفهه

+++األمه

+++الَفْتأ

++الغنب
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 [ جدوا بياني للعالقات الداللية بين ألفاظ اإلدراك والتذكر10جدوا ]

الغنبالفْتأاألمهالفههالسلوانالذَّهلاللهوالغفلةالس هوالنِّ سيانالوعياحلفظالذِّكراإلدراك 
لل=اإلدراك
دلل=لالذِّكر
دل=لاحلِّفظ
=لللالوعي
للللللفل=النِّ سيان
ل=لالس هو
لل=لفالغفلة
=للاللهو
ل=للالذ هل
=للالسلوان
=للالفهه
=لاألمه
=لالَفْتأ
=لالغنب

 

 مفاتيح الرموز:
 د: تضاد ر: تنافر ف: الرتادف ل: ايتمال =: اللفظة نفسها
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 حتليل املكونات الداللية بني هذه األلفاظ
مناجلدولالسابقأللفاظ)اإلدراكوالتذكر(وجودالعالقاتاآلتية:يتضح

 ع قة الرتادف: -1 
والغفلة يشاركانيفإثباتملمح)االنشغالابلشيء فهما بني)النسيان(و)الغفلة(

 ويكونعلىغريتعم د(.-ويكونعلىتعمُّد -عنهوتركه
 ع قة االيتمال: -2

و)اإلدراكوالوعي(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفبني)الذ ِّكر(منجهة،
وفهمالشيءوقبوله(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح-إثباتملمح)مجعالشيءوحفظه

ويقالاعتبارًاابستحضاره(.-)يكونابللسانوالقلب
وبني)احلِّفظ(منجهة،و)الذِّ كر(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات

ويكونابللسانوالقلب(،وتزيداجلهة-وفهمالشيءوقبوله-مح)مجعالشيءوحفظهمل
األوىلإبثباتملمح)يقالاعتبارًاإبحرازه(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)يقالاعتبارًا

ابستحضاره(.
وبني)الوعي(منجهة،و)احلِّفظ(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات

وفهمالشيءوقبوله(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)يكون-عالشيءوحفظهملمح)مج
ويقالاعتبارًاإبحرازه(.-ابللسانوالقلب

حيثتشارك أخرى، منجهة والفهه( و)الس هو منجهة، والغفلة( بني)النسيان
وتركه عنه والغفلة ونسيانه علىغرييكون-اجلهتانيفإثباتملمح)االنشغالابلشيء

تعم د(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)يكونعلىتعم د(.
أخرى،حيثتشارك منجهة و)اللهووالذ هل( منجهة، وبني)النسيانوالغفلة(

يكونعلىتعم د(،-اجلهتانيفإثباتملمح)االنشغالابلشيءونسيانهوالغفلةعنهوتركه
علىغريتعم د(.وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)يكون

وبني)السلوان(منجهة،و)النسيانوالذ هل(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتان
يكونعلىتعم د(،وتزيد-يفإثباتملمح)االنشغالابلشيءونسيانهوالغفلةعنهوتركه
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اجلهةاألوىلإبثباتملمح)القدرةعلىالتحولمنحالمضطربةإىلحالمستقرةهادئه(.
)األمه(منجهة،و)النسيان(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثباتوبني

يكونعلىتعمُّد(،وتزيداجلهةاألوىل-ملمح)االنشغالابلشيءونسيانهوالغفلةعنهوتركه
إبثباتملمح)زوالالشيءبعدثبوته(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)يكونعلىغري

تعمُّد(.
أ(منجهة،و)النسيان(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثباتوبني)الَفتْ

إبثباتملمح األوىل اجلهة وتزيد وتركه(، عنه والغفلة ونسيانه ابلشيء )االنشغال ملمح
وزوالالشيبعدثبوته(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)يكونعلى-)الضعفوالنقصان

ويكونعلىغريتعمُّد(.-تعمُّد
وبني)الغنب(منجهة،و)النسيان(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
)الضعف ملمح إبثبات األوىل اجلهة وتزيد وتركه(، عنه والغفلة الشيء )نسيان ملمح

ويكونعلىغريتعم د(.-والنقصان(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)يكونعلىتعم د
 ع قة التضاد: -3

كرواحلِّفظ(منجهة،و)النسيان(منجهةأخرى،حيثتتضاداللفظتانبني)الذِّ 
يفملمحي)حفظالشيءومجعه(و)نسيانالشيءوالغفلةعنهوتركه(.
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 نتائج املبحث الرابع
 معجم من ألفاظه واستخراج والتذكُّر، اإلدراك مبحثألفاظ الوقوفعلى لسان)بعد

(العرب دراسة ودراستها منظور، والبن إىلتبينيداللية الوصول عنها نتج وتطوراهتا، أصلها
: يتإحصاءاتونتائجتتضمنما

عدداأللفاظاليتُدرستحتتهذااملبحثأربعةعشرلفظًامنهاإجيابيةوسلبية،أن-1
اللهو،الذهل،فاإلجيابية:)اإلدراك،الذ ِّْكر،احلِّفظ،الَوْعي(،والسلبية:)الن ِّسيان،السَّْهو،الَغْفلة،

السلوان،الَفَهه،األمه،الَفْتأ،الغنب(،حيثُدرستدراسةدالليةيفضوءنظريةاحلقولالداللية
والتكوينالداليل.

إجيابيةتطوَّرتعناحلفظواجلمعاملاديإىلمعانأن-2 ألفاظاإلدراكوالتذكرألفاظًا
علىالتذكروالفهموهي:)الذ ِّكر،ا حلِّفظ،والوعي(.عقليةتدلُّ

هلاأن-4 بلكلوحدة الترجعإىلنسقمعنيَّ إجيابية ألفاظًا ألفاظاإلدراكوالتذكر
تطوَّرالذكر-تطوَّرعنحلوقالشيءوالوصولإليهواإلحاطةبها دراكأصلخمتلفوهي:)

ابللسانوالصالةوحسنالصيتو وها(.عنالذكر
ألفاظًاسلبيهتشاركيفمعىننسيانالشيءوالغفلةعنه،ألفاظاإلدراكوالتذكرأن-5

مثل:)النِّ سيان،والس هو،والغفلة،واللهو،والذَّهل،والفهة،والغنب(.
ألفاظاإلدراكوالتذكرألفاظًاسلبيةتشاركيفمعىنتركالشيءواالنشغالعنهونسيانه،أن-6
والذَّهل،والسلوان،والفهة،واألمه،والَفْتأ،والغنب(.النِّ سيان،والس هو،والغفلة،واللهو،وهي:)
أصلأن-7 هلا بلكلوحدة سلبيةالترجعإىلنسقمعني ِّ ألفاظاإلدراكوالتذكرألفاظًا

( اللنيالسهلالس هوخمتلفوهي: عنالشيء وسارالشيءال فلة-تطوَّر التغطية -تطورتعن
يفالنطقالفهه-يءِبوٍفأوغريهتطوَّرعناالنشغالعنالشالذَّهل وهوعيبت -تطوَّرعنالعِّي 
تطوَّرعنضعفالشيءونقصانه(.ال نب-تطوَّرعنفقدانالشيءوضعفهأوزوالهالَفترأ

8- قد وهيأنه عالقاتداللية والتذكر بنيألفاظاإلدراك بنيع قة الرتادف ظهر
بنيالذ ِّكرمنجهةواإلدراكوالوعيمنجهةأخرى،وبنيع قة االيتمالالن ِّسيانوالغفلة.ّث

منجهة والذ هل واللهو جهة من والغفلة وبنيالن ِّسيان واحلِّفظ، وبنيالوعي احلِّفظوالذ ِّكر،
أخرى،وبنيالسلوانمنجهةوالن ِّسيانوالذ هلمنجهةأخرى،وبنياألمهوالن ِّسيان،وبنيالفتأ

احلِّفظمنجهةوالن ِّسيانمنجهة.بنيالذ ِّكروع قة التضادوالن ِّسيان.ّثوالن ِّسيان،وبنيالغنب
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 املبحث اخلامس: 

ظ
ُّ
 ألفاظ االنتباه والتيق

جتعلها الظواهر من حولظاهرة النفسية للفاعلية  جتمُّع ويعين: اليقظة هو االنتباه
ا،وإذاكانتداخليةكاناتمةالوضوح،ففذاكانتهذهالظاهرةخارجيةكاناالنتباهحسي 

والتأملالفكريأواالنتباهالداخليمنشأنهتنظيماألفكاروتنسيقها،،(1)االنتباهأتملي ا 
وحتديدعالقةبعضهاببعض،واالنتباهعاملهاميفحتصيلالعلمواكتساباملعرفة.

ــا، (2)والتــيقظهــو التنبــهلألمــور  وقــد،(3) اليْنبغِّــيأوهــو كمــالالتنبــهوالتحــرُّزعمَّ
َــــه، أوردابــــنمنظــــوريفمعــــىن)االنتبــــاهوالتــــيقَّظ(أربعــــةألفــــاظإجيابيــــةوهــــي:االنتبــــاه،واألَب

،وفيمــايلــيشـرحتهلــذهاأللفــاظ،وتتبُّــعأصـوهلااالشــتقاقية، العالقــاتوتبيــنيوالتـيقُّظ،واهلـَـب 
الدالليةبينها.
:االنتباه -85

ْنـــــــُت،َوُهـــــــَواأَلمـــــــر:نَبِّْهـــــــُتلأَلمـــــــرأَنـْبَـــــــُهنـَبَـًهـــــــا ذكـــــــرابـــــــنمنظـــــــوريفاللســـــــان: َفطِّ
َتبِّـــــُهلَـــــهُ ـــــهوتـَنَـبَّـــــَه:أَيقظـــــه،تـَْنَســـــاُهُّثَّتـَنـْ ـــــَناْلَغْفَلـــــةِّفانـْتَـَب وتـَنَـبَّـــــهَعَلـــــىاأَلمـــــر:َشـــــَعَر،ونـَبـََّهـــــُهمِّ

يَـَها،و(4) بِّهِّ .(5)أَنـَْبهحاجَته:َنسِّ
ـــــــــدُّاخلُُمـــــــــولِّوالنَّباَهـــــــــ،َوَرُجـــــــــلتنَبِّيـــــــــهت:َشـــــــــريف :،ُة:ضِّ احْلَـــــــــدِّيثِّ َبهـــــــــةت»َويفِّ فَفِّنَّـــــــــُهَمنـْ

                                       
(1) البيانمسيحعاطفالزين، جممع يفالكتابوالسنة، النفساإلنسانية معرفة النفس، علم

 .1/351احلديث،

 .1/114،التوقيفعلىمهماتالتعاريفزينالديناملناوي،(2)

 .1/314،الكلياتالكفوي،(3)
 .14/182،مادة)نبه(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .14/182،مادة)نبه(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)
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 .(2)َأيَمْشَرَفةتوَمْعالةتمَِّنالنَّباَهة،(1)«لِّْلَكرِّميِّ
ــــيوهــــذهاملعــــاينالعقليــــةمتطــــو ِّ الــــدالعلــــىاالرتفــــاعوالقيــــاممــــنرةمــــناملعــــىناحلس ِّ

النــــوم،ذكــــرابــــنمنظــــور: ــــْومِّ ــــَنالنـَّ ــــْدنـَبـََّهــــُهوأَنـْبَـَهــــُهمِّ ،َوَق ــــْومِّ ــــَنالنـَّ ــــه:القيــــاُمواالْنتِّبــــاُهمِّ النـُّْب
ـــــهِّ:اســـــَتيَقظ ـــــْننـَْومِّ اْلغَـــــازِّي:،(3)فتَـنَـبَّـــــهوانـْتَـبَـــــه،وانـْتَـبَـــــَهمِّ َحـــــدِّيثِّ فَـــــفِّنَّنـَْوَمـــــُهونـَبَـَهـــــه»َويفِّ

.(4)«خريتكلُّه
يقـــــــولابـــــــنفـــــــارس:أشـــــــارابـــــــنفـــــــارسإىلوالزخمشـــــــريإىلهـــــــذاالتأصـــــــيل،وقـــــــد

َعَلــــىاْرتَِّفــــاٍعَومُسُــــو ٍ)نبــــه(:  يحتيَــــُدلُّ ْنتَِّبــــاُه،،النُّــــوُنَواْلَبــــاُءَواهْلـَـــاُءَأْصــــلتَصــــحِّ ْنــــُهالنـُّْبــــُهَواالِّ َومِّ
ــــــَنالنـَّــــــْومِّ ْرتَِّفــــــاُعمِّ ومــــــناجملــــــاز:مسعــــــتكالًمــــــا :ويقــــــولالزخمشــــــري،(5) َوُهــــــَواْليَـَقظَــــــُةَواالِّ

ــــه:فمــــافطنــــتُنبهــــفمــــا ــــه،ومــــاتل ــــهتيلبــــهل ــــهتونب ــــه،وتنبهونَب ــــهمــــنغفلت تعلــــىنبهــــت
.(6)نتله األمر:تفطَّ

العقليــــــةواحلســــــيَّةهــــــذههــــــواالشــــــاراكيفاالنتبــــــاهالــــــذيهــــــوواجلــــــامعبــــــنياملعــــــاين
ي،والتفطُّنلألمرومايقابلهيفاملعاينالعقلية. اليقظةمنالنوميفاملعىناحلس ِّ

                                       
بن1) معمر اجلامع( األزديالبصري، حراشد الرزاق(، ابب20024)ملحقكصنَّفعبد ،

 الناس، ابلتعليقات11/95مسألة املفرد األدب والبخاري،  ح، األكابر،361، تسويد ابب ،
،ابب871،حواملعجمالكبري،6/181،اببامليم،6126،حاملعجماألوسط،والطرباين،1/188

 .145،ص361،ح،وغريهم،وحسَّنهاأللباينيفصحيحاألدباملفرد18/341القاف

 .14/182،مادة)نبه(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .14/181،مادة)نبه(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

،وسنن3/13،كتاباجلهاد،اببفيمنيغزوويلتمسالدنيا،2515،ح(سننأيبداود4)
وجل،3188حالنسائي، ،،وسننالدارمي6/49،كتاباجلهاد،اببفضلالصدقةيفسبيلهللاعزَّ

بن،مسندمعاذ22042،ح،ومسندأمحد3/1566،كتاباجلهاد،اببالغزوغزوان،2461ح
 .2271،7/275،ح،وغريهم،وصحَّحهاأللباين،يفصحيحأيبداود36/368جبل،

 .2/538،مادة)نبه(،مقاييساللغة(ابنفارس،5)

 .2/245،مادة)نبه(،أساسالبالغة(الزخمشري،6)
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واملتتبــــــعللفــــــظ)االنتبـــــــاه(جيــــــدأنـــــــهقــــــدتطــــــوَّردالليًـــــــامــــــنالداللـــــــةاحلســــــيةعلـــــــى
اجملــــــــرَّدوهــــــــوالتنبُّــــــــهمــــــــنالغفلــــــــة،االرتفــــــــاعواالســــــــتيقاظمــــــــنالنــــــــوم،إىلاملعــــــــىنالعقلــــــــي

والفطنةللشيء.
:األَبَه -86

ـــــيهُّثَّ ـــــْيءِّأَبـًَهـــــانسِّ ـــــَن،ومـــــنقـــــوهلم:أَبِّـــــَهلِّلشَّ جـــــاءيفاللســـــان:أَبَـــــَهوَ ْبَـــــُهأَبـًْهـــــا:َفطِّ
َعائَِّشـــــــَة َحـــــــدِّيثِّ ـــــــهعلمتُـــــــه،َويفِّ ـــــــه:نبَّهـــــــًه،وآبـَْهُت -تفطَّـــــــَنلَـــــــُه،وَأهبَّ َهـــــــايفِّ ـــــــَيهللاَعنـْ َرضِّ

ـــــرْبِّ اْلَق ـــــْنَعـــــَذابِّ ـــــهملَْ»:-التعـــــوُّذمِّ هَُأَشـــــيءتَأْومَهُْت ُـــــهإِّايَّ ْرت ـــــُهَأوَشـــــيءتذَكَّ َـــــْهَل ،َأي:اَل(1)«آب
ُه ْرتُــــهإِّايَّ ــــْمآبَــــْهلَــــُه،َأوشــــيءتذَكَّ ــــُهفـََل ــــُتَعْن ــــُتَغَفْل ُّوَُكْن ــــاَنأَدريأَهــــوَشــــْيءتذَكــــَرهالنَّــــيبِّ وََك

.(2)َيْذُكرُُهبعدُ
وهذااللفظأصليٌّمليؤخذمنغريهوملترديفمادتهألفاظتحسيَّة.

وذهــــــبإىلهــــــذاالتأصــــــيلابــــــنفــــــارسوالزخمشــــــري،يقــــــولابــــــنفــــــارس: )أَبَــــــَه(:
ــــُمو ِّ،َمــــاأَبـَْهــــُتبِـّـــهِّ، َعلَــــىالنـََّباَهــــةَِّوالسُّ َأْي:ملَْأَْعلَــــْمَمَكانَــــُهَواَلاهْلَْمــــَزُةَواْلبَــــاُءَواهْلَــــاُءيَــــُدلُّ

ـــــُة:اجْلَـــــاَلُل  ـــــه،ومـــــا(3)أَنِّْســـــُتبِّـــــهَِّواأْلُبَـَّه ـــــه،ومـــــاأهبـــــُتل ـــــهل ،ويقـــــولالزخمشـــــري: اليؤب
ــــةامللــــك:أيهبجتــــهوعظمتــــه،وفــــالنتيتأبــــهعلينــــا:أييــــتعظَّم،وأتب ــــهعــــنكــــذا: عليــــهأهب 

.(4)تنزَّهوتعظَّم 
ـــــة،والـــــتفطُّنللشـــــيءبعـــــدنســـــيانه،وواضـــــحتممـــــاســـــبقأن ـــــىالفطن عل ـــــدلُّ )األبَـــــه(ي

والتنبيه،والعلم،وواضحتأيًضاأنهذهاملعاينأصليةملتؤخذمنغريها.
ة(مأخوذةتمناألبَه؛ألنَّصاحبهايُلتفتإليهويُعلممكانُه. ولعلَّ)األهبَّ

                                       
 .1/18،مادة)أبه(واألثرالنهايةيفغريباحلديثابناألثري،(1)

 .1/41،مادة)أبه(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .1/30،مادة)أبه(،مقاييساللغة(ابنفارس،3)

 .1/18،مادة)أبه(أساسالبالغةالزخمشري،(4)
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:التيقُّظ -87

ـــــيَـقََّظفُـــــاَلنتذكـــــرابـــــنمنظـــــوريفاللســـــان: ـــــظت:تـَ لأَلمـــــر:إِّذاتنبَّـــــه،وَرُجـــــلتيُقـــــظتويقِّ
.(1)إِّذاَكاَنُمتَـيَـق ِّظًاَكثِّرَيالتيَـقُّظفِّيهَِّمْعرَِّفةتوفِّْطنة

ــــــيالــــــدالعلــــــىاليقظــــــةواالســــــتيقاظ مــــــناملعــــــىناحلس ِّ وهــــــذااملعــــــىنالعقلــــــيمتطــــــو ِّرت
،و ــــــــَنالنـَّــــــــْومِّ ــــــــيُضالنــــــــْوم،وهــــــــو:االْنتبــــــــاهمِّ ــــــــهِّ:َأينـَب هتــــــــهاليَـَقظــــــــُة:نَقِّ ــــــــْننـَْومِّ وأَيـَْقْظتــــــــهمِّ

:(2)َمرْييفتَـيَـقَّظ،َوُهَويـَْقظان،قَاَلأَبوَحيََّةالنُّ
ــــــــــــــــا،كأَنَّــــــــــــــــه إِّذااْســــــــــــــــتَـيـَْقظَْتهَشــــــــــــــــمََّبْطًن

 

ــــــــــــــــــــــــــَدرادِّعُ  َــــــــــــــــــــــــــااهلِّْن ــــــــــــــــــــــــــوءٍةَواَ هبِّ كَْعُب
مـــــــاأنســـــــاكيفالنـــــــومواليقظـــــــة،"وقـــــــدأشـــــــارالزخمشـــــــريإىلهـــــــذاالتأصـــــــيلفقـــــــال:

انالفكـــــــــــــريقظـــــــــــــومـــــــــــــناجملـــــــــــــاز:رجـــــــــــــلتوأيقظتــــــــــــهويقظتـــــــــــــهفاســـــــــــــتيقظوتـــــــــــــيق ظ،...
.(3)صوته إىليقظوهويستيقظ،ويقظويق ظومت

ويالحــــــظاجتمــــــاعاملعــــــاينالعقليــــــةواحلســــــيةيفاالنتبــــــاه،الــــــذيهــــــوتــــــيقظالفكــــــر
والبدنيفاملعايناحلسية.يفاملعاينالعقلية،وتيقظالعني

ـــــيوهـــــواليقظـــــةمـــــنالنـــــوم،إىلاملعـــــىنالعقلـــــي فـــــالتيقُّظقـــــدتطـــــوَّرمـــــناملعـــــىناحلس ِّ
االنتباهوالفطنةومعرفةالشيء.اجملرَّدوهو
:الَهب  -88

َتبـــــــه:َهـــــــبَّجـــــــاءيفاللســـــــان: ـــــــواًب:انـْ َهب ـــــــاوُهُب ـــــــْنَنومـــــــهيـَُهـــــــبُّ ،وأََهبَّـــــــه:نـَبـََّهـــــــه،مِّ
َهــــــــبَ َحــــــــدِّيثِّ،إِّذاانـْتَـَبــــــــه:وَهبـْ الر ِّكــــــــابُ»اْبــــــــنُِّعَمــــــــَر:َويفِّ َأيقاَمــــــــت،(4)«فــــــــفِّذاَهبَّــــــــتِّ

                                       
 .15/321،مادة)يقظ(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

النمريي2) أبوحيَّة ) منشوراتوزارةديوانه، )بغداد: ط، د،  ىياجلبوري، د. ،مجعوحتقيق:
 .154م(،1975الثقافةواإلرشادالقومي،

 .2/391)يقظ(،،مادةأساسالبالغة(الزخمشري،3)

،507،ح(صحيحالبخاري4) لةَِّوالبعِّريِّوالشَّجرِّوالرَّْحلِّ ،كتابالصالة،ابُبالصَّالةِّإِّىلالرَّاحِّ
1/107. 
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النائُمإِّذااْستَـيـَْقظَ بُلللسَّري؛ُهَومِّْنَهبَّ .(1)اإلِّ
(كعـــــىناالنتبـــــاهمـــــأخوذتمـــــناملعـــــىن ـــــيفــــــ)اهلَبُّ الـــــدالعلـــــىاالهتـــــزازواحلركـــــة،احلس ِّ

ـــــواًبوَهبِّيبًـــــا:اثَرْتوهاَجـــــتْ::َهبَّـــــتِّقـــــالابـــــنمنظـــــور ُهُب ـــــريُحتـَُهـــــبُّ الســـــيُف:َهـــــبَّ،وال
َهبَّـــــ ـــــبُّ بـــــااًب،اهلِّبـــــاُب:النَّشـــــاطُ،وًةوَهب ـــــا:اْهتَــــــزَّيـَُه ]يـَُهـــــُب[َهب ـــــاوهِّ ـــــبُّ التـَّـــــْيُسَيهِّ ـــــبَّ وَه

ــــــــفادِّ َهَبــــــــُةَصــــــــْوتُهعِّْنــــــــَدالس ِّ ــــــــفاد؛َوقِّيــــــــَل:اهلَبـْ للس ِّ َهــــــــَب:هــــــــاَج،ونَــــــــبَّ قَــــــــاَل،وَهبِّيبًــــــــا،وَهبـْ
:(2)لَبِّيدت

ـــــــــــــــــ ،كَأقَّ الز ِّمـــــــــــــــــامِّ يفِّ بـــــــــــــــــابت افـََلَهـــــــــــــــــاهِّ
 

َجهاُمهـــــــــا  (3)َصـــــــــْهباُءراَحَمـــــــــَعاجلَنُـــــــــوبِّ

اُءاهلــــــ: وقــــــدســــــبقابــــــُنفــــــارسوالزخمشــــــريإىلهــــــذاالتأصــــــيل،يقــــــولابــــــنفــــــارس
ركـــــــحلوابِـّـــــهِّاالْنتِّبـــــــاُهَواالهتِّــــــزاُزَوالبــــــاُءُمعظـــــــُماب َــــــادلَّ ،ويقـــــــول(4) ىرِّقَـّـــــةِّشـــــــيءٍعلـــــــُة،وُركَّ

ومــــــــن،...ريـــــــحهابـ ــــــة،وقـــــــدهب ـــــــتهبـــــــواًب،وأهب هـــــــاهللاتعـــــــاىلواســـــــتهبها: الزخمشـــــــري
وللســـــيف،...مـــــننومـــــهوهـــــبَّ،...اجملـــــاز:مـــــنأيـــــنهببـــــتايفـــــالن:مـــــنأيـــــنجئـــــت

.(5) ةومضاءة:هزَّهبَّ
ــــــيةيفمعــــــىنمشــــــاركواحــــــدوهــــــو ْنتَِّبــــــاُهاالويالحــــــظاجتمــــــاعاملعــــــاينالعقليــــــةواحلسَّ

وحركةتأثناءالتنبه.ْهتِّزَاُزَواحْلَرََكُة،َواال وواضحتأناالنتباهالعقلييصاحبهاهتزازت
ـــــــيالـــــــدالعلـــــــى (قـــــــدتطـــــــوَّربواســـــــطةاجملـــــــازمـــــــناملعـــــــىناحلس ِّ إًذاجنـــــــدأنَّ)اهلـَــــــبَّ

واحلركةإىلاملعىنالعقليوهواالنتباهويقظةالنائم.االهتزاز


 

                                       
 .10-15/9،مادة)هبب(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

،حتقيق:إحسانعبَّاس،)الكويت:شرحديوانلبيدبنربيعةالعامري،ربيعةالعامري(لبيدبن2)
 .304م(،1962وزارةاإلرشادواألنباء،مطابعحكومةالكويت،

 10-15/9،مادة)هبب(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .2/586،مادة)هبب(،مقاييساللغة(ابنفارس،4)

 .2/360،مادة)هبب(،أساسالبالغة(الزخمشري،5)
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ظ
ُّ
 حتليل املكونات الداللية بني ألفاظ االنتباه والتيق

 فاظ االنتباه والتيقُّظ[ جدوا التحليل التكويني ألل11جدوا ]

املالمح



 األلفاظ

النباهة
 والسمو

التنبُّهوالتفطُّن
لألمربعد

 النسيانوالغفلة

العظمة
 والبهاء

االستيقاظ
 منالنوم

االهتزاز
واحلركة

 +  + + االنتباه
  + + + األبَه
 +  + + التيقُّظ
+ +   + اهلَب 



 [ جدوا بياني للعالقات الداللية بين ألفاظ االنتباه والتيقُّظ12جدوا ]

اهلَب التيقُّظاألبَهاالنتباه 

لفل=االنتباه

لل=لاألبَه

ل=لفالتيقُّظ

=لللاهلَب 
 

 مفاتيح الرموز:

 د: تضاد ر: تنافر ف: الرتادف ل: ايتمال =: اللفظة نفسها
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 حتليل املكونات الداللية بني هذه األلفاظ
يتضحمناجلدولالسابقأللفاظ)االنتباهوالتيقظ(وجودالعالقاتاآلتية:

 الرتادف:ع قة  -1
بني)االنتباه(منجهة،و)التيقظ(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات

واالستيقاظمنالنوم(.-والتنبهوالتفطنلألمربعدالنسيانوالغفلة-ملمح)النباهةوالسمو
 ع قة االيتمال: -2

باتبني)االنتباه(منجهة،و)األبه(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإث
والسمو )النباهة األوىل-ملمح اجلهة وتزيد والغفلة(، النسيان بعد لألمر والتفطن والتنبه

إبثباتملمح)االستيقاظمنالنوم(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)العظمةوالبهاء(.
(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات وبني)االنتباه(منجهة،و)اهلب 

)النب والسموملمح )التنبه-اهة األوىلإبثباتملمح اجلهة وتزيد النوم(، واالستيقاظمن
والتفطنلألمربعدالنسيانوالغفلة(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)االهتزازواحلركة(.

وبني)األبه(منجهة،و)التيقظ(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
والسمو )النباهة األوىلوا-ملمح اجلهة وتزيد والغفلة(، النسيان بعد لألمر والتفطن لتنبه

إبثباتملمح)العظمةوالبهاء(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)االستيقاظمنالنوم(.
أخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات منجهة ) و)اهلب  منجهة، وبني)األبه(

إبثباتملمح)التنبهوالتفطنلألمربعدالنسيانملمح)النباهةوالسمو(،وتزيداجلهةاألوىل
النوم-والغفلة من )االستيقاظ ملمح إبثبات الثانية اجلهة وتزيد والبهاء(، -والعظمة

واالهتزازواحلركة(.
(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات وبني)التيقظ(منجهة،و)اهلب 

والسمو )النباهة ال-ملمح )التنبهواالستيقاظمن األوىلإبثباتملمح اجلهة وتزيد نوم(،
والتفطنلألمربعدالنسيانوالغفلة(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)االهتزازواحلركة(.
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 نتائج املبحث اخلامس
لسان)بعدالوقوفعلىمبحثألفاظاالنتباهوالتيقُّظ،واستخراجألفاظهمنمعجم

أصلهاوتطوراهتا،نتجعنهاالوصولإىلتبينيالبنمنظور،ودراستهادراسةدالليةو(العرب
: يتإحصاءاتونتائجتتضمنما

1- ألأن مبحث الفاظ )عدد وهي: ألفاظ أربعة والتيقظ االنتباه االنتباه،فاظ
(.واألَبَه،والتيقُّظ،واهلَب 

(.ألفاظاالنتباهلفظًاتطورعناالهتزاأن-2 زواحلركةوهو)اهلب 
3- )االنتباه،أن هي: النوم من واالنتباه القيام تطورتعن ألفاظًا االنتباه ألفاظ

.) والتيقظ،واهلب 
بعدالنسيانوالغفلةأن-4 والتفطنلألمر لفظنييدالنعلىالتنبه ألفاظاالنتباه

ومها:)االنتباه،واألبه(.
5- تدلأن ألفاظًا االنتباه واألبه،ألفاظ )االنتباه، وهي: والسمو النباهة على

.) والتيقُّظ،واهلب 
بنيع قة الرتادفظهربنيألفاظاالنتباهوالتيقظعالقاتدالليةوهيأنهقد-6

 ّث والتيقظ. وبنياألبهع قة االيتمالاالنتباه ، واهلب  وبنياالنتباه واألبه، بنياالنتباه
. ،وبنيالتيقظواهلب  والتيقظ،وبنياألبهواهلب 
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  املبحث السادس:
 الذكاءِ والفِطنة

ُ
 ألفاظ

 الذكاء حبَِّسباللَُّغة هو اآلراء الْكتَِّسابِّ النَّفسمعدة قـُوَّة القوة،(1) شدَّة وهذه
هوسرعةالفهموحد ته،أوجودةحدسمنقوةالنفستقعيفزمان،أو تسم ىابلذهن

قصري ،وقديستعمليفالفطانة،يقال:رجلذكي،يريدونبه:املبالغةيففطانته،كقوهلم:
أمتِّ إشعاهلا رجلشديد:فمعىنرجلذكي،(2)فالنشعلةذكاء،وقوهلم:ذكيتالنارإذا

.(3)يةالفطانةقدبلغيفالفطانةالنها
وقيلسرعةهجومالنفسعلىحقائقمعاينماتوردهاحلواسذكاءالقلب، والفطنة

،أوهيالعلمأوسرعةالفهمابلشيء(5) التنبهللشَّْيءالَّذِّييْقصدَمْعرفَته،أو (4) عليها
،وقدأوردابنمنظوريفمعىن)الذكاءوالفِّطنة(عشرينلفظًامنهاإجيابية(6)منوجٍهغامض

الذَّكاء،الفِّطنة،الدَّهاء،شطس،اإلرب،األملعي،النَّكارة،الطَّنَب،وسلبية،فاإلجيابيةهي:
 احلذق، الندس، اللَّْحن، النقريساللَّْقنُالتـََّبانة، النطيس، النبل، اللباقة، النحر، وال، سلبية،

العالقاتتبيني،وفيمايليشرحتهلذهاأللفاظ،وتتبُّعأصوهلااالشتقاقية،والَغَبا،الَبالدةهي:
الدالليةبينها.

                                       
 .1/456الكليات،الكفوي،(1)
 .1/285عاطفالزين،مرجعسابق،مسيح(2)
موسوعة،حممدبنعليابنالقاضيحممدحامدبنحمم دصابرالفاروقياحلنفيالتهانوي(3)

والعلوم العجم،كشافاصطالحاتالفنون رفيق وتقدميوإشرافومراجعة: حتقيق، ،عليدحروج:
 .1/824م(،1996،مكتبةلبنانانشرون)بريوت:،1ط

 .1/262،التوقيفعلىمهماتالتعاريفلديناملناوي،زينا(4)
.1/67،الكلياتالكفوي،(5)
 .98،الفروقاللغويالعسكري،(6)
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 المطلب األوا: األلفاظ اإليجابيَّة

 :الذَّكاء  -89

ُةاْلُفــَؤادِّ:الــذََّكاءُذكــرابــنمنظــوريفاللســان: ــدَّ قـَْلُبــهَويـَُقــاُل:ذُكــو،ُســْرعةالفِّْطَنــة،وحِّ
بْعدَبالَدةٍ:يْذُكو :َأنَيُكوَنفـَْهًمااَتم اَسرِّيَعالَقُبولِّ،إِّذاحيَّ الَفْهمِّ .(1)والذََّكاُءيفِّ

،ومنـــــهاملضـــــاءيفاألمـــــوروســـــرعةالقطـــــعابحلـــــق ويـــــرىاألصـــــفهاينأنالـــــذكاء:هـــــو
.(2)إذامتفيهقوةالذكاء:جلذكيالرَّقوهلم:

ـــــُنفـــــارسوقـــــدذهـــــبا ـــــذكاء:ب ٍةواألصـــــفهاينوالزخمشـــــريإىلأنال ـــــدَّ ـــــىحِّ َعَل َـــــُدلُّ ي
ـــــــْيءَِّونـََفـــــــاذٍ الشَّ أي:يح،وذكيـــــــتالذبيحـــــــة،الـــــــر ِّالنـــــــار،وذكـــــــتِّوأصـــــــلهمـــــــنذكـــــــتِّ،يفِّ

.(3)ذحبهاحبدالسكنيأدرك
،(4)ويــــــدلجــــــذر)ذكــــــا(يفعــــــددمــــــناللغــــــاتالســــــاميةعلــــــىالصــــــفاءواإلضــــــاءة

ءمنهذا.ويبدوأنمعىنالذكاءقدجا
ـــــيوهـــــوالصـــــفاء،إىل فـــــاملتتبعلداللـــــة)الـــــذكاء(جيـــــدأقـــــاتطـــــوَّرتمـــــناملعـــــىناحلس ِّ

املعىنالعقلياجملرَّدوهوصفاءالذهنومنّثالذكاء.
:ةطنف ال -91

الغبــــاوة،وهــــيالفِّْطنَــــُة:َكــــاْلَفْهمِّجــــاءيفاللســــان: ــــدُّ علــــىســــرعةالــــذكاء،ضِّ وتــــدلُّ
.(5)والفهم

يفداللتهاعلىاملعىنالعقلي،وملتؤخذمنغريها.والفطنةأصلت

                                       
 .6/38،مادة)ذكا(،لسانالعربابنمنظور،(1)

 .1/143،الذريعةإىلمكارمالشريعة(األصفهاين،2)

(3 ابنفارس، علىالتوايل: يفمعامجهم مقاييساللغة( )ذكا(، مادة واألصفهاين،1/446، ،
 .1/315،مادة)ذكي(،أساسالبالغة،والزخمشري،1/143،الذريعةإىلمكارمالشريعة

(4) الزعيب، وآمنة عبابنة،  ىي الساميينظر: العريب اللغوي املشرك طيبمعجم أبو )هيئة ،
 .198klein, op.cit.,p،و614(،2014للسياحةوالثقافة،

 .11/199،مادة)فطن(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)
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ــــارسوالزخمشــــريإىلهــــذاالتأصــــيل،وهــــوأن)فطــــن(: علــــىتــــدلُّوقــــدســــبقابــــنف
ـــــــٍمبِّشـــــــْيءٍ ـــــــُةَواْلَفطَانَـــــــةُ،ذكـــــــاٍءوعِّْل ـــــــَياْلفِّْطَن ـــــــنتَوَفطُـــــــنت،َوهِّ يـَُقـــــــاُل:َرُجـــــــلتَفطِّ

وفط نتـــــــه،(1)
.(2)بتأديبهوتثقيفههفطناًنهاملعلم:ردَّلألمر،وفطَّ

ــــوهــــاللالعســــكري ــــذكاءوفــــرَّقأب ــــةوال ــــةَأنَّبـــــ: بــــنيالفطن ــــذكاءمَتــــامالفطن مــــن،ال
ــــــك ــــــْمسَُومس ِّ،اإِّذامت اشــــــتعاهلُ:ذكــــــتالنَّــــــارُ:قـَْول ــــــة،لَتمــــــامنورهــــــاذكــــــاءًيــــــتالشَّ والتذكي

.(3) َففِّيالذكاءمعىنزَائِّدعلىالفطنة،مَتامالذ ْبح
الدَّهاء: -91

ــــــَيفــــــالنتيَــــــْدَهىذكــــــرابــــــنمنظــــــوريفاللســــــان: الــــــدَّْهُووالــــــدَّهاُء:الَعقــــــل،وقــــــدَدهِّ
ــــيٌّمــــنقــــوٍم ــــافهــــوداٍهمــــنقــــومُدهــــاٍة،وَدُهــــَوَدهــــاءًةفهــــوَدهِّ ويَــــْدُهوَدهــــاًءوَدهــــاَءًةوَدْهًي

ْرُب،وَرُجـــــــلتداٍهوداهيـــــــةت يــــــاَء،وذكـــــــرأيًضـــــــا:الـــــــدَّْهُيوالــــــدَّهاُء:اإلِّ -اءللمبالغـــــــةاهلـــــــ-أَْدهِّ
.(4)عاقل

وهـــــذااملعـــــىنالعقلـــــيميتـــــدليشـــــمل:الفطنـــــةوالبصـــــرابألمـــــوروجـــــودةالـــــرَّأي،وهـــــذه
يــــــة: ـــــريتابألُمــــــور،والداهِّ َبصِّ يــــــةَأيُمْنَكــــــرت املعـــــايننراهــــــايفاللســـــان،جــــــاءفيــــــه:َرُجـــــلتداهِّ

ــــدَّْهُي)ســــاكنةاهلــــاء(: ــــه:وال ْنَكــــرالعظــــيم،وجــــاءفي
ُ
،يقــــال:اأَلمــــُرامل ــــرْأيِّ ْنَكــــُروَجــــْوَدُةال

ُ
امل

والدَّهاءِّ ُالدَّْهيِّ َيةبني ِّ َرُجلتداهِّ
(5).

ويظهــــــرأنهــــــذااملعــــــىنالعقلـــــــيلــــــيسأصــــــاًل،وميكــــــنفهـــــــمهــــــذامــــــنكــــــالمابـــــــن
فـــــارس،إذجيعـــــلمعـــــىنالعقـــــلومـــــاأشـــــبههداخـــــالًيفالبـــــابولـــــيسأصـــــلالبـــــاب،يقـــــول

ــــــدالواهلــــــاءواحلــــــرفاملعتــــــل  ــــــيءِّكــــــاالابــــــنفــــــارس: ال ــــــيءابلشَّ علــــــىإصــــــابةالشَّ يــــــدلُّ

                                       
 .2/358،مادة)فطن(،مقاييساللغةابنفارس،(1)

 .2/28،مادة)فطن(،أساسالبالغةالزخمشري،(2)
 .99،الفروقاللغوية(العسكري،3)

 .322-5/321،مادة)دها(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .5/322،مادة)دها(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)
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ـــــيالـــــدَّهر: ،يقـــــالمـــــاَدَهـــــاه:أْيمـــــاأصـــــابه،اليقـــــالذلـــــكإال فيمـــــايســـــوء،ودواهِّ َيُســـــرُّ
نســــاَنمــــنعظــــائمنـَُوبِّــــه،والــــدَّْهي:النُّْكــــروَجــــودُةالــــر أي؛وهــــومــــنالبــــاب؛ مــــاأصــــاَباإلِّ

يببرأيهمايريُده  .(1)ألنَّهُيصِّ
نفهـــــممـــــن علـــــىشـــــدٍةتصـــــيُبفتضـــــرُّ كـــــالمابـــــنفـــــارسأنأصـــــل)الـــــدهاء(يـــــدلُّ

َمنأصابته،وهومعىنحس ي.
ومليغفــــــــلابــــــــنمنظــــــــورعــــــــنهــــــــذااملعــــــــىناحلســــــــي،جــــــــاءيفاللســــــــان:والــــــــدَّْهياُء:
ــــيُبالنــــاَسمــــنعظــــيم ــــيالــــدَّْهر:مــــاُيصِّ يــــةمــــنشــــدائِّدِّالــــدَّْهر،وجــــاءأيًضــــا:ودواهِّ الدَّاهِّ

:(2)دنـَُوبِّه،وأنش
َأُخـــــــــــــوحُماَفظَـــــــــــــٍة،إِّذانزَلَـــــــــــــْتبِّـــــــــــــهِّ

 

ـــــــــــــــــــــــَناأَلْزمِّ  ـــــــــــــــــــــــةتمِّ َي َدْهَيـــــــــــــــــــــــاُءداهِّ
َدْهــــــــيت:َأي ومــــــــناحملســــــــوسمعــــــــىنالضــــــــخامة،جــــــــاءيفاللســــــــان:ويقــــــــالَغــــــــْربت

.(3)َضْخم
إذنميكننـــــــاأننقـــــــولإنالـــــــدهاءجـــــــاءمـــــــنالشـــــــيءالضـــــــخم،ومنـــــــهجـــــــاءمعـــــــىن

األمرالعظيموحوادثالزمنّثانتقلتهذهاملعاينإىلضخامةالفكروالتدبري.
 فكأنَّاملعىنالعقليمناوتغذَّىمناملعىناحلسي،فكانوليًداله،متطو ِّرًاعنه.

 :الشَّْطس    -92

ــــــــْطُسجــــــــاءيفاللســــــــان: قــــــــال،واجلمــــــــعَأْشــــــــطاست،الــــــــدَّهاُءوالعلــــــــموالفِّْطنَــــــــةُالشَّ
:(4)رؤبة

ــــــــــــي ايأَيهــــــــــــاالســــــــــــائُلعــــــــــــنُ اسِّ



و ـــــــــــــم َعــــــــــــين ِّ ــــــــــــواَأْشطاســــــــــــيل ُلُغ ايـَبـْ


                                       
 .1/421،مادة)دهي(،مقاييساللغة(ابنفارس،1)

 .6/250)دها(هتذيباللغة،واألزهري،4/77)دهو(العني(بالنسبة،يف:اخلليل،2)

 .5/322،مادة)دها(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

.175،العجاجديوانرؤبةبن،رؤبةبنالعجاج(4)
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يٌّ داٍهُمْنَكرت:ورجلُشَطسِّ
(1). 

ــــــــيالــــــــدالعلــــــــىالــــــــدخوليفاألرض،قــــــــالابــــــــن ــــــــطس(املعــــــــىناحلس ِّ وأصــــــــل)الشَّ
اأَلرضوَشَطسَمنظور: ًخاوإِّماَواغِّالً:َشَطَفُفالنتيفِّ .(2)إِّذاَدَخَلفِّيَهاإِّمارَاسِّ

التعمــــــــقيفالشــــــــيء،وهــــــــويفاملعــــــــىنواجلـــــــامعبــــــــنياملعــــــــىنالعقلــــــــيواحلســــــــيهــــــــو
احلســــــيتعمــــــقيفدخــــــولاألرضرســــــوًخاأوإيغــــــااًل،ويفاملعــــــىنالعقلــــــيتعمــــــقيفالعلــــــم

والفطنةوالدهاء.
ـــــــىالتعمـــــــقيفدخـــــــول ـــــــيالـــــــدالعل ـــــــطس(مـــــــناملعـــــــىناحلس ِّ إًذافقـــــــدتطـــــــور)الشَّ

.الفِّْطَنةُالدَّهاُءوالعلمواألرضرسوًخاأوإيغااًل،إىلاملعىنالعقليوهو
 اإلرب:  -93

ــــــــَنالَعْقــــــــل، ْربــــــــُة:الــــــــدَّهاءوالَبَصــــــــُرابألُُمــــــــورِّ،َوُهــــــــَومِّ ْرُبواإلِّ جـــــــاءيفاللســــــــان:اإلِّ
: احْلَـــــــــــدِّيثِّ َجْهـــــــــــلت»واأَلرِّيـــــــــــُب:العاقـــــــــــُل،َأيُذوَدْهـــــــــــٍيوَبَصـــــــــــٍر،َويفِّ ُمَؤاربَـــــــــــُةاأَلرِّيـــــــــــبِّ

ويقــــــــالأيًضــــــــا:أَُرَب،،َأيإنَّاأَلرِّيــــــــَب،َوُهــــــــَوالعاقِّــــــــُل،الخُيَْتــــــــُلَعــــــــْنَعْقلِّــــــــه(3)«وَعنــــــــاء
:َأيَصاَرَذافِّْطنةٍ ،فـَُهَوأَرِّيبت لضَّم ِّ .(4)الرَُّجُل،ابِّ

ومــــــنالــــــدالالتاحلســــــيَّةهلــــــذااألصــــــلاللغــــــويكمــــــاأوردهــــــاابــــــنمنظــــــور:األُْربَــــــُة:
 الشــــــيءِّ،وأََرهَبـــــا:َعَقــــــدهاالُعْقـــــدُةالَـّــــيتِّ حُتَـــــلََّحــــــاًل،والتَّـــــَأرُُّب:التََّشـــــدُّديفِّ التـَْنَحــــــلَُّحـــــ َّ

وَشدَّها،وأَتْرِّيبها:إْحكاُمها،يـَُقاُل:أَر ِّْبُعْقدَتك
(5).

وتتفــــــــقاملعــــــــاجماللغويــــــــةعلــــــــىداللــــــــةهــــــــذااألصــــــــل،وابــــــــنفــــــــارسيفاملقــــــــاييس،

                                       
 .8/80،مادة)شطس(،لسانالعرب،منظور(ابن1)

 .8/80،مادة)شطس(،لسانالعرب،منظور(ابن2)

،وابن1/38،يفغريباحلديثالفائق،والزخمشري،8/290)أرب(،مادةالعني(اخلليل،3)
 .1/36)أرب(واألثراحلديثالنهايةيفغريب،وابناألثري،1/18باحلديثاجلوزي،غري

 .82-1/81،مادة)أرب(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .1/82،مادة)أرب(،لسانالعربابنمنظور،(5)
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،والزخمشـــــــرييفاألســــــاس،يؤكــــــدونهـــــــذااملعــــــىن،ومنــــــهأَرَّبْـــــــُتواألصــــــفهاينيفاملفــــــردات
ـــــَدْت َـــــًةألَنَـَّهـــــاُعقِّ أُْرب ـــــبِّ َواْلَكْل ـــــَرسِّ ـــــْتقِّـــــالَدُةاْلَف َي ْدتـَُهاوأحكمتهـــــا،ومُس ِّ ـــــَدَة،َأْي:َشـــــدَّ اْلُعْق

َما ُعُنقِّهِّ .(1)يفِّ
ه.الشيءوإحكامواجلامعبنياملعاينالعقليةواحلسيَّةهذههيشدة

واملعـــىناحلســـيهـــواألصـــلاللغـــويللمعـــىنالعقلـــي؛ذلـــكأنمـــنذكـــروامعـــىنكلمـــة
معــىنالكلمــةابملعــىناحلســيتبيــنياملعــىناحلســي،كمــاأقــمبــدأوايفتبيــني)أرب(أكثـروامــن

علىأنهاألصل،ّثذكروااشتقاقاتالكلمةإىلأنأتواعلىمعناهالعق لـي،األمرالذييدلُّ
علىالتطوُّرالداليلملعىنالكلمةمناحلسيإىلالعقلي. وهذايدلُّ

والعالقةبنياملعنينيأنَّالعقلمناُطحفظاملعلومـاتوحبسـهاوربطهـامـعبعـٍضعلـى
 وجهُتصانمناالنفالتوالتشتت،كماتشدعقدةاحلبلإبحكامودقة.

 األلمعي:  -94

ــــــ ُ:عِّيُّلـــــــمَُعوااللـــــــمَاالجــــــاءيفاللســــــان: ،الــــــدَّاهيالــــــذييـََتظَــــــنَُّناألُُمــــــورفــــــالخُيْطِّ
ـــــبِّ:وقيـــــل والَقْل ُتَـَوق ِّـــــُداحلدِّيـــــُداللســـــانِّ

امل ــــــمَاال:قـــــالاأَلزهـــــري،هـــــوالـــــذَّكِّيُّ ـــــُف:عيُّل اخلَفي
:(3)وأَنشدقولَأوسبنحجر،(2)الظريفُ
ـــــــمَاال ــــــَكالْظــــــل َل الــــــذيَيظُــــــنُّ نَّعِّيُّ

 

قَــــــــــــــــْدرََأىوقــــــــــــــــدمسِّعــــــــــــــــا  كــــــــــــــــَأنْ 



الذيإِّذاَلَمَعلهَأوُلاأَلمرعرفآخرهلـمَاال:وقيل .(4)عِّيُّ
ـــــي،يقـــــول: مـــــْأخوذمـــــنوهـــــووأصـــــل)األملعـــــي(كمـــــاذكـــــرابـــــنمنظـــــوراملعـــــىناحلس ِّ

ـــــيُّ،اللَّْمـــــعِّ شـــــارُةاخلفيـــــةوالنظـــــراخلفِّ َلَمـــــَعالشـــــيُءيـَْلَمـــــُعَلْمعـــــاًوَلَمَعـــــاانًوُلُموعـــــاً،ووهـــــواإلِّ

                                       
،مفرداتألفاظالقرآن،واألصفهاين،1/52،مادة)أرب(،مقاييساللغة(ينظر:ابنفارس،1)

 .1/24،مادة)أرب(،أساسالبالغة،والزخمشري،24مادة)أرب(،

 .13/234،مادة)ملع(،العربلسانابنمنظور،(2)
.53،صديوانأوسبنحجرأوسبنحجر،(3)
 .234-13/233،مادة)ملع(،لسانالعربابنمنظور،(4)
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َعكلُّهبـََرَقوَأضاءَلـم اعاًوتَلـم وَلمِّيعاًوتِّ
(1).

الــــــالموقــــــدأشــــــارابــــــنفــــــارسوالزخمشــــــريإىلهــــــذاالتأصــــــيل،يقــــــولابــــــنفــــــارس: 
قــــاسعلــــىذلــــكمــــاالشــــيءبســــرعة،ّثيُعلــــىإضــــاءةِّصــــحيحيــــدلُّواملــــيموالعــــنيأصــــل

واألملعـــــي:الرجـــــل...مـــــنذلـــــك:ملـــــعالـــــربقوغـــــريه،إذاأضـــــاء،فهـــــوالمـــــع،جيـــــريجمـــــراه
ـــــكأنالغائبـــــاتعـــــنعينـــــهكالالمعـــــة،،الـــــذييظـــــنالظـــــنفـــــاليكـــــاديكـــــذب ومعـــــىنذل

وكأنــــــهملــــــعاوملعــــــاانًملًعــــــملــــــعالــــــربقوالصــــــبحغريمهــــــا ،ويقــــــولالزخمشــــــري:(2) فهــــــويراهــــــا
.(3)... اسويلمعي:فرَّورجلأملعيٌّ...اع،لـم والربق،وبرقالمعت

واجلـــــــامعبـــــــنياملعـــــــىنالعقلـــــــيواحلســـــــيهـــــــوالظهـــــــوربعـــــــداخلفـــــــاء،فهـــــــويفاملعـــــــىن
العقلــــــيظهــــــوراحلقــــــائقومعرفتهــــــاوتنزيــــــلمــــــاغــــــابعلمــــــهتنزيــــــلمــــــاشــــــوهدتدالالتــــــه

احلسيملعانتأوإشاراتاليدومظهورها.وعالماته،وهويفاملعىن
يالدالعلى ،إىلاإلِّشارُةاخلفيةوالنظراخلفِّيُّإًذافقدتطوَّر)األملعي(مناملعىناحلس ِّ

األُُمورفالخُيْطِّ ُاملعىنالعقليالدالعلى ُتَـَوق ِّداحلدِّيدأو،الدَّاهيالذييـََتظَنَُّن
امل الذَّكِّي 

والَقْلب .اللسانِّ
 النَّكارة:  -95

منقومَمناكِّري:، جاءيفاللسان:النُّْكُروالنَّْكراُء:الدَّهاُءوالفِّطنة وُمْنَكرت ورجلَنكِّرت
ياًعاقالً َداٍهَفطِّنت،ويقالفالنذوَنْكراَء:إِّذاكانداهِّ
(4).

ح فَقال:يثِّدَِّويفِّ ُموسى َأاب َوذكر وائٍِّل أَْنَكَره»َأيب َكاَن أَْدهاأ(5)«َما مِّنهُي ،

                                       
 .234-13/233،مادة)ملع(،لسانالعربابنمنظور،(1)

 .2/460،مادة)ملع(،اللغةمقاييسابنفارس،(2)

 .2/181،مادة)ملع(،أساسالبالغةالزخمشري،(3)

 .14/352،مادة)نكر(،لسانالعربابنمنظور،(4)

(،م1982-هـ1402،)أبوسليمانمحدبنحممدبنإبراهيمبناخلطابالبسيتاخلطايب،(5)
،دار:عبدالقيومعبدربالنيباألحاديث ريج:عبدالكرميإبراهيمالغرابوي،،حتقيقغريباحلديث

= 
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، لضَّم ِّ ْنكرُوالنُّْكرِّ،ابِّ
ُ
 .(1)ُهوالدَّهاءُواأَلمرامل

ـــــيالـــــدالعلـــــىاجلحـــــودواحملاربـــــةواملقاتلـــــة،قـــــالابـــــن وأصـــــل)النَّكـــــارة(املعـــــىناحلس ِّ
ْنكـــــاُر:اجُلُحـــــودُمنظـــــور: حاَربَـــــةُ،واإلِّ

ُ
نـــــاَكَرُة:امل

ُ
ـــــَن؛وانَكـــــَرُهَأيقاتـََلـــــهُ،وامل ـــــٍدمِّ أَلنُكـــــلََّواحِّ
ــــــاكُِّراآلَخــــــَرَأي يُن يــــــهوخُيادُِّعــــــه:اْلُمَتَحــــــارِّبـَنْيِّ ــــــاكُِّرفُــــــالانً،يُداهِّ ــــــاُل:فُــــــالنتيُن نَـُهَمــــــا،يـَُق َوبـَيـْ

.(2)ُمناَكَرةتَأيُمعاداةوقِّتالت
ىنالعقلـــي،والزمتواجلـــامعبـــنياملعـــىنواحلســـياملـــداهاةواملخادعـــة،وهـــوظـــاهريفاملعـــ

ي؛ألنكلواحٍدمناملتحاربنييُناكراآلخرأييداهيهوخيادعة. للمعىناحلس ِّ
إًذافقــــــــدتطــــــــورت)النَّكــــــــارة(مــــــــناملعــــــــىناحلســــــــيالــــــــدالعلــــــــىاجلحــــــــودواحملاربــــــــة

واملقاتلة،إىلاملعىنالعقليوهوالدهاءوالفطنة.
 :الطَّبَن  -96

ــــــنتر.والعِّْلــــــُمابألُمــــــوووالــــــدَّهاُءالفِّْطنــــــة:الطَـّـــــنبُجــــــاءيفاللســــــان: ت:َفطِّ رُجــــــلتطــــــنبِّ
شْيٍء؛قالاأَلعش عاملِّتبُِّكل ِّ :(3)ىحاذِّقت

تعـــــــــــــــــــاملت وامْسَـــــــــــــــــــْعفـــــــــــــــــــفِّينطَـــــــــــــــــــنبِّ
 

ــــــــــــــ  ــــــــــــــُعمِّ ــــــــــــــَقةاهلَــــــــــــــادِّرِّأَْقَط ْقشِّ ْنشِّ
 دت،َومُهَاشدَّةالفِّْطنةو،قِّيَل:الطَّنَبُالفِّْطَنُةلِّْلَخرْيِّ،والتـَّنَبُللشَّر ِّ .الطََّبانَُةوالتَّبانةَواحِّ

ـــــاخبـــــريًاابألمـــــورفـــــالنتلـــــهطبانـــــة،وفيمـــــانقلـــــهابـــــن ويقـــــالللشـــــخصإذاكـــــانفطًن
تو،الطَّبانَــــُةالفِّْطنــــة:يقــــولاْبــــُناألَثــــريمنظــــورعــــن لَِّكــــَذاطَبانَــــًةفـَُهــــَوطَــــنبِّ َ َأيَهَجــــَم:طَــــنبِّ

                                       
غريباحلديث،وابناجلوزي،4/25)نكر(الفائقيفغريباحلديث،والزخمشري،2/367الفكر،

 .5/115)نكر(النهايةيفغريباحلديثواألثر،وابناألثري،2/436

 .14/353،مادة)نكر(،لسانالعرب،منظورابن(1)

 .14/353،مادة)نكر(،لسانالعرب،منظور(ابن2)

الكبري3) األعشى ) اآلداب،ديوانه، مكتبة )القاهرة: ط، د، حسني، حممد وحتقيق: شرح ،
 .145م(،1950
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.(1)َعَلىاَبطِّنَِّهاوَخبَـَرأَمرها
ـــــــنْبُ:البيـــــــتُو َياُن،والط ِّ ـــــــبـْ ـــــــُببِّـــــــهِّالص ِّ يـَْلَع ـــــــنْبُوالطَّـــــــنْبُ:َخـــــــطٌُّمْســـــــَتدِّيرت الطُّـــــــنْبُوالط ِّ

:(2)ُيَسمُّونَُهالرََّحى؛قَاَلالشَّاعِّرُ
ي ــــــْنذِّْكــــــرَِّأْطــــــالٍلوَرْســــــٍمَضــــــاحِّ مِّ

 

الـــــــــــــر ِّايحِّ  خُمْتَـَلـــــــــــــفِّ (3)كـــــــــــــالط ِّنْبِّيفِّ

 (ويــــــذهبابــــــنفــــــارسإىلأن:  :)طَــــــنَبَ يحتيَــــــُدلُّ الطَّــــــاُءَواْلَبــــــاُءَوالنُّــــــوُنَأْصــــــلتَصــــــحِّ
ْثـــــُلاْطَمـــــَأنَّ،َويـَُقولُـــــوَن:طَبَـْنـــــُتالنَّـــــاُر:،َعلَـــــىثـَبَـــــاتٍ َويـَُقـــــاُل:اْطبَـــــَأنَّ،إَِّذاثـَبَـــــَتَوَســـــَكَن،مِّ

َتْطَفـــــَأ،َوَذلِـّــــَك تـَُهـــــالِـّــــَئالَّ ُعالطَـّــــابُونُالــــــمََدفـَنـْ َهـــــاَويـَُقـــــاُل:طَـــــابِّْنَهـــــذِّ،ْوضِّ ،هِّاحْلَفِّـــــريََة:طَاطِّئـْ
ـــــــدِّميت الطَّـــــــنْبِّ،َأْيُهـــــــَوتَلِّيـــــــدتَق فُـــــــاَلٍنَكثَابِّـــــــتِّ بَـــــــينِّ ـــــــَريفِّ ،َويـَُقولُـــــــوَن:إِّنَّاخْلَيـْ ـــــــابِّ ـــــــَناْلَب َومِّ
بِّهِّ اْلعِّْلمِّ يفِّ َذلَِّكَكالثَـَّباتِّ َنَّيفِّ ؛ألِّ .(4) الطَّنَبُ،َوُهَواْلفِّْطَنُة؛َوَذلَِّكقَِّياُساْلَبابِّ

هــــــــالــــــــئالتطفــــــــأيفالنــــــــار:دفنتُوطبنــــــــتُ،هــــــــوطــــــــنب:عــــــــاملتويقــــــــولالزخمشــــــــري: 
.(5)ا الطابونوهومدفنه

واجلـــــامعبـــــنياملعـــــىنالعقلـــــيواملعـــــايناحلســـــيةهـــــوالثبـــــاُتوالرُّســـــوخ،فيقـــــالللشـــــيء
ـــــنمـــــنحيـــــازة ،ويُقـــــالللرَّجـــــلإذاكـــــانذكي ـــــافطًنـــــامتكَّ احملســـــوسإذاثبـــــتوســـــكن:طَـــــنبِّ

أيًضا.العلم وثبتَطنبِّ
ــــــيالــــــدالعلــــــىثبــــــاتالشــــــيء، ويالحــــــظتطــــــوُّرمعــــــىن)الطَّبانــــــة(مــــــناملعــــــىناحلس ِّ

                                       
،النهايةيفغريباحلديث،وابناألثري9/91،مادة)طنب(،لسانالعرب(ينظر:ابنمنظور،1)
 .3/115،مادة)طنب(،واألثر

األزهري(2) يف: هتذيباللغةبالنسبة )طنب( مادة ،13/249 وابنسيده، واحمليط، احملكم
 .9/190،مادة)طنب(األعظم

،مجعوشرحوحتقيق:د.حممدأديبعبدالواحدديوانأيبالنجمالعجلي،(ابنقدامةالعجلي3)
)ط 1مجران، العربية، اللغة مطبوعاتجممع دمشق: ،1427 2006هـ، )كالطبل140م(، وفيه: ،

.).. 

 .2/88،مادة)طنب(،مقاييساللغة(ابنفارس،4)

 .1/596مادة)تنب(،أساسالبالغة(الزخمشري،5)
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إىلاملعىنالعقلياجملرَّدالدالعلىالفطنةوثباتالعلم.
 التَّبَانة:  -97

،ويقـــــــال:التـََّبانـــــــُة:الطَّبانـــــــُةوالفِّْطنـــــــةوالـــــــذَّكاءُذكـــــــرابـــــــنمنظـــــــوريفاللســـــــان: َ تَـــــــنبِّ
،َأيجـــــُل،ابِّالرَّ لتَّْحرِّيـــــكِّ ـــــنَبُتـَبَـنًـــــا،ابِّ ـــــنتدقيـــــُق:ْلَكْســـــرِّ،يـَتـْ تَأيَفطِّ صـــــاَرَفطِّنًـــــا؛فـَُهـــــَوتَـــــنبِّ

النظـــــرَ تـَْتبيًنـــــاإَِّذاأََدقَّ َ ـــــنبَّ األُمـــــور،َوقَـــــْدتـَ َحـــــدِّيثِّ،النَّظَـــــرِّيفِّ ْبـــــنَِّعْبـــــدِّاَّللَِّّقَـــــاَل:َويفِّ َســـــاملِِّّ
عَ» املتـــــو َّ ـــــلِّ احْلَامِّ ُكنَّـــــانـَُقـــــوُليفِّ يـــــعِّ ـــــْنمجِّ َهـــــامِّ َفـــــُقَعَليـْ َهـــــازوُجهـــــاإِّنـــــهيـُنـْ الــــــمَنـْ َحـــــ َّ الِّ

ــــــُتم ــــــُتمَمــــــاتـَبـَّنـْ ــــــَنالتَّبانــــــةوالطَّبانــــــةِّ،َوَمْعَنامُهَــــــاوهــــــذا،(1)«تـَبـَّنـْ ُةالفِّْطنــــــةِّودِّقَّــــــُةمجيًعــــــامِّ شــــــدَّ
ويقالأيًضا:،يفاألمورالنَّظَرِّ َفطِّنتكالطَّنبِّ

(2).
التَّــاُء:)تِّــنْب(وجعــلابــنفــارس)التَّبانــة(أصــالًمســتقالًغــريمــأخوٍذمــنغــريه،يقــول: 

ُمتَـَفا َواْلَبـــاُءَوالنُّـــوُنَكلَِّمـــاتت َمْوُضـــوًعاالــــمَوِّتَـــةتيفِّ اْلَعـــَربِّ ـــْنَكـــاَلمِّ ـــد ا،َوَذلِّـــَكَدلِّيـــلتَأنَّمِّ ْعىَنجِّ
ــاٍسَواَلاْشــتَِّقاقٍ ــْنَغــرْيِّقَِّي ،َوُهــَواْلَعْصــفُ:فَــالت ِّنْبُ؛َوْضــًعامِّ :َوالت ِّــنْبُ،َمْعــُروفت أَْعظَــُماأْلَْقــَداحِّ

ــنَبُ،َيَكــاُديـُــْروِّياْلعِّْشــرِّينَ ــُة،وََكــَذلَِّكالتَّبانَــةُ:َوالتـَّ لَِّكــَذا،اْلفِّْطَن َ َوحُمَْتَمــلتَأْنَيُكــوَن،يـَُقــاُلَتــنبِّ
ــْنطَــاءٍ ــًةمِّ ُْبــُنَعْبــدِّاَّللَِّّ:،َهــذِّهِّالتَّــاُءُمْبَدَل ــُتمْ»َوَقــاَلَســاملِّ تـَبـَّنـْ :،َأيْ(3)«ُكنَّــانـَُقــوُلَكــَذاَحــ َّ

ــُتُمالنَّظَــَربِّفِّْطنَــتُِّكمْ ،ويالحــظأنابــنفــارسأجــازأنتكــون)اتء(التبانــةمبدلــًةمــن(4) َدقَـّْق
)طاء(الطبانة،ويؤيدهذااجلوازترادفهمايفاملعىن.

 :نحْ لَّ ال  -98

جـــــــاءيفاللســـــــان:اللَّْحـــــــُن:الفِّْطنـــــــةوالفهـــــــم،يقـــــــال:حلِّـــــــَنالرجـــــــُل:فـَُهـــــــَوحلِّـــــــنتإِّذا

                                       
(1 الزخمشري، احلديث( غريب يف الفائق ،1/144-145 اجلوزي، وابن احلديث، ،غريب

)تنب(الصحاح،واجلوهري،14/215،مادة)تنب(هتذيباللغة،وورديف:األزهري،1/103-104
 .9/503،)تنب(احملكمواحمليطاألعظم،وابنسيده،5/2085

 .214-2/213،مادة)تنب(،لسانالعربابنمنظور،(2)
 (سبق رجيه.3)

 .1/187،مادة)تنب(،مقاييساللغة(ابنفارس،4)
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َّ :َأنالنَّـــــيبِّ احْلَـــــدِّيثِّ ـــــرُُه،َويفِّ ـــــَنلَِّمـــــااَليـَْفطـــــُنلَـــــُهَغيـْ َُعَلْيـــــهَِّوَســـــلََّم-َفهــــَموَفطِّ -َصـــــلَّىاَّللَّ
ــــــُمونإِّيلَّ،ولعـــــلَّبعَضــــــكمَأنيكـــــو»قَـــــاَل: ـــــْنبـَْعــــــضٍإِّنكـــــمَ ْتصِّ تــــــهمِّ َأي-،َنَأحْلَـــــَنحبجَّ

ـَـــاوَأْجــــَدل ــــَن-أَْفطــــَنهَل ــــُهقِّْطعــــًةمِّ َأخيــــهففِّمنــــاأَقطــــُعَل ــــْنَحــــق ِّ ــــُهبَِّشــــْيٍءمِّ ــــْنَقَضــــْيُتَل ،َفَم
تِّـــــهَِّوانـْتَـَبـــــَههَلـَــــا،والَحـــــَنالنَّـــــاَس:فـــــاطََنهم،َوَرُجـــــلتحلِّـــــنت:(1)«النَّـــــارِّ ـــــَنحلُِّجَّ ـــــا:َفطِّ ،وحلِّـــــَنحَلًَن

ــــْوالًيـَْفَهُمــــُهَعْنــــُهوخَيْفــــى ،وحَلَــــَنلَــــُهيـَْلَحــــُنحَلًْنــــا:قَــــاَللَــــُهقـَ ظريــــفت اْلَكــــاَلمِّ بَِّعَواقِّــــبِّ عــــارفت
َعَلىَغرْيِّهِّ؛ألَنهمُييُلهابلتـَّْورية حِّ .(2)ْفُهومِّالـمََعنِّاْلَواضِّ

ــــــمَوأصـــــل)اللَّْحـــــن(اأَلصـــــوات ــــــمَُصوَغةِّال ـــــُهَأحْلـــــانتوحُلـــــون.واللَّْحـــــُنال ْوُضوَعةِّ،َومَجُْع
ــــــهَِّأي َكاَلمِّ ــــــيدَِّوَ ْــــــوَِّذلِّــــــَك،ويقــــــال:َأحْلَــــــَنيفِّ ــــــرَاَءةَِّوالنَّشِّ اْلقِّ يفِّ ــــــَوابِّ واللََّحــــــُن:تــــــرُكالصَّ

َأخطَأ.
كعــــــــىناللَُّغــــــــُةواللَّْهجــــــــة،حَلَــــــــَنالرجــــــــُليـَْلَحــــــــُنحَلًْنــــــــا:َتَكلَّــــــــَم-ُنأيًضــــــــاو يتاللََّحــــــــ

ُعَمــــــَر َحــــــدِّيثِّ َُعْنــــــهُ-بُِّلَغتِّــــــهِّ،َويفِّ ــــــَياَّللَّ ــــــنََّةواللََّحــــــن»:-َرضِّ ،(3)«تعلَُّمــــــواالفــــــرائَضوالسُّ
ــــــــــُه،قــــــــــالتعــــــــــاىل: واعرفُــــــــــواَمَعانَِّي اْلُقــــــــــْرآنِّ يفِّ ــــــــــَربِّ ــــــــــَةاْلَع ــــــــــاُهتـََعلَُّمــــــــــوالَُغ َأياللَُّغــــــــــُة،وَمْعَن

 ژپ پ  پ ڀڀ ژ
؛َأيَمْعَناُهوَفْحواه.(4)

عــــــراب،واللغــــــُة، اإلِّ ــــــتَُّةَمعــــــاٍن:اخلطــــــأُيفِّ والغِّنــــــاُء،والفِّْطنــــــُة،وعلــــــىهــــــذافللَّْحــــــنِّسِّ

                                       
،3/180،كتابالشهادات،اببمنأقامالبينةبعداليمني،2680ح،(صحيحالبخاري1)

 .3/1337،كتاباحلدود،ابباحلكمابلظاهرواللحنابحلجة،1713وصحيحمسلم،ح

 .13/183،مادة)حلن(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

،1/43،كتابالفرائض،ابباحلثعلىتعليمالفرائض،1،ح(سعيدبنمنصور،السنن3)
السنن حوالدارمي، ،2892 الفرائض، تعليم ابب الفرائض، كتاب السنن4/1885، والبيهقي، ،

حالصغري ،2279 اببالفرائض، كتابالفرائض، العلم2/353، بيان جامع ويوسفالقرطيب، ،
 .1921،2/1009،حوفضله

 .30(سورةحممد،اآلية:4)
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.(1)ْعىنالـمَوالتـَّْعريُض،و
وســــــبقالزخمشــــــريإىلهــــــذاالتأصــــــيلفــــــأورداأللفــــــاظالدالــــــةعلــــــىالفطنــــــةوالــــــذكاء
بعـــــــداأللفـــــــاظالدالـــــــةعلـــــــىإمالـــــــةالشـــــــيءعـــــــنوجهـــــــهعلـــــــىطريقتـــــــهيفأتخـــــــرياملعـــــــاين

جعــــــلكــــــل،وأمــــــاابــــــنفــــــارسفقــــــدفصــــــلبــــــنيهــــــذيناملعنيــــــنيو(2)املــــــأخوذةعــــــنغريهــــــا
 َــــــُدلُّ ي ــــــاَءانِّ ــــــُهبَِّن ُمَواحْلَــــــاُءَوالنُّــــــوُنَل ــــــالَّ واحــــــٍدمنهمــــــاأصــــــالًمســــــتقاًل،يقــــــول: )حَلَــــــَن(:ال

اآْلَخُرَعَلىاْلفِّْطَنةَِّوالذََّكاءِّ  َهتِّهِّ،َوَيُدلُّ .(3)َأَحُدمُهَاَعَلىإَِّماَلةَِّشْيٍءمِّْنجِّ
ــــــيهــــــوفهــــــمالشــــــ يء،وهــــــوحاصــــــلتيفاملعــــــىنواجلــــــامعبــــــنياملعــــــىنالعقلــــــيواحلس ِّ

ــــــيمــــــنكــــــالمالشــــــخصحــــــنيمييــــــلغــــــريهإليــــــه،كمــــــاأنَّالفطنــــــةوالــــــذكاءتســــــتعمل احلس ِّ
إلمالةاألشياءإىلاإلنسانوحسنالتصرُّف.

ـيالـدالعلـىإمالـةالشـيءعـنوجهـه، وعلىهذافقدتطوَّر)اللحـن(مـناملعـىناحلس ِّ
مييلاإلنساناألشياءإىلنفسهو سنالتصرُّف.إىلاملعىنالعقليالفطنةوالذكاء،وهبما

 الندس:  -99

،الصــــــــوتاخلفــــــــيو،الفِّْطنــــــــةوالَكــــــــْيس:النــــــــَدسجــــــــاءيفاللســــــــان: ورجــــــــلنَــــــــُدست
ــــــن:َأي؛ونَــــــدِّست ــــــمتســــــريعالســــــمعَفطِّ ــــــَدُسَنَدًســــــ،َفهِّ والنَّــــــدس:،اوقــــــدنَــــــدَِّسابلكســــــريـَْن

.(4)للصوتاخلفيالسريعاالستماعو،هوالعاملابألُمورواأَلخبار
ـــــــنمنظـــــــور: ـــــــيُّوأصـــــــل)النَّـــــــدس(املعـــــــىناحلســـــــي،قـــــــالاب ـــــــْوُتاخْلَفِّ ،النَّـــــــْدُس:الصَّ

ي ِّ:النَّْدسو
اخْلَفِّ لِّلصَّْوتِّ .(5)السَّرِّيُعاالْستَِّماعِّ

النــــــــون وأشــــــــارابــــــــنفــــــــارسوالزخمشــــــــريإىلهــــــــذاالتأصــــــــيل،يقــــــــولابــــــــنفــــــــارس:

                                       
 .184-13/182،مادة)حلن(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 .2/163،مادة)حلن(،أساسالبالغةالزخمشري،(2)

 .2/473،مادة)حلن(،مقاييساللغة(ابنفارس،3)

 .14/223،مادة)ندس(،لسانالعرب،منظور(ابن4)

 .14/223،مادة)ندس(،لسانالعرب،منظور(ابن5)
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يقولــــــــون:املنادســــــــة،النــــــــزكوالطعــــــــنوالــــــــدالوالســــــــنيأصــــــــلصــــــــحيحيــــــــدلعلــــــــىمثــــــــل
جـــــلالفطـــــن،وكـــــذلكومـــــنالبـــــابالنـــــدس:الرَّ...والنـــــدس:الطعـــــن،ابلرمـــــاح:املطاعنـــــة

،ويقـــــــــول(1) والقيـــــــــاسيفهـــــــــذهالكلمـــــــــاتقريـــــــــب،الســـــــــريعالســـــــــمعللصـــــــــوتاخلفـــــــــي
وفــــــالنيتنــــــدسعــــــناألخبــــــارويتحــــــد سعنهــــــا:...ندســــــهابلــــــر مح:طعنــــــه،الزخمشــــــري: 

ــــ ــــثعنهــــال علــــىغــــريهيتبح  ورجــــلنــــدس:فطــــن،تقــــول:فــــالنت،يعلممنهــــامــــاهــــوخفــــي 
.(2) عاقلندس،وأخوهغافلدنس

ـــــيواحلســـــيهـــــواخلفـــــةوالســـــرعة،فهـــــويفاملعـــــىنالعقلـــــي ـــــنياملعـــــىنالعقل واجلـــــامعب
ــــــــــةوســــــــــرعةيفمســــــــــاع ــــــــــةوســــــــــرعةيفاإلدراكوالفهــــــــــم،وهــــــــــويفاملعــــــــــىناحلســــــــــيخفَّ خفَّ

ةالسببكسبَّبه.الصوت،كماأنبينهماعالق
إًذافقــــدتطــــور)النــــدس(مــــناملعــــىناحلســــيالــــدالعلــــىالســــرعةوالصــــوتاخلفــــي،

.سريعالَفهِّموال،الفِّْطنةوالَكْيسإىلاملعىنالعقليوهو
 الحذق: -111

حــــــَذقالشــــــيَءَ ْذِّقُــــــه،هارةيفكــــــلعمــــــلالـــــــمَاحلِّــــــْذُقواحلَذاقــــــُةجـــــاءيفاللســــــان:
ذاقةفهوحاذقمنقومُحذَّاق .(3)َحْذقاًوحِّ

وحـــــَذقوأصـــــل)احلـــــذق(املعـــــىناحلســـــيالـــــدالعلـــــىالقطـــــع،ذكـــــرابـــــنمنظـــــور:
َقـــــى:الشـــــيَءَ ْذِّقـــــهَحـــــْذقاً،فـَُهـــــَوحَمْـــــذوقوَحـــــذِّيقت اليـَبـْ مـــــدَّهَوَقطََعـــــُهكِِّّْنَجـــــلَوَ ْـــــوِّهَِّحـــــ َّ

ْنُهَشْيءت .(4)مْأخوذمناحلَْذقالذيهوالقطع،سماحلذقةواال،مِّ
احلـــــــاءوذهـــــــبابـــــــنفـــــــارسوالزخمشـــــــريإىلهـــــــذاالتأصـــــــيل،يقـــــــولابـــــــنفـــــــارس: 

إذاقطعــــــه:يقــــــالحــــــذقالســــــكنيالشــــــيء،واحــــــد،وهــــــوالقطــــــعوالــــــذالوالقــــــافأصــــــلت

                                       
 .2/551،مادة)ندس(،مقاييساللغة،(ابنفارس1)

 .2/259،مادة)ندس(،أساسالبالغة،(الزخمشري2)

 .4/66،مادة)حذق(،لسانالعرب،منظور(ابن3)

 .4/66،مادة)حذق(،لسانالعرب،منظور(ابن4)
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ومــــنهــــذاالقيــــاسالرجــــلاحلــــاذقيفصــــناعته،وهــــواملــــاهر،وذلــــكأنــــه ــــذقاألمــــر...
ــــــهمتعلقــــــايق ــــــدعفي حــــــذقالســــــكنيالشــــــيء:قطعــــــه،،ويقــــــولالزخمشــــــري: (1) طعــــــهالي

وحــــــذق،قراءتـــــهوقطعهـــــاومــــــناجملـــــاز:حـــــذقالقــــــرآن:أمتَّ...وســـــكنيحـــــاذقوحـــــذاقي
 .(2)،... احلذقيفصناعته،وهوحاذقفيهابني ِّ

يفاملعــىن احلســي،واجلــامعبــنياملعــىنالعقلــيواحلســيهــوالفصــلوالقطــع،وهــوظــاهرت
وأمايفاملعىنالعقليفهومتييزاخلبيثمنالطيب،واحلـقمـنالباطـل،والصـوابمـناخلطـأ،

فيها. وجيدالشيءمنرديئه،فيكونذلكسبًبايفالقطعيفاألموروالبت 
ــــــــىالقطــــــــع،إىلاملعــــــــىن ــــــــدالعل إًذافقــــــــدتطــــــــور)احلــــــــذق(مــــــــناملعــــــــىناحلســــــــيال

 ألمر.العقليالدالعلىاملهارةيفا
 اللَّْقن: -111

،َفهِّمـه:وكـذلكالكـالَموتـََلقَّنـه،اللَّْقُنمصدرَلقِّـَنالشـيَءيـَْلَقنُـهَلْقنًـاجاءيفاللسان:
فهََّمينمنهمامل:َأي؛وقدَلقََّنينفالنتكالًماتـَْلقِّيًنا،َأخذتهَلقانَِّيةً:وتـََلقَّنته،فـَهَّمه:وَلقََّنهإِّايه

.(3)سريُعالفهم:وغالمتَلقِّنت،كالتـَّْفهِّيموالتـَّْلقِّني،أَفـَْهم
و)اللَّْقـــــن(هبـــــذااملعـــــىنأصـــــلتبنفســـــهمليؤخـــــذمـــــنغـــــريه،وقـــــدســـــبقإىلذلـــــكابـــــن

ــــنفــــارس:  ــــونكلمــــةصــــحيحةتــــدلعلــــىفــــارسوالزخمشــــري،يقــــولاب ــــالموالقــــافوالن ال
وغــــــالمأخـــــذعلــــــموفهمــــــه.ولقــــــنالشـــــيءلقنــــــا:أخــــــذهوفهمــــــه.ولقنتـــــهتلقينــــــا:فهمتــــــه.

لق نتـــــهالشـــــيءفلقنـــــهوتلق نـــــه،وهـــــو،ويقـــــولالزخمشـــــري: (4) لقـــــن:ســـــريعالفهـــــمواللقانـــــة
.(5) لقنحسنالل قانة

ــــــازالتلقــــــنيعــــــنالتعلــــــيم:أبنــــــه ــــــهالشــــــعرلقَّ:يكــــــونيفالكــــــالمفقــــــط،تقــــــولوميت ن

                                       
 .1/282،مادة)حذق(،مقاييساللغة،فارس(ابن1)

 .1/177،مادة)حذق(،أساسالبالغة،(الزخمشري2)

 .13/255،مادة)لقن(،لسانالعرب،منظور(ابن3)

 .2/482،مادة)لقن(،مقاييساللغة،فارس(ابن4)

 .2/178،مادة)لقن(،أساسالبالغة،(الزخمشري5)
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يـــــهوإلقـــــاءالقـــــولإل،هـــــومشـــــافهتكالغـــــريابلتعلـــــيمواليكـــــونإاليفاملـــــرات،وأنـــــه،وغــــريه
.(1)ووضعاحلروفمواضعها،ليأخذهعنك
 النحر: -112

:وقيـــــــــل،احلـــــــــاذقاملـــــــــاهرالعاقـــــــــلاجملـــــــــر ِّب:والنَّْحـــــــــُروالن ِّْحريـــــــــرُجـــــــــاءيفاللســـــــــان:
ْتقِّنالبصِّرييفكلشيءالن ِّحريُرالرَّ

ُ
ُالفطِّنامل .(2)جلالطَّنبِّ

ـــــــيوهـــــــوالصـــــــدرو ـــــــرالبعـــــــري، قـــــــالابـــــــنوأصـــــــل)النَّْحـــــــروالن ِّحريـــــــر(املعـــــــىناحلس ِّ
ـــــيَدْه:َ ْـــــُرالصَّـــــْدرِّأَعـــــاله،َوقِّيــــــَل:،النَّْحـــــُر:الصَّـــــْدرمنظـــــور: والنُُّحـــــوُر:الصـــــُدور.ابْــــــُنسِّ

ـــــُه،َوُهـــــَو ْن ـــــاَلَدةِّمِّ ـــــَرهالــــــمَُهـــــَوموضـــــُعاْلقِّ ـــــراً:َأصـــــابَ ْ وَ َـــــرالبعـــــرَي،ْنَحر،وَ َـــــرهيْنَحـــــرهَ ْ
َمْنَحرِّهَحْيثُ .(3)ريـَْبُدواحلُلقوممِّْنأَعلىالصدْينَحرهَ ْرًا:طََعنهيفِّ

وقـــــدأشـــــارإىلهـــــذاالتأصـــــيلابـــــنفـــــارسوالراغـــــبوالزخمشـــــري،يقـــــولابـــــنفـــــارس:
ـــــراء  ـــــونواحلـــــاءوال ـــــاب،الن هـــــيالنحـــــرلإلنســـــان،كلمـــــةواحـــــدةيتفـــــرعمنهـــــاكلمـــــاتالب

عرقـــــانوالنـــــاحران:،او ـــــرتالبعـــــري ـــــرً،والنحـــــر:البـــــزليفالنحـــــر،وغـــــريه،واجلمـــــع ـــــور
ب ريــــــر،وهــــــوإنكــــــانمــــــنالقيــــــاسالــــــذيوالعــــــاملابلشــــــيءاجملــــــر ِّ...يفصــــــدرالفــــــرس

،ويقــــــول(4) اا،كقولــــــك:قتلــــــتهــــــذاالشــــــيءعلًمــــــذكــــــرانه،كعــــــىنأنــــــهينحــــــرالعلــــــم ــــــرً
ـــــــدرالراغـــــــب:  ـــــــعالقِّـــــــاَلدةِّمـــــــنالصَّ ـــــــَرُه،ومنـــــــه:َ ْـــــــُر،النَّْحـــــــُر:موضِّ وَ َْرتُـــــــُه:َأَصـــــــْبُتَ ْ

ُابلشـــــيءواحلـــــاذُِّقبـــــه ...البعـــــري، ضـــــرب ـــــره،ويقـــــولالزخمشـــــري: (5) والن ِّْحرِّيـــــر:العـــــاملِّ
...ومــــــناجملــــــاز:...ا،و ــــــراإلبــــــل،نــــــه: ــــــرالبعــــــري:طعــــــنيف ــــــره ــــــرًمو،و ــــــورهم

                                       
 .96،الفروقاللغوية،(ينظر:العسكري1)

 .209-14/208،مادة) ر(،لسانالعرب،منظور(ابن2)

 .209-14/208،مادة) ر(،لسانالعرب،منظور(ابن3)

 .2/546،مادة) ر(،مقاييساللغة(ابنفارس،4)

 5794،مادة) ر(،مفرداتالفاظالقران(االصفهاين،5)
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.(1) منالنحاريرومنه:هو ريرت،او راألمورعلمً
ــــي ــــر ــــيوالعقلــــيهــــو ــــرالشــــيء،وهــــويفاملعــــىناحلس ِّ واجلــــامعبــــنياملعــــىناحلس ِّ
البعـــــريو ـــــوه،ويفاملعـــــىنالعقلـــــي ـــــرالعلـــــمو ـــــوهأي:التوســـــعفيـــــهأوكمـــــايقـــــال:قتلـــــه

علًماأياستوىلعلىمجيعأطرافهوتفاصيليه.
ـــــــ يالـــــــدالعلـــــــىتـــــــدفقالـــــــدمإًذافقـــــــدتطـــــــوَّر)النَّْحـــــــروالنحريـــــــر(مـــــــناملعـــــــىناحلس ِّ

ُالرَّو،احلــــــاذقاملــــــاهرالعاقــــــلاجملــــــر ِّبو ــــــوهإىلاملعــــــىنالعقلــــــيوهــــــوالرجــــــل جــــــلالطَـّـــــنبِّ
ْتقِّنالبصِّرييفكلشيء

ُ
.الفطِّنامل

 اللباقة: -113

،وهــــــواحلــــــاذقالرفيــــــقبكــــــلعمــــــل،لَبِّيــــــق:ويقــــــال،رجــــــللَبِّــــــقتجــــــاءيفاللســــــان:
.(2)وامرأَةلبيِّقةظريفةَرفيقةت

ــــيالــــدالعلــــىالرفــــقواللــــني،ذكــــرابــــنمنظــــور: ومــــنوأصــــل)اللباقــــة(املعــــىناحلس ِّ
َُلبَّقة

.(3)وحالوهتاإمنامسيتُمَلب قةللينها،ذلكامل
  فارس: ابن يقول التأصيل، فارسوالزخمشريإىلهذا ذهبابن والباءوقد الالم

علىَخْلطشيءٍ يدلُّ ليَّنَته:بَـْقُتالطعامولبَّقتهيقالل،لتطييبهوالقافأصلتصحيحت إذا
يَعمُله،وطيَّبَته احلاذِّقابلشيء ولبيق،ومنالباباللَّبِّق: لبِّقت اللََّباقة،ورجلت ،(4) واملصدر

ثريدةملب قة:شديدةالثردواخللط،ولب قطعامهولبقهيلبقهمثل:لبكهإذاويقولالزخمشري: 
األخالقطيفظريف،وامرأةلبقةولبيقةخلطهولي نه،ومنه:رجللبقولبيق .(5) :لني 

العقليواحلسيهواللنيوالرفق.واجلامعبنياملعىن

                                       
 .2/255،مادة) ر(،أساسالبالغة(الزخمشري،1)

 .13/163،مادة)لبق(،لسانالعرب،منظور(ابن2)

 .13/163،مادة)لبق(،لسانالعرب،منظور(ابن3)

 .2/469،مادة)لبق(،مقاييساللغة،فارس(ابن4)

 .2/157،مادة)لبق(،/أساسالبالغة،(الزخمشري5)
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يالدالعلىالرفقواللنييفاألموراحلسيَّة، إًذافقدتطورت)اللباقة(مناملعىناحلس ِّ
والرفق.احلذقإىلاملعىنالعقليالدالعلى

 النُّبل: -114

،(1)نِّبــــــــالت:واجلمــــــــع،الــــــــذَّكاُءوالنَّجابــــــــة:ابلضــــــــم،النـُّْبــــــــلجــــــــاءيفلســــــــانالعــــــــرب:
جي ِّده:َأي،َعاقِّلت،َوقِّيَل:حاذِّق،َوُهَونَبِّيُلالرْأي:َأي،نَبِّيلتو

(2).
ــــيالــــدالعلــــىاحلــــذقأبمــــورالن ِّبالــــة،جــــاءيفاللســــان: وأصــــل)النُّبــــل(املعــــىناحلس ِّ

.(3)والنَّابُِّل:الَّذِّييعَملالنـَّْبلََوَرُجلتاَنبِّلت:ُذونـَْبٍل.
النــــــونوقـــــدأشــــــارابــــــنفــــــارسوالزخمشــــــريإىلهـــــذاالتأصــــــيل،يقــــــولابــــــنفــــــارس: 

وكـــــرب،ّثيســـــتعارمنـــــهاحلـــــذقيفالعمـــــل،والبـــــاءوالـــــالمأصـــــلصـــــحيحيـــــدلعلـــــىفضـــــلٍ
واملعـــــــــىنيفاحلـــــــــذققـــــــــوهلمإنالنابـــــــــل:احلـــــــــاذق...فيقـــــــــالللفضـــــــــليفاإلنســـــــــاننبـــــــــل

،(4)... مــــــر،والفعــــــلالنبالــــــة.وفــــــالنأنبــــــلالنــــــاسابإلبــــــل،أيأعلمهــــــمكــــــايصــــــلحهابأل
.(5) مناحلاذقابلن بالةاستعري،ورجلانبلابألمر:حاذقبهويقولالزخمشري: 

هــــــــوواجلــــــــامعبــــــــنياملعــــــــىن اإلتقــــــــانيفالعمــــــــل،وهــــــــويفاملعــــــــىنالعقلــــــــيواحلســــــــي 
ياحلذقوالنباهةوالفضل.احلسيإتقانعملالنبالة،ويفاملعىن احلس ِّ

يوَّإًذافقدتط وهواإلتقانيفصناعةالنبالةإىلاملعىنالعقلير)النبل(مناملعىناحلس ِّ
 اجملردوهواحلذقوالنباهةوالفضل.

 النطيس: -115

جــاءيفاللســان: ــيٌّ:َعــاملِّتابألُمــورَحــاذِّقت ــيسونِّطاسِّ وَنطِّ ــست وَنطِّ َرُجــلتَنْطــسوَنطُــست
                                       

 .14/179،مادة)نبل(،لسانالعرب،منظور(ابن1)

 .14/180،مادة)نبل(،لسانالعرب،منظور(ابن2)

 .14/181،مادة)نبل(،لسانالعرب،منظور(ابن3)

 .2/538،مادة)نبل(،مقاييساللغة(ابنفارس،4)

.2/245(،نبل،مادة)أساسالبالغة،الزخمشري(5)
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لط ِّ َوَغرْيِّهِّابِّ ب ِّ
وكذلككل،وكلمنأَتَنَّقيفاألُمورودققالنظرفيهافهوَنطِّسوُمتَـَنط ِّس،(1)

النظريفاألُمورواْسَتقصىعليهافهوُمتَـَنط ِّس .(2)منأََدقَّ
يالـدالعلـىاملبالغـةيفالشـيء،قـالابـنمنظـور: َوَرُجـلتوأصل)النطيس(املعىناحلس ِّ

ــــسوَنطُــــس: ــــْيءَِّنطِّ الشَّ يفِّ ــــالِّغِّ ــــنِّاأَلخبــــار:حَبَــــثَ،لِّْلُمَب َشــــْيٍء،وتـَــــَنطََّسَع ــــلُُّمبــــالغيفِّ وَُك
،والنَّــــــاطُِّس:اجْلَاُســــــوسُ،وتـََنطَّْســــــُتاأَلخبــــــار:جَتَسَّْســــــُتها،ُمتَـــــــَنط ِّس والتَـَنطُُّس:اْلُمَباَلغَــــــُةيفِّ
.(3) التََّطهُّرِّ

،النطـيسوالنطاسـي:العـامليقولابـنفـارس: وأشارابنفارسوالزخمشريإىلهذاالتأصيل،
ــــار:جتسَّ ــــو قيف،ويقــــولالزخمشــــري: (4) ســــتهاوتنطســــتاألخب رجــــلنطــــسونــــدس:فطــــنمتن

وتــنط سنااوال كــلإالنظيًفــليتــنط سيفاللــبسوالط عمــةفــاليلــبسإالحســنًاألمــور،وإنفــالانً
فيــهالنظــر،ومنــه:الن طاســي والن ط ــيس:للعــاملوتــنط سيفكــلشــيءإذاأدقَّنيفالكــالم:أتن ــقفــيه

وهوابلرومي ةنسطاس .(5) وهويتنط سعناألخبار:يتبح ثعنهاويستقصي،ابلطب 
يفاملعـــــــىن ـــــــياملبالغـــــــةيفالشـــــــيء،وهـــــــوظـــــــاهرت واجلـــــــامعبـــــــنياملعـــــــىنالعقلـــــــيواحلس ِّ

ــــــــــي،ويفاملعــــــــــىنالعقلــــــــــيالزمت للحــــــــــذقيفاألمــــــــــور؛ألناحلــــــــــذقال يتإالبعــــــــــداحلس ِّ
مبالغةيفاالطالعوالفهمواالستقصاءوإدراكاألمور.

إًذافقــــــــدتطــــــــور)النطــــــــيس(مــــــــناملعــــــــىناحلســــــــيالــــــــدالعلــــــــىاملبالغــــــــةيفاألمــــــــور
احلسية،إىلاملعىنالعقليالدالعلىاحلذقيفالعلموالتأنقواالستقصاء.

 النقريس: -116

ـــــيسجـــــاءيفاللســـــان: ـــــُنلألُمـــــورالعـــــامل،الن ِّْقـــــريسقريـــــباملعـــــىنمـــــنالن ِّط ِّ وهـــــوالَفطِّ

                                       
 .14/286،مادة)نطس(،العربلسان،منظور(ابن1)

 .14/287،مادة)نطس(،لسانالعرب،منظور(ابن2)

 .14/287،مادة)نطس(،لسانالعرب،منظور(ابن3)

 .2/566مادة)نطس(،،،مقاييساللغةابنفارس(4)
 .2/280،مادة)نطس(،أساسالبالغة،(الزخمشري5)
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َأي:يقال،الداهيةمناأَلدِّالَّء:الن ِّْقرِّس،وهبا ونِّْقرِّيست .(1)داهية:دليلنِّْقرِّست
ْنــــــُهالن ِّْقــــــرُِّس:وأصــــــل)النقــــــريس(النَّقــــــرزيــــــدتعليــــــهالســــــني،قــــــالابــــــنفــــــارس:  َومِّ

يَـــــ ءِّالدَّاهِّ ـــــَناأَلدِّالَّ :َحـــــاذِّقت،ُةمِّ َونِّْقـــــرِّيست نِّْقـــــرِّست ،َوطَبِّيـــــبت َوَهـــــَذاممَِّّـــــازِّيـــــَدْت،َوَدلِّيـــــلتنِّْقـــــرِّست
ُقُرَعنِّاأَلْشَياءِّ،َأي نُي،َوَأْصُلُهمَِّنالنـَّْقرِّ،َكأَنَُّهيـَنـْ َها:فِّيهِّالس ِّ .(2) يـَْبَحُثَعنـْ

ـــــــيوالـــــــدهاءيفذلـــــــكواجلـــــــامعبـــــــنياملعـــــــىنالعقلـــــــيواحلســـــــيهـــــــوالبحـــــــث والتقص 
لتحصـــــــيلاملعرفـــــــةوالوصـــــــولإىلالنهايـــــــةالصـــــــحيحة،فهـــــــويفاملعـــــــىنالعقلـــــــيحبـــــــثعـــــــن
ــــــمواجتهــــــاديفحتصــــــيلهوســــــالمةيفاجتيــــــازوعــــــورةطريقــــــه،وهــــــويفاملعــــــىناحلســــــي العل
ـــــة،مـــــنوصـــــولآمـــــن،أو نقـــــروحبـــــث،غايتُـــــهالوصـــــولإىلطريـــــقالســـــالمة،وحتقيـــــقالغاي

.حصولعلىدواء
ـــــــدالعلـــــــىمطلـــــــقالنَّقـــــــر،إىل ـــــــيال إًذافقـــــــدتطـــــــور)النقـــــــريس(مـــــــناملعـــــــىناحلس ِّ

واحلذقوالدهاء.هباوالعلمابألمورةالَفطِّناملعىنالعقليالدالعلى
 

                                       
.14/337،مادة)نقرس(،لسانالعرب،منظور(ابن1)
 .2/585،مادة)نقرس(،مقاييساللغة(ابنفارس،2)
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 المطلب الثاني: األلفاظ السَّلبية

 غَبَا:ال -117

َالشــــــيَء:ملَْيـَْفطُــــــْنلَــــــهُذكــــــرابــــــنمنظــــــوريفاللســــــان: :و،َغــــــيبِّ َاأَلمــــــُرَعــــــين ِّ َغــــــيبِّ
:،َخفِّــــــَيفلــــــْمأَعرفــــــه الصَّــــــْومِّ َحــــــدِّيثِّ ََعلَــــــْيُكمْ»َويفِّ والَغبَــــــاَوة،َخفِّــــــيَ:َأي(1)«فَــــــفِّْنَغــــــيبِّ

َوفِّيــــهِّ،وتـَغَــــاىَبَعْنــــُه:تـََغافَــــلَ،َ ْفــــىَعَلْيــــهِّاألُمــــور:َويـَُقــــاُل:فُــــاَلنتُذوَغبَــــاَوٍةَأيْ،ْصَدرُالـــــمَ
َوةوَغباَوَةَأي ُّ،َعَلىَفعيل:الغافُِّلالقليُلالفِّْطنة،َغْفَلةت:َغبـْ .(2)والَغيبِّ

ـــــي، خفـــــاءالشـــــيءواســـــتتاره .ذكـــــرابـــــنمنظـــــور: َويعـــــودالغبـــــاللمعـــــىناحلس ِّ :ُغـــــيب ِّ
السََّماءِّ بهالَغرَبةيفِّ ،مَِّنالَغباءشِّ .(3)الشيَء:َساَرهوَغَّبَّ

ـــــــارسإىلهـــــــذاالتأصـــــــيل،يقـــــــول:  ـــــــلُّوذهـــــــبابـــــــنف ـــــــاُءَواحْلَـــــــْرُفاْلُمْعَت ـــــــنْيَُواْلَب اْلَغ
ــــــهُ ــــــَدىَل اَليـُْهَت ــــــىَتَســــــارَُِّّشــــــْيٍءَحــــــ َّ َعَل يحتيَــــــُدلُّ ــــــَي،َأْصــــــلتَصــــــحِّ ــــــُةَوهِّ َي ــــــْنَذلِّــــــَكاْلَغبـْ مِّ

َنَّ ــــْتألِّ َي ــــُة،َومُس ِّ َي ـــــمَالزُّبـْ لَال يَدَجهِّ ــــاصِّ ــــَعفِّيَه َوَق ــــاَحــــ َّ ــــاَوةً،َه ــــاَلنتَغَب َُف ــــُه:َغــــيبِّ ْن إَِّذاَكــــاَن:َومِّ
ٌّ ْلَتــــــهُ:َوَغبِّيــــــُتَعــــــنِّاخْلَــــــرَبِّ،قَلِّيــــــَلاْلفِّْطَنــــــةِّ،َوُهــــــَوَغــــــيبِّ ــــــْن،إَِّذاَجهِّ يَــــــةتمِّ َويـَُقــــــاُل:َجــــــاَءْتَغبـْ

.(4) َوَذلَِّكإَِّذاَجاَءْتبِّظُْلَمٍةَواْشتَِّداٍدَوَتَكاُثفٍ:َمطَرٍ
ــــــيالســــــارواخلفــــــاءفكمــــــاأنالشــــــيءإذاخفــــــى واجلــــــامعبــــــنياملعــــــىنالعقلــــــيواحلس ِّ
علــــىاملــــرءأوتســــارعليــــهيقــــالغــــيبعنــــه،كــــذلكيقــــالللمــــرءإذاضــــعفإدراكــــهالعقلــــي

للشيءومليهتدبذكائهإليهغيبٌّ.
ـــــيالـــــدالعلـــــىخفـــــاءالشـــــيءواســـــتتار ه،إًذافقـــــدتطـــــوَّر)الغبـــــاء(مـــــناملعـــــىناحلس ِّ

إىلاملعىنالعقليوهوقلَّةالفطنة،والغفلة.
 :الباَلدة -118

                                       
إذا»:-صل ىهللاعليهوسلم–،كتابالصوم،اببقولالنيب1909،حصحيحالبخاري(1)

 .3/27«رأيتماهلاللفصوموا،وإذارأيتموهفأفطروا

 .11/12،مادة)غبا(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .13-11/12،مادة)غبا(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .2/311،مادة)غَّب(،مقاييساللغة(ابنفارس،4)
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النَّفــــــــاذِّوالــــــــذَّكاءِّوجــــــــاءيفاللســــــــان: ــــــــدُّ الـــــــــمَالبـُْلــــــــَدُةوالبَـْلــــــــَدُةوالــــــــَبالَدُة:ضِّ ضاءِّيفِّ
،فـَُهـــــَوبَلِّيـــــدت:ورجـــــلتبليـــــدت،األُمــــور لضَّـــــم ِّ وتـَبَـلَّـــــَد:َتَكلَّـــــَف،إِّذاملََْيُكـــــْنذَكِّي ـــــا،َوقَـــــْدبـَلُـــــَد،ابِّ

:(1)الَبالَدَة؛َوقـَْوُلَأيبزُبيد
ـــاَءَجلِّيـــدَ ـــياحلَي ـــيٍميـُْنسِّ ـــنمحِّ الَقـــوْمِّ




ـــــــــــــــــــــــراهك َت ،َحـــــــــــــــــــــــ َّ ــــــــــــــــــــــــمَمِّ ْبلودِّال



ـــــــمَو :ْبلودُال ُيصــــــابيفِّ ــــــاُللرَُّجــــــلِّ ــــــَوالَبليــــــُد،يـَُق ــــــَبَحيَــــــاُؤُهَأوعقلُــــــه،َوُه الَـّـــــذِّيَذَه
ــــلِّ اْلَعْق ــــرَاُهَكالــــذَّاهِّبِّ تـَ ــــيهِّمصــــيبُتهاحليــــاَءَحــــ َّ ــــَدَوتـَبَـلَّــــَد:،محِّيمــــهفـََيْجــــزَُعلَِّمْوتِـّـــهَِّوتـُْنسِّ وأَبـَْل

َرةت ُتَـبَـل ُِّد:الـمَو،حلَِّقْتُهَحيـْ
ُلوُدوامل ًابـْ .(2)ْعُتوهُالـمَُهَو،والَّذِّييـَتَـَردَُّدُمَتَحري ِّ

ويبــــــدوأنأصــــــُل)الــــــبالدةِّ(قــــــدجــــــاءمــــــناإلقامــــــةيفاملكــــــانوعــــــدماحلركــــــة،لــــــذا
جنــــــدبلــــــدابملكــــــان:أيأقــــــامبــــــهولزمــــــه،وبل ــــــد:ضــــــرببنفســــــهاألرض،وأبلــــــد:لصــــــق

ـــــي يفاألمـــــر،وأبلـــــدابألرض،ومـــــنهـــــذهاملعـــــاينجـــــاءمعـــــىنالبُلـــــْدةأيعـــــدمالنفـــــاذو املضِّ
.(3)وتبل دأيحتري

ـــــيعــــــدماملضـــــيوالتفكــــــري،يقـــــولابــــــنمنظــــــور: واجلـــــامعبــــــنياملعـــــىنالعقلــــــيواحلس ِّ
قيـــــل لَّـــــذِّييتحيـَّـــــُريفِّ ـــــناأَلرضفـــــالةٍلِّْلُمتَحـــــري ِِّّ:ُمتبل ِّـــــدتألَنـــــهُشـــــب َِّهابِّ يـَْهتَـــــدِّيفِّيَهـــــاالمِّ

(4)،
إذايتحـــــريمـــــااكثـــــريًملوطنـــــهالـــــالزمكـــــانوملـــــا ويقـــــولاألصـــــفهاين: ويقـــــولاألصـــــفهاين:

،ويقـــــــولالشـــــــيخ(5) وتبلـــــــدوأبلـــــــدأمـــــــرهيفبلـــــــد:للمتحـــــــري ِّقيـــــــلموطنـــــــهغـــــــرييفحصـــــــل
وقــــــوهلمبلــــــدابلضــــــمفهــــــوبليــــــدت:ينتــــــزعمــــــنمفهــــــومالبلــــــد،فيطلــــــقحســــــناملصــــــطفوي: 

ـــــهصـــــار ـــــذكاء،فكأن ـــــةوال ـــــلالفطن ـــــز لمقامـــــهيفمقاب ـــــىمـــــنا ـــــط فكـــــرهوتن كـــــاألرضعل
                                       

الطائي1) زُبيد أبو ) نوريمحوديديوانه، د. وحتقيق: مجع ط، مطبعة1القيسي، )بغداد: ،
 .43م(،1976املعارف،

 .2/139،مادة)بلد(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .139-2/138،مادة)بلد(،لسانالعربابنمنظور،(3)

 .2/139،مادة)بلد(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .71،مادة)بلد(،مفرداتألفاظالقرآن(األصفهاين،5)
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املدحو ةالساقطةالدانيه 
،وترىالباحثةأنيفهذاأتويلبعيدوتعسف.(1)

ــــــْدر(وأعادهــــــاإليــــــه؛يقــــــول: مُاْلَبــــــاءُ وجعــــــلابــــــنفــــــارسأصــــــلالــــــبالدة)الصَّ َوالــــــالَّ
ــــــدتَأْصــــــلتَوالــــــدَّالُ النَّظَــــــرِّعِّْنــــــدَفـُُروُعــــــهُيـَتَـَقــــــاَربَُواحِّ ــــــهِّ،يفِّ ــــــْدرَُواأْلَْصــــــلُقَِّياسِّ َويـَُقــــــالُ،الصَّ
أْلَْرضِّبـَْلــــــَدتـََهاالنَّاقَـــــــةَُوَضــــــَعتِّ إَِّذاَوَضـــــــَعيَـــــــَدُه:َويـَُقــــــاُلتـَبَـلَّـــــــَدالرَُّجــــــلُ...،بـَرََكـــــــتْإَِّذا:ابِّ

،وهذاأيًضاغريمقنعألنهيصعبتصوره.(2)... َعَلىَصْدرِّهِّعِّْنَدحَتَريُِّّهِّ






 

  

                                       
 .1/354،مادة)بلد(،الكرميالتحقيقيفكلماتالقرآن(املصطفوي،1)

 .1/298،مادة)بلد(مقاييساللغةابنفارس،(2)
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 ألفاظ الذكاء والفطنةحتليل املكونات الداللية بني 
 [ جدوا التحليل التكويني أللفاظ الذكاء والفطنة13جدوا ]

املالمح



األلفاظ

شدة
الفطنة
 والفهم

قلة
الفطنة

ثبات
الشيء
 ورسوخه

احلاذق
ابألمور
 العاملهبا

إمتام
الشيء

دقةالنظر
ابألمور

سرعة
احلفظ

خفاء
الشيء
واستتاره

الاردديف
الشيء
فيهوالتحري

اللباقة
والفصاحة

الغفلة

       +    + الذكاء
        +   + الفِّطنة
+   + الدَّهاء
 + +الشَّْطسُ
+  +اإلرب
   +    +األملعي
 +   +النَّكارة
++ +  +الطَّنب
++ + +التبَّانة
   +     +اللَّحن
   +   +الندس
++   +احلذق
+  +اللَّْقنُ
++  +النحر
++  +اللباقة
+  +النبل
++  +النطيس
++  +النقريس
++ + الغبا
+ + البالدة
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 الداللية بين ألفاظ الذكاء والفطنة[ جدوا بياني للعالقات 14جدوا ]

 البالدة الغبا النقريس النطيس النبل اللباقة النحر اللَّْقن   الحذق الندس اللَحن التَّبانة الطَّبن النَّكارة األلمعي اإلرب الشَّْطس   الدَّهاء الفطنة الذكاء 

     ل   ل    ل   ل    ل = الذكاء

    ل   ل   ف د  ل ل ل ل ل ل = ل الفطنة

              ل ل ف ل = ل  الدَّهاء

                =  ل ل  الشَّْطس  

               ل =  ف ل  اإلرب

               = ل  ل  ل األلمعي

             ل =     ل  النَّكارة

       ف     ت =      ل  الّطبن

            = ت      ل ل التَّبانة

           =        ل  اللّحن

          =         ل  الندس

    ل ل ف ل  =            الحذق

        =            ل اللَّْقن

       =  ل    ف      ل  النحر

      =   ف            اللباقة

     =    ل           ل النبل

   ف =     ل          ل  النطيس

   = ف     ل          ل  النقريس

  =                   الغبا

 =        =           د البالدة

 مفاتيح الرموز:

 ف: الرتادف ل: ايتمال =: اللفظة نفسها
 

 د: تضاد ر: تنافر ت: تقارب
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 حتليل املكونات الداللية بني هذه األلفاظ

يتضحمناجلدولالسابقأللفاظ)الذكاءوالفطنة(وجودالعالقاتاآلتية:
 ع قة الرتادف: -1

بني)الفطنة(منجهة،و)والندس(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
واحلاذقابألمورالعاملهبا(.-ملمح)شدةالفطنةوالفهم

)الدهاء(منجهة،و)اإلرب(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثباتبني
ودقةالنظريفاألمور(.-ملمح)شدةالفطنةوالفهم

وبني)احلذق(منجهة،و)اللباقة(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
(.واللباقةوالفصاحة-واحلاذقابألمورالعاملهبا-ملمح)شدةالفطنةوالفهم

وبني)النحر(منجهة،و)الطنب(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
ودقةالنظرابألمور(.-واحلاذقابألمورالعاملهبا-ملمح)شدةالفطنةوالفهم

يف اجلهتان حيثتشارك أخرى، جهة من و)النقريس( جهة، من وبني)النطيس(
ودقةالنظريفاألمور(.-مورالعاملهباواحلاذقابأل-إثباتملمح)شدةالفطنةوالفهم

 ع قة االيتمال: -2
بني)الذكاء(منجهة،و)الفطنة(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
ملمح)شدةالفطنةوالفهم(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)إمتامالشيء(،وتزيداجلهة

هبا(.الثانيةإبثباتملمح)احلاذقابألمورالعامل
وبني)الدَّهاء(منجهة،و)النَّكارة(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
ملمح)شدةالفطنةوالفهم(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)دقةالنظرابألمور(،وتزيد

اجلهةالثانيةإبثباتملمح)خفاءالشيءواستتاره(.
هةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثباتوبني)النَّكارة(منجهة،و)الفطنة(منج

واستتاره(، الشيء األوىلإبثباتملمح)خفاء اجلهة وتزيد والفهم(، الفطنة ملمح)شدة
وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)احلاذقابألمورالعاملهبا(.

وبني)الفطنة(منجهة،و)الطنبوالتبانة(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيف
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واحلاذقابألمورالعاملهبا(،وتزيداجلهةالثانيةإبثبات-ملمح)شدةالفطنةوالفهمإثبات
دقةالنظرابألمور(.-ملمح)ثباتالشيءورسوخه

وبني)الشَّْطسوالفطنة(منجهة،و)الدهاء(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتان
وتزيداجلهةاألوىل والفهم(، الفطنة إبثباتملمح)احلاذقابألموريفإثباتملمح)شدة

العاملهبا(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)دقةالنظرابألمور(.
وبني)التَّبانة(منجهة،و)الذكاء(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
ورسوخه )ثباتالشيء األوىلإبثباتملمح اجلهة وتزيد والفهم(، الفطنة -ملمح)شدة

هباواحلاذقاب العامل إبثباتملمح)إمتام-ألمور الثانية اجلهة وتزيد ابألمور(، النظر ودقة
الشيء(.

وبني)اللَّحن(منجهة،و)الفطنة(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
ملمح)شدةالفطنةوالفهم(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)دقةالنظرابألمور(،وتزيد

إبثباتملمح)احلاذقابألمورالعاملهبا(.اجلهةالثانية
حيثتشاركاجلهتانيف أخرى، منجهة وبني)النحر( منجهة، وبني)احلذق(

واحلاذقابألمورالعاملهبا(،وتزيداجلهةاألوىلإبثبات-إثباتملمح)شدةالفطنةوالفهم
ةالنظرابألمور(.ملمح)اللباقةوالفصاحة(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)دق

حيثتشاركاجلهتانيف أخرى، منجهة وبني)اللَّْقن( منجهة، وبني)الذكاء(
إثباتملمح)شدةالفطنةوالفهم(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)متامالشيء(،وتزيد

اجلهةالثانيةإبثباتملمح)سرعةاحلفظ(.
أ منجهة وبني)الفطنة( منجهة، حيثتشاركاجلهتانيفوبني)النحر( خرى،

واحلاذقابألمورالعاملهبا(،وتزيداجلهةاألوىلإبثبات-إثباتملمح)شدةالفطنةوالفهم
ملمح)دقةالنظرابألمور(.

يف اجلهتان حيثتشارك أخرى، جهة من وبني)الذكاء( جهة، من وبني)النبل(
إبثباتملمح)احلاذقابألمورالعاملإثباتملمح)شدةالفطنةوالفهم(،وتزيداجلهةاألوىل
هبا(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)إمتامالشيء(.

يف اجلهتان حيثتشارك أخرى، جهة من وبني)احلذق( جهة، من وبني)النبل(
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إثباتملمح)شدةالفطنةوالفهم(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)احلاذقابألمورالعامل
اجلهةالثانيةإبثباتملمح)اللباقةوالفصاحة(.هبا(،وتزيد

وبني)النطيسوالنقريس(منجهة،وبني)الفطنةواحلذق(منجهةأخرى،حيث
والفهم الفطنة وتزيد-تشاركاجلهتانيفإثباتملمح)شدة هبا(، العامل واحلاذقابألمور

اجلهةاألوىلإبثباتملمح)دقةالنظرابألمور(.
قارب: ع قة الت -3

بني)الطَّنب(منجهة،و)الت بانة(منجهةأخرى،حيثتشاركاجلهتانيفإثبات
والفهم الفطنة )شدة ورسوخه-ملمح هبا-وثباتالشيء العامل ودقة-واحلاذقابألمور

النظرابألمور(.
 ع قة التضاد: -4

 اللفظتان تتضاد حيث أخرى، جهة من و)البالدة( جهة، من )الذكاء( يفبني
ملمحي)شدةالفطنةوالفهم(و)قلةالفطنة(.

وبني)الفطنة(منجهة،و)الغبا(منجهةأخرى،حيثتتضاداللفظتانيفملمحي
)شدةالفطنةوالفهم(و)قلةالفطنة(.
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 نتائج املبحث السادس
لسان)بعدالوقوفعلىمبحثألفاظالذكاءوالفطنة،واستخراجألفاظهمنمعجم

أصلهاوتطوراهتا،نتجعنهاالوصولإىلتبينيالبنمنظور،ودراستهادراسةدالليةو(العرب
: يتإحصاءاتونتائجتتضمنما

عدد-1 إجيابيةأن منها لفظًا، عشرين املبحث هذا حتت تندرج اليت األلفاظ
الذَّكاء،الفِّطنة،الدَّهاء،شطس،اإلرب،األملعي،النَّكارة،الطَّنَب،وسلبية،فاإلجيابيةهي:)

(،والسلبية،النحر،اللباقة،النبل،النطيس،النقريساللَّْقنُالتـََّبانة،اللَّْحن،الندس،احلذق،
(.الَغَبا،الَبالدةهي:)
ألفاظالذكاءوالفطنةألفاظًاإجيابيةتشاركيفمعىنشدةالفطنةوالفهموهي:أن-2

)الذكاء،الفطنة،الد هاء،اإلرب،األملعي،النَّكارة،الطَّنب،التَّبانة،الل حن،الندس،احلذق،
،النحر،اللباقة،النبل،النطيس،النقريس(.اللَّْقن

يدلأصلهاعلىاملعىنالعقلي،وملتشتقإجيابيةألفاظالذكاءوالفطنةألفاظًاأن-3
منغريها،وهي:)الفطنة،التَّبانة(.

ذقيفاألمورواملاهرألفاظالذكاءوالفطنةألفاظًاإجيابيةتشاركيفمعىناحلاأن-4
 وهي: النطيس،)فيها، النبل، اللباقة، النحر، احلذق، الندس، التَّبانة، الطَّنب، الفطنة،

(.النقريس
يأن-5 ألفاظالذكاءوالفطنةلفظنيإجيابينيتطوراعناالصطفاءواالختياروالتقص ِّ

عناحلقائقومها:)والنطيس،والنقريس(.
بلكلوحدةهلاأن-6 ألفاظالذكاءوالفطنةألفاظًاإجيابيةالترجعإىلنسقمعنيَّ

تطوَّرالدَّهاء-وإمتامالشيءعنمعىنالصفاءواإلضاءةتطوَّرالذكاءأصلخمتلفوهي:)
الضخم الشيءودقها رب-عنالشيء اإلِّشارةتطوَّرعناألملعي-تطوَّرعنإحكام
ي 
اخلفِّ والنظر النَّكارة-اخلفية الشيءتطوَّرتعن يف ثباتالط نب-الصعوبة عن تطوَّر
ورسوخه وجههاللَّحن-الشيء عن الشيء إمالة عن اخلفَّةتطوَّالندس-تطوَّر عن ر

اللَّقرن-بنياألشياءوقطعهاتطوَّرمنالقطعوالفصلاحلذق-والسرعةيفمساعالصوت
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-تطوَّرعنالطعنوشقالشيءوتدفقمابداخلهالنحر-تطوَّرمنإلقاءالكالموإعادته
تطوَّرعنبلوغقايةاإلتقانواملهارةيفالنبل-تطورتعناللنيواخللطيفالشيءاللباقة

الشيء(.
معىنأن-7 يف تشارك إجيابية ألفاظًا والفطنة الذكاء وهي:ألفاظ الشيء، شدة

)النَّْكارة،الد هاء،اإلرب(.
تشاركيفمعىنأن-8 إجيابية ألفاظًا والفطنة يفاألمور،ألفاظالذكاء النظر دقة

ملعي،الطَّنب،التَّبانة،اللحن،النحر،النطيس،النقريس(.وهي:)الَدهاء،اإلرب،األ
ألفاظالذكاءوالفطنةألفاظًاإجيابيةوسلبيةتطوَّرتعناخلفاءوالغطاء،وهي:أن-9

)النَّكارة،والَغبا(.
10- وعدمأن يفاملكان اإلقامة تطوَّرتعن سلبية ألفاظًا والفطنة ألفاظالذكاء

الدة(.احلركة(وهي:)الب
بنيع قة الرتادفظهربنيألفاظالذ كاءوالفِّطنةعالقاتدالليةوهيأنهقد-11

وبني والطَّنب، النحر وبني واللباقة، احلذق وبني واإلرب، الدَّهاء وبني والندس، الفِّطنة
 ّث وبنيع قة االيتمالالنطيسوالنقريس. والنَّكارة، وبنيالدَّهاء والفِّطنة، بنيالذَّكاء

الشَّطس وبني أخرى، جهة من والتَّبانة والطَّنب جهة من الفِّطنة وبني والفِّطنة، النَّكارة
والفِّطنةمنجهةوالدَّهاءمنجهةأخرى،وبنيالتَّبانةوالذَّكاء،وبنياللَّحنوالفِّطنة،وبني

وبنيالذَّ وبنيالنُّبلاحلذقوالنحر، وبنيالنُّبلوالذَّكاء، والفِّطنة، وبنيالنحر واللَّقن، كاء
 ّث أخرى. جهة من واحلذق والفِّطنة جهة من والنقريس النطيس وبني ع قة واحلذق،

بنيالذَّكاءوالبالدة،وبنيالفِّطنةوالغبا.ع قة التضادبنيالطَّنبوالتَّبانة.ّثالتقارب
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 لسابع: املبحث ا

 ألفاظ احلِلم واألناة
إذاحصلغضبوهوقادرففنه لم،أنميلكاإلنساننفسهعندالغضب لم:حلِّا

الطمأنينةعندأو ،(1) ةيشتملعلىاملعرفةوالصربواألانو،واليعاقبواليعجلابلعقوبة
 األانة:،و(2) َسْورةالغضب،وقيل:أتخريمكافأةالظامل األموروعدمالتسرع،ومايفالتأين ِّ

بسببالتعجُّ ويزل يهلكاإلنسان ما يفأكثر أو األخبار، يفنقل وسواء ليفاألمور،
وقدأوردابنمنظوريفمعىن)احلِّلمواألانة(تسعة،(3) احلكمعلىمامسع،أويفغريذلك

 هي: فاإلجيابية وسلبية، إجيابية منها لفظًا الَوقعشر األانة، احلصاة،احلِّلم، الرَّزانة، ار،
السََّفه،السَّفا،،أماالسلبيةوهي:األصاة،اأَلَصالة،التثبُّت،الرميز،الر ِّْكز،الرَّصانة،الرََّجاحة

الرََّهق السخف، النزق، الطَّيش، أصوهلااخلِّفَّة، وتتبُّع األلفاظ، هلذه شرحت يلي وفيما ،
العالقاتالدالليةبينها.تبينياالشتقاقية،و

 المطلب األوا: األلفاظ اإليجابية

 الِحلم: -119

ْلَكْســــــــرِّ:اأَلانُةَواْلَعْقــــــــُل،جــــــــاءيفاللســــــــان: َومَجُْعــــــــُهوالتثبــــــــتيفاألمــــــــور،احلِّْلــــــــُم،ابِّ
اْلَعزِّيزِّ:،َأْحالموُحُلومت التـَّْنزِّيلِّ ژٱ ٻ ٻ ٻژ َويفِّ

(4)
قَاَلَجرِّيرت؛ 

(5):

                                       
موسوعةاألخالق،إعداد:جمموعةمنالباحثنيإبشرافالشيخَعلويبنعبدالقادرالسقاف(1)

 .1/192هـ(،1433،ربيعاألول،dorar.netموقعالدررالسنيةعلىاإلنارنت،)اإلسالمية
 .1/92،التعريفاتاجلرجاين،(2)
 .1/118مرجعسابق،إعداد:جمموعةمنالباحثنيإبشرافالشيخَعلويبنعبدالقادرالسقاف(3)
.32سورةالطور،اآلية:(4)
،)بريوت:1،دراسةوحتقيق:حممدبنمحودالدعجاين،طإيضاحشواهداإليضاحالقيسي،(5)

 الغرباإلسالمي، 1408دار 1987-هـ وابنسيده،2/757م(، ، مادةواحمليطاألعظماحملكم ،
= 
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ـــــــــــْنُحلُـــــــــــوٍمألَقـــــــــــواٍم،فـَتـُْنـــــــــــذَِّرُهم َهـــــــــــْلمِّ
 

ـــيوَتْضرِّيســــي؟  ـــْنَعض ِّ َمـــاَجـــرََّبالنـــاُسمِّ



َحــــــــدِّيثِّجــــــــاء يفِّ َُعَلْيــــــــهَِّوَســــــــلَّمََصــــــــلَّى-النَّــــــــيبِّ ِّ -اَّللَّ :،يقــــــــولاجْلََماَعــــــــةِّصــــــــالةيفِّ
ْنُكْمأُولوااأَلْحالموالنـَُّهى» .(2)َأيَذُوواألَلبابَواْلُعُقولِّ،(1)«لَِّيلَِّيينمِّ

ـــــهقـــــالتعـــــاىل: ـــــمالســـــفه؛ملـــــافيـــــهمـــــنجهـــــلوخف  ڎ ڈ ڈ ژ ژ وضـــــداحلِّْل

ژژ   ڑ ڑ    ک 
ْلًمـــــــا:َصـــــــاَرَحليًمـــــــا،(3) ،ْ لُـــــــمحِّ ـــــــم ِّ لضَّ ،فالصـــــــيبإذا(4)وَحلُـــــــَم،ابِّ

ٱ ٻ ٻ ٻ ژ وصــــــــــــلســــــــــــنالبلــــــــــــوغاتصــــــــــــفابألانةواهلــــــــــــدوء،قــــــــــــالتعــــــــــــاىل:

ژٻ
.(6)،أيزمانالبلوغ،ومسياحلُلملكونصاحبهجديرًاابحلِّْلمِّ(5)
ــــــــبور،الَّــــــــذِّيو َوَجــــــــلَّ:َمْعنَــــــــاُهالصَّ ــــــــزَّ ــــــــَفةِّاَّللََِّّع صِّ فُُّهعِّْصــــــــيانالاحلَلِّــــــــيُميفِّ يْســــــــَتخِّ

ـــــــٍهالالُعصـــــــاةو َت ْقـــــــدارًا،فـَُهـــــــَوُمنـْ شـــــــيٍءمِّ ـــــــْيهِّْم،َوَلكِّنَّـــــــُهَجَعـــــــَللُِّكـــــــل ِّ يســـــــتفِّز هاْلَغَضـــــــُبَعَل
.(7)إِّليه

ـــــمنو ،وهـــــذايفهـــــممـــــناملعـــــايناحلســـــيةملشـــــتقاتحلـــــم،مُضـــــخُّتالوأصـــــلاحللـــــمالس ِّ
والُقــــــــراد:أَقبــــــــلَشــــــــْحُمُهومَســــــــنمــــــــنذلــــــــك: ــــــــبُّ ــــــــْحُمواحلَلِّــــــــيم:،حَتَلَّــــــــمالصــــــــيبُّوالضَّ الشَّ

.(8)ةضَّْخمُالاحلََلَمُة:القِّْردانِّ،واْلُمْقبِّلُ
وجنـــــــدهـــــــذااملعـــــــىنيفبعـــــــضمشـــــــتقاتحلـــــــميفبعـــــــضاللغـــــــاتالســـــــاميةحيـــــــث

                                       
 ،وملأجدهيفديوانه.3/364)حلم(

 .1/323،كتابالصالة،اببتسويةالصفوف،وإقامتها،432،حصحيحمسلم(1)

 .4/210مادة)حلم(،،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .140(سورةاألنعام،اآلية:3)

 .4/209،مادة)حلم(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .59(سورةالنور،اآلية:5)

،لبياناملالمحالفارقةبنياأللفاظمتقاربةمعجمالفروقالدالليةيفالقرآن(حممدحممدداود،6)
 .253م(،2008،د،ط،)القاهرة:دارغريب،املعىن،والصيغواألساليباملتشاهبة

 .4/210،مادة)حلم(،لسانالعرب(ابنمنظور،7)

 .4/210،مادة)حلم(لسانالعربابنمنظور،(8)
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.(1)يدليفالعربيةوالسراينيةعلىالصحَّةوالقوة
وميكــــــــــنأننتصــــــــــورالتطــــــــــورإىلمعــــــــــىناألانةوالعقــــــــــلعــــــــــنطريــــــــــقالضــــــــــخامةّث

.الثباتّثالبطءوالتأ ين ِّ
 األناة: -111

ـــــــارُذكـــــــرابـــــــنمنظـــــــوريفاللســـــــان: واْســـــــَتْأَ :،اأَلانُةواأَلَ :احلِّلـــــــمَواْلَوَق َوأَتَ َّ وَأينِّ
ْنـــــــــُهقِّيـــــــــَل،َأيَكثِّـــــــــرُياأَلانةَواحلِّْلـــــــــمِّ؛َوَرُجـــــــــلتآنٍيفاألمـــــــــر،ترفَّـــــــــقوتـََنظَّـــــــــرَوتَثبَّـــــــــتأي َومِّ

األُمورُمَتَأن ٍ يفِّ :(2)قالالنابغة،لِّْلُمَتَمك ِّثِّ
ســــــــــــــــــــعادةتواألانةُميــــــــــــــــــــنتفــــــــــــــــــــقُالر ِّ
 

(3)االقجناَحـــــــــــتُــــــــــيفرفـــــــــــقٍفتــــــــــأنَّ 

وهــــذهاملعــــاينالعقليــــةمشــــتقةمــــناملعــــىناحلســــيوهــــوبــــطءالشــــيءوأتخــــره،جــــاء
َئةُوآنـَْيُتالشيَء:َأخَّرته،قَاَلاحْلُطَوأبطأ،أتخَّر:أينفهوأنًيايفاللسان:أ  :(4)يـْ

وآنـَْيـــــــــــــــــُتالَعشـــــــــــــــــاَءإِّىلُســـــــــــــــــَهْيلٍ
 

ـــــــــــــْعرى،  َاأَلانََأوالش ِّ (5)ءَُفطَــــــــــــــاَليبِّ

:)َأَ (وسبقابنفارسواألصفهاينوالزخمشريإىلهذاالتأصيل،يقولابنفارس: 
احلِّْلمِّ مَِّن َأْشبَـَهُه َوَما اْلُبْطُء أَْربـََعةت: ُأُصولت َلُه ، اْلُمْعَتل ِّ مَِّن بـَْعَدمُهَا َوَما َوالنُّوُن َوَغرْيِّهِّاهْلَْمَزُة

 ...(6) ،  أخَّويقولاألصفهاين: أي: أُنِّي اً، ،رتهعنأوانه،وأَتَنَـّْيُت:أتخ رتآنـَْيُتالشيء

                                       
(1) Klein, Op. Cit, p. 219. 

.200،ديوانه،(النَّابغةالذبياين2)

 .1/183،مادة)أين(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

احلطيئة4) ) طديوانه، طه، أمني حممد نعمان د. حتقيق: السك ِّيت، ابن وشرح برواية ،1،
 .83م(،1987هـ،1407)القاهرة:مطبعةاخلاجني،

 .184-1/183،مادة)أين(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)

 .1/76،مادة)أ (مقاييساللغةابنفارس،(6)
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 أي:... آٍن، فهو َ ْينِّ وَأَ  أَتَن ِّياً، فالن انتظرتأوانه،وقوروأَتَ َّ ،(1)،... واستأنيته:
.(2) رتهعنوقتهوآنيتاألمر:أخَّويقولالزَّخمشري: 

يفالـــــــبطء،فيقـــــــول: األانة:هـــــــيعـــــــىنأبـــــــوهـــــــاللالعســـــــكريويشـــــــريإىلهـــــــذاامل
؛ملــــــايفذلــــــك(3)أانة البدينــــــةللمــــــرأةيقــــــالوهلــــــذااملشــــــيءيفاخلطــــــومقاربــــــةويفاحلركــــــة

منالبطءوالتأخر.
ـــــــممـــــــنأشـــــــبههومـــــــاومـــــــنمعـــــــاينكلمـــــــةاألانة:الـــــــبطء مـــــــنوغـــــــريه،وســـــــاعةاحلل

الشـــــيء،فكانـــــتكلمـــــةاألانةدالـــــًةعلـــــىاحللـــــمورجحـــــانالعقـــــلالباعـــــثوإدراكالزمـــــان،
.(4)علىالرويةوالتثبتوالتؤدةيفتدبرياألموروحسنتقوميها

واملعـــــىناحلســـــيأصـــــلللمعـــــىنالعقلـــــي،وملـــــاكـــــانالـــــبطءوالتـــــأخروالتثبـــــتيفا ـــــاذ
ـــــةعالمـــــةعلـــــىرجاحـــــةال ـــــدخوليفالشـــــؤوناحلياتي ـــــهالقـــــراراتوال عقـــــلواحللـــــمأطلـــــقعلي

األانة،وهذامنتولداملعايناللغويةهلذهالكلمة.
 الَوقار: -111

 ـــــــكِّيَنُةوالَوداَعـــــــُة،َويفِّ ـــــــموالرَّزَانـــــــة،والسَّ ذكـــــــرابـــــــنمنظـــــــوريفاللســـــــان:الَوقـــــــار:احلِّْل
: ـــــــــَرةَِّصـــــــــْوٍموالَصـــــــــالٍةَوَلكِّنَّـــــــــُهبَِّشـــــــــيْ»احْلَـــــــــدِّيثِّ ملََْيْســـــــــبِّْقكمأَبـــــــــوَبْكـــــــــٍربَِّكثْـ ـــــــــَريفِّ ٍءَوقـَ

َوالرَّزَانَةِّ.(5)«اْلَقْلبِّ ،َأيَسَكَنفِّيهَِّوثـََبَتمَِّنالَوقارَِّواحْلُْلمِّ

                                       
 .39،مادة)أ (،مفرداتألفاظالقرآناألصفهاين،(1)
 .1/37،مادة)أ (أساسالبالغةالزخمشري،(2)
 .229،الفروقاللغوية(العسكري،3)

 .1/76،مادة)أ (،مقاييساللغة(ابنفارس،4)

،واحلكيمالارمذي،نوادراألصول279،صحبرالفوائداملشهوركعايناألخبار(الكالابذي،5)
منقولاملزين،قالالعراقي: أخرجهالارمذياحلكيميفالنوادر149-1/148،يفأحاديثالرسول

منقولأيببكربنعبدهللااملزينوملأجدهمرفوًعا ،ينظر: ريجأحاديثاإلحياء=املغينعنمحل
واملوضوعة،،وقالاأللباين: الأصللهمرفوًعا ،ينظر:سلسلةاألحاديثالضعيفة32،صاألسفار

 .962،2/378ح
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ــــــــــــــــيُم ې ې ې ژ ،قــــــــــــــــالتعــــــــــــــــاىل:(1)والتـَّــــــــــــــــْرزِّينَُوالتـَّــــــــــــــــْوقِّرُي:التـَّْعظِّ

ژې ى
(2).

ــــيوهــــواحلمــــلالثقيــــل،ذكــــرابــــنمنظــــور: وأصــــُل)الوقــــارِّ(مــــأخوذتمــــناملعــــىناحلس ِّ
ُتـََعـــــــــاىَل: األُذن،قَـــــــــاَلاَّللَّ ژڦ ڦ ڦ ژ الـــــــــَوقـُْر:ثَِّقـــــــــلتيفِّ

،والـــــــــوِّقـُْربَِّكْســـــــــرِّالـــــــــواو:(3)
النخلــــــُة ــــــَرتِّ ــــــىرْأس،َوقِّيــــــَل:الــــــوِّقـُْراحلِّْمــــــلالثَّقِّيــــــُل،وَأْوقـَ ــــــىَظْهــــــٍرَأوَعَل الث ِّْقــــــُلُ َْمــــــُلَعَل

الشُُّحوم بُل:مسَِّنْتَومَحََلتِّ اإلِّ .(4)َأي:َكثـَُرمَحُْلها،واْستَـْوقـََرتِّ
إىلهـــــــذاالتأصـــــــيل،يقـــــــولابـــــــنوقـــــــدأشـــــــارابـــــــنفـــــــارسواألصـــــــفهاينوالزخمشـــــــري

ـــــَوقـُْر: ْنـــــُهاْل ـــــْيءِّ،مِّ الشَّ ـــــىثَِّقـــــٍليفِّ َعَل ـــــَواُوَواْلَقـــــاُفَوالـــــرَّاُء:َأْصـــــلتيَـــــُدلُّ ـــــَر(: اْل فـــــارس: )َوقـَ
ـــــيَ :ُوقِّـــــَرْتأُُذنُـــــُهَفهِّ ـــــرًا،قَـــــاَلاْلكَِّســـــائِّيُّ ـــــْوقـَُرَوقـْ ْنـــــُه:َوقِّـــــرْتأُُذنُـــــُهتـَ ،يـَُقـــــاُلمِّ األُُذنِّ الث َِّقـــــُليفِّ
ــــــــُه ْن ،َأْي:ذاُتمْحــــــــٍلكثِّــــــــرٍي،ومِّ ــــــــوقِّرت ــــــــوقَّرةتوُم ــــــــةتُم ــــــــاُلْال ــــــــُل،َويـَُق ــــــــوِّقـُْر:احلِّْم َمْوقُــــــــوَرةت،َواْل

ـــــــورت  ـــــــُمَوالرَّزانـــــــة،ورُجـــــــلتُذوقِّـــــــرٍة،َأْيوُق اْلوقـــــــاُر:احلِّْل
:الـــــــوقـْرُ ،ويقـــــــولاألصـــــــفهاين: (5)

ــــــكوُنواحللــــــُم.يقــــــال: ...،قرُالث ِّقــــــُليفاألُُذن.يقــــــال:وقــــــرْتأُُذنُــــــُهتقــــــُروتــــــوْ والوقــــــاُر:الس 
، وُمتــــــووقــــــهــــــووقُــــــورت :أوقــــــرهالــــــدين،وأبذنــــــه،ويقــــــولالزخمشــــــري: ومــــــناجملــــــاز(6) ق ِّروارت
ــــــه: ....ورجــــــلوقــــــور،ورجــــــالوقــــــر:رزان،..وقــــــر:ثقــــــل، وكل متــــــهكلمــــــًةوقــــــرتيفأذن

 .(7)ثبتت 
ثقلالشيءوثباته.سيَّةهذههوواجلامعبنياملعاينالعقليةواحل

ــــيوهــــوالــــوقرأواحلمــــل إًذانالحــــظأن)الوقــــار(قــــدتطــــوَّرداللي ــــامــــناملعــــىناحلس ِّ
                                       

 .15/257،مادة)وقر(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 .9(سورةالفتح،اآلية:2)

 .5(سورةفصلت،اآلية:3)

 .15/256،مادة)وقر(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .2/641،مادة)وقر(،مقاييساللغة(ينظر:ابنفارس،5)

 .563،مادة)وقر(،مفرداتألفاظالقرآناألصفهاين،(6)

 .2/349،مادة)وقر(،أساسالبالغة(الزخمشري،7)
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ژې ى ژالثقيـــــــــــلالـــــــــــذييعـــــــــــيناالســـــــــــتقراروالثبـــــــــــات،قـــــــــــالتعـــــــــــاىل:
(1) ،يـَْعـــــــــــينِّ

ــــــُل ــــــَحاَبحْتمِّ ـــــــمَالسَّ ال ــــــهمســــــتقرٌّ هللااَءالَّــــــذِّيَأْوَقرهــــــا،فكأن ــــــزلإبذنِّ يفالســــــماءحــــــ ين
تعـــــاىل،إىلاملعـــــىنالعقلـــــياجملـــــرَّدوهـــــواحلُلـــــموالرزانـــــةوهـــــيمـــــنصـــــفاتالشـــــخصالعاقـــــل

. اليتتثبتويبقىأثرهاوتزيدهثقالًمعنواي 
زانة -112  :الرَّ

شــْيٍء،وَرُجــلت، جــاءيفاللســان:الرَّزانــة:اْلَوقــارُ ــْنُكــل ِّ رزِّيــنت:ســاكِّنتوالــرَّزيُن:الثَّقِّيــُلمِّ
ووقــور،وقِّيــل:َأصــيلالــرْأي،وامــرأةترزانت:إِّذاكانــتذاتثبــاٍتووقــاٍروعفــاٍفوكانــْترزِّينــًة

ها؛قالحسَّاُنْبُناث جملِّسِّ ُتعاىلعْنهايفِّ َياَّللَّ :(2)بٍِّتميْدُحعائِّشة،َرضِّ
ـــــــــــــــــــــــــــَزنُّبريبـــــــــــــــــــــــــــةٍ حصـــــــــــــــــــــــــــانتَرزانتالتـُ

 

الغوافِّـــــــــلِّ  ـــــــــْنحُلُـــــــــومِّ (3)وُتْصـــــــــبُِّحَغْرثـــــــــىمِّ

اأَلصـــــــل: ـــــــي)للرَّزانـــــــة(هـــــــوالثقـــــــل،ذكـــــــرابـــــــنمنظـــــــور:الرَّزانـــــــُةيفِّ واألصـــــــلاحلس ِّ
ـــــــدلعلـــــــىذلـــــــكعـــــــددمـــــــناملشـــــــتقات،(4)الث َِّقـــــــُل،والـــــــرَّْزن  ،رازثِّقلـــــــه:نالشـــــــيءزَر،وي

غلِّيظتكَوَشْيءتَرزِّينَأيثَقِّيلت،والرَّْزُن:م .(5)انتُمْشرِّفت

ــــــــاٍت، ــــــــٍعوالثـََب التجمُّ ــــــــزَّاُءَوالنُّــــــــوُنإىلت ــــــــرَّاُءوال ــــــــُنفــــــــارسمعــــــــاين:ال وقــــــــدأعــــــــاداب
ــــــُع َصــــــْخَرٍةجَيَْتمِّ ــــــْيُء:ثـَُقــــــَل،َوَرُجــــــلتَرزِّيــــــنتَواْمــــــرَأَةتَرزَانت،َوالــــــر ِّْزُن:نـُْقــــــَرةتيفِّ يـَُقولُــــــوَنَرُزَنالشَّ

رزنفــــالنتيفجملســـــهوهــــورزيـــــن:حلـــــيمت،ويقــــولالزخمشـــــري: ومــــناجملـــــاز:(6)اءُالــــــمَفِّيَهــــا

                                       
 .2(سورةالذارايت،اآلية:1)

-هـ1414دارالكتبالعلمية،،)بريوت:2،حتقيق:عبدااملهنَّا،طديوانه،(حسَّانبناثبت2)
 .205م(،1994

 .6/148،مادة)رزن(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 نفساملرجعالسابق.(4)
 (نفساملرجعالسابق.5)

 .1/462،مادة)رزن(،مقاييساللغة(ابنفارس،6)
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.(1)وقور،وفيهرزانةتوزكانة،وهورزيُنالرأي،وامرأةترزان،واليقال:رزينة 
.واجلامعبنياملعاينالعقليةواحلسيَّةهذههوثقلالشيء

ــــيوهــــوثقــــلالشـــــيء ونالحــــظممــــاســــبقأن)الرَّزانـــــة(قــــدتطــــوَّرتمــــناملعـــــىناحلس ِّ
عىنالعقلياجملرَّدوهوالوقاروالثبات،وأصالةالرأييفاألمور.وثباته،إىلامل
 الحصاة: -113

أيعقــــــلٍ:وأصــــــاةٍحصــــــاةٍذووفــــــالنت،زانــــــةقــــــلوالرَّ:العَاةَُصــــــاحلَجــــــاءيفاللســــــان:
ــــــوفــــــالنت،ورأيٍ ــــــيٌّحصِّ ــــــُن،إذاكــــــانشــــــديدالعقــــــل:ســــــتحصٍومُيفتوحصِّ ــــــُبْب ــــــاَلَكْع َق

:(2)َسْعدالَغَنوي
أَنَـّـــــــــــهوأَْعلَــــــــــــمعِّْلًمــــــــــــا،لَــــــــــــْيَسابلظَـّـــــــــــن ِّ،

 

َمـــــــــــــــْوىَل  ْرءِّ،فُهـــــــــــــــَوَذلِّيـــــــــــــــلُالــــــــــــــــمَإذاَذلَّ
 ـــــــــــهُالــــــــــــمَوَأنَّلِّســـــــــــاَن ـــــــــــاملََْيُكـــــــــــْنَل ْرءِّ،َم

 

َحَصـــــــــــــــــــاةت،َعَلـــــــــــــــــــىَعْوراتِّـــــــــــــــــــهِّلَـــــــــــــــــــَدلِّيلُ 
 ـــــلت ُجـــــزهَعـــــْنبْســـــطِّهفِّيمـــــامـــــإِّذاملََْيُكـــــنِّومعـــــىنذلـــــك َعْق العالل َِّســـــانِّ دلَّ ُ ـــــبُّ

ايـَْلفِّظبِّهِّمِّْنُعورِّ .(3)الكالمالل ِّساُنعلىَعْيبِّهِّكِّ
وحصــاةُ،أيذوعــدد،وهــومــناإلحصــاءالمــنحصــىاحلجــارة:ذوحصــىوفــالنت

:،هاللســـــان:ذرابتُـــــ احْلَـــــدِّيثِّ َجَهـــــنَّمإالَحَصـــــا»َويفِّ رِّهِّميفِّ النـــــاَسَعلَـــــىَمنـــــاخِّ َوَهـــــْلَيُكـــــبُّ
َنتِّهِّْم؟ َوهَِّيَذرابـَُته،(4)«أَْلسِّ َنتِّهِّممجُعَحصاةِّالل ِّسانِّ ْحَصاُء:الَعدُّواحلِّْفظ.،َحَصاأَْلسِّ  واإلِّ

                                       
 .1/352،مادة)رزن(،أساسالبالغة(الزخمشري،1)

،3،حتقيق:مهديحممدانصرالدين،طديوانطرفةبنالعبد(كذايفاللسان،والبيتانيف2)
 .67م(،2002هـ،1423)بريوت:دارالكتبالعلمية،

 .4/146،مادة)حصي(،لسانالعربنظور،(ابنم3)

،وأبوداود36/383،مسندمعاذبنجبل،22063،املسند،ح(أمحدبنحنبلالشيباين4)
،ابب220،ح،وعبدهللاالعبسي،األدب1/455معاذبنجبل،ومسند،561،املسند،حالطيالسي

،مسندمعاذبن116،ح،والطرباين،املعجمالكبري1/244يفكفاللسانوخوفمايكونمنالكالم،
 .3284،7/845،حيفسلسلةاألحاديثالصحيحة،وغريهم،وصحَّحهاأللباين20/64جبل،
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ــي؛ُهــَوالَـّـذِّيَأحْ ْحصِّ
ُ
َأمســاءاَّللَِّّتـََعــاىَل:امل ــهَويفِّ يـَُفوتــهَدقيــقتفــالَصــىكــلَّشــيٍءبِّعِّْلمِّ

َهــــا نـْ ژيث حج          مج جحژ ،قــــالتعــــاىل:وَأْحَصــــىالشــــيَء:َأحــــاَطبِّــــهِّ،َجليــــلوالمِّ
َأْي؛(1)

َشْيءٍ ْستِّيَفاءَِّعَددِّكل ِّ .(2)عددتهوأحصيتالشيء:،َأحاطعِّْلُمُهُسْبَحانَُهابِّ
واحلصـــــاُةهبـــــذاإمـــــاأنأصـــــلهااحلصـــــاةوهـــــياحلجـــــرالصـــــلب،أوأنأصـــــلهافـََعلـــــة

 منأحصى،أيعد .
،(3)ويــــــــرىابــــــــنفــــــــارسأقــــــــامــــــــناحلصــــــــى)أيحجــــــــارةاألرض(لقوهتــــــــاوشــــــــدهتا

وهذايذكرانبكلماتمثلجولوزبر.
هوالقوةوالصالبة.واجلامعبنياملعاينالعقليةواحلسيَّة

ـــــاملتتبعلداللـــــةاألصـــــلاللغـــــوي)للحصـــــاة(جيـــــدأقـــــاتطـــــورتمـــــناملعـــــىناحلســـــي ف
وهـــــــواحَلَجـــــــرالصـــــــلبالقـــــــوي،إىلاملعـــــــىنالعقلـــــــيوهـــــــوالعقـــــــلالقـــــــويالـــــــذيميســـــــك

 املعلوماتو فظها.
 األصاة: -114

،مــــــالــــــهَحصــــــاةتوالَأصــــــاةت:وقــــــالوا،الرَّزانــــــةكاحَلصــــــاة:اأَلصــــــاةُجــــــاءيفاللســــــان:
إنَّــــــهلَــــــُذوَحصــــــاةِّ:ويقــــــال،إذاَعَقــــــَلبعــــــدُرُعونــــــة:َأصــــــىالرجــــــلُ،رْأيتيرجــــــعإليــــــه:َأي

.(4)ذوعقلورْأي:َأي،وَأصاةٍ
ــــــي،جــــــاءيفاللســــــان: ْثــــــُلاحَلســــــاوأصــــــل)األصــــــاة(املعــــــىناحلس ِّ ــــــَيُة:طََعــــــامتمِّ واآلصِّ

لتَّْمرِّ .(5)ُيْصَنُعابِّ
تالءابلفائــــــــدة،فهــــــــويفاملعــــــــىنواجلــــــــامعبــــــــنياملعــــــــىنالعقلــــــــيواحلســــــــيهــــــــواالمــــــــ

                                       
 .28(سورةاجلن،اآلية:1)

 .4/146مادة)حصي(،،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .1/299مادة)حصوى(،،مقاييساللغةابنفارس، (3)
 .1/115،مادة)أصا(،لسانالعرب،منظور(ابن4)

 .1/115،مادة)أصا(،لسانالعرب،منظور(ابن5)
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ــــرأي،وهــــويفاملعــــىناحلســــي ــــةيفالعقــــلجتعــــلصــــاحبهامــــنأهــــلاملشــــورةوال العقلــــيرزان
طعامميتل فائدةويعودابلنفععلىصاحبه.

وإًذافقـــــدتطـــــورت)األصـــــاة(مـــــناملعـــــىناحلســـــيوهـــــوالطعـــــاماملصـــــنوعمـــــنالتمـــــر
رزانةوالرأي.متتل بهالبطن،إىلاملعىنالعقليوهوال

 األََصالة: -115

ــــــيل:اَثبِّــــــُتالــــــرَّ:لســــــانذكــــــرابــــــنمنظــــــوريفال ــــــيُل،ْأيَعاقِّــــــلتَرُجــــــلتَأصِّ َوفُــــــالنتَأصِّ
.(1)َواْلَعْقلِّ،وقدأُصَلرأيهأصالًة،وإنَّهألصيلالرأيالرْأي

ـــــي،كمـــــاذكـــــرابـــــنمنظـــــور،يقـــــول: وهـــــذااملعـــــىنالعقلـــــيمـــــأخوذمـــــناألصـــــلاحلس ِّ
ــــُهُأُصــــول،َوُهــــَواليْأُصــــولَأســــفلُاأَلْصــــُل: َشــــْيٍءَومَجُْع وَأُصــــَل،يـَُقــــاُل:َأْصــــلتُمَؤصَّــــل،ُكــــل ِّ

ُّ :(2)الشيُء:َصاَرَذاَأصل؛قَاَلأُميةاهْلَُذيلِّ
ــــــــــــــــــْغُلإِّالأَنَّــــــــــــــــــينُمتَـَهي ِّــــــــــــــــــبت َوَمــــــــــــــــــاالشُّ

 

الشــــــــيَءَ ُْصــــــــلُ  ـــــــَك،َمــــــــاملَْجْتَعـــــــلِّ لعِّْرضِّ



ـــــلَ ـــــَذلَِّكأَتَصَّ ـــــاُل:اْسَتْأَصـــــَلْتَهـــــذِّهِّالشـــــجرةُ،وََك ـــــَتَأصـــــلها:َويـَُق واْسَتْأَصـــــَل،َأيثـََب
 بَــــــينِّ ـــــــْنَأصــــــله:واْسَتْأَصــــــَلهُ،إِّذاملَْيَـــــــدَْعهَلُــــــْمَأْصـــــــالًفــــــالٍن:اَّللَّ ،َأيقـََلعــــــهمِّ َحـــــــدِّيثِّ َويفِّ

ْسَتْأَصــــَلة»اأُلضــــحية:
ُ
ــــنِّامل ــــهنـََهــــىَع ــــْنَأصــــله(3)«أَن ــــذقـَْرُقــــامِّ ُأخِّ ــــَيالَّــــيتِّ ــــاُل:إِّنَّ،؛هِّ َويـَُق

يلت ناأَلصِّ يـَْفىنواليـَزَاُلالَأيُهَوبِّهِّ:النخَلأبَرضِّ
(4).

وقـــــدســـــبقابـــــنفـــــارسوالراغـــــباألصـــــفهاينوالزخمشـــــريوغـــــريهمإىلهـــــذاالتأصـــــيل
.(5)فأكدواعلىأناألصلهوأساسالشيءوقاعدته

                                       
 .1/115،مادة)أصل(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 .8/352،مادة)أصل(احملكمواحمليطاألعظم(ابنسيده،2)

 .1/52،مادة)أصل(واألثرالنهايةيفغريباحلديث(ابناألثري،3)

 .115-1/114،مادة)أصل(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

،مادةمفرداتألفاظالقرآن،واألصفهاين،1/61،مادة)أصل(،مقاييساللغة(ابنفارس،5)
 .1/29،وأساسالبالغة،مادة)أصل(28)أصل(،
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ويُفهـــــــمممـــــــاســـــــبقأنالعقـــــــليوصـــــــفابألصـــــــيلواألصـــــــالة؛ملـــــــافيـــــــهمـــــــنالثبـــــــات
ومنـــــــهوالرُّســـــــوخ،وهبـــــــذاجيتمـــــــعمـــــــعاملعـــــــىناحلســـــــييفالداللـــــــةعلـــــــىالثبـــــــاتوالرُّســـــــوخ،

ـــــييفأســـــاسالبنـــــاءوالشـــــجروغريمهـــــا يتضـــــحالتطـــــوُّرالـــــداليل)لألصـــــالة(مـــــناملعـــــىناحلس ِّ
إىلاملعىنالعقلياجملرَّدلثباتالرأيوالعقل.

 التثبُّت: -116

فِّيـــــــهَِّوملَْ اأَلْمـــــــروالـــــــرَّْأي،واســـــــتَـثْـَبَت:أَتَ َّ ذكـــــــرابـــــــنمنظـــــــوريفاللســـــــان:تـَثـَبَّـــــــَتيفِّ
:(1)لثبيت:الفارسالشجاع،والثبيت:الثابتالعقل،قَاَلطََرَفةُيـَْعَجل،والثبُّتوا

ــــــــــــــــــــــــــــهُ فاهلَبِّيــــــــــــــــــــــــــــُتاَلفُــــــــــــــــــــــــــــؤادَل
 

(2)والثَّبِّيـــــــــــــــــــــــــُتقـَْلبُـــــــــــــــــــــــــهقَِّيُمـــــــــــــــــــــــــهْ 

متماســـــــــًكامتأنيًـــــــــا،المتهـــــــــو ِّرًاوالعقـــــــــليطلـــــــــقعليـــــــــهكلمـــــــــة)التثبُّـــــــــت(إذاكـــــــــان
عجـــــواًل،وقـــــدأكـــــدهـــــذااملعـــــىنالزخمشـــــرييفأســـــاسالبالغـــــة حيـــــثقـــــال: ورجـــــلتثبـــــتت

.(3)وثبيت:عاقلتمتماسك 
ـــــــن علـــــــىاالســـــــتقراروالثبـــــــات،ذكـــــــراب ـــــــدلُّ واألصـــــــلاللغـــــــوياحلســـــــي)للتثبُّـــــــت(ي
ــــــُت :إِّذاأقــــــامبِّــــــهِّ،َوَرُجــــــلتثـَْب ــــــواًت،فـَُهــــــَواثبــــــتت املكــــــانيـَثْـبُــــــُتثُب ــــــَتفــــــالنتيفِّ منظــــــور:ثـََب

قَِّتــــــاٍلَأوَكــــــاَلٍم،ويفحــــــديثأيبقتــــــادة: ،(4)«فطعنتــــــهفأثبتــــــه»الَغــــــْدرِّ:إِّذاَكــــــاَناثبًِّتــــــايفِّ
ـــــايفمكانـــــهاليفارقـــــه،وأثبـــــتفـــــالن،فهـــــومثبـــــت:إذااشـــــتدت أيحبســـــتهوجعلتـــــهاثبًت

.(5)بهعل تهأوأثبتتهجراحةفلميتحرَّك
ةهذههوثباتالشيءواستقراره.واجلامعبنياملعاينالعقليةواحلسيَّ

                                       
ُتُهفـََهُمه(.73،ديوانه،العبد(طرفةبن1)  ،وعجزُهفيه:)والثَّبيُتثـَبـْ

 .3/6،مادة)ثبت(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

.1/103،مادة)ثبت(،أساسالبالغة(الزخمشري،3)
،وصحيحمسلم،3/11،كتاباحلج،اببجزاءالصيدو وه،1821،ح(صحيحالبخاري4)

 .3/853،كتاباحلج،اببحترميالصيدللمحرم،1196ح

.3/6،مادة)ثبت(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)
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املعــــــىناحلســــــيوهــــــومالزمــــــةالشــــــيءواألصــــــلاللغــــــوي)للتثبُّــــــت(قــــــدتطــــــوَّرمــــــن
. وعدممفارقته،إىلاملعىنالعقلي؛ملايفالعقلمنمعىناحلبسوالتثبُّتوالتأين ِّ

 ميز:الرَّ  -117

يــــــــُزالــــــــرْأيورزِّيــــــــُنالــــــــرْأيَأيجــــــــاءيفاللســــــــان: ،هجي ِّــــــــُدالــــــــرْأيَأصــــــــيلُ:ورجــــــــلَرمِّ
نيالرَّزِّيُنالر:والرَّمِّيزُ ُالعاقلالثَّخِّ .(1)الرََّماَزةْأيبـَني ِّ

ــــــيالــــــدالعلــــــىاالمــــــتالءواحلركــــــة،قــــــالابــــــنمنظــــــور: وأصــــــل)الرميــــــز(املعــــــىناحلس ِّ
ـــــــزَ،البحـــــــرُ:والرَّاُمـــــــوزُ يـــــــزُ،كحتـــــــرَّ:واْرمَتـَــــــَزالرجـــــــُلوتـََرمَّ وكتيبـــــــة،كثـــــــريةالتحـــــــرُّك:وإِّبـــــــلمرامِّ

.(2)كوتضطربتتحرَّ:َأي،إِّذاكانتتـَْرمتُِّزمننواحيهاومتوجلكثرهتا:َرمَّاَزةت
ويشــــــريابــــــنفــــــارسأنالرميــــــزيــــــدليفاألصــــــلعلــــــىاالضــــــطربواحلركــــــة،ويقــــــول:

ـــــازة:متـــــوج  علـــــىحركـــــٍةواضـــــطراب.يقـــــالكتيبـــــةَرمَّ الـــــراءواملـــــيموالـــــزاءأصـــــلتواحـــــدتيـــــدلُّ
،أي يها.ويقالضربهفماارَمَأزَّ .(3) ماحترَّك.وارمَتَزأيضاً:حترَّك:مننواحِّ

املعــىنالعقلــيواحلسـيهــواالمــتالءواحلركــة،وهـويفاملعــىناحلســيامــتالءتواجلـامعبــني
كــاميــوجويتحــرك،ويفاملعــىنالعقلــيامــتالءتيــدلعلــىالــرزينوالعاقــل
(4) ،فجــودةالفكــريعــربَّ

عنهابثخانةالرأيورزانتهملايفالثخانةوالرزانةمنامتالٍءابلعلمواخلربة.
يالدالعلىاالمتالءواحلركة،إىلاملعىنالعقليإًذافقدتطور)الرَّ ميز(مناملعىناحلس ِّ

 الدالعلىالرزانةورجاحةالرأيوسالمته.
 ز:كْ رِّ ال -118

ــــُهرِّْكــــَزَة ــــُتَل ــــارأَي ،ويقــــال:َم يُّ ــــخِّ جــــاءيفاللســــان:الر ِّْكــــُز:الرَُّجــــُلاْلَعاقِّــــُلاحْلَلِّــــيُمالسَّ

                                       
 .6/223،مادة)رمز(،العربلسان،منظور(ابن1)

 .6/223،مادة)رمز(،لسانالعرب،منظور(ابن2)

 .1/487،مادة)رمز(،مقاييساللغة،(ابنفارس3)

(4 جبل( حسن حممد ينظر: ، الكرمياملعجم القرآن أللفاظ املؤصل )االشتقاقي مادة (،رمز،
2/874.
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.(1)َعْقٍل؛َأْيثَباَتَعْقلٍ
وأصـــــلاملعـــــىناحلســـــيلــــــ)الر كـــــز(هـــــوكـــــلمـــــاغـــــرزيفاألرضوثبـــــت،ذكـــــرابـــــن
 َوَ ْــــــوِّهِّ،َوقَـــــــْدرََكــــــَزهيـَرُْكــــــزُهرَْكــــــزًا:أثبتـــــــهيفِّ ــــــًباَكــــــالرُّْمحِّ َتصِّ ًئاُمنـْ منظــــــور:الرَّْكــــــُز:َغــــــْرُزَكَشـــــــيـْ

:(2)اأَلرض؛أَنشدثـَْعَلبت
ــــــــــــــــــــزاتت ُمرَكَّ وَأْشــــــــــــــــــــطاُنالر ِّمــــــــــــــــــــاحِّ

 

واحلَلَــــــــــــُقاحلُلُــــــــــــولُ  وَحــــــــــــْوُمالــــــــــــنـَّْعمِّ
 ُعالَّــــــذِّيالـــــــمَراكُِّز:َمَنابِّــــــُتاأَلســــــنان،وَمرَْكــــــُزاجلُْنــــــدِّ:الـــــــمَومــــــنمعانيــــــهاحلســــــية: ْوضِّ

مجعهـــــاالر ِّكـــــاُزوهـــــواملركـــــوزيفاألرضأيالثابـــــت،: والر ِّْكـــــزُأُمـــــرواَأنيـَْلَزُمـــــوُهوالَيربَُحـــــوه،
ــــــاَلتعــــــاىل: ،َق ــــــيُّ ــــــْوُتاخْلَفِّ َوالصَّ ژڦ     ڦ ڄ ڄ   ژوالر ِّْكــــــُز:احلِّــــــسُّ

،والر ِّْكــــــز:َصــــــْوُت(3)
نسانَتْسَمُعُهمِّْنبَعِّيٍدَ ُْورََكَزالصَّائُِّد: .(4)إِّذاانَجىكالبَهُاإلِّ

ـــــــيمـــــــأخوًذامـــــــناملعـــــــىن وســـــــبقالزخمشـــــــريإىلهـــــــذاالتأصـــــــيلفجعـــــــلاملعـــــــىنالعقل
يفالعقـــــول...وكلَّمتـــــهفمـــــارأيـــــُتلـــــهركـــــزة: ـــــي،يقـــــول: ومـــــناجملـــــاز:وإنـــــهملركـــــوزت احلس ِّ

.(5)مسكًةمنعقل 
.واستقرارُهواجلامعبنياملعاينالعقليةواحلسيَّةهذههوثباُتالشيء

أو ويالحـــــظممـــــاســـــبقأن)الر ِّكـــــز(قـــــدتطـــــوَّرمـــــناملعـــــىناحلســـــيوهـــــوغـــــرُزالـــــرُّمحِّ
غــــــريِّهيفاألرضوثباتــــــه،إىلاملعــــــىنالعقلــــــيوهــــــوالعقــــــلالثابــــــتالــــــذييغــــــرزاملعلومــــــات

يفالذهنويثبتهاو فظهامنالضياع.

                                       
 .6/214،مادة)ركز(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

(2 ابنسيده، يف: بالنسبة واحمليطاألعظم( احملكم )ركز( مادة ،6/738 والقيسي، إيضاح،
،)بريوت:دارالغرباإلسالمي،1،دراسةوحتقيق:د.حممدبنمحودالدعجاين،طشواهداإليضاح

 .1/342م(،1987-هـ1408

 .98(سورةمرمي،اآلية:3)

 .214-6/213،مادة)ركز(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .1/380،مادة)ركز(،أساسالبالغة(الزخمشري،5)
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صانة -119  :الرَّ

وأثبتُـــه،وأكملتُـــه،وَرَصـــْنُتالشـــيَءَمْعرِّفَـــًةجـــاءيفاللســـان:َرَصـــْنُتالشـــيَء:َأحكمتُـــه
َأي:َعلِّْمُتُه،َوَرُجلتَرصِّنيت:كَرزِّيٍن،والشيءالرَّصنيأي:الثابتإبحكاٍموكمال
(1).

ــــــــرَّاُء ــــــــنفــــــــارس: ال ــــــــنفــــــــارسوالزخمشــــــــريإىلهــــــــذاالتأصــــــــيل،يقــــــــولاب وأشــــــــاراب
ـــــىثَـ َعَل ـــــدتيَـــــُدلُّ ـــــاُدَوالنُّـــــوُنَأْصـــــلتَواحِّ ـــــنيت،َوالصَّ ـــــاٍتوََكَمـــــاٍلَوإِّْحَكـــــاٍم،تـَُقـــــوُل:َشـــــْيءتَرصِّ َب

،ويقــــــولالزخمشــــــري: ومــــــناجملــــــاز:لــــــهرأيترصــــــني،وكــــــالمتمتــــــنيت(2)َأْي:َشــــــدِّيدتاَثبِّــــــتت 
.(3)رصني،وهورصنيالرأي...وإذاعملتعمالًفأرصنهوأتقنه 

ثباته.يَّةهذههوإحكامالشيءوواجلامعبنياملعاينالعقليةواحلس
ونالحـــظأن)الرَّصـــانة(قـــدتطـــوَّرتمـــناملعـــىناحلســـيوهـــوإحكـــامالشـــيء،وخاصـــة

(4)احملكـم:والرصـني،نالبنـاءرصـانةرُصـالبناء،جـاءيفالتـاج، ،إىلاملعـىنالعقلـيالـذييـدلُّ
علىاملعرفةوالعلموهواليقومابلشخصإالبشيٍءمنالذكاءأو)الكمال(والثبات.

َجاحة: -121  الرَّ

ـــــم:الرََّجاحـــــةجـــــاءيفاللســـــان: ـــــلكمـــــايصـــــفونيصـــــفون،والعـــــرباحلِّل ـــــمابلث َِّق احلِّل
:(5)،قالاألعشىهابخلِّفَّةوالَعَجلضدَّ

ـــــــــــيلٍمــــــــــنشــــــــــباٍب تـــــــــــراُهُمغــــــــــريمِّ
 

ًحــــــــــــــــاأحالَمــــــــــــــــا  (6)وُكهــــــــــــــــوالًمراجِّ

ومليــــذكراللســــانشــــيًئاعـــــناملعــــاينالعقليــــة،ولكــــنجنـــــدذلــــكيفأســــاسالبالغـــــة،
 فمـــــنســـــجعاته:لــــــوالرجاحـــــةعقلـــــهورابطــــــةجأشـــــهمـــــاطمــــــعاجلـــــدالعـــــاثريفانتعاشــــــه،

                                       
 .6/163،مادة)رصن(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 .1/467،مادة)رصن(،مقاييساللغة(ابنفارس،2)

 .1/357،مادة)رصن(،أساسالبالغة(الزخمشري،3)

 .35/97مادة)رصن(،اتجالعروس،الزبيدي،(4)
 .249،ديوانه،(األعشى5)

 .6/103،مادة)رجح(،لسانالعرب(ابنمنظور،6)
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.(1)لموقوممراجيحاحلُيفعقلهرجاحه،و،ورجلراجحالعقل
والث قـــــل،وجنـــــدابـــــنمنظـــــوريف ـــــيالـــــدالعلـــــىالـــــوزنِّ وأصـــــُل)الرَّجاحـــــةِّ(املعـــــىناحلس ِّ

ـــــــكإذيقـــــــول: ـــــــيوالعقلـــــــيدونأنيشـــــــريإىلذل ـــــــنياملعـــــــىناحلس ِّ ـــــــربطب ـــــــُماللســـــــاني احلِّْل
حُ ـــــهشـــــيء:الـــــراجِّ ،مـــــنقـــــوهلم:ورجـــــحالشـــــيءبيـــــده:رزنـــــهالـــــذييَـــــزِّْنبصـــــاحبهفـــــالخيِّفُّ

.(2)،والرَّاجُح:الوازِّنَُأيأَثقلهح مال:امليزانَأَْرَجحَونظرماثقله،و
ــــــرَّاُءوقــــــدأشــــــارإىلهــــــذاالتأصــــــيلابــــــنفــــــارسوالزخمشــــــري؛يقــــــولابــــــنفــــــارس:  ال

ــــىَرزَانَــــٍةَوزِّاَيَدةٍ َعَل ــــدت،يَــــُدلُّ ــــحت،َواجلِّــــيُمَواحْلَــــاُءَأْصــــلتَواحِّ ــــْيُء،َوُهــــَورَاجِّ ــــاُل:َرَجــــَحالشَّ :يـَُق
،...إَِّذاَرَزنَ ـــــــــَنالرُّْجَحـــــــــانِّ احلِّْلـــــــــمِّ،َوُهـــــــــَومِّ يُحيفِّ ـــــــــْومتَمـــــــــرَاجِّ ،ويقـــــــــولالزخمشـــــــــري:(3) َوقـَ

.(4) حاألكفالجَّرواجحاألكفالورُجاح:رزان،ونساءترَومناجملاز:امرأةت 
.هوثقلالشيءورزانتهواجلامعبنياملعاينالعقليةواحلسيَّةهذه

ثقــــــــلإًذانالحـــــــظأن)الرَّجاحــــــــة(قــــــــدتطــــــــوَّرتمــــــــناملعـــــــىناحلســــــــيالــــــــدالعلــــــــى
تــــــهعــــــنمقابلــــــه،وذلــــــكأبنيقــــــاسبــــــنيشــــــيئنيليعــــــرفثقــــــلأحــــــدمهاالشــــــيءوميــــــلكف 

ـــــــ الحتصـــــــلإالملـــــــنالـــــــيترجاحـــــــةالعقـــــــلإىلاملعـــــــىنالعقلـــــــياجملـــــــرَّدوهـــــــوةاآلخـــــــر،وخف 
 .عدالنظروبُاتصفابلذكاءوالرويةوالتأين ِّ
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ــــــــُةاحلِّْلــــــــم،ذكــــــــرابــــــــنمنظــــــــوريفاللســــــــان: فَّ ــــــــفاهة:خِّ ــــــــفاُهوالسَّ ــــــــَفُهوالسَّ وهــــــــوالسَّ
ــــضٍ ــــْنبـَْع بـَْعُضــــُهمِّ ــــَوَقرِّيــــبت ــــُلَوُه ــــَل:اجْلَْه ــــُة،َوقِّي ــــُةَواحْلَرََك ــــم،وَأصــــلهاخلِّفَّ ــــيُضاحلِّْل ،قــــالنَقِّ

ژژ   ڑ ڑ کک ژ تعاىل:
.(1)أيمنجهلنفسهوخسرهاومليفك ِّرفيها؛(5)

                                       
 .338،مادة)رجح(،ا/أساسالبالغةالزخمشري،(1)
 .6/103،مادة)رجح(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .1/512،مادة)رجح(،مقاييساللغة(ابنفارس،3)

 .1/338،مادة)رجح(،أساسالبالغة(الزخمشري،4)

 .130(سورةالبقرة،اآلية:5)
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ــــــةوالطَّــــــْيشُ اأَلصــــــل:اخلِّفَّ ــــــَفُهيفِّ َلــــــُهوََكــــــاَن:َويـَُقــــــاُل:َســــــفَِّهفــــــالنترْأيــــــه،والسَّ إَِّذاَجهِّ
ـــــــلُ،اْســـــــتَِّقاَمَةلَــــــهُالرْأيــــــهُمْضـــــــطَرِّاًب ـــــــفيه:اجْلَاهِّ َواجْلَْمـــــــُعُســـــــَفهاء،َوالضَّــــــعِّيُفاأَلمحـــــــق والسَّ

ُتـََعاىَل: َفاهت،قَاَلاَّللَّ ژھ ے ے ۓۓ  ژ وسِّ
.(3)ال؛َأياجلُهَّ(2)
.(4) ةاحللمسخافةالعقلوخفَّوفسَّرالزخمشريُّالسَّفهيفهذهاآليةبـ 

ـــــَفُهمـــــأخوذتمـــــن ـــــي،يقـــــولابـــــنمنظـــــور:اوالسَّ ـــــاملعـــــىناحلس ِّ العقـــــلِّفيه:اخلفيـــــفُلسَّ
ـــــايحُهتالـــــر ِّمـــــنقـــــوهلمتســـــفَّ يحُهتالـــــر ِّوتســـــفَّواضـــــطربت،كتـــــهتهفحرَّإذااســـــتخفَّ:يءَالشَّ

إذاكانـــــتخفيفـــــةالســـــري؛ومنـــــهقـــــولذي:ســـــفيهةالزمـــــاموانقـــــةت،مالـــــتبـــــه:أيالشـــــجرَ
:(5)االرمةيصفسيفً

هُوأبـــــــيضموشــــــــيالقمـــــــيصنصــــــــبتُ
 

هاجــــديلُســــفيهٍمقــــالتٍعلــــىظهــــرِّ 
.(6)يعينخفيفزمامها،يريدأنجديلهايضطربالضطرابرأسها

:)َســـــَفَه( وذهـــــبابـــــنفـــــارسواألصـــــفهاينإىلهـــــذاالتأصـــــيل،يقـــــولابـــــنفـــــارس:
ـــــــٍةَوَســـــــَخاَفةٍ فَّ َعَلـــــــىخِّ ـــــــدت،يَـــــــُدلُّ ـــــــنُيَواْلَفـــــــاُءَواهْلـَــــــاُءَأْصـــــــلتَواحِّ ُمطَّـــــــرِّدت،الس ِّ ـــــــاست ،َوُهـــــــَوقَِّي

ـــــدُّاحلِّْلـــــمِّ ـــــَفُه:ضِّ َســـــفِّيهت،َأيْ،فَالسَّ الـــــر ِّيحُ،َردِّيُءالنَّْســـــجِّ:يـَُقـــــاُلثـَـــــْوبت :َويـَُقـــــاُلَتَســـــفََّهتِّ
ـــــــةيفالبـــــــدن،ومنـــــــهقيـــــــل:زمـــــــامتولاألصـــــــفهاين: ،ويقـــــــ(7)... إَِّذاَمالَـــــــتْ ـــــــَفُه:خف  السَّ

ــــــــةالــــــــنَّ فسَســــــــفِّيهت:كثــــــــرياالضــــــــطراب،وثــــــــوبَســــــــفِّيهت:رديءالن ســــــــج،واســــــــتعمليفخف 

                                       
 .7/203،مادة)سفه(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 .13(سورةالبقرة،اآلية:2)

 .204-7/203،مادة)سفه(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .1/64،الكشَّاف(الزخمشري،4)

هـ،1415بريوت:دارالكتبالعلمية،،1،حتقيق:أمحدحسنبسج،)طديوانه،(ذوالرمَّة5)
.245م(،1995
 .7/204،مادة)سفه(،لسانالعرب(ابنمنظور،6)

 .1/559،مادة)سفه(،مقاييساللغة(ابنفارس،7)
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.(1) لنقصانالعقل،ويفاألمورالد نيوي ة،واألخروي ة
ـــــهاملعـــــايناحلســـــيَّة، يقـــــول:وعكـــــسالزخمشـــــريُّفعـــــدَّاملعـــــىنالعقلـــــيأصـــــالًوأعـــــادإلي

،وهـــــمســـــفهاء،وســـــفهعلـــــيفهـــــوســـــفيهتجـــــلُوســـــفاهة،وقـــــدســـــفهالرَّوســـــفاهتفيـــــهســـــفهت 
وزمـــــــامت،رديءالنســـــــجكمـــــــايقـــــــال:ســـــــخيف:ســـــــفيهومـــــــناجملـــــــاز:ثـــــــوبت،...وتســـــــافه

،والباحثـــــــةتـــــــرىأنالزخمشـــــــري(2) ســـــــفيه:مضـــــــطربوذلـــــــكملـــــــرحالناقـــــــةومنازعتهـــــــاإايه
ــــدفــــاقالصــــوابألناألوىلأنيكــــونا ملعــــىناحلســــيأصــــالًوالعقلــــيمتطــــورًاعنــــه.وقــــدق

.(3)تفيدمعىنسهاونسيsfhوجدلفظسفهيفالعربيةاجلنوبية،حيثجند
ـــــة ـــــةوالـــــرداءة،الـــــيتهـــــيخفَّ واجلـــــامعبـــــنياملعـــــاينالعقليـــــةواحلســـــيَّةهـــــواحلركـــــةواخلفَّ

املعايناحلسيَّة.العقلوجهلهعناحلقيفاملعاينالعقلية،وخفةالشيءوحركتهيف
ــــــيوهــــــوالشــــــيءاخلفيــــــفاملضــــــطرب، ــــــَفُه(مــــــناملعــــــىناحلس ِّ إًذافقــــــدتطــــــوَّر)السَّ

،والطَّيش .إىلاملعىنالعقليوهوخفَّةاحلِّلمِّ
 السَّفا: -122

شــــــــيء،وهــــــــواجلهــــــــل ــــــــفا:اخلفــــــــُةيفكــــــــل ِّ ويقــــــــال:َســــــــفا،جــــــــاءيفاللســــــــان:الس 
:،(4)الرَُّجـــــــُل:إذاضـــــــُعفعقلُـــــــه ـــــــفِّيُّ ـــــــفيهوالسَّ ـــــــفاُء،ابملـــــــد ِّ:الطَـّــــــْيُشواخلِّفَّـــــــةو،كالسَّ ،السَّ

:(5)وأَنشدلَِّعْمرِّوْبنَِّقميئة،السَّفاُءمَِّنالسَّفىو
ـــــــــــــــــهُ مـــــــــــــــــنَأْســـــــــــــــــفاُهَأْحالُم اَيُربَّ

 

َيوًمــــــــا:إنََّعْمــــــــرًاَســــــــكورْإْنقيــــــــَل 



                                       
 .251،مادة)سفه(،مفرداتألفاظالقرآن(األصفهاين،1)

 .1/460،مادة)سفه(،أساسالبالغة(الزخمشري،2)

(3)  Beeston، A.F.L.، et al. (1982) ، Sabaic Dictionary (English-French-

Arabic)، Louvain-la-Neuve,Beyrouth,p. 124. 

 .7/204،مادة)سفا(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .6/711،مادة)سكر(،احملكمواحمليطاألعظمابنسيده(5)
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َأيَأطاَشهحْلُمهفَغرَّهوَجر أَه
(1).

ـــــــةوالســـــــرعةيفالشـــــــيء .ذكـــــــر ـــــــفاء(املعـــــــىناحلســـــــي اخلفَّ ـــــــفا(و)السَّ وأصـــــــل)السَّ
َمْشــــــيهِّوَطرَيانــــــهَِّيْســــــُفوُســــــُفو ا:َأســــــرَعابــــــنمنظــــــوريفاللســــــان: يُحوَســــــَفتالــــــر ِّ،وَســــــفايفِّ

اَبَتْسفِّيه .(2)َسْفًيا:َذَرْتهالارُّ
ـــــنُي:)َســـــَفَو( وقـــــدأشـــــارابـــــنفـــــارسوالزخمشـــــريإىلهـــــذا،يقـــــولابـــــنفـــــارس: الس ِّ

ــــْيءِّ الشَّ ــــٍةيفِّ فَّ ــــىخِّ َعَل ــــدتيَــــُدلُّ ــــاُءَواحْلَــــْرُفاْلُمْعتَــــلَُّأْصــــلتَواحِّ ــــْفُو:َمْصــــَدُرَســــَفا،َواْلَف فَالسَّ
نــــــــةســــــــفواء:بي ِّوبغلــــــــةت،ويقــــــــولالزخمشــــــــري: (3)... إَِّذاَمَشــــــــىبُِّســــــــْرَعٍة،:َيْســــــــُفوَســــــــْفًوا

ــــــ والــــــريحتســــــفيالــــــارابوالــــــورق:تــــــذروه،وســــــفتعليــــــه...،الناصــــــيةةُالســــــفاوهــــــوخفَّ
ســــفواء:مــــنالســــفاوهــــوالســــفهكمــــاومــــناجملــــاز:ريــــحتيف...الــــرايح،ولعبــــتبــــهالســــوا

وقـــــــوهلم:بغلـــــــةســـــــفواء: مـــــــلعلـــــــىهـــــــذاكعـــــــىنالســـــــريعة...قيـــــــل:ريـــــــحهوجـــــــاء املـــــــر 
.(4) يحكالر ِّ

هيالسرعةواخلفةيفالشيء.واجلامعبنياملعاينالعقليةواحلسيَّةهذه
ــــــيوهــــــواخلفَّــــــةيفالشــــــيء ــــــفاء(مــــــناملعــــــىناحلس ِّ ــــــفا(و)السَّ وإًذافقــــــدتطــــــوَّر)السَّ

وسرعته،إىلاملعىنالعقليوهوخفةالعقلوطيشهوجهُله.
 الِخفَّة: -123

ـــــةُجــــاءيفاللســـــان: فَّتُـــــهيفعملـــــهلِّةالرَُّجـــــفَّـــــخِّ:اخلِّف  والفعـــــلمـــــنذلـــــك،طَْيُشـــــهوخِّ
ــــــــةً فَّ خِّ ــــــــفُّ خيِّ فهــــــــو،فــــــــفذاكــــــــانَخفيــــــــَفالقلــــــــبُمتَـَوق ِّــــــــًدا،فهــــــــوخفيــــــــف،كل ِّــــــــهَخــــــــفَّ

.(5)ُخفافت
ـــــــن ـــــــارسواألصـــــــفهاينوالزخمشـــــــريإىلهـــــــذاالتأصـــــــيل،يقـــــــولاب ـــــــنف وقـــــــدســـــــبقاب

                                       
 .206-7/205،مادة)سفا(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 .206-7/205،مادة)سفا(،العربلسان(ابنمنظور،2)

 .1/559،مادة)سفو(،مقاييساللغة(ابنفارس،3)

 .1/461،مادة)سفو(،أساسالبالغة(الزخمشري،4)

 .5/113،مادة)خفف(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)
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ــــــةاخلــــــاءوالفــــــاءأصــــــلتواحــــــد،وهــــــوشــــــيءتخيــــــفــــــارس:  ــــــلوالرَّزان ،الفالث َِّق يقــــــالَخــــــفَّ
ـــــــــًة،وهـــــــــوخفيـــــــــفوُخَفـــــــــافت فَّ خِّ ـــــــــفُّ ـــــــــيُءخيِّ ـــــــــْتالش  الرَُّجـــــــــُل:إذاخفَّ ،ويقـــــــــال:أخـــــــــفَّ

ابعتبـــــــــار:إبزاءالث قيـــــــــل،ويقـــــــــالذلـــــــــكاترةًاخلَفِّيـــــــــفُ،ويقـــــــــولاألصـــــــــفهاين: (1)حالُـــــــــه 
ـــــف،ود ـــــوزن،وقيـــــاسشـــــيئنيأحـــــدمهاابآلخـــــر، ـــــو:درهـــــمخفي ـــــلاملضـــــايفةابل ،رهـــــمثقي

والثــــــاين:يقــــــالابعتبــــــارمضــــــايفةالز مــــــان، ــــــو:فــــــرسخفيــــــف،وفــــــرسثقيــــــل:إذاعــــــدا
الثالـــــــث:يقـــــــالخفيـــــــففيمـــــــايســـــــتحليه،أحـــــــدمهاأكثـــــــرمـــــــناآلخـــــــريفزمـــــــانواحـــــــد

ــــاس،وثقيــــلفيمــــايســــتومخه،فيكــــوناخلفيــــفمــــدحً ــــالن ــــع...وا،ا،والثقيــــلذم  يقــــال:الراب
ــــــ ــــــلفيمــــــافي ــــــ،هوقــــــارخفيــــــففــــــيمنيطــــــيشوثقي ــــــفذم  ــــــلمــــــدحًفيكــــــوناخلفي ،ااوالثقي

ــــــــالشــــــــيءُخــــــــفَّ،ويقــــــــولالزخمشــــــــري: (2)...  ،،فهــــــــوخفيــــــــفوخفــــــــافوخــــــــفةًخفَّ
ـــــزان:شـــــالوخـــــفَّ ـــــوخفَّ،خـــــف:خفيـــــفاحملمـــــلوشـــــيءت،املي ـــــهفـــــه،وخفَّ ومـــــن...فعن
ـــــل،احلـــــالخفيـــــفصـــــار:فـــــالنتوأخـــــفَّ،تورقَـّــــهحالُـــــتخفَّـــــ:اجملـــــاز .اخمف ـــــفـــــالنتوأقب
.(3)... وطيشةتخفَّوفيهخفيف،وهو،...وناملخف ِّوفاز

ـــــي،ذكـــــرابـــــنمنظـــــوريفاللســـــان: وأصـــــل)اخلفَّـــــةِّ(كعـــــىنالطـــــيشهـــــواملعـــــىناحلس ِّ
ــــةُ ف ــــُةاحلــــالِّ:اخلِّف  وخِّ ــــَوْزنِّ فَّــــُةال والرُُّجــــوحِّ،وهــــيخِّ الث َِّقــــلِّ ــــدُّ ،وضِّ يكــــونيفاجلســــموالعقــــلِّ
فافت،واخلُفافيفالتـََّوقُّدوالذكاء،اجلسماخلَفِّيُفيف:وقيل،والعملِّ .(4)ومجعهاخِّ

ــــــةإالأقــــــاحســــــيَّةيفاملعــــــين ــــــيهــــــواخلفَّ واجلــــــامعبــــــنياملعــــــىنالعقلــــــيواملعــــــىناحلس ِّ
ـــــــي،وعقليَّـــــــةتيفاملعـــــــىنالعقلـــــــي،ومجـــــــعد.حممـــــــدحســـــــنجبـــــــلهـــــــذهاأللفـــــــاظيف: احلس ِّ
 املعــــــىناحملــــــوري:قلــــــةكثافــــــةالشــــــيءيفنفســــــهأوقلــــــةكثافتــــــهوتركــــــزهعلــــــىحاملــــــه...

يف ُـــــــــــبَّ ں ڻ  ژ ،قـــــــــــالتعـــــــــــاىل:رأســـــــــــهيـُثـَق لـــــــــــهويُعق ِّلـــــــــــهوالطـــــــــــائشكأمنـــــــــــاالل

                                       
 .1/345،مادة)خفف(،مقاييساللغة(ابنفارس،1)

 .168،مادة)خفف(،مفرداتألفاظالقرآن(األصفهاين،2)

 .1/259)خفف(،مادة،أساسالبالغةالزخمشري(3)

 .113-5/112،مادة)خفف(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)
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ژڻڻ
ـــــــــالتعـــــــــاىل:)تفســـــــــرِبفـــــــــةالعقـــــــــول،وابلرحيـــــــــلإلدراكموســـــــــى((1) حب ژ،وق

ژخب مب ىب يب 
.(3) )الجيرَُّنَكإىلاخلفةوعدمالصربوالثبات((2)

ـــــيخفَّـــــةالشـــــيءاحملســـــوس،إىلاملعـــــىنوإًذافقـــــد تطـــــوَّرت)اخلِّفَّـــــُة(مـــــناملعـــــىناحلس ِّ
العقليوهوخفَُّةالعقلوطيشهوعدمرزانته.

 يش:طَّ ال -124

،َوقَــْدطـاَشَيطِّــيشطَْيًشـا،َوطَــاَشو:الطَّــْيش:النـَّـَزُقجـاءيفلســانالعـرب خفَّــةاْلَعْقـلِّ
جَيَْهــَلصــاحُبهَمــاُ ــاوُِّل،وَطــْيُشاحلِّْلــم،يقــال:بـَْعــَدَرزانتِّــهِّلُُجــالرَّ ذهابُــهَحــ َّ طَــْيُشاْلَعْقــلِّ

َفاُفاْلُعُقولِّ،خفَّته مِّْنقـَْوٍمطيَّاشٍة:خِّ مِّْنقـَْوٍمطاشٍة،وطَيَّاشت َوَرُجلتطائشت
(4).

ـــــردأحـــــدها إىلاآلخـــــر،يقـــــول:جنـــــدابـــــنمنظـــــورأورداملعـــــايناحلســـــيةوالعقليـــــةوملي
ـــــــ ـــــــدالرميَّـــــــةوَأطاشـــــــه:هُمَعـــــــنِّاهلـَــــــَدفَيطـــــــيشطَيًشـــــــاطـــــــاَشالسَّ إِّذاعـــــــَدلَعْنـــــــُهَوملَْيقصِّ

َحــــــــدِّيثِّ،الرَّامــــــــي ــــــــُلالطــــــــائشُ»َجرِّيــــــــٍر:َويفِّ َهــــــــاالَعصِّ نـْ َعــــــــنِّاهلــــــــَدف،(5)«َومِّ ،َأيالــــــــزالُّ
، َحــــــــــدِّيثِّوتطــــــــــيش: ــــــــــفُّ »َعْمــــــــــرِّوْبــــــــــنَِّأيبَســــــــــَلَمَة:َويفِّ ــــــــــيشيفِّ َكانَــــــــــْتيَــــــــــدِّيَتطِّ

َجانِّبٍ:َأي،(6)«الصَّْحَفة وتتناَوُلمِّْنُكل ِّ .(7) ِّفُّ
                                       

 .54(سورةالزخرف،اآلية:1)

 .60(سورةالروم،اآلية:2)

(3 جبل، حسن حممد الكرمي( القرآن أللفاظ املؤصل االشتقاقي )خفف(،املعجم مادة ،
1/588-589. 

 .9/174،مادة)طيش(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

(5) احلديثاخلطايب، غريب ،2/86 والزخمشري، احلديثالفائق، غريب يف وابن2/98، ،
 .3/153،مادة)طيش(واألثرالنهايةيفغريباحلديثاألثري،

حصحيحالبخاري(6) واألكلابليمني،5376، علىالطعام اببالتسمية كتاباألطعمة، ،
ح7/68 مسلم، وصحيح وأحكامهما،2022، والشراب الطعام آداب ابب األشربة، كتاب ،
3/1599. 

 .9/174،مادة)طيش(،لسانالعرب(ابنمنظور،7)
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 الطــــــاءوقــــــدســــــبقابــــــنفــــــارسوالزخمشــــــريإىلهــــــذاالتأصــــــيل،يقــــــولابــــــنفــــــارس:
ــــــهممــــــنهــــــذا،إذامل،واليــــــاءوالشــــــنيكلمــــــةتواحــــــدة،وهــــــيالطَـّـــــْيشواخلِّفَّــــــة وطــــــاَشالسَّ

وطــــاَشوطــــار  ــــْب،كأنَّــــهَخــــفَّ مــــنقــــومٍب ِّاللُّــــطــــائشُرجــــلت،ويقــــولالزخمشــــري: (1)ُيصِّ
.(2) همعنالغرضوطاشالسُّ،طاشةوطياش

املتفر ِّعةعنههوخفَّةالشيء.واجلامعبنياملعىنالعقليواملعايناحلسيَّة
إًذافقــــدتطــــوَّرعــــن)الطَـّـــيش(الــــذيهــــوخفَّــــةالعقــــلوعــــدمرزانتــــهاملعــــايناحلســــية

الدالةعلىعدمإصابةالغرض،وخفَّةاليدوانتقاهلامنمكاٍنإىلمكان.
 النََّزق: -125

ـــــــَزقُجـــــــاءيفاللســـــــان: ـــــــ:النـَّ ـــــــَزقُ،ويفكـــــــلأَمـــــــروعجلـــــــةيفجهـــــــلومُحْـــــــقةتخفَّ :النـَّ
ـــــــ ـــــــَزَقالرجـــــــلُ،والطـــــــيشةُاخلفَّ ـــــــم:وأَنـَ ْل ـــــــاَزقالـــــــرَّ،إذاَســـــــفَِّهبعـــــــدحِّ ـــــــوتَن ـــــــجالنتَنازًُق ااونِّزاًق

 .(3)وُمنازقةتشامتا
وأصـــــل)النـــــزق(املعـــــىناحلســـــي،الـــــدالعلـــــىالســـــرعةواإلفـــــراطيفالشـــــيءقـــــالابـــــن

ــــــمنظــــــور: ــــــَزُقنْزًق ــــــرُُهيَن ــــــَرُسَوَغيـْ ــــــانــــــزَِّقالرَُّجــــــُلَواْلَف ــــــزَا:اونُزوًق ــــــزََّقالفــــــرَسوأَنزقــــــه،إَِّذانـَ ونـَ
يَثِّــــــــَبنـَْهـــــــــزً:اتَنزِّيًقــــــــ :َحـــــــــ َّ التـَّْهــــــــذِّيبِّ يـَْنـــــــــزوويـَْنـــــــــزق،َويفِّ ،اإَِّذاَضـــــــــَربَُهَحــــــــ َّ وأَنـــــــــَزَقيفِّ

وأَْهـــــــــَزقَ كِّ ـــــــــرَ:الضَّـــــــــحِّ ـــــــــهِّ،إَِّذاأَفـــــــــرطفِّيـــــــــهَِّوَأْكثـَ ـــــــــقاءواإلِّانءإِّىَلرَْأسِّ ،والنـَّـــــــــْزُق:َمـــــــــْلُءالس ِّ
الن ِّهــــــــاُء:امــــــــتأَلت ــــــــاؤهَأي،ونَزِّقَــــــــتِّ نزِّقَــــــــْتقِّ ــــــــرمكــــــــاُنَكــــــــَذاوََكــــــــَذاَحــــــــ َّ :َويـَُقــــــــاُل:ُمطِّ

.(4)امتأَلتُغْدرانه
ـــــــنفـــــــارس: ـــــــنفـــــــارسوالزخمشـــــــريإىلهـــــــذاالتأصـــــــيل،يقـــــــولاب النـــــــون وذهـــــــباب

والـــــــزاءوالقـــــــافكلمـــــــةتـــــــدلعلـــــــىعجلـــــــة.مـــــــنذلـــــــكالنـــــــزق:اخلفـــــــةوالعجـــــــل.ونزقـــــــت

                                       
 .2/85،مادة)طيش(،مقاييساللغة(ابنفارس،1)

 .1/621،مادة)طيش(أساسالبالغةالزخمشري،(2)

 .14/236،مادة)نزق(،لسانالعرب،منظور(ابن3)

 .14/236،مادة)نزق(،لسانالعرب،منظور(ابن4)
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رجــــــلوفــــــرس،ويقــــــولالزخمشــــــري: (1) فنــــــزق.ويقولــــــون:أنــــــزقفــــــالنابلضــــــحكالفــــــرس
ومــــناجملــــاز:يفكالمــــهنــــزق:خف ــــة،ونــــزقفرســــه:ضــــربهلينــــزو،ونــــزقنــــزق،وفيــــهطــــيشت

.(2) ونزقهالنعيم،وسرعة
واجلـــــامعبـــــنياملعـــــىنالعقلـــــيواحلســـــيهـــــوكثـــــرةالســـــرعةواإلفـــــراطيفالشـــــيء،وهـــــو

يفاملعـــــىناحلســـــي، ملـــــافيـــــهالعجلـــــةوالســـــرعةواالمـــــتالءالزائـــــد،ويفاملعـــــىنالعقلـــــيظـــــاهرت
ملافيهمناخلفةوالعجلةوالطيش.

إًذافقـدتطـور)النـزق(مـناملعـىناحلسـيالـدالعلـىالسـرعةوالعجلـةواالمـتالءالزائــد،
وطيش.يفكلأَمروعجلةيفجهلومُحْقةتخفَّإىلاملعىنالعقليالدالعلى

 السخف: -126

،السُّْخُفوالسََّخاَفُة:رِّقَُّةاْلَعْقلِّيفاللسان:جاء ،هنـُْقصانووالسَّْخُف:َضْعفاْلَعْقلِّ
ْثَلحاَمْقته .(3)وساَخْفُته:مِّ

 منظور: ابن قال واخلفَّة، الرقَّة على الدال ي املعىناحلس ِّ )الس خف( الُعْشبوأصل
يفوَسحابَسخيف فقدَسُخفَ،رقيق:السَّخيفوالرجلالسخِّ واليكادون،وكلُّماَرقَّ

.(4)ةةالعقلخاصَّيستعملونالسُّْخَفإِّاليفرِّقَّ
ـــــنفـــــارس:  ـــــنفـــــارسوالزخمشـــــريإىلهـــــذاالتأصـــــيل،يقـــــولاب الســـــنيوقـــــدأشـــــاراب

ــــة علــــىخف  شــــيءٍ،واخلــــاءوالفــــاءأصــــلتمطَّــــرديــــدلُّ ــــةيفكــــل ِّ ــــْخُف:اخلف  قــــالوا:السُّ ،حــــ  
ــــــــحاب قـــــــــالاخلليـــــــــل:،يفالسَّ ــــــــخافةعام ـــــــــةتيفكـــــــــل ِّ ــــــــْخفيفالعقـــــــــلخاصـــــــــة،والسَّ السُّ

وقــــــد...،وهــــــوســــــخيفالعقــــــل:انقصــــــهفيــــــهســــــخفت ،ويقــــــولالزخمشــــــري:(5) شــــــيء
                                       

 .2/554،مادة)نزق(،مقاييساللغة(ابنفارس،1)

 .2/263،مادة)نزق(،أساسالبالغة(الزخمشري،2)

 .7/145،مادة)سخف(،لسانالعربابنمنظور،(3)
 .7/145،مادة)سخف(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .1/592،مادة)سخف(،مقاييساللغة،(ابنفارس5)
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وأجـــــدعلـــــىكبـــــديســـــخفةمـــــنجـــــوع،ســـــخفالثـــــوبســـــخافة،وهـــــوســـــخيفالنســـــج
.(1) اتعارياجلائع،وسخفيناجلوعتسخيفًةالكبدوخفةتوهيرقَّ

واجلـــــــامعبـــــــنياملعـــــــىنالعقلـــــــيواملعـــــــىناحلســـــــيهـــــــورقـــــــةالشـــــــيءوخف تـــــــه،وهـــــــويف
ـــــريأوالتحريـــــكمـــــنموضـــــعها، وزقـــــافصـــــارتعرضـــــةللتغي املعـــــىناحلســـــيألشـــــياءخـــــفَّ

.هنـُْقصانو،وضعفهرِّقَُّةاْلَعْقلِّفالثباتهلا،ويفاملعىنالعقلييف
ـــــيالـــــ ـــــخف(مـــــناملعـــــىناحلس ِّ ـــــةإىلاملعـــــىنإًذافقـــــدتطـــــوَّر)الس  دالعلـــــىالرقَّـــــةواخلفَّ

العقليالدالعلىرقَّةالعقلوضعفهونقصانه.
َهق: -127  الرَّ

َجْهـــــــلت:الرََّهـــــــقُجـــــــاءيفاللســـــــان: نســـــــانيفِّ ـــــــةتاإلِّ فَّ وخِّ ـــــــقتَوَرُجـــــــلت،َعْقلِّـــــــهِّيفِّ :ُمَرهَّ
ــــــَفه:والرََّهــــــق،لَــــــهُفِّعــــــلَواَلبِـّـــــَذلِّكََمْوُصــــــوفت :،والنُّــــــوكُالسَّ احْلَــــــدِّيثِّ ــــــَن»َويفِّ َحْســــــُبَكمِّ

ــــــــْن:الرََّهــــــــقُ،و(2)«الرََّهـــــــقَواجْلََفـــــــاءَِّأناَليُعــــــــَرَفبيتُـــــــك احلُمـــــــقَواجْلَْهــــــــُل؛أَرادحســـــــُبكمِّ
.(3)َهَذااخلُُلقَأنجُيهلبيُتكَواَليُعرف

وغلظـــــــة،ذكـــــــرابـــــــن ـــــــيوهـــــــوغشـــــــيانيصـــــــحبهقهـــــــرت وأصـــــــل)الرََّهـــــــق(املعـــــــىناحلس ِّ
ــــْيءِّمنظــــور: ْرَهــــُق:،والرََّهــــق:غِّْشــــيانالشَّ

ُ
اأَلمــــرَِّمــــااَليُطِّيــــقالـــــمَوامل َوبِـّـــهِّ،ْحمولَعَلْيــــهِّيفِّ

ــــــــَيالَعظََرْهقــــــــةت َقــــــــتال،مـــــــــةوالَفســــــــادَشــــــــدِّيَدةت:َوهِّ ـــــــــيَـْتُهوَرهِّ كـــــــــالُبالصَّــــــــْيَدَرَهًقــــــــا:َغشِّ
.(4)وحلَِّقْته

وســـــــبقابـــــــنفـــــــارسإىلهـــــــذاالتأصـــــــيل،ولكنـــــــهمليـــــــذكر)الرََّهـــــــق(هبـــــــذهاملعـــــــاين،
                                       

 .1/443،مادة)سخف(،البالغةأساس،(الزخمشري1)

املوصلي(2) حأمحد يعلي، أيب مسند ،6162 هريرة، أيب مسند وعبدامللك11/23، ،
،207،اببيفالسراويل،ص509،حاآلداب،والبيهقي،120،ص1178،حالبغدادي،األمايل

 .89،1/204،حوضعَّفهاأللباينيفسلسلةاألحاديثالضعيفة

 .6/245،مادة)رهق(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .246-6/245،مادة)رهق(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)
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ـــــــيءِّغِّشـــــــيانفأحـــــــدمها:متقـــــــارابنأصـــــــالنوالقـــــــافواهلـــــــاءالـــــــراءيقـــــــول:  الشـــــــيَء،الش 
.(1) والتأخريالَعجلةُواآلخر

ـــــي يفواجلـــــامعبـــــنياملعـــــىنالعقل واملعـــــايناحلســـــيَّةهـــــوغشـــــيانالشـــــيء،وهـــــوظـــــاهرت
ــــــــي،وكــــــــذايفاملعــــــــىنالعقلــــــــيابعتبــــــــارأناجلهــــــــلوالســــــــفةوالنُّــــــــوكتغشــــــــى املعــــــــىناحلس ِّ

صاحبهاوتغطيعلىعقله،أوتتسببيفغشياناملصائبواملصاعببه.
ــــــــيوهــــــــوغشــــــــيانالشــــــــيء،إىلاملعــــــــىن إًذافقــــــــدتطــــــــوَّر)الرََّهــــــــق(مــــــــناملعــــــــىناحلس ِّ
ــــفهوالنُّــــوك،ومــــنكــــانهــــذاشــــأنهففنــــهتغشــــاهظلمــــةتيفالبصــــرية العقلــــيوهــــواجلهــــلوالسَّ

يفالسلوكوابتعادتعنالصواب. ويعروها رافت

 


 

                                       
 .1/492،مادة)رهق(،مقاييساللغة(ابنفارس،1)



 الفصل الثاني: تصنيف ألفاظ النشاط الذهني الواردة في لسان العرب, البن منظور

271 
 

 حتليل املكونات الداللية بني ألفاظ احلِلم واألناة
 [ جدوا التحليل التكويني أللفاظ الِحلم واألناة15جدوا ]

املالمح



 األلفاظ

التثبتيف
األمور
وعدم
 العجلة

ثقل
الشيء
 ورزانته

ثباتالشيء
 واستقراره

خفة
الشيء
 وجهله

 احلُمق

غشيان
الشيءأو
تغطيته

    + + احللم
    + + األانة
    + + + الوقار

   + + + الرزانة
    + + احلصاة
    + + األصاه
   +  + األصالة
   +  + التثبت
    + + الرميز
   +  + الركز
   +  + الرصانة
    + + الرجاحة
 + +    السفه
 + +    السفا
  +    اخلفة
  +    الطيش
 + +    النزق

 + +    السخف
+ + +    الرهق
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 [ جدوا بياني للعالقات الداللية بين ألفاظ الِحلم واألناة16جدوا ]

الرهقالسخفالنزقالطيشاخلفةالسفاالسفهالرجاحةالرصانةالركزالرميزالتثبت األصالةاألصاةاحلصاةالرزانة الوقار األانة احلِّلم

ددللل ل ل ل ل ف = احلِّلم
            ل     ل = ف األانة
            ل    ف = ل ل الوقار
للللل= ف  لالرزانة
ف=ل احلصاة
=فل األصاة
لل =   األصالة
لل=لل ل ل لالتثبت
=ل  الرميز
=لل  لالركز
=ل  لالرصانة
=ل  لالرجاحة
لللف=  دالسفة
لل=ف  السفا
لللف=لل  اخلفة
ل=فلل  دالطيش
=لل  النزق

=ل  السخف
=لل  الرهق

 

 مفتاآ الرموز:
 

 د: تضاد ر: تنافر ف: الرتادف ل: ايتمال =: اللفظة نفسها
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 حتليل املكونات الداللية بني هذه األلفاظ
يتضحمناجلدولالسابقأللفاظ)احلِّلمواألانة(وجودالعالقاتاآلتية:

 ع قة الرتادف:  -1
بـــــــــني)احلِّلـــــــــم(و)األانة(فهمـــــــــايشـــــــــاركانيفإثبـــــــــاتملمـــــــــح)التثبُّـــــــــتيفاألمـــــــــور

وثقلالشيءورزانته(.-وعدمالعجلة
و)الرزانـــــــة(فهمــــــايشـــــــاركانيفإثبــــــاتملمـــــــح)التثبــــــتيفاألمـــــــوروبــــــني)الوقــــــار(

وثباتالشيءواستقراره(.-وثقلالشيءورزانته-وعدمالعجلة
وبــــــني)احلصــــــاة(و)األصــــــاة(فهمــــــايشــــــاركانيفإثبــــــاتملمــــــح)التثبــــــتيفاألمــــــور

وثقلالشيءورزانته(.-وعدمالعجلة
ـــــــــفا(فهمـــــــــايشـــــــــاركا ـــــــــفه(و)السَّ نيفإثبـــــــــاتملمـــــــــح)خفـــــــــةالشـــــــــيءوبـــــــــني)السَّ

وجهله(.
ـــــــــة(و)الطَّـــــــــيش(فهمـــــــــايشـــــــــاركانيفإثبـــــــــاتملمـــــــــح)خفـــــــــةالشـــــــــيء وبـــــــــني)اخلِّفَّ

وجهله(.
 ع قة االيتمال: -2

بــــــني)احلِّلــــــم(مــــــنجهــــــةو)الوقــــــار(مــــــنجهــــــةأخــــــرى،فهمــــــايشــــــاركانيفإثبــــــات
ـــــةوثقـــــلالشـــــيءورزانتـــــه(،وتزيـــــ-ملمـــــح)التثبُّـــــتيفاألمـــــوروعـــــدمالعجلـــــة داجلهـــــةالثاني

إبثباتملمح)ثباتالشيءواستقراره(.
وبــــــني)األانة(مــــــنجهــــــةو)الوقــــــار(مــــــنجهــــــةأخــــــرى،فهمــــــايشــــــاركانيفإثبــــــات

ـــــة-ملمـــــح)التثبُّـــــتيفاألمـــــوروعـــــدمالعجلـــــة وثقـــــلالشـــــيءورزانتـــــه(،وتزيـــــداجلهـــــةالثاني
إبثباتملمح)ثقلالشيءورزانته(.

لـــــموالرجاحـــــة(مـــــنجهـــــةأخـــــرى،فهمـــــايشـــــاركانوبـــــني)الرزانـــــة(مـــــنجهـــــةو)احلِّ
وثقـــــــلالشـــــــيءورزانتـــــــه(،وتزيـــــــد-يفإثبـــــــاتملمـــــــح)التثبُّـــــــتيفاألمـــــــوروعـــــــدمالعجلـــــــة

اجلهةاألوىلإبثباتملمح)ثباتالشيءواستقراره(.
بـــــني)األصـــــالةوالتثبُّـــــتوالركـــــزوالرصـــــانة(مـــــنجهـــــةو)احلِّلـــــم(مـــــنجهـــــةأخـــــرى،
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ملمـــــــح)التثبُّـــــــتيفاألمـــــــوروعـــــــدمالعجلـــــــة(،وتزيـــــــداجلهـــــــةفهمـــــــايشـــــــاركانيفإثبـــــــات
ــــــاتملمــــــح)ثبــــــاتالشــــــيءواســــــتقراره(،وتزيــــــداجلهــــــةالثانيــــــةإبثبــــــاتملمــــــح األوىلإبثب

)ثقلالشيءورزانته(.
وبـــــني)التثبُّـــــت(مـــــنجهـــــةو)األانة(مـــــنجهـــــةأخـــــرى،فهمـــــايشـــــاركانيفإثبـــــات

ـــــداجلهـــــةاألوىلإبثبـــــاتملمـــــح)ثبـــــاتملمـــــح)التثبُّـــــتيفاألمـــــوروعـــــدمالعجلـــــة(،وت زي
الشيءواستقراره(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)ثقلالشيءورزانته(.

وبــــني)التثبُّــــت(مــــنجهــــةو)الوقــــاروالرزانــــة(مــــنجهــــةأخــــرى،فهمــــايشــــاركانيف
ثبـــــــاتالشـــــــيءواســـــــتقراره(،وتزيـــــــد-إثبـــــــاتملمـــــــح)التثبُّـــــــتيفاألمـــــــوروعـــــــدمالعجلـــــــة

الثانيةإبثباتملمح)ثقلالشيءورزانته(.اجلهة
وبــــني)الرزانـــــة(مـــــنجهـــــةو)احلصـــــاة،واألصــــاة(مـــــنجهـــــةأخـــــرى،فهمـــــايشـــــاركان

ـــــــه(،وتزيـــــــد-يفإثبـــــــاتملمـــــــح)التثبُّـــــــتيفاألمـــــــوروعـــــــدمالعجلـــــــة ثقـــــــلالشـــــــيءورزانت
اجلهةاألوىلإبثباتملمح)ثباتالشيءواستقراره(.

ـــــز(مـــــنجهـــــةو)ال ـــــاتوبـــــني)الرمي ـــــة(مـــــنجهـــــةأخـــــرى،فهمـــــايشـــــاركانيفإثب رزان
ـــــة-ملمـــــح)التثبُّـــــتيفاألمـــــوروعـــــدمالعجلـــــة وثقـــــلالشـــــيءورزانتـــــه(،وتزيـــــداجلهـــــةالثاني

إبثباتملمح)ثباتالشيءواستقراره(.
ــــــفهوالســـــــفا(مــــــنجهــــــةو)اخلفـــــــةوالطــــــيش(مــــــنجهـــــــةأخــــــرى،فهمـــــــا وبــــــني)السَّ

وجهلــــــة(،وتزيــــــداجلهــــــةاألوىلإبثبــــــاتملمــــــحيشــــــاركانيفإثبــــــاتملمــــــح)خفــــــةالشــــــيء
)احلُمق(.

ـــــات وبـــــني)الســـــفه(مـــــنجهـــــةو)الرهـــــق(مـــــنجهـــــةأخـــــرى،فهمـــــايشـــــاركانيفإثب
واحلُمـــــق(،وتزيـــــداجلهـــــةالثانيـــــةإبثبـــــاتملمـــــح)غشـــــيان-ملمـــــح)خفـــــةالشـــــيءوجهلـــــة

الشيءأوتغطيته(.
يشـــــاركانيفوبـــــني)النـــــزق(مـــــنجهـــــةو)الطـــــيشواخلفـــــة(مـــــنجهـــــةأخـــــرى،فهمـــــا
إثباتملمح)خفةالشيءوجهلة(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)احلُمق(.

وبــــــــني)الســــــــخف(مــــــــنجهــــــــةو)اخلفــــــــة(مــــــــنجهــــــــةأخــــــــرى،فهمــــــــايشــــــــاركانيف
إثباتملمح)خفةالشيءوجهلة(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)احلُمق(.
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همـــــايشـــــاركانيفإثبـــــاتوبـــــني)الرهـــــق(مـــــنجهـــــةو)اخلفـــــة(مـــــنجهـــــةأخـــــرى،ف
وغشــــــيان-ملمــــــح)خفــــــةالشــــــيءوجهلــــــة(،وتزيــــــداجلهــــــةاألوىلإبثبــــــاتملمــــــح)احلُمــــــق

الشيءأوتغطيته(.
 ع قة التضاد: -3

ــــــفهوالطــــــيش(مــــــنجهــــــةأخــــــرى،حيــــــثتتضــــــاد بــــــني)احلِّلــــــم(مــــــنجهــــــة،و)السَّ
تـــــــــه(وثقـــــــــلالشـــــــــيءورزان-اللفظتـــــــــانيفملمحـــــــــي)التثبُّـــــــــتيفاألمـــــــــوروعـــــــــدمالعجلـــــــــة

و)خفَّةالشيءوجهله(.
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 نتائج املبحث السابع

(لسانالعرب)بعدالوقوفعلىمبحثألفاظاحلِّلمواألانة،واستخراجألفاظهمنمعجم
ىلإحصاءاتأصلهاوتطوراهتا،نتجعنهاالوصولإظور،ودراستهادراسةدالليةوتبينيالبنمن

 :ونتائجتتضمَّنما يت
1- األلفاظأن إجيابيةعدد منها لفظًا، عشر املبحثتسعة اليتُدرستيفهذا

( هي: فاإلجيابية اأَلَصالة،وأخرىسلبية، األصاة، احلصاة، الرَّزانة، الَوقار، األانة، احلِّلم،
الرََّجاحة الرَّصانة، الر ِّْكز، الرَّميز، )التثبُّت، هي: والسلبية الطَّيش،(، اخلِّفَّة، السَّفا، السََّفه،

(.النزق،السخف،الرََّهق
ألفاظاحلِّلمواألانةألفاظًاإجيابيةتشاركيفالثقلوعدماخلِّفَّةوهي:)احلِّلم،أن-2

األانة،والوقار،والرَّزانة،واحلصاة،والرميز،والرَّجاحة(.
3- ورسوخهأن الشيء ثبات عن تطوَّرت إجيابية ألفاظًا واألانة احلِّلم ألفاظ

وهي:)الرزانة،واألصالة،والتثبت،والر ِّكز(.واستقراراه،
ألفاظاحلِّلمواألانةألفاظًاإجيابيةتشاركيفمعىنالتثبتيفاألموروالرأي،وهي:أن-4

)احلِّلم،واألانة،والوقار،والرزانة،واحلصاة،واألصاه،واألصالة،والتثبُّت،والرميز،والر ِّكز،والرَّصانة،
والر جاحة(.
بلكلوحدةهلاأن-5 إجيابيةالترجعإىلنسٍقمعنيَّ ألفاظاحلِّلمواألانةألفاظًا

( خمتلفوهي: الصلبالقوياحلصاةأصلت احلجر تطوَّرتمناألصاةو-تطوَّرتعن
تطوَّرتعنالثباتالرصانةو-تطوَّرعنالكثرةواحلركةالرميزو-الطعاماملمتل ابلفائدة

إبحكاموكمال(.
6- وهي:أن واحلركة، اخلفَّة معىن تطوَّرتعن سلبية ألفاظًا واألانة احلِّلم ألفاظ

)السَّفه،والسَّفا،واخلِّفَّة،والطَّيش،والنزق،والسخف(.
هلاأن-7 بلكلوحدة معنيَّ سلبيةالترجعإىلنسٍق ألفاظًا ألفاظاحلِّلمواألانة

تطوَّرعنمعىنغشيانالشيءالذييصحبهقهروغلظه(.الرَّهقأصلخمتلفوهي:)
بنياحلِّلمع قة الرتادفظهربنيألفاظاحلِّلمواألانةعالقاتدالليةوهيأنه-8
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واألانة،وبنيالوقاروالرَّزانة،وبنياحلصاةواألصاة،وبنيالسَّفهوالسَّفا،وبنياخلِّفَّةوالطَّيش.
 عالقة واحلِّلمااليتمالّث جهة من الرَّزانة وبني والوقار، وبنياألانة والوقار، احلِّلم بني

والرَّجاحةمنجهةأخرى،وبنياألصالةوالتثبُّتوالر ِّكزوالرَّصانةمنجهةواحلِّلممنجهة
وبني أخرى، منجهة والرَّزانة والوقار وبنيالتثبُّتمنجهة وبنيالتثبُّتواألانة، أخرى،

السَّفاالرَّزا نةمنجهةواحلصاةواألصاةمنجهةأخرى،وبنيالرَّميزوالرَّزانة،وبنيالسَّفه
منجهةواخلِّفَّةوالطَّيشمنجهةأخرى،وبنيالسَّفهوالرَّهق،وبنيالنَّزقمنجهةوالطَّيش

ّث وبنيالرَّهقواخلِّفَّة. وبنيالسخفواخلِّفَّة، أخرى، منجهة بنيلتضادع قة اواخلِّفَّة
احلِّلممنجهةوالسَّفهوالطَّيشمنجهةأخرى.
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  املبحث الثامن:
 
 
ل
ُ
 احل

ُ
 ِم واخليالِ ألفاظ

م: نشاطتعقلي دثأثناءالنوم،وهوسلسلةمناألحداثاملتخيلةاليتميكنلُُـاحل
،أوهو نشاطذهين(1)أنيكونهلامعىننفسيأوحمتوىميكنبلوغهابلتفسريوالتأويل 

أبفعال فيها ويقوم خمتلفة، وأحدااًث صورًا انئم وهو اإلنسان فيه ويرى النوم أثناء  دث
اآلخر  بعضها ينسى النهوضوقد عند بعضها يتذكر قد واخليال:(2)ونشاطاتكثرية ،
واقعية،أوهو صورةتجمرَّدةقدتكونابتكارًامنالذ ِّهنأوالنفسأوانعكاًسالصورةفعلية

املنام  يف املتصوَّرة ألفاظ(3)الصورة سبعة واخليال( يفمعىن)احلُلمِّ منظور ابن أورد وقد ،
هلذه إجيابيةوهي:احلُلم،الرُّْؤاي،اخليال،الطَّيف،التوهُّم،التوسُّم،التصوُّر،وفيمايليشرحت

دالليةبينها.العالقاتالوتتبُّعأصوهلااالشتقاقية،وتبينياأللفاظ،
 لم:ح  ال -128

َأْحالم َواجْلَْمُع الرُّْؤاي، واحلُُلم: النائميفمنامه(4)جاءيفاللسان:احلُْلُم يراه ،وهوما
، النـَّْومِّ يفِّ َوَ ُْوُه اجلِّماع واالْحتِّالُم: واحلُْلم َوُتَسكَّن، احلُُلمِّ الُم وُتَضمُّ كاذبه، أحالم من

:إِّذارَأى،وحَتَلَّم:إِّذاوتسمَّىهذهاألحالمالكاذبة ْلَفْتحِّ )أضغاثأحالم(،يـَُقاُل:َحَلم،ابِّ
َكاذِّابً (5)ادََّعىالرْؤاي قالهللاتعاىل: ژٱ ٻ ٻٻ ٻ پ پ   پ  پژ،

(6) ،

                                       
(1) عبدالعال، عبداجمليد حممد القرآنالسيد يف النفسية حامداملفاهيم فؤاد ومراجعة: تقدمي ،

 .79م(،2005-هـ1426،)األردن:داراملسرية،1املوايف،ط
 .1/21مسيحعاطفالزين،مرجعسابق،(2)
 .1/346مرجعسابق،(3)
 .4/209،مادة)حلم(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .4/209،مادة)حلم(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)

 .44(سورةيوسف،اآلية:6)
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الشََّجرِّ َوأَْعَواُد النـََّباتِّ أخالط ، (1)األضغاث: ُمْضطرِّبةتَأْحالمتهذهأي وهواجس خمتلطة
متداخلةكتداخلأعوادالنبات،فَيْصُعُبأَتْويُلهاوتْفسريها.

َثاَلثَــــــةت:اأْلَوَُّلتـَــــــْرُكاْلَعَجَلــــــَة، ــــــيُم،ُأُصــــــولت ُمَواْلمِّ ويــــــرىابــــــنفــــــارسأن : احْلَــــــاُءَوالــــــالَّ
ــــْيءِّ،َوالثَّالِّــــُثُرْؤيَــــُة ــــُبالشَّ تـَثـَقُّ َوالثَّــــاينِّ ــــْيءِّيفِّ ــــىالـــــمَالشَّ َعَل ــــُدلُّ ا،َت ــــد  ــــةتجِّ ــــَيُمتَـَبايَِّن .َوهِّ َنامِّ

ـــــهِّ نـَْومِّ ـــــَميفِّ َقاًســـــا،...َوالثَّالِّـــــُثقَـــــْدَحَل ـــــرُُهُمنـْ َأنَّبـَْعـــــَضاللَُّغـــــةِّلَـــــْيَسقَِّياًســـــا،َوإِّْنَكـــــاَنَأْكثـَ
.(2)ُحْلًماَوُحُلًما 

ـــــــنيوقـــــــدســـــــبقذكـــــــر ـــــــمتبي ـــــــميفمبحـــــــثألفـــــــاظاحلِّل األصـــــــلاحلســـــــيملـــــــادةاحلل
ـــــمن،يقـــــال: واألانة،ومـــــاتـــــدلعليـــــةمشـــــتقاتحلـــــممـــــنمعـــــاينحســـــيةكالتضـــــخُّموالس 

والُقراد:أَقبلَشْحُمُهومَسن .(3)ةضَّْخمُالاحلََلَمُة:القِّْردانِّ،وحَتَلَّمالصيبُّوالضَّبُّ
عـــــضاللغـــــاتالســـــاميةكالعربيـــــةومـــــاوجـــــدانهأيًضـــــايفبعـــــضمشـــــتقاتحلـــــميفب

.(4)والسراينيةيدلعلىالصحَّةوالقوَّة
أمـــــــااحللـــــــمكعـــــــىنالـــــــرؤاييفاملنـــــــام،ففقـــــــاقـــــــدُأخـــــــذتمـــــــنمعـــــــىنكِّـــــــربالشـــــــخص
ـــــق ـــــعيفاملعـــــىنفأصـــــبحيطل ـــــراهالكبـــــرييفمنامـــــه،ّثتـُُوس ِّ ـــــرىمـــــاي وبلوغـــــهحـــــ أصـــــبحي

علىكلرؤاييفاملنام.
.(5)يفعددمناللغاتالساميةدالًةعلىالرؤايوقدوردتمشتقاتحلم

ْؤيا: -129  الرُّ

منامِّك،واجلمُعُرؤًى،ورأَيُتَعْنَكُرؤًىَحَسَنًة: جاءيفاللسان:الرُّْؤاي،َمارأَيـَْتهيفِّ

                                       
(1 عاشور، ابن حممد السديد( املعىن )حترير والتنوير تفسريالتحرير من اجلديد العقل وتنوير

 .12/282م(،1984الكتاباجمليد(،)تونس:الدارالتونسية،

 .1/312مادة)حلم(،،مقاييساللغةابنفارس،(2)

.4/210،مادة)حلم(،لسانالعربابنمنظور،(3)

(4)  Klein, Op. Cit, p. 219. 
.148-147(حازمعليكمالالدين،5)
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ېئ ېئ   ېئ ىئ ىئ ژَحَلمتها،وأَْرَأىالرَّجُل:إِّذاَكثـَُرْتُرَؤاُه،َوهَِّيَأْحالمه،قالتعاىل:

ژىئ   ی          ی  ی 
اليَـَقظَة؛قَاَلالرَّاعِّي، (1) :(2)َوَقْدَجاءتالرُّْؤاييفِّ

ــــــــــــــــــــــؤاُدهفَكــــــــــــــــــــــربَّ ُف ــــــــــــــــــــــرُّْؤايوَهــــــــــــــــــــــشَّ لل
 

ـــــــــــَرنـَْفًســـــــــــاَكـــــــــــاَنقـَْبـــــــــــُليـَُلوُمهـــــــــــا  وَبشَّ
(3)

فاألصــــــلاحلســــــي)للــــــرؤاي(هــــــوالرؤيــــــةابلعــــــني،وفيمــــــاذكــــــرهابــــــنمنظــــــور:الرُّْؤيَــــــُة:
.(4)النَّظَُرابلَعنْي،واْرأَتَْيُتواْستَـْرأَْيُت:كرَأَْيُتأَعينمِّْنُرؤيةالَعني

ــــــــرَاَءىالقــــــــوُم:إِّذارََأىبعُضــــــــُهمبـَْعًضــــــــا، ــــــــَنالرُّْؤيَــــــــةِّ،يـَُقــــــــاُل:تـَ والتـَّرَائِّــــــــي:تفاُعــــــــلتمِّ
رَأَْيتـــــــــه،قـــــــــالتعـــــــــاىل: الشـــــــــيُءَأي:َظَهـــــــــرَحـــــــــ َّ ژٱ ٻ ٻ ژ وتـَـــــــــرَاَءىيلِّ

،أي:(5)
.(6)رأىبعُضُهمبعًضا

ـــــــنوقـــــــدســـــــبقإىلهـــــــذا ـــــــنفـــــــارسواألصـــــــفهاينوالزخمشـــــــري،يقـــــــولاب التأصـــــــيلاب
علـــــى ـــــريٍَة  فـــــارس: رََأى:أصـــــلتيـــــدلُّ َأْوَبصِّ ـــــنْيٍ ،ويقـــــولاألصـــــفهاين:(7)َنَظـــــٍرَوإِّْبَصـــــاٍربَِّع

ـــــــةومـــــــاجيـــــــريجمراهـــــــا،قـــــــالتعـــــــاىل:الــــــــمَالرُّْؤيَـــــــُة:إدراك ،ومنهـــــــااحلاس  ڄ ڄ   ژْرئِّيُّ

ژڄ ڃ ڃ       ڃ ڃ
مليـَْبــــــــــــــَقمــــــــــــــن»والــــــــــــــرُّْؤاَي:مــــــــــــــايــــــــــــــرىيفاملنــــــــــــــام،وروي:، (8)
ــــــرُّؤاي النُّبــــــوَّةِّإالال ــــــراتِّ ــــــام: ،ويقــــــولالزخمشــــــري(9)«مبش ِّ ــــــهيفاملن ــــــينرؤيــــــًة،ورأيُت ــــــهبعي  رأيُت

                                       
.43(سورةيوسف،اآلية:1)
النمريي2) الراعي ) النمريي، الراعي ديوان واضحالصمد، حتقيقوشرح: دار1ط، )بريوت: ،
 .295م(،1995هـ،1416اجليل،

 .6/65،مادة)رأي(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

.63-6/62،مادة)رأى(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)
 .61(سورةالشعراء،اآلية:5)

 .6/67،مادة)رأى(،العربلسان(ابنمنظور،6)

 .1/504،مادة)رأي(،مقاييساللغة(ابنفارس،7)

 .60(سورةالزمر،اآلية:8)

(9 األصفهاين، القرآن( ألفاظ مفردات )رأى(، مادة ،226 مسلم، صحيح يف ،واحلديث
 .1/348،كتابالصالة،اببالنهيعنقراءةالقرآنيفالركوعوالسجود،479ح
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.(1) ورأيتهرأيالعنيرؤاي،
ـــــــتيف واجلـــــــامعبـــــــنياملعـــــــاينالعقليـــــــةواحلســـــــيَّةهـــــــذههـــــــيرؤيـــــــةالشـــــــيء،وإنكان

)الرؤية(ابلنظرابلعني،ويف)الرؤاي(ابلعقل.
ـيوهــوالرؤيــةابلعــني،إىل إًذانالحـظممــاســبقأن )الــرؤاي(قـدتطــوَّرتمــناملعــىناحلس ِّ

ة.املعىن العقليوهومايراهالنائمبعقلهمنأحداٍثصادقٍةوحسنٍةوخري ِّ
وتشـــــارك)الـــــرؤاي(و)احلُلـــــم(فيمـــــايــــــراهالنـــــائميفمنامـــــه،ولكـــــنغلبـــــت)الــــــرؤاي(يف
اخلـــــــــريوالشـــــــــيءاحلســـــــــن،وغلـــــــــب)احلُلـــــــــم(يفالشـــــــــروالشـــــــــيءالقبـــــــــيح،ويفاحلـــــــــديث:

.(2)«طَانِّالرُّْؤاَيمَِّناَّللَِّّواحلُْلُممَِّنالشَّيْ»
 ا:اخيال -131

يَلــــــة:ظَنَّــــــه،وَ َيـََّلــــــه: ذكــــــرابــــــُنمنظــــــوريفاللســــــان:َخــــــاَلالشــــــيَءخَيَــــــاُلَخــــــْيالًوخِّ
ـــــهِّ:َشـــــبَّه،وَأَخـــــاَلالشـــــيُء:اْشـــــتَـَبَه،يـَُقـــــاُل: َهـــــَذااأَلمـــــرالخيِّيـــــُلظَنَّـــــهوتفرَّســـــه،وَخيَّـــــَلَعَلْي

ــــــا ــــــتَأيَم ــــــاَخيَّل ــــــىَم َُخيَّــــــلَأي:َعَل
ــــــىامل ــــــىَأحــــــٍدَأيالُيْشــــــكِّل،وفــــــالنتمَيْضــــــيَعَل َعَل

ــــــىَنَعلِّمــــــت َْع ــــــُتكِّ ْل ــــــْدْ يتخِّ ــــــنٍي،َوَق ــــــرْيِّيَقِّ ــــــْنَغ ــــــَررمِّ ــــــىَغ َعَل ــــــينِّ ــــــُن؛ َشــــــبـََّهْتيـَْع ــــــاَلاْب َق
:(3)َأمحر

ـــــــــــــْدَرَشـــــــــــــْدُتبَغي ِّـــــــــــــهِّ ْثلِّـــــــــــــكَق مِّ ولَـــــــــــــُربَّ
 

وإَِّخــــــــــــــــاُلصــــــــــــــــاحَبَغي ِّــــــــــــــــهملَْيـَْرُشــــــــــــــــدِّ 
 .(4)إَِّخاُلهناأَعلم

اليَـَقظة :(5)واحلُُلممِّْنُصوَرٍة؛قَاَلالشَّاعِّرُواخلََيالواخلََيالة:َماَتَشبَّهَلَكيفِّ

                                       
 .1/326،مادة)رأي(،أساسالبالغة(الزخمشري،1)

،7005،ح،واحلديثيفصحيحالبخاري4/209،مادة)حلم(،لسانالعربابنمنظور،(2)
 .4/1771،كتابالرُّْؤاَي،2261،وصحيحمسلم،ح9/35كتابالتعبري،ابباحلُْلُممنالشيطان،

 ،وملأجدهيفديوانه.5/191،مادة)خيل(،لسانالعربابنمنظور،(3)

 .5/191،مادة)خيل(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 ،وملأجدهيفديوانه.28/456،)خيل(اتجالعروسوهوالبحاريكمايف:الزبيدي،(5)
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ــــــــــــــــــــازٍِّلإالَّ تْالـــــــــــــــــــــمَّفَلْســــــــــــــــــــُتبن
 

بَرْحلــــــــــي،َأوَخيالَُتهــــــــــا،الَكــــــــــُذوبُ 
 املِّــــــرآة،وَخَيالــــــهيفِّ نســــــانيفِّ ــــــل،وََكــــــَذلَِّكَخيَــــــالاإلِّ َشــــــْيٍءتـَــــــرَاُهكالظ ِّ واخلَيَــــــاللُِّكــــــل ِّ

ْثاله.الـمَ ُصوَرُةمتِّ َنامِّ
ُـــــُه ـــــهقـَْول ـــــَوْهم،َومن ـــــلوال ـــــَنالتَّْخيِّي ـــــُه:مِّ ـــــاملَُْيَســـــمَّفَاعُِّل ـــــىَم ـــــهَكـــــَذا،َعَل ـــــهأَن وُخي ِّـــــَلإِّلي

ژٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  ژ تـََعاىَل:
.(2)؛َأيُيَشبَّه(1)

ــُة:إِّذا النَّاَق ــي،ذكــرابــُنمنظــور:َأَخاَلــتِّ وهــذهاملعــاينالعقليــةمتطــورةمــناملعــىناحلس ِّ
ـنَي لسََّحابَةِّ،واخلَـاُل:الرَّجـلالسَّـْمحُيَشـبَّهابلغَـْيمحِّ َضْرعهاَلنَب؛وأُراهَعَلىالتَّْشبِّيهِّابِّ َكاَنيفِّ

 ـُرق،أوابلسَّــَحابِّ بَــلالضَّـْخمَواْلَبعِّــرُيالضَّــْخُم،واخلَيَـالَخَشــبةُتوَضــُعاطِّر،واخلَــاُل:اجلَالــمَيـَبـْ
أَنهإِّنسان إِّذاَرآَهاالذ ِّْئُبَظنَّ َهاالثَـّْوُبلِّْلَغَنمِّ فـَيـُْلَقىَعَليـْ
(3).

ــــــدأشــــــار ابــــــُنفــــــارس،واألصــــــفهاين،والزخمشــــــريإىلهــــــذاالتأصــــــيل،فــــــذكروأن وق
تلــــوُّنٍرحخيــــلأصــــليــــدلعلــــى ومــــنذلــــكاخليــــالوالت خييــــلوهــــوالصــــورةاجملــــردة،كــــٍةيفِّ

ــــيتيتصــــورهاالشــــخصيفاملنــــام،ويفاملــــرآةصــــورةمتاثلــــه،وخلــــتكعــــىنظننــــُت،اعتبــــارًا ال
ـــــماُء،ي َّ،وأيظـــــين ِّ:وأخطـــــأتيففـــــالنخميلـــــيتبتصـــــوُّرخيـــــالاملظنـــــون،يقـــــال: لـــــتالسَّ

ـــــــةً،إِّذاهتيَّـــــــأْتلِّْلمطـــــــرِّ ـــــــتيفالســـــــماءخميل لرعـــــــدهايالســـــــحابة اهلـــــــامـــــــاطرةًوهـــــــ:ورأي
.(4)وأخالعليهالشيء:اشتبهوأشكلوبرقها،

ويبـــــدوأنجـــــذر)خيـــــل(وداللتـــــهعلـــــىالظـــــنوالتشـــــبيهقـــــدميجـــــد األننـــــاجنـــــدلـــــه
معـــــــايَنعقليـــــــًةمقاربـــــــةيفبعـــــــضاللغـــــــاتالســـــــامية؛فنجـــــــديفالعربيـــــــةخـــــــالكعـــــــىنظـــــــنَّ

                                       
 .66(سورةطه،اآلية:1)

 .5/193،مادة)خيل(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .5/193،مادة)خيل(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

(4) فارس، ابن اللغةينظر: مقاييس مادة ، واألصفهاين،1/387)خيل(، ألفاظ، مفردات
 .275-1/274،مادة)خيل(،أساسالبالغة،والزخمشري،179،مادة)خيل(،القرآن
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.(1)وحسب،ويفاألثيوبيةخل َيابملعىننفسه
واجلـــــامعبـــــنياملعـــــاينالعقليـــــةواحلســـــيَّةهـــــذههـــــيالصُّـــــورةالغـــــريحقيقيَّـــــة،وهـــــييف
ــــيصــــورةاخلشــــبةعليهــــاثيــــابســــوديضــــعهاالراعــــيعنــــدحظــــريةغنمــــه،ويف املعــــىناحلس ِّ

املعىنالعقليصورةمايتخيُّلهالشخصيفاملنام.
ـــــي وهـــــوصـــــورةالشـــــيءالغـــــريإًذانالحـــــظأن)اخليـــــال(قـــــدتطـــــوَّرمـــــناملعـــــىناحلس ِّ

حقيقـــــــي،إىلاملعـــــــىنالعقلـــــــياجملـــــــرَّدوهـــــــوالظـــــــنُّوالـــــــوهمومـــــــاأشـــــــكلواشـــــــتبهلـــــــكمـــــــن
الصور.

 الطَّيف: -131

:،الَـّــــــذِّييـَـــــــرَاُهالنَّـــــــائِّمُ الطَّْيـــــــُفوالط ِّيـــــــُف:اخلَيـــــــالُجـــــــاءيفاللســـــــان: احْلَـــــــدِّيثِّ َويفِّ
َرُجــــــلتوَأاناَنئِّــــــمت» ًفــــــاومطَافًــــــا:،(2)«َفطَــــــاَفيبِّ ؛الـــــــمَوطــــــاَفاخلَيــــــاُلَيطِّيــــــُفطَيـْ ــــــْومِّ النـَّ يفِّ

:(3)زَُهرْيٍقَاَلَكْعُبْبنُ
 بِّـــــــــــــَكاخلَيـــــــــــــاُلَيطيـــــــــــــفُالـــــــــــــمََأ َّ
 

ومطافُـــــــــــهلَـــــــــــَكذْكـــــــــــرةتوُشــــــــــــُعوفُ 
ــــــْيطَانِّ الشَّ ــــــس ِّ وَم اْلَغَضــــــبِّ ــــــوُنُّثَّاســــــتْعمليفِّ ،قــــــالتعــــــاىل:(4)وَأصــــــلالطَّيــــــفاجْلُُن

ژڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک کژ 
اإلنســـــــــــان،وهـــــــــــوالـــــــــــذييـــــــــــدورعلـــــــــــى(5)

                                       
(1) Leslau,Wolf. Comparative Dictionary of Ge'ez (classical Ethiopic): 

Ge'ez-English,English-Ge'ez, with an lndex of the Semitic Roots.Wiesbaden: 

Otto Harrassowitz, 1987. 
،كتاب499،وسننأيبداود،ح45ص،اببأفعالالعباد،البخاري،خلقأفعالالعباد(2)

،مسندعبدهللابنزيد،16477،وأمحدبنحنبل،املسند،ح1/135الصَّالة،اببكيفاألذان،
ح26/399 املسندة، السنن من املنتقى النيسابوري، عبدهللا و األذان،158، يف جاء ما ابب ،
 .246،1/265،حل،نارالسبيرواءالغليليف ريجأحاديثم،وحسَّنهاأللباينيفإ49ص

 .80،ديوانه،(كعببنزهري3)

 .175-9/174،مادة)طيف(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .201(سورةاألعراف،اآلية:5)
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ـــــــيطانيريـــــــداقتناصـــــــه ـــــــَنالشـــــــيطان}قـــــــرئ:وقـــــــد،مـــــــنالش  مِّ وهـــــــوَخيـــــــاُل،(1){طَْيـــــــفت
ـــــامأواليقظـــــة ـــــهيفاملن ـــــيل الطَـّــــائُِّفوالطَّْيـــــفَســـــَواءت،َوُهـــــَوَمـــــا،و(2)الشـــــيءوصـــــورتهاملارائ

.(3)بِّكَلـم َكاَنكاخلَيالَوالشَّْيُءيُ
( الــــــدورانحــــــولالشــــــيء ،يقــــــولابــــــنفــــــارس: ــــــيلـــــــ)الطَّيــــــفِّ وأصــــــلاملعــــــىناحلس ِّ

 طَــــــــَوَف: ــــــــْيءِّ،َوَأْنُ َــــــــفَّ ــــــــْيءَِّعَلــــــــىالشَّ الشَّ َعَلــــــــىَدَورَانِّ يحتيَــــــــُدلُّ ــــــــدتَصــــــــحِّ َأْصــــــــلتَواحِّ
لطَّـــــْوُف:املشـــــُيحـــــوَلالشـــــيءِّ،ومنـــــه:الطَّـــــائُِّفملـــــنيـــــدور،ويقـــــولاألصـــــفهاين: ا(4) بِّـــــهِّ

.(5) يقال:طَاَفبهَيطُوفُ،االبيوتحافظًحول
.الدورانحولالشيءواجلامعبنياملعاينالعقليةواحلسيَّةهذههو

ووجــــهالتطــــورالــــداليلللكلمــــةأنَّاللفــــظيفاألصــــليــــدلعلــــىمعــــىنحســــيوهــــو
دورانشــــــيء،ّثتصــــــوروااملخلوقــــــاتغــــــرياحلســــــيةأشــــــياءتــــــدورحــــــولاإلنســــــان،ومــــــن
ـــــــاالتاألشـــــــياءكأقـــــــا ـــــــراهالنـــــــائممـــــــنخي ـــــــكاألرواحواجلـــــــن،وكـــــــذلكتصـــــــوروامـــــــاي ذل

تطوفحوله.
 :التوهُّم -132

،َواجْلَْمــــــُعَأْوهــــــامت،وتـَــــــَوهََّمالشــــــيَء:جـــــاءيفاللســــــان:الــــــَوْهُم: اْلَقْلـــــبِّ ــــــْنَخطَــــــراتِّ مِّ
َمْعىَنالتَـَوهُّم يفِّ اْلُوُجودَِّأوملََْيُكْن؛قَاَلزَُهيـْرت :(6) يَّلهومتثَـَّله،َكاَنيفِّ

ـــــــــــُت ـــــــــــأْلاًيَعَرْف ـــــــــــوهُّمَِّف اَربعـــــــــــَدَت ـــــــــــدَّ ال
                                       

،حتقيق:التيسرييفالقراءاتالسبع(وهيقراءةابنكثريوأيبعمرووالكسائي،ينظر:الداين،1)
 .115م(،1984هـ/1404،)بريوت:دارالكتابالعريب،2اوتوتريزل،ط

 .329،مادة)طوف(،مفرداتألفاظالقرآن(األصفهاين،2)

 .9/160،مادة)طوف(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .2/83،مادة)طوف(،مقاييساللغة(ابنفارس،4)

 .329،مادة)طوف(،مفرداتألفاظالقرآن(األصفهاين،5)

،وصدرهفيه:)وقفُتهبامنبعدعشرينحجًَّة(،وآخره10،ديوانه،(زهريبنأيبُسلمى6)
.)  )بعدالتوهُّمِّ
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َوَجلَّ َُعزَّ .ُتْدرُِّكهَأْوهاُمالعِّبادِّالَواَّللَّ
ومـــــنالـــــدالالتالعقليـــــةاألخـــــرىهلـــــذااألصـــــلاللغـــــويكمـــــاأوردهـــــاابـــــنمنظـــــور:

:وغلطـــــــتفيـــــــهوســـــــهيتعنـــــــه،إَِّذاأَغَفْلتـــــــهومهـــــــتالشـــــــيءوأومهتـــــــه: احْلَـــــــدِّيثِّ أَنَّـــــــُه»َويفِّ
َوُهـــــَو ـــــَوَهمِّ ـــــطِّ،(1)«َجـــــالِّستســـــَجدلل ـــــَوْهم،َأْيلِّْلَغَل ـــــَنال ـــــُة:َأْصـــــُلَهاالُومَهـــــُةمِّ ،وهـــــيوالتـَُّهَم

اجْلَْمُعتـَُهمتوالظنُّ،
(2).

منهاالوهم،وهو،لواوواهلاءوامليم:كلماتالتنقاس،بلأفرادويرىابنفارسأن: ا
،يفقلبــهوهــمت،ويقــولالزخمشــري: (3) والــوهم:وهــمالقلــب،والــوهم:الطريــق،البعــريالعظــيم

تـه:وقـعيفخلـدي،...وومهتالشيءأمههومهًـ... وفـالنمـتهم:يـت همالنـاس،وهـواوتومه 
.(4) وأوهممنصالتهركعًة:أسقط،...صاحبهتمٍةوهتمٍ

املــــذكورةحتــــتهــــذااجلــــذرهــــي:الطريــــقالواســــع،واجلمــــلالضــــخم،واملعــــايناحلســــية
فيصعبيفهذهاحلالةربطاملعىنالعقليهبذهاملعايناحلسية،ولعلهذهاملعاينالعقليـةتعـود
يفاألصــلإىل)يهــم(الــذيتــدورمعانيــهحــولاإليهــاموعــدمالوضــوح،مــنذلــكمــثاًل:ليــل

.(5)م،واأليهماملصابيفعقلهأيهم:الجنومفيه،واأليهم:األص
 التوسُّم: -133

 ـــــَمفِّيـــــهِّالشـــــيَء:َ َيـَّلَـــــه،ومنـــــهقـــــوهلم:تـََومسَّْـــــُتيفِّ ذكـــــرابـــــُنمنظـــــوريفاللســـــان:تـََوسَّ

                                       

(1 البسيت، محد احملدثني( غلط حإصالح ص88، ،56 اجلوزي، وابن احلديث، ،غريب
 .5/234،مادة)وهم(واألثرالنهايةيفغريباحلديث،وابناألثري،2/485

 .15/292،مادة)وهم(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .2/649،مادة)وهم(،مقاييساللغةابنفارس،(3)

 .2/358،مادة)وهم(،أساسالبالغة(الزخمشري،4)

 .16/328،مادة)يهم(،لسانالعربابنمنظور،(5)
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ْنُه،وتفرَّسُتهفيه .(1)فالٍنَخيـْرًا؛َأْي:رأَيُتفِّيهِّأَثرًامِّ
ــــــيوهــــــياألثــــــُروالعالمــــــة، ــــــم(مــــــأخوذتمــــــناملعــــــىناحلس ِّ قــــــالابــــــنمنظــــــور:و)التوسُّ

ــــه ــــذيهــــومعرفــــُةمســــتالشــــيءوعالمت (ال ــــككلــــهمــــن)الَوْســــمِّ والَوْســــُم:أَثــــُر، ومْأخــــذذل
أُذٍنَأْو ـــــاقطـــــعتيفِّ ـــــاكيَّـــــةت،وإِّمَّ َـــــا،إِّمَّ ـــــرُفهبِّ ـــــمٍةيُع ـــــَمبِّسِّ ـــــْدُوسِّ ـــــوُلَمْوُســـــومت،َأيَق كي ـــــٍة،تـَُق

اْلعَ التـَّْنزِّيــــــلِّ ــــــُه،َويفِّ ژٱ ٻ       ٻ       ژ زِّيــــــزِّ:قـَْرمــــــةتَتُكــــــوُنعالمــــــًةَل
،أي:يُعلــــــمبعالمــــــة(2)

يُعــــرفهبـــــا،ّثأطلــــقجمـــــازًاعلــــىمـــــدلوالتحســـــيَّةأخــــرى،كـــــأثرِّاحُلســــنيفوجـــــهالرَّجـــــل
ــــــيمت يَســــــمت(،وعلــــــىالنبــــــاتالــــــذيميث ِّــــــلأثــــــرالرَّبيــــــعيفاألرض-أواملــــــرأة)َوسِّ (،مِّ )الــــــَومسِّيُّ

 وعلـــــــىاألســـــــواقواألمـــــــاكنالدينيـــــــةاملوســـــــومةابجتمـــــــاعالنـــــــاسإليهـــــــايفأوقـــــــاٍتمعيَّنـــــــة
ُم( .(3))َمْوسِّ

ـــــــن ـــــــارسواألصـــــــفهاينوالزخمشـــــــريإىلهـــــــذاالتأصـــــــيل،يقـــــــولاب ـــــــنف وقـــــــدســـــــبقاب
ــــْيَءَومْسًــــا: َعَلــــىأَثَــــٍرَوَمْعَلــــٍم،َوَومَسْــــُتالشَّ ــــدتيَــــُدلُّ ــــيُمَأْصــــلتَواحِّ ــــنُيَواْلمِّ فــــارس: اْلــــَواُوَوالس ِّ

:َأوَُّل ـــــَمٍة،َواْلـــــَومسِّيُّ ـــــُماألَالــــــمَأَثَـّـــــْرُتفِّيـــــهِّبِّسِّ ...َوقـَْولُـــــُهتـََعـــــاىَل:طَرِّ؛ألنـــــهَيسِّ لنـََّبـــــاتِّ ْرَضابِّ
ژڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ژ

الَّة (4) َمةِّالدَّ الس ِّ .(5):النَّاظِّرِّيَنيفِّ
ــــــــَمُة:األثــــــــُر،يقــــــــال:َومَسْــــــــُتالشــــــــيَءويقــــــــول األصــــــــفهاين: الَوْســــــــُم:التــــــــأثري،والس ِّ

ـــــــــــــَمٍة،قـــــــــــــالتعــــــــــــــاىل: ژڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ژَومْسًـــــــــــــا:إذاأثـ ــــــــــــرتفيــــــــــــــهبِّسِّ
:أي:(6)

ــــذيمسَـّـــاهقــــومالزَّكانــــَة،وقــــومتالفراســــة، ــــُمهــــوال للمعتــــربينالعــــارفنياملت عظــــني،وهــــذاالتـََّوسُّ
                                       

 .15/214،مادة)وسم(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 .16(سورةالقلم،اآلية:2)

 .15/214،مادة)وسم(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .75سورةاحلجر،اآلية:(4)

 .2/632،مادة)وسم(،مقاييساللغة(ابنفارس،5)

 .75سورةاحلجر،اآلية:(6)
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ـــــــهالصـــــــالةوالســـــــالم: ـــــــة،قـــــــالعلي ات قـــــــوافراســـــــةاملـــــــؤمنففنَّـــــــهينظـــــــربنـــــــور»وقـــــــومتالفطن
الزخمشـــــري: وســـــمدابتَـــــهابمليســـــمومسًـــــاومســـــًة،ومـــــامســـــُةدابتِّـــــكومســـــاُت،ويقـــــول(1)«هللا

ُتفيهاخلرَي:تبيَّنُتفيهأثَره،قال :(2)إبلك؟،ومناجملاز:...تومسَّ
ارأيـــــــــــــــــــــــُتمهابـــــــــــــــــــــــةًلــــــــــــــــــــــــم تومستُـــــــــــــــــــــــه

 

هاشـــــمِّ   (3)عليـــــهوقلـــــُت:الشـــــيُخمـــــنآلِّ

ـــــــمة، واجلـــــــامعبـــــــنياملعـــــــاينالعقليـــــــةواحلســـــــيَّةهـــــــذههـــــــواالشـــــــاراكيفالعالمـــــــةوالس ِّ
ـــــــــى ـــــــــمعل مـــــــــنخالهلـــــــــااملتوس ِّ ـــــــــم(عالمـــــــــاٍتيفالشـــــــــيءيســـــــــتدلُّ وإنكانـــــــــتيف)التوسُّ

ـــــــيعالمـــــــاتحســـــــيَّةظـــــــاهرةيف األشـــــــياءأحكامــــــهونظراتـــــــهيفاألشـــــــياء،ويفأصـــــــلهاحلس ِّ
علىأموٍرأخرىفيها. تدلُّ

ــــيوهــــومطلــــقاألثــــروالعالمــــة ــــم(قــــدتطــــوَّرمــــناملعــــىناحلس ِّ إًذانالحــــظأنَّ)التوسُّ
                                       

(1 األصفهاين، القرآن( ألفاظ مفردات )وسم(، مادة الارمذي557، سنن يف واحلديث ،،
3127ح احلجر، سورة ومن ابب القرآن، تفسري أبواب ،5/298 والطرباين، األوسط، ،املعجم
،والقضاعي،8/102،مسندأيبأمامة،7497،حالكبريواملعجم،3/311،اببالباء،3254ح

،وغريهم،قالالارمذي:1/387،ابباتقوافراسةاملؤمنففنهينظربنورهللا،663،حمسندالشهاب
،إمنانعرفهمنهذاالوجه ،وقال غريبت ،األلباين:ضعيف،ينظر:ضعيفسننالارمذي هذاحديثت

 .607،1/387ح

القرشي،2) ،قِّرىالضيف(البيتألعرابيةتقولهيفعبدهللابنجعفر،كمايف:ابنأيبالدنيا
ط املنصور، محد بن هللا عبد أحاديثه: وأخرج )،1حققه السلف، أضواء 1418)الرايض: -هـ

،)القاهرة:دار3،طالفاضل،ولزوجاألعرابيةيفعبيدهللابنعباسكمايف:املرب ِّد،23م(،1997
،اجلليسالصاحلالكايفواألنيسالناصحالشايف،واجلريرىالنهرواين،32هـ(،1421الكتباملصرية،

،177م(،2005-هـ1426،)بريوت:دارالكتبالعلمية،1حتقيق:عبدالكرميسامياجلندي،ط
 الكناين، منقذ اآلدابوأسامة طلباب شاكر، حممد أمحد حتقيق: السن2، مكتبة )القاهرة: ة،،

1407 ،حتقيقخزانةاألدبولبلبابلسانالعرب،وعبدالقادرالبغدادي،99م(،1987-هـ
1418،)القاهرة:مكتبةاخلاجني،4وشرح:عبدالسالمحممدهارون،ط ،8/282م(،1997-هـ
املراجع)املرء(مكان)الشيخ(.  ويفكل ِّ

 .2/334،مادة)وسم(البالغةأساسالزخمشري،(3)
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علـــــــىغـــــــريه،إىلاملعـــــــىنالعقلـــــــياجملـــــــرَّدوهـــــــواالســـــــتدالل الـــــــيتتكـــــــونيفالشـــــــيءلتـــــــدلَّ
ابلعالماتاملوجودةيفاألشياءعلىأموٍرأخرىفيها.

ر: -134  التصوُّ

، ،(1)والتَّصاوِّيُر:التَّماثِّيلُجاءيفاللسان:َتَصوَّْرُتالشيَء:تـََومهَُّْتصورَتهفتصوَّريلِّ
: احْلَدِّيثِّ َأحسنُِّصوَرةٍ»َويفِّ يفِّ .(2)«َأاتينالليلَةَريب ِّ

َكــاَلمِّو ــرُِّديفِّ ــوَرُةَت َئتِّــهَِّوَعَلــىالصُّ ــْيءَِّوَهيـْ َعَلــىظَاهِّرَِّهــاَوَعَلــىَمْعــىَنحقيقــةِّالشَّ اْلَعــَربِّ
َفتِّه َفُته،َمْعىَنصِّ ئَـُتُه،وصورُةاأَلمرَِّكَذاوََكَذاَأيصِّ َكَذاوََكَذاَأيَهيـْ يـَُقاُل:صورُةالفعلِّ

(3).
ابــــنفــــارسعلـــــىأن)الصَّــــَوَر(أصــــلتيفالداللــــةعلـــــىامليــــل ،ولكنــــهمليـــــذكرونــــصَّ

:)َصــــــَوَر(اســــــتعماالًكعــــــىن)التصــــــوُّر(يعــــــودإليــــــه،يقــــــول:  ــــــَواُوَوالــــــرَّاُءَكلَِّمــــــاتت ــــــاُدَواْل الصَّ
،َكثِّــــريَةتُمتَـَبايِّنَـــــُة قِّيَـــــاٍساألصـــــولِّ َوقَـــــْدَمَضـــــىفِّيَمـــــا،اْشـــــتَِّقاقٍوالَولَـــــْيَسَهـــــَذااْلبَـــــاُببِّبَــــابِّ
ثْـلُـــــهُ َنـــــاُهمِّ ـــــْوهُلُْمَصـــــوَِّرَيْصـــــَورَُوممَِّّـــــايـَنْـ،َكتَـبـْ ْنـــــُهقـَ ـــــْيَءَأُصـــــورُُه،،إَِّذاَمـــــالَ:َقـــــاُسمِّ َوُصـــــْرُتالشَّ

ــــكَ:َوَأَصــــْرتُهُ ــــُهإِّلَْي ــــاَلَوَســــَقطَ،إَِّذاأََمْلَت ــــاُضــــرَِّب،َكأَنَّــــُهَم ــــيُءقَِّياُســــُه:َتَصــــوََّر،لَِّم ــــَذا،َوجيِّ فـََه
َها َفرَِّدةتبِّنَـْفسِّ َوىَذلَِّكَفُكلَُّكلَِّمٍةُمنـْ َقاُس،َوسِّ .(4) ُهَواْلُمنـْ

وداللــــــة)صــــــور(علـــــــىالرســــــمشـــــــائعةيفعــــــددمــــــناللغـــــــاتالســــــاميةكاألكاديـــــــة،
.(5)واآلرامية،والعربية،والعربيةاجلنوبية

ــــةبــــني)صــــور(كعــــىنأمــــا ــــاكعالقــــةداللي ل،و)صــــور(وعلــــىهــــذافــــاليبــــدوأنهن
كعىنصو رورسم.

                                       
 .8/304،مادة)صور(،لسانالعربابنمنظور،(1)
ح2) الارمذي، سنن )3233 ص، اببومنسورة القرآن، أبوابتفسري وأخرجه5/366، ،

 .317-3233،3/316الارمذي،حغريه،وصححهاأللباين:يفصحيحسنن

 .8/304،مادة)صور(،لسانالعربابنمنظور،(3)
.2/25،مادة)صور(مقاييساللغةابنفارس،(4)
 ..klein, Op. Cit. P.543،و248حازمعليكمالالدين،(5)
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إًذافقـــــــــدتطـــــــــوَّر)التصـــــــــوُّر(مـــــــــناملعـــــــــىناحلســـــــــيالـــــــــدالعلـــــــــىحقيقـــــــــةالشـــــــــيء
وصورته،إىلاملعىنالعقلياجملرَّدوهوتوهُّمالشيءوإدراكه.
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لم واخليالحتليل املكونات الداللية بني 
ُ
 احل

لم والخيااجدوا [ 17جدوا ]  التحليل التكويني أللفاظ الح 

املالمح


األلفاظ

 يُّل
 الشيء

مايراهالنائم
منأحالم
كاذبة)من
 الشيطان(

تثبتالعقل
والفكريف
 األمور

مايراهالنائم
منأحداث
صادقة)من

 هللا(

َماَتَشبَّهَلَك
اليَـَقظة يفِّ
 واحلُلم

 التفرُّس

الغفلةعن
الشيء

والغلطفيه
 والسهوعنه

الزكانة
والفراسة
 والفطنة

اخليال
الذييراه

النائم
الظن

توهم
الشيء

احلُلم
+ 

++ +    +

 +    + +   + الرؤاي
++ +   + +    + اخليال
 +    +   + + الطيف
 + +   +      + التوهُّم
    +  +   +  + التوسُّم
 + +   +      + التصورُّ

لم والخيااجدوا بياني للعالقات الداللية بين [ 18جدوا ]  ألفاظ الح 

 التصورُّ التوسُّم التوهُّمالطيف اخليال الرؤاي احلُلم 
     ل ر = احلُلم
     ل = ر الرؤاي
 ل ل لل = ل ل اخليال
 =لالطيف
 ف=لالتوهُّم
  =   ل  التوسُّم
 =  ف ل  التصوُّر

 مفاتيح الرموز: 
 د: تضاد ر: تنافر الرتادفف:  ل: ايتمال =: اللفظة نفسها
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 حتليل املكونات الداللية بني هذه األلفاظ

يتضحمناجلدولالسابقأللفاظ)احلُلمواخليال(وجودالعالقاتاآلتية:
 ع قة الرتادف: -1

ـــــــيء -بـــــــني)التصـــــــوُّر(و)التـــــــوهُّم(،فهمـــــــايشـــــــاركانيفإثبـــــــاتملمـــــــح) يُّـــــــلالشَّ
وتوهمالشيء(.-والظن-والسهوعنهوالغفلةعنالشيءوالغلطفيه

 ع قة االيتمال: -2
بــــــني)احلُلــــــم(مــــــنجهــــــةو)اخليــــــال(مــــــنجهــــــةأخــــــرى،فهمــــــايشــــــاركانيفإثبــــــات

واخليـــــالالـــــذييـــــراهالنـــــائم(،-ومـــــاتشـــــبَّهلـــــكيفاليقظـــــةواحلُلـــــم-ملمـــــح) يـــــلالشـــــيء
-)مـــــنالشـــــيطان(وتزيـــــداجلهـــــةاألوىلإبثبـــــاتملمـــــح)مـــــايـــــراهالنـــــائممـــــنأحـــــالمكاذبـــــه

-وتثبيـــــــتالعقـــــــلوالفكــــــــريفاألمـــــــور(،وتزيــــــــداجلهـــــــةالثانيـــــــةإبثبــــــــاتملمـــــــح)التفــــــــرس
وتوهمالشيء(.-والظن

ـــــات ـــــال(مـــــنجهـــــةأخـــــرى،فهمـــــايشـــــاركانيفإثب ـــــرؤاي(مـــــنجهـــــةو)اخلي وبـــــني)ال
واخليـــــالالـــــذييـــــراهالنـــــائم(،-ومـــــاتشـــــبَّهلـــــكيفاليقظـــــةواحلُلـــــم-ملمـــــح) يـــــلالشـــــيء

زيــــداجلهــــةاألوىلإبثبــــاتملمــــح)مــــايــــراهالنــــائممــــنأحــــداثصــــادقة)مــــنهللا(،وتزيــــدوت
وتوهمالشيء(.-والظن-اجلهةالثانيةإبثباتملمح)التفرس

وبـــــــني)اخليـــــــال(مـــــــنجهـــــــةو)الطيـــــــف(مـــــــنجهـــــــةأخـــــــرى،،فهمـــــــايشـــــــاركانيف
ـــــالالـــــذييـــــراهواخل-ومـــــاتشـــــبَّهلـــــكيفاليقظـــــةواحلُلـــــم-إثبـــــاتملمـــــح) يـــــلالشـــــيء ي

ـــــاتملمـــــح)التفـــــرس ـــــداجلهـــــةاألوىلإبثب ـــــد-والظـــــن-النـــــائم(،وتزي ـــــوهمالشـــــيء(.وتزي وت
اجلهةالثانيةإبثباتملمح)مايراهالنائممنأحالمكاذبه)منالشيطان(.

ـــــــال(مـــــــنجهـــــــةأخـــــــرى،،فهمـــــــايشـــــــاركانيف ـــــــني)التـــــــوهم(مـــــــنجهـــــــةو)اخلي وب
ــــــلالشــــــيء ــــــاتملمــــــح) ي ــــــ-والظــــــن-إثب ــــــاتوت ــــــداجلهــــــةاألوىلإبثب وهمالشــــــيء(،وتزي

ملمــــــح)الغفلــــــةعــــــنالشــــــيءوالغلــــــطفيــــــهوالســــــهوعنــــــه(،وتزيــــــداجلهــــــةالثانيــــــةإبثبــــــات
واخليالالذييراهالنائم(.-والتفرس-ملمح)ماتشبَّهلكيفاليقظةواحلُلم

وبـــــــني)التوســـــــم(مـــــــنجهـــــــةو)اخليـــــــال(مـــــــنجهـــــــةأخـــــــرى،،فهمـــــــايشـــــــاركانيف
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ــــــاتملمــــــح)تثبــــــت-مــــــح) يــــــلالشــــــيءإثبــــــاتمل والتفــــــرس(،وتزيــــــداجلهــــــةاألوىلإبثب
والزكانـــــــةوالفراســـــــةوالفطنـــــــة(،وتزيـــــــداجلهـــــــةالثانيـــــــةإبثبـــــــات-العقـــــــلوالفكـــــــريفاألمـــــــور

ـــــم ـــــكيفاليقظـــــةواحلُل ـــــراهالنـــــائم-ملمـــــح)مـــــاتشـــــبَّهل ـــــالالـــــذيي ـــــوهم-والظـــــن-واخلي وت
الشيء(.
 ع قة التنافر: -3
م(و)الــــــرؤاي(،وذلــــــك؛ألنالــــــرُّْؤاي)مــــــنهللا(وهــــــيمــــــايــــــراُهالنــــــائممــــــنبــــــني)احلُلــــــ

اخْلرْيِّوالشَّْيءِّاحْلسنِّ،واحلُْلُم)منالشيطان(وهومايراُهمنالشَّر َِّواْلَقبِّيح.
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 نتائج املبحث الثامن
لسان)بعدالوقوفعلىمبحثألفاظاحلُلمواخليال،واستخراجألفاظهمنمعجم

ىلأصلهاوتطوراهتا،نتجعنهاالوصولإوتبينيالبنمنظور،ودراستهادراسةداللية(العرب
:إحصاءاتونتائجتتضمَّنما يت

)احلُلم،أن-1 وهي: ألفاظ املبحثسبعة هذا درستحتت اليت األلفاظ عدد
الرُّْؤاي،اخليال،الطَّيف،التوهُّم،التوسُّم،التصوُّر(.

)احلُلم،ألفاظأن-2 مثل: يفمنامه، النائم يراه تشاركفيما ألفاظًا واخليال احلُلم
وكاذبة، خمتلطة وتكون الشيطان من األحالم أن وهو بينها، فرق يوجد ولكن والرؤاي(،
فمنهللاتعاىلوتكون الرؤاي أما القبيح، والشيء يفالشر وتكون الوضوح، بعدم وتتسم

والشيءاحلسن.واضحةوصادقة،وتكونيفاخلري
واخليال،أن-3 )احلُلم، وهي: الضخامة، تطوَّرتعن ألفاظًا واخليال ألفاظاحلُلم
والتوهُّم(.
أصلأن-4 بلكلوحدههلا الترجعإىلنسٍقمعنيَّ ألفاظاحلُلمواخليالألفاظًا

تطوَّرعنالدورانحولالشيء،الطَّيفتطوَّرتعنالرؤيةابلعني،والرُّؤايخمتلفوهي:)
تطوَّرعنحقيقةالشيءوصورته(.التصورتطوَّرعناألثروالعالمة،والتوسُّتو

5- أنه وهي داللية عالقات واخليال احلُلم ألفاظ بني بنيع قة الرتادفظهر
ّث والتوهُّم. وبنيالرؤايواخليال،ع قة االيتمالالتصوُّر واخليال، وبنياخليالبنياحلُلم

بنياحلُلموالرؤاي.ع قة التنافروالطَّيف،وبنيالتوهُّمواخليال،وبنيالتوسُّمواخليال.ّث
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  املبحث التاسع:
 والتقدير

ِّ
   ألفاظ االعتقاد والشك

  هاالْعتِّقاد: ِبِِّّالفاْليالذهيناحلكمو للتشكيك، اْلُمقابل هو(1) نيقِّاجْلازِّم أو ،
نيالذ ِّْهنبعهادَّدمحالةنفسيةيار: لشَّك،وا(2) عقدالقلبعلىالشيءوإثباتهيفنفسه 

ْثباتو ،وقد(4)شيءةالكميَّنيكِّالمُهاتبي،والقدروالتقدير:(3) لنـَّْفيويتوقفعناحلكمااإلِّ
 وهي: لفظًا عشرين والشَّكوالتقدير( يفمعىن)االعتقاد ابنمنظور ،أورد الاردد،الشَّك 

احلَْزر،التقدير،التخمني،احلَْدس،الزََّكن،املِّْرية،الرَّيب،الظن ، الزنن،اهلَْور،اخلَْرص،
التـََّلهالبَـْهت،احَلرْية،اخلاطر،اهلَْجس،احلِّْسبان، األلفاظ،الد هش، هلذه يليشرحت ،وفيما

الدالليةبينها.العالقاتوتبينيوتتبُّعأصوهلااالشتقاقية،
 :كّ شَّ ال -135

ــــــــنيِّ،َومَجُْعــــــــُهُشــــــــُكوك :نَقِّــــــــيُضاْلَيقِّ ــــــــكُّ اأَلمــــــــر، جــــــــاءيفاللســــــــان:الشَّ يفِّ وَشــــــــكَّ
َشك اوَشكََّكهفِّيهِّغريُه؛أَنشدثـَْعَلبت :(5)َيُشكُّ
ــــــــــــزعُمَأنســــــــــــَيكُتمحبَّــــــــــــهُ ــــــــــــْنَكــــــــــــاَني َم

 

ـــــــــــَوَكـــــــــــُذوبُ  ـــــــــــهِّ،فـَُه ُيَشـــــــــــك َِّكفِّي َحـــــــــــ َّ
 َرهُ ُيَشك ِّكفِّيهَِّغيـْ .(6)أَرادَح َّ

بـــــــالتـــــــرجيٍحألحـــــــدِّمهاعلـــــــىاآلخـــــــرعنـــــــد :هـــــــوالـــــــاردُُّدبـــــــنَيالنقيضـــــــنيِّ ـــــــكُّ والشَّ
                                       

 .1/151،الكلياتالكفوي،(1)
 .1/55،التوقيفعلىمهماتالتعاريفزينالديناملناوي،(2)
،حممدالنجار،حامدعبدالقادر،أمحدالزايت،براهيممصطفى،إجممعاللغةالعربيةابلقاهرة(3)

 .1/491(،دارالدعوة،)املعجمالوسيط

 .412،مفرداتألفاظالقرآناألصفهاين،(4)
يف(5) كما أليبالعتاهية، واألضداداجلاحظ، اهلالل،احملاسن ومكتبة دار )بريوت: ط، د، ،
 ،وملأجدهيفديوانه.48هـ(،1423

(،لسانالعرب(ابنمنظور،6)  .8/118،مادة)شك 
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.(1)الشاك 
(هبــــــذااملعــــــىنمــــــأخوذتمــــــناملعــــــىن ــــــيءاجملتمــــــع،و)الشــــــكُّ ــــــيوهــــــوَخــــــْرُقالشَّ احلس ِّ

تَــــــُه َــــــايُشــــــكُّهَشــــــك اوَشــــــكْكُته:إَِّذاَخَزقـْ َوَ ْوِّمهِّ ــــــْهمِّ َوالسَّ لــــــرُّْمحِّ يقــــــولابــــــنمنظــــــور:َشــــــكَّهابِّ
بَِّســـــْهٍمَأوُرْمـــــٍحأَ ئَـنْيِّ َشـــــيـْ ـــــنْيَ وَوانـَْتَظْمَتـــــُه،َوقِّيـــــَل:الَيُكـــــوُناالْنتِّظَـــــاُمَشـــــك اإالََّأنجَيَْمـــــَعبـَ

:اللُّزوُمواللُّصوق :لُزوُقالَعُضدِّابجلَْنب،والشَّكُّ .(2)َ ْوِّهِّ،والشَّكُّ
وقـــــــدســـــــبقابـــــــنفـــــــارسوأبـــــــوهـــــــاللالعســـــــكريواألصـــــــفهاينإىلهـــــــذاالتأصـــــــيل،
ـــــَي ـَــــامُس ِّ ؛إِّمنَّ علـــــىأصـــــٍلواحـــــٍدوهـــــوالتَّـــــَداُخلِّ يقـــــولابـــــنفـــــارس: الشـــــنيوالكـــــافيـــــدلُّ

كَ ــــاكَّ بِـّـــَذلَِّكألنالشَّ ــــٍد،ومــــنقــــوهلم:َشــــَكْكُتبـَــــنْيَ َواحِّ َمَشــــكٍ  يفِّ لَــــُهاأْلَْمــــرَانِّ أَنَـّـــُهُشــــكَّ
َمــــــاَفَجَمْعتَـُهَمــــــا  ــــــنْيِّ،إَِّذاأَنْــــــَتَغــــــَرْزَتاْلُعــــــوَدفِّيهِّ  ويقــــــولأبــــــوهــــــاللالعســــــكري:، (3)َوَرقـَتَـ

ــــــْيء:إِّذامجعتــــــهبَِّشــــــيْ" اْلَعَربيَّــــــةمــــــنقـَْولــــــكَشــــــككتالشَّ (يفِّ ــــــكِّ ٍءتدخلــــــهوأصــــــل)الشَّ
ــــــمِّري  الضَّ ئَـنْيِّيفِّ ُهــــــَواْجتَِّمــــــاعَشــــــيـْ ــــــك  ــــــا(4)فِّيــــــهِّ،َوالشَّ ،ويقــــــولاألصــــــفهاين: اشــــــتقاقهإمَّ

:(5)منَشَكْكُتالشيءأي:خرقته،قالعنارة
األصـــــــــــــــم ثيابَـــــــــــــــهُوشـــــــــــــــككُتابلـــــــــــــــرُّمح

 

لـــــــــــــيسالكـــــــــــــرمُيعلـــــــــــــىالقنـــــــــــــاكحـــــــــــــرَّمِّ 

ـــــيء،وكونـــــهحبيـــــثالجيـــــدالـــــرأيمســـــتقر ايثبـــــتفيـــــه اخلـــــرُقيفالشَّ ـــــكَّ فكـــــأن الشَّ
،وهــــــــــولصــــــــــوقالعضــــــــــد ــــــــــك ِّ ويعتمــــــــــدعليــــــــــه،ويصــــــــــح أنيكــــــــــونمســــــــــتعارًامــــــــــنالشَّ

.(6)ابجلنب 

                                       
 .1/128،التعريفات(اجلرجاين،1)

(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)  .8/118،مادة)شك 

(،مقاييساللغة(ابنفارس،3)  .1/606،مادة)شك 

 .113،الفروقاللغوية(العسكري،4)

 ،وفيه)َفشككُت..(ابلفاء.210،ديوانه،عنارةبنشد اد(5)

(،مفرداتألفاظالقرآن(األصفهاين،6)  .283،مادة)شك 
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مــــــناجلهــــــل، :ضــــــربت (فقــــــال:الشــــــكُّ (و)اجلهــــــلِّ وفــــــرَّقاألصــــــفهاينبــــــني)الشــــــك ِّ
 منــــــه؛ألنَّاجلهــــــلقــــــديكــــــونعــــــدمالعلــــــمابلنَّقيضــــــنيرأًســــــا،فكــــــلَُّشــــــكٍ  وهــــــوأخــــــصُّ

ژڃ   ڃ ڃ چ چ   ژجهل،وليسكلُّجهٍلشك ا،قالهللاتعاىل:
(1).

يف واجلــــــامعبــــــنياملعــــــاينالعقليــــــةواحلســــــيةهــــــذههــــــوخــــــرقالشــــــيء،وهــــــوظــــــاهرت
) ــــــي،وأمــــــايف)الشــــــك ِّ ــــــارددهبــــــنيحــــــالتنيللشــــــيءالواحــــــداملعــــــىناحلس ِّ ب ؛فــــــألنالشــــــاكَّ

كأنهيشقهنصفني،أويصنعخرقًايفاليقنيبواسطةالشك.
(قـــــدتطـــــوَّرمـــــنا ملعـــــىناحلســـــيالـــــدالعلـــــىخـــــرقالشـــــيءإًذانالحـــــظأن)الشـــــكَّ

اجملتمع،إىلاملعىنالعقليوهوترددالذهنبنياإلثباتوالنفيعلىحد ِّسواء.
 التردد: -136

.(2)ابئرورجلُمرد ِّدتحائرتجاءيفاللسان:
ــــيالــــدالعلــــىالرجــــوع،ومنــــه: ُْرتَــــد وأصــــلهاملعــــىناحلس ِّ

ْنــــُهامل ْرتِـّـــَداُد:الرُُّجــــوُع،َومِّ ،االِّ
ــــــــرادَّ:َتراجــــــــعَ ــــــــَردََّدوَت ــــــــردَّة:الكفــــــــربعــــــــد(3)وتـَ ــــــــلال ،ويظهــــــــرالرجــــــــوعيفاســــــــتعماالتمث

اإلســـــــالم،والـــــــدراهمالـــــــيتفيهـــــــازيــــــــفأخـــــــذتّث ُردَّتإىلانقـــــــدها،والكهـــــــفُســــــــدَّْت
(4)قايتهفيكوناملدخلهواملخرج،واملرأةاملطلقة

والــــردالــــاردد،وهــــوظـــــاهرواجلــــامعبــــنياملعــــىنالعقلــــيواحلســــيهـــــومطلــــقالرجــــوع
يفاملعايناحلسية،وأمايفاملعىنالعقليففنالارددوالرجوعمنلوازماحلريةومساهتا.

إًذافقــــــدتطــــــور)الــــــاردد(مــــــناملعــــــىناحلســــــيالــــــدالعلــــــىالرجــــــوعوالــــــردإىلاملعــــــىن
 العقليوهواحلرية.

                                       
(،مفرداتألفاظالقرآن(األصفهاين،1)  .45،واآليةيفسورةفصلت:283،مادة)شك 

 .6/133،مادة)ردد(،لسانالعرب،منظور(ابن2)

 .6/133،مادة)ردد(،لسانالعرب،منظور(ينظر:ابن3)

 .6/133،مادة)ردد(،لسانالعرب،منظور(ينظر:ابن4)
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 :ظنّ ال -137

ــــاٍن،إِّمنــــا ــــْيسبيقــــنيِّعِّي ــــهل أَن ــــنيتإِّالَّ ويقِّ ــــنمنظــــورعــــناحملكــــم:الظَّــــنُّ:شــــكٌّ نقــــلاب
، ـــــىناْلعِّْلـــــمِّ ْع علِّـــــم،و يتالظَـّــــنكِّ ـــــاُلفِّيـــــهِّإِّالَّ فـــــاليـَُق ـــــانِّ ـــــايقِّـــــنُيالعِّي ـــــويقـــــنُيتـــــدبٍُّر،فَأمَّ ُه

ژڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ژ قالتعاىل:
.(2)؛َأيَعلِّْمتُ(1)

بِّـــــهِّالتـُّْهمـــــُة،قـــــالتعـــــاىل: ُـــــتَّهمالَّـــــذِّيُتظـــــنُّ
ڭ ڭ     ڭ   ژ والظ ِّنَّـــــة:التُّهمـــــة،والظَّنِّـــــنُي:امل

ژبِّظَنِّنيٍ ڭ
ُتهالشيء:َأْومْهُتهإِّايه(3) .(4)،َأيكُتـََّهٍم،وَأْظننـْ

ــــــي،يقــــــولابــــــُنمنظــــــور: مــــــناملعــــــىناحلس ِّ مــــــأخوذتومتطــــــو رت و)الظـــــنُّ(كعــــــىنالشــــــك ِّ
نــــُه ــــْيءِّ،ومِّ ــــنالشَّ ْنــــُه،والظ ِّنَّــــُة:اْلَقلِّيــــُلمِّ ُــــُهولْســــُتعلــــىثَِّقــــٍةمِّ اْلمــــاُءالظَّنُــــوُن:الَـّـــذِّيتتومهَّ

ظُنون:قلِّيلةاْلماءِّ؛قالَأوسْبُن :(5)حجرٍبِّئـْرت
ـــــــــرْيِّظِّنَّـــــــــةٍ ـــــــــْنَغ ـــــــــياملـــــــــاَلمِّ جَيُـــــــــوُدويـُْعطِّ

 

ُـــــــــــــــــــَتظَل ِّمِّ 
امل َلـــــــــــــــــــجِّ ـــــــــــــــــــُمأَنْـــــــــــــــــــَفاألَبـْ وَ ْطِّ

 اليُْدَرىأَفيهاَماءتأَمالَوقَاَلاأَلعش ُرالَّيتِّ الظَُّنون،َوهَِّياْلبِّئـْ :(6)ىيفِّ
َمـــــــــاُجعِّـــــــــَلاجلـُــــــــدُّالظَّنُـــــــــوُنالَّـــــــــذِّي

 

ُجن ِّـــــَبَصــــــْوبَ  ــــــبِّ (7)اطِّرِّالـــــــمَاللَّجِّ

ويعــــر فاألصــــفهاينالظَّــــنُّفيقــــول: الظَّــــنُّاســــمملــــا صــــلعــــنأمــــارة،ومــــ قويــــت
الت وهُّم  .(8)أدَّتإىلالعلم،وم ضعفتجد امليتجاوزحدَّ

                                       
 .20(سورةاحلاقة،اآلية:1)

 .9/196،مادة)ظن (،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

اجلمهور،وهيقراءةأيبعمرووالكسائيوابنكثريورويس،وقراءة24(سورةالتكوير،اآلية:3)
حتقيق:علي،النشريفالقراءاتالعشرابلضادأي:ِبيل،ينظر:مشسالدينابناجلزري،{   ۇ}

 .399-2/398حممدالضباع،د،ط،)القاهرة:املطبعةالتجاريةالكربى(،

 .9/197،مادة)ظن (،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

(.118،ديوانه،(أوسبنحجر5) املتغِّث ِّمِّ  ،وفيه)..األبلخِّ

املاطرِّ(.141،ديوانه،(األعشى6)  ،وفيه:)ماجُيَْعُل..اللََّجبِّ

 .9/198،مادة)ظن (،لسانالعرب(ابنمنظور،7)

 .335،مادة)ظن (،مفرداتألفاظالقرآن(األصفهاين،8)
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 يحتيَــُدلُّ وقــدذهــبابــنفــارسإىلهــذاالتأصــيل،ويقــول: الظَّــاُءَوالنُّــوُنُأَصــْيلتَصــحِّ
:ظَنَـْنـُتظَن ـا،َأْيأَيـَْقْنـتُ ،َفَأمَّـااْلَيقِّـنُيفـََقـْوُلاْلَقائِـّلِّ خُمَْتلَِّفـنْيِّ:يَقِّـنٍيَوَشـكٍ  .قَـاَلَعَلىَمْعنَـيَـنْيِّ

ُتـََعــــــــاىَل: ژڇ ڇ   ڇ ڇ ڍ ڍژ اَّللَّ
ُأَْعلَــــــــُم،يُوقِّنُــــــــوَن،واألصـــــــــُل(1) أَرَاَد،َواَّللَّ

ــْنَذلِّـــَكالظ ِّنَّــُة:التـُّْهَمــَة،َوالظَّنِّـــنيُ ــْيَء:إَِّذاملَْتـَتَـيَـقَّْنــُه،َومِّ ،يـَُقــاُل:ظَنَـْنـــُتالشَّ :اآْلَخــُر:الشَّــكُّ
ُراليُْدَرىأَفِّيَهاَماءتأَْمال اْلُمتـََّهُم،...َوالظَُّنوُن:الْ بِّئـْ

(2).
واجلــــامعبــــنياملعــــاينالعقليــــةواحلســــيَّةهــــذههــــوالشــــكوالتــــوهموعــــدمالثقــــة،فاملــــاء
فيــــه ــــي،والعلــــمابلشــــيءالــــذيتشــــكٌّ ــــُهالتثــــقبــــههــــذايفاملعــــىناحلس ِّ القليــــلالــــذيتتومهَّ

التثقبههذايفاملعىنالعقلي.
فيـهفقدتطور)الظنُّ( يوهوالشيءالقليلمناملاءوغريهالذيتشكُّ مناملعىناحلس ِّ

والتثقبه،إىلاملعىنالعقلياجملر دوهوالعلميفموضعالشكففنهاليوثقبه.
وفرَّقأبوهاللالعسكريبنياْلعلمَوالظَّنبـ: َأنَّالظَّانَّجيـو ِّزَأنيكـوناملظنـونعلـى

َْعـىنالشَّـكالـمَ ققه،َواْلعلمُ َق قخالفماهوظنهوال اْلُقـْرآنكِّ ْعُلوم،َوقيلَجـاَءالظَـّنيفِّ
قـَْولهتـََعاىَل: ژڇ    ڇ ڇ  ڇ ژ يفِّ

يحأَنهعلىظَاهره (3) .(4)َوالصَّحِّ
 يب:رَّ ال -138

، ،والظ ِّنَّــــــــُة،والتُّهَمــــــــُة،َواجْلَْمــــــــُعرِّيَـــــــــبت ـــــــــكُّ جــــــــاءيفاللســــــــان:الرَّيْــــــــُبوالر ِّيبــــــــُة:الشَّ
ـــــــْنأَْمـــــــٍر،قـــــــالتـََعـــــــاىَل: َـــــــكمِّ ـــــــُب:َمـــــــاراب ژٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پپ پپ ژ والرَّْي

َمْعنَـــــــاُه:، (5)
فاطمـــــَة: َحـــــدِّيثِّ ،َويفِّ فِّيـــــهِّ،وأَراَبالرَُّجـــــُل:َصـــــاَرَذارِّيبـــــٍة،فـَُهـــــَوُمريـــــبت يُـــــريُبين»اَلَشـــــكَّ

                                       
 .249(سورةالبقرة،اآلية:1)

 .97-2/96،مادة)ظن (،مقاييساللغة(ابنفارس،2)

 .24(سورةاجلاثية،اآلية:3)

 .114،الفروقاللغوية(العسكري،4)

 .1(سورةالبقرة،اآلية:5)
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ــــــْنرابَــــــينَهــــــَذا(1)«َمــــــايُريُبهــــــا ،َأيَيُســــــوُءينَمــــــاَيُســــــوُءها،ويـُــــــْزعُِّجينَمــــــايـُْزعُِّجهــــــا؛ُهــــــَومِّ
ْنُهَماَتْكَرهُاألَ .(2)مُروأَرابين:إِّذارأَيَتمِّ

ــــــٍب؛ ــــــُر:َصــــــاَرَذاَرْي ــــــهِّ،وأَراَباأَلْم وَأومَهَــــــينالر ِّيبــــــَةفِّي َكــــــَذاَأي:َشــــــكََّكينِّ وأَرابــــــينيفِّ
ژڳ ڱ           ڱ ڱ ڱ  ژ قـــــــــالتعـــــــــاىل:

ـــــــــٍب،(3) ـــــــــزِّعت،واْراتَب؛َأيذِّيَرْي :ُمْف َرايَّبت ـــــــــرت وأَْم
.(4)بِّهِّ:اتَـَّهَم،والرَّْيُب:احلاجةُ

 ،َأْوَشـــــــكٍ  َعلَـــــــىَشـــــــكٍ  ويـــــــرىابـــــــنفـــــــارسأن  الـــــــرَّاُءَواْليَـــــــاُءَواْلبَـــــــاُءُأَصـــــــْيلتيَـــــــُدلُّ
...، ـــــكُّ ـــــْنأَْمـــــرٍَوَخـــــْوٍف،فَالرَّْيـــــُب:الشَّ َهـــــَذااأْلَْمـــــرُتـَُقـــــوُل:رَابَـــــ،َوالرَّْيـــــُب:َمـــــارَابَـــــَكمِّ :ينِّ
أَْمـــــرُهُ،َوأَرَاَبالرَُّجـــــُل:َصـــــاَرَذارِّيبَـــــةٍ،إَِّذاأَْدَخـــــَلَعَلْيـــــَكَشـــــك اَوَخْوفًـــــا َوَريْـــــُب،َوقَـــــْدرَابَـــــينِّ
دت .(5) الدَّْهرِّ:ُصُروفُُه؛َواْلقَِّياُسَواحِّ

،كـــــــذا،رَابَـــــــينِّيقـــــــالويقـــــــولاألصـــــــفهاين:  َـــــــينِّ ـــــــبُوأَرَاب :أنتتـــــــوهَّمابلشـــــــيءفَالرَّْي
ُــــــــــه،قــــــــــالهللاتعــــــــــاىل: ــــــــــاتتومهَّ ڑ ڑ ک ک         ک  ک گ ژأمــــــــــرًامــــــــــا،فينكشــــــــــفعمَّ

ژگ
ــــــــه:(6) ژحئ  مئ ژ ،وقول

،مسَـّـــــــاهريبًــــــــاالأنــــــــهمشــــــــك كيفكونــــــــه،بــــــــلمــــــــن(7)
.(8)يفوقتحصوله حيثتشكَّك

ويفالواقـــــعفـــــفناملعـــــاجمالعربيـــــةملتـــــوردمعـــــىنحســـــي اميكننـــــاإعـــــادةاملعـــــىنالعقلـــــي
                                       

الرَّجلعنابنتهيف5230،ح(صحيحالبخاري1) الغريةواإلنصاف،،كتابالن ِّكاح،اببذب 
ح7/37 مسلم، وصحيح عليه2449، بنتالنيب فاطمة اببفضائل الصحابة، كتابفضائل ،

 «.يُريبينماراهبا»ولفظمسلم:«،يُريبينماأَراهبا»،ولفظالبخاري:4/1902الصالةوالسالم،

 .6/273،مادة)ريب(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .54(سورةسبف،اآلية:3)

 .6/274،مادة)ريب(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .1/499،مادة)ريب(،مقاييساللغة(ابنفارس،5)

 .5(سورةاحلج،اآلية:6)

 .30:(سورةالطور،اآلية7)

 .222،مادة)ريب(،مفرداتألفاظالقرآن(األصفهاين،8)
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إليـــــه،ولكننـــــاجنـــــدمـــــنمعـــــاينريـــــب اخلـــــوف وهـــــذاميكـــــنربطـــــهمـــــعمعـــــىنالصـــــياحمـــــع
ــــــهيف ــــــثجنــــــدمــــــنمعاني ــــــبيفبعــــــضاللغــــــاتالســــــامية،حي بعــــــضمعــــــاينمشــــــتقاتري

.(1)اءاملختلطة،ويفاألكاديةاالرجتافالعربيةاجللبة،والضوض
ــــــَع َم ــــــكواالرتيــــــاب،بـــــــ َأنَّاالرتيــــــابشــــــكٌّ وفــــــرَّقأبــــــوهــــــاللالعســــــكريبــــــنيالشَّ
 اْلمطــــــــر،والجيــــــــوزأنتقــــــــول:إِّين ِّ اليــــــــوميفِّ َشــــــــاك  ــــــــاهِّدأَنَـّـــــــكَتقــــــــول:إِّين ِّ تـُْهَمــــــــة،َوالشَّ

بفالن: مراتبت أمرهواهتمته مراتباْليَـْومابملطر،َوتقول:إِّين ِّ .(2)إِّذاَشككتيفِّ
مــــــعهتمــــــة، ــــــري؛إذأنَّاالرتيــــــابشــــــك  ــــــغمنــــــهبكث ــــــبغــــــريالشــــــك،وهــــــوأبل فالري
ــــــــنفس،وقــــــــد ــــــــذي ــــــــدثيفال للخــــــــوفوالكراهــــــــةوالقلــــــــقواالضــــــــطرابال ومصــــــــاحبت

ــــــــــــالتعــــــــــــاىل: ــــــــــــوعالشــــــــــــكوكابلريــــــــــــب،ق حس خس  مس       حخ مخ جسژوصــــــــــــفتبعــــــــــــضأن

ژحص
ويقــــــولالزخمشــــــرييفتفســــــريمعــــــىن}ُمرِّيــــــٍب{مــــــنأرابــــــه:إذاأوقعــــــهيفالر ِّيبــــــة، (3)

النَّفسوانتفاُءالطمأنينةابليقني  .(4)وهيقلقت
 الِمْرية: -139

واجلـــــــَدل،ذكـــــــرابـــــــُنمنظـــــــوريفاللســـــــان: ـــــــكُّ ڭ ڭ ۇ  ژ قـــــــالتعـــــــاىل:املِّْريـــــــُة:الشَّ

ژۇ ۆۆ 
َاءُ،(5) ــــــــالتَّمــــــــاريوواالْمــــــــارِّ الشَّ مــــــــاراُةواجلــــــــَدل،يفِّ

ُ
فِّيــــــــهِّ،واملِّــــــــراُء:امل ــــــــكُّ يءِّ:الشَّ

اءِّوالشك ِّوهو ژک ک  ک ک  گ     گ  ژ:،قالتعاىلمَِّناالْمارِّ
(6).

ـــــــــْنُمنـــــــــاظرِّجـــــــــُلاجلِّـــــــــدالوأنيســـــــــتخرجالرَّواملـــــــــراء: ـــــــــاوالكهِّمِّ اخْلُُصـــــــــوَمةِّمًم عـــــــــاينِّ
وِّيَعـــــنِّ،ورُوغرْيِّهـــــا َُعَلْيـــــهَِّوَســـــلَّمَ-النَّـــــيبِّ ِّ فـــــفِّنَّ»أَنـــــهقَـــــاَل:-َصـــــلَّىاَّللَّ اْلُقـــــْرآنِّ المُتـــــاروايفِّ

                                       
(1) Klein, op.cit.,p.616. 

.114،الفروقاللغوية(العسكري،2)
 .62(سورةهود،اآلية:3)

 .2/407،الكشَّاف(الزخمشري،4)

 .17(سورةهود،اآلية:5)

 .22(سورةالكهف،اآلية:6)
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.(1)«مِّراًءفِّيهُِّكْفرت
مـــــــاراة:اْلُمجادلـــــــةُ

ُ
والر ِّيبـــــــة،مــــــــىعلـــــــوالتَّمـــــــاريوامل ـــــــك ِّ الشَّ رةَِّقـــــــاُللِّْلُمنــــــــاظويُـْذهبِّ

بِّهِّومْياريــــهبــــهكمــــاميْــــارياحلالــــُب؛مُمــــاراة ُهمــــايْســــتْخرُِّجمــــاعِّْنــــدصــــاحِّ نـْ ــــٍدمِّ أَلنُكــــلَّواحِّ
.(2)اللنبمِّنالضَّرْع

ــــــيأخوذةوهــــــذهاملعــــــاينالعقليــــــةمــــــ ،وينقــــــلابــــــُنمنظــــــورعــــــنابــــــنمــــــناملعــــــىناحلس ِّ
ـــــاري: ـــــْنمريْـــــت،وهـــــوواملرِّيَـّــــة:النَّاقـــــةاْلَكثِّـــــريُةاللَّـــــنبِّ،ومْجُعهـــــامـــــرااي املـــــرِّيُّاألنب مـــــْأخوذمِّ

.(3)الناقةإِّذامسحتضْرعهالِّتدِّرَّ
دُّوســــــــبقاألصــــــــفهاينإىلهــــــــذاالتأصــــــــيل،يقــــــــول:  ديفاألمــــــــر،وهــــــــواملِّْريــــــــُة:الــــــــار 

ـــــــأخـــــــصُّ مـــــــواالمـــــــاراءُ...ك ِّمـــــــنالشَّ
ُ
ـــــــراةُاوامل وأصـــــــلهمـــــــن:...ةفيمـــــــافيـــــــهمريـــــــة:احملاجَّ

.(4) اقَة:إذامسحتضرعهاللحلبمرْيُتالنَّ
ـــــــيُم:)َمـــــــرَِّي(وأمَّـــــــاابـــــــنفـــــــارسفقـــــــدأعـــــــاد)املِّْريـــــــة(إىلأصـــــــٍلآخـــــــر،يقـــــــول:  اْلمِّ

ـــــلُّ يحانِّأصـــــالنوالـــــرَّاُءَواحْلـــــْرُفاْلُمْعت ـــــصـــــحِّ ـــــي َأحـــــُدمُهاعل ىمْســـــحشـــــْيٍءواْســـــتِّْدراٍر،ُدلُّ
شـــــــْيءٍصـــــــالبةٍعلـــــــىواآلخـــــــر ـــــــحْتوْرُي:مـــــــْرُيالنَّاقـــــــةِّ،الــــــــمَفـــــــاألول،يفِّ ذلِـّــــــكإِّذاُمسِّ

،يـَُقـــــــاُلمريـُْتهـــــــاأَْمرِّيهـــــــامـــــــْرايً وهـــــــياْلمـــــــْرُو:مجْـــــــُعمـــــــْرَوَة،اآلَخـــــــرواألصـــــــل...لِّْلحْلـــــــبِّ
جارةتتبـُْرقُ :(5)قال،حِّ

                                       
بنحنبل1) أمحد ) حاملسند، ،19542 بناحلارثبنالصمَّة، أيبجهيم مسند ،29/85،

،مسندزيدبن4916،حواملعجمالكبري،4/197،،اببالعني3961،حاملعجماألوسطوالطرباين،
،وصححه710،1/157،ح،قالاهليثمي: رجالهموثَّقون ،ينظر:جممعالزوائد5/152اثبت،

 .4444،2/818،حالصغريوزايدتهصحيحاجلامعاأللباينيف

.14/63،مادة)مري(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)
 .14/63)مري(،،مادةلسانالعربابنمنظور،(3)
 .766،مادة)مري(،صمفرداتألفاظالقرآناألصفهاين،(4)

ذؤيباهلذيل(5) أبو طديوانه، الشال، خليل أمحد د. و ريج: حتقيق مركز1، )بورسعيد، ،
 .49م(،ص2014هـ،1435الدراساتوالبحوثاإلسالمية،



 الفصل الثاني: تصنيف ألفاظ النشاط الذهني الواردة في لسان العرب, البن منظور

302 
 

ــــــــــــــــــــْرَوةت َم لِّْلَحــــــــــــــــــــَوادِّثِّ َكــــــــــــــــــــَأين ِّ َحــــــــــــــــــــ َّ
 

ــــــــــــنٍيتـَْقــــــــــــرَعُ  ُكــــــــــــلَّحِّ بَِّصــــــــــــَفااْلُمَشــــــــــــرَّقِّ



ـــــــْنهــــــذااندوعِّْنــــــ مِّ َـّـــــايتمـــــــارىفِّيــــــهِّالـــــــرَُّجالنِّ ـــــــراءممِّ ُضْعـــــــنَّـــــــُهكــــــالمتفِّيـــــــهِّبألَ؛َأنَّاْلمِّ
دَّةِّ .(1) مُماراةًوويـَُقاُل:ماراُهمِّراءً،الش ِّ

وجعـــــلالزخمشـــــريهـــــذااألصـــــلالـــــذياعتمـــــدهابـــــنفـــــارسمـــــناجملـــــازعـــــناألصـــــل
:(2)قالأبوذؤيب،همروتَ:قرعَومناجملازِّاألوَّل،يقول: 

 للحــــــــــــــــــــوادثمــــــــــــــــــــروةتحــــــــــــــــــــ كــــــــــــــــــــأين ِّ
 

(3)تقــــــــــــرعُيــــــــــــومٍكــــــــــــلَّقِّبصــــــــــــفااملشــــــــــــرَّ 

ومــنيتأمــلمشــتقاتاجلــذر)مــري(يفضــوءمــاجــاءيفاللغــاتالســاميةجيــدنفســه
مي ااًلإىلأناملعىنالقدميكانالنزاعواخلالف،يؤيدهذاماجندهيفالعربيةمـنهـذهاملعـاين:

.(4)جادْلتهُ:ومارْيُتالرجل:أجهدته،مرْيُتالفرسو ا،حرَّكه:رىالفرُسبِّيدْيهِّم
ويفالعربيةجندمارامنجذرمرىكعىنجادل،عاند،ويفالسراينيةمر يكعىنجادل

 ،ويبدوأنفكرةاجلدالقدتطوَّرتإىلالتشكيكيفأقوالالشخصوآرائه.(5)وماري
)املِّرية(منمعىناحلركةوالنزاعإىلمعىناجلدالوالشك.إًذافقدتطوَّرت

ـــــكواالمـــــاراءنيبـــــوفـــــرَّقأبـــــوهـــــاللالعســـــكري االمـــــاراءُهـــــَواْســـــتِّْخرَاجَُأنَّ،بــــــ: الشَّ
مُس ِّالشُّ .(6) واماراءًمريةًيالشَّكَُّبهاملشكلةّثَّكثرَح َّ

َكن: -141  الزَّ

ـــــَرجـــــاءيفاللســـــان: :وقيـــــل،وأَزَْكنـــــهغـــــريهعلمـــــه:وأَزْكنـــــه،زََكنـــــاًابلتحريـــــكزَكِّـــــَناخلَبَـ
.(7)هوالظنالذيهوعندككاليقني

                                       
 ،2/506،مادة)مرى(،ابنفارس،مقاييساللغة(1)

 سبق رجيه.(2)

 ،2/208،مادة)مري(،أساسالبالغةالزخمشري،(3)

.14/63،مادة)مري(،لسانالعربابنمنظور،(4)
(5)  klein,op.cit., p.383. 

 .114،الفروقاللغوية(العسكري،6)

 .7/45،مادة)زكن(،لسانالعرب،منظور(ابن7)
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ـــــــيالـــــــدالعلـــــــىاملقاربـــــــةواملماثلـــــــةوالتشـــــــبيه،ليصـــــــبح وأصـــــــل)الـــــــزَّكن(املعـــــــىناحلس ِّ
الظـــــنُّيقينًـــــاوعلًمـــــا،والتوقـــــُعبراعـــــًةومكاشـــــفةوَحْدًســـــاصـــــادقًاوفراســـــًةوفطنـــــًة،جـــــاءيف

ــــهاللســــان: ُت ــــُتبــــهاألمــــَروأَزَْكنـْ َــــهوظننتــــه:وقيــــلزَكِّْن هــــذااجلــــيشيُــــزاكُِّنأَلفــــاً،وقاربــــتتـََومهُّ
ــــاظِّرأَلفــــاًَأي ــــزْكني،ويُقــــارب:ويُن ــــَمَأي:يقــــال،التشــــبيه:التـَّ ــــَنعلــــيهموزَكَّ َشــــبَّهعلــــيهم:زَكَّ

.(1)إذاماجلأَإليهوخالطه:زَكَِّنفالنتإىلفالن،وولَبَّسَ
عبــــنياملعــــىنالعقلـــــيواحلســــيهــــواملقاربــــةواملشـــــاهبة،فهــــويفاملعــــىنالعقلـــــيواجلــــام

ــــــــا،وهــــــــويفاملعــــــــىناحلســــــــيمقاربــــــــةيفاألجســــــــامودنــــــــو ظنــــــــونتوشــــــــكأنتكــــــــونيقيًن
واختالطومالزمة،أوتقديريفالعدديقاربمنحقيقته.

تشــــــابه،إىلإًذافقــــــدتطــــــوَّر)الــــــزَّكن(مــــــناملعــــــىناحلســــــيالــــــدالعلــــــىاالقــــــارابوال
املعىنالعقليالدالعلىالعلموالظنالذيهوكاليقني.

 س:دْ حَ ال -141

عــــــنفُــــــالٍن: جــــــاءيفاللســــــان:احلــــــْدسُ ــــــورِّ؛بلغــــــينِّ الكــــــالمواألُم معــــــاينِّ التَّــــــوهُُّميفِّ
 : ــــــريَّ ،وحَتَـــــــدَّسَأخبــــــارالنَّـــــــاسِّ لظَّـــــــن َِّوالتَّــــــوهُّمِّ عْنهـــــــاأَمــــــروَأانَأْحــــــُدُسفِّيـــــــهِّ:َأيأَقــــــولابِّ

وندْســــــُته:إِّذا ـــــْنحْيـــــُثاليْعرِّفُـــــونبِّــــــه،ويـَُقـــــاُل:حدْســـــُتعلْيـــــهظـــــين ِّ وأَراغهـــــالِّيْعلمهـــــامِّ
.(2)ظنْنتالظَّنَّوالحُتقُّه

ــــــــْرعةيفالســــــــري، ومــــــــنمعــــــــاينحــــــــدساحلســــــــيةمــــــــاورديفاللســــــــان:احلــــــــْدُس:السُّ
حدْ علىاْستَِّقامٍة،ويُوصُفبِّهِّفيَقاُل:سيـْرت يُّ ُضِّ

؛قالوامل ست
(3):

ـــــــــْنبـَْعـــــــــدَِّسـْيــــــــــٍرَحــــــــــْدسِّ ـــــــــامِّ كَأقَّ
(4)


                                       

 .7/45،مادة)زكن(،لسانالعرب،منظور(ابن1)

 .4/60،مادة)حدس(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

م(،1971،)دمشق:مكتبةأطلس،1،حتقيق:د.عبداحلفيظالسطلي،طديوانه،(للعجَّاج3)
2/204.)  ،وفيه)ح احتضرانبعدسرٍيَحْدسِّ

 .4/60،مادة)حدس(،بلسانالعر(ابنمنظور،4)
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ـــــْرَعَة ـــــدتُيْشـــــبُِّهالرَّْمـــــَيَوالسُّ ـــــنُيَأْصـــــلتَواحِّ اُلَوالس ِّ ويـــــرىابـــــنفـــــارسأن : احْلَـــــاُءَوالـــــدَّ
لظَّـــــن ِّ،َكأَنَّـــــُهَرَمـــــىبِّـــــهِّ،َواحْلَـــــْدُس:َوَمـــــاَأْشـــــَبَهَذلِّـــــَك، نـَُقـــــوُل:َرَجـــــَمابِّ َانَّ فَاحْلَـــــْدُس:الظَّـــــنُّ؛ألِّ

.(1)ُسْرَعُةالسَّرْيِّ...َوَحَدْسُتالنَّاَقَة:إَِّذاَأَاْتَـَها،َوَحَدْسُتبَِّسْهمِّي:َرَمْيُت 
يء:يفنفســـــه،وحـــــدسالشـــــويقـــــولالزخمشـــــري: احلـــــدُس:هـــــوالفراســـــة،وحـــــدس

ــــــــرَّجمابلظــــــــن،...حــــــــزره،... وأصــــــــلهمــــــــنحدســــــــتهبكــــــــذا:إذارميتــــــــه،وهــــــــو ــــــــوال
.(2)وحتدستعناألخبار:تبحَّثتعنهاألعلممااليعلمهغريه 

ــــــــرجميف ــــــــةواحلســــــــيةهــــــــذهقــــــــديكــــــــونالســــــــرعةأوال واجلــــــــامعبــــــــنياملعــــــــاينالعقلي
.الشيء

 ن:يخمالت -142

والتخمــــــنيَِّأي:ذكــــــرابــــــُنمنظــــــوريفاللســــــان:مَخَــــــَن الشــــــيَء:قَــــــاَلفِّيــــــهِّابحلَــــــْدسِّ
َوالظَّن ِّ،والتَّْخمِّنُي:القوُلابحلَْدسِّ ْلَوْهمِّ ابِّ
(3).

ــــــَن ــــــاُنمِّ ــــــعف،جــــــاءيفاللســــــان:اخلَمَّ ــــــيوهــــــوالضَّ وأصــــــل)التخمــــــني(املعــــــىناحلس ِّ
ــــــذ ِّْكرِّ:َكقَ ــــــةَكــــــَذلَِّك،َوُهــــــَوخــــــامُِّنال ــــــاةمَخَّان ــــــعِّيُف،وقَن ــــــرُّْمح:الضَّ ــــــذ ِّْكرِّ،ال ــــــُلال ْولِّــــــَكخامِّ

:َردِّيُءَمَتاعِّهِّ :َأيُضَعفاء،ومُخ اُناْلبَـْيتِّ .(4)ورأَيتمَخَّااًنمَِّنالنَّاسِّ
يفالقولاليساندهالعقل. والتخمنيواحلدسواحلزروالتقديرضعفت

ليواملعايناحلسيَّةهوالضعف.واجلامعبنياملعىنالعق
يصـــــــيبالـــــــرُّمحأووإًذافقــــــدتطـــــــوَّر)التخمـــــــني( ـــــــيوهـــــــوضـــــــعفت مـــــــناملعـــــــىناحلس ِّ

القناةأوالذكر،إىلاملعىنالعقليوهوالقولابحلدسوالظنوالوهم.
 التقدير: -143

                                       
 .1/279،مادة)حدس(،مقاييساللغة(ابنفارس،1)

 .1/174،مادة)حدس(،أساسالبالغة(الزخمشري،2)

 .5/161،مادة)مخن(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .5/161،مادة)مخن(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)
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فيـــــهإِّذانظـــــرتُ:اويقـــــالقَـــــَدْرُتأَلْمـــــرِّكـــــذاأَْقـــــدُِّرلـــــهوأَْقـــــُدُرقَـــــْدرًجـــــاءيفاللســـــان:
فاْقـــــُدُرواقَـــــْدَراجلاريـــــةِّاحلديثـــــة»:ومنـــــهقـــــولعائشـــــةرضـــــوانهللاعليهـــــا،وَدبَـّْرتَـــــهوقايســـــته
ن ِّاملستهيئة الس ِّ
.(2)واْفكُِّروافيه،وانظروه،وقايسوا،َقد ُِّروا:َأي،(1)«للنظر

املعـــــىنأصـــــلتبنفســـــهمليؤخـــــذمـــــنغـــــريه،وقـــــدســـــبقابـــــنفـــــارسو)التقـــــدير(هبـــــذا
القـــــافوالـــــدالوالـــــراءأصـــــلصـــــحيحوالزخمشــــريإىلهـــــذاالتأصـــــيل،يقـــــولابـــــنفـــــارس: 

يقـــــال:قـــــدرهكـــــذا،،ر:مبلـــــغكـــــلشـــــيءدْفالَقـــــ،يـــــدلعلـــــىمبلـــــغالشـــــيءوكنهـــــهوقايتـــــه
،(3)... التقـــــــــدير،رتالشــــــــيءأقـــــــــدرهوأقــــــــدرهمــــــــنوقــــــــدَّ،ردَوكــــــــذلكالَقـــــــــ،أيمبلغــــــــه

واألمـــــورجتـــــريبقـــــدرهللا،مقـــــدرمائـــــةوقـــــدرهاومقـــــدارها:مبلغهـــــاويقـــــولالزخمشـــــري: هـــــ
وقــــــــدرالشــــــــيءرهوأقــــــــدره،وقــــــــدرتالشــــــــيءأقــــــــد ِّ،ومقــــــــدارهوتقــــــــديرهوأقــــــــدارهومقــــــــاديره

ــــــهعلــــــىمقــــــداره وتقــــــادر،وفــــــالنيقــــــادرين:يطلــــــبمســــــاوايت،ابلشــــــيء:قاســــــهبــــــهوجعل
.(4).. حدمساواةاآلخرالرجالن:طلبكلوا

 ر:زْ حَ ال -144

ــــــــــْيءِّابحلَــــــــــْدس:احلَــــــــــْزرُجـــــــــاءيفاللســــــــــان: التـَّْقــــــــــدِّيُر:احلَــــــــــْزرُو،َحــــــــــْزُركَعـــــــــَدَدالشَّ
.(5)َحَزَرالشَّْيَءَ ُْزرُهوَ ْزِّرُُهَحْزرًا:َقدََّرهابحلَْدسِّ،واحلازُِّر:اخْلَارِّصُ،واخلَْرصُ

ــــي،يقــــولابـــــنمنظــــور: :احلَــــْزَرةُوأصــــل)احلَــــْزر(املعـــــىناحلس ِّ َمـــــاَحــــَزَرأبَيــــدياْلَقـــــْومِّ
احْلَـــــدِّيثِّ يَـــــارِّأَمــــواهلم؛َويفِّ ــــْنخِّ مِّ َُعَلْيــــهَِّوَســـــلَّمَ-َعــــنِّالنَّـــــيبِّ ِّ أَنــــهبُعِّـــــَثُمَصـــــد ِّقًا-َصـــــلَّىاَّللَّ

                                       
(1 الزخمشري، ينظر: الفائقيفغريباحلديث( ،2/112 اهلروي، وينظر: الغريبنييفالقرآن،

واحلديث بلفظ:5/1510، واحلديثفيهما ،« السِّ نِّ ، احَلدِّيثَةِّ اجلَارِّيَةِّ َقْدَر للنظرِّفَاْقُدُروا «.املشتهيةِّ
،984،ح«احَلدِّيثَةِّالسِّ نِّ ،احلَرِّيَصةَِّعَلىاللَّْهوِّفَاْقُدُرواَقْدَراجلَارِّيَةِّ»...بلفظ:صحيحمسلموهويف

 .2/607اببالرخصةيفاللعبالذيالمعصيةفيهيفأايمالعيد،
 .12/36،مادة)قدر(،لسانالعرب،منظور(ابن2)

 .2/388،)قدر(،مقاييساللغةابنفارس،(3)

 .57-2/56،)قدر(،البالغةأساسالزخمشري،(4)

 .4/104،مادة)حزر(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)
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ــــُه: ــــاَلَل النَّــــاسِّ»فـََق ــــْنَحــــَزراتأَْنفــــسِّ ــــارَِّفوالَبْكــــرَاَلأْتخــــذمِّ ًئا،ُخــــذِّالشَّ (1)«َشــــيـْ ــــينِّ ،يـَْع
الصَّــــــــَدَقةِّ؛احلَـــــــــَزرات،مَجْــــــــُعَحـــــــــْزَرة يَـــــــــْتَحـــــــــْزَرةً،وهـــــــــويفِّ ،مُس ِّ الرَُّجــــــــلِّ يَــــــــاُرَمـــــــــالِّ أَلن؛خِّ

هُِّكلََّماَرآَها نـَْفسِّ بَـَهاملَْيـََزْلَ ُْزرُهايفِّ َصاحِّ
(2).

أصــــــالًوأعــــــاداإليــــــهاملعــــــىن وعكــــــسابــــــنفــــــارسوالزخمشــــــريفجعــــــالاملعــــــىنالعقلــــــيَّ
ـــــــي،يقـــــــولابـــــــنفـــــــارس:  ـــــــْيءِّ،احلس ِّ :َأَحـــــــُدمُهَااْشـــــــتَِّداُدالشَّ احْلَـــــــاُءَوالـــــــزَّاُءَوالـــــــرَّاُءَأْصـــــــاَلنِّ

 الـــــرَّْأيَِّوالثَّـــــاينِّ ـــــْنإِّْعَمـــــالِّ مِّ ـــــْنست خرْصـــــَته،إذا:الشـــــيءحـــــَزرتُ:فقـــــوهلمالثـــــاينوأمـــــا...جِّ
ـــــــى مـــــــلأنوجيـــــــوز،رحـــــــازِّوأان ـــــــارقـــــــوهُلمهـــــــذاعل :فـــــــاحلَزرات...َحـــــــَزرَاتاملـــــــالخلي

ــــــلَ ْــــــزُِّراملصــــــد ِّقاخليــــــار،كــــــأنَّ حــــــزر ،ويقــــــولالزخمشــــــري:(3) اخلِّيــــــارفيأخــــــذُرأيَــــــهفُيعمِّ
ـــــنبفهـــــوحـــــازر،،هخرَصـــــ:النخـــــلَ :زرةمـــــاعنـــــديمـــــناملـــــالأيحـــــوهـــــذا...وحـــــزرالل
.(4) ألنهيعددهويقدره،والأتخذمنحزراتأموالالناس؛خياره

يهواالشاراكيفتقديرالشيء.واجلامعبنياملعىنالعقليواحلس ِّ
ـــــيوهــــــوحــــــزراتاملــــــالوهــــــي خيــــــاره،إىلإًذافقـــــدتطــــــوَّر)احلَــــــْزر(مــــــناملعــــــىناحلس ِّ

املعىنالعقليوهوتقديرالشيءِّابحلَْدس.
 ص:رْ خَ ال -145

إِّذا:َخَرْصـــتالنخـــَلوالكـــْرَمَأْخُرُصـــهَخْرًصـــا،يقـــال:ْزرُ:احلَـــاخلَـــْرصُجـــاءيفاللســـان:
 ــَنالظَّــن ِّأَلناحلَــْزَرإِّمنــاهــوتقــديرت ــَنالعَنــبزبِّيًبــا،َوُهــَومِّ ــَنالرُّطــبمَتْــرًا،َومِّ َهــامِّ َحــَزَرَمــاَعَليـْ

                                       
املصنَّف(1) للمصد ِّقمناإلبل،9915،حابنأيبشيبة، يُكره ما ،2/361،كتابالزكاة،

يفالنهىعنالتضييقعلى1557،حوابنزجنويه،األموال ،كتابالصدقةوأحكامهاوسننها،اببت
 .4/171،ابباليؤاخذكرائمأموالالناس،7310،حالكربى،والبيهقي،السنن3/881الناس،

 .4/104،مادة)حزر(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .1/291،مادة)حزر(،مقاييساللغة(ابنفارس،3)

 .1/186)حزر(،،أساسالبالغةالزخمشري(4)



 الفصل الثاني: تصنيف ألفاظ النشاط الذهني الواردة في لسان العرب, البن منظور

307 
 

اَلإِّحاط ْرًصا:حَزَرهةبَِّظنٍ  .(1)،وَخَرَصالعَدَدخَيُْرُصهوخَيْرُِّصهَخْرًصاوخِّ
لَِّمــــــاَيْدُخلُــــــُهفِّيَمــــــااَلَتْســــــتَـيْالتَّظَــــــين ِّ(اخلَــــــْرصِّ)وَأصــــــل قُِّنه،ُّثَّقِّيــــــَلللَكــــــذِّبَخــــــْرصت

ــــــَنالظُّنــــــوناْلَكاذِّبَــــــةِّ ژٺ ٺ ژ تعــــــاىل:،قــــــالمِّ
َوجَيُــــــوُزَأنَيُكــــــوَنابون،الكــــــذَّ،أي(2)

َا اَليـَْعَلُمونَاخلَر اُصونالَّذِّيَنإِّمناَيظُن ونالشيَءَواَلَ ُقُّونَهفـَيَـْعَمُلوَنكِّ
(3).

ــــــــد ا ويــــــــرىابــــــــنفــــــــارسأن : ــــــــةتجِّ ُمتَـَبايَِّن ــــــــاُدُأُصــــــــولت ــــــــرَّاُءَوالصَّ ــــــــاأْلَوَّلُ،اخْلَــــــــاُءَوال :َف
ــــــــاُلَخَرْصــــــــُتالنَّْخــــــــلَ ــــــــْيءِّ،يـَُق َواخْلَــــــــرَّاُص:،إَِّذاَحــــــــَزْرَتمَثـَـــــــَرهُ:اخْلَــــــــْرُص،َوُهــــــــَوَحــــــــْزُرالشَّ

ــــــَذا ــــــْنَه ــــــَومِّ َنَّــــــ؛اْلَكــــــذَّاُب،َوُه ــــــُمَواَلَ ُــــــقُّألِّ ــــــااَليـَْعَل ــــــوُلَم ،ويقــــــولاألصــــــفهاين:(4) ُهيـَُق
اخلَـــــــــْرص:حـــــــــرزالث مــــــــــرة،واخلَـــــــــْرص:احملـــــــــروز،كــــــــــالن قضللمنقـــــــــوض،وقيـــــــــل:اخلَــــــــــْرص 

ژائائ ەئ ەئ وئ   وئ ژ  الكذبيفقولهتعاىل:
.(6)... ،قيل:معناهيكذبون(5)

ٺ ژ ومــــــناجملــــــاز:...،خــــــرجاخلراصــــــونخيرصــــــونالنخــــــل،ويقــــــولالزخمشــــــري: 

ژٺ 
،وقـــــــدخـــــــرصخيـــــــرص،واخـــــــارصالقـــــــولو رصـــــــه:افتعلـــــــه،ابونأيالكـــــــذَّ(7)

اايالومـــــامتلـــــكفالنـــــةخرًصـــــ،اًصـــــص،وقـــــالذلـــــك رُّو ـــــرَّوقـــــدتكـــــذبعلـــــيفـــــالنت
.(8) شيءهلا

جــــــاءمــــــنالتقــــــديرابلــــــذهب.ذكــــــرصــــــاحباللســــــان:رصيكــــــونمعــــــىناخلــــــوقــــــد
                                       

 .5/46،مادة)خرص(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 .10(سورةالذارايت،اآلية:2)

 .5/46،مادة)خرص(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .353-1/352،مادة)خرص(،مقاييساللغةابنفارس،(4)

 .20سورةالزخرف،اآلية:(5)

 .279،مادة)خرص(،مفرداتألفاظالقرآناألصفهاين،(6)

 .10(سورةالذارايت،اآلية:7)

 .240-1/239،مادة)خرص(أساسالبالغةالزخمشري،(8)
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ـــــــة ،وداللـــــــةجـــــــذرخـــــــرصعلـــــــىمعـــــــىن(1)اخلِّـــــــْرصواخلُـــــــرصاحللقـــــــةمـــــــنالـــــــذهبوالفض 
،rṣḥ،والفينيقيــــــــــــــةḥarūṩالــــــــــــــذهبشــــــــــــــائعةيفبعــــــــــــــضاللغــــــــــــــاتالســــــــــــــامية:العربيــــــــــــــة

ــــــــــــــة  صــــــــــــــفر  rṣᾱḥذهــــــــــــــب والســــــــــــــراينية urᾱṣuẖواألكاديــــــــــــــة،rṣẖواألوغاريقي
(2)،

 ويبدوأنمعىنقدَّروحزريفالعربيةقدجاءمنالتقديرابلذهب.

 ر:وْ هَ ال -146

ُففـََرَسهُوهاَرهبَِّكَذاَأيظَنَُّهبِّهِّ؛قَاَلأَبوَمالُِّكْبُنجاءيفاللسان: :(3)نـَُويـَْرةَيصِّ
ْلَكثِّــــــــــــــــــــــــــريِّ أهــــــــــــــــــــــــــورُهُرََأىأَنَّــــــــــــــــــــــــــيناَلابِّ

 

واســـــــــــــــاةِّظـــــــــــــــاهرُوال 
ُ
امل يفِّ ُهـــــــــــــــَوَعـــــــــــــــين ِّ

 بَِّكـــــَذا؛وُهْرتُـــــه:يـَُقـــــاُل:ُهـــــَويُهـــــاُربَِّكـــــَذا،القليـــــَلَيْكفِّيـــــهَِّأيَأظـــــنُّ:أَُهـــــورُه َأييُظَـــــنُّ
ْســـــُماهلـُــــوَرةُ ـــــهبِّـــــهِّ،َواالِّ ـــــْيءِّ:اتَـَّهْمُت لشَّ يفرُيتهـــــوَّفـــــالنيقـــــال:و،(4)وهـــــاَرالشـــــيَء:َحـــــَزَره،ابِّ

.(5)فكرٍغريمنفيهايقع:األمور
ـــــــي، وهـــــــوهـــــــدمالشـــــــيءو)اهلـَــــــْور(هبـــــــذهاملعـــــــاينالعقليـــــــةمـــــــأخوذتمـــــــناملعـــــــىناحلس ِّ

البنـــــاءهـــــار:شـــــيءبـــــدونعـــــددأوحســـــاب،ذكـــــريفاللســـــان:يقـــــالوســـــقوطه،وإعطـــــاء
.(6)والتهوُّر:الوقوعيفالشيءبقلةِّمباالة،وسقطإذااقدموهتوَّر:يهور

علـــــى كـــــادابـــــنفـــــارسأنيصـــــلإىلهـــــذاالتأصـــــيل،فـــــذكرأنَّاهلَـــــْوَر:أصـــــلُّيـــــدلُّ
؛هـــــور:الغـــــنممـــــنللقطيـــــعويقولـــــوناقـــــدم،:الشـــــيءِّاملتســـــاقط،ومنـــــه،هـــــارالبنـــــاءوهتـــــوَّر

                                       
 .5/46،مادة)خرص(،لسانالعربابنمنظور،(1)

(2) klein,op.cit.,p.213. 
نويرة(3) بن مالك طديوانه، الصفَّار، مرهون ابتسام حتقيق: اإلرشاد،1، مطبعة )بغداد، ،
 .69م(،1968
 .15/108،مادة)هور(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)

 .2/382،مادة)هور(،البالغةأساس(الزخمشري،5)

 .15/108،مادة)هور(،لسانالعرب(ابنمنظور،6)
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.(1)بعضعلىبعضهيتساقطكثرتهمنألنهصحيح؛وهو
ووافـــــــقاملصـــــــطفويمـــــــنســـــــبقهمـــــــنأصـــــــحاباملعـــــــاجميفإثبـــــــاتهـــــــذااألصـــــــل،
يفأســــــاسشــــــيءجيعلــــــهيف قــــــال: والتحقيــــــق:أناألصــــــلالواحــــــديفاملــــــادةهــــــوضــــــعفت

.(2)معرضالسقوطواالقدام 
 الزنن: -147

 َزان جاءيفاللسان: خلَْرْيِّ ابِّ اتَـَّهمهزَنَّه أَو بِّهِّ ظَنَّه بِّهِّ،وأَزَن ه: اتَـَّهْمُته بَِّشْيٍء: ُته ،وأَْزنـَنـْ
مهوظنَّهفِّيهِّ:يقال:َزنَّهبكذاوأََزنَّه بَنقـَْيس:،إَِّذااهتَّ ْمَجدَّ األَنصارَوَتْسوِّيدِّهِّ َحدِّيثِّ َويفِّ

لنَـزُنُّه» ْلُبْخلِّإِّانَّ ُمهبِّهِّ:َأي،(3)«ابِّ .(4)نـَتَّهِّ
ــــيالــــدالعلــــىالقلــــةوكــــلمــــاال فــــالزننتعــــينالظَّنــــونوالتهمــــة،وأصــــلهاملعــــىناحلس ِّ

ـــــه،جـــــاءيفاللســـــان: ـــــقب ـــــوُنالـــــذياليُـــــْدَرىأَفيـــــهمـــــاءتأَماليوث مـــــاءت،واملـــــاُءالـــــزََّنُنالظَُّن
ـــــْنَمـــــاٍءَأوَغـــــرْيِّهِّ،قليـــــلقتضـــــي ِّ:َأي،َزنَـــــنت يـَُقـــــاُل:عِّْلُمـــــه،والظَّنُـــــوُنُكـــــلَُّمـــــااليُوثَـــــُقبِـّــــهِّمِّ

ــــْيءِّظَنــــونتإِّذاملَْيـُْوثَــــُقبِّـــــهِّ لشَّ وَُكــــلَُّمـــــا،وَديْــــنظَنُــــون:اليَــــْدرِّيصـــــاحُبهَأْ خــــذهأَمال،ابِّ
.(5)اليُوَثُقبِّهِّفـَُهَوظَُنونتوظَنِّنيت

سيهوالقلةوعدمالوثوقابلشيء.واجلامعبنياملعىنالعقليواحل
إًذافقــــــــدتطــــــــور)الــــــــزنن(مــــــــناملعــــــــىناحلســــــــيالــــــــدالعلــــــــىالقلــــــــةوعــــــــدمالوثــــــــوق

ابلشيءإىلاملعىنالعقليوهوالظنوالتهمة.
 :انبسْ حِ ال -148

ڻ  ڻ  ڻ ژ ،قـــــــالتعـــــــاىل:حســـــــبتأحســـــــب،أي:ظننـــــــتجـــــــاءيفاللســـــــان:

                                       
 .2/593،مادة)هور(،مقاييساللغة(ابنفارس،1)

 .11/324مادة)هور(،الكرمي،التحقيقيفكلماتالقرآن(املصطفوي،2)

 .2/316،مادة)زنن(،النهايةيفغريباحلديثواألثر،(اجلزري3)

 .7/67مادة)زنن(،،لسانالعربابنمنظور،(4)

 .9/198-7/67،مادة)زنن(،لسانالعرب،منظور(ابن5)
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ژۀ  ۀ
ـــــُبه،(1) ـــــاَ ْسِّ ـــــَبالشـــــيَءكائًِّن ـــــا،وَحسِّ ـــــُثاَليـَُقـــــد ِّرهَواَلَيظُنُّـــــهَكائًِّن ـــــْنَحْي أيمِّ

بًة:ظَنَّه. ْسبااًنوحَمَْسَبًةوحَمْسِّ وَ َْسُبه،والَكسرَأْجوُداللغَتني،حِّ
،(2)َحَســــــــُنالتــــــــدبريوالن ظــــــــرفِّيــــــــهِّويقــــــــالإن فــــــــالاًنحلســــــــُناحلْســــــــبةيفاأَلْمــــــــرَأي:

والنظرإعمالللفكروالعقل،وهومناملعاينالعقلية.
ْحصـــاُء،وتقـــديرالشـــيء، ـــيوهـــوالعـــدُّواإلِّ وأصـــل)احلِّســـبان(مـــأخوذتمـــناملعـــىناحلسَّ

ْحصــاُء؛واحَلَســبالَعــدُّو واحَلْســُبْعُدود،واحَلَســُبالـــمَيقــولابــنمنظــور:احَلْســُب:الَعــدُّواإلِّ
َماَعمِّْلَتوَحْسبِّهَأي:َقْدره َقْدرُ .(3)الشيءِّ،َكَقْولَِّك:اأَلْجُرحَبَسبِّ

ـــــارس: ـــــنف ـــــارسواألصـــــفهاينوالزخمشـــــريإىلهـــــذاالتأصـــــيل،يقـــــولاب ـــــنف وســـــبقاب
ــــَب(  أَْربـََعــــةت:فَــــاأْلَوَُّل:اْلَعــــدُّ:)َحسِّ ــــنُيَواْلبَــــاُءُأُصــــولت ــــْيَءتـَُقــــوُل:حَ،احْلَــــاُءَوالس ِّ َســــْبُتالشَّ

ُتـََعــــــــاىَل:،َأْحُســــــــُبُهَحْســــــــًباَوُحْســــــــَباانً ژڍ ڍ  ڌژ قَــــــــاَلاَّللَّ
(4)، ــــــــْنقِّيَــــــــاسِّ َومِّ

، ــــــةَِّوالتَّْصــــــرِّيفِّ ــــــد ِّبِّتَـْغيِّــــــريِّاحْلَرََك اْلَع ــــــنْيَ ــــــُهَوبـَ َن ــــــرََّقبـَيـْ احلِّْســــــَباُنالظَّــــــنُّ،َوَذلِّــــــَكأَنَّــــــُهفـَ ــــــابِّ اْلَب
ــــَناأْلُالـــــمَوَ ُهمِّ ــــدُّ الَّــــذِّيأَُع ــــَويفِّ ــــاَل:ُه ُتُهَكــــَذاَفَكأَنَّــــُهَق ــــبـْ ــــاَلَحسِّ َنَّــــُهإَِّذاَق ــــدت،ألِّ ــــورِّْعىَنَواحِّ ُم

ــــــــةِّ احلســــــــاب:اســــــــتعمالالعــــــــدد،يقــــــــال:َحَســــــــْبُت،ويقــــــــولاألصــــــــفهاين: (5)... اْلَكائَِّن
َســــــاابًوُحْســــــَباانً، العامــــــلورفــــــع.املــــــالحســــــب،ويقــــــولالزخمشــــــري: (6)... َأْحُســــــُبحِّ

...ومــــــناجملـــــــاز:احلصــــــى؟وحســــــبالرمــــــلعــــــدعلــــــىيقــــــدرومــــــن.وحســــــبانهحســــــابه
فاقــــــا،كمــــــايوضــــــعالظــــــنموضــــــعالعلــــــم،واحتســــــبتمــــــاخرجـــــايتحســــــباناألخبــــــار:يتعر

                                       
 .3(سورةالطالق،اآلية:1)

 .115-4/114،مادة)حسب(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .4/112،مادة)حسب(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .5سورةالرمحن،اآلية:(4)

 ،1/293،مادة)حسب(،مقاييساللغةابنفارس،(5)

 .232،مادة)حسب(،مفرداتألفاظالقرآناألصفهاين،(6)
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.(1)عندفالن:اختربتهوسربته 
ـــــي يفاملعـــــىناحلس ِّ ـــــيَّةهـــــوالتقـــــدير،وهـــــوظـــــاهرت واجلـــــامعبـــــنياملعـــــاينالعقليـــــةواحلس 
حيــــــثيكــــــونتقــــــديرًاابلعــــــد،وأمــــــايفاملعــــــىنالعقلــــــيفــــــفنالظــــــنوالشــــــكاليكــــــواننإال

فيها.بعدتقديٍرلألمورونظٍر
ـــــيالـــــدالعلـــــىالعـــــدواإلحصـــــاءالـــــذي إًذافقـــــدتطـــــوَّر)احلِّســـــبان(مـــــناملعـــــىناحلس ِّ

يوقنبهكالمسته،إىلاملعىنالعقليوهوالظنُّوالشك.
 س:جْ هَ ال -149

 س:اخْلَـــــــــــاطُِّر،َويفِّ َخَلـــــــــــدِّك،واهلـَــــــــــاجِّ جـــــــــــاءيفاللســـــــــــان:اهلَْجـــــــــــُس:َمـــــــــــاَوقَـــــــــــَعيفِّ
: »احْلَـــــــــدِّيثِّ ـــــــــُسيفِّ ـــــــــَمائِّرَوَمـــــــــايـَْهجِّ ـــــــــَن(2)«الضَّ َـــــــــاَويَـــــــــُدوُرفِّيَهـــــــــامِّ ،َأيَوَمـــــــــاخَيْطُـــــــــُرهبِّ

ـــــــَوادِّرِّ: النـَّ ـــــــُسَأي:َحـــــــدس،َويفِّ َصـــــــْدرِّيَشـــــــْيءتيـَْهجِّ اأَلحاديـــــــثواألَفكـــــــار،وَهَجـــــــَسيفِّ
.(3)ْدتَهَجَسينَعْنَكَذافانـَْهَجْسُتَأي:َردَّينفارَتدَ

:(4)ومناملعايناحلسيةلـ اهلَْجُس النـَّْبَأُةَتْسَمُعَهاوالتـَْفَهُمَها،قَاَلالشَّاعِّر
ــــــــــــــرى ابلسُّ التَّــــــــــــــوجسِّ وصــــــــــــــادِّقَتامســــــــــــــعِّ

 

ــــــــــــيَأولصــــــــــــوٍت  (5)منــــــــــــدَّدِّهلجــــــــــــٍسَخفِّ




ـــــنفـــــارسأن  :يـــــرىاب ـــــنـَّْفسِّ ال ـــــْيُءيفِّ ـــــه،َهَجـــــَسالشَّ ـــــَدةت،ومن ـــــةتَواحِّ : َهَجـــــَس:َكلَِّم
 .(6)َوَقَع،واهْلَْجُس:النـَّْبَأُةَتْسَمُعَهاوالتـَْفَقُهَها 

،وهــــــــذابعــــــــض،ووقــــــــعلــــــــههــــــــاجستأمــــــــرتهجــــــــسيفقلــــــــيبويقــــــــولالزخمشــــــــري: 

                                       
 .1/188،مادة)حسب(،أساسالبالغة(الزخمشري،1)

 .5/247،مادة)هجس(واألثرالنهايةيفغريباحلديثابناألثري،(2)

 .15/27،مادة)هجس(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .23،ديوانهلطرفةبنالعبد،(4)

 .1/476،مادة)هجس(،مجهرةاللغة(ابندريد،5)

 .2/600،مادة)هجس(،مقاييساللغة(ابنفارس،6)
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.(1) هواجسه
اخلفيللشيء.واجلامعبنياملعىنالعقلي يهواملسُّ واحلس ِّ

ــــــيوهــــــومســــــاعصــــــوٍتغــــــري إًذانالحــــــظأن)اهلَْجــــــس(قــــــدتطــــــوَّرمــــــناملعــــــىناحلس ِّ
مفهـــــوم،إىلاملعـــــىنالعقلـــــيوهـــــوكـــــلُّمـــــاخيطـــــريفابلاإلنســـــانويفخلـــــدهمـــــناألفكـــــار

واألشياء.
 الخاطر: -151

ُس،ذكـــــــرابـــــــنمنظـــــــوريفاللســـــــان: ـــــــْنأواخلـــــــاطُِّر:اهْلـَــــــاجِّ مِّ ـــــــبِّ اْلَقْل َمـــــــاخَيْطُـــــــُريفِّ
ـــــــَذاخَيْطُـــــــر َكـــــــَذاوََك ـــــــىاَبيلِّ َوَعَل ـــــــايلِّ ـــــــاُل:َخطَـــــــربَِّب ـــــــُعاخْلَـــــــَواطُِّر،َويـَُق ـــــــٍر،َواجْلَْم تَـــــــْدبِّرٍيَأوأَْم

اَبلَِّكوَومهِّك:ُخطُورًا وأَ،إِّذاذََكَرُهبـَْعَدنِّْسَيانٍأوإِّذاَوَقَعَذلَِّكيفِّ .ْخطََرُههللاُبَِّبايلِّ
:َقْدرُهُجُوَخطَُرالرَّ،ْنزَِّلةِّالـمَوَوالشرفِّواخَلطَُر:ارتفاُعالَقْدرِّواملالِّ .(2)َوَمْنزِّلَُتهُلِّ

وهـــــذهاملعـــــاينالعقليـــــةمشـــــتقهمـــــناملعـــــىناحلســـــيوهـــــواحلركـــــةوالتبخـــــاريفاملشـــــي،
ُ؛يـَُقـــــاُل:جـــــاءيفاللســـــان: ُتَـَبْخــــــارِّ

ــــــُرإِّذاتـََبْختَــــــرَاخلـــــاطُِّر:امل :ُجــــــوَخطَـــــرَاُنالرَّ،َخطَـــــَرخَيْطِّ لِّ
 ـــــزازُهيفِّ وتـََبْختـُـــــرُهالــــــمَاهت َمْرَحـــــٍب:،ْشيِّ َحـــــدِّيثِّ ـــــُربَِّســـــْيفِّهِّ»َويفِّ َأييـَُهـــــزُُّه(3)«َفَخـــــرََجخَيْطِّ

ــــهُِّمتَـَعر ًِّضــــالِّْلُمبَــــاَرَزةِّ ْشــــَيَةُمْعجبًــــابِّنَـْفسِّ ــــيمِّ َمْشــــيِّهَِّأييـََتَمايَــــُلَومَيْشِّ ،َأوأَنــــهَكــــاَنخَيْطِّــــُريفِّ
ُفهُ ــــُرَوَســــيـْ َكــــاَنخَيْطِّ َــــدِّهِّ،يـَْعــــينِّ ي ُفُهيفِّ َوَســــيـْ ْعجــــبِّ

ُ
إِّذا:َخَطــــَرالبعــــرُيبَِّذنَبِّــــهِّخَيْطِّــــرُو،َمَعــــهُامل
َمنِّرَ والس ِّ .(4)وَخطََرالرُّْمُحخَيْطُِّر:اْهتَـزَّ،فـََعُهوَحطَُّه،وإِّمنايـَْفَعُلَذلَِّكعِّْنَدالشََّبعِّ

ــــــنفــــــارسوالزخمشــــــريإىلهــــــذاالتأصــــــيل،يقــــــولابــــــنفــــــارس: :)َخَطــــــَر( وســــــبقاب
:َأَحــــــــُدمُهَااْلَقــــــــْدُروَ َوَحرََكــــــــةتَكانَُة،الـــــــــمَاخْلَــــــــاُءَوالطَّــــــــاُءَوالــــــــرَّاُءَأْصــــــــاَلنِّ اْضــــــــطِّرَابت ،َوالثَّــــــــاينِّ

ـــــريُهُ ـــــْيءَِّخطِّ ـــــريِّالشَّ ـــــْوهُلُْملَِّنظِّ ،َأْيَمْنزِّلَـــــةتَوَمَكانَـــــةتتـَُنـــــاظِّرُُهَوَتْصـــــُلُح،فَـــــاأْلَوَُّلقـَ َولُِّفـــــاَلٍنَخطَـــــرت

                                       
 .2/363،مادة)هـجس(،أساسالبالغةالزخمشري،(1)

.5/99،مادة)خطر(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)
 .3/1433،كتاباجلهادوالسري،اببغزوةذيقردوغريها،1807،ح(صحيحمسلم3)

 .5/99،مادة)خطر(،لسانالعرب(ابنمنظور،4)
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ْثلِّـــــهِّ َكـــــَذاَخطْـــــرًا،َوَخطَـــــرَ،َواأْلَْصـــــُلاآْلَخـــــُرقـَـــــْوهُلُْم:َخطَـــــَراْلَبعِّـــــرُيبَِّذْنبِّـــــهَِّخطَـــــرَاانً،لِّمِّ بِّبَـــــايلِّ
ــــــَثفِّيَهــــــاَواَلبُــــــْطءَ بَِّقْلبِّــــــهِّبُِّســــــْرَعٍةاللُْب ْشــــــَيتِّهِّ،َوَذلِّــــــَكَأْنمَيـُـــــرَّ مِّ يفِّ َوَرُجــــــلت،َويـَُقــــــاُلَخطَــــــرت

ــــــــاءتبِّــــــــهِّطَعَّــــــــانت ،َأْيَمشَّ لــــــــرُّْمحِّ ابِّ :ُذواْهتِّــــــــزَاٍز.َوَخطَــــــــَرالــــــــدَّْهُر..َخطَّــــــــارت َوُرْمــــــــحتَخطَّــــــــارت
ــــــاُلَضــــــَرَبَضــــــَراَبنَهَُخطَرَا ــــــه،ويقــــــولالزخمشــــــري: (1)... نَــــــُه،َكَمــــــايـَُق خطــــــرالفحــــــلبذنب

كوانقــــةخطــــارة:حتـــــر ِّ،عنــــدالصــــيال،كأنــــهيتهــــدد،و ــــاطرتالفحــــولأبذانهبــــاللتصــــاول
ولـــــه،ابيلوعلـــــىببـــــايلذاكوخطـــــر،...ومـــــناجملـــــاز:...ذنبهـــــاإذانشـــــطتيفالســـــري

.(2) معىنأورأيٍمنالقلبيفكيتحرَّماوخواطر،وهوخطراتت
واجلـــــــامعبـــــــنياملعـــــــىنالعقلـــــــيواملعـــــــايناحلســـــــيَّةهـــــــوحركـــــــةالشـــــــيءبســـــــرعة،وهـــــــي
ظــــــــاهرةيفاملعــــــــايناحلســــــــيَّة،وأمــــــــايفاملعــــــــىنالعقلــــــــيفتكــــــــونبتحــــــــركالــــــــذهنللشــــــــيء

وانتباههلهعندخطورهوتذكره.
وإًذافقــــدتطــــوَّر)اخلــــاطر(مــــناملعــــايناحلســــيَّةالدالــــةعلــــىحركــــةالشــــيءالســــريعة،

مِّْنَتْدبِّرٍيَأوأَْمرٍإىلاملعىنالعقليوهوما اْلَقْلبِّ و وذلك.خَيْطُُريفِّ
 :ةريْ حَ ال -151

ــــــرًاَأيبصــــــرُهحــــــارَجــــــاءيفاللســــــان: ــــــَرًةوَحيـْ أَمــــــره:َ َــــــاُرَحيـْ ــــــَريفِّ ؛فيــــــهوتــــــردَّدحَتَيـَّ
ـــــرَ ُـــــهَأانفـََتَحيـَّ ابئِـّــــرت،وَحيـَّْرت ـــــْهلَِّشـــــْيءٍ:َوَرُجـــــلتحـــــائِّرت َحـــــدِّيثِّ،إِّذاملَْيـَتَّجِّ ـــــَرَويفِّ ـــــَي-ُعَم َرضِّ

َُعْنـــــهُ اَبئِـّــــرت»:-اَّللَّ أَمـــــرهاَليَـــــْدرِّيَكْيـــــَف(3)«الر َِّجـــــاُلَثاَلثَـــــةت،فـََرُجـــــلتَحـــــائِّرت َأيُمَتَحـــــري ِّتيفِّ
ـــــدِّي ـــــْنقـَـــــْوٍمَحيَـــــاَرى،َوقَـــــْدَحيـَّـــــَرُهاأَلمـــــر،فِّيـــــهِّيـَْهَت وَحـــــرْياُن:اتئـــــهتمِّ واحلَيَــــــُر:،َوُهـــــَوحـــــائِّرت

                                       
 .1/368،مادة)خطر(،مقاييساللغة(ابنفارس،1)

 .1/256،مادة)خطر(،أساسالبالغة(الزخمشري،2)

(3) شبَّة، بن املدينةعمر طاتريخ  شلتوت، حممد فهيم حتقيق: ،1 )جدة، هـ(،1399،
احلديث2/771 غريب قتيبة، ابن والدينوري ، ،1/603 والزخمشري، احلديثالفائق، غريب ،يف
 .1/161،مادة)بور(واألثرالنهايةيفغريباحلديث،وابناألثري،4/122
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.(1)التََّحيـُّرُ
علــــــىاجتمــــــاعالشــــــيءوكثرتــــــه ــــــيالــــــدال ِّ ــــــَرة(مــــــأخوُذمــــــناملعــــــىناحلس ِّ وأصــــــل)احلَيـْ

املــــاُء:اْجَتمــــعَوَدارَوثبوتــــهيفاملكــــانوتــــرددبعضــــهعلــــىبعــــض،ذكــــرابــــنمنظــــور: ،حَتَــــريَّ
:مَتـَـــــألََّلـــــــمََكاُنابِّالـــــــمَاءِّ؛واْســــــتحاَرالـــــــمَواحلــــــائُِّر:جُمَْتَمــــــُع ــــــرَ،اءِّوحَتَــــــريَّ :وحَتَيـَّ اْلَغــــــْيمِّ املــــــاُءيفِّ

ــــُع ــــَيجُمَْتَم ــــُر؛اءَِّحــــائِّرًاالـــــمَاْجَتَمــــَع،وإِّمنــــامُس ِّ ــــهيـََتَحيـَّ ــــُعأَقصــــاهإِّىلأَدانه؛الـــــمَألَن اُءفِّيــــهِّيـَْرجِّ
اأَلرُضابِّ :(2)اءِّلَِّكثْـَرتِّهِّ؛قَاَللَبِّيدتلـمَوحَتَيـََّرتِّ

ـــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــد ِّابُركَأقَّ ال ـــــــــــــــــــــَرتِّ حَتَيـَّ َحـــــــــــــــــــــ َّ
 

ُبهـــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــَيقِّتـْ ،وأُْلقِّ ـــــــــــــــــفت ــــــــــــــــــمَزََل ْحُزومُال
 ــــــــــوُل:امــــــــــتأَلتَمــــــــــاءً ــــــــــد ِّاَبُر:،يـَُق ـــــــــــمََوال ،جمــــــــــارياملــــــــــاءيفاملزرعــــــــــة:أي،َشاراتال

.(3)صانِّعُالـمَوالزََّلُف:
واحــــــد،أصــــــلتوالــــــراءواليــــــاءاحلــــــاءفــــــارسإىلهــــــذاالتأصــــــيل،يقــــــول: وســــــبقابــــــن

ريت،وهـــــوممتلـــــ ٍلكـــــل ِّويقـــــال...الشـــــيءيفالـــــاردُّدوهـــــو إذاألنـــــه؛صـــــحيحقيـــــاستمســـــَتحِّ
.(4) امتألإذااملاءفيهدياردَّالذيبعض،كاحلائرعلىبعُضهدتردَّامتأل

أصــــالً ـــــي،يقـــــول:وعكــــسالزخمشـــــريفجعــــلاملعـــــىنالعقلـــــيَّ وأعـــــادإليـــــهاملعــــىناحلس ِّ
ـــــهيفأمـــــرهفهـــــوحـــــائرتلُُجـــــحـــــارالرَّ  ـــــارى،وحريت وحـــــريان،وامـــــرأةحـــــريى،وهـــــموهـــــنحي

إذااجتمــــــع:واســــــتحاريفاملكــــــانوحتــــــريَّاملــــــاءُومــــــناجملــــــاز:حــــــارَ،وحــــــاربصــــــره،فتحــــــريَّ
.(5)... ووقف،كأنهاليدريكيفجيري
سيَّةهوالدورانيفذاتاملكان.واملعايناحلواجلامعبنياملعىنالعقلي

وإًذافقــــــدتطــــــوَّرت)احلَــــــرْية(مــــــنالداللــــــةعلــــــىاملــــــاءاجملتمــــــعيفمكانــــــه،إىلاملعــــــىن
                                       

 .4/285،مادة)حري(،لسانالعرب(ابنمنظور،1)

 .123،ديوانه،لبيدبنربيعةالعامري(2)

 .4/285،مادة)حري(،لسانالعرب(ابنمنظور،3)

 .1/328،مادة)حري(،مقاييساللغة(ابنفارس،4)

 .1/255،مادة)حري(،أساسالبالغةالزخمشري،(5)
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العقلـــــيوهــــــوالـــــاردُّدالنــــــاتجعـــــناجتمــــــاعاألفكـــــاريفالعقــــــلودوراقـــــافيــــــهوثبوهتـــــا،فــــــال
تظفراجلوارحبرأٍيمنها.

 :تهْ بَ ال -152

جـــــاءيفاللســـــان: ـــــتِّ ـــــُرمـــــنبُْطالنِّـــــه،وهـــــومـــــنالبَـْه ـــــذييـَُتَحيـَّ البـُْهتـــــاُن:الباطـــــُلال
. ،ويقال:بـََهَتفالنتفالاًن:إِّذاَكَذبعليه،وهبَِّتوهبَِّتإِّذاحَتَريَّ التََّحريُّ

ک گ  ژ وجــــــــاءيفاللســــــــانأيًضــــــــا:البْهــــــــُت:االنقطــــــــاُعواحلــــــــرْية،قــــــــالتعــــــــاىل:

ژگگ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ًاعنها.(1) ،أياْنقطعوسكتمتحري ِّ

،وبـَُهــــــَتابلضــــــممثلــــــه، ــــــَشَوحتَــــــريَّ ــــــَر:إِّذاَدهِّ وهبِّــــــَتالرجــــــُل،ابلكســــــر،وَعــــــرَِّسوَبطِّ
والهبِّيتت ،واليقالابهِّتت .(2)وأَفصُحمنهماهبَِّت؛ألَنهيقالرجلتَمبـُْهوتت

بنفسهمليؤخذمنغريهكمايرىابنمنظور.وعلىهذافالبْهُتأصل
 وســبقابــنفــارسواألصــفهاينوالزخمشــريإىلهــذاالتأصــيل،وهــوأن)البهــت(:يــدلُّ

علـىالكـذب،يقـال:احلَْرْيةوالدَّهشعلىأصٍلواحٍدوهو ورمـاهابلبهيتـةوهـي،وأيًضـايـدلُّ
ژۈ ٴۇ ۋ  ژ ،وقالتعاىل:البهتان

.(4)لفظاعتهِّسامعهُتُبهِّيُأي:كذبت،(3)
ويظهــــــرممــــــاســــــبقأن)البَـْهــــــت(:احلــــــريةوالدهشــــــةيعــــــدُّأصــــــالًتطــــــوَّرمنــــــهبعــــــض

املعايناحلسيَّة،كالكذبوالقذف،والبهتاناملسب ِّبللحريًة.
 الّدهش: -153

:الـــــدََّهشُجـــــاءيفاللســـــان: ـــــذََّهلِّ مـــــنالفـــــزع:وقيـــــلواللهـــــو،ذهـــــاُبالعقـــــلمـــــنال

                                       
 .258(سورةالبقرة،اآلية:1)

 .2/163،مادة)هبت(،لسانالعرب(ابنمنظور،2)

 .16(سورةالنور،اآلية:3)

(4) فارس، ابن اللغةينظر: مقاييس )هبت(، مادة ،1/159 واألصفهاين، ألفاظ، مفردات
 .1/83،مادة)هبت(،،أساسالبالغة،والزخمشري74،مادة)هبت(،القران
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وأَْدَهَشـــــهاأَلمـــــرُ،و ـــــوه ـــــَشالرجـــــُل،وأَْدَهَشـــــهاَّللَّ :ويقـــــال،حتـــــريَّ:َدَهًشـــــا-ابلكســـــر–ودهِّ
وَمْشُدوه .(1)ُدهَِّشوُشدَِّهفهوَدهِّشت

ــــــدَّهش(هبــــــذااملعــــــىنأصــــــلبنفســــــهمليؤخــــــذمــــــنغــــــريه،وقــــــدذهــــــبإىلهــــــذا و)ال
ــــارس: ــــارسوالزخمشــــري،يقــــولابــــنف ــــدالواهلــــاءوالشــــنيكلمــــةواحــــدة التأصــــيلابــــنف ال

.(2) اإذاهبت،ودهشدهشً:يقالدهش،اليقاسعليها
العسكريبني هالل أبو فرق والدهشوقد  احْلريَة يقول: تردد، َمَع الدهشحرية

ظَاهرً ْنَسانَبنيأَمرْينتروَّاواضطرابواليكونإِّالَّ ىَوجيوزَأنتكوناحْلريَةخافيةكحريةاإْلِّ
 .(3) فيهَماواليْدرِّيعلىأَيهَمايقدمواليْظهرحريتهوالجيوزَأنيدهشواليْظهردهشته

:التَّلَه -154

لَـــــهُلُُجـــــالرَّتَلِّـــــه،احلَـــــرْية:التـَّلَـــــهُجـــــاءيفاللســـــان: :َأييتَـتَـلَّـــــهورأَيتُـــــه،حـــــار:تـََلًهـــــايـَتـْ
:(4)لبيدبيتُنشدأُو،رًامتحيـَّيتَـَردَّدُ

ــــــــــــــــاٍءُصــــــــــــــــعائِّدٍ قِّ  ابتــــــــــــــــْتتـَتَـلَّــــــــــــــــهيفِّ
يُتهَضلِّْلُته:َأيَعْنهُوتَلِّْهتَُكَذاتَلِّْهتُو  .(5)وأُْنسِّ

ـــــريفالتـََّلـــــهِّ)َأصـــــلو اْلـــــَواُواَتًء،َوقَـــــْدَولِّـــــَهيـَْولَـــــُهوتَلِّـــــَه(الصَّ َلـــــُه،َوقِّيـــــَل:الَولَـــــُه،قُلَِّبـــــتِّ يـَتـْ
التَّــــاُء ــــَهيـَتَّلِّــــُه،ُّثَُّحــــذَِّفتِّ التَّــــاءَِّفقِّيــــَلاتَـَّل ــــَهَ ْتَلِّــــُه،فأُدغمــــتالْــــَواُويفِّ اأَلصــــلائْـتَـَل َكــــاَنيفِّ

َلُه،َوقِّيَل:تَلَِّهَكاَنَأصلهَدلِّهَ التـََّلفوقيل:،َفقِّيَلتلَِّهيـَتـْ .(6)التـََّلُهلَُغةتيفِّ

                                       
 .5/316،مادة)دهش(،لسانالعرب،منظور(ابن1)

 .1/422،مادة)دهش(،مقاييساللغة،فارس(ابن2)

 .273،مادة)دهش(،الفروقاللغويةالعسكري،(3)

 ،وملأجدهيفديوانه.6/130مادة)تله(،هتذيباللغةاألزهري،(4)

 .2/235،مادة)تله(،لسانالعرب(ابنمنظور،5)

 .2/235،مادة)تله(،لسانالعرب(ابنمنظور،6)
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هـــــــذاالتأصـــــــيلفعـــــــدَّ)التلـــــــه(مبـــــــدالًمـــــــن)الولـــــــه(،يقـــــــول:وســـــــبقابـــــــنفـــــــارسإىل
ــــهِّ،َوَذلِّـــــَكأَنَـُّهـــــْميـَُقولُـــــوَنتَلِّـــــهَ:(تلــــه)  نـَْفسِّ ُمَواهْلـَــــاُءلَـــــْيَسَأْصـــــاًليفِّ إَِّذاحَتَيـَّـــــَر،:التَّـــــاُءَوالـــــالَّ

ــــــَنالْــــــَواوِّ مِّ ُــــــوَنإِّنَّالتَّــــــاَءبَــــــَدلت ــــــاُلوا:التـَّلَــــــُهبَــــــَدلت،ُّثَّيـَُقول ،َوُهــــــَوَذاَك،َوَق ــــــَنالتـَّلَــــــفِّ ...مِّ
.(1) َواْلَوالُِّه:اْلُمَتَحري ُِّ

ـــــــارددوالضـــــــاللوالنيســـــــان،وأصـــــــله علـــــــىاحلـــــــريةوال ـــــــه(يـــــــدلُّ وعلـــــــىهـــــــذافــــــــ)التَّل
ــــــه)احلــــــرية(،يقــــــولابــــــنمنظــــــور:  ــــــذيمــــــنمعاني ــــــَو)الولــــــه(،ال ــــــَل:ُه ــــــُه:احْلُــــــْزُن،َوقِّي الَوَل

 َأواخْلَــــــْوفِّذَِّهــــــاُباْلَعْقــــــلِّ ــــــدَّةِّاْلَوْجــــــدَِّأواحْلُــــــْزنِّ ــــــْنشِّ ،َوالتََّحــــــريُِّّمِّ والَولَــــــُه:ذَِّهــــــاُباْلَعْقــــــلِّ
احْلَبِّيبِّ .(2) لفِّْقدانِّ

واألصـــــليفمعـــــىن)التَّلـــــه(احلـــــريةوالـــــاردُّد،وينـــــتجعنهمـــــاالضـــــالُلوالن ِّســـــياُن؛ذلـــــك
كأنالاردَُّديورُثاحلريَة،واحلريُةُتورُثالضالَلوا .لارَّ

 
 







  

                                       
 .1/182،مادة)تله(،مقاييساللغةابنفارس،(1)

 .15/280،مادة)وله(،لسانالعربابنمنظور،(2)
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 حتليل املكونات الداللية بني ألفاظ االعتقاد والشك والتقدير
 [ جدوا التحليل التكويني أللفاظ االعتقاد والشك والتقدير19جدوا ]

املالمح



 األلفاظ

الاردديف
 الشيء

التوهم
 والظن

امتالء
الشيء
وتردده

التقدير
وحزر
الشيء

التفكريف
ضبط
األمور
وتدبرها

احلركة
واالضطراب

الضعف
يفالشيء

املقاربة
واملشاهبة

  + الش ك
+ +ددالار

 + + الظن 
 +   + + الرَّيب
+  +املِّرية
+ ++الزَّكن
++ + +احلدس
++ + +التخمني
+++التقدير
+ + + +احلزر
++ + +اخلرص
++ + +اهلور
+ +الزنن

+ + +احلسبان
+ + +اهلجس
+ + +اخلاطر
++  +احلرية
  +البهت
+  +الد هش
  +الت لة
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 ألفاظ االعتقاد والشك والتقديرجدوا بياني للعالقات الداللية بين [ 20جدوا ]

التلهالدهشالبهتاحلريةاخلاطراهلجساحلسبانالزنناهلوراخلرصاحلزرالتقديرالتخمني احلدسالزَّكناملرية الرَّيب الظن الاردد الش ك  

    ل ل ل = الش ك
ف   =الاردد
       ل ل ل ل ل ل لل  ل = ل الظن 
                ل = ل ل الر يب
= ل   لاملرية
= ل الزكن
للف =  ل احلدس
ل=ف  ل التخمني
للف=ل  لاحلزر
=ف  لاخلرص
ل=ل  لاهلور
=ل   الزنن

=ل  لاحلسبان
ف=ل   اهلجس
=ف  لاخلاطر
للل=   فاحلرية
ل=ل   البهت
ف=لل   الدهش
=فل   التلة



 مفاتيح الرموز: 

 د: تضاد ر: تنافر ف: الرتادف ل: ايتمال =: اللفظة نفسها
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 حتليل املكونات الداللية بني هذه األلفاظ

الســــــــــابقأللفــــــــــاظ)االعتقــــــــــادوالشــــــــــكوالتقــــــــــدير(وجــــــــــوديتضــــــــــحمــــــــــناجلــــــــــدول
العالقاتاآلتية:

 ع قة الرتادف: -1
–بـــــــني)الـــــــاردد(و)احلـــــــرية(فهمـــــــايشـــــــاركانيفإثبـــــــاتملمـــــــح)الـــــــاردديفالشـــــــيء

وامتالءالشيءوتردده(.
ـــــني)احلـــــدس(و)التخمـــــني(فهمـــــايشـــــاركانيفإثبـــــاتملمـــــح)الـــــاردديفالشـــــيء ب

والضعفيفالشيء(.-التقديروحزرالشيء-التوهموالظن-
وبــــــني)احلــــــزر(و)اخلـــــــرص(فهمــــــايشـــــــاركانيفإثبــــــاتملمـــــــح)الــــــاردديفالشـــــــيء

والضعفيفالشيء(.-التقديروحزرالشيء-التوهموالظن-
وبـــــني)اهلجـــــس(و)اخلــــــاطر(فهمـــــايشــــــاركانيفإثبـــــاتملمــــــح)الـــــاردديفالشــــــيء

طراب(.احلركةواالض-التوهموالظن-
وبني)الدهش(و)التلة(فهمايشاركانيفإثباتملمح)الاردديفالشيء(.

 يتمال:االع قة  -2
ـــــني)الشـــــك(مـــــنجهـــــةو)الظـــــنوالريـــــب(مـــــنجهـــــةأخـــــرى،فهمـــــايشـــــاركانيف ب
إثبـــــــــاتملمـــــــــح)الـــــــــاردديفالشـــــــــيء(،وتزيـــــــــداجلهـــــــــةالثانيـــــــــةإبثبـــــــــاتملمـــــــــح)التـــــــــوهم

والظن(.
)احلــــــدسوالتخمــــــنيواحلــــــزر(مــــــنجهــــــةأخــــــرى،فهمــــــاوبــــــني)الظــــــن(مــــــنجهــــــةو

ــــــاردديفالشــــــيء ــــــة-يشــــــاركانيفإثبــــــاتملمــــــح)ال والتــــــوهموالظــــــن(،وتزيــــــداجلهــــــةالثاني
والضعفيفالشيء(.-إبثباتملمح)التقديروحزرالشيء

وبـــــني)الظـــــن(مـــــنجهـــــةو)اخلـــــرص(مـــــنجهـــــةأخـــــرى،فهمـــــايشـــــاركانيفإثبـــــات
ــــــــاردديفالشــــــــيء ــــــــاتملمــــــــحو-ملمــــــــح)ال ــــــــداجلهــــــــةالثانيــــــــةإبثب ــــــــوهموالظــــــــن(،وتزي الت

والضعفيفالشيء(.-)التقديروحزرالشيء
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وبـــــني)الريـــــبواملريـــــة(مـــــنجهـــــةو)الشـــــك(مـــــنجهـــــةأخـــــرى،فهمـــــايشـــــاركانيف
ــــــــــاتملمــــــــــح)احلركــــــــــة ــــــــــاردديفالشــــــــــيء(،وتزيــــــــــداجلهــــــــــةاألوىلإبثب ــــــــــاتملمــــــــــح)ال إثب

واالضطراب(.
الظــــــن(مــــــنجهــــــةأخــــــرى،فهمــــــايشــــــاركانيفإثبــــــاتوبــــــني)الــــــزَّكن(مــــــنجهــــــةو)

والتــــــــوهموالظــــــــن(،وتزيــــــــداجلهــــــــةاألوىلإبثبــــــــاتملمــــــــح)-ملمــــــــح)الــــــــاردديفالشــــــــيء
املقاربةواملشاهبة(.

وبـــــني)التقـــــدير(مـــــنجهـــــةو)احلـــــزر(مـــــنجهـــــةأخـــــرى،فهمـــــايشـــــاركانيفإثبـــــات
األوىلإبثبـــــــــاتوالتقــــــــديروحـــــــــزرالشــــــــيء(،وتزيــــــــداجلهــــــــة-ملمــــــــح)الــــــــاردديفالشــــــــيء

ــــةإبثبــــاتملمــــح)التــــوهم ملمــــح)التفكــــريفضــــبطاألمــــوروتــــدبرها(،وتزيــــداجلهــــةالثاني
والضعفيفالشيء(.-والظن

وبــــــني)اهلــــــور(مــــــنجهــــــةو)احلــــــزر(مــــــنجهــــــةأخــــــرى،فهمــــــايشــــــاركانيفإثبــــــات
والضـــــــعفيف-والتقـــــــديروحـــــــزرالشـــــــيء-والتـــــــوهموالظـــــــن-ملمـــــــح)الـــــــاردديفالشـــــــيء

(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)الوقوعيفالشيءعلىغريبصرية(.الشيء
وبــــــني)الــــــزننوالظــــــن(مــــــنجهــــــةو)اهلــــــور(مــــــنجهــــــةأخــــــرى،فهمــــــايشــــــاركانيف

والتـــــوهموالظـــــن(،وتزيـــــداجلهـــــةالثانيـــــةإبثبـــــاتملمـــــح-إثبـــــاتملمـــــح)الـــــاردديفالشـــــيء
والضعفيفالشيء(.-)التقديروحزرالشيء

)احلســــبان(مــــنجهــــةو)الظــــن(مــــنجهــــةأخــــرى،فهمــــايشــــاركانيفإثبــــاتوبــــني
ـــــــاردديفالشـــــــيء ـــــــاتملمـــــــح)-ملمـــــــح)ال والتـــــــوهموالظـــــــن(،وتزيـــــــداجلهـــــــةالثانيـــــــةإبثب

التقديروحزرالشيء(.
وبـــــــني)احلســـــــبان(مـــــــنجهـــــــةو)التقـــــــدير(مـــــــنجهـــــــةأخـــــــرى،فهمـــــــايشـــــــاركانيف

زرالشـــــــــيء(،وتزيـــــــــداجلهـــــــــةاألوىلوالتقـــــــــديروحـــــــــ-إثبـــــــــاتملمـــــــــح)الـــــــــاردديفالشـــــــــيء
ـــــاتملمـــــح)التفكـــــريفضـــــبط إبثبـــــاتملمـــــح)التـــــوهموالظـــــن(،وتزيـــــداجلهـــــةالثانيـــــةإبثب

األموروتدبرها(.
وبـــــــني)اهلجـــــــس(مـــــــنجهـــــــةو)احلـــــــدس(مـــــــنجهـــــــةأخـــــــرى،فهمـــــــايشـــــــاركانيف

ـــــداجلهـــــةاألوىلإبثبـــــاتملمـــــح-إثبـــــاتملمـــــح)الـــــاردديفالشـــــيء والتـــــوهموالظـــــن(،وتزي
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-)احلركـــــــةواالضـــــــطراب(،وتزيـــــــداجلهـــــــةالثانيـــــــةإبثبـــــــاتملمـــــــح)التقـــــــديروحـــــــزرالشـــــــيء
والضعفيفالشيء(.

وبـــــني)اخلـــــاطر(مـــــنجهـــــةو)الظـــــن(مـــــنجهـــــةأخـــــرى،فهمـــــايشـــــاركانيفإثبـــــات
والتــــــــوهموالظــــــــن(،وتزيــــــــداجلهــــــــةاألوىلإبثبــــــــاتملمــــــــح)-ملمــــــــح)الــــــــاردديفالشــــــــيء

احلركةواالضطراب(.
)اخلــــــــاطر(مــــــــنجهــــــــةو)التقــــــــدير(مــــــــنجهــــــــةأخــــــــرى،فهمــــــــايشــــــــاركانيفوبــــــــني

إثبـــــــــاتملمــــــــــح)الــــــــــاردديفالشــــــــــيء(،وتزيـــــــــداجلهــــــــــةاألوىلإبثبــــــــــاتملمــــــــــح)التــــــــــوهم
واحلركـــــــةواالضـــــــطراب(،وتزيـــــــداجلهـــــــةالثانيـــــــةإبثبـــــــاتملمـــــــح)التقـــــــديروحـــــــزر-والظـــــــن
التفكريفضبطاألمور(.-الشيء

ـــــدهش(مـــــنجهـــــة ـــــني)احلـــــريةوال و)البهـــــت(مـــــنجهـــــةأخـــــرى،فهمـــــايشـــــاركانوب
يفإثبـــــــــاتملمـــــــــح)الـــــــــاردديفالشـــــــــيء(،وتزيـــــــــداجلهـــــــــةاألوىلإبثبـــــــــاتملمـــــــــح)احلركـــــــــة

واالضطراب(.
وبــــــني)احلــــــرية(مــــــنجهــــــةو)التلــــــة(مــــــنجهــــــةأخــــــرى،فهمــــــايشــــــاركانيفإثبــــــات

ب(.ملمح)الاردديفالشيء(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)احلركةواالضطرا
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 نتائج املبحث التاسع

من ألفاظه واستخراج والشكوالتقدير، االعتقاد مبحثألفاظ الوقوفعلى بعد
أصلهاوتطوراهتا،نتجعنهاتبينيمعجملسانالعربالبنمنظور،ودراستهادراسةدالليةو

:ىلإحصاءاتونتائجتتضمَّنما يتالوصولإ
1- أن ُدرستيف اليت األلفاظ )عدد وهي: لفظًا، املبحثعشرين ،هذا الشَّك 
اهلَْور،اخلَْرص،احلَْزر،التقدير،التخمني،احلَْدس،الزََّكن،املِّْرية،الرَّيب،الظن ،الاردد،
(.الد هش،التـََّلهالبَـْهت،احَلرْية،اخلاطر،اهلَْجس،احلِّْسبان،الزنن،

ألأن-2 والشكوالتقدير يفألفاظاالعتقاد والاردد الشك  تشاركيفمعىن فاظًا
،والظن ،والريب،واملِّرية(. الشيء،وهي:)الشك 

ألفاظاالعتقادوالشكوالتقديرألفاظًاتشاركيفمعىنالتوهم،والظن ،وهي:أن-3
)الظن ،والر يب،والزَّكن،واحلدس،والتخمني،واهلور،والزنن(.

التقديرألفاظًاتشاركيفمعىنالتقديروحزرالشيء،ألفاظاالعتقادوالشكوأن-4
وهي:)احلدس،والتخمني،والتقدير،واحلزر،واخلرص،واهلور،واحلِّسبان(.

5- أن التحريُّ معىن يف تشارك ألفاظًا والتقدير والشك االعتقاد ألفاظ مبحث
والاردد،وهي:)الاردد،واحلرية،والبهت،والد هش،والت لة(.

6- الشيءأن يف الضعف عن تطورت ألفاظًا والتقدير والشك االعتقاد ألفاظ
احملسوس،وهي:)التخمني،واهلور(.

يفالشيء-7 تطوَّرتعنالقلة ألفاظًا والشكوالتقدير وجدانيفألفاظاالعتقاد
كاملاءالذينتومههوليسناعلىثقٍةمنه،وهي:)الظن ،والزنن(.

بلكلوحدةألفاظاالعتقادأن-8 والشكوالتقديرألفاظًاالترجعإىلنسٍقمعنيَّ
تطورعنالرتددو-تطوَّرمنمجعالشيءوتداخلهوخرقهالشك  هلاأصلخمتلفوهي:)

الشيء عن املتخاصمنيامِلريةو-الرجوع بني يكون كالذي والنزاع احلركة -تطورتعن
واملشاهبةالزَّكنو املقاربة عن -تطوَّر الشيءحلدساو يف الرجم أو السرعة عن -تطوَّر
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تطوَّرمنحركةالشيءالسريعة(.اخلاطرو-تطوَّرعنالتقديرابلعد واإلحصاءاحِلسبانو
9- وهيأن غريها، من تؤخذ مل أصلية ألفاظًا والتقدير والشك االعتقاد ألفاظ

)التقدير،والدهش(.
10- أنه وهي داللية عالقات والتقدير والشَّك االعتقاد ألفاظ بني ع قة ظهر
اهلجسالرتادف وبني واخلرص، احلزر وبني والتخمني، احلدس وبني واحلرية، الاردد بني

والرَّيبمنع قة االيتمالواخلاطر،وبنيالد هشوالتَّله.ّث بنيالشَّكمنجهةوالظن 
منجهة وبنيالظن  أخرى، وبنيالظن جهة أخرى، منجهة واحلدسوالتخمنيواحلزر

وبني والظن ، وبنيالزَّكن أخرى، جهة والشَّكمن منجهة وبنيالرَّيبواملِّرية واخلرص،
منجهةواهلورمنجهةأخرى،وبني التقديرواحلزر،وبنياهلورواحلزر،وبنيالزننوالظن 

،وبنياهلجسواحلدس،وبنياخلاطروالظن ،وبنياحلِّسبانوالظن ،وبنياحلِّسبانوالتقدير
اخلاطروالتقدير،وبنياحلريةوالد هشمنجهةوالبهتمنجهةأخرى،وبنياحلريةوالتَّله.






 




 







 اخلامتة

 
 أهت النتائج. أواًل:

 .اثنًيا: أهت التوصيات
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 اخلامتة

 أوالً: أهم النتائج
(لسـانالعـرب)لقدخلصهـذاالبحـثالـذيتنـاولألفـاظحقـولالنشـاطالـذهينيف

البـــنمنظـــور،ودراســـتهادراســـةدالليـــةضـــمننظريـــةاحلقـــولالدالليـــةوالتحليـــلالتكـــويينإىل
: يتالنتائجالعامة،وتتلخصفيماجمموعةمن
وقــــدأحصــــتالباحثــــةمــــنهــــذهكثــــرةألفــــاظالنشــــاطالــــذهينيفاللغــــةالعربيــــة،-1

صـــنَّفتهايفتســـعةقـــدو،لفظًـــامئـــةوأربعـــةومخســـنياأللفـــاظالـــيتوردتيف)لســـانالعـــرب(
النظـــروالتفكـــريلفظًـــا(،وألفـــاظمثانيـــةوأربعـــونحقـــولدالليـــة،هـــي:ألفـــاظالعقـــلوالـــذهن)

)أربعــةلفظًــا(،وألفــاظاإلدراكوالتــذكُّرمخســةعشــروألفــاظالعلــمواملعرفــة)،ألفــاظ(ســبعة)
عشـــرونألفـــاظ(،وألفـــاُظالـــذكاءِّوالفِّطنـــة)أربعـــة(،وألفـــاظاالنتبـــاهوالتـــيقُّظ)الفاًظـــعشـــر

واخلتســـعةعشـــرلفظًـــا(،وألفـــاظاحلِّلـــمواألانة) (،ألفـــاظٍ)ســـبعةيـــاللفظًـــا(،وألفـــاُظاحلُلـــمِّ
والتقدير) لفظًا(.عشرونوألفاظاالعتقادوالشك ِّ

مــنأصــوٍلحســيَّة،وقــدكــانللمجــازأثــرهيفألفــاظالنشــاطالــذهينتفــرُّعأغلــب-2
تطــــوراأللفــــاظســــيماانتقــــالالداللــــةمــــناحملسوســــاتإىلاملعنــــوايتإذاحملســــوسأســــبقيف

وقدميـزتالباحثـةكثـريًامـناملعـايناحلسـيةلعـددكبـريمـنهـذهاأللفـاظالوجودمناملعنوي،
.لفظًابلغتمئةواثننيوأربعني

مـنمعــاٍنعقليــةمـاتتطــورمعــاينألفـاظالنشــاطالــذهينااندرًهأنــجـدتالباحثــةو-3
دهاوبلـغعـد،)التأمُّل(من)األمل(،وقليلتمنهاجاءأصالًبنفسـهمليؤخـذمـنغـريهطوركت
وهي:)النوك،املـوق،البلـه،الَفْهـم،الفتـأ،الفِّطنـة،التـََّبانـة،اللَّقـن،التقـدير،لفظًا،حدعشرأ

البْهت،الد هش(.
ألفــاظالعقــلمــابــنيالــارادفوالتنــافروالتقــاربتتفــاوتالعالقــاتالــيتتــربطبــني-4

لداللية.واالشتمالوالتضاد،كماأنهذهالعالقاتتتغريبتغرياملالمحا
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بعــضاأللفــاظالـيتتشــاركفيهــاالعربيـةمــعبعــضظهـرتهــذهالدراســةأنهنـاكأ-5
ناملعـاجمالسـاميةقـدمتلنـابعـضاملعلومـاتإيالقـدمي،بـلاللغاتالساميةيفاملعىناحلس ِّ

الغْفلـــة،)اللُّـــب،اخلَبَـــل،الفِّْكـــر،الفِّراســـة،اخلِّـــرْبة،احلِـّــرْب،الن ِّســـيان،عـــناملعـــىنالقـــدميمثـــل:
ْرية،اخلَْرص(ـالذَّكاء،احلِّلم،احلُلم،اخليال،الرَّيب،ال  .مِّ

الدراســـةأنَّبعـــضألفـــاظالنشـــاطالـــذهينإجيابيـــةوبعضـــها-6 وقـــْدظهـــَرمـــْنخـــاللِّ
األلفـاُظالسـلبيُةسـبعًة األلفاُظاإلجيابيُةسبعًةومثاننيلفظًا،وبلغتِّ اآلخرسلبيةِّ،وقْدبلغتِّ

ا،بفـارقعشــرينلفظًـابينهمــا.ووجـدتالباحثــةمـنخــاللهـذااإلحصــاءأيًضــاوسـتنيلفظًــ
يفبعـــضاملباحـــثأناأللفـــاظالســـلبيةأكثـــرمـــناأللفـــاظاإلجيابيـــهكمبحـــثألفـــاظالعقـــل
والــذهنالــذيبلــغعــددالفاظــهاإلجيابيــهثالثــةوعشــرونلفظًــا،وعــددألفاظــهالســلبيةســـتة

والتــذكروبلــغعــددألفاظــهاإلجيابيــةأربعــةألفــاظ،وعشــرونلفظًــا،ومبحــثألفــاظ اإلدراكِّ
وعددألفاظهالسلبيةعشرةألفاظ،والسـببيفذلـكركـايعـودإىلأنالعـربينظـرونإىلمـا
خيالفالعقلوالذ هننظرةسلبية؛ولذلكألنأشكاهلاخمتلفـةيفالنـاس،فشـجعهمذلـكأن

لــىاحلُمــقواجلهــلوالضــعف.كمــاُوجــدالعكــسيفيكثــروامــناأللفــاظالســلبيةالــيتتــدلع
 بعضاملباحـثوهـوأناأللفـاظالسـلبيةأقـلمـناأللفـاظاإلجيابيـهمنهـامبحـثألفـاظالعلـمِّ
واملعرفــةالــذيبلــغعــددألفاظــهاإلجيابيــهثالثــةعشــرلفظًــا،وعــددألفاظــهالســلبيةلفظتــان،

جيابيــةمثانيــةعشــرلفًظــا،وعــددألفاظــهومبحــثألفــاظالــذكاءِّوالفطنــةبلــغعــددألفاظــهاإل
الســـلبيةلفظتـــان،ومبحـــثألفـــاظاحلِّلـــمواألانةبلـــغعـــددألفاظـــهاإلجيابيـــةاثنـــاعشـــرلفظًـــا،
وعددألفاظالسلبيةسبعةألفاظ،والسببيفذلكركايكونأنالعربمييلـونإىلكـلميـزه

تستدعياملدحوالشجاعه.
مــــنالتطــــوراتاملتشــــاهبةبــــنياأللفــــاظوهــــي:اكشــــفتالدراســــةأنهنــــاكعــــددً-7

ـار،واملسـك(،الـيتتطـورتمـناملنـع )العقل،والنُّهى،واحلِّجر،واجلُول،والزَّبـر،واحلجـا،والس ِّ
واإلمسـاكواحلفـظ،و)احلِّجـر،اجلـُـول،الزَّبـر،احلصـاة(،الـيتتطــورتمـنالصـالبةواإلحاطــة،

تطوَّرتعنالرؤيةابلعني،و)العِّلم،التوسـم(تطـورْؤاي(،،الرَّاألُنس،البصرو)النظر،الرؤية،
عـــنالعالمــــةواألثـــر،و)القلــــب،األفـــك،النَّكــــر(،تطـــوَّرمــــنالتغـــريوالتحــــول،و)الكــــيس،
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الــذِّكر،احلِّفــظ،الــوعي(،تطــورمــنمجــعالشــيءوحفظــه،و)الــدَّهاء،احلِّلــم،احلُلــم،اخليــال،
و)الشـعور،الرسـوخ،اليقـني،الطـنب،الرزانـة،األصـالة،منضخامةالشيء،تالتوهُّم(،تطور

رتعنثباتالشيءثبااًتمتمكًنا،و)الرَّطِّيط،الرَّطـأ،اللباقـة(،التثبت،الركز،الرصانة(،تطوَّ
مـــنتتطـــورتمـــناخـــتالطالشـــيءحـــ ليونتـــه،و)اجلنُـــون،الَغْفلـــة،النَّكـــارة،الغبـــا(،تطـــور

غريذلك.السارواخلفاءوالتغطية،و
ايًضاأنهنـاكعـددًأظهرتالدراسةأ-8 وهـي:مـناأللفـاظالـيتتشـاركيفملمـحمعـنيَّ

أتمــلالشــيءابلنظــروالعقــلتشــاركيفل(،)النظــر،الرؤيــة،الفراســة،الفِّكــر،التــدب ر،الرَّوِّي ــة،التأمُّــ
و)احلمق،النوك،املـوق،املفاجـة،الـدُّوق،اخلـرق،الـوره،الطَـّبج،اجللـف،الرثيـة،اهلبـت،والفكر،

الـــرَّطيط،الرَّطـــأ،الوغـــد،البلـــه،الضـــفاطة،األفـــن،األفـــك،التَّـــيم،اجلنـــون،اخلبـــل،اهلـــوك،اهلـــوج،
 الرعونة،املعتوه،الفدم(،تشاركيفمعىنضعفالعقلونقصانه،وغريذلك.

9- ،التحليـلالــداليلوجـودالعالقـاتاملشــهورةبـنيكثـرٍيمــنألفـاظهـذهاحلقــولبـنيَّ
وهيالارادف،واالشتمال،والتنافر،والتضاد،واجلزءمنالكل.

بــــني)النظــــر(مــــنجهــــة،كوقوعــــه(هــــياألكثــــروقوًعــــا،الــــرتادفوكانــــتعالقــــة)
وإطالـة-يفإثباتملمـح)أتمـلالشـيءابملعاينـةيشاركانو)الرؤية(منجهةأخرى،حيث

يشــاركانيفإثبــاتملمــححيــثبــني)النســيان(و)الغفلــة(و،النظــرابلفكــروســعةإحاطتــه(
بـنيو،ويكـونعلـىغـريتعم ـد(-ويكـونعلـىتعمُّـد -)االنشغالابلشيءوالغفلةعنـهوتركـه

يفإثبــاتملمــح)النباهــةانيشــارك)االنتبــاه(مــنجهــة،و)التــيقظ(مــنجهــةأخــرى،حيــث
واالستيقاظمنالنوم(،وغريذلك.-والتنبهوالتفطنلألمربعدالنسيانوالغفلة-والسمو
بــني)العقــل(مــنجهــة،و)النُّهــى(مــنجهــةأخــرى،حيــثكوقوعــه(،االيــتمالّث)
ةاألوىلواحملافظةعلىالشيءوإحاطته(،وتزيداجله-يفإثباتملمح)جودةالرأييشاركان

واخللوصمنكلشيء(،وتزيداجلهـة-والفهمواإلدراك-إبثباتملمح)شدةالشيءوقوته
بــني)الــذكاء(مــنجهــة،و)الفطنــة(مــنجهــةو ،الثانيــةإبثبــاتملمــح)بلــوغالشــيءغايتــه(

يفإثبــاتملمــح)شــدةالفطنــةوالفهــم(،وتزيــداجلهــةاألوىلإبثبــاتيشــاركانأخــرى،حيــث
بــنيو،مالشــيء(،وتزيــداجلهــةالثانيــةإبثبــاتملمــح)احلــاذقابألمــورالعــاملهبــا(ملمــح)إمتــا
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يشــاركانيفإثبــاتملمــح)التثبُّــتيفحيــث)احلِّلــم(مــنجهــةو)الوقــار(مــنجهــةأخــرى،
وثقلالشيءورزانته(،وتزيداجلهةالثانيةإبثباتملمح)ثباتالشـيء-األموروعدمالعجلة
 ذلك.واستقراره(،وغري

بني)احلُلم(و)الرؤاي(،وذلـك؛ألنالـرُّْؤاي)مـنهللا(وهـيمـايـراُهكوقوعه(،التنافرّث)
النائممناخْلرْيِّوالشَّْيءِّاحْلسنِّ،واحلُْلم)منالشيطان(وهومايراُهمنالشَّر َِّواْلَقبِّيح.

بـــني)العقـــل(مـــنجهـــة،و)احلمـــق(مـــنجهـــةأخـــرى،حيـــثكوقوعـــه(،التضـــادّث)
واحملافظـةعلـىالشـيءوإحاطتـه(و)ضـعف-تتضاداللفظتانيفملمحي)جودةالرأيوقوته

بني)العلم(منجهة،و)اجلهل(منجهةأخـرى،حيـث،ووفسادالشيء(-العقلونقصانه
و)عدمالعلمابلشيءواخلفَّة(.تتضاداللفظتانيفملمحي)إدراكالشيءوالعلمبهوتفقهه(

بــني)العقــل(مــنجهــة،و)الــذهن(مــنجهــةأخــرى،كوقوعــه،(كــلالزء مــن اجلــ)ّث
وشـــدة-واحملافظـــةعلـــىالشـــيءوإحاطتـــه-يفإثبـــاتملمـــح)جـــودةالـــرأييشـــاركانحيـــث

،والفهمواإلدراك(،وتزيداجلهةاألوىلإبثباتملمح)اخللوصمنكلشيء(-الشيءوقوته
يفإثبـاتملمـح)جـودةيشاركانوبني)الفؤاد(منجهة،و)القلب(منجهةأخرى،حيث

وشــــدةالشــــيءوقوتــــه(،وتزيــــداجلهــــةاألوىلإبثبــــاتملمــــح)احملافظــــةعلــــىالشــــيء-الــــرأي
-وبلــــوغالشــــيءوغايتــــه(،وتزيــــداجلهــــةالثانيــــةإبثبــــاتملمــــح)الفهــــمواإلدراك-وإحاطتــــه

 واخللوصمنكلشيء(.
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ا: أهم التوصيات:
ً
 ثاني

توصيالباحثةابلعنايةبدراسةاحلقولالدالليةيفجماالتأخرى؛ملايفذلكمنمجـع
أصــولاشــتقاقهــذهتبيــنياأللفــاظاملتناســبةموضــوعي ايفرســالةمســتقلة،وملــافيــهأيًضــامــن

تطورهــا،تبيــنييفذلــكمــنإيضــاحهــذهاأللفــاظ،واأللفــاظوالعالقــاتالدالليــةبينهــا،ومــا
والعالقاتالدالليةبينها.

وقدمتالبحثحبمدهللاتعاىلوتوفيقـه،فـفنأصـبتووفقـتفمـنهللا،وإنأخطـأتفمـن
ــــهوصــــحبهوســــلم،واحلمــــدذرب ــــىســــيدانحممــــدوعلــــىآل نفســــيوالشــــيطان،وصــــلهللاعل

العاملني.
 

 
 

 
  



 الخاتمة

331 
 



 الذهنيملحق جدول ألفاظ النشاط 

ألفاظالعقل 1
[لفظًا48والذهن]

،الفؤاد،العقل،الذ ِّْهن،النـَُّهى،[22ا  ابية: ] احلِّْجر،اللُّب 
اْر،املسك،احَلَصافة، الَقلب،اجلُول،الزَّْبر،الَكيس،احلجا،الس ِّ

ْحت،الز ِّرَُّة،املِّرَُّة،اجلَزَالة،احلَْزم،احلُْنَكة،اهلُْرَمان.الـمَاأَلْكــل،
َفاَجة،الدَُّوق،اخلُْرق،الـمَْوق،الـمَاحلمق،النوك،:[26السلبية ]
الَوْغد،اجلِّْلُف،الرَّثـَْية،اهلَْبت،الرَّطِّيط،رطأ،الطَّْبُج،الَوَره،

البَـَله،الضَّفاطة،األْفن،األفك،التـَّْيم،اجلنون،اخلبل،اهلوك،اهلوج،
الرعونه،املعتوة،الفدم

ألفاظالنظر 2
الرؤية،التأمُّل،الفراسة،الفِّْكر،التدبُّر،الرَّوِّيَّةُالنَّظَر، [7كري]والتف

ألفاظالعلمواملعرفة 3
[15]

َرة،احلرب،الـمَ:العِّْلم،[13ا  ابيَّة ] ْعرَِّفه،الد ِّراية،الشُُّعور،اخلِّبـْ
احلُْكم،الفِّقه،الَفْهم،األُْنس،الَيقِّني،الَبَصر،الرُّسوخ،

النُّكر:اجلهل،[2السلبيَّة ]

4 
ألفاظاإلدراك

[14والتذكر]

الَوْعي.:اإلدراك،الذ ِّْكر،احلِّفظ،[4ا  ابيَّة ]
الذهل،اللهو،الن ِّسيان،السَّْهو،الَغْفلة،[:10السلبيَّة ]

السلوان،الَفَهه،األمه،الَفْتأ،الغنب

ألفاظاالنتباه 5
اهلَب االنتباه،األَبَه،التيقُّظ، [4والتيقُّظ]

ألفاُظالذكاءِّ 6
[20والفِّطنة]

،اإلرب،الشَّْطسُالذَّكاء،الفِّطنة،الدَّهاء،[:18ا  ابيَّة ]
األملعي،النكارة،الطَّنَب،التَـَّبانة،اللَّْحن،الندس،احلذق،اللَّْقُن،

النبل،النطيس،النقريس.النحر،اللباقة،
الَغَبا،الَبالدة.[: 2السَّلبية ]

احلِّلم،األانة،الَوقار،الرَّزانة،احلصاة،األصاة،[:12ا  ابية ]ألفاظاحلِّلمواألانة 7
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اأَلَصالة،التثبُّت،الرميز،الر ِّْكز،الرَّصانة،الرََّجاحة.[19]
ف،السََّفه،السَّفا،اخلِّفَّة،الطَّيش،النزق،السخ[:7] السَّلبية

الرََّهق.

8 
واخليال ألفاُظاحلُلمِّ

احلُلم،الرُّْؤاي،اخليال،الطَّيف،التوهُّم،التوسُّم،التصوُّر. [7]

9 
االعتقادألفاظ

والتقدير والشك ِّ
[20] 

، التخمني،احلَْدس،الزََّكن،املِّْرية،الرَّيب،الظن ،الاردد،الشَّك 
اخلاطر،اهلَْجس،احلِّْسبان،الزنن،اهلَْور،اخلَْرص،احلَْزر،التقدير،

الد هش،التـََّله.البَـْهت،احَلرْية،
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 الذهنيمعجم ألفبائي بألفاظ النشاط 
الصفحةاللفظم

213األَبَه 1

186اإلدراك 2

223اإلرب 3

255األصاة 4

256اأَلَصالة 5

113األفك 6

112األْفن 7

88اأَلْكــل 8

224األملعي 9

202األمه 10

250األانة 11

211االنتباه 12

168األُْنس 13

170الَبَصر 14

238الَبالدة 15

110البَـَله 16
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315البَـْهت 17

141التأمُّل 18

228التـََّبانة 19

257التثبُّت 20

304التخمني 21

146التدبُّر 22

296الاردد 23

288التصوُّر 24

304التقدير 25

316التـََّله 26

285التوسُّم 27

284التوهُّم 28

214التيقُّظ 29

114التـَّْيم 30

93اجلَزَالة 31

105اجلِّْلفُ 32

115اجلنون 33

173اجلهل 34

79اجلُول 35
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161احلرب 36

83احلِّجا 37

73احلِّْجر 38

303احلَْدس 39

231احلذق 40

305احلَْزر 41

94احلَْزم 42

309احلِّْسبان 43

254احلصاة 44

87احَلَصافة 45

190احلِّفظ 46

163احلُْكم 47

278احلُلم 48

248احلِّلم 49

98احلمق 50

95احلُْنَكة 51

313احَلرْية 52

312اخلاطر 53

َرة 54 161اخلِّبـْ
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117اخلبل 55

306اخلَْرص 56

102اخلُْرق 57

264اخلِّفَّة 58

281اخليال 59

158الد ِّراية 60

221الدَّهاء 61

315الد هش 62

101الدَُّوق 63

220الذَّكاء 64

188الذ ِّْكر 65

200الذهل 66

70الذ ِّْهن 67

106الرَّثـَْية 68

260الرََّجاحة 69

253الرَّزانة 70

172الرُّسوخ 71

260الرَّصانة 72

108الرَّطأ 73
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108الرَّطِّيط 74

120الرعونة 75

258الر ِّْكز 76

258الرَّميز 77

269الرََّهق 78

279الرُّْؤاي 79

140الرؤية 80

146الرَّوِّيَّةُ 81

298الرَّيب 82

80الزَّْبر 83

90الز ِّرَّةُ 84

302الزََّكن 85

309الزنن 86

اْر 87 85الس ِّ

268السخف 88

263السَّفا 89

261السََّفه 90

201السلوان 91

195السَّْهو 92
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222الشَّْطسُ 93

158الشُُّعور 94

294الشَّك  95

111الضَّفاطة 96

104الطَّْبجُ 97

226الطَّنَب 98

266الطَّيش 99

283الطَّيف 100

297الظن  101

68العقل 102

153العِّْلم 103

238الَغَبا 104

204الغنب 105

198الَغْفلة 106

203الَفْتأ 107

123الفدم 108

143الفراسة 109

220الفِّطنة 110

165الفِّقه 111
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144الفِّْكر 112

167الَفْهم 113

202الَفَهه 114

76الفؤاد 115

77الَقلب 116

81الَكيس 117

74اللُّب  118

234اللباقة 119

228اللَّْحن 120

232اللَّْقن 121

199اللهو 122

89الـَمْحت 123

91الـمِّرَّةُ 124

300املِّْرية 125

86املسك 126

122املعتوه 127

155الـَمْعرَِّفة 128

101الـَمَفاَجة 129

100الـَمْوق 130
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235النُّبل 131

233النحر 132

230الندس 133

267النـََّزق 134

194الن ِّسيان 135

235النطيس 136

139النَّظَر 137

236النقريس 138

225النَّكارة 139

175النُّكر 140

71النـَُّهى 141

99النوك 142

214اهلَب  143

107اهلَْبت 144

311اهلَْجس 145

96اهلُْرَمان 146

119اهلوج 147

308اهلَْور 148

118اهلوك 149
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103الَوَره 150

191الَوْعي 151

109الَوْغد 152

251الَوقار 153

168الَيقِّني 154

 
 

 



 

 







 الفهارس

 

 فهرس اآلايت القر نية.-1
 فهرس األحاديث النبوية واآلاثر.-2
 فهرس األيعار.-3
 قائمة املراجع.-4
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 أوالً: فهرس اآليات القرآنية

السورةرقمها اآلية

البقرة

1297 ژ ٱ ژ

2297 ژ پپ پپ  ٻ ٻ ٻ ژ

13262 ژ  ۓۓ ے          ے ھ ژ

2472 ژې  ۉ ۉژ

50138 ژ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ

63188 ژڃ ڄ ڄ  ڄ ژ

67174 ژڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے  ھ ھ ژ

104120 ژ ۇ ۇ ڭ ژ

106194،195 ژ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ژ

130262 ژ کک ڑ ڑ   ژ ژ

  پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ٿ  ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ڦ ڦ   ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

1641
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 ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 ژ چ چ ڃ

198158 ژ  ڌڌ    ڍ ڍ ڇ ڇ ژ

238190 ژٻ ٻ ٱژ

249297 ژڍ ڍ ڇ ڇ   ڇ ڇ ژ

258314 ژ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گگ  گ ک ژ

   ەئ  ەئ ائ ائ ى ېى ې ې ې ژ

 ژ  ۈئ ۈئ     ۆئ ۆئ ۇئ وئۇئ وئ
26974

273174 ژھ ہ ہ ہ    ہژ

النساء

2373 ژ ڱ ڱ ڳ ڳ ژ

46120 ژ ڦڦ ڤ ڤ  ڤ ڤ ٹ ژ

82145 ژ چڇ چ چژ

  ىئ ېئ    ېئ ېئ ۈئ ۈئ  ۆئ ۆئ ۇئ  ۇئ ژ

 ژ یی ی ىئ  ىئ
162171

املائدة

44161،190 ک ک    ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ژ
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 ژ گ       گ گ گ ک ک

 ڀ  پ پ پ پ      ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ
902

109153 ژٿ ٺ ژ

األنعام

45145 ژ ٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

103188 ژڤڤ ٹ ٹ  ٹ  ٹ ٿژ

109158 ژ ی ی ی         ىئ ىئ ىئ ېئ ژ

140249 ژ ک    ڑ ڑ   ژ ژ ڈ ڈ ڎ ژ

 األعراف

38187 ژ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ژ

136198 ژڭ ڭ ۓ ژ

17977 ژ ڀ ڀ ڀ  ڀ پ ژ

202282 ژ ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ  ڈ ژ

األنفال

60152 ژ ەئ ائ ائ ى  ى ې ې ژ



 الفهارس

346 
 

73153 ژ یی ىئ ىئ ژ

التوبة

4876 ژ   پ پ پ ژ

67194 ژ  ڭڭ ڭ ڭ ژ

86195 ژ  ڭڭ ڭ ڭ ژ

122164 ژ ېئ ۈئ ۈئ ژ

يونس

67170 ژۀ ڻ ژ

101139 ژ    ڑ ژ ژ ڈ ڈژ

هود

1163 ژڳ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ

17299 ژ ۆۆ ۇ  ۇ ڭ ڭ ژ

46173 ژ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ   ٿ ژ

62299 ژحص      مس  خس حس جس مخ حخژ

يوسف

12190 ژڱ  ڱ ڱ ژ
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43279 ژ ی  ی          ی   ىئ ىئ ىئ ېئ   ېئ ېئژ

44277 ژپ  پ   پ پ ٻ ٻٻ ٻ ٱژ

45188 ژ ٺ ٺ ٺ ژ

55153 ژ چ چ    چ ژ

85204 ژ وئ وئ ەئ ەئ ائ ژ

احلجر

75285 ژ ڦ ڦ  ڤ ڤ ڤژ

النحل

77170 ژۇ     ۇ ژ

ا سراء

4584 ژ ڭ  ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ژ

59170 ژ ٺ ٺ ڀ ڀ ژ

الكهف

22299 ژ گ     گ  ک ک  ک ک ژ

63188 ژ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ژ

71102 ژەئ ائ  ائ ژ
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9679 ژ خب    حب جب ژ

مرم

12162 ژپ پ پ ژ

23194 ژوئ وئ ەئژ

98259 ژ  ڄ ڄ ڦ     ڦ ژ

طه

66281 ژ  ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ژ

96169 ژ ڭ ڭ ۓ ۓ  ے ے ژ

األنبياء

79166 ژ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ژ

10580 ژ ڍ ڇ ڇ      ڇ ڇ چ چ ژ

احلج

5298 ژگ گ ک  ک         ک ک ڑ ڑژ

النور

16314 ژ  ۋ ٴۇ ۈ ژ

59249 ژٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ
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الفرقان

2272 ژ ڦ ڦ  ڦ ژ

59160 ژ ڎ  ڌ ڌ ژ

63174 ژٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ژ

الشعراء

61186 ژپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

161279 ژ ٻ ٻ ٱ ژ

النمل

13170 ژ مب خب حب جب ژ

66186 ژچ چ ڃ ڃ ڃژ

القصص

 ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ  ڀ  ڀ پ پ ژ

 ژ
29167

العنكبوت

 ھ ہ ہ ہہ ۀ ۀ  ڻژ

 ژ  ھ
4369

الروم
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60266 ژ يب ىب مب خب حب ژ

لقمان

12163 ژ ٻ ٻ ٻ ٱ ژ

 ڇ چ چ چ   چ ڃ ڃ ڃ ڃچ

  چڎ ڌ  ڌ ڍ    ڍ ڇ ڇ ڇ
ج14

15154 ژ  ڳڱ ڳ ڳ ڳ ژ

األحزاب

10170 ژ    ک ڑ ڑ ژ

سبأ

8115 ژ پ پ ٻ ژ

45298 ژ  ڱ ڱ ڱ           ڱ ڳ ژ

46115 ژ ۆئۆئ ۇئ  ۇئ وئ ژ

فاطر

28153 ژۉې ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ژ

يس

81153 ژى    ې ې ژ
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الصافات

 ېئ ېئ   ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئژ

 ژی ی ی   ىئ ىئ   ىئ
45-472

ص

  ڃ  ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄژ

 ژچ
2975

الزمر

60279 ژڃ ڃ       ڃ ڃ ڄ   ڄ ڄژ

فصلت

5252 ژ ڦ ڦ ڦ ژ

45295 ژ  چ چ ڃ ڃ                ڃ ژ

الزخرف

20306 ژ وئ   وئ ەئ ەئ ائائ ژ

45266 ژڻڻ  ڻ ں ژ

61154 ژ ٻ  ل ع ـل م   ٱ ژ

الدخان

4164 ژ  ٿ ٿ    ٿ ٺ ٺ ژ
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اجلاثية

24297 ژ ڇ  ڇ ڇ    ڇ ژ

حممد

6155 ژڭ ۓ ۓ ے ژ

30229 ژ ڀڀ پ  پ پ ژ

الفتح

9252 ژ  ى ې ې ې ې ژ

ق

22170 ژ  ڳ  ڳ ڳ گ گ گ ژ

3776 ژٹ ٹ       ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺژ

الذارايت

2253 ژ ى ېژ

9112 ژ ڀ  ڀ ڀ ڀ ژ

10306 ژ ٺ ٺ ژ

55188 ژڦ ڦ ڦ ڦ ڤژ

الطور
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30298 ژ مئ  حئ ژ

32248 ژٻ ٻ ٻ ٱ ژ

النجت

691 ژڤ     ڤ ڤ ژ

17170 ژ ۀ   ڻ    ڻ ڻ ڻژ

الرمحن

5309 ژ ڌ  ڍ ڍ ژ

24153 ژڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ژ

الط ق

3309 ژۀ  ۀ ڻ  ڻ  ڻ ژ

التحرم

 چ چ   ڃ ڃ ڃ  ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ        ڦ ڦ ژ

 ژ ڇ ڇ       ڇ ڇ چ چ
3154

امللك

2185 ژ ۅۉ ۅ ۋ    ۋ ٴۇ ۈ ۈ ژ

القلت
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15285 ژ       ٻ       ٻ ٱ ژ

احلاقة

12192 ژ ڤ ڤ ڤ   ٹ ٹ ٹ ژ

20296 ژ ہ  ۀ ۀ ڻ ڻ ژ

51167 ژ     ھ ھ ھ ژ

املعارج

6140 ژ ېئ ۈئ  ۈئ ژ

7140 ژ ىئ ېئ ژ

18192 ژ ڃ ڃژ

اجلن

28255 ژ  جح مج          حج يث ژ

التكوير

24296 ژبَِظنِين  ڭ   ڭ     ڭ ڭ ژ

االنشقاق

23191-22 ژ ۆئ ۇئ  ۇئ وئ وئ  ەئ      ەئ ائ ائژ

الفجر
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572 ژ     ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀژ

التكاثر

5168 ژ ں ں  ڱ     ڱ ڱژ

اهلمزة

5157 ژ چ ڃ ڃ ڃ ژ

املاعون

5196 ژ چ چ چ چ ڃ ژ
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 ثانيًا: فهرس األحاديث واآلثار

 الصفحة احلديث أو األثرطرف 
 

قلوابًوألنَيُأَْفئَِّدة 77.................................................أاََتُكمأهلالَيمن،همأََرقُّ
َأحسنُِّصورَةٍ يفِّ 287..........................................................أاتينالليلَةَريب ِّ

142،286...............................................اتَـُّقوافِّراسةاْلُمْؤمِّنِّففِّنهيـَْنظُُربُِّنورِّاَّللَّ
196.................................................................آتِّيَكبِّهَِّغًداسْهًواَرْهًوا
92.....................................................................امجعوايلحطًباجْزالً

عريب ،َواْلُقْرآنعريب ،وََكالمأهلاجْلنَّةعريب  14...........................َأحبُّوااْلَعَربلثالثأَلين ِّ
ُنونابلر ِّطاءِّ َُعَلْيهَِّوَسلََّميَدَّهِّ ،َصلَّىاَّللَّ النَّيبِّ ِّ 108............................أَْدرْكُتأَبْناَءَأصحابِّ

169...............................................................اذهْببَِّناإِّىلفالٍنالبصريِّ
بعَدَذلَِّك 139....................................................َماشاَءَأْنيـَْرتَئِّيَاْرأَتَىاْمُرؤت

هُ 213..................................................َأَشيءتأَْومَهُْتهمَلْآبَْهَلُهأَوَشيءتذَكَّْرتُهإِّايَّ
188..................................................أفضلاملال...لسااًنذاكرًاوقلًباشاكِّرًا

اجْلَنَّةِّالبـُْلهُ 109....................................................................َأكثُرَأهلِّ
اليهوُدَوالنََّصاَرى؟َلَقدْ َابـَْيَضاَءنقِّيَّةًأَُمتَـَهو ِّكوَنأَنـُْتْمَكَماتـََهوََّكتِّ ُتُكْمهبِّ ئـْ 118.....................جِّ

ُمْفَدم ََضَرَبالنََّصاَرىبِّذل  123........................................................َأنَّاَّللَّ
96.................................................إنَّاَّللََّمَلَْيَضْعَداًءإالوَضَعَلُهَدَواًءإِّالاهلََرمَ
ْمفُيْصبُِّحونفـَْرَسى لالنـََّغفَعَلْيهِّ يـُْرسِّ 142..............................................إِّناَّللَّ

َّ الصَّاَلةِّ-َعَلْيهَِّوَسلَّمََصلَّىاَّللَُّ-َأنالنَّيبِّ 195...........................................َسَهايفِّ
ابمرأَة تـَْنظُرُ َُعَلْيهَِّوَسلََّم،َمرَّ َصلَّىاَّللَّ 138..................................َأنَعْبَداَّللَِّّأابالنَّيبِّ ِّ

98.......................................................................إِّنُقصَّاَصكمنـَوَْكى
يَفالُعقدة يأمرهللاِّإالبعيَدالغِّرَّةِّحصِّ 86...........................................أنالمُيضِّ

ْعرِّ َنالش ِّ 162....................................................................حُلْكًماإِّنَّمِّ
ْلُبْخلِّ لنَـزُنُّهابِّ 308........................................................................إِّانَّ

فِّيَكَجاهِّلِّيَّة 173..................................................................إِّنكاْمُرؤت
ْنبـَْعضٍ ُمونإِّيلَّ،ولعلَّبعَضكمَأنيكوَنَأحلََْنحبجَّتهمِّ 229..........................إِّنكمَ ْتصِّ
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َوُهَوَجالِّست 284.............................................................أَنَُّهسَجدللَوَهمِّ
اأَلرضالَّذِّيَتْسُكُنإِّليهَوَيْسكُ 90............ُنإِّليهاَوَلْوفُقَِّدألَنكرمتاأَلرضوأَنكرمتالنَّاسَإِّنهَلزِّرُّ

ْسَتْأَصَلة
ُ
256..................................................................أَنهنـََهىَعنِّامل

َضْفَطٍةَوهَِّيإِّحدىَضَفطايت 110......................................................إِّينيفِّ
رَةِّ اآْلخِّ ْعُروفيفِّ

َ
نـَْياُهْمَأهلامل الدُّ ْعُروفيفِّ

َ
155.........................................أَهلامل

229...........................................................تعلَُّمواالفرائَضوالسُّنََّةواللََّحن
101.............................................................تعِّنُيصانًِّعاأَوَتْصَنعأَلْخَرقَ

144......................................................تـََفكَُّروايفآالءهللاوالتـََفكَُّروايفهللا
91........................................................................ّثاْسَتَمرَّْتَمريَريت

رَيأَهلالرَّْأيَوُتطِّيَعُهمْ 93.......................................................احلَْزُمَأنَتْسَتشِّ
َنالرََّهقَواجْلََفاءَِّأناَليُعَرَفبيُتك 269..............................................َحْسُبَكمِّ

اَبئِّرتالر َِّجاُلَثاَل 312...........................................................ثَةت،فـََرُجلتَحائِّرت
ْعُتوه

َ
121..................................................رُفَِّعالَقلُمعنثالثةالصيبوالنائموامل

َنالشَّْيطَانِّ 280.........................................................الرُّْؤاَيمَِّناَّللَِّّواحلُْلُممِّ
161............................مُس َِّيْتُسورَةاْلَمائَِّدةِّبُسورََةاأَلحبارلِّماجاءفيهامنذكٍرللعلماء

142.............................................................الَفراسةَعل ُِّمواأَوالدكمالَعْومو
111..............................................................َعَلْيُكُماللعنُةوالساُمواألَْفنُ

81...................................................ففِّذاَقدِّْمتمَعَلىَأهاليكمفالَكْيَسالَكْيسَ
الر ِّكابُ 214.......................................................................ففِّذاَهبَّتِّ

ن ِّاملستهيئةللنظر 304...........................................فاْقُدُرواَقْدَراجلاريةِّاحلديثةالس ِّ
ََعَلْيُكمْ 238........................................................................فَفِّْنَغيبِّ
212................................................................خريتكلُّهفَفِّنَّنـَْوَمُهونـَبَـَهه
َبهةتلِّْلَكرِّميِّ 212.......................................................................فَفِّنَُّهَمنـْ

جافٍ ْلفت 104...............................................................َفَجاَءُهَرُجلتجِّ
311......................................................................َفَخرََجخَيْطُِّربَِّسْيفِّهِّ

َرُجلتوَأاناَنئِّمت 282.................................................................َفطَاَفيبِّ
257...........................................................................فطعنتهفأثبته

ْثلِّهِّنَّ 101........................................................َفَكرِّْهُتَأنَأجيَئهنَِبْرقاءمِّ
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َيدِّهِّأُْكَلًةأَ 87............................................................وأُْكَلتَـنْيِّفـَْلَيْجَعْليفِّ
95......................................................................َفَمَضَغَلُهمَتْرًاوَحنَّكه

ُهَما نـْ فـََرُغوامِّ 106...............................................................فـََهبَـُتومُهاَح َّ
امرأةتمنهنََّجْزلة 92....................................................................قالتِّ

94.......................................................................َقْدَحنََّكْتكاألُمور
َرُجلتَلُهَزْوَجةتوأُمٌَّضعِّيَفةت،َفَشَكْتزوجُتهإِّليهأُمَّه، احَلي ِّ 103............................َكاَنيفِّ

 ُمالسَّاَلمُ-األَنبياءَكاَنتِّ َفزُِّعواإِّىلالذ ِّْكرِّ-َعَلْيهِّ 189..............................إِّذاَحَزبـَُهْمأَْمرت
الصَّْحَفة 267..........................................................َكاَنْتيَدِّيَتطِّيشيفِّ

ُتمَماتَـ تـَبـَّنـْ َح َّ اْلَمالِّ َهامِّْنمجِّيعِّ َفُقَعَليـْ َهازوُجهاإِّنهيـُنـْ َعنـْ املتو َّ احْلَامِّلِّ تُُكنَّانـَُقوُليفِّ 228....مبـَّنـْ
ُتمْ تـَبـَّنـْ 228................................................................ُكنَّانـَُقوُلَكَذاَح َّ

81..................................................الَكيسمنداننفَسهوعململابعداملوت
ًئا،ُخذِّالشَّارَِّفوالَبْكرَ َشيـْ النَّاسِّ ْنَحَزراتأَْنفسِّ 305................................اَلأْتخذمِّ

ٍ واللِّذيمِّرََّةَسوِّي  90.....................................................الحتِّلُّالصََّدَقُةلَغينِّ
اْلُقْرآنِّ 300.......................................................ففِّنَّمِّراًءفِّيهُِّكْفرتالمُتاروايفِّ

192...........................................................اليـَُعذ ُِّبهللاُقـَْلًباَوَعىالُقرآنَ
113.......................................................َلَقْدأُفَِّكقومتكذَّبوكظَاَهُرواَعَلْيكَ
النُّبوَّةِّإالالرُّؤاي راتِّ 279........................................................مليـَْبَقمنمبش ِّ

اْلَقْلبِّمَلَْيْسبِّْقكمأَبوَبْكٍربَِّكثْـرَةَِّصْوٍموالَصالٍةَوَلكِّنَُّه 251........................بَِّشْيٍءَوقـََريفِّ
110......................اللَُّهمَّإِّينأَعوذبَِّكمَِّنالضَّفاطة،أََتسُلربَّكَأناَليـَْرزَُقكَأهالًَوَمااًل؟ 

حلَبـَّْرهُتاَلَكحَتْبِّريًا 161............................................َلْوَعلِّْمُتأَنكَتْسَمُعلِّقِّرَاَءيتِّ
78...........................................................................ليسلكُجول

71،249....................................................ليليينمنكمأُولواأَلحالموالنـَُّهى
226..........................................................................َماَكاَنأَْنَكَره

ْنُهالذ ِّمَّة ًجافـََقْدبَرَِّئْتمِّ ِِّ 82...............................َمناَبَتَعَلىَظهربيٍتلَْيَسعليهَِّح
َجْهلتوَعناء 223...............................................................ُمَؤاربَُةاأَلرِّيبِّ

َ َْتزِّمَ 94...........................................................نـََهىَأنُيَصل َِّيالرجُلَح َّ
َْنكَِّبيه ْجنوُنالذيَيْضرُِّبكِّ

َ
،إمناامل ْشَيتِّههذاُمصابت 116............وينظُريفَعْطَفْيهويَتَمطَّىيفمِّ

81...................................................................َهَذامِّْنكِّيسَأيبُهَريـَْرةَ
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146......................................................................واْجتَـَهَرُدُفَنالرَّواء
هِّ ذتحَبَكَمةفـََرسِّ 163..................................................................وأانآخِّ

ُهُمالضعيَفالَّذِّياَلَزبـَْرَلهُ نـْ 79........................................................وَعدَّمِّ
173.................................................................اْلَوَلُدَمْبَخلةجَمَْبنةجَمَْهلة

ُس الضََّمائِّرَوَمايـَْهجِّ 310.................................................................يفِّ
ُلالطائشُ َهاالَعصِّ نـْ 266...................................................................َومِّ

َنتِّهِّْم؟ َجَهنَّمإالَحَصاأَْلسِّ رِّهِّميفِّ الناَسَعَلىَمناخِّ 254................................َوَهْلَيُكبُّ
298.........................................................................يُريُبينَمايُريُبها

97..............................................................يَنطَلُِّقَأحدكمفـَيَـرَْكُباحلَُموقةَ
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 ثالثًا: فهرس األشعار

 الصفحة الَعُجز الصدر
105ولأَلْمريـَْوًماراحةتفَقضاءُهَلُْمَرثـَْيةتتـَْعلوَصرِّميََةَأْهلِّهْم

َاأَلاَنءُنـَْيُتالَعشاَءإِّىلُسَهْيلٍ ْعرى،َفطَاَليبِّ 250أَوالش ِّ
فاًء شِّ ُمْلَتمِّست ليَسَلُهَدواءُوَداُءاجلِّْسمِّ 98َوَداُءالنُّوكِّ
280بَرْحلي،أَوَخيالَُتها،الَكُذوبُتْفَلْسُتبنازٍِّلإالَّالـمَّ
ُيَشك َِّكفِّيهِّ،فـَُهَوَكُذوبَُمْنَكاَنيزعُمَأنسَيكُتمحبَّهُ 293َح َّ
النـ نِّْعمًةيفرِّقابِّ َ َْفىَعَلىَذوياألَلْبابِّإِّنَّللُحْمقِّ 97انسِّ

250فتأنَّيفرفٍقُتالقجناَحاسعادةتالر ِّفُقمينتواألانةُ
ي ْنذِّْكرَِّأْطالٍلوَرْسٍمَضاحِّ الر ِّايحِّمِّ خُمْتَـَلفِّ 227كالط ِّنْبِّيفِّ
ابلسُّرى التَّوجسِّ 310هلجٍسَخفِّيَأولصوٍتمندَّدِّوصادِّقَتامسعِّ
ْثلِّكَقْدَرَشْدُتبَغي ِّهِّ مِّ 280وإَِّخاُلصاحَبَغي ِّهملَْيـَْرُشدِّوَلُربَّ
ياحلَياَءَجلِّيدَ َتراهكالقومِّنمحِّيٍميـُْنسِّ ،َح َّ 239ْبلودِّالـمَمِّ

ْلَكثِّريِّ واساةِّظاهرُأهورُهَُرَأىأَنَّيناَلابِّ
ُ
امل يفِّ 307َواَلُهَوَعين ِّ

َزرِّيرُيَبِّيُتالَعْبُديرَكُبَأْجنَـبَـْيهِّ كأَنهَكْعبت 89خيِّر 
تعاملت َقةاهلَادِّرِّوامْسَْعففِّينَطنبِّ ْقشِّ 226أَْقَطُعمِّْنشِّ

الـَماطِّرَِّماُجعَِّلاجلُدُّالظَُّنوُنالَّذِّي بِّ 296ُجن َِّبَصْوَباللَّجِّ
منَأْسفاُهَأْحالُمهُ 264إنََّعْمرًاَسكورْإْنقيَليَوًمااَيُربَّ

َاذِّْهُنها َاُأْخُتهاالغابِّرَهأَنُوُءبِّرْجٍلهبِّ 70وأَْعَيْتهبِّ
زُتـََرَََُّوْرهاءِّاْلَيَدْينِّحَتاَمَلتْ ،يـَْوًما،َوهَِّيَمقَّاُءانشِّ 102َعَلىالبَـْعلِّ
ي ُلُغواَأْشطاسيايأَيهاالسائُلعنُ اسِّ وملَّايـَبـْ 222َعين ِّ

َيْسَعىبِّكْذبَتِّه ُرإِّيناسِّففِّنأاتَكاْمرؤت 167فاْنظُْر،ففِّنَّاط ِّالًعاَغيـْ
يوَتْضرِّيسي؟َهْلمِّْنُحُلوٍمألَقواٍم،فـَتـُْنذَِّرُهم ْنَعض ِّ 248َماَجرََّبالناُسمِّ
الذيَيُظنَُّلَكالظْ َقْدَرَأىوقدمسِّعَااللـَمعِّيُّ 224اَظنَّكَأنْ 

105وكلُّشيٍءبعَدذاَكيـَْيَجعَُواَليزاُلرْأُسهَيصَّدَّعُ
َااهلِّْنَدرادُِّعإِّذااْستَـيـَْقظَْتهَشمََّبْطًنا،كأَنَّه 214كَْعُبوءٍةَواَ هبِّ
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105الرُّكَبتانوالنَّساواأَلْخدَعُوللَكبريَرثَياتأَْرَبعُ
َمْرَوةت لِّْلَحَوادِّثِّ َكَأين ِّ نٍيتـَْقرَعَُح َّ ُكلَّحِّ 300،301بَِّصَفااْلُمَشرَّقِّ
الـَمبَِّكاخلَياُلَيطيفُ 282ومطافُهَلَكذْكرةتوُشُعوفَُأ َّ

إِّْثرِّهِّم ْختَـَبلْوأَراينَطرِّاًبيفِّ
ُ
116َطَرَبالوالهِّأَوكامل

الشيَءَ ُْصلَُوَماالشُّْغُلإِّالأَنَّينُمتَـَهي ِّبت َك،َماملَْجْتَعلِّ 256لعِّْرضِّ
تَـَلهت نْياَلُمبـْ َهاسُيْشتَـَغلُإِّنَّالَّذِّيَ ُْملالدُّ 109وكلُّذِّيأََمٍلَعنـْ
173ْيُبشامُِّل؟وَكْيَفَتصايبالـَمرءِّ،والشََّدعاكاهلَوىواْسَتْجَهَلْتكالـَمَنازِّلُ

اأَلايمَعْنَكُغُفولَُفآَبَكَهالًواللَّيايلبِّغِّرَّةٍ 198َتُدوُر،َويفِّ
ُمرَكَّزاتت واحلََلُقاحلُُلولُوَأْشطاُنالر ِّماحِّ 259وَحْوُمالنـَّْعمِّ

254َحَصاةت،َعَلىَعْوراتِّهِّ،َلَدلِّيلُوَأنَّلِّساَنالـَمْرءِّ،َماملََْيُكْنَلهُ
َمْوىَلالـَمْرءِّ،فُهَوَذلِّيلُوأَْعَلمعِّْلًما،لَْيَسابلظَّن ِّ،أَنَّه 254إذاَذلَّ
يَّاأَتَمُُّلُهقَلِّيلُأَتَمَّْلَماتـَُقوُلوَُكْنَتقِّْدًما 141ُقطَامِّ
الغوافِّلِّحصانتَرزانتالتـَُزنُّبريبةٍ 253وُتْصبُِّحَغْرثىمِّْنحُلُومِّ
ْهُتوكنُتالأَْنَسىَحدِّيثًا ْهُريُودِّيابلُعُقولِّأَمِّ 203كذاكالدَّ

ـيلٍ ًحاأحالَمامنشباٍبتـراُهُمغريمِّ 260وُكهواًلمراجِّ
106،257والثَّبِّيُتقـَْلُبهقَِّيُمهْفاهلَبِّيُتاَلُفؤادَلهُ
ا الد ِّابُركَأقَّ حَتَيـََّرتِّ ُبهاَح َّ ،وأُْلقَِّيقِّتـْ 313ْحُزوُمالـمََزَلفت

الساللِّيمُالحُتْرُِّزالـَمْرَءَأْحجاُءالبالدِّ،وال 83تـُبـْىَنلهيفالسماواتِّ
أَتَمَّْلَخلِّيلِّيَهْلتـََرىمِّْنَظَعائِّنٍ ُجْرّثِّ ْنفـَْوقِّ ْلَعْلَياءِّمِّ ْلَنابِّ 141حَتَمَّ

َيةتمَِّناأَلْزمَِّأُخوحُماَفظٍَة،إِّذانَزَلْتبِّهِّ 222َدْهَياُءداهِّ
294ليسالكرمُيعلىالقناكحرَّمِّوشككُتابلرُّمحاألصم ثيابَهُ

عليهوقلتُتومسُتهملَّارأيُتمهابةً 286هاشمِّالشيُخمنآلِّ
َُتظَل ِّمِّجَيُوُدويـُْعطِّياملاَلمِّْنَغرْيِّظِّنَّةٍ

امل 296وَ ْطُِّمأَْنَفاألَبـَْلجِّ
156هلعرفتالداربعدتوهمِّهلغادرالشعراءمنماردمِّ
قـَْعرهاَخَباهَلا؟َأُخذَِّمْتأَمُوذَِّمْتأَمماهَلا؟ 117أَمصاَدَفْتيفِّ
262علىظهرِّمقالٍتسفيٍهجديُلهاوأبيضموشيالقميصنصبُتهُ

ُفؤاُده للرُّْؤايوَهشَّ 279وَبشََّرنـَْفًساَكاَنقـَْبُليـَُلوُمهافَكربَّ
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ا ،كَأقَّ الز ِّمامِّ يفِّ َجهاُمَهافـََلَهاهِّبابت 215َصْهباُءراَحَمَعاجلَُنوبِّ
فـَه اَومَلْتـَْلَقُحجَّيتِّ 202ُمَلْجَلَجًةأَْبغِّيهَلَاَمْنيُقِّيُمَهافـََلْمتـَْلَقينِّ

ْلَوَوَعر ِّْقفِّيَها َباَرَمْنَيْسقِّيها؟المَتْإلِّالدَّ 161َأالَترىحِّ
َتهي 121عنالتَّصايبوعنالتـََّعتُّهِّبعَدجَلاٍجالَيكاُديـَنـْ

158يـَْهدِّيالسَّبِّيَلَلُهمَسْعتوَعْينانِّوالرْأُسُمْرتَفِّعتفيهَِّمشاعِّرُهُ
 أنصاف األبيات

 الصفحة العجز الصدر
اٍءُصعائِّدٍ قِّ 315...ابتْتتـَتَـلَّهيفِّ
ْنبـَْعدَِّسـْيـٍرَحـْدسِّ امِّ 302...كَأقَّ

114ُمتَـيَّمتإِّْثرهامَلْيـُْفَدَمْكبولُ...
اَربعَدَتوهُّمِّ 283...َفأْلاًيَعَرْفُتالدَّ
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،دمشق:داراملأمونللاراث.1،حتقيق:حممدعليعبدالكرميالرديين،طدثنياحمل
أبوعروة،معمربنأيبعمروراشداألزديموالهم) )منشوراجلامعهـ(1403البصري،

،ابكستان،2كملحقكصنفعبدالرزاق(،حتقيق:حبيبالرمحناألعظمي،ط
اجمللسالعلمي،وبريوت:املكتباإلسالمي.

(  أبوسعيد،بناألعرايب،أمحدبنحممدبنزايدبنبشربندرهم م(1997البصري،
األعرايب ابن احلسيين،معجم أمحد بن إبراهيم بن احملسن عبد و ريج: حتقيق ،

،السعودية:دارابناجلوزي.1ط
،حتقيقخزانةاألدبولبلبابلسانالعربم(1997البغدادي،عبدالقادربنعمر)

،القاهرة:مكتبةاخلاجني.4ح:عبدالسالمحممدهارون،طوشر
البغدادي،ابنبشران،أبوالقاسم،عبدامللكبنحممدبنعبدهللابنبْشرانبنحممدبن

،1،حتقيق:أمحدبنسليمان،طأمايلابنبشرانم(1999بْشرانبنمهران)
الرايض:دارالوطن.

اللغويةيفكتابشجرالدرالتولم(2003البهنساوي،حسام) يدالداليل،دراسةللمادة
،القاهرة:مكتبةزهراء1،طأليبالطيباللغوي،يفضوءنظريةالعالقاتالداللية

الشرق.
ردياخلراساين) (م1988البيهقي،أبوبكر،أمحدبناحلسنيبنعليبنموسىاخُلْسَرْوجِّ

،بريوت:مؤسسة1السعيداملندوه،ط،اعتىنبهوعلقعليه:أبوعبدهللااآلداب
.الكتبالثقافية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1989)ـ، الصغريم( طالسنن قلعجي، أمني املعطي عبد حتقيق: ك1، راتشي:،
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جامعةالدراساتاإلسالمية،
أحاديثه:عبدالعليعبد،حققهوراجعنصوصهوخرجشعباإلميان(م2003)ــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــ

احلميدحامد،أشرفعلىحتقيقهو ريجأحاديثه:خمتارأمحدالندوي،صاحب
ببومباي الرشد،ابلتعاونمعالدار1اهلند،ط–الدارالسلفية الرايض،مكتبة ،
.السلفيةببومبايابهلند

( 2003ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، الكربىم( عطاحتقيق:،السنن القادر عبد طحممد ،3 بريوت: دار،
.الكتبالعلمية

نوادراألصول)د،ت(الارمذياحلكيم،أبوعبدهللا،حممدبنعليبناحلسنبنبشر،
وسلم هللاعليه صلَّى أحاديثالرسول ط،يف د، عمرية، الرمحن عبد حتقيق: ،

بريوت:داراجليل.
سننم(1975بنَسْورةبنموسىبنالضحَّاك)الارمذي،أبوعيسى،حممدبنعيسى

(،وحممدفؤادعبدالباقي1،2،حتقيقوتعليق:أمحدحممدشاكر)جالارمذي
 الشريف)ج3)ج األزهر عوضاملدرسيف عطوة وإبراهيم ،)4 ط5، ،)2،

القاهرة:شركةمكتبةومطبعةمصطفىالبايباحلليب.
التهانوي القاضي، ابن علي بن احلنفيحممد الفاروقي صابر حمم د بن حامد ،حممد

والعلومم(،1996) الفنون اصطالحات كشاف وإشراف،موسوعة تقدمي
نقلالنصالفارسيإىلالعربية:عبد،عليدحروج:حتقيق،وومراجعة:رفيقالعجم

اخلالدي هللا زيناين، جورج األجنبية: التميمي،الارمجة عويسيان للشاملة/ أعدَّه
.مكتبةلبنانانشرونبريوت:،1،طالبصري

( العباس بن حممد بن علي حيان، أبو 1992التوحيدي، حسناملقابساتم( حتقيق: ،
 ،دارسعادالصباح.2السندويب،ط

حمبوب) بن حبر بن عمرو عثمان، أبو ه1410اجلاحظ، والعميان( والعرجان الربصان
.،بريوت:داراجليل1،طواحلوالن
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،د،ط،بريوت:دارومكتبةاهلالل.البيانوالتبينيه(1423)،ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
.دارومكتبةاهلاللبريوت:د،ط،،احملاسنواألضداده(1423)ـ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

علمالداللة،دراسةتطبيقيةيفشرحاألنبارييفم(1997جبل،عبدالكرميحممدحسن)
  ،د،ط،القاهرة:داراملعرفةاجلامعية.للمفضليات

املعجماالشتقاقياملؤصلأللفاظالقرآنالكرميم(2012جبل،حممدحسنحسنجبل)
معانيها وبني أبصواهتا الكرمي القرآن ألفاظ بني العالقات ببيان طمؤصَّل ،2،

آلداب.القاهرة:مكتبةا
( الزين علي بن حممد بن علي الشريف، 1983اجلرجاين، وضبطهالتعريفاتم( حققه ،

،بريوت:دارالكتبالعلمية.1وصححه:مجاعةمنالعلماءإبشرافالناشر،ط
،من1،ترمجة:نوراهلدىلوشن،طعلمالداللةم(1997جرمان،كلود،ورميونلوبون)

 بنغازي:دارالكتبالوطنية.منشوراتجامعةقانيونس،

النشريفالقراءات)د،ت(ابناجلزري،أبواخلري،مشسالدينحممدبنحممدبنيوسف،
 ،حتقيق:عليحممدالضباع،د،ط،املطبعةالتجاريةالكربى.العشر

الشيباين الكرمي عبد ابن حممد بن السعاداتاملبارك أبو الدين جمد األثري، ابن اجلزري،
حممود-،حتقيق:طاهرأمحدالزاوىالنهايةيفغريباحلديثواألثرم(1979)

بريوت:املكتبةالعلمية.د،ط،حممدالطناحي،
 عثمان، أبو اخلراساين)اجلوزجاين، بنشعبة بنمنصور 1982سعيد بنم( سننسعيد

،اهلند،الدارالسلفية.1،حتقيق:حبيبالرمحناألعظمي،طمنصور
أبوالفتح،عثماناملوصلي، ، املصرية4ط،اخلصائص،(د،ت)ابنجين ِّ اهليئة ،بريوت:

العامةللكتاب.
،غريباحلديثم(1985اجلوزي،مجالالدينأبوالفرجعبدالرمحنبنعليبنحممد)

،بريوت:دارالكتبالعلمية.1عبداملعطيأمنيالقلعجي،طحتقيق:
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( الفارايب اجلوهري محاد بن إمساعيل نصر، أبو 1987اجلوهري، اللغةم( اتج الصحاح
العربية طوصحاح عطار، الغفور عبد أمحد حتقيق: العلم4، دار بريوت: ،

للماليني.
عليانبنحممد) القرى،عربعلمالداللةعندالهـ(1424احلازمي، أم د،،جملةجامعة

لعلومالشريعةواللغةالعربيةوآداهبا،مكةاملكرمة.ط،
أوس) ُحجر، 1980ابن ُحجرم( أوسبن ط،ديوان د، يوسفجنم، حممد حتقيق: ،

بريوت:داربريوت.
،القاهرة:دار1،طالتحليلالداليلإجراءاتهومناهجهم(2000حسامالدين،كرميزكي)

  غريب.

.دارالثقافةد،ط،،اللغةالعربيةمعناهاومبناهام(1994حسان،متَّام)
 القاهرة:مكتبةاألجنلواملصرية.د،ط،،مناهجالبحثيفاللغة(تـــــــــــــــــــــــــــــــــــ،)د.

املهنَّا،طاثبتديوانحسَّانبنم(1994)حسَّان،اثبت ،بريوت:دار2،حتقيق:عبدا
الكتبالعلمية.

( الواحد عبد الشيخ، 1999حسن دراسةم( العريب، والاراثالبالغي العالقاتالداللية
،اإلسكندرية:مكتبةومطبعةاإلشعاع.1طتطبيقية،

( حامت علي 2002احلسن، املعتزلةم( عند الداليل طالتفكري ،1 دار الشؤون،بغداد:
الثقافيةالعامة.

( 1987احلطيئة نعمانحممدأمنيديواناحلطيئة،م( حتقيق: وشرحابنالسك ِّيت، برواية
،القاهرة:مطبعةاخلاجني.1طه،ط

( الدائم أمحدبنيوسفبنعبد شهابالدين، العباس، أبو السمني، م(1996احلليب،
،1حممدابسلعيونالسود،ط،حتقيق:عمدةاحلفاظيفتفسريأشرفاأللفاظ

.بريوت:دارالكتبالعلمية
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،دار1،طقضاايه-موضوعاته-مفهومه-فقهاللغةم(،2005احلمد،حممدبنإبراهيم،)
ابنخزمية.

جزءعليبنحممدم(1998احلمريي،عليبنحممدبنهارونبنزايدبنعبدالرمحن)
عبداحلِّْمرَيي د. البعيمي،،حتقيقودراسةو ريج: بنسليمانبنإبراهيم العزيز

،الرايض:مكتبةالرشد.1ط
احلسنيبنأمحدبنمحدان) 1934ابنخالويه، القرآنم( آثرخمتصريفشواذ حتقيق: ،

،القاهرة:مكتبةاملتنيب.1جفري،ط
،د،ط.املعاجماللغويةوأمهيتهايفوضعاملصطلحات)د،ت(خسارة،ممدوححممد،

 اخلطابالبسيتاخلطايب، بن إبراهيم بن حممد بن محد سليمان )أبو م1982، غريب(،
حتقيقاحلديث ، الغرابوي، إبراهيم الكرمي عبد القيوماألحاديث ريج: عبد :

دارالفكر.د،ط،،النيبربعبد
( حمسن جابر جميد 1998اخلفاجي، الرضيم( الشريف عند الداليل رسالةالبحث ،

 اجلامعةاملستنصرية،كليةالاربية،املستنصرية.ماجستري،
عبدهللابنعبدالرمحنبنالفضلبنهَبرامبنعبدالصمد،التميمي،أبوحممد،الدارمي

حتقيق:حسني،مسندالدارمياملعروفبـ)سننالدارمي(م(2000)السمرقندي
.داراملغينللنشروالتوزيع:اململكةالعربيةالسعودية،1،طسليمأسدالداراين

 بنعمر بنعثمان عثمانبنسعيد عمرو، أبو 1984)الداين، التيسرييفالقراءاتم(
،بريوت:دارالكتابالعريب.2،حتقيق:اوتوتريزل،طالسبع

.،د،ط،القاهرة:دارغريبالعربيةوعلماللغةاحلديث(م2001داود،حممدحممد)
( لبياناملالمحالفارقةبنياأللفاظم(2008ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، معجمالفروقالدالليةيفالقرآن،

،د،ط،القاهرة:دارغريب.متقاربةاملعىن،والصيغواألساليباملتشاهبة
(  قتيبة بن مسلم هللابن عبد حممد، أبو 1368الدينوري، أبيه( يف الكبري اتاملعاين
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املعاين د. املستشرق حتقيق: علي، بن  ىي بن الرمحن وعبد الكرنكوي، سامل
.:مطبعةدائرةاملعارفالعثمانية،حيدرآابدالدكن1اليماين،ط

( احلديثه(1397ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، طغريب اجلبوري، هللا عبد حتقيق: مطبعة1، بغداد: ،
العاين.

الر مَّة ذو أمحدحسنبسج،طديوانذيالر مَّةم(1995)غيالنبنعقبة، ،1،حتقيق:
بريوت:دارالكتبالعلمية.

الذريعةإىلمكارم(م2007الراغباألصفهاين،أبوالقاسم،احلسنيبنحممدبناملفضل)
.القاهرة:دارالسالمد،ط،،حتقيق:أيباليزيدأبوزيدالعجمي،الشريعة

( القرآن(م2015ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، جنيباملاجد،مفرداتألفاظ عليه: وعلَّق راجعه ط،، د،
 بريوت:املكتبةالعصرية.

،رسالةالداللةاملركزيةوالداللةاهلامشيةبنياللغوينيوالبالغينيم(2002رؤوف،رانطه)
ماجستري،جامعةبغداد،كليةالاربيةللبنات،بغداد.

،حتقيق:أمينعليأبومياين،مسندالرُّوايينهـ(1416حممدبنهارون)،الرُّوايين،أبوبكر
،القاهرة:مؤسسةقرطبة.1ط

( عبداجلبار، عادل 1997زاير، العربيةم(، اللغة يف واملعرفة العلم ألفاظ طمعجم ،1،
بريوت:مكتبةلبنان.

احلسيين، مرتضي الرز اق، عبد بن حمم د بن حمم د الفيض، أبو ت(الزَّبيدي، اتج)د،
داراهلداية.ط،د،،حتقيق:جمموعةمناحملققني،العروسمنجواهرالقاموس

الربهانيفعلومم(1957بدرالدينحممدبنعبدهللابنهبادر)،الزركشي،أبوعبدهللا
،القاهرة:دارإحياءالكتبالعربية1،حتقيق:حممدأيبالفضلإبراهيم،طرآنالق

عيسىالباىباحلليبوشركائهّثصوَّرتهداراملعرفة،بريوت،بنفسترقيمالصفحات.
،األعالمم(2002الزركلي،خريالدينبنحممودبنحممدبنعليبنفارسالدمشقي)
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للماليني.،بريوت:دارالعلم15ط
( إبراهيم حممد السالم عبد الدين عصام زالل، 2001أبو اللغويم( احملظور عن التعبري

اآلداب،واحملسناللفظييفالقرآنالكرمي،دراسةداللية ،أطروحةدكتوراه،كلية
جامعةالقاهرة،القاهرة.

الكشَّافعنحقائق(ه1407حممودبنعمربنأمحد)جارهللا،أبوالقاسمالزخمشري،
.،بريوت:دارالكتابالعريب3،طغوامضالتنزيل

.مؤسسةاألعلمي،بريوت:1،طرربيعاألبرارونصوصاألخياه(1412ـــــــــــــــــــــــــــــــــ،)
بريوت:دار،2،حتقيق:حممدابسلعيونالسود،طأساسالبالغةم(2010ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،)

الكتبالعلمية.
حممدأبو-،حتقيق:عليحممدالبجاويالفائقيفغريباحلديثواألثرــــــــــــــــــــــــــ،)د.ت(ــــــــــ

.،لبنان:داراملعرفة2الفضلإبراهيم،ط
بنعبدهللااخلرساين) محيدبنخملدبنقتيبة أمحد، أبو 1986ابنزجنويه، ،األموالم(

 املساعد األستاذ فياض ذيب شاكر ط-حتقيق: سعود، امللك ،1جبامعة
السعودية:مركزامللكفيصلللبحوثوالدراساتاإلسالمية.

الرمحن عبد )الزنيدي، زيد اإلسالميم(2002بن الفكر حقيقة 2ط، دار، الرايض:
.املسلم
،كعب) 2008زهري زهريم( كعببن ديوان درويشاجلويدي، حتقيق: صيدا،1ط، ،

بريوت:املكتبةالعصرية.
 الدينقباوة،طديوانزهريبنأيبُسلميم(1980)أبوُسلمىزهري، فخر حتقيق: ،3،

بريوت:داراآلفاقاجلديدة.
( ابتهالكاصدايسر 2004الزيدي، البحثالداليليفالتبيانيفتفسريالقرآنأليبم(

دكتوراهيفاللغةالعربيةوآداهبا،جامعة،أطروحةجعفرحممدبناحلسنالطوسي
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 بغداد،كليةالاربيةللبنات،بغداد.

،د،علمالنفس،معرفةالنفساإلنسانيةيفالكتابوالسنَّةم(1991الزين،مسيحعاطف)
ط،بريوت:جممعالبياناحلديث،ودارالكتاباللبناين.

املتنيب،دراسةأتثيليةيفضوءلغاتالظواهراللغويةيفشعرم(2003زينو،إبراهيمعلي)
القدمي الشرق اإلنسانية،، اآلدابوالعلوم كلية دمشق، جامعة دكتوراه، أطروحة

  دمشق.

عمرو بن شداد بن بشري بن إسحاق األشعثبن بن سليمان داود، أبو السجستاين،
( 1408األزدي طاملراسيلهـ( شعيباألرانؤوط، حتقيق: مؤسسة1، بريوت: ،
.الرسالة

 )د.ت( أيبداودـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، صيدا،سنن احلميد، الدينعبد حميي حممد حتقيق: ط،، د،
بريوت:املكتبةالعصرية.

( حممود 1997السعران، العريبم( للقارئ مقدمة اللغة، طعلم الفكر2، دار القاهرة: ،
العريب.

الباحثني،السقاف من القادر،جمموعة عبد بن َعلوي الشيخ )إبشراف هـ(،1433،
اإلسالمية األخالق موسوعة ، اإلنارنت على السنية الدرر ،dorar.netموقع

ربيعاألول.
،حتقيق:حممدإصالحاملنطقم(2002ابنالسكيت،أبويوسف،يعقوببنإسحاق)

،دارإحياءالاراثالعريب.1مرعب،ط
بغيةالوعاةيفطبقاتاللغويني)د،ت(الرمحنبنأيببكر،السيوطي،جاللالدينعبد

صيدا:املكتبةالعصرية.د،ط،،حتقيق:حممدأبوالفضلإبراهيم،والنحاة
اتريخهـ(1399ابنشبَّة،أبوزيد،عمر،)وامسهزيد(بنعبيدةبنريطةالنمرييالبصري)

،جدة.1،حتقيق:فهيمحممدشلتوت،طاملدينة
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فارسأفندي) أمحد 1299الشدايق، القاموسهـ( ط،،اجلاسوسعلى قسطنطينية:د،
مطبعةاجلوائب.

أبوبكر،بنأيبعاصموهوأمحدبنعمروبنالضحاكبنخملد) م(1980الشيباين،
،1،)ومعهظاللاجلنةيف ريجالسنةبقلم:حممدانصرالديناأللباين(،طالسنة

.اإلسالميبريوت:املكتب
أبوعمرو،إسحاقبنمر ار) إبراهيماألبياري،راجعه:اجليمم(1974الشيباين، ،حتقيق:

حممدخلفأمحد،د،ط،القاهرة:اهليئةالعامةلشئوناملطابعاألمريية.
،1،طمعاملالسيميائياتالعامة،أسسهاومفاهيمهام(2008الشيباين،عبدالقادرفهيم)

 يديبلعباس.اجلزائر:دارس

مسنداإلمامم(2001الشيباين،أبوعبدهللا،أمحدبنحممدبنحنبلبنهاللبنأسد)
عادلمرشد،وآخرين،إشراف:عبد-،حتقيق:شعيباألرنؤوطأمحدبنحنبل

،بريوت:مؤسسةالرسالة.1هللابنعبداحملسنالاركي،ط
2000)الصفدي،صالحالدينخليلبنأيبكبنعبدهللا حتقيق:الوايفابلوفياتم( ،

بريوت:دارإحياءالاراث.د،ط،أمحداألرانؤوط،وتركيمصطفى،
،دراسةداللية-أبنيةاملشتقاتيفقجالبالغةم(2002الصيمري ،ميثاقعليعبدالزهرة)

رسالةماجستري،جامعةالبصرة،كليةاآلداب،البصرة.
أبوزُبي نوريمحوديالقيسي،أيبزُبيدالطائيشعرم(1976د)الطائي، ،مجعوحتقيق:

،بغداد:مطبعةاملعارف.1ط
أمح بن سليمان القاسم، أبو الشاميالطرباين، اللخمي مطري أيوببن بن م(1994)د

الكبري طاملعجم السلفي، اجمليد حتقيق:محديبنعبد ابن2، مكتبة القاهرة: ،
حًقااحملققالشيخ:محديالسلفيمناجمللدتيمية،ويشملالقطعةاليتنشرهاال

.،الرايض:دارالصميعي1،ط13
،عبداحملسنبنحتقيق:طارقبنعوضهللابنحممد،املعجماألوسطــــــــــــــــــــــــــــــــــ،)د.ت(
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إبراهيماحلسيين،د،ط،القاهرة:داراحلرمني.
أبود الطيالسي، الطيالسيم(1999)اود،سليمانبنداودبناجلارود ،مسندأيبداود

،مصر:دارهجر.1حتقيق:حممدبنعبداحملسنالاركي،ط
التحريروالتنوير)حتريراملعىنالسديدوتنويرم(1984ابنعاشور،حممدالطاهربنحممد)

 التونسية.،د،ط،تونس:الدارالعقلاجلديدمنتفسريالكتاباجمليد(

،شرحديوانلبيدبنربيعةالعامري(م1962العامري،أبوعقيل،لبيدبنربيعةبنمالك)
واألنباء، اإلرشاد وزارة الكويت: إحسانعبَّاس، ط،حتقيق: مطابعحكومةد،

.الكويت
.داراملعرفة،1،طاعتىنبه:محدوطم اس،ديوانلبيدبنربيعةالعامريـــــــــــــــــــــــــــــــــ،)د.ت(

د،ط،هيئة،معجماملشركاللغويالعريبالسامي(2014عبابنة، ىي،والزعيب،آمنة)
يبللسياحةوالثقافة.أبوظ

،د،ط،دمشق:أصولهومباحثهيفالاراثالعريبعلمالداللةم(2001عبداجلليل،منقور)
احتادالكتَّابالعرب.
( حممدمحاسة اللطيف، 2000عبد املعىنالنحويم( لدراسة مدخل والداللة، –النحو

،القاهر:دارالشروق1،طالداليل
( عبداجمليد حممد السيد 2005عبدالعال، يفالقرآنم( النفسية ومراجعة:املفاهيم تقدمي ،

،األردن:داراملسرية.1فؤادحامداملوايف،ط
خواسيت بن عثمان بن إبراهيم بن حممد هللابن عبد شيبة، أيب بن بكر، أبو العبسي،

ه1409) واآلاثره( األحاديث يف املصنف يوسفالكتاب كمال حتقيق: ،
.،الرايض:مكتبةالرشد1احلوت،ط

( 1999ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ، طاألدبم( القهوجي، رضا حممد حتقيق: البشائر1، دار لبنان: ،
اإلسالمية.
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( 1971العجَّاج العجَّاجم( طديوان السطلي، احلفيظ عبد حتقيق: مكتبة1، دمشق: ،
أطلس.
رؤبة، ت(العجاج، العجاج)د، بن الوردديوانرؤبة بن وليم وترتيبه: اعتىنبتصحيحه ،

الكويت:دارابنقتيبةللطباعةوالنشروالتوزيع.د،ط،الربوسي،
بن أيببكر بن الرمحن بناحلسنيبنعبد الرحيم الدينعبد زين الفضل، أبو العراقي،

اإلحياءاملغينعنمحلاألسفاريفاألسفار،يف ريجمايفم(2005إبراهيم)
،بريوت:دارابنحزم.1)مطبوعهبامشإحياءعلومالدين(،طمناألخبار

( أمحد 2002عزوز، الدالليةم( احلقول نظرية يف تراثية احتادأصول دمشق: ط، د، ،
الكتَّابالعرب.

( بنعبدهللابنسهل احلسن هالل أبو 2010العسكري، عليهالفروقاللغويةم( علَّق ،
،بريوت:دارالكتبالعلمية.2حممدابسلعيونالسود،طووضعحواشيه:

( اجمليد عبد الكرمي عبد هيام 2001علي، النصوصم( أتويل يف اللغوية السيمياء دور
،رسالةماجستري،اجلامعةاألردنية،كليةالدراساتشعرالربد وينأمنوذًجا-الشعرية

العليا،عمَّان.
،القاهرة:عاملالكتب.6،طعلمالداللةم(2005عمر،أمحدخمتارعبداحلميد)

،1،حتقيقودراسة:حممدسعيدمولوي،طديوانعنارةبنشد ادم(1970عنارةبنشداد)
  بريوت:املكتباإلسالمي.

،مقاييساللغةم(2011ابنفارس،أبواحلسني،أمحدبنفارسبنزكرايالقزويينالرازي)
 ،بريوت:دارالكتبالعلمية.3طحتقيق:إبراهيممشسالدين،

،بريوت:شركة1،طعلماإلبداععندجربانخليلجربانوآخرينم(1990فارس،مروان)
املطبوعات.

اخلليلبنأمحد، الرمحن، أبوعبد مهدياملخزومي،العني)د،ت(الفراهيدي، حتقيق: ،
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وإبراهيمالسامرائي،د،ط،بريوت:دارومكتبةاهلالل.
بنيعقوب) حممد الدينأبوطاهر جمد 2005الفريوزآابدى، حتقيق:القاموساحمليط،م(

،8مكتبحتقيقالاراثيفمؤسسةالرسالة،إبشراف:حممدنعيمالعرقُسوسي،ط
بريوت:مؤسسةالرسالة.

،ابنقدامه النجم، 2006الفضلالعجلي)أبو العجليم( مجعوشرحديوانأيبالنجم ،
 طوحتقيق: مجران، الواحد أديبعبد اللغة1حممد مطبوعاتجممع دمشق: ،
العربية.

،دمشق:دارالفكر.3م(،مبادئاللسانيات،ط2008قدور،أمحدحممد،)
القرشي،أبوبكر،عبدهللابنحممدبنعبيدبنسفيانبنقيسالبغدادياألموي،ابنأيب

يثه:عبدهللابنمحداملنصور،،حققهوأخرجأحادقِّرىالضيفم(1997الدنيا)
،الرايض:أضواءالسلف.1ط

م(1994القرطيب،أبوعمر،يوسفبنعبدهللابنحممدبنعبدالرببنعاصمالنمري)
،السعودية:دارابن1،حتقيق:أيباألشبالالزهريي،طجامعبيانالعلموفضله

اجلوزي.
حممدبنأمحدبنأيببكربنفرحاألنصارياخلزرجيمشسالدين،أبوعبدهللاالقرطيب،
(1964 القرطيبام( تفسري = القرآن ألحكام جلامع الربدوين، أمحد حتقيق:

.دارالكتباملصرية،القاهرة:2،طوإبراهيمأطفيش
ابنسنن)د،ت(،وماجةاسمأبيهيزيد،اجة،أبوعبدهللا،حممدبنيزيدالقزويين،ابنم
فيصل-،حتقيق:حممدفؤادعبدالباقي،د،ط،دارإحياءالكتبالعربيةماجه

عيسىالبايباحلليب.
،حتقيق:حممدعبداملنعمخفاجي،اإليضاحيفعلومالبالغةم(1993القزويين،اخلطيب)

 ،بريوت:داراجليل.3ط
مسندم(1986القضاعي،أبوعبدهللا،حممدبنسالمةبنجعفربنعليبنحكمون)
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،بريوت:مؤسسةالرسالة.2،حتقيق:محديبنعبداجمليدالسلفي،طالشهاب
،دراسةوحتقيق:إيضاحشواهداإليضاحم(1987القيسي،أبوعلي،احلسنبنعبدهللا)
ارالغرباإلسالمي.،بريوت:د1حممدبنمحودالدعجاين،ط

مسند(م1991إمساعيلبنعمربنكثريالقرشيالبصري)،ابنكثريالدمشقي،أبوالفداء
،أمرياملؤمننيأيبحفصعمربناخلطابرضيهللاعنهوأقوالهعلىأبوابالعلم

.،املنصورة،:دارالوفاء1حتقيق:عبداملعطيقلعجي،ط
،حتقيق:حممدحسنيمشسالدين،تفسريالقرآنالعظيم)ابنكثري(ه(1419ــــ،)ـــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،بريوت:دارالكتبالعلمية،منشوراتحممدعليبيضون.1ط
الكلياتمعجمم(1998)أيوببنموسىاحلسيينالقرميياحلنفيأبوالبقاء،الكفوي،

د،ط،،حممداملصري-:عدانندرويش،حتقيقيفاملصطلحاتوالفروقاللغوية
 .مؤسسةالرسالةبريوت:

احلنفي، البخاري يعقوب بن إبراهيم بن إسحاق أيب بن حممد بكر، أبو الكالابذي،
،حتقيق:حممدحسنحممدحسنحبرالفوائداملشهوركعايناألخبارم(1999)

بريوت:دارالكتبالعلمية.،1إمساعيل،وأمحدفريداملزيدي،ط
،داراجلنان.1،طحماوالتبناءاملعيارالداليلالكليب،بدربنعابد،

،1،طمعجممفرداتاملشاركالسامييفاللغةالعربيةم(2008كمالالدين،حازمعلي)
 القاهرة:مكتبةاآلداب.

الكناين،أبواملظفر،مؤيدالدولةجمدالدينأسامةبنمرشدبنعليبنمقلدبننصربن
،2،حتقيق:أمحدحممدشاكر،طلباباآلدابم(1987الكليبالشيزري)منقذ

القاهرة:مكتبةالسنة.
الثماىلاألزدي) األكرب بنعبد يزيد بن حممد العباس، أبو هـ1417املرب ِّد، الكامليف(

.،القاهرة:دارالفكرالعريب3،ط،حتقيق:حممدأبوالفضلإبراهيماللغةواألدب
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،القاهرة:دارالكتباملصرية.3،طالفاضله(1421ـــــــــــــــــــــــــــــــ،)
العربية اللغة إجممع مصطفى، براهيم الزايت، أمحد القادر، عبد حامد النجار، ،حممد

 ،القاهرة:مكتبةالشروقالدولية.4،طاملعجمالوسيطم(2004)

،حتقيق:احملكمواحمليطاألعظم(م2000سيده)أبواحلسن،عليبنإمساعيلبنب،املرسي
،بريوت:دارالكتبالعلمية.1عبداحلميدهنداوي،ط

 تونس:الدارالتونسية.د،ط،،املعرفيةاللسانياتوأسسهام(1986املسدي،عبدالسالم)

،مركزنشرآاثر1،طالتحقيقيفكلماتالقرآنالكرمي،هـ(1385املصطفوي،حسن)
مةاملصطفوي. العال 

( مقبل 1995ابن مقبلم( ابن دارديوان حلب: بريوت، ط، د، حسن، عزَّة حتقيق: ،
الشرقالعريب.

املناويالقاهري بعبدالرؤوفبناتجالعارفنيبنعليبنزين، زينالدينحممداملدعو
احلدادي التعاريفام(1990)العابدين مهمات على طلتوقيف القاهرة:1، ،

.عبداخلالقثروت38عاملالكتب
( املصري األفريقي مكرَّم بن حممد الدين مجال الفضل، أبو منظور، -م2004ابن

،بريوت:دارصادر.8،ط3،طلسانالعربم(2014
التميمي هالل بن عيسى بن  ىي بن املُثىن بن علي بن أمحد يعلى، أبو املوصلي،

،دمشق:داراملأمون1سليمأسد،طم(مسندأيبيعلى،حتقيق:حسني1984)
للاراث.
اجلعدي) 1998النابغة، اجلعديم( النابغة طديوان واضحالصمد، بريوت:1،حتقيق: ،
لبنان.

الذبياين) الذبياين(1985النابغة، الفضلإبراهيم،طديوانالنابغة ،2،حتقيق:حممدأبو
 القاهرة:داراملعارف.



 الفهارس

380 
 

اجملتَّبمنالسنن=م(1986)أمحدبنشعيببنعلياخلراساينأبوعبدالرمحن،النسائي
للنسائي الصغرى غدة،السنن أبو الفتاح عبد طحتقيق: ،2 حلب، مكتب:

ة.املطبوعاتاإلسالمي
دارمصر.د،ط،،املعجمالعريبنشأتهوتطوره)د،ت(نصَّار،حسني،

مجعوحتقيق: ىياجلبوري،د،ط،،ديوانأيبحيَّةالنمرييم(1975النمريي،أبوحيَّة)
بغداد:منشوراتوزارةالثقافةواإلرشادالقومي.

( الراعي 1995النمريي، النمرييم( الراعي طديوان الصمد، واضح وشرح: حتقيق ،1،
بريوت:داراجليل.

بن ىي) املعا بنزكراي الفرج، أبو 2005النهروايناجلريرى، اجلليسالصاحلالكايفم(
طاألنيسالناصحالشايفو الكرميسامياجلندي، عبد حتقيق: دار1، بريوت: ،

الكتبالعلمية.
مسلمبناحلجاج، أبواحلسن، صحيحمسلم=املسند)د،ت(النيسابوريالقشريي،

وسلم إىلرسولهللاصلىهللاعليه العدل العدلعن بنقل ،الصحيحاملختصر
 بريوت:دارإحياءالاراثالعريب.د،ط،حتقيق:حممدفؤادعبدالباقي،

،املنتقىمنالسنناملسندةم(1988النيسابوري،ابناجلارود،أبوحممدعبدهللابنعلي)
،بريوت،مؤسسةالكتابالثقافية.1حتقيق:عبدهللاعمرالبارودي،ط

،حتقيق:األمثالجممع،)د،ت(النيسابوري،أبوالفضل،أمحدبنحممدبنإبراهيمامليداين
 حممدحمىيالدينعبداحلميد،د،ط،بريوت:داراملعرفة.

حبيب) بن حممد بن احلسن القاسم، أبو 1985النيسابوري، اجملاننيم( حتقيق:عقالء ،
،بريوت:دار1خادمالسنةاملطهرةأيبهاجرحممدالسعيدبنبسيوينزغلول،ط

الكتبالعلمية.
 سعد، أبو )النيسابوري، اخلركوشي إبراهيم بن حممد بن امللك 1424عبد شرفهـ(

 ،مكة:دارالبشائراإلسالمية.1،طاملصطفى
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النيسابوري،أبوعبدهللا،احلاكمحممدبنعبدهللابنحممدبنمحدويهبننُعيمبناحلكم
( الطهماين 1990الضيب الصحيحنيم( على عبداملستدرك مصطفى حتقيق: ،

بريوت:دارالكتبالعلمية.،1القادرعطا،ط
( مايكل، 2009هاينز، للحواساخلمسم( العقلية الطيب،القوى عبدالرمحن ترمجه: ،

،عمَّان:دارالفن.1ط
( عبدهللا بن بنسال م القاسم ُعبيد، أبو 1964اهلرويالبغدادي، غريباحلديث،م(

ط املعيدخان، حممدعبد آابد1حتقيق: املعارف-،حيدر دائرة مطبعة الدكن:
العثمانية.

حتقيقودراسة:،الغريبنييفالقرآنواحلديثم(1999)دأمحدبنحمم،أبوعبيداهلروي،
املزيدي فريد حجازي،أمحد فتحي وراجعه: له طقدم العربية1، اململكة ،

.البازمكتبةنزارمصطفىالسعودية:
( الديلمي  بنفناخسرو، بنشهرداربنشريويه أبوشجاع،شريويه م(1986اهلمذاين،

اخلطاب طالفردوسكأثور بسيوينزغلول، بن السعيد حتقيق: دار1، بريوت، ،
الكتبالعلمية.

ّثاهلنديالشاذيل،عالءالدينعليبنحسامالدينابنقاضيخانالقادريالربهانفوري
 فاملكي 1981)املدين واألفعالم( األقوال يفسنن العمال بكريكنز حتقيق: ،

،بريوت:مؤسسةالرسالة.5حياين،وصفوةالسقا،ط
( سليمان بن بكر أيب بن علي الدين نور احلسن، أبو 1994اهليثمي، الزوائدم( جممع

 القدسي.،حتقيق:حسامالدينالقدسي،د،ط،القاهرة:مكتبةومنبعالفوائد

م(2002)طََرَفةبنالَعْبدبنسفيانبنسعدالشاعراجلاهلي،أبوعمرو،الوائليالبكري
دارالكتب،بريوت:3،ط:مهديحممدانصرالدين،حتقيقديوانطرفةبنالعبد

.العلمية
ابتسام،حتقيق:ديوانمالكومتممابينربيعةم(1968الريبوعي،مالكومتم ِّمابنانويرة)
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،بغداد:مطبعةاإلرشاد.1مرهونالصفَّار،ط
،بريوت:دارالعلم2،طاملعاجماللغويةالعربيةبداءهتاوتطورهام(1985يعقوب،إميل)
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