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الحمد ﵀ الذم خشعت لو األصكات  ،كتنكرت بو األرض كالسمكات ،

كالصبلة كالسبلـ عمى مف تنزلت عميو الرحمات  ،كتعطرت بو األكقات ،
كتشرفت بو طيبة في الحياة كبعد الممات كعمى آلو كصحبو كالتابعيف كمف

تبعيـ بإحساف إلى يكـ الديف .
كبعد :

عاش أبك عثماف األشنانداني في أكاخر العصر العباسي األكؿ الذم

ينتيى في عاـ ِِّ ىػ كأكائؿ العصر العباسي الثاني الذم يبدأ مف عاـ ِِّ

ىػ كينتيى في عاـ ّّْ ىػ  ،كفي ىذا العصر برز عمماء أفذاذ  ،كلغكيكف
كبار  ،كأئمة أعبلـ في النحك كالمغة كاألدب فيك عصر النيضة العممية كالنضج

الفكرم كالتقدـ الحضارم في ظؿ الدكلة اإلسبلمية التي اتسعت أطرافيا  ،كامتد

سمطانيا في أرجاء المعمكرة .

كمما يدؿ عمى الثراء الفكرم كاالزدىار المعرفي اشتيار عمماء أفذاذ أمثاؿ

 :سيبكيو ( ت َُٖىػ )  ،كاألصمعي ( ت ُِٔىػ)  ،كابف دريد (ت ُِّ ىػ )
كغيرىـ  ،كفي ىذه الحقبة لمع نجـ لغكم كبير كعالـ مبرز كأديب بارع كىك أبك

عثماف سعيد بف ىاركف األشنانداني  ،فيك ذك مكانة عممية مرمكقة  ،كمنزلة

أدبية معركفة جعمت الحسيف بف دريد كىك عـ محمد بف الحسف بف دريد يقكـ
باالتفاؽ معو عمى تعميـ ابف أخيو محمد كيدرس لو المغة كاألدب كيتفرغ لتأديبو

كتثقيفو .

كأستاذية األشنانداني البف دريد أفادت األستاذ بمثؿ ما أفادت الطالب بؿ

إف األستاذ كاف أكثر فائدة  ،فبسبب ىذا الطالب النجيب كالتمميذ البارع عرؼ
اسـ ىذا العالـ الجميؿ كانتشر عممو الذم نقمو عنو تمميذه الفذ  ،فقد ركل ابف

دريد الكتاب الكحيد الذم كصؿ إلينا عف األشنانداني كىك كتاب ( معاني الشعر)
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بركاية ابف دريد  ،كما ذكر ابف دريد األشنانداني في كثير مف كتبو  ،فركل عنو

في الجميرة كاحدان كثبلثيف مكضعان  ،كنقؿ عنو في االشتقاؽ في مكضع كاحد ،

كنقؿ عنو في المجتنى كاألمالي كغيرىا .

جمع األشنانداني بيف عمكـ المغة كاألدب فقد كصؼ بأنو " مف أئمة المغة

كاألدب "  ،كركل المغة بالسند المتصؿ عف كبار أئمتيا فيك سمع مف التََّّكزم
الج ٍرمي كغيرىـ .
كأبي الحسف سعيد بف مسعدة األخفش كاألصمعي ك ى
كتشير الركايات التي ذكرىا ابف دريد في الجميرة إلى أف األشنانداني كاف

كاسع العمـ بالمغة غزير المعرفة باألدب يحفظ كثي ارن مف األشعار كالشكاىد

المغكية  ،متمكنا مف فيـ غريب المغة متفننا في تفسير المعاني كتكضيح المراد
كالمقصكد  ،كيدؿ عمى ذلؾ أف ابف دريد كاف يسأؿ أبا حاتـ السجستاني ( ت

ِٓٓىػ ) عف أشياء كال يعرفيا كىك مف ىك في عمكـ المغة العربية ؟! فكاف

يسأؿ األشنانداني فيجد لديو الجكاب الشافي الذم تطمئف إليو النفس  ،كيقتنع

بو العقؿ .

كتفرغ األشنانداني لمتعميـ كالتدريس كلذا كاف مقبلن في الكتابة كالتأليؼ

كلـ يترؾ سكل كتابيف ىما ( معاني الشعر ) كىك كتاب مطبكع ك( األبيات

المفردة ) كلما يصؿ إلينا .

ككتاب ( معاني الشعر ) فيو لمحات لغكية كاشارات عممية تدؿ عمى تبحر

مؤلفو في عمكـ المغة .

كقد أعجبت بما ركاه ابف دريد عنو في كتبو كما أعجبني ما في كتاب

(معاني الشعر) مف مبلمح لغكية تحتاج إلى إبرازىا كاظيارىا كربطيا بالدرس

المغكم المعاصر  ،كأخذت عمى عاتقي أف أقكـ بتمؾ الميمة التي أسأؿ ا﵀
تعالى أف يعينني عمييا كأف أكفؽ في طرحيا .
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كقد تككنت ىذه الدراسة مف مقدمة كبابيف كخاتمة .

أما المقدمة فقد تكممت فييا عف دكافع اختيار المكضكع  ،كخطة البحث

كمنيج الدراسة .

كأما الباب األكؿ فكاف بعنكاف (األشنانداني :حياتو كتراثو المغكم) ،

كقسمتو فصميف أحدىما عرفت فيو باألشنانداني كذلؾ بإلقاء الضكء عمى نشأتػو

 ،كحياتػو ،كشيكخػو ،كتبلميػذه  ،كآثاره العمميػػة  ،ثـ كفاتو .

كالفصؿ اآلخر ألقيت فيو الضكء عمى التراث المغكم لؤلشنانداني كتمثؿ

ذلؾ في إبراز مبلمح الفكر المغكم لؤلشنانداني في كتاب ( معاني الشعر )
كأىمية ىذا الكتاب في مجاؿ الدرس المغكم  ،كما عرضت لمنيجو في

االستشياد بالقرآف الكريـ كالحديث النبكم كأشعار العرب كأمثاليـ كأقكاليـ.

كما ذكرت مركيات األشنانداني في ( جميرة المغة ) ىذه المركيات التي

تعد مف مصادر الجميرة التي اعتمد عمييا ابف دريد  ،كال تخفى مكانة كمنزلة
ىذا المعجـ بيف معاجـ لغة العرب  ،كما استخرجت الركايات المغكية التي ركاىا

ابف دريد عف األشنانداني في األمالي كاالشتقاؽ كالمجتنى كاألغاني ألبي الفرج

األصفياني كاألمالي ألبي عمي القالي الذم ذكر ركايات لؤلشنانداني التي ركاىا

بالسند المتصؿ عف ابف دريد عف األشنانداني .

أما الباب الثاني فتناكلت فيو الدراسة المغكية في تراث األشنانداني ،

كاشتمؿ عمى خمسة فصكؿ كىي :

الفصؿ األكؿ :الدراسػػػة الصكتيػػػة ،كذكرت فيو حديثو عف صفة الذالقة ،

كاإلبداؿ المغكم عنده .
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الفصؿ الثاني  :الدراسة الصرفية  ،كتكممت فيو عف ليجات العرب في

نطؽ كممة ( بقى )  ،كتحريؾ عيف االسـ الثبلثي  ،كصيغ الجمكع عند

األشنانداني .

الفصؿ الثالث  :الدراسة النحكية  ،كتحدثت فيو عف زيادة ( ما ) ،

كحذؼ ( أف ) بعد ( ال ) النافية كأثر ذلؾ فى المعنى .

الفصؿ الرابع  :الدراسة الداللية  ،كتناكلت فيو طرؽ شرح المعنى ،

كالعمكـ كالخصكص  ،كتعدد المفظ لممعنى كتعدد المعنى لمفظ .

الفصؿ الخامس :مف قضايا فقو المغة ،كتكممت فيو عف االشتقاؽ ،

كالتغميب  ،كتعميؿ التسمية  ،كالغريب كالنادر في تراث األشنانداني .

كقد أسفرت ىذه الدراسة عف بعض النتائج المغكية التي ذكرتيا في خاتمة

ىذا البحث.

كاتبعت في ىذا البحث المنيج الكصفي الذم يعنى بكصؼ الكاقع المغكم

دكف تدخؿ فيو بتعديؿ أك تغيير كمحاكلة تفسيره كتحميمو .
دراسخ سبثمخ :

كبير في دراسة حياة األشنانداني
طا نا
نما إلى عممي ػ بعد أف قطعت شك ن
كتراثػػػو المغكم ػ أف ىناؾ دراسة عف األشنانداني بعنػػػػػكاف ( :األشنانداني

كجيكده في المغة ) لمباحث  /سبلمة عمر محمد عبد الرحيـ  ،كىك منشكر في

مجمة كمية أصكؿ الديف كالدعكة بأسيكط عاـ ُّْْ ىػ َُِّ ـ  ،كاطمعت
عمى تمؾ الدراسة فكجدتيا مكجزة مختصرة في سبع كثبلثيف صفحة مف القطع
الصغير  ،اقتصر فييا الباحث عمى بعض األمثمة كالنماذج  ،كجاءت دراستو في
تمييد كىك في ست صفحات ثـ مبحثيف أحدىما في متف المغة كاآلخر في فقو

انفردت عف تمؾ الدراسة بتفصيؿ حياة األشنانداني كقمت بجمع التراث
المغة  ،ك
ي
جملة كلية البنات اإلسالمية– جامعة األزهر– فرع أسيوط

 6833 

العدد اخلامس عشر 6102م

األشناندانى ( سعيد بن هارون ت  752هـ ) لغوياً

المغكم لو مف كتابي الجميرة كاألمالي البف دريد ككذلؾ الركايات المغكية التي
ركاىا القالي كأبك الفرج األصفياني عف ابف دريد  ،كيضاؼ إلى ذلؾ عرض

كتحميؿ كتاب ( معاني الشعر ) لؤلشنانداني كأشرت إلى عنايتو بالغريب كطريقة

استشياده بالقرآف كالحديث كالشعر كأقكاؿ العرب كأمثاليـ  ،ثـ قمت بد ارسة
تراثو المغكم مف الجكانب المغكية  :الصكتية  ،كالصرفية  ،كالنحكية  ،كالداللية

 ،كبعض قضايا فقو المغة .

كا﵀ أسأؿ أف ينفع بيذه السطكر مف قرأىا  ،كأف يكفؽ إلى الخير مف

أصمح الخمؿ الذم بيا  ،إنو خير مأمكؿ كأكرـ مسئكؿ  ،كصمى ا﵀ تبارؾ

كتعالى عمى سيدنا كمكال نا محمد كعمى آلو كصحبو كسمـ .

انجبحش
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انجبة الٔل
الشُبَداًَ  :حٍبرّ ٔرزاصّ انهغٌٕخ

ٌٔشزًم عهى فصهني :
انفصم الٔل  :حٍبح الشُبَداًَ
انفصم انضبًَ  :انرتاس انهغٕي نألشُبَداًَ
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انفصم الٔل

أ
الشُبَداًَ  :حٍبرّ ٔعهًّ

امسّ :

لـ يزد أصحاب كتب التراجـ عف ذكر اسمو كاسـ أبيو فنجدىـ يقكلكف :

ىك سعيد بف ىاركف

()1

 ،كلعؿ بقية اسمو غير عربي فيناؾ إشارات في كتب

(ُ) ينظر :مراتب النحكييف ألبي الطيػب عبػد الكاحػد بػف عمػي المغػكم الحمبػي ( ت ُّٓ

ىػػ) ص ْٖ  ،حققػػو  /محمػػد أبػػك الفضػػؿ إبػراىيـ ،ط  /مطبعػػة نيضػػة مصػػر بالفجالػػة ػ
القاىرة.

كالفيرست لمحمد بف إسحاؽ المعػركؼ بػابف النػديـ ( ت ّْٖ ىػػ ) ص ْٖ  ،تحقيػؽ /
إبراىيـ رمضاف  ،ط  /دار المعرفة بيركت ػ لبناف ُُْٓ ىػ ػ ُْٗٗ ـ .

كنزىػة األلبػاء فػي طبقػات األدبػاء ألبػي البركػات كمػاؿ الػديف عبػد الػرحمف بػف محمػد ابػف
األنبارم ( ت ٕٕٓ ىػ ) ص ُٓٓ ،حققو د  /إبراىيـ السامرائي  ،ط  /مكتبػة المنػار

باألردف سنة َُْٓ ق ػ ُٖٓٗ ـ .

كانباه الركاة عمى أنباه النحاة تأليؼ الػكزير  /جمػاؿ الػديف أبػي الحسػف عمػي بػف يكسػؼ
القفطػػػػي ( ت ِْٔ ىػػػػػ) كقػػػػد ذكػػػػره القفطػػػػي مػػػػرتيف مػػػػرة باسػػػػـ معبػػػػد بػػػػف ىػػػػاركف

ميما كالياء بػاء فجعػؿ
األشنانداني كىك تحريؼ كاضح مف الناقؿ حيث ظف أف السيف ن
سعيدا معبدان ّ  ، ِٗٓ /كذكر فػي مكضػع آخػر أنػو أبػك عثمػاف األشػنانداني المغػكم
ن
الراكيػػػة ْ  ، ُُٓ /تحقيػػػؽ  /محمػػػد أبػػػي الفضػػػؿ إبػػػراىيـ  ،ط  /دار الفكػػػر العربػػػي

بالقاىرة سنة َُْٔ ىػ ػ ُٖٔٗ ـ .

كمعجػػـ األدبػػاء إرشػػاد األريػػب إلػػى معرفػػة األديػػب تػػأليؼ  /يػػاقكت الحمػػكم الركمػػي ( ت
ِٔٔ ق ) ُُ  ،َِّ /تحقيػؽ د /إحسػاف عبػػاس  ،ط  /دار الغػرب اإلسػبلمي سػػنة

ُّٗٗـ  ،كبغيػػػة الكعػػػاة فػػػي طبقػػػات المغػػػكييف كالنحػػػاة لمحػػػافظ جػػػبلؿ الػػػديف عبػػػد
الػػرحمف السػػيكطي

( ت ُُٗ ى ػػ )  ،تحقيػػؽ  /محمػػد أبػػي الفضػػؿ إب ػراىيـ  ،ط /

عيسى البابي الحمبي كشركاه سنة ُّْٖ ىػ ػ ُْٔٗ ـ .
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التراجػػػـ تدؿ عمى أنو كاف مكلى عبد ا﵀ بف معمر التيمي( ،)1كذكره القفطي
باسـ ( معبد بف ىاركف )

()2

 ،كال شؾ أنو تحريؼ مف الناقؿ حيث جعؿ السيف

معبدا ،كلـ يذكر ذلؾ أحد سكاه فيما أعمـ .
ميما كالياء باء فصارت سعيد ن
ن
كنيتو :

أجمع مف ذكر كنية األشنانداني عمى أنو يكنى بأبي عثماف  ،كلـ يخرج

عف ىذا اإلجماع سكل الفيركزآبادم حيث ذكر أنو يكنى بأبي ذككاف

تحريؼ ألبي عثماف .

()3

 ،كلعمو

َسجزّ :
كقد ترجـ لو السيكطي مرتيف األكلى ُ  ، ُٓٗ /كاألخرل ِ ، ُّٕ /

كاألعػػػبلـ تػػػػأليؼ  /خيػػػػرم الػػػػديف الزركمػػػػي ( ت ُٕٔٗ ـ ) ّ  ،َُّ /ط  /دار العمػػػػـ
لممبلييف بيركت ػ لبناف  ،سنة َُٖٗـ .

(ُ) المكسكعة الميسرة في تػراجـ أئمػة التفسػير كاإلقػراء كالنحػك كالمغػة مػف القػرف األكؿ
إلػػى المعاصػػريف مػػع دراسػػة لعقائػػدىـ كشػػيء مػػف ط ػرائقيـ إعػػداد  /كليػػد بػػف أحمػػد

الحسيف الزبيرم كآخريف ص ّٕٗ  ،ط  /سمسمة إصدارات الحكمػة سػنة ُِْْ ىػػ ػ
ََِّ ـ .

(ِ) إنباه الركاة ّ . ِٗٓ /

(ّ) البمغػػػة فػػػي تػػػراجـ أئمػػػة النحػػػك كالمغػػػة لمجػػػد الػػػديف أبػػػي طػػػاىر محمػػػد بػػػف يعقػػػكب
الفيركزآبادم ( ت ُٕٖ ق ) ص ُْٔ ،تحقيؽ  /محمػد المصػرم  ،ط  /سػعد الػديف

لمطباعة كالنشر كالتكزيع بدمشؽ  ،سنة ُُِْىػػ ػ َََِ ـ .

كلعػػؿ الفيركزآبػػادم التػػبس عميػػو بالقاسػػـ بػػف إسػػماعيؿ المعػػركؼ بػػأبي ذك ػكاف فقػػد كػػاف
أخباريػا  ،ككػاف التػكزم ػ شػيش األشػنانداني ػ زكج
معاصر لؤلشنانداني  ،ككبلىما كاف
نا
ن
أـ أبي ذككاف  ،ككبلىما لو كتاب معاني الشعر .

ينظر  :إنباه الركاة بأنباه النحاة لمقفطي ّ . َُ /
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تعددت أقكاؿ المغكييف في نسبة األيشنانداني()1كذلؾ عمى النحك التالي:

ُ ػ ذىب ياقكت الحمكم ( ت ِٔٔىػ) إلى أنو ينسب إلى ( أيشناف ) كالداؿ

زائدة  ،قاؿ  " :كاألشنانداني نسبة إلى أشناف محمة ببغداد  ،كزادكا الداؿ

فييا كما زادكا الياء في األشنيي نسبة إلى أشنا "

()2

.

ِ ػ كذكر الزركمي أنو ينسب إلى ( أيشناف داف ) بالداؿ الميممة  ،قاؿ " :نسبتو
إلى ( أيشنانداف ) مكضع األيشناف ( بالفارسية )"

()3

المترجميف  ،كىك الذم تميؿ إليو النفس .

 ،كعميو جميكر

شناف ذاف ) بالذاؿ المعجمة  ،قاؿ
ّ ػ كذىب الزبيدم إلى أنو ينسب إلى ( أي ٍ
الزبيدم ":كأيشناف ذاف :معناه مكضع األشناف ،كاليو نسب أبك عثماف

شنانذاني عف أبي محمد التََّّكزم كعنو ابف دريد "(.)4
سعيد بف ىاركف األي ٍ
كقد انفرد الزبيدم بيذه النسبة كلـ أجدىا عند غيره  ،كربما كاف األصؿ

األعجمي ثـ عربت باسـ ( أشناف داف ) كما حدث في ( بغداذ ) االسـ األعجمي

الذم عػػرب إلى ( بغداد )  ،كيدؿ عمى ذلؾ قكؿ ابف درستكيو  " :كىك اسـ

أعجمي  ،عربتو العرب  ،فغيرت حركفو العجمية  ،عمى ألفاظ مختمفة  ،لتقارب

أسماء العرب  ،فقاؿ بعضيـ  :بغداد  ،بداليف غير معجمتيف ،عمى كزف فىعبلؿ
(ُ) قاؿ ابف األثير  " :بضـ اليمزة كسككف الشيف كبعد األلػؼ نػكف سػاكنة كداؿ ميممػة
كبعد األلؼ نكف أخرل  ،ىذه النسبة إلى أشنانداف كمعناه بالفارسػية مكضػع األشػناف

.

ينظر  :المباب في تيذيب األنساب  ،تأليؼ  /عز الديف ابف األثيػر الجػزرم ُ  ٕٔ /ط /
مكتبة المثنى بغداد .

(ِ) معجـ األدباء ُُ  ، َِّ /كىامش المكسكعة الميسرة ص ّٕٗ .
(ّ) األعبلـ ّ . َُّ /

(ْ) تاج العركس ّْ  ( َُٖ /أ ش ف ) .
جملة كلية البنات اإلسالمية– جامعة األزهر– فرع أسيوط
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 ،بفتح أكلو  ،كليس ىذا البناء بمعركؼ في أبنية كبلـ العرب  ،كلكف جعمت

الذاؿ المعجمة التي في آخره داالن لتشبو كبلـ العرب " (.)1
رعمٍت :

ينبغي أف نفرؽ بيف ثبلثة أشياء  ،كىى :

أ ػ األيشناف بضـ اليمزة ككسرىا  ،كىك نبات معركؼ تغسؿ بو الثياب كاأليدم،
قاؿ الزبيدم" :كالضـ أعمى"( ،)2كينسب إليو ثمة مف المحدثيف كأبي طاىر
محمد بف أحمد بف ىبلؿ األشناني  ،كأبي بكر محمد بف عبد ا﵀ بف إبراىيـ

األشناني كغيرىما .

ب ػ قنطرة األشناف  :كىى محمة ببغداد كالييا ينسب محمد بف يحيى األشناني.

ج ػ أشناف داف كمعناه :مكضع األشناف كاليو ينسب أبك عثماف سعيد بف
ىاركف .

(ُ) تصحيح الفصيح كشرحو البف درستكيو ص ْْٓ  ،تحقيؽ  /محمد بدكم المختكف
 ،ط  /المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية بالقاىرة سنة ُُْٗ ىػ  ُٖٗٗ /ـ .

(ِ) تاج العركس ّْ  ( َُٖ /أ ش ف ) .
جملة كلية البنات اإلسالمية– جامعة األزهر– فرع أسيوط
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يٕندِ ٔحٍبرّ :

لـ تحدد المصادر تاريش مكلد األشنانداني  ،كلـ تذكر لنا كتب التراجـ كال

كتب المغة شيئان عف نشأتو  ،كذلؾ كعادة كثير مف المغكييف كالعمماء الذيف ال
يعرفكف إال بعد يظير نبكغيـ كينتشر عمميـ كيكثر طبلبيـ كتبلميذىـ .

ككؿ ما ذكر عنو يفيد أنو كلً ىد في مدينة البصرة ،كتعكد أصكؿ عائمتو
نسب ،كسكف سعيد
إلى بغداد ،كبالتحديد إلى بمدة أشناف داف المندثرة ،كالييا يي ى
بف ىاركف مدينة البصرة ،يقكؿ القفطي" :بصرم المنزؿ"

()1

كلقى بيا محمػػد بف

معمما لو  ،يقكؿ ابف دريد  " :كاف أبك عثماف
الحسف بف دريد  ،ككاف
ن
األشنانداني يمعممي  ،ككاف عمي الحسيف بف دريد يتكلى تربيتي ،فإذا أراد األكؿ

يركيني
يكما كأبك عثماف المعمـ ٌ
استدعى أبا عثماف يأكؿ معو ،فدخؿ عمي ن
قصيدة الحارث بف حمٌزة التي أكليا:
آذنتنا ببينيا أسماء...

فقاؿ لي عمي  :إذا حفظت ىذه القصيدة كىبت لؾ كذا ككذا .ثـ دعا

كتحدثا بعد األكؿ ساعة  ،فإلى أف رجع
بالمعمـ ليأكؿ معو  ،فدخؿ إليو فأكبل
ٌ
المعمـ حفظت ديكاف الحارث بف حمزة بأسره  ،فخرج المعمـ فعرفتو ذلؾ ،

عمي فكجدني قد حفظتو  ،فدخؿ إلى عمي فأخبره ،
فاستعظمو كأخذ يعتبره
ٌ
فأعطاني ما كاف كعدني بو " (.)2
(ُ) إنباه الركاة ْ . ُُٓ /

(ِ) تػػاريش مدينػػة السػػبلـ كأخبػػار محػػدثييا كذكػػر قطانيػػا العممػػاء مػػف غيػػر أىميػػا ككاردييػػا
المعركؼ بتاريش بغداد تأليؼ اإلماـ  /أبي بكر أحمد بف عمي بػف ثابػت الخطيػب البغػدادم

ِ  ، ٓٗٓ /تحقيػػػػؽ د  /بشػػػػار عػػػػكاد معػػػػركؼ  ،ط  /دار الغػػػػرب اإلسػػػػبلمي ط ُسػػػػنة
ُِِْىػ ػ ََُِ ـ.
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شٍٕخّ :

تتممذ األشنانداني عمى يد أئمة أعبلـ  ،كلغكييف عظاـ  ،مشيكد ليـ

بالنبكغ كالباع الطكيؿ في عمكـ المغة  ،كقد تمقى معارفو المغكية عف كبار أئمة

المغة كحسبنا منيـ ما يمي :

ُ ػ األخفش ( ت ُِِىػ) :

ىك سعيد بف مسعدة أبك الحسف األخفش األكسط ق أر النحك عمى سيبكيو،

ككاف أسف منو ،أخذ عف الخميؿ( )1كسيبكيو ،ككاف معتزليان  ،دخؿ بغداد كأقاـ

بيا مدة ( ،)2فقد حكى األشنانداني غير مرة أنو سمع مف األخفش  ،كمف ذلؾ
ما أكرده ابف دريد قاؿ  " :قاؿ أبك عثماف األشنانداني  :سمعت األخفش يقكؿ :
كؿ شيء انضمت إليو أشياء فيك أـ" ( ،)3كقاؿ في مكضع آخر " :كذكر لي أبك

(ُ) ذكر أبك الطيب المغػػػكم أف األخفػش لػـ يأخػذ عػف الخميػؿ  .ينظػر :مراتػب النحػكييف ص
ٖٔ  ،ك بغية الكعاة ُ . َٓٗ/

لكف ىناؾ ركايات ركاىا األشنانداني عف األخفش تدؿ عمى أنو التقى بالخميؿ كأخذ عنػو ،

كمف ذلؾ قكؿ ابف دريد  " :قاؿ أبك عثماف األشنانداني قاؿ سػمعت األخفػش يقػكؿ  :كنػت

عند الخميؿ فسألو رجؿ عف حد الميؿ فقاؿ  :مف ين ٍدأة الشفؽ إلى ين ٍدأة الفجر " .
أيضا ػ ما ذكره الزبيػدم عػف األخفػش
ينظر  :الجميرة ِ  ( ّْٓ /ر ض ع )  ،كيؤيد ذلؾ ػ ن
عندما قاؿ  " :كصحب الخميؿ قبػؿ صػحبتو لسػيبكيو " ينظػر  :طبقػات النحػكييف كالمغػكييف

ألبي بكر محمد بف الحسف ُّ
الزبيدم األندلسي ص ّٕ  ،تح  /محمد أبك الفضػؿ إبػراىيـ ،

ط  /دار المعارؼ بمصر سنة ُْٖٗ ـ .

(ِ) تنظر ترجمتو في مراتب النحكييف ص ٖٔ ،كبغية الكعاة ُ . َٓٗ /
(ّ) جميرة المغة ألبى بكر ابف دريد ُ  ، ُِ /ط  /دار صادر ـ بيركت ـ .
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عثماف أنو سمع األخفش يقكؿ ،)1("...كقاؿ  " :كسمعت أبا عثماف األشنانداني
يقكؿ  :قاؿ األخفش ،)2( "...كقاؿ " :قاؿ أبك عثماف األشنانداني قاؿ  :سمعت
األخفش يقػػػكؿ  :كنت عند الخميؿ فسألو رجؿ عف حد الميؿ .)3( " ...
كأحيانا يككف أخذه عف األخفش مف طريؽ غير مباشر كانما عف طريؽ

عبد الممؾ بف قيىرٍيب األصمعي كيدؿ عمى ذلؾ قكؿ ابف دريد  " :كأنشدني أبك
عثماف األشنانداني قاؿ  :أنشدني األصمعي قاؿ  :أنشدني األخفش.)4("...

مي ( ت ِِٓىػ ) :
ِػ ى
الج ٍر ٌ
عالما
فقييا
ىك صالح بف إسحاؽ أبك عمر الجرمي البصرم  ،كاف
ن
ن
بالنحك كالمغة  ،دينان ىك ًر نعا حسف المذىب  ،صحيح االعتقاد  ،أخذ النحك عف

األخفش كيكنس  ،كالمغة عف األصمعي كأبي عبيدة

()5

.

كقد أشار أبك الطيب المغكم إلى أف األشنانداني " أخذ المغة عنيما ػ

أعني المازني كالجرمي ػ كعف نظرائيما الذيف قدمنا ذكرىـ جماعة  ،فاختص
بالتكجي أبك عثماف سعيد بف ىاركف األشنانداني صاحب ( :المعاني)"(.)6
ّ ػ األصمعي ( ت َِّىػ) :

(ُ) الجميرة ِ . ّ /
(ِ) الجميرة ِ . ِٕٗ /
(ّ) الجميرة ِ . ّْٓ /
(ْ) الجميرة ُ . ْٓ /

(ٓ) تنظر ترجمتو في بغية الكعاة ِ . ٕ /
(ٔ) مراتب النحكييف ص ْٖ .
جملة كلية البنات اإلسالمية– جامعة األزهر– فرع أسيوط
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ىك عبد الممؾ بف قيىرٍيب بف عبد الممؾ أبك سعيد األصمعي قاؿ القفطي :
" ركل عنو ابف أخيو عبد الرحمف بف عبد ا﵀  ،كأبك عبيد القاسـ بف سبلـ ،
كأبك حاتـ السجستاني  ،كأبك الفضؿ الرياشي  ،كأحمد بف محمد اليزيدم

كغيرىـ "

()1

.

فقد ذكر ابف دريد أف األشنانداني ركل عف األصمعي عف األخفش فقاؿ:

" كأنشدني أبك عثماف األشنانداني قاؿ  :أنشدني األصمعي قاؿ  :أنشدني
األخفش .)2(" ...
كما ذكر أبك الفرج األصفياني أف األشنانداني أخذ عف األصمعي فقاؿ " :

أخبرني محمد بف الحسف بف دريد قاؿ  :أخبرني األشنانداني عف األصمعي" ...
(.)3

م ( تَِّ) :
ْ ػ التََّّك ًز ٌ
ىك عبد ا﵀ بف محمد بف ىاركف أبك محمد التكزم نسبة إلى( تكز) مف

تكج بالجيـ  ،يقكؿ أبك الطيب المغكم:
ببلد فارس  ،كيقاؿ ليا َّ :

"أبك محمد عبد ا﵀ بف محمد التكجي  ،كيقاؿ  :التََّّكزم"(.)4

ككاف التََّّكزم كثير الركاية عف أبي عبيدة معمر بف المثنى  ،يقكؿ القفطي

 " :ككاف أعمـ مف الرياشي كالمازني  ،كأكثرىػػػـ ركاية عف أبي عبيدة "(.)5
(ُ) إنباه الركاة ِ . ُٖٗ /
(ِ) الجميرة ُ . ْٓ /

(ّ) األغاني ألبي الفرج األصػفياني ُٕ  ، ّٓٓ /ط  /دار إحيػاء التػراث العربػي بيػركت
سنة ُْٗٗ ـ ػ ُُْٓىػ .

(ْ) مراتب النحكييف ص ٕٓ .
(ٓ) إنباه الركاة ِ . ُِٔ /
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كقد تتممذ األشنانداني عمى يد أبي محمد عبد ا﵀ التََّّكزم ،كأخذ عنو

النحك كالمغة  ،يقكؿ أبك بركات األنبارم  " :كاف مف أئمة المغة كأخذ عف أبي
محمد التكزم "

()1

كأكرد ابف دريد نصكصان كثيرة تدؿ عمى أف األشنانداني التقى بأبي محمد

كأخذ عنو  ،كمف ذلؾ قكلو " :كأخبرنا أبك عثماف عف التكزم عف أبي عبيدة
 ،)2( "...كقكلو  :أخبرنا أبك عثماف عف التكزم قاؿ .)3( " ...
ٓ ػ المازني ( ت ِْٗىػ ) :
ىك بكر بف محمد بف بقية أبك عثماف المازني

()4

 ،كقد ذكر أبك الطيب

المغكم أف األشنانداني أخذ المغة عف المازني فقاؿ  " :كأخذ المغة عنيما " (،)5
يعني  :المازني كالجرمي .

ٔ ػ العتبي ( ت ِٓٓ ىػ ) :
ىك محمد بف أحمد بف عبد العزيز بف عتبة ( ،)6كقد ذكر ابف دريد أف
األشنانداني أخذ عف العتبي كمف ذلؾ قكلو  " :أخبرنا أبك عثماف األشنانداني
عف العتبي عف أبي إسحاؽ قاؿ .)7(" ...
راليٍـــذِ :
(ُ) نزىة األلباء ِ . ُّٕ /
(ِ) الجميرة ُ . ِْٔ /
(ّ) الجميرة ِ . ِّٕ /

(ْ) تنظر ترجمتو في إنباه الركاة ُ . ُِٖ /
(ٓ) مراتب النحكييف ص ْٖ .

(ٔ) تنظر ترجمتو في العمؿ ِ . َِّ /
(ٕ) تعميؽ مف أمالي ابف دريد ص ٕٓ .
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تتممذ عمى يد األشنانداني كثير مف طبلب العمـ كمحبي عمكـ المغة كاألدب

 ،كنبغ منيـ كثير كأشير تبلميذه :

ُ ػ ابف دريد :

كتممذة ابف دريد عمى األشنانداني يشيد ليا كثير مف الشكاىد كمنيا نقؿ

ابف دريد عنو في الجميرة ،كنقمو عنو في كتاب( األمالي ) ،كما أشار أصحاب
كتب التراجـ إلى أف ابف دريد أخذ عف األشنانداني  ،كتتممذ عمى يديو(.)1
ِ ػ عمي بف سيؿ :
ذكر أبك الطيب المغكم ركاية تدؿ عمى أف عمى بف سيؿ أخذ عف أبي

عثماف األشنانداني  ،فقد ركل أبك الطيب عف جعفر بف محمد قاؿ  " :أخبرنا

عمى بف سيؿ قاؿ  :أخبرنا أبك عثماف األشنانداني قاؿ أخبرنا التكزم قاؿ :
خرجت إلى بغداد فحضرت حمقة الفراء  ،فرأيتو يحكي عف األعراب كيحتشد

بشكاىد ما كاف أصحابنا يحفمكف ببعضيا  ،فمما أنس بي قاؿ لي  :ما فى ىعؿ أبك
أسف  ،فقاؿ  :ذاؾ أعمـ الناس بالمغة
زيد ؟ قمت  :مبلزـ لبيتو كمسجده كقد َّ

كأحفظيـ ليا " ...

()2

.

ّ ػ محمد بف سعد ال يك َّراني :

أكرد األصفياني بعض الركايات التي تدؿ عمى أف محمد بف سعد أخذ

عف األشنانداني كمف ذلؾ قكلو  " :أخبرني عمي قاؿ  :حدثنا محمد بف سعد

ال يك َّراني قاؿ  :حدثنا أبك حاتـ كاألشنانداني أبك عثماف عف أبي عبيدة عف رؤبة

(ُ) ينظر  :نزىة األلباء ص ُٓٓ ،كالمباب في تيذيب األنساب البف األثير ُ . ٕٔ /
(ِ) مراتب النحكييف ص ْٕ . ْٖ ،
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بف العجاج قاؿ ،)1("...كقاؿ في مكضع آخر " :أخبرني عيسى بف الحسيف
الكراؽ قاؿ  :حدثني محمد بف سعد الكراني قاؿ  :أبك عثماف األشنانداني قاؿ :
كتب أبك نكاس إلى جناف  ،)2( "...كفي مكضع ثالث قاؿ  " :قاؿ الكراني  :قاؿ
أبك عثماف األشنانداني خاصػة يقػػػاؿ  :اشتؼ ما في اإلناء كشفيو  :إذا أتى
عميو "

()3

.

فيذه الركايات تدؿ عمى أف محمد بف سعد قد ركل عف األشنانداني كأخذ

منو كتتممذ عمى يديو .

يكبَزّ انعهًٍخ ٔيعبرفّ :

أبك عثماف األشنانداني لو قدـ راسخة في عمكـ المغة العربية كخاصة في

العمكـ اآلتية :

 1ـ انزٔاٌخ انهغٌٕخ :

ركيت القكـ
الركاية معناىا  :طمب الماء لسقي القكـ  ،يقكؿ الجكىرم " :
ي
أركييـ إذا استقيت ليـ الماء"( ،)4كالراكية ىك الرجؿ الكثير الركاية ،كالياء
لممبالغة ،كالركاية المغكية معناىا نقؿ المغة عف طريؽ الحفظ كاالستظيار" ،
فالحمؿ كاالستظيار ىما عنص ار الركاية ،كمف ثـ فقد أصبح ناقؿ الشعر،
كاألنساب ،كالقراءات ،كالحديث ،كالمغة ،كالقصص ،كالغزكات إلى

غير ذلؾ

(ُ) األغاني َِ . ّْٕ /
(ِ) األغاني َِ . ِٕ /

(ّ) األغاني َِ . ّْٗ /

(ْ) تاج المغة كصحاح العربية إلسػماعيؿ بػف حمػاد الجػكىرل ٔ  ( ِّْٔ/ركل )  ،تحقيػؽ
 /أحمد عبد الغفكر عطار  ،ط  /دار العمـ لممبلييف سنة ُّٕٔىػ ػ ُٔٓٗـ .
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تحت شرط االستظيار ركاية "(.)1
كقد صؼ كثير مف المغكييف كأصحاب كتب التراجـ أبا عثماف األشنانداني
بأنو راكية كمف ذلؾ قكؿ القفطي  " :أبك عثماف األشنانداني المغكم الراكية "(،)2
فيك اركية ألشعار العرب كأخبارىـ كاسع الركاية عنيـ ،يقكؿ القفطي " :المغكم
الراكية البصرم  ،كاف كاسع الركاية "( ،)3كيتبيف ذلؾ مف الركايات الكثيرة التي
نقميا عنو تمميذه ابف دريد  ،كنقميا عف ابف دريد خمؽ كثير كاألصفياني كأبي
عمي القالي كغيرىما.
كليس ىناؾ أدؿ عمى طكؿ باعو في الركاية المغكية مف كتابػػػو الشيير (
معاني الشعػر ) الذم يعػػد مف أبػػػرز كتب أبيات المعاني بعد كتاب ( المعاني
الكبير ) البف قتيبة .

(ُ) األعراب الركاة ص ُٕ .
(ِ) إنباه الركاة ْ . ُُٓ /
(ّ) إنباه الركاة ِ . ُّٕ /
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 7ـــ نغـــٕي :
أشارت المصادر التي رجعت إلييا إلى أف أبا عثماف األشنانداني لغكم ،
كلـ يكف لغكيان عاديان بؿ ىك " لغكم كبير " ( )1كما ذكر الفيركزآبادم  ،كأكثر مف
ذلؾ ىك مف أئمة المغة  ،حيث إنو يعد مف أئمة الطبقة السادسة مف المغكييف
البصرييف مع ابف قتيبة كابف دريد(. )2
 3ـ حنٕي :
طغت الشيرة المغكية لؤلشنانداني عمى نبكغو النحكم  ،غير أف أصحاب
التراجـ لـ يغفمكا عف ىذا الجانب في شخصيتو  ،يقكؿ عنو ياقكت الحمكم " :
لغكيا مف أئمة المغة "
كاف
نحكيا ن
ن
كلعؿ اىتماـ األشنانداني بالحفظ كالركاية أكثر مف االحتجاج النحكم ىك
الذم جعؿ أبا زيد األنصارم يقكؿ" :ستة ىي ٍم ىزمكف كال يي ٍفمًحكف :األيشنانداني،
الع ٍرماني " (.)4
كالكرماني ،كابف السجستاني  ،كالسرداني ،كال يخراساني ،ك ى
()3

.

كمعمكـ أف األشنانداني كاف بصرم المنزؿ كاإلقامة  ،كلكف ذلؾ لـ يؤثر

عمى منيجو العممي فمـ يكف يتعصب لممذىب البصرم أك لنحاة البصرة  ،كانما
(ُ) البمغة ص ُْٔ  ،كبغية الكعاة ُ . ٓ ُٗ /

(ِ) ينظر  :مراتب النحكييف ص ْٖ  ،كطبقػات النحػكييف كالمغػكييف لمزبيػدم ص ُِٖ
.

(ّ) معجـ األدباء ُُ  ، ِِٗ /ك المكسكعة الميسرة ص ّٕٗ .

(ْ) أخبار النحػكييف البصػرييف تػأليؼ القاضػي أبػي سػعيد الحسػف بػف عبػد ا﵀ السػيرافي
ص ْٓ  ،تح  /طو محمد الزيني كمحمد عبد المػنعـ خفػاجي  ،ط  /مصػطفى البػابي
الحمبي بمصر سنة ُّْٕ ق ػ ُٓٓٗ ـ .
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كاف يجمع بيف المذىب البصرم كالمذىب الككفي  ،ككاف أبك عثماف ممف مزج

بيف المذ ىبيف  ،يقكؿ د  /عمر فركخ  " :كاف أبك عثماف األشنانداني مف أئمة
المغة كالنحك كممف جمع بيف مذىبي أىؿ البصرة كأىؿ الككفة في ذلؾ"(.)1
 4ـ أدٌت َٔبلد :

في العصكر المتقدمة كاف األدباء كالمغكيكف صنكيف ،فالمشتغمكف بالمغة

مشتغبل بالمغة لـ
يجمعكف بيف األدب كالنحك كالركاية كمتف المغة كقمما نجد
ن

يجمع بيف ىذه العمكـ التي تتصؿ بكشائج قكية كمترابطة .

كأبك عثماف مف األدباء البارعيف ،كقد اقتصر إسماعيؿ باشا البغدادم

عمى بركزه في مجاؿ األدب فقاؿ  " :سعيد بف ىاركف األشنانداني أبك عثماف
األديب البغدادم"( ،)2جمع األشنانداني بيف عمـ المغة كاألدب كىذا الذم جعؿ
الزركمي يقكؿ عنو بأنو  " :لغكم مف العمماء باألدب "(.)3
ككاف أبك عثماف غزير العمـ بمغة العرب كاسع المعرفة بأشعارىا كأسرارىا

كدقائقيا كيدؿ عمى ذلؾ أف ابف دريد ذكر في أكثر مف مكضع أنو سأؿ أبا حاتـ

السجستاني كالرياشي عف أشياء في استعماؿ بعض الكممات في لغة العرب فمـ
يجيبا  ،كعندما سأؿ األشنانداني كجد لديو الجكاب الشافي  ،كالعمـ الكافي  ،بؿ

(ُ) تاريش األدب العربي ( األعصر العباسية ) ص َّٕ  ،ط  /دار العمػـ لممبليػيف سػنة
َُُْ ىػ ػ ُُٖٗ ـ .

(ِ) ىػدية العارفيف أسماء المػؤلفيف كآثػار المصػنفيف تػأليؼ  /إسػماعيؿ باشػا البغػدادم
ُ  ، ّٖٖ /ط  /مؤسسة التاريش العربي.

(ّ) األعبلـ ّ . َُّ /
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كيستشيد لما يقكلو مف لغة العرب بالشكاىد الشعرية التي يحفظيا كمف أمثمة

ذلؾ ما يمي :

ُػ قاؿ ابف دريد" :كسألت أبا حاتـ عف قكؿ الراجز أظنو العماني الراجز:
ؼ
ػػج ٍ
كجفىر الفى ٍح يؿ فأ ٍ
ىض ىحى قد ىى ى
ى
ؼ
اصفر ما
َّ
ك َّ
كج ٍ
اخضر مف البقؿ ى

فقمت لو  :ما ىجؼ ؟ فقاؿ  :ال أدرم  ،فسألت أبا عثماف فقاؿ  :ىجؼ إذا لحقت
خاصرتاىا بجنبيو مف التعب كأنشد فيو بيتان "(.)1

ِ ػ كيقكؿ ابف دريد  " :كالزلؼ كاحدتيا زلفة كىى األجاجيف الخضر ،ىكذا
أخبرني أبك عثماف األشنانداني عف التكزم عف أبي عبيدة  ،كقد كنت

قرأت عميو في رجز العماني :

ؼ
ش ٍ
اء الصياريػج ن ى
حتى إذا م ي
مف بعد ما كانت مبلء َّ
ؼ
كالزلى ٍ

كصار صمصا يؿ الغدير كالخزؼ
فسألتو عف الزلؼ فذكر ما ذكرتو آنفان  ،كسألت عنو أبا حاتـ كالرياشي فمـ
يجيبا فيو "

(ِ)

.

ّ ػ كيقكؿ ابف دريد في مكضع آخر :كجيأؿ اسـ مف أسماء الضبع  ،قاؿ
الشاعر:

كجاءت جيأؿ كأبك بنييا أجـ المأقييف بيا يخماع

(ُ) الجميرة ِ  ( َُٗ /ج ؼ ىػ ) .
(ِ) الجميرة ّ  ( ُِ /ز ؼ ؿ ) .
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كسألت أبا حاتـ عف اشتقاقو فقاؿ :ال أعرفو ،كسألت أبا عثماف فقاؿ  :إف لـ

يكف مف جألت الصكؼ كالشعر إذا جمعتيما فبل أدرم "(ُ).
يؤنفبرـــّ :

مقبل في التأليؼ كالتدكيف  ،كالذم شغمو عف ذلؾ أمراف
األشنانداني كاف ن

أحدىما  :أنو كاف يميؿ إلى الركاية كالحفظ كالتمقيف سكاء مف األخذ عف شيكخو
أـ مف الركاية عمى طبلبو كتبلميذه  ،كيدؿ عمى ذلؾ كثرة حفظو لغريب المغة

فضبل عف معركفيا كمشيكرىا .
ن

األمر اآلخر الذم شغمو عف التأليؼ ػ كىك مرتبط بما قبمو ػ أنو كاف

يشتغؿ بالتدريس كالتأديب  ،كيدؿ عمى ذلؾ ما ذكره ابف دريد مف أف عمو أتى

باألشنانداني لتأديبو كتعميمو .

كقد صرح أصحاب التراجـ بأف األشنانداني لو مف الكتب ما يمي :

 1ـ يعبًَ انشعــز :

كأحيانا يسمى ( أبيات المعاني ) كيدؿ عمى ذلؾ قكؿ البغػدادم " :كرأيتو ػ
أيضان ػ في كتاب ( أبيات المعاني ) بخط أبي الفتح ابف جني  ،كعميو إجازة بخط
أبي عمي الفارسي كتبيا البف جني لما قرأه عميو كىك تأليؼ أبي عثماف

األشنانداني سعيد بف ىاركف مف ركاية ابف دريد "(.)2

(ُ) الجميرة ّ  ( ّٓٓ /باب فيعؿ ) .

(ِ) خزانػة األدب كلػب لبػػاب لسػاف العػػرب تػأليؼ  /عبػػد القػادر بػػف عمػر البغػػدادم َُ /
ُٖ  ،تػػح  /عبػػد السػػبلـ ىػػاركف  ،ط  /مكتبػػة الخػػانجي بالقػػاىرة سػػنة َُِْ ى ػػ ػ
َََِ ـ .
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كىذا الكتاب مف أبرز كتب معاني الشعر أك كتب أبيات المعاني كىى كتب

تعنى بذكر األبيات الممتبسة المعاني  ،كالغامضة الداللة كتقكـ عمى شرح "

تمؾ األبيات التي يخالؼ باطنيا ظاىرىا  ،كىى التي يحتاج إلى أف يسأؿ عنيا ،
كال تفيـ مف أكؿ كىمة  ،كىك أمر يرجع إلى غرابة المعاني كدقتيا " (.)1
ككتاب ( معاني الشعر ) يقكـ عمى غرضيف رئيسيف كىما :

أ ػ بياف غريب المغة  ،كاأللغاز المغكية التي يككف ليا معاف بعيدة ال يتكصؿ
إلييا إال مف أكتى القدرة عمى فيـ دقائؽ لغة العرب .

ب ػ النقد األدبي كتمييز الجيد مف الردئ مف أشعار العرب .

كىذا الكتاب ركاه عنو محمد بف الحسف بف دريد  ،كقد ذىب المستشرؽ

األلماني فرتز كرنكك (  ) Fritz krenkow 1872_1953إلى أف كتاب
(معاني الشعر ) البف دريد

()2

 ،كلكف يرد عميو بما يمي :

أكالن  :ذكر جمع غفير مف عمماء المغة كأصحاب كتب التراجـ ىذا الكتاب

كنسبكه لؤلشنانداني  ،كمف ىؤالء ما يمي :

ُػ ذكػػر أبك الطيب المغكم (تُّٓىػ) أف األشنانداني لو كتاب (المعاني)(.)3
ِ ػ ذكر محمد بف إسحاؽ المعركؼ بابف النديـ ( ت ّْٖ ىػ ) أف األشنانداني
" لو مف الكتب  :معاني الشعر  ،كتاب األبيات " (.)4
(ُ) في المغة كاألدب د  /محمكد الطناحي ص ُٓٓ  ،ط  /دار الغرب اإلسبلمي .
(ِ) Fritx Krenkow¸ JRSA¸ 1924¸ p134

نقػ نػبل عػػف كتػػاب  :تػػاريش األدب العربػػي تػػأليؼ  /عمػػر فػػركخ ِ  ، َّٕ /ط  /دار العمػػـ
لممبلييف بيركت ػ لبناف سنة َُُْ ىػ ػ ُُٖٗ ـ .

(ّ) مراتب النحكييف ص ْٖ ،
(ْ) الفيرست ص ْٖ .
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ّ ػ ذكر القفطي ( ت ِْٔ ق ) أف األشنانداني " لو مف الكتب كتاب ( معاني
الشعر ) " (.)1
ْ ػ ذكر ياقكت الحمكم ( ت ِٔٔ ىػ ) أف األشنانداني " لو مف التصانيؼ :
كتاب معاني الشعر يركيو عنو ابف دريد  ،ككتاب األبيات  ،كغير ذلؾ"

()2

ٓ ػ ذكر حاجي خميفة ( ت َُٖٔ ىػ ) كتاب ( معاني الشعر ) في مؤلفات
األشنانداني (.)3
ٔ ػ كذكر ػ أيضان ػ الزركمي ( ت ُٕٔٗ ـ ) كتاب ( معاني الشعر ) كنسبو
لؤلشنانداني (.)4

ٕ ػ كذكر عمر رضا كحالة ( ت ُٕٖٗـ ) أف األشنانداني " لو مف التصانيؼ
كتاب األبيات كمعاني الشعر " (.)5
كىذا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر .

ثانيا ػ لـ يكتؼ ابف دريد بركاية كتاب معاني الشعر ،كانما نقؿ عنو في
ن
الجميرة كنسبو لؤلشنانداني ،كذلؾ عند قكؿ الشاعر[ مف الكافر]:
ادييا ًن ىع ىاال
م
ألـ تىىرني
رددت عمى ىعػ ًد ٍّ
كقػد ىج ٍ
ي
عمت ىك ى
ؼ القكـ ًسخاال
قركنتو
كبنت األرض تقضي عمى ما استى ٍكىد ى
ي
قاؿ ابف دريد  " :ىذاف البيتاف مف معاني األشنانداني  ،كتفسيرىما يطكؿ

"

( )1

.

(ُ) إنباه الركاة عمى أنباه النحاة لمقفطي ْ . ُُٓ /
(ِ) معجـ األدباء ُُ . َِّ /

(ّ) كشؼ الظنكف ِ . ُِٕٗ /
(ْ) األعبلـ ّ . َُّ /

(ٓ) معجـ المؤلفيف تراجـ مصنفي الكتب العربية ُ  ، َٕٕ /ط  /مؤسسة الرسالة .
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ثالثنا  :لـ يذكر أحد مف عمماء المغة كال أصحاب كتب التراجـ ػ فيما أعمـ ػ

كتابا بعنكاف ( معاني الشعر ) أك ( أبيات المعاني ) أك نحك
أف ابف دريد ألؼ ن
ذلؾ .
ابعا  :التبس األمر عمى كرنكك حيف كجد أف ابف دريد ركل كتاب معاني
رن
الشعر عف األشنانداني فظف أنو ىك مف ألفو  ،كالصحيح أنو ركاه عف

األشنانداني سماعان منو .

 7ـ الثٍبد انفزٌدح (:)7

ذكر الزركمي أف مف كتبو ( األبيات الفريدة )

عمي ذكر ( كتاب األبيات )

()4

()3

 ،كاقتصر ياقكت الحمكم

 ،ككذلؾ فعؿ عمر رضا كحالة في معجـ

المؤلفيف(. )5
ىذا  ،كأشار غير كاحد مف أصحاب التراجـ إلى أف األشنانداني لو كتب أخرل

 ،فبعد ذكر كتاب ( معاني الشعر) ككتاب ( األبيات الفريدة) نجدىـ يقكلكف ( :
كغير ذلؾ )

()6

 ،كلـ أقؼ عمى كتب أخرل لؤلشنانداني غير الكتابيف الذيف سبؽ

ذكرىما .

(ُ) الجميرة ّ  ( َْٓ /باب مف النكادر ) .

(ِ) ذكر ىذا الكتاب القفطي فػي إنبػاه الػركاة ص ْ  ، ُُٓ /كحػاجي خميفػة فػي كشػؼ
الظنكف ِ  ، ُِٕٗ /كالزركمي في األعبلـ ّ . َُّ /

(ّ) األعبلـ ّ . َُّ /

(ْ) معجـ األدباء ُُ . َِّ /
(ٓ) ُ . َٕٕ /

(ٔ) ينظر  :معجـ األدباء ُُ  ، َِّ /كالمكسكعة الميسرة ص ّٕٗ.
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ٔفبرـّ :

اختمؼ في سنة كفاة األشنانداني  ،كذلؾ عمى النحك التالي:

ُ ػ ذىب بعض المترجميف كمنيـ حاجي خميفة ( ت َُٕٔىػ)

()1

باشا البغدادم ( ت َُِٗ ـ )

()2

 ،كاسماعيؿ

كخير الديف الزركمي ( ت ُٕٔٗ ـ )

إلى أف كفاة األشنانداني كانت في سنة ِٔٓىػ .
ِ ػ كقيؿ  :إ َّنو تكفّْي في سنة ِٕٓ ىػ(. )3
ّ ػ كذىب ياقكت الحمكم إلى أنو تكفي في سنة ِٖٖىػ

()4

.

كاذا نظرنا إلى إشارات بعض المراجع عف كفاة األشنانداني  ،نجد أف

كفاتو ال تخرج عف سنة ( ِٔٓ ىػ ) أك سنة ( ِٕٓىػ )  ،كيستبعد أف تككف

سنة ( ِٖٖىػ )  ،كذلؾ ألف بعض المؤلفيف أشاركا إلى أف األشنانداني قتمو

الزنج عندما دخمكا البصرة  ،كمعمكـ أف الزنج دخمكا البصرة في سنة ( ِْٓىػ )

كمشاىدا لتمؾ األحداث ػ  " :ظير في
اصر
 ،يقكؿ اإلماـ الطبرم ػ كىك كاف مع نا
ن
فرات البصرة رجؿ زعـ أنو عمي بف محمد بف أحمد بف عمي بف عيسى بف زيد
بف عمي بف الحسيف بف عمي بف أبي طالب  ...كقيؿ اسمو  :عمي بف محمد

(ُ) كشؼ الظنكف ِ . ُِٕٗ /

(ِ) ىديػػة العػػارفيف أسػػماء المػػؤلفيف كآثػػار المصػػنفيف ُ ،ّٖٖ /ط  /مؤسسػػة التػػاريش
العربي.

(ّ) ينظر  :نزىة األلباء في طبقات األدباء ألبي البركات ابف األنبارم ص ُٓٓ .
(ْ) معجـ األدباء ُُ . َِّ /
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بف عبد الرحيـ  ...ككاف قدكمو البصرة في سنة أربع كخمسيف كمائتيف (
ِْٓىػ ) "

()1

.

كمعركة البصرة دارت بيف الثكار الزنج كبيف الدكلة العباسية مف اليكـ

السابع إلى اليكـ العاشر مف سبتمبر عاـ ( ُٕٖ ـ ) كىك مكافؽ لعاـ (ِٕٓىػ
كانتيت بانتصار الثكار الزنج  ،كتعرضت البصرة بعدىا لمتخريب كالنيب (،)2
كقتؿ عدد كبير مف أىؿ البصرة مف الكجياء كالعمماء .

ككاف ممف قتؿ في البصرة آنذاؾ أبك الفضؿ الرياشي كأبك سعيد

األشنانداني شيخا ابف دريد  ،يقػػكؿ محقػػؽ كتاب ( أمالي بف دريد ) :

"

كالدتو بالبصرة سنة ( ِِّق ) إلى أف رحؿ عنيا إلى عماف في سنة (ِٕٓىػ

) عمى أثر دخكؿ الزنج البصرة كاعماليـ السيؼ في رقاب أىميا بمف فييـ
معمما ابف دريد  ،أبك عثماف سعيد بف ىاركف األشنانداني  ،كأبك الفضؿ

العباس بف الفرج الرياشي "

()3

.

كما أشار محقؽ كتاب ( نزىة األلباء ) إلى أف األشنانداني قتؿ في معركة
الزنج عاـ ( ِٕٓ ىػ ) ( ،)4كقد كقفت عمى المصادر التي أشارت إلى أف
الرياشي قتمو الزنج كىذا أمر معركؼ كمشيكر  ،كلكني لـ أقؼ عمى المصادر
التي ذكرت أف الزنج قتمكا األشنانداني  ،كيبدك لي أف مف ذكر أف األشنانداني

قد قتؿ في معركة الزنج أخذ ذلؾ مف كثرة القتمى الذيف قتمكا بالبصرة في تمؾ
(ُ) تاريش الرسؿ كالممكؾ المعركؼ بتاريش الطبػرم ألبػي جعفػر محمػػػد بػف جريػر الطبػرم
ٗ  ، ُُْ /حققو  /محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  ،ط  /دار المعارؼ بمصر .

(ِ) ينظر  :تاريش الطبرم ٗ . ُْٖ /
(ّ) أمالي ابف دريد ص ُُ .
(ْ) ص ُٓٓ .
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المعركة التي لـ ينج منيا إلى القميؿ كخاصة مف العمماء كالكجياء  ،كىجـ قائد

الزنج ػ كمف تبعو مف الجياؿ ػ عمى مدينة البصرة يكـ ُْ شكاؿ سنة ِٕٓ

كامبل كأحرقكا جامعيا كقتمكا مف فييا مف الرجاؿ كالعمماء
نا
فدمركا المدينة
تدمير ن
كاألعياف  ،يقكؿ الطبرم  " :أقبؿ الزنج عمى قتؿ مف أصابكا  ،كدخؿ عمي بف
أباف يكمئذ فأحرؽ المسجد الجامع  ،كراح إلى الكبلء فأحرقو مف الجبؿ إلى

الجسر  ،كالنار في كؿ ذلؾ تأخذ في كؿ شىء مرت بو مف إنساف كبييمة كأثاث

كمتاع  ،ثـ ألحكا بال يغدك كالركاح عمى مف كجدكا يسكقكنيـ إلى يحيى بف محمد

كىك نازؿ بسيحاف  ،فمف كاف ذا ماؿ قرره حتى يستخرج مالو كيقتمو  ،كمف

كاف يم ٍممقنا قتمو "
كاذا كانت معركة الزنج في البصرة قد انتيت في سنة ّٖٖ ـ المكافؽ
()1

.

َِٕ ىػ كأف األشنانداني قتؿ في معركة الزنج  ،فمف المستبعد أف يككف

األشنانداني قد مات في سنة ِٖٖىػ .

(ُ) تاريش الطبرم ٗ . ْٖٔ /
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انفصم انضبًَ
أ
انرتاس انهغٕي نألشُبَداًَ

خصبا تييمف عميو الركاية المغكية سكاء لؤلشعار أك
ترؾ األشنانداني ت ارثنا
ن
لمنصكص األدبية كما تشتمؿ عميو مف غريب المغة كنكادرىا ،كقد حممت عنو

ىذه الركايات عف طريؽ طبلبو كتبلميذه كمنيـ ابف دريد الذم ركل عنو كتاب (

مكضعا ،كلو ركايات
معاني الشعر ) كركل عنو في الجميرة في كاحد كثبلثيف
ن
عنو نجدىا مبثكثة في األمالي كالمنتجى كغيرىا ،كما ركل عنو محمد بف سعد
الكراني  ،كمحمد بف سيؿ كغيرىـ  ،كىناؾ ركايات ذكرىا تبلميذ ابف دريد عنو

عف األشنانداني ،كالسيرافي كأبي الفرج األصفياني صاحب ( األغاني ) ،كابف
قتيبة كغيرىـ  ،كقد قمت برصد التراث المغكم لؤلشنانداني  ،كذلؾ في النقاط

اآلتية :

أٔال  :كزبة ( يعبًَ انشعز) :

كتاب معاني الشعر ينتمي إلى فف عريؽ مف فنكف لغة العرب أال كىػك (

أبيات المعاني ) كقػػد ألفت في ىػػذا الفف كتب كثيػػرة منيا

(المعاني الكبير

) البف قتيبة  ،ك ( معاني الشعر ) لؤلشنانداني  ،كىى كتب تتناكؿ األبيات

الشعرية الممتبسة المعنى أك يعترييا غمكض في الداللة كىى تجمع بيف النقد

األدبي كغريب المغة .

انزعزٌف ثكزت أثٍبد ادلعبًَ :

يتبيف مف مطالعتي لبعض كتب أبيات المعاني أنيا كتب تتناكؿ بعض

األبيات الشعرية التي تعرض عمى شكؿ مقطعات يقؿ عدد أبياتيا عف سبعة
أبيات  ،ىذه المقطعات قد تككف مبكبة كليا عنكانات كما فعؿ ابف قتيبة في
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(المعاني الكبير )  ،كمنيا ما يعرض األبيات عف طريؽ السرد دكف تبكيب أك

عنكانات كما فعؿ األشنانداني في كتاب ( معاني الشعر )  ،كاكتفى بذكر رقـ

مسمسؿ لكؿ مقطعة  ،كقد اشتمؿ الكتاب عمى ( ُُُ ) مائة كاحدل عشرة
مقطعة مف الشعر  ،كؿ مقطعة تتككف مف بيتيف في الغالب  ،كقميؿ مف

المقطعات جاءت مف بيت كاحد كىى تسع عشرة مقطعة  ،كلـ تتككف المقطعة

مف ثبلثة أبيات إال في مكضع كاحد كىى المقطعة رقـ ( ّٔ ).
كال شؾ أف ىذه المؤلفات ليا ىدفاف رئيساف :

نظما كأدقيا معنى .
أحدىما  :النقد األدبي كاختيار أجكد األبيات ن
اآلخػػػر :بياف معاني غريب األلفاظ كتكضيح المعنى العاـ الذم قيمت فيو

األبيات كأف يككف البيت أك األبيات يقاؿ أك تقاؿ في السيؼ أك كصؼ األسد أك

لغز تحتاج إلى
كصؼ الذئب  ...إلش  ،كأكلت عناية خاصة لؤلبيات التي تعد نا
مف يقكـ بفؾ ىذا المغز كيبينو .
كقد اختمفت آراء المغكييف في تحديد مفيكـ كتب أبيات المعاني  ،كذلؾ

عمى النحك التالي :

ُػ ذىب السخاكم إلى أف كتب المعاني ليست ىى الكتب التي تكضح

الغريب كتفسر الغامض  ،كانما ىى التي تتناكؿ تمؾ األبيات التي ليا معنى
ظاىرىا باط ىنيا يقكؿ  " :كلسنا نعني بأبيات المعاني ما لـ يعمـ
بعيد أك يخالؼ
ي
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ما فيو مف الغريب  ،كانما يعنكف بأبيات المعاني ما أشكؿ ظاىره  ،ككاف باطنو
معمكما "
مخالفنا لظاىره كاف لـ يكف فيو غريب  ،أك كاف غريبو
ن
ِ ػ ذىب السيكطي إلى أف كتب أبيات المعاني ىى التي فييا إلغاز كتحتاج إلى
()1

أف يسأؿ عنيا ،كقد ذكر السيكطي ىذا النكع مف األغراض الشعريػػػة في الفصؿ

العرب ،
الثاني بعنكاف ( األلغاز ) كجاء فيػػو  " :كىى أنكاع  :ألغاز قصدتيا
ي
كألغاز قصدتيا أئمة المغة  ،كأبيات لـ تقصد العرب اإللغاز بيا ،كانما قالتيا

فصادؼ أف تككف ألغا ازن ،كىى نكعاف  :فإنيا تارة يقع اإللغاز بيا مف حيث
معانييا  ،كأكثر أبيات المعاني مف ىذا النكع  ،كانما سمكا ىذا النكع أبيات

المعاني ؛ ألنيا تحتاج إلى أف يسأؿ عف معانييا كال تفيـ مف أكؿ كىمة ،كتارة
يقع اإللغاز بيا مف حيث المفظ كالتركيب كاإلعراب"

()2

 ،كمف كبلـ السيكطي

نتبيف أف غرابة المعنى مف أسباب اعتداد األبيات الشعرية ضمف أبيات المعاني

 ،كىك ما أكمأ إليو د  /محمكد الطناحي في قكلو  " :كأبيات المعاني ىى تمؾ

األبيات التي يخالؼ باطنيا ظاىرىا  ،أك ىى التي يحتاج إلى أف يسأؿ عنيا ،

كال تفيـ مف أكؿ كىمة  ،كىك أمر يرجع إلى غرابة المعاني كدقتيا " (. )3
(ُ) سػػفر السػػعادة كسػػفير اإلفػػادة تػػأليؼ  /اإلمػػاـ عمػػـ الػػديف أبػػي الحسػػف عمػػي بػػف محمػػد
السػػخاكم ص ٔٓٔ ،حققػػو د  /محمػػد أحمػػد الػػدالي  ،ط  /دار صػػادر ػ بيػػركت سػػنة

ُُْٓ ىػ ػ ُٓٗٗ ـ

(ِ) المزىػػر ُ  ، ٕٖٓ /كفػػي ذلػػؾ رد عمػػى د  /محمػػكد محمػػد الطنػػاحي الػػذم ذىػػب إلػػى أف
كتب أبيات المعاني ليست ىى كتب األلغاز  ،قاؿ  " :كليست ىى كتب األلغاز ".

ينظػػػػر  :فػػػػي المغػػػػة كاألدب دراسػػػػات كبحػػػػكث د  /محمػػػػكد محمػػػػد الطنػػػػاحي ص ُٓٓ

ىامش ِ .

(ّ) في المغة كاألدب دراسات كبحكث د  /محمكد محمد الطناحي ص ُٓٓ .
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كيتبيف مف أقكاؿ المغكييف أف غرابة المفظ أك المفظ الحكشي ال يدخؿ في

أسباب االعتداد في أبيات المعاني  ،كيؤيد ذلؾ قكؿ عبد القادر البغدادم " :
كقاؿ شيخنا الخفاجي في ( شرح درة الغكاص ) أبيات المعاني عند األدباء أبيات

ظا كاف ينبغي تركو
ظا أك معنى  ،كالمغز يسأؿ عف ذلؾ  ،كقكلو لف ن
فييا خفاء لف ن
 ،فإف البيت الذم فيو كممة غريبة كحشية يقتضي أف يككف مف أبيات المعاني

 ،كلـ نرىـ أدرجكه في أبيات المعاني  ،كقاؿ الدماميني  :أبيات المعاني التي
يسأؿ عف معناىا إلشكالو "

()1

.

كال يخفى أف اإللغاز عامؿ أساس كسبب رئيس العتداد البيت أك األبيات

مف أبيات المعاني ،كاألشنانداني نفسو صرح في كتاب ( معاني الشعر ) بأف

بعض ىذه األبيات التي ذكرىا في الكتاب أراد ناظمكىا اإللغاز بيا ألغراض

معينة كأف يريد إيصاؿ رسالة مشفرة ال يعرفيا إال مف يعرؼ فؾ تمؾ الشفرة ،

فعند قكؿ الشاعر [ مف الطكيؿ ] :
كم ٍ و
ؤنس
الجار ربُّيا كال
قبس
ي
طارؽ الظمماء منيا يي ي
ش يبكبة ال يي ي
ى
ى
فرس
متى ما ي
ائر ييمؼ دكنيا عقيمة دار ٌ
الع ٍجـ تي ي
م مف ي
يزٍرىا ز ه

نجد األشنانداني يقكؿ " :كقكلو  :ال يقبس الجار ربيا كأنو ألغز ما أكىـ

أنيا نار" (. ) 2
كالناظر في كتاب ( معاني الشعر ) ألبي عثماف األشنانداني يجد أنو

اشتمؿ عمى أكثر مف نكع مف األبيات فمنيا األبيات التي تشتمؿ عمى األلغاز ،

(ُ) شرح أبيات مغني المبيب صنفو عبد القادر بف عمر البغػدادم  ، ُْ ، ُّ / ْ ،حققػو
 /عبػػد العزيػػز ربػػاح كأحمػػد يكسػػؼ دقػػاؽ  ،ط  /دار الثقافػػة العربيػػة دمشػػؽ ُُْْىػػػ ػ

ُّٗٗ ـ.

(ِ) معاني الشعر ص ُْ .
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كمنيا األبيات بعيدة المعنى كالمقصكد  ،كمنيا األبيات التي تشتمؿ عمى الغريب

 ،كيمكف بياف ذلؾ فيما يمي :

أ ػ األبيات المشتممة عمى األلغاز:

كضح األشنانداني المراد بقكؿ الشاعر [ مف البسيط ] :
نابي ً
خمُّكا عف الناقة الحمراء كاقٍتىًعدكا
ى
العكد الذم في ىج ى
ظيره ىكقىعي
ش ًبعػكا
اخضرت برًاث ينيػا كالناس
الذئاب قػ ًد
إف
َّ
َّ
بكر إذا ى
ى
كميػـ ه
ي

أسير في حي مف أحياء العرب  ،فعزـ ذلؾ الحي عمى
نا
فقاؿ  " :ىذا رجؿ كاف
غزك قكمو  ،فكتب إلييـ بيذا الشعر كألغز بو " (. ) 1
كقد نقؿ أبكعمي القالي قصة ىذيف البيتيف بتفصيؿ أكضح مف اإلجماؿ

الذم ذكره األشنانداني كال عجب فالقالي تمميذ البف دريد كابف دريد تمميذ

لؤلشنانداني فأخذ ما ذكره األشنانداني كزاد عميو  ،يقكؿ أبك عمي القالي :

"كأصؿ المَّ ٍحف أف تريد الشىء
أسير ًفي ىبكر بف كائؿ،
نا
ىكاف

فىتيىكّْرل ىع ٍن يو بقكؿ آخر ،كقكؿ رجؿ مف بنى العنبر
فسأليـ رسكنال إًلىى قكمو ،فقالكا لو :ال تيٍر ًس ٍؿ إال
غزك قكمو فخافكا أف يي ٍن ًذ ىر عمييـ ،فجىء بعبد

بحضرتنا؛ ألنيـ كانكا أ ٍىزىم يعكا
أسكد فقىاؿ لى يو :أىتى ٍع ًقؿ؟ قىاؿ :نعـ إنى لعاقؿ ،قىاؿ :ما أيراؾ عاقبلن؛ ثـ قىاؿ :ما ىذا؟
كأشار بيده إًلى الميؿ ،فقاؿ :ىذا الميؿ ،فقاؿ :أيراؾ عاقبلن ،ثـ مؤل كفَّ ٍيو مف الرمؿ

فقىاؿ :كـ ىذا؟ فقىاؿ :ال أدرل  ،كانو لكثير ،فقىاؿ :أيُّيما أكثر ،النجكـ أك النيراف؟
فقىاؿّّ :
أسير
نا
كؿ كثير ،فقىاؿ :أ ٍىبمًغ قكمى التحية كقؿ ليـ :لً يي ٍك ًريمكا فبل نا ػ يعنى
ً
الع ٍرفى ىج
ىكاف في أيدييـ مف بكر بف كائؿ ػ فإف قكمو لى يم ٍكرمكف ،كقؿ ليـ :إف ى

(ُ) معاني الشعر ص ُٔ . ِٔ ،
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َّ
ٍم ٍريىـ أف يي ٍعركا ناقتى الحمراء فقد أطالكا رككبيا،
قد أ ٍىد ىبى كقد شكت النساء ،كأ ي
سا؛ كاسألكا الحارث عف خبرل.
كأف يركبكا ىج ىممًى األصيب بآية ما ي
أكمت معكـ ىح ٍي ن

فمما أدل العبد الرسالة إلييـ قىالكا :لقد يج َّف األعكر ،كا﵀ ما نعرؼ لو
جمبل أصيب؛ ثـ سرحكا العبد كدعكا الحارث فقصكا عميو
ناقة حمراء ،كال ن

الع ٍرفى يج  :فإنو يريد أف الرجاؿ قد
القصة ،فقاؿ :قد أنذركـ  ،أما قكلو :قد ٍأدبى ى
استىٍؤلمكا ،أل لى ًبسكا الدركع  ،كقكلوَّ :
شكت النساء ،أل اتخذف ّْ
الشكاء لمسفر،
ٍ
الص َّماف كىك الجمؿ
كقكلو  :ناقتى الحمراء  :أل ارتحمكا عف الدىناء كاركبكا َّ

األصيب  ،كقكلو  :بآية ما أكمت معكـ حيسان  :يريد أخبلطنا مف الناس قد

ىغ ىز ٍك يكـ ؛ ألف الحيس يجمع التمر كالسمف كاألقط  ،فامتثمكا ما قىاؿ كعرفكا فى ٍح ىكل
() 1
كبلمو"
كبعد أف ذكر القالي ىذه القصة أشار إلى أف مف الشعراء مف صاغ ىذا

المعنى في بيتيف مف الشعر مع كجكد اختبلؼ يسير بيف ىذيف البيتيف كالبيتيف

الذيف ذكرىما األشنانداني ،يقكؿ القالي ":كأخذ ىذا المعنى ػػ أيضان ػ ىر يجؿ مف ٍبني
و
أسير فكتب إًلىى قكمو[ مف البسيط ]:
اف نا
تميـ ىك ى

يحمُّك ىع ًف الناقة الحمراء أ ٍر يحمى يكـ
ضر ٍت براث ينيا
إف
اخ َّ
الذئاب قػػد ٍ
ى

األصيب المعقكؿ فاصطنعكا
البازؿ
ك ى
ى
كالنػاس كميػ يـ ىب ٍكر إذا شبعػػكا

عدك لكـ كبكر بف كائؿ " (.) 2
يريد  :أف الناس كميـ إذا أخصبكا ه
ة ـ الثٍبد ادلشزًهخ عهى ادلعىن انجعٍد :

(ُ) األمػػالي تػػأليؼ  /أبػػي عمػػي إسػػماعيؿ بػػف القاسػػـ القػػالي البغػػدادم ُ  ، ِٕ /ط /
الييئة المصرية العامة لمكتاب سنة ُٕٓٗ ـ .

(ِ) األمالي ألبي عمي القالي ُ . ِٖ /
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ىناؾ أبيات مف الشعر يخالؼ ظاى يرىا باط ىنيا  ،كتحتاج إلى إعماؿ فكر
لمكصكؿ إلى المعنى المقصكد أك الغرض المراد  ،كمف ذلؾ ما ذكره األشنانداني

عند قكؿ الشاعر[ مف الطكيؿ ] :
ثاء ىغ ٍب ىراء الفركع يم ًنيفة
كى
ش ىع ى
أبناء ليؿ كأنيمك
دعكت بيا
ي
ى

أج ىم يؿ
ؼ
كص ي
الحسناء أك ىي ٍ
ي
بيا تي ى
قد أبصركىا م ً
عطشكف قد ا ٍنيمكا
ي

نار  ،جعميا شعثاء لتفرؽ أعالييا  ،كأنيا
قاؿ أبك عثماف  " :يصؼ نا
شعثاء الرأس  ،كغبراء يعني غبرة الدخاف  ،كقكلو  :بيا تكصؼ الحسناء ؛ فإف

العرب تصؼ الجارية فتقكؿ  :كأنيا شعمة نار  ،كقكلو  :دعكت بيا أبناء ليؿ ،

يعني أضيافنا دعاىـ بضكئيا  ،فمما رأكىا كأنيـ مف السركر بيا معطشكف قد

أكردكا إبميـ "

()1

.

أيضا ػ ما أكرده ابف دريد قاؿ:
كمف األبيات التي تتناكؿ معنى ن
بعيدا ػ ن
أنشدني أبك عثماف األشنانداني [ مف الطكيؿ ]:
و
ناكب
كمحجكبة ٍأز ىع ٍجتيا عف فراشيا
الم ي
تحامي الحكامي دكنيا ك ى
كخفَّاقة األعطاؼ باتت معانقي تيجػػػاذبني عف ًمئزرم كأيجا ىذب

قابا صعد إلى مكضع ككرىا ،كالحكامي :أطراؼ
قاؿ األشنانداني ":يصؼ يع ن
الجبؿ  ،كالمناكب  :نكاحي الجبؿ  ،كالخفاقة  :يعني الريح  ،يقكؿ  :ربأ
ألصحابو  ،فالريح تيجاذبو عف ًمئزره كىك ييجاذبيا "(. )2

ط ـ الثٍبد ادلشزًهخ عهى انغزٌت :

(ُ) المزىر ُ . ّٖٓ /
(ِ) معاني الشعر ص ُّٔ .
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كجدت في كتاب ( معاني الشعر ) بعض المقطعات ال تدخؿ في األلغاز أك
ي
ظاىرىا باطنيا  ،كلـ يذكرىا األشنانداني إال الشتماليا عمى
األبيات التي يخالؼ
ي
و
معاف غريبة ،كمف ذلؾ قكؿ الشاعر [مف الطكيؿ]:
بم ٍخًم و
صاف
ؽ
كال يى ىك مما يي ٍنتىصى فى يي ي
لعمرؾ ما ثكب ابف ي
س ٍعدل ي
س ىنسعى لزيػد ا﵀ ك و
ىباف
بذمػ وة
اؼ َّ
إذا زاؿ عنػو ىح ٍزىرهـ ىكأ ي
ى ٍ

س ٍعدل ؛ ألنو غدر
نا
فيذاف البيتاف يتناكالف معنى
ظاىر كىك ىجاء ابف ي
كلـ ً
يؼ بما كعد  ،كىما يشتمبلف عمى بعض األلفاظ الغريبة كمف ذلؾ قكلو " :
بم ٍخمً و
ؽ " أم  :ال يبمى مف الغدر ،كقكلو " :يي ٍنتصى " أم  :يختار  ،كقكلو " :
ي
()1
ىح ٍزىرـ " ك" أباف "  :جببلف .
انزأنٍف يف يعبًَ انشعز :

بدأ التأليؼ في أبيات المعاني أك معاني الشعر منذ كقت مبكر في

الحضارة العربية  ،فقد بدأ التأليؼ فيو مع بداية القرف الثالث اليجرم عمى يد

أبي الحسف سعيد بف مسعدة األخفش األكسط ( تَُِىػ )  ،كما ألؼ في

أيضا ػػػ عبد الرحمف بف عبد ا﵀ ىك ابف أخي األصمعي ،كأبك
معاني الشعرػػ ن
نصر أحمد بف حاتـ الباىمي (ت ُِّىػ) ،كأبك العميثؿ عبد ا﵀ بف خميد مكلى

جعفر بف سميماف ( ت َِْ ىػ ) ،كأبك عثماف سعيد بف ىاركف األشنانداني ،

كأبك محمد عبد ا﵀ بف مسمـ بف قتيبػػػػة الدينػػػكرم (ت ِٕٔىػ) ،كأبك العباس

أحمػػػد بف يحيى ثعمب(ت ُِٗىػ) ،كأبك محمد عبد ا﵀ بف جعفػر بف درستكيو (
تّْٕىػ )"(.)2
(ُ) ينظر  :معاني الشعر ص ُُ  ،كُِ بتصرؼ .
(ِ) ينظر  :مقدمة محقؽ كتاب المعاني الكبير البف قتيبة ص ج .
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كالتأليؼ في أبيات المعاني بالرغـ مف أنو كثيؽ الصمة بالشعر كاألدب إال

أف أكثر الذيف ألفكا فيو مف عمماء المغة  ،يقكؿ عبد القادر البغدادم " :كاعمـ
كتبا كثيرة في أبيات المعاني كاألخفش المجاشعي
أف العمماء قد ألفكا ن
كاألشنانداني  ،كابف السكيت كابف قتيبة كغيرىـ  ،كجميعيا عندم كالحمد ﵀ ،
كقد أكرد السخاكم جممة منيا في سفر السعادة "(.)1
كالمقصد األسمى لكتب أبيات المعاني ىك شرح معاني األلفاظ  ،كبياف

معاني األبيات ؛ لذا بدأ التأليؼ في أبيات المعاني عمى يد عمماء المغة  ،يقكؿ

صبلح الديف المنجد ":كاف األقدمكف يقصدكف مف ( معاني الشعر) شرح األلفاظ

المغكية مف األبيات ،كبياف جممة معانييا أحيانا ،فالغرض األكؿ منو ىك المغة
قبؿ الشعر" (. )2

سُد انزٔاٌخ يف كزبة ( يعبًَ انشعز ) :

التزـ األشنانداني إسناد الركاية الشعرية لؤلبيات في كثير مف األحياف ،

فيك يذكر البيت أك األبيات بالسند المتصؿ منو إلى القائؿ  ،كما يفعؿ عمماء

الحديث  ،كمف ذلؾ قكؿ ابف دريد  " :كأنشدني أبك عثماف عف التػػػػكزم عف أبي

عبيدة لرجؿ مف بني عبد شمس ابف سعػػػػػد [ مف الطكيؿ ] :

إلى الزاد؟ شمَّت مف َّ
يدم األصابعي
()3
مف األرض إال كىك يع ٍر ي
ياف جائعي

فقمت :أسابقي
ضيَّفني ىك ٍىنان ي
تى ى
ضيفان بقفرة
تمؽ
لمسع ّْ
فمـ ى
دم ى
ٍ

(ُ) شرح أبيات مغني المبيب صنفو عبد القادر بف عمر البغدادم . ُْ ، ُّ / ْ ،
(ِ) مقدمة كتاب معاني الشعر ص ِ .

(ّ) معاني الشعر ص ُٔ .
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كمف ذلؾ ػ أيضان ػػػ قكؿ ابف دريد  " :كأنشدني أبك عثماف قاؿ  :أنشدني

الجرمي لمبراض بف قيس الكناني [ مف الطكيؿ ] :
ً
كؿ ً
السي يؿ َّ
السي يؿ ُّ
مميؿ
داريىـ
فعنيا يمي يؿ َّ
إذا ما عبل ُّ
الزىبى فأت ى
()1
لنا معق هؿ ال ييستطاعي طكي يؿ
البيكت فإنيـ
الخكؼ
كلج
ي
ى
كاف ى
طزٌك حتًم انزٔاٌخ :

كقد تأثر األدباء كركاة المغة بعمماء الحديث في نقؿ الركاية مف القائؿ

إلى الركام  ،ككاف لتحمؿ الركاية طرؽ متعددة منيا :

أ ػ أىـ طرؽ نقؿ الركاية السماع مف الشيش  ،كيعرؼ ذلؾ مف قكؿ الراكم :
حدثني  ...أك سمعت  ....أك أخبرني  ...أك أنشدني  ...أك أنشدنا ...

ب ػ النقؿ عف طريؽ اإلمبلء مف الشيش إلى التمميذ ،كالفرؽ بيف اإلمبلء

مقصكدا بو التمميذ دكف غيره  ،أما السماع
كالسماع ىك أف اإلمبلء يككف
ن

فقد يككف الكبلـ مكجيان إلى التمميذ كقد يككف مكجيان لغيره كىك سمعو

فحكاه .
:

كتعػػػددت أشكاؿ نقػؿ األشنانداني لمركايػة الشعرية كذلؾ عمى النحك اآلتي

أ ػ أكرد األشنانداني في كتاب ( معاني الشعر) ( ُُُ ) مائة كاحدل عشرة
مكضعا منو كىى
مقطعة  ،لـ يذكر سند الركاية في تسعة كخمسيف
ن
المقطعات اآلتية ِٕ ، ِٓ ، ِّ ، ِِ ، َِ ، ُٔ ، ُّ ، ُِ ، ُ ( :

، ْٗ ، ْٖ ، ْٓ ، ْْ ، ّٖ ، ّْ ، ِّ ، ُّ ، َّ ، ِٗ ، ِٖ ،
َٓ ٖٔ ، ٕٔ ، ٔٔ ، ٔٓ ، ْٔ ، َٔ ، ٓٗ ، ٖٓ ، ٓٔ ، ْٓ ، ِٓ ،

(ُ) معاني الشعر ص ُٖ .
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، َٖ ، ٕٗ ، ٕٖ ، ٕٕ ، ٕٔ ، ْٕ ، ّٕ ، ِٕ ، ُٕ ، َٕ ، ٔٗ ،
ُٖ ،َُِ ،ََُ ،ٖٗ ،ّٗ ،ُٗ ، ٖٗ ، ٖٖ ، ٖٕ ، ٖٔ ، ّٖ ،
َُْ. ) َُُ ،َُٗ ،َُٖ ،َُٓ ،

ب ػ قػػػػد ينقؿ األشنانداني عف الشاعػػػػر نفسو  ،كمف ذلؾ قػػػػػكؿ ابف دريد" :
كأنشدني أبك عثماف لشرحبيؿ التغمبي" ... :
كأنشدني لرجؿ مف بني سعد جاىمي " ...

()2

()1

 ،كقكؿ ابف دريد " :

.

ج ػ قد يككف بينو كبيف الشاعر شيش كاحد  ،كأكثر الركايات التي نقميا

مبلزما لو متفر نغا إليو  ،كمف
األشنانداني كانت عف شيخو التََّّكزم فقد كاف
ن
()3
ذلؾ قكؿ ابف دريد  " :كأنشدني أبك عثماف عف التكزم لبعض إياد " ...
 ،كقكؿ ابف دريد  " :كأنشدني عف التكزم لممنقرم "

()4

 ،كالركايات التي كاف

التكزم بينو كبيف الشاعر ىى ثبلث عشرة ركاية كذلؾ في المقطعات اآلتية :

ِ ، َُُ ، َٗ ، ُٔ ، ٓٓ ، ّٔ ، ِٔ ، ُٕ ، ُِ ، ٗ ، ٓ ، ّ ،
ُُُ .

كقد تككف الركاية عف الجرمي كذلؾ في ستة مكاضع  ،كمف ذلؾ قكؿ ابف
دريد  " :كأنشدني أبك عثماف قاؿ  :كأنشدني الجرمي لمبراض بف قيس

الكناني . )5( " ... :

(ُ) معاني الشعر ص ُّ .
(ِ) معاني الشعر ص ُٕ .
(ّ) معاني الشعر ص ُِ.

(ْ) معاني الشعر ص ُْ .
(ٓ) معاني الشعر ص ُٖ .
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د ػ قد يككف بينو كبيف الشاعر شيخاف  ،كأكثر ذلؾ جاء عف التكزم عف أبي

عبيدة كذلؾ في ( ُُ ) أحد عشر مكضعان كىى، ُِ ، ُْ ،ُُ ، ٔ ( :

ّٓ ) َُٕ ، ٗٗ ، ٗٓ ، ْٗ ، ِٗ ، ُٓ ،

كمف ذلؾ قكؿ ابف دريد  " :كأنشدني أبك عثماف عف التكزم عف أبي عبيدة
لرجؿ مف بني عبد شمس ابف سعد  ، )1( " ... :كفي مكضع كاحد ركل عف
التكزم عف األخفش  ،كذلؾ في المقطعة رقـ ( ٕٗ ) ،كفي مكضع كاحد ػ

أيضا ػ ركل عف الجرمي عف الخميؿ في المقطعة رقـ ( َُّ ).
ن

ـ االسزشٓبد :

تنكعت مصادر االستشياد عند األشنانداني في معاني الشعر  ،فمنيا

القرآف الكريـ كمنيا األحاديث النبكية  ،كمنيا الشكاىد الشعرية  ،كيضاؼ إلى

ذلؾ أمثاؿ العرب كأقكاليـ  ،كفيما يمي مزيد مف البياف كالتكضيح :
أ ـ انمزآٌ انكزٌى :

استشيد األشنانداني بالقرءاف الكريـ في ثبلثة مكاضع كذلؾ في

المقطعات اآلتية .)ُُٓ ، َُُ ، ُٗ ( :
ة ـ احلدٌش انُجٕي انشزٌف :

كما استشيد األشنانداني بالحديث النبكم الشريؼ في ثبلثة مكاضع ػ

أيضا ػ كذلؾ في المقطعات رقـ . ) ٕٕ ، ٔٔ ، ِٔ ( :
ن
ط ــ أشعبر انعزة :

استشيد األشنانداني بالشكاىد الشعرية في شرح األبيات التي ذكرىا

في

مكضعا ،كذلؾ في المقطعات اآلتية ، ُِ ، ُُ ( :
الكتاب في ثبلثة كسبعيف
ن
(ُ) معاني الشعر ص ُٔ .
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ُْ ، ّْ ، ّّ ، ِٗ ، ِٔ ، ِٓ ،ِْ ، ِّ ، ُٗ ، ُٖ ، ُٕ ، ُٓ ،
ّٓ ، ْٕ ، ٔٔ ، ّٔ ، ْٓ ، ْٓ ، ْْ ، ُْ ، َْ ، ّٖ ، ّٕ ، ّٔ ،

ٕٓ ، َُْ ، َُِ ، ََُ ، ٖٗ ، ٗٓ ، ْٗ ، ِٗ ، ُٖ ، ٕٖ ، ٕٔ ،

َُُ ، ُِٔ ، ُِٓ ، ُُِ ، ُُٕ ، ُُٓ ، ُُْ ، ُُِ ، ُُُ ،
ُِٕ . ) ُّٖ ، ُّٕ ، ُِّ ،ُُّ ، َُّ ، ُِٗ ،

د ـ االسزشٓبد ثبليضبل :

أكرد األشنانداني بعض األمثاؿ كاستشيد بيا لؤللفاظ التي أكردىا في
الكتاب  ،كمف ذلؾ قكلو  " :كمثؿ مف أمثاليـ ِّ :
ض وب عنده ًم ٍرداتيو " (، )1
كؿ ى
ً
الح ىجر
فيك يستشيد بيذا المثؿ عمى كركد كممة م ٍرداة في لغة العرب  ،كىى ى
الذم يي ٍرمى بو (.)2
كقد يككف االستشياد لممعاني كما استشيد عمى أف األنقد ػ بالداؿ

كمثى هؿ مف أمثاليـ  :سرينا ليمة ابف أنقد ،
الميممة ػ يطمؽ عمى القي ٍنفيذ فقاؿ  " :ى
أم  :سرينا ليمنا كمو ؛ ألف القنفذ ال يناـ "(.)3
كىناؾ أمثاؿ كردت في األبيات التي أتى بيا لمشرح بمعنى أف يككف البيت

الذم يقكـ بشرحو مشتمبلن عمى مثؿ تكممت بو العرب كمف ذلؾ قكلو  " :عبل
الَّسي يؿ ُّ
الزبى " ( ،)4فيذا جزء مف بيت أكرده كىك قكؿ الشاعر [ مف الطكيؿ ] :
ً
السي يؿ ُّ
دارىـ
إذا عبل َّ
الزبى فأت ى

كؿ ً
فعنيا يمي يؿ السي يؿ َّ
مميؿ

(ُ) معاني الشعر ص ّٗ .

(ِ) ينظر  :تاج العركس ّٖ  ( ُْٕ /ردل ) .
(ّ) معاني الشعر ص ْٗ .
(ْ) معاني الشعر ص ُٖ .
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كقكليـ  " :يرمي بو الرجكاف " قاؿ  " :ىذا مثؿ "

()1

 ،كىك جزء مف بيت أكرده

كىك قكؿ الشاعر[ مف الطكيؿ ] :

الر ىجكاف
ٍت ىن ًج َّى النفس فيو كأنَّو
أخك ًظ َّن وة يي ٍرمى بو َّ
ىن ىبذ ي
كأحيانا يضيؼ بعض األمثاؿ المشيكرة عند العرب كالتي تتفؽ مع سياؽ
()2

الكبلـ لمزيد مف االستدالؿ ك التكضيح  ،كمف ذلؾ قكلو عند شرح بيت الشاعر[

مف الطكيؿ ] :

عريفجة الحسؿ استداحت بأرضنا

فياؿ عباد ا﵀ لؤلشر المردم

ذليبل فعز كعظـ شأنو  ،كىذا مثؿ قكلو
رجبل كاف ن
قاؿ  " :كىذا مثؿ يصؼ ن

 :إف البغاث بأرضنا تستنسر  ...كىذا مثؿ قكليـ  :استتيست العنز يريدكف

مثبل لمرجؿ يعدك طكره  ،ككذلؾ يقاؿ لمرجؿ العزيز
تيسا  ،يضرب ن
صارت العنز ن
إذا ذؿ ( استأتف الحمار ) أم  :صار أتانان  ،أم  :ضعيؼ بعد قكة  ،كمثمو :

استنكؽ الجمؿ " (. )3

كيمكف حصر األمثاؿ التي ذكرىا في الكتاب فيما يمي :
ـ
ُ
ِ
ّ
ْ

المثؿ

الصفحة

الس ٍي يؿ ُّ
الزىبى
ىعبل َّ
فعنيا يميؿ السيؿ كؿ مميؿ

ُٗ

كال ىاجعان إال عمى ظير دمنة

َِ

تصحب قصبيا

ُٖ

ِٖ

(ُ) معاني الشعر ص َْ .
(ِ) معاني الشعر ص ّٗ .
(ّ) معاني الشعر صُِٕ ،كُِٖ .
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المثؿ

ـ

الصفحة

ٓ

بفمذ مف سرارة قمبيا

ّّ

ٔ

يرمي بو الرجكاف

َْ

ٕ

سرينا ليمة ابف أنقد

ْٗ

ٖ

بصكب غزيرة

َٓ

ٗ

راميت شيبي كبلنا قائـ حججا

ستيف حتى ارتمينا أقرب الفقر

ٖٓ

َُ

إف الذئاب قد اخضرت براثنيا

ِٔ

ُُ

تعطى الخبلة فترعكم مخضكضبان

ٓٔ

ُِ
ُّ
ُْ

كاذا عصبت فممغرار سكاعدم
كمف قعر زكراء الجراب رميتني

َّـ جالييا عميؾ كما تدرم
تييد ي
الرضؼ
كثالثة َّ

ٔٔ
ٖٔ
َٗ

ُٓ

لـ يرك حتى تذكؽ اليامة الكسنا

ُٔ

كؿ ضب عنده مرادتو

ّٗ

ُٕ

ببطنو يعدك الذكر
ً
سؿ استداحت بأرضنا
يع ىرٍيفى ىج ية الح ٍ
إف البغاث بأرضنا يستنسر

ُُٗ
ُِٕ

َِ

استتيس العنز

ُِٕ

ُِ

استأتف الحمار

ُِٖ

ِِ

استنكؽ الجمؿ

ُِٖ

ُٖ
ُٗ
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ه ـ ألٕال انعزة :

كثير مف
األيشنانداني لغكم كبير  ،عارؼ بدقائؽ لغة العرب كأسرارىا  ،يحفظ نا
األشعار كاألمثاؿ  ،كعمى دراية كافية بأقكاؿ العرب كاستعماالتيـ المغكية في
حياتيـ اليكمية  ،تمؾ األقكاؿ الحكيمة التي تنساؿ عمى ألسنتيـ كالغيث المنيمر

أيضا ػ األقكاؿ كالجمؿ كالعبارات ،
 ،فمـ يكتؼ بحفظ األشعار كاألمثاؿ بؿ ػ حفظ ن
كمف أقكاؿ العرب في معاني الشعر ما يمي :
ُ ػ العرب تصؼ الجارية فتقكؿ  :كأنيا شعمة نار  ،ككأنيا بيضة في ركضة(. )1

ِ ػ قكليـ  :شاب في مثؿ شيش

()2

ّ ػ العرب تقكؿ  :فبلف في ثكب فبلف  ،أم  :ىك قاتمو (.)3
ْ ػ قكؿ العرب  :السحاب فحؿ األرض

()4

ٓ ػ مف قكليـ  :فبلف في ذرل فبلف أم  :في ناحيتو ككنفو (.)5
ٔ ػ قكؿ العرب  :بنك فبلف بنك الحرب(. )6
ممارسا ليا
عالما بيا
ن
ٕ ػ كالعرب تقكؿ :أنا ابف بجدة األرض إذا كاف ن
الخ ًبرات كىى ً
الغزار يقاؿ :
ٖ ػ تقكؿ العرب  :أخبر بنك فبلف إذا كثر في إبميـ ى
()7

ناقة ىخ ٍبر(... )1

(ُ) معاني الشعر ص َُ.
(ِ) السابؽ ص ُْ .
(ّ) السابؽ ص ِّ .

(ْ) السابؽ ص ّْ .
(ٓ) السابؽ ص َٔ .
(ٔ) السابؽ ص ِٕ .
(ٕ) السابؽ ص ِٕ .
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ٗ ػ تقكؿ العرب  :ما زلنا نطأ السماء حتى جئناكـ

()2

.

َُ ػ تقكؿ العرب  :مف بؾ تريد مف ضربؾ كمف قتمؾ ؟

()3

ُُ ػ تقكؿ العرب  :فبلف في ثكب فبلف إذا قتمو(. )4
ُِ ػ تقكؿ العرب  :لجاد ما فتؽ الصقيؿ ىذا السيؼ إذا أرىفو(. )5
ُّ ػ فقالت العرب لمرجؿ إذا أسف  :رميح أبي سعد(.)6
لعمي أف أككف قد أمطت المثاـ عف كتاب مف أعظـ كتب المعاني كمف

قدر  ،فالكتاب غزير بمادتو المغكية زاخر بالفكر المغكم  ،يممس ذلؾ كؿ
أجميا نا
مف طالع الكتاب كارتشؼ مف معينو الذم ال ينضب .
صبٍَب  :يزٌٔبد الشُبَداًَ يف ( اجلًٓزح ) :

نقؿ ابف دريد في الجميرة عف األشنانداني في كاحد كثبلثيف مكضعان ،

كىذا يدؿ عمى مكانة كمنزلة األشنانداني المغكية  ،فابف دريد مف أعبلـ المغة

كأحد أئمتيا  ،كعندما ينقؿ عف شخص معيف فإنو ينقؿ عف ثقة كمعركؼ

جيكدا لغكية لؤلشنانداني
بالضبط  ،كمشيكد لو باإلتقاف كالحفظ  ،كلك لـ نجد
ن

شاىدا عمى براعتو في عمكـ المغة.
إال ىذه النقكؿ لكفاه ذلؾ
ن

(ُ) السابؽ ص ٕٓ .
(ِ) السابؽ ص ٕٔ .
(ّ) السابؽ ص ِٖ .
(ْ) السابؽ ص َٗ .
(ٓ) السابؽ ص ِٗ .
(ٔ) السابؽ ص ُُِ .
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رجبل  :أردت كيما
ُ ػ قاؿ ابف دريد  " :قاؿ النعماف بف المنذر لرجؿ ذكر عنده ن
تذيمو فمدىتو  ،أم  :تعيبو فمدحتو  ،كأنشدنا األشنانداني عف التكزم عف
أبي عبيدة لرجؿ مف بني سعد جاىمي [ مف الرجز]:
القكؿ ال تىمد ً
ً
َّىي ىغ َّرًؾ ًب ٍر ازغي َّ ً
الم ٍزىد ًىي
بعض
س يب ًؾ ي
ىح ٍ
الشباب ي
ى
(ُ)
يقاؿ  :شباب برزغ كبرزاغ كبرزكغ إذا تـ " ...

ِ ػ قاؿ ابف دريد  " :سمعت األشنانداني يقكؿ :سمعت األخفش يقكؿ  :سميت
الحركؼ ( مذلقة ) ؛ ألف عمميا في طرؼ المساف  ،كطرؼ كؿ شيء ذلقو ،

اجا بغيرىا  ،كسميت األيخر ( مصمتة ) ؛
كىى أخؼ الحركؼ كأحسنيا امتز ن
ألنيا أصمتت أف تختص بالبناء إذا كثرت حركفو العتياصيا عمى المساف "

(ِ)

.

ّ ػ قاؿ ابف دريد  " :قاؿ أبك عثماف األشنانداني  :سمعت األخفش يقكؿ  :كؿ
شيء انضمت إليو أشياء فيك أـ " (ّ).

ْ ػ قاؿ ابف دريد  " :كأنشدنا أبك عثماف األشنانداني [ مف الرجز ]:
في َّف بعد كميف كالمحب
َّت
ىجب ٍ
نساء العالميف بالسبب ي
ى

(ُ) الجميػػرة ُ  ( ٔ /المقدمػػة )  ،كىػػذه القصػػة التػػي ذكرىػػا ابػػف دريػػد كردت مفصػػمة عنػػد
المبػرد فبعػد أف ذكػػر بيتػيف مػػف الشػعر قػػاؿ  " :كىػذا المعنػى مػػأخكذ مػف قػػكؿ النعمػاف بػػف
ش ىكؿ فقاؿ  :أبيت المعف  ،إنو لقعك اإلليتػيف ،
ضمة كقد ذكر معاكية بف ى
لح ٍجؿ بف ىن ٍ
المنذر ى
مقبػؿ النعمػػيف  ،أفحػػج الفخػذيف َّ ،
مشػػاء بػػأقراء  ،تبػاع إمػػاء  ،قتػػاؿ ظبػاء ،فقػػاؿ النعمػػاف:

أردت أف تذيمو فمدىتو "

الكامؿ في المغة كاألدب ص َُُٓ ،كاألمالي ألبي عمي القالي ِ . َُٗ /

(ِ) الجميرة ُ  ( ٕ /المقدمة ) .

(ّ) الجميرة ُ  ، ُِ /كنقؿ ابف منظكر ىذا القكؿ عف ابف دريد ( أـ ـ ) .
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َّرت عجيزتىيا بخيط كىك السبب  ،ثـ ألقتو إلى النساء ليفعمف كما
أم  :قىد ٍ
فعمت فغمبتيف " (ُ) .

َّت شفتيو إذا ذبمت مف العطش  ،قاؿ الراجز :
ٓ ػ قاؿ ابف دريد  " :يقاؿ  :ىذب ٍ
ذب المساف كذبؿ
سقىكني ىعمىبلن بعد ىن ىي ٍؿ مف بعد ما َّ
يى يـ ى

قاؿ أبك عثماف األشنانداني  :يقاؿ  :ىذ ىب ٍت شفتو كما يقاؿ  :ىذبَّت كلـ أسمعيا مف
غيره " (ِ) .

ٔ ػ قاؿ ابف دريد  " :مف أمثاليـ  :ال يعرؼ ال ًي َّر مف ال ًب ٌر  ،كقد كثر الكبلـ في
ىذا المثؿ فذكر أبك عثماف األشنانداني أف الير  :السنكر  ،كالبر  :الفأرة في
بعض المغات أك دكيبة تشبييا "

(ّ)

.

ٕ ػ قاؿ ابف دريد  " :كأنشدني أبك عثماف األشنانداني قاؿ  :أنشدني األصمعي
قاؿ  :أنشدني األخفش [ مف الطكيؿ ] :
باتيكا يي ىع ُّ
ض ٍيفى ييـ
عاء ى
شكف القيطى ٍي ى
ماح وة
س ى
فما أى ٍط ىع يمكه األى ٍكتى ىكى مف ى

ً
الب ٍرًن ُّي في يجمى وؿ ثي ٍجؿ
كع ٍن ىد يىـ ى
الب ٍخ ًؿ
الب ٍرًن َّي إال مف ي
كال ىم ىن يعكا ى

األكتكى :ضرب مف التمر ،كالقطيعاء :تمر صغار يشبو الشيريز"(ْ).
(ُ) الجميرة ُ  ، ِّ /كالمساف ُ  (ُِٓ /ج ب ب )

ػت شػفتو كػذبت ،
(ِ) الجميرة ُ  ، ِٕ /ىكذا في الجميرة ( ىذ ىب ٍت )  ،كفي المسػاف  :ىذ ىب ٍ
كفي المزىر ُ  " : ُّّ /كمف أفراد أبي عثماف األشنانداني  :ذببت شفتيو كمػا يقػاؿ
ذبَّت بمعنى ذبمت مف العطش " .

(ّ) الجميػػػرة ُ  ، ِٖ ، ِٕ /كأعػػػاد ابػػػف دريػػػد ىػػػذا المعنػػػى فػػػي مكضػػػع آخػػػر دكف
التصريح باسـ األشنانداني فقاؿ  " :كقػكليـ  :ال يعػرؼ اليػر مػف البػر  ،زعػـ قػكـ أف

البر  :الفأرة  ،كال أعرؼ صحة ذلؾ " الجميرة ُ . ٖٗ /
(ْ) الجميرة ُ  ( ْٓ /ج ؿ ؿ ) .
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ٖ ػ قاؿ ابف دريد  " :كأخبرنا أبك عثماف عف التكزم عف أبي عبيدة  :األربعاء
كزعـ أنيا فصيحة  ،كزعـ قكـ أنيـ سمعكىا بفتح الباء  :األربعاء "

(ُ)

.

ٗ ػ قاؿ ابف دريد  " :ذكر لي أبك عثماف أنو سمع األخفش يقكؿ  :نتجت
الناقة كأنتجتيا بمعنى كاحد " (ِ).

َُ ػ قاؿ ابف دريد  " :كسألت األشنانداني [ عف ثادؽ ] فقاؿ  :مف ثدؽ

المطر مف السحاب إذا خرج خركجان سريعان نحك الكدؽ " (ّ).
ُُ ػ قاؿ ابف دريد  " :كاليجؼ  :الجافي الغميظ ظميـ ًى ىج ُّ
ؼ  ،كسألت أبا حاتـ
عف قكؿ الراجز ػ أظنو العماني الراجز ػ :
جفػػر الفحؿي فأضحى قد ىى ىجؼ

اخضر مف البقؿ كجؼ
اصفر ما
َّ
ك َّ
(ُ) الجميػػػرة ُ  ِْٔ /ك ِٓٔ ( ب ر ع )  ،فػػػػي ىػػػذه الركايػػػػة لػػػـ تضػػػػبط كممػػػػة (
األربعػػاء ) األكلػػى بالعبػػارة  ،كىػػى فػػي قكلػػو " األربعػػاء كزعػػـ أنيػػا فصػػيحة " كانمػػا

ضبطت بالشكؿ بكسر الباء  ،كىذا ال يتفػؽ مػع السػياؽ  ،حيػث إف ركايػة كسػر البػاء
ذكرىػػا ابػػف دريػػد فػػي قكلػػو  " :كاألربعػػاء معػػركؼ بكسػػر البػػاء "  ،ككممػػة ( األربعػػاء )

اآلخرة ذكر أنيا بفتح الباء  ،فمـ يبؽ إال أف تككف بضػـ البػاء  ،كيؤيػد ذلػؾ مػا ذكػره
السيكطي في المزىر ُ  ، ُِّ /فقاؿ  " :كمف أفراد أبي عبيدة قػاؿ ابػف دريػد  :قػاؿ
أبػػك عبيػػدة  :الػ َّػدأٍداء  :مػػا اسػػتكل مػػف األرض  ،كلػػـ يجػػىء بػػو غيػػره  ،كقػػاؿ  :يػػكـ

األ ٍىرًبعػػاء بكسػػر البػػاء  ،كزعػػـ قػػكـ أنيػػـ سػػمعكا  :األ ٍىرىبعػػاء بفػػتح البػػاء  ،كأخبرنػػا أبػػك
عثماف األشنانداني عف التكزم عف أبي عبيدة األ ٍىريبعاء بالضـ  ،كزعـ أنيػا فصػيحة "

كيفيـ مف ىذه الركاية أف كممة ( األربعاء ) التي لـ تضػبط بالعبػارة فػي الجميػرة ىػى

بضـ الباء .

(ِ) الجميرة ِ  ( ّ /ت ج ف ) .
(ّ) الجميرة ِ  ( ّٖ /ث د ؽ ) .
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ؼ ؟ فقاؿ  :ال أدرم ،فسألت أبا عثماف فقاؿ ً :ى ىجؼ  :إذا
فقمت لو  :ما ىى ىج ى
ي
(ُ)
لحقت خاصرتاىا بجنبيو مف التعب  ،أنشد فيو بيتان " .

ُِ ػ يقكؿ ابف دريد عف المنجنيؽ  " :اختمؼ أىؿ المغة فيو فقاؿ قكـ  :الميـ
زائدة  ،كقاؿ سيبكيو بؿ ىى أصمية ،كأخبرنا أبك حاتـ عف أبي عبيدة ،

كأحسب أف أبا عثماف ػ أيضان ػ أخبرنا عف التكزم عف أبي عبيدة قاؿ :

سألت أعرابيان عف حركب كانت بينيـ فقاؿ  :كانت بيننا حركب عكف تفقأ
فييا العيكف مرة ينجنؽ كأخرل ينرشؽ ،فقكلو  :نجنؽ داؿ عمى أف الميـ زائدة
 ،كلك كانت أصمية لقاؿ  :نمنجؽ عمى أف المنجنيؽ أعجمي معرب "(ِ).

ُّ ػ قاؿ ابف دريد  " :قاؿ أبك عثماف األشنانداني مرة  :الخناسر  :الضعاؼ

مف الناس  ،كأنشد بيت ابف أحمر[ مف الكامؿ ] :
ً
يسع ى ً
الخ ً
سر
ناسرة المئاـ فمى ٍـ
طى ىرؽ ى
الخفير بناقة القى ٍ
رجبل مف بني سعد فأغار عمييا قكـ منيـ
كاف ابف أحمر أكدع إبمو كراعييا ن
فأخذكىا كلـ يسع الخفير فييا  ،كالقسر  :اسـ الراعي " (ّ).

ُْػ قاؿ ابف دريد":أخبرنا أبكعثماف عف التكزم قاؿ :كاف رؤبة يقعد بعد صبلة

يكما
الجمعة في رحبة بني تميـ فينشد ،كيجتمع الناس إليو ،فازدحمكا ن
فضيقكا الطريؽ ،كأقبمت عجكز معيا شىء تحممو  ،فقػػػاؿ رؤبػػػػة [ مف

الرجز ] :

ػػػػكز عف طى ً
لمع يج ً
ػػريقػيا
تىىن ىح ى

(ُ) الجميرة ِ  ( َُٗ /ج ؼ ىػ )  ،كنقؿ الزبيدم ىذا القكؿ عف ابف دريد َ
تاج العركس ِْ  ( ْٖٔ /ق ج ؼ ) .

(ِ) الجميرة ِ  ( َُُ /ج ؽ ف ) .

(ّ) الجميرة ِ  ( َِٔ /خ ر س ) .
جملة كلية البنات اإلسالمية– جامعة األزهر– فرع أسيوط

 6663 

العدد اخلامس عشر 6102م

األشناندانى ( سعيد بن هارون ت  752هـ ) لغوياً

أم  :أصدقائيا "

(ُ)

قػػى ٍد أى ٍق ىبمى ٍت رائحػػ نة مف سكقيػػا
النحكم مف صديقيػػػػا
ىد ٍعيا فما
ُّ
.

ُٓػ قاؿ ابف دريد " :سمعت أبا عثماف األشنانداني يقكؿ :قاؿ األخفش :الدكاف
مشتؽ مف قكليـ  :أكمة دكاء إذا كانت منبسطة  ،كناقة دكاء إذا افترش

سناميا في ظيرىا  ،كما اشتؽ عثماف مف العثـ "

(ِ)

.

ُٔ ػ قاؿ ابف دريد  " :كسألت أبا عثماف عف اشتقاؽ العرس فقاؿ  :تفاؤالن مف
كع ًرس الرجؿ
كع ًرس الرجؿ امرأتو  ،ى
قكليـ  :عرس الصبي بأمو إذا ألفيا  ،ى
كب ًعؿ بو ،
سا إذا بعؿ بالشيء كالفزع منو  ،كيقاؿ  :ىخ ًرؽ بالشيء ى
يعرس ىع ٍر ن
كذىب بو كبقر بو كذنب بو كمو كاحد إذا تحير" (ّ).
ُٕ ػ قاؿ ابف دريد  " :قاؿ أبك عثماف األشنانداني :قاؿ سمعت األخفش يقكؿ:

كنت عند الخميؿ فسألو رجؿ عف حد الميؿ فقاؿ :مف ين ٍدأة الشفؽ إلى ين ٍدأة
الفجر"(ْ).

ُٖػ قاؿ ابف دريد" :كالزلؼ كاحدتيا زلفة كىى األجاجيف الخضر ،ىكذا أخبرني
أبك عثماف األشنانداني عف التكزم عف أبي عبيدة  ،كقد كنت قرأت عميو في
رجز العماني :

نشؼ
حتى إذا ماء الصياريج
ٍ
لؼ
مف بعد ما كانت مبلء كالز ٍ

(ُ) الجميرة ِ  ( ِّٕ /د ص ؽ ) .
(ِ) الجميرة ِ  ( ِٕٗ /د ؾ ف ) .

(ّ) الجميرة ِ  ( ُّّ /ر س ع ) .
(ْ) الجميرة ِ  ( ّْٓ /ر ص ع ) .
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كصار صمصاؿ الغدير كالخزؼ

فسألتو عف الزلؼ فذكر ما ذكرتو آنفان  ،كسألت عنو أبا حاتـ

فمـ يجيبا فيو "

(ُ)

.

كالرياشي

س ًنؽ الحمار كغيره يسنؽ سنقنا إذا بشـ عف أكؿ العشب
ُٗػ قاؿ ابف دريد  " :ى
 ،كأنشدنا األشنانداني أحسبو عف التكزم عف أبي عبيدة [ مف البسيط ]:
شب
إني امرؤ أعتفي الحاجات أطمبيا
كأنني سنؽ ييرمى بو يع ي
قكلو  :أعتفي :آخذ العفك  ،يريد  :آخذ عفك الناس "(ِ).

َِ ػ قاؿ ابف دريد  " :ىد ٍعتىب [ قاؿ الزبيدم :كجعفر] مكضع قد جاء في شعر
شاذ  ،أنشدنا أبك عثماف لرجؿ مف كمب [ مف المتقارب ]:
ب أ ُّيـ ىب ٍك ور ك َّ
النكل
ىحمَّ ٍت ًب ىد ٍعتى ى
كليس تأليؼ دعتب بالصحيح " (ّ).

ّْت بالجميع كتشعب
مما تي ى
شت ي

ُِ ػ قاؿ ابف دريد " :قاؿ أبك بكر سمعت أبا عثماف مرة يقكؿ :التنفش :
الداىية  ،كلـ أسمعيا مف غيره "

(ْ)

.

ِِ ػ قاؿ ابف دريد  " :قاؿ أبك عثماف األشنانداني  :الزنفؿ  :الداىية ،
أسمعيا إال منو " (ٓ) .

كلـ

ِّ ػ قاؿ ابف دريد  :كجيأؿ اسـ مف أسماء الضبع ،قاؿ الشاعر[ مف الكافر]:
(ُ) الجميرة ّ  ( ُِ /ز ؼ ؿ ) .
(ِ) الجميرة ّ  ( ّْ /س ف ؽ )

(ّ) الجميػػػػػرة ّ ( ِٗٓ/البػػػػػاء كالتػػػػػاء كمػػػػػا بعػػػػػدىما )  ،كتػػػػػاج العػػػػػركس َِْٖ /
( دع ت ب ).

(ْ) الجميرة ّ  ( ّّّ /الخاء كالفاء ) .
(ٓ) الجميرة ّ  ( ِّْ /الزام كالفاء ) .
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(ُ)

جيئؿ[ج ٍيأ هؿ] كأبك بنييا
كجاءت
ٍ
أجـ المأقييف بيا يخماعي
ى
ٌ
كسألت أبا حاتـ عف اشتقاقو فقاؿ :ال أعرفو  ،كسألت أبا عثماف فقاؿ :إف لـ
يكف مف جألت الصكؼ كالشعر إذا جمعتيما فبل أدرم "(ِ).

ِْ ػ قاؿ ابف دريد  " :كأيدابر  :القاطع ألرحامو  ،ىكذا قاؿ سيبكيو في األبنية
أخبرنا بذلؾ األشنانداني عف الجرمي " (ّ).

كمدعنكر إذا تدا أر بالسكء كالفحش  ،قاؿ الشاعر[مف
ِٓ ػ " قاؿ ابف دريد  :ي
الطكيؿ ] :

سيماء كادعنكار سيؿ عمى عمرك
قد ادعنكرت بالسكء كالفحش كاألذل اي
ي
ىذا البيت لـ يعرفو البصريكف  ،كزعـ أبك عثماف أنو سمعو ببغداد  ،كال أدرم
ما صحتو "

(ْ)

.

كزىر يجكف قالكا  :أغصاف الكرـ  ،كقالكا  :العنب بعينو ،
ِٔ ػ قاؿ ابف دريد  " :ى
كأنشدني أبك عثماف األشنانداني [ مف البسيط ] :
ماء دكالي زرنجكف ميؿ

(ٓ)

كأف بالبرنأ المعمكؿ
ِٕػ قاؿ ابف دريد":كلى ًحقىو كألحقو كلـ يتكمـ فيو األصمعي ،كميرت المرأة
كأميرتيا  ،كأنشد أبك عثماف األشنانداني لؤلعشى [ مف المتقارب ]:
(ُ)
كم ٍن يك و
كحة غير ىم ٍم ييكروة كأخرل ييقا يؿ ليا فا ًدىا
ى

لممثقػػػػب فػػػػي المسػػػػاف ٖ ( ٕٗ /خ ـ ع )  ،كفيػػػػو  " :أحػػػػـ " بالحػػػػاء  ،ك "
(ُ) البيػػػػت ي
الماقييف " باأللؼ .
(ِ) الجميرة ّ  ( ّٓٓ /فيعؿ ) .

(ّ) الجميرة ّ  ( ّٗٔ /باب ما جاء عمى فيعالؿ ) .
(ْ) الجميرة ّ ( ََْ /باب ما جاء عمى يم ٍف ىع ٍنًمؿ ) .
(ٓ) الجميرة ّ  (ُْٕ /باب فى ىعمكؿ ) .
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ِٖ ػ قاؿ ابف دريد  " :قاؿ أبك الخطاب األخفش مما ركاه أبك عثماف عف
التكزم عف األخفش قاؿ ً :ممطاط الرأس كىك مجتمعو " (ِ).

ِٗ ػ قاؿ ابف دريد  " :كقاؿ أبك عثماف عف التكزم عف أبي عبيدة عف أبي
الخطاب كىك في نكادر أبي مالؾ قاؿ ً :
الشبر بيف طرؼ الخنصر إلى طرؼ
اإلبياـ  ،كال ًفتر بيف طرؼ اإلبياـ إلى طرؼ السباب  ،كالرتب بيف السبابة
كالكسطى  ،كالعتب ما بيف الكسطى كالبنصر ،كالكصيـ ما بيف الخنصر

البصـ أيضان " (ّ).
كالبنصر كىك ي
َّ ػ قاؿ ابف دريد  " :قاؿ أبك عثماف كسألت األخفش لـ جمعت ندل عمى
(ْ)

.

أندية؟ فقاؿ  :ندل في كزف فى ىعؿ فجمعت "
ُّ ػ قاؿ ابف دريد  " :كجمعكا فى ٍعبلن ػػ أيضان ػػ عمى ًفعالة مثؿ  :عظـ ً
كعظامة ،
كأنشدنا أبك عثماف [ مف الرجز ]:

عام ٍو
كي هؿ ألجمػػػاؿ بني ىن ى
الي ىذامػػ ٍو
ى
منؾ كمف شفرتىؾ ي

قامػػػ ٍو
ابتركت
إذا
ى
ى
فحفرت ى
(ٓ)
ثـ طرحت الفىر ى ً
ظام ٍو
ٍ
ث كالع ى

(ُ) الجميرة ّ  ( . ّْٓ /حؾ كأحؾ ) َ
(ِ) الجميرة ّ . ْْٓ /
(ّ) الجميرة ّ . ْٓٓ /
(ْ) الجميرة ّ .ُِٓ /

(ٓ) الجميرة ّ . ُّٓ /
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صبنضب  :يزٌٔبد الشُبَداًَ يف أيبيل اثٍ درٌد:

أيضا
لـ يكتؼ ابف دريد بالنقؿ عف األشنانداني في الجميرة بؿ نقؿ عنو ػ ن

ػ في أماليو  ،كىذا يدؿ عمى مدل تأثره بو  ،كأخذه عنو كال غرك فاألشنانداني
أستاذه كمعممو الذم لـ يترؾ مناسبة إال ذكر ركايتو عنو كأنو يتشرؼ بذلؾ

كيفتخر بو بيف طبلبو كتبلميذه .

ُ ػ قاؿ أبك بكر بف دريد :أخبرنا أبك عثماف ،عف التََّّكزم عف أبي يع ىب ٍيدة قاؿ:
لما كاف يكـ الجمؿ ،كالتقىى الناس ،خرج رج هؿ مف بني و
بف
أسد ،فمى ًق ىى محمد ى
ي
ٌ
ي
ً
السجَّاد مف كثرة سجكده كطيكؿ صبلتو
س َّمى َّ
طمحة ى
بف يعبيد ا﵀  -ككاف يي ى
فمما ىغ ًش ىيو قاؿ :حـ~  -ككانت شعار أصحاب
ىس ًد ُّ
 فحمؿ عميو األ ىمٌ ،
شأى
عمي رضكاف ا﵀ عميو  -فمضى ًبطى ٍع ىن ًت ًو كلـ يمتى ًف ٍت إلى قكلو ،ثـ أ ٍن ى
م يقكؿ [ مف الطكيؿ ] :
ىس ًد ُّ
األ ى
ً
ً
سمـ
قميؿ األى ىذل فيما تىرل
بآيات ىرّْبػػػػو
ث قىػ َّكاـ
ىشع ى
ي
العيف يم ٍ
كأ ى
الرم ًح ج ٍيب قى ًم ً
لميػػ ىد ٍي ًف كلًمفىًـ
يصو
ت ًب ٍ
ىىتى ٍك ي
صػريعػان ى
صد ًر َّ ٍ ى ى
فى َّخػر ى
ىعمى ىغ ٍي ًر و
الح َّ
ؽ ىي ًظمػػػـ
يس تا ًبعان
شئ ىغ ٍي ىر ٍ
كم ٍف ال ىيتٍ ىب ًع ى
أف لى ى
ىع َّميان ى
قدًـ
مح شاجػػهر فى ىيبلَّ تىبل " حـ~ " ى
قبؿ التَّ ي
الر ي
يي ىذ ّْكرني " حػـ~ " ك ٌ
ً
العتٍبي عف أبي
ِ ػ أخبرنا ابف دريد قاؿ :أخبرنا أبك يعثماف األيشنا ٍندان ٌي ،عف ي
َّ
فمما
إسحاؽ قاؿ :حدثني ي
ابف الكميبة قاؿ :كال ني يعمر بف عبد العزيز ىع ىمبلن ٌ
السبلم ية ك ً
العافي ية.
قمتَّ :
أم يؿ ٍ
ٌ
أىمًؾ فيؾ؟ ي
كدعتيو قاؿ :يا ابف الكميبة ،ما ى
ظ ٍي ًرؾ ،كأف تى ٍح ًم ىؿ ليـ ىعمى
قاؿ :ال ،كلكف أممييـ فيؾ أف تى ًرىد ليـ ىعمى ى
()1

(ُ) أمػػالي ابػػف دريػػد ص ُٕ  ،تحقيػػؽ  /السػػيد مصػػطفى السنكسػػي  ،ط  /السمسػػة
التراثية  ،سنة َُْْ ىػ ػ ُْٖٗـ .
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ب ليـ ً
ً
الغنى ،كتكره ليـ
ىعمى يـ َّ
أف لؾ كلدان تي ًح ُّ
كاىمؾ ،يا ابف ال يكميبة إني أل ٍ
الفقر ،كأف ا﵀ َّ
أىؿ
عز كج ٌؿ قد كتب عمييـ فق ارن ،أك كتب ليـ ًغنى ،ك َّ
أف ى
السمكات كاألىرض لىك ىجيدكا أف يي ٍغ ينكا مف ىكتب ا﵀ عميو الفقر أك يي ٍف ًقركا مف
ٌ
كتب ا﵀ لو ً
الغنى ،لـ يقىدركا عمى ذلؾ .انظر لًنفسؾ ،كال تىنظر ًلغ ٍيرؾ ،كقد

أستكدعؾ ا﵀ " (.)1
ٍ
أحببتؾ ،فبل أىبغضؾ ك ٍ
العتبي ،قاؿً :قيؿ لبعض ُّ
الزىىاد:
ّػ أخبرنا ابف دريد قاؿ :أخبرنا أبك عثماف عف ي
ً
الدنيا .فقاؿ ج َّم ية الم ً
ً
شً
ارب ،ال تيمتّْع
صاحبان
الم ى
أخبرنا عف ٌ
ى
ى ى
صائب ،ىرنقى ية ى
()2
بصاحب.
ْػ أخبرنا ابف دريد قاؿ :أخبرنا أبك عثماف عف التََّّكزم قاؿً :
عب ىدؿ
صحب ابف ٍ
فأبطأ عنو ً
بصمتو ،فت ٌغيب عنو أىيامان ،ثـ
ىس ًد ُّ
م معركؼ بف بشر حينانٍ ،
األ ى
عـ لي ،فأرسمت
طبت ابن ىة ٍّ
أتاه فقاؿٍ :أيف كنت؟ فقاؿ :أصمىح ا﵀ األىمير ،ىخ ي
ً
فاجمع ذلً ىؾ ،ثـ ا ٍئ ًتني
الناس كديكنا ،فا ٍنطمًؽ
إف لًي أىشاكم عمى
إليَّ :
َّ
ٍ
فمما أىتىيتييا بحاجتيا كتبت [ مف الكافر ] :
أىف ىٍعؿ ،ففعمتٌ ،
ض ٍت عميؾ قيكل ًحبالي
ت ًمني
طئ ىؾ الَّذم أ َّ
س يي ٍخ ي
ىم ٍم ى
إذا انتىقى ى
ى
شر
ىكما أ ٍ
بف ًب ٍ
ىخ ى
طأؾ ىم ٍع ي
ركؼ ي
فبل كا﵀ لك ىك ًرىى ٍت ًشمالي
ى

ٍس مػاؿ
ككنت تعػػ ٌد ذلؾ ىأر ى
ت بيا ًشمالي
يميني ما ىكص ٍم ي

أمر لو بخمسة آالؼ(.)3
فض ًحؾ كقاؿ :ما
ى
قاؿ :ى
ألطؼ ما سأىلت ،ك ى
(ُ) أمالي ابف دريد ص ٕٓ .
(ِ) أمالي ابف دريد ص ٕٔ .
(ّ) أمالي ابف دريد ص ٕٔ . ٕٕ ،
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ٓ ػ كأخبرنا ابف دريد قاؿ :أخبرنا أبك يعثماف عف التَّػػػكزم قاؿ :اشترم أىبكاألسكد
كتتعرض لو فأنشأى يقػػػكؿ [ مف
َّب
الد ى
ُّؤلي جارية لمخدمة ،فأىقبمت تتطي ي
ٌ
الكامؿ ] :

عرض حكلنا كتى َّ
بذلًي
مص ىبا
أى
يريدؾ لً ّْ
فى ىد ًعي التَّ ُّ
صبلح إً ّْني ال أ ي
ي
ىٍ ى
كلحم ًؿ ًقرب ًتنا ك ىغ ٍمى ً
ً
الم ٍر ىج ًؿ
كلمرحى
أريد ًؾ
لمعجيف َّ
إني ي
ى ٍ ٍى
()1
ىى ً
ً
ضيؼ أ ٍ ً
مؾ يم ٍق ًب ًؿ
كح
فإذا َّ
ي
آلخر ىن ٍح ىك أ ٍ
تر ى
ىىمؾ أىك غدا فىخذم ى

الج َّماز منقطعان إلى أبي
ٔ ػ أخبرنا ابف دريد قاؿ :أخبرنا أبك يعثماف قاؿ :كاف ى
أحب أف تيخالطني إال
الباىمي ،
جػػػزء
لمج َّمػػػػػػاز:ال ٌ
فتنسؾ أىبك جػػػزء  ،فقاؿ ى
ٌ
ٌ
تنسؾ،فأىظير ُّ
النسؾ ،ثـ أىنشأى يقكؿ[ مف الخفيؼ] :
أف ٌ

فتقريت مكرىا لجفػائو
كي أىتقػ ٌار
ٌ
قد جفاني األىمير ٍ
المعاصي ىعمـ ا﵀ ًنيَّتي مف سمائو
كالذم أى ٍن ى
طكل عميو ى
()2
ما ًق ارةه لمكره بقػػػػر و
ىمير عف فقيائو
اة
قد ىركاه األ ي

حساف قاؿ:
ٕ ػ أىخبرنا ابف دريد قاؿٌ :
حدثنا أبك عثماف قاؿ :حدثني محمد بف ٌ
حدثني ىشاـ بف الكمبي قاؿ :لما قىًدـ سيؼ بف ذم يزف ً
الحميرم عمى
ٌ
ٌ
فصبيا عمى
ًكسرل أىجمسو معو ثـ دعا بالشراب  ،فسقاه كأٍسان  ،فأىخذىا
ٌ

شرابان
ىشرب ى
أرٍسو  ،فأىنكر كسرل ذلؾ  ،فقاؿ  :أ ٌىييا الممؾّْ ،إني نذرت أىال أ ى
ً
حتى أ ً
عمي مف رأسي" (.)3
أكرـ َّ
كلـ أ ىىر ىم ٍكضعان مني ى
يدر ىؾ ًبثأ ًٍرم ٍ ،

(ُ) أمالي ابف دريد صٕٕ .

(ِ) أمالي ابف دريد ص ٕٕ .
(ّ) أمالي ابف دريد ص ُٓٓ .
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ٖ ػ ابف دريد ،عف أبي عثماف ،أف الميمب بف أبي صفرة أكصى عبد الممؾ ابنو
فقاؿ :إياؾ كالسرعة عند المسألة بنعـ ،فأف َّأكليا سي هؿ في مخرجيا،
س ًئمت
كآخرىا ثقي هؿ في فعميا ،كاعمـ َّ
قبحت فربما َّ
أف ال كاف ي
ركحت ،كاف ي
أمر فقدرت عميو فأجب ،كاف عرفت أف ال سبيؿ إليو فاعتذر منو ،فإنو مف
نا

ظمىـ ()1ػ
نا
يغد
معتذر فقد ى
لـ ي
ٗ ػ كأنشدنا أبك عثماف سعيد بف ىاركف األشنانداني [مف الكامؿ] :

كتحررف مف الذم أنباكيا
َّ

تقبمف نميم نة أينبئتيا
َّ
ال

ضا ىكيا
تقادـ ي
إف القيركض كاف ى
عيدىا عند الكريـ إذان يككف قى ى
المئيـ ىح ىب ٍكتىو بمكدةو
كاذا
ي

قبض المكدةى لي ٍؤ ىمو فى ىك ىما ىكيا
ى

()2

قاؿ :اجتمع عند يزيد بف
َُ ػ أخبرنا األشنانداني عف التكزم عف أبي يع ىب ٍيدة ى
العذٍرم ،كاألخطؿ التَّ ٍغمبي ،فقاؿ
معاكية أبك يزبيد الطائي ،كجميؿ بف ىم ٍعمر ي
األسد صفة في غير شعر؟ فقاؿ أبك يزىب ٍيد :أنا يا أمير
ليـ :أيكـ يصؼ لي
ى

شد،
المؤمنيف ،لكنو ىك ٍرد ،كزئيره ىر ٍعد  -كقاؿ مرة أيخرل :ىز ٍغد -
ككثبو ٌ
ي
كشره عتيد ،كنابو حديد ،كأنفو أخثـ( ، )3كخده
كى ٍكليو شديدُّ ،
كأخذه ًجد ،ى
(ُ) أمالي ابف دريد ص ََِ .
(ِ) أمالي ابف دريد ص ٕٔ .

(ّ) " أنػػؼ أخػػثـ  :ع ػريض األرنبػػة  ،كقيػػؿ  :ال ىخػثىـ  :غمػػظ األنػػؼ كمػػو " المسػػاف ُِ /
ُٓٔ ( خ ث ـ ) .

جملة كلية البنات اإلسالمية– جامعة األزهر– فرع أسيوط

 6636 

العدد اخلامس عشر 6102م

األشناندانى ( سعيد بن هارون ت  752هـ ) لغوياً
()2
()1
ككج ىنتاه ً
ناتئتاف ،كعيناه كقٌادتاف،
أدرـ  ،ك ًم ٍ
اضتاف ٍ
شفىيره أ ٍىدلىـ  ،ككفَّاه يعر ى
قمت أف ىٍدع( ،)3كاذا
نجـ طارؽ ،إذا استقبمتو ى
كأنيما لى ٍم هح بارؽ ،أك ه

()5
()4
ضى،
استعرضتىو ى
أصمع  ،بصير إذا است ٍغ ى
قمت أ ٍك ىكع  ،كاذا استدبرتىو قمت ى
()8
()7
()6
شثٍ ىنة(،)9
ش  ،كاذا جرل ى
ط ىمش  ،برًاث ينو ى
ىمكس إذا مشى ،إذا قىفَّى ىك ىم ى
()9
ؽ ل ىق ٍم ًب الجباف ،يم ىرّْكع لماضي الجناف،
ى
ص ًع ه
شثٍ ىنة  ،كمفاصمو يمتىرصة ،يم ٍ

(ُ) يقاؿ  " :مكاف أدرـ  :يم و
ستك " المساف ُِ  ( ُٕٗ /د ر ـ ) .
يسػد كالحميػر كالجبػاؿ كالصػخر فػي ممكسػة ،
(ِ) األدلـ  :الشديد السػكاد مػف الرجػاؿ كاأل ٍ
كقيؿ  :ىك اآلدـ " المساف ُِ  ( َِْ /د ؿ ـ ) .

الع ىكج  ،فكيفما مالت الرجؿ فقد فى ًػد ىع ٍت  ،كاألفػدع الػذم يمشػي
(ّ) أصؿ الفدع  :الميؿ ك ى
ارتفاعػا لػك كطػىء صػاحبيا
عمى ظير قدمو  ،كقيؿ  :ىك الذم ارتفػع أخمػص رجمػو
ن
عمى عصفكر ما آذاه " المساف ٖ  ( ِْٔ /ؼ د ع ) .

(ْ) األككع  :اليابس اليػد مػف الرسػغ الػذم أقبمػت يػده نحػك بطػف الػذراع " المسػاف ٖ /
ُّٕ ( ؾ ك ع ) .

(ٓ) يقاؿ  " :كعب أصمع  :لطيؼ محدد " المساف ٖ  ( َِٕ /ص ـ ع ) .

(ٔ) " األسد اليمكس  :الخفي الكطء "  :الصحاح ّ  ( ُٗٗ /ىػ ـ س ) .

و
مػاض سػريع فػي أمػكره "
(ٕ) الكمش  :السريع الماضي  ،رجؿ كمػش ككمػيش  :عػزكـ
المساف ٔ  ( ّّْ /ؾ ـ ش ) .

(ٖ) يقكؿ ابف فارس  " :الطاء كالميـ كالشػيف ال قيػاس لػو  ،كلػكال أنػو فػي الشػعر لكػاف
مف المشككؾ فيو  ،ألنو ال يشبو كبلـ العرب " المقاييسّ  (ِْْ /ط ـ ش ) .

كلـ أقؼ لو عمى معنى سكل الناس كالخمؽ ينظر  :الصحاحّ  ( ََُٗ /ط ـ ش) .

(ٗ) أسد شثف البراثف  :خشنيا " المساف ُّ  ( ِِّ /ش ث ف ) .
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()1
شـ( ،)2ثـ أنشأ يقكؿ [ مف
كاب ىر ىد ىىـ  ،كاف نازؿ ىغ ى
قاس ىـ ظىمىـ كاف ى
إذا ى
الرجز ] :

()3
كس( )4ذك تى ىي ُّك ًػـ
يج ىب ٍع ًث هف أى ٍ
شػى ي
اكيػػػؿ( )6كذك تى ىج ُّيػًـ
ىى ى
كذك أ ى
()8
ض ىرًـ
الم ٍ
كعي ين يو مثؿ الشياب ي

فقاؿ  :حسبؾ يا أبا زبيد .

ً ()5

شتىًبؾ األنيػاب ذك تىىب ٍرطيػـ
يم ٍ
ساط( )7عمى الميث اليزبر الضَّيغػىـ
ً ()9
الممى ٍممىػػػػـ
ػو
كىام ي
ى
كالحج ًر ي
ي
()10

قؿ يا جميؿ .فقاؿ  :يا أمير المؤمنيف  :كجيو فىػ ٍدغـ
قاؿٍ :
ثـ ى

(ُ)
(ِ)
(ّ)
(ْ)

ً ،
كش ٍدقيػػو

كد ًى ىمؾ ىد ٍى نما " المساف ُِ  ( ُُِ /د ق ـ ) .
كؿ ما غشيؾ فقد ىد ىى ىمؾ ى
ب " المساف ُِ  ( ّْٕ /غ ش ـ ) .
" ال ىغ ٍ
صي
شـ  :الظي ٍمـ كال ىغ ٍ
الص ٍمب الشديد " القامكس المحيط ص ٕٕٗ ( ج ع د ؿ ) .
الج ىب ٍع ًثف ُّ :
ي
األشكس  :الجرلء عمى القتاؿ الشديد " المساف ٔ  ( ُُٔ /ش ك س ) .

كبػ ٍػرطـ الرجػػؿ إذا أدلػػى شػػفتيو مػػف
طـ الرج ػ يؿ أم  :تى ىغ َّ
(ٓ) يقػػاؿ  :تىىبػ ٍػر ى
ػب مػػف كػػبلـ  ،ى
ضػ ى
الغضب " المساف ُِ  ( ْٕ /ب ر ط ـ ) .
(ٔ) األىاكيؿ جمع أىكاؿ كاألىكاؿ جمع ىكؿ " كاليكؿ  :المخافػة مػف األمػر ال يي ٍػدرل مػا
ييجـ عميو منو كيكؿ الميؿ كىػكؿ البحػر كالجمػع أىػكاؿ " المسػاف ُُ ( ُُٕ /ىػػ ك
ؿ).

كخمىطو " المساف ٕ  (ِّٓ /س ك ط ) .
طا َّ
(ٕ) ساط الشىء سك ن
كسكطو  :خاضو ى
ضػ ً
رم ٍت إذا التيبػػػػػت" الصػػػػػحاح ُُٕٓٗ /
ضػ َّ
ػػػػار كتى ى
(ٖ) يقػػػػػاؿ :ى
ػػػػرىم ٍت النػ ي
ػػػػرىم ٍت كاضػػػػػطى ى
( ض ر ـ).

صػػػ ٍمب مسػػػتدير ،كقػػػد لى ٍممى ىمػػػو إذا أداره " المسػػػاف َُِٓٓ /
(ٗ) حجػػػر يممى ٍممىػػػـ  :يمػ ى
ػػد ٍممؾ ي
( ؿ ـ ـ).
(َُ) خد فدغـ  :حسف ممتمىء " المساف ُِ  ( ُْٓ /ؼ د غ ـ ) .
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ش ٍدقىـ
ى

()1

()2

 ،كلي ٍغ يده

يم ٍع ىرٍن ًزـ

()3
()4

ككثبو خفيؼ ،
كم ىؤ ّْخ يره لطيؼ ،
ي
ّْمو كثيؼ  ،ي
يمقىد ي
الذراع  ،شديد ُّ
النخاع  ،يمػ ٍرود لمسباع ،

 ،كأخػ يذه عنيؼ  ،ىع ٍبؿ
()7
()6
()5
َّ
ّْ
الش ٍدقيف
ىىػ ىرت
المرير
الزئير ،شديد
ص ًعػؽ
 ،أٍ
يم ٍ
ى
صيريف( ، )8يركب األىػكاؿ  ،كيي ً
متٍػرص الح ً
تصر( )9األبطاؿ
ى
ىٍ
ي ى

،

،

()10
ابضا عمى
كيمنػػع األشباؿ  ،ما إف يزاؿ
جاثما في خيس  ،أك ر ن
ن

شػ ُّ
ػؽ فمػػو إلػػى منتيػػى حػػد المجػػاـ ...
(ُ) الشػػدقاف ىمػػا جانبػػا الفػػـ " كشػػدقا الفىػ ىػرس  :ىم ى
كاألشػػػدؽ  :العػػػريض الشػػػدؽ الكاسػػػعة المائمػػػة " المسػػػاف َُ  ( ُّٕ /ش د ؽ )،
كالشدقـ  :الكاسع الشدؽ كالميـ زائدة " الصحاح ٓ  ( ُٗٓٗ /ش د ؽ ـ ) .

(ِ) " المغد  :منتيى شحمة األذف مف أسفميا " المساف ّ  ( ِّٗ /ؿ غ د ) .
(ّ) " العرىزـ ك ً
الع ٍرزاـ  :القكم الشديد المجنمػع مػف كػؿ شػىء  ...كأنػؼ يم ٍعىرٍن ًػزهـ  :غمػيظه
ىٍ
مجتمع " المساف ُِ  ( ّٖٗ /ع ر ز ـ ) .
(ْ) " العبؿ  :الضخـ مف كؿ شىء " المساف ُُ  ( َِْ /ع ب ؿ ) .
(ٓ) يقػػػاؿ ":رجػػػؿ مريػػػر أم  :قػػػكم ذك ًمػ َّػػرة ...كالمريػػػر كالمريػػػرة  :العزيمػػػة " الصػػػحاح
ِ( ُْٖ/ـ رر)

ػػت
اليػ ىػػرت  ،كىريػ ه
(ٔ) األىػػػرت  :ىػػػك المتسػػػع شػػػدؽ الفػػػـ  ،يقػػػاؿ  " :أسػػػد أىػػػرت بػ ّْػػيف ى
رت " المساف ِ  ( َُْ /ق ر ت ) .
كم ٍن ىي ه
ي
(ٕ) الشدلقاف  :منتيى حد الجاـ مف الفرس  .المساف َُ  ( ُِٕ /ش د ؽ ) .

(ٖ) " الحصير  :الجنب  ،كالحصيراف  :الجنباف " المساف ْ  ( ُٗٔ /ح ص ر ) .
ً
صػػػػ نار  :ىج ىبػػػػ ىذه كأمالػػػػو كاىتصػػػػػره "
صػػػػػر الشػػػػىء ىي ٍيصػػػػره ىى ٍ
(ٗ) " اليصػػػػر :الكسػػػػر ،ىى ى
المساف ٓ  ( ِْٔ /ق ص ر) .

(َُ) الجػػاثـ ىػػك الػػذم لىػ ًػزـ مكانػػو فمػػـ يبػػرح  ،أم  :تىمىبػػد بػػاألرض  ،كالخػػيس  :مكضػػع
األسػػػػػػد كاألجمػػػػػػة  .ينظػػػػػػر المسػػػػػػاف ٔ  ( ٕٓ /خ م س )  ،كالمسػػػػػػاف ُِ ِٖ /

(خثـ).

جملة كلية البنات اإلسالمية– جامعة األزهر– فرع أسيوط

 6633 

العدد اخلامس عشر 6102م

األشناندانى ( سعيد بن هارون ت  752هـ ) لغوياً
()2

كنييس( ،)3ثـ قاؿ [ مف الرجز]:

فريس(ٍ ،)1أك ذا ىكٍل وغ
و
غضنفر
ضيغـ
عريف
ليث
ي
ي
ه
ػػػػر
يي ي
كيذ ى
خاؼ مف أنيابو ي
ٍع ي

لو عمى ّْ
مفخػر
كؿ السباع
ي
فقاؿ :حسبؾ يا ابف ىم ٍعمر.

ضبػػػَّػػر
يم ى
داخ هؿ في ىخ ٍم ًقو يم ى
ً ()5
قائما يي ىزٍمجػػػػر
ما إف ي از يؿ ن
()8
()7
()6
قي ً
س ىكر
ضاقض ى
شثٍف البناف قى ٍ
()4

(ُ) أم  :متربص ليػا فػي سػككف كاسػتقرار  ،يقػكؿ ابػف فػارس  " :الػراء كالبػاء كالضػاد
أص هؿ ىي يدؿ عمى سككف كاستقرار " مقاييس المغة ِ  ( ْٕٕ /ر ب ض ) .
ش ٍرب السباع بألسنتيا " المساف ٖ  ( َْٔ /ك ؿ غ ) .
(ِ) " الكٍلغ  :ي

(ّ) يقكؿ الجكىرم  " :ىن ٍيس المحـ  :أخذه بمقدـ األسناف  ،ك َّ
الن ٍيش  :األخذ بجميعيػا ،
ستو بمعنى " المساف ٔ  ( ِْْ /ف ق س ) .
ستيو كا ٍنتى ىي ٍ
 ،ىن ىي ٍ
الخ ٍمػػؽ  ...كرجػػؿ
(ْ) " يقػاؿ  :فىػ ىػرس مضػبَّر ال ىخ ٍمػػؽ أم  :مكثػػؽ ال ىخ ٍمػؽ  ،كناقػػة مضػبرة ى
ض ًبر :شديد " المساف ْ  ( ْٕٗ /ض ب ر ) .
ى
(ٓ) " الزمجرة  :الصػكت  ،كخػص بعضػيـ بػو الصػكت مػف الجػكؼ " المسػاف ْ ِّٗ /
(زـجر).

ض ًػقض األسػد الفريسػة كىػك
ضػقىض أم  :حطَّػـ كمػا ييقى ٍ
(ٔ) يقكؿ أبك عمي القػالي  " :كقى ٍ
ً
ضػفاض  :الحطَّػاـ " األمػالي
كي ٍنفيضيا فتسمع لعظاميا صػكتنا  ،كاألسػد الفى ٍ
أف ىي ٍحطميا ى
ضػػػة  :كسػػػر ً
ض
ضػػػقى ى
العظػػػاـ كاألعضػػػاء  ،ىكقى ٍ
ُ  ، ْٓ /كجػػػاء فػػػي المسػػػاف  ":القى ٍ
ضقى ى
فتكسر كدقو  ،كالقضقضػة  :صػكت كسػر العظػاـ  ...كأسػد
كسره
َّ
الشىء فتقضقض َّ :
كيقضػقض فريسػتو " ٕ  ( ِِّ /ؽ ض ض
قضقاض كقي
ي
ضاقض  :يي ىحطـ كؿ شىء ي
).

(ٕ) الشثف  :الخشف  .المساف ُّ  ( ِِّ /ش ث ف ) .

(ٖ) " القسكرة  :األسد  ،كالقسكرة  :الشجاع  .المساف ٓ  ( ِٗ /ؽ س ر ) .
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ض ٍي ىغـ ً
شـ ىى ٍمياـ( ،)1عمى األىكاؿ
قاؿٍ :
ثـ ى
ش ٍم ى
ض ٍرغاـ ،ىغ ى
قؿ يا أخطؿ :فقاؿ :ى ه
ًم ٍقداـ ،كلؤلقراف ىضَّاـً ،رئباؿ( )2ىع ٍنبس( ،)3جرئ دلى ٍي ىمس( ،)4ذك

()5
أى ىكس( ،)6ليث ىك ىرَّكس( ،)7ثـ قاؿ[ مف الرجز]:
صدر يمفى ٍرىدس  ،ظمكـ ٍ
ٍ
()1
)
8
(
إذا لقاه ىبطى هؿ لـ ىي ٍنكػ ًػؿ
ش يبػػؿ
ش ىرٍن ىب ي
ث الكفَّيف حامي أى ٍ
ى

رجبل مف بنػي عػامر
شيئا  " ،قاؿ المحياني  :كسمع الكسائي ن
(ُ) اليمياـ الذم ال يبقي ن
يقكؿ  :إذا قيؿ لنا  :ىأب ًقى عندكـ شىء ؟ قمنا  :ىمياـ كىمياـ يا ىذا  ،أم  :لـ يبؽ
شىء " المساف ُِ  ( ِّٔ /ىػ ـ ـ ) .

(ِ) الرئباؿ مف أسماء األسد كالذئب  .المساف ُُ  ( ِِٔ /ر أ ب ؿ ) .

كعنػابس  ،كاذا خصصػتو باسػـ
:ع ٍن ىػبس ي
(ّ) " الع ٍن ىبس مف أسماء األسد  ،إذا نعتو قمت ى
باسـ قمت  :ىع ٍن ىبسة  ،كما يقػاؿ  :أسػامة كسػاعدة " المسػاف ٔ  ( َُٓ /ع ف ب س
).

(ْ) " َّ
الدلى ٍي ىمس  :الجػرئ الماضػي عمػى الميػؿ  ،كىػك مػف أسػماء األسػد كالشػجاع  ،قػاؿ
أبك عبيد  :سمى األسد بذلؾ لقكتو كجراءتو  ...أبػك عبيػد َّ :
الػدلى ٍيمس  :األسػد الػذم
نيار " المساف ٔ  ( ِِٓ /ىكس ) .
ليبل كال نا
ال ييكلو شىء ن

(ٓ) المفردس  :العريض الصدر  ،كالفردسة  :السعة " المساف ٔ  ( ُْٔ /ؼ ر د س ) .

سا طاؼ بالميؿ في يج ٍرأة
اليكس  :الطَّكفاف بالميؿ كالطمب ي
بج ٍرأة  ،ىاس ييكس ٍ
(ٔ) " ى
ىك ن
ىكاس " المساف ٔ  ( ِِٓ /ق ك س ) .
يج ٍرأة  ،كأسد َّ
الكركس بتشديد الكاك  :الضخـ مف كؿ شػىء  ،كقيػؿ  :ىػك العظػيـ الػرأس كالكاىػؿ
(ٕ)
َّ
مع صبلبة  ،كقيؿ  :ىك العظيـ الرأس فقط " المساف ٔ  ( ُْٗ /ؾ ر س ) .

(ٖ) َّ
ػػػػرٍنبث كغضػػػػػنفر  :الغمػػػػػيظ الكفػػػػػيف كالػػػػػرجميف  .ينظػػػػػر  :القػػػػػامكس صُُٕ
الشػ ى
(شرفبث).

قاؿ ابف فػارس  " :كاألصػؿ  :الشػرث كىػك ًغمىػظ األصػابع كالكفػيف  ،كزيػدت فيػو الزيػادات
لمتقبيح " مقاييس المغة ّ  ( ِٖٔ /ش ر ث ) .

جملة كلية البنات اإلسالمية– جامعة األزهر– فرع أسيوط

 6632 

العدد اخلامس عشر 6102م

األشناندانى ( سعيد بن هارون ت  752هـ ) لغوياً

ض( )2جيـ شديد الم ٍف ً
قي ً
صؿ
ضاق ه
ى
ى ٍه
()6
()5
ً
األرجؿ
ش
يممى ٍممىـ
اليامة ىك ٍم ي
ي
صػػػؿ
ي
أنيابو في فيو مث يؿ األ ٍن ي

()3

فقاؿ لو :حسبؾ ،كأمر ليـ بجكائز(.)7

الساعد ،ذك تى ىعثٍ يك ًؿ

ضبَّر
يم ى
تميػػ ًؿ
ذك لً ىب ود ىي ٍغتىا يؿ في ُّ
كعيني يو مثؿ ّْ
شعػىًؿ
الم ٍ
الشياب ي

()4

راثعب  :يٍ يزٌٔبد الشُبَداًَ يف اليبيل نهمبيل :
حدٌش ثعض يمبٔل محري يع اثُّ:

قاؿ القالي في أماليو  :حدثنا أبك بكر بف دريد ،قاؿ حدثنا أبك عثماف

التكزم عف أبي عبيدة عف أبي عمرك بف
سعيد بف ىاركف األشنانداني عف ٌ
العبلء قاؿ :كاف لرجؿ مف ىمقى ً
اكؿ حمير ابناف يقاؿ ألحدىما :عمرك كلآلخر:
شفىى
ربيعة  ،ككانا قد ىب ىر ىعا في األدب كالعمـ ،فمما بمغ الشيش أقصى عمره كأى ٍ
عمى الفناء ،دعاىما لً ىي ٍبميك عقكلىيما ،كيعرؼ مبم ىغ عمميما.

(ُ) يقػػػاؿ " :ىن ىكػػػؿ عػػػف العػػػدك كعػػػف اليمػػػيف ىي ٍن يكػػػؿ بالضػػػـ  :جػ يػػبف" المسػػػاف ُُ ٕٕٔ /
(ف ؾ ؿ).
(ِ) سبؽ ذكره .
(ّ) سبؽ ذكره .

الع ٍدك " المساف ُُ  ( ِْٓ /ع ث ؾ ؿ ) .
(ْ) العثكمة  :الثقيؿ مف ى
(ٓ) يقػػاؿ  " :ىج ىمػػؿ ىم ٍممػػكـ ىك يممى ٍممىػػـ  :مجتمػػع  ،ككػػذلؾ الرجػػؿ  ،كرجػػؿ يممى ٍممىػػـ المجمػػكع
بعضو إلى بعض " المساف ُِ  ( َٓٓ /ؿ ـ ـ ) .
و
مػاض سػريع فػي أمػكره "
عػزكـ
(ٔ) الكمش  :السريع الماضي  ،رجؿ ىك ٍمػش ك ىكمػيش :
ه
المساف ٔ  ( ّّْ /ؾ ـ ش ) .
(ٕ) أمالي ابف دريد ص ُِٗ ػ ِِِ  ،كالمزىر ُ . ُِٓ /
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أحب الرجاؿ إليؾ
أخبرني عف
فمما حض ار قاؿ لعمرك -ككاف األكبر:
ّْ
ٍ
السيد الجكاد ،القميؿ األ ٍنداد ،الماجد األجداد ،الراسي األ ٍىكتىاد
كأكرًميـ عميؾ ،قاؿّْ :
العظيـ الرماد  ،الكثير الحساد  ،الباسؿ َّ
 ،الرفيع العماد ً ،
الكراد.
الذ َّكاد ،الصادر َّ
ي ٌ
ٌ
إلي منو،
صؼ
كغيره ُّ
قاؿ :ما تقكؿ يا ربيعة؟ قاؿ :ما أ ٍ
س ىف ىما ىك ى
ىح ى
ي
أحب ٌ
السيد الكريـ ،المانع لمح ًريـً ،
ضاؿ الحميـ،
كم ٍف يككف بعد ىذا؟ قاؿ:
ّْ
الم ٍف ى
ى
قاؿ :ى
القى ٍمقىاـ (َّ )3
س ًئؿ ىب ىذؿ.
الزًعيـ ،الذم إف ىى َّـ فعؿ ،كاف ي
بأب ىغ ً
البرـ
قاؿ :أخبرني يا عمرك ٍ
ض الرجاؿ إليؾ ،قاؿ :ى
ً ()6
يي ً
صيـً ،
لمخ ً
اف َّ
س ًئؿ ىم ىن ىع ،كاف
المستى ٍخذم
ى
الم ٍبطى ي
الع ُّ ى
البكيـ ،الذم إف ي
النييـ ،ى
شع.
ضع ،كاف ى
طمىب ىج ى
يىدّْد ىخ ى
()8

المئيـ،

كم ٍف ىك؟ قاؿ:
غيره
ي
قاؿ :ما تقكؿ يا ربيعة؟ قاؿ :ي
إلي منو ،قاؿ :ى
أبغض ٌ
ً
َّ
الصداـ.
النمكـ ال ىك يذكب،
الفاح ي
ش ال ىغ ي
غيب عند الطعاـ ،ى
ضكب ،الر ي
الج ىباف عند ٌ
أحب إليؾ؟ قاؿ :ال ًيرىك ٍكل ية المَّفَّاء(،)3
أم النساء ُّ
قاؿ :أخبرني يا عمرك؛ ُّ

المم يككرة الج ٍي ىداء( ،)3التي يشفي السقيـ كبلميا ،كي ٍبرئ الك ً
إلماميا ً،التي
صب
ي
ى
ى
ىٍ
ي
ي
ى
(ُ) القمقاـ  :السيد  .الصحاح ٓ  ( َُِٓ /ؽ ـ ـ ) .

البػ ىػرـ بالتحريػػؾ  :مصػػدر قكلػػؾ  :ىبػ ًػرـ بػػو بالكسػػر  ،إذا سػػئمو  ،كتبػػرـ بػػو مثمػػو ،
(ِ) " ى
كأبرمو أم  :أممو كأضجره " الصحاح ٓ  ( ُٖٔٗ /ب ر ـ ) .
ً
خضػعت
استى ٍخ ىذ ٍيت :
ي
(ّ) يقاؿ  " :خذا الشىء ىي ٍخذك ىخذ نٍكا  :استرخى  ،ك ىخذل مثمو  ...ك ٍ
خضعت كقد ييمز " الصحاح ٔ  ( ِِّٔ /خ ذ ا ) .
ي
(ْ) يقػػػػاؿ :امػػػػرأة لفَّػػػػاء أم :ضػػػػخمة الفخػػػػذيف مكتىنػػػػزة  .ينظػػػػر :الصػػػػحاح ُِّْٖ /
( ؿ ؼ ؼ).

ىج ىيػد
سنو  ،رجؿ أ ٍ
الع ينؽ ي
الع ينؽ  ،كالجمع أجياد  ،ك ى
كح ٍ
الج ىيد بالتحريؾ  ،طكؿ ي
(ٓ) الجيد  :ي
ىج ىيد كامرأة جيداء  .الصحاح ِ  ( ِْٔ /ج ك د ) .
أٍ
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أعتىىب ٍت،
ش ىكرت ،كاف
ت إلييا ى
ى
س ٍن ى
استى ٍعتى ٍبتىيا ٍ
إف أ ٍ
ص ىب ىر ٍت ،كاف ٍ
أسأت إلييا ى
ىح ى
ؼً ،
ً
َّ
َّ
الردؼ.
القاصرة الطرؼ ،الط ٍفمة ال ىك ٌ ى
يم ية ٌ
العم ى

إلي منيا ،قاؿ:
غيرىا ُّ
قاؿ :ما تقكؿ يا ربيعة؟ قاؿ :ىن ىع ى
ت فأحسف ،ك ي
أحب ٌ
( )3
ً
كمف ىي؟ قاؿ :الفتَّا ىن ية العينيفً ،
اح
ب الثَّ ٍد ىي ٍيفَّ ،
األسيمى ية ى
الرىد ي
الخدَّيف ،الكاع ي
()8
الجماء العظاـ
لمحميؿ .الرخيمة الكبلـ،
الك ًركيف ،الشاكرة لمقميؿ ،المساعدةي ى
ى
ٌ

العذٍبة المّْثاـ.
الكريمة ٍ
األخكاؿ كاألعماـ ،ى
أبغض إليؾ يا ىع ٍم يرك؟ قاؿ :القتٌاتة ال ىك يذكب ،الظاىرة
فأم النساء
قاؿُّ :
ي
()6
الكثكب ،التي إف ائتمنيا
العيكب ،الطَّ َّكافة الى ىي يبكب  ،العابسة القىطيكبَّ ،
السبَّابة ى
صتٍو.
زكجيا خانتو ،كاف الى ىف ليا أىانتو ،كاف أرضاىا أ ٍغ ى
ضبتو ،كاف أطاعيا ىع ى
إلي منيا،
كغيرىا
قاؿ :ما تقكؿ يا ربيعة؟ قاؿ :بئس المرأة ىذ ىك ىر
ي
ي
أبغض ٌ
السميطة المساف ،المؤذية
قاؿ :ك َّ
أيتيف التي ىي أبغض إليؾ مف ىذه قاؿَّ :

كزكجيا مف ً
خيرىا آيس؛ التي
كجييا عابس،
ي
الجيراف ،الناطقة ي
بالبيتاف ،التي ي
إلي
إف عاتبيا ىز ٍك يجيا ىكتىىرتٍو ،كاف ناطقيا انتى ىي ىرتٍو ،قاؿ ربيعة :كغيرىا
ي
أبغض ٌ
افتضح
م
منيا ،قاؿ :كمف ىي؟ قاؿ :التي شقي
خاطبيا .ك ى
ي
ي
صاحبيا ،ك ىخز ى
صاحبيا؟ قاؿ :صاحبيا ًم ٍثمييا في خصاليا كميا ،ال
أقاربيا ،قاؿ :كمف
تصمح إالٌ
ي
ي
ي
لو كال يصمح إالٌ ليا ،قاؿ :فى ً
ص ٍفو لي ،قاؿ :ال ىكفيكر غير الشككر ،كالمئيـ
ي

(ُ) " الرداح  :المرأة الثقيمة األكراؾ " الصحاح ُ  ( ّٔٓ /ر د ح ) .
(ِ) الجماء المجتمعة المكتممة .

الي يبػكب
(ّ) السريعة مف َّ
الي يبكبة  :الريح التي تثير ال ىغ ىبرة ككػذلؾ ى
ىب بمعنى أسرع  " ،ك ى
اليبيب " الصحاح ُ  ( ِّٕ /ىػ ب ب ) .
ك ى
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()3
الم ٍختاؿ المناف،
الع يبكس الكالح ،ى
الفى يخكر ،ى
الحركف الجامح ،الراضي باليكاف ،ي
صكؿ ،الذم
الج ىناف ،ى
الضعيؼ ى
الك ي
غير ى
الج ٍعد البناف ،القى يؤكؿ غير الفىعكؿ ،الممك يؿ ي
ال ىي ًرع عف المحارـ ،كال يرتدع عف المظالـ.

أحب إليؾ عند الشدائد ،إذا التقى
أم الخيؿ
ُّ
قاؿ :فأخبرني يا عمرك؛ ُّ
ً
العتيؽ ،ال ىك ًفيت( )8العريؽ ،الشديد
األقراف لمتجالد؟ قاؿ :ى
صاف ى
الج ىكاد األنيؽ ،الح ى
ؽ إذا طمب.
كي ٍم ىح ي
الكثيؽ ،الذم يفكت إذا ىرب ،ى
قاؿً :ن ٍع ىـ الفرس كالمٌو ىن َّ
إلي منو،
غيره ُّ
عت فما تقكؿ يا ربيعة؟ قاؿ :ي
أحب ٌ
الحصاف الجكادً َّ ،
قاؿ :كما ىك؟ قاؿً :
الشيـ الفؤاد ،الصبكر إذا
س القياد،
ٍ
السم ي
ى

سرل ،السابؽ إذا جرل.
ى
الجمكح الطَّمكحَّ ،
الن يككؿ
فأم الخيؿ
قاؿُّ :
ي
ي
أبغض إليؾ يا عمرك؟ قاؿ ى ي
()6
سب ٍقتو ،كاف
األنكح ٌ ،
الص يؤكؿ الضعيؼ ،الممكؿ العنيؼ ،الذم إف جاريتىو ى
طمبتو أدرٍكتىو.
إلي منو ،قاؿ :كما ىك؟ قاؿ:
قاؿ :ما تقكؿ يا ربيعة؟ قاؿ :غيره أبغض ٌ
الحركف الكميؿ ،الذم إف ضربتىو قىمص ،كاف دنكت منو
البطيء الثقيؿ ،ى
شمس( ،)3يدركو الطالب ،كيفكتو اليارب ،كيقطع بالصاحب ،ثـ قاؿ ربيعة:
الحػػػػركف ىػػػػك الػػػػذم ال ينقػػػػاد  ،كاذا اشػػػػتد بػػػػو الجػػػػرم كقػػػػؼ  .ينظػػػػر :
(ُ) الفػػػػرس ى
الصحاح ٓ ( َِٕٗ /ح ر ف ) .
ػػػػت أم :سػػػػػريع  .ينظػػػػػر :الصػػػػػحاح ُ ِّٔ /
(ِ) السػػػػػريع يقػػػػػاؿ :رجػػػػػؿ ىك ٍفػػػػػت ك ىك ًفيػ ه
( ؾ ؼ ت).

(ّ) كال ٌنككؿ :الذم ىي ٍنكؿ عف ًقرنو ،كاألى ينكح :الكثير َّ
الزحير
ً
كس كبػو
ش ىمس
ماسا  ،أم  :منػع ظيػره  ،فيػك فػرس ى
الفرس ي
(ْ) يقاؿ :ى
ش يػم ه
كسا كش ن
ش يم ن
ي
ًشماس .الصحاح ّ  ( َْٗ /ش ـ س ) .
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الخ يبكط( ،)3الرككض
كغيره
إلي منو ،قاؿ :كما ىك؟ قاؿ :الجمكح ى
أبغض َّ
ي
الخركط(َّ ،)8
الش يمكس الضَّركط( ،)6القىطيكؼ في الصعكد كاليبكط ،الذم ال يسمّْـ
ى

ينجك مف الطالب.
الصاحب ،كال ي
أم العيش ألذ؟ قاؿ :عيش في كرامة ،كنعيـ
قاؿ :فأخبرني يا عمرك؛ ُّ
كسبلمة ،كاغتباؽ يم ىدامة ،قاؿ :ما تقكؿ يا ربيعة؟ قاؿً :ن ٍع ىـ العيش كالمٌو ما
إلي منو ،قاؿ :كما ىك؟ قاؿ :عيش في أمف كنعيـٍّ ،
كعز
كصؼ كغيره ُّ
أحب َّ
ً
إلي منو؛ قاؿ:
كغنى عميـ ،في ظؿ نجاح ،كسبلمة مساء كصباح ،كغيره ُّ
أحب ٌ
كما ىك؟ قاؿً :غناء قائـ ،كعيش سالـ ،كظؿ ناعـ.

الباتر
الحساـ،
قاؿ :فما
ُّ
أحب السيكؼ إليؾ يا عمرك؟ قاؿ  :ال َّ
صقيؿ ي
ي
()3
()3
ً
ب
ؼ َّ
المخذاـ  ،الماضي ّْ
المرىى ي
صاـ  ،الذم إذا ىززتو لـ ىي ٍك ي
الص ٍم ى
السطاـ  ،ي
ب  ،قاؿ :ما تقكؿ يا ربيعة ؟ قاؿً :ن ٍع ىـ السيؼ ىن ىعت كغيره
 ،كاذا ضربت بو لـ ىي ٍن ي

(ُ) الجمػػكح المسػػرع  ،كالخبػػكط بمعنػػى خػػابط كالخػػابط ىػػك الضػػارب يقػػاؿ  :خػػبط البعيػػر
خبطنا  :ضربيا  .الصحاح ّ ( ُُُِ /خ ب ط ) .
األرض بيده ٍ

(ِ) الخػػػػػركط بمعنػػػػػى خػػػػػارط مػػػػػف خرطػػػػػت العػػػػػكد أخرطػػػػػو خرطنػػػػػا بمعنػػػػػى قشػػػػػرتو .
الصحاح ّ ( ُُِِ /خ ر ط ) .

(ّ) الضػراط م يغ ػراب  :صػػكت الفػػيش فيػػك ضػػركط كصػػبكر .ينظػػر  :تػػاج العػػركس ُٗ /
ْْْ ( ض ر ط ) .
ً
ً
حد السيؼ .
الجذٍـ كىك القطع ،ك ّْ
الس ى
طاـٌ :
(ْ) الم ٍج ىذاـ م ٍف ىعاؿ مف ى
(ٓ) يقػػػػػاؿ  :أرىفػػػػػت سػػػػػيفي  ،أم  :رققتػػػػػو  ،فيػػػػػك مرىػػػػػؼ  .الصػػػػػحاح ْ ُّٕٔ /
( ر ق ؼ).

كالصمصػػػػػاـ كالصمصػػػػػامة  :السػػػػػيؼ الصػػػػػارـ الػػػػػذم ال ينثنػػػػػي  .الصػػػػػحاح ُٖٓٗٔ /
(ص ـ ـ).
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الر ٍكنؽ البلمع ،
ُّ
إلي منو  ،قاؿ :كما ىك؟ قاؿ  :الحساـ القاطع  ،ذك َّ
أحب َّ
الظمآف الجائع  ،الذم إذا ىززتو ىىتىؾ  ،كاذا ضربت بو ىبتىؾ .
ي
قاؿ :فما أبغض السيكؼ إليؾ يا عمرك؟ قاؿ :الفيطار ال ىكياـ( ،)3الذم إف
ضرب بو لـ يقطع ،كاف يذ ًبح بو لـ ىي ٍنخع( ،)8قاؿ :ما تقكؿ يا ربيعة؟ قاؿ :بئس
ي

َّداف(،)6
كغيره
أبغض َّ
إلي منو ،قاؿ :كما ىك؟ قاؿ :الطَّ ًبع الد ى
ي
السيؼ ػ كالمٌو ػ ذكر ي
ً
عض يد ()3المياف.
الم ى
أحب إليؾ عند المراس ،إذا اعتكر
أم الرماح ُّ
فأخ ًب ٍرني يا عمرك؛ ُّ
قاؿٍ :
()3
َّ
المخطَّؼ؛
إلي
الباس ،كاشتجر الدّْعاس ؟ قاؿ :أحبُّيا َّ
ي
المقى َّكـ ي
المارف المثىقؼ ،ي
الذم إذا ىى ىزٍزتىو لـ ي ٍنع ًطؼ ،كاذا طعنت بو لـ ي ٍنقى ً
صؼ ،قاؿ :ما تقكؿ يا ربيعة؟
ى
ى ى

طػار :الػذم ال يقطػع ،كىػك مػع ذلػؾ حػديث الطَّ ٍبػع  " ،كسػيؼ فيطػار ػ كغػراب ػ :
(ُ) الفي ى
يع ًمػػػػؿ حػػػػديثنا لػػػػـ ىي ٍعتيػػػػؽ  ،كقيػػػػؿ  :الػػػػذم فيػػػػو تشػػػػقُّؽ " تػػػػاج العػػػػركس ُّ ِّٗ /
(ؼطر).

(ِ) قكلو  :لـ ينخع؛ أم لـ يبمغ ُّ
الن ىخاع .
(ّ) الطَّ ىبع :الصدأ ،كالدَّداف :الذم ال يقطع كىك نحك ال ىك ىياـ  " ،كالدَّداف  :السيؼ الكياـ
كىك الذم ال يمضي " تاج العركس ّٓ  ( ٔ /ددف ) .
المعضػػد ك ً
ً
(ْ) ً
الم ٍعضػػاد :
الم ٍع ى
ضػػد :القصػػير الػػذم يي ٍمػػتىيف فػػي قطػػع الشػػجر كغيرىػػا " ،ك ٍ
يف في قطع الشجر " الصحاح ِ  ( َٓٗ /ع ض د ) .
ه
سيؼ يي ٍمتى ي
بػالرٍمح
سػو ُّ
ّْعاس :الطّْعاف  " ،كالد ٍ
(ٓ) الد ى
َّعس  :الطعف بالرمح  ،كالتدعيس  ،يقػاؿ  :ىد ىع ى
سا  ،كدعَّسو  :طعنو " تاج العركس ُٔ  ( ٕٔ /دع س ) .
ُّ
بالرٍمح ىي ٍد ىعسو ىد ٍع ن
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َّ
ساؿ(،)3
كغيره ُّ
الع َّ
أحب َّ
قاؿً :ن ٍع ىـ الرمح ىن ىع ى
إلي منو ،قاؿ :كما ىك؟ قاؿ :الذابؿ ى
ت؛ ي
المقى َّكـ َّ
ساؿ( ،)8الماضي إذا ىززتو ،النافذ إذا ىى ىم ٍزتىو.
الن َّ
ي
ً
ص يؿ
قاؿ :فأخبرني يا عمرك عف
أبغض الرماح إليؾ ،قاؿٍ :
األع ى
السناف ،الذم إذا ىززتو ا ٍنعطؼ ،كاذا طعنت بو انقصؼ  ،قاؿ:
المثىمَّـ ّْ
الطٌعاف ،ي
إلي منو  ،قاؿ  :كما
ما تقكؿ يا ربيعة ؟ قاؿ :بئس الرمح ىذ ىكر
كغيره أبغض َّ
ي
اليابس ال ىك ٌز( ،)3الذم إذا أكرىتو انحطـ  ،كاذا
ىك؟ قاؿ  :الضعيؼ ال ىم ىي ٌز(،)3
ي
()6

عند

طعنت بو انقسـ  ،قاؿ :انصرفا اآلف طاب لي المكت" (.)3
َ َّ
َ
حدٌش لٍس ثٍ رفبعخ يع احلبرس ثٍ أثً شًِز انغسبًَ :
التكزم عف أبي
قاؿ القالي :حدثنا أبك بكر قاؿ  :حدثنا أبك عثماف عف َّ

عبيدة قاؿ :كاف قيس بف رفاعة يفد سن نة إلى النعماف المَّ ٍخمي بالعراؽ ،كسن نة
الغساني بالشاـ؛ فقاؿ لو يكمان كىك عنده :يا بف
إلى الحارث بف أبي ًش ٍمر
َّ
عمي ،قاؿ :ككيؼ أفضمو عميؾ ،أبيت المعف!
رفاعة ،بمغني أنؾ تفضؿ النعماف ٌ
ؼ مف أبيو ،كألبكؾ أشرؼ مف جميع
فك المٌو لىقفىاؾ
أحسف مف كجيو ،كأل ُّ
يم ىؾ أ ٍ
ش ىر ي
ي
سكؿ  :مضػطرب
كرمح عاسؿ
َّ
الع َّ
كعساؿ ى
كع ي
(ُ) ك ى
ساؿ :الشديد االضطراب إذا ىززتو ٍ " ،
لى ٍد هف " تاج العركس ِٗ ( ع س ؿ ) .
ً
سػػبل نا أم  :أسػػرع "
العػ ٍػدك ي ٍنسػػؿ ٍ
نسػ نػبل كىن ى
سػػؿ فػػي ى
(ِ) النسػػاؿ أم  :السػػريع يقػػاؿ  " :ىن ى
الصحاح ٓ  ( َُّٖ /ف س ؿ ) .
(ّ) األعصؿ :الممتكم المعكج.

(ْ) الميز أم  :المتحرؾ مف ىى ىزٍزت الشىء بمعنى حركتو .
الي ٍػبس  ،كيقػػاؿ  :رجػؿ ّّ
كػز كقػػكـ يك ّّػز بالضػـ " الصػػحاح ّ /
(ٓ) " ال ىك ىػزىزة  :االنقبػاض ك ي
ّٖٗ ( ؾ زز ) .
(ٔ) األمالي ألبي عمي القالي ُ  َُٗ /ػ ُِٗ
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أجكد مف يمينو ،كلى ًح ٍرىما ينؾ أ ٍنفع مف نداه ،كلىقميمؾ أكثر مف
قكمو ،كلى ًشمالؾ
ي
ادؾ أغزر مف غديره ،كلى يك ٍر ًسيُّؾ أرفعي مف سريره ،كلى ىج ٍد ىكليؾ أ ٍغ ىم ير مف
كثيره ،كلى ًث ىم ي
كلشيرؾ أ ُّ
ىمد ًمف ىح ٍكلو ،كلىحكليؾ خير مف
كليكمؾ أفضؿ مف شيكره ،
بحكره،
ي
ي
ً
ساف أرباب
يح ٍقبو ،كلىىز ي
ندؾ ٍأك ىرل مف ىزنده  ،كلى يجندؾ أعز مف جنده؛ كانؾ لىم ٍف ىغ ٌ
()3
الممكؾ  ،كانو لمف لى ٍخـ الكثير ُّ
النكؾ  ،فكيؼ أفضمو عميؾ؟"
كنقؿ السيكطي عف أبي عمي القالي قكلو :

" كقاؿ القالي  :حدثنا أبك بكر قاؿ  :حدثنا أبك عثماف األشناندني قاؿ :

يكما في حمقة األصمعي إذ أقبؿ أعرابي يرفؿ في ال يخزكز
كنا ن
عميدكـ ؟ فأشرنا إلى األصمعي  ،فقاؿ  :ما معنى قكؿ الشاعر [ مف المنسرح]:
ماؿ إال ً
ً
طاؼ تي ً
الجبؿ
أ ُّيـ ثبلثيف كابن ية
ؤزيره
ال ى
الع ي
النز في ىذ ً
ال يرتقي ُّ
كال ييعدّْم ىن ٍعمى ٍيو عف ىبمى ًؿ
الذلًو
قاؿ  :فضحؾ األصمعي كقاؿ :
ً
السيب ًؿ
تضمنيا
اقع ُّ
ص ىرتو ينطف هة َّ
ل ه
صب تمقَّى مك ى
يع ٍ
و
أك كجب هة مف ً
أشكمة إف لـ يي ًر ٍغيا بالقكس لـ تيىن ًؿ
جناة
()2

 ،فقاؿ  :أيف

ضمة ! ثـ أنشدنا
قاؿ  :فأدبر األعرابي كىك يقكؿ  :تا﵀ ما رأيت كاليكـ يع ٍ
األصمعي القصيدة لرجؿ مف بني عمرك بف كبلب أك قاؿ  :مف بني كبلب  ،قاؿ

رجبل خائفنا لجأ إلى جبؿ  ،كليس معو إال قكسو كسيفو ،
أبك بكر  :ىذا يصؼ ن
كالسيؼ :ىك المعطاؼ ،كأنشدنا [مف الطكيؿ]:
كال ماؿ لي إال
ه
عطاؼ ك ًم ٍد ىرعه

حديد كلي طرؼ
ؼ منو
لكـ طى ىر ه
ه

(ُ) األمالي ألبي عمي القالي ُ َّٕ /
(ِ) كذا في المزىر  ،كفي سفر السعادة ( الخز ) ص َُٕ .
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سيما  ،كابنة الجبؿ  :القكس ؛ ألنيا مف
كأـ ثبلثيف  ،يعني كنانة فييا ثبلثكف
ن
ينبت إال في الجبؿ  ،كمعنى البيت الثاني  :أنو في جبؿ ال َّ
نز
النبع  ،كالنبع ال ي

صرة  :الممجأ  ،كالنطفة :
الع ٍ
فيو يتعمؽ بأذيالو كال بمؿ يصرؼ نعميو عنو  ،ك ي
صب  :كالشؽ يككف في الجبؿ  ،كتمقى  :قى ًبؿ  ،كالسبؿ  :المطر ،
الماء  ،كالمَّ ٍ

سدر
اجتينى مف الثمر ،كاألشكمة ٍ :
كالكجبة  :األكمة في اليكـ  ،كالجناة  :ما ٍ
ىج ىبمي ال يطكؿ " (.)1
ىذه بعض األمثمة كالنماذج التي تدؿ عمى عناية األشنانداني بالركاية
المغكية بصفة عامة كبركاية الغريب كالنادر بصفة خاصة(.)2

(ُ) األمػػػالي ألبػػػي عمػػػي القػػػالي ِ  ، ِٗٓ /كالمزىػػػر ُ  ، َٓٗ /كسػػػفر السػػػعادة ص
َُٕ .

(ِ) ىناؾ مزيد مف الركايات المغكية لؤلشنانداني في كتاب األمالي ألبي عمي القالي :

ُ . ّّٓ ، ّّْ ، ِّّ ، ِّّ ، ُّٗ ، َّٔ ، ُِٓ ، َٗ ، ٖٗ /

ِ ، ِِٕ ، ُِّ ، َِْ ، ُٕٔ ، ُّٓ ، ُُٕ ، ُُُ ، ٖٔ ، ّّ ، ِْ /
ُِٓ . ّّٕ ، ُِٔ ، ِٓٔ ،
جملة كلية البنات اإلسالمية– جامعة األزهر– فرع أسيوط

 6633 

العدد اخلامس عشر 6102م

األشناندانى ( سعيد بن هارون ت  752هـ ) لغوياً

انجبة انضبًَ

اندراسخ انهغٌٕخ يف رزاس الشُبَداًَ
كيشتمؿ عمى خمسة فصكؿ كىي :

الفصؿ األكؿ  :الدراسة الصكتية .

الفصؿ الثاني  :الدراسة الصرفية .

الفصؿ الثالث  :الدراسة النحكية .
الفصؿ الرابع  :الدراسة الداللية .

الفصؿ الخامس  :مف قضايا فقو المغة .
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انفصم الٔل

اندراسخ انصٕرٍخ

األصكات المغكية ىى المبنات األكلى في البناء المغكم  ،كالصكت المغكم

ينفرد بخصائص تميزه عف غيره مف األصكات  ،فمكؿ صكت مخرج أك مدرج

يتككف فيو  ،كما أف لكؿ صكت صفات يختص بيا تساعد عمى تمييز األصكات

التي تتفؽ في المخرج  ،كاألصؿ أف تغيير الصكت في بناء الكممة ال بد كأف
يترتب عميو تغيير في المعنى كما يتغير المعنى بيف ناـ كقاـ  ،كفي بعض

الحاالت قد يتغير الصكت كتتفؽ الكممتاف في المعنى كمف ذلؾ قكليـ :المدح

كالمده كالصقر كالزقر ،كفيما يمي مزيد مف البياف كالتفصيؿ :
1ـ يٍ صفبد انصٕد انهغٕي :

الصفات جمع صفة ،كصفة الصكت معناىا ":كيفية عارضة لمحرؼ عند

حصكلو في المخرج مف الجير كالرخاكة كاليمس كالشدة كنحكىا  ،كبذلؾ يتميز

بعض الحركؼ المتحدة في المخرج عف بعض فيى لفظ يدؿ عمى معنى في

مكصكفو "(ُ) ،كقد نقؿ األشنانداني عف شيخو األخفش سعيد بف مسعدة بعض

صفات األصكات العربية ،كنقؿ ابف دريد ذلؾ في قكلو  " :سمعت األشنانداني
يقكؿ :سمعت األخفش يقكؿ :سميت الحركؼ (مذلقة) ؛ ألف عمميا في طرؼ

اجا بغيرىا،
المساف  ،كطرؼ كؿ شيء ذلقو  ،كىى أخؼ الحركؼ كأحسنيا امتز ن
كسميت األيخر (مصمتة)؛ ألنيا أصمتت أف تختص بالبناء إذا كثرت حركفو

(ُ) نياية القكؿ المفيد في عمـ التجكيد تأليؼ  /محمد مكي نصػر ص ٕٔ  ،تػح  /طػو
عبد الرؤكؼ سعد  ،ط  /مكتبة الصفا سنة َُِْ ىػ ػ ُٗٗٗ ـ .
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العتياصيا عمى المساف"(ُ).

قبؿ أف أتناكؿ ىذه الركاية بالدراسة ينبغي أف أشير إلى أف األصكات

قسماف  :أحدىما  :صفات ليا أضداد  ،كىى الجير كضده اليمس ،كالشدة

كضدىا الرخاكة  ،كاإلصمات كضده الذالقة ،كاالستعبلء كضده االستفاؿ ،

كاإلطباؽ كضده االنفتاح  ،كاآلخر  :صفات ليس ليا أضداد مثؿ  :الصفير في
الزام كالصاد كالسيف  ،كأصكات القمقمة المجمكعة في قكليـ  ( :قطب جد ) ،

كتكرار الراء  ،كاستطالة الضاد  ،كتفشي الشيف  ...إلش .

كيعنينا مف ىذه الصفات صفة الذالقة كضدىا اإلصمات  ،كىاتاف

الصفتاف ىما المتاف تناكليما األشنانداني في النص السابؽ ،كالذالقة مثؿ

ظا كمعنى.
الطبلقة لف ن

كقكلو " :سميت الحركؼ (مذلقة)؛ ألف عمميا في طرؼ المساف"،

األصكات المذلقة ستة كىى :الراء كالبلـ كالنكف كالفاء كالباء كالميـ ،كىذه

األصكات تنقسـ إلى مجمكعتيف :

أ ػ ثبلثة أصكات تخرج مف ىذ ٍلؽ المساف كىك طرفو أك مستدؽ طرفو كىى

الراء كالبلـ كالنكف .

ب ػ الثبلثة األخرل تخرج مف ىذلؽ الشفتيف أك مف بيف الشفتيف ،يقكؿ

الخميؿ " :اعمـ أف الحركؼ ال يذ ٍلؽ كالشفكية ستة كىى  :ر ؿ ف ؼ ب ـ  ،كانما

س ّْميت ىذه الحركؼ يذ ٍلقنا ؛ ألف الذالقة في المنطؽ إنما ىى بطى ىرؼ أسمة المساف
ي
كالشفتيف  ،كىما ىم ٍد ىرجتا ىذه األحرؼ الستة  ،منيا ثبلثة ذليقة ر ؿ ف  ،تخرج
ط ىرؼ غار الفـ ،ك ثبلثة شفكية  :ؼ ب ـ  ،مخرجيا مف
مف ىذ ٍلؽ المساف مف ى

(ُ) الجميرة ُ  ( ٕ /المقدمة ) .
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بيف الشفتيف خاصة  ،ال تعمؿ الشفتاف في شئ مف الحركؼ الصحاح إال في

ىذه األحرؼ الثبلثة فقط " (ُ) .

كىذا التقسيـ ال يمنع أف يطمؽ عمى ىذه األصكات بأنيا أصكات الذالقة ،

يقكؿ ابف جني " :كمنيا حركؼ الذالقة  ،كىى ستة  :البلـ كالراء كالنكف كالفاء

كالباء كالميـ ؛ ألنو يعتمد عمييا ب ىذلىؽ المساف  ،كىك صدره كطى ىرفو"(ِ).

كبناء عمى ما سمؼ فإف ركاية األشنانداني تحتمؿ أمريف :إما أنو يقصد

األصكات التي تخرج مف ذلؽ المساف فقط كىى ثبلثة  :الراء كالبلـ كالنكف،

كيفيـ ذلؾ مف قكلو  " :ألف عمميا في طرؼ المساف " ،كاما أنو يقصد األصكات
الستة المذلقة مف باب التكسع كالتجكز ،كيدؿ عمى ذلؾ أنو قابؿ بيف المذلقة

كالمصمتة كما ليس مصمتنا فيك مذلؽ .
اجا بغيرىا " ،فيو إشارة إلى
كقكلو  " :كىى أخؼ الحركؼ كأحسنيا امتز ن
أبرز سمات أصكات الذالقة كىى أنيا لخفتيا كسيكلتيا كحسف امتزاجيا بغيرىا

ال تخمك منيا كممة رباعية أك خماسية  ،يقكؿ الخميؿ  " :فمما ىذلىقىت الحركؼ

مت عميو في المنطؽ كثرت في أبنية الكبلـ ،
كس يي ٍ
كم ىذؿ بيف المساف ى
الستة  ،ى
فميس شىء مف بناء الخماسي التاـ يعرل منيا أك مف بعضيا " (ّ) ،فإف كردت
كممة رباعية أك خماسية خالية مف صكت أك أكثر مف أصكات الذالقة فيى

دخيمة ،كليست عربية خالصة ،يقكؿ ابف جني  " :كفي ىذه الحركؼ الستة سر

خماسيا غير
رباعيا أك
اسما
ن
ن
طريؼ يينتفع بو في المغة  ،كذلؾ أنؾ متى رأيت ن
(ُ) مقدمة العيف ص ِٓ .

(ِ) سر صناعة اإلعراب ُ . ْٔ /
(ّ) مقدمة العيف ص ِٓ .
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ذم زكائد  ،فبل بد فيو مف حرؼ مف ىذه الستة أك حرفيف  ...فمتى كجدت

كممة رباعية أك خماسية يم ٍعراة مف بعض ىذه األحرؼ الستة فاقض بأنو دخيؿ
في كبلـ العرب  ،كليس منو  ،كلذلؾ سميت الحركؼ غير ىذه الستة " مصمتة

صمت عنيا أف تبنى منيا كممة رباعية أك خماسية يم ٍعراة مف حركؼ
" أم  :ي
الذالقة "(ُ).
كمعمكـ أف الصكت كمما اقترب مف الحمؽ كمما ثقؿ  ،ككمما اقترب مف

طرؼ المساف ك الشفتيف كمما خؼ كسيؿ في النطؽ  ،يقكؿ الشيش  /محمد
مكي نصر ":كسميت ىذه الحركؼ الستة مذلقة بالذاؿ المعجمة ؛ لسرعة النطؽ

بيا لخركجيا بعضيا مف ىذلىؽ المساف أم  :طرفو  ،كىك الراء كالبلـ كالنكف ،

كبعضيا مف ىذلىؽ الشفة كىى الباء المكحدة كالفاء كالميـ كىى أخؼ الحركؼ

اجا بغيرىا "
كأسيميا كأكثرىا امتز ن

(ِ)

كقكلو  " :كسميت األيخر ( مصمتة ) ؛ ألنيا أصمتت أف تختص بالبناء

إذا كثرت حركفو العتياصيا عمى المساف "

ىذا تعميؿ لتسمية

األصكات

المصمتة ػ كىى باقي أصكات األلفبائية العربية ػ كىى ككنيا أصمتت بمعنى
منعت أف تختص ببناء كممة رباعية أك خماسية ؛ كذلؾ لصعكبتيا كثقميا عمى

المساف  ،فيى ال تنفرد بنفسيا في كممة أكثر مف ثبلثة أحرؼ  ،كال بد كأف

يشاركيا صكت أك أكثر مف أصكات الذالقة في بناء الكممة .

(ُ) سر صناعة اإلعراب ُ . ٔٓ /
(ِ) نياية القكؿ المفيد ص ٖٕ .
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 7ـ اإلثدال انهغٕي :

التغيرات الصكتية التي تحدث في الكممة العربية،
يعد اإلبداؿ كاحدان مف
ٌ
ٌ
يتحكؿ صكت مف األصكات إلى صكت آخر ،مع اإلبقاء عمى سائر
كذلؾ عندما ٌ
أصكات الكممة كمع احتفاظيا بداللتيا التي كانت عمييا قبؿ اإلبداؿ .

كىذا اإلبداؿ الذم يحدث في الصكامت ،يشمؿ الصكائت ػ أيضانػ  ،فنجد
بالضـ كأخرل بالكسر ،كثالثة بالفتح مف غير أف يغير
مرة
الكممة الكاحدة تى ًريد ٌ
ٌ
ذلؾ في معنى الكممة .

رعزٌف اإلثدال :

اإلبداؿ في المغة معناه  :جعؿ شىء مكاف شيء آخر .

أما في اصطبلح المغكييف فقد تعددت التعريفات فمنيا ما يمكف قبكلو

كمنيا ما يعتريو القصكر  ،فالذيف قالكا بأف اإلبداؿ ىك جعؿ حرؼ مكاف آخر ،

أك إقامة حرؼ مكاف حرؼ( ،)3فيذا التعريؼ فيو قصكر مف عدة كجكه  ،يمكف
بيانيا فيما يمي:

ىذا التعريؼ ال يشمؿ اإلبداؿ بيف الصكائت أك الحركات؛ ألف الحركؼ

في اصطبلح القدماء تطمؽ عمى الحركؼ الصحاح أك الصكامت  ،كىى بخبلؼ

الحركات أك الصكائت .

كلـ يشر التعريؼ إلى اتفاؽ المعنى في الصكرتيف  :المبدؿ كالمبدؿ

منو ؛ إذ ال بد مف اتفاؽ معنى الكممة في حالة إبداؿ صكت بصكت آخر  ،فإف

تغير المعنى فبل إبداؿ كما يحدث في المقاببلت االستبدالية بيف قاـ كناـ كصاـ
كراـ ...إلش ،كىك ما أشار إليو أبك الطيب المغكم في قكلو  " :ليس المراد
(ُ) المزىر ُ . َْٔ /
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باإلبداؿ أف العرب تتعمد تعكيض حرؼ مف حرؼ  ،كانما ىى لغات مختمفة
لمعاف متفقة  ،تتقارب المفظتاف في لغتيف لمعنى كاحد  ،حتى ال يختمفا إال في

حرؼ كاحد " (.)3
كما لـ يكضح التعريؼ ىؿ ىذا التغيير في صكت كاحد أك في أكثر مف

صكت في الكممة الكاحدة ؟  ،فعمى ىذا التعريؼ يمكف أف يحدث اإلبداؿ بيف

أكثر مف صكت في كممة كاحدة .

ككممة ( ىج ٍعؿ ) ككممة ( إقامة ) يفيـ منيا أف اإلبداؿ يككف عف قصد أك
تعمد كىذا ال يككف في اإلبداؿ  ،بؿ إف اإلبداؿ يككف مف دكف قصد  ،كقػػد أشار

د  /عبد الصبكر شاىيف إلى ىػذا المعنى في قكلو  " :كيبدكا أف الذيف كضعكا
ىذا التعريؼ قد تصكركا أف عممية ىذا اإلبداؿ إرادية يقكـ بيا صاحب المغة

متى شاء  ،كلذا عبركا بقكليـ  (:إقامة حرؼ مكاف حرؼ )  ،كلك أنيـ عبركا
بقكليـ  ( :قياـ حرؼ مكاف حرؼ ) لكانكا أقرب إلى التعبير عف طبيعة التطكر

الصكتي الذم يط أر عمى المغة ،فالكاقع أف حدكث ىذه الظاىرة غير متكقؼ عمى

إرادة تقصد إليو ،كانما ىك عممية ترتبط بالتاريش كبالزمف الطكيؿ  ،بحيث يجد

المتكممكف بالمغة أنفسيـ أماـ كممات متعددة  ،يدؿ تشابييا عمى أف إحداىا قد
تعرضت لمثؿ ىذا التطكر خبلؿ السنيف "

()8

.

عرؼ اإلبداؿ بأنو  :جعؿ صكت مكاف آخر مع
كاألكفى مف ذلؾ أف يي َّ

(ُ) المزىر ُ . َْٔ /

( )2أثر القراءات في األصكات كالنحك العربي د  /عبػد الصػبكر شػاىيف ص ِٓٔ  ،ط
 /مكتبة الخانجي بالقاىرة سنة َُْٖ ىػ ػ ُٕٖٗ ـ .
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.

اإلبقاء عمى سائر أحرؼ الكممة

()3

فيذا التعريؼ يكضح أف اإلبداؿ ال يككف إال في صكت كاحد في الكممة

مع احتفاظ الكممة ببقية األحرؼ مف غير تبديؿ فييا ،غير أنو لـ يبيف اتفاؽ

المعنى في الصكرتيف بعد اإلبداؿ .

كأرل أف التعريؼ الجامع لكؿ خصائص اإلبداؿ المغكم ىك أنو قياـ صكت

مقاـ صكت آخر ،مع اتفاؽ المعنى في الصكرتيف ،كاالحتفاظ بسائر أحرؼ

الكممة .

كاختمؼ المغكيكف العرب في اإلبداؿ فمنيـ مف اشترط التقارب الصكتي

بيف الصكت المبدؿ كالصكت المبدؿ منو  ،كمنيـ مف لـ يشترط ذلؾ  ،كمنيـ

مف يشترط أف يككف اإلبداؿ بيف لغتيف مختمفتيف كمنيـ مف ال يشترط ذلؾ ،

كيمكف بياف ذلؾ فيما يمي :

أ ـ انذٌٍ ٌشرتطٌٕ انزمبرة انصٕرً :

يشترط لحدكث اإلبداؿ التقارب بيف الصكتيف :المبدؿ كالمبدؿ منو ،بمعنى

أف يككف بينيما مف قرب المخارج ،أك اتحاد الصفات ما يسكغ اإلبداؿ بينيما .

أف تقارب
العباس
المبرد ( تُِٗ ىػ) مف أكائؿ مف ذكر ٌ
كيعد أبك ٌ
ٌ
مخارج األصكات ىك الذم يؤدم إلى إبداؿ الحركؼ بعضيا مف بعض ،كذلؾ
أردت ٌ ً
يم يو فى ىم ىد ٍىتى يو
ضمة " :
ى
حيف أكرد قكؿ النعماف بف المنذر ل ىح ٍجؿ بف ىن ٍ
أف تيذ ى
العباس :كقكلو  ( :فمدىتو ) يريد  ( :مدحتو ) فأبدؿ مف الحاء ىاء
" قاؿ أبك ٌ
كجمى ىو ىي ٍجمى يو ىج ٍميان كجمى
لقرب المخرج  ...كالعرب تقكؿ :ىجمى ىح الرجؿ يجمح ىجمىحان ،ى
( )1الميجػػػات العربيػػػة نشػػػأة كتطػػػك ارن د  /عبػػػد الغفػػػار حامػػػد ىػػػبلؿ ص ٕٖ  ،ط  /دار
الفكر العربي .
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جمى كالمعنى كاحد" (.)3
يجمى ن
كقد عقد ابف جني بابان في  ( :الخصػائص ) عنكانو  ( :بػاب فػي

الحػرفيف المتقاربيف يستعمؿ أحدىما مكاف صاحبو) ،كمثٌؿ لذلؾ بػقكلو ( :ىتمت)
ك (ىتنت) ،ك(دىمج) ك (دىنج ) (،)8كما حذا ابف سيده ( ت ْٖٓىػ) حذك ابف

ج ٌني في اشتراط قرب المخرج في اإلبداؿ

()6

.

كماؿ كثير مف المغكييف المحدثيف إلى اشتراط تقارب الصكتيف في

المخرج ،كمنيـ د  /صبحي الصالح ،قاؿ ":كلك تقيد المغكيكف بيذا الشرط الياـ

لجاءت شكاىدىـ عمى اإلبداؿ المغكم قميمة في العدد ثقيمة في الميزاف كلكانت

مثؿ أكثر الشكاىد التي ذكرىا ابف جني في( الخصائص) أقكل مف أف ترد ،
كأمتف مف أف تنقض " (.)3
ة ـ انذٌٍ ال ٌشرتطٌٕ انزمبرة انصٕرً :

لـ يشترط أبك الطيب المغكم كابف السكيت كجكد تقارب صكتي بيف المبدؿ

كالمبدؿ منو بؿ ذك ار مف اإلبداؿ ما تقارب كما تباعد يقكؿ عز الديف التنكخي " :

ككنا ذكرنا في تعريؼ اإلبداؿ رأينا في كجكب تقارب المخارج كالصفات في
النظائر المتعاقبة  ،كلكف ابف السكيت كأبا الطيب المغكم كعبد الرحمف الزجاجي

ككثي ارن مف ركاة المغة األكليف الذيف ذكرناىـ ال يشترطكف ذلؾ  ،فقد جمع

المصنفكف األكلكف الثبلثة في كتبيـ ما تقارب لفظنا كخطنا أك مبنى كمعنى ،
( )1الكامػػػػؿ فػػػػي المغػػػػة كاألدب ص َُِٓ  ،تحقيػػػػؽ د  /محمػػػػد أحمػػػػد الػػػػدالي  ،ط /
مؤسسة الرسالة .

( )2الخصائص ِ  ، ِٖ /تح  /محمد عمى النجار  ،ط  /دار الكتب المصرية .
( )3المخصص ُّ . ِْٕ /

( )4دراسات في فقو المغة ص ِّٓ .
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كعدكا جميع ذلؾ مف الحركؼ المتعاقبة كحسبكىا ػ كما قمنا ػ سنة مف سنف
العرب " (.)3
ط ــ انذٌٍ ٌشرتطٌٕ اخزالف انجٍئخ :

أف العرب
ذىب إلى ىذا الرأم أبك الطيب المغكم ( ت ُّٓىػ ) الذم أ ٌكد ٌ
ال تتعمد تعكيض حرؼ مف حرؼ " ،إ ٌنما ىي لغات مختمفة لمعاف ً
متفقَّة ،
ٌ
تتقارب المفظتاف في لغتيف لمعنى كاحد ،حتٌى ال يختمفا إالٌ في حرؼ كاحد ،قاؿ :
كالدليؿ عمى ذلؾ أف قبيمة كاحدة ال تتكمٌـ بكممػة طك ارن ميمكزة كطك ارن غير

مرة ،كبالسيف أخرل ،ككذلؾ إبداؿ الـ التعريؼ ميمان،
ميمكزة ،كال بالصاد ٌ
المصدرة عينان كقكليـ في( أف)( :عف) ،ال تشترؾ العرب في شيء مف
كاليمزة
ٌ
()8
ذلؾ ،إ ٌنما يقكؿ ىذا قكـ كذاؾ آخركف"

د ـ انذٌٍ ٌشرتطٌٕ ارفبق انجٍئخ :

ال يككف اإلبداؿ مقبكالن عند ىؤالء إالٌ إذا تحقؽ ىذا الشرط ،بأف تيستخدـ
المفظتاف بصكرتيف مختمفتيف في بيئة كاحػدة ،فإذا استخدـ في بيئتيف مختمفتيف

فذلؾ ال يعد إبداالن ،كانما ىي لغات ألقكاـ مختمفيف ،أشار إلى ذلؾ ابف جني
طت – بالقاؼ
بقكلو " :قاؿ الفراء :قريش تقكؿ :يكشطت ،كقيس كتميـ تقكؿ :قيش ى
– كليست القاؼ في ىذا بدالن مف الكػاؼ؛ ألنيمػا لغتاف ألقكاـ مختمفيف"( ،)6كأيد

( )1مقدمة كتاب اإلبداؿ ألبي الطيب المغكم ص ُِ ،تح  /عز الديف التنكخي  ،مطبكعػات
المجمع العممي العربي بدمشؽ سنة ُْٕٗ ىػ  َُٗٔ /ـ .

( )2مقدمة كتاب اإلبداؿ األبي الطيب المغكم ُٔٗ /
( )3سر صناعة اإلعراب ُ . ِٕٕ /
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ذلؾ ابف السكيت (ت ِْْىػ)

()3

ـ اإلثدال ٔاالرفبق يف ادلعىن :

السيد البطميكسي (ت ُِٓىػ)
 ،كابف ٌ

()8

.

إف اشتراط االتفاؽ في المعنى بيف صكرتي البدؿ يخرج مف اإلبداؿ ألفاظان

كثيرة ،حيث إف االتفاؽ في الداللة يضيؽ معنى اإلبداؿ ،كممف تمسؾ بيذا
الشرط أبك الطيب المغكم قاؿ  " :إ ٌنما ىي لغات مختمفة لمعاف ً
متفقَّة "(،)6
ككذلؾ يفيـ مف كبلـ ابف سيده أنو يشترط اتفاؽ المعنى في صكرتي البدؿ فقد

كج ىمد ،كلػيس ىػذا ػ أيضان ػ بدالن ،أك
كرد عنو أنو قاؿ " :كقالكا  :ىج ىمس الكدؾ ى
كج ىمد الماء ،كال يقاؿ  :ىج ىمس الماء،
الكىدؾ ،ى
ال ترل أف بعضيـ يقكؿ :ى
"ج ىمس ى

كال ىج ىمد الكدؾ "( ،)3فعمى الرغـ مف تقارب مخرجي  ( :السيف ) ك ( الداؿ ) ،
حيث إف صكت الداؿ يخرج مف طرؼ المساف كأصكؿ الثنايا  ،كمخرج السيف
مما بيف طرؼ المساف كفكيؽ الثنايا إال أف المعنى بينيما مختمؼ .

ـ اإلثدال ٔانزمبرة يف ادلعىن :

بعض المغكييف لـ يشترط اتفاؽ المعنى في صكرتي اإلبداؿ ( المبدؿ

كالمبدؿ منو )  ،كانما يحدث اإلبداؿ عند اتفاؽ الصكرتيف في المعنى أك عند

تقارب معنييما .

كمف الباحثيف المحدثيف مف ذىب إلى أنو ال يشترط اتفاؽ المعنى بينيما،

فالتقارب في الداللػة كاؼ لحدكث اإلبداؿ ،يقكؿ د /إبراىيـ أنيس " :كأخي ارن نرل
( )1اإلبداؿ ألبي الطيب المغكم ص ُّ.
( )2المزىر ُ . ْٕٓ /
( )3اإلبداؿ ُ . ٔٗ /

( )4ينظر  :المخصص ُّ . ُٖٕ /
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مف كممات اإلبداؿ ما اختمؼ فييا المعنى مع ٍّ
كػؿ مػف الصػكرتيف اختبلفنا طفيفنا "

(.)3

كنخمص مما سبؽ بأف عمماء المغة في نظرتيـ إلى اإلبداؿ فريقاف:

الفريؽ األكؿ  :يرل أف كؿ لفظيف اختمفا في حرؼ كاحد ،كاتفقا في سائر

الحركؼ ىك مف باب اإلبداؿ ،كمف ىؤالء أبك الطيب المغكم الذم كاف يرل أف

اإلبداؿ بجميع صكره ال يقع إال بيف لغتيف مختمفتيف.

كالفريؽ اآلخر يشترط لكي تعد الكممتاف مف اإلبداؿ تقارب الصكتيف ،أم :كجكد
عبلقة صكتية بينيما تسكغ إحبلؿ أحدىما محؿ اآلخر ،يتبيف ذلؾ مف قكؿ

ندل فيخرج المبف كقطع األكتار أحمر ،فيقاؿ
األصمعي" :الشاة كالناقة تبرؾ عمى ن
لذلؾ الداء النغر كالمغر ،الميـ بدؿ مف النكف لمقاربتيا ليا في المخرج"( .)2كقد
نص عمى ذلؾ صراحة أبك عمي الفارسي في قكلو " :أصؿ القمب في الحركؼ

إنما ىك فيما تقارب منيا ،كذلؾ :الداؿ كالطاء كالتاء ،كالذاؿ كالظاء كالثاء،

كالياء كاليمزة ،كالميـ كالنكف ،كغير ذلؾ مما تدانت مخارجو .فأما الحاء فبعيدة
مف الثاء ،كبينيما تفاكت يمنع مف قمب إحداىما إلى أختيا"(.)3
أما عف اإلبداؿ في التراث المغكم لؤلشنانداني فيمكف بيانو فيما يمي:

لـ يتكمـ األشنانداني عف اإلبداؿ المغكم بشكؿ صريح كانما ركل مف

األمثمة ما يفيـ منيا أنيا مف اإلبداؿ ،سكاء أكاف ذلؾ في الصكامت أـ في

( )1مف أسرار المغة ص ّٖ .

( )2النكادر في المغة ألبي زيد األنصػارم ص ُِٗ  ،تػح  /محمػد عبػد القػادر أحمػد ،
ط  /دار الشركؽ .

( )3سر صناعة اإلعراب ُ . َُٖ /
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الصكائت ،كمف ذلؾ ما يمي :
أ ـ اإلثدال ثني انصٕايذ :

رجبل  :أردت
قاؿ ابف دريد  " :قاؿ النعماف بف المنذر لرجؿ ذكر عنده ن

كيما تذيمو فمدىتو  ،أم  :تعيبو فمدحتو  ،كأنشدنا األشنانداني عف التكزم عف

أبي عبيدة لرجؿ مف بني سعد جاىمي [ مف الرجز ]:
باب الم ٍز ً
القكؿ ال تىمد ً
ً
الش ً
َّىي ىغ َّرًؾ ًب ٍر ازغي َّ
دىي
بعض
س يب ًؾ ي
ىح ٍ
ي
ى
(ُ)
يقاؿ  :شاب برزغ كبرزاغ كبرزكغ إذا تـ " ...

في النص السابؽ شاىداف يدالف عمى أف العرب تبدؿ مف الحاء ىاء فيـ

يقكلكف :مدحتو كمدىتو بمعنى كاحد ،كيقكلكف :تمدحي كتمدىي ،أما قكلو :

المزدىي فيك اسـ فاعؿ مف ازدىى بمعنى افتخر.

كقد أفاض أبك الطيب المغكم في سرد األمثمة كالنماذج التي أبدلت فييا

كد نحا  ،ك ىك ىدىو
العرب الياء مف الحاء كمف ذلؾ قكلو  " :كيقاؿ  :ىك ىدحو ي ٍك ىد يحو ٍ
الخ ٍدش  ،كيقاؿ  :كقع مف السطح فت ىكدَّه كتكدَّح ،
ىي ٍك ىدىو ىك ٍد نىا  ،كىك نحك ى
ُّبل ،
َّؿ تىقىح ن
كيقاؿ  :قد قى ًحؿ ًج ٍمده ىي ٍق ىحؿ  ،كقى ًيؿ ىي ٍق ىيؿ :إذا يبس  ،ككذلؾ تىقىح ى
كتىقى َّي ىؿ تىقى ُّي نبل .)ِ( "...
كقد استشيد أبك الطيب بيذا البيت الذم أنشده األشنانداني دكف إسناده

كم ىد ٍىتيو أ ٍىمدىو ىم ٍد نىا ،
أم ىد يحو ٍ
لو  ،يقكؿ أبك الطيب  " :كيقاؿ ٍ :
مدحتيو ٍ
مد نحا  ،ى
ُّىا قاؿ الراجز  :كىك رجؿ مف بني سعد
ُّحا  ،كتمدَّه تى ىمد ن
كقد تمدَّح الرجؿ تمد ن

جاىمي :

(ُ) الجميرة ُ  ( ٔ /المقدمة ) .
(ِ) اإلبداؿ ُ . ُّْ /
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القكؿ ال تىمد ً
ً
َّىي ىغ َّرًؾ ًب ٍر ازغي َّ ً
الم ٍزدىي
س يب ًؾ بعض
ىح ٍ
الشباب ي
ى
أما القصة التي ذكرىا ابف دريد مجممة فقد ساقيا أبك الطيب مفصمة

عندما قاؿ

ساب ىح ٍج يؿ
َّ
األصمعي ػ

ص َّرؼ قاؿ :
 " :كحكى أبك حاتـ عف األصمعي عف الحارث بف يم ى
الم ٍنذر ػ َّ
شؾ
بف ى
بف ىن ٍ
ضمىة يمعاكية ى
ي
الم ٍنذر أك ي
ش ىكؿ عند النعماف بف ي
فقاؿ  :إنو قتَّا يؿ ًظباء  ،تىبَّاعي إماء  ،ىم َّ
اء بإقراء  ،قى يع ُّك األ ٍل ىيتىٍي ًف ،
ش ه

أردت كيما
كي ىي ىؾ ،
ى
ٍحج الفى ٍخذيف  ،يم ًف ُّج الساقيف؛ فقاؿ الممؾ ٍ :
يم ٍقب يؿ النعميف  ،أف ي
فمدحتو "(ُ) .
أردت أف تى يذ َّمو
تيذيمو
ٍ
فمدىتو ! أراد  :كيحؾ  ،ى
ٍ
كثمة إشارة لغكية قيمة في ركاية األشنانداني أال كىى نسبة البيت لرجؿ

مف بني سعد جاىمي  ،مما يدؿ عمى أف ىذا اإلبداؿ ينسب لبني سعد ،ك ىـ

بنك سعد بف زيد مناة بف تميـ ،كما ع از المبرد ( ت ِٖٔق) ىذه المغة لبني

سعد كلى ٍخـ كمف جاكرىا فقاؿ  :كقكلو " فمدىتو يقكؿ  :فمدحتو  ،كأبدؿ مف

ىاء لقيرب المخرج  ،كبنك سعد بف زيد مناة بف تميـ كذلؾ تقكؿ  ،كلى ٍخ هـ
الحاء ن
كمف قاربيا  ،كقاؿ رؤبة [ مف الرجز ]:
الغانيات المد ً
ً
ً
سبَّحف كاسترجعف مف تىأىلُّيي
َّه
در
﵀ ُّ
ي
َّح " (ِ) ،كمعمكـ أف رؤبة بف العجاج مف بني سعد  ،كبذلؾ
المد ً
يريد  :ي
تتفؽ ىذه النسبة مع ما ذكره األشنانداني .

كأما عف العبلقة الصكتية التي سكغت ىذا اإلبداؿ فيى قرب المخرج حيث

إف الياء كالحاء تخرجاف مف الحمؽ  ،كما أنيما يشتركاف في صفات اليمس ،

(ُ) السػػػابؽ ُ  ، ُّٕ ، ُّٔ/كالكامػػػػؿ لممبػػػػرد ص َُُٓ  ،كاألمػػػػالي ألبػػػػي عمػػػػي
القالي ِ . َُٗ /

(ِ) الكامؿ ص َُُٓ .
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كالرخاكة  ،كاإلصمات  ،كاالستفاؿ  ،كاالنفتاح  ،فبينيما تقارب في المخرج

كاتحاد في الصفات ،كلذلؾ كثر التبادؿ بينيما ،يقكؿ د /ضاحي عبد الباقي " :

كالحاء كالياء صكتاف ميمكساف رخكاف مخرجيما مف الحمؽ  ،إال أف الحاء مف
كسطو كالياء مف أقصاه  ،كبتعبير المحدثيف مف الحنجرة أك مف داخؿ المزمار

مخرجا متحداف صفة " (ُ).
 ،فيما متقارباف
ن
ة ـ ثني انصٕائذ :

كما قيؿ عف اإلبداؿ الذم يحدث بيف الصكامت ،يقاؿ كذلؾ عف اإلبداؿ

األكؿ ػ
التبدالت التي تصيب ىذا النكع مف األصكاتٌ ،
بيف الصكائت ككف ٌ
مردىا ٌ
أيضا ػ إلى اختبلؼ المغات ،كيؤ ٌكد ذلؾ ما ذكره ابف فارس ( ت ّٓٗ ىػ) في

الصاحبي في ( باب القكؿ في اختبلؼ لغات العرب ) فيك يقكؿ " :اختبلؼ لغات

العرب مف كجكه أحدىا :االختبلؼ في الحركات كقكلنا " :ىنستعيف كًنستعيف" بفتح
الفراء ىي مفتكحة في لغة قريش كأسد ،كغيرىـ يقكلكنيا
النكف ككسرىا ،قاؿ ٌ
بكسر النكف.)ِ( "...
وقد ورد التبادل بين الصوائت في التراث اللغوي لألشنانداني  ،ومن ذلك
ما رواه ابن دريد عنو عندما قال  " :كأخبرنا أبك عثماف عف التكزم عف أبي

عبيدة  :األربعاء كزعـ أنيا فصيحة  ،كزعـ قكـ أنيـ سمعكىا بفتح الباء :

األربعاء "

(ّ)

.

ككممة األربعاء ىى اسـ يكـ مف أياـ األسبكع  ،كقد ركل ابف دريد عف

األشنانداني أف األربعاء لغة فصيحة لكف لـ تضبط الباء بالعبارة في كتاب
(ُ) لغة تميـ ص ََُ .
(ِ) الصاحبي ص َٓ

(ّ) الجميرة ُ . ِْٔ /
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(الجميرة ) كانما ضبطت بالشكؿ كضبطت بكسر الباء كىذا ال يتفؽ مع السياؽ
الذم كردت فيو تمؾ الكممة حيث إف ابف دريد ذكر األربعاء بكسر الباء في قكلو

قكما سمعكىا بفتح الباء فمـ يبؽ
" كاألربعاء معركؼ بكسر الباء " كذكر ىنا أف ن
إال الباء المضمكمة كىى المقصكدة في قكلو " األربعاء كزعـ أنيا فصيحة "كيدؿ
عمى ذلؾ ما أكرده السيكطي عف ابف دريد في قكلو " :كأخبرنا أبك عثماف

األشنانداني عف التكزم عف أبي عبيدة األ ٍىريبعاء بالضـ  ،كزعـ أنيا فصيحة "
(ُ).
كيتبيف مف ذلؾ أف نص ابف دريد السابؽ الذم ركاه عف األشنانداني كقع

فيو التبادؿ بيف الضـ كالفتح  ،كىذا التبادؿ لو شكاىد كثيرة في لغة العرب فقد

كرد عنيـ التبادؿ بيف الفتح كالضـ في فاء الكممة كمف ذلؾ قكليـ  :القى ٍرح

الض ٍعؼ ،كما جاء ىذا التبادؿ
الز ٍعـ ك ي
كالقي ٍرح ،كال ىك ٍره كال يك ٍره  ،ك ى
الض ٍعؼ ك ي
الز ٍعـ  ،ك ى
كد يجر
ش ىربة كم ٍ
في عيف الكممة كمف ذلؾ قكليـ  :م ٍ
كد ىجر ى
ش يربة بمعنى الغرفة  ،ى

بفتح الجيـ كضميا بمعنى المكبياء .

انفصم انضبًَ

اندراسخ انصزفٍخ

ينبغي أف يفرؽ الدارس بيف ( الفكنيـ ) كىك ذلؾ الصكت الذم ال يتجاكز

ككنو جزءان أساسان مف أصؿ الكممة  ،مثؿ كاؼ كتب  ،كشيف شرب  ،كبيف(

المكرفيـ ) كىك أصغر كحدة صكتية ذات معنى ،كالذم قد يككف صائتنا كياء
المتكمـ كألؼ االثنيف  ،أك صامتنا كتاء التأنيث الساكنة  ،أك الـ التعريؼ .
(ُ) المزىر ُ . ُِّ /
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كقد يككف المكرفيـ أكثر مف صكت  ،مثؿ  :كاؼ الخطاب ،كتاء الفاعؿ،

فيى مككنة مف صامت  +صائت قصير .

كما قد تككف الكممة بتماميا كالمككنػػػة مف أكثر مف مقطع ىى الكحدة

الصرفية كالمصادر كالجمكع كاألفعاؿ المجردة (.)1
كمف ذلؾ يتبيف أف الدراسة الصرفية تعنى بالمعاني الكظيفية لمكحدات

الصكتية  ،كفيما يمي مزيد مف البياف كالتكضيح :
أٔال ـ ذلجخ طًء يف كهًخ ( ثمب ) :
يقكؿ الشاعر[ مف الطكيؿ]:

األرض
ت
ي
ستىٍر بما تيٍن ًب ي
تباشير لـ تي ٍ
ى
و
بعض
تى ًح ُّف إلى
ٍع يرىا ي
كيذ ى
بعض ى

كلما رأت لمصبح في غسؽ الدُّجى

عت ما بقا مف ليمو في نياره
ر ٍ
بعد أف كضَّح األشنانداني معنى البيتيف قاؿ " :كبقا لغة طائية ،يقكلكف:
بقا كما فنا  ،كقد تكممت بيا غير طيئ مف العرب  ،قاؿ المستكغر كىك سعدم

[ مف الكامؿ ] :

ىؿ ما بقا إال كما قد فاتنا

يكـ يجيء كليمة تحدكنا

()2

ىذا النص السابؽ الذم ذكره األشنانداني يحتكل عمى معارؼ لغكية قيمة

كىى تتمثؿ فيما يمي :
َ
 1ـ نغخ طٍئ يف كهًخ ( ثمى ) :

المغة المشيكرة الفصيحة في الفعؿ ىب ًق ىى أف يككف بكسر القاؼ كفتح الياء

(ُ) ينظػػر :ليجػػات العػػرب كامتػػدادىا إلػػى العصػػر الحاضػػر د /عيػػد محمػػد الطيػػب ص
َُِ ،ط  :المطبعة اإلسبلمية الحديثة  ،سنة ُُْٓىػ ػ ُْٗٗـ .

(ِ) معاني الشعر ص ُُٗ .
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 ،كبيا جاء القرآف في قكلو تعالى  ﴿ :


  



 ،)ُ(﴾ أما طيئ كبعض قبائؿ العرب

فإنيـ يفتحكف القاؼ كيقمبكف الياء ألفنا فيقكلكف  :بقا  ،كىذا مطرد عندىـ في
كؿ ياء قبميا كسرة في نحك فنى كغشى كرضى فيقكلكف  :فنا كغشا كرضا ،

يقكؿ الخميؿ بف أحمد  " :كبقىى ىي ٍبقىى لغة ،ككؿ ياء مكسكرة في الفعؿ يجعمكنيا
كرضى كف ىنى " (ِ) .
ألفنا نحك  :بقىى
ى
ً
يت ككذلؾ
كب ًق ي
كبقى ٍيت  ،مكاف ىبقى ى
كيقكؿ الجكىرم  " :كطيىء تقكؿ  :بقا ى
أخكاتيا مف المعتؿ " (ّ) .
كعمى ىذه المغة جاء قكؿ زيد الخيؿ الطائي[ مف الطكيؿ ]:
فرُّدكا عمينا ما بقىى مف نسائنا
ي
كقكلو [ مف الطكيؿ ]:

(ْ)

كأبنائنا  ،كاستمتعكا باألباعر

يسكؽ األباع ار
قيسي
لعمرؾ ما أخشى التَّصعمي ىؾ ما بقى عمى األرض
ّّ
ي

(ٓ)

(ُ) البقرة مف اآلية . ِٕٖ /

(ِ) العيف ٓ  (َِّ /ب ؽ ل )

(ّ) الصحاح ِ  ( ِِْٖ /ب ؽ ل ) .
(ْ) البيت منسكب لزيد الخيؿ الطائي في شرح أبيات سػيبكيو لمسػيرافي ِ  ، ِٕٖ /تػح

د  /محمد عمي سمطاني  ،ط  /دار العصماء سػنة ُِْٗ ىػػ ػ ََُِ ـ  ،كلػـ أقػؼ

عميو في الديكاف .

(ٓ) ينظر  :ديكانو ص ُُٔ  ،جمعو د  /أحمد مختار البزرة  ،ط  /دار المأمكف لمتراث
سنة َُْٖ ىػ ػ ُٖٖٗ ـ .
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حيث جاءت كممة ( بقى ) في البيتيف بفتح القاؼ عمى لغة طيئ .
َ
 7ـ نغخ ( ثمى ) رُست نجًُ سعد يٍ متٍى :

ستى ٍك ًغر ىذا الذم ذكره األشنانداني  :ىك عمرك بف ربيعة بف سعد
الم ٍ
ك ي
فرسا ىع ًرقىت [ مف الكافر]:
التميمي  ،كسمى المستكغر لقكلو يصؼ ن
(ُ)
ضً
الك ً
ؼ في ً
ىي ًن ُّ
غير
الرىببلت منيا
ش
يش َّ
الماء في َّ
ىن ًش ى
الر ٍ
المبف ى
ي
كالمستكغر مف بني سعد  ،كبنك سعد بطف مف تميـ قاؿ فييـ ذك الرمػة [مف

الكافر ]:

ىي يع ُّد الناسبكف إلى تميـ
كع ٍم ار
يعدُّكف َّ
الرباب ليـ ى
ي

بيكت العز أربع نة كبا ار
(ِ)
كسعدا ثـ حنظمة ً
الخيا ار
ن

كىذه النسبة ليذه المغة إضافة قيمة مف األشنانداني .

(ُ) تاج العركس ُْ  ( ُّٕ /ك غ ر )

(ِ) البيتػػاف فػػي ديكانػػو ص ٕٗ  ،شػػرحو  /أحمػػد حسػػف بسػػج  ،ط  /دار الكتػػب العمميػػة
بيركت سنة ُُْٓ ىػ ػ ُٓٗٗ ـ .
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 3ـ االسزشٓبد ثجٍذ ادلسزٕغز :

ىذا البيت الذم استشيد بو األشنانداني يتعمؽ بمعمكمة ميمة عف

المستكغر  ،حيث إنو بيت مف مجمكعة أبيات نظميا المستكغر لبياف عمره

الذم عاشو حتى نظـ ىذه األبيات ،فيك رجؿ مف المعمريف كعاش أكثر مف

ثبلثمائة كعشريف سنة (َِّ) كقاؿ عف نفسو[ مف الكامؿ]:
ً
السنيف مئينا
مرت مف ىع ىد ًد
الحياة كطيكليا
مت مف
كع ي
س ًئ ي
ى
ى
كلقد ى
دت مف عدد الشيكر سنينا
مئ هة أتت مف بعدىا مئتاف لي
ازد ي
ك ى
(ُ)

يمػر كليم هة تحػػدكنا
ىؿ ما ىبقىى إال كما قد فاتنا
يكهـ ُّ
تخيبل ألف ىذه المعمكمة ذكرىا غير كاحد مف أئمة
كىما أك
ن
كىذا ليس ن

المغة كعمى رأسيـ أبك عمرك بف العبلء فقد قاؿ  " :عاش المستكغر ثبلثمائة

سنة كعشريف سنة " (ِ).

كعمى ىذه المغة جاء قكؿ أبي الطيب المتنبي [ مف الكافر]:
ً
حديثيـ المكلَّ ىد كالقديمػػػػػا
نيبل
اء ن
رأيتؾ تيكسعي الشعػػػر ى
ي
(ّ)
عظيما
مضى شرفنا
جسيما
ماال
فتيعطي مف بقىى ن
كتيعطي مف ى
ن
ن
بفتح قاؼ ( بقى ) عمى لغة طيئ .

كلـ يشر األشنانداني إلى السبب الذم مف أجمو نطقت طيئ كغيرىا مف

العرب بفتح قاؼ ( بقى ) كأخكاتيا مف المعتؿ  ،كيمكف بياف ذلؾ فيما يمي:

(ُ) ينظر  :الشعر كالشعراء البف قتيبػة ُ ، ّّٕ /تحقيػؽ  /أحمػد محمػد شػاكر  ،ط /
دار الحديث بالقاىرة .

(ِ) السابؽ ُ. ّّٕ /

(ّ) ديػػػكاف المتنبػػػي ص ُّْ  ،ط  /دار بيػػػركت لمطباعػػػة كالنشػػػر سػػػنة َُّْ ق ػػػػػػ
ُّٖٗـ.
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طيئا تنطؽ بفتح عيف الكممة فيما كاف معتؿ البلـ
العمة التي جعمت ن
مكسكر العيف " ألنيـ يكرىكف اجتماع الكسرة كالياء  ،فيفتحكف ما قبؿ الياء ،
فتنقمب الياء ألفنا  ،كيقكلكف في جارية جاراة كفي بانية باناة كفي ناصية ناصاة

" (ُ) .

يقكؿ الفارابي في ( باب فى ىعؿ ىي ٍف ىعؿ) " فأما المفتكح العيف في الماضي
كالمستقبؿ فيك ال يقكـ إال أف يككف فيو أحد حركؼ الحمؽ في مكضع العيف أك
البلـ ،إال في لغة ( طيئ ) فإنيـ يخالفكف العرب في ىذا بإجازة ذلؾ فيما خبل

مف حركؼ الحمؽ مثؿ  :فى ىنى يفنى  ،كبقىى ىي ٍبقىى "(ِ).
كأشار السيكطي إلى أف ىذه المغة تنسب لطيئ في قكلو  " :كقكؿ طيئ :

بقىى ىي ٍبقىى بفتحيما"(ّ) ،ككذلؾ حكاىا الرضي عف طيئ في قكلو ":كحكى بعضيـ
ً
ً
طائيا ؛ ألنيـ
ب ػ فيمكف أف يككف
ن
متداخبل  ،كأف يككف ن
ب ىيتٍ ىع ي
ىقمى ىي ٍقمىى ػ كتىع ى
يجكزف قمب الياء ألفنا في كؿ ما آخره ياء مفتكحة فتحة غير إعرابية مكسكر ما
كد ىعى في يد ًعى  ،كناصاة في ناصية "(ْ).
قبميا ،نحك بقىى في ىب ًقى ،ي
(ُ) مقاييس المغة ُ  ( ِٕٔ /بقى ) .

(ِ) ديكاف األدب تأليؼ  /أبي إبراىيـ إسحاؽ بف إبػراىيـ الفػارابي ِ  ، ُّٖ /تػح د /
أحمد مختار عمر  ،ط  /مجمع المغة العربية بالقاىرة .

(ّ) ىمع اليكامع في شػرح جمػع الجكامػع لئلمػاـ  /جػبلؿ الػديف السػيكطي ّ ، ِّٕ /
تػح  /أحمػد شػمس الػديف  ،ط  /دار الكتػب العمميػة بيػركت ػ لبنػاف سػنة ُُْٖ ق ػ

ُٖٗٗ ـ .

(ْ) شػػرح شػػافية ابػػف الحاجػػب تػػأليؼ الشػػيش  /رضػػي الػػديف اإلسػػتراباذم ُ  ، ُِٓ /تػػح /
محمػػد نػػكر الحسػػف كآخػػريف  ،ط  /دار الكتػػب العمميػػة بيػػركت ػ لبنػػاف سػػنة َُِْ ق ػ

ُِٖٗ ـ .
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صبٍَب ـ حتزٌك عني انكهًخ يٍ االسى انضالصً :

شؾ  :امتبلء الخمؼ مف المبف  ،حشكت الدرة
يقكؿ األشنانداني  " :كالح ٍ
ار قاؿ [ مف البسيط ]:
حش نكا  ،كانما حركو زىير اضطرنا
...

...

...

كما قاؿ رؤبة [ مف الرجز ]:
الخ ٍفؽ"
كانما ىك ى

()2

.

شؾ
الح ى
 ...كلـ ينظر بو ى

()1

الخفىؽ
مشتبو األعبلـ لماع ى

االسـ الثبلثي إما أف تككف عينو مف أصكات الحمؽ كىى اليمزة كالياء

كالعيف كالحاء كالغيف كالخاء  ،كاما أف تككف مف غير أصكات الحمؽ  ،فإف

كانت عيف االسـ الثبلثي مف أصكات الحمؽ فممغكييف فيو منيجاف :

األكؿ  :كىك مذىب البصرييف فقد ذىبكا إلى أف ىذا التحريؾ غير مطرد

 ،كانما ىى لغات كاردة فى ىذه األلفاظ  ،فيك مكقكؼ عمى السماع فما كرد
فيو السككف كالحركة فيى لغات عف العرب  ،أما ما لـ يرد فيو إال السككف أك

الحركة فيمتزـ فيو ما كرد عف العرب مف غير قياس أك اطراد .

كقد أيد ابف درستكيو مذىب البصرييف حيث قاؿ  " :ككثير مػف أىػؿ المغػة

يقكلكف  :كػؿ مػا كػاف الحػرؼ الثػانى منػو مػف حػركؼ الحمػؽ جػاز فيػو التسػكيف

(ُ ) بعض بيت لزىير بف أبي سممى كتمامو :
بسى وء ُّ
الحشؾ
العيكف فمـ ينظر بو
خاؼ
طمى وة
كما
فز ىغ ٍي ى
ى
ي
ى
ى
استغاث ى ٍ
كالسىء  :ما بقى مف المبف في الضرع  ،كالفز  :كلد البقرة  ،كالغيطمة  :البقػرة  ،كالحشػؾ
:

دفع الدرة  .ينظر  :ديكانو ص َٓ  ،ط  /دار صادرػ بيركت .

(ِ ) معاني الشعر ص ُُْ .
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صػحيحا  ،كانمػا ذلػؾ لغػات
كالفتح  ،كليس ذلػؾ عنػد أىػؿ النظػر كالقيػاس مػنيـ
ن
جاءت فى أحرؼ قميمة عمى غير قياس فيما كاف ثانيو حمقيا أك غير حمقى  ،كال

سػماعا
يطرد ىذا فى حػركؼ الحمػؽ  ،كانمػا التسػكيف فييػا لغػة  ،كالفػتح أخػرل
ن

مف العرب "

(ُ)

كاآلخر  :كىك مذىب الككفييف كالبغدادييف فقد ذىبكا إلػى أف ىػذا التحريػؾ

مطػػرد فػػى كػػؿ مػػا كػػاف عمػػى كزف (فى ٍعػػؿ) حمقػػى العػػيف  ،كقػػد أشػػار الرضػػى إلػػى
حمقيا ساكنا جػاز
ىذيف المذىبيف بقكلو  " :كاف كاف عيف ( فى ٍعؿ ) المفتكح الفاء ن
الب ىحػػر  ،كمثميمػػا لغتػػاف عنػػد
شػ ٍػعر كال ى
تحريكػػو بػػالفتح نحػػك  :ال ى
الب ٍحػػر ك ى
شػ ىػعر  ،ك ى

البصػػرييف فػػى بعػػض الكممػػات  ،كليسػػت إحػػداىما فر نعػا لؤلخػػرل  ،كأمػػا الككفيػػكف
قياسا فى كؿ ( فى ٍعؿ ) شأنو مػا ذكرنػا
فجعمكا المفتكح العيف فر نعا لساكنيا  ،ك أركا ن
؛ كذلؾ لمناسبة حرؼ الحمؽ لمفتح " (ِ).

حمقيا  ،فػبل خػبلؼ أنيػا لغػات كردت
أما ما لـ تكف فيو عيف الكممة صكتنا ن
الخفىػؽ  ،كفيمػا
شػؾ كالخ ٍفػؽ ك ى
الح ٍ
الح ى
شػؾ ك ى
عف العرب في بعض الكممات كما فػي ى
يمي مزيد مف األمثمة :

طر ) :
كس ى
س ٍطر ى
ُػ ( ى
طر  ،فمف
كس ى
س ٍطر ى
الس ٍطر :الخط كالكتابة ،يقكؿ ابف السكيت  " :كيقاؿ  :ى
قاؿ سطر فجمعو القميؿ أسػطر  ،كسػطكر لمكثيػر  ،كمػف قػاؿ سػطر قػاؿ أسػطار"

) ُ( تصحيح الفصيح كشرحو ص ِّٔ .
) ِ( شرح شافية ابف الحاجب ُ . ْٕ /
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(ُ)

،كاستدؿ عمى التحريؾ بقكؿ جرير[ مف البسيط] :
مف شاء بايعتو مالى كخمعتو

ما تكمؿ التيـ فى ديكانيـ سطى ار

(ِ)

ِػ ( قى ٍدر كقى ىدر ) :
كقػػدره ( بتحريكيػػا )  :مقػػداره كىػػك مػػا
ٍ
قػػدر الشػػئ ( بسػػككف الػػداؿ )  ،ى
يسػػػاكيو  ،قػػػاؿ ابػػػف قتيبػػػة  " :قػػػاؿ الكسػػػائى  :قكلػػػو تعػػػالى ﴿ :
  
 ،)ّ( ﴾ كلك ثقمت كػاف صػك نابا ،كقكلػو عػز كجػؿ﴿ :
 
(ٓ)
 ،)ْ( ﴾ كلك خففت كاف صك نابا " .

شز ) :
ّػ ( ىن ٍ
شز كىن ى
شػز مػػف
شػز  :مػػا ارتفػػع مػػف األرض  ،قػػاؿ الف ػراء  " :يقػػاؿ قعػػد عمػػى ن ٍ
الن ٍ
شز مف األرض " (ٔ) .
األرض كن ى
كي ىبس ) :
ْػ ( ىي ٍبس ى
يػبس إذا
رطبا ثـ يجؼ ،قاؿ الجػكىرل  ":شػاة ى
اليبس بالتحريؾ :المكاف يككف ن
ى

) ُ( إصػػبلح المنطػػؽ البػػف السػػكيت ص ٔٗ  ،تػػح  /أحمػػد محمػػد شػػاكر ك عبػػد السػػبلـ
ىاركف ط  /دار العارؼ بمصر .

) ِ( البيت في شرح ديكاف جرير تػأليؼ  /محمػد إسػماعيؿ عبػد ا﵀ الصػاكل ص ِِٓ  ،ط
 /الشركة المبنانية لمكتاب ػ بيركت  ،مف دكف تاريش  ،كاصبلح المنطؽ ص ٔٗ .

) ّ( األنعاـ مف اآلية . ُٗ /
) ْ( الرعد مف اآلية . ُٕ /
) ٓ( أدب الكاتب ص ّْٗ.

) ٔ( إصبلح المنطؽ صٓٗ .
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لػـ يكػػف بيػػا لػػبف ،كيػ ٍػبس ػػػػ أيضاػػػ بالتسػػكيف  ،حكاىمػػا أبػػك عبيػػد"(ُ) ،كبالتحريػػؾ
جػػػػػػػػػػػػػػاء قكلػػػػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػػػػالى ﴿:
  
.)ِ(﴾ 
ىذه األمثمة كغيرىا األكثر فييا سككف عيف الكممة  ،كمف حرؾ فقد قاسػو

عمػػػى حمقػػػى العػػػيف  ،كال يجػػػكز أف يكػػػكف التحريػػػؾ ىػػػك األصػػػؿ ؛ ألف المغػػػكييف

صػػرحكا فػػى أكثػػر مػػف مكضػػع أف المفتػػكح ال يخفػػؼ  ،ككجػػكد ىػػذه األمثمػػة التػػى
تحركت فييا عيف الكممػة كلػـ تكػف عػيف الكممػة كال الميػا أحػد أصػكات الحمػؽ ال

يطعػػف فػػى القاعػػدة التػػى كضػػعيا المغكيػػكف كالتػػى تؤكػػد أف أصػكات الحمػػؽ تكػػكف

سػببا فػى تحريػؾ نفسػيا أك مػا قبميػا بػالفتح ؛ كذلػؾ ألف القكاعػد المغكيػة ليسػت
ن
كقكاعد الكيميػاء كالرياضػيات ال تتخمػؼ  ،كانمػا يكتفػى فييػا بػالحكـ عمػى الكثيػر

دائمػا بقطػػع
الغالػػب  ،يقػػكؿ أكلمػػاف  " :أف القػكانيف فػػى العمػػكـ الطبيعيػػة تصػػدؽ ن
النظر عف المكاف كالزماف  ،فالتيار الكيربائى إذا كقع تحت ظركؼ معينة سػكؼ
يحمػػؿ المػػاء إلػػى أككسػػجيف كىيػػدركجيف فػػى أل مكػػاف كفػػى أل زمػػاف  ،كسػػكؼ
يككف فى استطاعتنا أف نتنبأ ببعض النتػائج األخػرل إلػى حػد معػيف ،أمػا قػكانيف

األصكات فميست ليا ىذه الخكاص ،إنيا تنبئ فقط عف قدر معيف مف االطراد فى

التطكرات السابقة فى حدكد معينة مف حيث الزماف كالمكاف"(ّ).

) ُ( الصحاح ّ  ( ّٗٗ /يبس ) .
) ِ( طو مف اآلية . ٕٕ /

)ّ( دكر الكممػػػة فػػػى المغػػػة ص ُِّ  ،ترجمػػػة د /كمػػػاؿ بشػػػر  ،ط  /دار غريػػػب لمطباعػػػة
كالنشر كالتكزيع سنة ُٕٗٗ ـ  ،كالتطكر المغكل د  /رمضاف عبد التكاب ص ُٗ .
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َ َ َ َ
صبنضب ـ فعم ٔأفعم :

ُػ قاؿ ابف دريد  " :ذكر لي أبك عثماف أنو سمع األخفش يقكؿ :ىنتى ىج ٍت
الناقة كأى ٍنتى ٍجتييا بمعنى كاحد " (ُ).
ِ ػ قاؿ ابف دريد  " :كميرت المرأة كأميرتيا  ،كأنشد أبك عثماف

األشنانداني لؤلعشى [ مف المتقارب ]:
ً (ِ)
كم ٍن يك و
كحة غير ىم ٍم ييكروة كأخرل ييقا يؿ ليا فادىا
ى
استشيد ابف دريد بتمؾ الركاية التي ركاىا األشنانداني عف األخفش عمى

أف ( فعؿ كأفعؿ ) قد يأتياف بمعنى كاحد  ،كفي النصيف السابقيف شاىداف يدالف
ت بمعنى كاحد  ،كالشاىداف ىما :
ت كأىف ىٍع ٍم ي
عمى أف العرب استعممت فى ىع ٍم ي
ُ ػ نتجت الناقة كأنتجت .

ِ ػ ميرت المرأة كأميرتيا  ،كاستدؿ عمى ذلؾ بقكؿ األعشى :

كمنككحة غير مميكرة ." ...

"

كىى قضية لغكية تعددت فييا اآلراء بيف مؤيد كمعارض  ،فالمعارض يرل

أف زيادة المبنى ال بد ليا مف زيادة في المعنى  ،يقكؿ ابف درستكيو  " :ال

يككف فعؿ كأفعؿ بمعنى كاحد كما ال يككناف عمى بناء كاحد إال أف يجئ ذلؾ في

لغتيف مختمفتيف  ،فأما في لغة كاحدة فمحاؿ أف يختمؼ المفظاف كالمعنى كاحد

"

(ّ)

.

(ُ) الجميرة ِ . ّ /

(ِ) الجميرة ّ  ، ّْٓ /كديكاف األعشى الكبير ميمكف بف قػيس ص ٕٓ  ،شػرح كتعميػؽ /
محمد محمد حسيف  ،ط /مكتبة اآلداب المطبعة النمكذجية سنة َُٓٗ ـ .

(ّ) المزىر ُ . ّْٖ /
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كأما المؤيد فيستدؿ ببعض األمثمة التي جاءت فييا الصيغتاف بمعنى كاحد
" كقد يجئ فعمت

كما يقاؿ  :سقى كأسقى  ،كنبت كأنبت  ،يقػػػػػكؿ سيبكيو :

كأفعمت المعنى فييما كاحد إال أف المغتيف اختمفتا  ،زعـ ذلؾ الخميؿ فيجئ بو

قكـ عمى فعمت  ،كيمحؽ قكـ فيو األلؼ فيبنكنو عمى أفعمت"(ُ).

كما ذكره ابف درستكيو ىك األصؿ  ،لكف العرب تتكسع في المعاني فتجعؿ

كثير ما
صيغة بمعنى صيغة أخرل كيدؿ عمى ذلؾ قكؿ ابف جني " :فعؿ كأفعؿ نا
يتعاقباف عمى المعنى الكاحد نحك  :جد في األمر كأجد  ،كصددتو عف كذا

كأصددتو  ،كقصر عف الشئ كأقصر  ،كسحتو ا﵀ كأسحتو  ،كنحك ذلؾ"(ِ).

كالصيغة الثبلثية تنسب ألىؿ الحجاز كمف جاكرىـ مف اليذلييف ،أما

الصيغة الرباعية فإنيا تنسب لبني تميـ كأىؿ نجد كمف جاكرىـ مف ربيعة كأسد

س ٍحتنا  ،كأسحت
 ،يقكؿ د  /ضاحي عبد الباقي  " :يقكؿ العرب سحت يسحت ى
س ًحت إسحاتنا بمعنى استأصؿ  ،كالصيغة الثبلثية لغة الحجازييف كالرباعية لغة
يي ٍ
أىؿ نجد كتميـ "(ّ) ،كزاد أبك زيد نسبة الصيغة الثبلثية لقيس فيـ يقكلكف فى ًتئ
بمعنى زاؿ  ،كبنك تميـ يقكلكف :ما أفتأت أذكره (ْ) ،كقد ألفت كتب كثيرة في
صيغتي فعمت كأفعمت باتفاؽ المعنى  ،كقد أحصى أحد الباحثيف نحك ستة
(ٓ)

كمائتي فعؿ

.

ابعا ػ الجمكع :
رن

(ُ) الكتاب ْ . ُٔ /

(ِ) الخصائص ِ . ُِْ /
(ّ) لغة تميـ ص ّّٕ .

(ْ) ينظر  :المساف ُ  ( ُُٓ /فتأ ) .
كتطكر ص ّٕٓ .
نا
(ٓ) ينظر  :الميجات العربية نشأة
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صيغة الجمع مكرفيـ صرفي يدؿ عمى معنى كظيفي كىك داللة الصيغة

عمى أكثر مف اثنيف أك اثنتيف ،كتعددت صيغ الجمع في العربية فيناؾ الجمع
السالـ كىك ما سمـ فيو بناء المفرد يقاؿ :مسممكف لجمع المذكر كمسممات
لجمع المؤنث  ،كثمة جمكع تكسير كىى ما لـ يسمـ فييا بناء المفرد  ،كىى
ضرباف  :جمكع قمة كجمكع كثرة  ،أما اسـ الجمع فيك ما يدؿ عمى الجمع

بمعناه  ،كليس لو مفرد مف لفظو نحك  :أىؿ كرىط كقكـ كنحك ذلؾ  ،ككاف

أللكاف الجمكع صدل في التراث المغكم لؤلشنانداني كيمكف بيانيا فيما يمي :

أ ػ جمع المؤنث السالـ :

يقكؿ األشنانداني ً " :عيرات جمع ىع ٍير يعني :النمؿ "(ُ).
ً
فالعير بالفتح لفظ مفرد يجمع
الع ٍير بفتح العيف كالعير بكسرىا  ،ى
ىناؾ فرؽ بيف ى

عمى أعيار ً
كع ييكر كعيرات  ،كمعناه  :الحمار  ،يقكؿ ابف منظكر " :
كعيار ي
كحشيا  ،كقد غمب عمى الكحشي  ،كاألنثى
أىميا أك
ن
كالعير  :الحمار نأيا كاف ن

ىع ٍيرة " (ِ) .
كأما ً
العير بكسر العيف فيك اسـ جمع ال كاحد لو مف لفظو كمعناه القافمة
أك اإلبؿ التي تحمؿ ً
الميرة .

كمف ذلؾ يتبيف أف عيرات ػ بتحريؾ الياء عمى لغة ىذيؿ كالقياس
تسكينيا ػ جمع ىعير بفتح العيف  ،كأجاز الجكىرم أف يككف جمع ًعير بكسر
العير بالكسر  :اإلبؿ التي تحمؿ ً
العيف قاؿ  " :ك ً
الميرة  ،كيجكز أف تجمعو عمى

(ُ) معاني الشعر ص ْٖ .
(ِ) المساف ْ  ( َِٔ /ع م ر ) .
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ًعيرات "

(ُ)

.

العير
العير أف يطمؽ عمى الحمار
كحشيا أك ن
ن
كاألصؿ في ى
أىميا  ،كاطبلؽ ى
عمى النمؿ مف قبيؿ االستعارة  ،يقكؿ أبك النجـ [ مف الرجز] :
(ِ)
ك ً
أتت َّ
س ًؾ التَّمع كمف خافيكرىا
النم يؿ القيرل بعيرىا مف ىح ى
يقكؿ ابف منظكر  " :إنما استعاره لمنمؿ  ،كأصمو فيما تقدـ "(ّ) .

ب ػ جمكع القمة :
ػ ( فى ىعؿ كأىف ًٍعمة ) :
قاؿ ابف دريد  " :قاؿ أبك عثماف كسألت األخفش  :لً ىـ جمعت ندل عمى
أندية ؟ فقاؿ  :ندل في كزف فى ىعؿ فجمعت "(ْ) .
في ىذا المكضع سأؿ األشنانداني األخفش كقاؿ  :لً ىـ جمعت ندل عمى
جمعا لكؿ اسـ رباعي ثالثو حرؼ مد
أندية ؟ ككجو الغرابة ىنا أف أفعمة تأتي ن
زائد عمكد كأعمدة كرداء كأردية كطعاـ كأطعمة  ،كما عدا ذلؾ فيك عمى غير

القياس نحك :قفا كأقفية ،كندل كأندية  ،يقكؿ الجكىػػرم  " :كجمع الندل أنداء

 ،كقد جمع عمى أندية  ،كقاؿ [ مف البسيط ]:
ال ي ٍب ً
الكمب مف ظممائيا الطي ينبا
ص ير
في ليمة مف يجمادل ذات أندية
ي
ي

(ُ) الصحاح ُ  ( ّٕٔ /ع م ر ) .
(ِ) رجػػز ألبػػي الػػنجـ العجمػػي الفضػػؿ بػػف قدامػػة فػػي ديكانػػو ص ُِٓ كُِٔ ،تحقيػػؽ د /
محمػػد أديػػب عبػػد الكاحػػد جم ػراف  ،ط  /مطبكعػػات مجمػػع المغػػة العربيػػة بدمشػػؽ  ،سػػنة

ُِْٕ ىػ  ََِٔ /ـ .

(ّ) المساف ْ  ( ِْٔ /ع م ر ) .
(ْ) الجميرة ّ .ُِٓ /
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(ُ)

.

كدا مثؿ  :كساء كأكسية "
كىك شاذ ؛ ألنو جمع ما كاف ممد ن
ِ ػ( فى ىعؿ كأفٍعاؿ ) :
صيغة الجمع ( أفعاؿ ) قد تأتي ىج ٍم نعا لػ( فى ىعؿ ) كمف ذلؾ قكؿ
س ىمؿ يعني  :الطحمب " (ِ).
األشنانداني " :كاأل ٍ
ىسماؿ  :ال يخ ٍمقاف  ،كاحدىا ى
الخمىؽ مف الثياب
س ىمؿ  ،ك َّ
الس ىمؿ  :ى
ذكر ىنا أف كممة أسماؿ جمع ى
ىخمؽ بمعنى أممس أك البالي مف الثياب  ،كما يقاؿ  :ىج ىمؿ
كال يخ ٍمقاف جمع أ ٍ

الخمىؽ ؛
كأجماؿ  ،كىن ىير كأنيار ،يقكؿ ابف جني  " :كمنيا الثكب َّ
الس ىمؿ كىك ى
الكىبر كالزئبر ما عمى الجديد  ،فاليد إذا مرت عميو
كذلؾ ألنو ليس عميو مف ى
شنة المممس  ،كالجمع أسماؿ "(ّ).
لممس لـ يستكقفيا عنو جدة المنسج كال يخ ٍ
ّ ػ ( في ٍعؿ كأفعاؿ ) :
قد تأتي صيغة ( أفعاؿ ) ىج ٍم نعا لػ ( في ٍعؿ ) كمف ذلؾ قكؿ األشنانداني " :
ً
معى ) مقصكر كالجمع أقصاب"(ْ) .
كالقي ٍ
صب :المعا ( ال ى
ٍعاؿ ) جمع قمة  ،نحك :
ما كاف عمى كزف ( في ٍعؿ ) فإنو يي ىك َّ
سر عمى ( أىف ى
صب كأقصاب .
يج ٍند كأجناد  ،ي
كب ٍرج كأبراج  ،ككذلؾ قي ٍ
ج ػ جمكع الكثرة :

ُ ػ ( فى ٍعؿ كًفعالة ) :
قاؿ ابف دريد  " :كجمعكا فى ٍعبلن ػػ أيضان ػػ عمى ًفعالة مثؿ  :عظـ
ً
كعظامة  ،كأنشدنا أبك عثماف [ مف الرجز ]:
(ُ) الصحاح ٔ  ( َِٕٓ /ف د ا ) .
(ِ) معاني الشعر ص ِٓ .
(ّ) الخصائص ِ . ُّٕ /

(ْ) معاني الشعر ص ِٖ .
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كي هؿ ألجماؿ بني نعامة
إذا ابتركت فخفرت قامو

منؾ كمف شفرتؾ اليذامػو
ى
(ُ)
ثـ طرحت الفرث ك ً
العظامو

ىعظيـ ً
أيضا ػ عمى ًعظامة  ،كالياء
كع ى
ظاـ كيجمع ػ ن
العظـ يجمع عمى أ ٍ
لتأنيث الجمع  ،كاستدؿ ابف دريد بما أنشده األشنانداني عمى كركد ىذا الجمع.

ِ ػ ( فى ٍعؿ كفي يعكؿ ) :
ذكر األشنانداني أف صيغة ( فى ٍعؿ ) تجمع عمى ( في يعكؿ ) كذلؾ في
مكضعيف كىما :
تكسر الجمد
كر كاحدىا َّغّّر كىك
ُّ
األكؿ :يقػكؿ األشنانداني " :كال يغ ير ي
كالغضكف" (ِ) .
اآلخر :يقكؿ األشنانداني  " :يقاؿ  :ناقة ىخ ٍبر ،كناقة ىخ ٍب ىرة  ،أم :غزيرة ،
فمف قاؿ  :ىخ ٍبهر ،فجمعيا يخ يبكر ،كمف قاؿ  :ىخ ٍب ىرة فجمعيا ىخ ًبرات "(.)3

يقاؿ  :ناقة ىخ ٍبر بفتح الخاء كسككف الباء إذا كانت غزيرة المبف  ،كالجمع
الخ ٍبر :
يخ يبكر بضـ الخاء كالباء عمى كزف في يعكؿ  ،يقكؿ الجكىرم :
"ك ى
المزادة العظيمة  ،كالجمع يخ يبكر  ،كتيشبَّو بيا الناقة في يغ ٍزرىا فتسمى  :ىخ ٍبراء "

(ْ)

.

نخمص مف ذلؾ إلى أف صيغة الجمع ( في يعكؿ ) بضمتيف تطرد في جمع
ثبلثيا ساكف العيف  ،في نحك :ىك ٍعب ك يك يعكب  ،كقمب كقمكب  ،ككذلؾ
اسما
ن
فى ٍعؿ ن
كخ ٍبر ك يخ يبكر.
ىغ ٌرك يغركر ى
(ُ) الجميرة ّ . ُّٓ /

(ِ) معاني الشعر ص ِِ .
(ّ) معاني الشعر ص ٕٓ .
(ْ) الصحاح ِ  ( ُْٔ /خ ب ر ) .

جملة كلية البنات اإلسالمية– جامعة األزهر– فرع أسيوط

 6622 

العدد اخلامس عشر 6102م

األشناندانى ( سعيد بن هارون ت  752هـ ) لغوياً

ّ ػ ( فى ٍعؿ كفى ىعاؿ ) :
يقكؿ األشناندانيَّ " :
الن ىجاء جمع ىن ٍجك كىك السحاب"(ُ) ،أشار ىنا
األشنانداني إلى أف َّ
الن ٍجك معناه السحاب مطمقنا  ،لكف خص بعض المغكييف
َّ
ماءه ثـ مضى  ،كقيؿ  :ىك السحاب أكؿ ما
الن ٍجك بالسحاب الذم قد ىى ىراؽ ى
ينشأ  ،كيجمع َّ
الن ٍجك عمى ىن ىجاء كما ذكر األشنانداني  ،كقد يجمع عمى ين يجك كما
قاؿ جميؿ [ مف الكافر ]:
ً
يب ىق ٍمبي كًايضاعي اليمكـ مع ال ين يج ّْك(ِ).
أليس مف الشقاء ىك ًج ي
ْ ػ ( فى ىعمة كفى ىعؿ ) :

يقكؿ األشنانداني  " :أى ىك يـ الفبل  :جمع أكمة كىك مف األرض المرتفع مف
الحجارة كالطيف  ،أك طيف ال حجارة فيو " (ّ) .
خص األكمة بأمريف :أحدىما :األرض المرتفعة  ،كالمراد بالمرتفعة أم
َّ

ظاىرا ،فاألكمة أرفع مف الربكة ،كاآلخر  :أنيا غميظة فيى
ارتفاعا
مرتفعة
ن
ن
تتككف مف حجارة كطيف  ،أك طيف ال حجارة فيو  ،كمعنى ذلؾ أف األكمة ال

تككف مف الحجارة الخالصة .

ً
قبة ً
كرقاب ،
كأى ىكمة عمى كزف  :فى ىعمة  ،قياس جمعيا عمى ف ىعاؿ نحك :ىر ى
كقد تجمع عمى أىف يٍعؿ فيقاؿ في أكمة آ يكـ عمى كزف أىف يٍعؿ  ،يقكؿ الرضي ":اعمـ
أف فى ىعمة كرقبة قياسو ًفعاؿ كرقاب كًنياؽ كًاماء كجاء عمى أف يٍعؿ كآ يكـ في

(ُ) معاني الشعر ص َٖ .

(ِ) الشامؿ لجمكع التصحيح كالتكسير في المغة العربية تػأليؼ د /عبػد المػنعـ سػيد عبػد
العاؿ ّ  ، ِْٓ /ط  /مكتبة غريب .

(ّ) معاني الشعر ص ُِْ .
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سالما عمى أكمات  ،يقكؿ الجكىرم
الصحيح " (ُ)  ،كقد تجمع أكمة جمع مؤنث
ن
 " :األى ىك ىمة معركفة  ،كالجمع أكمات كأ ىكـ " (ِ).
كقد تجمع فى ىعمة عمى فى ىعؿ كما يقاؿ في ثمرة  :ثمر  ،كفي قصبة قصب ،
كأكمة كأكـ .

ٓ ػ ( في ٍعمىة كفي ىعؿ ) :
جمعا لفي ٍعمة  ،كذلؾ في مكضعيف :
ذكر األشنانداني أف في ىع نبل يأتي ن
أحدىما  :في قكلو  " :ككاحدة ُّ
الزىبى  :يزٍب ىية كىى حفرة تحفر لؤلسد كينصب فييا
جدم أك كمب  ،كال تحفر إال في عمك مف األرض  ،فإذا بمغ السيؿ ذلؾ المكضع

فقد بمغ غايتو"

(ّ)

.

الزبى أك ُّ
كبلـ األشنانداني ىنا فيو تأصيؿ لكممة ُّ
الزبية ،كأرجعيا إلى

االستعماؿ الحسي الذم كضعت مف أجمو كىك الحفرة في المكاف المرتفع الذم ال
تصؿ إليو الماء إال إذا غمرت جميع األماكف المحيطة بو كىنا ال يمكف النجاة

مف الغرؽ في غالب األحكاؿ  ،كانتقؿ ىذا المعنى الحسي إلى المعنى المجرد

كىك األمر الذم ال نجاة منو الشتداد األمر كبمكغو الغاية يقاؿ  :بمغ السيؿ

ُّ
الزبى  ،أم  :ال ىرب كال مفر.

كصيغة الجمع ( في ىعؿ ) تطرد في جمع ( في ٍعمة ) " سكاء أكاف صحيح البلـ
كح ىجج "
كحجَّة ي
كمدل ،ي
كم ٍدية ي
أـ معتميا  ،أـ مضاعفيا  ،نحك  :يغ ٍرفة ك يغ ىرؼ  ،ي

(ُ) شرح شافية ابف الحاجب ِ . َُٔ /
(ِ) الصحاح ٓ  ( ُِٖٔ /أ ؾ ـ ) .
(ّ) معاني الشعر ص ُٖ . ُٗ ،
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.

كاآلخر :في قكلو  " :قرنت بحقكيو ثبل ثنا يعني ثبلث قي ىذذ  ،كىى الريش
كالكاحدة قي َّذة "(ِ) .

كمف كبلـ األشنانداني يتبيف أف القي َّ
ػػػذة معناىا  :ريشة السيـ  ،كالسيـ لو
ريش السيـ،
ثبلث قي ىذذ كىى اآلذاف ككؿ أيذف قي َّذة  ،يقكؿ الجكىرم ":كالقيذذ  :ي
(ّ)
أيضا ػ عمى ًق ىذذ كًقذاذ يقكؿ الشاعر[ مف الكامؿ ] :
الكاحدة قي َّذة "  ،كتجمع ػ ن
ً ً
ص ىنعه
يم ٍرطي القذاذ فميس فيو ىم ٍ
ٔػ( ً
فاعؿ كفي َّعؿ )

التعقيب
ش ي ٍنفى يعو كال
ال ّْ
الري ي
ي

الرَّزح كاحدىا رازح  ،كىى التي طرحت نفسيا مف
يقكؿ األشنانداني  " :ك ُّ

اإلعياء كال حراؾ بيا" (.)4

الرازح مف اإلبؿ كىى التي أصابيا يىزاؿ شديد كال
بيف األشنانداني معنى َّ
الرازح تجمع عمى يرَّزح عمى كزف في َّعؿ  ،كىذا المعنى
تستطيع الحركة  ،كذكر أف َّ

رزحت الناقة
قريب مف قكؿ الجكىرم َّ " :
الرازج مف اإلبؿ  :اليالؾ يىزناال  ،كقد ى
()5
أيضا ػ عمى
تىٍرىزح يريز نحا ى
الرازح تجمع ػ ن
كزىر ن
احا  :سقطت مف اإلعياء يىزناال"  ،ك ٌ

كرىزاحى كمرازيح "(ٔ).
كرٍزحى  ،ى
" ركازح  ،ى
ٕ ػ ( ًفعاؿ كفي يعؿ ) :
(ُ) الشامؿ ُ . ّّ /
(ِ) معاني الشعر ص ٖٕ .

(ّ) الصحاح ِ  ( ٖٓٔ /ؽ ذ ذ ) .
(ْ) معاني الشعر ص ُِّ .

(ٓ) الصحاح ُ  ( ّٔٓ /ر ز ح ) .
(ٔ) الشامؿ ِ . ُْْ /
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يقكؿ األشنانداني  " :كالع يذر جمع ًعذار  ،ك ً
العذار  :القطعة المستطيمة
ي
مف األرض" (ُ) .
األشنانداني أطمؽ ً
العذار عمى كؿ قطعة مستطيمة مف األرض  ،يقكؿ ابف

منظكر " :ك ً
العذار مف األرض  :غمظ يعترض في فضاء كاسع ،ككذلؾ ىك مف
الرمؿ كالجمع يعذٍر" (ِ) ،كىذا المعنى ىك أحد المعاني لكممة ( ًعذار )  ،كمف
معانييا  :عذار المجاـ كىك ما ساؿ عمى خد الفرس يقكؿ أبك منصكر األزىرم :

" كعذار المجاـ ما كقع منو عمى خدم الدابة  ،كقاؿ النضر  :عذار المجاـ :

سيراف المذاف ييجتمعاف عند القفا "(ّ)  ،كالعذار يجمع عمى يع يذر .
الَّ ٍ
كما كاف عمى كزف ( ًفعاؿ ) فإنو يكسر عمى ( في يعؿ ) جمع كثرة  ،نحك :
ًحمار كحمر ً ،
كخمار ك يخ يمر ،كقد يخفؼ بتسكيف عيف الكممة عمى لغة بني تميـ
يي
فيقاؿ  :يح ٍمر ك يخ ٍمر .
ٖ ػ ( فى ًعيؿ كفعائؿ ) :
(ْ)

يقكؿ األشنانداني  " :الرمائـ جمع رميـ "

.

لـ يكضح األشنانداني معنى الرمائـ كاكتفى بذكر المفرد كىك كممة رميـ ،

الرَّمة بكسر الراء كتشديد الميـ
الخمىؽ البالي مف كؿ شىء كيقاؿ لو ّْ :
كالرميـ  :ى

الرَّمة بضـ الراء كتشديد الميـ فيى القطعة البالية مف الحبؿ  ،كتجمع
 ،أما ُّ
عمى ًرىمـ ً
رـ العظـ ىي ًرـ بالكسر ًرَّمة  ،أم  :ىبمً ىى ،
كرماـ  ،يقكؿ الجكىرمَّ " :
(ُ) معاني الشعر ص ّٓ .

(ِ) المساف ْ  ( َٓٓ /ع ذ ر ) .

(ّ) تيذيب المغة ِ  ( ُّّ /ع ذ ر) .
(ْ) معاني الشعر ص ٖٗ .
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فيك رميـ " (ُ) .

ٗ ػ ( فى يعكؿ كفي يعؿ ) :
العقيؽ جمع ىعقيكؽ كىى التي عظـ بطنيا لمكالدة"(ِ).
يقكؿ األشنانداني" :ك ي
العقكؽ فقيؿ  :ىى التي عظـ بطنيا مف الحمؿ مطمقنا ،
اختمؼ في معنى ى
العقكؽ ىى الحامؿ مف ذكات الحافر
كىك ظاىر كبلـ األشنانداني  ،كقيؿ  :ى
الفرس أم حممت
العقيؽ  ،يقكؿ الجكىرم  " :كأعقت
ي
العقيكؽ  :ي
خاصة ،كجمع ى
سؿ "(ّ) .
كر ي
فيى ىعقيكؽ  ...كالجمع يعقيؽ مثؿ رسكؿ ي

كىذا الجمع ينقاس في كصؼ ( فى يعكؿ ) بفتح فضـ بمعنى فاعؿ نحك :
كعقيؽ  ،يقكؿ سيبكيو  " :كقالكا  :ىع يمكد
كعقيكؽ ي
كص يبر ك ىغفيكر ك يغفير ،ى
ص يبكر ي
ى

ضب كقيميب ك يكثيب"(ْ) .
كزيبكر ي
كع يمد ،ى
كزيبر كقى يدكـ كقي يدـ  ،فيذا بمنزلة قي ي
ي
َُػ ( أىف ىٍعؿ كأفاعؿ ) :

يقكؿ األشنانداني " :كاألجارع كاحدىا أجرع كجرعاء كىى األرض السيمة
(ٓ)

ذات الرمؿ "

.

بيَّف األشنانداني معنى الجرعاء  :كىى األرض السيمة ذات الرمؿ ،

الج ىرع
كاألجرع :كثيب جانب منو رمؿ كجانب حجارة  ،كيجمع عمى أجارع  ،أما ى

ىجراع ً
الج ىرعة تجمع عمى
فيجمع عمى أ ٍ
الج ٍرعة تجمع عمى ًجراع  ،ك ى
كجراع  ،ك ى
الج ىرعة بالتحريؾ :
ىج ىرع  ،كجرعاء تجمع عمى جرعاكات  ،يقكؿ الجكىرم " :ك ى
(ُ) الصحاح ٓ  ( ُّٕٗ /ر ـ ـ ) .
(ِ) معاني الشعر ص ِٗ .

(ّ) الصحاح ْ  ( ُِٖٓ /ع ؽ ؽ ) .
(ْ) الكتاب ّ . َٖٔ /

(ٓ) معاني الشعر ص ْٖ .
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الج ٍرعاء "
الج ىرع  ،كىى رممة مستكية ال تنبت ن
شيئا ككذلؾ ى
كاحدة ى

(ُ)

.

ُُ ػ ( فى ٍي ىعؿ كفىياعؿ ) :
سب كىى طرؽ النمؿ في ىذا
يقكؿ األشنانداني  " :كالنياسب جمع ىن ٍي ى
(ِ)
سب  :الذم تراه كالطريؽ مف النمؿ نفسيا
المكضع "  .قاؿ الجكىرم  " :كال ىن ٍي ى
؛ كىك فى ٍي ىعؿ "(ّ) .
ُِػ ( إفعالة كأفاعيؿ ) :

يقكؿ األشنانداني  " :األضاميـ كاحدىا إضمامة كىى ىا ىنا :

اإلضبارة"(ْ).

كضَّح األشنانداني معنى اإلضمامة بأنيا اإلضبارة  ،كاإلضبارة  :ىى

الص يحؼ كتجمع عمى أضابير كما أف اإلضمامة تجمع عمى أضاميـ
الحزمة مف ي
حدا  ،كلكنيـ لفيؼ  ،كفي
 ،كاإلضمامة  " :الجماعة مف الناس ليس أصميـ كا ن
حديث يحيى بف خالد  :لنا أضاميـ مف ىينا كىينا أم  :جماعات ليس أصميـ

احدا  ،كأف بعضيـ ضـَّ إلى بعض " (.)5
ك ن
ُّػ ( ًف ٍعبلؿ كفعاليؿ ) :
ػ يقكؿ األشنانداني  " :اليراجيب كاحدىا ًى ٍرجاب كىى الناقة التامة
(ُ) الصحاح ّ  ( ُُٗٓ /ج ر ع )  ،كالشامؿ ُ . ُِّ /
(ِ) معاني الشعر ص ْٖ .

(ّ) الصحاح ُ  ( ِِْ /ف س ب ) .
(ْ) معاني الشعر ص ُّ .
(ٓ) الشامؿ ِ . ُُْ /
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السريعة الخطك"(ُ).

بيف األشنانداني معنى ال ًي ٍرجاب  :كىى الناقة الطكيمة السريعة  ،كالجمع
اليراجيب  ،كمف ذلؾ قكؿ جرير[ مف البسيط ]:
لمركب سيركا كالميا ىح ًر هج
إف قيؿ َّ
ٍ

احيب
َّ
كج الير ي
الي ي
ىرت عبلبييا ي

يقكؿ الجكىرم  " :كال ًي ٍرجاب مف ُّ
النكؽ  :الطكيمة الضخمة "

(ِ)

.

(ُ) معاني الشعر ص ُِّ .
(ِ) الصحاح ُ  ( ِّٖ /ىػ ر ج ب ) .
جملة كلية البنات اإلسالمية– جامعة األزهر– فرع أسيوط

 6633 

العدد اخلامس عشر 6102م

األشناندانى ( سعيد بن هارون ت  752هـ ) لغوياً

انفصم انضبنش

اندراسـخ انُحٌٕــخ

ال شؾ أف التركيب النحكم يمثؿ مستكل مف مستكيات التحميؿ المغكم ،

كالجممة ىى كحدة التحميؿ النحكم  ،كىى تختمؼ في خصائصيا كأنماطيا في
التعبير عف المعنى المقصكد ،كلكؿ لغة طريقة معينة في تركيب الجمؿ كتنكعيا

بما يكضح المعاني كيجمييا في أذىاف المتعامميف بتمؾ المغة  ،بؿ إف كؿ لغة
تتخذ مف كسائؿ التركيب ما يجعميا قادرة عمى نقؿ المراد بأيسر كأسيؿ السبؿ ،

كبير مف
قدر نا
كالعربية تتمتع بمركنة كثراء في طرائؽ تركيب الجمؿ ،كتمتمؾ نا
األنماط التي تؤدم المعاني دكف تداخؿ أك اختبلط كمف غير لبس أك إبياـ .
كاإلماـ األشنانداني مف أئمة النحك  ،كلو لمحات نحكية تدؿ عمى تمكنو

مف ىذا الفف  ،كيمكف بياف ذلؾ فيما يمي :
أٔال  :حذف ( ال ) انُبفٍخ ثعد ( أٌ ) :
كفي

يقكؿ األشنانداني " :كقكلو  :أف يشربكا المبنا  ،أم  :ال يشربكا المبف،
التنزيؿ

﴿

﴾ 


()1





أم :أف ال تسجد "(.)2

أف ) لو شكاىد كثيرة في لغة العرب فقد كردت شكاىد
تقدير ( ال ) بعد ( ٍ
نثرية كشعرية تدؿ عمى أف تقدير ( ال ) بعد أف شائع كسائغ في العربية كمف

ذلؾ ما يمي :

(ُ) ص~ مف اآلية . ٕٓ /
(ِ) معاني الشعر ص ُٗ .
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أ ػ الشكاىد الشعرية :

ُ ػ ما ذكره األشنانداني في قكؿ الشاعر[ مف البسيط ] :

...

...

 ...أف يشربكا المبنا

...

()1

قاؿ  :أم  :ال يشربكا المبف .

ِ ػ قكؿ الشاعر[ مف الكافر ] :
أف تيباعا
البصراء منا
فآلينا عمييا ٍ
رأينا ما رأل ي
قاؿ أبك حياف  " :أم  :أف ال تباعا "(. )3

()2

.

ب ػ الشكاىد النثرية :

كثير مف النصكص النثرية عمى تقدير( ال ) بعد ( أف)،
كما تأكؿ النحاة نا
كمف ذلؾ ما يمي :

ُ

ػ

ذكر

األشنانداني

تأكيؿ

في

قكلو

تعالى

:

﴿



 ﴾   قاؿ " :أم
 :أف ال تسجد "

ِ ػ في قكلو تعالى   ﴿ :

(ُ) بعض بيت تمامو :

ما عبت كيبؾ مف فتياف عادية

آلكا بآبائيـ أف يشربكا المبنا

في معاني الشعر ص َٗ .

(ِ) البيت لمقطامي عمير بف شييـ التغمبي في ديكانو ص ِٗٔ  ،تح  /محمكد الربيعي
 ،ط  /الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب سػػنة ََُِ ـ ،كفيػػو بركايػػة :عرفنػػا مػػا يػػرل

البصراء .

(ّ) البحر المحيط ّ . ِْْ /
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 ،)1( "﴾  يقكؿ الزجاج  " :قاؿ
بعضيـ :المعنى يبيف ا﵀ لكـ أف ال تضمكا ،فأضمرت ال "

()2

ّ ػ في قكلو تعالى    ﴿ :
 

 ،)3("﴾ قاؿ أبك حياف  " :أم  :ألف ال تزكال "(. )4
ْ ػ في قكلو تعالى   ﴿ :



()5
 ، "﴾   يقكؿ أبك حياف  " :كأف تقكلكا
مفعكؿ مف أجمو فقدره البصريكف  :كراىة أك حذار أف تقكلكا  ،كقدره
الفراء  :لئبل تقكلكا "
ٓ

ػ

في

قكلو

()6

تعالى﴿:



"﴾  

()7

يقكؿ أبك حياف " :

أف تقكلكا  :مفعكؿ مف أجمو  ،فقدره الككفيكف :لئبل تقكلكا كألجؿ أف
تقكلكا ،كقدره البصريكف :كراىة أف تقكلكا "

()8

(ُ) النساء مف اآلية . ُٕٔ /

(ِ) معاني القرآف كاعرابو ُ  ،ُّٕ ، ُّٔ /كالبحر ّ . ِْْ /
(ّ) فاطر مف اآلية . ُْ /
(ْ) البحر ّ . ِْْ /

(ٓ) المائدة مف اآلية .ُٗ/

(ٔ) البحر المحيط ّ . ُٓٔ /
(ٕ) األنعاـ مف اآلية ، ُٓٔ /

(ٖ) البحر المحيط ْ  ، ِٕٓ /كأمالي ابف الشجرم ّ . ُُٔ ، َُٔ /
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ٔ ػ في قكلو تعالى   ﴿ :
"﴾   
أبك حياف:
ٕ

" كأجاز بعض النحكييف أف يككف المعنى :أف ال يؤتى أحد،

دليبل عمى الحذؼ"
كحذفت (ال) ألف في الكبلـ ن
ػ

()1

 ،قاؿ

قكلو

في

تعالى:

﴿

()2





 ،)3("﴾ تقدير الككفييف  :أف ال
تضؿ فحذفت ال النافية ،قاؿ ابف ىشاـ " :يطرد ذلؾ في جكاب القسـ إذا

كاف المنفي مضار نعا،نحك﴿ 

.)4(" ﴾  

كتقدير( ال ) بعد ( أف ) ىك رأم الككفييف كمنيـ الفراء كالكسائي كتبعيما
الزجاج .

صبٍَب  :لهت انٌُٕ اخلفٍفخ أنفب يف انٕلف :
في قكؿ الشاعر [ مف الطكيؿ ]:

فقمبيا

سما
فقمت لصاحبي
عد وؿ لو فتىىك َّ
تىىك َّ
ىما شاىدا ٍ
ت ىك ٍم ىب ٍيو ي
س ٍم ي
فتكس نم ٍف بالنكف الخفيفة ،
يقكؿ األشنانداني " :كقكلو :فتكسما ،أراد:
َّ
ألفان

في

الكقؼ

،

﴿

(ٓ)

كما

قرئ

في

قكلو

تعالى

:

(ُ) آؿ عمراف مف اآلية . ّٕ /
(ِ) البحر المحيط ِ . ُٓٗ /
(ّ) البقرة مف اآلية . ِِٖ/

(ْ) يكسؼ مف اآلية  ، ٖٓ /كينظر  :مغني المبيب ص ٓٓ .
(ٓ) معاني الشعر ص َُٗ .
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﴾ 
كقاؿ الشاعر[ مف الكافر ] :

أراد  :تعارف" (ّ).

حفي
كربَّت سائؿ عني ٍّ

(ُ)

( ِ)

لنسفعا إذا كقؼ عمييا

أعارت عينو أـ لـ تعا ار

أشار الصرفيكف إلى أف النكف الخفيفة تبدؿ ألفنا في ثبلثة مكاضع :

زيدا .
األكؿ  :في الكقؼ عمى االسـ المنصكب المنكف نحك  :رأيت ن
الثاني  :الكقؼ عمى النكف الخفيفة التي تمحؽ الفعؿ المضارع كالفعؿ األمر
لمتأكيد ،نحك :ىؿ تضربف ،فإنؾ إذا كقفت عميو قمت  :ىؿ تضربا ،كمثؿ ذلؾ

النكف التي تمحؽ الفعؿ األمر في نحك  :اضربف فإنؾ إذا كقفت عمييا قمت :

اضربا باأللؼ .

الثالث  :الكقؼ عمى نكف إذف ،نقكؿ  :أزكرؾ إذا  ،تريد  :إذف ،كقد ذكر ابف
عصفكر عمة إبداؿ نكف إذف ألفنا فقاؿ " :كانما جاز ذلؾ في إذف ،كاف كانت
النكف مف نفس الكممة  ،لمضارعتيا نكف الصرؼ  ،كنكف التأكيد في السككف،

كانفتاح ما قبميا ،كككنيا قد جاءت بعد حرفيف كىما أقؿ ما يككف عميو االسـ

المتمكف نحك :يد ك دـ  ،كليست كذلؾ في ( أف ) ك( لف ) ك( عف )؛ لمجيئيا

(ُ) العمؽ مف اآلية . ُٓ /

(ِ) الكقػػؼ عمػػى كممػػة ( لنسػػفعا ) يكػػكف بػػاأللؼ كفاقنػػا لمرسػػـ باإلجمػػاع ينظػػر  :إبضػػاح

الكقػػؼ كاالبتػػداء ألبػػي بكػػر األنبػػارم ُ  ، ّٓٗ /تػػح  /محيػػي الػػديف عبػػد الػػرحمف

رمضاف  ،مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ سنة ُُّٗ ىػ ػ ُُٕٗـ.
(ّ) معاني الشعر ص َُُ.
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بعد حرؼ كاحد ،فمـ تشبو لذلؾ التنكيف" (ُ).

كيتبيف مف كبلـ األشنانداني أف النكف الخفيفة تمحؽ الفعؿ المضارع

كالفعؿ األمر لمتأكيد فيقاؿ  :ىؿ تضربف ؟ كىؿ تشربف؟ كاعبدف كقكمف  ،فإذا

كقؼ عمييا كقؼ عمييا باأللؼ فيقاؿ  :تضربا كتشربا كاعبدا كقكما ،فكذلؾ في
نحك  :تكسمف في الكصؿ فإنو يقاؿ فييا تكسما باأللؼ في الكقؼ  ،كمثؿ ذلؾ ػ

أيضا ػ يقاؿ في قكلو تعالى " نسفعف " في الكصؿ فإذا كقؼ عمييا يقاؿ  :نسفعا
ن
باأللؼ .
كىناؾ كثير مف الشكاىد التي تؤيد ما ذكره األشنانداني  ،فقد ذكر ثبلثة

شكاىد تدؿ عمى إبداؿ النكف الخفيفة ألفنا في حالة الكقؼ إذا لحقت األفعاؿ ،

كتمثؿ ذلؾ في البيتيف الشعرييف كاآلية الكريمة  ،كيضاؼ إلى ما ذكره الشكاىد

اآلتية :

أ ػ في الفعؿ المضارع :

ُ ػ قكؿ الشاعر[ مف الطكيؿ ]:

كنار تأججا
حطبا ج نزال نا
متى تأتنا تممـ بنا في ديارنا
تجد ن
يريد :تأججف ،فأبدؿ النكف الخفيفة ألفنا عند الكقؼ عمييا.

ِ ػ كقكؿ الشاعر[ مف الرجز ]:
يحسبو الجاىؿ ما لـ يعمما

شيخا عمى كرسيو معمما
ن

(ِ)

(ُ)

(ُ) الممتع في التصريؼ البف عصفكر اإلشػبيمي ُ  ، َْٗ /تػح  /فخػر الػديف قبػاكة ،
ط  /دار المعرفة بيركت ػ لبناف سنة َُْٕ ىػ ػ ُٕٖٗ ـ .

(ِ) البيت لعبيد ا﵀ بف الحر في شرح المفصؿ ٕ  ، ، ّٓ /كبػبل نسػبة فػي الكتػاب ّ ٖٔ /
يابيا  ،كالتأجج  :تميب النار .
 ،كالخزانة ٓ  ، َِْ /كمعنى جزال  :ن
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يريد :ما لـ يعممف.

ب ػ في الفعؿ األمر:

ُ ػ قكؿ الشاعر [ مف الطكيؿ ] :
فإياؾ كالميتات ال تقربنيا

كال تعبد الشيطاف كا﵀ فاعبدا

(ِ)

أم  :فاعبدف بنكف التككيد الخفيفة التي أبدلت ألفنا في الكقؼ ،كقكلو:

فاعبدا ،فعؿ أمر مبني عمى الفتح التصالو بنكف التككيد الخفيفة ،

كاأللؼ ال محؿ لو مف اإلعراب .

ِ ػ كقكؿ الشاعر[ مف الخفيؼ ]:

ابف ىخ ٍم و
س كعشريػ
ىكقي ىم ٍيهر ىبدا ى
أراد :قكمف ،فأبدلت نكف التككيد الخفيفة ألفنا عند الكقؼ عمييا  ،كالمعنى
(ّ)

ػػػف لو قالت الفتاتاف :قكما

 :قالت الفتاتاف لي :قـ لئبل يراؾ الناس.

أما عف عمة ىذا اإلبداؿ فيى تشبيو النكف الخفيفة التي تمحؽ األفعاؿ

بالتنكيف الذم يمحؽ األسماء في نحك قكليـ  :رأيت زيدا في حالة الكقؼ ،يقكؿ

ابف يعيش  " :كالعمة في ذلؾ شبو النكف ىاىنا بالتنكيف في األسماء  ،أال ترل

أنيما مف حركؼ المعاني  ،كمحميما آخر الكممة كىى خفية ضعيفة  ،كقبميا

(ُ) البيػػت ألبػػي الصػػػماء مسػػاكر بػػػف ىنػػد العبسػػػي يصػػؼ سػػػقاء لػػبف  ،كقيػػػؿ ألبػػي حيػػػاف
الفقعسي  ،ينظر  :الكتاب ِ  ، ُِٓ /كشرح المفصؿ ٗ ، ِْ /كىمػع اليكامػع ِ ٕٖ /

.

(ِ) البت لؤلعشى ميمكف بف قيس في ديكانو ص ُّٕ  ،بركاية :

س َّ
كذا ُّ
كنو
صب المنصكب ال تى ٍن ي
الن ي
(ّ) البيت لعمر بف أبي ربيعة في ديكانو ص ِّْ  ،ك كخزانة األدب ْ . ٓٔٗ /
كال تعبد األكثاف كا﵀ فاعبدا
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فتحة فأبدؿ منيا األلؼ كما أبدؿ مف التنكيف "(ُ).
صبنضب  :سٌبدح ( يب ) :

في قكؿ الشاعر[ مف الكافر ]:
الظميـ
حكاه بيف حضنيو
أال ﵀ ما ًم ٍرىدل يحػػػ يركب
ي
ً
يـ
باتت عميو ىميا يرماح
كقد ٍ
نػػاـ كال تين ي
حكاس ىػر ال تى ي

يقكؿ األشنانداني  " :كقكلو  :أال ﵀ ما ( ما ) ىينا لغك "

()2

.

األشنانداني تحدث ىنا عف مسألة نحكية أفاض فييا عمماء النحك

العربي ،كمفادىا أف ىناؾ بعض األدكات النحكية جاءت بيف العامؿ كالمعمكؿ لك

خارجا عف قكانيف العربية ،كفي ىذه الحالة
حذفت لما كاف الكبلـ ممحكنا كال
ن
يطمؽ عمييا بأنيا زائدة أك حشك أك صمة أك لغك ػ كما ذكر األشنانداني ػ أك
مقحمة  ،يقكؿ الزركشي " :كاعمـ أف الزيادة كالمغك مف عبارة البصرييف،

كالصمة كالحشك مف عبارة الككفييف "

()3

.

كليس معنى الزيادة ىنا أنو ال فائدة منيا أك ليس ليا معنى  ،فقد ذكر

المغكيكف أف ىذه الزيادات إنما يؤتى بيا لمتككيد ،يقكؿ سيبكيو ":كأما قكلو عز

كجؿ

﴿

﴾ 

()4


فإنما جاء ألنو ليس لػ " ما " معنى سكل

(ُ) شرح المفصؿ َُ . َِ /
(ِ) معاني الشعر ص ّٗ .

(ّ) البرىاف في عمكـ القرآف لئلماـ  /بدر الديف محمد بف عبد ا﵀ الزركشي ّ  ، ِٕ /تػح /
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  ،ط  /مكتبة دار التراث .
(ْ) المائدة مف اآلية . ُّ /
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ما كاف قبؿ أف تجئ إال التككيد  ،فمف ثـ جاز ذلؾ "(.)1
كقكؿ

تككيدا
كقد أكد ابف جني ىذا المعنى في قكلو  " :كقد كثرت زيادة ( ما )
ن
ا﵀

تعالى﴿:

﴾ 

()2



كأما زيادتيا فئل رادة التككيد بيا  ،كذلؾ

أنو قد سبؽ أف الغرض في استعماليا إنما ىك اإليجاز كاالختصار ،كاالكتفاء
مف األفعاؿ كفاعمييا ،فإذا زيد ما ىذه سبيمو فيك و
تناه في التككيد بو"(.)3
أصؿ
ائدا أف ى
كبيف الزركشي معنى التككيد بقكلو  " :كمعنى ككنو ز ن
المعنى حاصؿ بدكنو دكف التأكيد ؛ فبكجكده حصؿ فائدة التأكيد ،
كالكاضع الحكيـ ال يضع الشيء إال لفائدة " (. )4
كعبارة األشنانداني ىنا تفيد ميمو لممذىب البصرم في استعماؿ مصطمح (

المغك )  ،كىك المصطمح الذم استعممو سيبكيو عند حديثو عف " ما " في قكلو
تعالى  " :فبما نقضيـ ميثاقيـ " ،قاؿ  " :كىى لغك في أنيا لـ تي ٍح ًدث إذ جاءت

شيئا لـ يكف قبؿ أف تجئ مف العمؿ  ،كىى تككيد لمكبلـ " ( ، )5لكف رد عميو
ن
اجتناب مثؿ ىذه العبارة في كتاب ا﵀ تعالى؛ فإف
األكلى
ي
الزركشي بقكلو  " :ك ٍ
مراد النحكييف بالزائد مف جية اإلعراب ال مف جية المعنى "

()6

.

كنخمص مما سبؽ إلى أف مراد النحكييف بالزيادة ىك ككنيا عارضة بيف
(ُ) الكتاب ُ . ُُٖ ، َُٖ /
(ِ) المائدة مف اآلية . ُّ /

(ّ) الخصائص ِ . ِْٖ ، ِِٖ /
(ْ) البرىاف ّ . ْٕ /

(ٓ) الكتاب ْ . ُِِ /
(ٔ) البرىاف ّ . ِٕ /
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العامؿ كالمعمكؿ  ،بمعنى أنيا زائدة مف الناحية المفظية كال تختؿ أركاف الجممة
بحذفػػيا  ،كانما يؤتى بيػػذه الزيادات ألغػػػراض ببلغيػة

كالتأكيد كنحكه .
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انفصم انزاثع

اندراســخ اندالنٍــخ

الدراسة الداللية تكتسب أىميتيا مف أنيا قمة الدراسة المغكية  ،فيى

تعتمد عمى األصكات كليا أثر داللي يعرؼ بالداللة الصكتية  ،كما تعتمد عمى

الصرؼ كالمعاني الكظيفة التي يؤدييا ،كال يخفى دكر التركيب النحكم في بياف

المعاني كدفع تكىـ غير المراد ،ثـ يتمـ ذلؾ كيقكيو المعاني المعجمية كالدالالت
السياقية .
يأتي :

كاألشنانداني أدلى بدلكه في بعض مباحث عمـ الداللة كتمثؿ ذلؾ فيما

أٔال  :طزق رٕضٍح ادلعىن :

أ ػ التفسير بالتعريؼ :

يعد التعريؼ مف أبرز كسائؿ تكضيح المعنى ،ككاف القدامى يسمكنو

القكؿ الشارح  ،فيك يكضح ماىية الشىء بما يميزه عف غيره يقكؿ د /أحمد

تمثيبل لممعنى بكاسطة كممات أخرل ،بمعنى
مختار عمر ":يعد الشرح بالتعريؼ
ن

أنو يعيد التعبير عف المعنى بألفاظ أخرل " (.)1

كالتعريؼ عند المناطقة " يككف بذكر جنس الشيء كفصمو النكعي أك

خاصتو  ،فالجنس لتحديد الماىية  ،كالفصؿ أك الخاصة لتمييزه عف بقية
األنكاع الداخمة تحت جنسو "

()2

.

(ُ) صناعة المعجػـ الحػديث د  /أحمػد مختػار عمػر ص ُُِ  ،ط  /عػالـ الكتػب سػنة
ََِٗ ـ .

(ِ) صناعة المعجـ ص ُُِ .
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كال يستطيع المعجمي أف يمتزـ في تعريؼ الكممات بما التزـ بو المناطقة

في التعريؼ المنطقي  ،كذلؾ ألف المعجمي يكتفي بما يميز الشىء عف غيره

جامعا مان نعا  ،كيكتفى بذكر الخصائص الداللية لمفظ المراد
مف غير أف يككف
ن
حرفيا بشركط التعريؼ المنطقي
تعريفو "،كالتعريؼ المعجمي ال يمتزـ
ن
كمكاصفاتو ،كالمعجمي حيف يعرؼ يضع في اعتباره مستخدـ المعجـ  ،كيحاكؿ

أف يستخدـ كسيمة يفيميا القارئ ؛ كلذا عادة ما يمجأ إلى تحديد الخصائص

الداللية لمفظ المعرؼ أك كممة المدخؿ مف خبلؿ ذكر العناصر أك المككنات
التمييزية التي ال تجتمع في لفظ آخر سكل المفظ المعرؼ "(.)1
كمف التفسير بالتعريؼ ما يمي* :
الكممة

معناىا

التصافف

التقاسـ لمماء

ّٔ

الغارب

بيف السناـ كالكاىؿ

َْ

الجراف

باطف العنؽ

َْ

فرس مجكؼ
ً
الممىظ

إذا ابيض بطنو كباطف فخذيو كذراعيو

رقـ الصفحة

ْٓ

البلزـ لمشيء

ْٔ

األركية

األنثى مف األكعاؿ

ّٓ

القمت

ىى النقرة في الجبؿ

ْٓ

اإليبالة

الحزمة مف الحطب

ٔٓ

العشر

ضرب مف الشجر

ٔٓ

(ُ) صناعة المعجـ ص ُِِ .
*األمثمة المذككرة مف كتاب معاني الشعر لؤلشنانداني .
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الكممة
الغذيرة

معناىا

رقـ الصفحة

لبف كدقيؽ يطرح فيو الرضؼ حتى ينش

الجبار
ي

الذم ال دية لما أصاب

َٖ

الداىي مف الرجاؿ

ٖٗ

البعيد المكقع

ّٗ

السحاب الذم ال ماء فيو

َُِ

مسماراه المذاف في قائمو

َُٕ

سكاد فيو حمرة

ُُٔ

كلد الضب

ُِٕ

أعظـ ما يككف مف الشجر

ُِٕ

الذمر

المطحر
ال ًيؼ

كمبا السيؼ
الطحمة
ً
سؿ
الح ٍ
الدكحة

ٗٔ

ب ػػ تفسير بالترجمة :

"كىك أف تفسر الكممة بكممة أخرل مف المغة نفسيا ،أك بأكثر مف كممة

مف المغة نفسيا كذلؾ".

فقد اشتمؿ التعريؼ عمى نكعيف :

أحدىما :أف تفسر الكممة بما يرادفيا أك بما يقاربيا ،كذلؾ بمفظ كاحد.

قصير .
نا
شرحا
كاآلخر :أف تفسر الكممة بكممتيف أك أكثر أم :شرح المفظ ن
كيختمػػػػؼ التفسػػػػير بالترجمػػػػة عػػػػف التفسػػػػير بػػػػالتعريؼ فػػػػي أف الترجمػػػػة
تخصص معنى المفظ بمفظ آخر قريب منو أك بألفاظ قريبة منو في المعنى  ،أمػا

التعريؼ فيحدد معنى المفظ بذكر خصائصو كسماتو التي تميزه عف غيره .
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فمف النكع األكؿ :
الصفحة

الكممة

معناىا

الصفحة

الكممة

معناىا

المنيفة

المشرفة

َُ

بداد

متفرقة

ُّ

األحؿ

المسترخي

ُّ

العممكج

الممتكم

ُّ

الكقؼ

السكار

ُّ

السميدع

السيد

ُٖ

المعقؿ

الممجأ

ُٗ

الدمنة

الحقد

َِ

النجؿ

النسؿ

ِِ

يذ ٍعذع

فرؽ

ِّ

األكناف

العدالف

ِٗ

اإلذعاف

االنقياد

ِْ

ار
ًغرنا

قميبل
ن

ّٔ

المخالب

المخادع

ٔٔ

الممح

الرضاع

ٕٔ

األخمؽ

األممس

ٖٕ

ألقذاؼ

النكاحي

ٖٕ

الزىر

البيض

ٖٔ

القتر

الغبار

َُِ

الرخص

الغسؿ

َُٕ

الربح

الفصاؿ

َُٕ

البح

القداح

َُٕ

الطمر

الكثب

ُِٓ

الصدياف

العطشاف

ُّْ

كمف النكع الثاني :
الكممة

معناىا

المعرد
َّ

الممتد الطكيؿ
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الكممة

معناىا

مشبكب

حسف جميؿ

ُْ

النجر

األصؿ كالمعدف

ْٓ

ال تمطكف

ال تستركف كال تخفكف

ِّ

الجـ

معظـ الماء كمجتمعو

ٓٓ

أم  :في ناحيتو ككنفو

َٔ

العمك مف األرض كالغمظ

ََُ

فبلف في ذرل فبلف
النجاد

رقـ الصفحة

تاما؛ ألنو مف الممكف
كلعؿ ىذيف النكعيف غير كافييف لبياف الداللة بيانا ن
أف تككف كؿ مف الكممتيف المترادفتيف غير مألكفة عند القارئ ىذا في النكع
األكؿ ،كيككف التعريؼ في النكع الثاني غير كاضح ،أك تككف إحدل كمماتو أك

تاما لممعنى.
بعضيا غامضة ،فبل يككف ذلؾ ن
كفاء ن
ج ػ تفسير بالسياؽ :

يقكؿ د  /محمد أبك الفرج " :كأقصد بالسياؽ ىنا ما يصاحب المفظ مما

يساعد عمى تكضيح المعنى كقد يككف التكضيح بما ترد فيو المفظة مف

مفسر لمكبلـ  ،كقد
نا
االستعماؿ  ،كقد يككف ما يصاحب المفظ مف غير الكبلـ
داعيا
كبلما كاف أك غير كبلـ  ،ن
تككف العبلقة بيف ىذا الكبلـ كبيف شيء آخر  ،ن
إلى استعماؿ المفظ بالطريقة التي يستعمؿ بيا في المغة "

()1

.

يتبيف مف ذلؾ أف بياف معنى المفظ ال يتضح في ذىف المستمع إال إذا

كاف عارفنا بالطريقة التي يستعمؿ بيا المفظ في تمؾ المغة  ،فإذا كانت ىناؾ
(ُ) المعاجـ المغكية في ضكء دراسات عمـ المغػة الحػديث ص ُُٔ  ،ط  /دار النيضػة
العربية سنة ُٔٔٗ ـ .
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مبلبسات مرئية كمشاىدة كمتعارؼ عمييا في المجتمع يكتفى بذلؾ  ،فعندما
نقكؿ  :فبلف دائر عمى حؿ شعره  ،فإف مبلبسات ىذا االستعماؿ  ،كالمعنى

التراكمي الذم ثبت في أذىاف المتعامميف بيذا االستعماؿ يغني عف تفسير ىذه

األلفاظ في ىذا السياؽ .

أما إذا كانت األلفاظ كالتراكيب تنتمي إلى بيئة أخرل كعصر مختمؼ عف

عصر القارئ أك المستمع فإف ىناؾ عكامؿ متعددة كمبلبسات متنكعة تخفى
عميو  ،كلذلؾ يستغمؽ فيـ المفظ أك التركيب لغياب استحضار الصكرة التي قيؿ

فييا الكبلـ  ،مف أجؿ ذلؾ يقكـ المغكيكف كشارحك النصكص لتكضيح الصكرة

التي يستعمؿ فييا المفظ أك التركيب كىنا يستطع السامع أك القارئ تخيؿ تمؾ
الصكرة حتى تككف قريبة الشبو بالكاقع الذم يستعمؿ فيو ىذا المفظ أك تمؾ

األلفاظ .

ككتاب معاني الشعر زاخر بإبراز عادات العرب كتقاليدىـ ككصؼ حياتيـ

كأحكاليـ االجتماعية التي تسيـ في تجمية المعنى  ،كنقؿ الصكرة كالمكقؼ

الذم سيؽ فيو الكبلـ  ،فمكال ىذا التكضيح لسياؽ المكقؼ لما استطعنا فيـ

المعاني التي ذكرت في أشعار العرب كأمثاليـ كأقكاليـ .

كقد أدرؾ األشنانداني أف ىناؾ بعض السياقات غير المغكية التي يحتاج

القارئ إلى معرفتيا لفيـ معاني األبيات التي ذكرىا في كتابو كمف ذلؾ ما يمي:

ُ ػ عندما أراد األشنانداني أف يكضح معنى المفايؿ ذكر أنيا لعبة عند

كلداف العرب فقاؿ  " :كىى مكاضع مبلعب الصبياف  ،إذا لعبكا بالتراب فمدكا

خبيئا  ،فمف استخرج
منو طريقيف بينيما كالجدكؿ  ،ثـ خبأكا في أحد الطريقيف ن
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الخبء فقد غمب "(.)1
ِ ػ ال نستطيع أف نفيـ معنى كممة ( رضؼ ) إال إذا استحضرنا الصكرة

التي كانت عمييا الحالة عند قكليـ  :ثالثة الرضؼ  ،فقد بيف ذلؾ بقكلو " :

الرضؼ ) ىذا مثؿ؛ ألف الراعي يعمد إلى ثبلثة أحجار فيحمييا ،
كقكلو ( كثالثة َّ

فيطرح األكؿ في المبف فيسخف  ،ثـ يطرح الثاني فينش  ،ثـ يطرح الثالث

حر  ،فشبو ىذا الرجؿ بثالثة الرضؼ في
فينضج  ،كالثالث أحماىا كأشدىا نا
تكقده كحرارتو " (.)2

مركيا صدال ) كانت العرب في
ّ ػ يقكؿ األشنانداني  " :كقكلو (
ن
الجاىمية تقكؿ  :إف الرجؿ إذا قتؿ فمـ يثأر بو خرج مف ىامتو طائر يسمى
الصدل فيصيح الميؿ أجمع  :اسقكني اسقكني  ،فإذا ثيًئ ىر بو سكف صكتو  ،كىذا
مف كبلـ أىؿ الجاىمية "(. )3
ْ ػ يقكؿ األشنانداني " :كالتيىن ّْكط  :طائر يعشش في أطكؿ ما يمكنو مف

األغصاف  ،ثـ يعمؽ العش في مكضع لحج مف الشجر فبل يناؿ ،كربما أدخؿ

الرجؿ يده في عشو إلى ساعده كأكثر ،فيقكؿ  :فيذه اإلبؿ لطكؿ أعناقيا تعطك

الشجر فتناؿ أعشاش التنكط حتى تقطعيا"(.)4
صبٍَب ـ انعًٕو ٔاخلصٕص :

أشار ابف فارس إلى مسألة ( العمكـ كالخصكص ) فقاؿ  " :العاـ  :الذم

(ُ) معاني الشعر ص ُِْ . ُِٓ ،
(ِ) معاني الشعر ص َٗ .
(ّ) معاني الشعر ص َِ .
(ْ) معاني الشعر ص ْٕ .
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شيئا  ...كالخاص  :الذم يتحمؿ فيقع عمى شىء
يأتي عمى جممة ال يغادر منيا ن
دكف أشياء " ( ، )1كقد كضع الثعالبي قاعدة لمعاـ يعرؼ بيا كىى استعماؿ كممة
( كؿ ) معو فقاؿ  " :الباب األكؿ في الكميات كىى ما أطمؽ أئمة المغة في

تفسيره لفظة ( كؿ ) " (.)2

أما أمثمة العمكـ كالخصكص عند األشنانداني فيمكف بيانيا فيما يمي:
أ ػ العمكـ :

ُ ػ قاؿ ابف دريد  " :قاؿ أبك عثماف األشنانداني  :سمعت األخفش يقكؿ  :كؿ
شيء انضمت إليو أشياء فيك أـ " (.)3

()4

ِ ػ يقكؿ األشنانداني  " :ككؿ قطع جكب "

.

ّ ػ يقكؿ األشنانداني  " :ككؿ شيء ضبطتو فقد ممكتو "

()5

.

ْ ػ يقكؿ األشنانداني  " :كقكلو  :مف سرارة قمبيا أم  :مف خالصو كصميمو ،
كسرارة كؿ شىء  :خالصو "

()6

.

ٓ ػ يقكؿ األشنانداني  " :خيفاء  :ركضة فييا رطب كيبيس كىما لكناف أخضر

كأصفر ،ككؿ لكنيف خيؼ  ،كبو سمى الفرس إذا كانت إحدل عينييا كحبلء

كاألخرل زرقاء "

()7

.

(ُ) الصاحبي ص ُِْ

(ِ) فقو المغة ص ُْ  ،كالمزىر ُ . ّّْ /
(ّ) الجميرة ُ  ، ُِ /كنقؿ ابف منظكر ىذا القكؿ عف ابف دريد ُِ  ( ُّ /أـ ـ ).
(ْ) معاني الشعر ص ُٖ .
(ٓ) معاني الشعر ص ِٔ .
(ٔ) معاني الشعر ص ّّ .
(ٕ) معاني الشعر ص ِٖ .
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ٔ ػ يقكؿ األشنانداني  " :كأصؿ الفى ٍرس دؽ العنؽ ،كمنو فريسة األسد ثـ جعمكا
(.)1
سا"
كؿ قتؿ فى ٍر ن
ٕ ػ يقكؿ األشنانداني  " :كالسحابؿ كىى ً
الكطاب الضخاـ العظاـ  ،كالكاحد
()2

.

الس ٍح ىبؿ  :العظيـ مف كؿ شىء "
س ٍح ىبؿ  ،ك َّ
ى
شيئا فيك دماـ "
ٖ ػ يقكؿ األشنانداني  " :كؿ ما طميت بو ن

()3

ٗ ػ يقكؿ األشنانداني  " :ككؿ شيء أبعدتو فقد طحرتو " (.)4

.

َُػ يقكؿ األشنانداني  " :ككؿ شىء جعمتو في غير مكضعو فقد ظممتو" (.)5
ُُ ػ يقكؿ األشنانداني  " :تباشير كؿ شىء أكلو "

()6

.

ُِػ يقكؿ األشنانداني " :ككؿ لكنيف تمازجا فيما شريحاف " (.)7
ب ػ الخصكص :

ُ ػ يقكؿ األشنانداني  " :السعـ  :ضرب مف مشي اإلبؿ " (.)8
المنيئة مف قكليـ
ِ ػ يقكؿ األشنانداني  " :كالجمد ما داـ في الدباغ يسمى ي
منأت األديـ أراد دبغتو "(.)9
ي
(ُ) معاني الشعر ص ْٖ .
(ِ) معاني الشعر ص ٕٔ .
(ّ) معاني الشعر ص ٖٕ .
(ْ) معاني الشعر ص ّٗ .
(ٓ) معاني الشعر ص ْٗ .

(ٔ) معاني الشعر ص ُُٖ .
(ٕ) معاني الشعر ص ُُِ .
(ٖ) معاني الشعر ص ِٔ .
(ٗ) معاني الشعر ص ّٕ .
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ّ ػ يقكؿ األشنانداني " :كالقرـ  :الذم يشتيي المحـ خاصة "

()1

.

قميبل"(.)2
ْ ػ يقكؿ األشنانداني":كالنطفة  :الماء المجتمع ال يككف إال ن
ٓ ػ يقكؿ األشنانداني  " :كطمؿ كؿ شىء شخصو " (.)3

ٔ ػ يقكؿ األشنانداني  ":كالغزالة  :كقت طمكع الشمس ساعة تشرؽ"(.)4
ثالثنا ػ تعدد المفظ لممعنى كتعدد المعنى لمفظ :

تعدد المفظ لممعنى الكاحد كتعدد المعنى لمفظ الكاحد مف القضايا التي

قديما كحديثنا  ،ما بيف مؤيد كمعارض كلكؿ كجية كحجة  ،كال
شغمت المغكييف ن
أريد االستطراد في ذلؾ فقد ذكر المغكيكف في ذلؾ ما يفي كيكفي  ،كالذم يعنينا

ػ ىنا ػ ىك مكقؼ األشنانداني مف ىذه القضية  ،كيمكف بياف ذلؾ فيما يمي :
أ ػ الترادؼ :

لـ يكف األشنانداني ينكر كقكع الترادؼ في لغة العرب يتبيف ذلؾ مف قكلو

 " :يقاؿ  :انتصيت الشىء  ،كاعتمتو كامتخرتو  ،كاصطفيتو بمعنى " كقاؿ ػ

أيضا ػ  " :كيقاؿ لمنفس  :الحكباء  ،كالجرشي  ،كالجناف " فيذاف المثاالف
ن
شاىداف عمى أف األشنانداني كاف يرل كقكع الترادؼ في المغة العربية  ،كفي

المثاؿ األكؿ يرل أف انتصاء الشىء بمعنى اختياره يقاؿ  ،انتصى الشىء أم :
اختاره  ،كما أف اعتاـ بمعنى اختار يقكؿ األزىرم ً " :عيمة ّْ
كؿ شىء بالكسر :
اعتياما  ،كاعتاف يعتاف اعتيانا إذا
ًخياره  ،كجمعيا ًع ىيـ  ،كقد اعتاـ يعتاـ
ن
(ُ) معاني الشعر ص َُّ .
(ِ) معاني الشعر ص َُٔ .
(ّ) معاني الشعر ص ُُٓ .
(ْ) معاني الشعر ص ُُٔ .
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اختاره"

()1

 ،ككذلؾ امتخر معناه اختار كاصطفى  ،يقكؿ ابف منظكر  " :كامتخر

امتخرت القكـ أم  :انتقيت خيارىـ كين ٍخ ىبتىيـ "( ،)2كمعنى
الشىء  :اختاره  :ك
ي
كممة اصطفى كاضح في الداللة عمى االختيار  ،أما في المثاؿ اآلخر فيك يرل

كب :
الح ي
أف النفس البشرية يقاؿ ليا  :الحكباء يقكؿ أبك زيد األنصارم  " :ي
النفس  ،كالحكباء  :النفس  ،ممدكدةه ساكن ية الكاك كالجمع حكباكات "( ، )3كما
شي  ،جاء في المساف  " :ك ً
أيضا ػ ً
يقاؿ َّ
الج ًر َّ
الج ًر َّ
شى عمى مثاؿ ًف ًعمَّى
لمن ٍفس ػ ن

كالزًم َّكى َّ :
ّْ
الن ٍفس " (. )4

الجناف بالفتح  :القمب
كما يقاؿ ليا  :الجناف جاء في المساف  " :ك ى
ً
كجمعو ليا  ،كقيؿ  :الجناف ركع
الستتاره في الصدر  ،كقيؿ  :ىلك ٍعيو األشياء
()5
القمب  ،كذلؾ أذىب في الخفاء  ،كربما سمى الركح جنانا ؛ ألف الجسـ يي ًج ُّنو"

.

يتبيف مف ذلؾ أف األشنانداني يرل أف الترادؼ كاقع في لغة العرب لكف لـ

يتحدث عنو بطريقة مباشرة فمـ يذكر الترادؼ صراحة كلـ يذكر آراء المغكييف فيو

 ،كربما أف ىذه القضية لـ تكف مكضع جدؿ في ىذه الحقبة التى تمثؿ بداية

تأسيس عمكـ العربية .

ب ػ المشترؾ المفظي :

(ُ) تيذيب المغة ّ  ( ِّٓ /ع م ـ ) .
(ِ) المساف ٓ  ( ُُٔ /ـ خ ر ) .

(ّ) المساف ُ  ( َّْ /ح ك ب ) .

(ْ) المساف ٔ  ( ِِٕ /ج ر ش ) .
(ٓ) المساف ُّ ( ّٗ /ج ف ف ) .
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لـ يكف األشنانداني ينكر كقكع المشترؾ المفظي في لغة العرب  ،يتبيف

ذلؾ مف قكلو  " :كلمسماء في المغة مكاضع  ،منيا السماء المعركفة  ،كسماء

البيت سقفو  ،كالسماء آثار الغيث كىك العشب  ،تقكؿ العرب :ما زلنا نطأ
السماء حتى جئناكـ  ،كالسماء الغيث بعينو  ،يقاؿ  :أصابتنا سماء غزيرة أم :

مطرة "

()1

 ،فقد تعددت معاني لفظ السماء فيك يدؿ عمى السماء التي تظؿ

األرض  ،كما يدؿ عمى سقؼ البيت فالسقؼ لمبيت بمنزلة السماء لؤلرض ،

ككذلؾ الغيث يقاؿ لو سماء كما في قكؿ الشاعر[ مف الكافر ] :
إذا نزؿ السماء بأرض قكـ

رعيناه كاف كانكا غضابا

كما يطمؽ لفظ السماء كيراد بو العشب أك الكؤل .
ط ـ انزضبد :

اختمؼ المغكيكف في كجكد التضاد في المغة العربية بيف مؤيد كمعارض ،

ككؿ فريؽ ذكر مف الحجج ما يؤيد رأيو كيقكيو  ،كىى مسألة مبسكطة في كتب

فقو المغة بما يغني عف إعادتيا ىنا  ،كمف المغكييف الذيف قالكا بكجكد التضاد

في لغة العرب ابف فارس ( ت ّٓٗ ق) قاؿ  " :مف سنف العرب في األسماء

أف يسمكا المتضاديف باسـ كاحد  ،نحك الجكف لؤلسكد كالجكف لؤلبيض " (. )2

مكجكدا في لغة العرب في
أما ابف درستكيو فقد أنكر أف يككف التضاد
ن
أصؿ الكضع كانما ىك يعرض في حالتيف :
إحداىما  :إذا جاء في لغتيف  ،كاألخرل  :إذا كاف في الكبلـ حذؼ أك

اختصار ،قاؿ  " :المغة مكضكعة لئلبانة عف المعاني  ،فمك جاز كضع لفظ كاحد
(ُ) معاني الشعر ص ٕٔ .
(ِ) الصاحبي ص ُُٕ .
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لمداللة عمى معنييف مختمفيف  ،أك أحدىما ضد اآلخر لما كاف في ذلؾ إبانة بؿ

كاف تعمية كتغطية  ...كانما يجىء ذلؾ في لغتيف متباينتيف  ،أك لحذؼ
كاختصار كقع في الكبلـ  ،حتى اشتبو المفظاف كخفى ذلؾ عمى السامع  ،فتأكؿ

فيو الخطأ " (.)1

كامبل ،
كنمحظ مف كبلـ األشنانداني أنو لـ يكف معترفنا بالتضاد اعت ارفنا ن

كانما كاف يذكر التضاد ثـ يتبعو بكممة ( زعمكا )  ،كذكر ذلؾ في مكضعيف كىما

:

األكؿ  :عند قكلو  " :كالناىؿ ػ أيضان ػ الذم سقى إبمو أكؿ سقيو  ،كىك

مف األضداد  ،زعمكا "

()2

 ،كقاؿ في المكضع اآلخػر  " :كالجكف  :األبيض كىك
()3

.

أيضا ػ كىك مف األضداد  ،زعمكا "
األسكد ػ ن
فيك يسكؽ مكضع التضاد كذلؾ اتباعان لمف قاؿ بكجكد التضاد في لغة
العرب ؛ كلذا نراه يقكؿ " عندىـ " أم عند القائميف بكجكد التضاد في العربية

قاؿ  " :كالجكف األبيض كاألسكد كىك مف األضداد عندىـ " ( ،)4كىذا يدؿ عمى

أنو يذكر رأم المغكييف في التضاد مف غير إنكار عمييـ أك تأييد ليـ .

(ُ) المزىر ُ . ّٖٓ /

(ِ) معاني الشعر ص َُ .
(ّ) معاني الشعر ص ُٕ

(ْ) معاني الشعر ص ُُٔ .
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انفصم اخلبيس

يٍ لضبٌب فمـّ انهغخ
فرؽ المغكيكف بيف عمـ المغة كفقو المغة كخصصكا فقو المغة بدراسة

دقائؽ كأسرار لغة معينة  ،كالعربية ليا خصائص كميزات انفردت بيا دكف سائر

المغات  ،كبدأ التأليؼ في فقو المغة العربية منذ قركف بعيدة حيث كضع ابف

فارس ( ت ّٓٗ ق ) مؤلفو الشيير( الصاحبي في فقو المغة العربية كمسائميا

كسنف العرب في كبلميا )  ،كما زاؿ التأليؼ في فقو المغة العربية مكصكنال ،
كما زالت قضاياه تشغؿ أذىاف الدارسيف كالباحثيف  ،كقد عنت لي بعض قضايا

فقو المغة في التراث المغكم لؤلشنانداني  ،كالتي يمكف بيانيا فيما يمي :
أٔال ـ االشزمبق :

تعددت أقكاؿ المغكييف مف القدامي كالمحدثيف في أنكاع االشتقاؽ كفي

مدلكؿ كؿ نكع منيا فيناؾ االشتقاؽ الصغير كيقاؿ لو :األصغر(ُ) ،أك االشتقاؽ
(ّ)

العاـ(ِ) ،أك االشتقاؽ الصرفي

 ،كىناؾ االشتقاؽ الكبير كيعنكف بو اإلبداؿ

( ْ)

(ُ) ينظر  :الخصائص ِ . ُّْ ، ُّّ /

(ِ) ينظر  :فقو المغػة د  /عمػي عبػد الكاحػد كافػي ص ُٖٕ  ،ط  /نيضػة مصػػر لمطباعػػة
كالنشر كالتكزيع سنة ََِٕـ .

(ّ) ينظر  :فصكؿ في فقو المغػة د  /رمضػاف عبػد التػكاب ص ُِٗ  ،ط  /مكتبػة الخػانجى
بالقاىرة .

(ْ) ينظػػػر  :االشػػػتقاؽ تػػػأليؼ األسػػػتاذ  /عبػػػد ا﵀ أمػػػيف ص ّّّ  ،ط  /مكتبػػػة الخػػػانجي
بالقاىرة  ،سنة َُِْ ىػ ػ َََِ ـ .
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(ُ)

 ،كىناؾ االشتقاؽ األكبر

(ِ)

كيقاؿ لو  :ال يكبار ( بالتخفيؼ )

كيعنكف بو

التقميب مثؿ تقاليب مادة ( ؾ ؿ ـ ) ،كىناؾ االشتقاؽ الكبَّار(بالتشديد ) كيعنكف

بو النحت

(ّ) .

كقد أخذ بعض المحدثيف عمى عاتقيـ نقد إقحاـ اإلبداؿ كالتقاليب كالنحت

عمى عمـ االشتقاؽ أك االشتقاؽ بمعناه العاـ

(ْ)

 ،كالذم يعنينا مف أنكاع

االشتقاؽ ىك االشتقاؽ الصغير أك األصغر فيك المتبادر عند اإلطبلؽ كمكضع

إجماع مف المغكييف القدامي كالمحدثيف  ،كقد كضحو ابف جني بقكلو  " :كأف

أصبل مف األصكؿ فتتقراه فتجمع بيف معانيو كاف اختمفت صيغو كمبانيو "
تأخذ ن

(ٓ) كمف المغكييف مف عرفو بقكلو  " :أخ يذ صيغة مف أخرل مع اتفاقيما معنى
كمادة أصمية كىيئة تركيب ليا ؛ ليدؿ بالثانية عمى معنى األصؿ بزيادة مفيدة ،
كح ًذهر مف ىح ًذ ىر " (ٔ)  ،كعرفو د
ألجميا اختمفا حركفنا أك ىيئة كضارب مف ضرب ى
د  /محمد حسف جبؿ بأنو  " :استحداث كممة أخ نذا مف كممة أخرل لمتعبير بيا
عف معنى يناسب معنى الكممة المأخكذ منيا مع التماثؿ بيف الكممتيف في

الحركؼ األصمية كترتيبيا " (ٕ).
(ُ) ينظر  :الخصائص ِ ُّْ /

(ِ) ينظر  :االشتقاؽ تأليؼ األستاذ  /عبد ا﵀ أميف ص ّّٕ .
(ّ) ينظر  :االشتقاؽ لؤلستاذ  /عبد ا﵀ أميف ص ُّٗ .

(ْ) ينظػػر  :االشػػتقاؽ دراسػػة نظريػػة كتطبيقيػػة د  /محمػػد حسػػف جبػػؿ ص ٕٕ  ،طِ  /دار
الصحابة لمتراث بطنطا سنة ُُْٔ ىػ ػ ُٓٗٗ ـ .

(ٓ) الخصائص ِ . ُّّ /
(ٔ) المزىر ُ . ّّٓ /

(ٕ) االشتقاؽ دراسة نظرية كتطبيقية د  /محمد حسف جبؿ ص ّ .
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كاتفؽ النحاة عمى أف الفعؿ كالمصدر كؿ منيما مشتؽ مف اآلخر ،لكف

اختمفكا أييما أصؿ لآلخر؟ فذىب البصريكف إلى أف المصدر أصؿ ،كذىب

الككفيكف إلى أف الفعؿ أصؿ  ،كاختار ابف مالؾ رأم البصرييف كاستدؿ عمى ذلؾ

بما يمي :

احدا ألفعاؿ ثبلثة  :ماض كمضارع كأمر  ،فمك اشتؽ
ُ ػ أف المصدر كثر ككنو ك ن
المصدر مف الفعؿ لـ يخؿ مف أف ييشتؽ مف الثبلثة أك مف بعضيا ،
ترجيحا مف
كاشتقاقو مف الثبلثة محاؿ  ،كاشتقاقو مف كاحد منيما يستمزـ
ن
دكف مرجح ،فيتعيف اطراح ما أفضى إلى ذلؾ.

ِ ػ أف المصدر معناه مفرد معنى الفعؿ مركب مف حدث كزماف  ،كالمفرد سابؽ
لممركب  ،كالداؿ عميو أكلى باألصالة مف الداؿ عمى المركب .

ّ ػ أف مفيكـ المصدر عاـ كمفيكـ الفعؿ خاص  ،كالداؿ عمى العاـ أكلى
باألصالة مف الداؿ عمى الخاص

(ُ)

.

كالذم تميؿ إليو النفس ىك رأم د  /تماـ حساف الذم يرل أف المادة

المغكية ىى أصؿ جميع المشتقات  ،يقكؿ د  /تماـ حساف  " :كاذا صح لنا أف
أصبل لؤلخرل  ،كانما
نكجد رابطة بيف الكممات فينبغي لنا أال نجعؿ كاحدة منيا ن

نعكد إلى صنيع المعجمييف بالربط بيف الكممات بأصكؿ المادة فنجعؿ ىذا الربط
باألصكؿ الثبلثة أساس منيجنا في دراسة االشتقاؽ  ،كبذلؾ نعتبر األصكؿ
الثبلثة أصؿ االشتقاؽ  ،فالمصدر مشتؽ منيا  ،كالفعؿ الماضي مشتؽ منيا

(ُ) شرح التسييؿ تأليؼ  /جماؿ الديف محمد بف عبد ا﵀ الطػائي المعػركؼ بػابف مالػؾ
ِ  ، ُٕٗ ، ُٕٖ /تح  /عبد الرحمف السيد كمحمد بدكم المختػكف ،ط  /دار ىجػر
لمطباعة كالنشر سنة َُُْىػ ػ َُٗٗـ .
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كذلؾ  ،كبيذا ال نستطيع أف ننسب إلى ىذه األصكؿ الثبلثة أم معنى معجمي

كظيفيا ىك ما
عمى نحك ما صنع ابف جني كانما نجعؿ ليذه األصكؿ معنى
ن
تؤديو مف دكر تمخيص العبلقة بيف المفردات " (ُ) .
غير أني ال أعرؼ لماذا خص د /تماـ األصكؿ الثبلثة كلـ يترؾ الباب

مفتكحا أماـ باقي األبنية الرباعية كالخماسية ؟ فمك أنو قاؿ  :كبذلؾ نعتبر
ن
أصكؿ المادة أصؿ االشتقاؽ لكاف أكلى مف ىذا التخصيص الذم ذكره .
كاذا نظرنا إلى أمثمة االشتقاؽ التي كردت في تراث األشنانداني نجد أنو

أصبل لبلشتقاؽ  ،كانما كاف يذىب أحيانا إلى
لـ يكف يرجح ر نأيا معينا ليككف ن
االشتقاؽ مف المصدر  ،كأحيانا يذىب إلى االشتقاؽ مف الفعؿ ،كىذا يدلنا عمى
أنو لـ يكف يتعصب لمذىب معيف مف المذىبيف البصرم كالككفي كقد أشار

أصحاب التراجـ إلى ىذه الحقيقة كىى أنو كاف يمزج بيف مذىب البصرييف

كمذىب الككفييف .

أما عف أمثمة االشتقاؽ عند األشنانداني فيمكف بيانيا فيما يمي :

أ ػ االشتقاؽ مف المصدر :

الع يمكج  :الممتكم  ،مأخكذ مف التَّ ىع ُّمج "
ُ ػ يقكؿ األشنانداني  " :ك ى
الع يمكج كىك نعت بمعنى الممتكم كغير المستقيـ مأخكذ مف
ىنا بأف ى
(ِ)

 ،صرح

التعمج كفاقنا لمذىب البصرييف الذيف يركف أف المصدر
المصدر كىك
ُّ

أصؿ لممشتقات .

َّسـ،
سـ زعمكا أنو كلد الدُّب كاشتقاقو مف الد ى
ِ ػ يقكؿ األشنانداني " :كالد ٍَّي ى
(ُ) المغة العربية معناىا كمبناىا ص ُٗٔ .
(ِ) معاني الشعر ص ُّ .
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(ُ)

 ،أشار

سـ فى ٍي ىعؿ الياء فيو زائدة "
ُّسمة  :غبرة فييا كدرة  ،ى
كالد ٍ
كد ٍي ى
األشنانداني إلى أف الديسـ كلد الدُّب كانما قاؿ  :زعمكا ؛ ألف مف

سـ كلد الذئب مف ال ىك ٍم ىبة  ،يقكؿ الجكىرم :
المغكييف مف ذىب إلى أف الد ٍَّي ى
" كالد ٍَّيسـ  :كلد الدب  ،كقمت ألبي الغكث  :يقاؿ إنو كلد الذئب مف الكمبة

(ِ)
َّسـ كىك
 ،فقاؿ  :ما ىك إال كلد الدب "
سـ مشتؽ مف الد ى
 ،كالد ٍَّي ى
ُّسمة كقد بيَّف معناىا .
مصدر  ،كاالسـ الد ٍ

ّ ػ قاؿ ابف دريد " :سمعت أبا عثماف األشنانداني يقكؿ :قاؿ األخفش  :الدكاف
مشتؽ مف قكليـ :أكمة دكاء إذا كانت منبسطة ،كناقة دكاء إذا افترش

سناميا في ظيرىا  ،كما اشتؽ عثماف مف العثـ " (ّ).

المغكيكف ليـ مذىباف في كممة الدكاف كىما :

األكؿ  :أنيا مشتقة مف الدكاء كىى األرض المنبسطة كذىب إلى ىذا

الرأم أبك الحسف األخفش كنقمو عنو األشنانداني كنقمو عنو ابف دريد  ،كعمى
ىذا الرأم تككف النكف زائدة  ،كاختمؼ في معناىا فقيؿ  :ىى الد َّ
َّكة المبنية

لمجمكس عمييا ،كقيؿ  :ىى الحانكت كتجمع عمى دكاكيف .

اآلخر  :أنيا فارسية معربة كذىب إلى ىذا الرأم الجكىرم في صحاحو ،

معربا فالصكاب أصالة
كعميو تككف النكف أصمية  ،يقكؿ الزبيدم  " :فإذا كاف
ن
تصريؼ عمى األصح "(ْ) .
المعرب ال ييعرؼ لو اشتقاؽ  ،كال يدخمو
النكف ؛ إذ
َّ
ه

ب ػ االشتقاؽ مف الفعؿ :
(ُ) معني الشعر ص َِ .

(ِ) الصحاح ٓ  ( ُُٗٗ /د س ـ )  ،كالتاج ِّ  ( ُّٓ /د س ـ ) .
(ّ) الجميرة ِ  ( ِٕٗ /د ؾ ؾ ) َ

(ْ) تاج العركس ّٓ  ( ِِ /د ؾ ف ) .
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ُ ػ يقكؿ األشنانداني  " :كقكلو  :تىقىتٍنا يريد اتَّقىتٍنا  ،كىذا مف قكليـ :
عدكه بفبلف أم  :جعمو بينو كبينو " (ُ)  ،فينا يشير إلى أف كممة
تىقىى فبلف َّ
اتقى مشتقة مف كممة تقى  ،كال يخفى اإلعبلؿ الذم حدث في الكممتيف فكممة

تاء ثـ
ياء النكسار ما قبميا  ،ثـ أبدلت الياء ن
اتَّقى أصميا ٍاكتىقىى ثـ قمبت الكاك ن
أيدغمت التاء في التاء فصارت اتَّقى  ،كأما كممة تقى فأصميا  :كقى  ،كقد
فسركا الذم حدث بأحد أمريف إما أنيـ تكىمكا أف التاء أصمية لكثرة استعمالو

عمى لفظ االفتعاؿ كاما أنيـ حذفكا ىمزة الكصؿ كالكاك التي انقمبت تاء في كممة

اتَّقى فصارت تىقىى .

ِ ػ قاؿ ابف دريد  " :كسألت األشنانداني [ عف ثادؽ ] فقاؿ  :مف ثى ىدؽ

المطر مف السحاب إذا خرج خركجان سريعان نحك الكدؽ"(ِ).

األشنانداني كاف لو باع طكيؿ في معرفة اشتقاؽ ألفاظ لغة العرب؛ كلذا

نجد ابف دريد في أكثر مف مكضع يشير إلى أنو سأؿ األشنانداني عف اشتقاؽ

بعض األلفاظ فيجد لديو الجكاب الشافي كالدكاء الناجع  ،الذم قد يخفى عمى

أئمة كبار أمثاؿ أبي حاتـ السجستاني كاألخفش كالرياشي .

كىنا سأؿ عف اشتقاؽ كممة ( ثادؽ ) مف أم شيء ىى؟  ،فأجابو بأنيا

المطر إذا خرج خركجان سريعان  ،كمف ذلؾ يتبيف أف الثادؽ
ؽ
مأخكذة مف ثى ىد ى
ي
سريعا .
معناه  :السريع أك الذم يخرج خركجان
ن

الع ىر ً
س فقاؿ  :تفاؤالن مف
ّ ػ قاؿ ابف دريد  " :كسألت أبا عثماف عف اشتقاؽ ى
كع ًرس
كع ًرس الرجؿ امرأتو  ،ى
س الصبي بأمو إذا ألفيا  ،ى
قكليـ  :ىع ًر ى
(ُ) معاني الشعر ص ّّ .
(ِ) الجميرة ِ  ( ّٖ /ت د ؽ ) َ
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سا إذا ىب ًعؿ بالشيء كالفى ًزع منو  ،كيقاؿ  :ىخ ًرؽ بالشيء
س ىع ىر ن
الرجؿ ىي ٍع ىر ي
ً
ً
كب ًقر بو كىذ ًنب بو كمو كاحد إذا تحيَّر" (ُ).
كبعؿ بو  ،كىذىب بو ى
ى
يفيد النص السابؽ ما يمي :

الع ىرس يستعمؿ في الداللة عمى المزكـ كالمداكمة  ،كالمزكـ كالمداكمة
األكؿ  :ى
الع ىرس كىك
تككف عف إلؼ كمحبة  ،مف أجؿ ذلؾ يرل األشنانداني أف ى
المصدر مشتؽ مف ىع ًرس الصبي بأمو بمعنى لزميا كألفيا فكذلؾ سمى
سا تفاؤنال أف يألؼ كؿ منيما اآلخر كيبلزمو مدل الحياة .
س ىع ىر ن
الع ىر ي
ى

الزما فقكلو ً :
عرس الصبي بأمو يفيد أنو
الثانى  :ىع ًرس يستعمؿ
ن
متعديا ك ن
يتعدل بالباء يقكؿ الخميؿ  " :كيقاؿ ىع ًرس بو أم  :لزمو "(ِ)  ،كقكلو :
متعديا .
كع ًرس الرجؿ امرأتو يفيد أنو يستعمؿ
ن
ى
سا إذا ىب ًعؿ
الثالث  :اعترافو بالترادؼ في قكلو  " :ى
س ىع ىر ن
كع ًرس الرجؿ ىي ٍع ىر ي
ً
بالشيء كالفى ًزع منو  ،كيقاؿ  :ىخ ًرؽ بالشيء ً
كب ًقر
كبعؿ بو  ،كىذىب بو ى
ى
بو كىذ ًنب بو كمو كاحد إذا تى ىحي ىَّر " .
تعقيب :
الع ىرس مشتؽ مف ىع ًرس الصبي
كبلـ األشنانداني في أكلو يشير إلى أف ى
بأمو بمعنى ألفيا  ،كذلؾ مف باب التفاؤؿ كاالستبشار  ،لكنو ساؽ بعد ذلؾ
سا إذا ىب ًعؿ
معنى
ن
بعيدا عف ىذا السياؽ كىك قكلو ىع ًرس الرجؿ ىي ٍع ىرس ىع ىر ن
بالشيء  ،ثـ كضح معنى ىب ًعؿ بالشيء بأنو تى ىحي ىَّر كىذا ينافي التفاؤؿ الذم ذكره

في بداية حديثو .

(ُ) الجميرة ِ  ( ُّّ /ر س ع ) َ
(ِ) العيف ُ  ( ِّٖ /ع ر س ) .
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ْ ػ قاؿ ابف دريد  :كجيأؿ اسـ مف أسماء الضبع  ،قاؿ الشاعػر [ مف الكافر ]:
(ُ)

جيئؿ[ج ٍيأ هؿ] كأبك بنييا
كجاءت
ٍ
أجـ المأقييف بيا يخماعي
ى
ٌ
كسألت أبا حاتـ عف اشتقاقو فقاؿ  :ال أعرفو  ،كسألت أبا عثماف فقاؿ :

إف لـ يكف مف جألت الصكؼ كالشعر إذا جمعتيما فبل أدرم "(ِ).

ىذا المكضع يدؿ عمى مكانة كمنزلة األشنانداني المغكية  ،كذلؾ مف عدة كجكه
:

األكؿ  :أف ابف دريد ػ كىك مف ىك في عمـ العربية؟ ػ يسأؿ األشنانداني عف
شيء لـ يعرفو  ،كينقؿ رده كجكابو كيذكره في كتابو .

الثاني  :أف أبا حاتـ ػ كىك مف ىك في عمـ العربية؟ ػ لـ يعرؼ اشتقاؽ كممة (
ىج ٍيأؿ ) فإذا عرفو األشنانداني فيذا يدؿ عمى سعة عممو بمغة العرب
كدقائقيا .

الثالث  :أنو اجتيد في اشتقاؽ كممة ( ىج ٍيأؿ ) كذكر أنيا مشتقة مف الفعؿ
جألت الصكؼ ك َّ
الش ٍعر إذا جمعتو .
ي
الرابع  :أمانتو العممية حيث ذكر اجتياده في اشتقاؽ الكممة فإذا كاف اجتياده

صحيحا فيذا ما يرجكه  ،كاذا كاف غير ذلؾ فبل يدرل لو اشتقاقنا غيره.
ن
صبٍَب ـ رعهٍم انزسًٍخ :

جميكر المغكييف القدامى عمى أف األسماء كضعت لعمؿ  ،عممنا منيا ما

عممنا ،كجيمنا منيا ما جيمنا ،نستشؼ ذلؾ مف قكؿ ابف األعرابي  " :األسماء

لممثقػػػػب فػػػػي المسػػػػاف ٖ ( ٕٗ /خ ـ ع )  ،كفيػػػػو  " :أحػػػػـ " بالحػػػػاء  ،ك "
(ُ) البيػػػػت ي
الماقييف " باأللؼ .
(ِ) الجميرة ّ . ّٓٓ /
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كميا لعمة  ،خصت العرب ما خصت منيا  ،مف العمؿ ما نعممو  ،كمنيا ما

نجيمو "(ُ)  ،كساؽ لنا ابف األعرابي بعض األمثمة لبلستدالؿ بيا عمى صحة ما
ذىب إليو فقاؿ  " :سميت مكة لجذب الناس إلييا  ،كالبصرة سميت البصرة

لمحجارة البيض الرخكة بيا  ،كالككفة سميت الككفة ؛ الزدحاـ الناس بيا " ...

(ِ) ،ثـ طرح سؤ ناال يط أر عمى أذىاف الذيف ينكركف تعميؿ التسمية فقاؿ  " :فإف
رجبل  ،كالمرأة امرأة  ،كالمكصؿ المكصؿ
قاؿ لنا قائؿ  :ألم عمة سمى الرجؿ ن
(ّ)

كعمى الرغـ مف ابف األعرابي ال يخفى عميو عمؿ ىذه

دع ندا ؟ "
كدعد ن
األسماء إال أنو ساقيا كمثاؿ كنمكذج لما يمكف أف نجيؿ عمتو  ،كلكف ىذا ليس

سب نبا يجعمنا أف ننكر القضية برمتيا  ،ألف جيمنا بالعمة ال يستمزـ جيؿ العرب
تزؿ عف
بيا  ،كقاؿ  " :قمنا لعمؿ عممتيا العرب كجيمناىا  ،أك بعضيا  ،فمـ ي
العرب حكم ية العمـ بما لحقنا مف غمكض العمة كصعكبة االستخراج عمينا"

(ْ)

كمف كبلـ ابف األعرابي يتبيف لنا أف إنكار تعميؿ األسماء كاف لو صدل

في عصره  ،كأف ىناؾ مف كاف ينكر تعميؿ التسمية كرد عميو رأيو  ،كنجد

اتصاال ليذا الرأم المنكر لتعميؿ التسمية لدل المحدثيف مف عمماء المغة ،كمف
ن

ىؤالء د  /تماـ حساف فقد قاؿ " :فإذا عممنا أف األسماء ال تعمؿ  ،كضح لنا أف

الذيف جاءكا بيذه التعميبلت قد أضاعكا أكقاتيـ كلـ يأتكا بشىء ذم خطر "(ٓ).

أما عف مبلحظ تسمية األشياء التي ذكرىا المغكيكف فيمكف بيانيا فيما

(ُ) األضداد لمحمد بف القاسـ األنبارم ص ٕ ،كالمزىر ُ . ََْ /
(ِ) األضداد ص ٕ  ،كالمزىر ُ . ََْ /
(ّ) األضداد ص ٕ  ،كالمزىر ُ . ََْ /

(ْ) األضداد لمحمد بف القاسـ األنبارم ص ٖ  ،كالمزىر ُ . ََْ /
(ٓ) مناىج البحث في المغة ص ُّٖ .
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يمي :

ُ ػ تسمية الشىء باسـ مادتو الطبيعية التي صنع منيا .
ِ ػ تسمية الشىء بكصؼ فيو .
ّ ػ تسمية الشىء بكظيفتو

ْ ػ تسمية الشىء باسـ مبلبسو زمانا أك مكانا
ٓ ػ تسمية الشىء باسـ جزئو
ٔ ػ تسمية الشىء بما يئكؿ إليو

فمف تسمية الشيء باسـ مبلبسو مكانا قكؿ األشنانداني  " :كسمى
(ُ)

.

كبيضا "
سكدا
الخيؼ خيفنا ؛ ألف فيو حجارة ن
ن
تشبييا بالبمكر ؛ ألف
قاؿ  :كالمياة  :البقرة الكحشية  ،سميت بذلؾ
ن
البمكر يسمى  :ميا " (ِ) .
كمف تسمية الشىء بكصؼ فيو قكؿ األشنانداني  " :المراف  :الرماح ،

كاحدىا يم َّرانة  ،كانما سميت مرانة ؛ ألنيا قد مرنت بالشمس حتى النت"(ّ)،
أيضاػ قكؿ األشنانداني :كانما سميت ضكاحي؛
كمف تسمية الشىء بكصؼ فيو ػ ن

(ْ)
أيضا ػ قكلو " كبذلؾ
ألنيا تضحى لمشمس ،أم :تبرز ليا  ، " ...كمف ذلؾ ػ ن
سمى أكؿ ما يبدك مف الثمار الباككرة كالباشكرة " (ٓ).
ي
كمف تسمية الشىء بكظيفتو قكؿ ابف دريد ركاية عف األشنانداني  " :قاؿ

(ُ) معاني الشعر ص ِٖ .
(ِ) معاني الشعر ص ْٗ .

(ّ) معاني الشعر ص ُِِ .
(ْ) معاني الشعر ص ُِّ .
(ٓ) معاني الشعر ص ُُٖ .
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ابف دريد  " :سمعت األشنانداني يقكؿ  :سمعت األخفش يقكؿ  :سميت الحركؼ
( مذلقة ) ؛ ألف عمميا في طرؼ المساف  ،كطرؼ كؿ شيء ذلقو  ،كىى أخؼ

اجا بغيرىا  ،كسميت األيخر ( مصمتة ) ؛ ألنيا أصمتت
الحركؼ كأحسنيا امتز ن
أف تختص بالبناء إذا كثرت حركفو العتياصيا عمى المساف " (ُ)  ،كمف تسمية
الشىء باسـ كظيفتو قكلو  " :حفز اإلماـ يعني الكتر أم يحفز السيـ ،

تشبييا بالخيط الذم يي ىم ُّد عمى البناء "
إماما
ن
كالحفز :اإلعجاؿ ،كانما ي
سمى الكتر ن
(ِ) .
صبنضب ـ انزغهٍت :

نقؿ السيكطي عف ابف السكيت قكلو  " :باب االسميف يغمب أحدىما عمى

صاحبو لخفتو أك لشيرتو "

(ّ)

 ،كساؽ بعض األمثمة عمى ذلؾ كمنيا  :األبكاف

 :األب كاألـ  ،كالبصرتاف  :لمبصرة كالككفة ؛ ألف البصرة أقدـ مف الككفة ،

كالقمراف لمشمس كالقمر.
يمي :

أما عف أمثمة التغميب في التراث المغكم لؤلشنانداني فيمكف بيانيا فيما

ُ ػ يقكؿ األشنانداني  " :كاألسعداف رجبلف أحدىما أسعد كاآلخر قيس (

عمى ما أرل ) فقاؿ األسعداف كما قالكا :العمراف ،ككما قاؿ :لنا قمراىا"(ْ).

المراد بالعمريف ىما أبك بكر كعمر قاؿ المبرد  " :كقالكا  :العمراف ألبي

(ُ) الجميرة ُ . ٕ /

(ِ) معاني الشعر ص ٕٕ .
(ّ) المزىر ِ . ُٖٕ /

(ْ) معاني الشعر ص ٕٔ .
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بكر كعمر ،فإف قاؿ قائؿ  :إنما ىما عمر بف الخطاب كعمر بف عبد العزيز لـ

سنة
يصب؛ ألف أىؿ الجمؿ نادكا بعمي بف أبي طالب ػ رضى ا﵀ عنو ػ  :أعطنا ي

فمـ لـ يقكلكا أبكم بكر كأبك بكر أفضميما ؟ فؤلف
العمريف  ،فإف قاؿ قائؿ  :ى
عمر اسـ مفرد ،كانما طمبكا الخفة" (ُ) .
كأما قكؿ األشنانداني  " :لنا قمراىا " فيذا جزء مف بيت لمفػرزؽ كتمامو

[ مف الطكيؿ ] :

لنا قمراىا كالنجكـ الطكالع

(ِ)

عميكـ
أخذنا بآفاؽ السماء
ي
كالمراد بالقمريف الشمس كالقمر ،كانما قالكا  :القمراف كلـ يقكلكا:

الشمساف ألمريف:

أحدىما :تغميب المذكر عمى المؤنث ،كاآلخر :ىـ يؤثركف األخؼ عمى األثقؿ .
يم ٍيف
ِ ػ يقكؿ األشنانداني  " :كأنو يقكؿ  :فدتؾ أمي كخالتي  ،فجعميما أ َّ

 ،كيمكف أف تككف جدتو  ،كما قاؿ اآلخر [ مف الرجز ] :

و
بصارـ أك في يعمى عبلكًت ًو
مخمدا في ىامتو
نحف ضربنا
ن
(ّ)
أم ٍيػو كثكػػػؿ خالتػػو
حتى ىكل يعثر في حمالتو يا ثكؿ َّ

مف النص السابؽ يتبيف لنا أف األشنانداني يرل أف األـ كالخالة يقاؿ ليما

أيضا .
 :أماف  ،مف باب التغميب  ،كما قد يقاؿ لؤلـ كالجدة  :أماف ن

راثعب ـ انغزٌت ٔانُبدر :
(ُ) الكامؿ ص ُٕٖ.

(ِ) ديكان ػو ص ُّٔ  ،شػػرحو كقػػدـ لػػو األسػػتاذ  /عمػػي فػػاعكر  ،ط  /دار الكتػػب العمميػػة
بيركت ػ لبناف  ،الطبعة األكلى سنة َُْٕ ىػ  ُٖٕٗ /ـ .
(ّ) معاني الشعر ص َُّ .
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ألفاظ المغة العربية المستعممة ليست عمى درجة كاحدة في االستعماؿ عند

الكتاب كالشعراء خاصة كعند المتكمميف بصفة عامة  ،فمف ىذه األلفاظ ما
يستعمؿ دكف قيد أك شرط كفي جميع المجاالت كفي كؿ المستكيات كىك المطرد

االستعماؿ كما نقكؿ :جاء ،كشرب  ،كنير ،كقكس  ،كابؿ ...إلش ،أك كما مثؿ

زيدا "(ُ) ،كمف ألفاظ المغة ما يستعمؿ
ابف فارس بقكلو  " :شربت ماء كلقيت ن
كثير كىى األلفاظ التي تستعمؿ عند الشعراء كالكتاب فيـ ينتقكف مف األلفاظ
نا
سمعا  ،كاألدؽ معنى ،كقد ذكر ابف األثير" أف
المغة األحسف تأليفنا  ،كاأللذ
ن
(ِ)

 ،كىذا ىك الذم

ال يكتٌاب غربمكا المغة كانتقكا منيا ألفاظان رائقة استعممكىا "
كثير  ،كمف ألفاظ المغة ما يستعمؿ في نطاؽ محدد كفي دائرة ضيقة
يستعمؿ نا
كىى األلفاظ التي يستعمميا العرب األقحاح كالتي ال يعرؼ معناىا إال المبرزكف

مف عمماء المغة  ،كالمتخصصكف في دقائؽ المغة كأسرارىا ،كىذه األلفاظ ىى
التي أطمؽ عمييا المغكيكف اسـ الغريب كالنادر كالمشكؿ كالحكشي كالشارد ،

كقد لخص ابف ىشاـ ىذه المستكيات في استعماؿ ألفاظ المغة بقكلو  " :اعمـ

أنيـ يستعممكف غالبان ككثي ارن كناد ارن كقميبلن كمطردان  ،فالمطرد ال يتخمؼ  ،كالغالب

أكثر األشياء  ،كلكنو يتخمؼ  ،كالكثير دكنو  ،كالقميؿ دكف الكثير  ،كالنادر أقؿ
مف القميؿ  ،فالعشركف بالنسبة إلى ثبلثة كعشريف غالبيا  ،كالخمسة عشر

بالنسبة إلييا كثير ال

غالب ،كالثبلثة قميؿ  ،كالكاحد نادر"(ّ) ،كيمكف بياف ذلؾ فيما يمي:

(ُ) الصاحبي ص ّٕ .

(ِ) صبح األعشى ُ . ُِٔ /
(ّ) المزىر ُ . ِّْ /
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ُ ػ المطرد كىك الذم ال يتخمؼ

ِ ػ الغالب َِ  ، ِّ :كىى تمثؿ ٕٖ  %تقريبان
ّ ػ الكثير ُٓ  ، ِّ :كىى تمثؿ ٓٔ  %تقريبان
ْ ػ القميؿ ّ  ، ِّ :كىى تمثؿ ُّ  %تقريبان
ٓ ػ النادر ُ  ، ِّ :كىى تمثؿ ْ  %تقريبان

كالذم يدخؿ في نطاؽ المطرد كالغالب كالكثير ال بد كأف يخمك مف تنافر

الحركؼ كغرابة التأليؼ كغمكض المعنى كثقؿ السمع ،فميس مف الغالب أك

الي ٍع يخع  ،أك المستشزرات  ،أك المتكأكيء أك
الكثير استعماؿ كممات مثؿ  :ي
المحبنطيء أك ما شابو ذلؾ .
أما الغريب كالنادر كالمشكؿ كالحكشي فإما أف يككف حسف التأليؼ سيؿ

النطؽ خفيفنا عمى السمع كتأتيو الغرابة مف قمة تناكلو كندرة تتداكلو فيذا ليس

عيبا في الكممة بؿ ىى ألفاظ يعرفيا أكلك الفصاحة كالببلغة كالبياف كعمماء
ن
المغة كأرباب األدب كمف ذلؾ كممات جاءت في القرآف الكريـ كالسنة المطيرة ،
يقكؿ ابف األثير  " :فاأللفاظ إذف تنقسـ ثبلثة أقساـ  :قسماف حسناف  ،كقسـ

قبيح .

فالقسماف الحسناف أحدىما  :ما تداكؿ استعمالو األكؿ كاآلخر كمف الزمف

القديـ إلى زماننا ىذا  ،كال يطمؽ عميو أنو حكشي  ،كاآلخػػػر  :ما تداكؿ
استعمالو األكؿ دكف اآلخر  ،كيختمؼ في استعمالو بالنسبة إلى الزمف كأىمو ،

كىذا ىك الذم ال يعاب استعمالو عند العرب ؛ ألنو لـ يكف عندىـ كحشيان كىك
عندنا كحشي  ،كقد تضمف القرآف الكريـ منو كممات معدكدة  ،كىى التي يطمؽ
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عمييا ( غريب القرآف ) ككذلؾ تضمف الحديث النبكم منو شيئان "

(ُ)

أما الغريب كالنادر كالحكشي كالشارد الذم قؿ استعمالو بسبب عيب فيو

مف تنافر حركفو أك شناعة تأليفو أك غمكض معناه حتى عمى العمماء األفذاذ،

عيبا في الكممة كيخؿ بفصاحة الكبلـ  ،قاؿ ابف األثير  " :كقد
ىذا الذم يعد ن
خفى الكحشي عمى جماعة مف المنتميف إلى صناعة النظـ كالنثر  ،كظنكه
المستقبح مف األلفاظ  ،كليس كذلؾ  ،بؿ الكحشي ينقسـ قسميف أحدىما :

غريب حسف  ،كاآلخر :غريب قبيح  ،كذلؾ أنو منسكب إلى اسـ الكحش الذم
يسكف القفار  ،كليس بأنيس  ،ككذلؾ األلفاظ التي لـ تكف مأنكسة االستعماؿ ،

كليس مف شرط الكحش أف يككف مستقبحان ،بؿ أف يككف ناف ارن ال يألؼ اإلنس ،
(ِ)

فتارة يككف حسنان ،كتارة يككف قبيحان "

كالذم يعنينا ىنا الحديث عف الغريب كالنادر؛ ألف األشنانداني مف عمماء

المغة المبرزيف الذيف رككا الغريب كالنادر لتمكنيـ مف لغة العرب كاحاطتيـ
بدقائقيا كأسرارىا .

كيمكف أف نفرؽ بيف الغريب كالنادر بأف الغريب يميؿ إلى عدـ كضكح

المعنى بالنسبة لمقارئ أك المستمع  ،كيؤيد ذلؾ قكؿ الخميؿ  " :كبدأنا في
مؤلفنا ىذا بالعيف كنضـ إليو ما بعده حتى نستكعب كبلـ العرب الكاضح منو
(ّ)

كالغريب "

.

نادر بسبب ثقؿ تأليؼ
كالنادر يميؿ إلى جانب المفظ  ،فيك إما أف يككف نا

(ُ) المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشػاعر لضػياء الػديف بػف األثيػر ُ  ، ُٕٔ /تػح  /أحمػد
الحكفي كبدكم طبانة  ،ط  /دار نيضة مصر لمطبع كالنشر بالقاىرة .

(ِ) المثؿ السائر ُ . ُٕٔ /

(ّ) العيف ُ  ( ٕٔ /المقدمة ػ دركيش ) .
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األصكات أك غير ذلؾ  ،كلذا ربط المغكيكف بيف النادر كالشاذ فقالكا  " :ندر

ندكر  :سقط كشذ كمنو النكادر"
الشىء يندر نا
كىى ما َّ
شذ كخرج مف الجميكر "(ِ).

(ُ)

تندر:
 ،كقالكا  " :كنكادر الكبلـ ي

كفيما يمي مزيد مف البياف كالتكضيح لمغريب كالنادر بصفة عامة كعند

األشنانداني بصفة خاصة .

أ ػ الغريب :

عددا
مادة (غ رب) تدؿ عمى البعد كاالختفاء ،كقد ذكر أصحاب المعاجـ ن

مف االستعماالت التي تدكر حكؿ ىذا المعنى كمف ذلؾ قكؿ ابف فارس":

البعد عف الكطف ،يقاؿ :ىغ ىرىبت الدار ،كمف ىذا الباب يغركب الشمس،
كال يغ ٍربة :ي
(ّ)
ب أم :بعيد"
كأنو يب ٍع يدىا عف كجو األرض ،كشأهٍك يم ىغ َّر ه

ريبا إذا بعد كمنو
كقريب مف ذلؾ قكؿ ابف دريد " :كيقاؿ َّ :
كغرب الرجؿ تغ ن
قكليـ  :اغرب عني أم  :ابعد  ،كيقاؿ  :ىؿ مف مغربة خبر أم  :ىؿ مف خبر
(ْ)

جاء مف بعد  ،كأحسب أف اشتقاؽ الغريب مف ىذا كالمصدر الغربة"

.

كيقكؿ الجكىرم " :ال يغ ٍربة  :االغتراب  ،تقكؿ منو  :تى ىغ َّرب كاغترب بمعنى
أيضا
أيضا ػ بضـ الغيف كالراء ...كالجمع ال يغ ىرباء ،كال يغ ىرباء ػ ن
فيك غريب ك يغ يرب ػ ن
ػ  :األباعد " (ٓ) .

غريب ليس مف الشجر
كقد ذكر ابف منظكر ىذه المعاني ،كزاد " :كًق ٍد هح
ه

(ُ) الصحاحِ  ( ِٖٓ/ف د ر ) .

(ِ) المساف ٓ  ( ُٗٗ /ف د ر ) .

(ّ) مقاييس المغة ْ  ( ُِْ /غ ر ب ) .
(ْ) الجميرة ُ  ( ِٖٗ /ب ر غ ) .

(ٓ) الصحاح ُ  ( ُُٗ /غ ر ب ) .
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ً
التي سائر ً
ض مف
ريب
داح منيا ،كرجؿ
الق ً
الغام ي
غريب ليس مف القكـ ،كال ىغ ي
ه
ي
ب الرج يؿ ىن ىكح في ال ىغر ً
ائب
الكبلـ ك ىكممة ىغريب هة كقد ىغ يرىب ٍت كىك مف ذلؾ ،كا ٍغتىىر ى
كتىىزَّك ىج إًلى غير أىقاربو " (ُ).
فالغرابة يدكر معناىا في نطاؽ البعد الحسي أك المعنكم  ،كمف ىنا أطمؽ
عمى األلفاظ كالمعاني البعيدة بأنيا غريبة .
ػ الغريب في اصطبلح المغكييف :

البعد  ،ثـ
مما سبؽ يتبيف أف معنى كممة غرب كانت تطمؽ عمى ي
بالبعد عف األىؿ ثـ تطكر ىذا المعنى فأصبحت تطمؽ عمى البعيد عف
خصصت ي
الفيـ ثـ أطمقت عمى الغامض مف الكبلـ كالبعيد المعنى ،يقكؿ الخطابي ( ت

ّٖٖ ق ) " :الغريب مف الكبلـ إنما ىك الغامض البعيد مف الفيـ كالغريب مف
الناس ،إنما ىك البعيد عف الكطف المنقطع عف األىؿ "
ثـ إف الغريب مف الكبلـ يقاؿ بو عمى كجييف:

(ِ)

.

غامضو ،ال يتناكليو الفيـ إال عف يب ٍعد
بعيد المعنى
أحدىما :أف ييراد بو ي
ي
كمعاناة كفكر.

كالكجو اآلخر :أف يراد بو كبلـ مف ىب يع ىدت بو الدار كنأل بو المحؿ مف
شكاذ قبائؿ العرب " (ّ) .
كقد ذكر القمقشندم لمغريب تعريفنا آخر فعرؼ الغريب بأنو  " :ىك ما

(ُ) الصحاح ُ  ( ُُٗ /غ ر ب ) .

( )2غريػػب الحػػديث لئلمػػاـ أبػػي سػػميماف حمػػد بػػف محمػػد بػػف إبػراىيـ الخطػػابي  ،تحقيػػؽ  /عبػػد
الكػػػريـ إبػػػراىيـ العزبػػػاكم ُ  ، ُٕ ، َٕ /ط  /دار الفكػػػر بدمشػػػؽ سػػػنة َُِْ ق ػػػػػػ

ُِٖٗ ـ .

(ّ) غريب الحديث لمخطابي ُ . ُٕ /
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ليس بمألكؼ االستعماؿ  ،كال دائر عمى األلسنة  ،كذلؾ أف مدار الكتابة عمى

استخراج المعاني مف القرءاف الكريـ ،كاألحاديث النبكية ،كالشعر ،كألفاظيا ال

تخمك عف [مف] الغريب  ،بؿ ربما غمب الغريب منيا في الشعر عمى المألكؼ

بالممح كنمت بالغريب"
السيما الشعر الجاىمي  ،كقد قاؿ األصمعي " :تكسمت ي
قاؿ صاحب الريحاف كالريعاف :كالغريب كاف لـ ي ً
نفؽ منو الكاتب فإنو يجب أف
ي

كيستشرؼ  ،فرب لفظة في خبلؿ شعر أك خطبة أك مثؿ نادر
كيتطمع إليو ي
ييعمـ ي
أك حكاية  ،فإف بقيت مقفمة دكف أف تفتح لؾ  ،بقى في الصدر منيا حزازة

الجياؿ "(ُ).
تيحكج إلى السؤاؿ ،كاف صنت كجيؾ عف السؤاؿ ،رضيت بمنزلة ي
ػ نكعا الغريب :

أحدىما :غريب بمعنى أف المفظ غير مشيكر كال معركؼ المعنى لدل

كثير مف أبناء المغػػػة كالمتكمميف بيا  ،كالمستعمميف ليا  ،كىك محمكد ممدكح ،
ً
سكا ىغرًائ ىبو "(ِ)  ،كعد األصمعي ذلؾ مف دالئؿ التمكف
جاء في الحديث  " :كالتىم ي
بالممح
مف المغة كزيادة الثركة المفظية كاإلحاطة بمفردات المغة فقاؿ  " :تكسمت ي
كنمت بالغريب "  ،كال شؾ أف استعماؿ الغريب يدؿ عمى دراية بمعاني ألفاظ

المغة الخفية كمعرفة بدقائؽ تراكيبيا كأسرار نظميا .

كاآلخر :غريب بمعنى غير معركؼ المعنى كمبيـ الداللة ،كلـ يخؼ

(ُ) صبح األعشى فػي صػناعة اإلنشػا  ،تػأليؼ الشػيش  /أبػي العبػاس أحمػد القمقشػندم ُ /
ُُٓ ،ط  /دار الكتب المصرية بالقاىرة سنة َُّْ ىػ ُِِٗ /ـ.

(ِ) الحػػديث فػػي مسػػند أبػػي يعمػػى المكصػػمي  ،كالمسػػتدرؾ عمػػى الصػػحيحيف لئلمػػاـ الحػػافظ /
عبد ا﵀ محمد بف عبد ا﵀ الحاكـ النيسابكرم ِ  ) ُٕٖ/ ّْْٔ ( ْٕٕ /كتاب تفسػير
سكرة حـ~ السػجدة  ،تػح  /مصػطفى عبػد القػادر عطػا  ،ط  /دار الكتػب العمميػة بيػركت ػ

لبناف سنة ُِِْ ق ػ ََِِ ـ .
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معناه إال لعمة مانعة مف استعمالو كانتشاره  ،كىذا النكع ىك المقصكد عند

الببلغييف الذيف ذكركا أف الغرابة تخؿ بفصاحة الكممة أك الكبلـ .

ػ الغريب عند األشنانداني :

عمما،
األشنانداني مف المغكييف الذيف تمكنكا مف لغة العرب كأحاطكا بيا ن

كيضاؼ إلى ذلؾ أنو مف أىؿ الثقة كالعدالة كالضبط ؛ كلذا أخذت عنو المغة
حتى فيما انفرد بو كركل عنو كسمع منو  ،فمكال الثقة فيو لما قبمت ىذه

الغرائب التي ركيت عنو  ،كمف ذلؾ ما يمي :

ُ ػ قاؿ ابف دريد  " :مف أمثاليـ  :ال يعرؼ ال ًي َّر مف ال ًب ٌر  ،كقد كثر
الكبلـ في ىذا المثؿ فذكر أبك عثماف األشنانداني أف الير :السنكر ،كالبر :

الفأرة في بعض المغات أك دكيبة تشبييا "

(ُ)

.

فيذا النص يكضح لنا أف مف الغريب إطبلؽ البر عمى الفأر أك الفأرة ،

كابف دريد نفسو ال يعرؼ صحة ىذا اإلطبلؽ كدليؿ ذلؾ أنو في مكضع آخر

قاؿ " :زعـ قكـ أف البر :الفأرة ،كال أعرؼ صحة ذلؾ " (ِ).

كقد ذكر ابف منظكر قكؿ األشنانداني كلـ ينسبو إليو كانما قاؿ  " :كقيؿ:
ال ًي ُّر ىينا السنكر  ،كال ًب ُّر  :الفأر "  ،كاختار رأيان آخر في معنى المثؿ فقاؿ " :
بره كىك أحسف ما يقؿ فيو "
قيؿ  :معناه ما يعرؼ مف ىي يي ُّره ،أم  :يكرىو ممف ىي ُّ

(ّ)

.

(ُ) الجميرة ُ  ،ِٖ ،ِٕ /كأعاد ابف دريد ىذا المعنى فػي مكضػع آخػر دكف التصػريح
باسـ األشنانداني فقاؿ " : :كقكليـ  :ال يعرؼ الير مف البر ،زعـ قكـ أف البر :الفػأرة

 ،كال أعرؼ صحة ذلؾ "الجميرة ُ . ٖٗ /

(ِ) الجميرة ُ  ( ٖٗ /ر ىػ ىػ ) َ

(ّ) المساف ٓ  ( ُِٔ /ىػ ر ر )  ،كينظر  :الصحاح ِ  ( ّٖٓ /ىرر ) .
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ِ قاؿ ابف دريد  " :كاليجؼ  :الجافي الغميظ ظميـ ًى ىج ُّ
ؼ  ،كسألت أبا
حاتـ عف قكؿ الراجز ػ أظنو العماني الراجز ػ :
كجفر الفحؿي فأضحى قد ىى ىجؼ

اخضر مف البقؿ كجؼ
اصفر ما
َّ
ك َّ
ؼ ؟ فقاؿ  :ال أدرم ،فسألت أبا عثماف فقاؿ ً :ى ىجؼ :
فقمت لو  :ما ىى ىج ى
ي
(ُ)
إذا لحقت خاصرتاىا بجنبيو مف التعب  ،أنشد فيو بيتان " .
ىذا المكضع مف المكاضع التي سأؿ فييا ابف دريد األشنانداني عف معنى

كممة ىجؼ كجد عنده الجكاب الذم لـ يجده عند أبي حاتـ رغـ غزارة عممو

ظا كمعنى  ،كلـ يكتؼ األشنانداني بذكر
كسعة اطبلعة كتمكنو مف لغة العرب لف ن
شاىدا مف الشعر يدؿ عمى كجكد ىذا المعنى في لغة
معنى الكممة بؿ ساؽ
ن
العرب  ،لكف ابف دريد لـ يذكر ىذا الشاىد كيبدك أنو نسيو ؛ ألف مثؿ ىذه

الشكاىد ال تغفؿ كال تترؾ فيى ذك قيمة عظيمة في تكضيح معاني األلفاظ

الغريبة .

ّ ػ قاؿ ابف دريد  " :كالزلؼ كاحدتيا زلفة كىى األجاجيف الخضر  ،ىكذا

أخبرني أبك عثماف األشنانداني عف التكزم عف أبي عبيدة  ،كقد كنت قرأت

عميو في رجز العماني :

نشؼ
حتى إذا ماء الصياريج
ٍ
لؼ
مف بعد ما كانت مبلء كالز ٍ

كصار صمصاؿ الغدير كالخزؼ

فسألتو عف الزلؼ فذكر ما ذكرتو آنفان  ،كسألت عنو أبا حاتـ كالرياشي
(ُ) الجميػػػرة ِ  ، َُٗ /كنقػػػؿ الزبيػػػدم ىػػػذا القػػػكؿ عػػػف ابػػػف دريػػػد  ،ينظػػػر تػػػاج العػػػركس
ِْ ( ْٖٔ/ىػ ج ؼ ) َ
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فمـ يجيبا فيو "

(ُ)

.

كمف أمثمة الغريب عند األشنانداني ما ركاه عف التكزم عف أبي عبيدة

في كصؼ األسد [ مف الرجز ]:
ػكس ذك تى ىي ُّكػـ
ػف أى ٍ
يج ىب ٍع ًثػ ه
ش ي
اكيؿ كذك تى ىج ُّيػػػًـ
ىى ى
كذك أ ى
ض ىرًـ
الم ٍ
كعي ينػ يو مثؿ الشياب ي

شتىػ ًبؾ األنيػاب ذك تىىب ٍرطيػًـ
يم ٍ
ساط عمى الميث اليزبر الضَّيغػىـ
ً (ِ)
الممى ٍممىػػػـ
كىام يو
ى
كالحج ًػر ي
ي
فيذه األلفاظ تحتاج إلى مف ينقب عنيا في الكتب كالمعاجـ لكي يتعرؼ

عمى معانييا  ،حتى عمى المغكم البارز كاألديب البارع كمف ىنا أتتيا الغرابة.

أيضا ػ
نا
كليس األمر
قاصر عمى الشعر بؿ قد يككف الغريب في النثر ػ ن
كمف ذلؾ ما ركاه األشنانداني عف التكزم عف أبي عبيدة عف أبي عمرك بف

العبلء قاؿ  :كاف لرجؿ مف ىمقى ً
اكؿ حمير ابناف يقاؿ ألحدىما :عمرك كلآلخر:

شفىى
ربيعة  ،ككانا قد ىب ىر ىعا في األدب كالعمـ ،فمما بمغ الشيش أقصى عمره كأى ٍ
عمى الفناء ،دعاىما لً ىي ٍبميك عقكلىيما ،كيعرؼ مبمغى عمميما ،فقاؿ البنو عمرك:
َّ
الج ٍيداء  ...قاؿ فما
الم ٍمككرة ى
أم النساء أحب إليؾ ؟ قاؿ :اليرىك ٍكل ية المفاء ،ى
ضرب بو لـ يقطع،
أبغض السيكؼ إليؾ يا عمرك  :قاؿ الفيطار ال ىكياـ ،الذم إف ي
كاف يذبح بو لـ ىي ٍنخع  ،قاؿ  :ما تقكؿ يا ربيعة ؟ قاؿ  :بئس السيؼ ػ كا﵀ ػ ذكر
إلى منو  ،قاؿ  :كما ىك ؟ قاؿ  :الطَّبع الدَّداف  ،المعضد
 ،كغيره أبغض َّ

(ُ) الجميرة ّ  ( ُِ /ز ؼ ؿ ) َ
(ِ) أمػػػالي ابػػػػف دريػػػد ص ُِٗ

ػ ِِِ  ،كالمزىػػػر ُ  ، ُِٓ /كينظػػػػر  :مركيػػػػات

األشنانداني في األمالي البف دريد مف ىذه الدراسة .
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المياف "

(ُ)

فقكلو  :اليرككلة ،كالمفاء ،كالممككرة  ،كالجيداء ،كالفطار  ،كالكياـ ،

كينخع  ،كالدَّداف  ،كالمعضد  ،ىذه كممات تحتاج إلى مف ينقب عنيا في كتب

فضبل عف العكاـ كمف ثمة
المغة كالمعاجـ  ،كتخفى عمى كثير مف الخكاص
ن

جاءتيا الغرابة .

ب ػ النادر :

معاني الندرة في المجاؿ المغكم تدكر حكؿ االنفراد كالشذكذ كالخركج عف

المألكؼ يقكؿ الجكىرم  " :ندر الشيء يندر ندك ارن  :سقط كشذ كمنو النكادر"

(ِ) ،كمف عبارات العمماء المستعممة في ذلؾ الشكاذ ،كىى بمعنى الشكارد
كالنكادر ،ففي المساف " :كنكادر الكبلـ تندر ،كىى ما شذ كخرج مف الجميكر

"(ّ) .

كعمماء المغة ليـ منيجاف في العبلقة بيف الغريب كالنادر فمنيـ مف يرل

أف الغريب يشتمؿ عمى النادر يقكؿ د  /البركاكم  " :إننا نستطيع أف نحدد

العبلقة بيف الغريب كالنادر في ضكء ما ذكره العمماء مف أف الغريب إنما كاف

قميبل
كذلؾ بسبب قمة االستعماؿ ؛ إذ يعني ىذا أف الغريب قد كرد بو االستعماؿ ن

(ُ) األمالي ألبي عمي القالي ُ َُٗ /ػ ُِٗ  ،كينظػر  :مػف مركيػات األشػنانداني فػي
األمالي ألبي عمي القالي مف ىذه الدراسة .

(ِ) الصحاح ِ  ( ِٖٓ /ف د ر )
(ّ) المساف ٓ  ( ُٗٗ /ف د ر) .
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 ،أما النادر فيك أقؿ منو "

(ُ)

.

أما الفريؽ اآلخر فيك يرل أف ىناؾ فرقنا بيف الغريب كالنادر فالغريب ىك

الذم يحتاج إلى تكضيح كتفسير مف غير إخبلؿ في تأليؼ األصكات أك البنية
أك التركيب  ،يقكؿ د  /البركاكم  " :لفظ الغريب يطمؽ كيراد بو ما يستعممو
(ِ)

الفصحاء في كبلميـ مف عناصر المغة القديمة التي تحتاج إلى تفسير"

،

كىك يكثر في جانب المعاني  ،نممح ذلؾ مف قكؿ السيكطي  " :كمف الغرائب :

الخازبازَّ :
ً
السنكر عف ابف األعرابي قاؿ :
قاؿ ياقكت في بعض نسش الصحاح :
كىك مف أغرب األشياء  ،كالمشيكر أنو اسـ لمذباب كلداء يأخذ اإلبؿ في

حمكقيا  ،كلنبت "

(ّ)

.

أما النادر فيك الشاذ " الخارج عف المعتاد "

(ْ)

 ،الذم ال يعرؼ لفظو

لدل كثير مف مستعممي المغة كعممائيا  ،كالذم ال يعرؼ لفظو ال يعرؼ معناه
مف باب أكلى ؛ كلذا نجد عمماء المغة يعنكنكف المؤلفات التي تتناكؿ معاني

ألفاظ القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ بالغريب أك المشكؿ  ،كال نجدىـ
يستعممكف مصطمح النادر أك الشاذ ألف ألفاظ القرآف كالحديث غير مجيكلة لدل

المسمميف أك المتكمميف بمغة العرب .

(ُ) الغرابة في الحديث النبكم دراسة لغكية تحميمية فػي ضػكء مػا أكرده أبػك عبيػد فػي غريػب
الحديث  ،تأليؼ د /عبد الفتاح البركاكم ص ُِ  ،ط  /مطبعة حساف سػنة َُْٕ ىػػ ػػ

ُٕٖٗ ـ .

(ِ) الغرابة في الحديث النبكم ص ُّ .
(ّ) المزىر ُ . ِّٗ /

(ْ) أسػػػػاس الببلغػػػػة لمزمخشػػػػرم ص ِٓٔ ،ط  /دار الكتػػػػب المصػػػػرية سػػػػنة ُُّْ ق ػػػػػػػ
ُِّٗـ.
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كندرة األلفاظ ليا أسباب جعمتيا نادرة  ،ىذه األسباب إما تتعمؽ بالناقؿ أك

الراكم  ،كمنيا ما يتعمؽ بتركيب المفظ كتأليفو  ،كمنيا ما يتعمؽ بعجمة المفظ
كتعريبو  ،كفيما يمي مزيد مف البياف كالتفصيؿ في ضكء التراث المغكم

لؤلشنانداني .

ػ أسباب الندرة :

كالندرة ليا أكثر مف سبب  ،فيناؾ ندرة بسبب الراكم كالناقؿ  ،كىناؾ ندرة

بسبب التركيب  ،كندرة بسبب االستعماؿ  ،كيمكف بياف ذلؾ فيما يمي :

األكؿ  :النادر بسبب الراكم كالناقؿ :

النادر بسبب الراكم إما أف يككف ركل ركاية آحاد كىـ العدد القميؿ ،أك

انفرد بركايتو كاحد مف أىؿ المغة .

كأشار المغكيكف إلى أف النادر في االستعماؿ بسبب الناقؿ أك الراكم في

مجاؿ حديثيـ عف انفرادات الركاة التي انفردكا بيا كأف ىذا الذم انفرد بو راك

مشيكر بالعدالة  ،يقكؿ
نا
كاحد يمكف أف يقبؿ إذا كاف الراكم معركفنا بالضبط
السيكطي في معرفة األفراد  " :كىك ما انفرد بركايتو كاحد مف أىؿ المغة  ،كلـ

كحكمو القبكؿ إف كاف المتفرد بو مف أىؿ الضبط كاإلتقاف
أحد غيره ،
ينقمو ه
ي
كأبي زيد  ،كالخميؿ  ،كاألصمعي  ،كأبي حاتـ  ،كأبي عبيدة  ،كأضرابيـ " (ُ) .
كقد ذكر السيكطي أف ىناؾ بعض االستعماالت النادرة التي انفرد بيا

بعض الركاة  ،كمف ىؤالء األشنانداني  ،كمف انفراداتو التي انفرد بيا ما يأتي:

ُ ػ قاؿ أبك عثماف األشنانداني  :يقاؿ  :ىذ ىب ٍت شفتو كما يقاؿ  :ىذبَّت كلـ

(ُ) المزىر ُ . ُِٗ /
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أسمعيا مف غيره "

(ُ)

 ،ال خبلؼ في التشديد حيث يقاؿ  " :ذبَّت شفتو إذا

الرجز :
ذبمت مف العطش  ،قاؿ ا

ىـ سقكني ىع نمبل بعػػػد ىن ىيؿ
(ِ)
المساف كىذ ىبؿ
ذب
مف بعد ما َّ
ي

أما ما ذكره األشنانداني مف أنو يقاؿ  :ىذ ىب ٍت شفتو بتخفيؼ الباء فقد انفرد
بو  ،كبذلؾ تككف الكممة ثنائية كالتاء لمتأنيث ؛ كلذا قاؿ ابف دريد  " :كلـ

أسمعيا مف غيره " يعني بالتخفيؼ .

أما السيكطي فقد ذكر نص ابف دريد الذم نقمو عف األشنانداني لكف

بخبلؼ يسير كىك أنو قاؿ "  " :كمف أفراد أبي عثماف األشنانداني  :ىذ ًب ىب ٍت شفتيو
كما يقاؿ ذبَّت بمعنى ذبمت مف العطش " (ّ) فعمى ىذه الركاية يككف الخبلؼ في
الفؾ كالتضعيؼ كليس الحذؼ كاإلثبات كما في الركاية األكلى .

ِ ػ قاؿ ابف دريد  " :قاؿ أبك بكر سمعت أبا عثماف مرة يقكؿ  :التنفش :

الداىية  ،كلـ أسمعيا مف غيره "

(ْ)

.

ّ ػ قاؿ ابف دريد  " :قاؿ أبك عثماف األشنانداني  :الزنفؿ  :الداىية ،

كلـ أسمعيا إال منو " (ٓ) .

ْ ػ قاؿ ابف دريد " :كقاؿ أبك عثماف عف التكزم عف أبي عبيدة عف أبي
الخطاب كىك في نكادر أبي مالؾ قاؿ ً :
الشبر بيف طرؼ الخنصر إلى طرؼ
(ُ) الجميرة ُ  ( ِٕ /ب ذ ذ )
(ِ) الجميرة ُ  ( ِٕ /ب ذ ذ )
(ّ) المزىر ُ . ُّّ /

(ْ) الجميرة ّ . ّّّ /
(ٓ) الجميرة ّ . ِّْ /
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اإلبياـ ،ك ً
القتر بيف طرؼ اإلبياـ إلى طرؼ السباب ،كالرتب بيف السبابة

كالكسطى  ،كالعتب ما بيف الكسطى كالبنصر  ،كالكصيـ ما بيف الخنصر
(ُ)

.

البصـ أيضان "
كالبنصر كىك ي
كقد ذكر السيكطي أنو يقاؿ  :ما أحسف ًشبره أم  :طكلو  ،كما أحسف
عماه مثمو  ،كىما حرفاف نادراف " (ِ) .

الثاني  :النادر بسبب تركيب األصكات :

أما القميؿ كالنادر بسبب تركيب حركفو فيك الكممة التي ندر اجتماع

حركفيا كاجتماع األصػػكات المتقاربة المخرج  ،يقكؿ د /جبؿ  " :إف تتابع

الحرفيف المتجانسيف ( المذيف مخرجيما العاـ كاحد ) في الكممة الكاحدة غالبان ما

ال يقع أبدان  ،كانو ػ إف كقع ػ فإنو ال يتجاكز في عدد مرات كقكعو نطاؽ النادر"

(ّ).

كيقكؿ في مكضع آخر  " :ال يتتابع ( = ال يتجاكر ) في بناء أم مف

الكممات العربية حرفاف متقاربا المخرج  ،إال في نطاؽ النادر الذم ال يؤثر في

الصكرة العامة " (ْ).

أيضا الصفات
كندرة التركيب ليست قاصرة عمى تقارب المخارج بؿ تشمؿ ن
فمف النادر أف تشتمؿ الكممة المفردة عمى صكت مف األصكات المطبقات مع
صكت آخر مف األصكات الغاريات ،يقكؿ د  /تماـ حساف " :كلربما كاف مف

الممكف أف يضاؼ إلى االعتبار العضكم المخرجي في ىذه الدراسة اعتبار
(ُ) الجميرة ّ . ْٓٓ /
(ِ) المزىر ُ . ِّٖ /

(ّ) خصائص المغة العربية ص ٕٔ .
(ْ) السابؽ ص ْٔ .
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القيمة الصكتية مف تفخيـ كترقيؽ  ،فيمكف بيذا أف ندعي ػ مثبلن ػ ندرة تجاكر

أحد المطبقات مع أحد الغاريات كىى أشد الحركؼ استفاالن" (ُ)  ،كقاؿ  " :ىذه

الظاىرة المكقعية ( التأليؼ ) مرتبطة أشد االرتباط بدراسة المستعمؿ كالميجكر
مف مكاد المغة كىى بيذا المعنى ترتبط بمعنى الكممة العربية الفصحى نكع

ارتباط "

(ِ)

كمف الكممات النادرة بسبب التركيب ما أكرده األشنانداني في قكؿ الشاعر

[ مف المتقارب ] :

ب أ ُّيـ ىب ٍك ور ك َّ
ّْت بالجميع كتشعب
النكل
مما تي ى
شت ي
ىحمَّ ٍت ًب ىد ٍعتى ى
كج ٍعفىر ] (ّ) مكضع قد جاء
يقكؿ ابف دريد  " :ىد ٍعتىب [ قاؿ الزبيدم  :ى
في شعر شاذ  ،أنشدنا أبك عثماف لرجؿ مف كمب :
ب أ ُّيـ ىب ٍك ور ك َّ
النكل
ىحمَّ ٍت ًب ىد ٍعتى ى
كليس تأليؼ دعتب بالصحيح " (ْ) .

ّْت بالجميع كتشعب
مما تي ى
شت ي

دريد":كمدعنكر إذا تدا أر
كمف أمثمة ندرة التركيب عند األشنانداني قكؿ ابف
ي
بالسكء كالفحش ،قاؿ الشاعر[ مف الطكيؿ ] :

سيماء كادعنكار سيؿ عمى عمرك
قد ادعنكرت بالسكء كالفحش كاألذل اي
ي
ىذا البيت لـ يعرفو البصريكف ،كزعـ أبك عثماف أنو سمعو ببغداد ،كال

أدرم ما صحتو " (ٓ).

(ُ) المغة العربية معناىا كمبناىا ص َِٕ .
(ِ) السابؽ ص َِٕ .

(ّ) زيادة مف الكاتب  ،ينظر تاج العركس ِ  ( َْٖ /د ع ت ب ) .

(ْ) الجميرة ّ  ، ِٗٓ /باب الرباعى الصحيح كتاج العركس ِ .َْٖ /
(ٓ) الجميرة ّ . ََْ /
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الثالث ػ الندرة بسبب التعريب :

أخذت العربية بعض الكممات مف لغات أخرل خاصة المغات المجاكرة

لمعرب مثؿ الفارسية كالعبرية كغيرىما  ،يقكؿ السيكطي  " :فمما أخذكه مف
لكف أحمر  ،ككذلؾ األيرجكاف  ،ك ً
الق ٍرمز كىك
الب ٍيرماف كىك ه
ٍي
ستاف ك ى
الفارسية  :ي
الب ٍ
دكد ييصبغي بو . )ُ( "...
كأشار عمماء المغة إلى أف المعرب مف كممات المغة النادرة  ،يقكؿ أحد

الباحثيف  " :كما تأتي ندرة األلفاظ نتيجة لككنيا فارسية معربة دخيمة عمى

العرب مما تجفكىا نفكسيـ كتمجيا أذكاقيـ  ،فالكممات األعجمية تدخؿ في
النكادر  ،كسنجد كتب النكادر تضـ األلفاظ األعجمية عمى أنيا مف النكادر
(ِ)

كتشرحيا "

.

كمف أمثمة المعرب عند األشنانداني قكلو  " :كاأل ٍير يجكاف فارسي معرب كىك
شدة الحمرة  ،يقاؿ ىك ً
الق ٍرمز  ،يقاؿ  :ثكب أ ٍير يجكاف إذا بكلغ في نعت حمرتو ،
الب ٍيرماف " (ّ) .
كثكب ىب ٍيرماف دكف ذلؾ  ،كثكب مفدـ كىك دكف ى
كما نقؿ ابف دريد عف األشنانداني ما يدؿ عمى أف الميـ زائدة في كممة
منجنيؽ كىى كممة معربة  ،قاؿ  " :اختمؼ أىؿ المغة فيو فقاؿ قكـ  :الميـ

زائدة  ،كقاؿ سيبكيو بؿ ىى أصمية  ،كأخبرنا أبك حاتـ عف أبي عبيدة ،

كأحسب أف أبا عثماف ػ أيضان ػ أخبرنا عف التكزم عف أبي عبيدة قاؿ  :سألت
أعرابيان عف حركب كانت بينيـ فقاؿ  :كانت بيننا حركب عكف تفقأ فييا العيكف
مرة ينجنؽ كأخرل ينرشؽ  ،فقكلو  :نجنؽ داؿ عمى أف الميـ زائدة  ،كلك كانت

(ُ) المزىر ُ . ِٕٗ /

(ِ) مقدمة كتاب النكادر في المغة ألبي زيد األنصارم ص ِٓ .
(ّ) معاني الشعر ص ُّ .
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أصمية لقاؿ  :نمنجؽ عمى أف المنجنيؽ أعجمي معرب " (ُ).

اختمؼ أئمة المغة في الميـ مف كممة ( منجنيؽ ) ىؿ ىى أصمية أـ زائدة

 ،كانما قيؿ  :ىؿ الميـ أصمية أـ زائدة ؟ كلـ يقكلكا ىؿ ىى مشتقة مف نجنؽ أـ
مف نمنجؽ ؟ كذلؾ ألنيا كممة أعجمية معربة  ،كمعمكـ أف المعرب ليس لو

أصؿ في االشتقاؽ  ،يقكؿ السيكطي  " :قاؿ الجكاليقي في المعرب  :قاؿ ابف

السراج في رسالتو في االشتقاؽ  :مما ينبغي أف يي ٍحذر كؿ الحذر أف يشتؽ مف
لغة العرب شىء مف لغة العجـ قاؿ  :فيككف بمنزلة مف ادَّعى أف الطير كلىد

الحكت " (ِ).

كالذم يعنينا أف ىذه الركاية أكردىا ابف دريد بالسند المتصؿ عف أبي عبيدة

شاىدا
معمر بف المثنى كاستدؿ بيا عمى أف الميـ في منجنيؽ زائدة كذكر
ن
عمى ذلؾ مف قكؿ العرب  ،كيمكف أف نخمص مف الركاية السابقة بما يمي

:

أ ػ أف كممة منجنيؽ معربة مف المغة الفارسية  " ،كأصميا بالفارسية  :مف جي
(ّ)

نيؾ أم  :ما أجكدني "

.

ب ػ أف سيبكيو يرل أف الميـ أصمية فيككف كزف منجنيؽ عنده فى ٍن ىعمًيؿ .
ج ػ يرل األشنانداني كالتكزم كأبك عبيدة أف الميـ زائدة فيككف كزف منجنيؽ
عندىـ ىم ٍنفى ًعيؿ ؛ إذ النكف زائدة عند الفريقيف .
ؽ " بحذؼ الميـ فدؿ
د ػ استدؿ القائمكف بأف الميـ زائدة بقكؿ األعرابي " ين ٍج ًن ي
(ُ) الجميرة ِ . َُُ /
(ِ) المزىر ُ . ُّٓ /

(ّ) المساف َُ . ّّٖ /
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ذلؾ عمى أنيا زائدة .
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الحمد ﵀ الذم بيده مقاليد األمكر كتدبيرىا  ،كاليو مرجعيا كمصيرىا ،

كخالؽ الكائنات كاليو حشرىا كنشكرىا  ،كالصبلة كالسبلـ عمى مف ىدل

البشرية إلى صبلحيا كارشادىا  ،كعمى آلو كأصحابو كأتباعو الذيف بمغكا دعكتو

إلى أقطار األرض كأرجائيا  ،فكانكا خير أمة أخرجت لمناس فرضى ا﵀ عنيـ
كأرضاىـ في دينيـ كدنياىـ كأخراىـ .
كبعد :

فأىؿ العمـ بمغة القرآف ال يشقى بيـ جميسيـ  ،فأكقاتيـ عامرة باألجر

كالثكاب  ،كآراؤىـ محفكفة بالتكفيؽ كالسداد كالصكاب  ،إذ أف غايتيـ فيـ كتاب

ا﵀ كأحكامو  ،كمعرفة حبللو كحرامو  ،كاألشنانداني مف كبار أئمة لغة العرب

كتعميما  ،كقد أفدت مف ىذه الرحمة التي قضيتيا مع تراثو
كتدريسا
كفيما
حفظنا
ن
ن
ن
المغكم  ،الذم نيؿ منو كبار عمماء المغة كاألدب ،كتجمت شخصيتو في معرفتو
بغريب لغة العرب كنادرىا  ،كاطبلعو عمى أشعارىا البميغة كأقكاليا الفصيحة ،

فيك الراكية المغكم كاألديب كالنحكم  ،كصؿ إلينا مف مؤلفاتو درة فريدة كىك

كتاب ( معاني الشعر ) ذلؾ الكنز الثميف الذم يعد مف أنفس كتب أبيات

المعاني في تاريش العربية  ،كما أف ركايات األشنانداني المغكية مبثكثة في

معاجـ المغة ككتبيا عمى مر العصكر كىذا ما حدا بي إلى جمع آرائو المغكية
كدراستيا كبياف أكجو تميزىا كتفردىا  ،كأشعر أنني حققت ما أصبك إليو مف

عرضا لدل الدارسيف
تسميط الضكء عمى التراث المغكم لذلؾ العمـ الذم يذكر
ن
المحدثيف  ،فأمطت المثاـ عف جيكده  ،ككشفت النقاب عف محاسف آرائو

كلطائؼ معارفو كفنكنو  ،كخمصت تمؾ الدراسة إلى النتائج التالية :

أكنال  :سمطت الضكء عمى ذلؾ العمـ الذم لو باع طكيؿ في عمكـ المغة
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بصفة عامة كغرائب المغة كنكادرىا بصفة خاصة  ،كقد أقر عمماء المغة كعمى

رأسيـ اإلماـ السيكطي بأف األشنانداني لو انفرادات لغكية انفرد بيا كتقبؿ منو

ألنو ثقة مأمكف في نقمو كمعركؼ بعدالتو .

ثانيا  :ىناؾ بعض المعمكمات المغمكطة عف األشنانداني كالتي قاـ البحث
ن
بتصكيبيا كتصحيحيا كمف ذلؾ كنيتو  ،حيث ذكر الفيركزآبادم بأنو يكنى بأبي

ذككاف  ،كلـ أجد ىذه الكنية عند غيره مف المترجميف  ،كانما المشيكر أنو يكنى

بأبي عثماف  ،ككذلؾ اسمو فيك سعيد بف ىاركف خبلفنا لمقفطي الذم ذكر أف

اسمو معبد بف ىاركف  ،كالصكاب ما أثبتو.

ثالثنا  :أكثر المركيات المغكية التي كردت عف األشنانداني ركاىا ابف دريد

عنو  ،أك ركاىا تبلميذ ابف دريد عنو  ،كمنيـ ابف قتيبة كأبك سعيد السيرافي

كأبك الفرج األصفياني كالحاتمي غيرىـ .

ابعا  :لـ يتعصب األشنانداني لمذىب البصرييف أك الككفييف كانما مزج
رن
بيف المذىبيف  ،ككاف يميؿ إلى أرجح اآلراء كأقكاىا .

خامسا  :برز دكر األشنانداني في مجاؿ غريب المغة كنكادرىا  ،فقد ركل
ن
الغريب كحفظو كأدرؾ معناه كفيمو  ،بؿ ذاعت شيرتو في معرفة األلغاز المغكية

كثير منيا  ،كركل عنو ابف دريد بعض الغريب
كضمف كتابو ( معاني الشعر) نا
في الجميرة كاألمالي كالمجتنى كغيرىا  ،كركل القالي بعض الغريب عف ابف
دريد عف األشنانداني كما نقؿ الحاتمي في ( حمية المحاضرة ) بعض الغريب

عف كتاب ( معاني الشعر ) لؤلشنانداني  ،كركل السيكطي في ( المزىر ) بعض
النكادر كاالنفرادات عنو  ،كىذا يدؿ عمى مكانتو العممية  ،كمنزلتو المغكية  ،كال

غرك فيك مف ركاة لغة العرب كأئمتيـ.

سادسا  :يؤخذ عمى كتاب ( معاني الشعر ) لؤلشنانداني أنو يخمك مف
ن
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التبكيب كالتصنيؼ  ،كقد أدرؾ ابف قتيبة أىمية ذلؾ األمر كتداركو في كتابو
(المعاني الكبير) حيث قاـ بتصنيؼ المقطعات تحت عنكانات ،كجمع األبيات
المشتركة في مكضع كاحد تحت عنكاف محدد كفعؿ ذلؾ في سائر الكتاب  ،لكف

يمتمس لؤلشنانداني العذر أنو يؤسس لمنيج جديد في دراسة الشعر العربي

صعبا ،كيسمؾ مسم نكا
يعبد طريقنا
كجمع أبيات المعاني الغريبة كاأللغاز ،فيك ّْ
ن
كعرا ،كلو فضؿ السبؽ ،كيحمد لو التقدـ.
ن

سابعا  :أدرؾ األشنانداني أىمية السياؽ المغكم كغير المغكم في تحديد
ن
داللة األلفاظ  ،فكاف يحدد معاني األلفاظ في ضكء السياقات التي ترد فييا ،

يضاؼ إلى ذلؾ معرفتو الكاسعة بحياة العرب كنمط حياتيـ حيث أدل ذلؾ إلى
جميا في
دقة المعاني التي ذكرىا لمكممات  ،كالتحميؿ الدقيؽ لؤلبيات  ،كبرز ذلؾ ن
األلفاظ التي سألو عنيا ابف دريد ككجد لديو الجكاب الشافي كالرد الكافي.
كا﵀ أسأؿ أف أككف قد كفقت فيما قصدت  ،كاف تكف األخرل فحسبي أنني

اجتيدت كلـ آؿ  ،كا﵀ حسبي كنعـ الككيؿ  ،كصمى ا﵀ تبارؾ كتعالى عمى
سيدنا كمكالنا محمد كعمى آلو كصحبو في كؿ لمحة كنفس عدد خمقو كرضا

نفسو كزنة عرشو كمداد كمماتو كمنتيى عممو .
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ادلصـبدر ٔادلزاجـع

ُػ القرآف الكريـ جؿ مف أنزلو .

ِػ اإلبداؿ ألبي الطيب المغكم  ،تح  /عز الديف التنكخي  ،مطبكعات المجمع
العممي العربي بدمشؽ سنة ُْٕٗ ىػ  َُٗٔ /ـ .

ّػ أثر القراءات في األصكات كالنحك العربي د  /عبد الصبكر شاىيف  ،ط /
مكتبة الخانجي بالقاىرة سنة َُْٖ ىػ ػ ُٕٖٗ ـ .

ْ ػ أخبار النحكييف البصرييف تأليؼ أبي سعيد الحسف بف عبد ا﵀ السيرافي ،
تح /طو محمد الزيني كمحمد عبد المنعـ خفاجي ،ط  /مصطفى البابي

الحمبي بمصر سنة ُّْٕ ىػ ػ ُٓٓٗ ـ .

ٓ ػ أساس الببلغة لمزمخشرم ص ِٓٔ ،ط  /دار الكتب المصرية سنة
ُُّْ ىػ ػ ُِّٗـ.

ٔػ االشتقاؽ تأليؼ األستاذ  /عبد ا﵀ أميف  ،ط  /مكتبة الخانجي بالقاىرة ،
سنة َُِْ ىػ ػ َََِ ـ .

ٕػ االشتقاؽ دراسة نظرية كتطبيقية د  /محمد حسف جبؿ  ،طِ  /دار الصحابة
لمتراث بطنطا سنة ُُْٔ ىػ ػ ُٓٗٗ ـ .

ٖ ػ إصبلح المنطؽ البف السكيت  ،تح  /أحمد محمد شاكر ك عبد السبلـ
ىاركف ط  /دار العارؼ بمصر .

ٗػ األعبلـ تأليؼ  /خيرم الديف الزركمي  ،ط  /دار العمـ لممبلييف بيركت ػ
لبناف  ،سنة َُٖٗـ .

َُػ األغاني ألبي الفرج األصفياني  ،ط  /دار إحياء التراث العربي بيركت سنة
ُْٗٗ ـ ػ ُُْٓىػ .

ُُػ أمالي ابف دريد ،تحقيؽ  /السيد مصطفى السنكسي  ،ط  /السمسة التراثية
 ،سنة َُْْ ىػ ػ ُْٖٗـ .
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ُِػ أمالي ابف الشجرم تأليؼ  /ىبة ا﵀ بف عمي بف حمزة المعركؼ بابف
الشجرم  ،تح  /محمكد محمد الطناحي  ،ط  /مكتبة الخانجي بالقاىرة

سنة ُُّْ ىػ ػُُٗٗ ـ .

ُّػ األمالي تأليؼ  /أبي عمي إسماعيؿ بف القاسـ القالي البغدادم  ،ط /
الييئة المصرية العامة لمكتاب سنة ُٕٓٗ ـ .

ُْػ إنباه الركاة عمى أنباه النحاة تأليؼ الكزير  /جماؿ الديف أبي الحسف عمي
بف يكسؼ القفطي  ،تحقيؽ  /محمد أبي الفضؿ إبراىيـ  ،ط  /دار الفكر

العربي بالقاىرة سنة َُْٔ ىػ ػ ُٖٔٗ ـ .

ُٓ ػ إيضاح الكقؼ كاالبتداء ألبي بكر األنبارم  ،تح  /محيي الديف عبد
الرحمف رمضاف  ،مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ سنة ُُّٗ ق

ػ ُُٕٗ ـ .

ُٔػ البحر المحيط لمحمد بف يكسؼ الشيير بأبى حياف األندلسى  ،تحقيؽ /
عادؿ أحمد عبد

المكجكد كآخريف  ،ط  /دار الكتب العممية بيركت ػ

لبناف سنة ُُّْ ىػ ػ ُّٗٗ ـ .

ُٕػ البرىاف في عمكـ القرآف لئلماـ  /بدر الديف محمد بف عبد ا﵀ الزركشي ،
تح  /محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  ،ط  /مكتبة دار التراث .

ُٖػ بغية الكعاة في طبقات المغكييف كالنحاة لمحافظ جبلؿ الديف عبد الرحمف

السيكطي  ،تحقيؽ  /محمد أبي الفضؿ إبراىيـ  ،ط  /عيسى البابي

الحمبي كشركاه سنة ُّْٖ ق ػ ُْٔٗ ـ .

ُٗػ البمغة في تراجـ أئمة النحك كالمغة لمجد الديف أبي طاىر محمد بف يعقكب

الفيركزآبادم  ،تحقيؽ  /محمد المصرم  ،ط  /سعد الديف لمطباعة

كالنشر كالتكزيع بدمشؽ  ،سنة ُُِْىػ ػ َََِ ـ .
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َِػ تاج العركس مف جكاىر القامكس  ،تأليؼ  /السيد محمد مرتضى الزبيدل
 ،تحقيؽ  /عبد الستار أحمد فراج  ،ط  /كزارة اإلرشاد كاألنباء فى

الككيت سنة ُّٖٓ ىػ ػ ُٓٔٗ ـ .

ُِػ تاج المغة كصحاح العربية تأليؼ  /إسماعيؿ بف حماد الجكىرل  ،تحقيؽ /
أحمد عبد الغفكرعطار ط  /دار العمـ لممبلييف سنة

َُْْ ىػ ػ ُْٖٗ ـ .

الطبعة الثالثة

ِِػ تاريش األدب العربي ( األعصر العباسية ) ص َّٕ  ،ط  /دار العمـ
لممبلييف سنة َُُْ ىػ ػ ُُٖٗ ـ .

ِّػ تاريش األدب العربي تأليؼ  /عمر فركخ  ،ط  /دار العمـ لممبلييف بيركت ػ
لبناف سنة َُُْ ق ػ ُُٖٗ ـ .

ِْػ تاريش الرسؿ كالممكؾ المعركؼ بتاريش الطبرم ألبي جعفر محمد بف جرير
الطبرم  ،حققو  /محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  ،ط  /دار المعارؼ بمصر .

ِٓػ تاريش مدينة السبلـ كأخبار محدثييا كذكر قطانيا العمماء مف غير أىميا
ككاردييا المعركؼ بتاريش بغداد تأليؼ اإلماـ  /أبي بكر أحمد بف عمي بف

ثابت الخطيب البغدادم  ،تحقيؽ د  /بشار عكاد معركؼ  ،ط  /دار الغرب

اإلسبلمي ط ُسنة ُِِْىػ ػ ََُِ ـ.

ِٔػ تصحيح الفصيح كشرحو البف درستكيو ،تحقيؽ  /محمد بدكم المختكف ،

ط  /المجمس األعمى لمشؤكف اإلسبلمية بالقاىرة سنة ُُْٗ ىػ /

ُٖٗٗ ـ .

ِٕػ تيذيب المغة ألبى منصكر محمد بف أحمد األزىرل  ،حققو  /عبد السبلـ
محمد ىاركف كآخريف  ،ط  /الدار المصرية لمتأليؼ كالترجمة .

ِٖػ جميرة المغة البف دريد أبى بكر محمد بف الحسف األزدل  ،ط  /دار صادر.

ِٗػ خزانة األدب كلب لباب لساف العرب تأليؼ  /عبد القادر بف عمر البغدادم
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 ،تح  /عبد السبلـ ىاركف  ،ط  /مكتبة الخانجي بالقاىرة سنة َُِْ ىػ

ػ َََِ ـ .

َّػ الخصائص ألبى الفتح عثماف بف جنى  ،تحقيؽ  /محمد عمى النجار  ،ط
 /المكتبة العممية .

ُّػ دراسات فى فقو المغة د  /صبحى الصالح  ،ط  /دار العمـ لممبلييف ػ
بيركت سنة ُٖٗٗ ـ .

ِّػ دكر الكممة في المغة تأليؼ  /ستيفف أكلماف  ،ترجمة د /كماؿ بشر  ،ط /
دار غريب لمطباعة كالنشر كالتكزيع بالقاىرة الطبعة الثانية عشرة.

ّّػ ديكاف األدب تأليؼ  /أبي إبراىيـ إسحاؽ بف إبراىيـ الفارابي  ،تح د /
أحمد مختار عمر  ،ط  /مجمع المغة العربية بالقاىرة .

ّْ ػ ديكاف أبي النجـ العجمي الفضؿ بف قدامة  ،تحقيؽ د  /محمد أديب عبد
الكاحد جمراف  ،ط  /مطبكعات مجمع المغة العربية بدمشؽ  ،سنة

ُِْٕ ىػ  ََِٔ /ـ .

ّٓػ ديكاف األعشى الكبير ميمكف بف قيس  ،شرح كتعميؽ  /محمد محمد
حسيف ،ط /مكتبة اآلداب المطبعة النمكذجية سنة َُٓٗ ـ.

ّٔػ ديكاف المتنبي  ،ط  /دار بيركت لمطباعة كالنشر سنة َُّْ ق ػػػ ُّٖٗ
ـ.

ّٕػ ديكاف زىير بف أبي سممى  ،ط  /دار صادر ػ بيركت .

ّٖػ ديكاف ذم الرمة  ،شرحو  /أحمد حسف بسج  ،ط  /دار الكتب العممية
بيركت سنة ُُْٓ ىػ ػ ُٓٗٗ ـ .

ّٗػ ديكاف زيد الخيؿ الطائي  ،جمعو د  /أحمد مختار البزرة  ،ط  /دار المأمكف
لمتراث سنة َُْٖ ق ػ ُٖٖٗ ـ .

َْػ ديكاف الفرزدؽ ىماـ بف غالب شرحو كقدـ لو األستاذ  /عمي فاعكر  ،ط /
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دار الكتب العممية بيركت ػ لبناف  ،الطبعة األكلى سنة َُْٕ ىػ /

ُٕٖٗ ـ .

ُْػ ديكاف القطامي عمير بف شييـ التغمبي في ديكانو  ،تح  /محمكد الربيعي
 ،ط  /الييئة المصرية العامة لمكتاب سنة ََُِ ـ .

ِْػ سر صناعة اإلعراب لئلماـ  /أبي الفتح عثماف بف جني  ،تحقيؽ د /
حسف ىنداكم  ،ط  /دار القمـ ػ دمشؽ  ،سنة َُْٓ ىػ ُٖٗٓ /ـ.

ّْػ سفر السعادة كسفير اإلفادة تأليؼ  /اإلماـ عمـ الديف أبي الحسف عمي بف

محمد السخاكم  ،حققو د  /محمد أحمد الدالي  ،ط  /دار صادر ػ

بيركت سنة ُُْٓ ىػ ػ ُٓٗٗ ـ ػ

ْْػ الشامؿ لجمكع التصحيح كالتكسير في المغة العربية تأليؼ د /عبد المنعـ
سيد عبد العاؿ  ،ط  /مكتبة غريب .

ْٓ ػ شرح أبيات سيبكيو لمسيرافي  ،تح د  /محمد عمي سمطاني  ،ط  /دار
العصماء سنة ُِْٗ ىػ ػ ََُِ ـ .

ْٔػ شرح أبيات مغني المبيب صنفو عبد القادر بف عمر البغدادم  ،حققو /

عبد العزيز رباح كأحمد يكسؼ دقاؽ  ،ط  /دار الثقافة العربية دمشؽ

ُُْْىػ ػ ُّٗٗـ .

ْٕػ شرح التسييؿ تأليؼ  /جماؿ الديف محمد بف عبد ا﵀ الطائي المعركؼ

بابف مالؾ  ،تح  /عبد الرحمف السيد كمحمد بدكم المختكف ،ط  /دار

ىجر لمطباعة كالنشر سنة َُُْىػ ػ َُٗٗـ

ْٖػ شرح ديكاف جرير تأليؼ  /محمد إسماعيؿ عبد ا﵀ الصاكل  ،ط  /الشركة
المبنانية لمكتاب ػ بيركت

ْٗػ شرح شافية ابف الحاجب تأليؼ الشيش  /رضي الديف اإلستراباذم ،تح /

محمد نكر الحسف كآخريف  ،ط  /دار الكتب العممية بيركت ػ لبناف سنة

جملة كلية البنات اإلسالمية– جامعة األزهر– فرع أسيوط

 6333 

العدد اخلامس عشر 6102م

األشناندانى ( سعيد بن هارون ت  752هـ ) لغوياً

َُِْ ىػ ػ ُِٖٗ ـ .

َٓػ شرح المفصؿ لئلماـ مكفؽ الديف يعيش بف عمى بف يعيش  ،ط  /مكتبة
المتنبى بالقاىرة.

ُٓ ػ الشعر كالشعراء البف قتيبة  ،تحقيؽ  /أحمد محمد شاكر  ،ط  /دار
الحديث بالقاىرة .

ِٓػ الصاحبى فى فقو العربية كمسائميا كسنف العرب فى كبلميا  ،تحقيؽ د /
عمر فاركؽ الطباع  ،ط  :مكتبة المعارؼ ػ بيركت  ،سنة ُُْْ :ىػ ػ

ُّٗٗـ .

ّٓػ صبح األعشى  ،تأليؼ  /أبى العباس أحمد القمقشندل  ،ط  /دار الكتب
المصرية بالقاىرة سنة َُّْ ىػ ػ ُِِٗ ـ .

ْٓ ػ صناعة المعجـ الحديث د  /أحمد مختار عمر  ،ط  /عالـ الكتب سنة
ََِٗ ـ .

ٓٓ ػ طبقات النحكييف كالمغكييف ألبي بكر محمد بف الحسف ُّ
الزبيدم األندلسي ،
تح  /محمد أبك الفضؿ إبراىيـ  ،ط  /دار المعارؼ بمصر سنة ُْٖٗ ـ .

ٔٓػ العيف لمخميؿ بف أحمد الفراىيدل  ،تحقيؽ د  /ميدم المخزكمي ك د /
إبراىيـ السامرائي  ،ط  /مؤسسة األعممي .

ٕٓػ الغرابة في الحديث النبكم دراسة لغكية تحميمية في ضكء ما أكرده أبك عبيد
في غريب الحديث  ،تأليؼ د /عبد الفتاح البركاكم  ،ط  /مطبعة حساف

سنة َُْٕ ق ػ ُٕٖٗ ـ .

ٖٓػ غريب الحديث لئلماـ أبي سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ الخطابي ،

تحقيؽ  /عبد الكريـ إبراىيـ العزباكم ،ط  /دار الفكر بدمشؽ سنة

َُِْ ىػ ػ ُِٖٗ ـ .

ٗٓػ فصكؿ فى فقو المغة د  /رمضاف عبد التكاب  ،ط  /مكتبة الخانجى بالقاىرة
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.

َٔػ فػقػو المغػة د  /عمى عبد الكاحد كافى  ،ط  /نيضة مصػر لمطباعػة كالنشر
كالتكزيع سنة ََِٕـ .

ُٔػ الفيرست لمحمد بف إسحاؽ المعركؼ بابف النديـ  ،تحقيؽ  /إبراىيـ
رمضاف  ،ط  /دار المعرفة بيركت ػ لبناف ُُْٓ ىػ ُْٗٗ ـ.

ِٔػ في المغة كاألدب د  /محمكد الطناحي  ،ط  /دار الغرب اإلسبلمي .

ّٔػ الكامؿ فى المغة كاألدب لمعبلمة أبى العباس محمد بف يزيد المبرد  ،ط :
مكتبة المعارؼ ػ بيركت

ْٔػ كتاب سيبكيو ألبى بشر عمرك بف قنبر  ،تحقيؽ /عبد السبلـ محمد
ىاركف  ،ط  /مكتبة الخانجى بالقاىرة  ،الطبعة الثالثة سنة َُْٖ ىػ /

ُٖٖٗ ـ .

ٓٔػ المباب في تيذيب األنساب  ،تأليؼ  /عز الديف ابف األثير الجزرم  ،ط /
مكتبة المثنى بغداد .

ٔٔػ لساف العرب لئلماـ  /أبي الفضؿ جماؿ الديف محمد بف مكرـ المعركؼ
بابف منظكر  ،ط  /دار صادر بيركت .

ٕٔػ لغة تميـ  ،دراسة كصفية تاريخية  ،د  /ضاحى عبد الباقى  ،ط  :الييئة
العامة لشئكف المطابع األميرية  ،سنة َُْٓىػ ػ ُٖٓٗـ .

ٖٔػ المغة العربية معناىا كمبناىا د  /تماـ حساف  ،ط  :الييئة المصرية العامة
لمكتاب  ،سنة ُٕٗٗ :ـ

ٗٔ -ليجات العرب كامتدادىا إلى العصر الحاضر د  /عيد محمد الطيب  ،ط :
المطبعة اإلسبلمية الحديثة  ،سنة ُُْٓىػ ػ ُْٗٗـ .

َٕ -الميجات العربية فى التراث د  /أحمد عمـ الديف الجندل  ،ط  :الدار
العربية لمكتاب  ،سنة ُّٖٗ :ـ .
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ُٕ -الميجات العربية نشأة كتطك ارن د  /عبد الغفار حامد ىبلؿ  ،ط  :دار الفكر
العربى  ،سنة ُُْٖىػ ػ ُٖٗٗـ .

ِٕػ المثؿ السائر في أدب الكاتب كالشاعر لضياء الديف بف األثير ،تح  /أحمد
الحكفي كبدكم طبانة  ،ط  /دار نيضة مصر لمطبع كالنشر بالقاىرة .

ّٕػ المخصص تأليؼ  /أبى الحسف عمى بف إسماعيؿ المعركؼ بابف سيده ،
ط  /دار الكتب العممية بيركت ػ لبناف .

ْٕػ مراتب النحكييف ألبي الطيب عبد الكاحد بف عمي المغكم الحمبي  ،حققو /
محمد أبك الفضؿ إبراىيـ ،ط  /مطبعة نيضة مصر بالفجالة ػػ القاىرة.

ٕٓػ المزىر في عمكـ المغة كأنكاعيا لمعبلمة  /عبد الرحمف جبلؿ الديف

السيكطي  ،تح  /محمد أحمد جاد المكلى بؾ كمحمد أبك الفضؿ إبراىيـ

كعمى محمد البجاكم ،ط  /مكتبة دار التراث بالقاىرة .

ٕٔػ المساعد عمى تسييؿ الفكائد لئلماـ  /بياء الديف بف عقيؿ  ،تحقيؽ د /
محمد كامؿ بركات  ،ط  /مركز البحث العممى كاحياء التراث اإلسبلمى

بجامعة أـ القرل سنة َُْٓىػ ُْٖٗـ .

ٕٕػ المستدرؾ عمى الصحيحيف لئلماـ الحافظ  /أبي عبد ا﵀ محمد بف عبد ا﵀
الحاكـ النيسابكرم  ،تح  /مصطفى عبد القادر عطا  ،ط  /دار الكتب

العممية بيركت ػ لبناف سنة ُِِْ ق ػ ََِِ ـ .

ٖٕػ المعاجـ المغكية في ضكء دراسات عمـ المغة الحديث  ،ط  /دار النيضة
العربية سنة ُٔٔٗ ـ .

ٕٗػ معاني القرآف كاعرابو ألبي إسحاؽ إبراىيـ بف السرم الزجاج  ،تح  /عبد
الجميؿ عبده شمبي ،ط  /عالـ الكتب سنة َُْٖ ىػػ ػ ُٖٖٗـ.

َٖػ معجـ األدباء إرشاد األريب إلى معرفة األديب تأليؼ  /ياقكت الحمكم
الركمي  ،تحقيؽ د /إحساف عباس  ،ط  /دار الغرب اإلسبلمي سنة
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ُّٗٗـ .

ُٖػ معجـ المؤلفيف تراجـ مصنفي الكتب العربية  ،تأليؼ  /عمر رضا كحالة ،
ط  /مؤسسة الرسالة .

ِٖػ الممتع فى التصريؼ البف عصفكر اإلشبيمى تحقيؽ د  /فخر الديف قباكه ،

ط  :منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة ػ بيركت  ،سنة ُّٗٗ :ىػ ػ ُٕٗٗـ

.

ّٖ ػ مف أسرار المغة تأليؼ د /إبراىيـ أنيس  ،ط /مكتبة األنجمك المصرية سنة
ُٖٕٗـ.

ْٖػ مناىج البحث فى المغة د  /تماـ حساف ،ط  /مكتبة األنجمك المصرية،
سنة َُٗٗ /ـ.

ٖٓػ المكسكعة الميسرة في تراجـ أئمة التفسير كاإلقراء كالنحك كالمغة مف القرف
األكؿ إلى المعاصريف مع دراسة لعقائدىـ كشيء مف طرائقيـ إعداد /

كليد بف أحمد الحسيف الزبيرم كآخريف  ،ط  /سمسمة إصدارات الحكمة

سنة ُِْْ ىػ ػ ََِّ ـ .

ٖٔػ نزىة األلباء في طبقات األدباء ألبي البركات كماؿ الديف عبد الرحمف بف
محمد ابف األنبارم  ،حققو د  /إبراىيـ السامرائي  ،ط  /مكتبة المنار

باألردف سنة َُْٓ ق ػ ُٖٓٗ ـ .

ٕٖػ نياية القكؿ المفيد في عمـ التجكيد تأليؼ  /محمد مكي نصر  ،تح  /طو
عبد الرؤكؼ سعد ،ط  /مكتبة الصفا سنة َُِْىػ ػ ُٗٗٗ ـ.

ٖٖػ النكادر في المغة ألبي زيد األنصارم  ،تح  /محمد عبد القادر أحمد  ،ط
 /دار الشركؽ .

ٖٗػ ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف تأليؼ  /إسماعيؿ باشا
البغدادم  ،ط  /مؤسسة التاريش العربي .
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َٗػ ىمع اليكامع في شرح جمع الجكامع لئلماـ  /جبلؿ الديف السيكطي  ،تح /

أحمد شمس الديف  ،ط  /دار الكتب العممية بيركت ػػػ لبناف سنة ُُْٖ

ىػ ػ ُٖٗٗ ـ .
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