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مصادر وإشكاالت الكتابة الاصطالحية عندعبد الرزاق الكاشاني (ت637 :ه)
معجم اصطالحات نمىذجا-د.امحمد سحىاج
جامعة الشلف
امللخص :
ّ
ّ
ّ
للصىفُت في
الللمُت
الللمُت بلى الىشف كً الجهىد
جشوم َزٍ اإلالاسبت
ّ
خذمت ّ
الذسط اإلاصؼلحي كبر الخاسٍخ،وإلاا وان جلذًم الىمارج العامُت خحر ؤداة
الصىفي في َزا الجاهب،فلذاخترهامعجم اصؼالخاث ّ
لخبُان الذوس ّ
الص ّ
ىفُت للبذ
الشصاق الياشاوي(ث  .)ٌ736:فيان اللصذ َى ّ
جبحن ؤَم الاشياالث اإلاصؼلحُت
كىذٍ،والىكىف كلى اإلاصادس التي اكخمذَا في فلعفت بىاثه للمصؼلح الصىفي،فةن
ّ
الواًت مً رلً وله َى اللبىس مً خالله بلى ببشاصخصىصُاث الىخابت الاصؼالخُت
كىذ كبذ الشصاق الياشاوي(ث.)ٌ736
ّ
املفتاحية  :الىخابت الاصؼالخُت؛ معجم اصؼالخاث ّ
الصىفُت؛
الكلمات
كبذالشصاق الياشاوي؛
Abstract :
This scientific approach aims to reveal the scientific efforts
of sufis in the service of the lesson throughout history ,and scine
the presentation of the semitic models is the best tool to show the
mystical role in this aspect,we have chosen a dictionary of mystical
terms of abdul Razzaq Al-kashani .
The intention was to clarify the most important sources
adopted in the philosophy of its construction of the sufi terms,the
purpose of all of this is to move to highlight the writing
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peculiarities of terminology of abdul Razzaq Al-Kashani(dead
736h).
Key Words: Conventional writing,dictionary of mystical
conventions ,abdul Razzaq –Al Kashani

 -1مقدمة:
ّ
ّ
جخجلى ّ
ؤَمُت اإلاصؼلحاث في جلشٍب مفاَُم ومظامحن الخخصصاث
ّ
ّ
ّ
خاصت لذي
اإلاخلذدة ،وكذ خـُذ اإلاصؼلحاث كبر الخاسٍخ بمياهت
الللمُت
واإلاجاالث
ّ
ّ
الباخثحن في الاصؼالح وصىاكت اإلالاجم اإلاخخصت ،وَلذ الخؼاب الصىفي ؤخذ
ّ ّ
الزي ّ
اإلاجالث ّ
الذ ّ
اَخم به الباخثىن.
ًيُتواإلالشفُت
ّ
بن ّ
جمحز الخؼاب ّ
ً
خؼابا
الصىفي بعماث بالهُت واظخلاسٍت هثُفت ،جللخه
ّ
ال ًىلاد بعهىلت بال مً راق.
وَزا ما دفم الباخثىن بلى طبؽ مصؼلحاث الخؼاب ّ
الص ّ
ىفي ،بوُت
اظخجالء وب الت هثافت الاظخلاسٍت ّ
والخ ّ
إوٍلُت ،ومً َاالء الباخثحن كبذ الشصاق
ص
الياشاوي (ث )ٌ736 :صاخب معجم "معجم اصؼالخاث ّ
الص ّ
ىفُت".
ومىه ظىداوٌ الىشف كً مصادس وبشياالث اإلاصؼلح ّ
الصىفي في "معجم
اصؼالخاث ّ
الص ّ
ىفُت" للبذ ّ
الشصاق الياشاوي (ث.)ٌ736 :
 -2املصطلح الصىفي:
ّ
ّ
وكُت الىجذاهُتّ
الز ّ
َى كباسة كً مفهىم جصىسي ٌلىغ مظمىن الخجشبت
التي ٌلِشها اإلاشٍذ العالً في ظفشٍ ّ
الشوخاوي مً ؤجل جدلُم الىصاٌ كبر ؤظفاس
والخدلي ّ
الخخلي ّ
زالزت ،هيّ :
1
والخجلي
ّ
ّ
الزي ؤهفشد به ّ
الصىفُت ،وجىاػئىا كلُه،
وٍلصذ به – ؤًظا – رلً اللفف
والاجماٌ ّ
والعتر كلى مً باًنهم في ػشٍلتهم ،لُيىن معخبهما كلى ألاجاهب ،هحرة منهم
ً
ّ
الشمض ّ
ً- 1ىـش ّ
خىالذًت ،ميشىساث الظفاف
كصذا ،ؤظماء
الصىفي بحن الاهشاب بذاَت والاهشاب
وداس ألامان وميشىساث الاخخالف ،غ ،2014 ،1ص .79
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كلى ظشٍ ؤن ًدبم في هحر ؤَله ،بل َى ملنى ؤودكه هللا كلىبهم ،وَى اظخخالص
لحلُلت ؤظشاَم .1
وَزا ٌلني ّ
ّ
ّ
خصىصُت
كشفُت جشجم بلى
ؤن اللالكت بحن اللفف واإلالنى كالكت
ّ
ّ
ىفُت ،ومً زمً ،خضح اإلاصؼلح ّ
الخجشبت ّ
الص ّ
الصىفي بإهه كالمت ظُماثُت
وبشاسة سمضٍت ال ًفهمها بال ظالً اإلاشٍذ والشُخ ،ومً َىا فاللفف ّ
الصىفي ال
ّ
ّ
وبهما ٌعخىكب ّ
وٍخدلم بالزوق.
ًذسن بالللل،
ّ
فاإلاصؼلح ّ
الصىفي ًخيىن مً داٌ ومذلىٌ ومشجم ،فالذاٌ كباسة كً فىهُماث
ّ
ّ
صىجُت ،ؤما اإلاذلىٌ فهى اإلاظمىن ؤو اإلالنى الزي حلُىه َزٍ ألاصىاث ،وؤما اإلاشجم
ّ
الزي جدُل كلُه الذواٌ ،هحر ّ
الصىفي ًخجاوص ّ
ؤن ّ
الذاٌ ّ
فهى اإلاىطىق ّ
الذاللت
الحس ي
ؤلاهضٍاخُت ،فلفـت "الخمشة" في مفهىم ّ
ّ
ّ
الصىفي
الحشفُت ؤو الـاَشٍت بلى الذاللت
(الفلهُت) ّ
التي جخمثل في ّ
ّ
جخلذي داللتها ال ّ
العىش والشجغ ،لخإخز داللت
حشفُت
ّ
بهضٍاخُت فخصحر ً
سمضا ّ
ّ
ّ
الىجذاوي والاجداد بحن الزاجحن :اللاشلت
للصفاء والامتزاج
ّ
كشفاهُت واخذة.2
واإلالشىكت داخل بىجلت
وكلُهً ،لؼم اإلاصؼلح ّ
الصىفي في بىاء ملىاٍ مدؼاث زالر ،في ؤداثه
وهشفه مظمىهه وداللخهّ ،
ول مدؼت جخصل باألخشي؛وهي :
ّ
الصىفي كلى ّ
ؤ-اإلادؼت ألاولى هي سخلت لوىٍت ٌلخمذ فيها ّ
الذالالث اللوىٍت،
ؤي اإلالنى اللام.
ّ
ّ
ّ
ّ
ب-اإلادؼت الثاهُت سخلت دًيُت ششكُت ٌلخمذ فيها الصىفي هزلً كلى
ّ
الذًيُت (الفلهُت) ،ؤي اإلالنى الخاص.
الذالالث

ً - 1ىـش ّ
الشظالت اللششٍت ،اللششي اللاظم كبذ الىشٍم ،جذ :كبذ الحلُم مدمىد .ومدمىد بً
الششٍف ،ج ،1داس اإلالاسف ،اللاَشة ،دغ ،دث ،ص.150 :
ً
ّ
ً - 2ىـش ّ
خىالذًت ،ص.79 :
كصذا ،ؤظماء
الشمض الصىفي بحن الاهشاب بذاَت والاهشاب
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ج -اإلادؼت الثالثت :وهي سخلت صىفُتً ،صل فيها اإلاصؼلح بلى داللخه خاصت
الخاصت.1
وخالصت اللىٌ ّ
بن اإلاصؼلح ّ
ّ
مفهىمُت مجشدة زابخت،
الصىفي لِغ بشبىت
ّ
ّ
باػىُت
وبهما َى مىـىمت مً اإلالاماث وألاخىاٌ ًخذسج ّفيها العالً اإلاشٍذ في كالكاث
ّ
راجُت.
 -3من هى عبد الرزاق الكاشاني:
ّ
الشصاق ّ
اظمه كبذ ّ
وان شهشجه الياش ي ؤو الياشاوي ؤو اللاشاوي ،وواشان ؤو
(كاشان) التي ًىدعب ّ
بليها ،هي مذًىت في وظؽ بًشان وجلم جىىب هشبي ػهشان.
الذًً وهىِخه "ؤبى الوىاثم"ّ ،
وؤما للبه فهى هماٌ ّ
وان اظم ؤبُه ؤخمذ وللبه
"جماٌ ّ
الذًً" وهىِخه "ؤبى الفظاثل".
وبلع اإلاصادس ألاخشي واهذ جلىٌ ّؤهه كشف "بمال كبذ ّ
الشصاق الياشاوي"
ّ
الفاسظُت حلني خامل الفله ؤو الفلُه.2
فاظم "اإلاال" باللوت
ّ
اخخلفذ الباخثىن في جاسٍخ وفاجه فلذ رهش بلظهم ؤهه جىفي كام ،ٌ720
ً
ّ
ولىً وسخا مً هخبه
وكاٌ بلظهم آلاخش  ٌ730وسجح بلظهم كام ٌ735
ّ
اإلاخؼىػت حشحر بلى ؤهه اهخهى مً جإلُفها كام  ،ٌ735ولهزا ؤصبذ كام  ٌ736اإلاىافم
لـ 1335م َى الخاسٍخ اإلافترض لىفاجه ،وَىزا دفً في مذًىت شحراص ؤلاًشاهُت في كام
.3ٌ736

ً - 1ىـش ؤدبُت ّ
الىص بحن ؤلابالن الىفعي والابذاق الفني ،مدمذ صاًذ ،كالم الىخب الحذً ،،ألاسدن،
غ ،2011 ،1ص.25 – 24 :
 - 2مصؼلحاث ّ
ّ
الصىفُت ،كبذ الشصاق الياشاوي (ث ،)ٌ736 :جذ :كبذ الخالم مدمىد ،داس
اإلالاسف ،اللاَشة ،غ ،1984 ،2ص.32 – 31 :
 - 3لؼاثف الاكالم في بشاساث ؤَل الالهام ،كبذ ّ
الشصاق الياشاوي (ثَ736 :ـ) جذ :ظلُذ كبذ
الفخاح ،داس الىخب اإلاصشٍت ،اللاَشة ،دغ ،1996 ،ج :1ص.17 :
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ً
والفاسظُت ،له خمعت وكششون ً
ّ
ّ
هخابا وملشوفا ،وله هزلً
اللشبُت
ؤجلً
1
هخب ؤخشي هحر ملشوفت ،ومً الىخب اإلاؼبىكت واإلالشوفت هما ؤوسدَا كلى اللاظمي .
 ششح هخاب مىاصٌ العاثشًٍ للهشوي الحىبلي (مؼبىق).
 ششح هخاب فصىص الحىم البً ّ
كشبي (ػبم في مصش ،وفي بًشان).
 جإوٍالث اللشآن ،في ّ
الخفعحر ّ
الصىفي لللشآن الىشٍم.
ىفُت ،وَى معجم لششح اإلاصؼلحاث ّ
 اصؼالخاث ّ
الص ّ
الصىفُت التي وسدث
في الىخب الثالزت ألاولى (مؼبىق كذة مشاث).
ُّ
 هشف الىجىٍ الوش في ملاوي هـم الذس ،في ششح جاثُت ابً الفاسض
(مؼبىق).
ّ
ّ 
ّ
الفاسظُت.
العشاج الىَاج ،في جفعحر اللشآن الىشٍم باللوت
 سشح الضالٌ في ششح ألالفاؾ اإلاخذاولت بحن ؤسباب ألارواق وألاخىاٌ (معجم
لششح اإلاصؼلحاث ّ
الصىفُت" ،مؼبىق").
 سظالت في اللظاء واللذس مترجمت بلى فشوعُت وميشىسة في مجلت .JASVIII:t
 لؼاثف الاكالم في بشاساث اَل الالهام ،وَى معجم مىظىعي لششح
اإلاصؼلحاث ّ
الصىفُت.
 خلاثم الخإوٍل ودكاثم ّ
الخجزًل.
ّ
التعريف بمعجم اصطالحات ّ
الص ّ
ىفية :
-4
ّ
ًلىٌ مدمذ خعً كبذ اللضٍض ؤهه ؤوٌ معجم مخخص باإلاصؼلحاث
ّ
الص ّ
ىفُت.1

ّ
اللشبُت ،كلى اللاظمي ،مجلت مجمم اللوت
 - 1كبذ الشصاق الياشاوي اظهامه في جؼىٍش اإلاعجمُت
اللشبُت ،دمشم ،مج ،77 :ج ،04 :ص.723 – 722 :
173

مجلة الحكمة للدراسات ألادبية واللغىية
ISSN :2353-0464
E-ISSN :2600-6421

المجلد  / 7:العدد 1:

تاريخ االرسال  ،3122/23/23 :تاريخ القبول ، 3122/13/10 :تاريخ النشر3122/14/34 :

فيان جإلُفه له ؤصال ،كذ وسد في ملذمت معجم اصؼالخاث ّ
الصىفُت
خلله كبذ اللاٌ شاَحن ،وػبلخه داس اإلاىاس كام  1992الؼبلت ألاولىً ،لىٌ فيها
ّ
الياشاوي" :فةوي إلاا فشهذ مً حعىٍذ ششح هخاب مىاصٌ العاثشًٍ ووان الىالم فُه،
وفي ششح فصىص الحىم ،وجإوٍالث اللشآن الحىُم مبيُا كلى اصؼالخاث ّ
الصىفُت،
ولم ٌلاسفها ؤهثر ؤَل الللىم اإلاىلىلت واإلاللىلت ولم ٌشتهش بُنهم ،ظإلىوي ان ؤشش
خماَم وكذ ؤششث في رلً الششح بلى ان ألاصىٌ اإلازوىسة في الىخاب مً ملاماث
اللىم جخفشق بلى ؤلف ملام ( )...فخصذًذ لإلظلاف بعالهم (.2")...
وٍظم اإلاعجم  610مصؼلحا ( 510في اللعم ألاوٌ مىه ،و 100مصؼلح في
اللعم الثاوي مىه).
ً
ّ
الثاوي
ؤما اللعم ألاوٌ فمشجب جشجِبا كلى خشوف ؤبي جاد وؤما اللعم
ّ
فمبىب ً
جبىٍبا كلى جبىٍب هخاب مىاصٌ العاثشًٍ للهشوي (ث ،)ٌ481 :فاللعم الثاوي
ًدخىي كلى كششة ؤكعام (مىطىكاث او مجاالث)ّ ،
وول كعم ًخظمً كششة
ّ
وٍمىىىا جىطُذ ما كلىاٍ ظابلا بهزا
ملاماث ،وول ملام ًخفشق بلى كششة مىاصٌ،3
اإلاخؼؽ

ً - 1ىـش اإلاصؼلح الللمي كىذ اللشب ،مدمذ خعً كبذ اللضٍض ،جاسٍخه ومصادسٍ وهـشٍاجه ،داس
الهاوي للؼبلت ،دب ،دغ ،2000 ،ص.152 :
ّ
الصىفُت ،كبذ الشصاق الياشاوي (ث ،)ٌ736 :جذ :كبذ الواٌ شاَحن ،داس
 - 2معجم اصؼالخاث
اإلاىاس للؼباكت واليشش ،اللاَشة ،غ ،1992 ،1ص.46 :
ً - 3ىـش ،معجم اصؼالخاث ّ
الص ّ
ىفُت ،كبذ ّ
الشصاق الياشاوي ،ص.29 – 28 :
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القسم(ادلوضوع أو اجملال)

ادلقامات
البدايات

األبواب

ادلعامالت

األخالق

األصول

األودية

األحوال

الواليات

النهايات

احلقائق

ادلنازل(الصور ادلفهومية)
البدايات

األبواب

ادلعامالت

األخالق

األصول

األودية

األحوال

الواليات

احلقائق

النهايات

ّ
ّ
اإلاىهجُت:
كذم الياشاوي مصؼلحاجه في معجمه وفم َزٍ
ؤ -حلشٍف مخخصش إلافهىم اإلاصؼلح.
بً -دبم ّ
الخلشٍف بالششح.
جـً -زهش الشاَذ مً اللشآن الىشٍم ؤو الحذً ،الششٍف ؤو الشلش والىثر مً
هالم اللشب.
الصىفي في معجم اصطالحات ّ
-5مصادر املصطلح ّ
الص ّ
ىفية :
اكخمذ الياشاوي في وسج مادة -معجهاصؼالخاث ّ
الص ّ
ىفُت -كلى الىخب آلاجُت:
ّ
الصىفُتالبً ّ
كشبي (ث،)ٌ638 :
مىاصٌ العاثشًٍ للهشوي (ث ،) ٌ481واصؼالخاث
وكىسف اإلالاسف للعهشوسدي (ث.)ٌ563 :
ؤ -مجزٌ ّ
العاثشًٍ للهشوي (ثَ ،)ٌ481 :ى ؤبى بظماكُل كبذ هللا بً مدمذ بً كلي
ألاهصاسي الهشوي ،شُخ خشاظان في كصشٍ ،مً ؤثمت الحىابلت ،خافف للحذً،،
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وكاسف باألوعاب والخاسٍخ ،ولذ ظىت  ٌ396اإلاىافم لـ 1006م ،وكذ جىفي كام ٌ481
اإلاىافم لـ 1089م.1
له كذة مالفاث ،ؤَمها هخاب مىاصٌ العاثشًٍ ًظم مئت مصؼلح صىفي،
ّ
زم كعم الىخاب بلى كششة ؤكعام ،هي كلى الترجِب آلاحي :البذاًاث ،وألابىاب،
واإلالامالث ،وألاخالق ،وألاصىٌ ،وألاودًت ،وألاخىاٌ ،والىالًاث ،والحلاثم ،والنهاًاث
مً َزٍ ألاكعام بىبه هزلً بلى كششة ؤبىاب ،خُّ ،بحن مدخىي َزٍ ألابىاب
اللششة بمىهجُت واضحت اإلالالم ،وجخمثل في:


ٌعتهل الباب بأًت مً اللشآن الىشٍم.



ٌلشف اإلاصؼلح (الذاللت الـاَشٍت الششكُت ،ؤي اإلالنى الخاص).



ًزهش دسجاث اإلاصؼلح الثالر ،وهي:
ؤخز اللاصذ في ّ
العحر.



دخىله كلى اإلاشاَذة الجاربت بلى كحن الخىخُذ في ػشٍم الفىاء



2

ب -كىساف اإلالاسف ّ
للعهشوسدي (ثَ ،)ٌ563 :ى كبذ اللاَش بً كبذ هللا بً ُم ّ
دمذ
بً كمىٍت ابً ظلذ الصذًلي البىشي طُاء ّ
الذًً ؤبى الىجُب ُّ
الع ْهشو َّسدي فلُه
ّ
اإلاخصىفحن ولذ ظىت  ٌ490اإلاىافم لـ 1097م ُّ
وسد
شافعي واكف ،مً ؤثمت
بع ْه َش ٍ
3
وظىً بوذاد ،وجىفي كام  ٌ563اإلاىافم لـ 1168م في بوذاد .
ّ
صىف العهشوسدي جصاهُف هثحرة ،ؤَمها ومماله صلت بمىطىق بدثىا.

ً - 1ىـش اإلاىخبت الشاملت ( www.isLamReligion.Com )2005 – 2011بخاسٍخ 27 – 01 – 2018
كلى العاكت .20:47
ّ
الللمُت ،بحروث ،لبىان ،دغ،1988 ،
 - 2هخاب مىاصٌ العاثشًٍ ،الهشوي (ثَ481 :ـ) ،داس الىخب
ص.07 :
 - 3الاكالم ،الضهلي خحر الذًً بً مدمىد بً كلى(ث ،)ٌ1396داس اإلاالًحن،غ ،15ج ،04 :ص.174 :
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كىاسف اإلالاسف ًظم زالزت وظخحن با ًبا ،منها زالزت التي جؼشكذ بلى
الاصؼالخاث ّ
الص ّ
ىفُت ،وهي :الباب الخاظم والخمعىن وكىىهه بـ ؤلاشاسة بلى اإلالاماث
باالخخصاس والاًجاص".
ّ
والعخىن وخصه في ششح ولماث مً اصؼالح صىفُت
الباب الىاخذ
ألاخىاٌ.1
كشبي (ثَ ،)ٌ638 :ى ؤبى بىش محي ّ
ج -اصؼالخاث صىفُت البً ّ
الذًً بً
كلي بً مدمذ بً كشبي (وعبت بلى خاجم ػيء) ،ولذ بمذًىت مشظُت كلى الجىىب
الششقي مً بالد ألاهذلغ ،ولذ في سمظان كام  ،ٌ560وجىفي ظىت  ٌ638بذمشم له
ؤهثر مً مئتي مالف ،ؤَمها الفخىخاث اإلاىُت ،وفصىص الحىم ،واصؼالخاث
الصىفُت.2
الصىفُت" للشُخ محي ّ
ؤما هخاب "اصؼالخاث ّ
الذًً بً كشبي فهى معجم
ً
ً
صىفُا.
مصؼلحا
ًظم واخذ وحعلحن ومئت
الصىفي في معجم اصطالحات ّ
 -7إشكاالت املصطلح ّ
الصىفية:
اوعاهُت ًفشطها ّ
ّ
ّ
ّ
الخؼىس الفىش ّي
الفىُت الخاصت طشوسة
بن الاصؼالخاث
بليها ّ
ّ
والللمي وجذكى ّ
ّ
الحُاجُت.
الخجاسب

ّ
ًادي حشلب الاخخصاصاث بلى اهفشاد ّ
مفهىمُت حلبر
ول اخخصاص بشبىت
كنها مجمىكت مً الاصؼالخاث وجخؼلب اصؼالخاث الاخخصاص بلع مً
اإلاىاصفاث ،منها:
ّ
ّ
الخدذًذ والذكت.
ؤ-

 - 1كىاسف اإلالاسف،العهشوسدي ،داس الىخب الللمُت ،بحروث ،لبىان ،دغ( ،1999 ،ملذمت الىخاب).
الصىفُت ،محي ّ
ً - 2ىـش اصؼالخاث ّ
الذًً كشبي ،جذ :ظلُذ َاسون كاشىس ،مىخبت آلاداب،
اللاَشة ،غ ،2002 ،1ص.4:
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ّ
ّ
جداش ي الاشتران اللفـي والترادف والومىض.1
ب-
ّ
ّ
ّ
ومً َىاَ ،ل اإلاصؼلح الصىفي في معجم اصؼالخاث الصىفُت للبذ
الياشاوي (ثٌ )ٌ736 :عخجُب لهزٍ اإلاىاصفاث؟ ٌلتري اإلاصؼلح ّ
الص ّ
ّ
ّ
ىفي
الشصاق
ّ
اللفـي ،مما ًظفي كلُه ّ
الخلذد بىىكُه اإلالىىي
كىذ الياشاوي الترادف والاشتران
ّ
واللفـي.2
ّ
ّ
7أ-التعدد في املعنى (التعدد املفهىمي):
وطم الياشاوي ؤهثر مً مصؼلح للخلبحر كً اإلالنى الىاخذ في صىس
مخخلفت ،خُ ،جلل للمصؼلح الىاخذ مجمىكت مً ّ
الذالالث ،ؤو ملاوي التي جخماًض،
الخالقي ّ
ؤو جدباًً مم اميان ّ
والخذاخل فُما بُنها ً
جبلا لألخىاٌ واإلالاماث ،بعبب
جفاوث الحـىؾ ؤو الاكذاس وألاهىاق التي جصُبها ّ
ول منهم بدعب ملامه ومجزلخه.
وٍؼاللىا الياشاوي في معجم – اصؼالخاث ّ
الصىفُت بلذة همارج مً
ّ
الخلذد اإلافهىمي للمصؼلح الىاخذ ،ومىه مصؼلح الخىبتً ،3لىٌ" :وؤصلها في
البذاًاث الشجىق كً اإلالاص ي بترهها وؤلاكشاض كنها ،وفي ألابىاب :جشن الفظىٌ
ّ
ّ
والفللُت اإلاباخت وججشٍذ الىفغ كً َُئاث اإلاُل بليها وبلاًا الجزوق بلى
اللىلُت
الشهىاث الشاهلت كً ّ
الخىجه بلى الحم – وفي اإلالامالث :ؤلاكشاض كً سئٍت فلل
هحر ،والاجخىاب كً الذواعي وألاخىاٌ الىفغ بشئٍت ؤفلاٌ الحم وفي الاخالق ّ
الخىبت
كً الشراثل الىفعاهُت وكً بسادجه وخىله وكىجه وفي ألاصىٌ الشجىق كً الالخفاث
كلى هحر وفخىس في اللضم وفي ألاودًت الاهخالق كً كمله إلادى كمله في كلم الحم،
ّ
والخىبت كً شهىد صفاجه في خظىسٍ مم الحم وفي ألاخىاٌ كً العلى كً اإلادبىب
الخزهش ّ
والفشان بلى ما ظىاٍ ولى بلى هفعه وفي الىالًاث كً ّ
بالخلىًٍ ،والحشمان كً
الخ ّإوٌ ّ
الصىفي بحن ّ
ً - 1ىـش الخؼاب ّ
والخاوٍل ،مدمذ اإلاصؼفى كضام ،ماظعت الشخاب الحذًثت
للؼباكت واليشش ّ
والخىصَم ،بحروث ،لبىان ،غ :2010 ،1ص .164
ً - 2ىـش :اإلاشجم هفعه ،مدمذ اإلاصؼفى كضام ،ص.182 :
ً - 3ىـش :اإلاشجم هفعه ،مدمذ اإلاصؼفى كضام ،ص.182 :
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هىس الىشف وفي الحلاثم كً مشاَذة هحر وبلاء آلاجُت وفي النهاًاث كً ؿهىس
البلُت.
ّ
ومً َىا هجذ َزٍ اإلالاوي وألارواق للخىبت كىذ الياشاوي ،ال جىفصل بلظها
ً
كً بلع ،بدُّ ،
ّ
ظلىهُت ًخذسٍج في ججشبتها اإلاخصىف مخىاكال مً
جيىن مىـىمت
خاٌ بلى خاٌ ؤو مً ملام بلى ملام.1
ّ
ّ
7ب -التعدد اللفظي:
الياشاوي ؤهثر مً مصؼلح ّ
ّ
للخلبحر كً اإلالنى الىاخذ ،خُ ،جلل
ؤزبذ
ّ
للذاللت الىاخذة مجمىكت مً الاصؼالخاث ،فىؿف الترادف اللفـي بوُت جىىَم
وظاثل ّ
الخلبحر مً ؤجل بطاءة ؤلاًداءاث اإلاخباًىت في ألاخىاٌ واإلاىاصٌ.
الياشاوي في َزا ّ
ّ
العُاق الالفاؾ اإلاترادفت ،ومنها:
وؤوسد
 باكخباس اهخلاء حلذد الصفاث وألاظماء واليعب والخلُىاث كنها وؤما الاخذًت
اكخباسَا مم بظلاغ الجمُم وؤخذًت الجمم اكخباسَا مً خُ ،هي بال بظلاػها وبال
بزباتها بدًُ ،ىذسج فيها وعب الحظشة الىاخذًت اإلازوىساث". 2
وَىان شىاَذ ؤخشي جثبذ كظُت الخلذد اللفـي في معجم اصؼالخاث
7
ّ
الصىفُت الاظم ألاكـم 3والحظشة ؤلالهُت ،4الىاخذًت 5والىاخذ ،6خلُلت الحلاثم
الخ ّإوٌ ّ
الصىفي بحن ّ
ً - 1ىـش :الخؼاب ّ
والخإوٍل ،مدمذ اإلاصؼفى اللضم /ص.166 :
 - 2معجم اصؼالخاث ّ
الص ّ
ىفُت ،كبذ ّ
الشصاق الياشاوي (ثَ736 :ـ) ،ص.51 :
 - 3اإلاصذس هفعه ،ص.54 :
 - 4اإلاصذس هفعه ،ص.54 :
 - 5اإلاصذس هفعه ،ص.73 :
 - 6اإلاصذس هفعه ،ص.73 :
 - 7اإلاصذس هفعه ،ص.82 :
خلُلت الحلاثم هي الزاث الاخذًت الجاملت لجمُم الحلاثم.
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وحعمى خظشة الجمم وخظشة الىجىد ،وخم الُلحن 1وشهىد الحم وجمم ألاخذًت،
اإلاللم ألاوٌ 2ومللم اإلالً َى آدم كلُه ّ
العالم.
ؤن ّ
هالخف ّ
الخلذد اللفـي في اإلاصؼلح ّ
الصىفي كىذ الياشاوي ؤدي بلى
اولذام ّ
الخجذًذ ّ
الصىفي كىذٍ ،مما ّ
والذكت والىطىح في الاصؼالح ّ
ًصلب كلى
اإلاخللم ّ
الخمىً مً الحلاثم في ؤظشق وكذ وؤكل جهذ.
7ج-العروج املصطلحي:
ُ
ٌلشفه اإلاصؼفى كضام بلىلهَ" :ى بطافت اإلاصؼلح بلى هفعه لخلمُم ملىاٍ
مثل "بخالص ؤلاخالص" و "فىاء الفىاء" و "خاصت الخاصت" او بطافت اإلاصؼلح كُىه
بلى اإلاخصف به مثل "جىبت اللامت" ؤو جىبت اإلابخذت" و "جىبت الخاصت" ؤو "جىبت
ّ
ّ
ّ
الخاصت" ؤو جىبت "اإلاخمىً" ،هما ّؤنهم كذ ٌعخلملىن
"خاصت
اإلاخىظؽ" وجىبت
مصؼلحاث مترادفت ولى ّنها جخخلف بدعب مً جؼلم كلُه مثل جشادف" "اللىاًذ" و
"اللىامم" فاللىاًذ جمم الًدت ،وكذ ًؼلم كلى ما ًلىح للحغ ،واللىامم ؤهىس ظاػلت
جلمم ألَل البذاًاث مً ؤسباب الىفىط الظلُفت الؼاَشة ،هحر ّ
ؤن ألاوٌ لألظشاس
3
الـاَشة والثاوي لألظشاس الباػىت"
ّ
ّ
اإلاصؼلحُت التي ججلذ في معجم
ووعخذٌ كلى رلً ببلع اللشوجاث
اصؼالخاث ّ
الصىفُت للبذ ّ
الشصاق الياشاوي (ث ،)ٌ736 :وهي:
7ج أ-إضافة املصطلح إلى نفسه:


خلُلت الحلاثم 4هي الزاث الاخذًت الجاملت لجمُم الحلاثم.

 - 1اإلاصذس هفعه ،ص.83 :
 - 2اإلاصذس هفعه ،ص.107 :
الخإوٌ ّ
الصىفي ّبحن ّ
 - 3الخؼاب ّ
والخاوٍل ،مدمذ اإلاصؼفى كضام ،ص .194:
 - 4معجم اصؼالخاث ّ
الصىفُت ،كبذ ّ
الشصاق الياشاوي ،ص.82 :
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لب اللب َ1ى مادة الىىس ؤلالهي اللذس ي.

 جمم الجمم 2شهىد الخلم كاًما بالحم وَعمى الفشق بلذ الجمم.
 هىس ألاهىاس َ3ى الحم حللى.
 كؼب ألاكؼاب( 4اللؼبُت الىبري) وَى باػً بىىة مدمذ صلى هللا كلُه
وظلم.
 سب ألاسباب َ5ى الحم باكخباس الاظم ألاكـم ّ
والخ ّ
لحن ألاوٌ َى ميشإ جمُم
ألاظماء.
ّ
 وصل الىصل 6وَى اللىد بلذ الزَاب واللشوج بلذ الجزوٌ وَى كحن الجمم
الجمم ألاخذًت التي هي الىصل اإلاؼلم في ألاصٌ ؤدوى اإلاهاوي.
7ج ب-إضافة املصطلح عينه إلى املتصف به:
ّ
هبحن َزا الىىق مً اللشوج اإلاصؼلحي كىذ الياشاوي في َزا الجذوٌ:
اإلاصؼلح
7

*الحشٍت
الاهؼالق
كً سق ألاهُاس

اإلاصؼلح ؤلاطافي
خشٍت اللامت
خشٍت الخاصت
خشٍت خاصت الخاصت

 - 1اإلاصذس هفعه ،ص.90 :
 - 2اإلاصذس هفعه ،ص.67 :
 - 3اإلاصذس هفعه ،ص.118 :
 - 4اإلاصذس هفعه ،ص.162 :
 - 5اإلاصذس هفعه ،ص.77 :
 - 6اإلاصذس هفعه ،ص.165 :
 - 7اإلاصذس هفعه ،ص.82 :
181

داللخه
سق الشهىاث
سق اإلاشاساث لفىاء بسادتهم في بسادة
الحم.
سق الشظىم وآلازاس الهمداكهم في
ججلى هىس ألاهىاس.
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*الؼاَش

الىُمُاء

ّ
العش

1

2

ػاَش الـاَش
ػاَش الباػً
ػاَش ّ
العش
ػاَش العشو
واللالهُت
هُمُاء اللىام
هُمُاء الخىاص
هُمُاء العلادة
ظش الللم
ظش الحاٌ
ظش الحلُلت
ظش الخجلُاث
ظش اللذس

3

ظش الشبىبُت
ظش َّ
ُّ
ظش الشبىبُت

اللبادة

4

اللبادة
اللبىدًت
اللبىدة

 - 1اإلاصذس هفعه ،ص.85 :
 - 2اإلاصذس هفعه ،ص.89 :
 - 3اإلاصذس هفعه ،ص.121 – 120 :
 - 4اإلاصذس هفعه ،ص.126 – 125 :
182

اللصمت مً اإلالاص ي واإلاخالفاث
اللصمت مً الىاظىط والهىاجغ.
مً ال ًذخل كً هللا ػشفت كحن.
بخىفُت خلىق الحم والخلم
جملُالعلخه بشكاًت الجاهبحن.
اظدبذٌ اإلاخاق ألاخشوي
جخلُص الللب كً اليىن
تهزًب الىفغ باجخىاب الشراًل
واهدعاب الفظاًل.
َى خلُلت اللالم.
ما ٌلشف به مً مشاد هللا فيهما.
خلُلت الحم في ول ش يء.
َى شهىد ول ش يء في ول ش يء.
كلم هللا مً ول كحن في الاصٌ مما
اهؼبم فيها مً ألاخىاٌ.
َى الخىكف الـهىس
َى ؿهىس الشب بصىس ألاكُان.
هاًت ّ
الخزلل هلل وهي لللامت.
صحت وصذق اللصذ بلى هللا في
ظلىن الؼشٍلت وهي للخاصت.
ملام ؤخذًت الفشق والجمم وهي
لخاصت الخاصت.
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ّ
ّ
اإلاصؼلحي َى جفصُل للمشاخل ّ
ّ
الع ّ
والىجذاهُت كىذ
لىهُت
بن َزا اللشوج
ً
ّ
اإلاخصىف ،وَزا ّ
الخفصُل اإلاشخلي ّ
ّ
العلىوي الىجذاوي ًخؼلب ؤلفاؿا جذًذة لخلبحر
اللشفاهُت ا ّ
ّ
إلاشخلُت ،مما ٌعخذعي جىلُذ اصؼالخاث خاصت مً
كً َزٍ الحاالث
اصؼالح كام.1
وَزٍ الاصؼالخاث الخاصت هي حلابحر وجذاهُت ،جدذدث ؤهىاكها ودسجاتها
وسجبها طمً ّ
الخجشبت ّ
الشوخُت الىجذاهُت التي كاشها العالً،2ففي مصؼلح (الىفاء
باللهذ) مثال ٌععى الياشاوي بلى جدلُم اللشوج اإلاصؼلحي مً خالٌ ججشبت "الىفاء
باللهذ"بلىله ":فهى لللامت كبادة ؛ؤي سهبت في الىكذ وسَبت مً الىكُذ،وللخاصت
كبىدًت ؛ؤي الىكىف مم الامش لىفغ ،ألمش السهبت والسَبتوالهشطا،ولخاصت
الخاصت؛ؤي الخبرؤ مً الحىٌ واللىة ،وصىن الللب مً الاحعاق لوحر اإلادبىب".3
ًمىىىا ؤن هىضح ماكاله الياشاوي –فُما ًخص اللشوج اإلاصؼلحي
للفف(الىفاء باللهذ)-بهزا اإلاخؼؽ :
حالة االشكر
حالة الطمع
حالة اخلوف

اللبىدة
اللبىدًت
اللبادة
آًت 172مً
ظىسة ألاكشاف

مقام األحرار
مقام التجار
مقام الرق

الصىفي بحن ّ
ً - 1ىـش :الخؼاب ّ
الخإوٌ والخإوٍل ،مدمذ اإلاصؼفى كضام ،ص.194 :
ً- 2ىـش :اإلاشجم هفعه ،ص.167:
 - 3معجم اصؼالخاث ّ
الصىفُت ،كبذ ّ
الشصاق الياشاوي ،ص.79 :
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اللشوج اإلاصؼلحي للفف"الىفاء باللهذ" كىذ الياشاوي
ّ
فدالت الشىش ال ًصل بليها بال ألاهبُاء وؤسباب الللىب،وسد في صحُذ
البخاسي كً اإلاوحرة -كً الىبي صلى هللا كلُه وظلم-كاٌ ":كام الىبي صلى هللا كلُه
ّ
ختى جىسمذ كذماٍ فلُل له :هفش هللا لً ماجلذم مً رهبً وماجإخش،
وظلم
ّ
ّ 1
شيىسا)" .
كبذا
كاٌ (:ؤفال ؤوىن ٍ
ٍ
ّ
وختاما،فةن ملـم مصؼلحاث معجم الياشاوي حلىد بلى اإلاصؼلحاث
ألاولى للمخصىفت ألاواثل ،وَزا الخمعً باألصىٌ ألاولى للمصؼلح ًىضح لىا
ّ
مشجلُاث اإلاصؼلح ّ
الصىفي كىذ الياشاوي وهاًاجه وػبُلخه وؤبلادٍ ،بر بهه مصؼلح
ؤصُل وكمُم ًخىافم والفهم ّ
العلُم إلالاوي اللشآن الىشٍم الجلُت والخفُت ،خاصت
برا كلمىا ّ
ؤن الياشاوي فعش اللشآن وفهم خلاثله مً خالٌ جفعحرٍ اإلاعمى" ّ
العشاج
ّ
ّ ّ
الىَاج في جفعحر اللشآن الىشٍم" .وكلى الشهم مً َزا وله ،بال ؤهه اكخمذ كلى الىخب
آلاجُت ،وهي :مجزٌ العاثشًٍ للهشوي(ث،)ٌ481وكىاسف اإلالاسف للعهشوسدي
واصؼالخاث صىفُت البً كشبي(ث،)ٌ638مما ؤطفذ كلى الىخابت الاصؼالخُت
الخمحز ّ
الياشاهُت ّ
والخفشد ،ومىه :
ؤّ -
الخلذد اللفـي للمصؼلح ّ
الصىفي الىاخذ ،مما ؤدي بلى بولذام الذكت
والىطىح في داللخه.
بّ -
الخلذد اإلافهىمي للمصؼلح الىاخذ.
ج-اللشوج اإلاصؼلحي ّ
؛ألن الىخابت اإلاصؼلحُت الصىفُت جىؼلم مً
ّ
زىاثُت(اللفف والزوق).

- 1صحُذ البخاسي ،ؤبى بظماكُل البخاسي ،ص ،590:هخاب الخفعحر  ،باب جفعحر ظىسة الفخذ.
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