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ملخص:
تهضف َظٍ الضعاؾت لدؿلُِ الًىء ٖلى بصعان الٗغب والعجم ٖلى خض
ؾىاء – ممً ٖىىا بالترار الٗغبي وؤلاؾالمي – ؤمغ اإلاهُلح وما ًىخىفه مً
بقياالث وكًاًا ،لظا حؿابلىا بلى الخإلُف فُه مىظ اللغون ألاعبٗت ألاولى مً
زالٌ مهىفاث ازخهذ باإلاهُلح الٗلمي ٖمىما واإلاهُلح اللغىي بىحه ؤزو،
ومً بحن الظًً ايُلٗىا بهظٍ الهىاٖت مدمض بً ًىؾف الخىاعػمي مً زالٌ
هخاب بضٌ٘ له ؾماٍ مفخاح الٗلىم ،واؾخٗغيذ بضاًت ملضمت اخخىث ٖلى
ؤَمُت اإلاىيىٕ ،وَغح ؤلاقيالُت ،هما جُغكذ بلى جغحمخه والبِئت التي وكإ فيها،
ووكفت م٘ الىخاب م٘ ؾبب حؿمُخه وؤؾباب ْهىع مفخاح الٗلىم ،هما بُيذ
اإلاهُلخاث اللغىٍت التي وْفها في هخابه :واإلاهُلخاث الىدىٍت والهغفُت
والٗغويُت والبالغُت ،لظا ًإحي ملالىا َظا لغنض َبُٗت َظا اإلاالف – مً زالٌ
اإلاهُلخاث اللغىٍت التي ؤحى بها – بىٗخه ؤولى اإلاالفاث التي خاولذ ؤن جاؾـ
يمىا للمهُلخاث الٗغبُت ،زم زخمتها بإَم الىخاثج.
كلمات مفحاحية :مفخاح الٗلىم .الخىاعػمي ،اإلاهُلح .اللغىي.الضالالث.
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 صعاؾت جإؾِؿُت: صالالث اإلاهُلخاث اللغىٍت ٖىض الخىاعػمي مً زالٌ هخابه مفخاح الٗلىم
. مٗغفُت،هٓغٍت
Abstract :
This study aims to shed light on the perception of Arabs and nonArabs alike - those who have meant Arab and Islamic heritage - about
the term and the problems and issues surrounding it. Therefore, they
competed in composing it since the first four centuries through
compilations specialized in the scientific term in general and the
linguistic term in particular, among Those who undertook this
industry, Muhammad bin Yusuf al-Khwarizmi, through a wonderful
book that he called the Miftah of Science, and I reviewed the
beginning of an introduction that contained the importance of the
topic, posed the problem, and also touched on his translation and the
environment in which it was raised, and a pause with the book with
the reason for its name and the reasons for the emergence of the key of
scienceIt also showed the linguistic terms that he employed in his
book: such as grammatical, morphological, presentation and rhetorical
terms ... Therefore, this article comes to monitor the nature of this
author - through the linguistic terminology that he brought - by
describing him as the first of the works that tried to implicitly
establish the Arabic terminology, then concluded it with the most
important results
Keywords: Le terme; Linguiste. Une clé; Les sciences.
Alkhawarizmi; Constituant; Théorie.

: ملذمة.
 والهالة والؿالم ٖلى هبُه،الخمض هلل الظي ؤعؾل عؾىله بلؿان ٖغبي مبحن
:وعؾىله ألآٖم وٖلى اله وصخبه وؾلم وبٗض
فةن الخًاعة الٗغبُت بلغذ ؤوج اػصَاعَا في مسخلف فغوٕ الٗلم واإلاٗغفت
م الؾُما في ٖهض الخلُفت ٖبض هللا861-750 َـ132-247:ٌفي الٗهغ الٗباس ي ألاو
ووحه اَخمامه بلى هلل، م الظي خفل بالٗلم والٗلماء833-813َـ218-198 اإلاإمىن
ٌوكام بةوكاء صاع الخىمت في بغضاص ؤو، ٖلىم الخًاعة الُىهاهُت بلى اللغت الٗغبُت
.حامٗت في ؤلاؾالم
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وم٘ ْهىع ؤلاؾالم واحؿإ عكٗت البالص والاهفخاح الٗلمي ٖلى خًاعاث
ألامم الؿابلت ألمت ؤلاؾالم ،وكإث ٖلىم مخىىٖت في مجاالث ٖضًضة ،ووان لهظٍ
الٗلىم ؤزغ ٖلى اللغت الٗغبُت ،ؤصي بلى خمل ؤلفاْها مفاَُم حضًضة .وهدُجت
لخٗضص الٗلىم بضؤث َغٍلت حضًضة في الخإلُف جدىاؾب والىللت الخًاعٍت لألمت
،جمثلذ في جىاوٌ ؤلفاّ الٗلىم الجضًضة م٘ قغح لها ،وواهذ َظٍ ألالفاّ هي
اإلاهُلخاث التي ناعث مىضعحت في خلل ٖلمي مدضص ،وناع ول مً ًغٍض ؤن
ًضزل في مًماع َظٍ الخلىٌ الٗلمُت بداحت بلى فهم مهُلخاث ،التي جمثل
مفاجُذ الٗلم اإلاغاص جدهُله .وؾِ َظٍ النهًت الٗلمُت والاهفخاح الخًاعي
،واحؿٗذ الترحمت وػاص الاجهاٌ بٗلىم ألامم الؿابلت ،فترحم الىثحر مً ٖلىمها
بلى اللغت الٗغبُت ،ووان مً بحن الترحماث جغحمت مهُلخاث الٗلىم وقغح
اإلاضلىٌ الظي واهذ جدمله ،ختى ًخمىً الٗغب مً ولىج َظٍ الٗلىم .ووان ْهىع
َظًً اإلاعجمحن في اللغن الثالث الهجغي.
َظا الٓهىع اإلاخإزغ للمعجم اإلاسخو ٌكحر بلى ؤن اإلاعجم اإلاسخو وان جالُا
لٓهىع اإلاعجم الٗام ،بطا هاوٌ معجم ٖام وان كبل اللغن الغاب٘ الهجغي الظي ٌٗض
الفترة الؼمىُت التي ْهغ فيها اإلاعجم اإلاسخو الٗغبي ،وَى معجم الٗحن للخلُل بً
ؤخمض الفغاَُضي َ175ـ791/م .والظي ًالخٔ ؤن اإلاالفاث الٗلمُت التي ْهغث في
بضاًت الاخخيان بدًاعاث ألامم وٍضٖم َظا اللىٌ الخىافم بلى خض ما بحن َغٍلت
جغجِب ألاٖماٌ الؿابم ،وَغٍلت جغجِب وجهيُف ٖضص مً اإلاٗاحم اإلاخسهو
اإلاخٗضصة الخلىٌ مثل" :بخهاء الٗلىم "للفاعابي ،ومفاجُذ الٗلىم للخىاعػمي
اللظًً اجبٗا َغٍلت جغجِب اإلاهُلخاث وفم الخلىٌ ،ؤي بكيل ًدكابه بلى خض َى
وَغٍلت جىػَ٘ ؤلفاّ الغؾاثل اللغىٍت.
فلى هٓغها بلى َغٍلت جىػَ٘ بٌٗ الغؾاثل لىحضهاَا جلىم ٖلى ؤؾاؽ
مىيىٕ مفغص وٍجم٘ ما ًخٗلم به مً ولماث .

صالالث اإلاهُلخاث اللغىٍت ٖىض الخىاعػمي مً زالٌ هخابه مفخاح الٗلىم  :صعاؾت جإؾِؿُت
هٓغٍت،مٗغفُت .

ومعجما الفاعابي والخىاعػمي ًلىمان ٖلى حم٘ مىيىٖاث ٖلمُت (خلىٌ
ٖلمُت ) وما ًخٗلم بها مً مهُلخاث ،فإؾاؽ جهيُفها َى اإلاىيىٕ.
فٗلم جهيُف الٗلىم َى ٖلم ٌٗنى بترجِب الٗلىم ،وجهيُفها ،لخإهُض
مضي وحىص جغابِ بُنهما ،والٗالكت التي جغبِ الٗلىم فُما بُنها ؤو في بحن غحرَا مً
الٗلىم .وَظا ماقغ واضح ،ونغٍذ ٖلى مضي الترابِ اللىٍم ،واللاثم بحن الٗلىم
وللض جبِىه ؤبى ٖبض هللا الخىاعػمي بلى يغوعة الٗىاًت بلغت الٗلم ،وطلً ببُان
صاللت ألالفاّ واإلاهُلخاث الٗلمُت اإلاخضاولت في ول ٖلم مً ٖلىم ٖهغٍ .ولهظا
ًمىً اٖخباع هخابه معجما انُالخُا حم٘ فُه مهُلخاث الٗلىم والفىىن
وآلاصاب التي واهذ عاثجت في ػماهه ،وللض ٖبر ًٖ ول طلً َى هفؿه في ملضمت
هخابه فلاٌ ":صٖخني هفس ي بلى جهيُف هخابً ...يىن حامٗا إلافاجُذ الٗلىم وؤواثل
الهىاٖاث ،مخًمىا ما بحن ول َبلت مً الٗلماء مً اإلاىايٗاث والانُالخاث
التي زلذ منها او مً حلها الىخب الخانغة لٗلم اللغت ختى بن اللغىي اإلابرػ في
ألاصب ،بطا جإمل هخابا مً الىخب التي نىفذ في ؤبىاب الٗلىم والخىمت ،ولم ًىً
قضا نضعا مً جلً الهىاٖت ،لم ًفهم قِئا مىه ووان واألمي ألاغخم ٖىض هٓغٍ
فُه".1
أهمية البحث :إلافاجُذ الٗلىم ؤَمُت ٖٓمى مً خُث بهه ؤولى اإلاهىفاث
التي ٖىِذ باإلاهُلخاث وبالخٗغٍف بالٗلىم الٗغبُت وغحر الٗغبُت ؛ لظا جخجزٌ
كُمخه الٗلمُت في هلاٍ هجمل بًٗها فُما ًلي :
مفاجُذ الٗلىم مىؾىٖت هللذ ٖلىما ومهُلخاث هثحرة ووزُلت حٗغٍفُت
هاصعة ٖغفذ بٗلىم الٗغب وآصابهم ومٗاعفهم .

1

 -شخاصة الخىعي ،صعاؾاث في الترحمت واإلاهُلح والخٗغٍب ،صمكم :صاع َالؽ،1992، 2ٍ،م172
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خاوٌ الخىاعػمي مً زالٌ مهىفه ؤن ًضمج الفىغ الٗغبي ؤلاؾالمي في
مياهه الصخُذ مً الخًاعة ؤلاوؿاهُت الٗاإلاُت.

2

ٌٗض مفاجُذ الٗلىم صلُال إلاٗغفت مهاصع وؤنىٌ هثحر مً اإلاهُلخاث غحر
الٗغبُت ؤيف بلى طلً ؤهه وؾُلت حٗغٍبُت للمهُلخاث ألاحىبُت وجلغٍبها بلى
الٗغبُت.

3

هما ؤن مفاجُذ الٗلىم ،وٖلى الغغم مً بًجاػٍ ًهلح ؤن ًيىن معجما
هبحرا للٗلىم التي طهغَا الخىاعػمي ،وٍهلح ول باب مً ؤبىابه ؤن ًيىن معجما
مؿخلال ًخٗغى إلاىيىٕ واخض .
املنهج املحبع :بن َظٍ الضعاؾت جىضعج يمً البدىر الكغُٖت ،فةهه ًهٗب
ؤن ٌٗخمض فيها ٖلى مىهج ٖلمي واخض ؛ ألن َبُٗتها جلط ي الخىؾ٘ باؾخسضام ؤهثر
مً مىهج ،و لظلً فةهني اٖخمضث مجمىٖت مً اإلاىاهج و لىً بضعحاث و وؿب
مخفاوجت  .و مً ؤَم َظٍ اإلاىاهج هي:
اإلاىهج الاؾخلغاجي :اٖخمضجه في جدب٘ اإلاىيىٕ و اؾخلغاء حؼثُاجه مً مٓان
آًاث اللغآن الىغٍم والؿىت الىبىٍت الكغٍفت وهخب اللغت .
اإلاىهج الخدلُلي :اؾخٗماله وان ْاَغا في جدلُل اإلاُُٗاث الٗلمُت التي
جىنلذ بلى حمٗها م٘ ؤصلتها الكغُٖت واللغىٍت م٘ اؾخٓهاع ما زفي بحن َُاتها
اهُالكا مً ههىم اللغآن وألاخاصًث وههىم اللغت الٗغبُت .
مشكلة وأسئلة البحث :ؾيخىكف م٘ َظا الىخاب اإلاٗىىن ب "مفاجُذ
الٗلىم "ألبي ٖبض هللا بً ًىؾف الخىاعػمي وهىٓغ في ؤي اججاٍ ًضعؽ اإلاهُلح؟
وَل َى هخاب ٌٗني فٗال بكإن الضعاؾت اإلاهُلخُت؟ ؤم ماطا ٌٗني به ؟ و ما َى
اإلاىهج الظي ؾلىه في صعاؾخه للمهُلخاث التي جىاولها في هخابه؟ ما هي الٗىامل
2

 ؤخمض مُلىب ؤخمض ،بدىر مهُلخُت،3
 -هفؿه ،م .166 :

ميكىعاث للمجم٘ الٗلمي 2006 – ٌ 1427،م م .164 :

صالالث اإلاهُلخاث اللغىٍت ٖىض الخىاعػمي مً زالٌ هخابه مفخاح الٗلىم  :صعاؾت جإؾِؿُت
هٓغٍت،مٗغفُت .

التي ؤزغث فُه؟ و ما هي كُمت الىخاب ؟ َظٍ ألاؾئلت وغحرَا حؿخجم٘ خىلها ؤؾئلت
مخٗضصة خىٌ الىخاب والياجب وكبل الخىى في جدلُل ؤلاقياالث هغي واحبا ٖلُىا
ؤن هلف م٘ الؿُاق الخاعٍخي للىخاب ختى جٓهغ لىا الغئٍا الياملت .
خطة البحث :بىاء ٖلى ؤلاقيالُت اإلاُغوخت وألاَضاف اإلاؿُغة اإلاغحى
جدلُلها ؾلىذ في َظا البدث جهمُما ميىها مً ملضمت وزالزت مباخث ،وزاجمت.
امللذمة :جىاولذ فيها الخٗغٍف باإلاىيىٕ مدل الضعاؾت وبقيالُت البدث
وؤَمُخه ،وؤزحرا جهمُم البدث .
املبحث ألاول  :في الؿُاق الخاعٍخي للىخاب ،وجدخه مُلبان ،حاء اإلاُلب
ألاوٌ مىه بٗىىان :جغحمت ؤبي ٖبض هللا بً ًىؾف الخىاعػمي ،ؤما اإلاُلب الثاوي
فيان بٗىىان البِئت التي وكإ فيها مدمض بً ًىؾف الخىاعػمي،
املبحث الثاني :وكفت م٘ الىخاب ،خُث كؿمخه بلى مُلبحن ،وفي اإلاُلب
ألاوٌ ،ؾبب حؿمُت الىخاب وفي الثاوي مىه بؿُذ فُه ؤؾباب ْهىع َظا
الىخاب،
املبحث الثالث  :صعاؾت جدلُلُت للىخاب .وجدخه زمؿت مُالب ،حاء
اإلاُلب ألاوٌ مىه بٗىىان :ؤهىإ الخٗاعٍف ،ؤما اإلاُلب الثاوي فيان بٗىىان:
ؤلاؾىاص ،بِىما اإلاُلب الثالث فيان بٗىىان :اإلاكترن اللفٓي ،وفي ححن ؤن
اإلاُلب الغاب٘ فهى بٗىىان :اإلاٗغب ،واإلاُلب الخامـ فهى حٗذ ٖىىان  :الدكبُه،
خاثمة
 .2املبحث ألاول :السياق الحاسيخي للكحاب :
 1.2املطلب ألاول  :ثشحمة أبي عبذ هللا بن يىسف الخىاسصمي :
الخىاعػمي َ:ى ؤبى ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض بً ًىؾف الياجب البلخي
الخىاعػمي ،ولض في بلخ وٖاف في هِؿابىع في بالٍ الؿاماهُحن اقتهغ هباخث في
زغاؾان .ونف هخابه «مفاجُذ الٗلىم »الظي ؤلفه وؤَضاٍ للىػٍغ ؤبي الخؿً
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ٖبُض هللا بً اخمض الؿاماوي بإهه كُم ومً ؤكضم ما نىفه الٗغب ٖلى الُغٍلت
اإلاىؾىُٖت.4هما ونفه اإلالغٍؼي بلىله « وَى هخاب حلُل اللضع» حٗله الخىاعػمي
في ملالحن ؤولهما :للٗلىم الٗغبُت والكغَٗت والفله والىالم والٗغوى والخاعٍش،
وزاهيهما :للٗلىم الضزُلت والفلؿفت والىُم والُب والخؿاب والهىضؾت والفلً
واإلاىؾُلى والخُل واإلاُياهُيا والىُمُاء ،فدضص ؤَم مهُلخاتها بازخهاع ألامغ
الظي ؤُٖاٍ كُمت هبحرة ٖىض اإلاكاعكت واإلاؿدكغكحن 5وال وٗغف ٖىه بال الجزع
الِؿحر .بؿبب ؾيىث اإلاهاصع ؤو اًجاػَا في الخضًث ٖىه .وَى غحر مدمض بً
مىس ى الخىاعػمي الغٍاض ي( ٖالم مؿلم إلا٘ في ٖلم الغٍايُاث والفلىٌ ؾىت
،164وجىفي ؾىت َ 235ـ (اإلاىافم  850-780م ُٖ (.ىه اإلايامىن لٗلمه وجلضمه
عثِؿا لبِذ الخىمت في بغضاص.
 2.2املطلب الثاني  :البيئة التي نشأ فيها محمذ بن يىسف الخىاسصمي :
للض جبضلذ ؤخىاٌ الٗالم الاؾالمي م٘ بَاللت اللغن الغاب٘ الهجغي ،فاهلؿمذ
مملىت الخالفت بلى صوٍالث مؿخللت ،بٗض ؤن واهذ حكيل وخضة مخياملت طاث
ٖانمت هبري ًمثل الخلُفت الٗباس ي فيها عمؼ اللىة والىخضة والؿلُت .
وما ًخمحز به طلً اللغن َى جلاؾم الؿلُت بحن اإلاظاَب الاؾالمُت ؾىاء في
مكغق الخالفت ؤو في مغغبها ،وكض نغح بخلً ألاويإ اإلااعر الظَبي في الؿحر
خُث كاٌْ" :هغ َظا الىكذ الغفٌ وؤبضي نفدخه وقمش بإهفه في مهغ والكام
والدجاػ واإلاغغب بالضولت الٗبُضًت ،وبالٗغاق والجؼٍغة والعجم ببني بىٍهٖ 6لى
الغغم مً الخفغق الؿُاس ي الظي ؤناب ألامت الاؾالمُت في اللغن الغاب٘ الهجغي،
4
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صالالث اإلاهُلخاث اللغىٍت ٖىض الخىاعػمي مً زالٌ هخابه مفخاح الٗلىم  :صعاؾت جإؾِؿُت
هٓغٍت،مٗغفُت .

وْهىع هثحر مً الضوٍالث وؤلاماعاث اإلاؿخللت ًٖ الخالفت الٗباؾُت للًٗف
والىًَ الظي ؤنابها ،في اإلالابل وان َىان عقي في الخُاة الٗلمُت والثلافُت ،
واهدكاع للٗلىم اإلاسخلفت وؾُىٕ لىثحر مً الٗلماء في قتى الٗلىم في َظا اللغن
ووان الٗلىم والفىىن ال جغقى بلى ٖهىع الايُغاب ،فال جدب٘ الخالت الٗلمُت
الخالت الؿُاؾُت يٗفا وكىة  ،فلض ًدمل الٓلم والخٗؿف هثحرا مً الٗلماء
واإلافىغًٍ بلى الفغاع مً الٗمل الؿُاس ي بلى الٗمل الٗلمي والفىغي .
فلض ونلذ النهًت الفىغٍت وألاصبُت والفىُت في اللغن الغاب٘ الهجغي بلى
الظعوة في وافت ؤعحاء الٗالم الاؾالمي ،وواهذ هدُجت مىُلُت وَبُُٗت ،بن جبلغ
الخغهت الفىغٍت ؤوحها وٖٓمتها في َظا الٗهغ ،فهىان حملت مً الٗىامل
والٓغوف التي ؤؾهمذ في النهًت الفىغٍت والثلافُت .
وٍمىً اللىٌ :بن الٗامل ألاَم في طلً َما اإلافىغان الفاعس ي والُىهاوي
اللظًً جم هللهما وجغحمتهما بلى الٗغبُت في اللغهحن الؿالفحن كبل َظا اللغن ،خُث
شج٘ الخلفاء والىػعاء وألامغاء وبمؿاَمت الٗلماء جغحمت هثحر مً الىخب ألاحىبُت
بلى اللغت الٗغبُت ،وبالخالي اوٗىؿذ ْالٌ جلً الىلىالث والترحماث في بضاًاث
اللغن الغاب٘ الهجغي الظي وؾ٘ ؤفاق الٗلم واإلاٗغفت والثلافت .
َظٍ ألاويإ عبما ؤزغث ٖلى فىغ الخىاعػمي ،ما حٗله ًهىف هخابا ؾماٍ
"مفاجُذ الٗلىم" خُث ٖاف في فترة بضؤث جيكِ فيها ٖملُت "الخهيُف" الظي
ٌٗض واخضا مً ؤَم اإلاباخث الٗلمُت التي اػصَغث بكيل ملخىّ في الخًاعة
ؤلاؾالمُت ،فلض ؤنبذ بٗض فترة وححزة مً اهُالق الخغهت الٗلمُت في اإلاجخم٘
الٗغبيٖ ،لما كاثما بظاجه له مباصثه وؤنىله وؤَضافه ،باإليافت بلى ممثلُه مً
الٗلماء والفالؾفت واإلافىغًٍ ،الظًً جهضوا للخٗغٍف به ،وبُان ملانضٍ،
وَغكه ،ومىاهجه في جىُٓم اإلاٗغفت وخهغ مجاالتها وؤوحه جدهُلها ،وهظا
مؿالً جغجُبها ؤنىال وفغوٖا وؤحؼاء.

ألاؾخاط :البضالي اإلاترجي

وٖلى الغغم مً وىهه ؤصاة جىُٓمُت للمٗغفت ،حؿعى بلى جغجِب الٗلىم،
وخهغ مىيىٖاتها ومىاهجها وفم جهىع فلؿفي مٗحن ،فلض ازخلف بكإهه بحن
وىهه حؼءا مً فلؿفت الٗلىم ،وبحن وىهه ؾابلا ٖليها ؤو جابٗا لها ؟ بمٗنى ؤهه
بمثابت مىكف هلضي إلاا ًيبغي ؤن جيىن ٖلُه الٗلىم في واك٘ الخُاة البكغٍت؛ ألن
الفلؿفت" :حٗني بخدلُل ؤو جبرًغ اإلاباصت واإلاؿلماث التي جلىم ٖليها الٗلىم "
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ونفىة اللىٌ :بن اػصَاع خغهت الخإلُف وبغوػ ٖلماء ٖضًضًً زالٌ اللغن
الغاب٘ ،جغجب ٖلُه احؿإ مجاالث اإلاٗغفت وْهىع ٖلىم هثحرة ،مما ؤوحض مبرعا
وافُا إلٖضاص زُِ الخهيُف.
.3املبحث الثاني :وكفة مع الكحاب:
للض ؾبم الخىاعػمي اإلاخىفى ؾىت َ 387ـ الٗلماء اإلاٗانغًٍ في وي٘ ؤوٌ
مىؾىٖت ٖلمُت بىخابه "مفاجُذ الٗلىم" وَى همىطج مً الترار الٗلمي للخًاعة
الٗغبُت  ،ولىً ًيبغي في َظٍ الىكفت ؤن ؤَغح ؾاالا ما مٗنى مفاجُذ الٗلىم ؟
بن َظٍ اإلافاجُذ " مً الىخب اإلافُضة في مٗغفت مهُلخاث الٗلىم
اإلاسخلفت ،التي اقخغل بالبدث فيها والخإلُف فيها ٖلماء ألامهاع الاؾالمُت بلى
الغب٘ ألازحر مً اللغن الغاب٘ الهجغي .
وللض يم هخابه َظا مً اإلاٗاعف والانُالخاث ما ًدخاج بلُه اإلافىغ،
واإلااعر ،والفلُه ،واإلافؿغ ،والفُلؿىف ،وألاصًب ،والىدىي ،واللغىي،
والجغغافي ،والباخث في الخًاعة ،واإلاهخم بالثلافت ؤلاؾالمُت ووكإة اإلاهُلخاث
بها.
زم بن اإلاهُلخاث هي مفاجُذ الٗلىم ؛ الن اإلاهُلح َى لفٔ ٌٗبر ًٖ
مفهىم واإلاٗغفت مجمىٖت مً اإلافاَُم التي ًغجبِ بًٗها ببٌٗ في قيل مىٓىمت
و اللغت وٖاء اإلاٗغفت واإلاهُلح َى الخامل للمًمىن الٗلمي في اللغت فهى ؤصاة
7
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صالالث اإلاهُلخاث اللغىٍت ٖىض الخىاعػمي مً زالٌ هخابه مفخاح الٗلىم  :صعاؾت جإؾِؿُت
هٓغٍت،مٗغفُت .

الخٗامل م٘ اإلاٗغفت  ،واإلاهُلح َى الخامل للمًمىن الٗلمي في اللغت ،فهى ؤصاة
الخٗامل م٘ اإلاٗغفت  ،وؤؾاؽ الخىانل في مجخم٘ اإلاٗلىماث وفي طلً جىمً ؤَمُت
الىبحرة وصوعٍ الخاؾم في ٖملُت اإلاٗغفت ،وللض ؤصعن الٗغب اللضماء ؤَمُت هبحرة
وصوعٍ الخاؾم في ٖملُت اإلاٗغفت ،وللض ؤصعن الٗغب اللضماء ؤَمُت اإلاهُلح
وصوعٍ في جدهُل الٗلىم ،فلاٌ اللللكىضي (ثَ 821:ـ) في هخابه نبذ ألاٖص ى":
ٖلى ؤن مٗغفت اإلاهُلح هي الالػم اإلادخم واإلاهم اإلالضم ،لٗمىم الخاحت بلُه
واكخهاع اللانغ ٖلُه  :بن الهيُٗت ال جيىن نيُٗت ختى ًهاب بها َغٍف
اإلاهى٘ وٖغف اللغىٍىن الٗغب اللضامى اإلاهُلح بإهه لفٔ ًخىاي٘ ٖلُه اللىم
ألصاء مضلىٌ مٗحن ،ؤو ؤهه لفٔ هلل مً اللغت الٗامت بلى اللغت الخانت للخٗبحر
ًٖ مٗنى حضًض ،فلاٌ الجغحاوي (ثَ816:ـ) في حٗغٍف الانُالح في هخابه
الخٗغٍفاث "ٖ :باعة ًٖ اجفاق كىم ٖلى حؿمُت ش يء باؾم ما ًىلل ًٖ مىيٗه "
زم ؤياف وهإهه ًخدضر ًٖ بٌٗ َغاثم وي٘ اإلاهُلح" :بزغاج اللفٔ مً مٗنى
بلى آزغ إلاىاؾبت بُنهما "
وٖغفه ؤبى البلاء اليىفي (ثَ1094:ـ) في هخابت ": 8اجفاق اللىم ٖلى وي٘
الص يء" وكُل "بزغاج الص يء ًٖ اللغىي بلى مٗنى ؤزغ لبُان اإلاغاص" وٖغفه مغجط ى
الؼبُضي (ثَ1205:ـ) في معجمه بإهه : 9اجفاق َاثفت مسهىنت ٖلى ؤمغ
مسهىم".
وفي الٗهغ الخضًث ًلضم مدمىص حجاػي الخٗغٍف آلاحي بىنفه ؤفًل حٗغٍف
ؤعوَي اجفم ٖلُه اإلاخسههىن في ٖلم اإلاهُلح ،وَظا الخٗغٍف َى "اليلمت
الانُالخُت ؤو الٗباعة الانُالخُت  :مفهىم مفغص ؤو ٖباعة مغهبت اؾخلغ مٗىاَا،
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ألاؾخاط :البضالي اإلاترجي

ؤو باألخغي اؾخسضامها ،وخضص في ويىح وَى حٗبحر زام يُم في صاللخه
اإلاخسههت ،واضح بلى ؤكص ى صعحت ممىىت ،وله ما ًلابله في اللغاث الازغيً ،غص
صاثما في ؾُاق الىٓام الخام بمهُلخاث فغٕ مدضص ،فُخدضص بظلً ويىخه
الًغوعي .
ومً ًخإمل َظا الخٗغٍف ألازحر ًجضٍ ًغهؼ ٖلى حاهبحن مهمحن مً حىاهب
اإلاهُلح  .ؤولها ويىح اإلاهُلح فغٕ مدضص ،بط ًُلب ويىخه بلى ؤكص ى صعحت
ممىىت .
وآلازغ وعوص اإلاهُلح في ؾُاق الىٓام الخام بفغٕ مدضص ،لىً اقتراٍ ؤن ًيىن
له ما ًلابله في اللغاث ألازغي ؤمغ عبما ًًٗف َظا الخٗغٍف .
وٍلخو الضهخىع ؤخمض مُلىب ألامحن الٗام للمجم٘ الٗلمي الٗغاقي الكغوٍ
الىاحب جىفغَا في اإلاهُلح والتي ًمىً ؤن وؿدكفها مً الخٗغٍفاث الؿابلت في ما
ًإحي :
1ـ اجفاق الٗلماء ٖلُه للضاللت ٖلى مٗنى مً اإلاٗاوي الٗلمُت .
2ـ ازخالف صاللخه الجضًضة ًٖ صاللخه اللغىٍت ألاولى.
 3ـ وحىص مىاؾبت ؤو مكاعهت ؤو مكابهت بحن مضلىله الجضًض ومضلىله اللغىي
(الٗام)
وزالنت اللىٌ :بن مٗاحم اإلاهُلخاث  :واإلاغاص بها اإلاٗاحم واإلاهىفت زهُص ي
لكغح اإلاهُلخاث وجىيُذ مفاَُمها .
وَظٍ اإلاٗاحم منها مٗاحم ٖامت غحر مسخهت بفً مً الفىىن ،بل حكمل
مهُلخاث مً فىىن قتى ،ومً ؤمثلتها " :ـ مفاجُذ الٗلىم" ألبي ٖبض هللا مدمض
بً اخمض بً ًىؾف الياجب الخىاعػمي التروي ( ،ث َ380ـ )

صالالث اإلاهُلخاث اللغىٍت ٖىض الخىاعػمي مً زالٌ هخابه مفخاح الٗلىم  :صعاؾت جإؾِؿُت
هٓغٍت،مٗغفُت .

 1.3املطلب ألاول  :سبب جسمية الكحاب:
هما َى مٗلىم ؤن هخاب مفاجُذ الٗلىم للخىاعػمي الظي َى مً عحاٌ اللغن
الغاب٘ الهجغي ،اللغن الظي اػصَغث فُه الٗلىم الٗللُت والغٍايُت وؤلاوؿاهُت ـ
قٗغ ؤن هخب اللغت اإلاٗغوفت في ٖهغٍ ال جفي بخىيُذ الضاللت لهظا الؿُل الضافم
مً اإلاهُلخاث التي خفلذ بها هخب الٗلىم اإلاسخلفت ،وَى فاعؽ مً فغؾاجها،
ومكاعن في مُضاجها ،فإعاص ؤن ًيىن هخابه َظا "مفاجُذ الٗلىم " عاثضا وصلُال
للباخثحن ،لُيىهىا ٖلى زبرة بما ًسىيىن فُه ..ولُال ًلخمؿىا طلً ٖىض اللغىٍحن
فلِ .
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ٖالوة ٖلى طلً فةن هخاب مفاجُذ الٗلىم ٌٗض مً بحن الٗلىم اإلاىهجُت
التي اٖخنى بها الٗلماء اإلاؿلمىن ٖىاًت فاثلت ججؿضث ؤؾاؾا في هخب وعؾاثل
امخاػث بالضكت في الخهيُف والبراٖت في الترجِب ؾىاء ما وان مللضا للترجِب
ألاعؾُي للٗلىم ،ؤو ما وان منها زايٗا للمىهج ؤلاؾالمي ألانُل في جهيُف
اإلاٗاعف
وٍغح٘ الؿبب الغثِـ في الاَخمام بلى ما قهضجه الؿاخت ؤلاؾالمُت مً
حكٗب الٗلىم وجىىٕ الفىىن اإلاٗغفُت.
ولٗل َظا ما ٖبر ٖىه الٗالمت َاف هبري ػاصٍ َ968ـ خُث كاٌ" :بن
الفىىن هثحرة وجدهُل ولها بل حلها لٗلها ٖؿحرة ،م٘ ؤن مضة الٗمغ كهحرة،
وجدهُل آالث الخدهُل ٖؿحرة ،فىُف الُغٍم بلى الخالم مً َظا اإلاًُم ؟
فخإمل فُما كضمذ بلًُ مً الٗلىم اؾما وعؾما ومىيىٖا وهفٗا ،وفُما ازترٖذ
مً الخفهُل في َغٍم الخدهُل
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ألاؾخاط :البضالي اإلاترجي

وكض بحن غاًخه مً جإلُفه ،وخضص فىاثضٍ التي ًدخاج بليها ،بلىله  " :وكض
حمٗذ في َظا الىخاب ما ًدخاج بلُه مً َظا الىىٕ مخدغٍا لإلًجاػ والازخهاع
ومخىكُا للخُىٍل وؤلاهثاع ،وؾمُذ َظا الىخاب "مفاجُذ الٗلىم" ،بط وان مضزال
بليها ومفخاخا ألهثرَا فمً كغؤٍ وخفٔ ما فُه وهٓغ في هخب الخىمت َظٍ لها
وؤخاٍ بها ٖلما وان لم ًىً ػوالها وال حالـ ؤَله.
 2.3املطلب الثاني  :أسباب ظهىس هزا الكحاب .
وفي َظا هلىٌ  :بن وعاء ْهىع هخاب مفاجُذ الٗلىم للخىاعػمي حٗضص
اإلاغاهؼ الٗلمُت والخًاعٍت في الٗالم ؤلاؾالمي زالٌ اللغن الغاب٘ الهجغي ،ومً
َظٍ اإلاغاهؼ ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ال الخهغ  :اإلاضن الغثِؿُت في الكام ومهغ ،بغضاص
والبهغة واليىفت في الٗغاق ،والغي وَمظان وؤنفهان في بكلُم زغاؾان،
وؾمغكىض وبساعي وفاعاب وجغمظ وفغغاهت وزىاعػم وػمسكغ في بالص ما وعاء النهغ،
واللحروان واإلاهضًت وجاَغث وسجلماؾت وفاؽ ،في بالص اإلاغغب ،ومىت واإلاضًىت
ومضن الُمً في حؼٍغة الٗغب ،وكغَبت وؤقبُلُت وغغهاَت في ألاهضلـ .
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وان ًىحض في َظٍ اإلاغاهؼ الٗلمُت والخًاعٍت الىثحر مً اإلااؾؿاث ،التي
ؾاَمذ بضوع هبحر في اػصَاع الخُاة الفىغٍت زالٌ َظا اللغن ومً ؤَمها :
صوع ؤو زؼاثً الىخب ؤي اإلاىخباث وصوع الٗلم وخللاث الضعؽ ومجالـ اإلاىاْغة و
خىاهِذ الىعاكحن .
وفي ْل َظٍ الٓغوف اإلاصجٗت وان الُبُعي ؤن جؼصَغ خغهت الخإلُف
وجىثر الىخب في اللغن الغاب٘ ،ووان بٌٗ َظٍ الىخب ؤكغب بلى اإلاباخث الهغحرة
التي جخجاوػ الىاخضة منها بً٘ ؤوعاق ،هما وان بٌٗ َظٍ الىخب ٌكغل ٖكغاث
وعبما مئاث ألاحؼاء واإلاجلضاث

13
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صالالث اإلاهُلخاث اللغىٍت ٖىض الخىاعػمي مً زالٌ هخابه مفخاح الٗلىم  :صعاؾت جإؾِؿُت
هٓغٍت،مٗغفُت .

وليل َظٍ الاٖخباعاث فال غغابت البخت ؤن ًٓهغ زالٌ اللغن الغاب٘ ٖضص هبحر
مً الٗلماء ،الظًً هبغىا في ٖلىم ٖضًضة وكامىا بخإلُف الىثحر مً الىخب في
الٗلىم اإلاسخلفت ،ومنهم ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ ال الخهغ ْهىع هخاب مفاجُذ الٗلىم
ألبي ٖبض هللا مدمض بً ؤخمض بً ًىؾف الياجب الخىاعػمي التروي( ،ث َ380ـ)
 .4املبحث الثالث  :دساسة ثحليلية للكحاب :
وال ًفىجىا َىا ؤن وكحر بلى الخىاعػمي وي٘ لىخابه َُىال جهيُفُا َغٍفا
بىاٍ ٖلى ملالخحن  :زهو ألاولى للٗلىم الكغُٖت وما ًخهل بها مً الٗلىم
الٗغبُت ،وزهو الثاهُت لٗلىم العجم مً الُىهاهُحن وغحرَم مً ألامم ،وكض
هجا بظلً مىحى جإنُلُا ،وَؿخمض جهىعٍ لبيُت الخهيُف مً َبُٗت الٗلىم هما
هي في واك٘ اإلاجخم٘ الٗغبي وكىءا واعجلاء وجُىعا واػصَاعا ،وَى بظلً جدغع بلى
خض هبحر مً جإزحر الخلؿُم ألاعؾُي الظي فغى هفؿه ٖلى هثحر مً الخهيُفاث
الٗغبُت للٗلىم ،بط نضع جهيُفه بالٗلىم الكغُٖت وما ًخهل بها مً ٖلىم
الٗغبُت ،ؤما الغاًت مً وعاء َظا الاَخمام ،فهي غاًت جغبىٍت حٗلُمُت حؿتهضف
ؤؾاؾا جىحُه الٗلل اإلاؿلم بلى اإلاُاصًً اإلاٗغفُت للٗلىم ،بط نضع جهيُفه
بالٗلىم الكغُٖت وما ًخهل بها مً ٖلىم الٗغبُت ،ؤما الغاًت مً وعاء َظا
الاَخمام ،فهي غاًت جغبىٍت حٗلُمُت حؿتهضف ؤؾاؾا جىحُه الٗلل اإلاؿلم بلى
اإلاُاصًً اإلاٗغفُت اإلاخىىٖت الؾخٗابها وجمثلها ؤوال بإوٌ ،الؾُما ؤن الٗلىم بإؾغَا
جمثل هما مخيامال ووخضة مخىاؾلت جمتزج فيها ٖلىم اإلالانض وٖلىم الىؾاثل ٖلى
خض ؾىاء .
وفي َظا الهضص ًلىٌ الغؼالي (َ505ـ) ٖ" :لى اإلاخٗلم ؤال ًسىى في
فىىن الٗلم صفٗت ،بل ًغاعي الترجِب ،فُبضؤ باألَم فاألَم ،وال ًسىى في فً
ختى ٌؿخىفي الفً الظي كبله ،فةن الٗلىم مغجبت جغجِبا يغوعٍا وبًٗها َغٍم
بٌٗ  ...وٖلُه ؤال ًضٕ فىا مً فىىن الٗلم وهىٖا مً ؤهىاٖه بال وٍىٓغ فُه هٓغا

ألاؾخاط :البضالي اإلاترجي

ًُل٘ به ٖلى غاًخه وملهضٍ وَغٍله ،زم بن ؾاٖضٍ الٗمغ وواجخه ألاؾباب َلب
الخبدغ فُه ،فةن الٗلىم ولها مخٗاوهت مترابُت بًٗها ببٌٗ

14

 1.4املطلب ألاول  :أنىاع الحعاسيف :
أ ـ الحليلة اللغىية : :مً خم الص يء بطا زبذ ،زم هلل بلى اليلمت الثابثت
ؤو اإلاثبخت في مياجها الانلي ،والخاء فيها للىلل مً الىنفُت بلى الاؾمُت

15

والخلُلت ؤًًا  :هي طاث الص يء اإلاالػمت له ،بط بن ؤكىاٌ اإلاسلىكاث ولها
جفخلغ بلى ؤؾماء ٌؿخضٌ بها ٖليها ،لُٗغف ول منهما باؾمه لغغى الخفاَم ،فهى
ؤمغ يغوعي ،فاالؾم اإلاىيىٕ بةػاء اإلاؿمى َى خلُلت له ،واألؾماء وألاعى،
والخغ والبرص ،باليؿبت إلاٗاهيها اإلاىيىٖت لها

16

وَٗغف ألانىلُىن بإجها  ":اللفٔ اإلاؿخٗمل فُما وي٘ له ؤوال في الانُالح
الظي به الخساَب  ،( 17-لغىٍا وان الخساَب ؤو قغُٖا ؤو ٖغفُا ،وكض اؾخلغ َظا
الخٗغٍف ،فاقتهغ بحن ألانىلُحن -وهثحرا ما ٌؿخٗمل الخىاعػمي في هخابه مفاجُذ
الٗلىم الخلُلت اللغىٍت وهي ما ويٗها واي٘ اللغت ،ولفٔ الغمل والهغولت :
ؤلاؾغإ

18

وفي مفخاح الٗلىم "الللـ كاٌ الخلُل َ :ى ما زغج مً الخلم ملئ

الفم او صوهه ولِـ بليء ،فان ٖاص فهى الليء  19وؾمُذ بالىيُٗت ،الؾخٗمالها
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صالالث اإلاهُلخاث اللغىٍت ٖىض الخىاعػمي مً زالٌ هخابه مفخاح الٗلىم  :صعاؾت جإؾِؿُت
هٓغٍت،مٗغفُت .

في مىيٗها ألانلي ،وَظٍ التي ٌؿميها الامضي  :اللغىٍت الىيُٗت"  20ؤي اللفٔ
اإلاؿخٗمل فُما وي٘ له ؤوال في اللغت .

21

واؾخٗمل ؤًًا بٌٗ ألالفاّ وؤُٖاَا مٗىاَا اللغىي ولفٔ :الظاث :هفـ
الص يء وحىَغٍ.
واليلمت ،التي ٌؿمها ؤَل اللغت الٗغبُت :الفٗل ،وولفٔ :الخفلِـ :فٗل مخٗض،
مً ؤفلـ الغحل بفالؾا ،واقخلاكه مً الفلـ ،ؤجها ناعث صعاَمه فلىؾا ،وفلؿه
غحر جفلِؿا.22ؤٌـَ ،ى زالف لِـ :كاٌ الخلُل بً اخمض :لِـ بهما وان :ال في
ؤٌـ ،فاؾلُىا الهمؼة وحمٗىا بحن الالم والُاء ،والضلُل ٖلى طلً كىٌ الٗغب
:ابخني بىظا مً خُث ؤٌـ ولِـ.23
الُفغة :الىزىب في اعجفإ ،جلىٌَ :فغث الص يء ؤَفغٍ َفغا ،بطا وزبذ فىكه،
والُفغة :اإلاغة الىاخضة 24الاَىٍتٖ ،لى وػن ألاهؿُت :مً إلاٗان ؤَل الكام ،وال
واخض لهَ :ىظا كاٌ الخلُل ،وكاٌ بًٗهم :بىؿغٍٖ ،لى بىاء ػٍيُت .25وقٗاثغ هللا
،واخضَا ،قٗحرة ،وهي الٗالمت

26

ب-الحليلة الششعية:
فلض جخغحر صالالث ألالفاّ ًٖ ؤنل اؾخٗمالها الٗام في اللغت لخضٌ ٖلى الاؾم
الكغعي اإلاؿخٗمل فُما وان مىيىٖا في الكغٕ[؛فهي) ول لفٔ وي٘ إلاؿمى في
اللغت ،زم اؾخٗمل في الكغٕ إلاؿمى آزغ ،م٘ هجغان الاؾم للمؿمى اللغىي بمط ي
20
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الؼمان وهثرة الاؾخٗماٌ في اإلاؿمى الكغعي 27خُث اؾخٗمل الخىاعػمي الخلُلت
:اللغان
الكغُٖت في هخابه بلىة صون ؤن ٌؿخٗملها في ؾُاكها اللغىي وطلً هإلفاّ ٍ
ؤن ًىىي الٗمغة م٘ الدج حمُٗا .والخمخ٘ :ؤن ًدغم للٗمغة كبل الدج ،ؤلافغاص :ؤن
ًفغص هُت ول واخض منهما 28وهظلً ؤًًا مثل الىهاب :ما وحبذ فُه الؼواة مً
اإلااٌ ،هماثتي صعَم ،او ٖكغًٍ صًىاعا.
الٓهاع َ،ى ؤن ًلىٌ الغحل المغؤجه :ؤهذ ٖلي هٓهغ ؤمي ،فخدغم ٖلُه

29

وَظا الخٗاعٍف ولها في باب الفله بال ؤن َىان حٗاعٍف ؤزغي هثحرة في ؤبىاب
ؤزغي ،في باب الىدى وغحرٍ مثل :الغف٘ :ما وك٘ في بعجاػ اليلم مىىها ،هدى كىلً:
ػٍض.30
والًم :ما وك٘ في بعجاػ اليلم غحر مىىن ،هدى ً:فٗل .وفي باب الضًاث مثل
"اللؿامت :ؤن ًىحض كخُل بحن ْهغاوي كىم ،فُدلف منهم زمؿىن عحال زمؿحن
ًمُىا للمضٖحن ؤجهم لم ًلخلىٍ ،وال ٌٗلمىا كاجله  ،وحؿلِ الضًت ٖنهم ،ؤو ًدلفها
اإلاضٖىن فِؿخدلىن الضًت. 31
ج -الحليلة اللغىية والششعية واملنطلية :
ومغة ًإحي بالخٗغٍف الكغعي زم ًدبٗه الخٗغٍف اللغىي مثل :واإلااء اإلاؿخٗمل
َ،ى غؿالت اإلاخُهغ ،وؾاع اليلب ،ؤي بلُت ما ٌكغبه ،والؿاع :البلُت ،والجم٘،
ؤؾاع ،والؿاع :البلُت ؤًًا.
27
 ٖالء الضًً قمـ الىٓغ ؤبى بىغ مدمض بً ؤخمض الؿمغكىضي محزان ألانىٌ خلله وٖلم ٖلُه وٍيكغٍ ألوٌ مغة:الضهخىع مدمض ػوي ٖبض البر ،ألاؾخاط بيلُت الكغَٗت  -حامٗت كُغ ،وهاثب عثِـ مدىمت الىلٌ بمهغ (ؾابلا) الىاقغ:
مُاب٘ الضوخت الخضًثت ،كُغ الُبٗت :ألاولىَ 1404،ـ  1984 -م 538/1
28
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صالالث اإلاهُلخاث اللغىٍت ٖىض الخىاعػمي مً زالٌ هخابه مفخاح الٗلىم  :صعاؾت جإؾِؿُت
هٓغٍت،مٗغفُت .

الكىم :ما بحن فغًٍخحن في ؤلابل والغىم ،اقخلاكه مً قىم اللغبت ،وَى
امخالئَا

32

صاع الىضوة :صاع بمىت واهىا ًجخمٗىن فيها للدكاوع ،واقخلاق الىضوة ،مً الىضي،
والىاصي َ،ى اإلاجلـ.33
واليلمت ،التي ٌؿميها ؤَل اللغت الٗغبُت :الفٗل ،وخضَا ٖىض اإلاىُلُحن :ول لفٔ
مفغص ًضٌ ٖلى مٗنى وٍضٌ ٖلى ػماهه اإلادضوص ،مثل :مص ى ،وٍمص ي وؾُمص ي ،وَى
ماف.34
وؤَل اليىفت ٌؿمىن خغوف اإلاٗاوي :ألاصواث ،وؤَل اإلاىُم ٌؿمىجها :الغباَاث

35

وفي بٌٗ ألاخُان ال ٌُٗي لليلمت خلُلت لغىٍت وال قغُٖت مثاٌ طلً :وؤما
اللُاؽ ،فلض كاٌ به حمهىع الٗلماء ،غحر صاوص بً ٖلي ألانفهاوي ومً جبٗه .36وفي
هفـ اإلاىىاٌ كض ٌٗغف
باإلاثاٌ واإلاثاٌ الظي طهغٍ في هخابه ألاهضعٍت :مؿالت في الفغًٍت ،هي امغؤة
ماجذ وجغهذ ػوحا وؤما وؤزخا وحضا.37واإلاهضع :هدى كىلً :كخلذ كخال ،ؤولذ ؤهال.
هما اهه اؾخٗمل الخٗغٍف بالخض هما مط ى اؾخٗمل الخٗغٍف بالًض مثاله:
وؤلامالت :ما وك٘ ٖلى الخغوف التي كبل الُاءاث اإلاغؾلت ،هدى ِٖس ى ،ومىس ى
.ويضَا :الخفسُم.38وألامثلت هثحرة.
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 2.4املطلب الثاني  :إلاسناد :
بن ؤلاؾىاص في اللغت مهضع للفٗل ؤؾىض مً كىلهم :ؤؾىضث َظا الخضًث بلى
فالن ،ؤؾىضٍ بؾىاصا بطا عفٗخه فاؾىض الخضًث بمٗنى عفٗه .لظا ٌٗني ؤلاؾىاص في
الخضًث ٖىض ؤَل اللغت ؤن ٌؿىض الخضًث ؤو ًغفٗه بلى كاثله.
وؤلاؾىاص زانُت مً زهاثو َظٍ ألامت التي اهفغصث بها ولم حكاعهها فيها ؤمت
مً ؤمم ألاعى ،فلم ًازغ ًٖ ؤي امت الٗىاًت بغواة ؤزباعَا وؤخاصًث ؤهبُائها ما
ٖغف ًٖ َظٍ ألامت ،كاٌ ؤبى ٖلي الجُاوي  «:زو هللا حٗالى َظٍ ألامت بثالزت
ؤقُاء لم ٌُٗها مً كبلها :ؤلاؾىاص ،وألاوؿاب ،وؤلاٖغاب»

39

ومً بغهت الٗلم ؤن ًًاف اللىٌ بلى كاثله واٖخبرٍ ابً اإلاباعن مً الضًً وكاٌ
":لىال ؤلاؾىاص للاٌ مً قاء ما قاء " 40ووُٗي لظلً ؤمثلت لُخطح لىا بلى مً
ٌؿىض الخىاعػمي في هخابه مفاجُذ الٗلىم وكاٌ الجمهىع غحر اإلاٗتزلت :بهه ٖالم بٗلم
،وحي بدُاة ،وكاصع بلضعة ،وكالذ اإلاٗتزلت :ؤَل الىباثغ فؿاق لِؿىا بمامىحن وال
هفاع ،وَظٍ مجزلت بحن اإلاجزلخحن 41وكاٌ غحرَم :الىاؽ بما مامً وبما وافغ ،وكالىا
:الكفاٖت ال جلخم الفاؾلحن .وكاٌ غحرَم :جلخلهم ،وؤجها للفؿاق صون غحرَم .
وَىان مثاٌ آزغ كىله " وٖىض اإلاٗتزلت اإلاخيلمحن :ؤن ألاحؿام مالفت مً ؤحؼاء ال
جخجؼؤ ،وهي الجىاَغ ٖىضَم " وؤَل اليىفت ٌؿمىن خغوف اإلاٗاوي :ألاصواث ،وؤَل
اإلاىُم ٌؿمىجها :الغباَاث

39
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صالالث اإلاهُلخاث اللغىٍت ٖىض الخىاعػمي مً زالٌ هخابه مفخاح الٗلىم  :صعاؾت جإؾِؿُت
هٓغٍت،مٗغفُت .

الُمحن الغمىؽ ،كاٌ الخلُل :وهي التي ال اؾخثىاء فيها ،وفي بٌٗ ألاخُان ٌؿىض
بلى مجهىٌ بهُغت الخمغٌٍ وهي هثحرة حضا ووُٗي لظلً ؤمثلت وباألمثاٌ جخطح
ألاقياٌ وكُل :اإلاىحىص َى الياثً الثابذ ،واإلاٗضوم َى اإلاىخفي والظي لِـ بياثً
وال زابذ .وكُل :هي التي ًلُ٘ بها الخم وَلم حغا .
بط هغاٍ مغة ؤزغي ال ٌؿىض وٍترن ألامغ ٖلى ٖىاَله مثاٌ طلً :ومً الخضًث :ما َى
مخهل .وَى الظي ٌؿىضٍ بلى الىبي نلى هللا ٖلُه وؾلم واخض ،وًٖ آزغ ،مً غحر
ؤن ًىلُ٘

43

الخدغٍم َ،ى الخىبحر في ؤوٌ الهالة .الخدلُلَ ،ى الدؿلُم .وألامثلت هثحرة في َظا
الباب.
 3.4املطلب الثالث  :املشترك اللفظي :
وكاٌ الجىَغي في الصخاح ":عؤًذ فالها مكتروا ،بطا وان ًدضر هفؿه واإلاهمىم.
وَغٍم مكترن ٌ،ؿخىي فُه الىاؽ ،واؾم مكترن ،حكترن فُه مٗان هثحرة
،والٗحن وهدىَا ،فاهه ًجم٘ مٗاوي هثحرة .

44

وؤما اإلاكترن اللفٓي ٖىض اللضامى فُلىٌ الؿُىَي في ؤلاجلان "ال ًيىن الغحل
فليها ول الفله ختى ًغي لللغان وحىَا هثحرة ،وفؿغ بًٗهم بان اإلاغاص ؤن ًغي
اللفٔ الىاخض ًدخمل مٗاوي مخٗضصة فُدمله ٖليها بطا واهذ غحر مخًاصة ،و ال
ًلخهغ به ٖلى مٗنى واخض.45
هجض بٌٗ ألانىلُحن ٖىض طهغٍ ألهىإ الاقتران ً،غحٗها بلى ما ًل٘ ٖلُه وٍغص فُه
الاقتران فُلىٌ :بان الاقتران ًل٘ ٖلى :
43

 هفؿه م 1:44
 بؾماُٖل بً خماص الجىَغي الفاعابي،الصخاح جاج اللغت وصخاح الٗغبُت ج  04م 1593ـ(،94ث  )393ؤخمض ٖبضالغفىع ُٖاع،صاع الٗلم للمالًحن ـ بحروث،الُبٗت الغابٗت َ1407ـ  1987م
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 ٖبض الغخمً ؤبى بىغ،حالٌ الضًً الؿُىَي،ؤلاجلان ج  185 10مدمض ؤبى الفًل ببغاَُم الهُئت اإلاهغٍت الٗامتللىخاب .

ألاؾخاط :البضالي اإلاترجي

ألاؾماء ،واللغء للخٌُ والُهغ .
وألافٗاٌ ،هٗؿٗـ لإلكباٌ وؤلاصباع .
والخغوف،م ن مثل (مً) للخبٌُٗ ؤو بُان الجيـ .
والى طلً ؤقاع الٗالمت مدمض بً ٖلي ؤلازُىبي في مىٓىمخه ألانىلُت(الخدفت
اإلاغيُت) بلىله:
حٗضص اإلاٗنى فلِ مكترن ***للبٌٗ ؤو بُان حيـ فاؾخبن

46

وؤُٖى مثاال ٖلى طلً مً هخاب مفاجُذ الٗلىم للخىاعػمي فلاٌ اللغءٖ ،ىض
ؤصخاب الغؤي :الخٌُ ،وٖىض ؤصخاب الخضًث :الُهغ مً الخٌُ ،وحمٗه:
ؤكغاء ،و كغوء
 4.4املطلب الشابع  :املعشب:
َى بفخذ الغاء اإلاكضصة كاٌ اإلادلي :وبهما ٖلب به اإلاجاػ لكبهه به خُث اؾخٗمله
الٗغب فُما لم ًًٗىٍ له واؾخٗمالهم اإلاجاػ فُما لم ًًٗىٍ له ابخضاء

47

وكاٌ في آلاًاث البِىاث :اهه لِـ خلُلت لغىٍت بط لم جًٗه الٗغب لهظا اإلاٗنى وال
مجاػا لغىٍا؛ ألن الٗغب لم ٌؿخٗملىٍ في َظا اإلاٗنى لٗالكت بِىه وبحن مٗنى آزغ

48

وكض ٖغفه الكىلُُي في مغاقي الؿٗىص بلىله :
ما اؾخٗملذ فُما له حا الٗغب

في غحر ما لغتهم مٗغب

ما وان مىه مثل بؾماُٖل

وٍىؾف كض حاء في الخجزًل

بن وان مىه واٖخلاص ألاهثر

والكافعي الىفي للمىىغ

وطلً ال ًبني ٖلُه فغٕ

46

ختى ؤبى عحىٕ صع يغٕ

49

مدمض بً ٖلي بً آصم بً مىس ى ؤلازُىبي اإلاىدت الغيُت قغح الخدفت اإلاغيُت مىخبت الغقض،الؿٗىصًتَ 1427،2 ٍ،ـ / 2006م ( ج  / 3م )59
47
َـ 327/1
 حالٌ الضًً اإلادلى البضع الالم٘ في خل حم٘ الجىام٘،ماؾؿت الغؾالت ؾىت اليكغ48
 ؤخمض بً كاؾم الٗباصي ،آلاًاث البِىاث صاع الىخب الٗلمُت ج  2م 16749
 -مدمض ؤمحن الكىلُُي هثر الىعوص ٖلى مغاقي الؿٗىص ،صاع ابً خؼم 2002- ٌ 1423: 3 ٍ ،م م 167

صالالث اإلاهُلخاث اللغىٍت ٖىض الخىاعػمي مً زالٌ هخابه مفخاح الٗلىم  :صعاؾت جإؾِؿُت
هٓغٍت،مٗغفُت .

ووان خًىع اإلاٗغب في مفخاح الٗلىم للخىاعػمي كىٍا لىىني اهخفي بظهغ بٌٗ
ألامثلت منها البرًض ،ولمت فاعؾُت ،وؤنلها بغٍضة طهب ،ؤي مدظوف الظهب ،وطلً
ؤن ًلاٌ :البرًض مدظوفت ألاطهاب ،فٗغبي اليلمت وزففذ ،وؾمي البغل :بغٍضا
،والغؾىٌ الظي ًغهبه :بغٍضا ،واإلاؿافت التي بٗضَا فغسخان ،بغٍضا ،بط وان ًغجب
في الؿىت بغاٌ ،وبٗض ما بحن الؿىخحن فغسخان بالخلغٍب. 50
صًىان الىـ جبزوص ،مٗغب مً :واؾذ ،وفؼوص ،ؤي الىلهان والؼٍاصة ،وَى
الضًىان الظي ًدفٔ فُه زغاج ول مً ؤعباب اإلاُاٍ  ،وما ًؼٍض فُه وٍىلو،
وٍخدىٌ مً اؾم بلى اؾم ،فإما صًىان اإلااء بها فةهه ًدخفٔ فُه بما ًملىه طلً
منهم مً اإلااء ،وما ًبإ وما ٌكتري مىه "
الخاعٍش :ما عوي ،ولمت فاعؾُت ؤنلها  :ماء

51

به حاءث الغواًت ؤن بال بُٗض اقخلاق وَظا فإٖغبذ ،عػو،

52

وآطع ،مً قهىع الكخاء ،وباص َى الغٍذ ومٗىاٍ  :مهب عٍذ الكخاء ،زم ٖغبذ
اليلمت فهحرث  :آطعبُجان

53

الفلؿفت ،مكخلت مً ولمت ًىهاهُت ،وهي فُالؾىفُا ،وجفؿحرَا  :مدبت
الخىمت ،فلما ؤٖغبذ كُل :فُلؿىف ،زم اقخلذ الفلؿفت مىه ،ومٗنى الفلؿفت
ٖ :لم خلاثم ألاقُاء ،والٗمل بما َى ؤنلح

54

وبٗض الخىى في كًاًا مهمت اؾخسغحتها مً زالٌ الخدب٘ واللغاة لظلً الىخاب
اإلاظوىع فال بض ؤن هدؿاءٌ بماطا ٌؿدكهض الخىاعػمي في جلً اللًاًا وما هي
50
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ألاؾخاط :البضالي اإلاترجي

ألالفاّ التي ًغجح بها ٖىض الازخالف في ؾغص ألاكىاٌ

واإلاخهفذ لىخاب

الخىاعػمي َظا ًغي ؤهه اؾدكهض بأًاث مً هخاب هللا ؾبداهه وحٗالى وهظهغ منها ما
ًلي  :فإما ختى ،فةجها جىهب ال مدالت ،بط جلضمها فٗل غحر واحب ،واألمغ والىهي
والاؾخفهام ،فةطا جلضمها فٗل واحب عفٗذ في خاٌ وههبذ في ؤزغي ،مثل كىٌ
هللا حٗالى "  :وػلؼلىا ختى ًلىٌ الغؾىٌ "ًجىػ فُه الىهب ،بطا وان مٗىاٍ :
لُلىٌ الغؾىٌ ،وٍجىػ فُه الغف٘ بطا وان مٗىاٍ  :ختى كاٌ الغؾىٌ

55

وؤال ،بطا واهذ بمٗنى  :ؤن اإلاكضصة ،اعجف٘ ما بٗضَا ،هلىله هللا ٖؼ وحل " :لئال
ٌٗلم ؤَل الىخاب ؤال ًلضعون ٖلى ش يء

56

واإلاضح والظم بةيماع ؤٖني ،ؤكىلً  :الخمض هلل ،ؤَل الخمض ،ومٗىاٍ :ؤٖني  :ؤَل
الخمض ،وهلىٌ هللا ٖؼ وحل"  :وامغؤجه خمالت الخُب " في كغاءة مً ههب،
خمالت ،مٗىاٍ  :ؤٖني خمالت الخُب

57

اإلاالٖىت َ:ى ؤن ًلظف الغحل امغؤجه و هي خبلى ،زم ٌكهض ؤعب٘ قهضاث مثل
طلً ،والخامؿت ؤن غًب هللا ٖليها بن وان مً الياطبحن  .وحكهض اإلاغؤة ؤعب٘
قهاصاث مثل طلً ،والخامؿت ؤن غًب هللا ٖليها بن وان مً الهاصكحن ،فُىفي
الغحل الىلض فخل٘ بُنهما الفغ كت

58

والبضٌ ٖلى وحهحن  :بضٌ بُان ،هلىٌ هللا ٖؼ وحل "  :ليؿفٗا بالىانُت هانُت
واطبت زاَئت "

55
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صالالث اإلاهُلخاث اللغىٍت ٖىض الخىاعػمي مً زالٌ هخابه مفخاح الٗلىم  :صعاؾت جإؾِؿُت
هٓغٍت،مٗغفُت .

الكٗىب ،حم٘ قٗب ،للعجم ،مثل اللباثل للٗغب ،مً كىٌ هللا حٗالى "
وحٗلىاهم قٗىبا وكباثل لخٗاعفىا " ،ومىه كُل للظي ًخٗهب للعجم  :قٗىبي،
وكُل  :بل هي للٗغب والعجم ،فبىى كدُان قٗب ،وبىى ٖضهان قٗب

60

ؤما باليؿبت للخضًث الىبىي الكغٍف مثاٌ طلً :الخغبت :خغبت ،وان الىجاش ي
ملً الخبكت ؤَضاَا بلى عؾىٌ هللا نلى هللا ٖلُه وؾلم ،وواهذ جلضم بحن ًضًه
بطا زغج بلى اإلاهلي ًىم الُٗض ،وجخىاعثها الخلفاء ،وهي الخغبت التي كخل بها الىبي
نلى هللا ٖلُه وؾلم ؤبي بً زلف بُضًٍ ،ىم ؤخض ،وحؿمى  :الٗجزة ،ؤًًا.

61

البرصة  :بغصة وان هؿاَا عؾىٌ هللا ٖلُه وؾلم هٗب بً ػَحر الكاٖغ ،فاقتراَا
مىه مٗاوٍت،

والخلفاء ًخىاعثها ؤًًا

62

ووحضجه ٌؿدكهض ببٌٗ الصخابت مثل  :الخخمُم  :ؤن ًاحى بجمُ٘ اإلاٗاوي التي جخم
بها حىصة الىالم ،هلىٌ ٖمغ بً الخُاب ،عض ي هللا ٖىه ،في نفت الىالي ً :جب
ؤن ًيىن مٗه قضة في غحر ٖىف ،ولحن في غحر يٗف

63

بيافت بلى طلً وان ٌؿدكهض وٍمثل باإلاؿاثل الفلهُت للمظاَب مثل  :وؤما
الاؾخدؿان ،فهى ما جفغص به ؤبى خىُفت وؤصخابه ،ولظلً ؾمىا ؤصخاب الغؤي،
ومثاٌ طلً حىاػ صزىٌ الخمام ،وبن وان ما ٌؿخٗمل فُه مً الُحن واإلااء مجهىع
اإلالضاع .

64

وؤما الاؾخهالح ،فهى ما جفغص به مالً بً ؤوـ وؤصخابه ،ومثاله ما
ؤحاػٍ مً حٗامل الهُاعفت وجباٌٗهم الىعق بالىعق،
60
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ألاؾخاط :البضالي اإلاترجي

والٗحن بالٗحن ،بؼٍاصة وهلهان ،وبن وان طلً مدٓىعا ٖلى غحرَم ،إلاا فُه
الهالح للٗامت .

65

وهظلً ٌؿدكهض بإكىاٌ الكٗغاء مثل  :الترنُ٘  :ؤن ًيىن الىالم مسجىٖا متزن
اإلاباوي وألاحؼاء التي لِؿذ بإوازغ الفهىٌ ،مثل كىٌ ؤبي ٖلي البهحر  :ختى ٖاص
حٗغًًٍ جهغٍدا ،وجمغًًٍ جصخُدا 66وهظلً ٌؿدكهض بإكىاٌ ألامغاء  :اإلايافإة
 :قبيهت بالخبضًل ،بال ؤجها في اإلاٗنى ،وبن لم جخفم ألالفاّ ،هما كاٌ اإلاىهىع في
زُبخه ٖىض كخله ؤبا مؿلم ً :ا ؤحها الىاؽ ،الجسغحىا مً ٖؼ الُاٖت بلى طٌ
اإلاٗهُت ،وَظا في الكٗغ ٌؿمى  :اإلاُابلت

67

وَؿدكهض وٍمثل بالكٗغ الٗغبي

ألحل ؤلاًًاح واإلاٗغفت مثاله مً هخابه اإلاظوىع :
68

فٗىلً مفاٖلحن فٗىلً مفاٖلً فٗىلً مفاُٖلً فٗىلً مفاُٖلً

ؤبا مىظع ؤفىِذ فاؾدبم بًٗىا

خىاهًُ بٌٗ الكغ ؤَىن مً بٌٗ

69

مؿخفٗلً فاٖلً مؿخفٗلً فٗلً مؿخفٗلً فاٖلً مؿخفٗلً فٗلً
ًا خاع ال اعمحن مىىم بضاَُتلم ًللها ؾىكت كلبي وال ملً واليامل مخفاٖلً ،ؾذ
مغاث وبطا صخىث فما اكهغ ًٖ هضي وهما ٖلمذ قماثلي وجىغمي
 5.4املطلب الخامس  :الخشبيه:
الدكبُه  :جمثُل الص يء بالص يء ،هلىٌ امغت اللِـ:
هإن كلىب الُحر عَبا وٍابؿالضي وهغَا الٗىاب والخؿف البالي
والخكى  :ؤن ًدص ي البِذ بلفٔ ال ًدخاج بلُه بال لصخت الىػن ،هلىٌ اإلاامل :
فلُخني هىذ ؤٖمى غحر طي بهغ وؤهه لم ًىً ما وان مً هٓغي
65
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صالالث اإلاهُلخاث اللغىٍت ٖىض الخىاعػمي مً زالٌ هخابه مفخاح الٗلىم  :صعاؾت جإؾِؿُت
هٓغٍت،مٗغفُت .

فاإلالىلت الثاهُت :الىم بدكضًض اإلاُم ،ألن ؤم اؾم هاكو ٖىض الىدىٍحن ،وألاؾماء
الىاكهت وخغوف اإلاٗاوي بطا نحرث ؤؾماء جامت ،بةصزاٌ ألالف والالم ٖليها ،ؤو
بةٖغابهاٌ ،كضص ما َى منها ٖلى خغفحن ،وخغف ،كاٌ ؤبى ػٍض :
لُذ قٗغي وؤًً مني لُخةن لُخا وبن ٖىاء

71

بال ؤهني هجضٍ ؤخُاها ًظهغ الازخالف الظي صاع بحن الٗلماء في كًُت مً اللًاًا
ولم ًغجح هلىله :
اإلاخٗتٖ ،ىض الفلهاءٖ ،لى زالزت ؤوحه :ؤخضَما :ؤن ًتزوج الغحل امغؤة بمهغ ٌؿحر
بلى ؤحل مٗلىمٖ ،لى ؤن ًىفسخ الىياح ٖىض اهلًاثه بغحر َالق ،وطلً ٖىض
الكُٗت حاثؼ.
والىحه الثاوي :هؿىة اإلاُللت بطا َللذ ولم ًضزل ٖليها.
والىحه الثالث :مخٗت الدج وهي ؤن ًخمخ٘ بطا كط ى َىافه ،وٍدل له ما وان خغم
ٖلُه

72

ًًاعٕ ألهه اإلاًاعٕ ،الفٗل :مٗا وَؿمُان واخض ،اإلاؿخلبل ولفٔ ولفٓه فُه،
ؤهذ وفٗل ؤلاٖغاب وحىٍ بلبىٌ ألاؾماء.
وفٗل مبني لألمغ ،هلىلً :آٌ ،واطَب ،وَى ٖىض بًٗهم مجؼوم بٗامل ،وَى
الم ألامغ
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وؤخُاها ًغجح بإلفاّ مٗلىمت ٖىض ألانىلُحن مثل :ؤصح والهىاب وألاخؿً
خُث كاٌ في هخابه مفاجُذ الٗلىم الُمحن الغمىؽ ،كاٌ الخلُل :وهي التي ال
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ألاؾخاط :البضالي اإلاترجي

اؾخثىاء فيها ،وكُل :هي التي جلُ٘ بها الخم ،وَظا ّؤصح ،وؾمُذ بظلً ،ألجها
حغمـ ناخبها في الظهىب

74

والترحُذ ٖغفه الكىلُُي بلىله
جلىٍت الكم هي الترحُذ و واحب ألار صبه الصخُذ
كاٌ الىاْم

75
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ملابل ألاصح صح وْهغ ملابل ألاْهغ ؤًًا وبهغ
وفؿاص اإلالابالث ،مثل ؤن جلىٌ :لم ًإجني مً الىاؽ ؤؾىص وال ؤؾمغ ،وال زحر وال
ؾاعق ،والهىاب ؤن جلىٌ لم ًإجني ؤبٌُ وال ؤؾىص ،وال زحر وال قغٍغ

77

ومً ُٖىبه  :الاهخلاٌ ،وَى ؤن ًلضم ؤلفاْا جلخط ي حىابا فال ًإحي في حىابها بخلً
ألالفاّ بإُٖنها ،بل ًىللها بلى ؤلفاّ آزغ ،فُغحر مٗىاَا ،آما هخب بًٗهم :
فةن مً اكترف طهبا ٖامضا ،ؤو اهدؿب حغما كانضا ،لؼمه ما حىاٍ ،و خاق به ما
جىزاٍ .
ووان مً ألاخؿً ؤن ًلىٌ  :لؼمه ما اكترفه ،وخاق به ما اهدؿبه
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ؤلابالء  :ؤن ًدلف الغحل ؤن ًهِب امغؤجه بلى مضة مٗلىمت ،واللؿم ؤلُتٖ ،لى
مثاٌ فٗلُت ،وكض آلي الغحل ًالى بًالء ،بطا ؤكؿم ،وَى ٖام ،ولىً اإلاٗغوف
ٖىض الفلهاء ما طهغجه
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صالالث اإلاهُلخاث اللغىٍت ٖىض الخىاعػمي مً زالٌ هخابه مفخاح الٗلىم  :صعاؾت جإؾِؿُت
هٓغٍت،مٗغفُت .

 .5خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاثمة :
للض خاولذ في َظٍ الضعاؾت الخُبُلُت ؤن ؤوضح ؤن هخاب مفاجُذ الٗلىم
للخىاعػمي هخاب حم٘ بحن مجمىٖت مً الٗلىم والفله وؤنىله والىدى واإلاىُم
وؤنىٌ الضًً  ..الخ
وكض ؾلً الخىاعػمي في جىاوله َظا الىخاب مىُم الخيامل بحن الٗلىم ولها .
وول َظا ًضٌ ٖلى ؤن مفخاح الٗلىم للخىاعػمي اقخمل ٖلى مجمىٖت مً
اإلاهُلخاث اللغىٍت اإلاٗغفُت ،وَى ؤولى مٗاعف اإلاهُلخاث في اللغن الغاب٘ .
ومما ؤوص ي به َى الاَخمام بضعاؾت اإلاهُلخاث وجدضًض اإلافاَُم في حمُ٘ هخب
اللغت ختى ًدؿنى للباخثحن مٗغفت اللغآن والؿىت الىبىٍت الكغٍفت ٖلى الىحه
اإلاُلىب،
والخمض هلل عب الٗاإلاحن .

