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:ملخص
هتدف الدراسة إىل بيان وتصنيف مستويات املفردة وجماالهتا الداللية يف كتاب "الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية" أليب حامت أمحد بن
عما كانت عليه يف العصر
َّ  لقد مجع املؤلف يف كتابه من شىت األلفاظ العربية ما تغري مدلوهلا ومعناها يف العصر اإلسالمي.)ه233محدان الرازي (ت
" صنّفت هذه املفردات حسب مستوياهتا اليت تنبّه إليها صاحب "الزينة. وهو هبذا استطاع أن يضع اللّبنة األوىل يف علم معاين األمساء العربية،اجلاهلي
كل ذلك
ّ ، ومنها ما هو إسالمي جاء به القرآن الكرمي وعرفت العرب أصوله ومو ّاده،فمنها ما هو جاهلي عرفته العرب قبل اإلسالم بألفاظه ومعانيه
 وقد التزمنا يف تصنيفنا بلفظ الكلمة.)... الفرائض اإلسالمية، اليوم اآلخر، عامل الغيب،حسب جماالهتا الداللية( مفردات خاصة [امساء اهلل احلسىن
. وذكرها يف القرآن الكرمي مثّ داللتها يف هذا النص مقارنة مبعناها األصلي كلّما أمكن ذلك،قيد البحث وصورهتا الصرفية

. إسالم، جاهلية، داللة، جمال، مفردة، مستوى:الكلمات المفتاحية

Abstract:
The study aims to describe and classify the singular levels and their semantic fields in the book "Adornment
in Islamic Arabic Words" by Abu Hatim Ahmad bin Hamdan Al-Razi (d. 322 H). The author has gathered in
his book from the various Arabic words what changed their meaning and meaning in the Islamic era from
what it was in the pre-Islamic era, and he was able to put the first building block in the science of the
meanings of Arabic names. Classified these vocabulary according to the levels that alert the owner of the
"adornment", including what is ignorant Arabs knew before the words and meanings of Islam, including
what is Islamic came from the Koran and the Arabs knew its origins and materials, All according to their
semantic fields (special vocabulary [names of Allah, the world of the unseen, the other day, the Islamic
statutes ...). We have committed ourselves in our classification of the word in question and its morphological
image, and mentioned in the Koran and then its significance in this text compared to its original meaning
whenever possible.
Keywords: Level, singular, field, significance, ignorance, Islam

sidbah@rocketmail.com:الربيد اإللكرتوين
804

 هبلول حممد سيدأمحد: املؤلّف املرسل-1

مجلة المعيار

ISSN :1112-4377
مجلد52:

عدد25 :

السنة5252 :

 .1مقدمة:

كتاب (الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية) هو من تأليف الشيخ العالمة أيب حامت أمحد بن محدان الرازي املتوىف 233هـ.
مؤلِّفه يف سبب تسميته للكتاب":ومسّيناه "كتاب الزينة"،إذ كان من يعرف ذلك يتزيّن به يف احملافل ،ويكون منقبة له عند أهل
يقول َ
لعل أكثر الناس قد غفلوا عن الواجب عليهم يف تعلّمها،والالزم هلم من معرفتها.1".
املعرفة .و ّ
توىل حتقيقه والتعليق عليه األستاذ حسني بن فيض اهلل اهلمداين اليعربي احلرازي من علماء اليمن .والكتاب من منشورات مركز
ّ
الدراسات والبحوث اليمين عام 4991م.
كتاب أيب حامت عبارة عن ثالثة أجزاء؛ اجلزآن األوالن من حتقيق الدكتور حسني بن فيض اهلل اهلمداين كما أشرت سابقاً؛ يتح ّدثان
مرائي ،وهو القسم
عن الكلمات العربية اإلسالمية ومعانيها قبل نزول القرآنّ .أما القسم الثالث ،فهو بتحقيق الدكتور عبد اهلل سلّوم السا ّ
تفرعت عنها من أهل األهواء والنِّحل املختلفة.
املتعلّق بأصحاب األهواء واملذاهب ،وضح فيه الفرق اإلسالمية ،والفرق اليت ّ
يتضمن األمساء العربية اليت نطق هبا
القارئ ملق ّدمة حتقيق كتاب "الزينة" ،يرى أنّه أول كتاب ألّفه صاحبه يف القرن الرابع اهلجريّ ،
تغريت مدلوالهتا
القرآن ،واألمساء اليت اصطلح عليها املسلمون ومسّاه كتاب الزينة.حاول فيه املؤلِّ ُ
شىت األلفاظ العربية ،ألفاظا ّ
ف أن جيمع من ّ
عما كانت عليه يف العصر اجلاهلي .وبعمله هذا ،وضع اللّبنة األوىل يف علم معاين األمساء العربية Arabic
ومعانيها يف العصر اإلسالمي ّ

. Islamic Semantics

ضع من الكتب يف هذا املوضوع حىت القرن الرابع اهلجري ،إذ مل يُعثر على كتاب يعاجل
وتربز إشكالية هذه الدراسة أوال :يف تتبع ما ُو َ
هذا اللون من الدراسات .ثانيا :يف تنبُّه صاحب " الزينة " إىل املستويات اللغوية للمفردات اليت عاجلها يف كتابه ،ومن هذا اإلشكال جاءت
األسئلة الفرعية التالية :ماهي مستويات املفردة يف كتاب الزينة؟ وما هي جماالهتا الداللية؟
اتّبعت يف هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي ،واملنهج االستقرائي ،والذي من خالله متكنت من تصنّيف مفردات كتاب "الزينة"
إىل مستويات خمتلفة ،ملتزمني يف تصنيفنا باملفردة قيد الدراسة ،وصورهتا الصرفية ،وذكرها يف القرآن الكرمي ُمثَّ داللتها يف هذا النص مقارنة
مبعناها األصلي كلّما أمكن ذلك.
وهبذا جاء طرح املوضوع يف ثالث مستويات محلت جماالت داللية خمتلفة وهي:
املستوى األول :األلفاظ اجلاهلية ،وجماالهتا الداللية.
املستوى الثاين :األلفاظ اإلسالمية ،وجماالهتا الداللية.
املستوى الثالث :األلفاظ املولدة ،وجماالهتا الداللية.
فأبو حامت الرازي (233ه) يريد تفسري من معاين األمساء ما هي قدمية يف كالم العرب ،واشتقاقاهتا معروفة ،وأخرى َّ
دل عليها النيب
 ونزل هبا القرآن ،حبيث أصبحت أصوال يف الدين وفروعا يف الشريعة مل تكن تُعرف قبل ذلك ،ومع ذلك فهي مشتقة من ألفاظ العرب،

 -1الرازي (أمحد بن محدان) ،الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية ،تح حسني بن فيض اهلل اهلمداين ،مركز الدراسات والبحوث اليمين ،ط،4
4991م.ص .07
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1
سجني ،الرقيم ،وغري
وأخرى جاءت يف القرآن الكرمي مل تعرفها العرب  ،وال غريهم من األمم األخرى مثل :تسنيم  ،سلسبيل ،غسلنيّ ،
ذلك من املفردات.2...

 .3مستويات المفردة ومجالها الداللي في كتاب " الزينة "
 .2.1المستوى األول :األلفاظ الجاهلية:

متثل األلفاظ اجلاهلية نسبة كبرية من جمموعة مفردات ومصطلحات الزينة ،بيد أ ّن منها ما تأ ّكد وروده يف الشعر اجلاهلي ووقفنا على
نرجح جاهلية هذا
شواهده ،وبعضها اآلخر مل تتوفر له هذه الصفة من الوثوق يف وروده يف الشعر اجلاهلي لعدم وقوفنا على شواهده ،ولكنّا ّ
القسم لوجوده يف لسان العرب.
وسنكتفي باإلشارة إىل جمموعة من هذه املفردات اخلصبة اليت تع ّددت معانيها يف النص اجلاهلي ،وتكون معاجلتنا هلا تبعاً للمجاالت

الداللية هلا يف كتاب الزينة ،على النحو اآليت:

 المجال الداللي األول :أسماء اهلل السسى :

أمساء اهلل احلسىن اليت ذكرها أبو حامت الرازي ،يقع ُجلّها حتت هذا القسم الذي تأ ّكد وروده يف الشعر اجلاهلي ،إالّ أ ّن دالالت هذه
األمساء احلسىن يف النص اجلاهلي ختتلف عن معانيها ال ّدينية املشهورة .فأغلب هذه األمساء يف الشعر اجلاهلي كانت صفات بشرية ميدح هبا
املمدوحون مثل:
(الماجد)

يقول النابغة:
ويقول األعشى:

ل لا يَقطَ ُع الخَرقَ ِإلَّا طَرفُه ُ سا ِم
له ُم ل ِواء ٌ بِكَفََّي ما ِ
جدٍ بَطَ ٍ
جدٍ
ح اِمر ِئٍ ما ِ
عَلَيه ِ سِلا ُ

رب حَت َّى ا ِ َّ َّ
ثخ َن
ل في الح َ ِ
تم ََّهَّ َ

3

4

أكثرت َعلَ َف َها( .5املاجد واجمليد) ومها يف وزن فاعل وفعيل.
دت ال ّدابة ،إذا
وأصل (اجملد) الكثرة و َّ
َ
السعة ،هو مأخوذ من قوهلم :أ ججمَ ُ
وهو مأخوذ من اجملد .واجملد اجلاللة والعظمة والشرف .وقد يوصف اإلنسان باجملد ،ويُقال :رجل ماجد وال يقال جميد ،ألن املاجد هو الذي
يفعل اجملد باالكتساب ،واجمليد هو ِ
معدن اجملد.6

 -1أي مل تكن العرب تعرفها باملعىن الذي وردت يف القرآن مع كوهنا ألفاظا عربية.
 - 2أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،1ص.147
3
طماس – دار املعرفة – بريوت ،لبنان – ص .171
 النابغة الذبياين ،الديوان ،اعتىن به وشرحه ،محدو ّ - 4األعشى الكبري ،الديوان ،شرح وتعليق د .حممد حممد حسني – دار النهضة العربية ،بريوت  –1703ص .01
 - 5ينظر :الزجاج (أبو إسحاق إبراهيم بن السري) ،تفسري أمساء اهلل احلسىن ،حتقيق أمحد يوسف الدقاق ،دار املأمون للرتاث ،دمشق ،ط،3
1277هـ1707/م ،ص.12
 - 6أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.380
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و(اجمليد) معناه الشرف التام الكامل ،أي الشريف .فلله الشرف واجملد والعلو والعظمة يف ذاته وصفاته وأفعاله .1و(املاجد) هو
املتناهي يف الشرف والسؤدد ،وهو" الكثري الشرف .واهلل تعاىل ذكره أجمد األجمدين وأكرم األكرمني".2
وجل ،والثناء عليه ،كأنّه يصفه بأفضل الصفات،
ومنه (التمجيد) ،يقال :فالن ميجد اهلل أي القو ُل من العبد يف تعظيم اهلل ّ
عز ّ
وبالعظمة التامة.3
ميجد عبيدهُ أي يعطيهم الفضل والشرف ،ويفعل هبم اجملد" ،4وقيل له (جميد)" ألنّه
وقيل له ّ
وجل (ماجد) " ألنه هو الذي ّ
عز ّ
ِ
معدن للمجد التام.تبارك اهلل اجمليد املاجد".5
(المليك ،الملك)
يقول النابغة:
وغ ُي ِّبَ ف ِّيه ِّ يَوْم َ ر َاحُوا ِّبخ َيْرِّه ِّ ْم

ويقول أيضا:

إلى م َلِكٍ ُأحَاـبيِّه ِّ ب ِّو ُدِّي

ل
ح ُ
ك الحَلا َ ِّ
أَ بُو حُ جْرٍ ذ َاك َ الملَِي ُ
تج ِّ ُع َّ
النج َاحَاـ
فَـأَ مدَح ُه ُ فأر َ

6

7

ِ
يقول الزجاج (ت 211ه) " :أصل (املجل ِ
دت َعجنَهُ.
ك) يف الكالم الربط و ّ
كت العجني أمل ُكهُ َملكاً ،إذا َش َد َ
الشد؛ يُقالَ :ملَ ُ
ّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ك) أعم من (املالِ ِ
ك) ،واهلل
و(املل ُ
وتصرفه فيما ميلكه .ف ـ (املَل ُ ّ
أمرهّ ،
كل مالك ين ُف ُذ ُ
ك) عند أصحاب املعاين :النّاف ُذ األمر يف ُملكه ،إذ ليس ّ
َ
َ
ِ
ِ
َّ
صرف يف أمالكهم من جهته تعاىل".8
الت
ا
و
استفاد
إمنا
،
ك
املال
و
.
هم
ل
ك
كني
ال
امل
ك
ل
م
تعاىل،
َ ّ
ُ
َ ُ
ّ ّ
َ
ِ ِ ِ
ف هبا املخلوق أيضاً،
وم ٌ
وم ٌ
ويف كتاب الزينة ( َم ٌ
ويوص ُ
ليك) ،قد جاء هبا القرآن الكرمي ،وهي مشت ّقة من الُملك وامللكَ .
الك َ
لك َ
ِ
ومليك .9و(املالِك) اسم الفاعل من ملَ ِ
صرفها على
ومالِك
فيُ ُ
ك فهو َمالِ ٌ
ٌ
قال للرجل َملِ ٌ
وجل َمال ُ
ك َميل ُ
َ َ
ك ،واهلل ّ
ك األشياء كلّها ُ
ك َ
وم ّ
عز ّ
ِ
ك) من حيث املعىن ،فتأويله هو ذو امل ـ ـ ِ
لك يف يوم الدين ،ويوم الدين هو يوم اجلزاء واحلساب ،فوصف
إرادته ال ميتنع عليه منها شيء .و(املل ُ
ُ

 - 1فخر الدين الرازي ،لوامع البيانات شرح أمساء اهلل تعاىل والصفات ،قدم له عبد الرؤوف سعد ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط،1
1474هـ1784/م ،ص.388
 - 2الزجاج ،تفسري أمساء اهلل احلسىن ،ص.12
 - 3ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.388
 - 4املصدر السابق ،ص.388
5
 املصدر السابق ،ص.388 - 6النابغة الذبياين ،الديوان ،ص.71
 - 7املرجع السابق ،ص.37
 - 8الزجاج ،تفسري أمساء اهلل احلسىن ،ص.27
 - 9ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.367
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1
ِ
ِ
ِ
ليك) من حيث املعىن واحد،
ك وامل ُ
لك معه أحد  .و ّأما صاحب " الزينة " (املــَل ُ
ك سواه ،وال يدعي املــُ َ
وجل بأنّه املـ ــَلك يوم ال َمل َ
نفسه ّ
عز ّ
َ
ري ميدح فيه رسول اهلل  يقول:
واحد ،وقد استدل يف ذلك ببيتني من الشعر ،أوهلما لعبد اهلل بن ِّ
الزبَـ جع ّ

وثانيهما لطرفة بن العبد:

2

ن لسَانِي
ل المـــَ ليك إ َّ َّ
سو َ
ي َا ر َ ُ

ق ما فَت َقتُ إذ أنا بُور ُ
ر َات ِ ٌ

يَعلُونَه ُ َّ
س
بالل َّي ِ
ل عَل ْو َ الأَ ت ْي ُ ِ

ك ال َّنَّهار ولَعْب ُه ُ بفُحُولَة ٍ
م َـــل ِ ُ

ويذكر أيضا َّ ِ
ومالِك) قد قُرئ هبما مجيعاً.4
أن ( َملك َ

3

لفظ الجاللة (اهلل)

الرمحن)،كان مطابقاً الستعماهلما اإلسالمي .فقد ورد لفظ اجلاللة (اهلل) عند
إ ّن استعمال النّص اجلاهلي للفظ اجلاللة (اهلل) ،و( ّ
النابغة ،وعند األعشى أكثر من مرة ،من ذلك قول النّابغة:

وقول األعشى:

ك ر َيب َة
س َ
ح َلَفتُ فَلَم أَ تر ُك لِن َف ِ
ن الل َه َ ع َمــ
و َع َــل ِمتُ أَ َّ َّ

يس و َراء َ اللَه ِّ ل ِّلم َرء ِّ م َذه َبُ
و َل َ َ

دا ح ََّس َّها و َأَ رى بِها

5

6

أن أصله( :إاله) :فِ َعال ،وثانيهماَّ :
أن لفظ اجلاللة (اهلل) من حيث اللفظ على قولني :أحدمهاَّ :
الزجاج َّ
فع َل.7
ذكر ّ
أن أصله ( َ
اله)َ :
ٍ
ويبني الرازي أ ّن لفظ اجلاللة (اهلل) اسم َّ
مستول على األمساء كلها ـ ـ ـ
دل على االنفراد ممنوع من اخللق أمجعني ،ومل يوجد لشيء من األشياء،
ُّ
يتسموا
َمسَاءُ ج
أي اهلل َّ
سمى الناس بسائر األمساء ،ومل َّ
ب األمساء كلها،قال تعاىلَ ﴿:ولِلَّ ِه جاأل ج
احلُ جس َىن﴾ األعراف .187 /وتُ ّ
نس ُ
وجل ـ ـ ـ وإليه تُ َ
عز ّ
هبذا االسم الواحد ،وهو اهلل.8
ستحق هلا دون َم جن سواه".9
أما من حيث املعىن ،يقول الزجاج ":ومعىن قولنا( :إالهٌ) ،إّمنا هو الذي يستحق العبادة ،وهو تعاىل املُ ّ
 - 1ينظر :أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي ،اشتقاق أمساء اهلل ،تح د .عبد احلسني املبارك ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،3
1476ه1786/م ،ص.42
2
الزبعري ،الديوان ،تح د .حيي اجلبوري ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1471 ،3ه1781/م ،ص.26
 عبد اهلل بن ّ3
نتمري ،تح درية اخلطيب و لطفي الصقَّال ،املؤسسة العربية ،بريوت ،لبنان ،ط3777 ،3م ،ص.164
 طرفة بن العبد ،الديوان ،شرح األعلم ّالش ّ
 - 4ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.307
 - 5النابغة الذبياين ،الديوان ،ص.17
 - 6األعشى الكبري ،الديوان ،ص.01
 - 7ينظر :الزجاج ،تفسري أمساء اهلل احلسىن ،ص.31
 - 8ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.108
 - 9ينظر :الزجاج ،تفسري أمساء اهلل احلسىن ،ص.31
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وقد اتّضح أ ّن لفظ اجلاللة (اهلل) أصله (إاله) " :فاأللف فيه من سنخ الكلمة .فلما أدخلت ألف املعرفة على (إله) سقطت األلف
األصلية ،وتركت اهلمزة لكثرة ما جيري على ألسنتهم ،و ِ
أدغمت الم املعرفة يف الالم اليت لَقيجتها وفُ ّخمت وأُشبعت حىت أطبق اللسان باحلنك
جل ذكره ".1
لفخامة ذكره تبارك وتعاىل ،مثّ صارت األلف والالم فيه كأهنما من سنخ الكلمة فقيل :اهلل .وكان االسم خمصوصا له ّ
َّ
إن كلمة (اهلل) وردت كثريا يف أشعار العرب قبل نزول القرآن الكرمي ،وهذا دليل على أهنا مألوفة جتري على ألسنتهم جريانا طبيعيا،
وأهنا قدمية االستعمال.كما وردت يف غري ذلك من أقوال الشعراء ،ويف النثر اجلاهلي كثريا .إ ّهنا أشهر مصطلح إسالمي استعملت يف القرآن
الكرمي باملعىن الذي محلته يف الشعر اجلاهلي نفسه.
(الرحمن الرحيم)
لكن الفرق بينهما ،أمر شغل بال العلماء واملفسرين .فقال بعضهم أ ّن (الرمحن)
الرمحة .و ّ
من أمساء اهلل احلسىن ،وكالمها مشتق من ّ
اسم و(الرحيم) صفة بدليل قول ابن دريد عن أبيه عن ابن الكليب عن أبيه أنّه قال :الرمحن اسم هلل تبارك وتعاىل ال يدعى به غريه ،والرحيم
وجل ﴿ :قُ ِل جاد ُعوا اللَّهَ أَ ِو جاد ُعوا
صفة .أل ّن العرب تقول كن يب رحيما ومل تقل كن يب رمحانا .ويف القرآن الكرمي دليل على هذا قوله ّ
عز ّ
2
احلُ جس َىن﴾ اإلسراء 117 /فاهلل اسم ليس ألحد فيه شركة وكذلك (الرمحن) .
َمسَاءُ ج
الر جمحَ َن أَيًّا َما تَ جد ُعوا فَـلَهُ جاأل ج
َّ
3
الرحيم) ،ولذلك قالوا :رمحن ال ّدنيا واآلخرة ورحيم الدنيا  .مثّ ميضي
أورد صاحب الكشاف أ ّن يف (الرمحن) من املبالغة ما ليس يف ( ّ
الرحيم) ،والقياس ـ ـ كما يراه الزخمشري (ت128ه) ـ ـ ـ الرتقي من األدىن إىل األعلى،
بعد رأيه هذا يف تعليل سبب تق ّدم (الرمحن) على ( ّ
الرديف ليتناول ما دق فيها ولطف".4
قال ":ملا قال الرمحن فتناول جالئل النّعم وعظائمها وأصوهلا أردفه الرحيم كالتتمة ،و ّ
الرحيم) صفات دقيقة ولطيفة ليست يف (الرمحن).
فواضح ممّا سبق أنّه مل يق ّدم شيئا جديدا ،خاصة وأ ّن اجلملة األخرية تفيد أ ّن يف ( ّ
الرحيم) فقيل :بسم
الرحيم) اسم عام ،فلذلك ق ّدم (الرمحن) على ( ّ
وقيل ":إنّه قال :رمحن الدنيا ورحيم اآلخرة ،و(الرمحن) اسم خاص ،و( ّ
يقل رمحن".5
اهلل الرمحن ّ
الرحيم .ولذلك أيضا قيل :رجل رحيم ،ومل ج
و(الرمحن) مل تفهم العرب معناه ،ومدلول هذه الصفة مل تدركه عقوهلم ،ومن هنا كانت هذه الصفة من غريب القرآن الكرمي ،ومن مثّ
ِ
ِ ِ
ورا ﴾
اس ُج ُدوا لِ َّلر جمحَ ِن قَالُوا َوَما َّ
قال الرازي ":قال أبو عبيدة يف تفسري قول اهلل ّ
يل َهلُ ُم ج
الر جمحَ ُن أَنَ جس ُج ُد ل َما تَأج ُمُرنَا َوَز َاد ُه جم نـُ ُف ً
عز ّ
وجلَ ﴿:وإ َذا ق َ
الرمحن ،فقالوا :ما نعرف الرمحن إالّ الذي باليمامة ،يعنون مسيلمة الك ّذاب،
الفرقان ،67/قال :ذكروا أ ّن مسيلمة الكذاب كان يُقال لهّ :
6
احلُ جس َىن﴾ اإلسراء. "117 /
َمسَاءُ ج
الر جمحَ َن أَيًّا َما تَ جد ُعوا فَـلَهُ جاأل ج
وجل ﴿ :قُ ِل جاد ُعوا اللَّهَ أَ ِو جاد ُعوا َّ
فأنزل اهلل ّ
عز ّ

 - 1أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.107
 - 2ينظر :ابن دريد (أبو بكر حممد بن احلسني) ،مجهرة اللغة ،تح د .روزي منري بعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط1780 ،1م،
ص.134/132
 - 3الزخمشري (أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر) ،تفسري الكشاف(عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل) ،تح د .خليل مأمون
شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط1427،ه3777/م ،ص.36
 - 4املصدر السابق ،ص.30
 - 5أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي ،اشتقاق أمساء اهلل ،ص.47
 - 6أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.172
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وجل ،مذكور يف الكتب األوىل ومل يكونوا يعرفونه من أمساء اهلل" .1فقوله ":ومل يكونوا
الزجاج ":الرمحن اسم من أمساء اهلل ّ
وقال ّ
عز ّ
يعرفونه" ،ال ندري َم جن هم املعنيون بعدم معرفة اسم الرمحن ،أهم أصحاب الكتب السابقة؟ أم هم أهل العصر اجلاهلي؟.
الرمحن) منها :قول سالمة بن جندل:
ومع ذلك ،فقد وردت أشعار كثرية عنهم ورد فيها ذكر ( ّ
ع َجلت ُم علينا حَ ج َ َّت َّينِ عليكم ُ

ومنها قول :األعشى:

ق
وما يشإ الرحمن ي َعق ْد و ي ُ ْطل ِ ِ

ل َّ
ك في الع ُلا َ
ن بيت َ َ
الرحم ُ
وما جَع َ َ

2

بأَ جْ يَاد َ غ َر بِي َّ
الصَّ ف َا والمحَ ْر َ ِم

3

عز
الرمحة ،ويقدر يقدر على كشف ّ
الضّر ،ويلجأ إليه برمحته ،وهذا نعت هلل ّ
ويرى أبو حامت أنّه قيل هلل ّ
وجل (رمحن) ،ألنه ميلك ّ
عز ّ
4
بالرمحة ،ولكنّه مل يقدر على كشف
بني صاحب "الزينة" أنّه مل َجيُجز أ جن يُقال للمخلوق (رمحن) ،ألنّه ال يقدر كقدرته ،فرّمبا ّ
وجل  .كما َّ
رق ّ
ّ
قال له
الضّر ،فال يُ ُ
يرحم صاحب البالء ،وال يقدر على دفع ّ
ّ
الضّر عن املضرور ،فقيل له (رحيم) ،وال يُقال له (رمحن) .فـ ـ(رحيم) القلب َ
5
(رمحن) لذلك .
(الرب)

كذلك كان املعىن الديين ،أحد استخدامات كلمة (رب) يف الشعر اجلاهلي داللة على ال ّذات اإلهليّة.
يقول النابغة:
ويقول األعشى:
و يقول زهري:

سيَبل ُ ُغ عُذْرا أو نجَاحا من امر ِىءٍ
َ

ن شِرك َه ُ
ك لا تُشرِك بِه ِ ِإ َّ َّ
وَر ََّب َّ َ
و َِإلَّا السَماء َ و َالب ِــــلاد َ وَر َ َّب َّنا

ك ُع
َب البَر َِّي َّة ِ ر َا ِ
إلى ربِّه ِّ ر ِّ

يرات تِلكَ الب َواق ِيا
ن الخ َ ِ
يَح ُّ َُّط م ِ َ

و َأَ ياـم َنا م َددود ًَ و َالََياـلِّياـ

6

7

8

واستُ ِ
ب باأللف والالم لغري اهلل؛ وقد قالوه يف اجلاهلية للملِ ِ
ك .قال احلارث
الر ُّ
السيِّد وامللك) ،يـُ َقال َّ
أيضا مبعىن ( َّ
عملت كلمة (رب) ً
َ
بن حلزة:
الر ُب َّ
وه ُو َ َّ
والش َّهيد ُ على ي َــو ْ

1

ِم الح ِيَار َي ْ ِن والب َـــلاَء ُ بـــلاَء ُ

 - 1إبن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،ج ،13ص.321
 - 2سالمة بن جندل ،الديوان ،تح راجي األمسر ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1414 ،1ه1774/م ،ص ،42وينظر :األصمعي(أبو سعيد عبد
امللك بن قُـَريب بن عبد امللك) ،األصمعيات ،تح أمحد حممد شاكر وعبد السالم هارون ،بريوت ،لبنان ،ط ،1ص.126
 - 3األعشى الكبري ،الديوان ،ص.102
 - 4أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.177
 - 5ينظر :املصدر السابق ،ص.171
 - 6النابغة الذبياين ،الديوان ،ص.61
 - 7األعشى الكبري ،الديوان ،ص.207
 - 8زهري بن أيب سلمى ،الديوان ،شرح أيب العباس ثعلب ،صدر عن وزارة الثقافة ،اجلزائر3770،م ،ص.388
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ِ
الشاهد على حسن بالئنا يوم قتالنا هبذا املوضع والعناء عناء ،أي قد بلغ الغاية ،يريد عمرو
ك ،و ّ
جاء يف شرح هذا البيت :وهو املل ُ
2
السيّد.3
بن هند ،فإنّه شهد عناءهم هذا  .و ّ
الرب يف هذا املوضع ّ
و جاء يف شعر لبيد:
ن يوما ر ََّب كِنْدَة َ و َ ابن َه ُ
ك َ
وأَ ه ْل َ ْ

4

ْت وع َْرعَر ِ
و َر ََّب م َع َ ٍَّد بَيْنَ خَب ِ

استدل على ذلك من كالم العرب ،مث من القرآن الكرمي ،ومن
ب هو) املالك( ،وقد
ّ
الر ُّ
الر ّ
ب) ،منها ّ :
وأليب حامت عدة آراء يف كلمة ( ّ
ذلك قوله تعاىل﴿ :قَ َ ِ
ك﴾.يوسف .17/ورأي املفسرين وهو :يف معىن سيدك ومالك ،ورأي أيب عبيدة يف قوله تعاىل:
ال جارج جع إِ َىل َربِّ َ
استدل على
السيّد (و ّ
﴿اذج ُك جرِين ِعجن َد َربِّ َ
الر ّ
ك﴾ يوسف ،43/أنّه يف معىن سيدك وموالك من بين آدم .و) ّ
ب (عند أيب حامت أيضا يف معىن) ّ
استدل به من الشعر ،قول األعشى:5
رب الدار ،ورب القوم( ،أي :رئيسهم وسيدهم .ومما
ّ
ذلك بقول العربّ ( :
ن يوما ر ََّب كِنْدَة َ و َ ابن َه ُ
ك َ
وأَ ه ْلـــَ ْ

ن ُ
بالدومي من ر َأ س حصْ نه
وأعوصْ َ

6

ْت وع َْرعَر ِ
و َر ََّب م َع َ ٍَّد بَيْنَ خَب ِ

ن بالأسباب َّ
رب المشَ َّقر
وأنزل ْ َ

وجل .فإذا
معرفة من غري إضافة ،فهي ختتص باهلل تعاىل؛ إذ إهنا تعطي صفة العمومية يف الربوبية له ّ
ب) إذا جاءت ّ
الر ّ
ويرى أ ّن ( ّ
عز ّ
كل شيء ومالكه ،فال
وجل ُّ
الرب) معرفا باأللف والالم ،دلّت األلف والالم على العموم ،واستغىن بذلك عن اإلضافة ،ألنه ّ
قيلّ (:
رب ّ
عز ّ
ورب
يُضاف إىل شيء
رب ال ّدارّ ،
فيختص به دون غريه .وإذا قيل للمخلوق ،أُضيف إليه شيء خاص دون غريه ألنّه ال ميلك غريه ،فقيلّ :
ّ
7
ِ
كل شيء
القوم :أي رئيسهم وسيّدهم .وهو مشهور ـ ـ كما أسلفنا القول ـ ـ يف كالم العرب  ...وإّمنا قيل هلل ّ
الر ّ
وجل ( ّ
ب) ،ألنّه مالك ّ
عز ّ
ِ
ت.8
رب األرباب ومالك امللوك وما َملَ َك ج
ومدبّره والقائم عليه ،وهو ّ
وجل ّ
ُ
عز ّ
ِ
الواهب ،الوهَّاب)
( َ
الو ِاهب) ،اليت جاء معناها يف الغالب مدحاً
ومن االستخدامات اخلاصة لبعض أمساء اهلل احلسىن يف النّص اجلاهلي ،استخدام لفظ ( َ
للكرمي من البشر ،خاصة اجلواد منهم باإلبل أو اخليل.يقول النابغة:
الو َاه ِّبُ المَاـئة ِ المَعْكَاـء َ ز ََّي َّنَهَا

سعْد َانُ ت ُ ِ
وضح َ في أَ ْو ب َارِه َا اللَِّبَدِ
َ

9

 - 1الزوزين(أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن احلسني) ،شرح املعلقات العشر ،دار مكتبة احلياة ،بريوت ،لبنان ،د ط ،د ت ،ص.382
 - 2ينظر :املرجع السابق ،هامش ص ،382وينظر:
 - 3ينظر :التربيزي(اإلمام اخلطيب أبو زكريا حيي بن علي) ،شرح القصائد العشر ،إدارة الطباعة املنريية ،د ط ،د ت ،ص.360
4
معدُ :ح َذيجـ َفة بن
ب كندة :هو حجر أبو امرئ القيس الشاعرَ ،ر َّ
 لبيد بن ربيعة ،الديوان ،دار صادر ،بريوت ،لبنان ،د ط ،د ت ،صَ (.01ر َّب َ
بدر ،اخلَجبت :امل جستوي من األرض ،العرعر :جنس من األشجار).
ُ
 - 5ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.176،171
 - 6األبيات ليست يف ديوان األعشى ،وإمنا هي يف ديوان لبيد بن ربيعة ،املرجع السابق ،ص.01
 - 7ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.171
 - 8ينظر :املصدر السابق ،ص.178
 - 9النابغة الذبياين ،الديوان ،ص(.21املعكاء :الغالظ الشداد ،سعدان :نوع من النبات تُسمن عليها اإلبل وتقتاتِ ،
توض َح :اسم ملوضع معروف،
ِّ
كل ما تلبّد من الوبر).
اللبدّ :
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ات َّ
والن َّعَم َا
ل و الق َي ْن َ ِ
الو َاه ِّبَ الخي َ

ن وع َبدِه َاـ
الو َاه ِّبُ المائَة ِ اله ِج َا ِ

ع ُوذا تُزْجَى خلْف َ ه َا أطف َالُــــ ه َا

ه و الو َاه ِبُ المائَة ِ المُصْ طَــــف َا

3

1

2

َّ
َاـف بهاـ المجُ ْت َرِم ُ
لط َ
كالن َّ خ ِ

الوهاب؛
وجل ( َّ
يقول أبو حامت  ":ومن صفاته َّ
الوهاب) و(الواهب) ،فهو الذي مل يبخل على خلقه ،فوهب لكل ما حيتاج إليه ،و ّ
عز ّ
4
وفعال يف كالم العرب
أل ّن من شأنه اهلبة ،فخلق اخللق كلّه ووهب بعضه إىل بعض ،ومل يبخل بشيء منه فيحبسه؛ ألنّه غين عنهّ . "...
وتردده .واهلبة :اإلعطاء
فعال لكثرة ذلك ّ
وجل ّ
للمبالغة ،فاهلل ّ
وهاب يهب لعباده واحدا بعد واحد ويُعطيهم ،فجاءت الصفة على ّ
عز ّ
5
وهاب) اهلبات كلّها ،عطاياه ال ُحتصى ،وهو جيود على َم جن ال يسأله ،ويُعطي َم جن
تفضال وابتداء من غري استحقاق ،وال مكافأة  ،واهلل هو ( َّ
ّ
ِ
ب كثريا ،اجلواد الذي ال
هب بال مقدار لغناه عنها .فهو (الواهب) الذي ال يبخل على خلقهَّ ( ،
الوهاب) الذي يَـ َه ُ
ب ،وهو يَ ُ
َم جن ال يستوج ُ
الغين عن األشياء كلّها .تبارك اهلل وتعاىل.6
ُحتصى عطاياهُّ ،
(الجبَّار)
ومن هذا القبيل استعمال لفظ (اجلبَّار) بدالالت خمتلفة:

قال :خنلة جبارة إذا طالت فلم
أولها :الداللة املاديّة؛ فاجلبّار من النخل ـ ـ ـ ـ يف كالم العرب ـ ـ ـ ـ طواهلا ،النخل الذي طال وفات اليد.يُ ُ

استدل صاحب "الزينة" على ذلك بشعر جاهلي ،ومنه قول امرئ القيس:7
يقدر املتناول أن يبلغ أعالها .و قد
ّ

و يقول األعشى:

أثيث فرو عــه
ٍ
ق جب َّاـرٍ،
سوا م َ
ت َر َى ال ُّأ ْدم َ ك َالج َّبَارِّ والجُرْد َ ك َالْق َنَا

وعاليَْنَ قنوانا من البسر أحمرا

ِف وم ُت ََّل َّـــدِ
اـر ٍ
م ُو َ َّه َّب َة م ِنْ ط َ

8

1

 - 1املرجع السابق ،ص.77
 - 2األعشى الكبري ،الديوان ،ص.07
 - 3املرجع السابق ،ص.87
 - 4ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.307
 - 5أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي ،اشتقاق أمساء اهلل ،ص.136
 - 6ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.307
 - 7ينظر :املصدر السابق ،ص.317
 - 8امرؤ القيس ،الديوان ،اعتىن به عبد الرمحن املصطاوي ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط1431 ،3ه3774/م ،ص.72سوامق :عاليات ،األثيث:
امحر من التمر.
امللتف بعضه على بعض ،البُسر :ما ّ
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تكرب الطويل من النّاس" ،
ثانيها :مبعىن العظيم املُ ّ
2
املتلمس:
يف سلطانه اخلبط والظل . "...يقول ّ

عدد25 :

وصل إليه يف ظُالمة ،ومل يُكلّم هيبةً له؛ فيقع
ّ
تكرب على الناس واحتجب ،فلم يُ َ

خــــ َّ َّده ُ
ص َّع َّـــر َ َ
وك َُّن َّا إذ َا الج َّبَاـر ُ َ

عاد.4

السنة5252 :

أقَم ْن َاـ لَه ُ م ِنْ م َيِِْه ِ فَت َقــــ َّو َّم َا

3

ِ ِ
ِ
ين﴾ املائدة ،33/إ ّهنم قوم
و ّ
استدل أبو حامت على ذلك بقول املفسرين يف بعض اآليات ومنها :قوله تعاىل﴿ :إ َّن ف َيها قَـ جوًما َجبَّار َ
ثالثها :املعىن ال ّدال على اهلل سبحانه وتعاىل .وقد ورد يف قول كعب بن زهري:
و َالباذِلينَ نُفـــوسَه ُم لِنَبَِّيِه ِــــــم

ج و َقُبَة ِ الجبَ َّاـرِ
ي َــــ وم َ الهِياـ ِ

5

المتَه ويتظلَّم من ظامل
ومسّى اهلل نفسه ّ
وجل (جباراً) ،ألنّه ارتفع عن أن يدركه أحد حب ّد أو صفة ،فال يقدر مظلوم أن يرفع إليه ظُ َ
عز ّ
أخر احلكم بني عباده ليوم احلساب واجلزاء .فهو(اجلبّار) على احلقيقة ،الذي فات أيدي املتناولني ،وهو (اجلبّار) الذي جرب
يف ال ّدنيا ،بل ّ
6
حق اهلل سبحانه وتعاىل يفيد أنّه سبحانه وتعاىل حبيث ال تناله األفكار ،وال حتيط به األبصار.7
اخلالئق فنعشهم  .وهذا االسم يف ّ
 المجال الداللي الثاني :ألفاظ عالم الغيب:

وإذا انتقلنا إىل اجملال الثاين ،الذي تدور ألفاظه حول عامل الغيب ،لوجدنا أغلبها قد ورد ذكره يف النص اجلاهلي .من هذا مثال لفظة:
(القلم)
يقول معاوية بن مالك:

ن الأَ جز ِ
ل
َاع أَ سْ ف َ َ
مِ َ
ل من نمي ٍ

كما رَجَع َت بالق َلَم ِّ ال كِت َاـب َا

8

املفسرين له
ب هبا ،إذ مل يكن اجلاهليّون يعرفون القلم الذي ورد ذكره يف القرآن الكرمي ،وتأويالت ّ
وهو يف هذا البيت األداة اليت يُكتَ ُ
املختلفة.
ص ذلك مبا
الرمح والقصب ،ويُ ُ
القص من الشيء ُّ
وخ َّ
قال للمقلوم قَـجل ٌم كما يُقال للمنقوض نَـ جق ٌ
ضُ .
وأصله ّ
الصلب كالظّفر ،وكعب ّ
1
وس ّويته وبَـَريتُه.2
كتب به ومجعه أقالم ّ .أما من حيث اشتقاقه يف اللغة ،فإنّه يُقال :قلمتُه ،أي قَطَعتُه وهيّأته من جوانبه َ
يُ ُ
 - 1األعشى الكبري ،الديوان ،ص.342
 - 2أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.317
 - 3األصمعي(أبو سعيد عبد امللك بن قُـَريب بن عبد امللك) ،األصمعيات ،ص.341
 - 4ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.311
 - 5كعب بن زهري ،الديوان ،تح د .درويش اجلويدي ،املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت ،ط ،1د ت ،ص(. .17قُـبَّة اجلبّار :الكعبة.أي :يبذلون
نفوسهم رهينة حلماية الرسول صلى اهلل عليه وسلم ،وبيت اهلل احلرام).
 - 6ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.312
 - 7ينظر :فخر الدين الرازي ،لوامع البيانات شرح أمساء اهلل تعاىل والصفات ،ص.376
 - 8األصمعيات ،ص.312
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عدد25 :

السنة5252 :

ِ
يبني صاحب "الزينة" َّ
ال على
اهم به .واألقالم السهام ُجتَ ُ
ومن حيث املعىنُّ ،
السهم الذي يـُتَ َس َ
أن (القلم) يف كالم العرب هو الق جد ُح و ّ
الشيء الذي يـُ جق َسم .3ويـُ َقال :إ ّن اإلقليم أ ُِخ ًذ من ذلك ،وأ ّن األرض سبعة أقاليم ،أي سبعة أسهم .فإقليم إفعيل من القلم ،4وذلك أ ّن
الدنيا َمقسومة على سبعة أسهم على تقدير أصحاب اهليئة.5
توضح معىن القلم يف العقيدة اإلسالمية ،ومن هذه الروايات عن النيب  اليت ترى أ ّن القلم أحد املراتب
وردت عدة روايات يف كتاب الزينة ّ
أو الوسائل اليت يأخذ النيب  الوحي عن طريقها ،ومنها أنه خلق قبل العرش .وأقوال عن بعض احلكماء ،وغري ذلك من الروايات اليت تع ّد
ك
القلم من الغيبيات ،وال نعرف منه سوى عالقته بالعلم والتعليم ،وأ ّن اهلل سبحانه وتعاىل علّم به اإلنسان ،وذلك من قوله تعاىل﴿ :اقجـَرأج َوَربُّ َ
جاألَ جكرم الَّذي َعلَّ َم بالج َقلم﴾ العلق.4/
كل شيء ،فاهلل
لذلك جند أبا حامت الرازي يقول " :وقد ُر َ
وي يف القلم حديث كثري وأخبار كثرية ،فأما القلم الذي خلقه اهلل قبل ّ
أعلم بكيفيته ،وليس لنا أ جن نقول فيه إال ما ُروي."6
(العرش)
وكلمة (العرش) كانت تُطلَ ُق يف النّص اجلاهلي على (امللك) كما جاء يف قول زهري:
ُ
ل ع َرشُه َا
ف ق َ ْد ث ُ َّ َّ
تَد َارَكْ تُم َا الأحْلا َ َ

ت ب ِأَ قْد َامها َّ
ل
الن َّعْ ُ
وذُب ْيَانَ قد ز ََّل َّ ْ

7

8
ِ
لكن هذا املعىن انتقل يف استعمال
والعرش يف اللغة مصدر الفعل َعَر َ
عر ُشه عرشاً مبعىن عمله  ،و ّ
ش .يقال عرش الشيء يعر ُشه و يَ ُ
الناس ،فصارت كلمة العرش حتمل ع ّدة معان منها البيت ،وسقف البيت ،واخلشبة اليت تدخل يف صنع العرش .9والعرش أيضاً بناء مربع من
حر الشمس .ويف حديث
تظل به اإلنسان من ّ
خشب توضع فوقه بعض أغصان األشجار وجريد النخل ،وقد حيمل من مكان إىل آخر يس ّ
10
وجل .وكان العرب يعرشون اآلبار باخلشب بعد أن يطوى موضع املاء باحلجارة
النيب  كان قائماً يف عريش يدعو اهلل ّ
عز ّ
معركة بدر أ ّن ّ
ِ
بن ُشيَـجي ٍم:
الساقي ،فإذا نُِزعت القوائم سقطت العروش .قال ال ُقطَام ُّي ُع َمجيـُر ُ
 .تُبىن هذه األخشاب على رأس فم البئر يقوم عليه ّ

 - 1ينظر :الراغب األصفهاين(أبو القاسم احلسني بن حممد)  ،املفردات يف غريب القرآن ،تح مركز الدراسات والبحوث ،مكتبة نزار مصطفى الباز ،د
ط ،د ت ،ص.123
 - 2ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.231
 _ 3ينظر :املصدر السابق ،ص.231
 - 4ينظر :املصدر السابق ،ص.236
 - 5ينظر :الراغب األصفهاين ،املفردات يف غريب القرآن ،ص.123
 - 6ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.234
 - 7زهري بن أيب سلمى ،الديوان ،ص.17
 - 8إبن منظور ،لسان العرب ،مادة (ع ر ش) ،ص.3881
 - 9عودة خليل أبو عودة ،التطور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي ،مكتبة املنار ،األردن ،الزرقاء ،ص .153
 - 10إبن منظور ،لسان العرب ،مادة (ع ر ش) ،ص.3881
814

مجلة المعيار

ISSN :1112-4377
مجلد52:

عدد25 :

ش بَق ِ َّي َّة ٌ
َات الدُـر ُو ِّ
وم َاـ لم َِثَاب ِ

السنة5252 :
1

ش ال َّد َّع ِائِم ُ
ْت الد ُر ُو ِّ
ل م ِنْ تَح ِ
إذ َا است ُ َّ َّ

يسمون سرير امللك عرشاً ،مثّ صارت الكلمة حتمل
تطورت للعرش ع ّدة معان عن طريق اجملاز ،فصاروا ّ
ومن هذا املعىن اللغويّ ،
عدي بن زيد النعمان قائال:
وعزة ،وسلطان .وهبذا املعىن خاطب ُّ
الدالالت اليت تتعلّق بسرير امللك من ّقوةّ ،
ل
ولَو هَل َكْتَ تركت الن َ
َّاس في و َه َ ٍ

الدرش أكسارا
ُ
بَعْد َ الجميع وصَار

2

وعرش الرجل قِوام أمره .ومن هذا املعىن قوهلم«:ثُ َّل عرش ٍ
فالن»( )iأي اهن ّد بناؤه ،وذهبت ّقوته.قال أوس بن حجر يرثي رجال:
ُ
ّ
جر َى لم َِصْ رَعِــــه ِ
لَعَمْر ُ ما ق َـــد َ ٍر أ ْ

ل ب ِّدَرْشِّـي َّ
ل
أيَّ إخْ ـــلا ِ
لق ْد أخ َ َّ َّ

3

وعزته ومكانته .وهكذا يظهر أ ّن كلمة (العرش) يف العصر اجلاهلي ،قد محلت املعاين التالية:البيت،
و(العرش) هنا تعين ّقوة اإلنسانّ ،
4
الرجل الكبري الذي به يقوم أمر القبيلة ،وامللك وقوته وسلطانه .
سطح البيت ،القصر ،سرير امللكّ ،
السابقة ،فربطوا بني
يتوجهون حنو التفكري الديين والتّ ّأمل يف الكون ،والتّذكر ّ
ويف أواخر العهد اجلاهلي ،بدأ بعض الشعراء ّ
للشرائع ّ
5
الصلت ،وإن مل يذكر الكلمة
قوي عزيز ،خالق قادر  .ويظهر هذا املعىن يف قول أميّة بن أيب ّ
وتصورهم عن اهلل ّ
وجل أنّه ّ
معىن العرشّ ،
عز ّ
صرحية ،بل ذكر معناها:
َّ
ل
مج َّد ُوا الل َّه وه و َ للم َجْ ــدِ أه ْـــ ٌ
ق َّ
اس
الن َّ َ
بالب ِنَاء ِ الأعلَى الذ ِي سَب َ َ

سماء ِ أمْس َى كَب ِير َا
ر ُّب َّنا في ال َّ َّ
سم َاء س َرير َا
س َّو َّى ف َوقَ ال َّ َّ
و َ

شَرْجَـــعا ما يَن َاـلُه ُ بَص َر ُ الع َينِ

صــور َا
ك ُ
ت َر َى د ُونَه ُ المَلائ ِ َ

6

وردت كلمة العرش يف القرآن الكرمي يف مخس وعشرين آية ،محلت ثالثة ٍ
معان هي:
ِ
ك إِ َىل النَّح ِل أ َِن َِّ
اخت ِذي ِمن جِ ِ
َّج ِر َوِممَّا يَـ جع ِر ُشو َن﴾ النحل.68/
املعىن اللغوي األساسي.قال اهلل تعاىلَ ﴿ :وأ جَو َحى َربُّ َ
ج
اجلبَال بـُيُوتًا َوم َن الش َ
َ
وقولهِ :
سقف
﴿وممَّا يَـ جع ِر ُشو َن﴾ أي :ما جيعلونه عروشا ،مجع عريش ،وهو جملس مرتفع على األرض يف احلائط أو احلقل ،يتّخذ من أعواد ويُ ُ
َ
ظل فيجلس فيه صاحبه مشرفا على ما حوله.
أعاله بورق وحنوه ،ليكون له ّ

 - 1املصدر السابق ،ص.3881
 - 2عدي بن زيد العبادي ،الديوان ،تح حممد جبار املعيبد ،دار اجلمهورية للنمشر والطبع ،بغداد ،د ط1281 ،ه1761/م ،ص .13ورد البيت
إكسارا :وقد ذكر حمقق الديوان يف اهلامش من الصفحة نفسها " :والتصحيح من الزينة .الزينة :العرش" .ينظر أيضا :أبو حامت
الع ُ
وص َار َ
يف ديوانهَ :
يش َ
الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.227
3
ِ
الرجل ،فأخلَّ
 أوس بن حجر ،الديوان ،تح د .حممد يوسف جنم ،دار صادر ،بريوت ،ط1760 ،3م ،ص(.176يعين أ ّن قوام أمره كان هبذا ّبذلك موته).
 - 4ينظر :عودة خليل أبو عودة ،التطور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي ،ص.412
 - 5ينظر :املرجع السابق ،ص.412
 - 6أميّة بن أيب الصلت ،الديوان ،تح د .سجيع مجيل اجلبيلي ،دار صادر ،بريوت ،ط 1778 ،1م ،ص (.07،01الشرجع :العايل املنيف ،الصور:
مجع أصور ،وهو املائل العنق لثقل محله).
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ش ،إذا بىن ورفع ،ومنه ُمسّي السرير الذي يرتفع عن األرض ليجلس عليه العظماء عرشاً .وتق ّدم هذا املعىن عند قولهَ ﴿ :وُه َو
يُ ُ
قالَ :عَر َ
وش ٍ
الَّ ِذي أَنج َشأَ جن ٍ
ات﴾ األنعام ،141/وقولهَ ﴿ :وَما َكانُوا يَـ جع ِر ُشو َن﴾ األعراف.1120/
َّات َم جعُر َ
َ
ِ
وجلَ ﴿ :وَرفَ َع أَبَـ َويجه َعلَى الج َع جر ِش
العزة ،وسرير امللك ،وهو املعىن املعروف يف العصر اجلاهلي .قال اهلل ّ
القوة ،و ّ
واملعىن الثاين امللك ،و ّ
عز ّ
َو َخُّرواج لَهُ ُس َّج ًدا﴾ يوسف .177/والعرش :سرير للقعود ،فيكون مرتفعا على سوق ،وفيه سعة مت ّكن اجلالس من االتكاء .2وقوله أيضا﴿:إِ ِّين
دت امرأًَة متَجلِ ُكهم وأُوتِيت ِمن ُك ِّل َشي ٍء وَهلا عر ِ
ص من نفائس األشياء عرشها ،إذ
يم﴾ النمل .32/جاء يف التحرير والتنوير أنّه ُخ َّ
ُج َ َ ج
ج َ َ َج ٌ
ش َعظ ٌ
َو َج ُّ ج َ
3
ِ
وقوته وحسنه،
كان عرشا بديعا ومل يكن لسليمان مثله .والعظيم :مستعمل يف عظمة القدر ،والنّفاسة يف ضخامة اهليكل وال ّذات  ،ويف كربه ّ
فقد أعطيت تلك امللكة كل ما حتتاج إليه يف نظام ملكها وعظمته ،ومن مظاهر تلك العظمة السرير العظيم الذي جتلس عليه بني أهل
مملكتها.4
ِ
ب
ك ج
احلَ ُّق َال إِلَهَ إَِّال ُه َو َر ُّ
وجل ،ويفهم هذا املعىن يف قوله تعاىل﴿:فَـتَـ َع َ
اىل اللَّهُ الج َمل ُ
ّأما املعىن الثالث ،فهو نسبة العرش إىل اهلل ّ
عز ّ
العلو .وأتبع ذلك مبا هو دليل عليه وهو انفراده باإلهلية ،وذلك وصف ذايت ،وبأنّه مالك
الج َع جر ِش الج َك ِرِمي﴾ املؤمنون .116/فالتعايل :مبالغة يف ّ
5
ِ
ك فَـ جوقَـ ُه جم يَـ جوَمئِ ٍذ ََثَانِيَةٌ﴾ احلاقة .10/معىن اآلية أ ّن
ش َربِّ َ
أعظم املخلوقات ،أعين العرش وذلك دليل عظمة القدرة  .وقوله تعاىلَ ﴿:وَجحيم ُل َعجر َ
الرب :اسم ملا حييط بالسماوات
أ ّن املالئكة يعملون يف نواحي السماء ،ين ّفذون إنزال أهل اجلنة باجلنّةَ ،
وسوق أهل النار إىل النار .وعرش ّ
وهو أعظم من السماوات...وهذا من أحوال الغيب اليت ال يتعلق الغرض بتفصيلها ،إذ املقصود من اآلية متثيل عظمة اهلل تعاىل وتقريب
ذلك إىل األفهام.6
وختم صاحب "الزينة" حديثه حول (العرش) بقوله ":هذا ما جاء يف العرش من لغة العرب ،وروى يف ذلك حديث كثري .وتأول
ومن أتاه اهلل علم ذلك من
الناس يف عرش اهلل تأويالت كثرية بآرائهم ،ورووا يف ذلك حديثا كثريا .وال يعلم كيفية العرش إال اهلل ّ
وجلَ ،
عز ّ
ومن ارتضاه من خلقه".7
رسله َ
(المالئكة)
كان يقصد هبم َم جن حيملون الرسائل ،إذ هو يف أصل معناه من املألكة أي الرسالة ،ومن هنا أُطلِ َق اللّفظ على املالئكة الذين حيملون
الرساالت إىل األنبياء.

 - 1ينظر :الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر ،د ط1784 ،م ،ج ،14ص.370
 - 2ينظر :املرجع السابق ،ج ،12ص.16
 - 3ينظر :املرجع السابق ،ج ،17ص.312
 - 4ينظر :عبد احلميد بن باديس ،جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري ،تح أبو عبد الرمحن حممود ،دار الرشيد للكتاب والقرآن الكرمي ،اجلزائر،
ط1427 ،1ه3777/م ،ج ،3ص.328،320
 - 5ينظر :الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،ج ،18ص.121
 - 6ينظر :املرجع السابق ،ج ،37ص.138،130
 - 7أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.241
816

مجلة المعيار

ISSN :1112-4377
مجلد52:

عدد25 :

السنة5252 :

وجل أرسل املالئكة على
الرسل ،وكأ ّن املالئكة مأخوذ من املألكة ،وهي الرسالة ،أل ّن اهلل ّ
ويفسر صاحب "الزينة" بأ ّهنم هم ّ
عز ّ
صطَِفي ِم َن الج َم َالئِ َك ِة ُر ُس ًال َوِم َن الن ِ
وجل حيث يقول﴿:اللَّهُ يَ ج
الرسل ،وهبذا وصفهم اهلل ّ
َّاس إِ َّن اللَّهَ
بالرسالة.ويكون معىن املالئكة ّ
األنبياء ّ
عز ّ
1
ِ
َِمس ِ
يب .
يع بَص ٌري﴾ احلج .01/واهلل ّ
ٌ
عز ّ
وجل يوحي إىل امل ــَلَك وامل ــَلَك يوحي إىل النّ ّ
وقد وردت الكلمة يف شعر أمية ابن أيب الصلت يف قوله:
ك حو ْلَهَا
ن بِرْق ِ َع والمَلائَ ِّ ُ
وكأَ َّ َّ

2

سدِر ٌ تواكل ُه ُ الق َوَائِم ُ أجرد ُ
َ

وقد اشتُـ َّقت كلمة (ملَك) من أصل غري الذي اشتُـقَّت منه كلمة (ملِك) ،فاملالئكة ُمسُّوا بذلك ،أل ّن اهلل خلقهم ووَّكل كل ملَ ٍ
ك
َّ
َ
َ
ِ
منهم بأم ٍر من األمور ،واستَح َفظَه واسرتعاه ،وجعل تدبريه ِ
ي،
ومل َكه منه؛
إليه
البش ِر ِّ
فس ِّمي َملَكاً ،وفُتِ َحت الالم منه فرقاً بينه وبني امللك َ
َ
ُ
َ َُ
ُ
ُ
َ
3
ي َملِك ،وللروحاينّ َملَك .
فقيل للبَ َش ِر ّ
ِ
ِ
ِ
فسره ابن سيدة بأنّه احتواء الشيء والقدرة على االستبداد به.4و َّأما
فاملل ُ
ك بكسر الالم من َملَ َكهُ ميَجل ُكهُ ُمجلكاً ومجلكاً َ
ومجلكاً.و قد ّ
وك وهو الرسالة .وكذلك األَلُوَكة واملأجلَ َكة ،واملأجلَك .فإ جن
ك بني القوم إذا تَـَر َّس َل بينهم أَلجكاً وأُلُوكاً.واالسم منه األَلُ ُ
ك بفتح الالم فهو من ألَ َ
امللَ ُ
َ
َ
َ
ج
َ
َ
أمرت من
ن
فإ
.
وحذفها
قبلها،
ما
على
كتها
حر
بنقل
فت
ف
وخ
الالم
بعد
اهلمزة
رت
فأخ
ه
جت
ك
ل
أ
أ
األصل
و
رسالة،
إليه
ه
جت
ك
ل
أ
لت
ق
باهلمزة
ه
ت
ل
ج
َ
َ
ّ
ج َ
ُ ُُ ّ َ
ُ َ ُُ
نَق َ ُ
قلت أَلِك ِجين .5ومنه قول عمرو بن شأس األسدي:
هذا الفعل املنقول باهلمزة َ
سالَة
سلاَم َ رِ َ
كنِّي ِإلَى ق َومِي ال َّ َّ
أَ لـِّ ْ

ب ِآيَة ِ م َا كانُوا َضِع َافا ولا ع ُْزلا

6

وجل ،روحاينّ على ما دلّت عليه رواية العلماء،
ذكر الرازي أ ّن املالئكة الذين أوكلوا باألعمال والسيّئات ،أ ّهنم خلق من خلق اهلل ّ
عز ّ
وعلى ما دلّت عليه اللغة مأخوذ من املألكة وهي الرسالة.7
 المجال الداللي الثالث :ألفاظ اليوم اآلخر:
من كلمات اجملال الداليل الثالث اجلاهليّة كلمة:

الجىَّة)
( َ
وهي يف كالم العرب البستان والنخل .قال اهلل عز وجل﴿ :إِنَّا بـلَونَاهم َكما بـلَونَا أَصحاب ج ِ
املفسرون:8
َج ُج َ َج ج َ َ
اجلَنَّة﴾ القلم.10/قال ّ
ّ ّ
أصحاب النخل .والدليل على ذلك قول اهلل تعاىل يف نفس سياق اآلية﴿ :إِ جذ أَقجسموا لَيص ِرمنـَّها م ِ
الصَرام يف النخل ،مثل
ني﴾ .واجلِ َداد و ِّ
صبِح َ
َُ َ ج ُ َ ُ ج
احلِصاد يف الزرع ،و ِ
القطَاف يف العنب ،واالجتِنَاء يف الثمار.1
َ
 - 1ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.241
 - 2أمية بن أيب الصلت ،الديوان ،ص.12
 - 3ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.247
 - 4إبن منظور ،لسان العرب ،مادة (م ل ك) ،ص.4360
 - 5املصدر السابق ،مادة (أ ل ك) ،ص.111
 - 6عمرو بن شأس األسدي ،الديوان ،د .حيي اجلبوري ،دار القلم ،الكويت1472 ،ه1782/م ،ط ،3ص.03
 - 7ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.248
 - 8ينظر :القرطيب (أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر) ،اجلامع ألحكام القرآن ،تح د .عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،دار
الرسالة1430،ه3776/م ،ط ،1ج ،31ص.167
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ت َر َّدَّد ُ ف ِيه ِ الع َيْنُ َّ
حت َّى تَح ََّي َّر َا

2

قال اهلل تعاىلَ ﴿ :كمثَ ِل جن ٍَّة بِربجـوةٍ أَصابـها وابِل﴾ البقرة ،361/وقال﴿ :أَيـوُّد أَح ُد ُكم أَن تَ ُكو َن لَهُ جنَّةٌ ِّمن َِّخن ٍيل وأ جَعنَ ٍ
اب﴾
َ
ََ َ ج
َ
َ َ َ َ َ ََ َ ٌ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
َحدمهَا
البقرة ،366/وقال﴿ :لََق جد َكا َن لِ َسبٍَإ ِيف َم جس َكنِ ِه جم آيَةٌ َجنَّتَان َعن َميني َوِشَال﴾ سبأ ،11/وقالَ ﴿ :و ج
اضر ج
ب َهلُم َّمثَ ًال َّر ُجلَ جني َج َعجلنَا أل َ
ني ِمن أ جَعنَ ٍ
اجلَنَّتَـ ج ِ
ت أُ ُكلَ َها َوَملج تَظجلِ جم ِمجنهُ َشجيئًا﴾
امهَا بِنَ جخ ٍل َو َج َعجلنَا بَـجيـنَـ ُه َما َزجر ًعا﴾ الكهف ،23/وقال﴿ :كِجلتَا ج
اب َو َح َف جفنَ ُ
ني آتَ ج
َجنَّتَـ ج ِ ج
ِ ِِ
ك
ك﴾ الكهف،27/وقال﴿ :أ جَو تَ ُكو َن لَ َ
ت َجنَّتَ َ
الكهف ،22/وقالَ ﴿:وَد َخ َل َجنَّتَهُ َوُه َو ظَاملٌ لِّنَـ جفسه﴾ الكهف ،21/وقالَ ﴿:ولَجوَال إِ جذ َد َخجل َ
َجنَّةٌ ِّمن َِّخن ٍيل و ِعنَ ٍ
ب﴾ اإلسراء .71/فهذه كلُّها يف معىن البستان والنّخل .3قال امرؤ القيس:
َ
عَل ْو َانَ ب ِأنْطَاـكِيَة ٍ فَوْقَ عِ ْقمَة ٍ

ِب
ل أو كج َّنَ َّة يَث ْ ر ِ
كَجِرْمَة ِ نَخ ْ ٍ

4

السرت والتّغطية ،من َجنَّه جيُنُّه إذا غطّاه وسرته .قال
لقد ذهب أصحاب املعاجم و ِّ
املفسرون إىل أ ّن اجلنّة يف األصل ،مأخوذة من ّ
املرة من مصدر َجنَّهُ إذا سرته ،كأ ّهنا سرتة واحدة لفرط
ّ
الزخمشري ":أخذ معىن اجلنّة من السرت .وكأ ّهنا لتكاثفها وتظليلها ُمسّيت جنّة اليت هي ّ
5
عز
التفافها "  ،وأل ّهنا ثواب ّادخره اهلل ألوليائه وأهل طاعته ،وهو مستور عنهم ،وهو مأخوذ من َّ
أجن الشيء إذا سرته .وبذلك أخرب اهلل ّ
ُخ ِفي َهلُم ِّمن قُـَّرةِ أ جَع ُ ٍ
ني َجَزاء ِمبَا َكانُوا يَـ جع َملُو َن﴾ السجدة 10/فكأ ّن اجلنّة مأخوذة من االجتنان
ّ
وجل يف كتابه فقال﴿:فَ َال تَـ جعلَ ُم نَـ جف ٌ
س َّما أ ج َ
6
ومسّي البستان أيضا جنّة ،ألنّه قد أحيط به ِ
األعني .
وس َرت ما فيه عن ُ
ُ
والسرت.قالَ ُ :
ويبدو َّ
أن أصل كلمة اجلَنّة يف معىن البستان ،هو من االجتنان وهو التسرتُّ واخلفاء ،وذلك كما قيل :ألنّه مستور بالشجر وخمفي به،
وتشبيها به قيل :اجلنة ملا هو يف معىن الثواب يف اآلخرة .ونرى أ ّن أصل ختصيص تسمية اجلنّة ملعىن الثواب يف اآلخرة ،هو تشبيه جبنة الدنيا -
أي :البساتني -أو استعارة منها.
واجلدير بالذكر أ ّن اجلنّة وهي مصطلح إسالمي شهري ،ليس مصطلحا جديدا يف االستعمال القرآين ،ألنّه ورد باملعىن الذي عرف به
يف العصر اجلاهلي.
هذا العرض للكلمات اجلاهلية إّمنا قصدنا به أ ّهنا كلمات ِ
وجدت بألفاظها وصيغها اليت أوردها صاحب الزينة يف الشعر اجلاهلي .وقد
نوضح دالالت هذه الكلمات يف اجلاهلية ،واليت تقارب أحيانا معانيها يف العصر اإلسالمي ،لِ َما اعتورها من تطور داليل.
كان من هدفنا أن ّ

 - 1ينظر :املصدر السابق ،ص.207
 - 2امرؤ القيس ،الديوان ،ص( .74جيالن :عُ َّمال كسرى ،عند صرامه :وقت قِطَاع النخل).
 - 3ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.287
 - 4امرؤ القيس ،الديوان ،ص( .04العِ جقمة :ضرب من الوشي ،اجلِرمة :ما ص ِرم من النخل و ِ
ألق َي يف األرض).
َُ
ج
َ
 - 5الزخمشري (أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر) ،تفسري الكشاف ،ص.63
 - 6ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص .283أمحد بن فارس(أبو احلسني) ،معجم املقاييس اللغة ،تح عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر
للطباعة والنشر ،د ط1273 ،ه1703/م ،ج ،1ص .431الرازي(أبو بكر بن عبد القادر) ،خمتار الصحاح ،رتبه حممود خاطر ،دار الفكر،
بريوت ،لبنان ،د ط3777 ،م ،ص.10
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 1.1المستوى الثاني :األلفاظ اإلسالمية:
نعين هبا تلك األلفاظ اليت استحدثها القرآن الكرمي ،واليت عرفت العرب أصوهلا ومو ّادها إالّ أ ّن النّص القرآين قد خلع عليها دالالت
ِ
ت معها دالالهتا اجلاهليّة.
جديدة ذاعت وانتشرت وتُـنُوسيَ ج
سب جماالهتا الداللية يف كتاب الزينة وهي:
ونقتصر يف ذلك على بعض األلفاظ القرآنية َح َ
 المجال الداللي األول :ألفاظ عالم الغيب:
يضم لفظنيّ :أوهلما:
ّ
(ال ُكرسي)

1
ب.
ارس مبعىن تَـَراكم َ
وتالز َ
س الشيء وتَ َك َ
هذه املادة ذكرهتا معاجم اللغة بشكل موجز.ففي لسان العرب وردت أ ّهنا من تَ َكَّر َ
وت َكَّرس أ ُّ ِ
ب واشتَ َّد.2
ُس البناء َ
صلُ َ
َ َ
3
ِِ
ِ
ِ ِ
اس وال َكَرا ِر ِ
احدةُ ال ُكَّر ِ
يس وال َكَرا ِر ِس ّ .أما يف
اسةُ و َ
وجاء يف خمتار ّ
الصحاح:ال ُكجرس ُّي واح ُد ال َكَراس ِّي ،ورمبَّا قالوا:كجرس ٌّي بالكسر .وال ُكَّر َ
كتاب " الزينة " ،4فقد أورد صاحبه عدة آراء يف ) الكرسي):
السماو ِ
ِ
ِ
ات
األول :أ ّن مجيع ما خلق اهلل يف (الكرسي( ،وهذا الرأي عن جعفر بن حممد ،يف تأويله لقوله تعاىلَ ﴿:وس َع ُكجرسيُّهُ َّ َ َ
ض﴾ البقرة ،311/وروى أبو حامت عن اإلجنيل :أ ّن السماء كرسي اهلل.
َو جاأل جَر َ
استدل بشاهد ال يُعرف ،وهو قول الشاعر:
الثاني :رأي ابن قتيبة :الكرسي :هو علم اهلل ،و ّ

ي ٌّ ُّأك َاتمُه وهل يُك َرسِئ علم الل َّه مخلُوق
ك ك ُرس َّ
ما لي ب ِع ِلم ِ َ

5

السيد.
الثالث :الكرسي :الرجل العامل َّ

الرابع :الكرس :األصل ،وهو عن األصمع.
العلم "وهذا الرأي
الخامس :ال ُكّراسة :الكتاب ،يقول أبو حامت ":وقال :ال ُكّراسة :الكتابُ ،مسّيَّت بذلك؛ ألنّه قد ُمج َع فيها ُ
أيضا ،مث يقول أبو حامت ": :وقال غريهُ :مسّيَّت ُكّراسة لألوراق اليت ُمجعت بعضها فوق بعض.
لألصمعي ً
ويبدو من خالل ذلك أ ّن هذه املعاجم تريد أن جتد سبباً بني هذه الكلمة وبني األصل العريب هلا ،6يف حني ،يرى األستاذ اهلمذاين
7
صحة ما ذهب
الرأي فيه ُّ
تعس ٌ
ف شديد ،وأنّه بعيد عن معىن األصل وعن الصيغ العربية املعروفة  .وليؤّكد ّ
حم ّقق كتاب " الزينة " ،أ ّن هذا ّ

 - 1ينظر :عودة خليل أبو عودة ،التطور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي ،ص.411
 - 2إبن منظور ،لسان العرب ،مادة (ك ر س) ،ص.2814
 - 3الرازي(أبو بكر بن عبد القادر) ،خمتار الصحاح ،مادة (ك ر س) ،ص.324
 - 4ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.223،221،227
 - 5مل أقف على صاحب البيت.
 - 6ينظر :عودة خليل أبو عودة ،التطور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي ،ص.416
 - 7ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.227
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إليه ،أورد األستاذ رأياً للدكتور مهدي حسن يرى فيه أ ّن هذا اللفظ مبعناه املقعد العظيم أو العرش ،دخل قدميا يف العربية من الصينيّة ،وأ ّن
هذا األصل انتقل إىل اللغات اهلنديّة األوربيّة ،وإىل اللغات اهلندية والفارسية القدمية ُمثَّ إىل اآلرامية ،ومن اآلرامية أخذته العرب.1
الصواب ،أل ّن الكلمة مل ترد يف شعر العرب باملعىن الذي أراده القرآن الكرمي .ولو كانت
والباحث يرى أ ّن هذا َّ
الرأي أقرب إىل ّ
خاصة وأ ّن الشعر اجلاهلي حافل مبدائح امللوك وأوصاف
كذلك ـ ـ ـ أي عربية األصل ـ ـ ـ لوردت يف أشعارهم ،كما وردت كلمة (العرش)ّ .
جمالسهم ،ملا كانوا يشاهدونه يف بالط ملوك احلرية والغساسنة ،ومن وراء قصور األكاسرة والقياصرة.
2
خاصة أ ّهنا
كل اهتمامها يف تفسري الكلمة  ،وحماولة تعيني املراد منهاّ ،
ّأما كتب التفسري فلم تبحث يف أصل الكلمة ،بل ّ
وجهت ّ
ِ
ت إىل اهلل عز وجل.3
نُسبَ ج
ورد لفظ ِ
وم الَ تَأج ُخ ُذهُ ِسنَةٌ َوالَ نَـ جوٌم لَّهُ َما ِيف
مرتني األوىل يف قوله تعاىل﴿ :اللّهُ الَ إِلَهَ إِالَّ ُه َو ج
الكرس ِّي يف القرآن الكرمي َّ
احلَ ُّي الج َقيُّ ُ
ِ
ِِ
ِ
السماو ِ
ات َوَما ِيف األ جَر ِ
ني أَيج ِدي ِه جم َوَما َخجل َف ُه جم َوالَ ُِحييطُو َن بِ َش جي ٍء ِّم جن ِعجل ِم ِه إِالَّ ِمبَا َشاء َو ِس َع
ض َمن ذَا الَّذي يَ جش َف ُع عجن َدهُ إِالَّ بِِإ جذنه يَـ جعلَ ُم َما بَـ ج َ
َّ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يم﴾ البقرة ،311/وقد َّأول بعض العلماء الكرس ّي هنا بالعلم .والثانية هي
ُكجرِسيُّهُ َّ
ض َوالَ يـَ ُؤ ُ
الس َم َاوات َواأل جَر َ
ودهُ ح جفظُ ُه َما َوُه َو الج َعل ُّي الج َعظ ُ
قوله عز وجل﴿ :ولََق جد فَـتَـنَّا سلَيما َن وأَلج َقيـنَا علَى ُكرِسيِّ ِه جس ًدا ُمثَّ أَنَاب﴾ ص ،24/و ِ
الكرس ّي هنا ،كما أمجعت كتب التفسري هو مبعناه
َ
ّ ّ َ
ُ جَ َ ج َ ج َ َ
4
املعروف ،وهو املقعد .
الكرسي أصبح مصطلحا يف القرآن الكرمي ،له معىن حم ّدد ،وإ جن اختلف العلماء يف حتديد
ويظهر من خالل هذا العرض السابق ،أ ّن
ّ
ورد ذكره يف
املراد الدقيق له ،فهو مصطلح جديد من مصطلحات الغيب ،ألن العرب قبل نزول القرآن مل يكن عندهم إحساس به ،وال َ
أشعارهم باملفهوم القرآين.
وثاني هذين اللفظين هو:
(إبليس)
ِ
ِ
وجل ،فطرده اهلل من رمحته ،وأخرجه من جنّته ،وأسكنه هذه
واح ٌد من املالئكة وظيفةً ،ومن اجل ّن نسباً وأصالً ،عصى ربّه ّ
عز ّ
وم جن عليها.5
عدوا لآلخر ،إىل أن يرث اهلل األرض َ
كل منهما ّ
األرض ،اليت سكنها اإلنسان أيضا ،فصار ّ
جاء يف كتاب " الزينة " أليب حامت الرازي ،أ ّن إبليس كان من املالئكة وخرج عن أمر ربه ،حسب ما قال بعض أهل التفسري ،وذكر
بعضهم أنّه من اجلن ،مثّ أورد أبو حامت عدة آراء يف أصل كلمة إبليس :
صرف ،وهذا رأي أيب عبيدة.
األول :إبليس اسم أعجمي؛ لذلك مل يُ َ
أبلس الرجل ،إذا انقطع ومل تكن له حجة.
الثاينُ :م جشتَ ٌّق منَ :
 - 1ينظر :املصدر السابق ،ص.227
 - 2كتفسري أيب السعود ،املسمى (إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي) ،املطبعة املصرية ،األزهر الشريف ،ط1738 ،1م ،ج ،1ص،187
وابن كثري(أبو الفداء امساعيل) ،تفسري القرآن العظيم ،دار الفكر ،بريوت ،ط1707 ،3م ،ج ،3ص ،434وحاشية العالمة الصاوي على تفسري
اجلاللني ،طبعه ونشره عبد احلميد أمحد حنفي ،القاهرة ،د ط ،د ت ،ج ،1ص.137
 - 3ينظر :عودة خليل أبو عودة ،التطور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي ،ص.416
 - 4ينظر :املرجع السابق ،ص.410
 - 5ينظر :املرجع السابق ،ص.401
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الفراء يف تفسريمها لبعض آيات القرآن الكرمي،
يئس( ،واملبلس :اليائس من النجاة القانط ،وهذا رأي ابن عبّاس و ّ
الثالث :هو من ) َ
ومنها قوله تعاىل﴿ :فَِإذَا ُه جم ُمجبلِ ُسو َن﴾ األنعام.44/
العجاج:
والرابع :املنقطع احلجة الذي مل ُحيجر جو ً
ابا ،و ّ
استدل بشعر ّ
تعرف رسما م ُك ْرسا
ُ
صاح هل
يا َ

قال :نعم أعرفه وأب ْلسَا

1

وهناك آراء عديدة جاءت يف ) اإلبالس( ،يراها أبو حامت قريبة بعضها من بعض ،ومنها:اإلبالس :االكتئاب ،والندم ،واخلشوع،
لس :املرتوك املخذول .فكأ ّن إبليس هو مأخوذ من ذلك ،ألنّه افتضح بعصيانه ،فيئس من رمحة اهلل ،وحزن وندم ،فصار
والفضيحة .واملُجب ُ
2
احلجة ساكتا ،فقيل له إبليس .
خمذوال مرتوكا ذليال منقطع ّ
ِ َّ ِ ِ
ِ ِ ِ
استَ جكبَـَر
اس ُج ُدواج َ
يس أ َََب َو ج
مرة يف قوله تعاىلَ ﴿ :وإِ جذ قُـجلنَا لجل َمالَئ َكة ج
ورد ذكر إبليس يف القرآن الكرمي إحدى عشرة ّ
آلد َم فَ َس َج ُدواج إال إبجل َ
وَكا َن ِمن الج َكافِ ِرين﴾ البقرة﴿ ،24/ولََق جد خلَ جقنا ُكم ُمثَّ ص َّورنَا ُكم ُمثَّ قُـجلنا لِجلمآلئِ َك ِة اسجدواج آلدم فَسجدواج إِالَّ إِبلِيس َمل ي ُكن ِّمن َّ ِ ِ
ين﴾
ج ُ ُ ََ َ َ ُ
ج َ جَ
الساجد َ
َ
َ َ َ ج َج ج َ َ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ين﴾ احلجر،23/
ين﴾ احلجر﴿ ،21/قَ َ
ك أَالَّ تَ ُكو َن َم َع َّ
يس أ َََب أَن يَ ُكو َن َم َع َّ
يس َما لَ َ
الساجد َ
الساجد َ
ال يَا إبجل ُ
األعراف﴿ ،11/إال إبجل َ
َّ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ال أَأَسج ُد لِمن خلَ جق ِ
اس ُج ُدوا ِآل َد َم
اس ُج ُدواج َ
يس قَ َ ج ُ َ ج َ َ
﴿وإِ جذ قُـجلنَا لجل َم َالئ َكة ج
﴿ َوإِ جذ قُـ جلنَا لجل َمآلئ َكة ج
ت طيناً﴾ اإلسراءَ ،61/
آلد َم فَ َس َج ُدواج إَال إبجل َ
َِّ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
َّخ ُذونَه وذُ ِّريـَّتَه أَولِياء ِمن د ِوين وهم لَ ُكم ع ُد ٌّو بِجئ ِ ِ ِ
ني بَ َدالً﴾ الكهف،17/
ُ َُ ج ج َ
س للظَّالم َ
يس َكا َن م َن ا ججل ِّن فَـ َف َس َق َع جن أ جَم ِر َربِّه أَفَـتَت ُ َ ُ ج َ
َ
فَ َس َج ُدوا إال إبجل َ
﴿وإِ جذ قُـ جلنا لِجلم َالئِ َك ِة اسجدوا ِآلدم فَسجدوا إَِّال إِبلِيس أََب﴾ طه﴿ ،116/وجن ِ ِ
َّق َعلَجي ِه جم
يس أ ج
صد َ
ج ُ ُ ََ َ َ ُ
َ ُُ ُ
ج َ َ
َمجَ ُعو َن﴾ الشعراءَ ﴿ ،71/ولََق جد َ
َ َ َ
ود إبجل َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
استَ جكبـر وَكا َن من الج َكاف ِرين﴾ ص﴿ ،04/قَ َ ِ
َِّ ِ
ك أَن
يس َما َمنَـ َع َ
يس ظَنَّهُ فَاتَّـبَـ ُعوهُ إَِّال فَ ِريقاً ِّم َن الج ُم جؤمن َ
ج
َ
يس ج َ َ َ
ال يَا إبجل ُ
ني﴾ سبأ﴿ ،37/إال إبجل َ
إبجل ُ
ِ
ِ
ي أَستَ جكبـرت أَم ُك ِ
ني﴾ ص.01/
نت م َن الج َعال َ
ت بِيَ َد َّ ج َ ج َ ج َ
تَ جس ُج َد ل َما َخلَ جق ُ
أعجمي يف األصل ،وهذا رأي أيب عبيدة 3من العلماء القدامى ،وبعض الباحثني
يرى فريق من العلماء والباحثني ،أ ّن (إبليس) اسم
ّ
حمرفة من اليونانيّة (ديابولس) .وجاء يف املعجم الكبري أ ّن العرب حذفت (ديا) يف أول
يف اللّغات من احملدثني يرون أ ّن الكلمة دخلت ّ
السريانيّة.وقد يكون العرب أخذته من اليونانية
الكلمةّ ،
بالساكن بزيادة ألف يف ّأوله ،وأنّه مل يرد ذكره يف املعاجم اآلراميّة و ّ
وتوصلوا للنطق ّ
مباشرة باتّصاهلم بنصارى العرب املوالني للكنيسة البيزنطية كما أشار إليه جيفري.4
5
الر ُجل:
ل
ـ
ب
أ
غة
ل
ال
معاجم
ويف
.
حجة
ّ
َ
ج
الرجل إذا انقطع ومل تكن له ّ
س ّ
س ّ
َ
وذهب فريق آخر أ ّن الكلمة عربية األصل مشت ّقة من أبجـلَ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ
س.6
يسُ ،
س :س َك َ
س من رمحة اهلل :أي أُوي َ
ومسِّ َي أيضاً ألنّه أبجـلَ َ
س ونَد َم ومنه ُمسّ َي إبل ُ
س من رمحة اهلل :أي يئ َ
ت ،وأبجـلَ َ
قُط َع به ،وأبجـلَ َ
تعرض األستاذ العقاد يف كتابه" إبليس" هلذه الكلمة وناقش آراء َم جن زعموا ُبع جج َمتِ َها ُمثّ ّقرر عروبَـتَها يف قوله":ولسنا على يقني
وقد ّ
من انقطاع الصلة بني الكلمة اليونانية والكلمة العربية .ولكنّنا على يقني من أ ّن شخصية إبليس حتتاج ،بل تتوقّف على ال ّداللة اليت
ألزَم صفات إبليس على ألسنة اخلاصة والعامة...وقد ّفرق هذا املعىن بني
ُ
الرجاء .فإ ّن ضياع األمل َ
تستفيدها من مادة اإلبالس ،أي فَـ جق ُد ّ
1
ت).
أبلس :أي َس َك َ
 العجاج ،الديوان ،تح د ّعزة حسن ،دار الشرق العريب ،بريوت ،لبنان1416 ،ه1771/م ،د ط ،ص (.116و َ
 - 2ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.206
 - 3ينظر :املصدر السابق ،ص.201
 - 4هذه اآلراء ساقها حمقق كتاب الزينة – ج – 3ص  – 201اهلامش رقم .73
 - 5ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص.201
 - 6إبن منظور ،لسان العرب ،مادة (ب ل س) ،ص.242
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وفرقت
كلمة إبليس وكلمة الشيطان يف مالمح الشخصية .فهذا قد ضيّع ّ
الرجاء.وكذلك ّفرقت بينهما شروح الفقهاء ّ
احلق ،وهذا قد ضيّع ّ
الشيطَنة واإلبالس".1
امللموحة بني ّ
بينهما الداللة ُ
عريب اللّسان ،باإلضافة إىل أ ّن مادة الكلمة
الرأي الثاين هو األقرب إىل ّ
وأعتقد أ ّن ّ
الصواب أل ّن األصل يف القرآن الكرمي أنّه ّ
واشتقاقاهتا وردت يف القرآن الكرمي ،حيث وردت فيه كلمات (يبلِسِ ،
ومبلِ ِسني) يف ع ّدة مواضع ويف سور خمتلفة منها قوله
ومجبل ُسونُ ،
ُ ُ ُ
ِ
ِ
ِ
اهم بَـ جغتَةً فَِإ َذا ُهم ُّمجبل ُسو َن﴾
وم َّ
الس َ
َخ جذنَ ُ
س الج ُم جج ِرُمو َن﴾ الروم ،13/وقوله أيضاًَ ﴿:ح َّىت إِ َذا فَ ِر ُحواج مبَا أُوتُواج أ َ
تعاىلَ ﴿:ويَـ جوَم تَـ ُق ُ
اعةُ يـُجبل ُ
ِِ ِ ِ
ِ
ني﴾ الروم.47/
األنعام ،44/وقوله تعاىلَ ﴿:وإِن َكانُوا من قَـجب ِل أَن يـُنَـَّزَل َعلَجي ِهم ِّمن قَـجبله لَ ُمجبلس َ
ومنها أ ّن العرب استعملوا هذا املعىن يف أشعارهم ،فقد ورد يف أر ِاجي ِزهم:
و َعرفت يوم الخميس الأخماس

وفي الوجُوه صُفر َة وإبلاس

وقد نزت بين التراقي الأنفاس

م َنْ يُرِدِ المَوتَ وق َد ه َابَ الناس

2

3
ِ
ف إبليس ،يتّفق يف املعىن من حيث داللة
ومنها أيضاً أ ّن ما ورد من شعر يف هذه الكلمة ،وما ورد من آيات القرآن الكرمي فيما ُوص َ
ط
هذه الكلمة على ما كان معروفا على ألسنة الناس .فإبليس يف آيات القرآن الكرمي يائس من رمحة اهلل ،ومطرود منها ،وقد قُ ِط َع به ،وأهبِ َ
إىل األرض.
وعليه واستناداً إىل األسباب السابقة ،أرى بعروبة الكلمة واشتقاقها ،إ جذ صارت يف املفهوم اإلسالمي مصطلحا شائعا مشهورا ،وهي
من املصطلحات اجلديدة اليت صنعها القرآن الكرمي.

 المجال الداللي الثاني :ألفاظ اليوم اآلخر:
جند ألفاظاً مثل:
(اآلخرة)

ورد هذا اللفظ يف القرآن الكرمي يف مئة ومخس عشرة آية .وتدور أغلب هذه اآليات حول معىن واحد هو تلك احلياة البعيدة عنّا
ِ
ِ
واليت تبدأ بيوم القيامة والبعث .وقد جاء اللّفظ منفردا يف أكثر من آية كقوله تعاىلَ ﴿:ربـَّنَا آتِنَا ِيف ُّ
اب
الدنجـيَا َح َسنَةً َوِيف اآلخَرةِ َح َسنَةً َوقنَا َع َذ َ
ِ
ِ
ِ
ين يَـتَّـ ُقو َن أَفَالَ تَـ جع ِقلُو َن﴾ األعراف ،167/ونعتا للنشأة يف
النَّار﴾ البقرة ،371/وجاء نعتاً لكلمة دار كقوله تعاىلَ ﴿:والد ُ
َّار اآلخَرةُ َخجيـٌر لِّلَّذ َ
ِ
نشئ النَّ جشأَةَ جاآل ِخرةَ إِ َّن اللَّه علَى ُك ِّل َشي ٍء قَ ِدير﴾ العنكبوت ،37/ونعتا ِ
للملَّة يف قوله تعاىلَ ﴿:ما َِمس جعنَا ِهبَ َذا
ف بَ َدأَ ج
قولهَ ﴿:كجي َ
َ َ
ج ٌ
اخلَجل َق ُمثَّ اللَّهُ يُ ُ
َ
4
ِِ ِ
اختِ َال ٌق﴾ ص ،70/يقول املفسرون ،أ ّن املقصود ب ـ(امللّة اآلخرة) هنا ،هو دين عيسى عليه السالم .كما جاءت
ِيف الجملَّة جاآلخَرةِ إِ جن َه َذا إَِّال ج
ُوىل﴾ النازعات.31/
َخ َذهُ اللَّهُ نَ َك َ
ال جاآل ِخَرةِ َو جاأل َ
جاءت الكلمة صفة لقول فرعون السابق على قوله تعاىل﴿:فَأ َ

 - 1عباس حممود العقاد ،إبليس ،هنضة مصر للطباعة والنشر ،ط3771 ،2م ،ص.27
 - 2ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص ،206اهلامش رقم.73
 - 3ينظر :عودة خليل أبو عودة ،التطور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي ،ص.404
 - 4ينظر :تفسري اجلاللني ،طبعة دار القلم ،بريوت1782،م ،ص .178
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ِ
ِ
ِ
بُ " :ه َّن
ُع ِرفَ ج
ت كلمة اآلخرة يف اللّغة العربية مقابل الدنيا واألوىل .جاء يف اللّسان :اآلخُر خالف األول .واألنثى آخَرةٌَ .ح َكى ثـَ جعلَ ُ
1
ِ
ِ
س
َّ
يس قَـجبـلَ َ
ت ُد ُخوالً واآلخَر ُ
األوالَ ُ
ك َشيءٌ وأنج َ
وجل ":أنج َ
يب  قولُهُ وهو ُمي ِّجد اهلل ّ
ات ُخُروجاً "  ،ورِو َ
عز ّ
ت اآلخُر فَـلَجي َ
ت األ ََّو ُل فَـلَ َ
ي عن النّ ّ
2
يدل على أ ّن ِ
اآلخر خالف األول ،واآلخرة خالف األوىل .قال عوف بن األحوص:
بَـ جع َد َك َش جيءٌ "  .ويف شعر العرب ما ّ
حَب َْت د ُونَهم بِك ْر ٌ فَل َ ْم نَسْتَطِعْه ُ ْم

َت بك ْر ٌ تَث ُوبُ وت ُدع َ ى
وم َا بَر ِح ْ

املري:

كأ َّ َّنهم بالمَشْرِف َِّي َّة سَاـم ِ ر ُ
3

خر ُ
ق منهم أ َّوَّلُونَ وآ ِّ
ح ُ
و يلَ ْ َ

ويدل على ذلك قول املثلم بن رباح
يدل على أ ّهنم كانوا يدركون أ ّن اآلخرة هي احلياة الثانية بعد ال ّدنياّ ،
كما ورد يف شعرهم ما ّ
ل
إن ِ َّي مُق َس َِّم ُ م َا م َل َكْتُ فَجا َعِ ٌ

أجْ را لآخِّـر ًَ ٍ ودُن ْيَا تَنْف َ ُع

4

وعلى هذا ،فـ ـ(اآلخرة) هبذا املعىن مصطلح قُرآين ،استعمله القرآن الكرمي يف املعىن الذي كان معروفا عند اجلاهليني بأنّه احلياة
خصصه كثريا هلذه احلياة ،أل ّن اآليات الكثرية اليت
فهم من بيت املثلّم بن رباح املري السابق .وميكن القول إ ّن القرآن الكرمي ّ
األخرى ،كما يُ َ
تتخصص يف أفهام النّاس هبذا املعىن ،وتبتعد عن املعىن اللّغوي األساسي هلا.5
وردت فيها كلمة اآلخرة ،جعلتها
ّ
( ِ
الص َراط)
ِ ٍ ِ
صدُّو َن َعن َسبِ ِيل اللّ ِه﴾
مرة مبعىن الطريق .قال اهلل تعاىلَ ﴿:والَ تَـ جق ُع ُدواج بِ ُك ِّل صَراط تُوع ُدو َن َوتَ ُ
كرت يف النّص القرآين َثانياً وثالثني ّ
ذُ َ
ِ
ِ
يم .ومل يبحث العلماء يف الكلمة الثانية ،ألهنا
األعراف .86/وأغلب هذه اآلي ينعت فيها اللفظ بكلمة (مستقيم) ،فيقال :صَرا ٌط ُم جستَق ٌ
واضحة مفهومة ،6اسم فاعل من الفعل اِ جستَـ َق َام.
ّأما كلمة الصراط فقد اختلف حوهلا علماء اللغة ،فمنهم َم جن رأى أ ّهنا عربية األصل ،وأ ّن الصراط ُمسّي هبذا ألنّه يَ جس َِرت ُط النّاس أي
السَرطجَراط ،وهو طعام
استَـَر َط معناه ابجـتَـلَ َع ،ومنه َّ
يبتلع ُهم ،وقيل للطريق صراط ألنّه يسرتطهم فيذهب هبم...كما ُمسّي طريقاً لطروقهم األزقّة .و ج
ُ
7
يُبتَـلَ ُع من غري مض ٍغ ،فكأ ّن الصراط ُمسّي بذلك .
ذكر السيوطي يف اإلتقان ،أ ّن النّقاش وابن اجلوزي كالمها حكى أ ّن الصراط هو الطّريق بلغة الرومُ ،مثّ رآه يف كتاب الزينة أليب حامت.
وأصل اللّفظ يف الالتينية سطراطا  ،strataأخذته اليونانية مثّ دخل مع احلكم الروماين يف اآلرامية ،ومنها أخذته العرب.8

 - 1إبن منظور ،لسان العرب ،مادة (أ خ ر) ،ص.28
 - 2الزخمشري (أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر) ،تفسري الكشاف ،ص.63
 - 3املفضل بن حممد بن يعلي الضيب ،ديوان املفضليات ،تح أمحد حممد شاكر ،وعبد السالم هارون ،دار املعارف ،مصر1764 ،م ،ص.241
 - 4أبو متام الطائي(احلبيب بن أوس) ،ديوان احلماسة ،خمتصر من شرح التربيزي ،مكتبة حممد علي صبيح ،القاهرة1711 ،م ،د ط ،ص.436
 - 5ينظر :عودة خليل أبو عودة ،التطور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي ،ص.203
 - 6ينظر :املرجع السابق ،ص.464
7
الراء والطّاء تبليغا يف وصفه ،واستلذاذ آكله إياه إذا سرطه وأساغه يف
كررت يف سرطراط ّ
 ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3صّ ،471حلقه.اهلامش رقم 74من الصفحة نفسها.
 - 8ينظر :أبو حامت الرازي ،الزينة ،ج ،3ص ،278واهلامش رقم ،74ص 143من املصدر نفسه.
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من خالل ما ذكره السيوطي ،فيه ترجيح على أ ّن الكلمة معربة .ويؤّكد هذا الرتجيح الدكتور حلمي خليل حيث يقول " :فمثال
عربت قبل اإلسالم ،ال جند هلا مشت ّقات واضحة يف اللغة العربية،
لفظ الصراط هي من األلفاظ اليت نطق هبا القرآن الكرمي ،واليت
ّ
الشك أ ّهنا ّ
ِ
ِ
ت فيها هذه اللفظة
الرغم من أنّنا جندها يف صيغة ف َعال العربية .وعلى العكس من ذلك جند أ ّن مادة (س ر ط) اليت أقجح َم ج
وذلك على ّ
باعتبار أ ّن الصاد هي السني املطبقة ،جند ملادة (س ر ط) اشتقاقات كثرية ممّا يؤكد أصالتها يف العربية .وتبقى بعد ذلك كلمة (الصراط)
املعربة عن الالتينية لتعلن عن أصلها الغريب عن اللغة العربية .أو كما يقول األب هنري فليش أ ّهنا ليست سوى الصورة النهائية اآلرامية
للكلمة الالتينية .1 strata
 المجال الداللي الثالث :ألفاظ الفرائض اإلسالمية:
كثري من ألفاظ هذا اجملال ،اليت أوردها أبو حامت الرازي إّمنا هي ألفاظ حديثة .إالّ بعض الكلمات القرآنية مثل :الصالة ،الزكاة،
الصوم ،احلج.
(الصالة)
وردت لفظة الصالة يف القرآن الكرمي يف واحد وستني آية ،هذا عدا اآليات اليت وردت فيها مشتقات هذه اللّفظة .ومن اآليات اليت
الصالَةِ وإِنـَّها لَ َكبِريةٌ إِالَّ علَى ج ِ ِ
اه جم أَئِ َّم ًة
استَعِينُواج بِ َّ
َ
اخلَاشع َ
ني﴾ البقرة ،41/وقوله تعاىلَ ﴿:و َج َع جلنَ ُ
ورد فيها ذكر الصالة ،قوله تعاىلَ ﴿:و ج
الص جِرب َو َّ َ َ
َ
ِِ
ِ ِ ِ
الص َالةِ وإِيتاء َّ ِ
اخليـر ِ
ِ ِ
ين﴾ األنبياء.02/
ات َوإِقَ َام َّ َ َ
الزَكاة َوَكانُوا لَنَا َعابد َ
يَـ جه ُدو َن بأ جَمرنَا َوأ جَو َحجيـنَا إلَجيه جم ف جع َل جَج َ
2
وجتمع على صلوات ،3وقد اختلف أهل
صالَ وهي من الواو ُ
و( َّ
صلَ َو ووزهنا فَـ َعلَة وقيل فَـ جعلَة  ،ومن َ
الصالة) يف معاجم اللّغة ،من َ
اللّغة يف أصلها فقالوا :الصال :العظيم الذي فيه َم جغ ِرُز ذَنَ ِ
الصالَ :العظم الذي عليه اإلليتان ،وهو آخر ما يُبلى
صلَ َوان ،و َّ
ب الفرس واالثنان َ
5
4
الصال :وسط الظهر لكل ذي أربع وللناس ،وإذا أتى
العود إذا ليَّـجنتُهُ؛ أل ّن املصلي يلني وخيشع  .و َّ
من اإلنسان  .ويُقالَّ :
ت َ
صلَجي ُ
الصالة :من َ
الصال الذي بني يديه.6
صلَّياً؛ ألن رأسه يتلو َّ
صلَّى وجاء ُم َ
أتى الفرس على أثر الفرس السابق قيل :قد َ
الصالة:
الصالة ُلزوم ما فرض اهلل تعاىل .وذهب بعض أهل اللّغة إىل أ ّن أصل َّ
الصالة اللُُّزوم ،وقال األزهريَّ :
الز ّجاج :األصل يف َّ
قال ّ
ِ
الصالة يف اللّغة أصلها ال ّدعاء ،قال ابن األثري:
الرب ،وذهب آخرون إىل أ ّن َّ
ومسّيت َّ
التعظيمُ ،
الصالة املخصوصة صال ًة لما فيها من تعظيم ّ
فس ّميت ببعض أجزائها.7
تكرر يف احلديث ذكر َّ
الصالة ،وهي العبادة املخصوصة ،وأصلها ال ّدعاء يف اللّغةُ ،
الصالة ،وأصله يف لغتهم ال ّدعاء ،وقد كانوا يعرفون
الشرع َّ
وقد ع ّدها صاحب املزهر من األمساء اإلسالمية فقال " :وممّا جاء يف ّ
1
فالصالة عبادة فيها ركوع وسجود وهذه العبادة مل تنفصل شريعة منها ،وإن اختلفت
السجود ،وإن مل يكن على هذه اهليئة " َّ .
الركوع و ّ
ّ
 - 1ينظر :عودة خليل أبو عودة ،التطور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي ،ص.461
 - 2الفراهيدي (أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد) ،كتاب العني ،تح د .مهدي املخزومي،و د .إبراهيم السامرائي ،منشورات وزارة الثقافة واإلعالم ،د
ط1784 ،م ،ج ،0ص.112
 - 3إبن منظور ،لسان العرب مادة (ص ل ا) ،ص.3477
 - 4ينظر :املصدر السابق ،ص ،3477وأمحد بن فارس ،جممل اللغة ،تح زهري عبد احملسن سلطان ،مؤسسة الرسالة ،ج ،1ص.128
 - 5أمحد بن فارس ،جممل اللغة ،ج ،1ص.128
 - 6الفراهيدي (أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد) ،كتاب العني ،ج ،0ص.112
 - 7إبن منظور ،لسان العرب مادة (ص ل ا) ،ص.3477
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ِ
ِ
ِ
ت َعلَى
الصالََة إِ َّن َّ
يمواج َّ
ضجيتُ ُم َّ
الصالَةَ َكانَ ج
ورَها لذلك قال تعاىل﴿ :فَِإ َذا قَ َ
الصالَةَ فَاذج ُكُرواج اللّهَ قيَ ًاما َوقُـ ُع ً
ُ
صُ
ودا َو َعلَى ُجنُوبِ ُك جم فَإ َذا اطج َمأجنَنتُ جم فَأَق ُ
ِِ
ني كِتَابًا َّم جوقُوتًا﴾ النساء.172/
الج ُم جؤمن َ
فهي حقيقة شرعية ال داللة لكالم العرب عليها ،إالّ من حيث اشتماهلا على ال ّدعاء الذي هو أصل معناها .وهذا املعىن هو األرجح
الصالة ،لِ َما له من ِصلة وقرب من املعىن اإلسالمي للصالة ،وقد استعمل يف القرآن املعىن األصلي للصالة وهو ال ّدعاء ،يقول اهلل
يف أصل َّ
تعاىل﴿ :وصل علَي ِهم إِ َّن صالَتَك س َكن َّهلم واللّه َِمس ِ
يم﴾ التوبة.172/
َ َ ِّ َ ج ج َ َ َ ٌ ُ ج َ ُ ٌ
يع َعل ٌ
الصالة ،إذ صارت عبادة خمصوصة ،هلا هيئة معروفة ،بل هي الركن الثاين من أركان اإلسالم ،هلا أثرها يف
فخصص َّ
جاء القرآن الكرمي ّ
الص َالةَ تَـجنـ َهى َع ِن الج َف جح َشاء َوالج ُمن َك ِر
الص َالةَ إِ َّن َّ
حياة اإلنسان املسلم .فباتت مصطلحاً قرآنياً علماً على هذه العبادة .قال تعاىلَ ﴿ :وأَقِ ِم َّ
ِ ِ
صنَـ ُعو َن﴾ العنكبوت.41/
َولَذ جكُر اللَّه أَ جكبَـُر َواللَّهُ يَـ جعلَ ُم َما تَ ج
الصيَام)
( ِّ

2
َّ ِ
ين
ورد يف القرآن الكرمي يف أربع عشرة آية معظمها يف سورة البقرة  ،ومن مواضع ذكر الصيام يف القرآن ،قوله تعاىل ﴿:ياأَيـُّ َها الذ َ
ِ
الصيام َكما ُكتِب علَى الَّ ِذين ِمن قَـبلِ ُكم لَعلَّ ُكم تَـتَّـ ُقو َن ﴾ البقرة ،182/وقوله تعاىل ﴿:فَمن َّمل َِجي جد فَ ِ
صيَ ُام َش جهَريج ِن
ب َعلَجي ُك ُم ِّ َ ُ َ َ َ
َ ج
ج ج َ ج
َ
َآمنُواج ُكت َ
ُمتَتَابِ َع ج ِ
اسا ﴾ اجملادلة.74/
ني ِمن قَـجب ِل أَن يَـتَ َم َّ
ِ
الصوم .ويقال صا َم الفرس :إذا مل يعتلف ،وصامت
أمس َ
ك ،هذا أصل اللّغة يف ّ
و ّ
ص َام يَ ُ
وم َ
صُ
الصيام من َ
ص جوماً وصيَاماً ،واصطَ َام :إذا َ
الشمس :استوت يف منتصف النهار ،والصوم :شجر يف لغة هذيل .3ويقال :رجل ِ
وص جوٌم :اسم مجع
الريح :ركدت ،وصامت ّ
ّ
وص جوٌمَ ،
صائ ٌم َ
َ
4
الصوم هو الصرب ،يصرب اإلنسان على
ومُ :
ترك الطّعام و ّ
الشراب والنّكاح والكالم  .ومنه قول ُسفيان بن ُعيَـجينةّ :
وقالوا :مجع صائم ،و ّ
الص ُ
5
الطّعام والشراب والنكاح .
الصيام مبعناه األصلي:
الصيام ومشت ّقاهتا يف الشعر العريب ،قبل نزول القرآن مبعانيها املختلفة اليت سبق أن ذُكرت ،و ّ
وردت لفظة ّ
يل صائمة :إذا سكنت حركتها.قال النابغة:
فكل شيء َس َكنَ ج
ت حركته فقد صام ،يقالَ :خ ٌ
اإلمساك عن احلركةّ ،

ل غَي ْر ُ صَائِّمَة ٍ
ل صِّيَام ٌ وخَي ْ ٌ
خَي ْ ٌ

ك اللُجُم َا
ل تَعْل ُ ُ
َاج وخي ٌ
تَحتَ الع ِج ِ

6

الصيام إالّ اإلمساك ،والثّبات والسكون ،فتطور عنه املعىن
الصيام هبيئته اليت جاء هبا اإلسالم ،فلم تعرف العرب ّ
إذن العرب مل تعرف ّ
الشراب والنّكاح ،كما "زادت الشريعة النية " ،7وجعلته الركن الثالث من أركان اإلسالم ،بكل هذا
للصيام وهو اإلمساك عن الطّعام و ّ
اجلديد ّ
معني هو شهر رمضان.1
خاصاً مبعىن حم ّدد يف شهر ّ
صار ّ
الصيام مصطلحاً قرآنياً ّ
 - 1السيوطي (عبد الرمحن جالل الدين) ،املزهر يف علوم اللغة ،تح حممد أمحد جاد املوىل ،علي حممد البجاوي ،وحممد أبو الفضل إبراهيم ،دار
الفكر ،د ط ،د ت ،ج ،1ص.371
 - 2ينظر :عودة خليل أبو عودة ،التطور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي ،ص.318
 - 3الفراهيدي (أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد) ،كتاب العني ،ج ،0ص.101
 - 4إبن منظور ،لسان العرب مادة (ص و م) ،ص.3137
 - 5املصدر السابق ،ص.3137
 - 6النابغة الذبياين ،الديوان ،ص.161
 - 7السيوطي (عبد الرمحن جالل الدين) ،املزهر يف علوم اللغة ،ج ،1ص.371
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عند هذا القدر من القول ،نكون قد استعرضنا طائفة من الكلمات القرآنية اليت وردت يف كتاب الزينة ،ملتزمني بلفظ الكلمة قيد
البحث وصورهتا الصرفية ،وذكرها يف القرآن الكرمي مثّ داللتها يف هذا النص مقارنة مبعناها األصلي كلّما أمكن ذلك.
 2.1المستوى الثالث :األلفاظ المولدة

ّأما املستوى األخري من مستويات األلفاظ الواردة يف كتاب الزينة ،واليت مل توجد بصيغتها يف النصوص اجلاهلية أو القرآنية ،هي
األلفاظ املولَّدة ،واملقصود بالتوليد استحداث ألفاظ جديدة من حيث املبىن الصريف وال ّداللة ،إال أ ّن هذه األلفاظ مرّكبة من مواد لغوية قدمية
مكونة من( :شعوب) مجع
مع إضافة بعض القوالب واألوزان الصرفية أو اللواحق ذات املعىن .فعلى سبيل املثال :كلمة (شعوبية) :جند أهنا ّ
تكسري ( +ية) ،و(شعوب) مادة لغوية قدمية من (ش ع ب) ،و(ية) الحقة صرفية ،أو قالب صريف له معىن ،ونتيجة هلذا الرتكيب ،تنشأ
كلمة جديدة ذات مبىن ومعىن جديدين.2
وتقع هذه الكلمات أو املصطلحات املولدة من كتاب الزينة حتت جمال داليل واحد هو :ألقاب الفرق اإلسالمية ،3ميكن تصنيفها
كالتايل:4
أ -ألفاظ يمكن إدراجها تست باب (الجموع)
الكلمة

الصيغة

بابها

الصفسة

النجدات

فعالت

مجع مؤنث سامل

381

الشكاك

فعال

مجع تكسري

368

األزارقة

أفاعلة

مجع تكسري

384

اخلوارج

فواعل

مجع تكسري

383

يضم هذا اجلدول الصيغ الصرفية التالية:
 صيغة اجلمع املؤنث السامل (فعالت) ،وهي يف األصل مركبة من الواحد فعلة  +ا ت .الداالن على اجلمع والتأنيث ،مها أحد
املورفيمات الصرفية.
الشك
 صيغة فعال ،وهي من الصيغ األصول يف مجع فاعل إذا كان وصفا .ويف (شكاك) ،دلّت الصيغة على شيئني :الصفة وهي ّ
مرة بدخول التضعيف على الصيغة.
وتكرره أكثر من ّ
أو التشكيك ،مثّ املبالغة يف هذا ّ

 صيغة أفاعلة يف (أزارقة) ،وهي مركبة من( :أفاعل +ــة) .وأزرق يف األصل وصف ،وأفعل الصفة ال جيمع إال على فُـ جعل كأمحر
وسوَدان .إالّ أ ّن أزرق قد أصبح امسا ومن هنا جاز مجعه على أفاعل فقيل أزارق ،مثّ أحلقت
محُجر،وأزرق ُزجرق أو جيمع على فُـ جعالن حنو ُزجرقَان ج
اهلاء بالكلمة.
 - 1ينظر :عودة خليل أبو عودة ،التطور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي ،ص.337
 - 2ينظر :حممد رياض العشريي ،التصور اللغوي عند االمساعيلية (دراسة يف كتاب الزينة) ،منشأة املعارف ،االسكندرية1781،م ،ص.214
 - 3الرازي (أمحد بن محدان) ،الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية ،تح عبد اهلل سلوم السامرائي ،دار واسط للنشر ،بغداد ،ط1788 ،2م ،ج.2
تفرعت عنها من أهل األهواء والنحل املختلفة).
(.هذا اجلزء متعلّق بأصحاب الفرق اإلسالميّة ،والفرق اليت ّ
 -4ينظر :حممد رياض العشريي ،التصور اللغوي عند االمساعيلية ،ص 214إىل.231
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 هذه صيغة من أمثلة مجع الكثرة ،والذي يؤكده الواقع اللّغوي أ ّن (خوارج) مجع لفاعلة ،أي طائفة خارجة ،وليس لفاعل أي
خارج ،مما يظهر من استعمال املصطلح يف الواقع اللغوي.
كل منها َعلَم على فرقة خمصوصة.
وعلى أيّة حال ،فهذه اجلموع تستخدم استخدام اللفظ املفرد كما يفرضه الواقع اللغوي ،أل ّن ّ
ب  -ألفاظ تقع تست باب (المصدر)
الكلمة

أصلها

صيغتها

نوعها

الصفسة

القدرـ ية

قدر

فعل

مصدر

303

البرتـ ية

برت

فعل

مصدر

271

القطعـ ية

قطع

فعل

مصدر

377

احلشوـ ية

حشو

فعل

مصدر

360

هذه مصادر
حتول معناها يف الواقع اللغوي إىل الداللة على اجلمع ،بعد أن كانت تدل على احلدث فقط من قبل.
الالحقة (ية) ّ

ثالثية ،زيدت عليها

ج  -ألفاظ تقع تست باب (اسم الفاعل)
الكلمة

أصلها

صيغتها

نوعها

الصفسة

هاِشـ ـ ية

هاشم

فاعل

اسم فاعل

370

حارث ـ ية

حارث

فاعل

اسم فاعل

378

مالكـ ـ ية

مالك

فاعل

اسم فاعل

368

مرجئـ ـ ــة

مرجئ

مفعل

اسم فاعل

363

معتزلـ ـ ـ ــة

معتزل

مفتعل

اسم فاعل

302

هذا اجلدول يضم صيغة اسم الفاعل من الثالثي والرباعي .وهي يف أصلها أعالم حلقت هبا الالحقة (ية) ،فخرجت صيغ جديدة
دلت على اجلمع ،بعدما كانت دالة على الفاعل املذكر يف اسم الفاعل من الثالثيّ .أما من الرباعي ،فهي صفات زيدت هبا الالحقة،
وأضيفت (اهلاء) إىل الكلمات األخرى الدالة على النسب .فهذه األمساء مجيعها ،تستعمل كأعالم لطوائف معينة دالة على اجلمع دون قصد
إىل احلدث أو إخبار لوقوع الفعل من فاعل ما أو عدم وقوعه.
د -ألفاظ تقع تست باب (اسم المفعول)
الكلمة

أصلها

صيغتها

نوعها

الصفسة

معمر ـ ية

معمر

مفعل

اسم مفعول

276

مبارك ـ ية

مبارك

مفاعل

اسم مفعول

387

ممطور ـ ة

ممطور

مفعول

اسم مفعول

377
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أمساء مفعول من الثالثي والرباعي ،وهي أصال أمساء أعالم نُسبت إليها الفرق املذكورة .أضيفت إىل االمسني األولني الالحقة (ية)،
وغلى االسم الثالث الالحقة (ـ ــة) ،مكونة بذلك مصطلحات جديدة.
أ  -ألفاظ تقع تست باب (صيغ المبالغة)
الكلمة

أصلها

صيغتها

نوعها

الصفسة

العبَّاس ـ ية
اخلطَّاب ـ ية

عبَّاس
خطَّاب

فعال
َّ

صيغة مبالغة

378

صيغة مبالغة

387

الكلمة

أصلها

صيغتها

نوعها

الصفسة

العجليـ ـ ية

العجلى

فعلى

منسوب

271

احلروريـ ـ ية

حروراء

فعوالء

منسوب

307

فعال
َّ

وليس يف (العبّاسيّة أو اخلطَّابية) ما يدل على مبالغة اسم الفاعل ،ألهنما بناءان مولدان حيدد معنامها االستعمال يف الواقع اللغوي
ريف.
وليس أصلهما ّ
الص ّ
ه -ألفاظ تقع تست باب (الىسب)

(العجليّة ،واحلروريّة) من هذا الباب ،كلمتان منسوبتان :عجلى وحرورى مثّ حلقتهما (اهلاء) الدالة على ياء النسبة يف املفرد .وداللة
تسمى حروراء.
يسمى العجلى أو بلدة ّ
(العجليّة ،واحلروريّة) فيها النسبة وفيها الصفة ،إالّ أ ّن فيهما أيضا الداللة على (مجاعة) ،وليس فردا ّ
تغري يف معانيها ،ومن هنا ميكن أن ندرج هذه الكلمات اجلديدة حتت باب (األلفاظ
غري يف مباين الكلمات قد َّأدى إىل ّ
هذا التّ ّ
الرغم من أ ّهنا
املولدة) ،واليت مل ّ
تنص عليها بصيغتها الشواهد من الشعر اجلاهلي ،أو آي القرآن الكرمي ،أو روايات احلديث الشريف ،على ّ
مرّكبة من مواد لغويّة قدمية.
عند هذا القدر من القول ،نكون قد استعرضنا طائفة من الكلمات القرآنية اليت وردت يف كتاب الزينة ،ملتزمني بلفظ الكلمة قيد
البحث وصورهتا الصرفية ،وذكرها يف القرآن الكرمي مثّ داللتها يف هذا النص مقارنة مبعناها األصلي كلّما أمكن ذلك.

 .2.خاتمة:

تناول هذا البحث بالدراسة مستويات املفردة يف كتاب " الزينة " ،ومدلوالهتا يف اجلاهلية واإلسالم (األلفاظ اجلاهلية ،األلفاظ
كل صنف حسب جماالته الداللية ،فعرفنا منها ألفاظا تعود إىل اجلاهلية ،وأخرى تعود إىل النصوص اإلسالمية،
اإلسالمية ،األلفاظ املولّدة)ّ .
مثّ ثالثة مولّدة من مو ّاد قدمية ،إالّ أ ّهنا وضعت يف صيغ صرفية أكسبتها دالالت جديدة.
اهتم املؤلف بتطور الكلمات من حالة إىل أخرى ،سواء أكان تطوراً دالليا أم تطور ا لفظيا بني عصرين خمتلفني ،مها:العصر اجلاهلي
ّ
ُّ
والعصر اإلسالمي ،ومما يدل على ذلك :استدالله بالشواهد اليت أوردها على الكلمات ،فهو يورد شواهد من عصر ما قبل اإلسالم إىل
جانب شواهد من العصر اإلسالمي .كما أسهم الرازي يف كتابه" الزينة "يف مجع بعض ألفاظ اللغة ودراسة تطور داللتها ،فأفاد بذلك
أصحاب املعاجم وعلماء التفسري من بعده .إال أ ّن ما أورده من كلمات ،ال يقع كلّه ضمن الكلمات اإلسالمية ،بل إ ّن جزءاً منها ال يُ ُّ
عد
إسالميا.
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انتهت هذه الدراسة إىل مجلة من النتائج ميكن إجياز أمهها يف اآليت:
 .1أبو حامت الرازي ،من العلماء الذين عاشوا يف العصر العباسي الثاين ،وهو عصر ازدهرت فيه احلياة األدبية والفكرية نتيجة امتزاج
الثقافات اآلجنبية.
 .3تأليفه للكتاب إمنا كان هبدف إفادة األدباء والفقهاء يف بعض الكلمات اليت يرى يف تعلمها نفع كبري وزينة عظيمة.
 .2يبدو يف كتابه لغويّاً أكثر منه فقيهاً ،فهو ينتمي إىل مدرسة لغويّة سادت يف عصره وهي ( مدرسة االشتقاقيني) ،الذين ربطوا بني
األلفاظ ومدلوالهتا ربطاً وثيقاً.
 .4كتاب " الزينة " من احملاوالت الناجحة ،واآلراء السديدة يف الكثري من القضايا اللغوية يف دراسة تطور داللة األلفاظ ،إذ فتح بابا
كبريا يف الدراسات الدالليية أللفاظ اللغة العربية.
 .1كتاب الزينة ُحم ّفز للدارسني يف عصرنا احلاضر على أن يتوفّروا على تلك الدراسة الداللية لأللفاظ العربية متخذين من ذلك
الكتاب األسوة احلسنة.
 .6إسهامه مبؤلفه " الزينة " يف مجع مفردات اللغة ودراسة تطور داللتها ،أفاد به أصحاب املعاجم وعلماء التفسري.
عما كانت عليه يف العصر اجلاهلي ،فكانت عامة الداللة وملا جاء القرآن الكرمي خصص داللتها
 .0مصطلحات تغريت داللتها ّ
ّ
كالصالة والصيام.
 .8مصطلحات ثبتت داللتها يف القرآن الكرمي على ما كانت عليه يف الشعر اجلاهلي كاجلنّة واملالئكة.
 .7مصطلحات أعطاها القرآن داللة جديدة مل تكن معروفة هلا يف الشعر اجلاهلى كاجلبار.
 .17مصطلحات مولّدة ،مل توجد بصيغتها يف النصوص اجلاهلية أو القرآنية ،هي ألفاظ جديدة من حيث املبىن الصريف وال ّداللة
كأمساء الفرق.

 .4قائمة المراجع:

القرآن الكرمي
 .1ابن دريد (أبو بكر حممد بن احلسني) ،مجهرة اللغة ،تح د .روزي منري بعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت ،لبنان ،ط،1
1780م.
 .3ابن كثري(أبو الفداء امساعيل) ،تفسري القرآن العظيم ،دار الفكر ،بريوت ،ط1707 ،3م.
 .2إبن منظور ،لسان العرب ،دار صادر ،بريوت ،د ط ،دت.
 .4أبو السعود ،املسمى (إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي) ،املطبعة املصرية ،األزهر الشريف ،ط1738 ،1م.
 .1أبو القاسم عبد الرمحن بن إسحاق الزجاجي ،اشتقاق أمساء اهلل ،تح د .عبد احلسني املبارك ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط،3
1476ه1786/م.
 .6أبو متام الطائي(احلبيب بن أوس) ،ديوان احلماسة ،خمتصر من شرح التربيزي ،مكتبة حممد علي صبيح ،القاهرة1711 ،م ،د ط.
 .0أمحد بن فارس(أبو احلسني) ،معجم املقاييس اللغة ،تح عبد السالم حممد هارون ،دار الفكر للطباعة والنشر ،د ط،
1273ه1703/م.
 .8أمحد بن فارس ،جممل اللغة ،تح زهري عبد احملسن سلطان ،مؤسسة الرسالة ،ج ،1د ط ،دت.
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 .7األصمعي(أبو سعيد عبد امللك بن قُـَريب بن عبد امللك) ،األصمعيات ،تح أمحد حممد شاكر وعبد السالم هارون ،بريوت،
لبنان ،ط.1
 .17األعشى الكبري ،الديوان ،شرح وتعليق د .حممد حممد حسني – دار النهضة العربية ،بريوت 1703م.
 .11امرؤ القيس ،الديوان ،اعتىن به عبد الرمحن املصطاوي ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط1431 ،3ه3774/م.
 .13أميّة بن أيب الصلت ،الديوان ،تح د .سجيع مجيل اجلبيلي ،دار صادر ،بريوت ،ط1778 ،1م.
 .12أوس بن حجر ،الديوان ،تح د .حممد يوسف جنم ،دار صادر ،بريوت ،ط1760 ،3م.
 .14التربيزي(اإلمام اخلطيب أبو زكريا حيي بن علي) ،شرح القصائد العشر ،إدارة الطباعة املنريية ،د ط ،د ت.
 .11حاشية العالمة الصاوي على تفسري اجلاللني ،طبعه ونشره عبد احلميد أمحد حنفي ،القاهرة ،د ط ،د ت.
 .16الرازي (أمحد بن محدان) ،الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية ،تح حسني بن فيض اهلل اهلمداين ،مركز الدراسات والبحوث
اليمين ،ط1774 ،1م.
 .10الرازي (أمحد بن محدان) ،الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية ،تح عبد اهلل سلوم السامرائي ،دار واسط للنشر ،بغداد ،ط،2
1788م ،ج.2
 .18الرازي(أبو بكر بن عبد القادر) ،خمتار الصحاح ،رتبه حممود خاطر ،دار الفكر ،بريوت ،لبنان ،د ط3777 ،م.
 .17الراغب األصفهاين(أبو القاسم احلسني بن حممد) ،املفردات يف غريب القرآن ،تح مركز الدراسات والبحوث ،مكتبة نزار
مصطفى الباز ،د ط ،د ت.
 .37الزجاج (أبو إسحاق إبراهيم بن السري) ،تفسري أمساء اهلل احلسىن ،حتقيق أمحد يوسف الدقاق ،دار املأمون للرتاث ،دمشق،
ط1277 ،3هـ1707/م.
 .31الزخمشري (أبو القاسم جار اهلل حممود بن عمر) ،تفسري الكشاف(عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل) ،تح د.
خليل مأمون شيحا ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،ط1427،ه3777/م.
 .33زهري بن أيب سلمى ،الديوان ،شرح أيب العباس ثعلب ،صدر عن وزارة الثقافة ،اجلزائر3770،م.
 .32الزوزين(أبو عبد اهلل احلسني بن أمحد بن احلسني) ،شرح املعلقات العشر ،دار مكتبة احلياة ،بريوت ،لبنان ،د ط ،د ت.
 .34سالمة بن جندل ،الديوان ،تح راجي األمسر ،دار الكتاب العريب ،بريوت ،ط1414 ،1ه1774/م.
 .31السيوطي (عبد الرمحن جالل الدين) ،املزهر يف علوم اللغة ،تح حممد أمحد جاد املوىل ،علي حممد البجاوي ،وحممد أبو الفضل
إبراهيم ،دار الفكر ،د ط ،د ت ،ج.1
 .36الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنشر ،د ط1784 ،م.
نتمري ،تح درية اخلطيب و لطفي الصقَّال ،املؤسسة العربية ،بريوت ،لبنان ،ط،3
 .30طرفة بن العبد ،الديوان ،شرح األعلم ّ
الش ّ
3777م.
 .38عباس حممود العقاد ،إبليس ،هنضة مصر للطباعة والنشر ،ط3771 ،2م.
 .37عبد احلميد بن باديس ،جمالس التذكري من كالم احلكيم اخلبري ،تح أبو عبد الرمحن حممود ،دار الرشيد للكتاب والقرآن الكرمي،
اجلزائر ،ط1427 ،1ه3777/م.
830

مجلة المعيار

ISSN :1112-4377
مجلد52:

عدد25 :

السنة5252 :

 .27عبد اهلل بن ا ّلزبعري ،الديوان ،تح د .حيي اجلبوري ،مؤسسة الرسالة ،بريوت ،ط1471 ،3ه1781/م.
عزة حسن ،دار الشرق العريب ،بريوت ،لبنان1416 ،ه1771/م ،د ط.
 .21العجاج ،الديوان ،تح د ّ
 .23عدي بن زيد العبادي ،الديوان ،تح حممد جبار املعيبد ،دار اجلمهورية للنمشر والطبع ،بغداد ،د ط1281 ،ه1761/م.
 .22عمرو بن شأس األسدي ،الديوان ،د .حيي اجلبوري ،دار القلم ،الكويت1472 ،ه1782/م ،ط.3
 .24عودة خليل أبو عودة ،التطور الداليل بني لغة الشعر اجلاهلي ولغة القرآن الكرمي ،مكتبة املنار ،األردن ،الزرقاء ،د ط ،دت.
 .21فخر الدين الرازي ،لوامع البيانات شرح أمساء اهلل تعاىل والصفات ،قدم له عبد الرؤوف سعد ،دار الكتاب العريب ،بريوت،
ط1474 ،1هـ1784/م.
 .26الفراهيدي (أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد) ،كتاب العني ،تح د .مهدي املخزومي،و د .إبراهيم السامرائي ،منشورات وزارة
الثقافة واإلعالم ،د ط1784 ،م.
 .20القرطيب (أبو عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر) ،اجلامع ألحكام القرآن ،تح د .عبد اهلل بن عبد احملسن الرتكي ،دار
الرسالة1430،ه3776/م ،ط.1
 .28كعب بن زهري ،الديوان ،تح د .درويش اجلويدي ،املكتبة العصرية ،صيدا ،بريوت ،ط ،1د ت.
 .27لبيد بن ربيعة ،الديوان ،دار صادر ،بريوت ،لبنان ،د ط ،د ت.
 .47حممد رياض العشريي ،التصور اللغوي عند االمساعيلية (دراسة يف كتاب الزينة) ،منشأة املعارف ،االسكندرية1781،م.
 .41املفضل بن حممد بن يعلي الضيب ،ديوان املفضليات ،تح أمحد حممد شاكر ،وعبد السالم هارون ،دار املعارف ،مصر،
1764م.
طماس ،دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،د ط ،دت.
 .43النابغة الذبياين ،الديوان ،اعتىن به وشرحه ،محدو ّ
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