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الملخص

املبحــث الثاين :وظائــف اللغــة االجتامعية يف

الزاهر.

ج َّل أن أكون قد وفقت
ويف الختام أســأل الله َع َّز َو َ

يف تقديم هــذا البحث والتعريف بــه ،وأن يجعل

جميع أعاملنــا خالصة لوجه الله تعــاىل .وآخر

رب العاملني  ،أحمده حمدا ً يكون سبباً دعوانا أن الحمد لله رب العاملني.
الحمد لله ِّ

ُمدن ًيا من رضاه  ،وأشــك ُرهُ شــك ًرا مقربًا من الفوز
مبغفرته .والصالة والسالم عىل أفضل خلقه سيدنا
محمد  rوعىل آله وصحبه أجمعني .وبعـــــد:

يُعــ ُّد كتاب (الزاهر يف معاين كلــات الناس) من

أهم وأقدم مصادر اللغة  ،فقد أهتم أبو بكر األنباري

(ت328هـ) وهــو من كبار علــاء الكوفة بجمع

الكالم الذي يتداوله الناس يف حياتهم ومل يفهموا

معناه0إذ أحــس ابن األنباري بحاجــة الناس إىل
رضورة تفهم ما يجــري بينهم من كالم يف حياتهم
الدينية والدنيويــة  ،وكان هذا الدافع محف ًزا له عىل

ريا ما يطرق أســاعنا كلامت
تأليف الكتاب  ،وكث ً

وأمثــال نتمنى يف حينها لو نعلــم معناها،ثم يُنىس
املوضوع ،فــكان بحثي (:املنحى االجتامعي يف

الزاهر يف معاين كلامت الناس أليب بكر محمد بن

القاسم األنباري (ت328هـ).

وبعــد التــوكل عىل الله بــدأت أبحــث عن هذه
الكلامت واألمثال،وقد قسمت بحثي عىل مبحثني

وتليهام الخامتة.

االجتامعي يف
املبحث األول :مفهوم علــم اللغة
ّ

اللغوي.
الرتاث
ّ

❊

❊

❊
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Finally I wish I succeeded to introduce this The Social Orientation in Al-Zahir in the

paper and I pray that all our deeds be ac- Meanings of People’s Words by Abu Bakr
cepted by Allah. All praise be to Allah.

❊

❊

❊

uhammad bin Al-Qasim Al-Anbari (DIED
IN 328 A.H).

By Dr. Shifaa Saed Jassim Department of

Arabic Language University College of Al
Imam Al A’zam Iraq – Baghdad
ABSTRACT

“Al Zahir fi Ma’ani Kalimat Al Nas” (The

Bright in the Meaning of the People’s Vocabulary) is one of the most important and
oldest linguistic resources. Al Anbari, one

of the eminent scholars of Kufa, was interested in collecting people’s daily as well

as religious life. This gave him the incen-

tive to write his book. We often hear words
and proverbs that we wish if we knew their

meaning. However we forget it just after a
while. Hence I decided to do this research
and started to search such vocabulary.

The paper is divided into two chapters and
a conclusion.

Chapter one: the concept of Sociolinguistics in the linguistic literature.

Chapter two: the social functions of language in Al Zahir.
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المبحث األول
مفهوم علم اللغة االجتماعي
اللغوي
في التراث
ّ

النظــري- theoretical linguisties
علــم اللغــة
ّ
(اللسانيات النظرية).

التطبيقــي Applied Linguistics -
علــم اللغــة
ّ
(اللسانيات التطبيقية).

حظيت دراســة اللغة  ،بوصفهــا ظاهر ًة
ومــن هنا ُ

اجتامعية  ،ومك ِّونًــا من مك ِّونات الثقافة  ،بنوع من

علم واحــ ًدا ،وإنَّ ا علو ٌم االســتقالل واالهتامم الخــاص  ،وأصبح لها عل ٌم
إن اللســانيات « ليــس ً
ٌ
معرتف به  ،تشــيع اإلشــارة إليه مبصطلــحِ ( :علْ ُم
مختلفةٌ ،تفرعت عن الدراسة العلمية للغة  ،بحيث

عــي  )Sociolinguistics -ينتمي إىل
أصبح اآلن ِّ
لكل فرع منهــا علامء متخصصون يف اللّغ ِة اال ْ
ج ِت َم ُّ
لكل علم اللســانيات التطبيقية  ،فهو يهتم بدراسة اللغة
هذا الفرع أو ذاك من هــذا العلم ،كام أصبح ِّ

جوانب بني ِة
كل
فرع دراساته  ,وأبحاثه  ,وكتبه ,ودورياته التي تصدر يف عالقتها باملجتمــع ؛ ألنَّ ُه ينظم َّ
ِ

بانتظام  ،وبأعداد هائلــة  ،عىل الرغم من اختالف اللغــ ِة وطرائقِ اســتعاملها  ،التي ترتبــط بوظائفها
إل أ َّن هناك صالت وثيقة االجتامعية والثقافيــة  ،وليس املقصود بهذا العلم
فروع علم اللغة وتشعبهّ ،

علمي اللغة واالجتامع  ،أو
بني فروع هــذا العلم ،بحيث ال يجــد الباحث أو أنَّــ ُه تركيبة أو توليفة من
ّ

مزيج منهام  ،أو تجمع لقضاياهام ومسائلهام ،
أي فر ٍع مــن فروعه بُ ًدا من معرفة الفروع أنَّ ُه
العامل يف ِّ
ٌ
األُخر؛ ليك يحقق تقد ًما ،أو يصدر أحكا ًما عن بيّنة وإنَّ ــا هو الذي يبحث عن الكيفية التي تتفاعل بها

يف فرع تخصصه»( ،)1ذلك أ َّن تحليل البنية اللغوية اللغة مع املجتمع(.)2

االجتامعي  ،فع َّرفه
لنظــام واحد يتطلب من الباحــث إ ْن يجمع أنظمة تعــددت تعريفات علم اللغــة
ّ
اللغة األُخــر ،اللغوي ِة منها وغــر اللغوي ِة ،ونتيجة بعضهــم :بأنَّه العلم الذي يــدرس اللغة من حيث
للتقــدم الذي أحرزه علم اللغة يف الفروع املختلفة عالقاتها باملجتمع( , )3وعرفه آخر :بأنَّه العلم الذي
اتفق أغلب علامئه عىل تقسيمه عىل فرعني أساسني يحاول الكشف عن القوانني

 ،هام:

االجتامعي(املدخل) ،د.كامل محمد
((( ينظر :علم اللغة
ّ

((( محارضات يف اللســانيات ،د .خالد خليل هويدي ,د .برش ،ص ،47دار غريب للطباعة والنرش( ،ب.ت).

يئ ،كلية الرتبية  /ابن رشد للعلوم اإلنسانية ((( ,ينظر :علم اللغة االجتامعي ,هدسن ,ترجمة د.محمود
نعمة دهش الطا ّ

جامعة بغداد ،مكتب نور الحسن ,ط1436 ،1هـ 2015 -م عياد ,النارش :عامل الكتــب ,ط1990 ,2م ,ص .12وعلم
 ,ص.56

اللغة االجتامعي (املدخل)  ,ص.41
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االجتامعي عىل
واملعايــر االجتامعيــة التي توضح ســلوك اللغة ومن جانب آخر يقســم علم اللغة
ّ
نظري ،يتصــل بالعكوف عىل
وســلوك األفراد( ,)1يف حني ع َّرفه باحث آخر :بأنَّه قســمني ؛ أحدهام:
ّ
اللغوي يف إشكاله دراســة املادة املجموعــة وتأملهــا  ،وتحليلها ,
العلم الذي يُعنى بدراسة الواقع
ّ
التجريبي  ،هو
تطبيقي ،يتصل بامليــدان
املتنوعــة  ،بوصفهــا صادرة عن معــانٍ اجتامعية واآلخــر:
ّ
ّ

كل ما يتعلق الخروج إىل أرض الواقع ؛ لتسجيل الظاهرة اللغوية
وثقافية مألوفة وغري مألوفة  ،ويشــمل َّ

النظري ،تكون
االجتامعي .ففي القســم
كل بإطارهــا
حسبان َّ
ّ
بالعالئق بني اللغة واملجتمع  ,أخذين بال ُ
ّ
املياديــن التي نعرث عليها مع علم األعراف البرشية للخربات الشــخصية أهمية كبرية ,فهي مصدر غني

( ،)2وال تخرج التعريفــات املذكورة آنفًا عن كونه للمعلومات  ،ومع ذلــك؛ فاالعتامد عليها وحدها
التطبيقي  ،يدرس محفوف باملخاطر ،لســببني ؛ أحدهــا  :أنّنا يف
مهم من فروع علم اللغــة
فر ًعــا ً
ّ
اللغة كظاهرة اجتامعية  ,ويبحث بني جانبي السلوك الغالب ال ندرك إدراكًا واع ًيا ما يف الكالم الذي ننطقه

االجتامعي أو نســمعه من مظاهر التباين واالختالف .واآلخر:
ين  ،أي :استعامل اللغة والتنظيم
اإلنسا ّ
ّ
للســلوك  ,ويركَّز يف موضوعات ترتبــط بالتنظيم أ َّن الخربات الشخصية تُع ُّد منطلقًا محد ًدا ال ميكننا
االجتامعي لسلوك اللغة وسلوكيات مستعمليها( ,)3من وضع تعميامت عليهــا  ،قد تنتظم فيها العالقة
ّ

اللغوي
وميكــن للباحثة أن تضع تعريفًا جدي ًدا لهذا العلم :بني اللغة واملجتمع واملتأمــل يف الرتاث
ّ
يب يجد تجلّيًا ملالمــح النظرة االجتامعية يف
فهــو العلم الذي يبحث يف التغــرات االجتامعية العر ّ
واللغوية والثقافيــة الحاصلة يف املجتمع  ،ومدى مصادر االحتجاج وجمعها يف هذه املصادر(:)4

تأثري تلك التغريات يف إث ّراء اللغة وتنميتها من جهة ،املصدر األول  /القرآن الكريم:

اللغــوي ،فهو
واكتســاب اللغة وتعلمها  ،وتنوع استعامالتها من ويُعــ ُّد من أبرز مصــادر االحتجاج
ّ

جهة أخرى.

يب من انتظامه خواص
يأيت عىل قمة اللســان العر ّ

ص.52

منجم بحسب األحوال والظروف ,وموزعة
منطوقًا
ً

((( ينظر :التفكري اللغوي بــن القديم والحديث ,د.كامل العربية ومميزاتها ,من قواعد وتراكيب وعلوم ونظم
محمد برش ,دار غريب للطباعة والنرش والتوزيع2005 ,م ,وأســلوب .بلغ القرآن الكريم إىل رسول الله ()r
((( ينظر :علم اللغة االجتامعي ,هادي نهر ,دار الغصون  ,آياته ،وســوره عىل الزمان واملــكان ,وقد خاطب
بريوت  -لبنان ,ط1988 ,1م ,ص .24

الطايئ ,دار
ّ
((( ينظر :لسانيات نهج البالغة ,د .نعمة دهش
املرتىض للطبع ,العراق -بغداد -شــارع املتنبي2013,م,

ص.19

القرآن الكريم الناس جمي ًعــا ،فهو مل يوجه لطائفة
االجتامعي (املدخل) ,ص.82-79
((( ينظر :علم اللغة
ّ
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ب ِعينها أو زمان من دون آخر.

الطبيعي أ ْن ترى الحيا َة االجتامعية واضح ًة يف
فمن
ّ

ُّ
ويدل هذا الكالم عىل أ َّن القرآن الكريم مصد ٌر من أدبه (نرث أو شعر).

االجتامعي
تخل ومام تق ّدم من أهمية منشودة لعلم اللغة
اللغوي ،وهو صنيعهم الذي مل ُ
مصادر التقعيد
ّ
ّ
حــري بنا أ ْن نُعــ ِّرف مبفهوم
اللغوي
أساسا يف يف الــراث
لغته من الوجهة االجتامعية ،التي تتحقق
ّ
ّ
ً
فكرة التواصل بني امل ِ
االجتامعي من املعجامت العربية بأنَّه« :
املنحى
ُرسل واملستقبل.
ّ
ُت ِج ُمون العا ِرفُون
النبوي الرشيف:
املصدر الثاين /الحديث
ث َ َب َ
ت َع ْن أَهل يُونانَِ ،ف َ
ّ
يم يَ ْذكُر امل َ ْ
مالمــح اجتامعية هادفة ،وال ِبلِ َسانِ ِه ْم َولُ َغ ِت ِه ْم ،أَنهم يُ َس ُّمو َن ِعلْ َم األَلفاظ وال ِعناي َة
يحمل هذا الحديث
َ

ني،
إل
يكاد يُذكر ّ
حوِي َ
ً
حوا ًَ ،ويَقُولُو َن كَا َن ف َُل ٌن ِم َن ال َّن ْ
استئناســا واسرتشا ًدا؛ أل َّن االحتجاج بالبحثْ َع ْن ُه نَ ْ
به ،واألخذ منــه ،لتقعيد القواعد اللغوية ،كان مثا ًرا َولِ َذلِ َك ُسمي يُوح َّنا ا ِ
ِي
حو َّ
ح َيى ال َّن ْ
ين يَ ْ
إلســ َك ْن َدرا ُّ
ميا ،وبغض النظر لِل ِ
ص َل لَ ُه ِم َن الْ َم ْع ِرفَــ ِة ِبلُ َغ ِة ال ُيونانِ ِّيني.
ح َ
للجدل والنزاع بني اللغويــن قد ً
َّــذي كَا َن َ
ح ُو :القَص ُد
عن ذلك؛ فالحديث
ّ
ح ُو :إِعــراب الْك ََل ِم الْ َعــ َر ِ ِّ
ب .وال َّن ْ
النبوي الرشيف وســيلة مهمة وال َّن ْ

حوه
من وسائل التواصل بينه وبني قومه ,وكانت أحاديث والطَّر ُ
اس ً
ِيــق ،يَكُو ُن ظَ ْرفًاَ ,ويَكُو ُن ْ
ــا ،نَحاه يَ ْن ُ
اللغــوي له هو القصد وهذا
رسول الله ( )rتحمل طاب ًعا شموليًّا عا ًما ،فهي مل ويَ ْنحاه»( ,)1فاملفهوم
ّ

توجه إىل فئة واحدة؛ وإنَّ ا كانت موجه ًة إىل الناس يفيدنا يف تحديــد الداللــة االصطالحية للمنحى
االجتامعي
االجتامعــي :وهــو دراســة االتجــاه
بــكل فئاتهم ,وطبقاتهم ,وبيئاتهم الثقافية
َّ
أجمعني،
ّ
ّ
االجتامعــي) يف تفســر اللغة ومالحظة
يخص الغرض (القصد
واالجتامعية ،وكذلك الحــال فيام
ُّ
ّ
ٍ
ديني أو تأثريهــا ,وأهميتها ,أو يقصد بــه االتجاه الحديث
غرض
الــذي أتت به ،فهي مل تقترص عىل
ٍّ

كل هذه األغراض.
دنيوي؛ وإنَّ ا جاءت لتقابل َّ
ٍّ

لدراســة اللغة العربية وعالقتهــا باملجتمع الناطق

املصدر الثالث واألخري /كالم العرب (نرثه وشعره) :بها عىل مســتويني ,أحدهام :إيضاح أثر املجتمع
مهم الســتقاء املادة اللغوية ؛ وذلك يف خلق اللغة وإنتاجها بوســاطة التواضع املس ّبق,
يُع ُّد مصد ًرا ً

للقيــام بدراســتها وتحليلها  ،وضبــط قواعدها  ،واملتفق عليــه اجتامع ًيا بني أبنــاء اللغة الواحدة؛

ح ِددَتْ اللغة وذلك لتحقيق الوظائف ,واملنافع املشرتكة بينهم,
وتقنني أحكامها ,ومن هــذا املصدر ُ
العربية الفصحى املشــركة من نســج أشعارهم ؛ بوصف اللغة أدا ًة للتعبري والتواصل.

خاص ،يُظهر
أسلوب
أديب  ،له
كل شــاع ٍر أو
أل َّن َّ
ٍ
ٌ
ٌ

األزهري ,تحقيق :محمد عوض مرعب,
ثقافته وخرباته التي اكتسبها من البيئة التي عاش بها ((( ,تهذيب اللغة,
ّ

ً
فالشاعر ميثل
متثيل صادقًا ملجتمعه الذي نشأ فيه ،دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ,ط2001 ,1م.163/5 ,
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أما املســتوى اآلخر؛ فهــو مدى إفــادة اللغة من

المبحث الثاني

الظواهــر االجتامعيــة وتحديد املالمــح الثقافية
والقوميــة ,وقدرتهــا عــى القيام مبهــات الفرد
وحاجاته الفردية والجامعية للمجموعة الناطقة بها

وظائف اللغة االجتماعية في الزاهر

يف مجــاالت الحياة جميعها وال ســيام تلك التي

تتعلق يف اإلنســان وصفاته وســلوكه االجتامعي اختلفت النظريات َ
حول نشأة اللغة وتعددت ,األمر
بغــض النظر عن كونــه ذكــ ًرا أو أنثى والقاســم الذي أدى بــدوره إىل االختالف يف الوظائف التي
املشرتك بينهام(.)1

❊

تؤديها ,فاللغة يف معجم لســان العــرب( )2جاءت
يعــر بها كل قوم
اللســ ُن« :وهي أصواتٌ
مبعنى ْ
ّ

❊

❊

تكلمت»
عن أغراضهم وهي فُ ْعلــ ٌة من لغوتُ أي:
ُ
 ،ووردت يف املعجم الوســيط( )3يف نفس املعنى

عىل أنها « :أصواتٌ يعرب بها كل قوم عن أغراضهم،

ُغــى ،ولغات ،ويقال :ســمعت لغاتهم:
جمعهــا ل ً
اختــاف كالمهم» وقد اســتقر يف أذهانِ اللغويني

قدميًــا« :أ َّن اللغــ َة وعا ُء الفكــرِ ,وأ َّن وظيفتها هي
البرشي»( ,)4وهذا يعني أ َّن الفكر
التعبري عن الفكــر
ّ
الســائد آنذاك يرى أ َّن اللغ َة وسيل ٌة للتواصل ،ونقل

األفــكار ليــس إلّ ( ,)5وهذا االعتقــاد غري صائب؛
((( لســان العرب  ،محمد بن مكرم بــن منظور األفريقي
املرصي  ،دار صادر – بريوت  ،ط ،1عدد األجزاء .15 :

(((	)) املعجم الوســيط  ،تأليف إبراهيم مصطفى ـ
أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار  ،تحقيق :

مجمع اللغة العربية  ،عدد األجزاء .2 /

((( أضــواء عــى الدراســات اللغوية املعــارصة  ,نايف

املتنبي1978 ,م,
االجتامعي للعربية عن طريق (لســان خرما ،مكتبة اللغة العربية ،بغداد -شارع
((( ينظــر :املنحى
ّ
ّ
العرب) ,محمــد صنكور جبارة( ,أطروحــة دكتوراه) ,كلية ص.208

الرتبية ــ جامعة بغداد1997 ,م ,ص.135 -123

اللغوي ,د .نعمة رحيم العزاوي,
((( ينظــر :مناهج البحث
ّ
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ين,
أل َّن هناك كث ً
ين املنتظم ,فهي جز ٌء من السلوك اإلنسا ّ
ريا من صو ِر الكالم ,وأشــكال السلوك اإلنسا ّ
رضب من العمل ,وليســت مجرد أداة عاكسة
فمثل مناجاة وأنَّها
ً
الكالمي ال يؤدي إىل إيصال فكر ِة ما,
ٌ
ّ
كالمي ,ال تدرك منه للفك ِر(.)3
الفردي) سلوك
النفس (الكالم
ّ
ّ

غاية توصيل للفك ِر (.)1

ر من العلام ِء بشــأنِ اللغــ ِة ووظائفها
تحدث كثــ ٌ

لخص
تخاطب االجتامع ّية ,منهــم العامل (أولربت)( )4الذي
فالصفة الغالبة للغة أنَّها أدا ُة تفكريٍ ,ووسيل ُة
ٍ
َّ

جامعية ,تستعمل يف معرض العالقات االجتامعية ،وظائف اللغة باآلتية(:)5

إل نتيجة  -1تجعــل قيمــة اجتامعيــة للمعــارف واألفكار
وال يأيت اســتعاملها خارج هذه العالقات ّ

أســباب خاصة ,نفسية أو مرضية بنح ٍو عام ،كتكلم البرشية.

الفرد مع نفسه ,أو تكلم النائم يف نومه ،تحت تأثري  -2تحفظ الرتاث من الضياع.

حلــم أو قلق أو غري ذلك من الوظائف التي ال يُرا ُد  -3تعني الفرد عىل التكيف مع املجتمع يف تقاليده

منها توصيل فكر معني(.)2

وعاداته.

تغــرت النظــرة إىل اللغــة ،وإىل وظائفهــا يف  -4تزوده بآليات التفكري؛ لتنظيم حياته.

االنرثبولوجي وهــذ ِه الوظائف أدركها العــرب القدامى ,فقد كان
مطلع القرن العرشين ،بفضل العامل
ّ
ٍ
وإدراك عميقني لعالقة اللغة
وعي
(مالينوفســي) ,فقد أدرك هذا العــامل حينام كان لهم ٌ
رأي ي ّنم عن ِّ
يدرس بعض املجتمعات التــي جرى االصطالح بالفرد واملجتمع ,فحني ع َّرف ابن جني اللغة »:بأنَّها

عليها باملجتمعات (البدائية) أ َّن نجاح دراســة هذه

املجتمعات يعتمد عىل معرفة الوظائف التي تؤديها ((( ينظــر :اللغة واملجتمع رأى ومنهج ,محمود ســعران,
اللغة يف تلك املجتمعات ,ثم توصل فيام بعد إىل ص .17و اللغــة يف املجتمــع  ,م.م لويس ,ترجمة  :متام

أ َّن اللغة ليست مجرد وسيلة للتفاهم أو التوصيل ,بل

حسان ,مراجعة :إبراهيم أنيس1959 ,م ,ص .44

((( العامل الرائد املتخصص يف لغة الجســد «ألربت مهرا

تتعدى ذلك إىل أ ْن تكون حلقة يف سلسلة النشاط بيان» فقد أعد دراسة أكد فيها أ َّن الرسالة تصل إىل املتصل
بــه (يف اللقاء املبارش أو من خــال أجهزة عرض الصور)

العلمي2001 ,م ,ص.51
منشورات املجمع
ّ

مم تصل باأللفاظ
عن طريق إمياءات الجسد وحركاته أكرث ّ

1963م ,ص.80 -79

للكلامت 38 ,باملائة لنربة الصوت ,و 55باملائة لحركات

((( ينظــر :اللغــة واملجتمــع  ,محمود ســعران ,ط , ,2والكلامت ،وقدم بني يدي دراسته النسب التالية 7( :باملائة
االجتامعي) دراســة يف الجســد) وهي دراسة مازالت معتمدة منذ الخمسينيات من
((( ينظر :اللغة العربية يف إطارها
ّ
علم اللغة الحديث(  ,مصطفى لطفي ,معهد اإلمناء العريب ,القرن املايض .ينظر :اللسانيات االجتامعية ،ص.50-41

ط ,1بريوت1976 ,م ,ص .47

((( ينظر :اللسانيات االجتامعية ,ص.47

املنحى االجتامعي يف الزاهر يف معاين كلامت الناس

 364م .د .شفاء سعيد جاسم

قوم عن أغراضهم»( )1نراه أوجز دون آخر.
رب بها ُّ
كل ٍ
أصوات يُع ُ

يف التعريــف وظائف اللغة املذكورة آنفًا واختزلها ,ففــي التعريف املذكور آنفًا إشــار ٌة مهمــةٌ ،تح ّدد

اللغوي ,يؤثر
تعريف جام ٌع ،س ّبق فيه ابن جني ما جاء به غريه اتجا ًها علم ًيا أقرب ما يكون إىل الواقع
فهو
ٌ
ّ
مبئات السنني؛ ألنَّه يعرض فكرة األصوات اللغوية ,يف منهج ابــن جني يف تناوله الظواهر اللغوية عىل

متوس ٍم يف
أي
بغض النظر عن نظرتنا إىل أصل اللغة ,ويعرض فيه مســتوياتها املختلفة ,وهذا يلحظ ُه ُّ
ّ
اللغوي ,حني يقف عىل تعريفه للغة ,الذي
ابن جني وظيفة اللغة يف املجتمع ,حيث تعرب اللغة الدرس
ّ

قوم وأغراضهم ،وشؤونهم الحياتية( ,)2ينم عن مــدى اهتامم علامء العربية به ,وال ســيام
عن آرا ِء ِّ
كل ٍ

ريا مع مــا جاء به علامء ابن جني ,فقد الحظوا ملحوظًــا رضوريًا ،وفهموا
وهو بهذه النظــرة يتفق كث ً
رئيســا من قوانني حياة اللغــة ،وهو أ َّن اللغة
اللغة املحدثــون؛ من أ َّن الوظيفة األساســية للغة قانونًا ً

االجتامعي,
شكل من أشكال السلوك
ٌ
هي التواصل( ,)3فلفظة (القوم) يُقصد بها املجتمع يف جوهرها
ّ
باصطالحنا املعــارص ،وذلك؛ أل َّن العرب مل تكن توجد بوجوده ،وتنعدم بانعدامه.

تستعمل اللفظة (املجتمع) لهذا املعنى؛ بل كانوا املطلب األول :توظيف اللغة يف االنتامء الديني
بدل عن ذلك لفظة (القوم)(.)4
يستعملون ً

إن من أرشف العلم منزلــة  ،وأرفعه درج ًة  ،وأعاله

حقائق ،منها:

صلواتهم ودعائهم وتســبيحهم وتقربهم إىل ربهم

الشكل املكتوب للصوت.

وهذا ما وجه األنباري (رحمــه الله) يف كتابه (الزاهر يف

الخواطر واألحاديث النفسية.

إذا نظــر فيه  ،عاملا مبعنى الــكالم الذي يتقرب به

وميكن أنْ نستشــف من تعريف ابن جني للغة عدّ ة رتب ًة  ،معرفة معاين الكالم الذي يستعمله الناس يف
 -1أنَّها أصواتٌ وليســت حروفًــا؛ أل َّن الحرف هو وهم غري عاملــن مبعنى ما يتكلمون به من ذلك .
االجتامعي ,وهو بهذا يســتثني معاين كلامت النــاس) ذلك كله  ،ليكون املصيل
 -2أنَّها أدا ٌة للتعبري
ّ
 -3أنَّها مرتبطة بالفكر والعمل يف قوله (أغراضهم) .إىل خالقــه  ،ويكون الداعي فهام باليشء يســأله
 -4إنَّها علمية شــاملة ال تقترص عىل مجتمع معني عن ربه  ،ويكون املســ ِّب ُح عارفا مبا يعظم به سيده
((( الخصائص.33/1 :

((( ينظر :اللسانيات االجتامعية ,ص.47

((( ينظر :أصول تراثية يف علم اللغة ,كريم زيك ,ص.91

 ،ومتبــع ذلك تبيني ما تســتعمله العوام يف أمثالها

 ،ومحاوراتهــا من كالم العــرب  ،وهي غري عاملة
بتأويله  ،باختالف العلامء يف تفسريه وشواهده من

((( ينظر :فقه اللغة يف الكتب العربية ,عبد الله الراجحي ,الشعر.
من ذلك قولهم :قد أَ َّذنَ املؤ ِّذن
1392هـ1979 -م  ,ص.71
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 -1وقد سمعت أذانَ املؤذن

()1

ِ
ُ
بنى لنا  ...بيتاً
وأطول.
دعائُ ُه( )5أع ُّز

قــال أبو بكر  :معناه قد أعلم املعلم بالصالة  ،وقد  -3وقولهم :أشهد أنْ ال إلَه إالّ الله

()6

قال أبو بكر  :معناه عند أهل العربية  :أعلم أنه ال إله

سمعت إعالم املعلم بها.

وأبي أنه ال إله إالّ الله  ،الدليل عىل هذا
من ذلك ﭧ ﭨ ﭽ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ إال اللــه ِّ ،
ﭟ ﭼ يوســف ، ٧٠ :معناه  :أعلم معلم .ﭧ ﭧ ﭨ ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ
ﭨ ﭽ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ التوبة ، ٣ :معناه ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐﭼ التوبة، ١٧ :
 :وإعالم من الله ورسوله.

وذلك أنّهم ملا جحدوا نبوة النبي كانوا قد ب ّينوا عىل

َس ِمعنا يف مساجِدنا األذيِنا

أبي أنك عبــد املليك .من ذلك ﭧ ﭨ
معناه ِّ :

ويف األذان لغتــان  :يقال  :ســمعت أذان املؤذن  ،أنفسهم الضاللة والكفر .قال حسان بن ثابت(: )7
ِ
املليك
وســمعت أذين املؤذن  ،وسمعت األذان واألذين .وأشهد أَنّك عب ُد
أُ ِ
ْت نورا ً بدينٍ ِق َي ْم
ح حتى ...
رسل َ
قال الشاعر( : )2فلم نشــع ْر بضو ِء الصب ِ
ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭼ آل عمران١٨ :

رب
 -2وقولهم :الله أكربُ الله أك ُ
بي الله أنه ال
قال أبو بكر :ســمعت أبا العبــاس أحمد بن يحيى قال أبو بكر  :قال أبو العباس  :معناه َّ
يقول :اختلــف أهل العربية يف معنــى :الله أكرب ،إله إال هو  ،وأَ ْعلَم أنه ال إله إال هو .قال  :ومن ذلك
()3

فقــال أهل اللغة :الله أكرب ،معناه :الله كبري؛ قالوا :قولهم  :قد شَ ِه َد الشــاهد عند الحاكم  ،معناه  :قد

بي للحاكم وأعلمه الخرب الذي عنده(.)8
وأكرب مبعنى :كبري.
َّ
()9
ُ
َ
رسول الله
سمك السام َء  -4وقولهم :أشهدُ أَنَّ محمداً
واحتجوا بقول الفرزدق( : )4إ ّن الذي
وأبــن أن محمدا ً متابع
قــال أبو بكر :معناه  :أعلم
ِّ
((( ينظر :الزاهر . 122/1 :

لإلخبار عن الله عز وجل.

((( الراعــي ال ُّنمريي :هو عبيد بن حصــن بن معاوية بن

جندل النمريي ،أبو جندل شاعر من فحول املحدثني .كان ((( أراد  :دعامئه عزيزة طويلة .
مــن جلة قومه ،ولقب بالراعي لكرثة وصفه اإلبل ،وهو من ((( ينظر :الزاهر . 125/1 :
أهل بادية البرصة .ينظر :الشعر والشعراء.85/1 :
((( ينظر :الزاهر . 122/1 :

((( حسان بن ثابت األنصاري ،شــاعر النبي( ،))rت 54

هـــ) ديوانه  ،139ينظر :طبقات ابن ســام ،45 :الشــعر

((( الفرزدق :اسمه هامم بن غالب ،شاعر أموي( ،ت  110والشعراء ،305 :األغاين. 2 / 4 :

هـ) .ديوانه  .155 / 2ينظر :طبقات ابن سالم  ،299الشعر ((( ينظر :الزاهر .125/1
والشعراء  ،471األغاين . 324 / 9

((( املصدر نفسه . 127/1 :
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والرســول معناه يف اللغة الذي يتابــع أخبار الذي الرجل  :إذا أصــاب خريا ً .من ذلك الحديث الذي
إلبل َر َسالً  :يُروى( :استفلحي برأي ِ
بعثه .أُ ِخذ من قول العرب  :قد جاءت ا ِ
ِك)( ، )8فمعناه :فوزي برأيك.

إذا جاءت متتابعة .قال األعىش
ت َغ َرضا
ح ْ
يسقي ديارا ً لنا قد أَ ْ
ص َب َ
()1

:

ج َن َف عنها ال َق ْو ُد( )2وال َّر َس ُل
زورا َء أَ ْ

()3

قال لبيد( : )9أعقيل إ ْن ِ
كنت مل ّا تعقيل  ...ولقد أَفْل ََح
َم ْن كا َن َعق َْل

معناه :ولقد فاز .ﭧ ﭨ ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

وفصحــاء العرب  ،أهل الحجاز ومن جاورهم  ،البقرة ، ٥ :معناه :هم الفائزون.

يقولون  :أشهد أ َّن محمدا ً رسول الله .وجامعة من ومعنى حي عىل الفالح هل ّموا إىل البقاء ،أي :أقبلوا
العرب يبدلون من األلف عيناً فيقولون  :أشهد َع َّن عىل سبب البقاء يف الجنة .قال أبو بكر :أنشدنا أبو
محمدا ً رسول الله(.)4

 -5وقولهمَ :ح َّي عىل الصالة

()5

العباس أحمد بن يحيى(: )10

لكل َه ٍّم من الهموم َس َع ْه
ِّ

والصبح ال فَال ََح َم َع ْه
ُس
ُ
وامل ْ ُ

قال أبو بكر :قال الفراء  :معنى حي يف كالم العرب
ِــل .فاملعنى  :هل ّموا إىل الصالة وأقبلوا املطلب الثاين :توظيف اللغة قول الناس يف ثنائهم
َ :هلُ َّم وأَقب ْ
()11

إليهــا .ومنه قول عبد الله بن مســعود(( : )6إذا ُذكِ َر عىل ربهم
()12
الوكيل
ُ
فحي َهالً ب ُع َمــ َر) ؛ معناه  :فأقبلوا عىل  -1قولهم َ :ح ْس ُبنا اللهُ ونِ ْع َم
الصالحون
َّ

ذكر عمر.

حي عىل الفَالح
 -6وقولهمَّ :

()7

قال أبو بكر :فمعنى قولهم :حسبنا الله  :كا ِفينا الله.

مــن ذلــك ﭧ ﭨ ﭽ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

قال أبو بكر :فيه قوالن :قال جامعة من أهل اللغة :ﭻ ﭼ ﭽﭼ األنفــال ، ٦٤ :معنى اآلية
معناه :هل ّمــوا إىل الفوز ،وقالوا :يقــال :قد أفلح  :يا أيها النبي كافيك الله و َمن اتبعك من املؤمنني.

((( ديوانه . 44 :

ومنــه ﭧ ﭨ ﭽ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭼ النبــأ:
حســ َبني الطعا ُم
 ، ٣٦معنــاه  :عطاء كافياً .يقال :أَ َ

((( القود :الخيل
((( الرسلِ :
اإلبل املتتابعة.

يُحسب ُني إحساباً إذا كفاين .

((( املصدر نفسه . 130 /1 :

((( غريب الحديث . 66/4

((( ينظر :الزاهر . 129/1

((( ابن مســعود صحايب( ،ت  32ه) ينظــر :الفائق ((( / 1 :ديوانه. 177 :

 ،342النهايــة .472 / 1 :طبقــات ابن ســعد ((1( ،150 / 3 :الشعر والشعراء. 383 :
املعارف. 249 :

((( ينظر :الزاهر . 131/1 :

( ((1أي :ال بقاء معه وال خلود.
( ((1ينظر :الزاهر . 96/1
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ص َّد ٌق .ف َم ْن شَ َف َع لَه القرآن
شاف ٌع ُمشَ َّف ٌع ،وما ٌ
حل ُم َ

ومن ذلك قول الشاعر(: )1

ِ
ِ
وانشقت العصا
كانت الهيجا ُء
إذا

ح َل به القرآن كبَّه الله عىل
يوم القيامة نجا ،و َمــ ْن َم َ

معناه :يكفيك ويكفي الضحاك.

بالتضييع والتقصري .وإذا قالت العرب للرجل :ماله

َ
ح ْس ُب َك
سيف ُمهن ُد وجهه يف النار)
والضحاك ُ
فَ َ

()4

 -2وقولهم :ال َ
حول وقو َة إالّ بالله

()2

فمعناه :ومن شــهد عليه القرآن

َم ٌ
ح ْو ٌل(.)5
حال ،بفتح امليم  ،فمعناه :ما للرجل َ

ص عنا ذنوبَ َنا
قال أبو بكر :معناه ال حيلة وال قوة إال بالله .ويقال -3 :وقولهم:
َّ
اللهم َم ِّ
ح ْ

()6

ما للرجل حيلة ،وما له حول ،وما له احتيال ،وما له قال أبو بكر :فيه أقوال:
مبعنى.
محتال ،وما له محالة ،وما له محلة،
ً

قال قوم مــن أهل اللغة :املعنــى اللهم طهرنا من

ُ
ج َداله
وأترك العاج َز بال َ

واحتجــوا بقــول أيب داود األيادي يصــف قوائم

أركــب اآللة بع َد اآللة  ...ذنوبنا ،وأسقطها عنا.
وقــال العجاج( : )3قد
ُ
ت له محالة الفرس(:)7
ُم ْن َع ِفرا ً لَ ْي َس ْ

ح غريِ عاثر ٍة
ص ِّم النسو ِر صحا ٍ
الجدالة :األرض املســتوية ،من ذلك قولهم :تركته ُ

ِّب يف َم ِ
ٍ
ب
ح
ص ِ
ُرك ْ َ
صات ملتقى ال َع َ

ج َّدالً ،أي مطروحاً عىل الجدالة.
ُم َ

قال أبو بكر :وســمعت أبا العبــاس يقول :املِحال النســور :اللحم الذي يف باطن الحافر يشبه النوى،

حل فالن بفالن :إذا واحدها :ن َْس.
مأخوذ من قول العرب :قــد َم َ

سعى به إىل الســلطان ،وع َّرضه ألمر يُو ِب ُق ُه ويُهلِكه وقولــه :يف ِ
محصات :معنــاه يف قوائم منجردات،
فيه .ومن ذلك قولهــم يف الدعاء :اللهم ال تجعل ليــس فيها إال العظم والجلد والعصب .فكذلك إذا
القــرآن بنا ما حال ،أي :ال تجعله شــاهدا ً بالتقصري قال الرجل :اللهم محص عنا ذنوبنا ،فمعناه :جردنا
والتضييع علينا .ومن ذلك قول النبي (( :)rالقرآ ُن من ذنوبنا.

((( كثري :ديوانه .157

((( ينظر :الزاهر . 100/1 :

((( النهاية.303/4 :

((( العجاج هو عبد الله بن رؤبة راجز مشــهور( .ت سنة ((( ينظر :الزاهر .102/1

 90هـ) أخل بها ديوانــه .وهي يف أمايل القايل ((( 269 / 2 :املصدر نفسه .107/1

(بال عزو) .ونسبت إىل أيب قردودة الطايئ يف التاج  ،ينظر ((( :أبــو داود اســمه جارية بن الحجاج ،شــاعر جاهيل،
التاريخ الكبري  ،97 - 1 / 4الشــعر والشــعراء  ،591رشح شــعره .285 :ينظر :الشعر والشعراء  .237األغاين / 16

شواهد املغني . 49

 ،373الخزانة . 190 / 4
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وقالوا :معنى قول اللــه عز وجل :ﭽ ﭑ ﭒ وجل :ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ

ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭼ آل عمران ،١٤١ :ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ الفتح.٢٩ :

 -5قولهم :اللهم إنّا نعو ُذ بكَ من َو ْعثا ِء السف ِر وكآبة

وليجرد الله الذين آمنوا من ذنوبهم(.)1
 -4قولهم :الل ُه َّم اغ ِف ْر لنا ذنوبَنا

ح ْو ِر بعد الكَ ْو ِر(.)5
ِ
املنقلب ومن ال َ

()2

قال أبو بكــر :قال قطرب محمد بن املســتنري( :)3قال أبو بكر( :)6وعثَاء السفر :شدة النصب واملشقة،

معنــاه اللهم غــ ِّ
ط علينا ذنوبنا .قــال :وهو مأخوذ وكذلــك هو يف املأثم .قــال الكميت( )7يخاطب
من قول العــرب :قد غفرت املتاع يف الوعاء أغفره جذاماً:

غفرا ،ويقال :اغفر متاعك يف الوعاء ،أي :غطه فيه .فأي َن اب ُنها منكم ومنا وبعلُها

حوبُها
ُ
خ َز ْ َ
ي ُة واألرحا ُم وعثا ُء ُ

وقال :ســمعت أبا العباس يقول :تقول العرب :قد

س يف مرضه ،فمعناه :يف قطيعة الرحم مأثم شديد .وأصل الوعثاء من
غفر الرجل يف مرضه يغفر غفرا ً إذا نُ ِك َ

فكأن املرض غطَّى عليه .واحتج بقول الشاعر

()4

خلييل إ َّن الدا َر َغ ْف ٌر لذي الهوى

 :الوعث ،وهو الدهس ،وامليش يشتد فيه عىل صاحبه.
فصار مثالً لكل ما يشق عىل فاعله .وكآبة املنقلب :أن

صاحب ال َكل ِْم يرجع الرجل من سفره إىل منزله بأمر يكتئب منه أو يرى
كام يغف ُر املحمو ُم أو
ُ

ومن ذلك ﭧﭨﭽ ﭩ ﭪ ﭼ هود :يف منزله عند قدومه ما يغمه ويحزنه.

 ، ٩٠معناه :ســلوا ربكم أن يغطي عليكم ذنوبكم .املطلــب الثالث :توظيف اللغة مجــازًا للتعبري عن
ومن ذلك ﭧ ﭨ ﭽ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ الحقيقة

ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ نــوح .٤ - ٣ :معنــاه :املجــاز« :هو اللفظ املســتعمل يف غري ما ُوضع
يغطي عليكــم ذنوبكم ،وهو مبنزلــة قوله تعاىل :له لعالقة مــع قرينة دالة عىل عــدم إرادة املعنى

ﭽ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﭼ محمد ، ١٥ :واملعنى :األصيل»(.)8
ولهــم فيها كل الثمرات واحتجــوا بقوله عز وجل:

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﭼ النور ((( ٣٠:هو حديث رشيــف ،ينظر :غريب الحديث ،220 / 1
 ،فاملعنــى :يغضوا أبصارهــم ،واحتجوا بقوله عز ســنن ابن ماجة  ،1279املجازات النبوية  ،141تلخيص
البيان .283

((( ينظر :الزاهر 108/1

((( ينظر :الزاهر . 117/1 :

((( املصدر نفسه. 109/1 :

((( الكميت بن زيد األسدي شاعر الهاشميني (ت126هـ)

((( املرار الفقعيس :شعره.176 :

((( جواهر البالغة :ص.251

((( طبقات النحويني. 99 :

 ،شعره ، 116/1 :ينظر :الشعر والشعراء.581 :
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اســتعامل اللغة يف الوظيفة املجازيــة؛ من أجل  -2قولهم :فالن شيطانٌ من الشياطني

()3

ِي ِ
نشط َمرِح.
يل ،فإ َّن اللغة تتمكن من التعبري عن قال أبو بكر :معناه قَو ٌ
التوســع الدال ّ
املعاين الجديدة التــي يفرضها التطور
الحضاري ،قال جرير(:)4
ّ

ويكون ذلــك يف أغلب األحيان من العبور باللفظ ِة أيا َم يدعونَني الشيطا َن من َغ َزيل

ٍ
جديد له
معنــى
مــن الحقيقة إىل املجــاز ،لتأدية
ً

كنت شيطانا
وكُ َّن يهوينني إ ْذ ُ

ج َه الشيطان .
عالقــة املشــابهة مع املعنــى القديــم ،ويتحقق وقول الرجل للرجل إذا استقبحه  :يا َو ْ
ذلك عرب الســياقات املختلفة للفظــة؛ ألنَّها قادرة قال أبو بكر :قال الفراء( : )5فيه ثالثة أقوال:

يت ،قال ابن جنــي عن الحقيقة القول األول :أن الشــيطان وإن كان مل يُعاين فيقع
عىل التحول الــذا ّ
واملجاز»:الحقيقة ما أق َّر يف االستعامل عىل أصلِ التشــبيه به باملعاينة ،فإن صورتــه يف القلوب يف

وضعــه يف اللغة ،واملجاز ما كان ضد ذلك ،وإنَّ ا نهاية الوحشة والسامجة .فأوقع الرجل التشبيه عىل

يقــع املجاز ،ويعدل إليه عن الحقيقة ملعانٍ ثالثة ،ما يتصور يف نفسه ،ويُحيط به عل ُم ُه.

وهي :االتساع والتشبيه والتوكيد»(.)1

والقول الثاين :أن العرب تسمي رضباً من الحيات ذا

فبعــد طــول معاينة للغة ،يرى ابــن األنباري أ َّن عرف ،من أسمج ما يكون منها :رؤوس الشياطني،

أكــر كالم العرب إنّ ا هو مجــاز؛ وذلك ناتج عن ويسمون الواحدة :شيطانة ،والواحد :شيطاناً.

كرثة دوران اللفظ عىل األلســنة بداللته املجازية ،والقول الثالث :أن العرب تســمي رضباً من النبات

مم اكتســب ذلك سمة الداللة الحقيقية ،وأ َّن تلك وحش الرؤوس :رؤوس الشــياطني .فأوقع التشبيه
ّ
الرتاكيب اللغوية التي نحســبها ذات داللة حقيقية بهذا لســاجته ووحشته .وكذلك ﭧ ﭨ ﭽ ﮠ

هي يف األصل ذات داللــة مجازية ،محققة لتلك ﮡ ﮢ ﭼ الصافات٦٥ :
املعاين الثالثة التي ذكرنا آنفًا .

ُ
 -1قولهم :قد رفع
الرجل َع ِق َيتَهُ

()2

قال أبو بكر :معناه :قد رفع صوته .واألصل يف هذا

 -3وقولهم  :هو املوت األحمر

()6

قال أبو بكر :قال أبو عبيدة( : )7املوت األحمر معناه:

أن رجالً ق ُِط َعت إحدى رجليه ،فرفعها فوضعها عىل ((( املصدر نفسه . 269/1 :
((( ديوانه . 165 :

األخرى ،ورفع صوته بالبكاء والنوح عليها ،فجعل

((( ينظــر :الزاهر  ، 269/1وينظر :معــاين القرآن للفراء

ذلك َمثَالً .فقيل لكل من رفع صوته :قد رفع عقريته.

. 387/2

((( ينظر :الزاهر . 58/2

((( ينظر  :الفاخر  ، 138مجمع األمثال . 303/2

((( الخصائص.442 /2 :	

((( ينظر الزاهر . 607/1 :
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أ ْن يَ ْســ َم ِد ّر برص الرجل من الهول  ،فريى الدنيا يف قال أبو بكر  :فيه قوالن  :يقال  :معناه ســكت ألف
عينيه حمراء أو ســوداء .وأنشــد أليب زبيد( )1يف يــوم  ،وتكلّم كالماً قبيحاً ال معنى له يف الحســن
والجــودة  .ويقال  :معناه ســكت عــن ألف كلمة

صفة األسد:

ري كَ ِّف ِه
إذا َعلِق ْ
َت ِق ْرناً أظاف ُ

كان ينبغي أن يتكلم بها  ،وال يسكت عنها  ،وتكلم

رأى املوتَ يف عينيه أسو َد أَحمرا كالماً قبيحاً( . )6ﭧ ﭨ ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ

وقــال األصمعــي(« :)2يف هذا قــوالن :يقال :هو مريم.٥٩ :

ــب الذي َن يُعاش يف أكنا ِف ِه ْم ...
املوت األحمر واألســود  ،يُشــ ّبه بلون األســد  ،وقال لبيد(َ :)7ذ َه َ
ِ
خل ٍ
ب
ْف
كأنه أســد يهوي إىل صاحبه .وقال  :قد يكون هذا
ج َر ِ
وبقيت يف َ
ُ
كجلد األَ ْ

خلَف
خل ُْف  :القرن الذي يجــيء  ،وال َ
مــن قول العــرب  :وطأة حمــراء  :إذا كانت ط ِريّة ويقــال  :ال َ
خل ُْف
خل ٌَف صالح من أبيه  ،و َ
مل تَ ْدرس» .فكأ ّن معنــى قولهم  :املوت األحمر :الصالــح .يقال  :هو َ
سو ٍء من أبيه .و ُر ّبا َس َّووا بينهام(.)8
املوت الجديد الطري.

()3
الصبي
 -4وقولهم :قد فُحم
ْض
 -6وقولهم :فالنٌ أَخ َ ُ
ُّ
تغي وجهه قال أبو بكــر  :يحتمل معنيني  :أحدهام  :أن يكون
قال أبو بكر  :فيه قوالن  :يقال  :معناه قد ّ
()9

مدحــاً ،واآلخر  :أن يكــون ذماً .فــإذا كان مدحاً

من شدة البكاء.

ويقال  :معنى قد فحم الصبي :قد بىك حتى انقطع فمعنــاه :كثري ِ
صب والعطــاء  ،من قولهم  :أباد
الخ ْ
صوته من البكاء  .من ذلــك قولهم  :قد عدا حتى الله خرضاءهم ،

أي  :خصبهم( . )10قال اللهبي(: )11

فحم  ،أي  :حتى انقطع.

رض َم ْن يعرفني
ويقال  :ناظرتُ فالناً فأفحمته  ،أي  :قطعته .ويقال وأنا األخ ُ

رض الجلد ِة يف ِ
ب
بيت ال َع َر ْ
أخ ُ

للذي ال يقول الشــعرُ :مفْح ٌم ،ألنه منقطع عن قول

الشعر(.)4

خلْفاً
 -5وقولهم  :سكت ألفاً ونَطَ َق َ
((( شعره 74 :

((( الفاخر . 138 :

((( املصدر نفسه.200 :

((( ينظر :الزاهر . 609/1
((( الفاخر.269 :

()5

((( ينظر :الزاهر . 618/1
((( ديوانه . 153 :

((( ينظر :الزاهر .618/1
((( الفاخر.286 :

( ((1ينظر :الزاهر . 625/1

( ((1اللهبي :هو الفضل بن العباس  ،والبيت يف اللمع2 :
 ،وكنايات الجرجاين. 51 :
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وإذا ذم الرجل فقيل  :هو أخرض ،فمعناه  :هو لئيم ،قوم :معنى الظلــم يف هذا البيت أنهــم عرقبوها،

ضة عند العرب  :اللؤم.
خ ْ
وال ُ

فوضعــوا النحر يف غري موضعــه( .)6والقول األول

ض ًة يف جلو ِدها
خ ْ
كسا اللؤ ُم تَ ْيامً ُ

من نحرها.

قال الشاعر(: )1

هو الصحيح ،ألنهــم بعد أن يعرقبوهــا ال بُ َّد لهم

ض ويكون الظلم :النقصان؛ كام ﭧﭨﭽﯰ ﯱ
ٌ
خ ِْ
فويل لتَ ْي ٍم من رسابيلِها( )2ال ُ

املطلب الرابع :توظيف اللغة يف السياسة والقضاء ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﭼ البقرة ،٥٧ :معناه :ما

 -1قولهم  :رجل ظامل

()3

نقصونا من ملكنا شيئاً ،إمنا نقصوا أنفسهم.

قال أبو بكر :قال أهل اللغة  ،األصمعي وأبو عبيدة  -2وقولهم  :فالنٌ وزي ُر فالنٍ

()7

وغريهام :الظــامل معناه يف كالمهــم :الذي يضع قال أبو بكر :ســمعت أبا العبــاس( )8يقول « :إمنا
األشياء يف غري مواضعها(. )4

سمي الوزير وزيرا ً ألنه يتحمل َ
أثقال املَلِك .وال ِوزْر

عا َد األَ ِذلَّ ُة يف دا ٍر وكان بها

من ذلك ﭧ ﭨ ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖ ﭼ محمد:

واحتجوا بقول ابن مقبل(:)5

معناه يف اللغة :الثقل ،واألوزار ،األث ْقال».

ِ
الشقاشق ّ
ج ُز ِر  .٤ومن ذلك ﭧ ﭨ ﭽ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ُه ْرتُ
ظلمون لل ُ
قوله  :هرت الشقاشق معناه  :مقتدرون عىل الكالم .ﰂ ﭼ طه ، ٨٧ :معناه :أثقاال.

شبَّه الخطباء من الرجال باإلبل الهائجة .والشقشقة -3 :وقولهم :قد ُه ِز َم القو ُم
التي يلقيها البعري من فيه.

()9

قال أبــو بكر :قال يعقوب بن الســكيت :معناه قد

وقولــه :ظالمون للجزر ،قال أكرث أهل اللغة :معنى فُ ِّرق القوم وك ِ
ُــروا .قال :والهزميــة :تفرق القوم

ظلمهــم إياها أنهــم ذبحوها من غــر مرض وال وتكرسهــم .قــال :وهــو مأخوذ من قــول العرب
تكستا من يُ ْبس .وأنشد
علة ،فجعلوا الذبح يف غــر موضعه ظلام  .وقال ته َّزمت القربة واإلداوة  :إذا َّ
لجرير(:)10

((( ديوان جرير . 596 :
((( أي :القمصان.

((( ينظر :غريب الحديث البن قتيبة .93/1
((( ينظر :الزاهر . 214/1

((( ينظر :الزاهر . 214/1

((( ينظر :الزاهر . 308/1

((( ديوانــه .81 :وابن مقبل اســمه متيم بن أيب ،شــاعر ((( مجالس ثعلب.225 :

مخــرم .ينظــر :طبقات ابــن ســام  ،150الآلىل  ((( ،66ينظر :الزاهر . 336/1
اإلصابة . 377 / 1

( ((1ديوانه . 453 :
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عرفت بربق ِة الو َّدا ِء رسامً

وقد َدلَ ْوت ُها أَدلُوها :إذا أخرجتها(.)6

سقى الرسم امل ُحيل بذي ال َعلَ ْن َدى

ﮡ ﮢ ﮣ ﭼ البقرة ١٨٨ :معناه :وت ُ َق ِّدموها

رسوم و ﭧ ﭨ ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
طاب عه ُد ِك من
محيالً
ِ
َ

هزيم وتُرســلوها .و ﭧ ﭨ ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ
كل مرتج ٍز
مساجح ِّ
ِ
ُ

فالهزيم :السحاب املنشق باملطر ،وكذلك هزمية ﮘﮙ ﭼ يوسف ، ١٩ :والدلو تنقسم يف اللغة عىل

القوم :تشققهم وتكرسهم.

ني
 -4وقولهم  :قد شَ َّق فالنٌ عصا املسلم َ

()1

ثالثة أقســام :تكون الدلو التي يُستقى بها ،ويكون
إخراج الدلو من البرئ  ،ويكون رضباً من السري ل ِّينا.

قال أبو بكر :قال أبو عبيد( :)2معناه :قد ف َّرق جامعة  -6وقولهم :قد اعتدى فالنٌ عىل فالنٍ
املســلمني قال :واألصــل يف العصــا االجتامع قال أبو بكر :معناه قــد ظلمه .واعتدى :من ال َعداء
()7

واالئتالف .من ذلك قولهم للرجل إذا أقام باملكان وال ُعدوان ،وهو الظلم.
واطأم ّن بــه واجتمع له فيه أمــره :قد ألقى عصاه .قال الشاعر(: )8

ح َّق لها البكا ُء
وقول النبي(( :)rال ترفع عصاك عن أهلِ َك)( . )3مل بَك ْ
َت إبيل و ُ
يُ ِر ْد عليه السالم الرضب بها ،ألنه ال يأمر بهذا أحدا ً.
ِس وال َعدا ُء
وأحرقها املحاب ُ
وإمنا أراد :ال تَ ْرفَ ْع أَ َدبَ َ
ــك .وقال أبو عبيد( : )4يقال ويقال :قد عــدا فالن عىل فالن يعــدو عليه َع ْدوا

ل :إنّه و ُع ُد ّوا :إذا ظلمــه .و ﭧ ﭨ ﭽ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﭼ
للرجل إذا كان ليناً رفيقاً حسن السرية فيام َو ِ َ
لي العصا.
ِّ

جته
ح َّ
 -5وقولهم :أَ ْد َل فالن ب ُ

()5

األنعام ، :معناه :ظُلامً .قرأ الحسن(:)9ﭽ ُع ّد ّوا ً بغري

علم ﭼ .

قال أبو بكر :معناه :قد ق َّدم حجته وأرســلها .وهو املطلب الخامس :توظيف اللغة يف االقتصاد
()10
ني
ت الدلــ َو أُ ْدليها إدال ًء :إذا  -1قولهمٌ :
مأخوذ من قولهــم :أَ ْدلَ ْي ُ
رجل مسك ٌ

أرسلتها لتمألها.

قال أبو بكر :املســكني ،معنــاه يف كالم العرب:

((( ينظر :الزاهر . 402/1

((( ينظر :الزاهر . 441/1

الذي ســكَّنه الفقر ،أي :قلل حركته .واشتقاقه من

((( غريب الحديث.344/1 :

((( املصدر نفسه . 527/1 :

((( غريب الحديث . 345/1 :

((( املحتسب.226/1 :

((( املصدر نفسه . 344/1 :

((( ينظر :معاين القرآن وإعرابه .245/1

((( مسلم بن معبد األسدي ،خمس قصائد نادرة.52 :
( ((1ينظر :الزاهر . 224/1
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الســكون ،يقال :قد متســكن الرجل ،وتسكن إذا والفقري معناه يف كالم العرب :املفقور الذي نُ ِز َع ِ
ت
صار مسكيناً ،ومتدرع ،وتدرع :إذا لبس املدرعة.

صلْبُ ُه من ِشــ َّدة ال َفقْر .فال
ِفقَــره من ظهره ،فانقطع ُ

واختلف أهل اللغة يف فرق ما بني الفقري واملسكني :حال هي أوكد من هذه .قال الشاعر(: )3

فقال يونس بن حبيب( : )1الفقري أحســن حاال من ملا رأى لُ َب ُد النسو َر تطايَ َرتْ
املســكني ،وقال :الفقري الذي لــه بعض ما يقيمه،
َرفَ َع القوا ِدم كالفقريِ األَ ْع َز ِل
صلْبه.
أي :مل يطق الطريان ،فصار مبنزلة من انقطع ُ

واملسكني الذي ال يشء له.
()4
مينع املاعونَ
كانت  -2وقولهم :فالنٌ
ر الذي
ْ
ُ
واحتج بقول الشــاعر( : )2أَ ّما الفقــ ُ
ت ْك له َس َب ُد
قــال أبو بكر :قال محمد بن ســام :قال يونس بن
حلوبتُ ُه َ ...وف َْق العيا ِل فلم يُ ْ َ
فقال :أال تــرى أنه قد أخرب أن لهذا الفقري حلوبة؟ ،حبيب :املاعون يف الجاهلية :كل عطية ومنفعة(.)5

وقال :قلت ألعرايب :أفقري أنت أم مسكني ؟ فقال :واحتج بقول األعىش(: )6

الجنوب
حتْه
ال والله ،بل مسكني .أي :أنا أسوأ حاالً من الفقري .فام ُم ْز ِب ٌد ر َّو َ
ُ
وهو القول الصحيح عندنــا؛ ألنه ﭧﭨ ﭽﮓ

ﮔﮕﮖﮗﮘﮙ

ُب الخليَّة ذاتَ ال ِقال ِع
ﮚ ﮛ يك ُّ

ﮜ ﭼ الكهف ، ٧٩ :فأخرب أن للمســاكني سفينة

من سفن البحر ،وهي تساوي جملة من املال .وﭧ بأجو َد منه مبا عونِ ِه

ج ْو ٌن غوا ِربُ ُه تَلْتَ ِط ْم
َ
ح ِط ْم
ج ُؤها ين َ
ج ْؤ ُ
قد كا َد ُ

ﭨﭽﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

إذا ما سامؤهم مل ت ُ ِغ ْم

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ واملاعــون يف اإلســام  :الــزكاة والطاعــة .قال

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ الراعي

()7

لعبد امللك بن مروان:

ش
ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﭼ البقــرة :أخليف َة الرحمنِ إنّا َم ْع َ ٌ
حنفا ُء نسج ُد بُكر ًة ِ
وأصيال
 ،٢٧٣فهذه الحال التي أخرب بها  -تبارك وتعاىل  -عن
ُ
الفقراء هي دون الحال التي أخرب بها عن املساكني.

((( ينظر :تهذيب األلفاظ . 15

((( لبيد ،ديوانه .274

((( الراعي ،شــعره .55 :والســبد :الشــعر ،وقيل الوبر ((( .ينظر :الفاخر .243

والراعي هــو عبيد بن حصني النمريي ،أموي( ،ت  90هـ) ((( ينظر :الزاهر . 416/1

طبقات ابن سالم ،502 :الشعر والشعراء  ،415الخزانة  ((( 1ديوانه. 34 :

. 502 /

((( ديوانه.140 ،137 ،136 :
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ب نرى لل ِه يف أموالِنا
َع َر ٌ
اإلسالم مل ّا يرتكوا
قو ٌم عىل
ِ

قال الشاعر(: )8
حق الزكا ِة ُم َن َّزالً تنزيال ال أُم ِت ُع ال ُعو َذ بال ِفصال وال
َّ

أبتا ُع إالّ قريب َة األجلِ

ما عونَهم ويُضَ ِّيعوا التَّهليال  -4وقولهمُ :د ِع َي فالنٌ إىل الوليمة
وقال الفــراء( : )1حدثني ِح ّبان( )2بإســناده ،يعني :قال أبو بكــر( :)10الوليمة طعامِ :
اإلمالك ،وال ُع ْرس:
()9

عن الكلبي عــن أيب صالح عن ابن عباس أنه قال :طعام ال َّزفاف.

املاعون املعروف كلــه ،حتى ذكر القدر والقصعة قال الراجز(:)11
والفأس(.)3

 -3وقولهم :قد با َر الطعام

()4

س
تج َّمع
الناس وقالوا ُع ْر ُ
ُ

ْس
إذا قصا ٌع كاألك ِّْف ُمل ُ

ْس
ني وفاضَ ْ
قال أبو بكر :معناه :قد كســد( . )5قال أبو عبيدة ( : )6ف ُف ِقئَ ْ
تع ٌ
ت نَف ُ
األصل يف البور الهالك ،جاء يف الحديث( :تع َّوذوا ويقــال للطعام الــذي يصنع للمرأة عند نفاســها:
خرسة.
بالل ِه من بوا ِر األَيِّم)( ، )7أي :من كسادها.
خ ْرس ،و ُ
ُ
ومــن ذلــك ﭧ ﭨ ﭽ ﯶ ﯷ ﯸ قال الشاعر(: )12

س ببكرِها
ﯹ ﭼ فاطر ، ٢٩ :معناه :لن تكسد ولن تهلك .إذا ال ُّنفَساء مل ت ُ َ
خ َّر ْ
ومــن ذلــك ﭧ ﭨ ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﭼ الفرقان:

 ،١٨معناه :وكنتم قوما هالكني.

َت ِ
بح ْ ٍ
ت ف َِطي ُمها
غالماً ومل يُ ْسك ْ

ويقــال للطعام الــذي يصنع للمختــون :ا ِ
إلعذار

وال َع ِذيرة.

ويقال للطعام الــذي يصنع للقــادم :ال َنقي َعة .قال

الراجز(:)13
((( معاين القرآن.295 / 3 :

((( حبان بن عيل الكــويف( ،ت  171هـ) .ينظر :تهذيب ((( ابن هرمة ،ديوانه ( 183العراق) ( 185دمشق) .
التهذيب . 173 / 2

((( ينظر :الزاهر .416 /1

((( املصدر نفسه417/1 :

((( ينظر :الفاخر .121

( ((1ينظر :الزاهر .419/1

( ((1تهذيب األلفاظ . 450 :

((( املصدر نفسه. 417/1 :

( ((1األعلم الهذيل (وهــو حبيب بن عبد الله أخو صخر

((( النهاية.161 / 1 :

( ((1ينظر :العني ، 195 / 1 :وجمهرة اللغة.310 / 2 :

((( املجاز.72 / 2 :

الغي)  ،رشح أشعار الهذليني .327
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كل الطعام تشتهي ربيعه
َّ

واحتج بقول الشاعر(:)6

س وا ِ
ُ
خلِ ُدين صا ِمتاً
إلعذا َر وال َن ِقعيعة فام
ال ُ
املال يُ ْ
خ ْر َ

ويقال :للطعــام الذي يصنع لبناء الــدار :ال َوكِرية.

ْت وال ِ
ُه ِبل ِ
ناطقاً ذا كَ ِب ْد

ويقال للطعــام الذي يصنعه الرجــل للدعوة التي ذريني أُر ِّوي به هامتي
ِ
اللوم قَ ْد
أطلت من
حيايت وقدك
يدعو فيها أصحابه :املَأْ ُدبَة.
ِ

قال عبد الله بن مســعود( :إ َّن هذا القرآن مأ ُدبَ ُة الله معنى :وقَ ْد ِك :وحس ُب ِ
ك.

خ َل فيه فهو آ ِم ٌن)(. )1
فمن َد َ

يقال :قَ ْد عب َد الله درهم ،وقَ ْد ِ
عبد الله درهم .فمن

ويروى حديث عبد اللــه :إ َّن هذا القرآن مأ َدب ُة الل ِه .قال :قَ ْد عب َد اللــه ،أراد :يكفي عب َد الله ،ومن قال:

حسب ِ
فاملأ َدبة بفتح الدال َم ْف َعلَــة من أدبت :إذا دعوت .قَ ْد ِ
عبد الله(.)7
عبد الله ،أراد:
ُ
ٌ ()8
حاث
سمعت أبا العباس يقول :ما كنت أديباً ،ولقد أَ ُدبْ ُ
ت -6 ،وقولهم رجل شَ ّ
ت ،أي داعياً.
وما كنت آ ِدباً ولقد أَ َدبْ ُ

قال أبو بكر :هذا مام يخطــئ فيه العوام ،فيقولونه

الحيوان(. )4

ويقال :سيف مشحوذ ،وشفرة مشحوذة.

()2
 -5وقولهم :لفالنٌ ٌ
ُلح
صامت
ٌ
مال
بالثاء .والصواب :رجل ش ّ
حاذٌ ،بالذال ،وهو امل ّ
السيف :إذا
الرجل
ُ
ح َذ
َ
قال أبو بكر( :)3يف الصامت والناطق قوالن :أحدهام يف مسألته .من قولهم :قد شَ َ
أن يكــون الصامــت :الذهب والفضــة ،والناطق :أَل ََّح عليه بالتحديد .فامللح يف املسألة ُمشّ بَّه بهذا.

والقول اآلخر أن يكــون الناطق :الذي له كَبِد .قال ويقال :ســائل ملح ،وملحــف ،مبعنى .ﭧ ﭨ

خالد بــن كلثوم( : )5الناطق عند العرب :كل ما كان ﭽ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﭼ البقــرة:

له كبد.

ح ومالزمــ ٍة .واملحروم( ،)9فيه
،٢٧٣يريــد :ب ِإلحا ٍ
خمسة أقوال(:)10

((( الفائق 30 / 1 :وفضائــل القرآن  .12و ُروي أيضاً :إن ((( بال عزو يف الفاخر .40
هذا القرآن مأدبة اللــه فتعلموا من مأدبته .ينظر :التذكار يف ((( ينظر :الزاهر .503 /1

أفضل األذكار . 30

((( ينظر :الفاخر .40

((( ينظر :الزاهر .503

((( هو قول املفضل بن سلمة ينظر :الفاخر40 :
((( املصدر نفسه.40 :

((( املصدر نفسه.518/1 :

((( ذكــرت يف ســورة الذاريــات :آيــة  ،19ويف ســورة
املعارج :آية.25

( ((1ينظر :هذه األقوال يف زاد املســر ،32/8والقرطبي:
.38/17
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قــال مجاهد :املحروم الذي ال يســأل وال يُ ْعطَى .يصف فرسا:

ج ُموحاً َم ُر ْوحاً وإحضا ُرها
وقال الحسن :املحروم الذي يراه الناس فيظنون أنه َ
غني ،وليس هو كذلك ،وقال الفراء( : )1يقال :الذي

الس َع ِ
ف امل ُ ْوق َِد
ك َم ْع َم َع ِة َّ

ال تســتقيم له تجارة ،وقال الفراء :ويقال :املحروم ش ّبه حفيفها ،من املرح يف ع ْدوها ،مبعمعة النار إذا

الــذي ال ديــوان له .وقــال عمر بن عبــد العزيز :التهبت يف الســعف .ومن ذلك قالوا للمرأة الذكية
املحروم :الكلب.

ت الدراهم
 -7وقولهم :قد َم َّي ْز ُ

()2

املتوقــدةَ :م ْعم ٌع .وزاد عبد امللــك بن ُعمري(: )6

ومنهــن :ال َق ْرث َ ُع ،وهي التي تلبــس درعها مقلوباً ،

ْحل األخرى.
ْحل إحدى عينيها ،وال تك ُ
قــال أبو بكر :معناه :قد فصلتهــا ،وقطعت بعضها وتك ُ

من بعض .ﭧ ﭨ ﭽ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭼ املطلــب الســادس :توظيــف اللغــة يف االنتامء
يــس .٥٩ :قال أبو عبيدة( : )3معنــاه :انقطعوا عن
االجتامعي
ّ
املؤمنــن ،وكونوا فرقة واحــدة .ﭧ ﭨ ﭽ ﮨ تُعــ ُّد اللغ ُة واحد ًة مــن أكرث وســائل االنتامء إىل

ﮩ ﮪ ﭼ امللــك ، ٨ :معنــاه :ينقطــع بعضها املجتمع أهميــةً ،وذلك بوصفها وســيلة التفاهم

من بعض.

األوىل بــن أفراده ,وتتمثل هــذه الوظيفة يف صور

التاميل كالمية مختلفة مثل :ألفاظ التحية بأنواعها ،واأللفاظ
ُ
قال النبي (( : )rال تهلك أمتي حتى يكون
والتامي ُز واملعامــ ُع)( )4فالتاميل أن ال يكون للناس والعبــارات التي يؤديهــا األفراد يف املناســبات
ســلطان يكفُّهم عن املظامل ،فيميل بعضهم عىل االجتامعيّة املختلفة ,التي يصدره اإلنســان تأدبًا,

بعض بالغارة.

وهــذه العبارات ال تحتــاج إىل توصيل األفكار أو

والتاميــز :أن ينقطع بعضهم عــن بعض ،ويصريوا املعلومات من فر ٍد إىل آخــر ،ففي بعض األحيان

ٍ
شخص آخر,
أحزاباً بالعصبية .واملعامع :شدة الحرب والجد يف يشــعر الفرد م ّنا بأنَّه قريب الصلة من
أجنبــي ،عندما
القتــل .واألصل فيه :من َم ْع َم َعــ ِة النار ،وهو رسعة يجلــس إىل مائدة أخــرى يف بلد
ّ

التهابها ،قال الشاعر(:)5

((( ينظر :معاين القرآن .84/3
((( ينظر :الزاهر .532/1

يسمعه يتكلم بلغته(.)7

((( وهــو من رواة الحديث (ت136هـــ)  ،ينظر :طبقات

((( ينظر :املجاز .164/2

الحفاظ.56 :

((( امرؤ القيس  ،ديوانه .187 :

ص .51

((( الفائق.396/3 :

اللغوي بني الرتاث واملعارصة ،
((( ينظــر :مناهج البحث
ّ
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قبل التفرقِ يا ظَعينا
وتشــر هذه الوظيفة بطريقة غري مبارشة إىل املركز قفي َ

خربينا
ني وت ُ ْ
نُ َ
ب ِك اليق َ
خ ِّ ْ

االجتامعي ،والطبقــة االجتامعيّة التي ينتمي إليها
ّ

ٍ
كلامت مع َّينــ ًة تكون أكرث بيوم كريهة رضباً وطعناً
األفــراد ،من حيــث إ َّن

انتشارا ً يف طبقات مع َّينة(.)1

 -1وقولهم :أق َّر اللهُ َع ْي َنكَ

()2

أق ّر به مواليك العيونا

فمعناه :ظفروا فنامت عيونهم وذهب سهرهم.

قال أبو بكر( :)3اختلف أهــل اللغة يف هذا اختالفاً  -2وقولهم للذي يقدم من الحج :مربوراً مأجوراً

()9

شــديدا ً فقال األصمعي( :)4معنى :أقر الله عينك :قال أبو بكر :فيه وجهان :مــرورا ً مأجورا ً بالنصب
أَبْ َر َد الل ُه َد ْم َعتَ َك .وقال :أقر مأخوذ من ال ُق ّر ،وال ِق َّرة ،عىل الدعاء ،أي :جعلك الله مربورا ُ مأجورا .والوجه
وهام الربد.
قال طرفة

()5

ت
اآلخر :أ ْن يُنصب عىل الحال فيكون املعنى :قَد ْم َ

:

ت َدف ُع ال ُق َّر بح ٍّر صادقٍ

مربورا مأجورا .وأجــاز النحويون :مربو ٌر مأجو ٌر،

بالرفع ،عىل معنى :أنت مربور مأجور.

َ
وعكيك ال َقيْ ِظ إ ْن جا َء بقُر  -3وقولهم :هذا يو ُم العي ِد

()10

قال أبو بكر :وقال األصمعي( : )6دمعة الفرح باردة ،قال أبو بكر :قال النحويــون :يوم العيد معناه :يوم

ودمعة الحزن حارة.

يعود فيه الفرح والرسور .والعيد عند العرب :الوقت

وقال أبو عمرو الشــيباين( :)7أقر الله عينك ،معناه :الذي يعــود فيه الفرح أو الحــزن.وكان األصل يف

أنام الله عينك .أي صادفــت عينك رسورا ً ،يعني :العيد :ال َع ْود ،ألنه من عاد يعود عودا ً ،فلام سكنت

أذهب الله ســهرها فنامت .واحتج بقول عمرو بن الواو وانكرس ما قبلها صارت ياء.

كلثوم(:)8

((( ينظر :سوسري لسانيات نهج البالغة ,ص.31
((( ينظر :الفاخر ص.6

((( ينظر :الزاهر .300/1

قال الشاعر(:)11

ُ
َ
الخيال فعا َده
طاف

َ
مالك من شــوق وإيراقِ
رشا ً  :يا عي ُد
وقال تأبط ّ
()12

((( رشح القصائد السبع.376 :

((( ينظر :الزاهر .336

((( ينظر :الفاخر  ،ص .6

( ((1األعىش ديوانه.240 :

((( رشح القصائد السبع.375 :

الجاهلية  ،ينظر :الخزانة.66/1 :

((( ديوانه.58 :

((( املصدر نفسه.

من ذك ِر َم َّي ًة ما يعو ُده

( ((1ينظر :رشح املفضليات .2
( ((1شعره  103 :وهو ثابت بن جابر ،من فتاك العرب يف
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ٍ
طيف عىل األهوا ِل ط ّراقِ  .العيد :ما يعتاد
 ...ومــ ِّر
من الشوق والحزن.
 -4وقولهم :بال ِرفّا ِء والبنني

الخاتمة وأهم النتائج

()1

قال أبو بكر :قال األصمعي( : )2الرفاء عىل معنيني :بعد كل بحث ال بــد للباحث أن يظهر النتائج التي

يكون الرفــاء من االتفاق وحســن االجتامع .ومنه توصل إليها من بحثــه  ،وذلك إلظهار املعلومات
الثــوب أرفؤ ُه َرفْــأً .معناه :ضممت العامة التي ســارت معه طول بحثــه  ،وإظهار أي
قولهم :رفأت
َ
بعضه إىل بعض ،وال َءمت بينهام.

يشء يكشفه من خالل مطالعاته وقراءاته يف الكتب

ُ
واألبدال
لت من ِج َّد ِة الشيب ِة
بُ ِّد ُ

فأستعني بالله وأقول :

ري ِج ِّد واسع ٍة
مالء ًة غ َ

أهم وأقدم مصادر اللغة.

قال الشاعر

()3

واملصادر واملراجع والبحوث .

:

املشيب أر َد ُؤها  -1يع ُّد كتاب (الزاهر يف معاين كلامت الناس) من
ثوب
ِ
ُ
شــكل من أشكال السلوك
ٌ
أَ ِخيطُها تار ًة وأرفَ ُؤها  -2إ َّن اللغة يف جوهرها

االجتامعي ,توجد بوجوده ،وتنعدم بانعدامه.
والوجه اآلخر :أن يكون الرافأ من الهدوء والسكون.
ّ

يقالَ :رفَ ْوت الرجل إذا سكَّنته ،قال أبو خراش

()4

خ َويْلِ ُد ال تُ ْر َع
َرفَ ْوين وقالوا يا ُ

 :إن دراسة اللغة  ،بوصفها ظاهر ًة اجتامعية  ،ومك ِّونًا
حظيت بنوع من االســتقالل
من مك ِّونــات الثقافة ُ

ٌ
معرتف
فقلت وأنكرت الوجو َه ُه ُم ُه ُم واالهتــام الخاص  ،وأصبحت لهــا عل ٌم
ُ

وقال أبــو زيد( :)5الرفاء مأخوذ مــن امل ُرافاة ،قال :بها ينتمي إىل علم اللســانيات التطبيقية  ،فهو يهتم
كل
واملرافاة ،غريت مهموز ،املوافقة .وقال الياممي( :)6بدراسة اللغة يف عالقتها باملجتمع ؛ ألنَّ ُه ينظم َّ

الرفاء املال.

جوانب بني ِة اللغ ِة وطرائقِ اســتعاملها  ،التي ترتبط
ِ

((( الفاخر ، 13 :جمهرة األمثال.206/1 :

 -3احتج عىل أ َّن القرآن الكريم مصد ٌر من مصادر

((( ابن هرمة  ،ديوانه.51 :

أساسا يف فكرة
من الوجهة االجتامعية ،التي تتحقق
ً

((( ينظر :غريب الحديث .76/1

((( ديوان الهذليني ، 144/2 :أبو خراش هو خويلد بن مرة
 ،مخرضم .ينظر :الشعر والشعراء .663

((( الفاخر.13 :

((( املقصور واملمدود.384 :

بوظائفها االجتامعية والثقافية.

تخل لغته
اللغوي ،وهــو صنيعهم الذي مل ُ
التقعيد
ّ

التواصل بني املرسل واملستقبل.

مالمح اجتامعية
 -4واحتج بالحديث فإنــه يحمل
َ
استئناسا واسرتشا ًدا؛ أل َّن
هادفة ،وال يكاد يُذكر إلّ
ً
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Conclusion and Results:

، لتقعيد القواعد اللغوية، واألخذ منه،االحتجاج به

After doing any research a researcher should ،كان مثــا ًرا للجدل والنــزاع بني اللغويــن قدميًا
show the results they reached through their النبوي الرشيف
وبغض النظر عن ذلك؛ فالحديث
ّ
reading of the references and resources.
Depending on Allah, let me say:

.وسيلة مهمة من وسائل التواصل بينه وبني قومه

مهم
ً  واستشــهد بكالم العرب وجعلــه مصد ًرا-5

1. “Al Zahir fi Ma’aniKalimat Al Nas” (The الســتقاء املادة اللغوية ؛ وذلك للقيام بدراســتها

Bright in the Meaning of the People’s Vo- , وتقنني أحكامها،  وضبط قواعدهــا، وتحليلهــا
ِ ح
cabulary) is one of the most important and ــددَتْ اللغة العربية الفصحى
ُ ومن هذا املصدر
oldest linguistic resources.

كل شاع ٍر أو
َّ املشــركة من نسج أشــعارهم ؛ أل َّن

tive to the existence of the social behavior.

 فالشاعر ميثل,التي اكتسبها من البيئة التي عاش بها

2. Language is a social behavior and is rela-  يُظهــر ثقافته وخرباته،خاص
أســلوب
 له، أديب
ٍ
ٌ
ٌ
Studying language as a social phenomenon  فمن الطبيعي،متثيل صادقًا ملجتمعه الذي نشأ فيه
ً

and as a component of culture has gained أ ْن تــرى الحيا َة االجتامعية واضح ًة يف أدبه (نرثًا أو
the interest and independence as a disci-

.)شع ًرا

pline belonging to applied linguistics that
deals with the relation between language

and society as the latter organizes all the

aspects of the language structure and use

which in turn depend on the social and cultural functions of language.

3. He argued with the Holy Quran is a
source of linguistic rules which is not void

of social direction which in turn is achieved

through the notion of the addresser-addressee communication.

4. He also argued with the Hadith which

❊

❊

❊
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also carries meaningful social incentives.

المصادر والمراجع

However, there used to be a historical disagreement on using the hadith as a linguistic

 -1 rule evidence. Still the Prophetic Hadith isالقرآن الكريم.

 -2 an important method for communicationأضواء عىل الدراسات اللغوية املعارصة  ,نايف

املتنبي,
 between the Prophet (Allah’s blessing andخرما ،مكتبة اللغة العربية ،بغداد -شــارع
ّ
1978 peace be upon him) and his people.م.

 -3 5. He argued with the speech of the Arabsالتفكري اللغــوي بني القديم والحديث ,د.كامل

 as an important source of linguistic materi-محمد برش ,دار غريب للطباعــة والنرش والتوزيع,

2005 al to be studied, analyzed and to take rulesم.

 -4 from it. Thus the poetic language has beenالخصائص :ابن جني  ،تح :محمد عيل النجار

 ، adopted as high language since each poetدار الكتب املرصية .1952

 -5 has a distinct style to express his experienceالزاهــر يف معــاين كلامت النــاس  ،أليب بكر

 that he received from his own environمحمد بن القاســم األنبــاري (ت328هـ) تحقيق: ment. A poet purely represents his societyالدكتور حاتم صالح الضامن ،الجمهورية العراقية،

 and one can surely see the effect of the poوزارة الثقافة واإلعالم ،دار الرشيد للنرش1399 ،هـ1979 - et’s social life in his works.م.

 -6الشعر والشعراء  ،ابن قتيبة  ،تح :أحمد محمود

❊

❊

❊

شاكر  ،دار املعارف مبرص.1966 ،

 -7العني  ،الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت170هـ)
 ،تح :عبد الله درويش  ،بغداد.1967 ،

 -8الفاخر  ،املفضل بن سلمة (ت291هـ)  ،تح:
الطحاوي  ،مرص .1960

 -9القييس(ت437هـــ)  ،تــح :د .محيــي الدين
رمضان  ،دمشق .1974

 -10الكشــف عن وجوه القراءات الســبع وعللها
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وحججها  :ميك بن أيب طالب .

مرعــب ,دار إحياء الرتاث العــريب – بريوت ,ط,1

االجتامعي) دراســة 2001م.
 -11اللغة العربية يف إطارها
ّ

يف علــم اللغة الحديث(  ,مصطفــى لطفي ,معهد  -22جمهــرة اللغة  :ابن دريد  ،نرش كرنكو  ،حيدر

اإلمناء العريب ,ط ,1بريوت1976 ,م.

آباد (ت1344هـ).

حسان ,مراجعة :إبراهيم أنيس1959 ,م.

تأليف :السيد أحمد الهاشمي  ،املكتبة العرصية ،

1963م.

 -24ديوان ابن مقبل  :تح :د .عزة حســن  ،دمشق،

 -12اللغة يف املجتمع  ,م.م لويس ,ترجمة  :متام  -23جواهر البالغــة يف املعاين والبيان والبديع ،
 -13اللغــة واملجتمــع  ,محمود ســعران ,ط , ,2صيدا – بريوت 1429 ،هـ 2008 -م.
 -14املعجم الوســيط  ،تأليف إبراهيم مصطفى ـ .1962

أحمــد الزيات ـ حامد عبد القــادر ـ محمد النجار  -25ديــوان ابن هرمه  :تح :محمــد جبار املعيبد
 ،تحقيق  :مجمع اللغة العربية  ،عدد األجزاء .2 /

 ،مطبعة اآلداب  ،النجف ،1969 ،وطبعة دمشــق

محمد (ت332هـ)  ،تح :برونله  ،ليدن 190

 -26ديــوان االعىش (الصبح املنــر) :تح :جابر،

 -15املقصــور واملمدود  :ابــن والد  ،أحمد بن .1969

االجتامعي للعربية عن طريق (لسان لندن.1928 ،
 -16املنحى
ّ

العرب) ,محمد صنكور جبارة( ,أطروحة دكتوراه) -27 ,ديوان الفرزدق اســمه هامم بن غالب ،شاعر

كلية الرتبية ــ جامعة بغداد1997 ,م.

أموي( ،ت 110هـ)  ،دار صادر – بريوت .1966

 -17النهاية يف غريب الحديث واألثر :ابن األثري  -28 ،ديوان الهذليني  :مصورة عن طبعة دار الكتب
مجد الدين  ،تح :محمود الطناحي  ،البايب الحلبي  ،القاهرة .1965

مبرص.1963 ،

 -29ديوان امرؤ القيــس :تح :أيب الفضل ،القاهرة

 -18إيضــاح الوقف واالبتداء  :ابن األنباري  ،تح ،1969 :طبعة ابن أيب شــنب األعلم الشــنتمري ،
محيي الدين عبد الرحمن رمضان  ،دمشق .1971 ،الجزائر .1974

 -19تاريخ بغداد  :الخطيــب البغدادي ،أحمد بن  -30ديــوان جريــر  ،تــح :نعامن أمني طــه  ،دار

عيل (ت463هـ)  ،مطبعة السعادة مبرص .1931

املعارف مبرص.

صقر  ،دار الرتاث .1973 ،

تح :سيد حنفي حسنني ،القاهرة .1974

 -20تأويل مشــكل القرآن  :ابن قتيبة  ،تح :ســيد  -31ديوان حسان بن ثابت األنصاري( ،ت  54هـ)
األزهري ,تحقيق :محمد عوض  -32ديــوان ذي الرمــة (رشح أيب نرص الباهيل) ،
 -21تهذيب اللغة,
ّ
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تح :د .عبد القدوس أبو صالح  ،دمشق .1972

(1392هـ1979 -م)

 -33ديوان طرفة بن العبد (رشح األعلم الشنتمري)  -45لســان العــرب  ،محمد بن مكــرم بن منظور
تح :درية الخطيب ولطفي الصقال  ،دمشق  .1975األفريقي املرصي  ،دار صادر – بريوت  ،ط ،1عدد

 -34ديوان كثري  ،تح :د .إحســان عباس  ،بريوت األجزاء .15 :
.1971

 -46مجــاز القــرآن :أبو عبيدة ،معمــر بن املثنى

دار الكتب املرصية.1950 ،

.1954

الكويت .1962

.1960

 -35ديوان كعب بن زهري (صنعة الســكري)  ،ط( :ت210هـ)  ،تح :سزكني  ،مطبعة السعادر مبرص
 -36ديوان لبيد بن ربيعة  ،تح :د .إحســان عباس  -47 ،مجالس ثعلب :تح :عبد السالم هارون  ،مرص
 -37سوسري لســانيات نهج البالغة ,د.نعمة دهش  -48محــارضات يف اللســانيات ،د .خالد خليل
يئ ،كلية الرتبية  /ابن
يئ ,دار املرتىض للطبع ,العراق -بغداد -شارع هويدي ,د .نعمة دهش الطــا ّ
الطا ّ
املتنبي2013,م .

رشد للعلوم.

 -38رشح القصائد الســبع الطــوال :ابن األنباري  -49معــاين القرآن :الفــراء  ،األول تــح :نجايت
 ،تح :عبد الســام هــارون  ،دار املعارف مبرص ،والنجار والثاين تح :النجار والثالث تح :شــلبي ،

.1963

القاهرة .72 -1955

دمشق .1964

العلمي2001 ,م.
منشورات املجمع
ّ

محمد برش ،دار غريب للطباعة والنرش( ،ب.ت).

أحمــد بن محمــد (ت681هـ)  ،تح :د .إحســان

اللغوي ,د .نعمة رحيم العزاوي,
 -39شــعر الراعي النمريي :تح :د .نارص الحاين  -50 ،مناهج البحث
ّ
االجتامعي(املدخــل) ،د.كامل  -51وفيــات األعيان :ابن خلكان  ،شــمس الدين
 -40علم اللغــة
ّ
 -41علم اللغة االجتامعي ,هادي نهر ,دار الغصون عباس  ،دار الثقافة – بريوت.
 ,بريوت  -لبنان ,ط1988 ,1م,

 -42علــم اللغــة االجتامعــي ,هدســن ,ترجمة

د.محمود عياد ,النارش :عامل الكتب ,ط1990 ,2م.
 -43غريب الحديث  :أبو عبيد  ،حيدر آباد 1965
– ( ، 1967بال نص)

 -44فقه للغة يف الكتب العربية ,عبد الله الراجحي,

❊

❊

❊

