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الملخص
ٌتناول البحث ألفاظ الحضارة ال َّدالة على البٌوت ومتعلقاتها فً كتابً :البٌان وال َّتبٌٌن ،والعِقد الفرٌد،
فً ضوء نظرٌَّة الحقول الداللٌَّة؛ للوقوف على معانً تلك األلفاظ فً بٌئتها اللغوٌَّة ،فقد تحمل بعض األلفاظ
دالالت خاصة تتمٌز بها بعض المجتمعات.
سلك البحث المنهج الوصفً التارٌخً فً دراسته لؤللفاظ ،إذ ٌتكوَّ ن من مقدمة وأربعة حقول داللٌة
األول :األلفاظ ال َّدالة على األلفاظ العامَّة
وخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع ،على النحو اآلتً :الحقل َّ
للبٌوت ،وهًْ :ال َبلَدْ ،ال َبٌْتْ ،ال ُخصُّ ْ ،ال َّدارْ ،ال َمسْ َكنْ ،ال َم ْنزل .الحقل َّ
الثانً :األلفاظ ال َّدالة على البٌت
ِ
صةْ ،ال ِف َناءْ ،المِظلَّةْ ،ال َّناف َِذة .الحقل
ومتعلقاته ،وهًْ :ال ِجدَ ارْ ،ال َحائِطْ ،ال َّد َرجْ ،الرَّ ْوقْ ،ال َّس ْقفْ ،السُّورْ ،ال َعرْ َ
َّ
الثالث :األلفاظ ال َّدالة على مرافق البٌت ،وهًْ :الحُ جْ َرةْ ،الس َُّرادِقْ ،ال َّسقٌِ َفةْ ،ال ُغرْ َفةْ ،ال َمجْ لِسْ ،ال َم ْط َبخْ ،ال َّندِي.
الحوض ،الفِنطاس ،المِرحاض.
الحقل الرَّ ابع :األلفاظ ال َّدالة على المرافق الصحٌَّة ،وهًَ :
وقد توصل البحث إلى أن األلفاظ قد تتغٌر داللتها بانتقالها من بٌئة إلى أخرى حسب االستعمال
والسٌاق ،إما باال ِّتساع فً ال َّداللة ،أو بالتضٌٌق ،أو بالثبات ،وهذا الذي أبانه البحث فً معالجته أللفاظ
الحضارة ال َّدالة على البٌوت ومتعلقاتها فً كتابً :البٌان والتبٌٌن ،والعقد الفرٌد.
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Abstract
This research deals with the terms of civilization indicating dwellings and
their related elements in two books: 1. Al-bayaan wa at-Tabyeen, and 2. Al‘Iqd al-Fareed, in the light of the Theory of Semantic Field to find out the
meanings of these expressions in their own linguistic milieus, because
words imply special meanings with specific characteristic in their societies.
The research used historical descriptive method for study of such words. It
consists of an introduction, four fields, a conclusion, and a list of sources
and references, as follows:
The first field: the words that indicate the general terms used for dwellings.
The second field: The words that describe the house and their related
items.
The third field: The house's and related facilities.
The fourth field: The terms used for sanitation facilities.
The research concludes that the words may change their inference when
moved out of their environment to another setting, depending on the use
and the context, either by expanding the inference, or by narrowing or due
to stability. This is indicated through the research by dealing with the terms
of civilization through both the books: 1. Al-bayaan wa at-Tabyeen, and 2.
Al-‘Iqd al-Fareed.
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المقدمة
ٌتناول البحث ألفاظ الحضارة ال َّدالة على البٌوت ومتعلقاتها فً كتابً :البٌان وال َّتبٌٌن ،والعِقد الفرٌد،
فً ضوء نظرٌَّة الحقول الداللٌَّة؛ للوقوف على معانً تلك األلفاظ فً بٌئتها اللغوٌَّة وكٌف ٌَّة استعمالها بٌن
المشرق والمغرب ،فقد تحمل بعض األلفاظ دالالت خاصة تتمٌز بها بعض المجتمعات.
كتابً" :البٌان وال َّتبٌٌن والعِقد الفرٌد" اللذٌن تضمنا موضوعات األدب
انحصرت مادة البحث بٌن
َ
العربً بمختلف صوره وأشكاله ،وٌع ُّدان من أبرز الموسوعات العلمٌَّة األدب ٌَّة والتراثٌَّة ،إذ اشتمبل على
كثٌر من النصوص األدبٌَّة شعرا ونثرا ،فذكرا اآلداب والحكم واألمثال واألخبار واآلثار والنوادر واألقوال.
وقد سلك البحث المنهج الوصفً التارٌخً فً دراسته لؤللفاظ ال َّدالة على البٌوت ومتعلقاتها ،ومن
خبلل هذا المنهج جمعت ك َّل األلفاظ ال َّدالة على البٌوت ومتعلقاتها فً المدونتٌن ،ووضعتها فً حقل داللً
كبٌر ،قسمته إلى حقول داللٌة أصغر حسب التقارب الداللً لؤللفاظ؛ مما ٌؤهلها لتكون فً قالب واحد ،علما
أنَّ السٌاق هو الذي ٌحدد داللة ك ّل لفظة؛ وبذلك قد تتعدد دالالت بعض األلفاظ بحسب السٌاق الذي وردت
فٌه.
وطرٌقتً فً عرض األلفاظ جعلتنً أحصً عدد مرات استعمالها فً المدونتٌن من طرٌق وضعها
فً جدول إحصائًٍّ ،بٌنت فٌه مواضع استعمال ك ّل لفظة ،وتطرقت إلى دالالتها المختلفة؛ نظرا لتعدد ذكرها
فً سٌاقات مختلفة .وسأعرض بعض الشواهد ألب ٌِّن الفروق ال َّداللٌَّة لؤللفاظ واستعماالتها.
تكون البحث من مقدمة وأربعة حقول داللٌة وخاتمة وقائمة بالمصادر والمراجع ،على النحو اآلتً:
ٌ َّ
األول :ألفاظ دالة على األلفاظ العامَّة للبٌوت ،وهًْ :ال َبلَدْ ،ال َبٌْتْ ،ال ُخصُّ ْ ،ال َّدارْ ،ال َمسْ َكن،
تناولت فً الحقل َّ
ْال َم ْنزل .وفً الحقل َّ
الثانً :األلفاظ ال َّدالة على البٌت ومتعلقاته ،وهًْ :ال ِجدَ ارْ ،ال َحائِطْ ،ال َّد َرجْ ،الرَّ ْوق،
ِ
صةْ ،ال ِف َناءْ ،المِظلَّةْ ،ال َّناف َِذة .أما فً الحقل َّ
الثالث فتطرقت لذكر :األلفاظ ال َّدالة على
ْال َّس ْقفْ ،السُّورْ ،ال َعرْ َ
مرافق البٌت ،وهًْ :الحُ جْ َرةْ ،الس َُّرادِقْ ،ال َّسقٌِ َفةْ ،ال ُغرْ َفةْ ،ال َمجْ لِسْ ،ال َم ْط َبخْ ،ال َّندِي .وتناول الحقل الرَّ ابع:
الحوض ،الفِنطاس ،المِرحاض.
األلفاظ ال َّدالة على المرافق الصحٌَّة ،وهًَ :
وفً الخاتمة عرضت أهم النتائج التً توصلت إلٌها ،محاوال اإلجابة عن إشكالٌَّة هذا البحث ،فاللغة ال
تبقى على حال واحد؛ بل تكتسب دالالت جدٌدة نتٌجة مواكبتها التطور الحضاريّ ،وال ٌخلو أيَّ بحث من
الصعوبات والعقبات.
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الحقول الدالل ٌَّة (:)Semantic Fields
"هً نظرٌَّة تصنف المفردات اللغوٌة فً حقول مفهومٌَّة عامَّة ،باعتماد ع َّدة عبلقات ،منها:
الترداف ،والتضاد ،والمشترك اللفظً ،واالنظواء تحت الجنس ،والمكونات المفهومٌَّة ،والتدرج ،وغٌر
ذلك"ٔ؛ ولهذا عُرِّ فت الحقول الداللٌَّة أ َّنها" :مجموعة من مفردات اللغة تربطها عبلقات داللٌَّة ،وتشترك
جمٌعا فً التعبٌر عن معنى عام ٌع ُّد قاسما مشتركا بٌنها جمٌعا"ٕ ،وعرَّ فها ستٌفن أولمان ( Stephen
 )Ullmannبقوله" :قطاع متكامل من المادة اللغوٌة ٌُعبر عن مجال معٌن من الخبرة"ٖ" ،فالمفردات ترتبط
بمبلمح داللٌَّة مشتركة لتكوّ ن حقبل متكامبل"ٗ.
وبناء علٌه فنظرٌَّة الحقول الداللٌَّة تنطلق من تجمع مجموعة من المفردات اللغوٌَّة تربطها عبلقة
معٌنة وتجعلها تكوِّ ن َّ
كبلً متكامبل تفهم من خبلله طبٌعتها الداللٌَّة.
فً هذه الدراسة سأتناول ألفاظ الحضارة ال َّدالة على البٌوت ومتعلقاتها فً كتابً :البٌان وال َّتبٌٌن،
والعِقد الفرٌد فً ضوء نظرٌة الحقول الداللٌَّة التً ٌتكون حقلها الداللًّ العام من مجموعة من الحقول
الداللٌَّة الصغٌرة المعبرة عن حقول داللٌَّة أخرى ،وهذا ما جعلنً أقسم بحثً إلى الحقول الداللٌَّة اآلتٌة:
األول :ألفاظ دالة على األلفاظ العامَّة للبٌوت.
 الحقل َّ الحقل َّالثانً :األلفاظ ال َّدالة على البٌت ومتعلقاته.
 الحقل َّالثالث :األلفاظ ال َّدالة على مرافق البٌت.
 -الحقل الرَّ ابع :األلفاظ ال َّدالة على المرافق الصحٌَّة.
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جدول ٌب ٌّن ألفاظ الحضارة الدَّالة على البٌوت ومتعلقاتها فً كتابً :البٌان وال َّتبٌٌن والعِقد الفرٌد

هذه األلفاظ ٌمكن توزٌعها إلى حقول داللٌَّة صغٌرة ،على النحو اآلتً:
ص ،ا ْلدَّار ،ا ْلم ْسكن،
األول :األلفاظ الدَّالة على األلفاظ العا َّمة للبٌوت ،وتض ُّم( :ا ْلبلد ،ا ْلب ٌْت ،ا ْل ُخ ُّ
الحقل َّ
ا ْلم ْن ِزل):
األرض الواسعةِ ،أو ال َّدارُ المُس َتحق ُة لئلقامة٘.
ا ْلبلد :الق ِْط َع ُة من
ِ
ٙ

األرض الواسع ِة ،فأورد" :وربما استملح الرجل ذلك
استعمل الجاحظ لفظة ْال َبلَد دالة على الق ِْط َع ُة من
ِ
منهن ما لم تكن الجارٌة صاحبة تكلف ،ولكن إذا كان اللحن على سجٌة سكان البلد" ،ٙواستعملها مجازا دالة
على السَّكن ،فأورد " :وقٌل لهند :أي الرجال أحب إلٌك؟ قالت :القرٌب األمد ،الواسع البلد ،الذي ٌوفد إلٌه
وال ٌفد" ،5واستعملها دالة على البلد الحرام م َّكة ،فأورد" :فاستحللتم منه الحرم الثبلث :حرمة البلد ،وحرمة
الخبلفة ،وحرمة الشهر الحرام".9
األرض الواسع ِة ،فأورد" :ولم ذاك؟ قال :ألنا فً بلد ال
واستعملها ابن عبد ربه دالة على الق ِْط َع ُة من
ِ
نمتنع فٌها من جواسٌس العدوّ وال ب ّد لهم مما ٌرهبهم من هٌبة السلطان" ،8واستعملها دالة على مكة
المكرمة ،فأورد" :كان سعٌد بن العاص ال ٌعت ّم أحد فً البلد الحرام بلون عمامته"ٓٔ ،واستعملها دالة على
البلد الحرام م َّكة ،فأورد ما ذكره الجاحظ فً كتابه البٌان" :فاستحللتم منه الحرم الثبلث :حرمة البلد ،وحرمة
الخبلفة ،وحرمة الشهر الحرام"ٔٔ ،واستعملها دالة على الدار ،فأورد" :فبٌنما هو مع األقرٌطشٌّة فً سرور
وحبورٌ ،حلف لها أنه ال ٌفارق البلد ما عاش"ٕٔ.
من خبلل تتبعنا للفظة ْال َبلَد بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تب ٌَّن فً حركة اللفظة فً استعمالٌهما توسع
داللتها ،وٌفسر هذا التحرك والتوسع فً داللتها طبٌعة الحٌاة الجدٌدة التً كانت تشهدها األندلس إبان نشأتها
وانفتاحها وما رافقه من ظهور العدٌد من مظاهر التمدن والتحضر فً تلك الحقبة.
ا ْلب ٌْت :الموضع الذي ٌبات فٌه اإلنسان وٌلتجأ إلٌه ،وهو ال َّدار وال َقصْ ر وال َمسْ َكن والكعْ َبة وال َقبر
والمسجدٖٔ.
استعمل الجاحظ لفظة ْال َبٌْت دالة على بٌت الشعر ،فأورد" :وقد ظنَّ بعضهم لجهلهم بعلم الببلغة أن هذا
البٌت من أشعار الجن"ٗٔ ،واستعملها دالة على ال َمسْ َكن ،فأورد" :وأنتم تسمون البٌت إذا كان فوق البٌت
علٌة"٘ٔ ،واستعملها دالة على المسجد الحرام ،فأورد" :كان قٌس بن مخرمة بن المطلب بن عبد منافٌ ،مكو
حول البٌت ،فٌسمع ذلك من حراء" ،ٔٙواستعملها دالة على الكعبة المشرفة ،فأورد" :فأٌن ترٌد؟ قال :البٌت
العتٌق" ،ٔ5واستعملها دالة على القصر ،فأورد" :ودخل سالم بن عبد هللا ،مع هشام بن عبد الملك البٌت ،فقال
له هشام :سلنً حاجتك" ،ٔ9واستعملها دالة على مكان حفظ األموال ،فأورد" :اجعل ما فً كتبك بٌت مال:
وما فً قلبك للنفقة".ٔ8
واستعملها ابن عبد ربه دالة على بٌت الشعر ،فأورد" :فمجاز هذا البٌت فً إفراطه أن الرجل إذا خاف
شٌئا أو أحبّه ،أح ّبه بسمعه وبصره"ٕٓ ،واستعملها دالة على مكان حفظ األموال ،فأورد" :كان علٌنا دٌن
ومعونة ،ولنا فً بٌت المال حق"ٕٔ ،واستعملها دالة على ال َمسْ َكن ،فأورد" :وإنما أحداثكم أهل البٌت فٌما
5

طبعكم هللا علٌه"ٕٕ ،واستعملها دالة على بٌت الرسول الكرٌم ﷺ ،فأورد" :نحن أهل البٌت .نجري من
أسباب القضاٌا ومواقع األمور على سابق من العلم"ٖٕ ،واستعملها دالة على المعابد ،فأورد" :وكتب إلٌه
صاحب فارس ٌخبره أن بٌوت النٌران خمدت تلك اللٌلة"ٕٗ ،واستعملها دالة على العباسٌٌن أهل بٌت ال َّنبًّ
األكرم ،فأوردٌ" :ا أمٌر المؤمنٌن نغض فمً ،وأنتم أهل البٌت بركة"ٕ٘ ،واستعملها دالة على بٌت الطٌور،
فأورد" :فأتً به إلى المهدي؛ فأمر بتمزٌق الساج علٌه وأن ٌحبس فً بٌت ال ّدجاج" ،ٕٙواستعملها دالة على
المسجد الحرام ،فأورد" :ولوال حرمة هذا البٌت ألخذت الذي فٌه عٌناه" ،ٕ5واستعملها دالة على مكان إدارة
الدولة ،فأورد" :ودخل المأمون ٌوما بٌت الدٌوان" ،ٕ9واستعملها دالة على ال ُغرف ،فأورد" :وافرش له فً
ص ّفة لصفّة بٌن ٌدي بٌوت النساء" ،ٕ8واستعملها دالة على الكعبة المشرفة ،فأورد" :البٌت هو هذا
تلك ال ّ
البٌت وأشار بٌده إلى الكعبة"ٖٓ ،واستعملها دالة على مكان صنع األحذٌة ،فأورد" :بٌت اإلسكاف فٌه من ك ّل
جلد رقعة"ٖٔ ،واستعملها دالة على القبر ،فأورد" :واجعل القبر خٌر بٌت نعمره"ٕٖ ،واستعملها دالة على
المسجد األقصى ،فأورد" :هو نائم فً البٌت األقصى خلف هذا الجدار"ٖٖ ،واستعملها دالة على المرحاض،
فأورد" :وأهل المدٌنة ٌسمونها بٌت الخبلء"ٖٗ ،واستعملها دالة على مكان إطعام الضٌوف ،فأورد" :وكان له
بٌت للضٌافة ٌغشاه الناس فٌه ببل أذن"ٖ٘ ،واستعملها دالة على مكان اللهو والسهر ،فأورد" :وجاءونا
بوضوء ،فتوضأنا وصرنا إلى بٌت المنادمة".ٖٙ
من خبلل تتبعنا للفظة ْال َبٌْت بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة توسع داللتها فً
استعمالٌهما.
ص :البٌت الذي ٌُسقف بالخشب ،وقٌِل :البٌت الذي ٌُعمل من القصب ،وقٌل :حانوت الخمَّار.ٖ5
ا ْل ُخ ُّ
استعمل الجاحظ لفظة ْال ُخصُّ دالة على البٌت المصنوع من القصب ،فأورد" :أخطب الناس صاحب
العمامة السوداء بٌن أخصاص البصرة".ٖ9
واستعملها ابن عبد ربه بالمعنى نفسه ،فأورد" :ا َّتخذ نوح بٌتا من ُخصِّ ".ٖ8
من خبلل تتبعنا للفظة ْال ُخصُّ بٌن الجاحظ وابن عبد ربه تبٌن ثبات داللتها فً استعمالٌهما.
ا ْلدَّار :الموضع أو ال َمح ّل أو المنزل الذي ٌح ُّل فٌه الناسٓٗ.
استعمل الجاحظ لفظة ْال َّدار دالة على البلد ،فأورد" :ألن ذلك ٌدل على طول إقامته فً الدار التً تفسد
اللغة وتنقص البٌان"ٔٗ ،واستعملها دالة على دار الخبلفة ،فأورد" :إذن ال ترانً إال حٌث تكره! ولما خرج
من الدار قال :ما أحب أحد الحٌاة قط إال ذل"ٕٗ ،واستعملها دالة على الحٌاة الدنٌا ،فأورد" :فإن الدنٌا دار
9

فناء ،وال سبٌل إلى بقائها"ٖٗ ،واستعملها دالة على الحٌاة اآلخرة ،فأورد" :وأوصٌكم بتعجٌل ما أخرته
العجزة ،قبل أن تصٌروا إلى الدار التً صاروا إلٌها"ٗٗ ،واستعملها دالة على المسكن ،فأورد" :وأشقاؤنا فً
النسب ،وجٌراننا فً الدار ،وٌدنا على العدو"٘ٗ ،واستعملها دالة على دار اإلمارة ،فأورد" :ما بٌن الماء إلى
دار اإلمارة".ٗٙ
واستعملها ابن عبد ربه دالة على دار القضاء ،فأورد" :فقال ّ
سبلم صاحب دار المظالم :أٌها المهدى ،إن
فً كل أمر غاٌة" ،ٗ5واستعملها دالة على دار الخبلفة ،فأورد" :فأمر أن تمؤل ماال ،فلما نشرت أخذت علٌهم
صحن الدار" ،ٗ9واستعملها دالة على دار اإلمارة ،فأورد" :قٌل لٌزٌد بن المهّلب :مالك ال تبنً دارً ا؟ قال:
منزلً دار اإلمارة أو الحبس" ،ٗ8واستعملها دالة على دار الضٌافة ،فأورد" :ثم استنهضوا إلى دار الضٌافة
والوفود ،وأجرٌت علٌهم األنزال"ٓ٘ ،واستعملها دالة على الحٌاة اآلخرة ،فأورد" :وال تنقطع زهرتها ،فً
دار القرار التً أع ّدها هللا لنظرائك من أهل ّ
الزلفى عنده"ٔ٘ ،واستعملها دالة على الٌوم الذي قُتل فٌه عثمان
بن عفان ،فأورد" :وتمثل بهذه األبٌات عثمان بن عفان فً كتابه إلى علً بن أبً طالب ٌوم الدار"ٕ٘،
واستعملها مجازٌا دالة على اإلسبلم ،فأوردٌ" :ا أعرابً ،ما أدخلك دار الحق؟"ٖ٘ ،واستعملها دالة على
البلد ،فأورد" :إنَّ أهل هذه الدار سفر ال ٌحلون عقد الرّ حال إال فً غٌرها"ٗ٘ ،واستعملها دالة على الحٌاة
الدنٌا ،فأورد" :فبئست الدار لمن لم ٌ ّتهمها"٘٘.
من خبلل تتبعنا للفظة ْال َّدار بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً استعمالٌهما توسع
داللتها.
ا ْلم ْسكن :الموضع أو المكان الذي ٌُسكن فٌِ ِه.٘ٙ
استعمل الجاحظ لفظة ْال َمسْ َكن دالة على البٌوت التً ٌنبغً أن ٌتصف أهلها باإلٌمان ،فأوردٌ" :ا أهلً،
صبلتكم صبلتكم ،زكاتكم زكاتكم ،جٌرانكم جٌرانكم ،إخوانكم إخوانكم ،مساكنكم مساكنكم ،لعل هللا
ٌرحمكم".٘5
واستعملها ابن عبد ربه دالة على المأوى الذي تأوي إلٌه دابة األروى ،وهً :أنثى الوعل ،فأورد" :ما
ٌجمع بٌن األروى وال ّنعامٌ .رٌد أن مسكن األروى الجبل ومسكن النعام الرمل" ،٘9واستعملها دالة على
البٌت الذي ٌأوي إلٌه اإلنسان ،فأورد (الكامل) ٘8قوله:
فتحول"ٓ.ٙ
"وإذا َنبا بك منزل  ...أو َمسْ َكن
َّ
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واستعملها دالة على تركٌبة الجسد ،فأورد" :ثم أسكنت بعض هذا الخلق فً بعض ،فجعلت مسكن
الٌبوسة فً المرة السوداء ،ومسكن الرطوبة فً الدم ،ومسكن البرودة فً البلغم ،ومسكن الحرارة فً المرة
الصفراء"ٔ ،ٙواستعملها دالة على المكان الذي تسكنه قبٌلة ربٌعة ،فأورد" :والجزٌرة خارجٌة؛ ألنها مسكن
ربٌعة"ٕ.ٙ
من خبلل تتبعنا للفظة ْال َمسْ َكن بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً استعمالٌهما توسع
داللتها.
ا ْلم ْن ِزل :المكان أو الموضع الذي ٌُنزل فٌهٖ.ٙ
استعمل الجاحظ لفظة ْال َم ْن ِزل دالة على مدارات القمر التً ٌدور فٌها حول األرض ،فأورد" :وبه تعرف
منازل القمر والشمس والنجوم وعدد السنٌن واألٌام"ٗ ،ٙواستعملها دالة على البٌت ،فأورد" :أما لهذا األعمى
الملحد المشنف المكنى بأبً معاذ من ٌقتله .أما وهللا لوال أن الغٌلة سجٌة من سجاٌا الغالٌة ،لبعثت إلٌه من
ٌبعج بطنه على مضجعه ،وٌقتله فً جوف منزله"٘ ،ٙواستعملها دالة على الدرجات والرتب ،فأورد" :فكن
فً ثبلث منازل ،فإن أولى الثبلث أن ٌكون لفظك رشٌقا عذبا ،وفخما سهبل ،وٌكون معناك ظاهرا مكشوفا،
وقرٌبا معروفا".ٙٙ
واستعملها ابن عبد ربه دالة على البٌت ،فأورد" :علًّ بٌزٌد بن أبً مسلم .فمثل بٌن ٌدٌه ،فقال :افكك
لهذا عن اسمه ،واصكك له بعطائه ،وابن له منزله" ،ٙ5واستعملها دالة على الموضع ،فأورد (الطوٌل):ٙ9
ب".ٙ8
الببلد و َمنزلً  ...هو المنز ُل
األقصى إذا لم أ ُقرَّ ِ
َ
"وإنَّ َمسِ ٌري فً ِ
واستعملها دالة على الٌوم اآلخر ،فأورد" :وأن نفسً تاقت إلى أشرف منازل الدنٌا ،فلما أدركتها وجدتها
تتوق إلى اآلخرة"ٓ ،5واستعملها دالة على مضرة المكوث فً المكان ،فأورد" :وأنت ممن ألّب علٌنا مع ابن
األشعث؟ اشهد على نفسك بالكفر .فقال :أصلح هللا األمٌر ،نبا بنا المنزل ،وأحزن بنا الجناب ،واستحلسنا
الخوف ،واكتحلنا السهر"ٔ ،5واستعملها دالة على الدرجات والرتب ،فأورد" :والعلم حٌاة القلب من الجهل،
ومصباح األبصار من ّ
الظلمة ،وقوة األبدان من الضعف؛ ٌبلغ بالعبد منازل األخٌار ،والدرجات العبل فً
الدنٌا واآلخرة"ٕ ،5واستعملها دالة على الموضع الجدب والموضع الخصب ،فأورد" :إ َّنا خرجنا للوجه الذي
علمتم ،فكنا مع وال حافظ ،حفظ وصٌة أمٌر المؤمنٌن ،كان ٌسٌر بنا األبردٌن ،وٌخفض بنا فً الظهائر،
وٌتخذ اللٌل جمبلٌ ،عجل الرّ حلة من المنزل الجدب ،وٌطٌل اللبث فً المنزل الخصب"ٖ ،5واستعملها دالة
على القصر ،فأورد " :لما انصرف عمر بن عبد العزٌز من دفن سلٌمان بن الملك تبعه األموٌون ،فلما دخل
إلى منزله قال له الحاجب :األموٌون بالباب .قال :وما ٌرٌدون؟ قال :ما عوّ دتهم الخلفاء قبلك"ٗ.5
ٓٔ

من خبلل تتبعنا للفظة ْال َم ْن ِزل بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً استعمالٌهما توسع
داللتها.
س ْقف،
الحقل ال َّثانً :األلفاظ الدَّالة على البٌت ومتعلقاته ،وتض ُّم( :ا ْل ِجدار ،ا ْلحائِط ،ا ْلدَّ رج ،ا ْل َّر ْوق ،ا ْل َّ
سور ،ا ْلع ْرصة ،ا ْلفِناء ،ا ْلمِظلَّة ،ا ْل َّنافِذة):
ا ْل ُّ
سور)ُ :ك ُّل ما ٌُحٌط البٌوت والبساتٌن والمدن ونحوها٘.5
(ا ْل ِجدار ،ا ْلحائِط ،ا ْل ُّ
استعمل الجاحظ لفظة ْال ِجدَار دالة على الحائط ،فأورد 5ٙقول معدان األعمى:
َّ
ال" (الخفٌف).55
"والَّذي َط َّف َ
ــر وقد بات قاسم األن َف ِ
ف ال ِجدَ ار من الذعْ ــ ِ ...
واستعملها ابن عبد ربه دالة على حواجز البٌت ،فأورد" :دخل عديّ بن أرطأة على شرٌح فقال :أٌن أنت
أصلحك هللا؟ قال :بٌنك وبٌن الجدار".59
واستعمل الجاحظ لفظة ْال َحائِط دالة على البستان ،فأورد" :والغٌطان :جمع غائط ،وهو الحائط ذو
الشجر".58
واستعملها ابن عبد ربه دالة على حواجز البٌت ،فأوردٓ" :9وجد فً حائط من حٌطان تبّع مكتوبا:
"اصبر لدهر نال من  ...ك فهكذا مضت ال ّدهور" (مجزوء الكامل)ٔ.9
واستعملها مجازا دالة على الحواجز ،فأورد قول عبد الرحمن بن الشمر:
ُ
حائط اإلسبلم ٌو ًما ٌسومهم  ...بما اجترموا ٌو ًما علٌه وأقدموا" (الطوٌل)ٕ.9
"فهل
واستعمل الجاحظ لفظة ْالسُّور دالة على حائط ال َّدار ،فأورد" :ونظر بكر بن األشعر ،وكان سجّ انا ،مرة
إلى سور دار بجالة بن عبدة ،فقال :ال إله إال هللا ،أي سجن ٌجًء من هذا"ٖ ،9واستعملها دالة على حائط
مدٌنة عمورٌة ،فأورد" :وساٌر البطرٌق الذي خرج إلى المعتصم من سور عمّورٌّة"ٗ ،9واستعملها مجازا
دالة على حاجز من الرجال ،فأورد٘ 9قول حبٌب بن أوس:
ُ
ُ
َ
"سِ رْ
وخندق" (الكامل).9ٙ
علٌك من الرِّ َجال
الببلد فلً بها  ...سُور
حٌث
َ
شئت ِمن ِ
واستعملها ابن عبد ربه دالة على الحائط ،فأورد" :فوجدوا فٌها ثبلثة وثبلثٌن ألفا لم ٌجب على واحد
منهم قتل وال صلب؛ وفٌهم أعرابً أخذ ٌبول فً أصل سور مدٌنة واسط؛ فكان فٌمن أطلق" ،95واستعملها
دالة على سور القسطنطٌنٌة ،فأورد قول النبً الكرٌمٌ" :دفن عند سور القسطنطٌنٌة رجل صالح؛ أرجو أن

ٔٔ

أكون هو!" ،99واستعملها دالة على حائط المسجد ،فأورد" :وقاع المسجد كله مفروش بالحصى ولٌس له
ّ
بالكذان ،وكذلك الشرفات".98
حصر ،ووجه سور المسجد كله من خارج منقش
جدَ ارْ ،ال َحائِطْ ،السُّور بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً
من خبلل تتبعنا لؤللفاظ ْال ِ
استعمالٌهما توسع داللتها.
ا ْلدَّ رج :الرُّ تب التً ٌُدرج فٌها صعودا وهبوطآ.8
استعمل الجاحظ لفظة ْال َّد َرج دالة على الرُّ تب والدرجات ،فأورد" :الرتبة :واحدة الرتب والرتبات ،وهً
الدرج"ٔ.8
واستعملها ابن عبد ربه مجازا دالة على ال ُّسلَّم ،فأوردٕ 8قول أبً دالمة:
" ُث َّم ارتقُوا ِمن ُ
اع ال َّشمس فً دَ َرج  ...إلى ال َّسماء فأنتم أكر ُم ال َّناس" (البسٌط)ٖ.8
ش َع ِ
واستعملها دالة على ُسلَّم المسجد ،فأورد" :فحلف لٌنصبن وال ٌنصبه غٌري؛ فوضع على رمح ونصب
على درج مسجد دمشق"ٗ ،8واستعملها دالة على ال ُّسلَّم المصنوع من الخشب أو الحدٌد ،فأورد" :وهً ثبلثة
وعشرون بابا ال غلق علٌهاٌ ،صعد علٌها فً عدة من درج"٘ ،8واستعملها دالة على ال ُّسلَّم المصنوع من
الصخور ،فأورد" :والرقً إلٌها على ثبلث درج مبنٌة بالصخر".8ٙ
من خبلل تتبعنا للفظة ْال َّد َرج بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً استعمالٌهما توسع
داللتها.
س ْقف :غِ طاء البٌت المقابل ألرضه.85
ا ْل َّ
استعمل الجاحظ لفظة ْال َّس ْقف مجازا دالة على السَّماء ،فأورد" :ونجوم تمور ،وبحور ال تغور ،وسقف
مرفوع ،ومهاد موضوع ،ولٌل داج ،وسماء ذات أبراج" ،89واستعملها دالة على سقف البٌت ،فأورد:
"وكانت كتبه التً كتب عن العرب الفصحاء ،قد مؤلت بٌتا له إلى قرٌب من السقف" ،88واستعملها دالة على
لقب دٌنً لرئٌس النصارى ،فأورد" :ومن القدماء فً الحكمة والرٌاسة والخطابة عبٌد بن شرٌّة الجرهمً،
وأسقف نجران ،وأكٌدر صاحب دومة الجندل"ٓٓٔ.
واستعملها ابن عبد ربه دالة على سقف البٌت ،فأوردٔٓٔ قول أبً الشمقمق:
فمنزلً الفضا ُء َوسقفُ َب ٌْتً  ...سما ُء هللا أو ِق َطع ال َّسحاب" (الوافر)ٕٓٔ.
"
َ
ٕٔ

واستعملها دالة على سقف الكعبة المشرفة ،فأورد" :فجاء رجل من أهل الشام بنار فً طرف سنانه،
فأشعلها فً الفسطاط ،وكان ٌوما شدٌد الحرّ  ،فتمزق الفسطاط ،فوقعت النار على الكعبة فاحترق الخشب
والسقف ،وانصدع الركن واحترقت األستار وتساقطت إلى األرض"ٖٓٔ ،واستعملها دالة على سقف الحجرة
التً ُدفن فٌها الرسول الكرٌم ﷺ ،فأورد" :وقبره صلوات هللا علٌه وسبلمه بشرقً المسجد فً آخر
مس ّقفه القبلً مما ٌلً الصحن ،بٌنه وبٌن السور الشرقً مثل عشر أذرع ،قد حظر حوله بحائط بٌنه وبٌن
السقف مثل ثبلثة أذرع"ٗٓٔ.
من خبلل تتبعنا للفظة ْال َّس ْقف بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً استعمالٌهما توسع
داللتها.
ا ْلع ْرصة :ال َّدار أو األرض الواسعة بٌن ال ُّدور لٌس فٌها بناء٘ٓٔ.
استعمل الجاحظ لفظة ْ
صة) دالة على األرض الواسعة الخالٌة من البناء ،فأورد" :تبكً على
(ال َعرْ َ
عراصها عٌناها ،عٌناها ها هنا للسحاب .وجعل المطر بكاء من السحاب على طرٌق االستعارة ،وتسمٌة
الشًء باسم غٌره إذا قام مقامه .وٌقال لكل جوبة منفتقة لٌس فٌها بناء :عرصة" ،ٔٓٙواستعملها دالة على
ساحة القصر ،فأورد" :بٌنما حذٌفة بن الٌمان وسلمان الفارسً ٌتذاكران أعاجٌب الزمان ،وتغٌر األٌام،
وهما فً عرصة أٌوان كسرى ،وكان أعرابً من غامد ٌرعى شوٌهات له نهارا ،فإذا كان اللٌل صٌرهن
إلى داخل العرصة ،وفً العرصة سرٌر رخام كان كسرى ربما جلس علٌه".ٔٓ5
واستعملها ابن عبد ربه دالة على ساحة الدار ،فأورد" :فانطلقت فوجدته قاعدا على كرسًّ فً عرصة
داره ،قد أحاط الناس به فلم أجد إلٌه سبٌبل للوصول" ،ٔٓ9واستعملها مجازا دالة على ساحة الكسل من شدته،
فأورد قول األعرابً:
" ْ
العجْ ِز وال َك َسل".ٔٓ8
ص ِة َ
األج ْل َ ...ف َعبل َم الوُ قُوفُ فً َعرْ َ
أخبر ال َّشٌب عنك أ َّنك فً آخر َ
واستعملها مجازا دالة على مكان دفن الموتى ،فأورد" :فوجدته صحٌحا كما دفن لم تنحسر له شعرة،
وقد اخضر جنبه كالسلق من الماء الذي كان ٌسٌل علٌه ،فلفته فً المبلحف واشترت له عرصة بالبصرة
فدفنته فٌها وبنت حوله مسجدا"ٓٔٔ.
صة بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً استعمالٌهما توسع
من خبلل تتبعنا للفظة ْال َعرْ َ
داللتها.
ٖٔ

ا ْلفِناء :سَّاحة أمام ال َّدار أو وسطها أو جنبهأٔٔ.
استعمل الجاحظ لفظة ْالفِ َناء مجازا دالة على الكنف ،فأورد" :أما كان بطنً لك وعاء؟ أما كان حجري
لك فناء؟ أما كان ثدًٌ لك سقاء؟"ٕٔٔ ،واستعملها مجازا دالة على الكرم والسخاء ،فأورد" :ما كان أفسح
صدره ،وأبعد ذكره ،وأعظم قدره ،وأنفد أمره ،وأعلى شرفه ،وأربح صفقة من عرفه ،مع سعة الفناء،
وعظم اإلناء ،وكرم اآلباء"ٖٔٔ.
واستعملها ابن عبد ربه مجازا دالة على الكرم والسخاء والسعة ،فأورد" :فأنتم أحضرها قراء ،وأطٌبها
فناء ،وأشدها لقاء رهط حاتم بن عبد هللا الطائً"ٗٔٔ ،واستعملها دالة على األرض الواسعة التً ٌجلس فٌها
الباعة لعرض سلعهم ،فأورد" :وبٌن باب الصفا -وهو بقبلً البٌت -والصفا ،الشارع ،وهو ببطن الوادي؛
وبعد الشارع فناء كبٌر فٌه الباعة"٘ٔٔ.
من خبلل تتبعنا للفظة ْال ِف َناء بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً استعمالٌهما توسع
داللتها.
ا ْلم َِّظلَّة :ما ٌُسْ َت َظ ُّل به من الشمس.ٔٔٙ
استعمل الجاحظ لفظة ْالم َّ
ِظلَّة دالة على ما ٌُستظل به من الشمس فً حدٌثه عن فوائد العُصِ ً ،فأورد:
"وتكون إن شئت وتدا فً حائط ،وإن شئت ركزتها فً الفضاء وجعلتها قبلة ،وإن شئت جعلتها مظلة"،ٔٔ5
واستعملها دالة على ما ٌستظل به من الشمس محمولة فً الٌد ،فأورد" :وال بد للجاثلٌق من قناع ومن مظلة
وبرطلّة ومن ع ّكاز ومن عصا ،من غٌر أن ٌكون الداعً إلى ذلك كبرا وال عجزا فً الخلقة".ٔٔ9
واستعملها ابن عبد ربه بالمعنى نفسه ،فأورد" :بٌنما خالد بن عبد هللا القسري جالس فً مظلة له ،إذ
نظر إلى أعرابً ٌخب به بعٌره مقببل نحوه" ،ٔٔ8واستعملها مجازا دالة على ما ٌستظل به من الشمس من
خبلل النبال والحجارة التً ٌتراشق بها الناس ،فأورد" :إن فً المسجد ناسا ٌرٌدون أن ٌأخذوا أمر الناس
بالعدل ،فاخرج إلى المسجد ٌأتوك .فانطلق فجلس فٌه ساعة وأسلحة القوم مظلة علٌه من كل ناحٌة ،فقال :ما
أرى الٌوم أحدا ٌعدل!"ٕٓٔ ،واستعملها دالة على ما ٌُستظل به من الشمس فً ساحة القتال ،فأورد" :وكان
منهم جماعة قد افترقوا فً عسكر األمٌر عبد هللا ،فقعد األمٌر فً المظلة وأمر بالتقاطهم ،وأن ال ٌمر أحد
على أحد منهم إال قتله"ٕٔٔ.

ٗٔ

من خبلل تتبعنا للفظة ْالم َّ
ِظلَّة بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً استعمالٌهما توسع
داللتها.
ا ْل َّنافِذة :فتحة فً ال ِجدَ ار ٌنفذ منها الضَّوء والهواءٕٕٔ.
استعمل الجاحظ لفظة ْال َّنا ِف َذة مجازا دالة على اختراق السهام والنبال أجساد المحاربٌن ،فأورد

ٖٕٔ

قول

محمد بن زٌاد:
صال ال َه َوا ِد ِل" (الطوٌل)ٕٗٔ.
وضرب
كأشداق الفِ َ
"وال َع ْق َل عِ ندي غٌرُ طعن َن َوافذ َ ...
ِ
واستعملها مجازا دالة على زوال الدنٌا وفنائها ،فأورد" :أما بعد فإنً ّ
أحذركم الدنٌا فإنها حلوة خضرة،
ح ّفت بالشهوات ،وراقت بالقلٌل ،وتحببت بالعاجلة وحلٌت باآلمال ،وتزٌنت بالغرور ،ال تدوم حبرتها وال
تؤمن فجعتها ،غرّ ارة ضرارة ،خوّ انة غ ّدارة ،حائلة زائلة ،نافذة بائدة ،أ ّكالة غوّ الة ،ب ّدالة نقالة"ٕ٘ٔ.
واستعملها ابن عبد ربه دالة على نفاذ السهام والرماح فً الجسد ،فأورد" :فقال له :أي بنًّ  ،أجٌئك بابنك
لعلّك تراه فتحنّ إلٌه! فقال لهٌ :ا أبت ،أنا وهللا إلى طعنة نافذة أتقلّب فٌها على كعوب الرمح أشوق منً إلى
ابنً".ٕٔٙ
من خبلل تتبعنا للفظة ْال َّنا ِف َذة بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً استعمالٌهما توسع
داللتها.
سقٌِفة ،ا ْل ُغ ْرفة ،ا ْلم ْجلِس،
سرادِق ،ا ْل َّ
الحقل ال َّثالث :األلفاظ الدَّ الة على مرافق البٌت ،وتض ُّم :ا ْل ُح ْجرة ،ا ْل ُّ
ا ْلم ْطبخ ،ا ْل َّندِي:
ص َّفة ٌنزل فٌه ال َّناس وقد َح َّو ُ
طوا علٌه.ٕٔ5
ا ْل ُح ْجرة ،ا ْل ُغ ْرفة :الناحٌة أو المكان أو ال ُّ
استعمل الجاحظ لفظة ْالحُجْ َرة دالة على ال ُغرف ،فأوردٌ" :ا غدر هل غسلت رأسك من غدرتك إال
باألمس؟ أقال :ونادى رجال من وفد بنً تمٌم النبً ﷺ باسمه من وراء الحجرات".ٕٔ9
واستعملها ابن عبد ربه دالة على حجرة النبً  ،فأورد" :وهً ال تسلم وال تر ّد وال تطٌق الكبلم؛ من
غزرة الدمعة ،وغمرة العبرة ،تختنق بعبرتها ،وتتعثر فً أثوابها ،والناس من خلفها ،حتى أتت إلى الحجرة،
فأخذت بعضادتً الباب ،ثم قالت :السّبلم علٌك ٌا نبً الهدى" ،ٕٔ8واستعملها دالة على غرفة البٌت،
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فأورد " :فدخلنا دار زرارة ،فإذا دار فٌها مقاصٌر ،فاستأذنا على أمها ،فلقٌتنا بمثل كبلم الشٌخ ،ثم قالت:
وها هً فً تلك الحجرة"ٖٓٔ.
واستعمل الجاحظ لفظة ْال ُغرْ َفة دالة على الحجرة فً البٌت ،فأورد" :وأنتم تسمون البٌت إذا كان فوق
البٌت علٌة ،وتجمعون هذا االسم على عبللً ،ونحن نسمٌه غرفة ونجمعها على غرفات وغرف"ٖٔٔ.
واستعملها ابن عبد ربه بالمعنى نفسه ،فأورد" :امض إلى زاوٌة البٌت وأقبل وأدبر ،حتى أراك مقببل
ومدبرا .قال :وإذا حصٌر فً الغرفة ،علٌه طرٌق إلى زاوٌة البٌت"ٕٖٔ.
من خبلل تتبعنا للفظتًْ :الحُ جْ َرةْ ،ال ُغرْ َفة بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً
استعمالٌهما توسع داللتها.
سرادِقُ :ك ُّل ما ٌُحٌط بالبناء من حائط ونحوهٖٖٔ.
ا ْل ُّ
استعمل الجاحظ لفظة ْالس َُّرادِق دالة على ما ٌحٌط القصر من جدران ،فأوردٖٗٔ قول أوس بن حجر:
ب" ( مجزوء المتقارب)ٖ٘ٔ.
بٌن الس َُّرادق والحاج ِ
ور ْق َب ِت ِه َحتما ِ
ت ال ُملو  ...كِ َ
" ِ
واستعملها مجازا دالة على القصر ،فأورد" :وكان حبٌب بن مسلمة الفهريّ رجبل ّ
غزاء للترك ،فخرج
ذات مرة إلى بعض غزواته ،فقالت له امرأته :أٌن موعدك؟ قال :سرادق الطاغٌة أو الجنة إن شاء هللا".ٖٔٙ
واستعملها ابن عبد ربه دالة على ما ٌلف الناس من بناء ،فأورد ٖٔ5قول ذي الرّ مة:
"ولكنْ عطا ُء هللا من ك ِّل ِرحْ ل ِة  ...إلى ك ِّل َمحْ جوب الس َُّرادق ِخضْ رم" (الطوٌل).ٖٔ9
من خبلل تتبعنا للفظة ْالس َُّرا ِدق بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً استعمالٌهما توسع
داللتها.
كالع ِرٌش.ٖٔ8
سقٌِفة :البناء المسقوف كالصُّفة أو ما ٌشبههاَ ،
ا ْل َّ
استعمل الجاحظ لفظة ْال َّسقٌِ َفة دالة على الٌوم الذي اجتمع فٌه صحابة رسول هللا الختٌار خلٌفة لهم،
فأورد" :قال حباب بن المنذر ٌوم السقٌفة :أنا جذٌلها المح ّكك ،وعذٌقها المرجّ ب ،إن شئتم كررناها جذعة.
منا أمٌر ومنكم أمٌر"ٓٗٔ.

ٔٙ

واستعملها ابن عبد ربه بالمعنى نفسه ،فأورد" :وخطب أبو بكر ٌوم السقٌفة :أراد عمر الكبلم ،فقال له
أبو بكر :على رسلك"ٔٗٔ ،واستعملها دالة على غرفة السجن ،فأورد" :حدثنً أبو عبٌدة قال :كنت آتٌه فً
السجن ،ومعه فٌه سعٌد بن هشام بن عبد الملك ،وعبد هللا بن عمر بن عبد العزٌز؛ فو هللا إنً ذات لٌلة فً
سقٌفة السجن بٌن النائم والٌقظان"ٕٗٔ ،واستعملها دالة على الغرف المبلصقة للمسجد ،فأورد" :وبها مسجد
أكبر من جامع قرطبة ،وهو مسجد الخٌف ،له مما ٌلً المحراب أربع ببلطات معترضة ،سقفها من جرائد
النخل ،وعمدها مجصّصة ،والمنبر على ٌسار المحراب ،والباب الذي ٌخرج منه اإلمام عن ٌمٌنه ،وفً
وسط صحن المسجد منارة ،وفً كل جانب منها سقٌفة"ٖٗٔ.
من خبلل تتبعنا للفظة ْال َّسقٌِ َفة بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً استعمالٌهما توسع
داللتها.
ا ْلم ْجلِس :المكان الذي ٌجلس فٌه الناسٗٗٔ.
استعمل الجاحظ لفظة ْال َمجْ لِس دالة على مجالس الملوك ،فأورد" :ومنهم :عمرو بن األهتم المنقري،
وهو المكحل ،قالوا :كأن شعره فً مجالس الملوك حلل منشورة"٘ٗٔ ،واستعملها دالة على مكان جلوس
الرجل فً المجالس العامة ،فأورد" :واجعل بٌنك وبٌنه مجلس رجل أو رجلٌن ،فإنه عسى أن ٌأتً من هو
أولى بذلك المجلس منك فتقام له ،فٌكون قٌامك زٌادة له ،ونقصانا علٌك" ،ٔٗٙواستعملها دالة على حِلق الذكر
فً المساجد ،فأورد" :وأتى حلقة من حلق قرٌش فً مسجد دمشق ،فاستولى على المجلس ،ورأوه أحمر
دمٌما ّ
باذ الهٌئة ،قشفا ،فاستهانوا به فلما عرفوه اعتذروا إلٌه" ،ٔٗ5واستعملها دالة على المجالس العامة،
فأورد " :وكان علً بن الهٌثم مفقعانٌا صاحب تفقٌع وتقعٌر ،وٌستولً على كبلم أهل المجلس ال ٌحفل
بشاعر وال بخطٌب ،فإذا رأى موسى الضبً ذاب كما ٌذوب الرصاص عند النار" ،ٔٗ9واستعملها دالة على
الجلوس ،فأورد " :وقد ذكروا أن خالد بن صفوان تكلم فً بعض األمر ،فأجابه رجل من أهل المدٌنة بكبلم
لم ٌظن خالد أن ذلك الكبلم كان عنده ،فلما طال بهما المجلس كأن خالدا عرض له ببعض األمر"،ٔٗ8
واستعملها دالة على طول الجلوس بالمكان ،فأورد" :بل لعمري لقد كذب ،هذا مثل قول القائل حٌن سئل عن
رجل فً تزوٌج امرأة فقال :رزٌن المجلس ،نافذ الطعنة .فحسبوه سٌدا فارسا ،فنظروا فوجدوه خٌاطا!"ٓ٘ٔ،
واستعملها دالة على مجلس الوالً" :ورجع طاوس عن مجلس محمد بن ٌوسف ،وهو ٌومئذ والً
الٌمن"ٔ٘ٔ ،واستعملها دالة على مجلس القضاء ،فأورد ما كتبه عمر بن الخطاب إلى شرٌح" :ال تشار وال
تمار وال تضار ،وال تبع وال تبتع فً مجلس القضاء وال تقض بٌن اثنٌن وأنت غضبان"ٕ٘ٔ ،واستعملها دالة
على مكان جلوس عِ لٌة القوم ،فقال" :إٌاك وصدر المجلس وإن ص ّدرك صاحبه ،فإنه مجلس قلعة"ٖ٘ٔ،
ٔ5

واستعملها دالة على مجلس صاحب الشرطة ،فأورد" :وكان على شرط زٌاد ،عبد هللا بن حصن التغلبً،
صاحب مقبرة بنً حصن ،والجعد بن قٌس النمٌري صاحب طاق الجعد ،وكانا ٌتعاقبان مجلس صاحب
الشرطة"ٗ٘ٔ ،واستعملها دالة على الجلوس فوق الدواب ،فأورد" :وجاء فً األثر :ال تجعلوا ظهور دوابكم
مجالس"٘٘ٔ ،واستعملها دالة على مجلس الخلٌفة ،فأورد" :دخلت على عمر بن عبد العزٌز ،فلما رآنً ترحل
عن مجلسه ،وقال :إذا دخل علٌك رجل ال ترى لك علٌه فضبل فبل تأخذ علٌه شرف المجلس".ٔ٘ٙ
واستعملها ابن عبد ربه دالة على مجلس الخلٌفة ،فأورد ٔ٘5قول المأمون:
"والمجلس السّبت إن ٌقض الجلوس لنا  ...ننصفك منه ّ
وإال المجلس األحد" (البسٌط).ٔ٘9
واستعملها دالة على مجلس القضاء ،فأورد على لسان امرأة" :فقالت :الواقف على رأسك ٌا أمٌر
المؤمنٌن .وأومأت إلى العباس ابنه .فقالٌ :ا أحمد بن أبً خالد ،خذ بٌده فأجلسه معها مجلس الخصوم"،ٔ٘8
واستعملها دالة على مجلس الحكومة ،فأورد" :ودخل األشعث بن قٌس على شرٌح القاضً فً مجلس
الحكومة ،فقال :مرحبا وأهبل بشٌخنا وسٌدنا ،وأجلسه معه"ٓ ،ٔٙواستعملها دالة على الجلوس فوق أسرَّ ة
الملوك ،فأوردّ " :
واطلع علٌنا عبد الملك قد ادهن بدهن وارى الشٌب ،وعلٌه حلة تتؤلأل كأنها الذهب ،بٌده
مخصرة ٌخطر بها ،فجلس مجلسه على سرٌره"ٔ ،ٔٙواستعملها دالة على طول الجلوس بالمكان ،فأورد:
" وقالوا :من تمام آلة العالم أن ٌكون شدٌد الهٌبة ،رزٌن المجلس ،وقورا صموتا ،بطًء االلتفات ،قلٌل
اإلشارات ،ساكن الحركات ،ال ٌصخب وال ٌغضب ،وال ٌبهر فً كبلمه"ٕ ،ٔٙواستعملها دالة على مكان
جلوس الرجل فً المجلس ،فأورد قول عمر بن الخطاب رضً هللا عنه" :ثبلث ٌثبتن لك الو ّد فً صدر
أخٌك :أن تبدأه بالسبلم ،وتوسع له فً المجلس ،وتدعوه بأحبّ األسماء إلٌه"ٖ ،ٔٙواستعملها دالة على مجالس
الزهد ،فأورد" :وقال منصور بن عمار فً مجلس الزهد :إن هلل عبادا جعلوا ما كتب علٌهم من الموت مثاال
بٌن أعٌنهم"ٗ ،ٔٙواستعملها دالة على مجلس النبً الكرٌم ،فأورد على لسان عائشة أم المؤمنٌن" :ما رأٌت
أحدا من خلق هللا أشبه حدٌثا وكبلما برسول هللا ﷺ من فاطمة ،وكانت إذا دخلت علٌه أخذ بٌدها فقبلها
ورحّ ب بها وأجلسها فً مجلسه"٘ ،ٔٙواستعملها دالة على مجلس كلٌب الذي تفد إلٌه العرب قبل اإلسبلم،
فأورد ٔٙٙقول المهلهل بن ربٌعة:
ذهب الخٌار من المعاشر كلّهم  ...واستبَّ بعدك ٌا كلٌب المجلس" (الكامل).ٔٙ5
" َ

ٔ9

واستعملها دالة على المجالس العامة ،فأورد" :عكرمة عن ابن عباس عن علً بن أبً طالب قال :لما أمر
رسول هللا ﷺ أن ٌعرض نفسه على القبائل ،خرج مرة وأنا معه وأبو بكر ،حتى رفعنا إلى مجلس من
مجالس العرب ،فتقدم أبو بكر فسلم" ،ٔٙ9واستعملها دالة على مجالس األسواق ،فأورد قول أبً عبٌدة" :أٌام
الفجار عدة ،وهذا أولها ،وهو بٌن كنانة وهوازن ،وكان الذي هاجه أن بدر بن معشر أحد بنً غفار بن ملٌل
بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة ابن كنانة ،جعل له مجلس بسوق عكاظ" ،ٔٙ8واستعملها دالة على مجالس
اللهو والسكر ،فأورد قول ابن رجاء" :أخذ منً الخلٌفة المعتز جارٌة كنت أحبها وتحبنً؛ فشربا معا فً
بعض اللٌالً ،فسكر قبلها ،وبقٌت وحدها ولم تبرح من المجلس هٌبة له ،فذكرت ما كنا فٌه من أٌامنا،
فأخذت العود فغنت علٌه صوتا حزٌنا من قلب قرٌح"ٓ ،ٔ5واستعملها دالة على حِلق الذكر فً المساجد،
فأورد قول أبً عٌسى" :ما ٌعٌش من ٌحتشم! اجلس ،فجلست ،فقال :ما هذا القرطاس بٌدك؟ قلتٌ :ا سٌدي
حملته ألستفٌد فٌه شٌئا ،وأرجو أن أدرك حاجتً فً هذا المجلس"ٔ ،ٔ5واستعملها دالة على مكان جلوس
علٌة القوم ،فأورد" :فانحدرنا فً جانب اإلٌوان ننتظر أحدا ٌعلم أبا عبد هللا الواسطً بنا؛ فلما أخبر خرج
إلٌنا ٌتلقانا ،فتقدمنً الفلوسكً وتقدمه حتى أتى صدر المجلس؛ فقعد فٌه"ٕ.ٔ5
من خبلل تتبعنا للفظة ْال َمجْ لِس بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً استعمالٌهما توسع
داللتها.
ا ْلم ْطبخ :المكان الذي ٌُطبخ فٌهٖ.ٔ5
استعمل الجاحظ لفظة ْال َم ْط َبخ دالة على المكان الذي ٌُطبخ فٌه ،فأورد قول قتٌبة بن مسلمٌ" :ا أهل
خراسان ،قد جربتم الوالة قبلً :أتاكم امٌة فكان كاسمه أمٌة الرأي وأمٌة الدٌن ،فكتب إلى خلٌفته :إن خراج
خراسان وسجستان لو كان فً مطبخه لم ٌكفه"ٗ.ٔ5
واستعملها ابن عبد ربه دالة على مكان الطبخ ،فأورد" :وكان ملك من ملوك فارس عظٌم المملكة شدٌد
ال ّنقمة ،وكان له صاحب مطبخ ،فلما قرّ ب إلٌه طعامه صاحب المطبخ سقطت نقطة من الطعام على ٌدٌه،
فزوى لها الملك وجهه"٘ ،ٔ5واستعملها دالة على الخزانة فً القصر ،فأورد" :خلوا عنهم واضربوا علٌهم
القباب وأمال علٌهم المطبخ وكساهم وأخرج إلٌهم جوائز كثٌرة ،وقال :لو كان بٌن ابن مرجانة وبٌنهم نسب
ما قتلهم" ،ٔ5ٙواستعملها دالة على الطعام الذي ٌطبخ فً المطبخ ،فأورد" :قال :وصادف ذلك منا إقتارا من
القوت؛ وكثرة من النبٌذ ،وقد كان قال لغبلم له :أول ما ٌأذنون لً أن أكون كأحدهم ،هات ما عندك .فغاب
الغبلم عنا غٌر كثٌر ،ثم أتانا بسلّة خٌزران ،فٌها طعام المطبخ ،من جدي ،ودجاج ،وفراخ ،ورقاق".ٔ55
ٔ8

من خبلل تتبعنا للفظة ْال َم ْط َبخ بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً استعمالٌهما توسع
داللتها.
ا ْل َّندِي :ال َمجْ لِس الذي ٌجتمع فٌه الناس.ٔ59
استعمل الجاحظ لفظة ْال َّندِي دالة على مجلس القوم ،فأورد ٔ58قول عروة بن الورد:
صغٌ ُر" (الوافر)ٓ.ٔ9
صى فً ال َّن ِديِّ و َت ْزدَ ِرٌ ِه َ ...حلٌل ُ ُته َوٌ ْن َهرُ ه ال َّ
"و ٌُ ْق َ
واستعملها دالة على مجلس القوم ومتحدثهم ،فأورد قول أبً األسود الدؤلً" :ج ّنة فً الحرب ،ومك ّنة
من الحر ،ومدفأة من القر ،ووقار فً النديّ  ،وواقٌة من األحداث ،وزٌادة فً القامة ،وهً بعد عادة من
عادات العرب"ٔ ،ٔ9واستعملها ابن عبد ربه بالمعنى نفسه ،فأوردٕ ٔ9قول البحتري:
"وإذا تألَّ َق فً ال َّن ِديِّ كبل ُمه ْالـ َ ...مصقول ِخ ْل َ
ت لسا َنه من َغضْ ِبه" (الكامل)ٖ.ٔ9
من خبلل تتبعنا للفظة ْال َّندِي بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً استعمالٌهما توسع
داللتها.
الرابع :األلفاظ الدَّالة على المرافق الصح ٌَّة ،وتض ُّم :الحوض ،الفِنطاس ،مِرحاض:
الحقل َّ
ا ْلح ْوض ،ا ْلفِنطاس :المكان الذي ٌُجمعُ فٌه الماءٗ.ٔ9
استعمل الجاحظ لفظة ْال َح ْوض دالة على المكان الذي ٌجمع فٌها الماء ،فأورد قول ابن األعرابً٘:ٔ9
أراب ال َّشرٌ َبا" (المتقارب).ٔ9ٙ
"وال ِذي َق َبل ِز َم عند الحٌِاض  ...إذا ما ال َّشرٌبُ
َ
واستعملها مجازا دالة على مصب الدلو ،فأورد قول أبً الجماهر جندب بن مدرك:ٔ95
"ٌا َج ً
ح َب َرة" (البسٌط).ٔ99
الح ْوض قد َهدَ ُموا  ...ومنط ًقا مث َل َوشِ ً ال ٌَمْ ن ِة ال ِ
فنة كإزا ِء َ
واستعملها دالة على حوض النبً الكرٌم ٌوم القٌامة ،فأورد قول النبً الكرٌم" :من لم ٌقبل من متنصل
عذرا ،صادقا كان أو كاذبا ،لم ٌرد علً الحوض" ،ٔ98واستعملها دالة على حٌاض اإلبل ،فأورد" :ضرب
فبلن ضرب غرائب اإلبل ،وهً تضرب عند الهرب وعند الخبلط ،وعند الحوض ،أشد الضرب"ٓ،ٔ8
واستعملها مجازا دالة على موارد الموت ،فأوردٔ ٔ8قول األعرابً:
ض المن ٌَّ ِة َق َّتال لمن َعلِ َقا" (المتقارب)ٕ.ٔ8
ان أَ ْن َهلَ ِنً َ ...ح ْو َ
"لوال ِ
الهراوةُ وال َك َّف ِ
ٕٓ

واستعملها دالة على ازدحام اإلبل على الماء ،فأورد قول األصمعً:
"ٌذدن وقد ألقٌت فً قعر حفرة  ...كما ذٌد عن حوض العراك غرائبه" (الطوٌل)ٖ.ٔ8
واستعملها مجازا دالة على الماء ،فأورد قول أبً الحوٌرث:
"فاسأل لجٌما إذا وافاك جمعهم  ...هل كان بالبئر حوض قبل تحوٌضً" (البسٌط)ٗ.ٔ8
واستعملها ابن عبد ربه دالة على حوض النبً الكرٌم ٌوم القٌامة ،فأورد" :ثم ٌنصرف نبٌّكم وٌتفرق
على أثره الصالحون .قال :فتسلكون جسرا من النار ،فٌطأ أحدكم الجمر ٌقول :حس! ٌقول ربك :أو إ ّنه؟
ّ
فتطلعون على حوض الرسول ال ٌظمأ وهللا ناهله"٘ ،ٔ8واستعملها دالة على حٌاض الماء ،فأورد قول النبً
الكرٌم " :إذا استٌقظ أحدكم من نومه فبل ٌدخل ٌده فً اإلناء حتى ٌغسلها؛ فإن أحدكم ال ٌدري أٌن باتت ٌده،
فقال له رجل :فكٌف نصنع فً المهّراس أبا عبد هللا؟  -والمهراس :حوض مكة الذي ٌتوضأ الناس فٌه"،ٔ8ٙ
واستعملها مجازا دالة على موارد الموت ،فأورد قول خالد بن ٌزٌد بن معاوٌة:
"ال َم ْو ُ
ت َح ْوض ال َمحا  ...ل َة فٌه ك ُّل َ
الخ ْلق شارع" (مجزوء الكامل).ٔ85
واستعملها مجازا دالة على موارد الهبلك ،فأورد قول صلتان بن عوسجة:
ٌن وما ُت ْغنًِ ال ُمنى  ...بأنَّ َن ْفسً وردت َح ْوض الرَّ دى" (السرٌع).ٔ89
"وقد ت َم ِّن َ
واستعملها دالة على حٌاض اإلبل ،فأورد" :فمرّ ت إبل لكلٌب بسراب ناقة البسوس ،وهً معقولة بفناء
بٌتها ،جوار جساس بن مرة ،فلما رأت سراب االبل نازعت عقالها حتى قطعته ،وتبعت اإلبل واختلطت بها،
حتى انتهت إلى كلٌب وهو على الحوض ،معه قوس وكنانة ،فلما رآها أنكرها ،فانتزع لها سهما فخرم
ضرعها فنفرت الناقة وهً ترغو" ،ٔ88واستعملها مجازا دالة على حانات ال ُ
شرب والسُكر ،فأورد:
" وانصرف وهو ٌقول :كل الناس أفقه منك ٌا عمر! وإنما نهاهم عن المعاقرة وعن إدمان الشراب حتى
ٌسكروا ،ولم ٌنههم عن الشراب  -وأصل المعاقرة من عقر الحوض ،وهو مقام الشاربة  -ولو كان عنده ما
شربوا خمرا لح ّدهم"ٕٓٓ.
واستعمل الجاحظ لفظة ْالف َ
ِنطاس دالة على حوض الماء العذب فً السفٌنة ،فأورد قول أبً الحسن
المدائنً" :قٌل إلنسان بحري :أي شًء تتم ّنى؟ قال :شربة من ماء الفنطاس والنوم فً ظل الشراع"ٕٔٓ،
واستعملها ابن عبد ربه دالة بالمعنى نفسه ،فأورد" :ونظر أحمد بن الخصٌب إلى رجل من الكتاب فدم
المنظر ،مضطرب الخلق ،طوٌل العثنون؛ فقال :ألن ٌكون هذا فنطاس مركب ،أشبه من أن ٌكون كاتبا"ٕٕٓ.
ٕٔ

من خبلل تتبعنا للفظتً ْال َح ْوضْ ،الف َ
ِنطاس بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً
استعمالٌهما توسع داللتها.
ا ْلم ِْرحاض :ال ُم َتوضَّأ أو الم ُْغ َت َس ُل أو موضع قضاء الحاجةٖٕٓ.
استعمل الجاحظ لفظة ْالمِرْ َحاض دالة الموضع الذي ٌُغس ُل فٌه ،فأوردٕٗٓ:
"فأنطق فً حق بحق ولم ٌكن  ...لٌرحض عنكم قالة الحق باطلً" (الطوٌل)

ٕ٘ٓ

لٌرحض ،أي لٌغسل .والراحض :الغاسل .والمرحاض :الموضع الذي ٌغسل فٌه.
واستعملها ابن عبد ربه دالة على مكان قضاء الحاجة ،فأورد" :فأمر الهاشمً بإحضار نبٌذ ،وأمر أن
ٌطرح فٌه س ّكر العشر ،فلما شربه المضحك تحرك علٌه بطنه؛ وتناوم الهاشمً وغمز جوارٌه علٌه ،فلما
ضاق علٌه األمر واضطر إلى التبرّ ز قال فً نفسه :ما أظن هاتٌن المغنٌتٌن إال ٌمانٌتٌن .وأهل الٌمن ٌسمون
الكنف المراحٌض فقال لهماٌ :ا حبٌبتً ،أٌن المرحاض؟".ٕٓٙ
من خبلل تتبعنا للفظة ْالمِرْ َحاض بٌن الجاحظ وابن عبد ربه ،تبٌن فً حركة اللفظة فً استعمالٌهما
توسع داللتها.

ٕٕ

الخاتمة
اعتنى العرب قدٌما بألفاظ البٌوت ومتعلقاتها؛ ألنها جزء مهم لتنمٌة الجانب االجتماعً لدٌهم،
ف َّ
سطروا بها مؤلفاتهم ،بل وقد أُفردت لها مؤلفات خاصة بها ،ومنها ما ورد ذكره فً كتب األدب العربً،
ككتاب البٌان والتبٌٌن للجاحظ ،وكتاب العِقد الفرٌد البن عبد ربه ،ولم تخ ُل المعاجم ،وكتب األشعار منها،
فقد ذكرت فً سٌاقات مختلفة وبدالالت متنوعة حسب ورودها فً النص ،فاستعملها الجاحظ بدالالت معٌنة،
واستعملها ابن عبد ربه بدالالت مختلفة غالبا فً العدٌد من السٌاقات اللغوٌة التً قسمتها إلى حقول داللٌَّة،
ُ
ووضعت اللفظة فً إطارها العام ،حٌث تشكل ُك َّبل متكامبل ومنسجما مع بقٌة األلفاظ ،وقد ذكرت هذه األلفاظ
فً بداٌة البحث مجتمعة ومرتبة بالترتٌب األلفبائً ،مع ذكر عدد مرات ورودها فً كتابً البٌان والتبٌٌن
والعِقد الفرٌد ،إضافة إلى ذكر المعانً المعجمٌَّة لجمٌع األلفاظ ،مع بٌان دالالتها الحضارٌَّة المختلفة كما
وردت فً سٌاقاتها المختلفة ،وقد توصل البحث إلى أن األلفاظ قد تتغٌر داللتها بانتقالها من بٌئة إلى أخرى
حسب االستعمال والسٌاق ،إما باال ِّتساع فً ال َّداللة ،أو بالتضٌٌق ،أو بالثبات.

ٖٕ

الهوامش
ٔ

الزهرانً ،محمد بن علً الحضرٌن ،علم الدَّاللة فً الدرس العربً التلقً واالستنبات ،طٔ ،كنوز المعرفة ،عمَّانٖٔٗ8 ،هـٕٓٔ5-م ،صٕٕ.
ٕ
حٌدر ،فرٌد عوض ،علم الداللة ،طٕ ،دار النهضة المصرٌة ،القاهرةٔ888 ،م ،صٔٗ5؛ والبهنساوي ،حسام ،التولٌد الداللً ،طٔ ،مكتبة زهراء
الشرق ،القاهرةٕٖٓٓ ،م ،ص٘ٔ.
ٖ

عمر ،أحمد مختار ،علم الداللة ،عالم الكتب ،بٌروتٕٓٓٓ ،م ،ص.58

ٗ

عٌسى ،فوزي ،ورانٌا فوزي ،علم الداللة النظرٌة والتطبٌق ،دار المعرفة الجامعٌة ،القاهرةٖٔٗ5 ،هـٕٓٔٙ-م ،صٔ.ٔٙ

٘

الفراهٌديّ  ،أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد بن عمرو بن تمٌم البصريّ (تٔ5ٓ:هـ) ،العٌن ،تح :مهدي المخزومًّ  ،إبراهٌم السَّامرائًّ  ،دار ومكتبة
الهبلل ،العراقٔ89ٓ ،م ،ج ،9صٕٗ .واألزهريّ  ،أبو منصور محمّد بن أحمد بن األزهريّ الهرويّ (تٖ5ٓ:هـ) ،تهذٌب اللُّغة ،تح :محمّد عوض
مرعب ،دار إحٌاء ال ُّتراث العربًّ  ،بٌروتٕٓٓٔ ،م ،جٗٔ ،صٓ .8والرَّ ازيّ  ،زٌن الدٌِّن أبو عبد هللا محمّد بن أبً بكر بن عبد القادر الحنفًّ
(تٙٙٙ:هـ) ،مختار الصِّحاح ،ط٘ ،تحٌ :وسف ال َّشٌخ محمّد ،المكتبة العصرٌَّة ،بٌروت ،الدَّار ال َّنموذجٌَّة ،صٌدإٔٗٓ ،هـٔ888-م ،ج ،8ص.ٗٔ9

ٙ

الجاحظ ،أبو عُثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانًّ بالوالء ،اللٌثًّ (تٕ٘٘:هـ) :البٌان وال َّتبٌٌن ،تح :عبد السَّبلم محمّد هارون ،مكتبة ابن سٌنا،
القاهرةٕٓٔٓ ،م ،جٔ ،ص.ٖٔ5

5

نفسه ،جٔ ،ص.ٕ٘ٙ
9
نفسه ،جٕ ،صٖٕٓ.
8
ابن عبد ربه ،أبو عُمر أحمد بن محمّد بن عبد ربِّه األندلسًّ (تٖٕ9:هـ) ،العِقد ال َفرٌد ،طٔ ،تح :أحمد أمٌن ،وإبراهٌم األبٌاري ،وعبد السَّبلم محمّد
هارون ،دار الكتاب العربًّ  ،بٌروت ،جٔ ،ص٘ٔ.
ٓٔ

نفسه ،جٗ ،صٖ٘ٔ.
ٔٔ
نفسه ،ج٘ ،ص.ٙ9
ٕٔ
نفسه ،ج ،ٙصٕٕ٘.
ٖٔ
العٌن)ٖٔ9/9( ،؛ وابن درٌد ،أبو بكر محمد بن الحسن بن درٌد األزدي (تٖٕٔ:هـ) ،جمهرة اللغة ،طٔ ،تح :رمزي منٌر بعلبكً ،دار العلم
للمبلٌٌن ،بٌروتٔ895 ،م ،جٔ ،ص ،ٕ٘5ابن منظور ،محمّد بن مكرم بن علً اإلفرٌقً المصري (ت5ٔٔ:هـ) :لسان العرب ،تح :مجموعة من
المُحققٌن ،دار صادر ،بٌروتٔٗٔٗ ،هـ ،جٕ ،صٗٔ.
ٗٔ
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٔ ،ص.ٔٙ
٘ٔ
نفسه ،جٔ ،صٓٗ.
ٔٙ
نفسه ،جٔ ،ص.ٔٔ8
ٔ5
نفسه ،جٔ ،ص.ٕٖ9
ٔ9
نفسه ،جٖ ،ص.9ٙ
ٔ8
نفسه ،جٔ ،ص.ٕٔٙ
ٕٓ
العِقد الفرٌد ،جٔ ،ص.ٖ5
ٕٔ
نفسه ،جٔ ،ص.ٗ5
ٕٕ
نفسه ،جٔ ،صٕ.ٔ5
ٖٕ
نفسه ،جٔ ،صٗ.ٔ5
ٕٗ
نفسه ،جٔ ،صٗ.ٔ8
ٕ٘
نفسه ،جٔ ،صٕ٘ٔ.
ٕٙ
نفسه ،جٔ ،صٕٕٓ.
ٕ5
نفسه ،جٔ ،صٖٔٔ.
ٕ9
نفسه ،جٕ ،صٓٔ.
ٕ8
نفسه ،جٕ ،ص.٘8
ٖٓ
نفسه ،جٕ.ٕ٘8 ،
ٖٔ
نفسه ،جٖ ،صٖ٘.
ٕٖ
نفسه ،جٗ ،ص.9
ٖٖ
نفسه ،ج ،ٙصٗٓٔ.

ٕٗ

ٖٗ

نفسه ،ج ،5ص.59
ٖ٘
نفسه ،ج ،5صٕ.8
ٖٙ
نفسه ،ج ،5صٕٖٕ.
ٖ5
العٌن ،جٔ ،صٖٗٔ .وتهذٌب اللغة ،ج ،ٙصٕ .ٕ8ولسان العرب ،ج ،ٙص.ٕٙ
ٖ9
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٔ ،صٖٗٔ.
ٖ8
العِقد الفرٌد ،جٖ ،صٕ.ٔ9
ٓٗ
العٌن ،ج ،9ص .٘9وتهذٌب اللغة ،جٗٔ ،ص .ٔٓ8ومختار الصحاح ،جٔ ،ص.ٔٓ8
ٔٗ
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٔ ،ص.ٔٗ9
ٕٗ
نفسه ،جٔ ،صٕٗ٘.
ٖٗ
نفسه ،جٔ ،ص.ٖٓ5
ٗٗ
نفسه.
٘ٗ
نفسه ،جٕ ،صٕ.8
ٗٙ
نفسه ،جٕ ،صٔ.ٔ9
ٗ5
نفسه ،جٔ ،صٕ.ٔٙ
ٗ9
نفسه ،جٔ ،صٕٕٓ.
ٗ8
نفسه ،جٔ ،صٕٗ٘.
ٓ٘
نفسه ،جٔ ،صٔ.ٕ8
ٔ٘
نفسه ،جٕ ،صٔٔ.
ٕ٘
نفسه ،جٕ ،ص.ٖ9
ٖ٘
نفسه ،جٖ ،صٕٕٔ.
ٗ٘
نفسه ،جٖ ،صٕ.ٕٙ
٘٘
نفسه ،جٗ ،ص.ٕٕ5
٘ٙ
العٌن ،ج٘ ،صٕٖٔ .وجمهرة اللغة ،جٕ ،ص .9٘ٙومختار الصحاح ،جٔ ،صٔ٘ٔ.
٘5
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٖ ،صٕ.8
٘9
العِقد الفرٌد ،جٖ ،صٖ٘.
٘8
نفسه ،ج ،ٙصٖٖٓ.
ٓٙ
ابن عبد ربِّه ،أبو عمر أحمد بن محمّد بن عبد ربِّه األندلسًّ (تٖٕ9:هـ) ،دٌوان ابن عبد ربِّه ،تح :محمّد رضوان الدَّاٌة ،مؤسسة الرِّ سالة ،بٌروت،
طٖٔٔ88 ،هـٔ858-م ،صٖٗٔ .وابن أبً الدُّنٌا ،قِرى الضٌَّف (ٕ)ٔٓٓ/؛ َّ
والثعالبًّ  ،أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعٌل (تٕٗ8 :هـ)،
ٌتٌمة الدَّهر فً شعراء أهل العصر ،طٔ ،تح :مُفٌد محمّد قمٌحة ،دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروتٖٔٗٓ ،هـٔ89ٖ-م ،جٕ ،صٓٓٔ.
ٔٙ

العِقد الفرٌد ،ج ،5ص.ٕ٘5
ٕٙ
نفسه ،ج ،5ص.ٕ5ٙ
ٖٙ
العٌن ،ج٘ ،صٕٖٔ .وابن سٌده ،أبو الحسن علً بن إسماعٌل بن سٌده (تٗ٘9:هـ) ،المُحْ َكم والمحٌط األعظم ،طٔ ،تح :عبد الحمٌد هنداوي ،دار
الكتب العلمٌة ،بٌروتٕٓٓٓ ،م ،ج ،ٙص٘ .ٔ8ومختار الصحاح ،جٔ ،ص.ٖٓ9
ٗٙ
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٔ ،صٕٔ.
٘ٙ
نفسه ،جٔ ،ص.ٖ9
ٙٙ
نفسه ،جٔ ،ص.ٕٔ8
ٙ5
العِقد الفرٌد ،جٔ ،صٖٓ.
ٙ9
نفسه ،جٔ ،صٗ.ٙ
ٙ8
ببل نسبة .اآلمديّ  ،أبو القاسم الحسن بن بشر (تٖ5ٓ:هـ) ،المؤتلف والمختلف ،طٔ ،تح :ف .كرنكو ،دار الجٌل ،بٌروتٔٗٔٔ ،هـٔ88ٔ-م ،جٔ،
ص .ٙ9واألصفهانًّ  ،أبو علًّ أحمد بن محمّد بن الحسن المرزوقًّ (تٕٗٔ:هـ) ،شرح دٌوان الحماسة ،طٔ ،تح :غرٌد ال َّشٌخ ،وضع فهارسه:
إبراهٌم شمس الدٌِّن ،دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروتٕٔٗٗ ،هـٕٖٓٓ-م ،جٔ ،صٗ .ٕ5والفارسًّ  ،أبو القاسم زٌد بن علً (تٗٙ5:هـ) ،شرح كتاب
الحماسة ،طٔ ،تح :محمّد عُثمان علًّ  ،دار األوزاعًّ  ،بٌروت ،جٕ ،صٕٕ٘.
ٓ5
العِقد الفرٌد ،جٔ ،صٖٖٖ.
ٔ5
نفسه ،جٕ ،صٓ٘.
ٕ5
نفسه ،جٕ ،صٗ.9
ٖ5
نفسه ،جٗ ،ص٘.ٔ8
ٗ5
نفسه ،ج٘ ،صٗ.ٔ9

ٕ٘

٘5

العٌن ،جٖ ،ص .ٕ55وجمهرة اللغة ،جٔ ،ص٘ٗٗ .وتهذٌب اللغة ،ج٘ ،ص.ٔٔ8
5ٙ
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٖ ،صٕ٘.
55
الجاحظ ،أبو عُثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانًّ بالوالء ،اللٌثًّ (تٕ٘٘:هـ) ،البرصان والعرجان والعمٌان والحوالن ،طٔ ،تح :عبد السَّبلم
محمّد هارون ،دار الجٌل ،بٌروتٔٗٔٓ ،هـٔ88ٓ-م ،جٔ ،صٖ٘٘ .والحٌوان ،تح :عبد السَّبلم محمّد هارون ،دار الجٌل ،بٌروتٔٗٔٙ ،هـ-
ٔ88ٙم ،ج ،ٙص.٘58
59

العِقد الفرٌد ،جٕ ،صٖٔ٘.
58
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٔ ،صٖٓٓ.
ٓ9
العِقد الفرٌد ،جٕ ،صٕٖ٘.
ٔ9
ببل نسبة .الخوارزمً ،أبو بكر محمد بن العباس ،مفٌد العلوم ومبٌد الهموم ،المكتبة العنصرٌة ،بٌروتٔ885 ،م ،جٔ ،صٕٕ٘ .وال َّتنوخًّ  ،أبو
علًّ المحسن بن علً بن محمَّد بن أبً الفهم داود البصريّ (تٖ9ٗ:هـ) ،الفرج بعد ال ِّشدة ،تح :عبود الشالجى ،دار صادر ،بٌروتٖٔ89 ،هـ-
ٔ859م ،ج٘ ،ص .ٙ9و ابن العدٌم ،كمال الدٌن عمر بن أحمد بن هبة هللا العقٌلً (تٙٙٓ:هـ) ،بغٌة الطلب فً تارٌخ حلب ،تح :سهٌل زكار ،دار
الفكر ،دمشق ،جٗ ،صٓ.ٔ58
ٕ9
العِقد الفرٌد ،ج٘ ،صٖٕ٘.
ٖ9
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٕ ،صٕٕٔ.
ٗ9
نفسه ،جٕ ،ص٘.ٔ5
٘9
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٖ ،ص.ٕٓ5
9ٙ
أبو تمَّام ،حبٌب بن أوس بن الحارث الطائًّ (تٕٖٔ:هـ) ،دٌوان أبً تمَّام ،تح :راجً األسمر ،دار الكتاب العربًّ  ،بٌروت ،طٕٔٗٔٗ ،هـ-
ٗٔ88م ،جٕ ،ص.ٖ٘5
95

العِقد الفرٌد ،جٗ ،صٕ.5
99
نفسه ،ج٘ ،ص.ٔٔٙ
98
نفسه ،ج ،5صٓ.ٕ8
ٓ8
العٌن ،ج ،ٙص .55وجمهرة اللغة ،جٔ ،صٖٕ٘ .وتهذٌب اللغة ،جٗٔ ،ص.ٔ89
ٔ8
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٔ ،صٕ.ٔٙ
ٕ8
العِقد الفرٌد ،جٔ ،ص.ٕٔ8
ٖ8
الببلذريّ  ،أحمد بن ٌحٌى بن جابر بن داود (تٕ58:هـ) ،أنساب األشراف ،تح :سهٌل زكار ،ورٌاض الزركلًّ  ،دار الفكر ،بٌروت ،طٔ،
ٔٗٔ5هـٔ88ٙ-م ،جٗ ،ص .ٔٔ99وابن عاصم ،محمد بن محمد بن عاصم الغرناطً (ت9ٕ8:هـ) ،حدائق األزاهر فً مستحسن األجوبة
والمضحكات والحكم واألمثال والحكاٌات والنوادر ،طٔ ،تح  :أبو همام عبد اللطٌف عبد الحلٌم ،مطبعة دار الكتب والوثائق القومٌة ،القاهرة ،جٔ،
صٓٔٔ .وأبو الفتح العباسًّ  ،عبد الرَّ حٌم بن عبد الرَّ حمن بن أحمد (ت8ٖٙ:هـ) ،معاهد ال َّتنصٌص على شواهد ال َّتلخٌص ،تح :محمّد محًٌ الدٌِّن عبد
الحمٌد ،دار عالم الكتب ،بٌروتٖٔٙ5 ،هـٔ8ٗ5-م ،ص.ٖٗ8
ٗ8

العِقد الفرٌد ،ج٘ ،ص.ٕٓٙ
٘8
نفسه ،ج ،5صٖ.ٕ9
8ٙ
نفسه ،ج ،5ص.ٕ9ٙ
85
العٌن ،ج٘ ،صٔ .9وجمهرة اللغة ،جٕ ،ص .ٔٔٓ9وتهذٌب اللغة ،ج ،9صٖٗٔ.
89
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٔ ،صٕٗ٘.
88
نفسه ،جٔ ،صٔ.ٕٙ
ٓٓٔ
نفسه ،جٔ ،صٔ.ٕ8
ٔٓٔ
العِقد الفرٌد ،جٕ ،صٖٖ٘.
ٕٓٔ
ال َّشمقمق ،أبو محمّد مروان بن محمّد (تٕٓٓ:هـ) ،دٌوان أبً ال َّشمقمق ،تح :واضح محمّد الصَّمد ،دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروت ،طٔٔٗٔ٘ ،هـ-
٘ٔ88م ،ص .ٕ5وال ُّشرٌشًّ  ،أبو عبَّاس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى ال َقٌْسًّ (تٙٔ8:هـ) ،شرح مقامات الحرٌريّ  ،تح :مح ّمد أبو الفضل إبراهٌم،
دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروت ،طٕٕٔٗ5 ،هـٕٓٓٙ-م ،جٔ ،ص .ٔٗ5وبهاء الدٌِّن الهمذانًّ  ،محمّد بن حسٌن بن عبد الصَّمد الحارثًّ العاملًّ
(تٖٔٓٔ:هـ) ،الكشكول ،طٔ ،تح :محمّد عبد الكرٌم ال َّنمريّ  ،دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروتٔٗٔ9 ،هـٔ889-م ،جٕ ،ص.ٖٔٙ
ٖٓٔ

العِقد الفرٌد ،ج٘ ،صٔٗٔ.
ٗٓٔ
نفسه ،ج ،5ص.ٕ98
٘ٓٔ
العٌن ،جٔ ،ص .ٕ89وجمهرة اللغة ،جٕ ،ص .5ٖ9وتهذٌب اللغة ،جٗ ،صٓٗٔ.
ٔٓٙ
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٔ ،صٕٗٔ.

ٕٙ

ٔٓ5

نفسه ،جٖ ،صٕٓٔ.
ٔٓ9
العِقد الفرٌد ،جٔ ،صٖٖٖ.
ٔٓ8
نفسه ،جٗ ،صٖٔ.
ٓٔٔ
نفسه ،ج٘ ،صٔ.5
ٔٔٔ
العٌن ،ج ،9ص .ٖ5ٙوتهذٌب اللغة ،ج٘ ،صٖٔ .والمُحكم والمحٌط األعظم ،جٓٔ ،ص.ٗ85
ٕٔٔ
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٔ ،صٕٖٓ.
ٖٔٔ
نفسه ،جٖ ،ص.ٖٓٙ
ٗٔٔ
العِقد الفرٌد ،جٖ ،صٕ.ٕ9
٘ٔٔ
نفسه ،ج ،5ص.ٕ9ٙ
ٔٔٙ
تهذٌب اللغة ،جٕ ،صٖ .ٙوالمُحكم والمحٌط األعظم ،جٓٔ ،ص .ٙومختار الصحاح ،جٔ ،ص.ٔ8ٙ
ٔٔ5
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٖ ،ص.ٗ5
ٔٔ9
نفسه ،جٖ ،صٕ.ٙ
ٔٔ8
العِقد الفرٌد ،جٔ ،صٓ.ٕٙ
ٕٓٔ
نفسه ،ج٘ ،صٔ٘.
ٕٔٔ
نفسه ،ج٘ ،ص.ٕٖ8
ٕٕٔ تهذٌب اللغة ،جٖٔ ،صٖٓٔ .ولسان العرب ،جٖٔ ،ص .ٔ58و َّ
الزبٌديّ  ،أبو الفٌض محمّد بن محمّد بن عبد الرَّ زاق الحسٌنًّ (تٕٔٓ٘:هـ) ،تاج
العروس من جواهر القاموس ،تح :مجموعة من المُحققٌن ،دار الهداٌة ،الجزائرٕٓٔٓ ،م ،جٖ٘ ،ص.98
ٖٕٔ

البٌان وال َّتبٌٌن ،جٔ ،ص٘ٗٔ.
ٕٗٔ
الحٌوان ،ج ،ٙص .ٖ٘ٙوالخالدٌان ،أبو بكر محمَّد بن هاشم الخالديّ (تٖ9ٓ:هـ) ،وأبو عثمان سعٌد بن هاشم الخالديّ (تٖ5ٔ:هـ) ،حماسة
الخالدٌٌن ،طٔ ،تحقٌق :محمَّد علً دقة ،وزارة َّ
الثقافة ،دمشق ،ٔ88٘ ،جٔ ،صٖ.8
ٕ٘ٔ

البٌان وال َّتبٌٌن ،جٕ ،ص.9ٙ
ٕٔٙ
العِقد الفرٌد ،جٔ ،صٔ.ٔ9
ٕٔ5
تهذٌب اللغة ،جٗ ،صٕ .9والمُحكم والمحٌط األعظم ،جٖ ،ص .ٙ5ومختار الصحاح ،جٔ ،ص.ٙ5
ٕٔ9
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٕ ،صٕٕ٘.
ٕٔ8
العِقد الفرٌد ،جٖ ،ص٘ٗٔ.
ٖٓٔ
نفسه ،ج ،5صٗٓٔ.
ٖٔٔ
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٔ ،صٓٗ.
ٕٖٔ
العِقد الفرٌد ،ج ،9صٔٓٔ.
ٖٖٔ
العٌن ،ج٘ ،صٕٓ٘ .وتهذٌب اللغة ،ج ،8ص .ٕٖ8ولسان العرب ،جٓٔ ،ص.ٔ٘5
ٖٗٔ
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٔ ،صٔ.ٔٙ
ٖ٘ٔ
دٌوان أبً تمَّام ،صٔٔ .والمُبرد ،أبو العباس محمّد بن ٌزٌد المُبرد (تٕ9٘:هـ) ،ال َّتعازي "المراثً والمواعظ والوصاٌا" ،تح :إبراهٌم محمّد
حسن الجمل ،مراجعة :محمود سالم ،نهضة مصر ّ
للطباعة وال ّنشر وال ّتوزٌع ،القاهرة ،جٔ ،ص.ٙ5
ٖٔٙ

البٌان وال َّتبٌٌن ،جٕ ،صٗٔٔ.
ٖٔ5
العِقد الفرٌد ،جٔ ،صٕٖٕ.
ٖٔ9
ذو الرُّ مة ،أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلًّ (تٕٖٔ:هـ) ،دٌوان ذي الرُّ مة شرح أبً نصر الباهلًّ رواٌة ثعلب ،طٔ ،تح :عبد القدوس أبو صالح،
مؤسسة اإلٌمان ،جدَّةٕٔٗٓ ،هـٔ89ٕ-م ،جٕ ،صٕ .ٔٔ9وابن الحدّاد ،سعٌد بن محمد المعافري القرطبً (تٗٓٓ:هـ) ،األفعال ،تح :حسٌن محمد
محمد شرف ،مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ،القاهرةٔ85٘ ،م ،جٖ ،صٖٔ .وال َّنهشلًّ  ،أبو محمَّد عبد الكرٌم بن إبراهٌم القٌروانًّ
(تٗٓ٘:هـ) ،الممتع فً صنعة ال ّ
شعر ،طٔ ،تح :محمَّد زغلول سبلم ،منشأة المعارف ،اإلسكندرٌةٔ89ٖ ،م ،جٔ ،صٕٕٗ.
ٖٔ8

لسان العرب ،ج ،8ص .ٔ٘ٙوتاج العروس ،جٖٕ ،ص .ٗٗ8ومجمع اللغة العربٌة بالقاهرة ،المعجم الوسٌط ،مكتبة الشروق الدولٌة ،القاهرة،
ٕٗٓٓم ،جٔ ،ص.ٖٗٙ

ٓٗٔ

البٌان وال َّتبٌٌن ،جٖ ،ص.ٔ89
ٔٗٔ
العِقد الفرٌد ،جٗ ،ص.ٔٗ8
ٕٗٔ
نفسه ،ج٘ ،صٕٕٕ.
ٖٗٔ
نفسه ،ج ،5ص.ٕ95

ٕ5

ٗٗٔ

المُحكم والمحٌط األعظم ،ج ،5صٔ .ٕ5ومختار الصحاح ،جٔ ،ص .٘8ولسان العرب ،جٕ ،ص.ٗ8
٘ٗٔ
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٔ ،صٓ.ٙ
ٔٗٙ
نفسه ،جٔ ،ص.ٙٙ
ٔٗ5
نفسه ،جٔ ،صٓٓٔ.
ٔٗ9
نفسه ،جٔ ،ص.ٕٔٙ
ٔٗ8
نفسه ،جٔ ،ص٘٘ٔ.
ٓ٘ٔ
نفسه ،جٔ ،صٗ.ٕ5
ٔ٘ٔ
نفسه ،جٔ ،صٕٖٔ.
ٕ٘ٔ
نفسه ،جٕ ،صٕٓٔ.
ٖ٘ٔ
نفسه ،جٕ ،ص.ٖٔ8
ٗ٘ٔ
نفسه ،جٕ ،ص.ٔ5ٙ
٘٘ٔ
نفسه ،جٕ ،صٗ.ٔ9
ٔ٘ٙ
نفسه ،جٖ ،ص٘ٔٔ.
ٔ٘5
العِقد الفرٌد ،جٔ ،ص.ٕ9
ٔ٘9
ابن عساكر ،أبو القاسم علًّ بن الحسن بن هبة هللا بن عبد هللا ال َّشافعًّ (ت٘5ٔ:هـ) ،تارٌخ مدٌنة دمشق ،تح :عمرو بن غرامة العمرويّ  ،دار
الفكر ،بٌروتٔٗٔ٘ ،هـٔ88٘-م ،جٖٖ ،ص .ٖٓ8وابن منظور ،محمّد بن مكرم بن علً اإلفرٌقً المصري (ت5ٔٔ:هـ) ،مختصر تارٌخ دمشق،
طٔ ،تح :روحٌَّة ال َّنحَّ اس ،ورٌاض عبد الحمٌد مراد ،ومحمّد مطٌع الحافظ ،دار الفكر ،دمشقٔٗٓٗ ،هـٔ89ٗ-م ،جٗٔ ،صٓٔٔ.
ٔ٘8
العِقد الفرٌد ،جٔ ،ص.ٕ9
ٓٔٙ
نفسه ،جٔ ،صٕ.9
ٔٔٙ
نفسه ،جٔ ،صٕٖ٘.
ٕٔٙ
نفسه ،جٕ ،ص.99
ٖٔٙ
نفسه ،جٕ ،صٖٕٓ.
ٗٔٙ
نفسه ،جٖ ،ص.ٕٔٙ
٘ٔٙ
نفسه ،جٖ ،ص.ٔ9ٙ
ٔٙٙ
نفسه ،جٖ ،صٕٓ٘.
ٔٙ5
ال ُمهلهل ،أبو لٌلى عديّ بن ربٌعة بن الحارث ال َّتغلبًّ (تٖ٘ٔ:م) ،دٌوان ُمهلهل بن ربٌعة ،شرح :طبلل رجب ،الدّار العالمٌَّة ،صٗٗ .والمُبرد،
أبو العباس محمّد بن ٌزٌد المُبرد (تٕ9٘:هـ) ،الكامل فً اللُّغة واألدب ،طٖ ،تح :محمّد أبو الفضل إبراهٌم ،دار الفكر العربًّ  ،القاهرةٔٗٔ5 ،هـ-
ٔ885م ،جٔ ،صٕٔ٘ .والبكريّ  ،أبو عبٌد عبد هللا بن عبد العزٌز بن محمّد البكريّ األندلسًّ (تٗ95:هـ) ،سمط الآللً فً شرح أمالً القالًّ  ،تح:
عبد العزٌز المٌمنًّ  ،دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروت ،طٖٔٔ٘ٗ ،هـٔ8ٖ٘-م ،جٔ ،ص.ٕ88
ٔٙ9

العِقد الفرٌد ،جٖ ،صٓ.ٕ9
ٔٙ8
نفسه ،ج ،ٙصٔٓٔ.
ٓٔ5
نفسه ،ج ،ٙصٖٕ٘.
ٔٔ5
نفسه ،ج ،5صٕٗ.
ٕٔ5
نفسه ،ج ،5ص.ٕٖ8
ٖٔ5
لسان العرب ،جٖ ،ص .ٖٙوتاج العروس ،ج ،5ص.ٕ89
ٗٔ5
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٕ ،صٔ.8
٘ٔ5
العِقد الفرٌد ،جٕ ،ص.ٖٙ
ٔ5ٙ
نفسه ،ج٘ ،صٖٔٔ.
ٔ55
العِقد الفرٌد ،ج ،9صٗ.8
ٔ59
العٌن ،ج ،9ص .5ٙوجمهرة اللغة ،جٕ ،ص .ٙ9ٙوتهذٌب اللغة ،جٗٔ ،صٖٗٔ.
ٔ58
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٔ ،ص.ٔ89
ٓٔ9
ابن الورد ،عُروة بن الورد العبسًّ (تٔ٘:ق.هـ) ،دٌوان عُروة بن الورد ،تح :أسماء أبو بكر محمّد ،دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروتٔٗٔ9 ،هـ-
ٔ889م ،ص .58والجاحظ ،أبو عُثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانًّ بالوالء ،اللٌثًّ (تٕ٘٘:هـ) ،البُخبلء ،تح :أحمد العوامريّ بك ،وعلًّ
الجارم بك ،دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروتٕٕٔٗ ،هـٕٓٓٔ-م ،جٕ ،ص.ٖٔٙ
ٔٔ9

نفسه ،جٖ ،ص.ٙ8
ٕٔ9
العِقد الفرٌد ،جٗ ،ص٘.ٕ5

ٕ9

ٖٔ9
ابن قُتٌبة ،أبو محمّد عبد هللا بن مسلم بن ُقتٌبة ال َّدٌنوريّ (تٕ5ٙ:هـ) ،عٌُون األخبار ،تح :أحمد زكً العدويّ  ،دار الكتب المصرٌَّة ،القاهرة،
ٕٗٔ8هـٔ8ٖٓ-م ،جٔ ،ص .ٔٓ8واآلمديّ  ،أبو القاسم الحسن بن بشر (تٖ5ٓ:هـ) ،الموازنة بٌن شعر أبً تمَّام والبحتريّ  ،تحقٌق المجلدٌن األول
والثانً :ال َّسٌِّد أحمد صقر ،دار المعارف ،القاهرة ،طٗ ،تحقٌق المجلد الثالث :عبد هللا المحارب :مكتبة الخانجًّ  ،القاهرة ،طٔٔ88ٗ ،م ،جٖ ،صٖٗ.
وابن رشٌق القٌروانً ،أبو علً الحسن بن رشٌق (تٖٗٙ:هـ) ،العمدة فً محاسن الشعر وآدابه ،ط٘ ،محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ،دار الجٌل،
القاهرةٔ89ٔ ،م ،جٕ ،صٖٗ.
ٗٔ9
العٌن ،جٖ ،ص .ٕٙٙوجمهرة اللغة ،جٕ ،ص .ٔٓٔ5وتهذٌب اللغة ،ج٘ ،صٖٓٔ.
٘ٔ9
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٔ ،ص.ٙ8
ٔ9ٙ
المُحكم والمُحٌط األعظم ،ج ،ٙص .ٙٔ8ولسان العرب ،جٔ ،ص٘.58
ٔ95
الجاحظ .جٔ ،صٓ.ٔ8
ٔ99
وهو الحمَاسَة الصُّغرى ،طٖ ،تح :عبد العزٌز المٌمنًّ الراجكوتًّ  ،وزاد فً
الوحشٌَّات َ
أبو تمَّام ،حبٌب بن أوس بن الحارث الطائًّ (تٕٖٔ:هـ)َ ،
حواشٌه :محمود محمّد شاكر ،دار المعارف ،القاهرة ،جٔ ،ص .ٔٗٙوالحٌوان ،جٗ ،ص .ٖ59وابن قُتٌبة ،أبو محمّد عبد هللا بن مسلم بن قُتٌبة
ال َّدٌنوريّ (تٕ5ٙ:هـ) ،المعانً الكبٌر فً أبٌات المعانً ،طٔ ،تح :المستشرق سالم الكرنكويّ  ،وعبد الرَّ حمن بن ٌحٌى بن علًّ الٌمانًّ  ،مطبعة دائرة
المعارف العُثمانٌَّة ،حٌدر آباد ،الهندٖٔٙ9 ،هـٔ8ٗ8-م ،صورتها :دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروتٔٗٓ٘ ،هـٔ89ٗ-م ،جٕ ،ص.9ٕ5
ٔ98

البٌان وال َّتبٌٌن ،جٕ ،صٕٓ.
ٓٔ8
نفسه ،جٖ ،ص.ٖ5
ٔٔ8
نفسه ،جٖ ،صٓٗ.
ٕٔ8
الجاحظ ،الحٌوان ،جٗ صٕٕٗ.
ٖٔ8
نفسه ،جٖ ،صٔٗ.
ٗٔ8
نفسه ،جٖ ،ص٘.ٕ5
٘ٔ8
العِقد الفرٌد ،جٔ ،صٖٔٓ.
ٔ8ٙ
نفسه ،جٕ ،صٕ.8
ٔ85
العِقد الفرٌد ،جٕ ،ص.85
ٔ89
نفسه ،جٗ ،ص٘.9
ٔ88
نفسه ،ج ،ٙصٓ.5
ٕٓٓ
نفسه ،ج ،9صٔ.9
ٕٔٓ
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٕ ،صٕٔٔ.
ٕٕٓ
العِقد الفرٌد ،جٗ ،صٕٗ٘.
ٖٕٓ
العٌن ،جٖ ،صٖٓٔ .وتهذٌب اللغة ،جٗ ،صٕٓٔ .ومقاٌٌس اللغة ،جٕ ،ص.ٗ8ٙ
ٕٗٓ
البٌان وال َّتبٌٌن ،جٔ ،ص٘.ٔ9
ٕ٘ٓ
ببل نسبة .حماسة الخالدٌٌن ،جٔ ،صٖ .8والممتع فً صنعة الشعر ،جٔ ،صٕٔ.
ٕٓٙ
العِقد الفرٌد ،ج ،5ص.55

ٕ8

المصادر والمراجع
 ابن الح ّداد ،سعٌد بن محمد المعافري القرطبً (تٗٓٓ:هـ) ،األفعال ،تحقٌق :حسٌن محمد محمد
شرف ،مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ،القاهرةٔ85٘ ،م.
 ابن العدٌم ،كمال الدٌن عمر بن أحمد بن هبة هللا العقٌلً (تٙٙٓ:هـ) ،بغٌة الطلب فً تارٌخ حلب،
تحقٌق :سهٌل زكار ،دار الفكر ،دمشق.
 ابن الورد ،عُروة بن الورد العبسًّ (تٔ٘:ق.هـ) ،دٌوان عُروة بن الورد ،تحقٌق :أسماء أبو بكر
محمّد ،دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروتٔٗٔ9 ،هـٔ889-م.
 ابن درٌد ،أبو بكر محمد بن الحسن بن درٌد األزدي (تٖٕٔ:هـ) ،جمهرة اللغة ،تحقٌق :رمزي
منٌر بعلبكً ،طٔ ،دار العلم للمبلٌٌن ،بٌروتٔ895 ،م.
 ابن رشٌق ،أبو علً الحسن بن رشٌق القٌروانً (تٖٗٙ:هـ) ،العمدة فً محاسن الشعر وآدابه،
تحقٌق :محمد محًٌ الدٌن عبد الحمٌد ،ط٘ ،دار الجٌل ،القاهرةٔ89ٔ ،م.
 ابن سٌده ،أبو الحسن علً بن إسماعٌل بن سٌده (تٗ٘9:هـ) ،المُحْ َكم والمحٌط األعظم ،تحقٌق:
عبد الحمٌد هنداوي ،طٔ ،دار الكتب العلمٌة ،بٌروتٕٓٓٓ ،م ،ج ،ٙص٘.ٔ8
 ابن عبد ربه ،أبو عُمر أحمد بن محمّد بن عبد ربِّه األندلسًّ (تٖٕ9:هـ) ،دٌوانه ،تحقٌق :محمّد
رضوان ال َّداٌة ،طٔ ،مؤسسة الرِّ سالة ،بٌروتٖٔ88 ،هـٔ858-م .العِقد ال َفرٌد ،تحقٌق :أحمد أمٌن،
وإبراهٌم األبٌاري ،وعبد السَّبلم محمّد هارون ،طٔ ،دار الكتاب العربًّ  ،بٌروت.
 ابن فارس ،أبو الحسٌن أحمد بن فارس بن زكرٌا القزوٌنًّ الرازيّ (تٖ8٘:هـ) ،مقاٌٌس اللُّغة،
تحقٌق :عبد السَّبلم محمّد هارون ،دار الجٌل ،بٌروتٕٔٗٓ ،هـٔ888-م.
 ابن قُتٌبة ،أبو محمّد عبد هللا بن مسلم بن قُتٌبة ال َّدٌنوريّ (تٕ5ٙ:هـ) ،عٌُون األخبار ،تحقٌق :أحمد
زكً العدويّ ،دار الكتب المصرٌَّة ،القاهرةٔ8ٕٗ ،هـٔ8ٖٓ-م .المعانً الكبٌر فً أبٌات المعانً،
تحقٌق :المستشرق سالم الكرنكويّ  ،وعبد الرَّ حمن بن ٌحٌى بن علًّ الٌمانًّ  ،طٔ ،مطبعة دائرة
المعارف العُثمانٌَّة ،حٌدر آباد ،الهندٖٔٙ9 ،هـٔ8ٗ8-م ،صورتها :دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروت،
٘ٓٗٔهـٔ89ٗ-م.
 ابن منظور ،محمّد بن مكرم بن علً اإلفرٌقً المصري (ت5ٔٔ:هـ) ،لسان العرب ،تحقٌق:
مجموعة من المُحققٌن ،دار صادر ،بٌروتٔٗٔٗ ،هـ .مختصر تارٌخ دمشق ،تحقٌق :روحٌَّة
ٖٓ

ال َّنحَّ اس ،ورٌاض عبد الحمٌد مراد ،ومحمّد مطٌع الحافظ ،طٔ ،دار الفكر ،دمشقٔٗٓٗ ،هـ-
ٗٔ89م.
 أبو تمَّام ،حبٌب بن أوس بن الحارث الطائًّ (تٕٖٔ:هـ) ،دٌوانه ،تحقٌق :راجً األسمر ،طٕ ،دار
اسة الصُّغرى،
الوحشٌَّات
وهو الح َم َ
َ
الكتاب العربًّ ،بٌروتٔٗٔٗ ،هـٔ88ٗ-م ،جٕ ،صَ .ٖ٘5
تحقٌق :عبد العزٌز المٌمنًّ الراجكوتًّ  ،طٖ ،وزاد فً حواشٌه :محمود محمّد شاكر ،دار
المعارف ،القاهرة.
 أبو حٌَّان ال َّتوحٌديّ  ،علًّ بن محمّد بن العبَّاس (تٗٓٓ:هـ) ،الصَّداقة والصَّدٌق ،تحقٌق :إبراهٌم
الكٌبلنًّ  ،طٔ ،دار الفكر ،دمشقٔٗٔ8 ،هـٔ889-م ،جٔ ،صٖٕٕ.
 البكريّ  ،أبو عبٌد عبد هللا بن عبد العزٌز بن محمّد البكريّ األندلسًّ (تٗ95:هـ) ،سمط الآللً فً
شرح أمالً القالًّ  ،تحقٌق :عبد العزٌز المٌمنًّ  ،طٔ ،دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروتٖٔ٘ٗ ،هـ-
ٖ٘ٔ8م.
 الببلذريّ  ،أحمد بن ٌحٌى بن جابر بن داود (تٕ58:هـ) ،أنساب األشراف ،تحقٌق :سهٌل زكار،
ورٌاض الزركلًّ  ،طٔ ،دار الفكر ،بٌروتٔٗٔ5 ،هـٔ88ٙ-م.
َّ 
الثعالبًّ ،أبو منصور عبد الملك بن محمّد بن إسماعٌل (تٕٗ8 :هـ)ٌ ،تٌمة ال َّدهر فً شعراء أهل
العصر ،تحقٌق :مُفٌد محمّد قمٌحة ،طٔ ،دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروتٖٔٗٓ ،هـٔ89ٖ-م ،جٕ،
صٓٓٔ.
 ال ُّشرٌشًّ  ،أبو عبَّاس أحمد بن عبد المؤمن بن موسى ال َقٌْسًّ (تٙٔ8:هـ) ،شرح مقامات الحرٌريّ،
تحقٌق :محمّد أبو الفضل إبراهٌم ،طٕ ،دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروتٕٔٗ5 ،هـٕٓٓٙ-م،
 ال َّشمقمق ،أبو محمّد مروان بن محمّد (تٕٓٓ:هـ) ،دٌوان أبً ال َّشمقمق ،تحقٌق :واضح محمّد
الصَّمد ،طٔ ،دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروتٔٗٔ٘ ،هـٔ88٘-م.
 األزهريّ  ،أبو منصور محمّد بن أحمد بن األزهريّ الهرويّ (تٖ5ٓ:هـ) ،تهذٌب اللُّغة ،تحقٌق:
محمّد عوض مرعب ،دار إحٌاء ال ُّتراث العربًّ ،بٌروتٕٓٓٔ ،م.
 األصفهانًّ ،أبو علًّ أحمد بن محمّد بن الحسن المرزوقًّ (تٕٗٔ:هـ) ،شرح دٌوان الحماسة،
تحقٌق :غرٌد ال َّشٌخ ،طٔ ،وضع فهارسه :إبراهٌم شمس ال ِّدٌن ،دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروت،
ٕٗٗٔهـٕٖٓٓ-م.
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 اآلمديّ  ،أبو القاسم الحسن بن بشر (تٖ5ٓ:هـ) ،الموازنة بٌن شعر أبً تمَّام والبحتريّ  ،تحقٌق
المجلدٌن األول والثانً :ال َّسٌِّد أحمد صقر ،طٗ ،دار المعارف ،القاهرة ،تحقٌق المجلد الثالث :عبد
هللا المحارب ،طٔ ،مكتبة الخانجًّ  ،القاهرةٔ88ٗ ،م .المؤتلف والمختلف فً أسماء ال ُّشعراء
وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم ،تحقٌق :ف .كرنكو ،طٔ ،دار الجٌل ،بٌروتٔٗٔٔ ،هـ-
ٔٔ88م.
 البغداديّ  ،عبد القادر بن عمر البغداديّ (تٔٓ8ٖ:هـ) ،خزانة األدب ولب لباب لسان العرب،
تحقٌق :عبد السَّبلم محمّد هارون ،طٗ ،مكتبة الخانجًّ ،القاهرةٔٗٔ9 ،هـٔ885-م.
 البهنساوي ،حسام ،التولٌد الداللً ،طٔ ،مكتبة زهراء الشرق ،القاهرةٕٖٓٓ ،م.
 بهاء ال ِّدٌن الهمذانًّ  ،محمّد بن حسٌن بن عبد الصَّمد الحارثًّ العاملًّ (تٖٔٓٔ:هـ) ،الكشكول،
تحقٌق :محمّد عبد الكرٌم ال َّنمريّ  ،طٔ ،دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروتٔٗٔ9 ،هـٔ889-م.
 ال َّتنوخًّ ،أبو علًّ المحسن بن علً بن محمَّد بن أبً الفهم داود البصريّ (تٖ9ٗ:هـ) ،الفرج بعد
ال ِّشدة ،تحقٌق :عبود الشالجى ،دار صادر ،بٌروتٖٔ89 ،هـٔ859-م.
 الجاحظ ،أبو عُثمان عمرو بن بحر بن محبوب الكنانًّ بالوالء ،اللٌثًّ (تٕ٘٘:هـ) ،الحٌوان،
تحقٌق :عبد السَّبلم محمّد هارون ،دار الجٌل ،بٌروتٔٗٔٙ ،هـٔ88ٙ-م .البُخبلء ،تحقٌق :أحمد
العوامريّ بك ،وعلًّ الجارم بك ،دار الكتب العلمٌَّة ،بٌروتٕٕٔٗ ،هـٕٓٓٔ-م .البرصان
والعرجان والعمٌان والحوالن ،تحقٌق :عبد السَّبلم محمّد هارون ،طٔ ،دار الجٌل ،بٌروت،
ٓٔٗٔهـٔ88ٓ-م .البٌان وال َّتبٌٌن ،تحقٌق :عبد السَّبلم محمّد هارون ،مكتبة ابن سٌنا ،القاهرة،
ٕٓٔٓم.
 حٌدر ،فرٌد عوض ،علم الداللة ،طٕ ،دار النهضة المصرٌة ،القاهرةٔ888 ،م.
ي
 الخالدٌان ،أبو بكر محمَّد بن هاشم الخالديّ (تٖ9ٓ:هـ) ،وأبو عثمان سعٌد بن هاشم الخالد ّ
(تٖ5ٔ:هـ) ،حماسة الخالدٌٌن ،تحقٌق :محمَّد علً دقة ،طٔ ،وزارة َّ
الثقافة ،دمشقٔ88٘ ،م.
 الخوارزمً ،أبو بكر محمد بن العباس ،مفٌد العلوم ومبٌد الهموم ،المكتبة العنصرٌة ،بٌروت،
ٔ885م.
 ذو الرُّ مة ،أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلًّ (تٕٖٔ:هـ) ،دٌوان ذي الرُّ مة شرح أبً نصر الباهلًّ
رواٌة ثعلب ،تحقٌق :عبد القدوس أبو صالح ،طٔ ،مؤسسة اإلٌمان ،ج َّدةٕٔٗٓ ،هـٔ89ٕ-م.
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 الرَّ ازيّ  ،زٌن ال ِّدٌن أبو عبد هللا محمّد بن أبً بكر بن عبد القادر الحنفًّ (تٙٙٙ:هـ) ،مختار
الصِّحاح ،تحقٌقٌ :وسف ال َّشٌخ محمّد ،ط٘ ،المكتبة العصرٌَّة ،بٌروت ،ال َّدار ال َّنموذجٌَّة ،صٌدا،
ٕٓٗٔهـٔ888-م.
َّ
الزبٌديّ  ،أبو الفٌض محمّد بن محمّد بن عبد الرَّ زاق الحسٌنًّ (تٕٔٓ٘:هـ) ،تاج العروس من

جواهر القاموس ،تحقٌق :مجموعة من المُحققٌن ،دار الهداٌة ،الجزائرٕٓٔٓ ،م.
 الزهرانً ،محمد بن علً الحضرٌن ،علم الداللة فً الدرس العربً التلقً واالستنبات ،طٔ ،كنوز
المعرفة ،عمَّانٖٔٗ8 ،هـٕٓٔ5-م.
 ابن عاصم ،محمد بن محمد بن عاصم الغرناطً (ت9ٕ8:هـ) ،حدائق األزاهر فً مستحسن
األجوبة والمضحكات والحكم واألمثال والحكاٌات والنوادر ،تحقٌق :أبو همام عبد اللطٌف عبد
الحلٌم ،طٔ ،مطبعة دار الكتب والوثائق القومٌة ،القاهرة ،جٔ ،صٓٔٔ.
 عمر ،أحمد مختار ،علم الداللة ،عالم الكتب ،بٌروتٕٓٓٓ ،م.
 عٌسى ،فوزي ،ورانٌا فوزي ،علم الداللة النظرٌة والتطبٌق ،دار المعرفة الجامعٌة ،القاهرة،
ٖٔٗ5هـٕٓٔٙ-م.
 الفارسًّ  ،أبو القاسم زٌد بن علً (تٗٙ5:هـ) ،شرح كتاب الحماسة ،تحقٌق :محمّد عُثمان علًّ ،
طٔ ،دار األوزاعًّ  ،بٌروت.
 الفراهٌديّ  ،أبو عبد الرحمن الخلٌل بن أحمد بن عمرو بن تمٌم البصريّ (تٔ5ٓ:هـ) ،العٌن،
تحقٌق :مهدي المخزومًّ  ،وإبراهٌم السَّامرائًّ  ،دار ومكتبة الهبلل ،العراقٔ89ٓ ،م.
 المُبرد ،أبو العباس محمّد بن ٌزٌد المُبرد (تٕ9٘:هـ) ،ال َّتعازي "المراثً والمواعظ والوصاٌا"،
تحقٌق :إبراهٌم محمّد حسن الجمل ،مراجعة :محمود سالم ،نهضة مصر ّ
للطباعة وال ّنشر وال ّتوزٌع،
القاهرة .الكامل فً اللُّغة واألدب ،تحقٌق :محمّد أبو الفضل إبراهٌم ،طٖ ،دار الفكر العربًّ،
القاهرةٔٗٔ5 ،هـٔ885-م.
 المُهلهل ،أبو لٌلى عديّ بن ربٌعة بن الحارث ال َّتغلبًّ (تٖ٘ٔ:م) ،دٌوان مُهلهل بن ربٌعة ،شرح:
طبلل رجب ،ال ّدار العالمٌَّة.
 مجمع اللغة العربٌة بالقاهرة ،المعجم الوسٌط ،مكتبة الشروق الدولٌة ،القاهرةٕٓٓٗ ،م.
 ال َّنهشلًّ  ،أبو محمَّد عبد الكرٌم بن إبراهٌم القٌروانًّ (تٗٓ٘:هـ) ،الممتع فً صنعة ال ّشعر ،تحقٌق:
محمَّد زغلول سبلم ،طٔ ،منشأة المعارف ،اإلسكندرٌةٔ89ٖ ،م.
ٖٖ

