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الملخص
«الوُمبثؿبت» هي أّن الىتت التٖ ألّفْب التَح٘سٕ ٍأوخطّاب مو٘اعاً ،فْاَ ألاطة ئلاٖ أى
ٗىَى وتبثبً فلؿف٘ب هترههب ٗإضّخ فتطٓ ذهجٔ هي مبضٗد الفلؿفٔ الٗطث٘ٔ اإلؾامه٘ٔ فاٖ
المطى الطاثٕ الْزطٍٕ .هي أّنّ ًتبئذ ّصا الجحج ئى رَْز التَح٘اسٕ فاٖ ّاصا الىتابة
ٌٗمؿن ئلٖ لؿو٘ي ّبهّ٘ي ٍّوب الزبًت اللفٖٓ ٍالزبًت الساللٍّٖ .اصا الزبًات اللفٓاٖ
ٗؿتَٖت ثٗسّٓ أهَض ٍمله يجّ الوفطزات ،اللغبت فٖ الوفطزٓ ،اإلفطاز ٍالتخٌ٘أ ٍالزوإ،
التصو٘ط ٍالتأً٘ج ،الومهَض ٍالووسٍز ،الوَلس ٍالوٗطةٍ ،الزبًت الساللٖ ٗحتإَ األناَ
اإلقتمبل٘ٔ ،زاللٔ الوفطزات ،الفطٍق اللغَٗٔ ،التطازف ٍالتًبز ،التهح٘ح اللغإَ .ئٖتواسًب
فٖ ّصُ الومبلأ ثواٌْذ الَنافٖ التحل٘لاًٖ ،زٗات وتابة «الومبثؿابت» ثا٘ي أٗاسٌٗب
ًٍؿترطد الٌهَل التٖ مطمجٍ ثبلزَاًت اللفٓ٘ٔ ٍالسالل٘ٔ.
الكلوات الذلیلیةٖ :لن اللغٔ ،أثَح٘بى التَح٘سٕ ،الومبثؿبت ،الساللٔ.

* َبلجٔ السوتَضاُ فٖ فطٔ اللغٔ الٗطث٘ٔ ٍآزاثْب ،ربهٗٔ آظاز اإلؾمه٘ٔ ،فطٔ َْطاى قوب .
** أؾتبش هؿبٖس فٖ لؿن اللغٔ الٗطث٘ٔ ٍآزاثْب ،ربهٗٔ آظاز اإلؾمه٘ٔ ،فطٔ َْطاى قوب .
s.a.eftekhari74@gmail.com
*** أؾتبشٓ هؿبٖسٓ فٖ لؿن اللغٔ الٗطث٘ٔ ٍآزاثْب ،ربهٗٔ آظاز اإلؾمه٘ٔ ،فطٔ َْطاى قوب .
الىبمت الوؿإٍ  :ؾ٘سُٖبءاهلل افتربضٕ
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المقذمة
اللغٔ ٍؾ٘لٔ األزة ٍأزامٍِ ،لن ٗجسٔ أحس فٖ في هي فٌَى األزة هب لن ٗأذاص ثٌبنا٘ٔ
اللغٔ ٍٗتوىي هٌْبٍ ،لس أزضن اللغََٗى ّصُ الحم٘مٔ ،فىبًت لْن ٍلفبت ََٗلٔ فٖ الٌماس
اللغَٕ ،الصٕ ال ٗوىي أى ًٗسُ هَيَٖب أزث٘ب ٍئى وابى ّاَ هٗ٘ابض راَزٓ الاٌم األزثاٖ،
ٍشله ألًِ مهسٕ لمًبٗب لغٍَٗٔ ،وبى الوتهسٍى لغَٗ٘ي ،ففٖ الٌمس اللغَٕ ح٘بٓ الٗطث٘أ،
ئش َّ ٗزلْ٘ب ،ف٘و٘ع ذج٘خْب هي َ٘جْبٍ ،هَٗرْب هي هؿاتم٘وْبٍ ،ابهًاْب هاي رلْ٘اب،
ٍلطٗجْب هي ثٗ٘سّب .ئى أثبح٘بى التَح٘سٕ ٍاحس هي ألوٕ هفىطٕ الٗطث٘ٔ ٍأزثبئْابٍ ،لْاصا
فمس هٌحِ األزثبء ٍالوإضذَى لمت «ف٘لؿَف األزثابء ٍأزٗات الفمؾافٔ»(الحوإَ:1924 ،
 .)5شله أى وتجِ مزوٕ ئلٖ ٖوك الفىطٓ ئًبلٔ الٗجبضٓ ٍضقبلٔ األؾلَة« ،هي أرات شلاه
فاى ثٗى الوإضذ٘ي أَلك ٖلِ٘ لمت الزبحّ الخابًٖ»(ٖعالاسٗيّ ،)371 :اصا فًام ٖاي
اًتْبرِ هصّت الوٗتعلٍٔ .أثَح٘بى ٖلٖ ًجبّٔ قأًِ ٍؾٗٔ ٖلواِ ٍفًالِ «وابى هًاُْسا
هحسٍز الطظقٖ ،وت ثبلَضالٔ ٍالٌؿد»(الحوٍَٕ )1928:5 ،لس ٍنف هٌْتاِ ّاصُ «حطفأ
قإم»(التَح٘سٕ ،أذمق الوَظضٗطٕ305 :؛ الحوَٕ ،)28 :ووب ٖوت فٖ ذسهٔ الَظٗط اثاي
الٗو٘س حن الَظٗط الهبحت ثي ٖجبز حٌ٘ب آذط(الحوَٕ .)5 :1924 ،اَلاك التَح٘اسٕ ٖلاٖ
وتبثِ ٌَٖاى «الومبثؿبت» ٍّٖ مؿو٘ٔ اطٗجٔ ،ال مرلَ هاي َطافأٍ ،محتابد الاٖ مفؿا٘ط
فبلىلؤ هكتمٔ هي فٗت «لجؽ» ٍهٌْب لجؽ هي ًبضٍ ،فٖ الوزبظ «لاجؽ هٌاِ ٖلواب ،إ
اؾتفبزٍ ،هٌٖٗ الومبثؿبت أى ٗكتطن احٌبى أٍ أوخط فٖ هحبٍضٓ ٖلو٘ٔ أٍ فلؿف٘ٔ ف٘ماجؽ
أحسّوب الٗلن ٍالوٗطفٔ هي اٙذط ٍُِ٘ٗٗ ،هب ٌٖسُ هٌْب ٍالٓبّط أى التَح٘سٕ مزبٍظ ّاصا
التٗطٗف ،فلن ٗٗس هحتإَ الىتابة همبثؿابت مزاطٕ ثا٘ي َاطف٘ي ،ثات هحابٍضات ٍآضاء
ٍاذت٘بضات ٍهمبالت ٍهحبيطات ٍآهب ٍيجٌَ رلؿبت ،يوت ئلٖ ثًٗاْب زٍى مطم٘ات اٍ
مٗطٗت ،فكىلت هبزٓ الىتبة(الوَلٕ الج٘بى.)2001 ،
محتت وتت فمِ اللغٔ هىبًبً ثبضظاً فٖ حمت السضاؾابت اللغَٗأٍ ،مٗاس ههاسضاً حطٗابً هاي
ههبزضّبٍ ،مأمٖ اّو٘تْب هاي اؾاْبهْب فاٖ حفاّ اللغأ ٍروإ هفاطزات اللغأ الٗطث٘أ
ٍمطاو٘جْب ٍ .ألثٖ ح٘بى رَْز ال مغفت فٖ السضؼ الٗطثٖ ،فَْ لس اهتله ٖمل٘أ فاصٓ هاي
َطاظ ٖمل٘ٔ الرل٘ت ،لصا مٌبٍ الوحسحَى ههٌفبمِ ثبلسضؼ ٍالتحل٘ت ،فزابء أوخاط ًتابرْن
م
فٖ ضؾبئت ربهٗ٘ٔ .متوخت أّوّ٘ٔ الجحاج فاٖ أًّاِ ٗتٌابٍ لًَا ًب لغَّٗا ًب هْوّا ًب لفْان ًا ّ
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الومبثؿبت ٍَّ آضائِ اللغَٗٔ فٖ شله العهي ٍٗج٘ي زٍضُ الوْنّ فٖ الٗهط الوٌهطهًَٔ .ارِ
فٖ ّصا الومب ٖسّٓ أؾئلٔ ًٍطٗس أى ًز٘ت ٌْٖب:
ّ -1ت للومبثؿبت زٍض فٖ ٖلن اللغٔ؟
 -2إٔ ٌٖبنط اللغَٗٔ مَرس فٖ وتبة الومبثؿبت؟
 -3و٘ف اؾترسم اثَح٘بى التَح٘سٕ ّصُ التمٌّ٘ٔ الفٌّ٘ٔ فٖ وتبثِ؟
خلفیة البحث
همبلٔ هٌَٗى ثا«زضاؾٔ أؾلَث٘ٔ فٖ وتبة اإلهتبٔ ٍالوإاًؿٔ ألثٖ ح٘بى التَح٘سٕ» هي
ؾ٘سهحوسضيااب اثااي الطؾااَ  ،هحؿااي ضياابذَاُ ،هزلاأ لؿاابى هجاا٘ي ،الٗااسز  ،12ؾاأٌ
1392ـ ،نم  .23-1اًتكطت همبلأ أذاطٕ «ناَضٓ اإلٗاطاً٘٘ي فاٖ آحابض أثاٖ ح٘ابى
التَح٘سٕ» ،الىبمت ٖجسالغٌٖ ئٗطٍاًٖ ظازُ ،هْاسٕ ٖبثاسٕ ،هزلأ األزة الومابضى ،ؾأٌ
1389ـ ،الٗسز  ،3نم ٍ .68-37وصله همبلٔ «أثَح٘بى التَح٘سٕ ث٘ي الٌعٖٔ الٗمل٘أ
ٍاإلمزبُ الهَفٖ» ،هي حو٘سضيب قطٗٗتوساضٕ ،هزلٔ زضاؾبت فٖ الٗلَم اإلًؿبً٘ٔ ،ضرات
 ،1433ؾٌٔ  ،19الٗسز  ،2نم  .82-67ثحخٌب ٖي آضاء لغَٗٔ ٌٖس أثٖ حّ٘ابى التَح٘اسٕ
فٖ وتبة «الومبثؿبت» فٖ اإلًتطًت ٍالوَالٕ اإللىتطًٍ٘ٔ ٍلن ًزس ثحخبً هؿتملّبً ٌٍِٖ ،ثواب
أىَّ ّصا الوَئَ لن ٗجحج ٌِٖ ٍٗحمّك فٖ ثمزًب ئٗاطاىً ،حاي لوٌاب ثااٗطاز ٍثؿاٍ ّاصا
الٌٗهط اإلثساّٖٖ الفٌّّٖ فٖ «الومبثؿبت» ألثٖ ح٘بى ٍالواٌْذ الّاصٕ ًؿاترسهِ فاٖ ّاصُ
الومبلٔ َّ الوٌْذ الَنفّٖ التحل٘لّٖ.
أبىحیان التىحیذی وقیمة شعزها
َّ ٖلٖ ثي هحوس ثي الٗجبؼ أثَ ح٘بى التَح٘سٕ اذتلف الوإضذَى فٖ أنلِ ث٘ي أًاِ
ق٘طاظٕ اٍ ً٘ؿبثَضٕ أٍ ٍاؾٍُٖ ،هْوب ٗىي هي ذمف فم قه فٖ أًاِ فبضؾاٖ األنات،
ٍئال فوب ؾىتَا ٖي التٗطٗف ثأنلٍِ .هي الغطٗت أى أحسا هي هإضذ٘اِ لان ٗتٗاطو لاصوط
هىبى هَلسٍُ ،ال للَلت الصٕ ٍلس فِ٘ ،هٕ أى اثي لبيٖ قاْ٘ٔ شواط أى أثابُ هحواس ثاي
الٗجبؼ وبى ٗتزط ثبلتوط فٖ ثغساز ٌٖٗٗ .أى أؾطمِ وبًت هترصٓ ثغساز هٌََب لْاب ٍحابضٓ
اللبهتْبًٗ .ن ،اال ٗجٗس أى أثبُ ؾبفط فٖ ثٗى قأًِ ئلٖ ئحسٕ الزْبت ٍناحت هٗاِ أهاِ

/ 851دراسات األدب المعاصر ،السنة الثانیة عشرة ،ربیع  ،8999العذد الخامس واألربعون

ٌٍّبن ٍلسماٍِ ،لىاي األلاطة ئلاٖ التحم٘اكٍ ،األهاط الوتفاك هإ َج٘ٗأ حاب التزابض
الوتٌََ٘ي ،أى هَلسُ وبى ثجغسازً .مَ شله ًٍتوؿه ثِ حتٖ ٗمَم السل٘ت ٖلٖ أًِ ٍلاس
ثغ٘طّب .أهب مبضٗد ه٘مزُ فمس أافلِ وت هي وتت ٌِٖ ،ا٘ط أًِ لس حسز ؾاٌِ فاٖ ضؾابلتِ
التٖ وتجْب فٖ ؾٌٔ أضثٗوبئٔ ئلٖ المبيٖ أثٖ ؾْت ٖلٖ ثي هحوس ح٘ج لب لِ فاًٖ فاٖ
ٖكط التؿٗ٘ي ،ئشا مٗ٘ي أى ه٘مزُ وبى فٖ الٗكطٓ الخبً٘ٔ ثٗس الخلخوبئٍٖٔ .لِ٘ حك لٌاب أى
ممَ ٍ :لس أثَ ح٘بى التَح٘سٕ فٖ ثغساز ؾٌٔ ٍ 311ثْب ًكأ .هإلفبمِ« :اإلهتبٔ ٍالوإاًؿٔ»،
«الجهبئط ٍالاصذبئط»« ،الهاسالٔ ٍالهاسٗك»« ،أذامق الاَظٗطٗي» ٍٗؿاوٖ أًٗاب «هخبلات
الَظٗطٗي»« ،الومبثؿبت»« ،ممطّٗ الزبحّ»(اثي ذلّىبى ،ال مب ،د.)228 :1
أؾلَثِ ٗتطاٍح ث٘ي الطلٔ ٍالزفبف مجٗب للوَئَ الصٕ ٗٗبلزٍِ« ،ئى وابى ٗؿا٘ط ٖلاٖ
ذُٖ الزبحّ فٖ اإلضؾب ٍالتمُٕ٘ اال أًِ لن ٗىي ٗوله ضقبلٔ الزبحّ ٍذفٔ ْلِ ضان
أى ثًْٗن أَلك ٖلِ٘ لمت الزبحّ الخبًٖ»(ٖعالسٗي ،)371 :ووب أى هَياَٖبمِ لان مىاي
هي ثٌبت الح٘بٓ التٖ َْٗاّب الٌبؼ ،ثت وبى شا هٌْذ هٌُمٖ ،هَؾَٖٖ ،فلؿافٖ ٍّاصا هاب
وبى ٗجٗسُ ٖي َجمبت الوزتوإ ئال الٌرجأ هاي الوخمفا٘يٍ .هْواب ٗىاي« ،فاأثَ ح٘ابى
التَح٘سٕ لن ٗىتت أحس ثٗسُ هب َّ أؾْت ٍألَٕ ٍأقاس مٗج٘اطا ٖاي قرها٘ٔ نابحجِ»
(هتع ،د ،)416 :1فمس روٕ فٖ أؾلَثِ الهَضٓ الح٘ٔ ٍالوٌٖٗ الٗملاٖ الٗو٘اك .ئًاِ أٍلإ
ثىتبثٔ األحساث ٍاألؾوبض ٍٍلبئٕ التبضٗد فٖ الهَضٓ الطٍائ٘ٔ« ،للوب ٗىتفاٖ ثااٗطاز الحابزث
ٖلٖ هب ٖطف ٍمٌبللِ الطٍآ ،ثت ٗٗطو لِ ٍٗطؾت ٖلِ٘ نجب هسضاضا هي لبئى ثماتِ ٍظاذاط
ث٘بًِ ،فبشا َّ لهٔ شات ٍلبئٕ ٍأقربل ٍأثُب  ،مطٍٔ ئشا هخلت ٍحطٍت ئشا لاطأت ٍمولاه
الوكبٖط ٍالملَة ئشا ؾوٗتٍ ...هاي أذام هعاٗابُ أًاِ ٗواعد األزة ثبلحىوأ ٍالتهاَف
ثبلفلؿفٔ ٍَٗلس هي ث٘ي ّصا الوعٗذ هصّت ذبناب لاِ لان ٗؿاجك ئلِ٘(الؿاٌسٍثٖ ،همسهأ
الومبثؿبت.)3-2 :
أسلىب کتاب المقابسات
وبى الىتبة الخبًٖ الصٕ ًكط ألثٖ ح٘بى َّ وتبة «الومبثؿابت» الاصٕ ماَلٖ حم٘مأ
ًٍكطُ ثوهط حؿي الؿٌسٍفٖ ؾٌٔ 1929م .ؾزت أثَ ح٘بى فِ٘ هاب ؾاوِٗ هاي رْبثاصٓ
الٗلوبء فٖ ثغساز ثوزلؽ نسٗمِ ٍأؾتبشُ أثٖ ؾل٘وبى الوٌُمٖ الؿزؿتبًٖ حٌ٘وب وابًَا
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ٗتصاوطٍى ٍٗتحبٍضٍى فٖ هَيَٖبت قٖء هي الفلؿفٔ ٍاألزةٍّ .إالء الٗلوبء هي هاصاّت
هتجبٌٗٔ فْ٘ن الكٖ٘ٗ ٍالكبفٖٗ ٍالوٗتعلٖ ٍالولحسٍ ،الوزَؾٖ ،لىاي الفلؿافٔ روٗاتْن
ٍحت الٗلن ّصة ًفَؾْنٍ ،وبى الغبلت ٖلاٖ مفى٘اطّن هاصّت أضؾاَُ ٍوابًَا ُٗلماَى
لفىطّن الٌٗبى ٍال ٗطٗسٍى ا٘ط الَنَ ئلٖ الحم٘مٍٔ .أوخط هَيَٖبمِ زائط حاَ الفلؿافٔ
ٍالٌفؽ ٍالتٗل٘ت ٍٖلن الىمم ٍاألذمق هخت األذامق الوتجبٌٗأ فاٖ االًؿابى(التَح٘سٕ،
الومبثؿبت ،)14 :الوٌبؾجٔ ث٘ي الوٌُك ٍالٌحَ(الوهاسض ًفؿاِ ،)169 :الًاحه حم٘متاِ
ٍأؾجبثِ(الوهسض ًفؿِ )274 :ثٗى هَيَٖبت ّصا الىتبة لغَٕ أزثٖ هخت ْاطف الوىابى
ٍْطف العهبى(الوهسض ًفؿِ ،)172 :هبّ٘ٔ الجمأ ٍالرُبثٔ ٍّت ٌّبن ثمأ أحؿي هاي
ثمأ الٗطة(الوهسض ًفؿٍِ .)293 :لل٘ت هٌْب هتهت ثبلسٗي ٍالتهاَف هخات الوٗابز حاك
(الوهسض ًفؿٍِ )343 :الٌَم قبّس ٖلٖ الوٗبز(الوهسض ًفؿِ.)357 :
ؾزت هب زاض فٖ هزبلؽ الصٗي ذبلُْن فٌمت ٌْٖن ،هي شله ًمت ٖاي أثاٖ ؾال٘وبى
الوٌُمٖ ومم فٖ مُْ٘ط الٌفؽ ٍمزطٗسّب ٖي الكَائت الجسً٘ٔ(الوهسض ًفؿِ )119 :لىٌِ
لن ٗسٔ أًِ ٍٖلٖ ومهْن ثٌهِ ٍئًوب ٗزٌٖ فٖ ًملِ ر٘سُ هٕ ٗمٌِ٘ أى ثًِٗ ًس هٌِ ٍأًِ
ظاز فِ٘ ظٗبزٓ ال ٗؿتم٘ن الىمم ئال ثِ(الوهسض ًفؿٍِ .)124 :أح٘بًب ٗحصف هاي هحابٍضات
ّإالء الٗلوبء هب ال ٗطٕ فِ٘ فبئسٓ ووب لب ٍ« :وبى فٖ ومهْن حكَ وخ٘ط حهلت ذبلهأ
ظٗسمِ ٍشوطمِ فٖ رولٔ الىمم»(الوهسض ًفؿِ .)140 :ئًِ أه٘ي فٖ ضٍاٗأ الر٘اط فْاَ ئشا
حصف أٍ ظاز أٍ قه ف٘وب ًمت أقبض ئلٖ شله ًٍجِ ٖلِ٘ ٍئى لن ٗهت ثٗم٘اسٓ زٌٗ٘أ وواب
ممت زفبٔ أثٖ ؾل٘وبى ٖي الجٗج ٍظاز ٖلِ٘ هي ٌٖسُ(الوهسض ًفؿِ .)357 :ئى التَح٘اسٕ
وبى هْتوب فٖ ّصا الىتبة ثتحسٗس هٗبًٖ األلفبِ ٍالتو٘٘ع ث٘ي الوتطازفابت ٍالىكاف ٖاي
نلٔ الفىط ٍاللغٔ أٍ الوٌُك ثبلٌحَ ٍل٘ؽ هي الٗؿ٘ط ٖلٖ الجبحج أى ٗؿترطد هاي حٌبٗاب
األفىبض الَاضزٓ فٖ الومبثؿبت فلؿفٔ هتوبؾىٔ لَاهْب التؿبؤ ٖي الٌفؽ اإلًؿبً٘ٔ ٍالجحج
ٖي الَحسٓ ف٘وب ٍضاء الىخطٓ ،فبى فًت التَح٘سٕ فٖ وتبة «الومبثؿبت» ال ٌٗحهاط فاٖ
ًمت األفىبض ٍ الوؿبرمت التٖ وبًت مسٍض فٖ األٍؾبٌ الٗلو٘ٔ فٖ ٖهطُ ،ثات ٗوتاس ئلاٖ
ٖول٘ٔ مٌم٘ح اٙضاء ٍاطثلتْب ٍئٖبزٓ ن٘باتْب ٍالتٗج٘ط ٌْٖب ثأؾلَة أزثٖ مٌبنٕ ،فلٗت ّاصا
هوب ٗزٗت لىتبة الومبؾبت ل٘ؤ وجطٕ فٖ مبضٗد الهمت الفىطٗأ ثا٘ي ٖلوا٘ي ّابه٘ي
(ث٘ي أثٖ ح٘بى ٍاثي هؿىَِٗ) هي أٖمم الفىط اإلؾمهٖ فٖ المطى الطاثٕ الْزطٕ.
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الجهىد اللغىیة عنذ أبی حیان التىحیذی فی المقابسات
اثَح٘بى التَح٘سٕ شٍ حمبفٔ ٍاؾٗٔ ،ئش ٍٖٖ حمبفٔ ٖهط ظذط ثابلٗلَم ٍالٗلوابءٍ ،شّات
ٗؿتمهٖ ٖلن الٗطث٘ٔ ،فأزضن فلؿفتْبٍ ،ابل ٖلٖ زلبئمْبٍ ،ثلغ فٖ الٗلاَم الٗطث٘أ هاي
الزملٔ ٍالرُط هب لن ٗجلغِ ئال المل٘ت.
مٌَٖت رَْز أثٖ ح٘بى التَح٘سٕ اللغَٗٔ ٍامؿٗت فٖ مٗل٘مبمِ ٖلٖ التٌجِ٘ ٍّٖ ،فٖ
روَْضّب ٍاٖ٘ٔ لزت الوجبحج اللغَٗٔ التٖ ٌٖٗٗ ثْاب الوٗزو٘اَى ،الؾا٘وب أى الح٘اسضٕ
ٗمسم هٗزوب فٖ لغٔ الفمْبءٍ ،لس ثسا لٌب الومحٓٔ ٍالتأهت أى ّصُ الزَْز أذاصٓ رابًج٘ي
أؾبؾ٘٘ي اًسضد محت وت ٍاحس هٌْوب فمطاتٍّ ،وب الزبًت اللغٍَٕ ،الزبًت الساللٖ.
ضبط المفزدات
يجٍ أثَح٘بى رت هب مٌبٍلِ هي هفطزاتٍ ،لس قوت ٖولِ ن٘غب اؾو٘ٔ ٍفٗل٘أ ،فواي
اإلؾو٘ٔ لَلِ فٖ يجٍ اإلًؿبى« :اإلًؿبىُ ئًّوب َّ ئًؿبىٌ ثِبلٌّفؽٍِ ،الٌّفؽُ هاب ّاَ ئًؿابىٌ.
ى
ت هُمثؿاتِْب لِلجاس ِ
ؽ ِثحَؿا ِ
ؽ ًفا َ
ت لجَلِاِ هِاي الاٌّفؽٍِ .الاٌّف ُ
ى لِ نَض ٌٓ ِثحَؿ ِ
ٍاإلًؿب ُ
ٍمهطٗفِْب لِ ٍمسث٘طِّب فِ٘»(همبثؿٔ ٍ .)18فٖ اله٘غ الفٗلً٘ٔ ،زاس ياجُِ ٌٗحاَ هٌحاٖ
أوخط ٖومب ،ئش ًجِ ٖلٖ هب لس ٗتطمت ٖلٖ التهح٘ف فاٖ الفٗات هاي اذاتم فاٖ الحىان
الفمٍْٖ ،هوب يجُِ فٖ ّصا الهسز لَلِ فٖ الفٗت(مفّْن) الَاضز فٖ لَ أثٖ ح٘بىٍ« :حَسُّ
اإلفْبمِ ٍالتّفُّْنِ هٗطٍفٍَ ،حَسُّ الجمأِ ٍالرُبثِٔ هَنَفَ .فبلحبرُٔ ئلٖ اإلفْبمِ ٍالتّفُّْنِٖ ،لاٖ
ٖبزِٓ أّت اللغِٔ ،أقسُّ هِي الرُبثِٔ ٍالجمأِ ألًّْب همسهٌٔ ثبلُّجِٕ ألاطةُ ئلٌ٘ابٍ ،الٗماتُ أثٗاسُ
ٌّٖب»(همبثؿٔ  .)22فىصله ٗهطف ن٘غ الفٗت فٖ الٌحَ الٗطثٖ لًجُِ للمبضئ٘ي« :الٌحاَُ؟
فمب ٖ ،لٖ هب ٗحًُطًُٖ الؿبُٖٔ هِي ضؾوِِ ٖلٖ ا٘طِ مهفِ٘ٔ حَسُِّ ٍمٌم٘حِ :ئًِّ ًٓطٌ فٖ وممِ
الٗطةَِٗٗ ،زُ ثِتحه٘تِ هب مألفٍُِ ،مٗتبزُُ ،أٍ مٗطّفٍُِ ،مملّتُ هٌاِ ،أٍ مٗطفُاٍِ ،مح٘لُاٍِ ،مأثابُ،
ٍمصّتُ ٌٍِٖ ،مؿتغٌٖ ثِغ٘طُِِ»(همبثؿٔ .)22
اللغات فی المفزدة
أقبض أثَح٘بى فٖ هَايٕ ٖسٗسٓ ئلٖ اللغبت الَاضزٓ فٖ الوفطزٍٓ ،لِ فاٖ شلاه هٌْابد
هتجٕ ،فمس َٗضز اللغٔ هي ا٘ط أى ٗحىٖ فْ٘ب لَال أٍ ُٗلك ٖلْ٘ب حىوبٍ ،هاي شلاه لَلاِ
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فٖ «للتُ لِ :فوب الٌحَُ؟ فمب ٖ ،لٖ هب ٗحًُطًُٖ الؿبُٖٔ هِي ضؾوِِ ٖلٖ ا٘طِ مهافِ٘ٔ حَاسُِّ
ٍمٌم٘حِ :ئًِّ ًٓطٌ فٖ وممِ الٗطةَِٗٗ ،زُ ثِتحه٘تِ هب مألفٍُِ ،مٗتبزُُ ،أٍ مٗطّفٍُِ ،مملّاتُ هٌاِ،
أٍ مٗطفٍُِ ،مح٘لٍُِ ،مأثبٍُ ،مصّتُ ٌٍِٖ ،مؿتغٌٖ ثِغ٘طُِ»(همبثؿٔ )22
ئىَّ التَح٘سٕ فٖ همبثؿٔ ٗ 91ك٘ط ئلٖ هٗبًٖ ٖسٓ هي الىلوبت:
ٗمب ُ :هب الصِّوطُ؟ الزَاةُ :ئحًبضُ الصّّيِ هب ممسّمَ ٍرَزُُ فٖ الٌّفؽِ.
ٗمب ُ :هب الصّّيُ؟ الزَاةُ :رَُزُٓ التّو٘٘عِ ث٘يَ األق٘بءِ.
ٗمب ُ :هب الصّوبءُ؟ الزَاةُ :ؾطُٖٔ اإلًمساحِ ًحََ الوَٗبضفِ.
ٗمب ُ :هب الكّهُّ؟ الزَاةُ َّ :مَطزُّزُ الٌّفؽِ ث٘يَ اإلحجبتِ ٍالٌّفِٖ.
ٗمب ُ :هب ال٘م٘يُ؟ الزَاةُ ]َّ[ :هُبثمُٔ الَٗمتِ هَٗمَلٍَِ .ال٘م٘يُ ؾىَىُ الفَْنِ هإَ حُجاَتِ
المًِّ٘ٔ ثِجُطّبىٍٍ .أًٗبً َّ ٍيَحُ حم٘مِٔ الكّٖءِ فٖ الٌّفؽِ.
ٗمب ُ :هب الىخطُٓ؟ الزَاةُ ]ّٖ[ :اًفهب ُ الََُْ٘لِِّٖ ثِألؿبمٍ وخ٘طٍٓ ٖٓ٘ؤَ المَسضِ.
ٗمب ُ :هب الوَسذَتُ؟ الزَاةُ َّ :لَ ٌ ٗفهّتُ هِي الوٗبًِٖ هب محتبدُ ئلِ٘ فٖ هٗطفٍٔ هب ّاَ
هَسذَتٌ ئلِ٘(همبثؿٔ .)91
ٍلس َٗضز التَح٘سٕ اللغٔ فٖ الوفطزٓ حبووب ٖلْ٘ب ئهب ثبلهَاة أٍ الفهبحٔ أٍ األٍلٖ أٍ
الكصٍش أٍ ا٘ط شله هوب اٖتوسُ هي ألفبِ فٖ الٌمس اللغٍَٕ ،ل٘ؽ هطازًب ثْصُ األحىبم أى
التَح٘سٕ أًكأّب هي ٌٖس ًفؿِ ،أٍ أًْب لِ ثربنٔ ،ثت هب زام ئًِ لس ًملْب ٍألطّب ألنحبثْب
ًؿجٌبّب ئلِ٘ مزَظاٍ ،هي شله لَلِ فٖ الفٗت "َج٘ٗأ"« :ؾاألٌَٖ أثَؾال٘وبى َٗهابً ٖاي
الُجِ٘ٗٔ ٍلب َ :و٘فَ ّٖ ٌٖسَ أّتِ الٌّحاَِ ٍاللّغأِ؟ أّاٖ فٗ٘لأٌ ثِوٌَٗاٖ فبٖلأٍ ،أٍ ثِوٌَٗاٖ
هفَٗلٍٔ؟(همبثؿٔ .)24
فؿألتُ أثبؾٗ٘سٍ ٌْٖب ،فمب َّ :صا هِي لج٘تِ األؾوبءِ الوَكَثِٔ ،فم ُٗمب ُ لِصلهَ ئًّاِ فٗ٘اتٌ
ثِوٌَٖٗ فبٖتٍ وَمسٗطٍ ثِوٌَٖٗ لبزضٍٍ ،ال ُٗمب ُ ئًِّ فٗ٘تٌ ثِوٌَٖٗ هفَٗ ٍ وَصث٘حٍ[ثِوٌَٖٗ هَاصثَحٍ].
ٍ لىِي ُٗمب ُ َّ فِٗتٌ فٖ أنلِِ وَحٌَ٘يٍ ٍأً٘يٍٍ .هَٕ ّصا فوٌَٖٗ الفٗتِ ثِ ألطَةُ هِاي هٌٗات
الفٗت هٌٍِ ،لِفٗ٘تٍ أؾطاضَ ٍٍرٍََُ ،لَس وبىَ ثٗىُ الٌّبؼِ ظ َّ فِ٘ ٌٖسَ ثٗىِ األهاطاءٍِ ،ئشا لَان
َٗىُي ثُسَّ هِي اٖتجبضُِ ٖلٖ َطٗمِٔ ّصا الؿّبئتِ ،فَلِأى ٗىَىَ ثِوٌَٖٗ هفٗاَ ٍ أٍلَاٍٖ ،شلاهَ أًّاب
ًمَ َُِ :جبُِٖ وصا ٍوصاٍَ ،ج٘ٗتُِ ،إٔ هب َُجَِٕ ٖلٍِ٘ ،ثِوٌَٗاٖ فِٗاتٍٍ ،الوفٗاَ ُ ف٘اِ أثاَ٘يُ،
ٍأذَامُِ ُٗسلِّليَ ٖلٖ شلهَ ،أٌِٖٖ الًّطٗجٍَٔ ،الؿّل٘مٍَٔ ،الؿّزٍَ٘ٔ ،الغطٗعَٓ.
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اإلفزاد والتثنیة والجمع
ٍلف التَح٘سٕ ٌٖس ٖسز ٗؿ٘ط هي الوفطزات هك٘طا ئلٖ مخٌ٘تْب ٍهب ُٗاطأ ٖلْ٘اب فاٖ
أحٌبء شلهٍ ،هي ّصُ الَلفبت لَلِ فٖ مخٌ٘ٔ "افْابم"ٍ« :اإلفْابمُ ئفْبهابىِ :ضزٕءَ ٍرّ٘اسَ.
فبألٍّ ُ لؿفلِٔ الٌبؼِ؛ ألىّ شله ابٗتُْنٍ ،قجَِ٘ ثِطُمجتِْن فٖ ًمهِْنٍ .الخبًٖ لِؿابئط الٌابؼِ؛
ألىّ شله ربهَٕ للوهبلحِ ٍالوٌبفِٕ»(همبثؿٔ ٍ )22فٖ ومهِ ئقبضٓ ئلٖ أنبلٔ ولوأ ئفْابم
لصا فاًْب ملعم فٖ التخٌ٘ٔ ٍا٘طّبٍ ،ال متأحط ثؿَاّب.
ٍضثوب اوتفٖ أح٘بًب ثبإلقبضٓ ئلٖ أى الوفطزٓ ال مخٌٍٖ ،لس ٗحىٖ فاٖ شلاه ذمفابً أهاب
الزوٕ فمس مٌَٖت ئقبضامِ فِ٘ ،فمس َٗضز هب فٖ الوفطزٓ هاي نا٘غ روإ فحؿاتٍ ،هاي
شله لَلِ فٖ روٕ "العهبى"ٍ« :هِوّب ٗكْسُ أىّ العّهبىَ ألَُافُ ،أًّاهَ مماَ ُ :ظهابىٌ حبياطٌ،
ٍظهبىٌ هبيٍِٖ ،ظهبىٌ هُؿتمجتٌّ .صا ثِبلٌّٓطِ األٍّ ٍِ ،لَاس أحاؽَّ ثاِ وُاتُّ الٌّابؼٍِّ .اَ ٗعٗاسُ
ثِبلوٌُكِ ٖلٖ ّصُ المؿؤِ ظٗبزٌٓ ثٌٌٍّ٘ٔ ،هِي أرتِ مهطّفِ العّهبىِ فٖ الَرَُِ الىخ٘طِٓ .حُنّ لب َ:
ٍهِوّب ٗعٗسُ لُبفَٔ العّهبىِ ٍيَحبً أىّ العّهبىَ الَاحسَ ٗزطُّ ئلٖ أوخطِ هِي ٍاحسٍ ،ئلاٖ هاب ال آذِاطَ
لْوبٍ ،الوىبىُ الَاحسُ هتَٖ قَغتَ ثِبلَاحسِ ٖزعَ ٖي الخّبًِٖ»(همبثؿٔ .)23
ٍضثوب ٖلك ٍَّ ٗحىٖ ن٘غٔ الزوٕ ٖلٖ ربًت هٌْبٍ ،لس ثاسا شلاه فاٖ حسٗخاِ ٖاي
ى هجاسأ لِلٗاس ِز الاصٕ ّاَ روإَ
"الَحسٓ" ئش لب  « :أذ َص ٍاحاس ًا أٍ أذاصَت ٍحاسًٓ ،ف٘ىاَ ُ
الَحساتٍِ .لَس ُٗإذَصُ ثِوٌٖٗ الوَٗسٍزِ»(همبثؿٔ ٍ )82لٗت هطز شله ئلٖ ٍرَز روٕ الزوٕ
للوفطزٓ ،فحؿجَا أى الوَرَز َّ الزوٍٕ .لس مىَى مٗل٘متِ ثبلتٌجِ٘ ٖلاٖ هاب ُٗاطأ ٖلاٖ
الوفطزٓ هي مغ٘٘ط فٖ الزوٕ ،أٍ ث٘بى َطف هي شلهٍٗ ،تًح ّصا األهاط رل٘اب فاٖ روإ
اإلًؽ ئش ضأٌٗبُ ٗمَ ٍُٗ« :مب ُ أًٗبً الَاحسُ ٖلٖ هب َّ ٍاحاسَ فاٖ الزاٌؽِ ،وواب ُٗماب ُ :ئىّ
اإلًؿبىَ ٍالفَطَؼَ ٍاحسَ فٖ الحَ٘اًٍُِّ٘ٔٗ ،مب ُ أًٗبًٍ :احسَ ثِبلٌَِّٔ ،ووب ُٗمب ُ :ظٗسَ ٍٖوطٍ ٍاحاسَ
فٖ اإلًؿبًٍُِّ٘ٔٗ ،مب ُ أًٗبً [ٍاحس] ثِوٌٖٗ أًِّ ا٘طَ هُتزعّبٍ ثِوٌعلِٔ الٌمُِٔ»(همبثؿٔ .)82
التذکیز والتأنیث
مٗطو التَح٘سٕ للتصو٘ط ٍا لتأً٘ج فٖ أحٌابء مٗل٘مبماِ ،فأقابض فاٖ ا٘اط هَيإ الاٖ
الوفطزات التٖ ٗزَظ مصو٘طّب ٍمأً٘خْبٍ ،هي شله لَلاِ فاٖ "الُطٗاك"ٗ« :اصوط ٍٗإًاج».
ٍضثوب ٗك٘ط أح٘بًب ئلٖ رَاظ الَرْ٘ي ،ئال أًِ ٌٗجِ ٖلٖ ضرحبى أحسّوب ٖلاٖ اٙذاطٍ ،لاس
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ٗحىٖ الطرحبى ثأًِ األوخط ،فمب فٖ "الىتّٗ« :ب هَي الىُتُّ ثِ ٍاحسَ ٍَّ ،فٖ الىُتِّ هَرَزَ».
ٍوصله ٌٖسهب ٗتحسّث ٖي الًوبٗط الوإًخٔ ٍالوصوطٓ« :فٗلَٖ ّصا اإلًؿبىِ ُٗحسّثُ ًفؿَِ ثِوب
ٗغلتُ هٌْبٍ ،مُحّسحُِ ًفؿُِ ثِوب ٗغلتُ ٖلْ٘ب هٌٍِ ،َّ ٍّٖ ّٖ ٍَّ ،لىِي ثٌٍََِٔ ًٍٍٍََٔ ،حاب ٍ
ٍحب ٍٍ ،ئؾنٍ ٍئؾنٍٍ ،هلحٍَِ ٍهلحٍَِ»(همبثؿٔ .)18
المقصىر والممذود
مٌَٖت ئقبضات أثٖ ح٘بى ئلٖ شلهٍ ،لس ٗىتفٖ ثبإلفبزٓ أى الوفطزٓ هوب ٗمهاط ٍٗواس،
ٍلس ٗصوط أى الوس َّ الوكَْض ٍأى المهط قبش ثبَت .ضّط فٖ األٖن الغبلت ال ٗمف ٌٖس هاب
لس ٗىَى ث٘ي المهط ٍالوس فٖ الوٌٖٗ ،فم ٗعٗس فٖ الاصوبء ٖلاٖ الماَ ٗ« :واس ٍٗمهاط».
ؾطُٖٔ اإلًمساحِ ًحََ الوَٗبضفِٖ .لٖ أًِ لن ٗفَت اإلقبضٓ ئلٖ الفطق فٖ هَيٕ آذاط ،ف٘ماَ
"الَْاء"« :ثِزَصةِ اإلًؿبىِ الََْاءَ ثِبلحطؤِ الُجِ٘ٗ٘ٔ ٍحهطَُ فٖ لهجِٔ الطّئِٔ ٍزفَِٗ ٍههابوتُِ
ثِبلحطؤِ اإلضازِٗٔ لِلَْاءِ الربضدِ ثِحُطٍفٍ مزصثُْب آلُٔ اللََّْاتِ» ٍال ٗرفاٖ هاب فاٖ الواس هاي
مٗج٘ط ٖي اؾتُبلٔ الَْاء حتٖ ٗوأل هب ث٘ي الؿوبء ٍاألضوٍ ،ل٘ؽ وصله المهط.
المىلذ والمعزب
ٍلف التَح٘سٕ ٌٖسّوب فٖ ا٘ط هَيٕ ،ففٖ الوَلس ٍلف ٌٖس هفطز "اإلًؿبى" الاَاضزٓ
فٖ همبثؿٔ  18هي وتبة الومبثؿبت ،ئش لب « :اإلًؿبىُ ئًّوب َّ ئًؿبىٌ ثِبلٌّفؽٍِ ،الٌّفؽُ هاب
َّ ئًؿبىٌٍ .اإلًؿبىُ لِ نَضٌٓ ثِحَؿتِ لجَلِِ هِي الٌّفؽٍِ .الاٌّفؽُ ًفاؽَ ثِحَؿاتِ هُمثؿاتِْب
لِلجسىِ ٍمهطٗفِْب لِ ٍمسث٘طِّب فِ٘ .فاشا لب َ اإلًؿبىُ :حسّحتٌِٖ ًفؿٖ أٍ حسّحتُ ًفؿٖ ،فاًّواب
شله لِكَٗضُِ ثِكَطفِ ًفؿِِ ،ثِمَسضِ هب اؾتفبزَ هِي نَُضمِْب الربنِّٔ ثاِ ٍاؾاتٌبضِٓ الٗماتِ ٖل٘اِ.
ّصا ئى وبىَ الحسٗجُ هَُام٘بً لِلحكِّ ،آذصاً ثِمِؿُِِ هٌٍِ ،ئى مَىُي األذطٕ زَذاتَ الفؿابزُ هِاي
ًبحِ٘ٔ الوبزِّٓ ٍالرِلٍِ ٍالوِعادِ ٍالمبثتِ».
أهب الوٗطة ،فمس وبًت ٍلفبت التَح٘سٕ ٌٖسُ وخ٘طٓ ،فطثوب شوط أى الوفطزٓ هٗطثٔ هي
ا٘ط ث٘بى ألنلْب ،ف٘مَ فٖ "الىلت /الٗا٘ي"« :فااىّ الىَلاتَ َٗاسُ ُّ ٖلان الٌّابثحِ ٍالىَواتِ
ٍحسٗسِٓ الحسازٍِ ،وصله الَٗ٘يُ ٖلٖ الًَُِٗ الصٕ ٗجهطُ ثٍِٖ ،لٖ ٖ٘يِ الصََّّتٍِٖ٘ ،يِ الوابءِ»
(همبثؿٔ .)82
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الجانب الذاللیة
وبى أثَح٘بى التَح٘سٕ هتبثٗبمِ السالل٘ٔ الورتلفٔ التاٖ أذاصت هؿابحٔ ٍاؾاٗٔ فاٖ
ٖولِ ،ئش لن ٗلجج أى ًجِ ٖلٖ السالالت الوتٌَٖٔ للوفطزاتٍ ،ؾٌتٌبٍ ّاصا الزبًات ٖلاٖ
الٌحَ اٙمٖ:
.1األصىل االشتقاقیة
ٖلٖ أثٖ ح٘بى ث٘بى األنَ الكتمبل٘ٔ للوفطزاتٍ ،لس زاض حسٗخاِ فاٖ روْاَضُ ٖلاٖ
الساللٍٔ ،لِ فٖ شله هٌْبد ،فمس َٗضز للوفطزٓ أنم ٍاحساٍ ،هي شله لَلاِ فاٖ اقاتمبق
«ٍهِي قَأىِ الحؽِّ التّجسُّزُ فٖ ًفؿٍِِ ،التّجسٗسُ فٖ ًفؿٍِِ .الوٗبًِٖ مؿتف٘سُّب الاٌّفؽٍُ ،هِاي
قأًِْب التَّحّسُ ثْب ٍالتَّح٘سُ لْب»(همبثؿٔ .)6
ٍفٖ هَيٕ أذط ملفٖ ٍلفتِ مزٖء هتطٗخٔ يبف٘ٔ ،ف٘مَ فٖ اقاتمبق "َج٘ٗأ"« :أًّاب
ًمَ َُِ :جبُِٖ وصا ٍوصاٍَ ،ج٘ٗتُِ ،إٔ هب َُجَِٕ ٖلٍِ٘ ،ثِوٌَٗاٖ فِٗاتٍٍ ،الوفٗاَ ُ ف٘اِ أثاَ٘يُ،
ٍأذَامُِ ُٗسلِّليَ ٖلٖ شلهَ ،أٌِٖٖ الًّطٗجٍَٔ ،الؿّل٘مٍَٔ ،الؿّزٍَ٘ٔ ،الغطٗعَٓ»(همبثؿٔ .)24
ٍهي شله اقتمبق فٖ ولؤ "ٍاحس ،أحاس ،ئحاسٕ" ٍلىاي لاِ هٗابىٍ هتٗاسزٓ ياوي
اقتمبلِ« :وٌتُ أحسَّن ؾٌَٔ ئحسٕ ٍمؿٗ٘يَ ٍحلخوبئٍٔ ٍلَس ؾُئتَ ٖي الَاحسِ فمب َ« :الَاحاسُ
ئؾنَ هكتطنَ ٗس ُّ ٖلٖ هٗبًٖ وخ٘طٍٓ ،أحسُّب ٍَّ أحمُّْب ثِْصا اإلؾنِ ،فَْ ٍاحسَ ثِبلٗسزٍَِّ ،
ئهّب أى َٗرسَ هِي ح٘جُ َّ هُلكٌٍ ،هَيَُْٖب الاٌّفؽُ هِاي ا٘اطِ أى َٗراسَ هَٗاِ أهاطٌ هِاي
الوَرَزاتِ ٍَّ ،ثْصا الَرِِ ٌٖٗٗ الوٗبزٍَٖ ،لٖ ّصا ؾاَاء أذاصَ ٍاحاساً أٍ أذاصَت ٍحاسًٓ،
ف٘ىَىُ هجسأ لِلٗسزِ الصٕ َّ روَٕ الَحساتٍِ .لَس ُٗإذَصُ ثِوٌٖٗ الوَٗسٍزِ ،وواب ُٗماب ُ :فاطؼَ
ٍاحسٍَ ،ئًؿبىٌ ٍاحسٍَّ .صا الَاحسُ ثِوٌٖٗ الوَٗسٍزِ»(همبثؿٔ .)82
.2داللة المفزدات
ال مىبز نفحٔ هي وتبة التَح٘سٕ مرلَ هي ٍلفٔ ٌٖس زاللٔ الوفطزاتٍ ،ؾٌمتهط هاي
شله ٖلٖ هب وبى لِ فِ٘ مَرِ٘ أٍ هتبثٗٔ ،فوي هتبثٗتِ الوؿتفً٘ٔ هاب أٍضزُ فاٖ هٗابًٖ
"الٌمُٔ" ،ئش لب « :الٌمُُٔ ّٖ ٍحسٌٓ هب ال ٍيَٕ لْابٍ .الٌمُأُ ّاٖ هجاسأ الىَانِّ الوتّهاتِ
ثِوٌعلِٔ الرٍِّ الصٕ ٗتّهتُ أرعاؤُ ثًُْٗب ثِجَٗىٍ ثِحَسٍّ هكتطنٍ ّٖ الٌمُُٔ .فبلٌمُُٔ ئشاً ّاٖ
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ٍحسٌٓ هب لْب ٍيَٕ»(همبثؿٔ ٍ )74وصله فٖ زاللٔ لفّ "الَحسٓ" ئش لب « :أىّ الَحسَٓ ّٖ
ًمٌُٔ هب ال ٍيَٕ لْب فبلَحسُٓ ّٖ هجسأ الَاحسِٗٔ ٍّٖ الىَنُّ الوٌفهتُ ثِوٌعلِٔ الٗسزِ الوإملافِ
هِي الَحساتِ التٖ مزتوُٕ هِي ا٘طِ امهب ِ أحساحِْب ثبألذطٕ»(همبثؿٔ .)74
ئىَّ أثب ح٘بى التَح٘سٕ ٗكطح هٗبًٖ ٍزالالت لفٓ٘ي ٍّوب "فٗتٖ /وت" :الفٗاتُ ُٗماب ُ
ٖلٖ هب ٌٗمًِٖ هَٕ اًمًبءِ الحطؤٍِ ،الٗوتُ ُٗمب ُ ٖلٖ اٙحبضِ التاٖ مخجاتُ فاٖ الاصٍّاتِ ثٗاسَ
اًمًبءِ الحطؤِ .لب ٍَ :الفٗتُ أًٗبً ٗٗنُّ وتَّ هٌٖٗ نبزضَ ٖاي شاتٍٍ ،حَاسُّ الفٗاتِ أًّاِ و٘ف٘أُ
نبزضٍٓ ٖي شاتٍٍ ،اإلًفٗب ُ و٘فُ٘ٔ ٍاضزٍٓ ٖلٖ شاتٍ .فبلفٗتُ ُٗماب ُ ٖلاٖ التحم٘اكِ ٖلاٖ ّاصا
الوٌٖٗ ٍَّ ،الصٕ ُٗمب ُ ئًِّ همَلٌٔ هِي الومَالتِ الٗكطٍُِٗ .مب ُٖ ،لاٖ الٗواَمِ ،إٔ ٖلاٖ إِّٔ
هٌٖٗ نُسِضَ ٖي شاتٍ»(همبثؿٔ ٍ )75لن ٗغت ٖي التَح٘سٕ أى ٗٗطد ٖلٖ الٗملبت السٍل٘ٔ
الوَرَزٓ ث٘ي ٖسز هي الوفطزات ،هي ح٘ج الٗوَم الرهَل ٍا٘ط شلاه ،وواب ًاطاُ فاٖ
لفّ "الَاحس" ئش لب « :الَاحسُ ئؾنَ هكتطنَ ٗس ُّ ٖلٖ هٗبًٖ وخ٘طٍٓ ،أحاسُّب ٍّاَ أحمُّْاب
ثِْصا اإلؾنِ ،فَْ ٍاحسَ ثِبلٗسزِ ٍَّ ،ئهّب أى َٗرسَ هِي ح٘جُ َّ هُلكٌٍ ،هَيَُْٖب الٌّفؽُ هِي
ا٘طِ أى َٗرسَ هَِٗ أهطٌ هِي الوَرَزاتِ ٍَّ ،ثْصا الَرِِ ٌٖٗٗ الوٗبزٍَٖ ،لٖ ّصا ؾاَاء أذاصَ
ٍاحساً أٍ أذصَت ٍحسًٓ ،ف٘ىَىُ هجسأ لِلٗسزِ الصٕ َّ روإَ الَحاساتٍِ .لَاس ُٗإذَاصُ ثِوٌٗاٖ
الوَٗسٍزِ ،ووب ُٗمب ُ :فطؼَ ٍاحسٍَ ،ئًؿبىٌ ٍاحسٍَّ .صا الَاحسُ ثِوٌٖٗ الوَٗسٍزِ»(همبثؿأ )82
ٍُٗمب ُ أًٗبً الَاحسُ ٖلٖ هب َّ ٍاحسَ فٖ الزٌؽِ ،ووب ُٗمب ُ :ئىّ اإلًؿبىَ ٍالفَطَؼَ ٍاحاسَ فاٖ
الحَ٘اًٍُِّ٘ٔٗ ،مب ُ أًٗبًٍ :احسَ ثِبلٌَِّٔ ،ووب ُٗمب ُ :ظٗسَ ٍٖوطٍ ٍاحسَ فٖ اإلًؿبًٍُِّ٘ٔٗ ،ماب ُ أًٗابً
[ٍاحس] ثِوٌٖٗ أًِّ ا٘طَ هُتزعّبٍ ثِوٌعلِٔ الٌمُِٔ.
.3التزادف والتضاد
ٍلف أثَح٘بى التَح٘سٕ ٌٖس ّبم٘ي الٓبّطم٘ي اللغَٗ٘يٍ ،ووب وبًات لاِ ًٓطاماِ فاٖ
الفطٍق اللغَٗٔ أٍ السالل٘ٔ ث٘ي الوفطزات ،اؾاتطلٌِ التاطازف ثٌْ٘ابٍ ،هاي شلاه لَلاِ فاٖ
«فبإلذتمفُ فٖ األٍّ ِ ثبلَارتٍِ ،اإلمّفبقُ فٖ الخبًِٖ ثبلَارتٍِ ،ثبلزولِٔ األلفبُِ ٍؾبئٍُ ثا٘يَ
الٌّبَكِ ٍالؿّبهِٕ»(همبثؿٔ .)6
أهب التًبز ،فمس مٌبٍلِ التَح٘سٕ فِ٘ ٖسٓ ألفبِ هطّات ٖسٗسٓ فٖ هَيٍٕ ،ربء حسٗخاِ
ٌْٖن ٗىوت ثًِٗ ثًٗب ،فمب « :للتُ لِ :فوب الوٌُكُ؟ لب  :آلٌٔ ٗمُٕ ثْاب الفهاتَ ٍالتو٘٘اعَ
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ث٘يَ هب ُٗمب ُ َّ حكٌّ أٍ ثبَتٌ ف٘وب ٗٗتمسٍُ ،ث٘يَ هب ُٗمب ُ َّ ذ٘طٌ أٍ قطٌّ ف٘وب ٗفٗتٍُ ،ث٘يَ هب
ُٗمب ُ َّ نِسقٌ أٍ وِصةَ ف٘وب ُٗلكُ ثِبللّؿبىٍِ ،ث٘يَ هب ُٗمب ُ َّ حَؿَيٌ أٍ لج٘حَ ثِبلٗمتِ .للاتُ:
فَْت ُٗٗ٘يُ أحسُّوب نبحجَِ؟ لب ًَََٗ :نٍ ،إُّٔ هًٍَٗٔ! ئشا ارتوَإَ الوٌُاكُ الٗملاُّٖ ٍالوٌُاكُ
الحؿُِّّٖ ،فَْ الغبُٗٔ ٍالىوب ُ»(همبثؿٔ .)22
ٍهخب آذط« :ال ؾج٘ت الٖ هٗطفِ الحك هي الجبَتٍ ،الهسق هاي الىاصةٍ ،الر٘اط هاي
الكطٍ ،الحزٔ هي الكجٍِ ،الكه هي ال٘م٘ي ،اال ثوب حٌَٗبُ هي الوٌُك»(همبثؿٔ .)69
ًٍَٔ هي التطازف فٖ ّصُ الزولٔ التٖ لبلْب أثَح٘بىٍُٗ« :مب ُ أًٗبً ٖلٖ هاب ّاَ ٍاحاسَ
فٖ الحسٍِّ ،وخ٘طٌ فٖ اإلؾنِ ،ووب ُٗمب ُ :ئىّ الخَّةَ ٍالطّزاءٍَ ،اإلًؿبىَ ٍالجَكطٍَ ،احسَ فاٖ الحاسِّ،
ٍوصله الروطُ ٍالرٌسضٗؽُ ٍؾبئطُ األؾوبءِ الوتطازفِٔ ٖلٖ هٌٖٗ ٍاحسٍ»(همبثؿٔ .)82
ٍهخب آذطٍُٗ« :مب ُ أًٗبً ٖلٖ هب َّ ٍاحسَ فٖ اإلؾنِ ،وخ٘اطٌ فاٖ الحاسِّ ،ثِوٌعلأِ الىَلاتِ
ٍالَٗ٘يِ ،فاىّ الىَلتَ َٗسُ ُّ ٖلٖ الٌّبثحِ ٍالىَوتِ ٍحسٗسِٓ الحسازٍِ ،وصله الَٗا٘يُ ٖلاٖ الًُٗاَِ
الصٕ ٗجهطُ ثٍِٖ ،لٖ ٖ٘يِ الصََّّتٍِٖ٘ ،يِ الوبءٍِ ،ا٘طَ شله»(همبثؿٔ .)82
التصحیح اللغىیة
ال مطهٖ ئلٖ رٗت ّصا الزبًت رعء هي رْس التَح٘سٕ فٖ الساللأ اللغَٗأ لىٌاِ لواب
وبى ٗتٗلك ثبللفّ مبضٓ ٍالساللٔ أذطٕ ،ذتوٌب ثاِ الجحاج ٖلاٖ ّاصُ الكابولٔ ٍلان ٗفات
التَح٘سٕ ٍَّ ٗٗلك ٖلٖ ألفبِ التٌجِ٘ أى ٗك٘ط ئلٖ َطف هوب َٗلٕ فِ٘ هي أذُبء لغَٗٔ
ئى فٖ اللفّ أٍ الوٌٍٖٗ ،هي ّصُ التهح٘حبت مٗل٘مِ ٖلٖ لفٓٔ "الر٘اط"« :الر٘اطُ ٖلاٖ
الحم٘مِٔ َّ الوُطازُ لِصامٍِِ ،الر٘طُ ثبإلؾتٗبضِٓ َّ الوُطازُ لِغ٘طٍُِ ،الوُطازُ هٌِ هب ُٗطازُ لِصامِِ فماٍ
ٍهب ُٗطازُ لِغ٘طُِ فمٍٍ ،هٌِ هب ُٗطازُ لِصامِِ ٍلِغ٘طٍُِ .الصٕ ُٗاطازُ لِغ٘اطُِ [فماٍ] ثِوٌعلأِ الاسٍّاءِ،
ٍالصٕ ُٗطازُ لِصامِِ فمٍ ثِوٌعلِٔ الؿّٗبزٍِٓ ،الصٕ ُٗطازُ لِصامِِ ٍلِغ٘اطُِ ثِوٌعلأِ الهّاحِّٔ»(همبثؿأ
.)81
ٗمب ُ :هب اللّحيُ؟ الزَاةُ :نَتَ ثِتطرٍٕ٘ ذبضدٍ هِي الٍّ ئلٖ حِسٍّٓ ٍهِي حِسٍّٓ ئلاٖ الاٍّ،
ثِفهَ ٍ ثٌٍّ٘ٔ لِلؿّوِٕ ٍايحٍٔ لِلُّجِٕ(همبثؿٔ .)91
ئىَّ أثب ح٘بى َٗيح و٘ف٘ٔ لحي ولؤ "وطٓ" ٌٌٍَِ٘ٗ :مب ُ :هاب الٌُّا٘يُ؟ الزاَاةُّ :اَ
ضرَُٔ الََْاءِ هِي رِطمِ الومطٍِٔ ئلٖ رعءٍ هٌٍِ ،شله أىّ الزِاطمَ الٗو٘اكِ األهلاؽِ ئشا لطَٖاِ
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قٖءَ ًجب ٌِٖ حنّ ٖبزَ ئلِ٘ وبلىطِٓ ئشا يطةَ ثْب األضوٍُ .وصله الهّسٕ هِي الوتىلّنِ(همبثؿٔ
 .)91ووب أى الٌحَ ٖ٘بض اللؿبى ف٘وب ٗوىي أى ٗغلٍ فِ٘ اللؿبى هي الٗجبضُ ،واصله ٖلان
الوٌُك ٖ٘بض الٗمت ف٘وب ٗوىي أى ٗغلٍ ف٘اِ هاي الوٗمَالت(فابضاثٍٖ )11/1 :1408 ،هاب
ألفٌ٘بُ ٌٖسُ هي مفؿ٘ط أٍ مٗل٘ت للجٗى مٗطٗفًٍ ،لفِ٘ أٍؾٕ فٖ هَيٕ أذطٍ ،شلاه لَلاِ
فٖ لَ الفمْبء« :الٌحَُ محمّكُ الوٌٖٗ ثِبللّفٍِّ ،الوٌُكُ محم٘كُ الوٌٖٗ ثِبلٗمتٍِ .لَس ٗاعٍ ُ
اللّفُّ ٍالوٌٖٗ ثِحبلِِ ال ٗعٍ ُ ٍال ٗحَ ُ ،فأهّب الوٌٖٗ فاًِّ هتٖ ظا َ ئلٖ هٌٗاٖ آذاطَ مغّ٘اطَ
الوٗمَ ٍُ .الٌحَُ ٗسذتُ الوٌُكَ ٍلىي هعٌّٗبً لٍِ ،الوٌُكُ ٗسذتُ الٌحََ هحمّمبً لٍِ .لَس ٗفْنُ
ثٗىُ األاطاوِ ٍئى ُٖطَّٕ لفُِٓ هِي الٌحٍَِ ،ال ٗفْنُ قٖءَ هٌْب ئشا ُٖطَّٕ هِي الٗمتِ .فبلٗماتُ
أقسُّ اًتٓبهبً للوٌُكٍِ ،الٌحَُ أقسُّ التحبهبً ثبلُّجٍِٕ .الٌحَُ قاىتٌ ؾاوٍٖٗ ،الوٌُاكُ قاىتٌ
ٖملٖ(همبثؿٔ .)22
ٍهخب آذط فاٖ ملفّاّ لىلوأ "الكاٗط" ئش لاب « :واممَ هطوّاتَ هِاي حاطٍفٍ ؾابؤٌٍ
ٍهتحطّؤٍ ،ثِمَافٍ هتَامطٍٍٓ ،هٗبًِٖ هٗتبزٍٍٓ ،همبََٕ هَظًٍٍٍٔ ،فٌَىٍ هٗطٍفٍٔ»(همبثؿٔ .)91
نتیجة البحث
مك٘ط ًتبئذ ّصُ السضاؾٔ ئلٖ أى أثب ح٘بى التَح٘سٕ ثفًت لَماِ اللغَٗأ أفابزت هاي
َبلبت لغتْب اللغٔ الٗطث٘ٔ ٖبهٔ ٍَبلبت زالالت اللغٔ ٌٖس وتابة «الومبثؿابت» .ئى رْاَز
التَح٘سٕ فٖ ّصا الىتبة ٌٗمؿن ئلاٖ لؿاو٘ي ّابهّ٘ي ٍّواب الزبًات اللفٓاٖ ٍالزبًات
الساللٍّٖ .صا الزبًت اللفٖٓ ٗؿتَٖت ثٗاسّٓ أهاَض ٍملاه ياجّ الوفاطزات ،اللغابت فاٖ
الوفطزٓ ،اإلفطاز ٍالتخٌ٘ٔ ٍالزوٕ ،التصو٘ط ٍالتأً٘ج ،الومهَض ٍالووسٍز ،الوَلاس ٍالوٗاطة،
ٍالزبًت الساللٖ ٗحتَٕ ٖلٖ األنَ اإلقتمبل٘ٔ ،زاللٔ الوفطزات ،الفطٍق اللغَٗٔ ،التاطازف
ٍالتًبز ،التهح٘ح اللغٍَّٕ .صُ السالالت مفتطق وخطمِ ٌٖس أثٖ حّ٘ابى التَح٘اسٕ ٍوواب
قبّسًب فٖ ثٗى هي همبثؿبمِ اؾتفبز هي التطازف ٍالتًبز ،األنَ اإلقاتمبق ٍالوفاطزات
أوخط هي آذط الزَاًت.
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المصادر والمزاجع
القرآى الكرین.
اثي ذلّىبى ،أحوس ثي هحوس ثي أثٖ ثىط .ال مابٍ ،فیات األعیاى ٍأًباء أبٌاء السهااى ،محم٘اك :ئحؿابى
ٖجبؼ ،ث٘طٍت :زاض الىتت الٗلو٘ٔ.
التَح٘سٕٖ ،لٖ ثي هحوس1953 .م ،الوقابسات ،محم٘ك :حؿي الؿٌسٍثٖ ،المبّطٓ :هُجٗٔ لزٌٔ التأل٘ف
ٍالتطرؤ ٍالٌكط.
الحوَٕٗ ،بلَت ثي ٖجساهلل1414 .ق ،هعجن األدباء ،ث٘طٍت :زاض الغطة اإلؾمهٖ.
الحوَٕٗ ،بلَت ثي ٖجساهلل1979 .م ،هعجن البلذاى ،ث٘طٍت :زاض ئح٘بء التطاث الٗطثٖ.
العث٘سٕ ،هحوس هطمًٖ الحؿٌٖ٘1966 .م ،تاج العرٍس هي جَاهر القاهَس ،ث٘طٍت :زاض نبزض.
ٖعالسٗي ،اؾوبٖ٘ت1975 .م ،الوصادر األدبیة واللغىیة ،ث٘طٍت :زاض الًٌْٔ األزث٘ٔ.
هتع ،آزام .ال مب ،الحضارة اإلسالمیة فی القرى الرابع الهجری أٍ عصر النهضةة فی اإلسالم ،مٗطٗات
هحوس ٖجسالْبزٕ أثَضٗس ،الُجٗٔ الربهؿٔ ،ث٘طٍت :زاض الىتبة الٗطثٖ.
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A Study on Verbal Ideas by Abū Hayyān al-Tawhīdī in AlMuqabasat Book
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Abstract
Al-Muqabasat book is known as one of the most important and famous
books by Abū Hayyān al-Tawhīdī; because the mentioned book is more a
specialized philosophical book which studies the history of Islamic
philosophy in fourth century. One of the results of the present research is
that Monotheism theories in this book are divided into two important
aspects: verbal and semantic. The verbal aspect may contain various parts of
speech such as lexicon, existing languages in terms, singular, plural,
feminine and masculine; and semantic aspect involves derivative principles
and stems, semantic words, lexical differences, synonym, antonym and
correction. The applied method of the present research is analytical –
descriptive and the aim is to cite the contexts relating verbal and semantic
aspects.
Keywords: linguistics, Abū Hayyān al-Tawhīdī, Al-Muqabasat, semantics.
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چکیذه
وتبة «الومبثؿبت» اظ هْنمطٗي ٍ ثطرؿتِ مطٗي وتبةّبٕ اثَح٘بى مَح٘سٕ ثِ حؿابة
هٖآٗس ،ظٗطا اٗي وتبة ث٘فمط ثِ وتبة مرههٖ فلؿفٖإ هٖهبًاس واِ ثاِ زٍضُ ثابضٍض
مبضٗد فلؿفِ اؾمهٖ زض لطى چْبضم ّزطٕ هٖپطزاظز .اظ رولِ ًتبٗذ پػٍّف حبيط اٗي
اؾت وِ ًٓطات مَح٘سٕ زض اٗي وتبة ضا هٖماَاى ثاِ زٍ ثراف هْان رٌجاِ لفٓاٖ ٍ
زاللتٖ(هٌٗبٖٗ) ممؿ٘ن وطز .رٌجِ لفٖٓ چٌسٗي چ٘ع ضا زض ذَز ربٕ هٖزّسٍ :اغگابى،
ظثبىّبٕ هَرَز زض ٍاغگبى ،هفطز ،مخٌ٘اِ ٍ روإ ،ماصو٘ط ٍ مأً٘اج ،همهاَض ٍ هواسٍز،
ؾبذتِ قسُ ٍ هٗطّة رٌجِ هٌٗبٖٗ ً٘اع قابهت اناَ ٍ ضٗكاِّابٕ اقاتمبلٍٖ ،اغگابى
هٌٗبٖٗ ،مفبٍتّبٕ ٍاغگبًٖ ،ماطازف ،مًابز ٍ ،مهاح٘ح هاٖقاَز .زض اٗاي همبلاِ ،ضٍـ
محل٘لٖ مَن٘فٖ ضا امربش وطزُاٗن ٍ وبض هب ضٍٕ وتبة «الومبثؿبت» ثِ اٗي قاَُ٘ اؾات
وِ هتًَٖ ضا وِ هطثٌَ ثِ رٌجِّبٕ لفٖٓ ٍ زاللتٖ اؾت ،اؾترطاد وٌ٘ن.
کلیذٍاشگاى :ظثبًكٌبؾٖ ،اثَح٘بى مَح٘سٕ ،الومبثؿبت ،هٌٗبقٌبؾٖ.

* زاًكزَٕ زوتطٕ ضقتِ ظثبى ٍ ازث٘بت ٖطثٖ ،زاًكگبُ آظاز اؾمهٍٖ ،احس مْطاى قوب .
** اؾتبزٗبض گطٍُ ظثبى ٍ ازث٘بت ٖطثٖ ،زاًكگبُ آظاز اؾمهٍٖ ،احس مْطاى قوب .
*** اؾتبزٗبض گطٍُ ظثبى ٍ ازث٘بت ٖطثٖ ،زاًكگبُ آظاز اؾمهٍٖ ،احس مْطاى قوب .
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