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)هـ1439/01/27  وقبل للنشر يف، هـ1438/08/08 (قدم للنشر يف
ِ
ٌ
ِ
 ويأيت البحث ليوضح أن دراسـة املعنى ا ُمل ْع َج ِم ّي – بسماته وأهدافه،»احلديث للبسـتي املعـروف باإلمام اخلطايب
«غريب
دراسـة يف
هذا البحث هو:ملخـص البحث
ِ  بـل،ووسـائله – غير مقتصر عىل املعاجـم التي ُو ِضعـت هلذا الغرض
وجدَ ْت تلك السمات واألهـداف والوسـائل املختلفة يف تنـاول القدماء للنصـوص القرآنية
َّ واألحاديـث النبويـة واألبيـات الشـعرية
ري عىل ديوان
ّ  ورشح الشَّ ْـنت َْم، ورشح السيرايف على أبيات سـيبويه، نحو رشح ثعلـب عىل ديوان زهري،بالشح والتفسير
َّ  أليب سـليامن َحد بن حممـد بن إبراهيم، ومـن هذه الرشوح كتـاب «غريب احلديث. وغير ذلـك من الشروح واألمايل،زهير
،»هـ388اخلطايب ال ُب ْس ِـتي املتوىف سـنة
ِ وقـد وقـع االختيـار عليـه ليكون
ور ْب ِطه باملعنى الداليل مسـتخدما وسـائل خمتلفة يف تفسير املعنى
َ  مـن ُم ْن َط َل ِق عناية ال ُبسـتي باملعنى املعجمي،موض َع هذه الدراسـة
.املعجمـي يف كتابه هذا
. البستي، غريب احلديث، الداللة، التفسري، املعنى املعجمي:كلامت مفتاحية
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عبد اهلل بن سعد احلقباين :املعىن املعجمي ووسائله يف التفسري الداليل :دراسة يف «غريب احلديث» للبسيت املعروف باإلمام اخلطايب

قد ٌ
ُم ِّ
مة

إسـهام يف دراسـة املعنى املعجمي ووسـائله يف
يكون يل
ٌ

احلمـد هلل ،والصلاة والسلام على خير ِ
خلقـه،
ٍ
حممد ،وعلى آله وأصحابـه ،و َم ْن سـلك َد ْر َبم
سـيدنا

التفسير الـداليل ،فوقـع اختيـاري عىل كتـاب «غريب
احلديـث ،أليب سـليامن َحـد بـن حممـد بـن إبراهيـم
َّ
اخلطـايب ال ُب ْس ِـتي املتـوىف سـنة388هـ» ،كـي يكـون

إىل يـوم الدِّ يـنَّ ،أمـا بعدُ ،

ِ
ـع هـذه الدراسـة؛ مـن ُم ْن َط َل ِ
ـق عنايـة ال ُبسـتي
موض َ
ور ْب ِطـه باملعنـى الـداليل يف كتابـه.
باملعنـى املعجمـي َ

غوي
فمما ال شـك فيه لدى ا ُملشـتغلني َّ
بالـدرس ال ُّل ّ
َّ
أن البنـاء ال ُّلغـوي تتضافـر فيـه عـدة مسـتويات ،أعني
يت والنِّظـام الصر ّ
يف والنِّظـام
ِّظـام الصـو ّ
بذلـك الن َ

حن،
هـذا ،باإلضافـة إىل أ َّنـه أ َّلفه يف عرص فشـا فيـه ال َّل ُ

املكونة
ويف إطـار ذلـك ك ِّلـه تبقـى الكلمة الوحـدة ِّ
اللغـوي ،ذلـك البنـاء الـذي ُي ِ
فصـح يف هنايـة
للبنـاء
ّ

ثـم كانـت أمهيـة كتـاب ال ُبسـتي ،ذلـك الكتاب
ومـن َّ
الـذي ُيعـدُّ غايـ ًة يف ُ
احلسـن والبالغـة ،على نحـو مـا

الرابـع اهلجري ،كما ّ
أن احلديـث الرشيف
وهـو القـرن َّ
عـز َّ
ُ
وجـل؛
هـو
أرشف الـكالم املأثـور بعـد كالم اهللَّ ،

النحـوي والنِّظـام الـداليل ،الـذي ينقسـم بـدوره إىل
ّ
املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي واملعنـى الـدال ّيل.

ٌ
جمموعة مـن املعاين،
سـهم فيه
األمـر عـن معنًى دال ٍّيلُ ،ت
ُ

الثعالبي (الثعالبـي1934 ،م  ،ج ،4:ص)335 :
أشـار
ُّ

وكذلـك (البسـتي1982 ،م  ،ج ،1:ص.)50-49 :

تكمـن يف املعنـى الصريف واملعنـى النحـوي واملعنـى
ُ
ا ُمل ْع َج ِم ّي .

بنا ًء عىل ذلـك كان عنوان البحـث «املعنى املعجمي
ٌ
دراسـة يف غريب احلديث
ووسـائله يف التفسري الداليل،

وهـو األمـر الـذي ِّ
يؤكـد أمهيـة املعجـم العـريب
ـم كانـت
بوصفـه ُ ْمتَضنًـا الكلمـة بين دفتيـه؛ ومـن َث َّ

لل ُبسـتي»ُ ،مبتغ ًيـا مـن ورائـه بيـان وسـائل (ال ُبسـتي)
يف تفسير املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي ،ودور هـذه الوسـائل يف

لـه مكانتـه يف الدّ راسـات ال ُّلغو ّيـة قديما وحديثـا .وقد
ِّ
واالطلاع َّ
أن التنـاول
الحظـت مـن خلال القـراءة
ُ

نموذجا للمعجميـة العربية
التفسير الـداليل ،باعتبـاره
ً
غير املبـارشةُ ،متنـاو ً
ال َّ
كل ذلـك يف ضـوء كتابـات

ا ُمل ْع َج ِمـي ـ بسماته وأهدافـه ـ مل يقتصر على املعاجـم
التـي ُو ِضعـت هلذا الغـرض ،بل ِ
وجدَ ْت تلك السمات

القدمـاء واللسـانيني ا ُملحدثين واملعارصيـن.

واألهـداف يف تنـاول القدمـاء للنصـوص َّ
بالشرح

ولتحقيـق هـذا اهلـدف كان االعتماد على املنهـج
الوصفـي الـذي ي َّت ُ
خـذ مـن ال َّتحليـلِ أدا ًة لـه ،فـكان

والتفسير ،نحو رشح ثعلـب عىل ديـوان زهري ،ورشح

السيرايف على أبيـات سـيبويه ،ورشح َّ
ري عىل
الش ْـنت َْم ّ
ديـوان زهير ،وكذلـك َ ْ
شحـه غريب احلديـث ،وغري

اسـتقراء الكتـاب بأجزائه الثالثة ،واسـتخراج املواضع
ٍ
ِّ
ـم ال َّنظـر فيهـا وتصنيفهـا
بـكل
اخلاصـة
مبحـث ُث َّ

ومالحظـة مـا بينهـا مـن عالقـات ومـدى إسـهام هذه
الوسـائل يف ال َّتفسير الـداليل ً
ممثلا مـن خلال بعـض

ذلـك مـن الشروح واألمايل.
أردت ْ
أن
وملَّـا كان األمـر على هـذا النحـو ،فقـد
ُ
4
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األمثلـة ُم ًيلا على بعض مـا مل ُي َمثَّـل به ،كـي ال يطول

املعاجـم بأهنـا قـارصة وغير قـادرة على حتديـد معاين
األلفـاظ ،وهـي ليسـت كل ٍ
يشء يف التوصـل للداللة،

ومتهيد ومخسـة مباحـث ،هي:
األول :التفسري با ُملغايرة.
املبحث َّ

يشـتمل كل منها على كلمة «صاحـب» وهي :صاحب

البحـث.

فنجـد الدكتـور متام حسـان يسـوق بعض األمثلـة التي

وبنـاء على ما سـبق فقد جـاءت الدراسـة يف مقدمة

الفضيلـة ،وصاحـب البيـت ،وصاحبـي ،وصاحـب

املبحث الثاين :التفسري بالرتمجة.

املصلحـة ،وصاحـب احلـق ،وصاحـب رسـول اهلل،
وصاحـب نصيـب األسـدُ ،ث َّم يعلـق عىل تلـك األمثلة

املبحث الثالث :التفسري بالتوارد والتالزم.

ٌ
ملـك،
ـب ،والثـاين
بقولـه« :فالصاحـب األول مل َّق ٌ

بالسياق.
الرابع :التفسري ِّ
املبحث َّ

ٌ
سـتحق،
واخلامس ُم
نتفع،
والثالـث
ٌّ
صديـق ،والرابـع ُم ٌ
ُ

املبحث اخلامس :التفسري بال َّنظري.
ٍ
ٍ
وقائمـة بمصادر
بخامتة،
وقـد أ ْتبِعت هذه املباحـث

قتسـم .وال يأيت املعجم
معارص ،والسـابع ُم
والسـادس
ٌ
ٌ

بـكل تفصيلات الكلمـة على هـذا النحـو ،ولكـن

البحث ومراجعه.

معجميا
سـيأخذ منها القاسـم املشترك ،فيجعله معنـى
ًّ

للكلمـة ،وسيشـغل نفسـه أحيا ًنـا ببعـض مشـتقات

ٌ
ٌ
تعريـف باملعنـى املعجمـي ووسـائله يف
متهيـد:

املـادة بعينـه» (حسـان1990 ،م  ،ص .)224 :ومـن

املقصـود باملعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي Lexical meaning
هـو الدَّ ال َلـة التـي يقدِّ مهـا املعجـم لأللفـاظ التـي

عـدم اسـتقصاء املعـاين واالكتفـاء بمعنـى واحـد أو
أكثـر قليلا ،يف رأي الدكتـور متـام حسـان» (ياقـوت،

بتتبـع
عـن املعنـى االجتامعـي أو الـداليل الـذي يعنـى ُّ

وملـا كان هـذا األمـر حيتـاج إىل إمعـان نظـر،

هنـا َّ
فـإن املعنـى املعجمـي ظهـر قصـوره مـن حيـث

ال َّتفسير الـداليل

«قـارص يف حقيقته
شـار إليه بأ َّنه
ٌ
يتناوهلـا ،وهـذا املعنى ُي ُ

1994م ،ص.)329 :

فإ َّنـه يمكـن القـول بـأن جتميـد األلفـاظ «ال تقـع

اجلملـة ،أو قـل :احلـدث الكالمـي ،ومـا حييـط بـه من
جمريات» (حسـان1990 ،م  ،ص .)324 :ويقول أحدُ
ا ُملحدثين ً
أيضـا« :إ َّنـه املعنـى أو الداللـة التـي ُيقدِّ مهـا

األلفاظ»(ياقـوت1994 ،م  ،ص ،)330:وهـو مـا

بـل أردف هـذا التعريـف بما مـن شـأنه التوضيـح،

حتديـد املعنى وتفسير املعنى الـداليل ،يقول السـعران:
«املعنـى القامويس أو املعنى املعجمـي ليس كل ٍ
يشء يف

راجـع إىل اسـتخدام
مسـؤوليته على املعجـم ،بـل هـو
ٌ

يسـلمنا إىل القـول بـأن هنـاك عنـارص أخرى تسـهم يف

املعجـم أو القامـوس Dictionaryملفـردات اللغـة»
(ياقـوت1994 ،م  ،ص .)329 :ومل يكت ِ
َـف بذلـك،

ٌ
دخلٍ
إدراك معنـى الـكالم ،فثمـة عنـارص
لغويـة ذات ْ

فقـال «:ولقـد رمـى العلماء والباحثـون املعـارصون
5
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ٍ
جـزء أو أجـزاء مـن
كبير يف حتديـد املعنـى ،بـل هـي
ٌ
معنـى الـكالم ،وذلـك كشـخصية املتك ِّلـم وشـخصية

كثيرا مـن األلفاظ ،التـي رشحها البسـتي،
تضمن ً
قـد ّ

ممّـا حيتِّـم علينـا ْ
أن هنتـم بتلـك األلفـاظ بجانـب ما هو
موجـود باملعاجـم ال ُّلغو ّيـة التـي قصرت نشـاطها عىل
ٌ

َ
املخاطـب ،ومـا بينهام مـن عالقات ،وما حييـط بالكالم
وظـروف ذات ٍ
ٍ
ٍ
صلة ،كاجلـو ـ مثال ـ أو
مالبسـات
مـن

فسـميت باملعاجم ،ومل يقترص ال ُبسـتي
املعنى ا ُمل ْع َج ِم ّيِّ ،

ص .)263 :

ً
أيضـا ،شـأنه شـأن ُّ َّ
الشراح اآلخريـن ،لكـن تبقـى لـه
خصوصيـة ال َّتنـاول ،وهـو األمـر الـذي ِّ
يمكننـي مـن

تعـرض ً
أيضا للمعنـى الداليل
على ذلك فحسـب ،بـل ّ

احلالـة السياسـية ...إلـخ ،ومـن حضـور غير املتكلم،
َ
املخاطـب ،وعالقتهم هبام» (السـعران1962 ،م،
وغري
وهنـا أشير ً
أيضـا إىل أ َّنـه ملَّـا كان املقصـود باملعنـى
ا ُمل ْع َج ِم ّـي بيـان املعـاين ا ُملفـردة للكلمات ،فإ َّنـه « مـن

القـول َّ
بـأن مفهوم املعجـم ينطبـق إىل حدٍّ كبير عىل ما

سـتي ،بجانب دور هذه الوسـائل يف التفسير
تناولـه ال ُب ُّ

املمكـن ْ
النحوي
أن يوجد املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي دون املعنى
ّ
(كما يف الكلمات ا ُملفـردة) ،وكذلـك ْ
أن يوجـد املعنـى
حـوي دون املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي (كما يف ُ
اجلمـل التـي
ال َّن
ّ

الـدَّ اليل ،وهـو مـا يمكـن التعـرف عليـه مـن خلال
املباحـث التالية.

ٍ
ُت ّ
كلامت عديمـة املعنـى ،مثـل :القرع رشب
ركـب مـن
البنـغ) .بـل مـن املمكـن أ ّ
ال يوجـد للجملـة معنًـى مع

األول :التفسري با ُملغايرة :
املبحث َّ

قبـل العـرض للتفسير باملغايـرة ،باعتبـاره وسـيل ًة
شير إىل
مـن الوسـائل ا ٌملتبعـة يف التفسير املعجمـي ُأ ُ

كـون مفرداهتـا ذوات معـان ،وذلـك إذا كانـت معـاين
الكلمات يف اجلملـة غير مرتابطة مثل :األفـكار عديمة

ـي (غ.
قـول ابـن فـارس بخصـوص اجلـذر ا ُمل ْع َج ِم ّ
ِ
أصالن صحيحـانُّ ،
يدل
ي.ر) «:الغين واليـاء والـراء

اللون تنام غاضبة» (السـعران1962 ،م  ،ص .)288 :
وقـد تنوعـت تلـك الوسـائل التـي ُتسـهم يف

وإصلاح ومنفعـة ،واآلخر عىل
صلاح
أحدُ مهـا على
ٍ
ٍ
فـاألول ِ
ِ
يرة ...واألصـل اآلخر:
اختلاف شـيئني،
الغ َ
َّ

التفسير الداليل ،فشـملت التفسير باملغايرة ،وال َّتفسري

َّ
بالتمجـة ،وال َّتفسير باملصاحبـة ،والتفسير بالسـياق،

قو ُلنـا :هـذا َّ
غير ذاك ،أي هـو ِسـواه وخالفه»
الشي ُء ُ

والتفسير بالصـورة ،وال َّتفسير بال َّنظري ،تلك الوسـائل

(ابـن فـارس1977 ،م) .وهـو األمـر الـذي يرتتـب
عليـه القول َّ
بأن تفسير املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي باملغايرة يعني

التـي س ُيشـار إىل املقصـود منهـا ،فيما هـو آت (أبـو
الفـرج1966 ،م ،ص.)102 :
ُ
البحـث دراسـ ًة تطبيقيـ ًة يف كتـاب
وملَّـا كان هـذا

«أن ُيشرح معنـى الكلمـة ْ
ْ
بـأن ُتذكـر أخـرى تغايرهـا

الض ُّـد ِّ
يف املعنـى ،في ّتضـح ِّ
بالض ِّـد ،وقد أشـار األسـتاذ

«غريـب احلديـث» لل ُبسـتي ،فإ َّنـه مـن خلال قـراءة
ُ
الحـظ َّ
أن ذلـك الشرح
سـتي ُي
«غريـب احلديـث» لل ُب ّ

 Weinreichإىل هـذا النوع من ال َّتفسير يف املعجم...
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بحسـهم الدقيـق إىل
ّ
ولكـن اللغويين العـرب انتبهـوا ِّ

و( . )Lyons, 1977, p: 270ومـن اجلديـر ِذ ْكـره َّ
أن

إىل صعوبـة تفسير لفظ ُ
(احلـب) ،ولك َّننا نجد تفسيره
يف لسـان العـرب ببسـاطة ُ
ـب نقيـض ال ُبغـض»،
«احل ُّ

بوضـوح يف املعجمات املختصرة ،وليـس معنـى ذلك
ٍ

هـذا النـوع مـن التفسير « اسـتخدمه اللغويـون يف
مؤ ّلفاهتـم لبيان معنـى كث ٍ
اسـت ْعمل
ري من األلفاظ ،لك َّنه ُ

وفسروا هبـا بعـض مـا يعـدّ ه اللغويون
هـذه الناحيـةّ ،
ٍ
إشـكال ،فقد أشـار (بلومفيلد) مث ً
ال
املحدثـون موضع

َّ
أن املعجمات التـي أعطت املعـاين ح ّقها مـن التوضيح

إن التعريـف غري دقيـق ،ولكن َم ْن قـال َّ
وقـد ُيقـال َّ
:إن
سـتحب ْ
تعريـف اللغـة يمكـن ْ
أن
أن يكون دقي ًقـا ،أو ُي
ُّ

1992م  ،ص .)51 :

مـن املبالغـة يف الدِّ قـة يف تعريف الكلمـة ،وكذلك فعل

املغايـرة باسـتخدام ألفـاظ ( :نقيـض ،ضـد ،خلاف

متناثـرا »(أمحد،
والتفصيـل خلـت منه ،بـل وجد فيهـا
ً
هـذا ،وقـد عبر (ال ُب ْسـتِ ّي) عـن هـذا الضرب من

يكـون دقي ًقـا؟ َّ
إن بعـض اللغويين املحدثين لينفـرون

عبر
هـذا ،وكـذا يف كالمهـم على وجهين ) ،كما أ َّنـه ّ
عنـه بـدون اسـتخدام األلفـاظ الدالـة عىل ذلـك ،وممّا

( Weinreichأبـو الفـرج1966 ،م ،ص.)102 :
قسـم الدكتـور حممـد أمحـد أبـو الفـرج التفسير
وقـد ّ

ورد لديـه يف هـذا األمـر قولـه« :وقـال أبـو سـليامن يف

باملغايـرة إىل ثالثة أقسـام (أبـو الفـرج1966 ،م  ،ص:

حديـث النبي-صلى اهلل عليـه وسـلم»:-أ َّنه اسـتأذن
عليـه َر ْه ٌ
ـام عليكـم يـا أبا
الس ُ
ـط مـن اليهـود ،فقالـواَّ :

 ،)103وهـو مـا يمكـن األخـذ بـه يف تقسـيم مالمـح
ـي ودوره يف التفسير الـداليل
التفسير للمعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ

ـام ،وال َّل ُ
ُ
عنـة،
القاسـم ،فقالـت
الس ُ
عائشـة :عليكـم َّ
واأل ْف ُـنَّ ،
فسره أبـو ُعبيـد يف
الس ُ
ـامَّ ،
والذ ُام»...قولـهَّ :

لدى (البسـتي).

- 1املغايرة ال َّتامة:

وتأولـه
كتابـه ،وقـال :هـو
ُ
املـوت .قـال أبـو سـليامنَّ :

املغايـرة ال َّتامـة تعنـي مغايرة ال َّلفـظ ا ُمل َف ّس بـه ل َّلفظ

قتاد ُة على خالف هذا»(ال ُبسـتي1982 ،م ،ج ،1:ص:

ِ
وخلاف ،وقـد تأيت بعبـارة (الـذي ال) ونحوهـا» (أبو

فاملالحـظ مـن خلال هـذا النـص َّ
أن ال ُب ْسـتِ ّي قـد
(السـام) بأ َّنه املوت،
ـي لكلمة َّ
َّ
تعـرض للمعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ

.)320

املفسر« يف املعنـى وأصـل الكلمـة ،وأكثـر مـا يكـون
ٍ
بألفـاظ ثالثـة ،هـي :نقيـض ،وضـد،
ال َّتعبير عنهـا

شيرا إىل َّ
فسا إ ّيـاه بمعنًى
ُم ً
أن هـذا تفسير أيب ُعبيـدُ ،م ِّ ً

الفـرج1966 ،م ،ص  ،)103 :تلـك الضدِّ يـة التـي

ـص على َّ
أن قتـادة
مغايـ ٍر لـه مغايـر ًة تامـة ،وذلـك بال َّن ِّ

يدرسـها املحدثـون « حتـت مصطلـح ،Antonymy

تأولـه خلاف هـذا ،وهو مـا يوحـي للمتلقـي بأن
قـد َّ

ويعدوهنـا إحـدى العالقـات الدالليـة Semantic
 relationsا ُملهمـة التـي تربـط بين كلمات احلقـل

يغايـر تفسير أيب ُعبيد،
تفسيرا آخـر لدى قتـادة
هنـاك
ً
ُ
ُيسـهم يف التفسير الداليل بصـورة ُم ٍ
غايرة ِلـا ُع ِرف عن

الـداليل الواحـد» (جبــــل1997 ،م ،ص)54:

7

عبد اهلل بن سعد احلقباين :املعىن املعجمي ووسائله يف التفسري الداليل :دراسة يف «غريب احلديث» للبسيت املعروف باإلمام اخلطايب

كالسـدفة ُّ
للظ ْلمـة والضوء،
للكلمـة معنيـان خمتلفـانُّ ،

(السـام) بأ َّنـه املوت.
َّ

ٍ
تفسير با ُملغايـرة ال َّتامـة
وملـا كان مـا سـبق مـن

والناهـل للعطشـان والريـان ،واجلـون لألبيـض

باسـتخدام لفـظ (خلاف)َّ ،
فإن مثـال ما اسـتخدم فيه
(ال ُب ْسـتِ ّي) التفسير باملغايـرة بـدون النـص على كلمـة

واألسـود ،والرصيـم لليل والنهـار ،والصـارخ للغيث
واملسـتغيث؛ ولذلـك قـال ابـن فـارس يف تعريـف
اصطالحـا « :هذا بـاب كتاب ِذ ْكـر احلروف
األضـداد
ً

(نقيـض ،ضـد ،خلاف) مـا جـاء يف قولـه« :قـال أبـو
سـليامن يف حديث أيب ٍ
بكـر-ريض اهلل عنه :-أ َّنه ُش ِـكي
َ
شـيم سـي ًفا سـ َّله اهلل
إليـه خالـد بـن الوليـد ،فقال  :ال أ ُ
أشـيم سـي ًفا ،معنـاه ال ُأ ْغ ِمدُ ،
على املرشكني...قوله :ال
ُ
َ
وسـ َل ْل ُته .واحلرف من
ـمت
ُيقالِ :ش ُ
السـيف :أغمد ُتهَ ،

وقبـل ْ
أن أفـرغ مـن هـذا الضرب مـن التفسير

ومل ُيكثِروا ال َق َتل هبا حني ُس َّل ِ
ت
ُ
القتـل هبـا
يريـد مل َيغمـدوا سـيوفهم َّإل وقـد َكثـر

ُيع ِّلـق َف ْهـم داللـة اللفـظ ا ُمل َف ّس على َف ْهم داللـة ضده،
ٍ
معـروف أو غير واضح
وقـد يكـون هـذا الضـدُّ غير

التـي ُتوقعهـا العـرب على املعـاين املتضـادة ،فيكـون
احلـرف فيهـا مؤ ِّد ًيـا عـن معنيين خمتلفين (األنبـاري،

1987م  ،ص.)1 :

باملغايـرة أشير إىل أ َّنه « ممّا يعيب هذا النوع من التفسير
انعـدام الدِّ قـة ـ أحيا ًنـا ـ يف حتديد اللفظ ا ُملضـاد ،كام أ َّنه

األضـداد ،قال الفـرزدق:
ٍ
شيموا ُس ُيوفهم
بأيدي
رجال مل َي ُ

برا
ـم يكـون ّاتـاذه َم ْع َ ً
الدَّ ال َلـة لـدى القـارئ؛ ومـن َث ّ
أمـرا غير ذي جـدوى » (جبـل1997 ،م ،
للتفسير ً

حين ُس َّلت»(ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج ،2:ص .)5 :

ففـي هـذا النـص نالحـظ تفسير ال ُبسـتي باملغايرة

ص ،)57 :وممـا يعضـد ذلـك َّ
أن وروده عنـد ال ٌبسـتي

دون النـص على لفظـة مـن األلفـاظ السـابق ذكرهـا،

ُ
بـاألرضب األخر.
نـادر إذا مـا قيـس
قليـل أو ٌ

فأشـار إىل أن املعنـى املعجمي لكلمة (أشـيم) يكمن يف

تنبهـه إىل أمهية هـذا املعنى املعجمي
اإلغماد ،ويف إطـار ُّ
يف التفسير الـداليل أشـار إىل أن الفعل(أشـيم) قد ُّ
يدل

- 2املغايرة ال َّناقصة:
ملَّـا كانت املغايـرة ال َّتامة تعنـي مغايرة ال َّلفـظ ا ُمل َف ّس
بـه ل َّلفـظ ا ُمل َف َّسر ،يف املعنـى وأصـل الكلمـة ،وأكثر ما
ٍ
بألفـاظ ثالثة ،هـي :نقيض ،وضد،
يكـون ال َّتعبري عنها

ونبـه عىل أنـه من األضـداد .ولكـي يدلل
على َّ
الس ِّـلَّ ،
والس ِّـل استشـهد ٍ
ببيت للفـرزدق،
على معنـى اإلغماد َّ

ظهـر مـن خالله أهنـم مل َيغمدوا سـيوفهم َّإل وقـد َكثر
ُ
القتـل هبا حني ُس َّـلت.

ِ
وخلافَّ ،
سـتخدم فيها تلك
فإن املغايـرة ال َّناقصـة ال ُت
ُ

نوعـا مـن العالقـات
الدالليـة ،فاألضـداد ُتعـدُّ
ً

أو تكـون يف الصيغـة ،أو فيهما ،ولكنهـا ال تكـون يف

األلفـاظ « ،وهـذه املغايـرة َّإمـا ْ
أن تكـون يف املعنـى،

وهو ما يسـهم يف التفسير الـداليل وبيان العالقات

األصـل » (أبـو الفـرج1966 ،م  ،ص.)105 :

الدالليـة بين األلفـاظ يف اللغـة العربيـة ،حيـث يوجد
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كل ٍ
يشء خيـارهُ .ي ُ
وغ َّـر ُة ِّ
وأرىض باليسير»ُ .
قـال :هـذا
املتـاعُ ،
ـر ُة العبيد ،وقـد ُيكنى هبا عن املحاسـن
ـر ُة
ِ
وغ َّ
ُغ َّ

نـأيت إىل املغايـرة يف املعنـى فقـط مـع احتـاد الصيغة،

فأشير إىل َّ
أن هـذه املغايـرة قـد جتعل الكلمة مـن ألفاظ

واملـكارم ،وهـذا ديدنـه ،فقـد يستشـهد عىل مـا يذهب

األضـداد أو ال جتعلهـا مـن هـذه األلفـاظ ،ومثـال
هـذه الصـورة مـا جـاء يف قـول (ال ُب ْسـتِ ّي)«:وقال أبـو

إليـه بالقـرآن أو احلديـث أو الشـعر ،وغير ذلـك ،عىل
نحـو مـا سـيأيت بالبحث.

سـليامن يف حديـث النبي-صلى اهلل عليـه ـ أنـه قـال:

َـح أرحا ًمـا
«عليكـم باألبـكار فانكحوهـن،
َّ
فإهنـن أ ْفت ُ
َ
ـر ًة فيـه
وأعـذب
ً
ُ
أغـر ُغ َّ
ـر ُغ َّر ًة»...قولـهُّ :
أفواهـا ،وأ َغ ُّ
ِ
وجهـان ،أحدمهـاْ :
البيـاض ونصوع
أن يكون مـن ُغ َّر ِة
أن َ
وط َ
األ ْي َمـ َة ُ
اللـون ،وذلـك َّ
ـول ال َّتعنِيـس ُييلان

األمـر ال ُ
النبي-صلى اهلل عليه-أنـه قـالَّ :
يزال
«إن هذا
َ
ً
أعمال ،فـإذا َفعلتـم
فيكـم وأنتـم ُوال ُتـه مـا مل ُت ِدثـوا

أغـر أخال ًقا ،وأرىض
أخـرى« :عليكـم باألبكارَّ ،
فإن َّن ُّ
كل ٍ
يشء خيارهُ .ي ُ
وغ َّر ُة ِّ
باليسير»ُ .
املتاع،
قـال :هذا ُغ َّر ُة ِ

ل ًتـا إذا َق َشهـاَ َ ،
ولتَه بالعـذل َ ْ
فلان عصاه َ ْ
ٌ
ل ًتا ِمثله.
وال َّل ْتـح؛ القشر ً
أيضـا ،قال أبـو ال َّنجم:

َّأمـا عـن مالمح املغايـرة يف الصيغة فقـط ،فمثاهلا ما
جـاء يف قـول (ال ُب ْسـتِ ّي)«:وقال أبـو سـليامن يف حديث
ذلـك بعث اهلل عليكـم َ َّ
ش َخ ْل ِقـه َف َل َح ُتوكم كما ُي ْل َح ُت
حتُ ،يقـالَ َ :
يب»...قولـهَ :ل ُتوكـم مـن ال َّل ِ
ِ
ل َت
القض ُ

ِ
بليـان ا ِ
َ
َ
جلـدَّ ة .والوجـه اآلخـرْ :
يكـون من
أن
اللـون و ُي
والع ِ
ـق ِ
ٍ
سـن ُ
اخل ُل ِ
ُح ِ
رواية
شرة ،و َيشـهدُ لذلك قو ُلـه يف

َي ْلت َْح َن َو ْج ًها َ
ُوحا
باحل َص َم ْلت ً

ُ
ـر ُة العبيـد ،وقـد ُيكنى هبا عـن املحاسـن واملكارم»
وغ َّ

...ويف بعـض الروايـات مـن هـذا احلديـث:
«فالتَحوكـم كما ُي ْلتحـى القضيـب» واملعنـى واحـد،

(ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج ،1:ص.)235-234 :
فقـد ّبي ال ُب ْسـتِ ّي يف هـذا ال َّنص صدد تفسير املعنى
ا ُمل ْع َج ِم ّـي لكلمـة َ
ـر ُغـرة) َّ
بـأن معناهـا يكـون مـن
(أغ ُّ
أن َ
وط َ
األ ْي َمـ َة ُ
البيـاض ونصوع اللـون ،وذلك َّ
ِ
ول
ـر ِة
ُغ َّ

العصـا والت ََح ْي ُتهـا ،إذا أخـذت حلاءهـا،
ُيقـال:
ُ
حلـوت َ

املتلمـس:
قـال
ِّ
نوائب َت ْلت َِحي
عمرك ِّإن يف
َ
َل ُ
َِ
ل َاء ال َفتَى عن ُع ِ
يب»
ود ِه َل َص ِل ُ

ِ
بليـان ا ِ
َ
جلدَّ ة .وقد أشـار إىل
اللـون و ُي
ال َّتعنِيـس ُييلان
أن هـذه الصيغـة قـد ُّ
َّ
تـدل على معنًـى مغايـر مـع ِّاتاد
سـن ُ
َ
يكـون مـن ُح ِ
الصيغـة االسـمية ،وهـو ْ
اخل ُل ِق
أن
شرة .ومل ِ
والع ِ
ِ
يكتـف (ال ُبسـتي) هبـذا بـل ،استشـهد
ٍ
بروايـة ُأخـرى للحديـث ،تؤيـد مـا ذهـب إليـه يف هذا

(ال ُبستي1982 ،م  ،ج ،1:ص.)121-120:

وهـو ما يتبين مـن خالله الشرح املعجمـي للفعل

(حلوتكـم) الـوارد يف حديثه-صلى اهلل عليـه وسـلم-
حيـث أشـار (ال ُبسـتي) إىل أن معنـاه ( َق َّشر) ،ف ُيقـال:
ََ
ٌ
فلان عصاه ،بمعنـى َق َّشهاَّ ،
وأن مصـدره ال َّل ْت ُح
ل َت

التفسير املعجمـي الـذي ينعكس بـدوره عىل التفسير
الـدَّ اليل للحديـث ،فقـال :و َيشـهدُ لذلـك قو ُلـه يف
ٍ
أغـر أخال ًقا،
روايـة أخـرى« :عليكـم باألبـكارَّ ،
فإن َّن ُّ

شيرا إىل أ َّنـه إذا كان الفعل
ُمستشـهدً ا بقول أيب ال َّنجم ٌم ً
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ََ
(فع َ
ـل)َّ ،
وأن هـذا اجلـذر املعجمي قد
ل َـت على وزن َ
ورد يف بعـض الروايـات ُم ً
تخـذا صيغـة أخـرى ،فقيل:

صلى اهلل عليه – كتـب يف ُصلح أهلِ َنجـران َّ
أن عليهم
َمثْـوى ُر ُس ِ
قيمهم
ـله ثالثـ َة أ َّيـام» يريـد ِضيافتَهم ومـا ُي ُ

هـذه ا ُملـدَّ ة (التربيـزي2000 ،م  ،ج ،2:ص -419 :

التحوكـم ،وهـو مـا يومـيء إىل َّ
أن (التحـى) على وزن
تلمـس ً
أيضـاُ -يغايـر
(افتعـل) -الـوارد يف شـعر ا ُمل ِّ

.)420

العصـا والت ََح ْي ُتهـا ،إذا
املعنـى واحـدٌ ُ ،يقـال:
ُ
حلـوت َ
أخـذت حلاءهـا ،بمعنـى َق َّشهتا.

الصيف
جلـأ إىل مـا تلجـأ إليـه املعاجم حيـث التحديـد َّ

ََ
الصيغـةَّ ،
فـإن
الرغـم مـن ا ُملغايـرة يف ِّ
(ل َـت) ،وعلى َّ

ُ
الحـظ َّ
سـتي) قد أعـرب عن
ومـن خاللـه ُي
أن(ال ُب َّ
َّ
(تضيف ُتـه)ُ ،ث َّم
للفعل(تثوي ُتـه) هو
أن املعنـى املعجمـي
َّ
َّ

ومثـال ذلـك ً
أيضـا مـا ورد يف قولـه :قـال أبـو
ً
سـليامن يف حديـث أيب هريـرةَّ :
شـيخا مـن ُطفـاو َة
أن
«تثوي ُته فلـم َأر ً
أقوم عىل
رجل أشـدَّ تشـم ً
ريا وال َ
قـالَّ :

شيرا إىل َّ
أن االسـم منـه هـو
ترص ًحيـا أو
ً
تلميحـا ُم ً
َّـوي) بمعنـى الضيـف ،ولكـي ُي ِّ
عضـد كالمه سـار
(الث ُّ
الق ِ
أيضا ُمستشـهدً ا بقـول ُ
على هنج املعاجم ً
طام ِّي وذي

ٍ
تضيف ُتـه ،والثَّـ ِو ُّي:
ضيـف منه»...قولـهَّ :
تثوي ُتـه :أي َّ
الق ِ
الضيـف ،قـال ُ
َّ
ـي:
طام ُّ
ِ
اســـتال َم إىل َثـــ ِو ٍّي
فمـــن
َ
يكـــن ْ

الر َّمة.
ُّ

ومل ِ
يكتـف بذلك ،بل جلأ إىل بيان أصله االشـتقاقي،

شـتق مـن (الثَّواء) (ال ُبسـتي1982 ،م ،
فأشـار إىل أ َّنه ُم ٌّ

تاعـــا
فقـــد أكر ْم َ
ـــر املَ َ
ـــت يـــا ُز َف ُ

ُ
املكـث واإلقامـة ،وكأ َّنـه
ج ،1:ص  ،)76-72 :وهـو
تفرقـة إىل أ َّنـه
ُيشير هبـذه اإلشـارات االشـتقاقية ا ُمل ِّ

(القطامي1960 ،م ،ص.)36:
الر َّمة:
وقال ذو ُّ

مـن األمـور التـي ينبغـي على املعجـم اتباعهـا ـ وهـو

تضي َفــت
فقلـ ُ
ـت هلــا:ال بــل ُهـ ُ
ـوم َّ
ث ِو َّي ِ
لـــاء ُم ْلقـــى ُســـدُ ُ
ـــك َّ
ولا
والظ
ُ

مـا أخـذت ببعضـه كتـب الشروح واألمـايل وغريـب
ٍ
ِّ
ٍ
اشـتقاق
لـكل
مدخـل
احلديث-وغريهـا « ختصيـص

ِ
ُ
اإلقامـة،
املكـث يف
وأصـل هـذا مـن الثَّـواء ،وهـو
ُي ُ
ُ
الرجـل وأثو ْي ُتـه إذا أو ْيتَـه إىل منزلك ،قال
ـوى
قـالَ :ث َ

مـن مشـتقات املـادة؛ َّ
ألن االشتراك يف حـروف املـادة

ِّ
لـكل ُم ٍ
شـتق
مـن اشـتقاقات املـادة أو على األصـح

(ذو الر ّمة1982 ،م ،ج ،2:ص.)973:

رحـم بين الكلمات ،مـن حيث َّ
الشـكل،
ُيعتبر صلـة
ٍ

الشاعر:

رحـم مـن حيـث املعنـى»
وال ُيعتبر بالضرورة صلـة
ٍ

ـئت َأ ْثوين ـ َ
ـاك يف َ
ـي ُم ْك َرم ـ ًا
ف ــإنْ ش ـ َ
احل ـ ِّ

(حسان1973 ،م  ،ص .)328 :

ـئت ب َّلغن ـ َ
ـاك ً
أرض ــا ُترِيدُ ه ــا
وإلنْ ش ـ َ

سـتي)
وبعد بيان هذا األصل االشـتقاقي أشـار (ال ُب ُّ

(التربيزي2000 ،م ،ج ،2:ص.)969:
يريـد َض َّي ْف َ
احلديـثَّ :
ُ
«أن النبي-
نـاك عندنـا ،ومنـه

املعجمـي للفعـل (ثـوى) مصحو ًبـا
يف تفسيره املعنـى
ّ

بكلمـة (الرجـل) على سـبيل (التـوارد) وليـس
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34-3

(التلازم) إىل ِف ٍ
عـل آخـر مـن اجلـذر نفسـه ،يغايـره يف
الصيغـة مع ِّاتـاده معـه يف املعنى ،وهو الفعـل (أثوى)

ـم نقـل عـن األصمعـي بيـان األشـكال
ُمفردهـاُ ،ث َّ
ٌ
(رجـل َن ْجـد ،و َن ُجـد) مـن ِشـدَّ ِة
ا ُملختلفـة للكلمـة

ا ُملعجميـة عىل إيـواء الرجل إىل املنـزل وضيافته ،وتبقى

باسـتعامل كلمـة (ضـد) ،واالستشـهاد بقـول ذي
لكـن ال ُب ْسـتِ ّي زاد تفسير هـذا املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّي
الرمـة.
َّ

على مثال (أ ْفعـل) ،فيقالُ :ي ُ
ُ
الرجـل وأثو ْي ُته
قـالَ :ث َوى
إذا أو ْيتَـه إىل منزلـك؛ ومـن َث َّم فهام ُم َّتحـدان يف الداللة

داللـة اللـزوم والتعـدي التي ترتبـط بالتفسير الداليل

يف نـص مـا مـن النصوص.

البـأس ،وكالم غيره حيـث التفسير باملغايـرة ال َّتامـة،

وضوحـا ،فأتى بصيغتني مـن هذا ا ِ
جلـذر ا ُمل ْع َج ِم ّي (ن.
ً
ج .د) ،مهـا (أ ْف َع َ
شيرا إىل تغاير معنامها،
ـل) و( َف َع َل)ُ ،م ً

َّأمـا عـن املغايـرة يف املعنـى والصيغـة دون األصـل

الر َ
أي َّ
ونجدْ ُته
جـل) بمعنى َ
أع ْنتَـهَ ،
أن قولنا(:أن َْج ْـد ُت َّ

ً
رجلا قال لـه :أخربين عـن قريش .قـالَّ :أمـا نحن بنو
ُ
مية فقـاد ٌة أد َبة
ْجـاد
ٌ
هاشـم فأن ٌ
أجمـادَّ ،
وأما إخوا ُننـا َبنو أ َّ
األصمعـي:
»...األنجـاد :واحدهـم َن ْجـدٌ  .وقـال
ذا َد ٌة
ُ
ُّ
ٌ
رجـل َن ْجـد ،و َن ُجـد مـن ِشـدَّ ِة البـأس .وقـال غيره:
ِ
ال َّن ُ
البليـد ،واألصـل فيهام واحـد ،وإ َّنما ُأ ِخ َذ
جـد ِضـدُّ

التـي هبـا ي َّتضـح املعنـى الـداليل يف احلديـث موضـع

(أبـو الفـرج1966 ،م  ،ص  ،)105 :فمثاهلا ما جاء يف
ِ
ِ
حديـث ع ٍّ
يلَّ :
«أن
قول (ال ُب ْسـتِ ّي)«:وقال أبو سـليامن يف

مـن َن ْجـد البلاد ،وهـو مـا َعلا وارتفع مـن األرض،
الر ِ
الر َّمة:
فال َّن ْج ُـد مـن ِّ
جـالَّ :
الرفيع العـايل .قـال ذو ُّ

ـت مــن جان َبــي قسـ ًا
ولك َّننــي أقبلـ ُ
ً
كريـــا يامنيـــا
أزور َفتًـــى ُن ْجـــدً ا
ُ

(ذو الر ّمة1982 ،م ،ج ،2:ص.)1313

الر َ
أع ْنتَه،
جـل إذا َ
قـال أبو ُعبيـدةُ :يقـال :أن َْجـدْ ُت َّ
واألجمادِ :
ـرام ،واحدهم
غلبتَه،
ُ
َ
الك ُ
ونجدْ ُتـه أنجـدُ ه إذا ْ
ماجـد ،كقولـك :شـاهد وأشهاد»(ال ُبسـتي1982 ،م ،

ج ،2:ص .)146 :

وهـو مـا ي َّتضـح مـن خاللـه جلـوء (ال ُبسـتي) يف
ـي لكلمـة (األنجـاد) إىل بيان
توضيحـه املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ

غلبتَـه ،وهـو مـا يوحـي َّ
بـأن األصـل
أنجـدُ ه بمعنـى ْ
لكـن ا ُملغايـرة يف املعنى والصيغة ،تلـك املغايرة
واحـدٌ َّ ،
سـتي.
نـص ال ُب ِّ

 3ـ املغايرة باملجاز:

َّأمـا عـن املغايـرة باملجـاز َّ
فـإن « هـذا ال َّنـوع مـن

املغايـرة يعتمـد على تبيين احلقيقـة مـن املجـاز يف
اسـتعامالت املـادة ا ُمل ْع َج ِم ّيـة» (أبـو الفـرج1966 ،م،
ص )106 :وكذلـك (الدايـة1996 ،م  ،ص،)221 :

َـص ،بـل ُيفهـم
َـص على هـذا ،وقـد ال ُين ُّ
وقـد ُين ُّ
ـم املغايـرة باملجـاز
بيـان احلقيقـة مـن املجـاز ،ومـن َث َّ

ِ
قـول
ِض ْمنًـا مـن سـياق الـكالم ،ومثالـه مـا جـاء يف
احلسـن بن عبد الرحيم...عن سامل
(ال ُب ْسـتِ ّي)«:أخربين
ُ

بـن عبـد اهلل قـال :قال يل ُعمـر« :كانـت إمـار ُة أيب بك ٍر
َف ْلتَـ ًةَ ،وقضى ُ
اهلل َّ
لت :ومـا ال َف ْلت َُة؟ قـال :كان
رشهـاٌ ،ق ُ
ـزون يف َ
احل َـرم ،فإذا كانـت الليلة
أهـل اجلاهلية
يتحاج ُ
َ
التـي ُي َش ُّ
ـك فيهـا أ ْد َغ ُلـوا فأغـاروا ،وكذلـك كان يـوم
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مـات رسـول اهللِ ،أدغـل النـاس مـن بين ُمـدَّ ٍع إمـار ًة
ٍ
ُ
اعتراض أيب بكـ ٍر دوهنا لكانت
جاحـد زكا ًة ،فلـوال
أو

الضغْ ِ
َ
بما نالـه مـن َّ
واأللِ ،وأقبلـوا على شـأنكم،
ـط
ـم َّ
جمازي
تفسير
فإن هذا
ٌّ
ٌ
ْ
وأحكمـوا أ ْم َ
ـر ال َب ْيعة؛ ومن َث َّ

على مصا َف ِ
حة أيب َب ْك ٍـر لل َب ْيعة ،فوثبوا عىل َس ْـعد ،وكان
ِ
ُ
بعـض األنصـار« :قتلتم
ضطج ًعـا على فراشـه ،فقال
ُم

العـدوان ُعدوا ًنـا ،يف قولـه تعـاىلَ ﴿: :ف َم ِ
ـن ْاع َتـدَ ى
اع َتـدُ و ْا َع َل ْي ِ
ـه بِ ِمثْلِ َمـا ْاع َتـدَ ى َع َل ْي ُك ْم﴾ ،فهو
ـم َف ْ
َع َل ْي ُك ْ

على غير احلقيقـةُ ،يالـف معنـى الق ْتـلِ املفهـوم مـن
حقيقـة هـذا ِ
الفعـل ،على نحـو تسـمية اجلـزاء على

ٌ
حرف
الفضيحـة» .قـال أبـو سـليامن :ويف هذه القصـة
قـد ُيشْ ِ
الناس
ـكل معنـاه ،وهو قول ُعمـر حني ازدحـم
ُ

سـعدً ا ،فقـال ُع َمـر :اق ُتلـوهَ ،ق َت َلـه اهلل» ومعنـاه ـ واهلل
أعلـم ـ َّ
ِ
مذهب
جرت منـه جوا ًبا على
أن هـذه الكلمـ َة َ
ا ُملطابقـة لِ َل ْف ِ
َ
مع ِذ َرتِه يف
األنصـاري ،يريد هبـا
ـظ
ّ
إبطـال ْ

ومكافـأة ،وليـس بعـدوان يف احلقيقـة ،وهـو ما
ٌ
جـزاء ُ
عليـه بيـت عمرو بـن كلثوم .وبنـاء عىل هـذا اتَّضح َّ
أن

(ال ُبسـتي) كان على حقٍّ عندما أشـار إىل هذه الوسـيلة

إيقاع
ـعد ،ومل ُي ْق َصـد هبـا ُ
ال َّتثبيـط عـن ال َب ْيعـة مـكان َس ْ
ِ
الفعـلِ  ،وإ َّنما قـال :اقتلوه ،بمعنـى ال ُتبالوا بما ناله من

يف تفسير املعنـى املعجمـي لكلمـة (اقتلوه) الـواردة يف

قـول (عمـر) ،وهو ما انعكـس عىل فهم املعنـى الداليل
غايـر ِلا عليـه َّ
للحديـثُ ،
الظاهر
فف ِهـم املقصـود بأ َّنـه ُم ٌ

َ
َّ
ـر
الضغْ ِـط
واأللِ ،وأقبلـوا على شـأنكمْ ،
وأحكمـوا أ ْم َ
ال َب ْيعـة ،وهذا يف مذهـب املطابقة كقولهَ ﴿:ف َم ِ
ـن ْاعت ََدى
اع َتـدُ و ْا َع َل ْي ِ
ـه بِ ِمثْـلِ َمـا ْاعت َ
ـم﴾
ـم َف ْ
َـدى َع َل ْي ُك ْ
َع َل ْي ُك ْ

ً
جمـازا ،وليسـت الداللـة على ما هـي عليـه يف احلقيقة.

ـمى اجلـزاء على العـدوان ُعدوا ًنا،
فس َّ
(البقـرة َ )194 :

املبحث الثاين :التفسري بالرتمجة:

ومكافـأة ،وليـس بعـدوان يف احلقيقة،
وإ َّنما هـو
ٌ
جـزاء ُ

وقـال عمـرو بـن كلثوم:
أال ال َ ْي َهلـــن أحـــدٌ علينـــا
َفن َْج ُ
هـــل فـــوق َج ْهـــلِ اجلاهلينـــا»

ُيقصـد بالتفسير َّ
بالتمجـة ،يف إطـار احلديـث عـن
ـي ودورهـا يف التفسير
وسـائل تفسير املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ
ٍ
ُ
الـدَّ اليل « ْ
بكلمـة ُأخـرى مـن ال ُّلغـة
الكلمـة
أن َّ ُتفسر
ٍ
كلمـة ُأخـرى مـن اللغـة نفسـها
نفسـها أو بأكثـر مـن

ـص نالحـظ َّ
أن (ال ُب ْسـتِ ّي) يف
فمـن خلال هـذا ال َّن ِّ

بين الدكتـور حممـد أمحـد أبـو الفـرج َّ
أن هـذا الرضب
َّ

كذلـك » (أبـو الفـرج1966 ،م  ،ص  ،)106 :وقـد

(ال ُبستي1982 ،م  ،ج ،2:ص .)128 :

مـن التفسير املعجمـي ينقسـم إىل ثالثة أقسـام ،يمكن
العـرض هلـا مـن خلال رشح (ال ُب ْسـتِ ّي) ،فيما يلي:

تفسيره املعنـى املعجمي لقـول ُعمر(اق ُتلوه) قد أشـار
َ
إىل َّ
مـر) جوا ًبـا على
أن هـذه
جـرت مـن ُ
(ع َ
الكلمـة َ
مذهـب ا ُملطابقـة لِ َل ْف ِ
َ
ِ
إبطـال
األنصـاري ،يريـد هبـا
ـظ
ّ

ٍ
بكلمة واحدة:
 - 1ال َّتفسري

ـعد ،ومل ُي ْق َصد
مع ِذ َرتِـه يف ال َّتثبيـط عـن ال َب ْيعة مـكان َس ْ
ْ
إيقـاع ِ
الفعـلِ  ،وإ َّنام قـال :اقتلـوه ،بمعنـى ال ُتبالوا
هبـا
ُ

وذلـك ْ
فسر الكلمـة بكلمـة واحـدة فقـط،
بـأن ُت َّ
وي َّتضـح من خلال الكلمة املفرس هبـا املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّي
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جملة الشمال للعلوم اإلنسانية ،اجمللد ( ،)4العدد ( ،)1جامعة احلدود الشمالية (1440هـ2019/م)

ِ
قـول
فسرة ،ومثـال ذلـك مـا جـاء يف
للكلمـة ا ُمل َّ
(ال ُب ْسـتِ ّي)«:وقال أبـو سـليامن يف حديـث النبي-صلى

اهلل عليه وسـلم«:-أ َّنه قال أليب بك ٍرَ :متَـى ُتوتِر؟ فقال:
مـن َّأول ال َّليـل ،وقال ُلعمر :متى ُتوتِـر؟ فقال :من آخر
أخـذت َ
ـز ِم ،وقـال ُلعمر:
الليـل ،فقـال أليب بكـ ٍر:
َ
باحل ْ
ـز ُمَ :
َ
ـز ُم :القوة ،ومنه
بالع ْز ِم
َ
والع ْ
»...احل ْ
احل َذ ُرَ ،
أخـذت َ
أن ُ
ري َح ْـزم»؛ معنـاه َّ
خير يف َع ْز ٍم بغ ِ
الق َّوة إذا
املَ َثـل« :ال َ
مل يكـن معهـا َح َ
ـذ ٌر أورطـت صاحبها ،وأفضـت به إىل

ب َك َم
الع َطـب ،ومـن هـذا قـول اهلل تعــــــاىلَ ﴿:ف ْ
َ
اص ِ ْ
الر ُسـلِ ﴾ (األحقـاف.)35 :
بر ُأ ْو ُلـوا ا ْل َع ْ
ـز ِم ِم َ
َص َ َ
ـن ُّ
ُيقـال يف تفسيره ُأولـو ُ
َس
ـوة َّ
والصبر .وقـالَ ﴿:فن ِ َ
الق َّ
َو َ ْل َن ِج ْـد َلـ ُه َع ْز ًمـا﴾ ( طـهُ )115 :ي ُ
ـوة.
قـال :ثبا ًتـا و ُق َّ
وقـال بعضهمَ :
والع ْـز ُم :ال َّن ُ
فاذ
احل ْ
ـز ُم :ال َّت َأ ُّه ُـب لألم ِرَ ،

َ
اسـتوض ْح َت
«ر ِّو َت ِزم ،فإذا
فيـه ،ويف بعـض األمثـالَ :
فاعـ ِزم» .وأخبرين ُ
ـرانّ ،نا عبد اهلل بن سـبيب ،قال
الك ِ
ْ
احلزَ َم ِ
أسـعدُ َ
ـة َم ْن
سـمعت
األصمعـي:
ُ
أعرابيـا يقولَ :
ًّ
ُّ

مجـع إىل َح ْز ِمـه َع ْز ًمـا .وقال بعـض أهل ال ُّلغـة :قوهلم:
رجـل حـا ِز ٌم معنـاه ِ
ٌ
ـت يف أ ْمـ ِره ،من
جامع لرأيـهُ ،م َت َث ِّب ٌ
الر ُ
جل
مـت املتـاع إذا َجعتَـه .و ُيقالَ :ح ُ
قوهلـمَ :حزَ ُ
ـز َم َّ
وحـزَ م ،قال الشـاعر:
َ

ٍ
وصاحب قد قال يل وما َحزَ ْم
فسرا يف
وقـد جـاء
ُ
الوجـه الـذي قدَّ منـاه َّأو ًل ُم َّ ً
احلديـث .حدثنـاه حممد بن هاشـم...عن ابن ا ُمل َسـ ِّيب،

َّ
ْـر عند رسـول اهلل ،فقال
أن أبـا بكـ ٍر وعمر تذاكـرا ال ِوت َ
أنـام على ِوتْرْ ،
أبـو بكـ ٍرَّ :أمـا أنا ِّ
اسـتيقظت
فـإن
ُ
فـإن ُ
أنام
صليـت
ُ
ـر :لكنِّـي ُ
ً
شـفعا ح َّتـى الصبـاح .وقال ُع َم ُ

34-3

عىل َش ْـف ٍعُ ،ث ُ
الس َـحر ،فقال النبـي أليب بك ٍر:
َّ
ـم أوتِ ُر من َّ
َح ِ
ـذ َر هذا ،وقـال لعمرَ :ق ِو ٌّي هذا»(ال ُبسـتي1982 ،م،

ج ،1:ص .)120-118 :

الح ُ
سـتي) كال
ففـي هـذا ال َّن ِّ
ـص ُي َ
ـظ تفسير (ال ُب ّ
ٍ
َـي َ
بكلمـة ُأخـرى مـن
ـزم)
(الع ْ
(احل ْ
ـزم) و َ
مـن كلمت ّ
ال ُّلغـة نفسـها ،وليـس بأكثـر مـن كلمـة ،فأشـار إىل َّ
أن
احل ْـزم بمعنـى َ
َ
احل َ
ـزم بمعنـى القـوة ،وهـو ما
والع ْ
ـذرَ ،
انعكـس على التفسير الـداليل للحديـث وتوضيحـه.

ومـن املعـروف َّ
أن االستشـهاد على املعنـى ُيعـدُّ
مـن األمـور التـي ينبغـي ْ
أن ُي ْلجـأ إليهـا يف التفسير

ا ُمل ْع َج ِم ّـي للكلمات ؛ وذلـك « َّ
ألن َ ْ
شح املعنـى بدون
ٍ
استشـهاد على َّ
الشرح ال ُيعطـي فكـر ًة واضحـ ًة عـن
طريقـة اسـتعامل الكلمـة ،أيَّ :
أن القيمـة احلقيقيـة هلذا
االستشـهاد تكمـن يف الكشـف عـن ُّ
الطـرق ا ُملختلفـة
التـي يمكن هبـا ْ
أن ُتسـتعمل الكلمة يف نطـاق الرتكيب
بعـد أن ُعـرف معناهـا ا ُملفـرد ؛ َّ
ألن ُمـرد الكشـف عن
هـذا املعنـى مهما تعـدّ دت املعـاين املرشوحـة ال يمكن

ْ
أن يرشـد إىل طريقـة االسـتعامل يف الرتاكيـب املختلفة،
الرتبـة وال َّتضـام وغريهـا مـن القرائـن»
باختلاف ُّ

(حسـان1973 ،م ،ص.)330 :
سـتي إىل
ملَّـا كان األمـر على هـذا النحو فقد جلـأ ال ُب ُّ

ري يف
االستشـهاد على مـا قاله باملثـلِ املقـول فيـه «ال خ َ
أن ُ
ـزم ،وهـو مـا يعنـي َّ
ـز ٍم ِ
ـوة إذا مل يكـن
بغير َح ْ
َع ْ
الق َّ
معها َح َ
الع َطب.
ـذ ٌر أورطت صاحبها ،وأفضت بـه إىل َ
ومل ِ
أن مـن هـذا َ
يكتـف بذلـك ،بـل أشـار إىل َّ
قـول اهلل
الر ُسـلِ ﴾
بر ُأ ْو ُلـوا ا ْل َع ْ
بر َك َما َص َ َ
تعـاىلَ ﴿:ف ْ
اص ِ ْ
ـز ِم ِم َن ُّ
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(األحقـاف ،)35 :وهـو ما ُيقال يف تفسيره ُأولـو ُ
الق َّوة
والصبر ،وقوله ً
َسي َو َ ْل َن ِجدْ َل ُـه َع ْز ًما﴾
َّ
أيضــــاَ ﴿ :فن ِ َ

ومل يقتصر تعضيـد (ال ُبسـتي) كال َمـه بالقـرآن

نـص على َّ
أن مـا قدَّ مـه
والشـعر وكالم العـرب ،بـل َّ
ِ
ٍ
األمـر يف احلديـث قـد ورد
عجمـي َّأول
تفسير ُم
مـن
ٍّ

(طـهُ )115 :يقـال :ثبا ًتـا و ُق َّوة.

فسرا يف احلديـث الـذي جـاء فيـه َّ
أن أبـا بكـ ٍر وعمر
ُم َّ ً

ويف إطـار استشـهاده ً
أيضـا وتعضيـد تفسيره
املعجمـي الـذي ينعكـس على التفسير الـدَّ ال ِّيل
أشـار إىل مـا يقولـه بعـض العـربَ :
ـب
احل ْ
ـز ُم :ال َّت َأ ُّه ُ

ْـر عنـد رسـول اهلل ،فقـال أبـو بكـ ٍرَّ :أما أنا
تذاكـرا ال ِوت َ
أنـام على ِوتْـرْ ،
ِّ
شـفعا
صليـت
اسـتيقظت
فـإن
ُ
ُ
فـإن ُ
ً

مجـع إىل َح ْز ِمـه َع ْز ًمـا .ويف إطار بيـان معنـى الكلمة بام
ُيصاحبهـا أشـار إىل قـول بعـض أهـل ال ُّلغـة :قوهلـم:

الـدال ِّيل.
بنـا يف ال َّتفسير َّ

ِ
ـز ُم :ال َّن ُ
«ر ِّو
والع ْ
لألمـرَ ،
فـاذ فيـه ،ويف بعـض األمثـالَ :
َ
خبر بقـول
َت ِـزم ،فـإذا
اسـتوض ْح َت ْ
فاعـ ِزم» ،وأ َّنـه ُأ ِ َ
احلزَ َم ِ
أسـعدُ َ
ـة َم ْن
سـمعت
األصمعـي:
ُ
أعرابيـا يقولَ :
ًّ

أنـام عىل َشـ ْف ٍعُ ،ث َّم
ـر :لكنِّي ُ
ح َّتـى الصبـاح .وقـال ُع َم ُ
ُ
ـحر ،فقـال النبـي أليب بكـ ٍرَ :ح ِ
ـذ َر هذا،
الس َ
أوتِ ُ
ـر مـن َّ
وقـال لعمـرَ :ق ِو ٌّي هـذا  ،وهو مـا ِّ
يؤكد أمهية التفسير
ٍ
مر
بالرتمجـة بكلمـة
واحـدة واالستشـهاد على نحو مـا َّ

رجـل حـا ِز ٌم معنـاه ِ
ٌ
ـت يف أ ْمـ ِره ،من
جامع لرأيـهُ ،م َت َث ِّب ٌ

هـذا ،ومـن املفيـد اإلشـارة هنـا إىل َّ
أن ال ُبسـتي يف

تفسيره بالرتمجة ُمستخد ًما نمط التفسير بكلمة واحدة

مـت املتـاع إذا َجعتَـه.
قوهلـمَ :حزَ ُ
ِ
حتمـل ْ
أن يكـون للكلمـة أكثـر
وملَّـا كان مـن ا ُمل

مل يقتصر على الكلمـة ِّاملفسرة وكفـى ،بـل كان يـأيت
ُ
يتصل
أحيا ًنـا بما ُيصاحبهـا ـ كما سـبق-وقد يبين مـا
ٍ
ٍ
تلميحـا حيث بيان
داللية ترص ًحيـا أو
عالقـات
هبا مـن
ً

مـن شـكلٍ عن طريـق « وجـود صورتين ً
مثلا لكلمة
(ميـزة) ،تبـدأ إحدامهـا للهيئـة َ
بالك ْسر واملـدِّ  ،وتبـدأ
للمـرة بال َف ْتـح فالسـكون ،فيذكرمهـا باعتبارمها
الثانيـة
ّ
ٍ
ٍ
ٍ
متقاربة .وقد
واحـدة أو
بدرجـة
جاريتين عىل األلسـنة

كوهنـا مـن املشترك اللفظـي أو الترادف أو األضداد.
ُ
وقد ِّ
تنـاول يف الدرس
املفسرة بام ُي
يبين عالقـة الكلمة
َّ
الـدَّ اليل من قضايـا ُأخر ،نحـو انتقال الداللـة والعموم

تكـون األشـكال املختلفـة للكلمـة خمتلفـة العصـور،
َّ
كأن تكـون للكلمـة صـورة قديمـةَّ ،إمـا مهجـورة أو

واخلصـوص ،وهـو مـا ُيسـهم يف ثـراء املعنـى الـدَّ اليل

وا ِّتضاحـه (ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج ،1:ص.)248 :

مسـتعملة ،وصـورة أخـرى أحـدث منها مسـتعملة يف
الوقـت احلـارض ،وذلـك مثـلَ :ب ّكـة ّ
ومكة » (حسـان،

ٍ
كلمة واحد:
 2ـ تفسري الكالم بأكثر من
ممّـا ال ّ
شـك فيـه َّ
أن هـذه الصـورة مـن التفسير

سـتي)
1973م  ،ص  ،)334-328 :فقـد أشـار (ال ُب ُّ
الر ُ
الـزاي،
جـل،
أيضـا إىل أ َّنـه ُيقـالَ :ح ُ
بضـم َّ
ِّ
ـز َم َّ
و(حـزَ م) ب َف ْت ِحهـا ،على نحـو ما جـاء يف قول الشـاعر:
َ

عـد « مـن باب احلديـث يف املعجـم ذي اللغة
بالرتمجـة ُت ُّ
الواحـدة ،فيجمـع املـادة مـن ٍ
فسهـا بال ُّلغة
ـم ُي ِّ
لغـةُ ،ث َّ

ٍ
وصاحب قد قال يل وما َحزَ ْم
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ٍ
ٍ
مفـردة ،إ َّنما يكون
بكلمة
ذاهتـا ،ولكـن ال يكـون هـذا
ٍ
بعبـارة أطـول» (أبـو الفـرج 1966 ،م  ،ص .)107 :

ِ
قـول (ال ُب ْسـتِ ّي) :وقـال أبـو
ومـن ذلـك مـا ورد يف
سـليامن يف حديـث النبـي عليـه السلام أ َّنـه قـالَّ :
«إن
ِ
املالئكـة جربيل»...قوله :أميري :أي َول ِّيي
أميري من

ومشـاورته
ـن َف ِز ْع َ
وصاحبـي ،وكل َم ْ
ـت إىل ُمؤامرتـه ُ
والع ْق ُ
ألنـا إذا أرادت
ـل :أمير ال َّنفـس؛ َّ
فهـو أميركَ .
يذكـر ً
ٍ
أمـرا راجعتـه .قال َّ
بقوس
رجل ُأ ْع ِطـي
الش َّما ُخ
ً
ُ
لـه ثمنًـا ،فهـو ُي ِ
فـس يف إمضـاء البيـع أو ر ِّده:
ـر ال َّن َ
ؤام ُ
ـــل ُيناجـــي َن ْف َســـ ُه َ
َف َظ َّ
وأ ِمريهـــا
ـأت ال ــذي ُي َ
عط ــى ِب ــا َأم ُي ــا ِو ُز؟
َأي ـ ِ
(الذبياين1968 ،م ،ص.)189:
يعني عق َله .وقال ُزهري:
َ
ـرى َر ْأ َي مــا َنــرى
وقــال أ ِمــري هــل َتـ َ
َأ َن ْختِ ُلـــ ُه عـــن َن ْف ِســـه َأم ُنصا ِو ُلـــ ْه

(ابن أيب سلمى1944،م،ص.)132:
يريـدُ صاح َبـهِ .
زيـر و َنديم،
ومَّـا جـاء على َوزْ نِـه َو ٌ

وزير املَ ِل ِ
ك ،إذا كان ُيـؤا ِز ُره ،ونديمه إذا كان
ُيقال :هـو ُ
ُي ِ
ناد ُمـهِ َ ،
وشي ُبـه إذا كان ُيشـا ِر ُبه» (ال ُبسـتي1982 ،م ،
ج ،1:ص .)123-122 :

وهـو مـا يتبين من خاللـه َّ
أن (ال ُبسـتي) يف تفسيره
عجمـي لكلمـة (أميري) الـواردة يف حديثـه،
املعنـى ا ُمل
ّ

فسهـا بال ُّلغة ذاهتـا ،ولكن
صلى اهلل عليه وسـلم ،قـد َّ
ٍ
ٍ
مفـردة ،إ َّنما كان بأكثر مـن كلمة،
بكلمة
ذلـك مل يكـن

شيرا إىل َّ
فبين َّ
أن
َّ
أن معناهـا (ول ِّيـي وصاحبـي) ُم ً
ومشـاورته فهـو أميرك.
ـن َف ِز ْع َ
كل َم ْ
ـت إىل ُمؤامرتـه ُ
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والع ْق ُ
أمـرا راجعته.
ـل :أمير ال َّنفـس؛ َّ
َ
ألنـا إذا أرادت ً
يذكر ً
واستشـهد بقول َّ
ٍ
بقوس له
رجلا ُأ ْع ِطـي
الشماخ ُ
ثمنًـا ،فهـو ُي ِ
فـس يف إمضاء البيـع أو ر ِّده ،وقول
ؤام ُر ال َّن َ
زهير الـذي يريـد فيـه بكلمة(أميري) صاحبه.

ٍ
أسـلوب آخـر
ومل يقتصر على هـذا ،بـل جلـأ إىل
مـن أسـاليب املعاجـم يف الصناعـة ا ُمل ْع َج ِم ّيـة ،يف تناول
املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي للكلمـة ،وهـو «أ َّ
فصـل القول يف
ال ُت ِّ

حركاهتـا وحروفهـا ،وإ َّنام تلجـأ إىل قياس هـذه الكلمة
ٍ
كلمـة ُأخـرى أشـهر منهـا يف االسـتعامل ،فتجعل
على
الكلمـة الشـهرية كامليـزان الصريف للكلمـة املرشوحة،
فتقـول مث ً
ال :ردح البيـت كمنع ،ف ُيعـرف َّ
أن هذا الفعل

مـن بـاب َف َع َ
ـل َي ْف َعل ،بف ْتـح العني يف الصيغتين ،فيفيد

القـارئ مـن ذلـك ،مـن جهـة النطـق ـ وربما الرصف

كذلـك ـ يف الوقـت نفسـه» (حسـان1973 ،م  ،ص :
وزير
ـم أشـار أنـه ِمـا جـاء على وزهنـا ٌ
 ،)326ومـن َث َّ
ونديم .
ٌ
وا ُملتمعـن يف كالم (ال ُبسـتي) يمكنـه اإلشـارة إىل

أنـه يف تفسيره املعنـى عـن طريـق التفسير بالرتمجـة
مسـتخدما نمـط التفسير بأكثر مـن كلمة ،قـد يقود إىل

مـا ظاهـره اإلشـارة إىل العمـوم ،أي إشـارة (ال ُبسـتي)
الـداليل
إىل مـا ُيعـرف يف الـدرس الـدَّ اليل وال َّتفسير َّ

بالعمـوم واخلصـوص ،وهـو مـن املباحـث التـي درج
فالعام
اللغويون على دراسـتها ،وكذلك األصوليـون،
ُّ
يف االصطلاح ُيعـرف بأ َّنـه « الـذي يـأيت على اجلملـة
جـل ثنـاؤهَ ﴿ :و َّ ُ
ال يغـادر منهـا شـيئًا وذلـك كقوله ّ
الل
واخلـاص
َخ َلـقَ ُك َّل َدا َّب ٍـة ِمـن َّمـاء﴾ (النـور،)45 :
ُّ
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هـو الـذي يتخلـل ،فيقـع على ٍ
يشء دون أشـياء» (ابن
فـارس  1977 ،م  ،ص  ، )344 :وذلك كقولـــه َّ
جل
ـون َيـا ُأ ْو ِل َ
﴿وات َُّق ِ
األ ْل َب ِ
ـاب﴾ (البقـرة.)197 :
ثنـاؤهَ :
فام الـذي قالـه (ال ُبسـتي)؟

( طويـل ) التـي يمكـن ْ
أن يتكرر اشتراكها مـع كلامت

َر ُجـل ،نبـات ،طريق ،ولكنها تسـتعيص عىل االشتراك
مـع كلمـة جبـل ،فلا يمكـن ْ
أن نقـول  :جبـل طويل،
أن نقـول  :جبل ٍ
ولكـن جيـب ْ
عال أو شـاهق» (حسـام
الديـن1991 ،م  ،ص .)259-258 :

ـن
قال«:أميري :أي َول ِّيـي وصاحبـي ،وكل َم ْ
والع ْق ُل:
َف ِز ْع َ
ومشـاورته فهـو أميركَ .
ـت إىل ُمؤامرتـه ُ

وتأسيسـا على مـا سـبق يمكننـا القـول َّ
إن لفـظ
ً

(األمير) يمكـن ْ
أن يتضـام مـع بعـض األلفـاظ ،نحو

أمير ال َّنفس» وهـو ما ُيعرف يف التفسير الداليل بعموم
الوقوع املشترك أو التكرار ا ُملشترك ،وليـس من عموم

املحافظـة والقـوم واجلامعـة؛ للداللـة على أ َّنـه ُيفـزَ ع

شـاور يف األمـ ِر ،فنقـول :أمير املحافظـة أو
إليـه ،و ُي
ُ

االسـتغراق؛ َّ
ألن «األلفـاظ العا ّمـة إذا ُبحثـت مفـرد ًة،
ٍ
بمعـزل عـن االسـتعامل يف الرتكيـب واملوقـف
أي

املنطقـة الرشقيـة أو منطقـة الريـاض وغريهـا ،وأمير

اجلامعـة ،وأمير القوم ،وأمير الكتيبـة ،وأمير النفس،

الكالمـي كانـت هلا داللـة العموم ،أي :اسـتغراق مجيع
ال إذا شـاع اسـتعامهلا يف بعـض أفـراد ما ُّ
األفـراد ،إ ّ
تدل

وأمير السـوق ،وهـذا مـع مالحظـة َّ
أن مفهـوم الفـزع

اسـتعامهلاَّ ،أمـا إذا دخلـت األلفـاظ العامـة يف السـياق
ً
فقليلا مـا تبقـى هلـا داللـة العمـوم ،أي االسـتغراق،

ومل يقتصر دور املعنـى املعجمي يف التفسير الداليل
ً
مدخلا لإلشـارة إىل العمـوم واخلصـوص
على كونـه

واملشـاورة خيتلـف باختلاف املوصـوف هبـا.

عليـه ،بحيث صـار أغلب وأسـبق إىل الفهـم من أصل

الح ٌ
ـظ يف سـائر االسـتعامالت اللغويـة»،
أمـر ُم َ
وهـو ٌ

ضـم إىل هـذا أ َّنـه كان
فقـط ،على نحـو ما سـبق ،بـل ُي ُّ
ً
مدخلا لإلشـارة إىل مظاهـر ال َّتغير الـداليل يف املعنـى

ويمكـن اإلشـارة هنا إىل َّ
أن هـذا املصطلح ظهـر نتيجة
ٍ
جمموعـة ،ووقوعها
اعتيـاد انتظـام الكلمة مع أكثـر من

الـداليل حيـث اإلشـارة إىل توسـيع (تعميـم) اخلاص،

و(باملـر1992 ،م  ،ص  ،)145 :أي َّ
أن هـذا املصطلـح

وقـد ِّ
يبين عالقـة كل هـذا باالشـتقاق .ومـن هـذا مـا

ٍ
لغوي(عمـر1973 ،م  ،ص )63 :
سـياق
يف أكثـر مـن
ٍّ

وتضييـق املعنـى (ختصيـص العـام) وانتقـال الداللـة،
سـتي :وقـال أبـو سـليامن يف حديـث
جـاء يف قـول ال ُب ِّ
الروم فقال:
النبـي صىل اهلل عليه وسـلم«:أ َّنه َ
ذكر ِقتـال ُّ

ُي ْسـتعمل للداللـة على األلفـاظ التـي تصاحـب عد ًدا
عرفه أحـد املحدثني
مـن األلفـاظ املتباينة الداللـة ؛ لذا َّ

خيـرج إليهـم ُرو َق ُ
احلجاز»...رو َق ُة
ـة املؤمنني مـن أهـل
ُ
ُ
وس ُاتـمُ .ي ُ
رأيـت رائقـ َة بنـي
قـال:
ُ
القـوم :خيارهـم َ َ

بقولـه  « :وقـد أطلـق اللغويـون املحدثـون على هـذه
الظاهـرة مصطلـح ( )Co-occurrenceبمعنـى

الرقيق.
ُفلان :أي
َ
وجوههـم وأعياهنم ،وأصل هـذا يف َّ
ُي ُ
ٌ
وصيـف ُرو َق ٌـة َووصفـاء ُر ٌ
وقـة :أي ِح ٌ
سـان،
قـال:

التكـرار املشترك ،أي َّ
أن الكلمـة يتكـرر اشتراكها مع
ٍ
ٍ
خمتلفـة ،كما نجـد يف كلمة
تراكيـب
كلمـة يف
أكثـر مـن
َ
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سـتعار ذلـك يف اخليـلُ ،ي ُ
ٌ
خيـل ُرو َق ٌـة ،وأراه
قـال:
و ُي
ُ
الشيء إذا أعجبـك ،و ُي ُ
قـال ً
أيضا:
مأخـو ًذا مـن راقني
ُ

الـكأل ومسـاقط الغيـث ،ومنه املثـل (الرائـد ال ُ
يكذب
ِّ
لـكل َمن يتقـدّ م القوم يطلب شـيئًا ما»
ـم ُع ِّمم
أهلـه) ُث ّ

رأيـت نـوايص بنـي فلان (ال ُبسـتي1982 ،م ،
ومثلـه
ُ

الرقيـقُ .ي ُ
وقـد ذكر (ال ُبسـتي) َّ
قال:
أن أصل هذا يف َّ
ٌ
وصيـف ُرو َق ٌـة َووصفـاء ُر ٌ
وقة :أي ِح ٌ
سـتعار
سـان ،و ُي
ُ

سـادتم وأعياهنم،
رأيـت
رأيـت َج ْبهـ َة بنـي فلان إذا
َ
َ
ُ

ج ،1:ص .)248 :

وهـو مـا يتبين مـن خاللـه بيـان املعنـى املعجمـي
ٍ
كلمـة
لكلمـة (روقـة) مـن خلال التفسير بأكثـر مـن

أن ُرو َق ُ
واحـدةُ ،مب ِّينًـا َّ
وس ُاتـم.
ـة القـوم :خيارهـم َ َ
ُي ُ
وجوههـم وأعياهنم،
رأيت رائقـ َة بني ُفالن :أي
قـالُ :
َ
ُث َّم جعل هذا التفسير ً
مدخلا للحديث عن خصوصية

فبين َّ
أن أصل اسـتعامله
لفـظ (روقة) وتوسـيع داللتهَّ ،
يف الرقيـق ،ف ُي ُ
ٌ
وصيـف ُرو َق ٌـة َووصفـاء ُر ٌ
وقة :أي
قـال:
ِح ٌ
وع ِّممـت بحيث
ري فاتسـعت داللته ُ
ـم اسـتع َ
سـانُ ،ث َّ
وروقة املؤمنين -عىل نحو
أصبـح ُيقـالُ :روقة القـومُ ،

ري ً
أيضـا يف اخليـلِ  ،فقيـل:
مـا جـاء
باحلديث-واسـ ُتع َ
ْ
ٌ
خيـل ُر ٌ
وقة.
وهـو مـا ُيوحـي بأ َّنـه « ُيقصـد بتوسـيع اخلـاص أو
اخلـاص َن ْق ُ
خاص
ـل معنـى الكلمـة من معنـى
تعميـم
ِّ
ٍّ

أعـم وأشـمل ،أي َّ
أن هذا النـوع حيدث حني
إىل معنـى ٍّ
ُتسـتعمل الكلمـة الدالـة على ٍ
خاص
فـرد أو عىل نـو ٍع
ٍّ

ٍ
مـن أفـراد ا ِ
أفـراد
جلنـس أو أنواعـه ؛ للداللـة على
كثرييـن أو على ا ِ
جلنـس كلـه» (الدايـة1996 ،م ،ص:
 ،)301ومـن أمثلـة ذلك يف العربيـة َّ
«أن كلمة (البأس)
يف األصـل تعنـي احلـرب ،ثـم ك ُثـر اسـتعامهلا يف ِّ
كل

ِشـدَّ ٍة ،فاكتسـبت مـن هـذا االسـتخدام عمـوم املعنى،
يبصر هلـم
ومنـه (الرائـد) ،فهـو الـذي يتقـدّ م القـوم ُ

(مدكـور1986 ،م  ،ص.)261:

ذلـك يف اخليـلُ ،ي ُ
ٌ
خيـل ُرو َق ٌـة ،فإ َّنـه حيضرين ما
قـال:
لفـت إليـه أحـد الباحثين النظـر إىل إشـارة القدماء إىل
مصطلـح االسـتعارة والتمثيـل هلـذا عند (ثعلـب) ،يف

قولـه :واليشء الالفـت للنظر َّ
أن القدمـاء من اللغويني
العـرب قـد أطلقوا على هذا النـوع من التطـور الداليل

( أي االتسـاع يف معاين الكلامت ) مصطلح االسـتعارة،
وأشـاروا إىل َّ
أن العرب تسـتعري الكلمة ،فتضعها مكان
ٍ
بسـبب مـن األخـرى ،أو
املسـمى هبـا
الكلمـة ،إذا كان
ّ
جمـاورا هلـا ،أو مشـاك ً
ـوء ؛ أل َّنـه
ال ،فيقولـون للنبـات َن ٌ
ً

يكـون عـن النـوء عندهـم ،قـال رؤبـة بـن العجـاج :

(مـن الرجز)

حاب ا ُمل ْر َت ْ
الس ِ
زق
َو َج َّف ُ
أنواء َّ

(ابن العجاج ،د-ت ،ص.)105:
َّ
سماء؛ أل َّنه من
جـف ال َب ْقـل ،ويقولـون للمطر:
أي
ٌ

السماء ينـزل ،فيقـال :مازلنا نطأ السماء حتـى أتيامكم،

قال الشـاعر( :مـن الوافر)
ـأر ِ
ض ق ــو ٍم
الس ـ ُ
ـاء ب ـ ْ
إذا َســ َق َط َّ

َر َع ْينـــاه وإنْ كانـــوا ِغ َضا َبـــا

(العبايس1316 ،هـ ،ج ،1:ص.)228:

أن « َ
أن أسـاس ذلـك التعميـم َّ
واملالحظ َّ
(اجل ْذب)

مـدُّ ك الشيء ،جذب الشيء ،جيذبه جذ ًبـا ،وجبذه عىل
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القلـب ،واجتذبـه :مـدَّ ه » (ابـن منظـور1907 ،م)،

بالرغـم مـن َّ
أن
الدكتـور حممـد أمحـد أبـو الفـرج َّ « :

لـه أثـره يف التفسير الـداليل حيـث يتخـذه (ال ُبسـتي)
ً
املفسة
مدخلا لبيان العمـوم واخلصـوص يف الكلمـة َّ
أو بيـان مظاهـر التغير الـداليل ،فإ َّنـه ال يفوتـه ِّاتـاذه

ٍ
بالرغم من ذلـك َّ
فإن هـذه املعاجم ُتورد
بلغـة واحـدةَّ ،
ٍ
ً
لغـات ُأخـرى ؛ لتشرح ألفـاظ العربيـة أو
ألفاظـا مـن

املعاجـم التـي نتحـدّ ث عنها أحاديـة اللغـة ،بمعنى َّ
أن
تفس هبا هـذه األلفاظ
مادة ألفـاظ املعجم وال ُّلغـة التي َّ

فاسـ ُتعري هـذا االمتـداد للداللـة على الرسعة.
وملَّـا كان التفسير بالرتمجـة مـن خلال هـذا النمط

ٌ
لتذكـر أصلها ،ويبـدو َّ
معروف
واضح ملَا هـو
أن ذلـك
ٌ
ِ
بلغـات أخرى،
مـن اتّصـال العربيـة عىل طـول تارخيها

ً
مدخلا لبيـان العالقـات الداللية حيث اإلشـارة إىل ما
يمكـن اإلشـارة إليـه من األضـداد أو ا ُملشترك اللفظي

فتأ ّثـرت هبـا ،وأخـذت أحيا ًنـا مـن كلامهتـا ،وهـذا

ً
أو َّ
مدخلا للحديـث عن االشـتقاق
الترادف ،وكونـه

واضـح يف عرصنـا » (ياقـوت1994 ،م  ،ص.)108 :
ٌ

ً
أيضـا حيـث اإلشـارة إىل توليـد لبعـض األلفـاظ مـن
ٍ
بعـض ،والرجـوع هبـا إىل أصـلٍ
واحـدُ ،يـدِّ د مادهتا،

أود اإلشـارة إليـه هنا أنّـه يمكـن ْ
أن ينضم إىل
لكـن مـا ُّ
هـذا الضرب مـن التفسير بالرتمجـة التفسير َّ
بالتمجة
كلمـة مـن هلجـة أخرى أو ٍ
ٍ
لغـة أخرى مـن ال ُّلغات،
إىل

ويوحـي بمعناهـا املشترك األصيـل مثلما يوحـي

مـن ال ُّلغـة نفسـها ،عىل نحـو ما يـرد يف تعبير القدماء،

بمعناهـا اخلـاص اجلديـد ،يف إطـار العنايـة بدراسـة
الـدالالت املختلفـة لفـروع ا ِ
جلـذر اللغـوي الواحـد،
وحماولـة الربـط بينها ً
اسـتقصائيا،
جزئيـا أو َر ْب ًطا
ًّ
ربطـا ًّ

تابعا ألحد
وغال ًبـا ما يكـون هذا الرضب مـن التفسير ً

السـابقني مـن رضوب التفسير َّ
بالتمجة.
الرضبين َّ
ومـن ذلـك مـا ورد يف قـول (ال ُب ْسـتِ ّي)«:وقال أبـو

ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
جامعـة (الصالح،
(حمورية)
أصلية
داللـة
يرجـع هبا إىل

سـليامن يف حديـث ُمعـا َذ« :أ َّنـه َق ِ
ـد َم على أيب موسـى
رجـل كان َي ِ
ٌ
هتـو َد فقـال:
ود ًّيـا
وعنـده
َ
ـم َّ
فأسـلمُ ،ث َّ

1971م  ،ص  ،)174 :وهـو مـا سـبق يف بعـض مـا
مضى مـن متثيـل ،ومـا سـيتضح فيما هـو آت ،ولـوال

أقع ُـد ح َّتـى َترضبـوا َك ْـر َده» .أخربنـاه حممد بن
واهلل ال ُ
هاشـم ،نـا الدَّ َبري ،عـن ِ
عبد الـرزَّ اق ،عـن َم ْع َمر ،عن

لذكـرت بعـض األمثلـة
رجـاء اإلجيـاز واالختصـار
ُ
هنا(ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج ،1:ص .)697 :

قتـاد َةَ .
العنـق ،قال الشـاعر:
ـر ُد :أعلى ُ
الك ْ
ُ
تـــوده
ـــب َع ُ
ـــي َن َّ
وك َّنـــا إذا ال َق ْي ِ ُّ
ـت ُ
ـن عــى َ
األ ْن َث َيـ ْ ِ
ـر ِد
َض ْبنــا ُه حتـ َ
الكـ ْ
عـرب» (ال ُبسـتي1982 ،م ،
و ُيقـال :إ َّنـه
ٌّ
فـاريس ُم َّ

كلمة من ٍ
ٍ
- 3التفسري َّ
لغة أخرى:
بالتمجة إىل
كلمـة من ٍ
ٍ
ُيقصـد بالتفسير َّ
لغـة أخرى
بالتمجـة إىل

َّ
أن بعـض ألفـاظ العربيـة قد حتتـاج يف رشحهـا أو بيان
ٍ
ألفـاظ من لغـات أخرى أو
ـي إىل إيـراد
معناهـا ا ُمل ْع َج ِم ّ
أن أصلـه من ُل ٍ
اإلشـارة إىل َّ
غـة ُأخـرى ،ويف ذلك يقول

ج ،2:ص .)312 :

سـتي يف هـذا ال َّنـص قـد أشـار إىل َّ
أن معنـى
فال ُب ُّ
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َ
ـم
ـرد) أعلى ُ
العنُـق ُمستشـهدً ا بقـول الشـاعرُ ،ث َّ
(الك ْ
ٌ
طريقة يف التفسير
عـر ٌب ،وتلك
أشـار إىل أ َّنه
ٌّ
فـاريس ُم َّ
عـر ٌب أو
بالرتمجـة مـن خالل اإلشـارة إىل أنه
ٌّ
فـاريس ُم َّ

َّ
أن أصلـه فـاريس أو غير ذلـك ،على نحـو ما جـاء يف
بقيـة األمثلـة ا ُملحـال عليهـا.

ِ
سـتي) مـا ورد يف لسـان
ومَّـا يؤ ِّيـد مـا قالـه (ال ُب ُّ
حيـث قولـهَ :
ُ
العن ُ
الكـر ُد
ُـق ،وقيـل:
العـرب،
والك ْر ُد ُ
ْ

34-3

يع ا ُمل ْسـكان»؛
رسـول اهلل-صلى اهلل عليـه ـ َ َنـى عـن َب ِ
العربـان ً
أيضـاُ ،
مع
وهـو ُ
ـع عىل املَسـاكني ،كما ُي ُ
وي َم ُ
غة ُأخرى وهـي ُ
العرابني .وفيـه ُل ٌ
األربان،
العربان على َ
ُ
ُ
العربون»(ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج،2:
وال ُّلغـة
العاليـة َ

ص.)77-76 :

وهو مـا ي َّتضح مـن خالله تفسير (ال ُبسـتي) املعنى

(العربـان) بأكثـر مـن كلمـة ،ذلـك
ا ُملعجمـي لكلمـة ُ
الر ُ
املعنـى ْ
جـل العبـدَ أو الدَّ ا َّب َـة ،فيدفـع
أن يشتري َّ

لغـة يف ال َقـر ِد وهـو َمْثـم ْ
فـاريس
س على العنـق،
الـرأ َ
ّ
ْ
معـرب؛ قـال الشـاعر:
ّ
وذ احلدي ـ ِ
ـح ِ
ـدة ص ــا ِرم
بمشْ ـ ُ
ـار َ
َفط ـ َ
الذ َؤا َب ِة َ
ـــن ُّ
َف َط َّب َ
ـــق مـــا َب َ
ـــر ِد
والك ْ

رسـول اهلل (ص) للع َّلـة ا ُملتقدِّ مـةُ ،ث َّم أشـار (ال ُبسـتي)

ينضـم إىل هـذا الرضب مـن التفسير بالرتمجة التفسير
كلمـة مـن هلجـة أخـرى أو ٍ
ٍ
َّ
لغـة أخـرى
بالتمجـة إىل

غـة ُأخـرى ُ
أشـار إىل أ َّنـه ُيقـال يف ُل ٍ
(األربـان) ،وملَّا كان

(ابن منظور1907 ،م).
أرشت آن ًفـا إىل أنّـه يمكـن ْ
أن
هـذا ،وملـا كنـت قـد
ُ

مـن ال ُّلغـات ،مـن ال ُّلغـة نفسـها ،على نحـو ما يـرد يف

تعبير القدمـاءَّ ،
سـتي مـا جاء
فـإن مثـال ذلـك عند ال ُب ِّ
يف قولـه« :وقـال أبـو سـليامن يف حديـث ُعمـر« :أ َّنـه
آالفَ ،
ِ
بأربعـة ٍ
الس ِ
وأعر ُبوا فيهـا ْأر َبعامئة
ـجن
َ
ابتـاع َ
دار ِّ

العربان ،و َب ْيع
ٍ
درهم»...قوله :أعربوا ،أي أسـلفوا مـن ُ
الر ُ
العربانْ :
جـل العبدَ أو الدَّ ا َّب َـة ،فيدفع إىل
ُ
أن يشتري َّ

دينـارا أو در ً
مهـا ،على أ َّنـه ْ
البيـع كان من
البائـع
ً
إن َّ
تـم ّ
ثمنـهْ ،
ـم كان للبائـع ،وقد هنى رسـول اهلل عن
وإن مل يتِ َّ
العربـان ملـا فيـه مـن َ
الغـر ِر ،وال جيـوز ْ
أن يذهـب
َب ْي ِ
ـع ُ
ذاك َ
ويفـى بيا ُنـه على ُعمـر ،وإ َّنما َّ
تـول عقـدَ
البيـع
ِ
ضيـف ِ
الف ُ
َ
ُ
عـل إليه...وقـد ُر ِويَّ :
«أن
خليفـة عمـرُ ،فأ

دينـارا أو در ً
مهـا ،على أ َّنـه ْ
البيـع كان
إىل البائـع
ً
إن َّ
تـم ّ
مـن ثمنـهْ ،
ـم كان للبائـع ،وهـو مـا هنـى عنـه
وإن مل يتِ َّ
إىل َّ
العربـانُ ،
ـع على
أن َب ْيـع
(املسـكان) هـو ُ
وي َم ُ
ْ
العرابين ،ويف إطار
العربان على َ
مـع ُ
املَسـاكني ،كما ُي ُ
اإلشـارة إىل اللفـظ يف اللهجات العربيـة ُ
األخرى ،فقد
بالـرأي ديـدن (ال ُبسـتي) يف كثير مـن مواضـع
اإلدالء َّ

بيـان املعنـى املعجمـي وعالقته بالتفسير الـداليل ،فقد
ُ
أشـار إىل َّ
العربون،
أن ال ُّلغـة
العالية ،أي األفضل ،هـي َ
وليـس ُ
(األ ْربـان).
املبحث الثالث :التفسري بالتوارد والتالزم :
- 1التفسري بالتوارد:

ُيعـرف التفسير بالتـوارد بأ َّنـه التفسير باملصاحبة،

فهنـاك كلمات معينـة تصحـب كلمات أخـرى دون
«فإنـم قـد
عر َفـه اللغويـون العـرب َّ
غريهـا ،وهـو مـا َ

بسـهم وافـ ٍر يف هـذا املجـال ،وكشـفوا عـن
رضبـوا
ٍ
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ٌ
ُ
ألفـاظ بعينها،
سـتعمل فيهـا
املجـاالت املختلفـة التي ُت
اسـ ُت ِ
عمل ٌ
يتلاءم معـه كان
لفـظ يف غير ما
ُ
بحيـث لـو ْ

واجلـن
والرغبـة والرهبـة ،واملهاجريـن واألنصـار،
ّ
َّ
واإلنـس» (اجلاحظ 1998 ،م  ،ج ،1:ص.)21-20 :
ومـن ذلـك مـا ورد يف قـول (ال ُب ْسـتِ ّي)«:وقال أبـو

ذلـك خطأ»(البركاوي1991 ،م  ،ص ،)72 :وهـو ما
عرفه الـدرس ال ُّلغوي بما يصاحب الكلمـة من كلامت

سـليامن يف حديـث النبـي ـ صلى اهلل عليـه ـ أ َّنـه قـال:
ـن َشـقَّ عصـا ا ُملسـلمني وهم يف إسلا ٍم َدامـج ،فقد
« َم ْ
ـج :ا ُملجتمـع
َخ َل َ
ـع ِر ْب َقـ َة اإلسلام مـن ُعن ُِق ِه...الدَّ ِام ُ

تؤثـر يف معناهـا ،ويتحـدّ د ذلـك املعنـى بنا ًء على تلك
املصاحبـة ،ممّـا جعـل أحـد املحدثين يقـول« :وعلى

ُ
ُ
خـول َّ
الشيء يف الشيء،
وأصـل الدُّ مـوج ُد
ا ُمل ْنت َِظـم،
ٌ
ِ
اخللـق ،إذا كان
ـج
ـج،
ُيقالَ :م ْتـن ُمدْ َم ٌ
ورجـل ُمدْ َم ُ

نـوع مـن التحديـد للكلمات
ذلـك فهنـاك يف اللغـة ٌ
ٍ
تركيـب ّمـا دون اعتبـا ٍر لل َّنحـو أو غيره
املسـتعملة يف

جمـدول َ
ٌّ
ـج ،وهـو
اخل ْل ِـق ،وكالم ُمدْ َم ٌـج،
وخـط ُمدْ َم ٌ
ا ُمل َ
داخ ُـل ،قـال ُحيـد األرقـط:

مـن القواعـد ال ُّلغو ّيـة املعروفـة ،هـذا النـوع هـو الذي
نسـميه (املصاحبـة) .وقـد حتـدث  J.R. Firthعـن
هـذا يف ال ُّلغـة ،وسماه  ،Collocationومـن قديـم

ِ
ـــوا َّ
مـــاج
بالط
اعـــة الدُّ
ِ
ح َّتـــى ا َّت َق ْ
َ
ـــاس عـــى م ْنهـــاج
ـــرك ال َّن
و َت
َ

الزمـان أحسـن اجلاحـظ هبـذا ال َّنـوع مـن ال َّتفريـق يف
ٍ
كلمات َّ
بالـذات تصحـب أخـرى
اللغـة العربيـة بين

ابن َم َّيا َدة:
وقال ُ
ـع ٍ
ف عــى حــن املشـ ِ
يجــه
ـيب هيِ ُ
بِ َشـ ْ
ِ
اهلواتـــف
نـــاء احلـــام الدَّ اجمـــات
ِغ ُ

دون غريهـا ممَّـا قـد يكـون بمعناهـا؛ وذلـك َّ
ألن اللغة
قـد ختتـار مصاحبـة كلمات بأخـرى دون غريهـا ممّا قد

يريدُ الدَّ ِ
اخلات يف أوكارهن» (ال ُبسـتي1982 ،م،

نحو أو معنى» (عكاشـة2005 ،م،
ال حيجب اسـتعامله ٌ
ُّ
ـاس
ص  .)187 :قـال اجلاحظ«:وقـد
يسـتخف ال َّن ُ

ج ،1:ص .)77 :

أحـق بذلـك منهـا ،أال
ريهـا
ُّ
ألفاظـ ًا ويسـتعملوهنا وغ ُ
أن َّ
اجلوع إ ّ
الل تبـارك وتعـاىل مل ُ
تـرى َّ
ال
يذكر يف القـرآن
َ

فمـن خالل هـذا النـص يتبني لنا تفسير (ال ُبسـتي)
املعنـى املعجمـي لكلمـة (الدَّ امـج) بأ َّنـه ا ُملجت َِمـع

ُ
أن ُ
ا ُمل ْنت َِظـمُ ،مب ِّينًـا َّ
خـول َّ
الشيء يف
أصـل الدُّ مـوج ُد
ً
مدخل للتفسير الداليل
ـم َّاتذ هـذا التفسير
الشيءُ ،ث َّ
ٍ
شيرا إىل َّ
(مدْ َمـج)
أن هنـاك
كلمات ُتصاحـب كلمـة ُ
ُم ً

يف موضـع العقـاب أو يف موضـع الفقر املدْ قـع والعجز
الس َ
ـغب ويذكرون اجلوع
الظاهـر ،والنـاس ال يذكرون َّ
يف حـال القـدرة والسلامة ،وكذلك ِذكر املطـر؛ ألنّك

القرآن ِ
يلفظ بـه إ ّ
َ
ال يف موضع االنتقـام ،والعا ّمة
ال جتـد
اخلاصـة ال َي ِ
فصلـون بين ِذكـر املطـر وبين ِذ ْكر
وأكثـر
ّ
ُ

تؤثـر يف معناهـا ،ويتحـدّ د ذلـك املعنـى بنا ًء على تلك
املصاحبـة ،فقـد تتـوارد مـع كلمة( َم ْتـن) ف ُي ُ
قـالَ :م ْتـن

ـج ،وقـد تتوارد مـع كلمة (رجـل) ،ف ُي ُ
ٌ
:رجل
قـال
ُمدْ َم ٌ
اخللـق ،إذا كان جمـدول َ
اخل ْل ِ
ِ
ـق ،وقـد تتوارد مع
ـج
ُمدْ َم ُ

َ
الغيـث ...ويف القـرآن معـان ال تـكاد تفترق ،مثـل
ِ
واجلـوع واخلـوف ،واجلنـة والنـار،
الصلاة والـزكاة،
ِ
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كلمـة (كالم) ف ُي ُ
ـج ،وقـد تتـوارد مـع
قـال :كالم ُمدْ َم ٌ
كلمـة (خـط) ف ُي ُ
قالٌّ :
خـط ُمدْ َم ٌج ،وهـو ا ُمل َ
داخ ُل ،وهو

املركزيـة والداللـة اهلامشـية ،فأشـار إىل َّ
أن املعنـى يف
هـذا ك ِّلـه يرجـع إىل يشء واحـد ،وهنا يمكن اإلشـارة

سـتي) مـن قـول ُحيـد األرقـط ،وابـن ميادة.
(ال ُب ُّ

اهلامشـية «وهـو كـون األوىل يشترك يف فهمهـا عامـة

مـا يؤ ِّيـده كالم العـرب ،على نحـو مـا ورد فيما أورده

إىل أهـم أوجـه الفـرق بين الداللـة املركزيـة والداللـة

وقبـل ْ
أن أدلـف إىل التمثيـل للتفسير بالتلازم

النـاس املنتمني إىل نفـس البيئة اللغويةَّ ،أمـا الثانية فهي

مـن دواعيـه اإلشـارة إىل توسـيع املعنـى أو تضييقه أو

َّأمـا الوجـه الثاين مـن أوجه الفـرق بين الداللتني ،فهو
ً
َّ
عقليـا ً
حمضـا يف حين أن الثانية
أن األوىل ُتـدرك
إدراكا ًّ

أشير إىل َّ
أن التفسير باملصاحبـة أو التـوارد قـد يكـون
انتقـال الداللـة أو اإلشـارة إىل العمـوم واخلصـوص،

أو يكـون هلـا عالقـة باالتبـاع أو النحـت أو الترادف

أو املشترك اللفظي(ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج ،1:ص:
 ،)77وغير ذلـك من مظاهر التفسير الـداليل ،ناهيك
عـن إشـارته إىل الداللـة املركزيـة أو الداللـة املحوريـة
صـدد تفسيره بالتـوارد ً
أيضـا ،نحـو قولـه :وقـال أبو

سـليامن يف حديـث النبي-صلى اهلل عليه-أنـه قال« :ال
ً
ـب د ًمـا حرا ًمـا،
املؤمـن ِم ْع َن ًقـا
يـزال
ُ
صاحلـا مـا مل ُي ِص ْ
ـح ،معناه َأعيا
فـإذا أصاب د ًمـا حرا ًمـا َب َّل ًح»...قولهَ :ب َّل َ

الفـرس إذا انقطـع َج ْر ُيه ،وب َّل ِ
وانقطـعُ .ي ُ
حت
قال :ب َّلح
ُ
ـح َ
ريـم إذا أفلـس،
الر ِك َّي ُـة إذا ذهـب ماؤهـا ،و َب َّل َ
الغ ُ
َّ
واملعنـى يف هذا ك ِّله يرجـع إىل يشء واحد» (احلسـيني،

2007م  ،ج ،1:ص .)156-120 :

التـي ينفـرد هبـا بعـض أفـراد تلـك البيئة عـن غريهم.

قـد تكـون اسـتجاب ًة نفسـي ًة للكلمات ،وقـد تكـون
اسـتلزامات منطقيـة أو عقليـة ،ويرتبـط هـذا الفـرق
ً
ٍ
اتصال
بفـرق آخـر ،وهـو أن الداللـة املركزيـة تتصـل
وثي ًقـا بأهـم وظائـف اللغـة وهـي اإلبلاغ ،يف حني أن

الثانيـة تتصـل بوظيفـة التأثير» (علي2007 ،م  ،ص:
واضحـا يف ال َّتنـاول املعجمـي
 ،)178وهـو مـا بـدا
ً
سـتي.
وصلتـه بالتفسير الداليل لـدى ال ُب ِّ
- 2التفسري بالتالزم:

مـا سـبق كان حدي ًثـا عـن التفسير بالتـوارد يف
تفسير املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي لـدى ال ُبسـتيَّ ،أمـا احلديـث

هنـا فهوعـن حتديد ضامئـم الكلمـة عن طريـق التالزم

وهـو ما ي َّتضـح من خالله َّ
أن (ال ُبسـتي) يف تفسيره
املعنـى املعجمـي لكلمـة (ب َّلح) قـد أشـار إىل َّ
أن معناها
وأنـا قـد تتـوارد مـع بعـض الكلامت،
َأعيـا وانقطـعَّ ،

للبسـتي ،وهنـا أشير إىل َّ
أن
احلـال يف غريـب احلديـث
ِّ

بذلـك بـل أعـرب عـن اهتاممـه بما ُيسـمى بالداللـة

فهمنـا للتضـام (حسـان1973 ،م  ،ص -216 :

الفـرس إذا انقطع َج ْر ُيـه ،وب َّل ِ
الر ِك َّي ُة
ف ُيقـال :ب َّلـح
ُ
حـت َّ
ـح َ
ريـم إذا أفلـس ،ومل يكتف
إذا ذهـب ماؤهـا ،و َب َّل َ
الغ ُ

مـن بـاب اكتمال الوحـدة املوضوعيـة ،وهو مـا ُيتوقع

رشح َّمـا كام هو
مـن التنـاول املعجمـي يف معجم َّمـا أو ٍ
الدكتور متام حسـان يـرى وجـوب « ْ
أن يتوخى املعجم
حتديـد ضامئـم الكلمـة طب ًقا للوجـه األول مـن وجهي
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 ،)217وهـو الـذي أطلقنـا عليـه (ال َّتـوارد) .والوجـه

ٍ
رب ،أو ك َّف ٍ
اسـتثناء،
ارة ،أو
يمينـه ،إذا خرج مـن ُعهدَ ِتا بِ ٍّ
أو نحوهـا ،وكذلك َأ َّ
حـل يف َن ْذ ِره (ال ُبسـتي1982 ،م،

تتلازم معهـا ،فيقـول يف احلالـة األوىل ً
مثلا :صاحـب

الر َّمة:
قال ذو ُّ
ـت هب ــا َع ْي َن ـ َ
ـاك ح َّت ــى كأ َّن ــا
َأر َّش ـ ْ
ُِ
ـوع هبــا َنـ ْ
ـذ َرا
تـ َّـا ِن مــن َس ـ ْف ِح الدُّ ُمـ ِ

اآلخـر ،وهـو (التالزم)...وينبغي هنا ْ
أن يشير املعجم
ٍ
إىل تغير املعنـى مـع ِّ
ضميمة تتـوارد مـع الكلمة أو
كل

ج ،1:ص .)203 :

الـدار مالكهـا ،وصاحب رسـول اهلل رفيقـه ،وصاحب
الفضيلـة املث ّقـف يف الرشيعـة اإلسلامية ،وصاحـب
اجلاللـة املَ ِلـك ،وصاحـب املعـايل الوزيـر ،وصاحبـي

(ذو الر ّمة1982 ،م  ،ج ،3:ص.)412 :

جرا ...ذلـك هو ا ُملراد بال َّتـوارد الذي
صديقـي ،وه ُل ّ
ـم ًّ

ٍ
اقرتاب من ْ
رشح (ال ُبسـتي) ُيالحظ َ ْسيره عىل
ففـي

َ ْنـج املعاجـم يف هـذا األمر ،وهـو ما ي َّتضـح من خالله
ـي لقولـه ِ
(أح ُّلوا)
أ َّنـه بصـدد تفسيره للمعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ

هـو أحـد وجهـي ال َّتضـام .ويقـول يف احلالـة الثَّانيـة،
وهـي حالـة ال َّتلازم :رغـب فيـه طلبـه وعنـه كرهـه،

أن هـذا ِ
أن يشير إىل َّ
مل َي ُفتـه َّ
الفعـل إذا تلازم الرجـل،
ُ
َّ
الرجـل) فمعنـاه اخلـروج مـن خطـ ِر
أحـل
فقيـل(:
ُ
الشر ِك إىل ِح ِّـل اإلسلام ،مـن قوهلـم َّ
ِّ
الرجـل
أحـل

وإليـه اسـتعانه ،وهكـذا .ومـن قبيـل ال َّتضام ما ُيسـاق

أمخاسـا
مـن أمثلـة ال َّتعبيرات املسـكوكة ،مثل :يرضب
ً
يف أسـداس ،ويلقـي احلبـل على الغـارب ...وإ َّنما
ألن االكتفـاء ِ
ينبغـي ِذ ْكـر الضامئـم هنـا؛ َّ
بذ ْكـر الكلمة

ـر ِم إىل ِ
إذا خـرج مـن َ
احل ِّ
ـل ،وإذا تلازم معـه املبنى
احل َ

الوجـودي املذكـور (حسـان1973 ،م  ،ص )217 :
اجلـر مـع جمـروره (يف يمينـه) ً
مثلا،
ا ُملتم ِّثـل يف حـرف ِّ

دون ضامئمهـا ال يصـل باملعجـم إىل غايتـه املنشـودة،

ويضيـف إىل مـا يف املعجـم مـن عمـوم املعنـى وتعدُّ ده
خطيرا هـو ال َّلبـس»
سـلبيا جديـدً ا
عنصرا
واحتاملـه
ً
ً
ًّ

َّ
تغي هذا املبنـى الوجودي،
فـإن املعنـى خيتلف يف حالـة ُّ
َّ
منعـا ل َّل ْب ِ
(أحـل) وتالزم
ـس ،فإذا تضـام الفعل
وذلـك ً

(حسـان1973 ،م  ،ص .)331 :
تناولت ـ فيام سـبق ـ الوجـه األول،
وملَّـا ُكنـت قـد
ُ

َّ
أحـل يف
اجلـر (يف) وجمـروره يمينـه ،قيـل :
مـع حـرف ِّ
بر ،أو
يمينـه ،ويكـون املعنـى أ َّنـه خـرج مـن ُعهدَ ِتا بِ ٍّ
ٍ
ك َّف ٍ
اسـتثناء ،أو نحوها ،وكذلك َأ َّ
حـل يف َن ْذ ِره،
ـارة ،أو

وهـو املصاحبـة التـي تعنـي (ال َّتـوارد )َّ ،
فـإن التمثيـل
سـتي:
هنـا سـيقترص على (ال َّتلازم) ،ومثالـه قـول ال ُب ِّ

الر َّمة ،وهـو األمر الـذي ِّ
يؤكد
وهـو ما عليـه قـول ذي ُّ

وقـال أبـو سـليامن يف حديـث النبي-صلى اهلل عليـه-
«أح ُّلـوا هلل َي ِ
أنـه قـالِ :
غفـر لكم»...قـال أبـو سـليامن:

على أمهيـة اإلشـارة ملثل هـذا ال َّتلازم بصـدد ال َّتصدِّ ي
سـواء أكان ذلك باملعاجـم َأ ْم
ـي،
ٌ
لبيـان املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ
بالشروح ال ُّلغو ّيـة أم بكتـب غريب احلديـث َأ ْم بغريها
مـن ُ
هتتـم باملعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّي.
الكتب التـي ُّ

ً
هكـذا سـمع ُته ُيروى باحلـاءّ ،
حمفوظـا فمعناه
فـإن كان
اخلـروج مـن خط ِر ِّ
الشر ِك إىل ِح ِّل اإلسلام ،من قوهلم
ـر ِم إىل ِ
الرجـل إذا خرج مـن َ
احل ِّ
ُ
َّ
َّ
وأحل يف
ـل،
أحـل
احل َ
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بالسياق:
الرابع :التفسري ِّ
املبحث َّ
ِمَّـا ال َّ
شـك فيـه َّ
ٍ
كبير
السـياق ُيسـهم بـدو ٍر
أن ِّ

يف تفسير املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي ،باإلضافـة إىل إسـهامه
بالسـياق هنـا مـا
يف املعنـى الـدال ّيل « ،وأقصـد ِّ
ُيصاحـب ال َّلفـظ ممَّـا يسـاعد على توضيـح املعنـى،
وقـد يكـون ال َّتوضيـح بما تـرد فيـه ال َّلفظـة مـن
االسـتعامل ،وقـد يكـون مـا يصاحـب اللفـظ مـن

فسرا للـكالم ،وقـد تكـون العالقـة
غير الـكالم ُم ِّ ً
بين هـذا الـكالم وبين ٍ
يشء آخـر ،كال ًمـا كان أو غير
كال ٍم ،داع ًيـا إىل اسـتعامل ال َّلفـظ بالطريقـة التـي
ُيسـتعمل هبـا يف ال ُّلغة ،وباعتبـار هـذه النواحي الثالث
قسـمت التفسير بالسـياق إىل ثالثـة أقسـام ،هـي :
ّ
اللغوي ....ـ السـياق االجتامعي ...ـ السـياق
السـياق
ّ

ـببي( »...أبو الفرج1966 ،م  ،ص.)123-116 :
َّ
الس ّ
أن ك ًّ
هنـا أشير إىل َّ
ال مـن السـياق ال ُّلغـوي
اللغـوي Linguistic
واالجتامعـي ُيعرفـان بالسـياق
ّ

 contextوسـياق احلـال ،Context of situation
وهـذان النوعـان يكونـان مـا ُيعـرف ضمـن نظريـات

حتليل املعنـى بنظرية السـياق The context theory of

 ،meaningفالسـياق كما نعـرف ُيضفي على الكلامت
ٍ
دالالت أخـر غير داللتهـا ا ُمل ْع َج ِم ّيـة ،بتنوعـه ،وذلك
بتحويـل الكلمة « مـن حالة احلفظ واجلمـود يف املعجم
إىل حالـة احليـاة واالسـتعامل ،باتصاهلـا بغريهـا مـن

الوظيفي
جـع املعنـى
الكلمات ،والسـياق هـو حاصل َ ْ
ّ
ّ
التحليلي ،واملعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي ،ومعنى املقـام ،أي املعنى
االجتامعـي الـذي يضـم القرائـن احلالية إىل مـا فيه من
ّ

34-3

قرائـن مقاليـة ،وبذا يتـم الوصـول إىل املعنـى الدال ّيل»

(هويـدي1993 ،م  ،ص.)125 :
ُ
الحـظ َّ
أن املعنى ا ُمل ْع َج ِم ّـي للكلمة هو ما
ومـن هنا ُي
ُّ
تـدل عليـه الكلمـة مـن املعنى الوضعـي ،هـذه الدَّ ال َلة
ُت ِّثـل نقطة البدايـة للدالالت ُ
األخـرى .فالكلمة داخل
املعجـم هلـا معنًى مفـرد معادل لبيـان الدَّ ال َلـة ،وعندما

فإنا تتعين بمعنًى
تدخـل الكلمـة يف السـياق الرتكيبي َّ
املقاليـة ،فض ً
ال عن
واحـد ،وذلك مرجعـه إىل القرائـن
ّ
ارتبـاط ِّ
ٍ
معين ،ذلـك املقـام هـو مـا
كل
سـياق بمقـا ٍم َّ

ِّ
حتـدد أبعـاده القرائن املوجـودة بال َّنص.

ـص ُ حيضرين هنـا ً
أيضـا ما أشـار
وفيما يتصـل بال َّن ِّ

إليـه الدكتـور فايـز الدايـة « من حيـث ال َّتطـور وأمهيته
ـم ال َّتطبيـق األديب على نصـوص
يف العمـل ال ُّلغـويُ ،ث ّ

شـعرية ونثريـة ،فنحـن واجـدون املصنفـات ا ُمل ْع َج ِم ّية
ـم هـي مؤ ِّد ٌ
يـة أصـول املعـاين
وافيـة بالقسـط ّ
األو ّيلُ ،ث ّ
ا ُملشـكلة (الغامضـة بمعنـى الغمـوض العـام ) ،وبعـد
ذلـك يتح ّتم عىل الـدَّ ارس ا ُملح ِّلل ْ
يلـون  :أي ُيعطي
أن ِّ
األبعـاد لأللفـاظ التـي بين يديـه ُمنطل ًقا مـن معطيات
ألن ِّ
ال َّنـص واملوقـف ؛ َّ
الظلال ا ُملكتسـبة عبر القـرون
ـم أفضـل» (الدايـة 1996 ،م ،
قـد ال ُتعين على َف ْه ٍ

ص  ،)225 :وهـذا مـا فعلـه أصحـاب كتـب غريـب

احلديـث والشروح واألمـايل ،على نحـو مـا سـنجده
عنـد ال ُب ْسـتِ ّي .وبناء عىل اسـتقراء رشح ال ُب ْسـتِ ّي ،يمكن
تنـاول صـور التفسير بالسـياق على ال َّنحـو ال َّتايل:
ُ
السياق ال ُّلغوي:
 1ـ ِّ

غـوي هـو ذلك السـياق الـذي يعتمد يف
السـياق ال ُّل ّ
ِّ
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حتديـد املعنى على معطيات لغوية؛ ومن َث َّم االستشـهاد
بالقـرآن أو باحلديـث أو بالشـعر أو بما ُس ِ
ـمع أو ُنقـل

ومل يقتصر على هـذا ،بـل اسـتند إىل السـياق

ذهـب إىل هـذا ؛ أي أن ال
اللغـوي ،فقـال  :وال أرا ُه
ِّ
َ
يـرى تفسـير ُ
(اجل َّماع) هنـا بأ َّنه مـا اجتمـع يف الغصن

عـن آخريـن .وقد عبر (ال ُب ْسـتِ ّي) عن ذلـك بالترصيح

رجـح املعنى اآلخر،
مـن
ِ
ـو ِر؛ ومن َث َّم فإ َّنـه ُي ِّ
براعيـم ال َّن ْ

أو بالتلميـح املفهوم مـن الكالمْ ،
كأن يقـول :وهو هنا،

وعلـة ذلـك عنـده َّ
أن ُّ
الع َجـم ،و َمـن ال
الش
َ
ـعوب ُهـم َ
أص ُ
ـل َن َس ٍ
متفرقـون
ـب َفهـم ُش
ٌ
ُيعـرف لـه ْ
ـعوب :أي ِّ
باجل َّماع هـا هنـا ِ
مـن أصـلٍ شـ َّتى ،وإ َّنما ُأريـدَ ُ
ـرق
الف َ

وهـو يف غير ذلـك ،هنا...إلخ (عمـر1998 ،م  ،ص :

.)70-69

ومـن ذلـك مـا ورد يف قـول (ال ُب ْسـتِ ّي)« :وقـال أبو

ا ُملختلفـة مـن ال َّنـاس ،ولتدليل على ما يقوله استشـهد
األصمعيُ :ي ُ
ٌ
وأوباش
أوزاع مـن الناس
قـال هم
بقـول
ٌ
ُّ
املتفرقـون ،قـالُ :
وأوشـاب ،وهـم ُّ
واجل َّماع
ٌ
الضر ُ
وب ِّ

سـليامن يف حديـث ابـن عبـاس :يف قوله تعــــــــاىل:
ـعو ًبا َو َق َبائِ َ
﴿و َج َع ْلن ُ
ـل﴾ (احلجـرات)13 :
َ
ـم ُش ُ
َاك ْ
الشـعوبُ :
قـالُّ :
اجل َّماع ،والقبائل :األفخـاذ يتعارفون
ُ
هبا»...اجل ّما ُع :يكـون بمعنيين أحدمها ْ
أن ُيرا َد به َم ْنشـأ

ِمث ُلـه ،أي ِ
ـرق ا ُملختلفـة مـن ال َّنـاس ،وهـي التـي
الف َ

كل ٍ
ـاع ِّ
يشءُ :متمع أصله.
وج ُ
ال َّنسـب وأصـل املَولـدَّ ُ ،
و ُي ُ
ـو ِر هذا
قـالِ :لَـا اجتمـع يف الغصـن مـن
ِ
براعيـم ال َّن ْ
ـاع الثَّمـر :أي ُمتَمـع ِ
ذهـب إىل هذا؛
ج ُ
ُ َّ
أصله ،وال أرا ُه َ

حيـدث بينهـا ال َّتعـارف.

ومـن ذلـك مـا ورد يف قـول (ال ُب ْسـتِ ّي) :وقـال أبـو
سـليامن يف حديـث ُعمـر« :أ َّنه ذكـر َ
امرأ القيـس ،فقال

ـر عن ٍ
َخ َس َ
ي ِّ
ـف هلـم َع ْ َ
أصح
معان ُعـو ٍر َّ
الشـع ِر ،وا ْف َت َق َ
فسره ابـن قتيبـة يف كتابـه ،فقـالَ :خ َس َ
ٍ
ـف من
بصر»َّ .
ٍ
َ
جـارة ،ف ُي ْسـت َْخ َر ُج منها
اخل ْسـف ،وهـو البئـر ُت َفر يف ِح

أص ُ
َّ
ألن ُّ
ـل
الش
َ
ـعوب ُهـم َ
الع َجـم ،و َمـن ال ُيعـرف لـه ْ
َن َس ٍ
متفرقـون مـن أصـلٍ شـ َّتى،
ـب َفهـم ُش
ٌ
ـعوب :أي ِّ
باجل َّمع ها هنـا ِ
ريـد ُ
وإ َّنما ُأ َ
الف َـرق ا ُملختلفة مـن ال َّناس.

األصمعـيُ :ي ُ
ٌ
وأوباش
أوزاع من النـاس
قـال هـم
قـال
ٌ
ُّ
املتفرقـون ،قـالُ :
وأوشـاب ،وهـم ُّ
واجل َّماع
ٌ
الضر ُ
وب ِّ

ريَ :ف ُم
ٌ
مـاء ٌ
ـرَ :فت ََح ،وهو مـن ال َفقير ،والفق ُ
كثري ،وا ْف َت َق َ
ِ
ٍ
معان ُعـو ٍر ،يريـد َّ
أن امـرأ القيس
القنـاة .وقولـه :عـن
ٌ
فصاحـة .قـال أبو سـليامن:
مـن اليمـن ،وليسـت هلـم

ِمث ُله»(ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج ،2:ص .)459-458 :
ـص ُيالحظ َّ
فس كلمة
ففـي هذا ال َّن ِّ
أن (ال ُب ْس ِـت ّي) قد َّ

وجـه لـه ،وال موضـع السـتعامله فيمـن ال
هـذا ال ْ
َ
مـوض املعاين
بالعـو ِر هـا هنا ُغ
فصاحـة لـه ،وإنما أرا َد ُ
ِ
كي ٌة
ود َّقتهـا ،من قولكَ :ع َّ
كي َـة إذا َدف ْنتَهـا ،و ِر َّ
الر َّ
ـو ْر ُت َّ

ٍ
ُّ
بضرب من رضوب التفسير بالرتمجـة ُث َّم
(الشـعوب)
ُ
أشـار إىل َّ
تفسير(اجل َّمع) يكـون بمعنيين ،أحدمهـا
أن
ْ
أن ُيـرا َد بـه َم ْنشـأ ال َّنسـب وأصـل املَولـد ،واآلخـر أ َّنه

راء .قال الشـاعر:
عـو ُ
ْ

ـو ِر هـذا
ُيقـالِ :لَـا اجتمـع يف الغصـن مـن
ِ
براعيـم ال َّن ْ
ـاع الثَّمـر :أي ُمتَمـع ِ
أصله.
ج ُ
ُ َّ

ـــور إحـــدى العينـــي
و َم ْن َهـــلٍ ْ
أع َ
ُ
َ
ـــن
ـــم األذ َن ْ
َبصـــرة األخـــرى أ َص ُّ
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ـع باملاء بصري ًة ،وجعـل ا ُمل ْندَ ِف َن َة
جعـل العنيَ التي َت ْن ُب ُ

اخلفية،
عـوراء ،فاملعـاين ُ
الع ُ
ـور عىل هـذا هـي الباطنـة َّ
عمـى :أي ِ
غير ِ
غام ٌ
واضح»
كقولـك :هـذا ٌ
ـض ُ
كالم ُم ّ

(ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج ،2:ص .)82-81 :
نصـه هـذا قـد أشـار إىل َّ
أن ابـن قتيبـة
فال ُب ْسـتِ ّي يف ِّ

34-3

لصيغـة الكلمـة ،فيشير على سـبيل املثـال إىل ّ
أن كلمة
(اجلـاد) ها هنا بمعنـى املجدود ،فاعـل بمعنى مفعول،
َّ
وغير ذلـك ِمَّـا ُيتو َّقع مـن املعجم(البسـتي1982 ،م ،

ج ،1:ص .)151 :

ٍ
معـان ُعـو ٍر)
فسر املعنـى املعجمـي لقولـه (عـن
قـد َّ
ٌ
َّ
فصاحـة،
بـأن امـرأ القيـس مـن اليمـن ،وليسـت هلـم

السـياق االجتامعي هو مـا اصطلح عليـه املحدثون
ِّ

موضـع السـتعامله فيمـن ال فصاحـة لـه ،فاسـتند إىل

االسـتغناء عنـه يف تفسير اللغـة .ولقـد اهتـم أسـتاذنا

سـتي َّ
وجـه لـه ،وال
وهـو مـا َّ
بـأن هـذا ال ْ
رد عليـه ال ُب ُّ
(العـور) بقولـه« :وإنما أرا َد
فسرا ُ
السـياق اللغـوي ُم ِّ ً
مـوض املعـاين ِ
َ
ود َّقتهـا ،مـن قولك:
بالعـو ِر هـا هنـا ُغ
ُ

راء ،وهو ما جاء
عـو ُ
َع َّ
كي ٌة ْ
كي َـة إذا َدف ْنتَهـا ،و ِر َّ
الر َّ
ـو ْر ُت َّ
بـه الشـعر العـريب ،على نحو ما أشـار ،مـن ُم ْنطلـق َّ
أن
«احلالـة ا ُملعجميـة لأللفـاظ مت ِّثـل الصـورة األساسـية
ملحيطهـا الـدَّ ال ّيل » (الدايـة1996 ،م  ،ص ، )41 :
فأشـار إىل َّأنـا بمعنـى ُغمـوض املعـاين ِ
ودقتهـا.
وقبـل ْ
أن أنتقـل إىل التمثيل بتفسير املعنى املعجمي

عـن طريـق السـياق االجتامعي أشير إىل أن ال ُبسـتي يف

تفسير املعنـى املعجمـي عـن طريـق السـياق اللغـوي

 2ـ السياق االجتامعي:

تم ٌـم للمعنى ،ال يمكن
بسـياق احلال أو املقـام ،فهو « ُم ِّ

فيرث هبـذه ال َّناحيـة ،واسـتعمل العبـارة اإلنجليزيـة

 Context of situationالتـي نرتمجهـا «سـياق احلـال»
كاصطلاح فن ٍِّّـي لدراسـة الـكالم يف املحيـط الـذي
ٍ
يقـع فيـه .ويف لسـان العـرب على وجـه اخلصـوص

كثير مـن احلديـث عـن املعنـى االجتامعـي للكلمـة،
ٌ
ً
وذلـك ْ
تفصيلا يف املحيـط الـذي ُتقـال فيه
بـأن يـورد
الكلمـة » (أبـو الفـرج1966 ،م  ،ص  .)121 :وقـد

يضم
أوضـح الدكتـور متام حسـان فكرة املقـام بأ َّنـهُّ « :
السـامعني والظـروف والعالقات
ا ُملتك ِّلـم والسـامع أو َّ
االجتامعيـة واألحـداث الـواردة  Relevantيف املـايض
واحلارضُ ،ث َّـم الرتاث والفلكلـور والعـادات وال َّتقاليد

كان يضـع يف اعتبـاره عالقـة هـذا التفسير باملعنـى
كثيرا ما كان يشير
الـداليل؛ ولذلـك ُلوحـظ عليـه أنه ً

واملعتقـدات واخلزعبلات ،ولـوال هـذا املقـام ومـا

نصـه على َّ
أن املعنـى هاهنـا هـو كـذا أو أن املعنـى يف
ِّ

موضوعـا للفهـم العتبر ال َّنـاس التامئـم
يكـون املقـال
ً

إىل املشترك اللفظـي والترادف واألضـداد ،بجانـب

صحـح املقصـود باملعنى
احلديـث هو كـذا ،وأ َّنـه كان ُي ِّ
املعجمـي مـن خلال معطيـات السـياق ُم ً
هتما بضبـط
الكلمـة وإعجامهـا ،وقـد يلجـأ إىل التحديـد الصريف

يقدمـه العنصر االجتامعـي مـن قرائـن حاليـة حين

والسـحر ...رض ًبـا مـن رضوب اهلـراء
واألحجبـة
ِّ
تقبـلٍ
وتسـامح على
ٍ
أو ملـا أعطـوه مـا يعطونـه مـن ُّ
ّ
األقل»(حسـان1973 ،م  ،ص.)352 :
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1982م  ،ج ،1:ص.)370-368 :

هـذا ،وبجانـب مـا سـبق مـن حديـث عـن املعنـى

فاملالحـظ من خلال هـذا النـص أن (ال ُب ْسـتِ ّي) قد
جلـأ إىل السـياق االجتامعي يف تفسيره املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّي

االجتامعـي للكلمـة ،بإمكانيـة إيراد تفصيـلٍ يف املحيط

الـذي ُتقـال فيـه الكلمة ،فإ َّنـه يمكـن ً
أيضـا « ْ
أن نتبني

لقوله-صلى اهلل عليـه وسـلم(:ال َعقـر) بأ َّنـه ال عقـر
لإلبـل على نحـو مـا كان ُي ُ
فعـل يف اجلاهليـة ،مـن َع ْقر

بعـض مظاهر وعـي ُّ ّ
الشاح بقيمـة املقـام ،وتأثري ذلك
على توجيـه دالالت األلفـاظ يف األمريـن اآلتيني:
األمر األولِ :ذ ْكرهم ملناسـبات الكثير من القصائد

دالالت األلفـاظ » (جبل1997 ،م  ،ص .)75-74 :
ومـن ذلـك مـا ورد يف قـول (ال ُب ْسـتِ ّي):وقال أبـو

الر ُ
جـل
اإلبـل على قبـور املوتـى ،كانـوا إذا مـات َّ
ُ
اجلـواد عقـروا عنـد َقبره ،وكانـوا يقولـون:
الرشيـف
ُ
إن صاحـب القبر كان َي ْع ِق ُرهـا لألضيـاف َيق ِرهيـم أيام
حياتـه ،في ُ
كافـأ عليـه ِ
بمثْـلِ صنيعـه .و ُيقال :إنما كانوا
ُ
السـباع والطير عنـد قبره ف ُيدْ عى
يعقروهنـا لتَطعمهـا ِّ
حيـا وم ِّي ًتا...الـخ ،وهـو مـا ِّ
يؤكـد على أمهيـة
ُم ْط ِع ًما ًّ

ـر يف اإلسلام»...قوله :ال إسـعاد :مـن
إسـعا َد وال َع ْق َ

واعتبارهـم للعـادات يف توجيـه دالالت األلفـاظ.

تعرضوا لرشْ حها.
التـي َّ

تعرضهـم للعـادات والتقاليـد التـي
األمـر الثـاينُّ :

تضمنتهـا بعـض األبيـات ،واعتبارهـم هلـا يف توجيـه

السـياق االجتامعي يف تفسير املعنى ا ُمل ْع َج ِم ّـي لأللفاظ

سـليامن يف حديـث النبي-صلى اهلل عليه-أنـه قال« :ال
إسـعاد النسـاء يف املناحـات؛ وهـو ْ
أن تقـوم املـرأة يف

ومـن االعتماد عىل املناسـبة-باعتبارها من التفسير

بالسـياق االجتامعي-مـا جـاء يف قـول البسـتي :وقـال

املأتـم ،فتقـوم معها أخـرى ،فيقـال :قد أسـعدهتا وهي

ـر ،فهـو مـا كان عليـه أهـل
ُم ْسـعدة ...وقولـه :ال َع ْق َ

أبـو سـليامن يف حديـث النبي-صلى اهلل عليه«:-أنـه
كان يف ِ
بعـض أسـفاره ،فاعت ََشـى يف أول الليل ،فانقطع

اجلاهليـة مـن َع ْقـر اإلبـل عىل قبـور املوتـى ،كانـوا إذا
الر ُ
ُ
اجلـواد عقروا عند َقبره ،وكانوا
الرشيف
جل
ُ
مـات َّ
يقولـون :إن صاحـب القبر كان َي ْع ِق ُرهـا لألضيـاف
َيق ِرهيـم أيـام حياته ،في ُ
كافـأ عليه ِ
بمثْلِ صنيعـه .و ُيقال:
ُ
السـباع والطير عند قربه
إنما كانـوا يعقروهنـا لتَطعمها ِّ
حيـا وم ِّي ًتا .و ُيقال :بـل كان من مذهبهم
ف ُيدْ عـى ُم ْط ِع ًم ًّ

عنـه أصحابه»...قوله :اعتشـى ،يريد أ َّنه سـار يف وقت

العشـاء .قال الشـاعر:
َ

ـوا هبــا
ُ
وجــو ٌه لــو أنَّ املثعتفــن ْاعتَشـ ْ

ـل َينجـ ِ
ـن الدُّ َجــى حتــى ُيــرى الليـ ُ
ـي
َص َد ْعـ َ
ومثلـه اغتـدى ،إذا سـار ُغـدو ًة ،وابتكـر :إذا سـار

ـحر ًة .قـال زهري...وفرسه
ُبكر ًة،
َ
واسـتحر :إذا سـار ُس ْ
بعضهم فقال :يريد أنه نزل ليتعشـى أو ل ُيصيل ِ
العشـاء،

صيـب من ذلـك الطعـام ،وذلك من
أن َصـدَ ى امل ِّيـت ُي
ُ

ُت َّرهـات اجلاهلية...وكان مـن مذاهبهـم ْ
عمدوا إىل
أن َي َ
راحلـة امليـت ف َيعقلوهـا على قبره ،ال ُ
يسـقوهنا حتـى
ً
سـموهنا ال َب ِليـة » (ال ُبسـتي،
َ ْت ِلـك
عطشـا ،وكانـوا ُي ُّ

ٌ
غلـط؛ َّ
الصدائـي قـال:
وهـذا
ألن يف اخلبر أن زيـا ًدا ُّ
اعتشـى رسـول اهلل يف َّأول الليل ،فانقطـع عنه أصحابه
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وقـت األذان أمرين َّ
فأذن ُْـت ،فلام نزل
و َل ِز ْم ُتـه ،فلما كان
ُ
للصلاة ِ
حلقـه أصحابه ،فأراد بلال أن يقيـم ،فقال له:

َّ
«إن أخـا ُصدَ اء هـو أ ّذن ،ومن َّأذن فهو يقيم»(ال ُبسـتي،
1982م  ،ج ،1:ص.)401-400 :

وهـو مـا يتبين مـن خاللـه َّ
(البسـتي) قـد فسر
أن
َّ

املعنـى املعجمي لكلمة (اعتشـى) بضرب من رضوب
التفسير بالرتمجـة حيـث التفسير بأكثـر مـن كلمـة

شيرا إىل أ َّنـه يريـد هبـا يف احلديـث أ َّنـه سـار يف وقت
ُم ً

العشـاء ،أي دخـل يف هـذا الوقـت ،ومثله اغتـدى ،إذا
سـار ُغدو ًة ،وابتكر :إذا سـار ُبكر ًة ،واسـتحر :إذا سـار
ـحر ًة ،على نحـو مـا ورد فيما ذكره مـن شـع ٍر لزهري
ُس ْ

وغريه.
وملَّـا كان هـذا اللفـظ قـد ُف ِّس خطـأ من ِق َبـل بعض
مـن فسروه بأن معنـاه نزل ليتعشـى أو ل ُيصيل ِ
العشـاء،
فقـد أشـار البسـتي إىل أن هـذا التفسير ٌ
غلط ،وسـبب

ذلـك أنّـه اسـتند إىل السـياق االجتامعـي يف التفسير
حيـث املناسـبة ،فأشـار إىل أنه قـد ورد يف اخلبر من أن

الصدائـي قال :اعتشـى رسـول اهلل يف َّأول الليل،
زيـا ًدا ُّ
وقـت األذان
فانقطـع عنـه أصحابـه و َل ِز ْم ُتـه ،فلما كان
ُ

أمـرين فأذنـت ،فلام نـزل للصلاة ِ
حلقه أصحابـه ،فأراد
بلال أن يقيم ،فقـال له«:إن أخـا ُصدَ اء هـو أ ّذن ،ومن
َّأذن فهـو يقيـم» ،وهـو مـا يدلـل على َّ
أن املقصـود أ َّنـه

سـار يف وقـت العشـاء ،أي دخـل يف هـذا الوقت.
السببي:
ِّ 3
-السياق َّ

السـببي « مـا َيـ ِر ُد يف املعجـم مـن
ُيقصـد ِّ
بالسـياق َّ
تعليـلٍ السـتعامل الصيغـة ال ُّلغو ّيـة على ما هـي عليه»

34-3

(أبـو الفـرج1966 ،م  ،ص  ،)122 :وهـو مـا درج

عليـه ُّ َّ
اح واملفسرون ،ومـن ذلك مـا ورد يف قول
الشر ُ
(ال ُب ْسـتِ ّي) :وقـال أبـو سـليامن يف حديـث النبي-صلى
نفسـه من شـعيب،
آجر موسـى َ
اهلل عليه-أنـه قال« :ملَّا َ
قـال لـه ُشـعيب لك منهـا ،يعنـي مـن نِتـاج َغن َِمـه ،ما
قالب
ـون ،قـال :فجـاءت بـه ك َّلـه َ
جـاءت بـه قالِ َ
ـب َل ْ

ٍ
ٍ
ـز ٌ
وز ،وال
لـون غير
واحـدة أو اثنتين ليـس فيهـا َع ُ
ـوب ،وال َث ُع ٌ
ـوش ،وال َك ُم ٌ
َف ُش ٌ
ـول»...
ـوش ،وال َض ُب ٌ
حدثنـاه أمحـد بـن إبراهيم...عـن ُع َي ْينَة بن ِح ْصـنَّ :
أن
رسـول اهلل-صلى اهلل عليه وسـلم ـ قال« :آجر موسـى
وع َّف ِ
نفسـه بِ ِشـبع َب ْطنِـهِ ،
ـعي ُب...
ـة َف ْر ِجـه ،فقـال له ُش ْ
قولـه :بِ ِش ْـبع َب ْطنِـه :أي بما ُيشـبعه مـن الطعـام ،وهـو

الش ْـب ُع سـاكنة البـاء إذا أردت االسـمِّ ،
ِّ
والشـ َبع ب َف ْتحها
الشـاءِ :
البك ُ
والعـز ُ
وز مـن َّ
إذا أردت املَ َ
يئـة التي
صـدر،
ُ
ُت َهـد ح َّتـى ينـزل هلـا َل َبـن ،و ُي ُ
قـالَّ :
إن اشـتقاقها مـن
تعز َز ِ
ت الشـاة.
الصلبـةُ .يقـالَّ :
َ
العـزَ ا ِز ،وهـو األرض َّ
ٍ
برسعة إذا هـي ُح ِل َبت،
والفشـوش :التـي َي ْن َف ُّش لبنهـا

وذلـك لِ ِس ِ
ـعة اإلحليـل ،و َلبنُهـا مـع ذلـك قليـل...
قـال أبـو ٍ
ُ
زيـد :وال َف ُتـوح مثـل ال َف ُش ِ
...والكموش
ـوش
الضرع ،وهـي َ
الك ْم َش ُ
الصغيرة ِّ
ـة ً
ـميت
أيضـاُ ،
وس ِّ

الض ِّي ُ
كم ً
ها...والضبـوبَّ :
َّ
وشـا النكماش َ ْ
قـة
ض ِع
ُ
َث ْق ِ
ـب عـن
ـب اإلحليـل،
وسـميت ضبو ًبـا؛ ألهنـا ُت َض ُّ
ِّ

احللب( »...ال ُبستي1982 ،م  ،ج ،1:ص .)82-81 :

ـص ي َّتضـح لنـا َّ
أن (ال ُبسـتي)
فمـن خلال هـذا ال َّن ِّ
بين املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّي لقولـه :بِ ِش ْـبع َب ْطنِه َّ
بـأن معناه
قـد ّ
بما ُيشـبعه مـن الطعامُ ،ث َّم أشـار جلـأ إىل بيـان التحديد
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ِ
ُ
مكـن أن ُنعدَّ ها
اللغة و ُي
ريهـا من مصاد ِر
والر
ُ
سـائل وغ ُ
ّ
ـس فيهـا ال ُّل َغ ُ
ـة؛
أصنافـ ًا خمصوصـ ًة مـن املعاجـم ُتلت ََم ُ
ألنـا مل ِ
الك ِ
ض َ
ٍ
تكتـف َبع ْـر ِ
لمات وفـقَ
يت
ترتيـب صو ّ
ّ

سيرا عىل طريقـة املعاجم
الصريف وطريقـة النطـق ً
معا ً
يف تفسير املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي (حسـان1973 ،م  ،ص :

 ،)326-325فقـال :وهـو ِّ
الش ْـب ُع سـاكنة البـاء إذا
أردت االسـمِّ ،
والش َـبع ب َف ْتحهـا إذا أردت املَصـدَ رُ ،ث َّم

رص ّ
رضب مـن ُض ِ
ٍ
وب
أي
يف أو ترتيـب
هجائـي أو ّ
ّ
ذلـك إىل َح ِ
الت ِ
جـاو َزت َ
ّ
شـد املـا ّد ِة اللغو ّية
تيـب ،بـل
َ

شيرا إىل اشـتقاقها ،إىل ْ
أن وصل
فسر بقيـة الكلمات ُم ً
إىل (ال َفشـوش) فأشـار إىل أن معناهـا التي َي ْن َف ُّ
ـش لبنها
ٍ
ِ
يكتـف بذلك ،بـل جلأ إىل
برسعـة إذا هـي ُح ِل َبـت ،ومل

ـة التـي ُّ ِ
الفصيح ِ
ات َ
ِ
لالسـتدالل
ـذت فيما بعـدُ أساسـ ًا
َ
ِ
ومعت ََمـد ًا يف بنـاء
على ال َق
والص ّفيـة ُ
واعـد ال ّنحو ّيـة ّ
األدبي ِ
ناعي ِ
املَ ِ
ـة وال ّنقد ّية
لألقيسـة
ـة و َمصدر ًا
عاجـم ّ
َ
ّ
الص ّ

رضب مـن رضوب التفسير بالسـياق ،وهـو السـياق
السـببي ،فع َّلل السـتعامل الصيغة ال ُّلغو ّية (ال َفشـوش)

ِ
العـرب وأيامهـم وأنسـاهبم وأحوال
ومرجعـ ًا ألخبـا ِر
ِ
الشـعراء ُ
والف َصحـاء» (بـودرع2016 ،م).

أن علـة ذلـك ِس ِ
شيرا إىل ّ
ـعة
على مـا هـي عليـهُ ،م ً
اإلحليـل ،ورغـم ذلـك ف َلبنُهـا قليل.

املبحث اخلامس :التفسري بال َّنظري:

وكعـادة (البسـتي) يف استشـهاده بأقـوال العلماء،

مـن عـادة ُّ َّ
الشاح ومـن تصدوا إىل غريـب احلديث

السـكيت ،وثعلـب ،وأيب زيـد ،واملبرد،
نحـو ابـن ِّ

اللجـوء إىل هـذا الرضب من التفسير أو هذه الوسـيلة
فسرْ ،
كأن يقـول الشـارح:
ذاكريـن نظير ال َّلفـظ ا ُمل َّ

واألصمعـي ،والفـراء ،واألزهـري ،وابـن األنبـاري،

وابـن األعـرايب ،والكسـائي ،وغريهـم ،فقـد نقـل عن
أيب زيـد تعليلـه لتسـمية الكمـوش النكماش َ ْ
ض ِعها،

ونظيره كـذا ،أو بمنزلـة كـذا ،أو كـذا مثل كـذا ،وغري
رصح بمثـل هذه
عبرة ،وقـد ال ُي ِّ
ذلـك مـن األلفـاظ ا ُمل ِّ

والضبـوب ألهنـا ُت َض ُّب عـن احللب ،وهو ما أسـهم يف
ـي ،وانعكس عىل التفسير الداليل.
بيـان املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ

األلفـاظ ،اعتما ًدا على ِع ْلـم ا ُملخاطـب أو وضـوح
السـياق .وقـد أ َّلـف اللغويـون العـرب كت ًبـا يف هـذا

ويف ِّ
كل ما سـبق من رضوب تنـاول املعنى املعجمي

املوضـوع حتـت عنـوان (الفـروق) ،وهـذه املؤ ّلفـات
مؤسسـ ًة عىل مجـع أعضاء ِجسـم اإلنسـان ،وما
كانـت ّ
ٍ
َ
وصفـات ،مـع ِذ ْكر مـا يقابلها
وظائـف
يتصـل هبـا من

مـن خلال السـياق مـا يمكننـي مـن اإلشـارة إىل أنـه
ُ
يب يف
التأليـف
نحصر
«ال َي ْن َبغـي أن َي
َ
املعجمـي العـر ّ
ّ

عاجم
ناعـة
الص َ
ّ
املعجميـة املَعرو َفـة ،ومـا ُبن َيت عليـه املَ ُ
ّ
منهـج ِ
ِ
ِ
والكلمات وفقَ
نواة
ترتيـب املـوا ّد اللغو ّيـة
مـن
ِ

مـن احليـوان والطير ك ّلام أمكـن ذلك؛ ومـن هنا كانت

فـر َدة ،يف حتديـد املَ ِ
ِ
ولكـن
املعجميـة،
داخـل
ّ
الكلمـة ا ُمل َ
ّ
َ
تصـو َر فيما هـو
يب ُيمكـن أن ُي
التأليـف
املعجمـي العـر ّ
َّ
َّ
َ
والكتـب اللغو ّي ُ
ـة
فـات
أوسـع مـن
ذلـك ،يف املص ّن ُ
ُ
ُ

فكـرة التفسير بال َّنظير عنـد علماء العربية ،ومـن هذه
ـرب (ت 210 .هــ)
ـرق) ُلق ْط ُ
املؤ ّلفـات كتـاب (ال َف ْ
ـرق)
(جبـل1997 ،م  ،ص ، )62-57 :وكتـاب (ال َف ْ
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ـرق) البـن فـارس
لثابـت بـن أيب ثابـت ،وكتـاب (ال َف ْ
(ت 395 .هــ)  ،ومثـال ذلـك مـا ورد يف تعليق ثعلب

34-3

صاحبه»(ابـن أيب سـلمى1944 ،م  ،ص.)44 :

وهنـا يمكـن اإلشـارة إىل مـا يـراه بعـض الباحثين
مـن َّ
أن هـذا الضرب مـن التفسير يعيبـه « أ َّنـه يع ِّلـق

على قـول زهير( :مـن الطويل)
ِب ــا ِ
واآلر ُام َي ْم ِش ـ َ
الع ـ ُ
ـن ِخ ْل َفــ ًة
ـن
َ
َ
ـــن ُك ِّل َ ْم َثـــ ِم
وأ ْط َال ُؤهـــا َي ْن َه ْض َ
ـــن ِم ْ
ـضُ ،
ـم إذا َر َب َ
وم للطير
فقـالَ :
واجلــ ُث ُ
«وجــ َث َم َ ْي ُث ُ
للش ِ
ِ
ــوض َّ
ـاء».
الر ُب
مثل َّ

التفسيرية» (جبـل1997 ،م  ،ص ،)62 :وهـو مـا
ُيصطلـح عليه َّ
بالشرح املَعيب (عمـر1995 ،م  ،ص :

أبـو سـليامن يف حديـث النبي-صلى اهلل عليه-أنـه
ِ
الصـداقَّ ،
إن الرجـل ل ُيعطـي املـرأة
قال«:تيـارسوا يف

وضوحـا
معنـى الكلمـة األوىل َّأو ًل ُث َّـم يزيـد الداللـة
ً
بِ ِذ ْكـر النظري.

(ابن أيب سلمى1944 ،م ،ص.)28:
ومثـال ذلـك عند (ال ُب ْسـتِ ّي) مـا ورد يف قوله«:وقال

ٌ
سـيكة»...قوله:
حتـى يبقـى ذلـك يف نفسـه عليهـا َح
تراضوا بما اسـت َْيرس منـه وال ُتغا ُلوا به.
تيـارسوا ،يريـد
ْ

فالن َح ِس ُ
ُ
ـك الصدر ع َّ
واحلسـيكة :العداوةُ .يقـالٌ :
يل،
ـرا لـك على ِح ْق ٍ
إذا كان ُم ِ
الكسـائي..:
ـد .وقـال
ضم ً
ُّ

فهمنـا ل َّل ِ
ـر بـه
فـظ على ا ُملن ََّظـر بـه ،وقـد يكـون ا ُملن ََّظ ُ
ٍ
التناظـر قيمتَـه
معـروف لـدى القـارئ ،فيفقـد
غير
ُ

ٍ
ملموس فيام سـبق لدى
غير
 .)144لكـن هـذا العيب ُ
البسـتي ،والسـبب يف هذا ِ
راجع إىل َّ
أن (ال ُبسـتي) يذكر

ومثـال ذلك ً
سـتي) :وقال
أيضا ما جـاء يف قول (ال ُب ِّ

باحا قـال :زوجني
أبـو سـليامن يف حديث عثمان«:أن َر ً
أهلي أمـ ًة هلـم ُروميـة ،فولـدت يل غال ًمـا أسـو َد ِمثيل،

والسخيمة »(ال ُبستي1982 ،م  ،ج ،1:ص.)82-81:
َّ

ومـي مـن أهلي فراطنها بلسـانه،
ـم َطبِ َ
ـن هلـا ُغ ٌ
ُث َّ
لام ُر ٌّ
فولـدت غال ًمـا كانه َو َز َغ ٌـة ،فقلت هلا :ما هـذا؟ قالت:
فر ِفعا إىل عثمان ،قال :فجلدهـا وج َلده،
هـذا ل ُي َ
وح َّنـةُ ،

(تيـارسوا) بالترايض وعـدم املغـاالة ،وأن املعنـى
ـم يلجـأ
املعجمـي لكلمـة (احلسـيكة) هـو العـداوةُ ،ث َّ

أن هذا يف ِّ
ـن َت َبان ًة و َت ْبنًـاَّ ،إل َّ
الشر ،والط َبن قد
ومثلـه َتبِ َ

والكتيفـة :الضغينـة ،ومثلـه َ
احلسـيفة ،واحلسـيكة،
ومـن خاللـه يتضـح تفسير (البسـتي) كلمـة

إىل تفسيرها بالنظير مـن خالل مـا نقله عن الكسـائي

حيـث اإلشـارة إىل َّ
أن (الكتيفـة) :الضغينـة ،ومثلـه
َ
والسـخيمة ،وهـو مـا قـال بـه
احلسـيفة ،واحلسـيكةَّ ،

من ُ
قبـل (ثعلب) عىل سـبيل املثـال ،حيـث قال«:ال َّت ْبل
ِ
ِ
ِّ
والضـب واحلسـيفة
والغمـر
واحلقـد
والضغـن
ُّ
واحلسـيكة والدِّ منـةِ :غ ٌّ
الرجل عىل
ـل يف الصدر ،جيـده ُ

َ
وكانـا ْمم ُل َ
»...طبن هلـا :أي َخ َّببها وأفسـدها عليه،
وك ْي
ـن ِ
وأصـل َّ
الف ُ
الط َب ِ
طنـة للشيء واهلجـوم على باطنه...

يكـون فيـه ويف غيره (ال ُبسـتي1982 ،م  ،ج ، 2:ص :
.)134

وهو مـا يتضح مـن خالله تفسير (ال ُبسـتي) املعنى
املعجمـي للفعل َ
(طبـن) بمعنى َخ َّببها وأفسـدها عليه،

الط َب ِـن ِ
وأن أصـل َّ
الف ُ
َّ
طنـة للشيء واهلجوم على باطنه،
شيرا إىل أن َ
(طبن)
ـم أردف هـذا بالتفسير بالنظير ُم ً
ُث َّ
29
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ـن) َت َبانـ ًة و َت ْبنًـا ،لكنـه إذا كان ثمـة ٌ
فـرق ،فإنه
مثـل ( َتبِ َ

سـببيا .وكان التفسير
اجتامعيا ْأم سـيا ًقا
سـيا ًقا
ًّ
ًّ

يكـون فيـه ويف غيره (ابـن منظـور1907 ،م ،طبـن ـ

الضرب قـد خال ممـا يمكـن أن يوجـه إىل هذا
التفسير مـن عيب ،والسـبب يف هـذا ِ
راجع إىل

الرغـم ممّـا يوجـه إليـه مـن
بال َّنظير ،على َّ
اعتراض ،لكـن تفسير ال ُبسـتي املعجمي هبذا

كان يشير إىل هـذا الفـرق ،عىل نحـو ما نحـن بصدده،
الشرَّ ،أمـا َ
بـن) يف ِّ
حيـث أشـار إىل َّ
(طبِـن) فقـد
أن ( َت َ
تبن).

َّ
أن (ال ُبسـتي) يذكـر معنـى الكلمـة األوىل َّأو ًل
وضوحـا بِ ِذ ْكـر النظري.
ـم يزيـد الداللـة
ً
ُث َّ

خامتة:

َّ
املعجمـي ووسـائله يف
إن البحـث يف « املعنـى
ُّ
دراسـة يف ِ
ِ
ٌ
ِ
احلديث لل ُبسـتي»
غريـب
التفسير الـدَّ ال ِّيل،

سـتي) تلك الوسـائل يف
 نتيجـة السـتخدام (ال ُب ّتفسير املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي يف غريـب احلديـث،

املعنـى املعجمـي عنـد (ال ُبسـتي) بوسـائل تفسيره
املختلفـة وأثرها يف التفسير الداليل ،من خلال َ ْ
شحه

سـتي)
مـا يمكـن أن يتوقعه املرء يف تفسير (ال ُب ّ

فقـد ترتـب على ذلـك أنـه تنـاول يف تفسيره

عـرف على
املعـروف باإلمـام اخلطـايب ،كان هدفـه ال َّت ُّ

لتلـك األلفـاظ ،على اعتبـار َّأنـا يف ُمملهـا
ً
يمكـن ْ
ـم اتَّضح من
تكـون
أن ِّ
معجما ؛ ومـن َث َّ

غريـب احلديـث على مـدار الكتـاب بأجزائـه الثالثة،

خلال املباحـث اخلمسـة أ َّنـه بجانـب ا ِّتباعـه
هيتـم
ِلَـا سـبق مـن وسـائل يف ال َّتفسير ،كان
ُّ

سـتي) فيما يتصـل هبـذه
ومـا يتوقعـه القـارئ مـن (ال ُب ِّ
تكون يف جمملهـا ُم ً
األلفـاظ التي يمكـن ْ
عجم؛ فجاء
أن ِّ

بطريقـة ال ُّنطـق ،مـن حيـث َو ْصـف حـركات

يف مباحثـة اخلمسـة ،تلـك املباحـث التي يمكـن إمجال

الكلمـة ومدِّ هـا وإعجـام احلـروف أو إمهاهلـا،
ٍ
كلمـة ُأخـرى ،واالهتامم
وقيـاس الكلمـة على

مـا هبـا مـن نتائـج فيما ييل:

سـتي) يف تناولـه املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّي
 لقـد اتّبع (ال ُب ّغوي من وسـائل يف تفسير
مـا ي ّتبعـه ا ُملعجم ال ُّل ّ
ـم كان التفسير باملغايـرة،
األلفـاظ؛ ومـن َث َّ

هبجـاء الكلامت وحتديـد مبناها الرص ّ
سـواء
يف،
ٌ
ً
حتديـدا حالـة كـون الكلمة ُمفـرد ًة ْأم كان
أكان

املختلفـة أم مغايـر ًة باملجـاز .وكان ال َّتفسير
ٍ
ٍ
َّ
واحـدة
بكلمـة
تفسيرا
سـواء أكان
بالتمجـة،
ٌ
ً
ٍ
ٍ
كلمـة أم َّ
كلمـة مـن
بالتمجـة إىل
ْأم بأكثـر مـن

للكلمـة أحيانـا ،واشـتقاقها ،ورشح املعـاين
املختلفـة ا ُمل ِّ
تعـددة للكلمة الواحدةُ ،مستشـهدً ا

سـواء أكانت مغايـر ًة تامة ْأم ناقصـ ًة ،برضوهبام
ٌ

حتديدً ا باسـتخدام ال َّتضام .كام َّ
سـتي) يف
أن (ال ُب ّ
تفسيره األلفـاظ قـد رشح األشـكال ا ُملختلفـة

ُل ٍ
غـة أخرى .وكان التفسير بالتـوارد والتالزم،
سـواء أكان سـيا ًقا لغو ًّيا أم
بالسياق،
ٌ
وال َّتفسير ِّ

ٍ
كثير مـن املواضـعـ بالقـرآن
على املعنـى ـ يف
الكريـم واحلديـث الرشيـف والشـعر العـريب
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واألمثـالُ ،م ِّـد ًدا ضامئـم الكلمـة يف ضـوء
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التعـرف على النص.

ُ
املعجمي
التأليف
نحصر
 تبني أنـه ال َي ْن َبغي أن َيَ
ّ
املعجميـة املَعرو َفـة ،ومـا
ناعـة
الص َ
يب يف ّ
العـر ّ
ّ
ُبن َيـت عليـه املَ
ِ
ترتيـب املـوا ّد اللغو ّية
عاجـم من
ُ

التـوارد والتلازم ،كما أنـه استشـهد بأقـوال

العلماء السـابقني واملعارصيـن ،نحـو املبرد،
والكسـائي ،والفـراء ،وثعلـب ،وأيب زيـد،

ِ
ِ
ِ
والكلمات وفـقَ
فـر َدة،
نـواة
منهـج
ِ
الكلمـة ا ُمل َ
يف حتديـد املَ ِ
َ
التأليـف
ولكـن
املعجميـة،
داخـل
ّ
ّ

واألصمعـي ،وابـن األنباري ،وابـن األعرايب،
الس ِّ
ـكيت،
والزجـاج ،واألزهـري ،وابـن ِّ

تصـو َر فيما هـو
املعجمـي العـر ّ
يب ُيمكـن أن ُي َّ
َّ
أوسـع من َ
ذلك ،يف املص ّنفات والكتب اللغو ّية
ُ

وغريهـم.

سـتي) مـا سـبق مـن
 نتيجـة السـتخدام (ال ُب ّوسـائل يف تفسيره املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّـي يف غريب

ِ
اللغـة؛ وهو ما
والرسـائل وغريهـا من مصـاد ِر
ّ

بين هـذا التفسير أو هـذا املعنـى املعجمـي
ـم تبين لديـه أن
والتفسير الـداليل؛ ومـن َث َّ

الصناعة
احلديـث يمكـن أن يكون مـن روافـد ِّ
ٍ
جمموعـة مـن
ا ُمل ْع َج ِم ّيـة؛ بسـبب أنـه يتضمـن

يرتتب عليـه القول َّ
سـتي) غريب
بأن رشح (ال ُب ّ

احلديـث ،فقـد ترتـب على ذلك وجـود عالقة

أن ُت ِّ
ألفـاظ ال ُّلغـة ،التـي يمكـن ْ
شـكل يف
ُمملهـا ُم ً
عجمُ ،يسـهم يف الثراء ال ُّلغـوي للغتنا

املعنـى املعجمـي كان بمثابـة مدخـل للتفسير

الـداليل ،حيـث بيـان العمـوم واخلصـوص،
توسـيعا أو تضيي ًقـا
ومظاهـر التغير الـداليل
ً
ً
انتقـال للمعنـى ،واالشـتقاق ،والعالقـات
أو

عجم
العربيـة؛ ومـن َث َّم مـا ُيتوقع إنجازه مـن ُم ٍ
وحد.
يب ُم ّ
عـر ّ

الدالليـة.

ـي
سـتي) يف تناولـه املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ
 حـاول (ال ُب ّْ
أن يسـتثمر ُمعطيـات النِّظام الصـويت والرصيف
والنحـوي يف التفسير ،فـكان املعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّي
املدخـل األول يف حتليل ألفـاظ غريب احلديث
وفهمهـا ،وهـو مـا ِّ
يؤكـد َّ
أن املعنـى الـداليل
ُيسـهم يف تكوينـه عـدد مـن املعـاين املختلفـة
يف تركيـب اجلملـة (املعنـى الصر ّ
يف واملعنـى

ـي) ،كما ِّ
يؤكـد ً
أيضا
النحـوي واملعنـى ا ُمل ْع َج ِم ّ
على َّ
أساسـا مهمة يف
أن املعنى ا ُمل ْع َج ِم ّـي يم ِّثل
ً
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